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بغداد - وعد الشمري:
الشــيعية  القــوى  تواصــل 
حواراتها بشــأن اختيار رئيس 
املهلة  انتهاء  وبرغــم  الوزراء، 
زالت  مــا  فأنها  الدســتورية 
املطلوبة  املعاييــر  عن  تبحث 
استمرار  وســط  املرشح،  في 
من  املصالح  وتضارب  اخلالفات 
إلى حل  الوصول  إمكانية  دون 

قريب.
وفيمــا نفت قائمة ســائرون 
الصدري  التيار  مــن  املدعومة 
االتفــاق على مرشــح رئيس 
الــوزراء، يرفض تيــار احلكمة 
إســناد  احلكيم  عمار  بزعامة 
املنصب إلى إي مرشح استقال 
من حزبه بحجة "االستقاللية، 
أما كتلة صادقون فقد شّكت 
عدم وضوح القوى السياسية 
امللف  وجديتهــا في حســم 

قريباً.
وقال النائب عن قائمة سائرون 
محمد الغــزي في حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، إن "الكتل 
على  تتفــق  لم  السياســية 
أســم محدد ملنصــب رئيس 

الوزراء لغاية اآلن".

من  "عدداً  أن  الغــزي،  وأضاف 
األسماء مت تداولها في وسائل 
اإلعــالم، لكــن املفاوضات لم 
تتســم باجلدّية بني القوى في 

حسم امللف قريباً".
"املهلــة  أن  إلــى  وأشــار، 
الدســتورية شــارفت علــى 
االنتهــاء، ولــم نكــن راغبني 
قانوني،  مــأزق  في  بالدخــول 
لكــن األمور تتجــه نحو ذلك 

باستمرار األزمة السياسية".
"الدســتور  أن  الغــزي،  وأكد 
كان ضحيــة انتهاكات كبيرة 
طوال املدة التي تلت استقالة 
عادل عبــد املهدي من منصب 
هي  واملسؤولية  الوزراء،  رئيس 
تضامنية بني رئيس اجلمهورية 
برهم صالح من جهة، والكتل 
جهـــة  مـــن  السياسيـــة 

أخرى".
فــي  "مشــكلتنا  أن  وأورد، 
موضوع التجاوز على الدستور 
الســيما املواقيــت اخلاصــة 
بالتكليــف، هو التفســيرات 
مع  تنسجم  التي  السياسية 

أهواء األحزاب وتطلعاتها".
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نواب: مفاوضات القوى الشيعية ليست جادة وتستنزف 
الوقت بالبحث في "مواصفات" رئيس الحكومة 

جلسة سابقة جمللس النواب

الصباح الجديد - متابعة:
لألمم  العــام  األمــني  اعــرب 
غوتيريش  انطونيو  املتحــدة، 
امــس االحد ، عــن قلقه من 
"الهجمــات املتكــررة " في 
العراق واملنطقة، داعيا جميع 
اتخاذ خطوات  إلــى  األطراف 
فوريــة نحو تهدئــة الوضع، 
في  غوتيريش  دعــوة  وتأتــي 
املتحدث  لتصريح  الحق  وقت 
الدفاع األميركية  وزارة  باسم 
قوات  بقيــام  البتناغــون-   –
االمــن العراقيــة باعتقاالت 
مبدئية ملتورطني في الهجوم 
على معســكر التاجي، قبل 
العمليات  قيــادة  تعلــن  ان 
البــالد،  فــي  املشــتركة 
كاملة  معلومــات  امتالكها 
املعسكر  هذا  استهداف  عن 
عنه  املســؤول  تقدمي  ونيتها 

الى العدالة.

الرســمي  املتحــدث  وقــال 
ستيفان  العام،  األمني  باسم 
إن  بيان رسمي،  في  دوجاريك، 
"األمني العام يُعرب عن قلقه 

املتكررة  الهجمات  إزاء  البالغ 
في العراق واملنطقة".

واضاف البيان أن االمني العام 
إلى  األطــراف  يدعــو جميع 

اتخــاذ خطــوات فورية نحو 
لوقوع  منعــاً  الوضع  تهدئة 
املزيد من اخلســائر في األرواح 

واإلصابات والدمار".

، وكان قــرر الرئيس األمريكي 
الوزراء  ورئيس  ترامــب  دونالد 
البريطاني بوريس جونســون، 
امس  مــن  وقت ســابق  في 
األحد، توحيد اجلهود والتعاون 
للتصدي ملا أسموه "تهديدات 
النظام اإليرانــي ووكالئه في 

العراق".
ونقلت وسائل اعالم أمريكية، 
عن البيــت األبيض، إن ترامب 
اتصال  في  "اتفقا  وجونسون 
هاتفي على التعــاون الوثيق 
للتصــدي لتهديدات النظام 

اإليراني ووكالئه في العراق".
ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة 
الدفاع االمريكية "البنتاجون" 
أن اثنني من اجلنود األمريكيني 
في  أصيبــوا  الذين  الثالثــة 
التاجي  قاعــدة  اســتهداف 
الســبت حالتهمــا خطيرة 
فــي  للعــالج  ويخضعــان 

مستشفى عسكري ببغداد.
هوفمــان  جوناثــان  وكان 
املتحــدث باســم البنتاجون 
قال فــي بيان، ان "قوات األمن 
باعتقاالت  قامــت  العراقية 
املتحدة  الواليات  وإن  مبدئية، 
التحقيق في  فــي  تســاعد 
الهجــوم وهــو الثانــي في 
أقل من أســبوع على قاعدة 
التاجي شمالي بغداد". والذي 
أصيــب فيه أيضــا عدد من 

اجلنود العراقيني".
وكشــفت قيــادة العمليات 
املشــتركة في البــالد امس 
األحد، وجود معلومات كاملة 
لديها عن استهداف معسكر 
التاجي شــمالي بغداد، فيما 
اشــارت الــى أن العمليــات 
األميركيــة  العســكرية 

األحادية تؤثر على السيادة.
تتمة ص2

قيادة العمليات المشتركة: لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي وسنقدم المسؤول للعدالة

غوتيريش قلق من الهجمات المتكررة في العراق
وأميركا تساعـد قوات أمـنه بالتحقيق فيها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن البنــك املركزي امس االحد 
عن تبرعــه بثالثني مليــار دينار 

ملواجهة وباء فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك علي العالق 
ان "البنــك قام بالتبــرع بثالثني 
مليار دينار لدعــم جهود الدولة 

ملواجهة وباء فيروس كورونا". 

واضــاف العــالق ان "املبلغ اودع 
املصرفي اخملصص  في احلســاب 
الغــرض"، داعيا "املصارف  لهذا 
في  للمساهمة  اخلاص  والقطاع 

احلملة". 
على صعيد متصل وانطالقاً من 
شعوره باملسؤولية اجملتمعية، قرر 
التبرع  للتجارة  العراقي  املصرف 

دوالر لدعم  مببلغ خمسة ماليني 
جهود وزارة الصحة في مكافحة 

فيروس كورونا املستجد.
وتضمن بيان أصدرته وزارة املالية 
بشــأن دعم الدولة في مواجهة 
الرافدين  ان مصرفــي  االزمــات 
ثالثة  مببلــغ  تبرعــا  والرشــيد 
ماليــني دوالر لدعم جهــود وزارة 

الصحــة في مواجهــة كورونا، 
ومما ذكــره البيان ايضــا ان هذه 
التبرعات ســتودع في حســاب 
خاص الستقبال وايداع التبرعات 
والشــركات  من قبــل املصارف 
والهيئــات احلكوميــة واخلاصة 
ويكون الصرف منه بإشراف جلنة 

عليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالي،  التعليم  وزارة  نفت 
اعتبار  بشــأن  املتكررة  االنباء 
هذه السنة عدم رسوب وانهاء 
احلالي،  الدراسي  العام  حول 
الطرق  تستخدم  انها  مؤكدة 
حاليــاً،  التدريس  في  البديلة 
التعليم  جلنة  اشارت  بينما 

انه في منتصف  الى  النيابية، 
حتديد  سيتم  املقبــل  نيسان 

استمرار العام من عدمه.
التعليم  جلنة  عضو  وذكر 
املســعودي،  حسن  النيابية 
حددها  التي  االزمة  "خلية  ان 
حتدد  من  هي  الوزراء  مجلس 
عدمه"،  من  العطل  استمرار 

من  "النصف  ان  الــى  الفتــا 
استمرار  سيحدد  نيسان 

الدوام ام ال".
"اللجنة  ان  املسعودي  واضاف 
وما  الوزارة  مع  تواصل  على 
من  الدوام  استمرار  يحدد 
اذار، اذ   21 عدمه سيكون بعد 
ما قررت خلية االزمة االستمرار 

تتم  لم  واذا  العطلة  مبوضوع 
السيطرة على فايروس كورونا 
تلجأ  وقد  مشكلة  ستكون 
السيما  احلل  هذا  الى  الوزارة 
ما  الى  الوضع  استمرار  ما  اذ 
نيسـان  شهـر  من   15 بعد 

املقبـل".
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30 مليار دينار من "المركزي" و5 ماليين دوالر من 
"العراقي للتجارة" وثالثة أخرى من الرافدين والرشيد 

القطاع المصرفي يدعم جهود وزارة الصحة بفتح حساب خاص لمواجهة فيروس كورونا

التعليم النيابية: خلية األزمة من يقرر
استمرار العام الدراسي او عدمه بعد 15 نيسان 

الوزارة تنفي سنة عدم الرسوب

سومو: مساٍع التفاق جديد
6لخفض إنتاج أوبك الجماعة االسالمية: سنصوت ألية 

2شخصية تتفق عليها القوى الشيعية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة املاليــة امس األحد، 
اســتمرار تأمني رواتــب املوظفني 
واملتقاعديــن، فيما طالبت بدعم 
األزمــة  وخليــة  الصحــة  وزارة 

باألموال.
وقالت وزارة املالية في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه إن 
"وزيرها فؤاد حسني ترأس اجتماعا 
ضــم محافــظ البنــك املركزي 
املاليــة  وزارة  ووكيــل  العراقــي 
العامة  الهيئــة  ورئيــس  وكالة 
الدين  دائرة  عــام  ومدير  للتقاعد 
العــام واملدراء العامــون ملصارف 
والعراقــي  والرشــيد  الرافديــن 

للتجارة لدراســة وتقييم الوضع 
املالي العــام وكيفية ادارة االزمة 
نــواح مختلفة"،  مــن  احلاليــة 
مبينة أن "اجملتمعــني اكدوا على 
املوظفني  رواتب  استمرار شتأمني 

واملتقاعدين".
"اجملتمعني  أن  الــوزارة  وأضافــت 
ناقشوا أيضاً دعم فعاليات خلية 
األزمــة ووزارة الصحة ومديرياتها 
ملواجهــة خطر انتشــار فايروس 
كورونــا، ولكــي تأخــذ املصارف 
تقدمي  في  دورهــا  املركزي  والبنك 
الدعــم املالي ملواجهــة األزمات 

التي يواجهها بلدنا".
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بغداد - الصباح الجديد:
أعرب رئيس الــوزراء املكلف والذي 
بتشــكيل  مهمته  عــن  اعتــذر 
احلكومة، عن اعتقــاده أن املكلَّف 
اجلديد سيواجه الصعوبات نفسها 
اثناء فترة مفاوضاته  التي واجهها 
مــع الكتل السياســية، مبينا أن 
املرشــح اجلديد إذا رفض احملاصصة 
ستصعب مهمته وإذا قبل سُيمرر.
تابعتها  وقال عالوي في تصريحات 
"املكلف  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
فإذا  أمريــن،  بني  اجلديد ســيكون 
في  نفــس منهجــي  ســار على 
رفــض احملاصصة ســيواجه نفس 

الصعوبــات التي حصلــت معي، 
وإذا استمر على منهج الـ17 سنة 
احملاصصة  على  ويعتمــد  املاضية، 
األحزاب،  بــني  الوزارات  وتقســيم 
الســتمرار عمليات السرقة ونهب 
األحزاب  ترضــى عليه  البلد، فهنا 
بكل  البرملــان  في  ومتر حكومتــه 

سهولة."
الوزراء  رئيس  أن  اعتقد  "أنا  وأضاف 
اجلديــد ســيكون قادر قــادر على 
املتظاهرين اعتمادا  حتقيق مطالب 
على أمريــن: األول جديته في إجراء 

انتخابات مبكرة..
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توفيق عالوي قبل تكليف المرشح 
الجديد: إذا رفض المحاصصة 

ستصعب مهمته وإذا قبل سُيمرر

المالية تؤكد استمرار تأمين رواتب 
الموظفين والمتقاعدين وتفتح باب 

التبرع لدعم الصحة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رئيــس اجلمهورية  اعلن مكتــب 
برهم صالح امس االحد ان االخير 
ورئيــس الوزراء وجها رســالة الى 
رئيس مجلس النواب العالن حالة 

الطواريء ثالثني يوماً.
تلقت  بيــان  املكتب فــي  وقــال 
الصبــاح اجلديد نســخة منه ان 

مجلس  ورئيس  اجلمهورية  "رئيس 
لرئيس  رســالة  وجهــا  الــوزراء 
مجلس النواب لطلب اعالن حالة 
الطــوارئ الصحيــة لثالثني يوماً 

قابلة للتمديد". 
ان  بيانــه  فــي  املكتب  واضــاف 
"ذلك جاء اســتناداً للمادة ٦١ من 

الدستور".

رئيسا الجمهورية والوزراء 
يطلبان اعالن حالة الطوارئ
برسالة لرئيس البرلمان 

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت معلومات إحصائية، 
اإلصابــة  عــدد حــاالت  أن 
كورونا  بفيــروس  املؤكــدة 
على  “كوفيد19-”  املستجد 
مســتوى العالم جتاوز حتى 

األحد 150 ألف شخص.
وحسب بيانات جامعة جونز 
هوبكنز، ومقرها في الواليات 
املصابني  عــدد  بلغ  املتحدة، 
بكورونا على مستوى العالم 
حتى اآلن 156400 شــخص 
تســجيل  مع  األقــل،  على 
بســبب  وفاة  حالــة   5833
الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر 
ووهان  مدينة  من  ديســمبر 

الصينية.
وقد تعافى 73968 شــخصا 
بيانات  حســب  العالم،  في 
الفيــروس  مــن  اجلامعــة، 

املستجد.
وال تــزال الصني أكبــر بؤرة 
للفيــروس فــي العالم، مع 

80995 حالــة إصابة و3203 
حاالت وفاة مســجلة، تليها 
إصابــة   21157( إيطاليــا 
و1441 وفــاة( وإيران )12729 
إصابــة و611 وفــاة( وكوريا 
اجلنوبيــة )8086 إصابة و72 
إصابة   6391( وإسبانيا  وفاة( 

و196 وفاة(.
بــني  املراتــب  فــي  وحتــل 
في  والعاشــرة  السادســة 
تضررا  األكثر  الــدول  قائمة 
بالفيروس في الكرة األرضية 
كل مــن أملانيا )4585 إصابة 
وتسع وفيات( وفرنسا )4481 
والواليات  وفــاة(  و91  إصابة 
و57  إصابة   2952( املتحــدة 
وفاة( وسويسرا )1359 إصابة 
و13 وفــاة( واململكة املتحدة 

)1143 إصابة و21 وفاة(.
وفي العالــم العربي ال تزال 
قطر أكبر بؤرة للفيروس مع 
337 حالة إصابة مؤكدة، دون 

تسجيل وفيات.

أقروا بفشلها في حسم المنصب رغم انتهاء المدة الدستورية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دائــرة صحة  أكد مديــر عام 
امس  احلجامي  جاسب  الكرخ 
األحــد، أن اإلصابــة بفيروس 
كورونــا لم تنتشــر بالعدوى 
داخليــا حتــى االن، فيما أورد 

الرصافة  صحــة  عــام  مدير 
في  املصابني  نصــف  شــفاء 
الثاني مــن بغداد وهو  اجلانب 

الرصافة.
مدير  احلجامي  جاســب  وقال 
عام صحة الكــرخ  في مؤمتر 

اجتماعــاً  أعقــب  صحفــي 
إن  بغــداد،  في  األزمــة  خللية 
"التفاؤل مــا زال قائماً بكبح 
انتشــار الفايــروس، واأليــام 
الواضح  من  ستجعل  املقبلة 
أو  انتشــاره  الســيطرة على 

خروج األمر من ايدينا".
وأضــاف احلجامي: "في الكرخ 
لدينــا 10 حاالت مشــخصة 
منهم 7 متاثلوا للشــفاء ومن 
واخلبر  جيــدة،  حالتهم  تبقوا 
الســار أن كل احلــاالت مــن 

الوافديــن ولم ينتشــر املرض 
حتى اآلن بالعدوى داخلياً".

بدوره، قال مدير صحة الرصافة 
عبــد الغنــي الســاعدي، إن 
 16 الرصافة هناك  "في جانب 
إصابة، 8 منها متاثلت للشفاء، 

زال املرض غيــر متوطن"،  وما 
أن "العطلة )في بغداد(  مبيناً 
في  البقاء  لغــرض  منحها  مت 
البيــت وأدعــو املواطنني إلى 
عــدم اخلــروج اال للضـــرورة 

القصـوى". 

صحة الكرخ تزف خبرًا سارًا: كورونا لم ينتشر بالعدوى داخليًا حتى اآلن
نصف المصابين في الرصافة تعافى

ضحايا كورونا يتجاوزونتقريـر
الـ 150 الف مصاب عالميا 

وقطر تتصدر العرب
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نواب: مفاوضات القوى الشيعية 
ليست جادة وتستنزف الوقت 

بالبحث في »مواصفات« رئيس 
احلكومة 

»األزمة  أن  إلـــى  الغـــزي،  وذهب 
احلاليـــة تكمـــن فـــي االبتعاد 
عـــن تطبيق نصوص الدســـتور 
وهو  العالقـــة،  ذات  والقوانـــن 
مـــا ولـــد أعرافـــاً سياســـيًة 
تشـــكيل  تؤخر  صحيحة  غيـــر 
احلكومة فـــي كل دورة انتخابية«.
وشـــدد النائـــب عـــن كتلـــة 
»احملاصصة  أن  علـــى  ســـائرون، 
قســـم  في  قوية  جـــذور  لديها 
السياســـية،  األحـــزاب  مـــن 
وهـــي التـــي منعت تشـــكيل 
حكومـــة محمد توفيـــق عالوي، 
أي جهود  لعرقلـــة  وستســـعى 
يتمتعون  أكفـــاء  وزراء  الختيـــار 

والنزاهـــة«. باالســـتقاللية 
»زيادة  أن  إلـــى  الغـــزي،  ومضى 
والوعي  اجلماهيـــري  الضغـــط 
وّلد  املتظاهـــرون  به  الذي متتـــع 
فكـــرة لـــدى تلك األحـــزاب بأن 
على  باحلصول  مرهـــون  وجودها 
املقبلة،  احلكومـــة  فـــي  وزارات 
وأن العـــراق مقبل على  خصوصاً 
أن  شـــانها  من  مبكرة  انتخابات 

تغّيـــر املعادلة السياســـية«.
في  القيـــادي  ذكر  جانبـــه،  من 
احلســـيني،  محمد  احلكمة  تيار 
أن »تعاطـــي الكتل مـــع األزمة 
بعـــد  اختلـــف  السياســـية 
العراق«. األخيـــرة في  التظاهرات 
إلى  وتابع احلســـيني، في تصريح 
»الصبـــاح اجلديـــد«، أن »معظم 
القوى ســـّلمت بضرورة أن يتولى 

شخص مســـتقل منصب رئيس 
الـــوزراء للمرحلة املقبلة«.

لكنـــه حتدث، عـــن »اختالف لدى 
القوى السياســـية في تفســـير 
املســـتقل،  الشـــخص  هو  من 
هل أنـــه املنتمـــي للكتل لكنه 
غير  أم  قياداتهـــا،  مـــن  ليـــس 
سياســـي،  بحزب  نهائياً  املرتبط 
زال محل خالف  مـــا  أمـــر  وهذا 

بـــن الكتل«.
وبن احلســـيني، أن »احلل األفضل 
وبالتزامن  الراهنـــة  املرحلة  خالل 
مـــع النقمـــة الشـــعبية على 
يتمثل  السياســـية،  الطبقـــة 
إلى  ايجابية  رســـائل  بإيصـــال 
جسور  وإعادة  العراقي  الشـــارع 

معه«. الثقـــة 
تيار  فـــي  القيـــادي  ويواصـــل 
يكســـب  لم  »عالوي  أن  احلكمة، 
ود الشـــارع العراقـــي، ولو فعل 
الكتل  رفـــض  لتجـــاوز  ذلـــك 
السياســـية وشـــّكل حكومته، 
ومن ثم ســـبب عـــدم متريره هو 
والقوى  املتظاهريـــن  اعتـــراض 
ذاته،  الوقـــت  في  السياســـية 
تكراره  عـــدم  ينبغي  أمـــر  وهو 

فـــي املرحلـــة املقبلة«.
ولفـــت، إلـــى أن »موقـــف تيار 
منح  بضـــرورة  واضح  احلكمـــة 
إلى  احلكومـــة  رئيـــس  منصب 
شـــخص مســـتقل وغير منتم 
أو  حالياً  السياســـية  الكتل  إلى 

. » بقاً سا
إن  بالقـــول،  احلســـيني  وخلص 
»اإلصـــرار علـــى مرشـــح كان 
قـــد اســـتقال من حزبـــه ويتم 
شـــخصاً  بوصفـــه  اختيـــاره 

العملية  مصير  يهدد  مســـتقالً 
أمام  ومصداقيتها  السياســـية 
الـــرأي العـــام، ويتنافـــى مع ما 

املتظاهرون«. بـــه  يطالـــب 
عن  النائب  يؤشـــر  جانبـــه،  من 
الكناني،  أحمـــد  صادقون  كتلة 
السياســـية  القوى  وضوح  »عدم 
املرشـــح  بشـــأن  رؤيتها  فـــي 

الـــوزراء«. رئيس  ملنصب 
»الصباح  إلـــى  الكناني،  وأفـــاد 
اجلديـــد«، بـــأن »االختيـــار رغم 
أن  ينبغـــي  لكنـــه  صعوبتـــه، 
ينصـــب علـــى شـــخص لديه 
القـــدرة فـــي اتخـــاذ القـــرار 
املناســـب،  الوقت  في  الصحيح 
أو  الداخلي  الصعيد  ســـواء على 

. » جي ر خلا ا
أغلب  »كون  أســـفه،  عن  وأعرب 
اليوم  حتمل  السياســـية  القوى 
أهم  من  كواحد  اإلصالح  شـــعار 
شـــروط احلكومة املقبلة، لكنها 
أساســـي  جزء  األمر  حقيقة  في 

من الفســـاد واحملاصصة«.
ويتفـــق الكناني مع احلســـيني، 
بـــأن »الوضـــع السياســـي في 
مختلـــف  الراهنـــة  املرحلـــة 
الشـــارع  تراجع ثقة  مـــع  كثيراً 
وقد  والكتل،  باألحـــزاب  العراقي 
عزز اخلـــالف على رئيـــس الوزراء 
وتأخير تســـميته تلـــك الرؤية«.

بن  »املفاوضات  أن  ويسترســـل، 
الكتـــل واألحـــزاب، إذا بقيـــت 
لن  نفســـها  والنســـق  باآللية 
تصـــل إلى نتيجـــة قريبة ترضي 
اختيار  فـــي  العراقي  الشـــارع 
البلد،  إدارة  علـــى  قادر  مرشـــح 
متكنه  التي  الكفـــاءة  من  ولديه 

من اتخاذ القـــرارات الصحيحة«.
أن  إلـــى  الكنانـــي،  وانتهـــى 
»املباحثـــات بن الكتـــل ما زالت 
رئيس  معايير  حتديـــد  مرحلة  في 
الـــوزراء، وهو أمـــر معيب للغاية 
وقتاً  اســـتنزفنا  قـــد  كوننـــا 
ما  معرفة  نســـتطع  ولم  طويالً 
في  املطلوبة  املواصفـــات  هـــي 

. » شح ملر ا
يشـــار إلى أن القوى الشـــيعية 
كانـــت قـــد شـــكلت جلنـــة 
ســـباعية بامـــل الوصـــل إلى 
الوزراء  رئيـــس  مرشـــح منصب 
خلفاً عـــادل عبد املهـــدي الذي 
شهر  في  منصب  من  اســـتقال 
املاضي حتت ضغط  األول  كانـــون 

الشـــعبية. التظاهرات 
 

املالية تؤكد استمرار تأمني رواتب 
املوظفني واملتقاعدين وتفتح باب 

التبرع لدعم الصحة
أن  إلـــى  الـــوزارة،  وأشـــارت 
العديد  إلى  توصلـــوا  »اجملتمعن 
فتح  أهمهـــا  القـــرارات  مـــن 
وإيداع  الســـتقبال  خاص  حساب 
التبرعـــات مـــن قبـــل املصارف 
احلكومية  والهيئات  والشـــركات 
الصـــرف  ويكـــون  واخلاصـــة 
باإلضافة  عليـــا،  بإشـــراف جلنة 
قبل  من  الشـــهري  التمويل  إلى 
املالية«. وزارة  في  احملاســـبة  دائرة 

توفيق عالوي قبل تكليف 
املرشح اجلديد: إذا رفض 

احملاصصة ستصعب مهمته وإذا 
قبل سُيمرر

وثانياً شـــجاعته ملقارعة الفساد 

املتظاهريـــن  قتلـــة  وكشـــف 
إجرامية،  جهـــات  بوجه  والوقوف 
من  الكثيـــر  يتطلـــب  وهـــذا 

. » ت لتضحيا ا
وأوضـــح عـــالوي »إذا كانت لدى 
الشـــجاعة  اجلديـــد  املكلـــف 
فســـيكون  هؤالء،  بوجه  للوقوف 
من املمكـــن أن يحقـــق الكثير، 
وبخالفـــه ال ميكـــن أن يحقق أي 
»سيكون  أنه  إلى  الفتا  شـــيء«، 
هنـــاك من يتمكن من كشـــف 
هويـــة قتلـــة املتظاهرين، فهذه 
مـــن أولـــى املســـؤوليات التي 
يتحملها كل مـــن يتصدى ملوقع 
املرحلة  فـــي  الـــوزراء  رئاســـة 

. » ملقبلة ا
بيان  فـــي  قال  قد  عـــالوي  وكان 
اعتـــذاره عن تشـــكيل احلكومة 
فـــي االول مـــن آذار احلالـــي أنه 
تعرض لضغوط سياســـية كبيرة 
ملنـــح االحزاب مناصب ســـيادية 
احملاصصة  مبـــدأ  رفض  قد  كونه 

. سم لتقا ا و

التعليم النيابية: خلية األزمة 
من يقرر استمرار العام الدراسي 

او عدمه بعد 15 نيسان 
واوضح عضو جلنة التعليم، انه »في 
حال بدء الدوام الفعلي والسيطرة 
على الوباء فمن املمكـــن ان تلجأ 
الوزارة الى عدة طرق بديلة لتنظيم 
تتم  لم  اذا  ولكن  الدراسي،  العام 
السيطرة فان حل تقليص املـــواد 
ان »جلنة  لن يكون مجديا«، مؤكدا 
التعليم مع قرارات خلية االزمة في 
االنسان  صحة  كون  العطل  متديد 

اهم«.

املتحـــدث باسم  من جانبه، نفى 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
العربي، مايتردد من  العلمي عدنان 
إنهاء  بشان  واخرى  فترة  بن  اخبار 
للمراحل  احلالي  الدراسي  العام 
عن  عاريا  اخلبر  عادالً  املنتهية،  غير 

الصحة.
انهاء  »اليوجد  انـــه  العربي،  وقال 
والدراسة  احلالي  الدراسي  للعام 
تستخدم  والتعليم  مستمرة 
عبر  التدريس  في  البديلة  الطرق 
او  االجتماعي  التواصل  منصات 
اذ  االلكتروني،  االعالم  عبر منصات 
احملاضرات  بتزويد  اجلامعات  شرعت 
سيتم  والعام  االزمة،  انتهاء  حتى 
او  تاجيل  اي  هنالك  وليس  اكماله 

اوعبور«. تاخير 
وبـــن انه »على الطلبة مساعدة 
ان  كما  اخلصوص  بهذا  انفسهم 
املواد ستتم اعادتها في حال عودة 
في  الطبيعي  وضعه  الى  الدوام 
»وجود  الى  مشيرا  املقبلة«،  االيام 
قنوات تلفزيونية ساهمت في طرح 

املواد«. هذه 
ودعا الطلبـــة الى »االشتراك في 
في  للمساعدة  االنترنيت  خدمة 

احملاضرات«. معرفة 
اوضح  املـــواد،  تقليص  وبشان 
العربي، انه »اليوجد تقليص للمواد 
للطالب  املهمة  االمور  اعطاء  وامنا 
هذه  خالل  منها  يستفيد  والتي 
اما  االول  الفصل  لتجاوز  الفترة 
فالوزارة  الثاني  الدراسي  الفصل 
ان  الى  منوها  اكماله«،  الى  ذاهبة 
»العطلة حددتها خلية االزمة الى 
21 من الشهر احلالي وهي من حتدد 
النها  احلد  بهذا  اواالكتفاء  متديدها 

املســـؤولة عن هذا الوضع«.

غوتيريش قلق من الهجمات 
املتكررة في العراق وأميركا 

تساعـد قوات أمـنه بالتحقيق 
فيها

أخبار  فـــي  القيـــادة  وقالـــت 
نيوز  ســـكاي  نقلتها  عاجلـــة 
كاملة  معلومات  »لدينـــا  عربية، 
التاجي  عن اســـتهداف معسكر 
هذه  تأكيد  فقـــط  لنـــا  ويبقى 

. » ت ما ملعلو ا
»حتقيقاتنا  أن  القيـــادة،  وأضافت 
على  الهجـــوم  في  مســـتمرة 
املســـؤول  وســـنقدم  القاعدة 
أن  الـــى  الفتـــة  للعدالـــة«، 
العســـكرية  »العمليـــات 
تؤثر على  األميركيـــة األحاديـــة 

ســـيادة الدولـــة العراقيـــة«.
ووكانـــت أعلنـــت القيـــادة اول 
 33 ســـقوط  الســـبت  امـــس 
الدفاع  وحـــدات  على  صاروخـــاً 
اجلـــوي قـــرب بعثـــة التحالف 
التاجي،  معســـكر  داخل  الدولي 
من  عـــدد  إصابة  إلى  مشـــيرًة 
وهم  اجلـــوي  الدفاع  منتســـبي 
بحالـــة »حرجـــة جـــداً«، فيما 
كل  ســـتتخذ  بأنهـــا  أكـــدت 
اإلجـــراءات إللقـــاء القبض على 

. علن لفا ا
وتعرض معســـكر التاجي شمال 
منفصلن  لهجومـــن  بغـــداد 
مـــا بن ليـــل األربعـــاء وصباح 
من  بعشرات  املاضين  الســـبت 
أفادت  كمـــا  كاتيوشـــا،  قذائف 
وزارة الدفـــاع بوقـــوع إصابـــات 
حرجة. بعضها  جنودها  وســـط 

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:
 

اكــدت اجلماعــة االســالمية في 
كردســتان انها ال تضــع خطوطا 
حمــر علــى اي مرشــح تقدمــه 
الكتــل الشــيعية لتولي منصب 
رئيس الــوزراء في احلكومة املقبلة، 
مطالبــة املرشــح بالعمــل على 

مستوين للحصول على ثقتها.
واضاف عضو اللجنة املالية مبجلس 
االســالمية  اجلماعة  عــن  النواب 
حاجي رشــيد في حديث للصباح 
اجلديــد، ان حزبــه ســيصوت ألي 
القوى  ثقة  شــخص يحصل على 
واالحزاب الشــيعية، شــريطة ان 
االســتحقاقات  تلبية  على  يعمل 
الوطنيــة علــى مســتوى العراق 

واقليم كردستان.
واوضح حاجي رشــيد، فيما يخص 
العــراق، ومبا ان احلكومة ســتكون 
املرشــح  يضع  ان  ينبغــي  مؤقتة 
في اجنــدة عمل حكومتــه اجراء 
وتقدمي  نزيهة وشــفافة،  انتخابات 
املتورطن بقتل املتظاهرين وعناصر 
االجهــزة االمنيــة الــى القضاء، 
وحســم ملفات املتورطن بقضايا 
فساد املوجودة ملفاتهم لدى هيئة 

النزاهة.
وفيما يخص االقليم اشــار حاجي 
رشــيد، الى ضرورة ان يلتزم رئيس 
الــوزراء املقبــل مبعاجلة املســائل 
العالقــة مــع االقليــم، املتمثلة 
برواتب املوظفن ومنح مستحقات 
الفالحن املالية التــي ترتبت على 
احلكومــة االحتادية لقاء تســليم 
كمــا  واردف«  اليهــا،  احلنطــة 
علــى املرشــح ان يضمــن حقوق 
عن  الرواتب فضالً  من  البيشمركة 
العمل على تنفيذ االســتحقاقات 
الدســتورية لالقليم فــي املناطق 

املتنازع عليها«.
االسالمية  اجلماعة  في  وقال،«نحن 

ســنصوت للمرشــح املقبل، ألنه 
من غير املهم لدينــا كيفية والية 
تســمية املرشح لشــغل منصب 
ان يتمكن  املهم  وامنا  الوزراء،  رئيس 
من تنفيذ االســتحقاقات والنقاط 
التي اشــرنا اليها، الفتا الى ان الية 
تســمية رئيس للــوزراء يقع على 
عاتق الكتلة االكبر وفقا للدستور، 
الــذي يعود الى الكتل الشــيعية 
التي تعد الكتلة االكبر في مجلس 

النواب.
وفي معرض رده على ســؤال حول 
امكانية املرشــح املقبل من تنفيذ 

االصالحات ومحاربة الفســاد، في 
ظــل االوضاع والواقع السياســي 
»اذا  رشــيد،  حاجي  اوضح  الراهن، 
ما كان مدعوما مــن قبل االحزاب 
اجراء  بإمكانــه  فان  السياســية 
االصالحــات املطلوبــة ومحاربــة 

الفساد«.    
ولفت الى ان عــدم حصول كابينة 
عالوي على ثقة البرملــان مرده الى 
البيت  داخــل  احلاصل  التشــظي 
حالة،  على  املنقســم  الشــيعي 
وقال« اذا ما كان الشيعة متفقون 
مبكانهم  كان  فانــه  عــالوي  على 

التصويت له ومتريــر كابينته، كما 
حصل فــي قــرار اخــراج القوات 
االجنبيــة، الــذي اجمعــت عليه 
الكتل الشــيعية وصوتت لصاحله 
من دون مشاركة الكرد والسنة في 

جلسة التصويت.
وبينما اكد اســتياء عدد من القوى 
الشيعية من موقف الكرد الرافض 
للمرشــح الســابق ملنصب رئيس 
الوزراء محمد توفيق عالوي، اشــار 
الــى ان ذلك قــد يولــد ردود فعل 
الكردية  لالســتحقاقات  معارضة 

في احلكومة االحتادية املقبلة.

قانون  ان  رشــيد،  حاجــي  واوضح 
االدارة املاليــة يفرض على حكومة 
احلكومة  جتــاه  التزامات  االقليــم 
االحتادية، مشــيراَ الى ان الكرد لم 
يلتزمــوا باالتفاق الــذي وقعوه مع 
رئيس الوزراء املســتقيل عادل عبد 
املهدي لدعم حكومته، وهو ما ولد 
استياء لدى االخير، الفتا الى ان بقاء 
عبد املهــدي في منصبه غير ممكن 
في الوقــت الراهن، وعلــى القوى 
الشــيعية ايجاد بديل قبل انتهاء 

املدة الدستورية. 
وعلى صعيــد منفصل حذر حاجي 

رشيد من ان الســالح املنفلت في 
العــراق كان ســببا كبيــرا لتزايد 
الهجمــات االخيرة علــى القواعد 
البالد،  في  االميركية  العســكرية 
محذرا من رد اميركي غير عسكري 

على ذلك.
واوضح، ان خطورة السالح املنفلت 
ســتكون له تداعيــات خطيرة قد 
تدفــع قــوات التحالف الــى الرد 
بقســوة على تلك الهجمات التي 
تطال قواعدها، الفتــا الى ان كثرة 
الســالح املنفلت في البالد سيؤثر 
بقوات  العراق  ســلبا على عالقات 

التحالف الدولي.
وتوقع ان تؤثر الضربات االخيرة على 
احلركة االقتصادية فــي البالد، الن 
الواليات املتحدة لــن تكتفي بالرد 
العسكري فقط متوقعا ان يشهد 

العراق تدخالً امميا بالضد منه.
ودعا رشــيد الى حصر السالح بيد 
ان يجنب  الدولة، مــا من شــأنه، 
العراق حربا شــاملة مــع الواليات 
املتحدة، ســيكون العراق اخلاســر 

االكبر منها. 
النواب  اشــار عضو مجلس  بدوره 
عن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
بشــار كيكي، الى ان االتفاق الذي 
توصلت اليــه حكومة االقليم مع 
حكومــة رئيس الوزراء املســتقيل 
عــادل عبد املهدي لــم يدخل حيز 
احلكومة  النشغال  نتيجة  التنفيذ 

بتلبية مطالب املتظاهرين. 
واوضح كيكــي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان حكومة االقليم 
اتفاق شــامل حول  الــى  توصلت 
اغلب املسائل العالقة مع احلكومة 
االحتاديــة، فــي ملفــات النفــط 
ومستحقات االقليم املالية واالدارية 
اضافة الى معاجلة ملشكلة املناطق 
املتنازع عليها، مبيناً ان عدم توقيع 
رئيس  اســتقالة  الى  يعود  االتفاق 
الوزراء عادل عبد املهدي وانشــغال 
احلكومة مبعاجلــة وتنفيذ مطالب 

املتظاهرين. 
االقليم قد دشنت  وكانت حكومة 
اواخر العام 2019 املنصرم في جولة 
مباحثات مع رئيس الوزراء املستقيل 
على  وتوصلت  املهــدي،  عبد  عادل 
أثرهــا الــى صيغة اتفــاق ملعاجلة 
اغلب املشــكالت العالقة، ما كان 
النفط  ان ميهد لتسليم  من شأنه 
لتصديره عبر احلكومة االحتادية، اال 
ان انشــغال احلكومة بالتظاهرات 
واستقالة رئيس الوزراء، الحقا حال 

دون توقيع االتفاق.

الجماعة االسالمية: سنصوت ألية شخصية تتفق عليها القوى الشيعية
اشترطت على رئيس الوزراء المقبل محاربة الفساد وتقديم قتلة المتظاهرين الى القضاء

بغداد – اشتباك مسلح 
أفــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية يــوم امس االحد بأن مدنياً 
ُقتــل بهجــوم نفــذه مســلحون 

مجهولون شمال العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن »مسلحن مجهولن 
أطلقــوا النــار باجتــاه مدني ضمن 
منطقة تل طاســة التابعة لقضاء 
الطارميــة ، ما أدى إلــى مقتله في 
احلــال » ، مضيفــا أن »قــوة أمنية 
طوقت مكان احلادث ومنعت االقتراب 
منه، فيما مت نقــل جثة القتيل إلى 

دائرة الطب العدلي«.

ديالى – اعتقال متهمني 

ذكــر مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس االحد ان اقسام 
شرطة الوجيهية وابي صيدا وقسم 
مكافحة اخملــدرات املؤثرات العقلية 
الرابع متكنوا من  وفوج طوارئ ديالى 
القاء القبض على عدد من املتهمن 
احدهم  بحوزة  وضبطت  واملطلوبن 

كمية من املواد اخملدرة.
وأفــاد املصــدر االمنــي ان جميــع 
اجلهــات  إلــى  احيلــوا  املتهمــن 
اإلجراءات  اخملتصة لغرض استكمال 

القانونية بحقهم.

بابل – اعتقال ارهابي 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظة بابل امس االحد 

عن القاء القبض على أحد املطلوبن 
على وفــق املادة الرابعــة من قانون 
مكافحة االرهاب في سيطرة الـ٧٧  
احــد املداخل احملافظة الشــمالية 

للمحافظة. 
وبــن املصدر ان قوة مشــتركة من 
فوج الطــوارئ الرابــع بالتعاون مع 
االســتخبارات وجهاز األمن الوطني 
ومفارز امن األفراد القت القبض على 
متهم من سكنة العاصمة مطلوب 
علــى وفق املــادة ) ٤/١ ارهاب (، بعد 
مطابقة معلومات مستمســكاته 
الشــخصية مع بيانات احلاســبات 
الســيطرة،  داخل  املوجودة  األمنية 
مشــيرة الى قيامهــا بإحالته الى 
اســتكمال  لغرض  اخملتصة  اجلهات 

االجراءات القانونية.

صالح الدين – اشتباك مسلح 
أعلن مصدر امني في قاطع عمليات 
سامراء امس االحد عن مقتل ثالثة 
عناصر من مقاتلي احلشد الشعبي  

قرب حتويلة جسر تكريت.
عمليات  »قاطــع  إن  املصــدر  وافاد 
سامراء للحشد الشعبي اللواء 314 
يزف ثالثة شهداء في جزيرة سامراء 
زورة حاوي احلويش قرب حتويلة جسر 
تكريت«، مشــيرا الى أن الشــهداء 
هم مــن محافظات النجف وكربالء 
وواسط« ، مضيفا أن »عملية كبيرة 
انطلقــت اثر احلادث ملطــاردة فلول 
عصابــات تنظيم داعــش االرهابي 

ومحاصرة منطقة زورة حاوي احلويش 
وتطويقهــا وتطهيرها بالكامل من 

االرهاب ».

الديوانية – انفجار عبوة 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة الديوانيــة امس االحد ان 
عبوة ناســفة انفجرت في الطريق 
الدولي السريع الرابط بن الديوانية 

واحملافظات االخرى. 
وقال املصدر االمني إن »عبوة ناسفة 
انفجرت في طريق الدولي الســريع 
باحملافظات  الديوانيــة  يربــط  الذي 
األخــرى وحتديداً بالقرب من جســر 
مدخــل قضاء عفــك« ، مضيفا ان 
»االنفجار لم يتســبب بــاي اضرار 

مادية او بشرية« .

نينوى – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االحد عن القــاء القبض على 
متهمن اثنــن يتاجران باخملدرات في 

اجلانب االيسر من مدينة املوصل.
ان »مديرية مكافحة  وقال املصــدر 
اخملدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، 
وبعــد جمــع املعلومــات واملتابعة 
املســتمرة متكنت من القاء القبض 
اخملدرة  باحلبوب  يتاجــران  اثنن  على 
كبســولة   40 بحوزتهما  وضبطت 
مملوءة مبواد مخدرة، في حي الكرامة 
باجلانب االيســر من مدينة املوصل« 
، مضيفــا انه »مت اتخــاذ االجراءات 

القانونية بحقهما ».

البصرة – رمانات يدوية  
أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظــة البصــرة امــس األحد، 
باســتهداف منــزل مدير شــركة 
للمقــاوالت بثالث رمانــات وصاروخ 
»ار بي جي« في البصــرة، دون وقوع 

خسائر بشرية.
وقال املصدر إن »مجهولن استهدفوا 
بثــالث رمانات يدوية وصــاروخ ار بي 
جــي ليلــة اول أمس، منــزل مدير 
منطقة  ضمن  للمقاوالت  شــركة 
البراضعية في البصرة« ، مضيفا أن 
»ذلك أدى إلى حدوث أضرار مادية دون 

وقوع خسائر بشرية«.

هجوم مسلح في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد * مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي قرب جسر تكريت 
انفجار عبوة في الطريق الدولي السريع غربي الديوانية * استهداف منزل مدير شركة للمقاوالت جنوبي  البصرة

الملف األمني

حاجي رشيد: ان 
الحزب سيصوت ألي 
شخص يحصل على 
ثقة القوى واالحزاب 
الشيعية، شريطة 
ان يعمل على تلبية 
االستحقاقات الوطنية 
على مستوى العراق 
واقليم كردستان
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3محليات

البصرة _ سعدي السند :

تأكيدا للدور املطلوب من اجلميع 
بكل  السالمة  على  للمحافظة 
مرض  تداعيــات  مــن  معانيها 
العالم  الــذي شــغل  كورونــا 
ولغــرض تســليط الضوء على 
أهم طرق الوقاية من هذا املرض 
، نّظمــت نقابــة الصحفيــن 
العراقين فرع البصرة بالتنسيق 
مــع نقابة أطبــاء العــراق في 
احملافظــة وعلــى قاعــة نقابة 
األطبــاء ندوة حواريــة حضرها 
ومجموعة  الصحفين  من  عدد 

من األطباء األختصاص .

الوقاية هي أهم السبل 
الكفيلة ألبعاد أذى هذا الوباء

النــدوة بدأت بكلمــة ترحيبية 
جاسب  مشتاق  الدكتور  ألقاها 
أبــو الهيل رئيس نقابــة أطباء 
 .. باحلضــور  مرحبــا  البصــرة 
النقابة  وأمتنــان  شــكر  وقدم 
لنقيــب الصحفين في البصرة 
ولألسرة  الفياض  عباس  الزميل 
الشماء  الصحفية في احملافظة 
التعــاون املتواصــل بن  علــى 
النقابتن خصوصا مع تفشــي 
مرض كورونا فــي عدد كبير من 
دول العالــم وضرورة التنســيق 
من  املزيد  لتحقيــق  املشــترك 
املعلومــة  أليصــال  التعــاون 
الصحية الى اجملتمع للتقيد بها 
ألبعــاد أألذى الذي يســببه هذا 
الوبــاء وحتصــن مجتمعنا من 
تداعياته عبر التأكيد املســتمر 
على اجلميع لتنفيذ األرشــادات 
الــى  تدعــو  التــي  والوصايــا 
.واكد  تامة  السالمة ومبسؤولية 
الدكتور ابو الهيل ان الوقاية هي 
أذى  أهم السبل الكفيلة ألبعاد 
هذا الوبــاء .. مع اهمية الثقافة 
انتشــاره  من  للحد  الصحيــة 
اضافــة الــى جوانــب التوعية 
تنفذها  والتــي  اجملــال  هذا  في 
وتؤديها مبســؤولية كبيرة نقابة 
بالبصــرة من خالل  الصحفين 
أعضائها الذين أثبتوا خالل األيام 
املاضية جــدارة كبيرة ومميزة في 
هذا اجملال وحضورهم الفاعل في 

ميدان فعل التوعية املطلوب .

شكرا لنقابة أطباء العراق في 
البصرة

من جانبه شــكر الزميل عباس 
الفياض نقيــب الصحفين في 
البصــرة نقابــة أطبــاء العراق 
فــي احملافظة لروعــة تعاونهم 
مع األســرة الصحفية ، مؤكدا 
الصحية  ومالكاتنا  اطباءنــا  ان 
والنخوة  بالعزمية  لهم  مشهود 
وهم كنز من العلم واالستعداد 
الدائم على طريق خدمة اجملتمع 
في هــذا الظرف الــذي يتطلب 
اجلميع  بــن  اســتثنائيا  تعاونا 
لتحقيــق النتائــج املرجوة في 
واملنظمات  املؤسسات  كل  دعم 
اجملتمعيــة واجلهات ذات العالقة 
للمحافظة على سالمة اجلميع 
والدقيق  املســؤول  والتعامــل 
أصابات  دومنا  احملنــة  هذه  لعبور 
للتقيد  الكبــرى  األهميــة  مع 
لكي  الوقاية  وطرق  بالتعليمات 

اليتفشى الوباء .

الصحفيون  الزمــالء  وقد حقق 
جوانــب مهمــة مــن توجــه 
أخذوا  وقد  والتثقيــف  التوعية 
اجلانب  هذا  تعزيز  عاتقهم  على 
واخالقية  وطنيــة  مبســؤولية 
ومبهنية عالية من أجل وطنهم 
وشــعبهم وهذا جزء من واجب 
األعــالم ونتمنــى أن نخرج من 
هــذه الندوة بتوصيــات مهمة 
نضعها أمــام أهلنا في مدينتنا 
العزيزة وأمــام خلية األزمة في 
يرأســها محافظ  التي  البصرة 
أســعد  املهنــدس  البصــرة 
العيداني وعضوية عدد كبير من 
املسؤولن املعنين في احملافظة .

حوارات ومداخالت وتوصيات

حــوارات  ذلــك  بعــد  جــرت 
وأحاديث  ومداخــالت وتعقيبات 
املقترحات  وتقدمي عدد كبير من 
لتفــادي املــرض شــارك فيها 
األطبــاء احلضــور والصحفيون 
اصابة  اي  من  احملافظة  لتجنيب 

وحصر انتشــار املرض  واخذ كل 
والعالجية  الوقائية  االحتياطات 
واالجراءات  اخليارات  كل  ودراسة 
وأشــاروا الى اننــا اآلن  بحاجة 
والتدبير  والتخطيط  التدّبر  الى 
والــى املزيد من التعــاون املثمر  
تقليل  أهميــة  عــن  وحتدثــوا 
واالحتكاك  البشــرية  احلركــة 
ألنها تعنــي تقليل فرص انتقال 
العــدوي وهذا وحــده ان حصل 
الصحية  املؤسســات  يجعــل 
اداء التزاماتها ودورها  قادرة على 
املطلوب ، وبينــوا ان الدول التي 
 mقامت باجراءات وقائية مشدد
تشــمل اغالق املدارس واالماكن 
اســتجابة  والتي كانت  العامة 
كانت   ، وصارمة  رائعة  شعوبها 
النتائــج مميزة جدا كما هو احلال 
في هونگ كونگ و ســنغافورة 
وغيرها فقد متت السيطرة على 
املرض بشــكل رائــع وخالل اول 
اســبوعن وبقت االعداد تتراوح 
بــن طلــب احلاضريــن االلتزام 
الوقائية  واالجراءات  بالتعليمات 

والبقاء في املنازل قدر املستطاع 
وأوضحوا نحن وحلــد هذا اليوم 
الذي  للخطــر  ُمدركن  لســنا 
يحوم حولنــا والفيروس املُعدي 
الســريع ُمحدق بنــا اذ ترانا في 
إزدياد  في  والتجمعات  الطرقات 
يوماً بعد يوم ، والبد من ان يلتزم 
منازلهم  فــي  باجللوس  اجلميع 
فقط لبضعة أيام بحســب  ما 
تطلبه منا اللجان العليا وخلية 

األزمة في البصرة.
 وفي اخلتام خرجت الندوة بعدة 
توصيات منها أهمية تشــكيل 
متخصص  ارشــادي  مجلــس 
البصرة  لدائرة صحة  ومســاند 
وخلية األزمة في احملافظة ويتألف 
الوبائيات  من استشــاريي علم 
العامة  وصحة اجملتمع والصحة 
وكلية طب البصرة ونقابة أطباء 
والنقابات  البصــرة  فرع  العراق 
الصحيــة ونقابــة الصحفين 
وتتلخص  البصرة  في  العراقين 
واجبات اجمللس بتقدمي املشــورة 
الطبية واألعالمية في ما يخص 

) جانحة كورونــا ( ومن ضمنها 
اعالميــة وطبية  اعــداد خطة 
املرض  انتشار  على  للســيطرة 
والعزل  للوقاية  ارشادات  وتقدمي 
واحلجر الصحي وكذلك انشــاء 
اطباء  من  ارشادي  اعالمي  مركز 
اختصــاص من صحــة اجملتمع 
وطب األسرة لنقل احلقائق كما 
ليتسنى  صحيحة  وبصورة  هي 
للمواطــن التعرف علــى الوباء 
ودحض الشائعات بالتنسيق مع 
دائرة صحة البصرة وخلية األزمة 
في احملافظــة اضافة الى أهمية 
باألطباء  التصريحــات  حصــر 

اخملتصن ودائرة صحة البصرة .
وفي اليوم نفســه بعــد انتهاء 
األزمة  خلية  عقدت  الندوة  هذه 
في محافظــة البصرة اجتماعا 
البصرة  أهالي  جديدا لها ودعت 
إلى عدم اخلروج من منازلهم إال 
لألمور الطارئة بدءا ملدة 3 أيـــام 
وذلــك كإجراء احتــرازي ضروري 
جـداً للوقاية من انتشار فيروس 

كورونـا في احملافظة.

ندوة حوارية لتسليط الضوء على أهم طرق الوقاية من 
انتشار فايروس )كورونا( 

عقدتها نقابتا الصحفيين واألطباء في البصرة

يتطلب الظرف 
الراهن تعاونا 

استثنائيا بين الجميع 
لتحقيق النتائج 

المرجوة في دعم 
كل المؤسسات 

والجهات ذات 
العالقة لمكافحة 
الوباء للمحافظة 

على سالمة الجميع

االثنن 16 أذار 2020 العدد )4376(

 بغداد - خاص
أكدت شــركة كــي انها تقدم 
عالية  بانســيابية  خدماتهــا 
ملالين املستفيدين ولم تشخص 

اي خلل في األداء.
وقــال مصــدر مســؤول فــي 
الشــركة ان تبنــي االنظمــة 
مــع  والتواصــل  املتطــورة 
يشــهدها  التــي  التطــورات 
ميدان الدفــع اإللكتروني عامليا، 
حقــق انســيابية عاليــة في 
الــى جمهور  إيصــال اخلدمات 

املستفيدين.
الكبير  التفاعل  ان  الــى  ولفت 
احلالية  املرحلة  شــهدته  الذي 
قادنا إلــى التوســع باخلدمات، 
ســيما التي تتناغــم واقتصاد 
التي  الســلف  وأهمها  العائلة 

تلبي حاجة املواطن.

حاملي  حصــول  إمكانية  وبن 
ماستر كي الدولية على سلف 
تتــراوح مــا بــن ٥-٢٥ مليون 
دينــار وأن منتســبي الداخلية 

املوطنــة رواتبهــم في مصرف 
الرافدين يحصلون على اخلدمات 
والســلف ذاتها ، بل ويصار الى 

تطوير األداء مبا يخدمهم. 

بغداد _ الصباح الجديد :
وقــع العــراق ممثــال بــوزارة 
التخطيط مــع منظمة االمم 
الطفولة  لرعايــة  املتحــدة 
عمل  خطــة  )اليونســيف( 
للمنظمة  القطري  البرنامج 
2020-( للسنوات  العراق  في 
2024( وذلك فــي اطار عمل 
وزارة التخطيــط في مراعاة 
والنهوض  الطفــل  قضايــا 

بواقعه ومستقبل العراق.
للوزارة  الفني  الوكيــل  وقال 
الدكتور ماهر حماد جوهان ان 
هذا اإللتزام وجد مكاناً محورياً 
إســتراتيجية  إطــار  ضمن 
التخفيــف من الفقر وخطة 
2018-( التنميــة الوطنيــة 
2022( ، مضيفــا ان منظمة 
اليونســيف تســعى ضمن 

دعم  الــى  العمــل  خطــة 
احلكومــة العراقيــة علــى 
املستوين الوطني واحمللي الى 
حقوق  إعمال  وتيرة  تســريع 

الطفل في العراق. 
واشــار الوكيــل الفني الى 
ان رؤيــة البرنامــج القطري 
“بحلول  أنــه  فــي  تتلخص 
2024، يتم استفادة األطفال 
واملراهقن والنساء في العراق 
والوصول  أفضــل  بحمايــة 
الشامل والعادل الى خدمات 
أساســية جيــدة النوعية”. 
إضافــة الــى التشــاور بن 
ووزارة  اليونيســف  منظمة 
ومنسق  كشريك  التخطيط 
وطنــي خلطة العمــل، وبن 
جوهــان ان إعــداد اخلطــة 
تتمثل في عملية تشــاورية 

موســعة مع الشــركاء من 
الصحــة   ، )التربيــة  وزارات 
،العمل والشؤون اإلجتماعية 
، اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألشــغال العامة ، الشباب 

والرياضــة ووزارة العــدل ( ، 
تنفيذ  ســيتم  انــه  مؤكدا 
البرنامــج مــن خالل  هــذا 
بــن  مشــتركة  خطــط 
ومنظمة  العراقيــة  اجلهات 

اليونســيف ملــدة ســنتن 
)2021-2020(.  ولفت الوكيل 
الفنــي الى ان هــذا العمل 
األولوية  ســيمنح  املشترك 
الوصــول  تســريع  لدعــم 
والتغذية  الصحــة  خلدمات 
وخدمــات امليــاه والصــرف 
تســاعد على  التي  الصحي 
احلد من وفيات حديثي الوالدة 
والرضــع واألطفــال ، خاصة 
الذين  واألطفــال  الفتيــات 
إنسانية  أوضاع  يعيشون في 
- للعودة إلى املدارس وإكمال 
التعليــم االبتدائــي اجليــد 
واالنتقال إلى التعليم الثانوي 
وحماية األطفال والنساء من 
العنف واإليذاء واالســتغالل 
تنمية  ، فضال عن تشــجيع 
املراهقن وتعزيز مشاركتهم. 
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بغداد _ الصباح الجديد :

شاركت الشركة العامة للصناعات 
االنشــائية احــدى شــركات وزارة 
الندوة  فــي  واملعــادن  الصناعــة 
العلمية املوســومة ) تلوث املياه ( 
الســوق  بحوث  مركز  في  واملقامة 
جامعة  فــي  املســتهلك  وحماية 

بغداد.
وتخلل النــدوة القاء محاضرات من 
قبل مدير قســم البحث والتطوير 
زيدان  وسن  الســيدة  الشركة  في 
خلف بعنوان ) مضار الدايوكســيد 
ومحاضرة  والبيئة(  اإلنســان  على 
لوكيل مدير قســم اخملتبر املركزي 
املهنــدس علي ناظم عبــد الكرمي 
األنابيب  فحوصات  أهمية   ( بعنوان 

البالســتيكية للتقليــل من تلوث 
املياه ( والتــي اكدا من خاللها على 
دور الشــركة العامــة للصناعات 
اإلنشــائية فــي الســيطرة على 
جــودة األنابيب البالســتيكية من 
خالل عمــل مختبراتها في اعتماد 
املواصفات العاملية ومنها املواصفة 

األملانية
DIN8061, DIN8062, DIN8074,-(

DIN8075( وحــث دوائر الدولة على 
التوجــه نحــو اســتعمال أنابيب 
البولــي أثلــن )PE( بديــالً صحياً 
آمنــاً عن أنابيــب البولــي فينيل 
كلورايد )PVC ( اذ تنفرد الشــركة 
في انتاج هذا النــوع من االنابيب ) 
أنابيب البولــي أثلن ( في معاملها 
للتخلص من تلــوث املياه واحلفاظ 

على الصحة العامة.
اخــر متكنت شــركة  جانــب  من 

الفــرات العامــة احدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن من تصنيع 
وتشــغيل منظومة جديدة ملعاجلة 
فــي    )Wet Scrubber( الغــازات 
املركز  الكبريتيك  حامــض  مصنع 
باالعتماد علــى امكانياتها الذاتية 
وكفــاءة وخبرة مالكاتهــا الفنية 
بلغت  قياسية  وبفترة  والهندسية 
)15( يومــا.  واوضــح مديــر عــام 
الشــركة املهنــدس علي قاســم 
تصنيع  اهميــة  الشــمري  كاظم 
وتشــغيل هذه املنظومة ملا تتميز 
واســتيعابها  عالية  كفاءة  من  به 
ملصنع  الصناعية  الغــازات  جلميع 
وبحسب  املركز  الكبريتيك  حامض 
املواصفــات البيئية املعتمدة عامليا 
، مشــيرا الى احتواء هذه املنظومة 
البالســتيكية  احلشــوات  علــى 
املطلوبة لتقليل االنبعاثات الغازية 

اضافــة الــى ان املــادة املصنعــة 
منهــا تعد اكثر مالءمــة للظروف 
يتعامل  الذي  للمصنع  التشغيلية 
مع درجــات حــرارة عاليــة ومواد 
حامضية مؤكسدة فضال عن ان ما 
مييز تصميم هــذه املنظومة ويزيد 
من كفاءتها حجــم قطرها البالغ 

)2,5 ( مترا وبارتفاع )5,5( مترا. 
ولفت املدير العام الى ان الشــركة 
سبق ان متكنت من تصنيع العديد 
املطلوبة  االنتاجيــة  املعــدات  من 
انتــاج حامض  التــي حتتاجها في 
الكبريتيــك املركز كمرجل الطاقة 
 SO2 الفائضــة ومبردات الغــازات
الغازات  انبعاثات  SO3 وبرج  ومبردة 
وخزان  الكبريــت  خــزان  ومصهرة 
جتميع الكبريــت املصهور وخزانات 
االنتاج التام نوع ســتلس ســتيل 

وغيرها .

تقرير

“اإلنشائية” تشارك في ندوة علمية بعنوان )تلوث المياه( بـ جامعة بغداد

شركة كي.. نعتمد أنظمة متطورة 
العراق واليونيسف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولةلتوسيع الخدمات

يستمر لمدة 5 سنوات مقبلة 

مراسل الصباح اجلديد في البصرة خالل مشاركته في ندوة الوقاية من فايروس كورونا

بغداد _ الصباح الجديد :
اجنز فريق بحثي في دائرة الطاقــات املتجددة بوزارة 
وتنفيذ  املدمجــة تصميم  والتكنولوجيا  العلــوم 
منظومات ســخانات شمســية في ابنية واقسام 

الوزارة .
وقال مدير مركز تخطيــط وادارة الطاقة علي عبد 
العزيز، مت اســتبدال 69 سخانا كهربائيا كانت جتهز 
وتســتهلك طاقــة كهربائية  الوطنية  بالكهرباء 
قدرهــا 130 ميكاواطا ســاعة بالســنة ، حيث مت 
تعمل  التي  الشمســية  بالســخانات  استبدالها 
بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة ، والتقليل من 
ملوثات االحتباس احلراري مبقدار 110 اطنان ســنويا 
وتخفيض مــن االنبعاثات اجلوية الضارة وترشــيد 

استهالك الطاقة الكهربائية .
واشــار مدير املركز الى اجنــاز وتصميم منظومات 
سخانات شمســية لـ 15 بناية تابعة لوزارة العلوم 
الشمســية  الســخانات  عدد  وبلغ  والتكنولوجيا 
85 ســخانا بســعات مختلفة تخدم بحدود  2600 
موظف فــي الوزارة ، اضافة الــى امكانية املالكات 
اخملتصة من اجناز مشــاريع تخدم قطــاع اجلامعات 

واالقسام الداخلية

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزيــر املوارد املائيــة الدكتور جمــال العادلي 
االجتمــاع الفني الــذي حضره املديــرون العامون 
واخلبراء واخملتصون بالســيطرة علــى توزيعات املياه 

وتشغيل السدود في الوزارة وتشكيالتها.
وناقــش اجملتمعون من خالل العــروض التوضيحية 
دراسة أمكانية تبويب املسيل املائي لسد العظيم 
فــي محافظة ديالى لتأمن تشــغيل أمــن ألمرار 
املوجــات الفيضانية احملتملة وعــدم االضرار مبدينة 
بغــداد، لكون نهر العظيم مؤثرا في رفع منســوب 
املياه حملافظة بغداد وخاصــة أذا توافقت املوجة مع 

أمرار موجات من مؤخر سدة سامراء.
واكد الوزير ضرورة التعمق بالدراســة للوصول الى 
قناعات راسخة بشــأن تنفيذ مثل هكذا مشاريع 
استراتيجية مهمة.  كما ترأس الوزير اجتماعا لهيئة 
الرأي بحضور وكالء الوزارة الفنــي واالداري واخلبراء 
واملديرين العامن في الوزارة وتشــكيالتها ملناقشة 
عدد من املواضيع املدرجة فــي جدول االعمال. وفي 
مســتهل اللقاء أكد الوزير اهمية تكثيف املتابعة 
واملراقبة ملنســوب مياه نهري دجلة والفرات وكمية 
اخملزون في الســدود والسدات ، أضافة الى مناقشة 
اخلطــة املعدة من قبــل الهيئة العامة للســدود 
واخلزانات بالتنســيق مع مركز التدريــب والتطوير 
في الوزارة القامة الــدورات التدريبية وورش العمل 
للمالكات الهندسية والفنية في التشكيالت كافة 
لتوسعة املعرفة مبخاطر الفيضان واجراءات املعاجلة 
.كما ناقش اجملتمعون املشاريع املهمة املدرجة ضمن 
الئحة التــراث العاملي الهميتهــا بتنفيذ التزامات 
العــراق باالتفاقيات الدولية ، كمــا تضمن فقرات 
االجتمــاع التطرق خلطة الــوزارة واجراءاتها بتوفير 
املياه الكافية حملافظة البصرة من خالل قناة البدعة 

وشط العرب وضمان وفرتها وجودة نوعيتها.

“العلوم والتكنولوجيا” 
المدمجة تصمم وتنفذ 

منظومات سخانات شمسية

وزير الموارد المائية يتراس 
االجتماع الفني للسيطرة 

على توزيعات المياه
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الصباح الجديد - متابعة:
فــي رســالة صارمــة، قالــت 
إّن  البريطانية  اخلطوط اجلويــة 
و«ضبط  »املراوغــة«  أســلوب 
احلكومية  وامليزانيات«  النفقات 

يجب أن يتوقف.
وأضافــت: »نحــن نتحدث عن 
البريطاني  الطيران  مســتقبل 
-وهــو أحد صناعاتنــا العاملية 
بإعادة  تقــم احلكومة  لم  -وما 
جتميع نفسها، من يدري ما الذي 
ســيتبقى منها مبجرد خروجنا 

من هذه الفوضى«.
الطيران  رؤساء شــركات  وكان 
أجــروا محادثــات مع الــوزراء، 

ومن املقرر أن يكتب املســؤولون 
»فيرجــن  فــي  التنفيذيــون 

أتالنتيك« إلى رئيس الوزراء.
الطيــران  شــركات  وحــذرت 
البريطانية من أّن قطاع الطيران 
في اململكة املتحدة قد ال ينجو 
من وبــاء كورونا مــن دون دعم 
مالــي طارئ. وطالبــت الهيئة 
التي تضم الشركات والعاملن 
في مجال الطيران من احلكومة 
حزمة بقيمــة عدة مليارات من 

اجلنيهات.
األميركية  السفر  قيود  وستؤثر 
علــى جميع وجهــات الطيران 
يوم  من  األطلســي  احمليط  عبر 

غد الثالثاء، ما ســيؤثر ســلباً 
على قطاع الطيران في اململكة 
احلكومــة  وقالــت  املتحــدة. 
إنها مســتعدة لدعــم جميع 
الشــركات، مبا فيها شــركات 

الطيران.
ويأتي الطلب بعد إعالن الواليات 
الســفر  حظر  متديد  املتحــدة 
اململكــة  ليشــمل  األوروبــي 

املتحدة وجمهورية أيرلندا.
ســيبدأ  الذي  احلظر  وســيؤثر 
الســاعة الرابعة فجراً بتوقيت 
الثالثاء، على طرق  يوم  غرينتش 
حيوية لشــركات مثل اخلطوط 
اجلويــة البريطانيــة وفيرجــن 

اجلويــة  واخلطــوط  أتالنتيــك 
في  احلكومة  وقالت  النرويجية. 
بيان إنهــا »تعلــم الصعوبات 
شــركات  تواجههــا  التــي 
مشــيرة  البريطانية«،  الطيران 
إلــى أنها تقــوم »مبحادثات مع 
قيــادة القطاع لدعــم العمال 

والشركات والركاب«.
بيانها:  فــي  احلكومة  وأضافت 
أثرنــا علــى املفوضية  »لقــد 
الزمني  األوروبية لتخفيف احليز 
للرحالت، كما أّن هيئة اإليرادات 
مستعدة  البريطانية  واجلمارك 
الشــركات،  جميع  ملســاعدة 
مبا فــي ذلك شــركات الطيران 

حلســابهم  العاملن  واألفــراد 
اخلــاص، الذيــن يعانــون مــن 
صعوبات مالية مؤقتة بســبب 

فيروس كورونا«.
وفــي حــال لــم يتم تســيير 
الرحالت، يجــب مصادرة املواقع 
والهبوط  لإلقــالع  اخملصصــة 

مبوجب القانون األوروبي.
أتالنتيــك  فيرجــن  وأكــدت 
األســبوع املاضي، أنها اضطرت 
إلى تشغيل بعض الرحالت شبه 
الفارغــة بعد أن أثــر الفيروس 

على عمليات احلجز.
وحذرت شــركة اخلطوط اجلوية 
من  اجلمعة  يــوم  البريطانيــة 

أّن الصناعة تواجــه »أزمة ذات 
أبعــاد عاملية« أســوأ من تلك 
التي جنمت عن فيروس سارس أو 

أحداث 11 سبتمبر/أيلول.
»بقاء  بعنــوان  وفــي مذكــرة 
البريطانية«،  اجلويــة  اخلطوط 
قال رئيس الشركة أليكس كروز 
إّن إلغــاء عدد كبير من الرحالت 
وتســريح املوظفن »لم يسبق 

له مثيل«.
وقالت شــركة اخلطوط اجلوية 
النرويجيــة يــوم اخلميس إنها 
اربعة آالف  من املقرر أن تلغــي 
رحلة وتسّرح مؤقتاً نحو نصف 

موظفيها.

الصباح الجديد - وكاالت:
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتانياهــو خالل إلقائــه خطاباً 
حول اإلجراءات اجلديدة املتعلقة 
بفيــروس كورونا في القدس في 

14 آذار/مارس 2020
أرجئت محاكمــة رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو 
بتهمة الفســاد ملدة شــهرين 

بعدمــا كان من املقــرر أن تبدأ 
الثالثاء، على ما أعلنت محكمة 
القــدس مشــيرة إلــى اخملاوف 
املرتبطة بانتشار فيروس كورونا 

املستجد.
وأوردت احملكمة فــي بيان األحد 
»علــى ضــوء انتشــار فيروس 
على  وبنــاء  املســتجد  كورونا 
التعليمــات التــي حتصر عمل 

احملاكم باحلــاالت الطارئة فقط، 
قررنا إرجاء اجللســة األولى إلى 

24 أيار/مايو 2020«.
وقررت وزارة العدل الســبت احلد 
من األنشــطة فــي احملاكم إال 

للحاالت الطارئة.
ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في 
إســرائيل يخضــع للمحاكمة 
وهو ال يزال في الســلطة، وهو 

أموال  واختالس  بالفساد  متهم 
وخيانة الثقة في ثالث قضايا.

ويقول  التهم  نتانياهــو  وينفي 
إنه ضحيــة حملــة ذات دوافع 

سياسية.
مفاوضــات  حاليــاً  ويُجــري 
تشــكيل  أجل  من  سياســية 
حكومــة جديــدة، بعدمــا لم 
كبيرة  غالبية  بتحقيــق  ينجح 

بيني  الوسطي  منافســه  أمام 
الثاني من  انتخابــات  غانتز في 

آذار/مارس التشريعية.
ودعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي من 
جديدة مساء امس األول السبت 
إلى تشــكيل حكومــة طوارئ 
ووحدة وطنية من أجل التصدي 

لفيروس كورونا املستجد.
لوزارة  حصيلــة  آخر  وأشــارت 

إلــى  اإلســرائيلية  الصحــة 
البالد  200 شــخص في  إصابة 

بالفيروس.
وأعلنت إســرائيل أمــس األول 
جديدة  إجــراءات  عن  الســبت 
بينهــا  للفيــروس،  للتصــدي 
إغالق املطاعــم واملقاهي، ومنع 
من  أكثر  تضم  التي  التجمعات 

10 أشخاص.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن الفاتيــكان اليوم أن جميع صلــوات عيد الفصح 
هذه الســنة في ســاحة القديس بطرس في احلاضرة 
الكاثوليكية ســتجري من دون مشــاركة املؤمنن على 
خلفية تفشــي فيروس كورونا املستجد. وأعلن املكتب 
البابــوي، في بيان، أنــه »على خلفيــة الوضع الصحي 
الدولي الطارئ حاليا، ســتجري االحتفاالت الليتورجّية 
اخلاصــة باألســبوع املقدس مــن دون حضــور املصلن 
شخصيا«.  وأوضح الفاتيكان أنه »حتى 12 أبريل نيسان 
املقبــل، كل اللقــاءات العامة وصلوات التبشــير التي 
يجريها احلبر األعظم ســتكون متوفرة فقط عبر البث 

املباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي«.
وكان الفاتيكان أعلن في وقت ســابق أن البابا فرنسيس 
قرر إقامة صالة األحد بالبث املباشــر عبر اإلنترنت، وذلك 
على خلفية اخملــاوف املرتبطة بتفشــي فيروس كورونا 
اجلديد. وفي إيطاليا، وصلت أعــداد الوفيات الناجتة عن 
الفيروس إلى أكثــر من ألف و400 حالة من بن أكثر من 

21 ألف إصابة مسجلة.
وتتركز الوفيات واإلصابات في لومبارديا )شــمال( تليها 
منطقة إمييليا رومانيا )شــمال وســط( في حن بقيت 
خمس مناطق إيطالية فقط مبنأى عن تســجيل وفيات 

ناجمة عن الفيروس.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفــادت وزارة الدفاع الروســية باختصار مســار الدورية 
 »M4« املشــتركة األولى مع القوات التركية على طريق
في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بسبب استفزازات 

من قبل تشكيالت إرهابية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته ظهر اليوم، 
تســيير أول دورية مشــتركة مع تركيا على جانب من 
طريق »M4« الدولي في منطقة إدلب خلفض التصعيد، 
لكنها ذكرت أن املســار »مت اختصاره بسبب استفزازات 
مخططــة من قبــل عصابات مســلحة متطرفة غير 
خاضعة لتركيا«. وأوضح البيــان أن »اإلرهابين حاولوا، 
من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان املدنين 
دروعا بشرية، مبا في ذلك النساء واألطفال«. وأشارت وزارة 
الدفاع الروســية إلى أنه »مت منح وقت إضافي للجانب 
التركــي التخاذ إجــراءات خاصة بتحييــد التنظيمات 
اإلرهابية، وضمان أمن الدوريات املشــتركة على الطريق 
M4«. وانطلقــت الدورية الروســية التركية األولى على 
الطريق »M4«، في وقت ســابق من األحد، من بلدة ترنبة 
الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة ســراقب، وكان 
من املقرر أن تصل إلى بلــدة عن احلور. وفي اخلامس من 
اذار مارس توصل الرئيس الروســي فالدميير بوتن، ونظيره 
التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات ملنع التوتر 
في إدلب تشــمل إعالن وقف إطالق النــار في املنطقة 
اعتبارا من 00:01 من 6 مارس اذار، وإنشــاء »ممر آمن« في 
مساحات محددة على الطريق »M4«.   واجلمعة املاضي 
وقعت روسيا وتركيا، نتيجة مفاوضات عسكرية بينهما 
في أنقرة، على اتفاق حول تفاصيل تنفيذ اخلطة، وقالت 
موسكو إنه سيســمح بتطبيق كل القرارات املنسقة 

بن الطرفن حول إدلب.

الصباح الجديد - وكاالت:
قــررت الســلطات اإليرانية تأجيــل الــدورة الثانية من 
االنتخابات التشــريعية لنحو خمسة أشهر على خلفية 
أزمــة فيروس كورونا املســتجد »COVID-19«، الذي أودى 
بحياة أكثر من 600 شخص في البالد. وذكر املتحدث باسم 
مجلس صيانة الدســتور في إيران، عباس علي كدخدايي، 
في تغريدة نشــرها امس االول السبت على حسابه في 
موقــع »تويتر«: »بســبب الظروف الراهنــة التي متر بها 
البــالد في مكافحة فيروس كورونا اقتــرح وزير الداخلية 
تغيير وقت الدورة الثانية لالنتخابات التشــريعية، ونحن 
في مجلس صيانة الدســتور وافقنــا على ذلك«. وأوضح 
كدخدائي أن الدورة الثانية لالنتخابات التشــريعية، التي 
كان من املقــرر إجراؤها يــوم 17 أبريل، مؤجلــة إلى 11 
ســبتمبر. وتعتبر إيران من الدول األكثــر إصابة بفيروس 
كورونا املستجد إلى جانب الصن وإيطاليا، حيث سجلت 
في أراضي اجلمهورية اإلسالمية حتى صباح األحد 12729 
مصابا بســاللة »COVID-19«، التي تنحــدر من مدينة 

ووهان الصينية، مبا في ذلك 611 حالة وفاة.

شركات الطيران البريطانية: مستقبلنا في خطر

إرجاء بدء محاكمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

كورونا.. صالة بال مصلين 
في الفاتيكان

اختصار مسار الدورية 
الروسية التركية في سوريا 
بسبب استفزازات مسلحين

تأجيل الدورة الثانية من 
االنتخابات التشريعية في 

إيران بسبب كورونا

الصباح الجديد - متابعة:

اخلارجية املصري سامح  وزير  أكد 
بن  املفاوضات  تعليــق  شــكري 
بالده وإثيوبيا بشأن سد النهضة 

بالكامل في املرحلة احلالية.
وصــرح شــكري، فــي مداخلة 
هاتفيــة لقناة »تــن« الفضائية 
أمس األول السبت، بأن املفاوضات 
متاما«  »متوقفــة  الطرفــن  بن 
اآلن، محمال أديس أبابا مسؤولية 
نشــر »أطروحات« في الســاحة 
اإلعالميــة حتمــل كثيــرا مــن 
التهدئة  إلى  تدعو  وال  املغالطات 
والتعــاون وتظهــر األمــور بغير 

حقيقتها، حسب قوله.
لكننا  متوقفة  »االتصاالت  وتابع: 
علــى اتصال دائم مع شــركائنا 
وأشــقائنا العرب وأيضا الواليات 
الراعيــة  األمريكيــة  املتحــدة 
وضعــت  والتــي  للمفاوضــات 

االتفاق...«
ولفــت شــكري إلــى أن جولته 
بهدف  جــاءت  األخيرة  الدوليــة 
الرئيس  مــن  رســائل  تســليم 
املصري عبد الفتاح السيسي إلى 
القادة العرب ورئيســة املفوضية 
األوروبية أورســوال فــون دير الين 
إميانويــل  الفرنســي  والرئيــس 
التفاوض  مســار  تشرح  ماكرون 
بشأن سد النهضة، قائال إن هناك 
تفهما من قبل دول االحتاد األوروبي 
في  اإلثيوبي«  »التعنــت  خلطورة 
املفاوضــات وما قــد يجلبه من 
التوتر  إلى تصعيد  تؤدي  تداعيات 

في منطقة القرن اإلفريقي.
وأشــار وزير اخلارجية املصري إلى 
أنــه يتوقع حتــركا عربيا من أجل 
هذا  عن  اإلثيوبــي  اجلانــب  إثناء 

من  املفاوضات  وإخراج  »التعنت« 
طريق مسدود، »كدليل حي على 
املشــتركة  واملصلحة  التضامن 
والعالقــة التاريخيــة التي تربط 
بيننا«، مشــددا على أن »موقف 
مصر عادل ويســتحق شــعبها 
الوصول إلى نتائج حتمي مصاحله 

املائية«.
وأكد شــكري أنــه جولة جديدة 
ســيقوم بها وســيتصدر ملف 
أيضا،  أجندتهــا  النهضة  ســد 
وستشــمل عــددا مــن الــدول 

فيهــا جمهورية  مبا  اإلفريقيــة، 
تســلمت  التي  إفريقيا  جنــوب 
رئاســة االحتاد اإلفريقــي وكينيا 
وجنــوب  وبورونــدي  والكونغــو 
بالتزامن  وذلك  والنيجر،  السودان 
مع زيارات أخرى لباقي دول القارة 
نائب  بهــا  ســيقوم  الســمراء 
وزيــر اخلارجية املصري للشــؤون 

اإلفريقية.
النهضة  سد  مفاوضات  ووصلت 
إلــى طريــق مســدود مجــددا 
أواخــر فبراير شــباط، إذ رفضت 

مســودة  على  التوقيع  إثيوبيــا 
قواعد  بشــأن  النهائي  االتفــاق 
والتي  الســد  وتشــغيل  مــلء 
أعدتها الواليــات املتحدة، وقررت 
عــدم حضــور آخــر جولــة من 
والســودان  مصر  مع  املفاوضات 
ان رفض  جرت في واشنطن. بعد 
وزيــر اخلارجيــة اإلثيوبــي غيدو 
أندارغاشــيو، الضغــوط التــي 
متارســها عليها الواليات املتحدة 
إلجبــار أديــس أبابا علــى توقيع 
اتفاقية ال ترضيها بشــأن السد 

مع مصر والسودان.
ولفــت الوزير أن الوفــد اإلثيوبي 
في جولة املفاوضــات التي جرت 
املاضي  شــباط  فبراير  منتصف 
في واشنطن تعرض للضغط من 
أجل التوصل إلى اتفاق على نحو 
اتفاقية قبل  اســتعجال وتوقيع 
تسوية املسائل العالقة، مضيفا 
أن املفاوضــن اإلثيوبيــن أبلغوا 
بأن  حينئذ  األمريكين  املسؤولن 
أبابا لن تبــرم صفقة حتت  أديس 

مثل هذا الضغط.

وأعرب أندارغاشــيو عن معارضة 
التي  إثيوبيــا ملســودة االتفــاق 
أعدتها الواليات املتحدة، مشــيرا 
إلــى أن واشــنطن حتظى بصفة 
مراقب فقط في هذا املوضوع وال 
تنوي إثيوبيــا توقيع هذه الوثيقة 
فقــط في أنها طرحــت من قبل 
الواليات املتحــدة والبنك الدولي. 
إثيوبيا تعمل حاليا على  أن  وأكد 
اقتراحها اخلاص بشــأن تســوية 
اخلالفات القائمة وســتبلغ مصر 

والسودان به قريبا.

توقع مصري بتحرك عربي إلخراج مفاوضات سد النهضة 
مع إثيوبيا من طريق مسدود

وصلت مفاوضات سد 
النهضة إلى طريق 

مسدود مجددا أواخر 
فبراير شباط، إذ رفضت 

إثيوبيا التوقيع على 
مسودة االتفاق النهائي 

بشأن قواعد ملء وتشغيل 
السد والتي أعدتها 

الواليات المتحدة، وقررت 
عدم حضور آخر جولة 

من المفاوضات مع مصر 
والسودان جرت في 

واشنطن
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الصباح الجديد - متابعة :

األوفــر حظا  بايــدن،  جــو  تواجه 
الدميوقراطي  احلزب  بترشيح  للفوز 
للرئاسة األميركية، وبيرني ساندرز، 
لالنتخابــات  الســابق  املتصــّدر 
التمهيدية، مساء أمس األحد وجها 
لوجــه في مناظــرة تلفزيونية في 
إطار سباق املرّشحن الدميوقراطين 
فيروس  تفشــي  عليه  طغى  الذي 
كورونا املســتجد. وجتــرى املناظرة 
عشية جولة جديدة من االنتخابات 
في  الثالثاء  غــد  يــوم  التمهيدية 
واليات رئيسة مثل فلوريدا وأوهايو.

وبدى مسرح شــبكة »سي ان ان« 
اإلخباريــة األميركية خاليا مقارنة 
مبناظرات ســابقة كانت جتمع اكثر 
من عشــرين مرّشحا في أمسيتن 
االنتخابات  بدايــات  في  متتاليتن 

التمهيدية.

وتعد هذه املناظرة احلادية عشــرة 
في االنتخابــات التمهيدية احلالية 
وســيتواجه  الدميوقراطي،  للحزب 
فيها بايدن، نائب الرئيس الســابق، 

مع ساندرز، السناتور االشتراكي.
واألربعاء أعلن ســاندرز أّنه باٍق في 
الترشــيح  بطاقة  لنيل  الســباق 
الدميوقراطية إلى انتخابات الرئاسة 
األميركية على الّرغم من سلسلة 
الهزائم الشــديدة التي أحلقها به 
أّنه  مؤّكــداً  بايدن،  جو  منافســه 
يعتــزم »فعل كّل شــيء« لهزمية 
دونالــد ترامب في تشــرين الثاني/

نوفمبر.
من  البالغ  املستقّل  السناتور  وقال 
العمر 78 عاماً خالل مؤمتر صحافي 
فــي مدينتــه برلينغتــون بوالية 
املشاركة  إلى  يتطّلع  إّنه  فيرمونت 
في املناظــرة التلفزيونيــة املقّررة 

بينه وبن بايدن مساء األحد.
وقال إّن هذه املناظرة التي سيتقابل 
فيها للمرة األولى مع نائب الرئيس 

مناســبة  »ســتكون  الســابق 
لألميركين ملعرفة من هو األفضل« 

لهزمية الرئيس اجلمهوري.
وأوضح ساندرز أّن أولويته الرئيسة، 

وكان  »اخلطيــر«.  ترامــب  هزميــة 
بايــدن أعلــن الثالثاء »مــد اليد« 
لســاندرز لكي يهزمــا معا ترامب 
فــي اســتحقاق تشــرين الثاني/

نوفمبر. وقال بايدن الذي ميثل التيار 
املعتدل في احلزب الدميوقراطي »أود 
أن أشــكر بيرني ساندرز ومناصريه 
التي ال  على شــغفهم وطاقتهم 

تنضب«. وأضــاف في خطاب هادئ 
أنه يتشــاطر مع ســاندرز »هدفا 
دونالد  »سنهزم  مؤكدا  مشتركا«، 

ترامب )...( وسنوحد هذه األمة«.
واملناظــرة التلفزيونيــة بن بايدن 
وســاندرز التي كانت مقرر عقدها 
أريزونــا، نقلت إلى واشــنطن  في 
على أن جترى بال جمهور. ومن شأن 
ذلــك أن يصب في غيــر مصلحة 
إلهاب حماسة  القادر على  ساندرز 

اجلماهير.
وجمــع بايــدن بفضل سلســلة 
اآلن  االنتخابيــة حتى  انتصاراتــه 
عــددا كبيــرا من املندوبــن الذين 
ســيعينون في متوز/يوليو مرشــح 
األبيض،  للبيت  الدميوقراطي  احلزب 
على  كبيرا  تقدمــا  بذلك  محققا 

ساندرز.
والية  فــي  الســلطات  وأعلنــت 
االنتخابات  إرجــاء  اجلمعة  لويزيانا 
الدميوقراطي  للحــزب  التمهيدية 
فيهــا والتي كانت مقــررة مطلع 

نيســان/ابريل، ألكثر من شــهرين 
بســبب وباء كورونا، لتصبح بذلك 
اول والية اميركية تتخذ قرارا مماثال.

ووّجه املرّشــحان انتقادات شديدة 
اخلميس للطريقــة التي يُدير فيها 
فيروس  ملّف  ترامب  دونالد  الرئيس 
كورونا املســتجّد، منددين بـ«عدم 
كفاءتــه« وبـ«جلوئه إلــى كراهية 

األجانب«.
وكان كوفيــد19- الذي اصاب اكثر 
مــن الفي شــخص فــي الواليات 
انقســاما  أثار  واودى ب47  املتحدة 
في  والدميوقراطين  اجلمهورين  بن 
خضم حملة االنتخابات الرئاسية.

وبدا ان الواليات املتحدة حتاول ســد 
الثغرات في نظامها الصحي الذي 
يفتقر الى تغطية شــاملة، وذلك 
الفحوص  اجراء  مجانية  اعالن  عبر 
وتســهيل حصــول العاطلن من 
العمــل علــى التغطيــة الالزمة 
اضافة الــى رصد امــوال فدرالية 

لتمويل برنامج التصدي لكورونا.

تقرير

مناظرة ثنائية أولى بين بايدن وساندرز في خضم االنتخابات التمهيدية

بعد توقفها تماما

بسبب وباء كوفيد19-
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الصباح الجديد - وكاالت:
دونالــد ترامــب وإلى جانبــه مســاعد الرئيس 
البرازيلــي، فابيــو واجنجارتن، املصــاب بفيروس 

كورونا )كوفيد_19).
قــال طبيب البيت األبيــض إن الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص 

فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.
وقال الطبيب شــون كونلي في بيــان امس االول 
الســبت: »تلقيت هذا املســاء تأكيدا بأن نتائج 

التحليل سلبية«.
وخضــع ترامــب لتحاليــل طبية بعــد أيام من 
استضافته الجتماع مع وفد برازيلي في منتجعه 
بفلوريــدا، وذلــك بعــد تأكيد إصابــة بعضهم 

بفيروس كورونا.
وكان فابيو واجنجارتن، وهو أحد مساعدي الرئيس 

البرازيلي، من بني من تأكدت إصابتهم باملرض.
وقال كونلي: »لم تظهر أعراض املرض على الرئيس 
)ترامب( بعد أسبوع واحد على تناوله العشاء مع 

أعضاء الوفد البرازيلي في ماراالغو«.
ولم يعزل الرئيس ترامب البالغ من العمر 73 عاما 
نفســه بعد ذلك االجتماع، قائال إن أيا من أعراض 

املرض لم تظهر عليه.
ولكن بعد سيل من األسئلة خالل مؤمتر في البيت 

األبيض، قال ترامب إنه سيخضع لالختبار.
وقال الطبيب املعالج في البيت األبيض إن الرئيس 

قد خضع للفحوصات يوم اجلمعة.
كما جاء في بيان الطبيب كونلي: »أنا على اتصال 
يومي مبراكز الســيطرة على األمــراض والوقاية 
منهــا )CDC( وبفريــق البيت األبيــض ملكافحة 
فيروس كورونا، وجميعنا نشجع على اتباع أفضل 
املمارســات للحد من التعرض للمرض ولتخفيف 

العدوى«.
والنصيحة الرســمية في الواليات املتحدة تقول 
إنه ينبغي على كل شــخص كان على اتصال مع 
شــخص مصاب بالكورونا أن يبقى في املنزل ملدة 

14 يوما

الصباح الجديد - وكاالت:
العربية  األغلبية  ذات  القائمة املشــتركة  أعلنت 
أنها ستدعم بالكامل ترشيح زعيم حتالف »أزرق-

أبيض« بيني غانتس ملنصب رئيس الوزراء، شريطة 
أن ميضي في تشكيل حكومة وسطية-يسارية.

وأكد زعيم القائمة املشــتركة أميــن عودة اليوم 
األحد، حســب صحيفة »تاميز أوف إســرائيل« أن 
جميــع النواب الـ 15 عن القائمة في الكنيســت 
سيوصون في هذه احلالة رئيس البالد رؤوفني ريفلني 
بتكليف غانتس بتشكيل احلكومة، مشيرا إلى أن 
هذا القــرار يأتي من أجل اإلطاحــة برئيس الوزراء 
احلالي زعيم حــزب »الليكــود« اليميني بنيامني 

نتنياهو.
ولفت عودة إلى أن »التجمع الوطني الدميقراطي« 
املنضوي حتت راية القائمة املشتركة والذي عارض 
أصال ترشــيح غانتس تبنى »قرارا شجاعا« واتخذ 

موقفا مشتركا مع باقي مكونات القائمة.
في الوقت نفســه، شــدد عودة على أن القائمة 
املشتركة ستعارض بشــدة تشكيل أي حكومة 
وحدة تضــم غانتس ونتنياهو، وهــذا ما دعا إليه 
رئيس الوزراء احلالي منافسه مؤخرا في ظل تفشي 

فيروس كورونا في البالد.
وقد يفتح قــرار القائمة املشــتركة طريقا أمام 
غانتس الــذي حصل حتالفه علــى 33 مقعدا في 
انتخابات الكنيســت األخيرة الثالثة على التوالي 
لتشــكيل حكومة أكثرية، إذا لــم يتخل حلفاؤه 
احملتملون اآلخرون عــن دعمهم له، وأكبرهم حزب 
»إسرائيل بيتنا« الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق 

أفيغدور ليبرمان.
وأعرب ليبرمان اليوم عبر صفحته في »فيسبوك« 
عن دعمه لفكرة تشــكيل حكومــة وحدة طارئة 
في ظل تفشي فيروس كورونا املستجد في البالد، 
مبديا في الوقت نفســه قناعته بأن الدعوة التي 
أطلقها نتنياهو ليســت ســوى لعبة يسعى من 
خاللها رئيس الوزراء املتهم في ثالث قضايا فساد 
إلى الهروب من العدالة ودفع البالد إلى دورة رابعة 

من االنتخابات بعد 6-8 أشهر.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ الفرنســيون األحد بالتصويت 
االنتخابات  مــن  األولى  اجلولة  في 
البلدية برغم الشــلل شبه التام 
فــي البالد التي باتــت إحدى البؤر 
األساسية لتفشي فيروس كورونا 

املستجد في أوروبا.
ودعا رئيس الوزراء الفرنســيني إلى 
إجــراءات تهدف  التنقل، في  عدم 
إلى احلــّد من تفشــي كوفيد19- 
في فرنسا حيث بلغ عدد اإلصابات 
4500 حالــة مــع 91 وفــاة حتى 
منعت  ذلك  مبوازاة  السبت.  مساء 
أكثر  تضــم  التــي  التجمعــات 
من 100 شــخص. مع ذلــك، رأت 
عضوان  أصيــب  التي  احلكومــة، 
فيها بالفيــروس، أن من الضروري 

إجراء االنتخابــات. وقال فيليب »ال 
يوجــد مخاطر صحيــة محددة« 
أعلن  بعدما  باالنتخابات،  مرتبطة 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
مســاء اخلميس إبقاء االستحقاق 
في موعده. وجرى تعقيم مقابض 
األبــواب والطاوالت وغــرف العزل 
اتخذت  كما  التصويــت،  بدء  قبل 
صفوف  تشــكل  لتفادي  إجراءات 
انتظار واحترام مســافة األمان بني 
في  األولوية  وتعطى  األشــخاص. 
أو  بالســن  للمتقدمني  التصويت 

من يعانون من أمراض.
وفتحت صناديق االقتراع كما كان 
مقرراً الســاعة 8,00 (7,00 ت غ(، 
 19,00 أو   18,00 الساعة  وستغلق 

أو 20,00، وفق البلديات.

الناخبني  الداخليــة  وزارة  وأوصت 
بإحضــار قلمهم اخلــاص لتوقيع 
اســمهم فــي لوائح الشــطب، 
»شرط أن يكون احلبر أزرقاً أو أسوداً 

وغير قابل للمحو«.
وبرر رئيس اجمللــس العلمي اخلاص 
بفيــروس كورونــا جان-فرنســوا 
ديلفريســي اجلمعة قرار احلكومة 
إجــراء االنتخابــات بالقــول »هل 
للخروج  مماثل  للتصويــت  الذهاب 
للتبضــع؟ اخلطر ليــس أكبر من 
خطر الســماح للنــاس بالذهاب 
انخفاض  أن  ويرى خبراء  للتبضع«. 
نسب مشــاركة الكبار في السن 
قد تؤثر ســلباً علــى اليمني الذي 
يعتمــد خصوصاً علــى الناخبني 
األكبــر ســناً. وســتكون األنظار 

أداء مرشــحي احلزب  متجهة إلى 
الرئاســي »اجلمهورية إلى األمام« 
الوسطي، الذي لم يكن قد تأسس 

بعد في عام 2014.
وواجهت احلكومــة مرحلة دقيقة 
في األشــهر األخيــرة، مع حتركات 
»الســترات  مثــل  اجتماعيــة 
الصفــراء« وإضرابات ضد اإلصالح 

املثير للجدل ألنظمة التقاعد.
لكن ال يبدو ان لدى مرشحي حزب 
الرئيس حظوظــاً كبيرة في الفوز 
في معظم املــدن، وهو ما ينطبق 
فيليب  إدوار  الــوزراء  رئيــس  على 
آفر  مدينته  بلدية  لرئاسة  املرشح 
وستهدد  البالد.  غرب  شــمال  في 
خسارته للمنصب موقعه كرئيس 
للحكومــة. وفي باريــس، تخوض 

أنييس  الســابقة  الصحة  وزيــرة 
بوزيــن االنتخابات. واضطرت بوزين 
لدخــول احلملة قبل شــهر واحد 
فقط بدالً من بنجامني غريفو الذي 
أطاحت به فضيحة نشــر مقاطع 

فيديو خاصة.
اســتطالعات  فــي  ثالثة  وحتــل 
البلدية  رئيســة  بعد   )19%( الرأي 
هيدالغــو  آن  االشــتراكية 
واملرشــحة اليمينية رشيدة داتي، 
ومتلــك كلتاهما نســبة %25 في 
احلزبــان  ويأمــل  االســتطالعات. 
التقليديــان فــي فرنســا حتقيق 
مكاســب في عــدة مــدن، رغم 
اليمني في بعض معاقله  انقسام 
كما مارسيليا )جنوب شرق(، بينما 
على اليســار أن يتصــدى لصعود 

البيئيــني في مدن وســطية مثل 
بوزانسون )شرق( وتور )وسط( وروان 

)شمال غرب(.
لكن ســيصعب تقييــم النتائج 
على املســتوى الوطنــي، في ظّل 
بني  التقليدي  االنقســام  انتفــاء 
منذ  البــالد  في  واليســار  اليمني 
ماكرون  إميانويــل  الوســطي  فوز 

بالرئاسة عام 2017.
ويأتي ذلك في ظــّل كثرة اللوائح 
التي ال اجتاه سياســياً معلناً لها 
بينما ســتكون املفاوضات ما بني 
في  حاسمة  االنتخابيتني  اجلولتني 

العديد من املدن.
ويوجد أكثر من 900 ألف مرشــح 
ألف   500 لنحو  األحــد  النتخابات 

مقعد في اجملالس البلدية.

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  اقترح 
بنيامــني نتنياهــو يــوم األحد 
تشــكيل »حكومة طــواريء« 
ملدة ستة أشهر للتصدي ألزمة 
فيــروس كورونا وإنهــاء اجلمود 
انتخابات  ثالث  بعد  السياسي 

غير حاسمة في أقل من عام.
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــو قبل مؤمتــر صحفي 
في القدس يوم الســبت. صورة 
لرويتــرز من ممثل عــن وكاالت 
االتهامات  ضــوء  وفــي  األنباء 
نتنياهو  يواجهها  التي  اجلنائية 

في ثالث قضايا فســاد كان من 
املفترض أن تبدأ محاكمته فيها 
يــوم الثالثاء، ســارع خصومه 
السياسيون إلى التشكيك في 
دوافعه. وجه نتنياهو زعيم حزب 
ليكود اليميني هذا العرض إلى 
خصمه الرئيســي رئيس أركان 
جانتس  بيني  الســابق  اجليش 
زعيــم حــزب أزرق أبيــض في 
الرئيس  فيه  يتهيأ  الذي  الوقت 
اإلسرائيلي هذا األسبوع الختيار 
مرشح لتشكيل ائتالف حاكم.

ولم يحصل حزب ليكود وال حزب 
أزرق أبيــض على مقاعد كافية 

في البرملان في االنتخابات التي 
جرت في الثانــي من مارس آذار 
اجلــاري مبا يضمــن ألي منهما 
أغلبيــة حاكمة أو ال على دعم 

شركاء محتملني في احلكم.
وقال نتنياهو فــي تغريدة على 
تويتــر إن” حكومــة طــواريء 
وطنية ... بقيادتي ستتمكن من 
القرارات  واتخــاذ  ميزانية  إقرار 
أزمة  مواجهــة  فــي  الصعبة 

دولية ومحلية.
كمــا اقتــرح نتنياهــو أطول 
بقاء في احلكم  زعماء إسرائيل 
وجانتس  هــو  تعاونه  إمكانية 

في تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية ملدة أربع سنوات بدال من 

حكومة الطواريء.
وتقضي تلــك اخلطة بأن يتولى 
نتنياهــو رئاســة احلكومة في 
يتوالها  أن  على  األولني  العامني 

جانتس في العامني األخيرين.
استعداده  إلى  جانتس  وأشــار 
للمشــاركة في حكومة وحدة 
لكنه شــكك في نوايا نتنياهو 
تغريدة  فــي  وقال  احلقيقيــة. 
إنه لــو كان نتنياهو صادقا في 
العــرض الذي اقترحه ألرســل 
باألحــرى وفــد تفــاوض إلــى 

حزب أزرق أبيــض بدال من طرح 
االقتراحات عبر وسائل التواصل 
االجتماعي.وكتب جانتس يقول 

»عندما تكون جادا سنتحاور«.
في  الظهور  إلى  نتنياهو  وعمد 
صدارة التدابيــر الصارمة التي 
للتصدي  إســرائيل  اتخذتهــا 
النتشار فيروس كورونا في وقت 
القانونية  فيه معركته  يخوض 
عــن اتهامــات الفســاد التي 

ينفيها.
وتأجلت محاكمتــه يوم األحد 
إلــى 24 مايو أيار بــدال من 17 

مارس آذار بسبب أزمة كورونا.

رئوفني  اإلسرائيلي  الرئيس  وبدأ 
األحــد  االول  أمــس  ريفلــني 
مشاوراته مع ممثلي األحزاب في 
تشكيل  إلى  ودعا  الكنيســت 

حكومة بسرعة.
وقال ريفلني »علينا بأســرع ما 
ميكن أن نؤســس حكومة تقود 
شعبنا في هذا الوقت العصيب. 
ومــن املمكــن أن تتطلب مثل 
ترتيبات مؤقتة  هذه احلكومــة 
املقبلة لكني  القليلة  للشهور 
أشك في أن هذا هو ما يتوقعه 
الشــعب من قائده في الوقت 

احلالي«.

ترامب خضع للفحص وثبت 
عدم إصابته بكورونا

القائمة المشتركة توافق 
على ترشيح غانتس لرئاسة 

حكومة إسرائيل
انتخابات بلدية في فرنسا رغم الشلل شبه التام جراء كورونا

نتنياهو يقترح تشكيل حكومة طواريء

الصباح الجديد - وكاالت:

قال دبلوماســي »كل شيء يزداد 
نظام  علــى  معلقا  صعوبــة«، 
العمل عــن بعد الذي أُرغم على 
اتباعه مــع غالبية من موظفي 
األمانــة العامــة الثالثــة آالف، 
ومئــات الزمــالء العاملــني في 

بعثات الدول األعضاء الـ 193.
ويشــهد مقــر األمم املتحدة في 
نشــاطه  في  تباطؤا  نيويــورك 
انتشــار فيروس كورونا  في ظل 
ضربة  شــكل  الذي  املســتجد 
لنهــج املنظمــة التعــددي، إذ 
فرض تدابير ال تتماشى مع عمل 
يوميا  الباحثني  الدبلوماســيني 
عن توافــق من خــالل التواصل 

البشري.
أول  عن  املاضــي  اخلميس  وأفيد 
إصابة بوبــاء كوفيد19- في مقر 
األمم املتحــدة لدى دبلوماســية 
إغالق  إلــى  أدى  ما  فيليبينيــة، 
بعثة بالدها. وفــي اليوم التالي، 
أغلــق بشــكل مفاجــئ مبنى 
منظمــة األمم املتحدة للطفولة 
األمم  مقر  قرب  الواقع  )يونيسف( 
أعراض  عن  اإلعالن  بعد  املتحدة، 
إنفلونزا لدى ثالثة موظفني، بدون 
التثبــت من إصابتهــم بكورونا 

املستجّد.
وفي رســالة إلى جميع موظفي 
عليها  حصلــت  املتحــدة  األمم 
وكالة فرانس برس، شــدد األمني 
أنطونيــو  للمنظمــة  العــام 
غوتيريش على ضــرورة »احلفاظ 
على الهدوء والتصميم«. وألغى 
اجلمعة زيــارة إلى إفريقيا وفرض 
على املوظفني غير األساســيني 
العمل عن بعد حتى 12 نيسان/

أبريل.
وكتب غوتيريش »إن األمم املتحدة 
تواجه أحد أكبــر التحديات في 
»وطأة  عــن  متحدثا  تاريخنــا« 

كبرى« على املوظفني وعملهم.
وتدير األمانة العامة لألمم املتحدة 
من  عســكري  ألف  مئة  حوالى 
الســالم منتشرين  قوات حفظ 

في حوالى 15 مهمة عبر العالم، 
كمــا تســاعد يوميــا ماليــني 

األشخاص في شتى الدول.
وتطال عدة تدابير مجلس األمن، 
ضامن السالم واألمن في العالم. 
فبموجــب قــرار اتخذته الصني 
التي تتولى رئاسة اجمللس لشهر 
آذار/مــارس، بــات عــدد أعضاء 
الوفود يقتصــر على ثالثة، فيما 
املغلقة  املشاورات  جتري جلسات 
في القاعة الشاسعة اخملصصة 
يسمح  ما  العامة،  لالجتماعات 
بلزوم مسافة بني الدبلوماسيني 
الصغيرة  القاعــة  تتيحهــا  ال 

املستخدمة حتى اآلن.
كانت  جلســات  عــدة  وألغيت 
يتم  ولم  املقبل،  األسبوع  مقررة 
اإلبقاء ســوى علــى اجتماعني، 
والثاني  دارفــور،  بشــأن  أولهما 

حتديدا بشأن النهج التعددي.
الجتماع  مؤخــرا  جتربــة  وجرت 
ألعضــاء مجلس األمــن الـ 15 
التلفزيونية، غير  الدائــرة  عبــر 
أن النتائــج كانــت كارثية. وأقر 
سفير طالبا عدم كشف اسمه 
بأن »ذلك كان فشــال فنيا«. وال 
تؤيد روســيا شــديدة التمسك 
بالشــكليات عقد دورات من دون 

»لقاءات وجها لوجه«.
الســفير  مســاعد  وأوضــح 
املتحــدة  األمم  لــدى  الروســي 
دمييتــري بوليانســكي أن البند 
الثالــث من املــادة 28 في ميثاق 
األمم املتحــدة تنــص على عقد 
األمكنة«  كل  »فــي  اجتماعات 
إمنا »ليس اجتماعات افتراضية«، 
مشيرا إلى أن ال شيء يحول دون 
مشاركة دولة عضو عبر الفيديو 

إن كانت ترغب بذلك.
التكهــن  كان  ألي  ميكــن  وال 
التــي ســتبقى هذه  بالفتــرة 
القيــود مفروضــة علــى عمل 

املتحــدة  واألمم  الدبلوماســيني 
التي كانت تعتزم االحتفال مبرور 
75 عاما على تأسيســها خالل 
اجلمعية العامة املقررة في ايلول/
ســبتمبر والتي جتمع كل سنة 
عشرات رؤساء الدول واحلكومات 
والــوزراء. وقال املتحدث باســم 
ســتيفان  األمميــة  املنظمــة 
دوجاريك إن الوباء »ســيكون له 
على األرجــح تأثير على اجلمعية 
العامة، لكن الوقت ما زال مبكرا 

ملعرفة تفاصيل هذا التاثير«.
وباتت اخلدمــة الذاتية محظورة 
فــي مطاعم املبنــى الذي أغلق 

متأخرا أمام السياح، فيما وزعت 
املــواد املطهرة واملعقمة في كل 
يتبادلون  اجلميــع  وبــات  مكان. 

التحية عن مسافة.
أما احلياة الدبلوماســية الليلية 
التي كانت تشــهد كل مســاء 
تنظيم حفل اســتقبال أو أكثر 
في مقرات البعثات، فباتت شبه 
متوقفة. وقال ستيفان دوجاريك 
إن النتشــار الوباء جانب إيجابي، 
هو أن حصر الرحالت واالجتماعات 
يعني أن األمم املتحدة التي تعاني 
مزمنة  ماليــة  مشــكالت  من 

»ستحد من نفقاتها«.

وباء كوفيد19- يهدد األمم المتحدة ونهجها التعددي

أفيد الخميس 
الماضي عن 

أول إصابة بوباء 
كوفيد19- 

في مقر األمم 
المتحدة لدى 

دبلوماسية 
فيليبينية، ما أدى 

إلى إغالق بعثة 
بالدها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

التســويق  شــركة  كشــفت 
النفطية )ســومو(، أمس األحد، 
عن مســاع إلبرام اتفــاق جديد 
ملنظمة أوبك والــدول املتحالفة 
والسيطرة  اإلنتاج  خلفض  معها 
على أســعار النفط في األسواق 

العاملية.
وقال مديــر عام الشــركة عالء 
الياســري، إن »وزيــر النفط ثامر 
بعدد  اتصــاالت  أجرى  الغضبان 
داخل منظمة  النفــط  وزراء  من 
أوبك وخارجها من أجل اقناعهم 

للوصول إلى اتفاق جديد«.
وأضــاف، أن »وزير النفط اجلزائري 
باعتبــاره رئيس املنظمة بدورتها 
احلالية، بعث رســالة إلى العراق 
دعا فيها إلــى اجتماع فني وزاري 
عاجل، وعلى إثر ذلك أجرى العراق 
اتصاالتــه مــع الــدول األعضاء 
واألمني العام ملنظمة أوبك، وملس 
ان هناك رغبة وجدية من اجلميع 
للتوصل  أخــرى  للتفــاوض مرة 
على  الســيطرة  بشــأن  التفاق 

أسعار النفط«.
»اخلالف  أن  إلى  الياســري  ولفت 
وروســيا  الســعودية  بني  حدث 
الروسي  العضو  اعتراض  بسبب 
فــي اللجنتني الفنيــة واملراقبة 
علــى التخفيض، الــذي أكد أن 
قناعتــه تصب بتمديــد االتفاق 

احلالي وليس التخفيض«.
وأشــار الــى أن »وزيــر النفــط 
واضحاً  الســعودي، كان موقفه 
املليون  ونصف  مليون  بتخفيض 

برميل«.
»الســيناريوهات  أن  وأضــاف 
اخلالف  يكون  أن  هــي  املطروحة، 
بني الســعودية وروسيا مقتصراً 
على الوزيرين، وباإلمكان معاجلته، 

أن  اآلخــر، هو  الســيناريو  أمــا 
يكون اخلالف سياســياً، أي بقرار 
من قيــادة البلدين، وهــذا األمر 
مــن الصعب معاجلتــه في ظل 

الظروف الراهنة«.
سومو،  شــركة  عام  مدير  وأكد 
أكثر  وروسيا هما  »السعودية  أن 
البلدان املصدرة للنفط ضرراً من 
انخفاض األســعار بسبب حجم 

صادراتهما«.
علــى صعيــد متصل، كشــف 
مســؤول محلي فــي محافظة 
انطالق  عن  االحــد،  أمس  ديالى، 
عملية بحث عــن النفط والغاز 
فــي 3 مدن داخــل احملافظة الول 

مرة في تاريخها.
وقال مديــر ناحيــة قزانية مازن 
”الفرقة  ان  اكرم فــي تصريــح، 

لوزارة  التابعة  االوليــة  الزلزالية 
النفــط بدات بعمليات املســح 
قزانية ومندلي  الزلزالي في مدن 
وبلدروز للبحث عن النفط والغاز 
في ان واحد الول مــرة في تاريخ 
ديالى بعد تهيئة اخمليم واملعدات 

اخلاصة”.
”العمليات جتري  ان  اكرم،  واضاف 
ضمــن الرقعة االستكشــافية 

ديالى  بــني  والتي متتد  الثامنــة 
وواســط لكن اجلــزء االكبر يقع 
ضمن حــدود احملافظة”، مبينا أن 
“هناك توقعــات بان تاتي النتائج 
ايجابيــة وتكشــف عــن ثروات 
طبيعية كبيرة تسهم في تعزيز 
قــدرات البــالد االقتصادية كما 
كبيرة  بشكل  انها ســتنعكس 
للمدن  االقتصــادي  الوضع  على 

الثالث من ناحية توفير الوظائف 
وانتعاش البعد االقتصادي”.

االستكشــافية  الرقعة  وتقــع 
الثامنة بــني ديالى وواســط اال 
ان %75 منهــا يقــع ضمن حدود 
مدن شرق احملافظة ومنها قزانية 
ومندلــي وبلدروز وســط تفاؤل 
بانها تضم خزين كبير من النفط 

اخلام والغاز الطبيعي.

سومو: مساٍع التفاق جديد لخفض إنتاج أوبك
انطالق عمليات المسح بالرقعة االستكشافية الثامنة في ديالى

وزير النفط 
الجزائري باعتباره 
رئيس المنظمة 
بدورتها الحالية، 
بعث رسالة إلى 
العراق دعا فيها إلى 
اجتماع فني وزاري 
عاجل، وعلى إثر 
ذلك أجرى العراق 
اتصاالته مع الدول 
األعضاء واألمين 
العام لمنظمة أوبك

سومو

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مصدر ايراني مســؤول، أمــس األحد، ان 
الصادرات الى العراق مستمرة برغم تكرار فتح 

واغالق احلدود بني البلدين.
وقــال رئيس غرفة التجــارة االيرانية العراقية 
املشــتركة يحيى آل اســحاق، فــي تصريح 
نقلته وكالة »فارس« االيرانية شبه الرسمية، 
ان »احلــدود بني ايــران والعراق يجــري فتحها 
واغالقها باستمرار لذا فان وتيرة الصادرات من 
ايران الى العراق متناســبة مــع اوضاع احلدود 
تكون سريعة احيانا وبطيئة احيانا اخرى ولكن 
باالجمال فان عملية الصادرات هذه مستمرة«.
واشــار الى ان االغذية ومواد التنظيف تشكل 
غالبية حاجــات العراق، مضيفاً، ان فتح وغلق 
احلدود فضال عن انه يخلق مشــاكل ملصدرينا 
فانه يخلق مشاكل للعراق ايضا الى حد ما في 

توفير حاجاته التي يستوردها من ايران.  
واكد بان عملية التصديــر الى العراق حتمية 
نظرا حلاجة البلدين اال ان االعتبارات الصحية 
املتعلقة بقضية تفشــي فيروس كورونا، قد 
ادت الى ايجاد بعض العقبات بشان الصادرات 

االيرانية الى العراق.
وقال آل اســحاق: ينبغي بطبيعة احلال االخذ 
بنظر االعتبــار هذه النقطة وهــي ان هنالك 
دوال ال تشــعر باالرتياح لتنميــة العالقات بني 
ايران والعراق وتسعى على الدوام الثارة االجواء 
بوجود مشاكل في العالقات التجارية بني ايران 
والعراق وحتى انها تســعى للتاثير على هذه 
العالقات عبر فرض الضغوط على املســؤولني 
العراقيــني ومن ضمنهم مســؤولي اجلمارك 

والبنك املركزي وغير ذلك. 
وتابــع رئيس غرفة التجــارة االيرانية العراقية 
املشــتركة، ان احلــدود مع اقليم كردســتان 
مفتوحة في الوقت احلاضــر وان صادرات ايران 
الى العراق جارية عبــر هذه احلدود اال ان بعض 

املنافذ احلدودية اجلنوبية مغلقة.
واشــار الــى ان مســؤولي البلدين يــرون بان 
العالقات السياســية والتجارية بينهما يجب 

ان تستمر.

القاهرة ـ رويترز:
علقت البورصة املصرية التــداول، أمس األحد 
بعد أن تراجع مؤشــرها األوسع نطاقا أكثر من 
خمســة باملئة، وذلك عقب خطوات حكومية 

الحتواء فيروس كورونا.
وكانت مصر قالت السبت إنها ستغلق املدارس 
واجلامعات بداية من يوم األحد وملدة أســبوعني 
ملنع انتشــار الفيروس مع ارتفــاع عدد حاالت 

اإلصابة باملرض إلى 110 ووفاة شخصني.
وبحسب بيانات رفينيتيف، كانت أسهم حديد 
عز متراجعة 13.3 باملئة عند تعليق التداول بعد 
الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، في حني نزلت 
أسهم اإلسكندرية للزيت املعدنية )أموك( 12.8 

باملئة ومجموعة بورتو القابضة 11.9 باملئة.
فــي الســياق، أصــدر البنك املركــزي املصري 
تعليمــات إلى البنوك أمــس تتضمن إجراءات 
استثنائية للمساهمة في تخفيف أثر تفشي 

فيروس كورونا.
ووجه البنــك املركزي بتأجيل االســتحقاقات 
والصغيرة  املتوســطة  للشــركات  االئتمانية 
ومتناهية الصغر ســتة أشهر وتعليق غرامات 

تأخر السداد.
وتشــمل اإلجــراءات أيضــا إلغــاء الرســوم 
والعموالت على عمليات نقاط البيع والسحب 
من الصرافات اآلليــة واحملافظ اإللكترونية ملدة 

ستة أشهر.
ويقوم البنــك ”مبراقبة األوضاع والتطورات على 
املستويني احمللي والدولي للتدخل بشكل فوري 
باتخاذ أي تدابير الزمة للحفاظ على االستقرار 

املصرفي والنقدي“.

إيران تواصل صادراتها 
إلى إقليم كردستان

تعليق التداول 
بالبورصة المصرية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بورصــات  معظــم  أغلقــت 
منخفضة  الرئيســة  اخلليــج 
أمس األحد وســط مخاوف إزاء 
لإلجراءات  االقتصادية  التبعات 
االحترازيــة املتخــذة للتصدي 
لفيروس كورونا، وسجلت مصر 
أكبــر هبوط بينما نزل ســهم 
أرامكو السعودية بعد أن جاءت 

أرباح الشركة دون التوقعات.
وتوســعت دول اخلليــج التــي 
أعلنــت عــن نحــو 900 حالة 
إجراءات  بالفيــروس في  إصابة 
أعلنت سوق  إذ  انتشاره  احتواء 
قاعات  جميــع  غلق  أبوظبــي 
دور  دبــي  وأغلقــت  التــداول 
الســينما وصــاالت التمرينات 
الرياضيــة وألعــاب الفيديــو. 
والســعودية  الكويت  وأوقفت 

جميع رحالت الركاب الدولية.
وأغلقت مصر، التــي بها أكثر 
من 100 حالة إصابة بالفيروس، 
ملــدة  واجلامعــات  املــدارس 

أسبوعني.
وهــوى املؤشــر املصــري الذي 
استأنف التداول بعد توقف، 9.3 
باملئة وهو أكبر هبوط يومي منذ 
 .2012 الثاني  تشــرين  نوفمبر 
وأغلقت جميع القطاعات على 
البنك  ســهم  وهوى  انخفاض 

التجاري الدولي 9.9 باملئة.
 1.1 املؤشر  نزل  السعودية  وفي 
لليوم  تراجعا  ليســجل  باملئة 
الثالــث علــى التوالــي وفقد 

مصرف الراجحي 1.1 باملئة.

وأغلق سهم أرامكو السعودية 
منخفضا واحدا باملئة إلى 28.7 
ريــال )7.65 دوالر( بعدما أعلنت 
الشركة تراجع صافي ربح 2019 
بنسبة 21 باملئة إلي 88.2 مليار 
دوالر. وكان 15 محلال توقعوا في 
اســتطالع أجرته رفينيتيف أن 
حتقــق أرامكو ربحا صافيا قدره 

92.6 مليار دوالر في 2019.
ونزل البنك السعودي الفرنسي 
أنه  البنك  وأعلــن  باملئــة.   4.7
بــدأ تنفيذ برنامج مؤسســة 
الســعودي  العربــي  النقــد 
الصغيرة  املشــروعات  لدعــم 
واملتوســطة بتأجيــل ســداد 
مستحقات مصرفية ملدة ستة 

أشهر.
وهــوى ســهم جلــام للرياضة 
علقت  بعدمــا  باملئة  عشــرة 
األنشطة مؤقتا بسبب فيروس 

كورونا.
وتراجع مؤشــر دبــي 3.4 باملئة 
إلى أقل مســتوى منــذ 2013. 
وســجل ســهم بنك اإلمارات 
دبي الوطنــي أكبر هبوط على 
املؤشر، منخفضا عشرة باملئة.

وفقد ســهم إعمــار العقارية 
خمســة باملئة. كانت الشركة 
وقف  املاضي  األســبوع  أعلنت 
احلجوزات في ثالثــة فنادق ملدة 
تتجاوز خمســة أشهر بسبب 

الفيروس.

دي.إكس.بــي  ســهم  وفقــد 
انترتينمنتــس 5.1 باملئــة بعد 
أن أغلقــت مؤقتــا     متنزهــات 

ترفيهية.  
ونزل مؤشــر أبوظبي 1.9 باملئة. 
وهبط سهم بنك أبوظبي األول 
أبوظبي  بنك  وفقــد  باملئة   3.7

التجاري 5.8 باملئة.
ونزلــت بورصة الكويــت، بعد 
توقف يوم اخلميــس، 6.5 باملئة 
الكويتي  التمويل  بيــت  وهبط 

7.8 باملئة .
االجتاه  املؤشر  وفي قطر، خالف 
وارتفــع واحدا باملئــة إذ ارتفع 
ســهم قطر للتأمني ســبعة 

باملئة.

تراجع مؤشرات األسواق الرئيسة في الشرق األوسط 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مصــرف اإلمارات املركزي 
يوم الســبت عــن خطة دعم 
اقتصادي شــاملة بقيمة 100 
مليــار درهم )27 مليــار دوالر( 
الحتواء تداعيات فيروس كورونا 
الذي أصاب 85 شــخصا حتى 

اآلن في البالد.
إن  املركــزي  املصــرف  وقــال 
البنوك  دعم  إلى  تهدف  اخلطة 
حيث  البــالد  في  والشــركات 
تضــررت قطاعــات اقتصادية 

حيوية مثل السياحة والنقل.
وأضــاف، بحســب وكالة أنباء 
تتألف  اخلطة  أن  )وام(،  اإلمارات 
من ”اعتماد مالي يصل إلى 50 
أموال  درهم، ُخصص من  مليار 
املصــرف املركزي ملنــح قروض 
وسلف بتكلفة صفرية للبنوك 
مغطــاة  بالدولــة  العاملــة 
بضمان، باإلضافة إلى 50 مليار 
درهــم يتم حتريرهــا من رؤوس 
اإلضافية  الوقائيــة  األمــوال 

للبنوك“.

وقال املصرف في بيان ”سيتوجب 
على البنوك املشاركة في هذه 
اســتخدام  املوّجهة  اخلطــة 
التمويل في منح إعفاء مؤقت 
القطاع  شركات  من  لعمالئها 
اخلاص وعمالئها األفراد“، مشيرا 
إلى ”تعرض العديد من العمالء 
األفراد والشركات خملاطر النقص 
النقدية  تدفقاتهم  في  املؤقت 
 - كوفيد  وباء  تفّشــي  بسبب 
”تهــدف اخلطة  وأضــاف   .“19
إلى معاجلة هذا األمر من خالل 

ومنح  للعمالء  مساعدة  توفير 
متويل بتكلفة صفرية للبنوك“.

وأشــار البيــان إلى إجــراءات 
أخرى منهــا أن املصرف املركزي 
”ســيقوم بتخفيــض مبالــغ 
رأس املــال التــي يتعــني على 
بها مقابل  االحتفــاظ  البنوك 
قروضها املمنوحة للمؤسسات 
الصغيرة واملتوســطة بحوالي 
15 إلى 25 باملئة... وزيادة نسب 
القــرض... حاليا علــى قروض 
املنازل  املمنوحة ملشتري  الرهن 

للمرة األولى“.
املشــترين  أن  البيان  وأوضــح 
سيســتفيدون ”ألول مــرة من 
مطالبني  ســيكونون  كونهم 
بدفع قــدر أقل من رأس مالهم 
عقارا  عنــد شــرائهم  اخلاص 

للمرة األولى“.
املركزي  أن املصرف  البيان  وتابع 
ســيراجع احلــدود ”التي تضع 
سقفا أقصى النكشاف البنوك 

للقطاع العقاري..
مـــا  االنكشاف  يبلغ  فعندما 

يعادل 20 باملئــة من محفظة 
مقاســة  البنــوك،  قــروض 
باخملاطر،  املرّجحــة  باألصـــول 
بزيادته  للبنــوك  سُيسمـــح 
إلى 30 باملئة، ولكن ســُيطلب 
منها االحتفاظ مبزيـد مـن رأس 

املـال“.
وقال املصـرف إنـه أصـدر أيضـا 
لوائح وتعليمات جديدة لدعـم 
املتعامليـن  والزبائن  الشركات 
والذيــن تضــرروا  بالتجزئـــة 

بسبـب انتشـار كورونـا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقــف  الســعودية  أعلنــت 
جميع الرحــالت اجلوية الدولية 
ألســبوعني اعتبــارا من األحد 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
املســتجد، بحســب ما أوردت 

وكالة األنباء السعودية.
وقالت الوكالة نقال عن مصدر 
الداخلية  وزارة  مســؤول فــي 
اململكــة  حكومــة  »قــررت 
الدولية  اجلوية  الرحالت  تعليق 
للمســافرين - إال فــي احلاالت 

أسبوعني«.  ملدة   - االستثنائية 
وسيبدأ تعليق الرحالت الدولية 

يوم األحد 15 آذار.
فإنــه  الوكالــة  بحســب 
»ســيجري اعتبار ذلــك إجازة 
للمواطنني  استثنائية  رسمية 

يتمكنوا  لــم  الذين  واملقيمني 
مــن العــودة بســبب تعليق 
الرحــالت، أو مت تطبيــق احلجر 
عودتهم  بعد  عليهم  الصحي 
إلــى اململكة ســواء كان ذلك 
في مقار مخصصــة من وزارة 

الصحة أو وجهــوا منها بعزل 
أنفسهم في منازلهم«.

وســجلت الســعودية حتــى 
بالفيــروس،  إصابــة   86 اآلن 
وعّلقت  الصحة.  وزارة  بحسب 
اململكــة أداء العمرة خشــية 

وصول فيروس كورونا املستجد 
للمســجد احلــرام فــي مكة 
النبوي في  املكرمة واملســجد 
الدخول  ومنعت  املنورة،  املدينة 
واخلروج من محافظة القطيف 

في شرق اململكة.

اإلمارات: خطة دعم اقتصادي بقيمة 27 مليار دوالر إلحتواء كورونا

السعودية توقف الرحالت الجوية ألسبوعين
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تتفاقم في العراق مشــكالت متنوعــة منها مايرتبط 
مبياديــن اخلدمــة العامــة ومنهــا مايرتبط مبشــاريع 
اســتراتيجية ملحــة تفتقدهــا املــدن العراقية منذ 
ســنوات طويلة وفي الوقت الذي تذكر فيها الدراســات 
العامليــة املعنية بالتنمية امتالك العراق خالل ســنوات 
الســبعينيات والثمانينيــات امكانــات متطــورة على 
مستوى الصحة والتعليم والصناعة اقترب فيها العراق 
من االلتحاق بركوب الدول املتقدمة حســب التصنيفات 
الدوليــة اال أن انغماس النظام الســابق بحروب عبثية 
اســتنزفت ميزانيــات البالد الســنوية اضاعت الفرصة 
للنهوض والظهور كدولة امنوذجية في الشــرق األوسط  
ثم جــاءت العقوبات الدولية املفروضــة بقرارات مجلس 
االمن عقب احتالل الكويت  لتســتكمل خارطة التراجع 
وحرمان العراقي من الغــذاء والدواء  وصوال إلى توصيف 
بالد مابني النهرين بالبالد الفقيرة التي يســتحق شعبها  

املساعدات.
 وخالل عقديــن من الزمن افتقدت احملافظات  املشــاريع 
الضرورية التــي توفر احلد االدنى مــن مقومات اخلدمات 
العامة للمواطن  العراقي يقابلها منوا ســكانيا كبيرا مما 
جعل الضائقــة اإلقتصادية واملالية تتفاقم مع االحتياج 
الكبير لبناء املدارس واملستشــفيات واملنشات اخلدمية 
األخرى وماتزال مشاريع استراتيجية  مهمة بعيدة املنال 
يتمنى كل عراقي  وجودها لتغنيه عن الســفر والترحال 
فــي دول العالم األخرى بحثا عن رعاية صحية أو احلصول 
على فرصة تعليمية في اجلامعات او اقتناء ساعة ضرورية 
اليجدهــا فيه ولكنه  وفــي كل ازمة أو انهيــار مالي أو 
اقتصادي يتذكر املســؤولون العراقيون مثل هذه املشاريع 
ويتحججون بعدم توفر الســيولة املالية لتبني مثل هذه 
املشاريع فيما واقع احلال يقول خالف ذلك فانشاء مختبر 
مركزي للتحليالت املرضيــة في كل محافظة لن يكلف 
الدولة الكثيــر من األموال بدال من ارســال العينات إلى 
مختبر بغداد املركــزي وانتظار النتائــج النهائية ومثل 
ذلك ينطبق على االجهزة الطبية املعنية بالكشــف عن 
األورام أو املراكز التخصصية الجــراء العمليات اجلراحية 
التي توفر الفرصة لعــالج العراقيني داخل دولتهم وعدم 
انفاق األموال في اخلارج والقائمة تطول لتشمل املصانع 
املتخصصة بالســيارات  ومعامل االســفلت التي متكن 
البلديات من تأهيل الشوارع اعتمادا على االمكانات احمللية 
ومراكــز التدريب والتصنيع اخلاصة بانتاج املكائن  والعدد 
واملســتلزمات الزراعية التي تعيد احلياة للزراعة العراقية 
والتي التتطلب سوى شراء معدات  احلراثة ومعدات شق 
األنهار وأدوات الســقي وتوفير البذور وغيرها .. مثل هذه 
املشاريع واخلطط ميكن لها ان تعيد بناء الدولة العراقية 
على أســس صحيحة  وجتعل العراق قادرا على مواجهة 
االخطار احملدقة التي تتولد من انخفاض أســعار النفط 
وتخشــى فيها  الدولة عدم قدرتها علــى تأمني الرواتب 
وتغطية العجز الســنوي في امليزانيــات العامة وتنقل 
العراق من التوصيف كدولــة ريعية تعتمد اعتمادا كليا 
على تصدير النفط إلى دولة أخرى تنشط فيها املشاريع 
الزراعيــة والصناعية والتجارية وتســهم في عدم تبذير 

امواله وهدرها في الداخل واخلارج.

استحقاقات مهملة

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

 د. علي شمخي

حازم األمين *

ليس مهمــاً إذا كنا نتوهم وجوده، 
ذاك أن الفارق بني وجوده وبني توهم 
وجوده ســيكون صفراً. هناك على 
ذلك الرف في الســوبرماركت ثمة 
فايروس، أو في ذلــك الرف ال يوجد 
فايــروس، ما الفارق؟ ال شــيء، وال 

شيء أكيد أصالً!
الفايروس  الوحيد ملقاومة  السبيل 
هــو أن نصاب به. املــرض هو عدو 
»كورونــا«، واجلســم يتحفز حلربه 
مع هــذا الكائن امليكروســكوبي 
التي يستقبله فيها.  اللحظة  في 
النجاة من هذه املتاهة لن تتحقق 
من دون هــذه املواجهة. مواصلتنا 
الهرب من شــيء ال نراه وال نشعر 
مبجيئه أو بعبوره مــن جوارنا، هي 
فعل عبثي وغير شــجاع. ال مناص 

مــن املواجهة املباشــرة، والعالم 
إذ يواصــل هربه، فإنــه بذلك يوفر 
فرصــة للفايروس لكــي ميعن في 

القضاء علينا. 
كورونا يقتلنا ليس ألن أجســامنا 
يقتلنا  تواجهــه.  أن  أضعف مــن 
ألنــه يُذِهب عقولنــا، وألنه يطيح 
بتوازننــا. فهل من هذيــان أوضح 
من حقيقة أننا صرنا نعبر شــارعاً 
الفايروسات  من  قطعاناً  متخيلني 
علينا  وأن  املقابــل،  الرصيف  تعبر 
أال نشــيح النظر عن شيء ال نراه. 
هنــاك فــي زاوية ذلــك املبنى رمبا 
أنشــأت الفايروسات ُعشها، وذلك 
البائع الذي دأب على غســل يديه 
باملعقمات رمبــا هرب فايروس واحد 
منه إلى حبة البنــدورة التي باعنا 

إياها.
الفايروس هو غير املرض الذي أصابنا 
جراء تسلله إلى حناجرنا. املرض هو 
الفايروس.  وليــس  الفايروس،  عدو 

وما أن يحل املــرض فينا حتى تبدأ 
املقاومــة احلقيقية لكورونا. العزل 
انتصــار لكورونــا، واملرض هو  هو 
املستشــارة  انتصارنا عليه.  بداية 
إن  قالت  ميــركل  أجنيــال  األملانية 
 50 أكثر من  الفايروس ســيصيب 
مليون أملاني! إذاً ســيكون شــرط 
القضاء عليه هو أن ينتصر املريض 
لن  املصابني  غيــر  الفايروس.  على 
يتمكنوا مــن حتقيق االنتصار على 
كورونــا، فكيف ننتصــر في حرب 
لم نخضها؟ ومــن هنا تولد فكرة 
املناعة. اكتساب املناعة لن يتحقق 
مــن دون تخصيبها باملــرض الذي 

عليها مواجهته. 
الفايــروس ميلــك قوة الشــائعة، 
وتأثيــره ال يفوقهــا قــوة، ذاك أن 
للشــائعة قدرات مشــابهة على 
الفتك بيومياتنا وبأمناط عيشــنا. 
هــو مثلها ميلك قوة انتشــار غير 
مرئي وغير محســوس، وال سبيل 

لتفاديه
رمبا يجب أال تنطــوي هذه الفكرة 
إلى كشــف صدورنا  دعــوة  على 
واســتقبال الفايــروس، لكن ثمة 
يجب  مواجهته.  علينا  استحقاقاً 
منطقة  إلى  الفايروس  اســتدراج 
نحن أقوى منه فيها. فهو ال يسعى 
إلى القضــاء علينا، إمنــا القضاء 
على شيء فينا. موتنا يعني موته، 
وهذا مــا ال يتمناه هذا الكائن غير 
املرئي وغير املوجود. هو يسعى إلى 
القضاء على مــا منثله من حضور 
ومن عبور مــن رصيف إلى رصيف، 
ومن منزل إلى منزل، ومن رجل إلى 
امــرأة. احلرب معه يجــب أن تكون 

هنا، وليس في أي مكان آخر. 
الطبيــب محــق حــني ينصحنا 
باالنعــزال، لكنــه أيضــاً ميــارس 
أنانيتــه ورغبته فــي خوض احلرب 
مــع الفايروس لوحــده. أن ينتصر 
بقرار صلب  وليــس  باللقاح  عليه 

باملواجهة. الطبيب ال يريد شهداء 
في هذه احلرب، يريــد نصراً حتققه 
ننفصل  أن  الفلســفة.  ال  املعرفة 
عن الفايروس نحن الذين نحتضنه، 
فإن ذلك لــن يكون انتصاراً للعلم، 
ولن يكون أفقاً لشفاء عادي وعابر. 
لكــن في املقابــل، أن ننفصل عن 
الفايروس وهو مقيم في أجسامنا، 
خير لنا من أن نخوض متاهة جتنبه 
والهرب املتواصل منه. فهذا الهرب 
جعله موجوداً في كل مكان. ليس 
إذا كنا نتوهــم وجوده، ذاك  مهماً 
أن الفــارق بني وجــوده وبني توهم 
وجوده ســيكون صفراً. هناك على 
ذلك الرف في الســوبرماركت ثمة 
فايروس، أو في ذلــك الرف ال يوجد 
فايــروس، ما الفارق؟ ال شــيء، وال 

شيء أكيد أصالً!
هذه املتاهة »الفلسفية« لن متضي 
من دون مواجهة مباشرة، ومن دون 
أن يتولى املرء بنفسه مهمة حتقيق 

انتصــار. االنتصار االفتراضي يجب 
العلمي. على  أن يســبق االنتصار 
هذا النحــو ميكننا تفادي املزيد من 
اخلســائر، واملزيد مــن األثمان في 

عزلتنا.
قوة الفايــروس ال تكمن في تفوقه 
على أجســامنا، فاألطباء حسموا 
قدرتنــا علــى هزميته، بــل تكمن 
في سرعة انتشــاره. هذا ما قاله 
اجلميع. املــوازي غير العلمي لهذه 
احلقيقة العلمية، هو أن الفايروس 
ميلــك قــوة الشــائعة، وتأثيره ال 
يفوقهــا قــوة، ذاك أن للشــائعة 
الفتك  علــى  قــدرات مشــابهة 
بيومياتنــا وبأمنــاط عيشــنا. هو 
مثلها ميلك قوة انتشــار غير مرئي 
وغير محسوس، وال سبيل لتفاديه 
على ما قالت ميركل. وهو إذ أصاب 
هــذا العدد الهائل من سياســيي 
العالم، فهو بفعلته هذه يقول انه 
ال شيء سوى أنه نوع مخصب من 

الشــائعات. فالفارق بني الشائعة 
واحلقيقة يضيق ويتالشــى، عندما 

تقع اإلصابة.   
ليســت هذه دعوة عبثية للذهاب 
إلى املرض على أقدامنا، بل محاولة 
تفكير مــن داخل العزلة، ومحاولة 
للذهــاب بالعزلة إلى مــا بعدها. 
يجب أال يحتكر األطباء النصر على 
الفايروس، فهو لم يفتك باألجسام، 
على نحــو فتكه بأمناط عيشــنا 
وبرغباتنــا وأعمالنــا وجامعاتنــا 
سيكون  لألطباء  الثمن  ومدارسنا. 
كبيــراً إذا مــا جنحوا فــي احتكار 
االنتصــار. رمبا ســيفرضون علينا 
رئيساً من بينهم، ذاك أنهم أنقذوا 
كل شــيء، إذا ما أوجدوا لقاحاً أو 
دواء. يجب أن نســبقهم وأن ننقذ 
شيئاً لنكون شركاءهم في مرحلة 

ما بعد »كورونا«. 

* عن موقع درج 

هذيانات العزلة: حان وقت اإلصابة

أكرم عطا اهلل *
 

عند بدايات األزمة التي اســتجدت 
في الصني وظهــور فيروس كورونا 
في مدينــة يوهان ثــم حتوله الى 
املاضي،  يناير  الثاني  وباء في كانون 
بــدت األرقام التي تأتــي من هناك 
الدولة  لتلك  بكارثــة  تنذر  وكأنها 
التي بدأت تقلــع وتنافس الواليات 
املتحدة، كانت أرقام انتشــار الوباء 
تأتي صادمة والســرعة التي يسير 
بهــا، ثم بدأت األرقــام االقتصادية 
وأسعار اليوان الصيني وكأن الدولة 

في طريقها لالنهيار.
كان األمر مدعــاًة للحزن بعد كل 
هذا االجتهاد والتطور الذي حققته 
بكــني، الــى الدرجة التــي دفعت 
الكثير في البدايات الى إحياء نظرية 
املؤامرة، وأن الفيروس جرى تصنيعه 
بهدف  ونشره  املتحدة  الواليات  في 

عرقلــة النمــو الصينــي الــذي 
يســير بثقة مدهشــة، وكان لنذر 
احلــرب التكنولوجيــة االقتصادية 
األميركيــة ما يعزز هــذا االعتقاد، 
وخصوصــاً أن األمر بقي ألســابيع 
قليلة منذ اكتشــافه نهاية 2019 

ظل محصوراً في الصني وحدها.
توقف االســتيراد من الصني وبدت 
الشــركات في حالة شــلل، وكان 
اجلميــع يعتقد أن الوباء ســيبقى 
محصوراً فــي الصني، وأن تداعياته 
على تلــك الدولة إن اســتمر هذا 
الشــلل ســتكون كبيرة الى احلد 
الذي ميكن أن يخرجها من املنافسة 
نهائيــاً، أو فــي األقل ســيرغمها 
الرضــوخ للحوار والشــروط  على 
األميركيــة. لكن ذلك بدأ يتبدد مع 
للواليات  ووصولــه  املــرض  انتقال 
العاملي  االقتصاد  وتباطــؤ  املتحدة 
واعالن منظمة الصحة العاملية عن 

الفيروس كوباء عاملي.
بــدا للوهلــة األولــى أن امكانية 

قدرة  خارج  الوباء  على  الســيطرة 
الصــني ألن ال لقــاح للوبــاء، وألن 
السيطرة  يصعب  انتشاره  طبيعة 
عليهــا نظراً حلركة األفــراد، وظل 
العالم اخلائف يراقب ما ســيحدث 
ســيتصرف  وكيف  يوهــان  فــي 
الصينيــون أمــام تهديــد بهــذا 
املســتوى وبهذه اخلطــورة، خاصة 
هائلة،  البشــرية هناك  الكتلة  أن 
صحيــح أن الصــني تطــورت في 
الســنوات األخيرة بشــكل كبير، 
ولكن لقلة ما يصل عبر االعالم عن 
تفاصيل ذلــك التطور جرى اعتقاد 
بأن هناك من يتفــوق عليها بهذا 

اجلانب.
لكــن بكــني فاجأتنا بشــكل لم 
يتوقعه رمبا ســوى قلة قليلة التي 
تعــرف تفاصيــل املســتوى الذي 
الدولة، ليس فقط على  وصلت له 
على  بل  التكنولوجيــا،  مســتوى 
مســتوى االدارة أيضاً، فقد متكنت 
من تقدمي عرض مدهش عما وصلت 

اليه من تطور تكنولوجي كان مركز 
الصراع مع الواليــات املتحدة، وهو 
نظــام الـ 5G وأيضــاً كيفية ادارة 
هذه التكنولوجيا واستعمالها في 

القطاع الصحي.
فقد عرضــت الصني نظام القياس 
احلــراري املرتبط بالهاتــف النقال 
والطائــرات املســيرة فــي نقــل 
األدويــة، وكذلك كانت الســيارات 
وحدها  الشــوارع  جتوب  املســيرة 
كل  بال سائق.  اإلســعافات  وأيضاً 
ذلك كان يتم تغذيته على شــكل 
معلومات، وتتحرك تلك األساطيل 
بطريقــة التحكم عــن بُعد حيث 
الروبوتات تتنقل في مدينة  ظهرت 
يوهان بغياب تام للعنصر البشري، 
وتلك سابقة تســجلها الصني، اذ 
حتــدث ألول مــرة أن يختفي الكادر 
البشــري عن اخلدمــة وحتل محله 

التكنولوجيا بشكل تام.
»شــي  الصيني  الرئيس  يــزور  ثم 
جينبنــغ« مدينــة يوهــان موطن 

الفيروس وهــي املدينة التي تعرََّض 
ســوقها للســخرية والتنــدر في 
البدايات، لتتحول الى مدينة رقمية 
يجيئها الرئيس ليعلن الســيطرة 
على املرض والذي بدأ يتفشــى في 
العالم ولدى دول تفقد الســيطرة 
عليه وتفقــد أعصابها. بل وتذهب 
أزمــة صحية  أدارت  التــي  الصني 
واجهت البشر بثقة كبيرة، إلى حد 
عرض خدماتها على العالم، صحيح 
أنها لم تكتشــف لقاحــاً للوباء، 
محاصرته،  مــن  متكنت  ولكنهــا 
وبدت مثالً دولة مثل إيطاليا عاجزة 
عن السيطرة، فأرسلت لها الصني 
فريقاً من اخلبراء ملســاعدتها على 

احتواء الوباء.
املفاجئ فــي األمــر أن الصني لم 
تكن فــي العقود األخيرة حُتســب 
علــى العالم األول الــذي احتكرت 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  تســميته 
التي ســبقت  الدول  الغربية، تلك 
التكنولوجيا  على مســتوى  بكني 

احلديثة،  الصناعات  مستوى  وعلى 
الصناعــي  االقتصــاد  كأن  وبــدا 
الصيني بدائي ينتج صناعات ألقى 
بها العالــم األول ولــم يعد لديه 
وقت لالشــتغال بها، مثل األلبسة 
واأللعاب واألثاث حينما اجته العالم 
والســيارات  الكمبيوتر  لصناعات 
وما يتعلق بنظــم املعلومات. وهنا 
تقدم  الصــني  أن  املفاجــأة  كانت 
منوذج نُظم املعلومات األكثر تطوراً 

على مستوى العالم.
صحيــح أن هناك عامــالً ال ميكن 
علــى  الصــني  ســاعد  إغفالــه 
الســيطرة على الوباء وهو طبيعة 
املتبــع هناك،  احلديــدي  النظــام 
وقبضة الدولة التي متكنت من إلزام 
املواطنني، فيما يقل هذا في الدول 
األخرى التي تؤمن بحقوق االنسان، 
لكن ذلك ال يقلل من القدرات التي 
ظهــرت فجأة في بكــني. صحيح 
أن هنــاك صراعاً حقيقياً اســتعر 
 5G العــام املاضي علــى تقنية الـ

بني بكني وواشنطن، ولكن لم يكن 
أحد يتصــور أن األمر قطع كل تلك 
املسافة في العلم. في أثناء األزمة 
كان العلم وحده ما يســيطر على 
يوهان. فبعد التقنيات احلديثة كان 
العلماء يعملون على مدار الساعة 
يالحقون  األسبوع  في  أيام  لسبعة 
الزمــن. هنــاك مــن يديــر األزمة 
وهناك العلمــاء الذين يبحثون في 
املعامل عن لقــاح، صحيح أنه لم 
يتوفر حتــى اللحظة، لكن العمل 
كان يشــير الى دولة وشعب يؤمن 
بأنــه بالعلم فقط حتيا الشــعوب 
وترد  أبنائها  علــى  وبالعلم حتافظ 
األخطار، بعد هذه األزمة التي كان 
ميكن أن تطيــح بالصني اال أن تلك 
الدولة اســتغلتها لتقدم منوذجها 
املتقدم وعرضها التسويقي ببراعة 
شديدة، وبدل أن تنهار تقدمها هذه 

األزمة سيدة حقيقية.

* جريدة األيام الفلسطينية

الصين تتسيد..!!!



ثقافة 8دراسة
محمد زكي ابراهيـم 

حاوره: سالم مكي

- أسامة غالي، شاعر وكاتب وقارئ 
من طراز رفيع، متتلــك أدوات الناقد 
والكاشــف عن مكامن النص، وما 
بني ســطوره.. من الذي رمى بك الى 

سواحل الثقافة؟
في البدء، دعني أعرف السيرة بايجاز: 
)أســامة غالي(، هذا العنوان الوحيد 
الذي أمتلكه بثقة، ولي كامل احلرية 
باحلديث عنه، ليــس هروباً من فخاخ 
الشــاعر أو الكاتــب أو الناقــد، وال 
تواضعــاً خادعاً باملــرة، وإمنا عن وعي 
االلقاب،  هذه  ومشــكالت  بحموالت 
ومــا يترتــب عليها من مســؤولية 
كبرى، فما زلت فــي أول الدرب أزاول 
متارين اللغة، وطرائق التفكير، واختبار 
الكتابة، وما زلــت في كّل هذا أتعثر 
مثل طائر مغامر بــريء يضرب الريح 
األرض،  علــى  متعكــزاً  بجناحيــه 
ومتوســالً الســماء، وليس وراء هذا 
غاية مــا، بقدر مــا يحرضه هاجس 
الطيران، هذا الهاجــس البريء الذي 

ُخلق معه.

عن توصيف الشاعر الكاتب:
شخصياً ال أعنى بتجنيس ما أكتب، 
أو بتعبير أدق لســت معنياً بهاجس 
االلقاب، فما أكتبه عبارة عن نصوص 
تأتــي موزونــة أحياناً علــى طريقة 
التفعيلــة، أو محررة من الوزن، قريبة 
إلى النثــر، ولم أبحث عــن )عرصة( 
مميزة فــي احلي الشــعري، فالكتابة 
عندي شــغف وجودي، نعم شــغف 
وجودي خاص، الكتابة في ما يشــبه 
الشعر هي كوة بالنسبة لي أرى من 
خاللهــا العالم وأرتبــط به، عالقتي 
بالشعر عالقة شخصية، مثيل حب 
نقي، ال أتدافع على منصات، وال أقف 
على عتبــات املهرجانــات، وال أزاحم 
احداً في عالم يســع الشــعراء، كّل 
ما أقوم به أكتب وكفى، غير أني في 
أزاول االنتقاد، ال أقول  الضفة األخرى 
النقد فهذه نبوة ال يجيدها سوى ذوي 
املعاجز الكبرى، بنــاًء على معطيات 
قــراءة وخبرة فــي متابعــة النقد و 
الشعر، فتارة أكتب عن ريادة السياب، 
وتــارة أكتب عن جتربة الشــاعر علي 

جعفر العالق، وتارة عن صورة الشاعر 
في الثقافــة العربية، وتارة أكتب عن 
قصيدة النثر، وتارة عن شعراء شباب، 
ال أقف عند جيٍل أو شــاعر أو ظاهرة 
بعينهــا، وإمنا أميل لكّل ما يســتفز 

الكتابة، أو يحرض على قول رأي ما.

البدايات
نشــأت في مناخ مليء بهواء الكتِب 
وألــوان الفن، أول ما فتحت عيني في 
أبي رحمــه اهلل، كانت املالذ  مكتبة 
اليومــي، أدخلها مبعيتــه متصفحاً 
األغلفــة، كنت بعد ال أجيد ســوى 
القــراءة البصرية، وحفــظ العناوين 
وأسماء الكّتاب، مأخوذاً بهذا العالم 
الرومانسي، أجلس أحياناً أمام املكتبة 
أحصي الكتب، وأسأل ونفسي كيف 
اجتمعت؟!، وكيف استطاع أبي قراءة 
كّل هذا الســواد احملشــور بني أربعة 
الطفولية  البــراءة  هــذه  جدران؟!!، 
األولى كانــت وراء صلتي بالكتب، ثم 
القراءة، أتذكر أول ما قرأت كتب طه 
حســني، كنُت ال أفقه منها شــيئاً، 
كان هذا في الســادس االبتدائي، مرة 
شــاهدني أبي متأبطاً كتاب الشعر 
احملبب،  بصوتــه  فضحك  اجلاهلــي، 
كيف لــَك أن تقرأ الشــعر اجلاهلي 
في هذا العمر، فعالً لو شاهدت هذا 
املنظــر اليوم لضحكــت على ثقتي 

الزائدة بسخرية مفرطة..
إلى جوار الكتب كان الفن هو احملرض 
علــى التواصــل الثقافــّي، أخوالي 
فنانون تشكيليون، وكان اللون معية 
العناصر األخرى يغرس في تربة الوعي 
هذا االهتمام املبكــر بالثقافة، حتى 
أنني بدأُت الرســم بشيء من جنون 
التجريب واحملاولة، فزاولت متارين أولى، 
املدرسة تقيم نشاطات فنية،  كانت 
حينهــا كنت في مدرســة )خديجة 
التطبيقيــة اخملتلطة(، وســمح لي 
التواجد في هذه املدرسة النموذجية 
املشاركة في أكثر من معرض اقامه 
النشاط املدرسي، وقد فاز لي رسمان 
حينها، مــا زلت احتفــظ بهما، ثم 
اخذني عن الرســم هاجــس القراءة 
بشــكل تام، مع بقاء الرغبة مبتابعة 
الفــن وتفاصيلــه، مبتابعــة مناذجه 
الكبرى عربيــاً وعاملياً، وكان احملفز لي 
في كل ما أقرأ عن الفن وأتابع تاريخه 

خالي الدكتور عاصم فرمان، ال أنسى 
أبداً فضله في هذا االجتاه، حتى أنني 
عدت إلى مزاولــة الكتابة عن الفن، 
بتحفيز منه،  التصميــم،  ومزاولــة 
وبعناية من آرائه، ولهذه الفقرة صلة 
بســؤالك القادم عن مجلة الثقافة 

العراقية
نشأت في هكذا مناخ، نشأة مبكرة، 
مع عناية شــديدة من أبــي وخالي 
الفنان الدكتور عاصم، وكانت ظروف 
القراءة والوعي متوافرة، بدءاً بالكتب 
مبختلف اجتاهاتها وتنويعاتها، القدمي 

منهــا واحلديث، وال يقتصر األمر على 
األدب شعراً وسرداً وترجمة، بل كتب 
والسياسة،  والتاريخ،  والنقد،  اللغة، 
والفلسفة، واالجتماع، وعلم النفس، 
والصحف،  اجملالت  مئات  وإلى جوارها 
يضاف إلــى هذا، التحفيــز العائلي 
التي  االمكانيات  واتاحة  االجتاه،  بهذا 
للقــراءة، فلم  توفر لي وقتــاً كافياً 
أنشغل منذ بداياتي مبشاغل جانبية، 
كّل شــيء يتصل بحياتــي اخلاصة 
وبال عناء  الطبيعي  متوفر بشــكله 

شخصي.

بقدر ما كانــت هذه الظروف متاحة، 
كان عبء املسؤلية كبير جداً، فليس 
مبقدوري أن أترك القــراءة وما يتصل 
بها بعد كّل هذا العناء اجلميل الذي 
قــدم لّي بال مقابــل، كان عبئاً ثقيالً 
بصراحة، فمشقة القراءة ومكابدات 
الوعــي ليســت بهينة أو ســهلة، 
وثمنها ليس بيســير، وفي ضوء من 
هــذا وجدت نفســي فــي مواجهة 
عالم آخر خــارج الكتب، عالم ليس 
بريئاً كما كنت أظن، عالم تســوده 
اجملامــالت، والتواطــؤ، والتنافس غير 
النقــي، واملدائح اجملانيــة، واالحكام 
اجلاهــزة، والركود الكئيــب، واملنافع 
والتهميش،  واالقصــاء  الرخيصــة، 
هذا على مســتوى املوقف الثقافّي، 
اما على املستوى القراءة، فمن عاَش 
جــوار املتون العاليــة، واآلراء اجلريئة، 
احلية،  والذاكــرة  اخلالقة،  والكتابــة 
كيف له أن يتماهى في حلظة ما مع 
رداءة وابتذال واجترار ونسيان وانحدار 

فكري وكتابي ورؤيوي خطير!
ال أنســى أيضــاً جتربتــي الصوفية، 
عشــت ما يقارب أحد عشر عاماً في 
النجف، بني مكتباتها وقبورها، قرأت 
التراث الفلســفي من أريسطو نزوالً 
وابن ســينا  والســهروردي  للفارابي 
وصدر الدين الشيرازي معية ما اجنزه 
املتكلمــون على مختلف اجتاهاتهم، 
يضاف إلــى قراءة املدونــة الفقهية 
واالصولية والتفسيرية، ومع كّل هذا 
كان املنت الصوفي مــا يحفز الوعي، 
فقــرأت متون التصــوف الكبرى وما 
كتــب عنها، ودخلــت التجربة رفقة 
متصوفة على املستوى العملي، وهذا 
ما مكننــي أيضاً من االطــالع بروٍح 
ووعي متأملــني على ما كتب بالضد 
من هذه املتون واملدونات، فانشــغلت 
واملفكرين  املستشــرقني،  مبتابعــة 
أتذكــر، قضيت  أنني  العرب، حتــى 
عامني كاملني بقراءة ما كتبه محمد 
عابد اجلابري وما كتبه عن مشــروعه 
جورج طرابيشــي، ثــم تواصلت مع 
)النزعات  ما كتبه حســني مروة في 
املادية(، وما كتبه محمد اركون، ونصر 
حامد ابــو زيد، وهــادي العلوي، هذه 

امثلة ليس غير.

فائزة مصطفى

تتوالــى اإلعالنات عــن تأجيــل أو إلغاء 
املهرجانات والعروض الفنية في كل أرجاء 
بسبب  باريس  العاصمة  خاصة  فرنســا 
فيروس كورونا، فبعدما كانت التعليمات 
الوزارية تقتصر على الفضاءات الثقافية 
التي تتسع خلمسة آالف شخص، أصبحت 
تشمل حتى تلك التي تضم أقل من ألف 
شخص، كما تسببت مخاوف العدوى من 
الوباء في إغــالق أكبر متحف في العالم 
»اللوفر«، إلى جانب العشرات من كبريات 
القاعات الشهيرة التي ال تدر على اخلزينة 
الفرنســية أمــواال كبيرة فحســب، بل 
تصنع برامجها تقاليد ثقافية في البلد، 
وما  إصابــة وزير الثقافة فرانك ريســتر 
بالعدوى في البرملان، إال نقطة في قائمة 
الكوارث التــي أضرت بهــذا القطاع، ال 
سيما وأن املؤسسات األدبية والفنية تعد 
شريانا حيويا إلنعاش اقتصاد دولة تلقب 

ببلد الثقافات وعاصمة الفنون.       

قطاع الثقافة يتكبد خسارة ما يقارب 
250 مليون يورو

قبــل نحو أســبوعني، لم يصــدق الزوار 
الفرنســيون واألجانــب أن تظــل بوابة 
وظلوا حتت  مغلقــة،  »اللوفــر«  متحف 
املطر ينتظرون بالقرب من الهرم الزجاجي 
املقلوب ضمــن طوابير طويلة، غير آبهني 
مبا كانــت تتناقلــه وســائل اإلعالم من 
عني املكان عن إجــراءات صحية اتخذتها 
الســلطات لتفادي انتشار عدوى كورونا، 
أثري وفني  تقضي بإقفال أشــهر معلم 
في العالم. افتتح املتحف أبوابه بسرعة 
مجددا، وفرض إجــراءات احترازية كتوزيع 
املطهــرات واملعقمــات علــى املوظفني 
الذين لديهــم احتكاك مباشــر بالزوار، 
لكــن النقابــة صوتــت باألغلبية على 
العمل مؤقتا، كما طالبت  ضرورة تعليق 
بالتحلي باملســؤولية من أجل ســالمة 

الزوار واملوظفني معا، ليشــترط املتحف 
بدءاً من االثنــني املاضي الدخول إليه عبر 
املتحف  أن  إلكتروني فقــط، علما  حجز 
يســتقبل أكثر من 40 ألف زائــر يوميا، 
وهو ما يعادل عشــرة ماليني زائر سنويا، 
75 باملئــة منهــم من األجانب حســب 
اإلحصائيــات الرســمية، فيمــا أفلــت 
معرض اســتثنائي عن ليوناردو دافينشي 
من تداعيات الوبــاء، بعدما اختتم نهاية 
الشــهر املاضي محققا رقما قياسيا من 
ناحية الزوار، باستقطابه أكثر من مليون 
شــخص. توالت األخبار بإلغــاء مواعيد 
الفرنســيني،  أجندة  قــارة فــي  ثقافية 
الذي كان مقررا  باريس للكتاب  كمعرض 
تنظيم دورتــه األربعني بني 20 إلى 23 من 
الشــهر اجلاري، القرار الذي وصفه املدير 
العــام لنقابة الناشــرين بيــار دوتيلول 
الكتاب،  مبثابة طعنة فــي قلب صّنــاع 
لكون هــذا احلدث هو أهم موعد أدبي في 
السنة، ورأى دوتيلول أن إلغاء املعرض كان 

ضروريــا حلماية 4 آالف ناشــر و160 ألف 
زائــر من خطر اإلصابــة بالعدوى. ألغيت 
مناســبات جماهيرية أخــرى مثل: أكبر 
وباريس مونغا  الهيب هوب،  فعالية حول 
للرســوم، وعروض قاعة الزينيت وبارسي 
لفنانني  احلفــالت  وأهــم  الشــهيرتني، 
عامليني، كمــا أقفلــت 97 صالة عروض 
5000 متفرج،  عمالقة تتســع ألكثر من 
وتقرر إرجاء معرض ضخــم بعنوان »آخر 
وجبة ملدينــة بومباي الرومانية« إلى أجل 
غير مســمى، وبررت إدارة متحف اإلنسان 
ذلك الستحالة استحضار القطع األثرية 
من إيطاليا بسبب تعليق الرحالت اجلوية، 
وأُجل صالون الفن احلديث إلى نهاية مايو/

أيار املقبل، وكذلك كرنفال للفن املعاصر 
مبدينة ليون الذي استقطب العام املاضي 
40 ألف شخص، وســيقام نهاية جوان/

حزيران املقبل.
 وفي خضم هــذه التغييــرات الطارئة، 
اإللكترونية  واملواقــع  األكشــاك  وقعت 

التابعة للهيئــات الفنية في تخبط غير 
مســبوق، بني تأجيل البرامــج أو إلغائها 
وبالتالي تعويض التذاكر للزبائن، وزاد األمر 
تعقيدا بعد تشديد إجراءات الوقاية مبنع 
التجمعات التي تتسع أللف شخص إلى 
غاية منتصف الشــهر املقبل، مما تسبب 
في تعديل برمجة العروض الســينمائية 
واللقاءات الفكرية والورشــات اإلبداعية 
واملعارض التشكيلية في كل أنحاء البالد.
ويــرى املتابعــون أن مجــال املوســيقى 
الكالسيكية هو األكثر تضررا، بعد تعليق 
التي تتسع  باريس  نشاطات فيلهارمونيا 
لـ2400 مقعــد، وأوديتوريوم مدينة ليون 
اخملصص لـ2100 شخص، وأوبرا مارسيليا 
التي تأوي 1800 متفرج، أما قصر فرساي 
الذي يعد أهم قبلة سياحية في فرنسا، 
فقد قــرر توفير 1000 تذكــرة إلكترونية 
فقــط يوميــا، بينما شــهدت املتاحف 
تناقصا في إقبال الناس عليها خاصة في 
العاصمة باريس مثل: القصر الكبير الذي 

ســجل تراجعا بنســبة 25 باملئة، وقصر 
طوكيو بنسبة 75 باملئة. كما انخفضت 
مداخيل قاعات السينما بنسبة 20 باملئة 

الشهر املاضي.
في محاولــة ملواجهة اخلســائر الكبيرة 
الثقافي بســبب  القطاع  التي يتكبدها 
حالة الهلع التي أثارها الفيروس، طالبت 
النقابات الفرنســية اخلاصــة باملنتجني 
السينما ومنظمي  واملوزعني ومشــغلي 
املهرجانــات مــن الســلطات باملزيد من 
الشــفافية حول املرض، وطالب الفنانون 
والتقنيــون وزارة الثقافــة بإصــدار بيان 
لهم  ويضمن  حقوقهم  يحمي  رســمي 
تعويضات، وبعقد ما يسمى لقاءات أزمة 

مع وزارتي الصحة والثقافة.
ومثلمــا أثر فيــروس كورونا ســلبا على 
االقتصاد والســياحة في فرنســا، فإنه 
الثقافية  أيضا عصــب الصناعة  يضرب 
إذا ما علمنا أن هذا القطاع ضخ نحو 45 

مليار يورو في اخلزينة سنة 2019.

وقدرت النقابات املوســيقية واملهرجانات 
خســارة ما يقارب 250 مليون يورو نتيجة 
إلغــاء الفعاليــات الفنية منــذ األزمة 
الصحية، كمــا تأثرت احلياة الثقافية في 
هذا البلد أيضا بسبب تظاهرات السترات 
الصفراء، ثم حركة اإلضرابات الواســعة 
لوســائل النقل في ديسمبر/كانون األول 
املاضــي. ولعــل املســتفيد الوحيد من 
مصائب كورونا رواية »الطاعون« للكاتب 
الفرنســي اجلزائري الشــهير ألبير كامو 
التــي نشــرت عــام 1947، إذ حتقق في 
هذه الفترة مبيعات ضخمة في فرنســا 
وكذلك في إيطاليا التي تعد بؤرة انتشار 
صحيا  حجرا  سكانها  ويعيش  الفيروس، 
مشابها ألحداث الرائعة األدبية التي تدور 
أحداثها في وهران اجلزائرية قبل أكثر من 

سبعني عاما.

* عن موقع ضفة ثالثة

لعــل من أكثر أنــواع الكتابــة رواجاً، إذا ما اســتثنينا 
الشــعر احلديث، تراجم املشهورين الذين رحلوا عن عاملنا 
هذا، تاركني فيــه الكثير من الكتب واألقــوال واألفعال. 
فأخبارهــم  مبثوثة في الكتب، متناثــرة في الصحف. 
وليس من العسير جمعها في مقالة أو بحث أو دراسة. 

بل إن بعض الناجحني تولى هذه املهمة بنفســه، فكتب 
عن جتاربه الشــخصية، ولم يغفل إال القليل. وقد أصاب 
قوم وأخفق آخرون. ألن مقيــاس التوفيق في هذا اجلانب 
هو املصداقية. فاحلقيقة هنا ذاتية وليســت موضوعية. 
وهــي مع ذلك نافعة، ألنها تثبت وجهة نظر شــخصية 
ال يتيســر احلصول عليها في كل األحيان. إال أن بعضهم 
تعمد أن يضع ترجمته على هيئة اعترافات. ومن أشهرها 

على اإلطالق اعترافات جان جاك روسو. 
غير أن ما أثار عجبي في هذا املوضوع أن بعض من ســبر 
غــور  الناجحني حــاول بطريقة ملتوية تدوين ســيرته 
الشــخصية، وبعض مــن أراد بيان تفــوق اآلخرين، قام 
بشــكل ملتبس بإبراز آرائه اخلاصة. وليس في ذلك ضير 
إذا كان املوضــوع يحتمل مثل هذا التداخل. لكن أن يؤدي 
ذلك إلى اإلساءة إلى هؤالء، أو التقليل من شأنهم، فهذا 

أمر غير مقبول قطعاً. 
وقد قرأت ذات مرة مقالة مطولة ألحد األساتذة الشيوخ، 
الذين زاملوا الدكتور عبــد الرحمن بدوي )1917 – 2000( 
أستاذ الفلســفة املعروف، في ذكراه. وقد أسهب الرجل 
في تعداد مناقب الدكتور بــدوي، لكنه كان في كل مرة 
يذكر فيها منقبة له، يشفعها باختالفه معه، أو يعتذر 
فيه عن هنات بدرت منه، أو يقلل من إجنازات أثرت عنه، أو 
ينفي صفات أســبغت عليه. وكأن املوضوع هو بيان مآثر 
الكاتب ال غير. فأسهل الطرق للشــهرة، وأكثرها مورداً 
للنجاح، هــي املقارنة مع كبار األســاتذة الذين طبقت 
شــهرتهم اآلفاق، وانتفع منهم الباحثون، وتتلمذ على 

أيديهم الطالب. 
ولــو اقتصر األمر على موضوع بعينه، لهان األمر. لكن أن 
يعدد الكاتب عشــرات النقاط التــي يبدأها بعبارة مثل 
»صحيح أننا جند بني كتبه ما يتصف بالتسرع واالقتباس، 
لكن..« أو قوله«صحيح أنه ال يعد فيلســوفاً بأي معنى، 
لكــن هذا ال يقلل من شــأنه..« أو قوله«صحيح أننا جند 
بعــض القصور من حيث املنهج، لكــن هذا ال يقلل من 
شــأن هذا العمل الكبير« أو قوله«صحيح أننا جنده يقع 
في بعض األخطاء، وجند له بعض اخللط واالضطراب، لكن 

هذه األوجه ال تقلل من جهده..« وهكذا. 
مثل هذه االســتدراكات كثيرة متعــددة ، جتعل من هذه 
املقالة انتقاصاً من الغير، واستهانة بقدراته. فإذا كانت 
قد كتبت لتخليد ذكراه، فكيف ســيكون األمر لو كانت 
عكس ذلك. لقد ســعى الكاتب بوعي منه أو دون وعي، 
إليهام القارئ أنه هو أفضل عمالً، وأرجح رأياً، وأكثر علماً، 
وأولى بالتكرمي منه. وهي أمور ال تدل إال نرجســية عالية،  

تتنافى دون شك مع األمانة واحلقيقة.  

المناقب والمثالب

أسامة غالي: الكتابة في ما يشبه الشعر هي كوة 
بالنسبة لي أرى من خاللها العالم وأرتبط به

حوار

محمد جبير

استفزت بغداد الذاكرة السردية العراقية 
والعربية، مثلما كانت مركزا في السرديات 
احلكائيــة التراثيــة، وهو مــا يؤّكد قدرة 
هــذه املدينة وحتفيزها للخيــال الكتابي، 
وإذا كانت الســردية التراثيــة قد حفلت 
باحلكايات التي رّسخت الصورة املتخيلة، 
فإّن احلاضر قد ال يختلف كثيرا عن املاضي، 
فقد ظهرت في عصر ازدهار بغداد عاصمة 
اخلالفة العباسية حكايات ألف ليلة وليلة 
والبخالء  والعياريــن  الُشــّطار  وحكايات 
والكثير من االخبار التــي وردت في كتب 

األدب اخملتلفة.
واذ اختفــت تلك الصــورة البهية لبغداد 
قرون متواصلة إاّل أن بريقها السردي بقي 
عالقا في الذاكرة العربية ومصدرا توليديا 
للحكاية اجلديدة، وهو األمر الذي يجّســد 
نبــض املدينة، وســّر حيويتهــا، وصارت 
الكتابــة عن بغــداد جتســيداً للموقف 
اإلنســاني والوطني للكاتب، فقد استفّز 
االحتالل األمريكي للعراق في التاسع من 
نيسان 2003 ذاكرة املبدع العراقي والعربي 
للكتابة عن بغداد من زوايا مختلفة ورؤى 

متنوعة، جســدت حيوية اجلدل احلكائي 
لتلك  النصيــة  البنيــات  فــي  وتداخله 

احلكايات.
فقــد كتبت روايــات عّدة كشــفت عن 
متغّيــرات الواقــع االجتماعــي في ظّل 
االحتالل األمريكي، مثل »مشــرحة بغداد 
لبرهــان الشــاوي، عجائب بغــداد لوارد 
والي،  بدر الســالم، بغداد مالبورو لنجم 
قيامة بغداد لعاليــة طالب،أموات بغداد 
جلمال حســني علــي، فرانكشــتاين في 
بغداد ألحمد السعداوي،يحدث في بغداد 
لرسول محمد رســول، مطر على بغداد 

لهالة البدري ، سيد بغداد حملمد طعان«.
هذه الروايات ُكتبت من قبل ُكّتاب عراقيني 
وعرضت فيما تعّرضت لــه الى متغيرات 
الواقع مابعد االحتــالل االمريكي للعراق 
في التاسع من نيسان 2003، وقد تناول كّل 
كاتب من هؤالء الُكّتاب املتغير السياسي 
واالجتماعــي من وجهة نظــره اجلمالية 
اخلاّصة وقدراتــه الفنية، حيث تفاوت من 
ناحية املســتوى الفني بني النص العادي 
والنص االبتــكاري املغاير الذي يحمل في 
طياته رســالة مغايرة خلطاب احملتّل  وما 
يبتغيــه من وراء فعل التغييــر، والكتابة 
الكتابة  أســّميها  والتــي  االجّتــاه  بهذا 

املناهضــة، هي جزء بســيط من وظيفة 
الكاتب املثّقف، ولنا في جتارب الشــعوب 
األخرى الكثير من األمثلة املقاربة للسياق 
االبداعي العراقي، مثل التجربة الفرنسية 
ومقاومــة االحتــالل النــازي أو التجربة 
األمريكي،  االحتالل  الفتنامية ومقاومــة 
وكّل ما تقّدم يندرج ضمن الســياق العام 
لــدور املثقــف، لكن أن ينهــض كاتب أو 
كاتبة مــن الُكّتاب العرب في الكتابة عن 
بغداد، فإّن ذلك يستحق منا وقفة متأّملة 
لذلك املنجز، الســيما أنه ذهب الى حلظة 
ماضوية تفترق عن زمن كتابة النّص، هذه 
التجربــة هي »بغداد وقــد انتصف الليل 

فيها« للكاتبة التونسية »حياة الرايس«.
التجنيس أوال:

جنســت الكاتبة نّصها السردي هذا في 
رواية،فيما ثبت  أنــه  األول علــى  الغالف 
في الصفحات الداخلية بعتبة شــارحة 
وإيضاحيــة للعتبة الرئيســة »مذكراتي 
اجلامعيــة في بغــداد« ص3، مبعنى أن ما 
ســيأتي هو مذكرات مرتبطة بتجربة في 
مكان محــّدد وظرفية محــّددة، وهو ما 
يختلــف مع جتنيس الكتــاب في الغالف 
األول، ويبدو لــي أن التجنيس في الغالف 
جاء من قبل الناشر »دار ميارة للنشر في 

تونس- 2018 »، لكن ما تذكره الكاتبة في 
الصفحة اخلامسة يقّرب بني التجنيسني 
»املذكرات – الروايــة«، ويقربنا من الرواية 
الســيرية، حيــث تقــول »رواية ســيرة 
شــخصية وســيرة – مكان- يتراوح بني 
تونس وبغداد، وسيرة أشخاص عاشرتهم 

وعاصرتهم«.
بعيدا عن حتديد جنس الكتاب أو استقراره 
على جتنيــس محّدد، فإّن هذا النص ميتلك 
مقوماتــه الســردية ملا فيه مــن متعة 
وتشــويق وأغراء للمتلقــي للتواصل مع 
التفاصيل التي تبّثها الكاتبة بني سطور 
الكتــاب وفي تنويــع مصــادر حكاياتها 
الســردية في الذهاب إلى اجلــذور أو في 
رســم حكايــة اللحظــة اآلنيــة أو في 
احلكايــات الوهميــة التي تتشــكل في 
رأس الطالبــة اجلامعية في أيامها األولى 
في حلظات قلقهــا أو عزلتها، هذا النّص 
قالت عنه أســتاذة االدب العربي باجلامعة 
التونســية  جليلة الطريطر »هل انتهت 
حكاية شــهرزاد بانتهاء ألف ليلة وليلة؟ 
هل ســكتت شــهرزاد نهائيا عن الكالم 
املبــاح؟« وتواصــل  في مقدمتهــا التي 
التي حتتفي  »فبغــداد  الكتــاب  تصّدرت 
بها املؤلفــة هي فضاء للحريــة واحللم، 

فضاء الكتشاف اجملهول فرارا من املعلوم، 
وهي أوال وأخيراً فضاء اكتســاب املغامرة 
املعرفية في أســمى معانيها التي ترتبط 
الثقافي،  الكيان  ونحت  املعرفي  باالغتناء 
إّنها صوت آخر لشــهرزاد التي جنحت في 
تخّطي رهان درء املوت الى حتقيق رهان بناء 

الذات«.«ص10-«.
قد ال تســتوقف املتلقــي جزئية جتنيس 
النص، وإمنــا يذهب إلى النــّص ذاته بعد 
أن يقــرأ إشــارة الكاتبة فــي الصفحة 
اخلامســة، ليرى أو يكتشــف التفاصيل 
لألمكنة التي شــهدت مسارات احلكاية، 
والتي مضى عليها أكثر من أربعني سنة، 
وال ميكــن اســترجاع حــوادث وحكايات 
األربعة  اجلامعيــة  الســنوات  وتفاصيل 
في قسم الفلســفة في جامعة بغداد، 
إاّل أن ذاكرة الرّيس مشــبعة برائحة ولون 
التجربة التي أقدمــت عليها في البداية 
بوصفهــا مغامرة معرفيــة لتتحول إلى 
عالقة عشــق مع املدينة وتفاصيل احلياة 
فيها، لذلك تشبعت ذاكرة السارد املؤلف 
أو املؤلف السارد بالتفاصيل اليومية التي 
تغني الصورة املشهدّية في النّص وتطّور 
وتضيــف مســارات متنوعــة للحكاية 

السردية إلكمال الصورة.

االسترجاع وااليقاع:
للبوح  تدفقية  بنية  االســترجاع  يشكل 
الســردي، قد يكون عنصر شــّد املتلقي 
فــي حال  احلكايــة  تفاصيــل  ملتابعــة 
انســيابيته، أو يكــون عنصــراً معيقــاً 
للتواصــل في حــال عدم احلفــاظ على 
اإليقاع السردي في النص أو تذبذب اإليقاع 
السردي بني العلو واالنخفاض حيث ميكن 
مالحظة نشــوزية ذلك اإليقاع وتقاطعه 
مع اإليقاع الســردي اليومي للوقائع، فقد 
كانت الكاتبة على دراية واضحة بضرورة 
الســردي واحلفاظ  اإليقاع  احلفاظ علــى 
على متاسك بنية االسترجاع السردي عبر 
الصيغــة املقطعية للحكايــة او البنية 
التراتبية للحكاية مبا يؤّثث ويبئر احلكاية 

املركزية من مجموع احلكايات احمليطة.
»ما أصعب أن تعيــش في بلد وحتلم ببلد 
آخــر... وهذه ليســت املرة األولــى التي 
يغّربني فيهــا قدري عن حلمي«.« ص54«، 
يّتضح من تلك االسترجاعات والتي أعادت 
احلياة لتفاصيل مضــى عليها عقود من 
الزمــن »1977-1981«، وأرادت لها أن حتيا 
في الكلمة ومــن خاللها وهو ما أرادت أن 
تؤّكده في أن الســرد هو عشــبة احلياة، 

وتتســاءل في معارضتها ملقولة الكاتب 
محمــود املســعدي » إّن الرجــل يكتب، 
تعويضا عن حرمانه، من جتربة الوالدة عند 
املرأة،ولكن ملــاذا تكتب املرأة؟ إذا كانت قد 
حبتهــا الطبيعة بهــذه النعمة؟ وكيف 
استبدلت أنا فعل الوالدة بفعل الكتابة؟ 
بالكلمة«.«  الرحــم  اســتبدلت  كيــف 
ص60«، لكن يبقى السؤال،ما شكل هذا 
النص لو كتب في حينه؟ هل يحمل هذه 
اللغة والرؤى والتصــورات التي حفل بها 

النّص السردي؟
قــد تكــون اإلجابة عــن تلك األســئلة 
االفتراضيــة إجابــة افتراضيــة أيضاً،إاّل 
أننــا اآلن أمام نّص مكتــوب بوعي كتابي 
انضجتــه جتربــة شــعرية ومســرحية 
وثقافيــة ومعرفية، متّكنــت الكاتبة من 
اســتعادة تلك التفاصيل لنعيش الوقائع 
بحــرارة التفاصيــل وبروحهــا ورائحتها 
آنذاك، مجّســدة حّب الكتابة لكّل حلظة 
عاشتها في بغداد وحملت ذلك احلّب إلى 
تونــس لتحتفظ به كّل هذه الســنوات 
لتبوح به مؤخرا من خالل نّص »بغداد وقد 
الليل،  الليل فيها«، نعم،انتصف  انتصف 
لكنها أنصفت ذكرياتها وحياتها في هذه 

املدينة الساحرة.

بغداد.. عتبة سردية

كورونا »يحطم قلب« الثقافة الفرنسية *

رأي

نافذة

أسامة غالي
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بغداد - وداد إبراهيم :  

خالفــاً ملــا عرضتــه احــدى 
الفضائيات العربية حتت عنوان 
)بغداد وخرافات  الكورونا( عن ان 
اهل بغداد يستعينون باخلرافات 
لــدرء  خطر فايــروس كورونا، 
باستعمالهم  األعشاب بطرق 
بدائية، وجدنا  ان املواطن اكثر 
اطالعاً  واكثر  يحــدث  مبا  وعياً 
على اخر التطــورات واالحداث 
التي تخص مرض كورونا،  وعلى 
الرغم مــن خلو الشــارع من 
الزحام فــي ظل اغالق عدد من 
من  وغيرها  واملنتديات  املقاهي 
أماكن جتمع النــاس كانت لي 
جولة واسعة في أسواق بغداد 
وشــوارعها وحتــى مناطقها 
تعامل  للوقوف على  الشعبية 
املواطن في  الشــارع العراقي 
إزاء خطر مــرض كورونا القاتل 
بعد ان سجلت عدة إصابات به 

في بغداد واحملافظات.
الباب  صيدليــات  احــدى  في 
العاملون  يرتدي  املعظم، حيث 
والقفازات  الكمامــات  فيهــا 
ويتعاملون مــع الزبائن مبنتهى 
التعاون في تقدمي ما يحتاجونه 
مســتلزمات  او  ادويــة  مــن 
الصيدالنية  قالــت  التعقيم، 
شــيماء احمد: مــن املؤكد ان 
الناس  يتخذها  التــي  الوقاية 
الصحي  وعيهــم  علــى  تدل 
واللهاث  التهافــت  فلم جنــد 
غير املبرر وراء مــواد التعقيم، 
يتعاملون  الكثيريــن  ان  واجد 
بشــكل طبيعــي حتــى في 
شــراء االدوية او غير ذلك، وكنا 
اتخذنا  الصيدلية قد  نحن في 
والنظافة  بالتعقيــم  التدابير 
الكمامــات كأجــراء  ووضــع 
وقائــي، لذا اجــد ان العراقيني 
يتعاملون بشــكل طبيعي مع 
هذه االزمة ويتبعون التعليمات 
الناس  من  فالكثيــر  الصحية 
يقصد الصيدلية للتعرف على 
كيفية الوقايــة واي املعقمات 
يستعمل، وكنا نقدم النصائح 

وهذا  وتعــاون،  بكل حب  لهم 
دليل على ان العراقي دائماً على 
االزمات  مع  للتعامل  استعداد 
وجاهز للتعامــل مبا ينقذه من 

االزمة.
في ســوق زرنــاه  أيضا ضمن 
جولتنا، كانت البائعات يضعن 
البائعة  والكمامات،   القفازات 
مسرات قالت: في بداية اإلعالن 
عن وجود هذا املرض في العراق 
وبعض احملافظات  كنت خائفة 
جداً، لكن حــني  عرفت كيف 
اتعامــل مــع كل ما يســبب 
ســهال  املوضوع  صــار  املرض 
عرفت  واالن  وضوحــاً،  واكثــر 
كيفيــة  التعامل مــع الزبائن 
ومع األشــياء وبشكل طبيعي 
جــداً، فقبــل ان نبــدأ العمل 

كله  املــكان  بتنظيف  نقــوم 
مبواد معقمــة، كما  ان الزبائن 
وهم  األســواق  الى  يدخلــون 
وبعضهم  الكمامــات  يرتدون 
يلبــس القفازات ويســتعمل 
الكثيــر منهم املناديل الورقية 
بعــد ملس األشــياء، وهذا يدل 
على ان القضاء على هذا املرض 
بشــكل نهائي بات وشيًكا ان 

شاء اهلل.
الســيدة ام علي داخل السوق 
قالت: اجد ان الرياح التي هبت 
املاضية  الثالثــة  األيــام  خالل 
جديرة بــدرء خطر كورونا، كما 
ارتفاع درجات احلرارة احملتمل  ان 
خالل األيام املقبلة كفيل بقتل 
الفايروســات ان شاء اهلل، وفي 
اهتمام  هناك  بصراحة  البيوت 

كبيــر بالتنظيف واســتعمل 
امانة  ونأمل مــن  املعقمــات، 
بغداد ان تخلص بغداد من كل 
النفايــات باألخص في املناطق 
الشعبية واألســواق، ونأمل ان 
تكون هناك حملــة كبرى من 
قبل امانة بغــداد لتبدو بغداد 
املدينــة النظيفــة اجلميلــة 
وكل  اخلاليــة من كل مــرض 
فايروس، ونأمل ان ينتهي القلق 
من هذا الفايروس قريباً ان شاء 

اهلل.
خالية  الشوارع  أصبحت  فيما 
وغادر  املتجولــني  الباعــة  من 
األرصفــة الكثيــر مــن باعة 
اال  واحللويات  واملأكوالت  اخلضار 
ان ســوق باب املعظم للخضار 
واللحوم لم يغلــق ابوابه امام 

الزبائن املتبضعني.
بائع السمك احمد عبد قال: في 
كورونا  مرض  عن  اإلعالن  بداية 
تراجع عدد الناس في الســوق 
علما ان هذا الســوق يعد من 
اهم أســواق بغداد وبالتحديد 
في منطقة الرصافة، ألنه يقع 
في منطقة تالقي وتقاطع عدة 
مناطق، لكــن خالل هذه األيام 
اجــد ان احلياة عادت للســوق 
بشكل طبيعي، واجد ان الناس 
ويتعاملون  الكمامــات  يرتدون 
بشــكل افضــل فــي انتقاء 
اخلضار والفواكه، اذ ان  الكثير 
منهم يرتــدي القفازات، وامام 
هذا كلــه فأن أصحــاب احملال 
اجدهم ينظفون امام محالهم 
لكن تبقى الكثير من النفايات 

في اطراف الســوق وهذا يعود 
بغــداد في  امانة  الى جهــود 
حمل كل النفايات التي تتجمع 
على اطراف األســواق الكبيرة 
باب  ســوق  امام  وبالتحديــد 

املعظم.
في عيادة دكتــور العيون جناح 
القريشي والتي فتحت أبوابها 
السكرتيرة سحر  قالت  مبكراً 
هنا  نحــن  بصراحة  محمــد: 
فــي العيادة نطبــق تعليمات 
الدكتــور التــي اســداها لنا 
للتعامل مع املرضى وبشــكل 
ان املواطن  دقيق وحذر، ووجدت 
الذي يدخــل العيادة أكثر وعياً 
بشــكل  التعامل  كيفية  في 
وقائــي مــن مــرض كورونــا، 
القفازات  يلبــس  فأكثرهــم 
والكمامــات وحتــى األطفال، 
وشــاهدت ان هناك استعماالً 
من  الورقية  للمناديل  مستمراً 
عدد  اغالق  ومــع  املرضى.  قبل 
من املؤسسات واجلامعات اال ان 
عيادات األطباء بقيت مفتوحة 
تســتقبل املرضى لكن صارت 
تفتح في أوقــات النهار وتغلق 

في وقت مبكر من الليل. 
فيما يستقبل )مول بغداد( في 
بعد خضوعهم  زبائنه  احلارثية 
للفحص احلــراري اخلاص مبرض 
كورونا وقد وضع اشــعار عند 
مدخل )مول احلارثية ( جاء فيه 
)على اجلميع اخلضوع للفحص 
كورونا(. مبــرض  اخلاص  احلراري 
وتقــول موظفة التفتيش عند 
مدخل املــول ان هــذا االجراء 
الوقائي يحمي اجلميع من هذا 
املــرض ومينحنا األمــان في ان 
املرض  خطر  عن  بعيدين  نكون 
يتقبلون  املواطنــني  ان  كمــا 
وهذا  بوعي،  للفحص  اخلضوع 
ألهمية  وعيهــم  علــى  دليل 

الوقاية من هذا املرض
 وأضافــت: ان اجلميع في هذا 
الســوق قــد خضــع حملاضرة 
مكثفــة عــن مــرض كورونا 
وكيفية الوقايــة منه لذا صار 
لدينــا معلومــات كافية عن 

الوقاية منه.

بغداد تواجه الكرونا بإجراءات وقائية ووعي بعيدًا عن الخرافات
ردًا على أحدى الفضائيات العربية:

طائر النورس »عدسة: زياد متي«لقطة

لتشجيع تالميذها على غسل أيديهم جيدًا 
معلمة تبتكر حيلة ذكية 

ابتكــرت معلمة أميريكية طريقة ذكيــة وفعالة للتأكد من 
غســل تالميذها الصغار، أيديهم بشــكل جيد، للوقاية من 

فيروس كورونا اجلديد.
توصلت املعلمة شــونا وودز، في مدارس هالســفيل في والية 
ميزوري، إلى طريقة عبقرية تتأكد بها من غســل األطفال في 

فصلها أيديهم بشكل صحيح.
وتتمثل الطريقة في وضع ختم يحمل اســم الســيدة وودز 
على أيديهم، قبل أن تطلب منهم إزالته على دفعات بغســل 
أيديهم عدة مرات في أثناء الدوام املدرســي.  وتقدم الســيدة 
وودز في نهاية اليوم، جائزة لألطفال الذين ينجحون في محوه 

بشكل كامل عن أيديهم.
وشاركت الســيدة وودز احليلة على صفحتها على فيس بوك، 
فلقيت الفكرة رواجاً كبيراً بني املتابعني بعد مشــاركتها 85 
ألف مرة، وحصلت على الكثير من التعليقات التي أثنت على 
الفكرة، ودفعت الكثير من اآلباء واملعلمني لتجربتها، حســب 

موقع »ميترو« اإللكتروني.

خاتم عجيب بسالح سري للحماية من الهجمات
أنتجت شــركة مجوهــرات في نيويورك خامتاً يخفي شــفرة 
ســرية قادرة على جرح اجللد وثقب العيون، إضافة إلى التقاط 

احلمض النووي للمهاجم.
وصمم رايان لي اخلامت لتمكني من يضعه من الدفاع عن النفس 
عنــد أي هجوم. ويتميز اخلامت بجزء علــوي ميكن فكه في ثالث 
ثوان إلطالق شــفرة حادة بطول 5 ملم، قادرة على سحب الدم 
الســتعماله في فحص احلمض النــووي للمهاجم، والتعرف 

على هويته بحسب )موقع 24 االماراتي(.
وقــال رايان: »صممنا اخلامت مثــل أي مجوهرات أعتيادية ، لكن 
ميكن لصاحبه فك احللقة العلوية التي تخفي حتتها شــفرة 

بنصل حاد للدفاع عن النفس.«
وأضاف »تتميز الشفرة بطول كاٍف الختراق اجللد وسحب الدم، 
وبهذه الطريقة ميكن التقاط احلمض النووي وفحصه في وقت 

الحق للتعرف على هوية املهاجم«
وتتوفر اخلوامت اجلديدة في األســواق وعلى اإلنترنت بسعر يبدأ 
من 55 دوالراً، وبتصميمات مختلفة مبا في ذلك الذهب الوردي، 
والفوالذ املقاوم للصدأ، والفضة،على  وفق »ميترو« اإللكتروني.

والدة طفل مصاب بكورونا في بريطانيا
شــهدت بريطانيا والدة أول طفل مصــاب بكورونا بعدما 
نقلــت والــدة الطفــل إلى مستشــفى فــي العاصمة 
البريطانية قبل أيام لالشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي، وفقاً 

لصحيفة ذا صن.
ووضعت هــذه الوالدة الطاقم الطبي في حالة اســتنفار،  
حيث مت نصح املوظفــني الذين كانوا على اتصال باملريضني 
بأن يعزلوا أنفسهم، فيما يحاول مسؤولو الصحة بشكل 
عاجل معرفة الظروف الكامنة وراء إصابتهما، وفقاً ملا نقله 

مصدر للصحيفة البريطانية.
كما أثــارت هذه الوالدة املزيــد من اخملاوف بــني األطباء، إذ 
يعكفــون على حتليل كيفيــة انتقال فيــروس كورونا إلى 
الطفل: »هل حلظة الوالدة أم مت نقل العدوى في رحم األم؟«
وأوضحت الصحيفة أنه مت اختبار األم في مستشفى نورث 
ميدلســكس ولكن النتيجة اإليجابية لــم تظهر إال بعد 
والدتها للطفل، وفور والدتها أجــري اختبار للطفل وجاءت 
النتائج بأنه مصاب بفيروس كورونا، ويتلقى الطفل ووالدته 

العالج حالياً في مستشفيني مختلفني.

ملونشريط
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معلومة :

متابعة الصباح الجديد:
في خضم الســباق العاملي لتطوير لقاح 
ضد فيروس كورونا، لن ميكن إجراء التجارب 
أن  وإمنا يتحتم  التقليديــة،  الفئران  على 
جُترى على فئران لديها جني مشابه للجني 
الذي يعتقد العلماء أنه يسمح لفيروس 
كورونا بالفتك بالبشر، بحسب ما نشرته 

.Bloomberg »شبكة »بلومبيرغ
ففي العادة يتم حقن أي عقاقير أو أمصال 
أو طعــوم جديدة في الفئــران وحيوانات 
التجارب قبل أن تبدأ التجارب الســريرية 
على البشــر، وذلك للتأكد من أنها آمنة 
إلى رصد  ولقياس مدى فعاليتها، إضافة 

أي آثار جانبية لها.
ويقول الباحث ريتشارد بوين، أستاذ الطب 
البيطــري في جامعــة والية كولــورادو: 
»ميكن حقــن الفئران بالفيــروس، ولكن 
ال يوجــد لديهم إال القليــل من األمراض 
يســعى  لذلك  وجدت«،  إن  اإلكلينيكية، 
العلمــاء إلى إجراء التجــارب على فئران 
»مت تعديلها جينياً بجني بشــري«، يسمى 

ACE2، وهو الذي يحفز الفيروس ويجعله 
أكثر ضراوة، ومن ثــم ميكن احلصول على 
أفضــل النتائج عنــد جتربــة اللقاحات 

املضادة له والتثبت من آثارها.
ويكاد يكون من املســتحيل العثور على 

 ،ACE2 تلك الفئــران، املعدلة وراثياً باجلني
الالزمة لدراســة فيروس كورونا. وال توجد 
إحصائيات عاملية حول توفر هذه الفئران، 
ويقول العديد من موفري الفئران املعدلة 
وراثياً إنها نادرة، ولهذا يتوقع الباحثون أن 
األمر سيستغرق أسابيع أو شهوراً لتطوير 
إمدادات كافية من هذا النوع من الفئران.

يقول بروفيسور ستانلي بيرملان، من كلية 
الطب بجامعة أيــوا: »من املنطقي أنه ال 
ميكن إبقاء الفئــران في متناول اليد لكل 

مرض محتمل«.
وعلى الرغم من تفشي األمراض املسببة 
للفيروســات التاجيــة القصيــرة، مثل 
سارس، الذي سبق أن اجتاح الصني وهونغ 
كونغ وأجزاء أخرى من آســيا لشهور في 
التجارب  عام 2003، فإن معظم حيوانات 
املتاحــة بوفرة هي التــي تصلح ألبحاث 
عقاقيــر وعالجــات الســرطان والتهاب 
الكبـد واألمـــراض املزمنـة األخرى التـي 
ًا مختلـــفة مـن تلـك  تتطلـــب أنواعــ

احليوانـات.

هل خالص البشرية من كورونا يعتمد على الفأر؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

وعود ولقاءات عاطفية قد تلوح في األفق على 
مدار اليــوم. توصلت أنت واحلبيــب إلى اتفاق 
جعلكما أكثــر قربا وترابطا. ال داع للشــعور 
بامللــل إذا قضيت يومــك بالكامل مع احلبيب 

للتحدث عن أمور تخصكما. 

توقع أن يقيم شخصا تعرفه معك في منزلك. 
ال تقلق هذا خبر سار فهذا الشخص محبوب 
جدا ومتعــاون وقادر على حتمل مســؤوليات 
عديدة في املنزل. ستصبح أنت وهذا الشخص 

أصدقاء لألبد

وضعك املالي احلالي مستقر إلى حد ما ولذلك 
تشــعر باالطمئنان. تتمنــى أن تلتقي احلبيب 
اليوم حتى تبوح له بســر ما. احللم الذي رأيته 
في منامك الليلة املاضية قد يكون واضحا وال 

يحتاج إلى تأويل أو تفسير.

الرومانســية واإلبداع هما احملركان الرئيسيان 
في حياتك اليوم. عالقة احلب التي تعيشــها 
اليوم والتى تعزز الرومانسية والعاطفة لديك 
ورمبا تســتمر ألطول وقت ممكــن. كما أن هذه 

الرومانسية ستكون مصدرا لإللهام.

تتعــزز عالقتك باحلبيب التــي دامت ألكثر من 
عــام بفضل الشــعور املتزايد بالرومانســية 
واحلب، ولذلــك قد جتد صعوبــة بالتركيز في 
أي شــيء. تتطلع اليوم أن تقضي يومك أنت 

واحلبيب مبفردكما فحاول أن حتقق حلمك.

رمبا تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقشــة 
بعــض املوضوعات الدينية مــع األصدقاء أو 
للمشاركة في بعض األنشطة اجلماعية. ال 
ترهق نفسك وحدد الوقت الذي يتعني عليك 

أن تتوقف فيه عن العمل.

رمبــا تقضي وقتــا طويــال فــي املكتبة أو 
على اإلنترنــت، وبالرغم من ذلك ســتكون 
مســتمتعا جدا ولن تهتم بعدد الســاعات 
التي تقضيها من أجل احلصول على ما تريده 

من معلومات.

رمبا تهدر ســاعات طويلة هــذا اليوم خلدمة 
اآلخرين. ال تظن أن جهودك لن يقدرها اآلخرون 
ولكنهم اآلن ميرون مبراحــل صعبة للغاية وال 
يســتطيعون التحدث عن أي شيء. أصدقاؤك 

سيكونون بجانبك عندما حتتاج إليهم.

قد يتغير يومك فجأة بسبب حصولك على 
رســالة ما، ولذلــك ستشــعر أن احلب في 
طريقه إليك. كن مستعدا لاللتقاء بشخص 
ما يهمه أمرك وال تتخــل عنه مهما كانت 

الظروف فهذه فرصة ال تعوض.

ما حتــاول أن تقوم به اليوم قــد يكون جزءا 
مهما من حياتك. رمبــا تأخذ األعمال الفنية 
أو األنشطة البدنية أو الروحانية أو العالقات 
العاطفية شكال آخر أو رمبا متثل شيئا جديدا 

بالنسبة لك.

تتحســن عالقتك بشــريك حياتــك ألنك قد 
تقضي وقتا طويال معه مبفردك ولذلك قد تبوح 
له مبشــاعرك التي حاولــت أن تخفيها خالل 
الفترة املاضية. تظهر العاطفة واحلب واملشاعر 

الدافئة أثناء تعاملك مع أي شخص اليوم.

الدلو الحوتالجدي

حتقــق النجاح والتقــدم املهني واملــادي بعد 
انتظار طويل. الدعم العاطفي الذي تشعر به 
ممن حولك ســيكون مدعاة للسرور والبهجة 
طــوال اليــوم. إذا كنت حتب عملــك فتوقع 
حصولــك على ترقية أو مكافأة ما خالل األيام 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أطول نهر في العالم o إناث

2. جزيرة اســترالية o نزل الطائر على 
الغصن

3. كاتب فرنسي ســاهم أدبه في قيام 
الثورة الفرنسية

4. قواعد اللغة o شربنا حتى االرتواء
5. خض o بسط o ضمير مؤنث

6. متشابهان o اسم أمر مبعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر

7. هف الهواء على الشــواء o عاصمة 
أوروبية

8. يراقــب انتظــارا لفرصــة o محب 
ومحبوب

9. من دول اخلليج o آلة نفخ موسيقية
10. فاكهة o مقدار صغير من الطعام

 o )1. مــا يضعه امللك للتميــز )مبعثرة
وسائل محدثة إلجناز العمل بكفاءة

2. لغة o يضع ســالحه على وســطه 
)معكوسة(

3. نعطيه ما يستعني به على قضاء أمر 
مهم o نظر بود وحب وعطف
4. منطقة في األردن o يابسة

5. يخصنا o طني
6. يحتفل بهن بحفل تكرمي o ثلثا تقي

7. مادة متفجرة o من السلم املوسيقي
8. نعم )بالفرنسية( o اللعب على أوتار 

العود
9. أفضلهم o نصف واحة

10. مدينــة مغربيــة o ســحابة مــن 
الكواكب والنجوم

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:

أطلق االحتاد اإلسباني، حملة توعية 
ضد وبــاء كورونا املســتجد، حتمل 
»أبق في منزلك«.ومن خالل  اســم 
هــذه املبادرة، يطالــب رئيس االحتاد 
لويس روبياليــس واملديرون الفنيون 
ملنتخبــي الرجال والنســاء، لويس 
إنريكي وخورخي فيلدا على الترتيب، 
في  بالبقاء  إســبانيا  في  املواطنني 

منازلهم.
وأوضــح احتــاد الكرة فــي بيان أن 
»الهدف من املبادرة هو دعوة الناس 
للبقاء في املنزل، ليســاعدوا بذلك 
على وقف انتشــار فيــروس كورونا 
الــذي  االحتــاد،  املســتجد«.ودعم 
بتعليــق كافة  اجلمعة  أمــس  أمر 
املنافســات الكروية، هــذه احلملة 
مبقطــع فيديــو ملدربــني وحــكام 
مينحوا  بــأن  املواطنــني  يطالبــوا 
الصحة  علــى  للحفاظ  األولويــة 

والبقاء في املنزل.
يذكــر أن عــدد املصابــني بفيروس 
كورونا في إســبانيا وصل إلى 5753 
شــخًصا، بينما ارتفع عدد الوفيات 

إلى 136 شخًصا.
وجــه األرجنتيني ليونيل ميســي 
جنم وقائد برشــلونة، رســالة دعم 
لكل املُصابني حول العالم بفيروس 
كورونا، وشــدد على ضــرورة اتباع 
التعليمــات لتخطي هــذه الفترة 

الصعبة.
وقال ميسي عبر صفحته الرسمية 

على »فيسبوك«: »إنها أيام ُمعقدة، 
ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد 
أن نســاعد بوضع أنفســنا مكان 

أولئــك الذين يعانــون، ألن األمر أثر 
عليهــم بشــكل مباشــر أو على 
أســرهم وأصدقائهــم، أو ألنهــم 

يعملون في اخلط األمامي ملكافحة 
واملراكز  املستشفيات  في  الفيروس 
الصحية، وأريد أن أرسل لهم الكثير 

من القوة«.
وأضاف: »يجب أن تأتي الصحة دائًما 
ويجب  اســتثنائية  إنها حلظة  أوال، 

املنظمات  تعليمــات  اتبــاع  علينا 
الصحية والسلطات العامة، وبهذه 
الطريقــة فقط ميكننــا مكافحة 

الفيروس بشكل فعال«.
وتابــع: »لقد حان الوقــت لتحمل 
املســؤولية والبقاء في املنزل، كما 
أنه حــل مثالي لالســتمتاع بتلك 
الفترة والوقت الــذي ال ميكن دائًما 
أن  »نأمل  عليه«.واختتــم:  احلصول 
ننهي هذا املوقف في أســرع وقت 

ممكن«.
إلــى ذلــك، أكــد تقريــر صحفي 
إسباني، أول أمس، أن خطر اإلصابة 
بفيروس كورونا، بات يهدد مسؤولي 

ريال مدريد وبرشلونة.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
فإن ماوريســيو جوميــز دي ماتوس 
نائب رئيس فالمنجو، أصيب بفيروس 
إلــى دي ماتوس  كورونا.. وأشــارت 
الشــهر،  إســبانيا هذا  تواجد في 
وعقــد اجتماعــات مع مســؤولي 
ريال مدريد وبرشــلونة، وبالتالي من 
احملتمل أن يكــون نقل الفيروس إلى 

أحدهم.
وأوضحــت أن دي ماتــوس التقى 
فلورنتينــو بيريز رئيــس امليرجني، 
وخوســيه آنخيل سانشيز املدير 
الرياضي، وجوني كاالفات مسؤول 
التعاقــدات الدولية، خــالل زيارة 
وقالت ماركا  ريال مدريد..  متحف 
إن دي ماتوس التقــى أيًضا إيريك 
أبيدال ورامون بالنيز وفرانك كاربو 
الرياضية  اإلدارة  من  مورا،  وجوردي 

لبرشلونة.

طوكيو ـ وكاالت:
أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي أن 
دورة األلعــاب األوملبية التي من املقرر 
أن تســتضيفها طوكيو من 24 متوز 
إلى التاســع من آب املقبلني ستبقى 

في موعدها املقــرر، على رغم القلق 
من تفشــي فيروس كورونا املستجد 
وتأثيره على األحــداث الرياضية حول 
العالــم.. وأشــار آبي إلــى أن ال نية 
حلكومته إلعالن حال الطوارئ بسبب 

فيروس »كوفيــد19-« الذي طال أكثر 
من 140 ألف شــخص وأدى إلى وفاة 
أكثر من 5400 حول العالم. وجاء كالم 
الرئيس  آبي بعد يومني علــى اقتراح 
بتأجيل  ترامــب  دونالــد  األميركــي 

األلعاب ملدة عام بعــد اإلرباك الكبير 
روزنامة  الفيروس فــي  الذي ســببه 
الرياضية في مختلف أنحاء  األحداث 
العالم. وقال رئيس الوزراء الياباني في 
بتعاون  »سنقوم  صحفية  تصريحات 

وثيق مع املسؤولني ومن بينهم اللجنة 
األوملبية الدولية. لم يتغير أي شيء«.
األلعاب  اســتضافة  »نريــد  وأضاف 
كما هو مقرر مــن دون أي متاعب من 
خالل التغلب على انتشار الفيروس«. 

وسبق للمنظمني واحلكومة اليابانية 
أن أصروا على ان االستعدادات متضي 
علــى قــدم وســاق، وأن املعنيني لم 
يطرحوا تأجيــل أو إلغاء احلدث األكبر 

عاملياً على الصعيد الرياضي.

ألعاب طوكيو ستقام في موعدها

خطر كورونا يهدد مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة

االتحاد اإلسباني يطلق حملة »أبق في منزلك«
 وميسي يؤكد« الصحة دائما أوال

ميسي يحتفل بهدف سابق في الدوري اإلسباني

القاهرة ـ وكاالت:
أعلن احتاد الكرة املصري إيقاف النشاط الكروي ملدة 15 
يوما، من أجل مواجهة فيروس كورونا.. وقال االحتاد في 
بيان رســمي أمس: »بناء على توجيهات رئيس الوزراء 
ووزير الشــباب والرياضة، وبعد اإلطالع على توصيات 
اللجنة الطبية باالحتاد، قرر االحتاد املصري لكرة القدم 
تعليق نشــاط اللعبة ملدة 15 يوما، اعتبارا من اليوم 
اإلثنني املوافق 16 آذار.. وأمت: »يســري القرار على جميع 

درجات املسابقات احمللية وجميع األعمار السنية«.

ميونيخ ـ وكاالت:
قاتل األملاني ماكســيميليان شــاخمان في املرحلة 
األخيرة لســباق باريس نيس، أول أمس، لينتزع اللقب 
بفــارق 18 ثانية.. وقلل شــاخمان، األضرار في صعود 
املنحــدر األخير، وصمد أمــام البلجيكي تيش بينوت 
أقرب منافسيه على اللقب، بعدما مت تقليص السباق 
لينتهي اول أمس بداًل من أمس بسبب فيروس كورونا 
وتوقف املوسم حتى إشعار آخر.. وفاز الكولومبي نايرو 

كينتانا باملرحلة األخيرة التي انتهت في الكومليان.
وانســحب بطل العالم الدمناركي مادس بيدرسن من 
السباق ، بعد أن طالبت بالده مواطنيها بالعودة للديار 
وسط مخاوف انتشــار فيروس كورونا.. وقال متسابق 
فريق تريك ســيجافريدو في بيان »نحن كفريق نحترم 

دائما قرارات السلطات في أوقات الطوارئ«.
وأضاف »قررت بالدي عودة كل املواطنني الدمناركيني في 
أقرب وقت، لذا قررت باالتفاق مع فريقي عدم املشاركة 

في البداية احتراما للقرار«.

لندن ـ وكاالت:
سيغيب ريكاردو بيريرا، العب ليستر سيتي، لبقية 
املوسم بسبب تعرضه لإلصابة في الركبة.. وأصيب 
بيريرا )26 عاما( خالل لقاء فريقه مع أســتون فيال، 

االثنني املاضي، في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقــال بريندان رودجــرز، مدرب ليســتر »إنها ضربة 
لنا، آمــل أن نتمكن من إعادته إلينــا، قبل انطالق 
فترة االســتعداد للموسم املقبل«.من ناحية أخرى، 
ســيغيب العب الوســط جيمس ماديســون ملدة 

أسبوعني، بسبب إصابة في الساق.

اتحاد الكرة المصري 
يعلن إيقاف النشاط

شاخمان يفوز بسباق 
باريس نيس 

انتهاء موسم نجم 
ليستر سيتي
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متابعة الصباح الجديد:

دعــا احتاد الكــرة، أوألمــس، الى 
االندية  تدريبــات  إيقــاف  أهمية 
االزمة..  توجيهات خلية  على  بناء 
وذكر احتاد الكرة في بيان صحفي 
االخير  االزمة  بيان خلية  »يشــير 
الى عدة اجــراءات واجبة التنفيذ، 
ومنها منع التنقالت بني احملافظات 
حتى يــوم 25 اذار احلالي، وكذلك 
املســاكن  في  بالبقاء  نصحــت 
وعدم اخلروج، واالكتفاء بشــخص 
العائلة،  مستلزمات  لتأمني  واحد 
واالختــالط  التجمعــات  ومنــع 
بأشــكاله كافة، ووصل االمر في 
حظر التجوال في بعض احملافظات 
املواطنــني  علــى  للمحافظــة 
بعدم االختــالط وتعقيم االماكن 

والشوارع«.
االوامر  هذه  مع  »متاشــيا  واضاف 
فإن االحتاد ينصــح جميع االندية 
بإيقــاف تدريبات فرقها خالل هذه 
الفترة، حفاظا على ســالمتهم«.

وتابع »ســيتم عقــد اجتماع مع 
ممثلــي هــذه االندية خــالل وقت 
الحق في مقر االحتاد للتدارس معا 
لتحديد مســتقبل املسابقة في 

ضوء الظروف احمليطة«.
فــي حني، كشــف مدير شــؤون 
ان  عبــاس،  احمد  الكــرة  احتــاد 
االحتاد سيعقد اجتماعاً مع اندية 
العراقــي املمتاز، من اجل  الدوري 
في ظل  البطولة  حســم مصير 
تفشي فايروس كورونا.احتاد الكرة، 
اصدر بياناً قبــل قليل، طالب من 
خالله انديــة الدوري املمتاز بالغاء 
خلية  لتوصيات  وفقــاً  التدريبات 
االزمــة بتفــادي التجمعات ومن 

بينها االنشطة الرياضية.
وقال عباس إن »خلية االزمة ابلغتنا 
بضرورة االلتزام بتعليماتها والغاء 
النشــاطات الرياضيــة بســبب 
خطر فايروس كورونا وحتســباً من 
انتشــاره«.واضاف ان »احتاد الكرة 
طالــب االندية بالغــاء التدريبات 

لبيــان اخلليــة، كذلك دعا  وفقاً 
الى عقد  املمتــاز  الــدوري  اندية 
اجتمــاع من اجل حســم مصير 

الدوري املمتاز«.
واوضــح عبــاس، ان »االجتمــاع 
اجلاري،  االســبوع  نهاية  سيعقد 
حيث ستكون جميع االمور ممكنة 
بينهــا امكانية  ومطروحــة من 
الية  وكذلك  املمتاز،  الدوري  الغاء 
دوري  املشــاركة في  الفرق  حتديد 
املقبل«. املوســم  آســيا  ابطال 

واكمــل عبــاس قائــالً: »حيــاة 
الالعبني واملدربــني واالداريني اهم 
من كل شــيء، لذلك علينا ان ال 

نســتهني بخطر الفايروس، الذي 
حتاربــه جميــع دول العالم باقوى 

االجراءات الوقائية«.
املمتاز، قد تأجل  الكرة  وكان دوري 
مع انطالق اجلولة اخلامسة بسبب 
توصيات خليــة االزمة، حيث كان 
مــن املقرر ان يتم اســتئنافه في 
اجلاري، لكن  اذار  الـ23 من شــهر 
االمور تتجه الــى تأجيل اطول او 

لاللغاء بسبب الظروف احلالية.
من جانب اخــر، أّكَد جنــُم الكرِة 
العراقّيــِة الّســابق عدنان درجال 
الّشــخصية  حــوَل  يُثار  مــا  أن 
املرّشحة لرئاســِة الهيئة املؤّقتة 

العمَل  سُتديُر  اّلتي  )التطبيعية( 
الكروي ِفــي العــراق أجُدها غير 
مبررة كون ُكّل الّشخصيات التي 
ِفي  الفيفا  اجتمعْت مــع جلنــة 
محترمة  شخصيات  هي  الّدوحِة 
ومحّط تقدير عاٍل ورفيٍع بالنسبة 

لي.
وقــال عدنان درجال فــي بياٍن له : 
أُثيرت في اآلونــِة األخيرِة جداالٍت 
وســجاالٍت ِفي وســائِل اإلعالم ، 
اإلجتماعي  الّتواصل  مواقِع  وعلى 
تولي هذه  إمكانّيــِة  إلى  تُشــير 
الّشخصية أو تلك رئاسة الهيئة 
املؤّقتة على الرغــم من أن القرار 

ســُيصَدر من لــدن الفيفا، وهي 
بذلك  الوحيــدة  املعنّية  اجلهــة 

بعيداً عن التمنيات.
وذكر درجال : أطلعت وقرأت كثيراً 
من اآلراء التــي تتمنى وجود هذه 
الّشخصية أو تلك لرئاسة الهيئة 
املؤقتة ، وهــذه اآلراء تُعّبر عن رأي 
قائليهــا وال تُعّبر بالضــرورِة عن 
وجهِة نظري الّشــخصية ؛ كونه 
ال مييل لشــخٍص على حســاِب 
آخــر؛ ألن كّل الّشــخصيات التي 
قابلْت جلنة الفيفا هي شخصيات 
بالّنزاهِة  تتمّتُع  ومحترمة  كفوءة 
تولي  علــى  وقادرة  واملصداقّيــة 

املهّمة الصعبة التي مترُّ بها كرتنا.
وتابع : قد يحســُب البعض أنني 
األسماء  بعض  بترشيح  ساهمت 
أو أدفع بشــخصيٍة ما لرئاســة 
الهيئــة املؤّقتــة ، أو أُميل له ، أو 
أمتنى أن يتوَل زمــاُم األمور ، فهذا 
ألن    ، للحقيقــِة  مجــاٍف  كالٌم 
الفيفا سيختار العاملني بالهيئة 
املؤّقتة ، و ســُنبارك لهم املهمة، 
ونكوَن داعمنَي ومسانديَن لهم ِفي 
القراراِت الّصحيحِة التي ستخِدُم 
الُكرة العراقّية، والتي ستؤّســس 
الكروّي  العمِل  من  جديدٍة  ملرحلٍة 
ِفي البالدِ، والتي حتتاُج إلى تكاتف 

اجلميع من دون إستثناء.
معبراً في الوقت ذاته عن احترامه 
الشــديد للسيد شــامل كامل ، 
فهو شــخصية إدارّيــة محّنكة، 
وكفــاءة عراقّيــة ممّيــزة َخَدمْت 
البلــد كثيــراً ،  وتربطنــي معُه 
عالقة وطيدة ، فــإن وقَع اإلختيار 
عليِه فســأكون ســعيداً للغايِة 
، ولو ســألُت هل تتمنــى وجوده 
جانِب  إلــى  املؤّقتِة  الهيئــِة  في 
الشــخصيات األخــرى ، فجوابي 
سيكون نعم، ومن دون أدنى شكٍّ 
أو تردد ، فمن منــا ال يتمّنى وجود 
تتمتع  اّلتــي  االدارية  الكفــاءات 
بالسيرِة احلسنِة والتاريخ الرياضي 

الناصع و الثري.
وكشــف درجال في بيانه عن ُكّل 
االحتــرام والّتقديــر لــآراء اّلتي 
تُطرح هنا وهنــاك ، ورمبا البعُض 
يرغب بوجودِ هذِه الّشــخصّيِة أو 
تلك ِفي املرحلــِة القادمة ، إال أن 
هذه اآلراء تُعّبر عن وجهِة نظرِ َمن 
تُعّبــر بالضرورِة  ، وال  يتحّدث بها 
عــن آرائي ومتبنياتــي مهما كان 
قرب ُمطلقيها مني ومساندتهم 

للمشروِع اّلذي جئت به.
وختم درجال البيان بالقوِل : حفَظ 
والعالم  والعراقيــني  العراَق  اهلُل 
العربــي واإلســالمي مــن وبــاء 
كورونا ، وندعــو الباري عّز وجل أن 
ينّم بالّصحــِة والعافية على ُكّل 

البشريِة ِفي أرِض اهلِل الواسعة.

إلغاء الدوري وآلية تحديد الفرق المشاركة
 بدوري االبطال على طاولة اتحاد الكرة

درجال يؤكد : اتركوا الِجدال حوَل رئاسِة الهيئة المؤّقتة

النجف يبحث
 عن لقاءات ودية

علي وهيب مدربا 
لكرة كربالء 

عماد محسن ينفي 
االنفصال عن الهالل

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف الالعب الدولي عماد محسن، 
عن حقيقة ما تردد بشأن فسخ تعاقده 
مع نادي الهالل السوداني.. وقال مصدر 
مقرب من الالعب: »عماد مســتمر مع 
الهالل، وال صحة لفسخ تعاقده، هو في 
إجازة نتيجة توقف الدوري الســوداني؛ 

بسبب فيروس كورونا«.
وأضاف: »الالعب فضل استغالل توقف 
بالقرب  ببغداد،  التواجد  في  املنافسات 

من أهله«.
وزاد: »عماد يشــعر بالراحة مع الهالل، 
وما زال هناك الكثيــر ليقدمه للفريق 

السوداني في قادم املباريات«.
ولفت إلى أن الالعب يســعى للحفاظ 
علــى جاهزيتــه البدنيــة مــن خالل 
التدريبــات اليوميــة، التــي يخوضها 

حتسبا الستئناف الدوري في أي وقت.
يشــار إلــى أن عماد محســن، انضم 
للهالل السوداني، املوسم احلالي، قادما 

من فريق الزوراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد حســن أحمد مــدرب النجف، أن 
الفريــق يواصل تدريباتــه اليومية في 
الســتئناف  حتضيرا  النــادي،  ملعــب 
الــدوري.. وقــال أحمد: »نتمــرن يوميا 
مع اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة، كون 
الفريق بحاجــة إلى التدريــب، للبقاء 
على اجلاهزية التامة، حال مت اســتئناف 

الدوري«.
وأوضــح أن فريقــه لــم يحصل على 
فترة إعداد كافيــة قبل انطالق الدوري، 
مضيفا: »نســعى الســتثمار التوقف 
»االنقطاع  البدنية«.وزاد:  اجلاهزية  لرفع 
معاناتنا،  مــن  ســيزيد  التدريبات  عن 
لذلك قرارنا كان باجتاه واصلة التدريب«.

وأشــار إلــى أن اجلهاز الفني يســعى 
لتأمني مباراة جتريبية خالل األيام املقبلة 
فــي محاولــة إلبقاء الالعبــني بأجواء 
ملدة  »التأجيــل  املنافسة.واســتطرد: 
أســبوعني واالبتعاد خــالل هذه الفترة 
عــن املباريات، سيتســبب فــي تراجع 

االستعداد النفسي والبدني لالعبني«.
يشار إلى أن النجف يحتل املركز الرابع 

في الئحة الترتيب برصيد 8 نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمت الهيئة االدارية لنــادي كربالء، 
الكروي  لفريقهــا  مدربا  وهيــب  علي 
وسامر سعيد مساعدا له. واعلن احمد 
هدام رئيس الهيئة االدارية لنادي كربالء 
العالم النادي ان »مباشرة املالك التدريبي 
ستتم مباشرة بعد اتضاح صورة دوري 
الدرجة االولى مــن قبل االحتاد العراقي 
لكرة القدم«.واكد ان »اإلدارة مستعدة 
لتلبية كل الظروف املناســبة للمالك 
التدريبي اجلديد من اجل املساهمة في 
عودة العميد الكربالئي لدوري االضواء«.

يشــار إلى ان علــي وهيب ســبق له 
الطلبة  اجلماهيرية  االنديــة  ابرز  متثيل 
واربيل وغيرها ولعب  واجلوية والشرطة 
في بطوالت االندية االســيوية وابطال 
الــدوري واحترف في رومانيــا واإلمارات 
وكان عنصــرا فعاال ضمن تشــكيلتي 
منتخب االوملبي والوطني وشــارك في 

حتقيق العديد من النجاحات.

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

هدد احلكام الدوليون مبقاطعة مباريات 
املمتاز، حال تكرار نشر عقوبة  الدوري 
احلــكام اخملطئني في وســائل اإلعالم.
وكان احتــاد الكــرة، قد نشــر عقوبة 
احلكم الدولي علي صباح، في وسائل 
احتســابه  عدم  خلفية  على  اإلعالم، 
ركلة جزاء في مبــاراة أربيل ضد نفط 

الوسط.
وأصدر احلكام الدوليون، بيانا رســميا، 
يهــددون من خاللــه مبقاطعة الدوري 
احمللي، في حال تكرر إعالن عقوبة ضد 
أي حكم، ألن ذلك إهانة وتشكيك في 
البيان  وأوضح  العراقي..  احلكم  عدالة 
للخطأ  ومعرضــون  بشــر  احلكام  أن 
وبالتالي ال ميكن أخذ األمر للتشكيك 
فــي نزاهــة التحكيــم والتشــهير 

بسمعة احلكام في وسائل اإلعالم. 
يشار إلى أن االحتاد املركزي أعلن إيقاف 

احلكم الدولي علي صباح، مباراتني، من 
خالل املؤمتر الصحفي األسبوعي الحتاد 

الكرة.
مــن جانــب اخر، اصــدر نــادي نفط 
ميســان، بياناً بشــأن قرار احتاد الكرة 
بتوقف تدريبات األندية.وذكر النادي في 
بيان صحفي انه »انطالًقا من الواجب 
االنســاني و حرصاً منها على سالمة 
الالعبــني , املالك الفني و املالك االداري 
لفريق كرة القدم قررت الهيئة االدارية 
لنادي نفط ميسان ايقاف متارين الفريق 
حتى اشعار اخر و ذلك كاجراء احترازي 

من االصابة بفايروس كورونا«.
امتثاالً  القــرار  هــذا  »يأتي  وأضــاف 
لتوجيهات خلية االزمة التي اشــارات 
الــى ضرورة الغــاء التجمعــات التي 
تضم اكثر من 30 شخص ، الى جانب 
احتاد  لنصيحة  نادينا  ادارة  اســتجابة 

كرة القدم بإيقاف تدريبات الفرق«.
و اعرب نادي نفط ميســان عن »حزنه 
الشــديد ملا احدثه فايروس كورونا من 

تأثيرات ســلبية علــى مفاصل احلياة 
مبا فيها الرياضــة متمنني من اهلل عز 
و جل الشفاء العاجل جلميع املصابني 
و الرحمــة للمتوفني و اخلالص من هذا 
الوباء الذي بات يهدد ســكان العالم 

اجمع«.
في حــني، أعطى املالك التدريبي لنادي 
لالعبيه.وذكر  اجبارية  استراحة  امليناء 
إعالم النادي في بيان صحفي ان »املالك 
التدريبــي لفريق املينــاء الكروي منح 
الوحدات  الفريق عن  استراحة لالعبي 
التدريبية«.وبني ان »هذا االمر جاء بعد 
تنفيذ عمليــة تعفير وتعقيم ملالعب 
املدينة الرياضيــة من قبل فرق الدفاع 

املدني«.
إلى ذلك، طالب حازم تيمور، أمني ســر 
نادي احلدود، جلنة املســابقات بتحديد 
مصير الــدوري العراقــي، واتخاذ قرار 

نهائي بـ«استئنافه أو إلغائه«.
وقال تيمــور: »إدارات األندية ال تتحمل 
مزيدا من العبء املالي، كون مسابقة 

الدوري املوســم احلالي بــدأت عرجاء 
وشــهدت تأجيال ملدة 4 أشهر، بسبب 
واالحتجاجــات  االحتــاد  مشــاكل 

الشعبية«.
تدريباته، كون  يواصل  »النادي  وأضاف: 
استئناف  أن  أعلنت  املســابقات  جلنة 
الــدوري فــي الثالث والعشــرين من 
الشهر اجلاري، لكن خلية األزمة قررت 
قطــع الطرق بني محافظــات العراق، 
وبالتالي املشــهد ما زال مشوشــا«.
املســابقات  جلنــة  تيمــور  وطالــب 
بالتواصــل مع خليــة األزمة لتحديد 
مصير الدوري.وزاد: »ال ميكن أن تستمر 
التأجيالت لوقت أطــول، ألن األندية ال 

تتحمل تكاليف مالية إضافية«.
يشــار إلــى أن الدوري املمتــاز انطلق 
هذا املوسم مبشــاركة 20 ناديا، وبعد 
توقف دام 4 أشهر، ُغيرت اآللية بنظام 
مرحلة واحدة ومبشاركة 15 ناديا، كون 
املشــاركة كانت اختياريــة، ومن دون 

هبوط للدرجة األدنى.

تقـرير

الحكام الدوليون يهددون بمقاطعة الدوري الممتاز لكرة القدم 
نفط ميسان يصدر بيانًا بشأن قرار إيقاف تدريبات األندية

علي صباح .. إيقاف وازمة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انهى العراق مشــاركة فعالة في 
الرياضية  لإلصابات  الدولي  املؤمتر 
والتغذية الــذي عقد في القاهرة 
للمدة مــن 5 ولغاية 6 آذار اجلاري، 
حتت رعاية جامعة الدول العربية، 
فقد شارك أ.د وسن سعيد وزينب 
ثائر بالبحث املشــترك املوسوم " 
الدروس العمليــة على فقر الدم 
 Anaemia امليكانيكي   االنحاللي 
Mechanical Haemolytic  لــدى 
طالبــات التربيــة البدنية وعلوم 

الرياضة‘‘
وقالت أ.د وسن سعيد انه البحوث 
ســيتم  املؤمتر  فــي  املشــاركة 
نشــرها في اجمللة الدولية للعلوم 
النفسية والرياضية IJSPS والتي 
تصــدر عن اجملموعة الســعودية 
لعلم النفس الرياضي التطبيقي

SGASP  عضــو اجلمعية الدولية 
الرياضــي جلنوب  النفس  لعلــم 
  ASPASP آســيا واحمليط الهــادئ
ذات معامل التأثيــر العربي لعام 

2019 قدره 0.7 .
وقد نوقشــت على هامش املؤمتر 
العديــد من املوضوعــات الهامة 
املتخصصة  العمل  ورش  واقيمت 

لكبار اســاتذة الطــب الرياضي 
واإلصابــات والتغذيــة من جميع 
الوطن العربــي.. وقد ناقش املؤمتر 
اآلتي: كيفية تشخيص اإلصابات 
الرياضية، و الطرق احلديثة لتأهيل 
والتغذية  الرياضيــة،  اإلصابــات 
وعالقتهــا باالصابــات الرياضية، 
وفســيولوجيا الرياضة وعالقتها 
باإلصابات الرياضيــة، إضافة الى 
الكتف  وخلــع  الركبة  إصابــات 
وإعــادة تأهيــل إصابــات الفخذ 
واملســتجدات العاملية في الطب 
املنشــطات  ومكافحة  الرياضي 
وطرق تقومي العظام في اإلصابات 
الرياضية وغيرها كثير، واشــارت 
إلى ان العراق اشترك بالعديد من 
املتخصصــني في املؤمتر منهم، د. 
يحيى زيتون ود. باســم عبيد  ود. 

احمد كامل واخرين.

متابعة الصباح الجديد:
وجــه جنــم املنتخــب الوطني 
العراقي لكرة القدم ونادي كريليا 
الروسي، صفاء هادي  سوفيتوف 
رســالة الى الشــعب العراقي 
كورونا..  فايروس  انتشــار  بشأن 
وقال هادي عبر حسابه الرسمي 
»جمهورنــا  انســتغرام  علــى 
الكرمي.. اهلي وناســي.. كل فرد 
فيكــم حياته وصحتــه غالية 
احثكم  ولــذا  اهتمام  ومحــط 
على االلتزام باالجراءات الوقائية 
للحد من انتشار فايروس كورونا 
وتنفيــذ كل توجيهــات اجلهات 

املعنية«.
معكم  وعقلي  »قلبــي  واضاف 
دائماً، ادعو اهلل عز وجل ان يرحمنا 

برحمته وعطفه ومين على جميع 
ابناء الوطن وكل انسان في بقاع 

والعافية«.وتابع  بالصحة  االرض 
»امتنى مــن اخوتي جنوم الرياضة 
يؤدوا  ان  والفــن وكل شــخص 
دورهم بنشــر كل ما من شأنه 
اخلطير  كورونا  فايروس  مواجهة 
واالخطــر منه هــو جتاهل هذا 
التعامل معه بحذر  الوباء وعدم 
ووقاية صحية وااللتزام مبا حتدده 

املؤسسات الصحية«.
من جانب اخر، وضع نادي كريليا 
العلــم  الروســي  ســوفيتوف 
العراقــي في مركــز التدريبات.
إلى  باإلضافة  العلــم،  وضع  ومت 
باقي إعــالم الالعبــني احملترفني 
الفريق  في  النادي.ويحتــرف  في 
ميــدان  متوســط  الروســي 

منتخبنا الوطني صفاء هادي.

مشاركة فعالة للعراق في المؤتمر 
صفاء هادي يوجه رسالة إلى العراقيين الدولي لإلصابات الرياضية والتغذية 

بشأن فايروس كورونا

كريليا سوفيتوف يضع العلم العراقي في مركز التدريبات

د . وسن سعيد

صفاء هادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
عاد محمد شــوكان محترف نادي 
كاظمة، إلى العراق من جديد، بعد 
قرار إيقاف الدوري الكويتي املمتاز 
بسبب مخاوف من انتشار فيروس 

كورونا.وقال شوكان في تصريحات 
صحفية »أشكر إدارة نادي كاظمة 
على الســماح لي بالعودة للعراق 

حلني استئناف الدوري من جديد«.
سيعود  الكويتي  »الدوري  وأضاف 

خالل الشــهر املقبل، هناك فكرة 
قررت  البطولــة،  إللغــاء  أيًضــا 
العودة للعراق واســتثمار التوقف 
البدنية  اجلاهزيــة  على  للحفاظ 
بعــد منــع التجمعــات وغلــق 

املطاعم واألندية«.
وتابــع »إدارة النــادي طلبت مني 
االلتحاق بالفريق حــال مت اإلعالن 
الدوري  منافســات  استئناف  عن 
الكويتــي«. كمــا عــاد احملترفان 

بنادي الكويت، عالء عباس وأمجد 
عطــوان، إلــى العراق، بعــد قرار 
إيقاف الدوري الكويتي.وقال مصدر 
مقرب من الالعبني في تصريحات 
خاصة، إن الالعبني وصال صباح اول 

أمس إلى العاصمة بغداد.
وبــني أن الالعبني اتفقــا مع إدارة 
النادي، علــى منحهما إجازة حلني 
استئناف منافســات الدوري بعد 

تعطيل املسابقات والتدريبات.

شوكان يعود للبصرة بعد توقف الدوري الكويتي



--1
السياســي  النجاح  عوائل  أهم  من 
االحتكام  واالقتصــادي  واالجتماعي 
والقانونية  املوضوعيــة  املعايير  الى 
واملنسوبيات  بعيداً عن احملســوبيات 
وااللتفــاف علــى الثوابــت والقيم 
أبرزها خضوع اجلميع  ، ومن  األصيلة 
الى القوانني ســواء بسواء دون متييز 

وبال محاباة .

--2
وهذا ما ســارت عليه معظم الدول 
املتقدمــة فــاذا كان شــرطي املرور 
عندنا يتحاشــى أْن يغّرم اخملالف اذا 
كان شخصية بارزة فان شرطي املرور 
فــي بريطانيا ال يتــردد بتغرمي األمير 
أو األميرة ألنهما يخضعان كســائر 

البريطانيني الى قوانني املرور املقررة .
ونســمع بني احلني واحلني اســتقالة 
بعض الــوزراء لتدخله الشــخصي 
لصالح اجنــاز معاملة معينة تتعلق 

بصديق له مثال ..!!

--3
وقــد قــرأت مؤخــراً خبــر املعّلمة 
رئيس  زوجــة  هي  التي  الدمناركيــة 
) وقد اســُتدعيت  الدامناركي  الوزراء 
من قبل مدير املدرســة حملاســبتها 
عما ارتكبت مــن أخطاء في عملها 
الى اصطحاب  املعلمة  ( فســارعت 
زوجها قبل املثــول أمام املدير ، ولكّن 
فحاســبها  بذلك،  يكترث  لم  املدير 
وأنهى خدماتها ،وقــد علّقت بعض 
الصحف الدامناركية مبا يعكس عدم 
االرتياح مــن مرافقة رئيــس الوزراء 
لزوجتــه وما هذا اال مثــال واحد من 
أمثلة كثيــرة يصعب احصاؤها تقع 

على مدار األيام .

--4
اننا كمسلمني نقرأ في القرآن الكرمي 
ســورة كاملة من ُســَورِِه العظيمة 
وهــي تندد بابــي لهــب ، وأبو لهب 
عم النبــّي – كما هو معلوم – والذي 
أســقطه جحودُُه وِشــرَْكه واصرارُه 

على البقاء في عبودية األصنام ...

بينما نحن نقرأ أنَّ نبينا )ص( قال :
" سلماُن مّنا أهل البيت " 

مــع انه لم يكــن عربيا وال قرشــيا 
ولكنه كان رجالً صاحلاً ومن الصحابة 
الصاحلــني الراضني املرضيــني، وهذا 
يعني أنَّ املبادئ واملواقف ال احملسوبيات 
واملنســوبيات هــي التي األســاس 

املعتمد في التقدمي والتأخير.
لقد كانت اجلاهلية تعاقب الضعيف، 

وحتابي الشريف ..!!
أما  الظاملــة،  املعادلــة  وهذه هــي 

الرسول العظيم محمد فيقول :
" لو أنَّ فاطمة سرقت لقطعت يدها 

"
وحاشــاها من ذلك، ولكّنه على أيِة 
حال أراد التركيز على أهمية التساوي 

أمام القانون، فالقانون فوق اجلميع .
--5

ومن أهم أســباب تراكم املشكالت 
وتفاقمهــا فــي ) العــراق اجلديد ( 
كبار  يجترحــه  عما  التغاضــي  هو 
عمليات  من  والسلطويني  املتنفذين 
 ، العام  للمــال  وانتهــاب  قرصنــٍة 
املناصب،  على  اســتحواذ  وعمليات 
واستغالل بشــع لها،بتقريب االبناء 
واالصهار واالنصار واستبعاد اآلخرين 

من ذوي املهارة والنزاهة والكفاءة ...
ولن يتم االصالح احلقيقي لالوضاع االّ 
بالرجوع الى املعايير املوضوعية ونبذ 
احملاصصات واحملسوبيات واملنسوبيات 

والتخلص من براثنها جميعاً . 

القانون فوق الجميع 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

العاملية  املغنية  شــاركت 
عبر  املتابعني  كاري  ماريــا 
صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
مقطــع فيديــو طريــف 
توأمها  برفقة  فيه  ظهرت 
)ثماني  ومونــرو  موروكــو 
ســنوات(، وهم يغســلون 
أيديهــم باملــاء والصابون 
للتوعية مــن أجل محاربة 
على  وذلك  كورونا،  فيروس 
أنغام أغنية راب ويتفاعلون 
معها بشــكل طريف. من 
ناحية أخــرى، أعلنت كاري 
عبر حســابها اخلاص، أنها 
ألغــت حفلتها في هاوواي 
التي كان من املقرر إقامتها 

آذار/ شهر  من  العاشر  يوم 
مارس اجلاري، بسبب إنتشار 
الذي  القرار  فيروس كورونا، 
إتخــذه مجموعــة كبيرة 
من النجوم والفرق العاملية 
حتى  حفالتهــم  بإلغــاء 
وان لــم تتخــذ حكومات 
الغــاء  قــرار  بلدانهــم 

التجمعات.

العاملية  املغنيــة  طلبت 
اجلميع  من  الرســون  زارا 
االبتعــاد عنهــا، اذ انها 
عّلقــت علــى انتشــار 
بشــكل  كورونا  فيروس 
"أعلم  كاتبــة:  طريــف 
أنكم تقولــون )علينا أن 
نواجــه الكورونــا مًعا(.. 
لكنــي ال أريــد أن أكون 
أن  أريدكــم  معكــم. 
تبتعــدوا عنــي بأبعــد 

مسافة ممكنة، شكرًا".
اجلدير ذكره ان زارا الرسون 
أغاني  مغنيــة وكاتبــة 
ســويدية حققت شهرة 
في  فوزها  عقــب  كبيرة 
"تاالنغ"  املواهب  برنامج 
النسخة   ،2008 عام  في 

الســويدية مــن برنامج 
الشهير  العاملي  املواهب 
غــوت تالنت وكانت تبلغ 
من العمر حينها عشــر 
ســنوات فقــط، ومــن 
بعدها سنة 2012 وقعت 
زارا عقــداً مــع احــدى 
االنتاجيــة  الشــركات 
لها  ألبوم  أول  وأصــدرت 

"إنتردوسينغ".

بعــد أن أجــرى املمثــل 
املصــري أحمــد فهمي 
مبنطقة  جراحية  عملية 
بلجيــكا،  فــي  املــريء 
استشــاري  بإشــراف 
متابعيه  طمأن  فرنسي، 
الصحي  وضعــه  علــى 
وعّبر  الطريفة،  بطريقته 
عن شعوره بعد العملية 
التي متت بنجاح. ونشــر 
صفحته  عبــر  فهمــي 
مواقع  أحد  على  اخلاصة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
صــوراً له بعــد اجلراحة، 
وعّلق: "احلمد هلل خرجت 
بســالم،  العملية  مــن 

أشكر جدا دكتور حسام 
جدا  اجلدع  املصري  غنيم 
معي  يأتي  صمــم  الذي 
إلــى بلجيــكا وأنا أجري 
مشاغله،  رغم  العملية 
البروفيســور  وأشــكر 
جاك ديفير على حســن 

االستقبال".

ماريا كاري

أحمد فهمي

زارا الرسون

أخبــارهــــــــــم
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في ما بعد الســتني أصبح من حقي أن أروي )بطوالتي(،مثل 
كثير من صّناع التاريخ،احلقيقيني والزائفني،فأقول أنني عرفت 
الكثير من الشخصيات البارزة،وعايشت األحداث واطلعت 
على األسرار،وميكنني أن أروي من الذاكرة قصصاً  ومواقف ال 
حتصى،فقد حدثني جدي عن أيام شبابه ومشاركته في صد 
الغزو البريطاني للعراق،خالل احلــرب العاملية األولى،مطلع 
القرن العشــرين،ثم تطوعه في صفوف اجملاهدين في ثورة 
العشرين،ومشاهدته قصور امللوك الهاشميني الثالثة، بعد 

تأسيس اململكة العراقية،ونهاية امللوك احلزينة!
أمــا والدي فتعود ذاكرته التي وّرثنــي بعض تفاصيلها إلى 
عصر الثورات واالنقالبات،بعد إســقاط النظام امللكي،فقد 
عاش ســنوات شــبابه في تلك املرحلــة املضطربة،حيث 
ولدُت بعد ثــورة )الزعيم كرمي( بعدة أشــهر،وعندما أُعدم 
الزعيم األوحد في 9 شــباط عــام 1963،حضرت مفرزة من 
احلرس القومــي لتفتيش بيتنا الصغير، ووجد املســلحون 
قميصي)تي شــيرت أحمــر( معلقاً على حبل الغســيل، 
فاعتبروه، إلى جانب صورة الزعيم اخملفية، دليالً كافياً التهام 
والدي باالنتماء للحزب الشيوعي، ومن ثم مطاردته وهروبه 

إلى قريته في ريف العمارة!
وفي ما يخص صوالتي الشــخصية عند طفولتي، فحدث 
وال حرج،فقد شــاهدت الزعيم مير بسيارته في شارعنا، وقد 
ترجل ثم صافحني ومضى ســريعاً عندمــا كنت أمتطي 
الهيلوكوبتر  )البايسكل(،ثم بعد سنوات شاهدت الطائرة 
التي تنقل الرئيس عبد الســالم عارف وبعض مســاعديه 
متوجهة نحــو البصرة،وقد ذهب ولم يعد،فقد ســقطت 
الطائرة مبن فيها،وكنا نلعب ونهتف) ســالم ما سلم،صعد 

حلم نزل فحم(!
ميكنني صناعــة تاريخ من هذا النــوع يجمع بني احلقيقي 
واخملتلق،ففي شبابي وكهولتي أســتطيع أن أروي حكايات 
خرافية عــن احلرب والهجرة والظلــم واجلوع،وميكن إلحدى 
الفضائيــات االتفــاق معي على سلســلة مــن األحاديث 
الشــيقة التي متزج بني احلقيقة واخليال،في ســرد تاريخ،بال 
شــهود وال وثائق،وذلــك مثل كثيــر من املتحدثــني الذين 
تستضيفهم القنوات،فيسرحون في فضاءات الذكريات،بال 

حدود!
اجللــوس أمــام الكاميرا،والظهور على وميض الشاشــة 
الزئبقية،قد يغري الكثيرين  باحلديث الشخصي،وتضخيم 
واملواقف،من  األدوار  الذات وتكبيــر األحداث،واملبالغة فــي 
خالل االغتراف من ذاكرة مشوشــة،في ما يســمى)التاريخ 
الشفهي( الذي يشبه سوالف جداتنا الرائعات،لكنه تاريخ 
مصبوغ بألوان الدم والدموع في عالم السياســة واحلكم 

واحلروب والصراعات على املناصب حتى املوت أو املشنقة!
 قنوات تلفزيونية عديدة وجدت في حكايات الشــهود مادة 
مرئية يتابعها اجلمهور احملــروم من احلقيقة التي يرغب في 
االطالع عليها، ولــو بعد حني،حيث وقعــت الواقعة،وفات 
األوان،ولــم تعد مصائر الناس ســوى قصة تــروى من قبل 
اشــخاص وضعتهم األقــدار في مركز القــرار أو قريباً من 
كراســي الكبار،فراحوا يســتعيدون من الذاكرة تفاصيل 
مخبأة وأسماء غائبة وأحداث جسيمة، لعل فيها عبرة ملن 

يعتبر، وما أقل اآلعتبار!
احلديث عبــر الشاشــات،قد يشــكل مصدراً مســاعداً 
في كتابــة التاريخ،أو يفيد في اســترجاع بعــض وقائعه 
وحتليلها وفهمها،بعد أن ُغّيبــت احلقائق طويالً في دهاليز 
احلكام،ولكن علينا أن نســتمع بحذر ونشاهد بوعي،فليس 
كل ما يقال قد وقع فعالً،وإن الذاكرة ال يعتمد عليها دائماً، 
وبخاصــة في الشــيخوخة،وحتى لــو كان املتحدث بطالً 
حقاً،وقد شارك في صناعة بعض صفحات التاريخ،فال شك 
أنه يروي تاريخه الشــخصي ويعبر عن وجهة نظره،ويصور 
القصص من زاوية مصلحته، وهــو يتجاهل تاريخ غرمائه 
وضحاياه الكثيرين،فالتاريخ ال يكتبه شخص واحد..وهناك 

شهود آخرون!

ذاكرة الشاشة!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

سمير خليل
الكاريكاتير، الفن املتميز، فإضافة لكونه 
ابداعــا، غالبا مايكون ســالحا او صوتا 
ينطق باحلق، ينتقد بألوان وخطوط الذعة 
كثيرا من السلبيات في حياتنا املتنوعة، 
في السياسة واالقتصاد والثقافة وامور 
أخرى. فنان الكاريكاتير البد ان يتســلح 
موهبة  يتأبــط  واخليــال،  بالشــجاعة 
لكنها  صريحة  سهلة  متنوعة،  وافكارا 

بحد السيف.
 ســمير ملك فنــان كاريكاتيري عراقي، 
اختــار هذا الطريق الــذي اضيء بتوهج 
عنوانا،  الفــن  اتخــذت هــذا  اســماء 
اســماء ظلــت ومازالت شــامخة في 
عالــم الكاريكاتير، ســمير ملك يقيم 
فــي القاهرة منــذ العام 2015، رســام 
كاريكاتير وصحفي، عشــق الرسم منذ 
الرســم  تعلم  كهواية،  واتخذه  الصغر 
وأحبــه متأثــرا بأخيه االكبــر، كما تأثر 
برسام الكاريكاتير املرحوم غازي اخلطاط 

كثيراً.
 نشــرت أول رســمة له فــي صحيفة 
التآخــي عام 1975، يرى ســمير ملك ان 
"فــن الكاريكاتير من الفنــون البصرية 
اجلميلــة، ويختلــف عن بقيــة الفنون 
لكونه يحمــل أفكارا مبطنــة بالرغم 
التي يحتوي عليها، ينطوي  الهزلية  من 
على درجة عالية مــن اجلدية واجلرأة في 
واملشــكالت  الســاخنة  املواضيع  طرح 
السياســية  والقضايــا  اإلجتماعيــة 
املتعددة على عكس مــا يظنه البعض 

بأنه لغرض التسلية فقط".

* هــل مــن الضــروري ان يكــون فنان 
أوجــه  وماهــي  ناقــدا،  الكاريكاتيــر 

االختالفات فيه بني الدول؟
- " ليــس بالضــرورة أن يكــون فنــان 
يحتوي  عمله  لكــون  ناقداً  الكاريكاتير 
ورموز  متنوعة  ومقومات  على خصائص 

واالجتماعي  السياســي  منهــا  كثيرة 
والترفيهــي  واالرشــادي  والثقافــي 
الفكاهــي، والكاريكاتيــر واحد في كل 
العالم، ولكن لكــون العالم العربي مير 
اليــوم بتقلبات سياســية واجتماعية، 
اضافة للفســاد األداري وكوارث احلروب، 
نرى أكثر الرســوم العربية تعبر عن هذا 
احلكومية  الرقابة  برغم  املوضوع حتديدا، 

املتسلطة على الصحف".

*وهل مازلت حتمل الســمة العراقية؟ 
وكيف تصوغ رسوماتك اليوم؟ وما هي 

مشاريعك املستقبلية؟
- "طبعــاً مــا زلــت أحمــل الســمة 
العراقيــة اخلالصــة فــي كل أعمالي، 
كوني نشــأت وتأثرت بالبيئــة العراقية 
التي اعتز باالنتمــاء اليها، ومنها أصوغ 
أو  كل رســوماتي ســواء السياســية 
االجتماعيــة وغيرهــا من هــذه البيئة 
انا مازلت مشــدودا  إلى قلبــي،  احملببة 
لبلــدي واهلــي، افرح لفرحهــم واحزن 
حلزنهم، ومازلت اتابــع االحداث اليومية 
في العراق واتفاعل معها من خالل فني، 
اما أهم املشاريع املستقبلية فهي إقامة 

العراقي  للكاريكاتير  مشــترك  معرض 
املصري في القاهرة باذن اهلل ".

الفنانني   ســمير ملك عضــو نقابــة 
العراقيــني، وعضــو النقابــة الوطنية 
العاملي  والتجمع  العراقيني،  للصحفيني 
الكندي للكاريكاتير السياســي، ونقابة 

الكاريكاتير العراقي.
 نشــر رسوماته في الكثير من الصحف 
واجملالت العراقية. شــارك في الكثير من 
املعارض املشــتركة العراقيــة والعربية 
والعاملية، حصل علــى املركز الثالث في 

مسابقة النزاهة لسنة 2011.

الصباح الجديد - وكاالت:
الحــظ الدكتــور برينــدان موريس 
مــن جامعــة إلينــوي األميركية، 
أثناء متابعته ألف حشــرة من  في 
نوع الســارقات )الذباب ذو الســنام 
اإلناث تختلف  أن إحــدى  الظهري(، 
البقيــة، فأطلق عليها اســم  عن 

"ليدي غاغا"
وتفيد مجلة Zootaxa العلمية، بأن 
كريستوفر  وزميله  موريس  الدكتور 
ديتريــش، وصفا هذه احلشــرة كما 
يلــي "توجد في جناحهــا األمامي 
مصلبة إضافية )m-cu( بني العرقني 
وشــكل  واخلامس،  الرابع  الطوليني 

جبهي إسفيني".

وقرر موريس تســمية هذه احلشرة 
"ليدي غاغا"، لكــي يصبح واضحا 
التي  احلشــرة  نوع  عن  للمختصني 
يتحــدث عنها. وقــال موضحا، "إذا 
ظهرت في يوم ما خنفســاء "ليدي 
غاغــا" فإنهــا حتما ســتكون من 
قرونها  بســبب  الســارقات،  نــوع 
وإحساسها الغريب باألناقة. لكونها 
التي شاهدناها  تشبه  وال  مختلفة 

سابقا".
ويعتزم موريس السفر إلى نيكاراغوا 
على أمل العثور على حشــرة ثانية 
من هذا النوع في غاباتها االستوائية، 
التي جلبــت منها احلشــرات التي 

يدرسها لبحثه العلمي اجلديد.

إطالق اسم "ليدي غاغا" على نوع جديد من الحشرات

رسام الكاركتير سمير ملك:

الكاريكاتير أفكارًا مبطنة برغم الهزل فيه

سمير ملك مع مجموعة من أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحــت النجمة العامليــة ريتا أورا 
أغنية جديــدة بعنوان "كيف تكون 
How To Be' Lonely" على  وحيدا" 
قناتها الرسمية على يوتيوب، تأليف 
وقصتها حقيقية  كابالــدي  لويس 
مأخوذة مــن فترة مّرت بهــا، وتعّد 
هذه األغنية هي األولى لها في عام 

.2020
 " Phoenix " وكان آخــر ألبوم لهــا
اصدرته في عام 2018، وحقق حينها 

جناحا كبيرا.
على صعيد آخــر إنفصلت ريتا أورا 
إبن  مؤخرا عن املمثــل "رافرتي لو" 
الفنان "جود لو" الذي يصغرها بست 
سنوات، بعد مرور ثالثة أشهر فقط 

على بداية عالقتهما العاطفية.
أورا املعروف بـ)ريتا  وريتا ساهاتسيو 
أورا( ولدت في جمهورية كوســوفو، 
وهــي مغنية وكاتبــة أغاني وممثلة 

بريطانية.
في مايو عام 2012، اصدرت أغنيتها 

األولى املنفردة "آر.آي.بي" 
من ألبومهــا األول "أورا"، 

املركز  إلــى  الــذي وصــل 
األول علــى الرســم البياني 

للمملكة املتحدة. 
في  جوائز  لثالث  ترشــيحها  مت 
حفــل جوائز بريت عــام 2013. 
أدت عام  التمثيــل،  وفي مجال 
الدرامــي  الفيلــم  فــي   2015

الرومنسي خمسني ظل من جراي 
بدور "ميا غراي".

ريتا اورا تطرح اغنية 
"كيف تكون وحيدا"

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت عدة مصادر ومواقع مهتمة 
احلديثة  اإللكترونيــات  بشــؤون 
أن آبل ســتؤجل انعقــاد مؤمترها 
ستكشف  كانت  الذي  الصحفي 
فيــه قريبا عــن هواتــف آيفون 
اجلديدة بسبب اخملاوف من انتشار 

عدوى كورونا.
وتبعا للمصادر فإن املؤمتر الذي كان 
من املقرر أن ينعقــد أواخر مارس 
اجلاري سيؤجل بسبب تخوف  اذار 
آبل من جتمع نحو 1000 شــخص 
 Apple Park في مقرها املســمى

بواليــة كاليفورنيا، وخصوصا مع 
انتشار عدوى فيروس كورونا.

وما يرجــح تأجيل هــذا املؤمتر أو 
حتى إلغاءه، قرار إدارة الصحة في 
مقاطعة سانتا كالرا بكاليفورنيا، 
والذي حظــر التجمعات الكبيرة 
التي تضم ألف شــخص أو أكثر 
في املدة ما بني 11 مارس واألول من 
أبريل هذا العام خوفا من انتشــار 

عدوى كورونا.
وفي حال إلغاء آبل للمؤمتر املذكور 
فقد تضطر لتأجيل إطالق هواتف 
آيفون اجلديدة، أو مــن املمكن أن 

إلى اإلنترنت للكشــف  تلجأ 
عنهــا كمــا فعلــت بعض 

الشركات مؤخرا.
أن  املتوقــع  مــن  وكان 
تكشــف آبل فــي املؤمتر 
املذكور عن أحدث نســخ 
من هواتــف آيفون، والتي 
اجلديدة  النســخة  منها 
مــن iPhone SE، وهاتف 
قــد يطلق عليه اســم 

ســيأتي   iPhone 9
جيــدة  مبواصفــات 

وسعر منافس.

الصباح الجديد - وكاالت:
رفــض املعمــر األردني عــارف عطية 
اجلدايــة، أن ينتقل للعيــش مع أبنائه 
بعد وفاة زوجته األولى، وعوضا عن ذلك 
قــرر أن يتزوج، برغــم تخطيه الـ 103 

أعوام.
واحتفل املعمر "عارف" بزواجه مع عدد 
من األقارب واألصدقاء في بيته، وأعرب 
عن ســعادته بتلــك الزيجــة، واختار 

ســيدة في الـ 49 مــن عمرها لتكمل 
معه املتبقي من عمره.

ويعيش الشــيخ عارف، في بلدة صما 
شــمال األردن، ويقول أبناؤه إنه يتمتع 
بصحة جيدة وروح شباب، وكان لوقت 
قريــب يعمل بالتجارة ولــم يتوان في 
هذا األمر، ويرغب في العيش بهناء مع 

زوجته.
وتوفيت زوجته األولى قبل اربعة أشهر، 

ولكنه لم يستطع إكمال شوط 
حياته إال بالزواج مجددا.

وأوضــح املعمــر أن أبنــاءه 
وعددهم ســبع إناث واربعة 
جميعهم  دعــوه  ذكــور، 
فــي  معهــم  للعيــش 
ولكنــه رفض،  منازلهــم 
مع  االســتقرار  أن  مؤكدا 

زوجته هو ما يريده.

معمر أردني يتزوج سيدة تصغره بـ54 عامًا

كورونا يؤجل إطالق هواتف آيفون الجديدة!
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