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بغداد - الصباح الجديد:
االثنني،  امس  نائب سابق،  كشف 
عــن تلكــؤ اللجنة الســباعية 
السياســية للقوى الشيعية في 
اختيار مرشح من بني 30 مرشحا 
اقترحوا لرئاســة الوزراء، مبينا ان 
الفيتو على كل مرشــح اجهض 
أن  أود  فيمــا  املرشــحني،  جميع 
طرح  سيشهد  املقبل  األســبوع 
مرشــحني جدد، األمر الذي أكده 
بنحو ضمني حني  حتالف سائرون 
صرح نائب عنه ان ال صحة لالنباء 
التي حتدثت عن حصر الترشــيح 
بني شخصيتني، ســيما وان عدد 
املرشحني امام اللجنة السباعية 
يبلغ 30 مرشــحا، وان صالحيتها 
تنحصــر باجراء احلــوارات وليس 
اختيار املرشح، ألنه محصور بقادة 

القوى السياسية.
وقــال النائب الســابق جاســم 
محمد البياتي في تصريح اطلعت 
“اللجنة  ان  اجلديد،  الصباح  عليه 
 30 وطرحت  ناقشــت  السباعية 
الوزراء ووصلت  مرشحا لرئاســة 
اال  النهائية  االســماء  بعض  الى 
ان الفيتو من قبل اعضاء اللجنة 

السباعية هي من افشل مترير اي 
مرشح”.

واضــاف ان “القــوى الشــيعية 
باعتبارها صاحبة احلق في اختيار 
رئيــس الــوزراء مطالبــة بعقد 
الشيعة  القادة  لزعماء  جلســة 
الختيار رئيس الوزراء او تشــكيل 
اقل  آليــات  ووضع  جلنة جديــدة 
مرونة لتمرير لتشكيل احلكومة”.

وأوضــح البياتــي، أن “ العراق لم 
يدخل باي فراغ دســتوري بسبب 
املســتقيل  الوزراء  رئيــس  وجود 
ان  مبينا  اجلمهوريــة”،  ورئاســة 
“االســبوع املقبل سيشهد طرح 
اســماء جديــدة والتوافق عليها 

لرئاسة احلكومة”.
اورد  حتالف ســائرون من جانبــه 
امس االثنني أن اللجنة السباعية 
السياســية  القوى  عن  املنبثقة 
الشيعية لها صالحية اجراء فتح 
احلوارات مع الكتل السياسية واي 
شخصية مستقلة تراه مناسبة, 
املرشــحني  أن عدد  إلى  مشــيرا 
لرئاســة الــوزراء وصــل الى 30 

شخصية.
تتمة ص2

الفيتو يطيح بثالثين مرشحا والقوى الشيعية 
تعتزم طرح آخرين األسبوع المقبل

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
أمــرت مدينتا نيويــورك ولوس 
احلانات  بإغــالق جميع  أجنلوس 
في  الليلية،  واملالهي  واملطاعم 
تدبير متبع في العديد من الدول 
األوروبية مثل فرنســا وإيطاليا 
الس  وفي  وبلجيكا.  وإســبانيا 
إم  أغلقــت مجموعة  فيغاس، 
جي إم فنادقهــا وكازينوهاتها 

الـ 13.
وأســفر كوفيد19- عــن أكثر 
من ستة آالف وفاة في العالم، 
بينها ألفا وفــاة في أوروبا التي 

حتولت إلى بؤرة الوباء العاملي.
وســجلت إيطاليا، البلد األكثر 
تضررا جراء الوبــاء العاملي في 
أوروبا، األحد عددا قياســيا من 
الوفيــات اليومية بلغ 368 وفاة 
في 24 ســاعة، ما يرفع العدد 
هذا  في  للوفيــات  اإلجمالــي 

البلد إلى 1809 وفاة.

وتبقــى حصيلــة الوفيات في 
الصني، منشــأ الوبــاء، األعلى 
حتــى اآلن مع تســجيل 3199 
وفاة، غير أن أسرع انتشار للوباء 

يســّجل حاليا في أوروبا حيث 
2291 شخصا،  اآلن  توفي حتى 
معظمهم في إيطاليا وإسبانيا 
حيث ازداد عدد اإلصابات التي مت 

جديدة  إصابة  بألفي  إحصاؤها 
خالل 24 ساعة.

األماكن  في  الوفيات  عدد  وبات 
يزيد عن  العالــم  األخرى مــن 

حصيلــة الصــني إذ وصل إلى 
3221، في حني يبــدو أن البؤرة 
األولى للمرض متكنت من وقف 
انتشــار الفيروس مع تسجيل 
اإلثنني،  16 إصابة جديدة فقط 

12 منها قادمة من اخلارج.
الصحــة  وأعلنــت منظمــة 
باتت "بؤرة"  أوروبــا  أن  العاملية 
الوبــاء. وفرض االحتــاد األوروبي 
قيــودا على تصديــر جتهيزات 
احلماية الطبيــة لضمان متوين 

بلدانه داخليا.
ثانــي دولة  وفرضت إســبانيا، 
من حيث اإلصابــات في أوروبا، 
على مواطنيهــا لزوم منازلهم 
وأعلنت حال الطــوارئ ملدة 15 

يوما.
وفيما أغلقت فرنسا منذ األحد 
ودور  واملالهي  واحلانات  املطاعم 
واجلامعات  واملدارس  الســينما 
مع وصول حصيلــة الوباء إلى 

خمسة آالف إصابة و120 وفاة، 
أبقت علــى االنتخابات البلدية 
األحد، غير أن املشــاركة فيها 

كانت متدنية.
إصابات   602( النمسا  وحظرت 
السبت( جتمع أكثر من خمسة 
أشــخاص ومنعت التنقالت إاّل 

للضرورة القصوى.
هولنــدا  أمــرت  كذلــك 
ولوكسمبورغ األحد بإغالق كل 
املواقع التي يتجمع فيها الناس 
ومطاعم  وحانــات  مدارس  من 
ومقــاه ومتاجــر، فيمــا أمرت 

إيرلندا بإغالق احلانات.
الطوارئ  حــال  صربيا  وأعلنت 
وســتتم  محددة  غيــر  لفترة 
تعبئة اجليش للمســاهمة في 
فرضت  كما  الوبــاء.  مكافحة 
بوليفيا واإلكــوادور وبيرو قيودا 

صارمة على تنقل سكانها.
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اوربا تحولت الى بؤرة للوباء

دول العالم تواصل اغالق حدودها وتشددها في الداخل
جراء تفشي فيروس "كورونا"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد ائتــالف النصر برئاســة 
حيــدر العبادي مشــاركته في 
للحكومــة  مرشــح  اختيــار 
املقبلة، واضعا ســت مقترحات 
مســتقبلية لها منهــا، اجراء 

االنتخابات املبكرة.
وذكــر بيان صادر عــن االئتالف: 

"إنطالقا من واجبنا جتاه الشعب 
والدولــة، فــاّن ائتــالف النصر 
اشــترك ويشــترك باجتماعات 
ومشاورات مع القوى السياسية 
وناشــطي  اجملتمــع  ونخــب 
حل  ايجــاد  لهدف  الســاحات 

وطني لالزمة الراهنة".
وأكد ائتالف النصر اّن "ما يهمه 

ويؤكد عليــه دوما هو ما يتصل 
ومهام  املكّلف  اختيــار  مبعايير 
املرحلــة االنتقاليــة، وهنا فاّن 
يتلخص  مرشح  اي  من  موقفنا 
واملهام  املعايير  علــى  بتاكيدنا 
وتلبية مطالب الشعب، والنصر 
ال ولــن يكــون عقبة امــام اي 
مرشح لرئاسة الوزراء على وفق 

رؤيته ادناه:
1 - وطنيــة وحياديــة ونزاهــة 

املكّلف بادارة احلكم.
حكومة  املكّلــف  يشــّكل   2-
مصغرة الدارة املرحلة االنتقالية 
ال يتجاوز عمرها سنة واحدة من 

تاريخ تسنمها املسؤولية.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
النائب حســني العقابي"  دعــا 
امس االثنني السلطة التنفيذية 
والقــوات االمنيــة الــى تنفيذ 
لالســواق  ميدانيــة  جــوالت 
ومتابعــة اي "غــالء فاحــش" 
باالســعار ومعاقبة من يستغل 
الوضــع احلالــي، مشــددا على 
ضرورة تنظيــم حمالت اعالمية 
للمسؤولني  باالســواق  وجوالت 

مــن محافظني وقيــادات امنية 
اضافة الى الشخصيات الدينية 
واعيــان اجملتمــع ورمــوزه بغية 

التهدئة.
وقــال حســني العقابــي فــي 
تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
ان "هناك مســالة تكاملية بني 
املواطن والســلطة في مواجهة 
فايروس  ازمــة  ومنها  االزمــات 
املواطن  "على  ان  مبينا  كورونا"، 

االستثنائية  احلالة  يتحسس  ان 
التي مير بها الشعب العراقي وان 
اليعمل على استثمار هذا الوضع 
ملصالــح شــخصية او فئويــة 
ضيقة كون هذا االمر مؤســف 
وبعيد عن الــذوق العام واالخالق 
العربيــة  والغيــرة  الوطنيــة 
االصيلــة وهو امر غيــر مقبول 

والنسمح به على االطالق".
االخر  "االمر  ان  العقابي،  واضاف 

التنفيذية  بالســلطة  يرتبــط 
املتثملــة  الرقابيــة  واذرعهــا 
االمنية  واالجهــزة  بالشــرطة 
االخــرى، مــن خــالل متابعــة 
االسواق وبحال كانت هناك حالة 
غالء باالســعار بشــكل فاحش 
احلالة  لهذه  للتجار  واســتغالل 
اجراءات  واتخاذ  املعاقبة  فعليها 

قاسية بحق هؤالء".
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النصر يقترح ان تكون الحكومة المقبلة مصغرة
وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة  

دعوة الى السلطات على اختالفها لتهدئةاكد مشاركته في اختيار المرشح لرئاستها
روع المواطنين من حظر التجوال

»النفط«: أطراف داخل أوبك تتجاوب 
6لتحسين الطلب على الخام  في ذكرى قصفها باألسلحة الكيمياوية مدينة 

2حلبجة تطالب بتعويضها وتقديم الخدمات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعت املديــر العام لصندوق النقد 
الدولــي، كريســتالينا جورجيفا 
اتخاذ  إلى  االثنني احلكومات  امس 
تدابيــر حتفيزية ماليــة إضافية 
ملنع تهديد انتشار فيروس كورونا 
بحدوث  التســبب  من  املستجد 

أضرار اقتصادية طويلة املدى.
وقالت جورجيفا في رسالة نشرت 
الدولي  النقد  على موقع صندوق 
إن بنــك اإلقــراض العاملي تلقى 
طلبات مــن نحو 20 دولة لتمويل 
البرامج وســيتابعها فــي األيام 

املقبلة.
وأكدت أن صنــدوق النقد الدولي 
على اســتعداد ملنح تريليون دوالر 
مــن اخلزينة إلقراض ومســاعدة 

 189 البالغ عددها  الدول األعضاء 
دولة حول العالم.

وأضافت جورجيفا: "مع انتشــار 
الفيروس، تــزداد احلاجة إلى حافز 
مالي عاملي منســق ومتزامن مع 

مرور الوقت"، بحسب "رويترز".
النقدية،  السياسة  صعيد  وعلى 
قالت جورجيفا إن البنوك املركزية 
"يجب أن تستمر في دعم الطلب 
وتعزيز الثقة من خالل تســهيل 
تدفق  وضمــان  املالية  الظــروف 

االئتمان إلى االقتصاد احلقيقي".
وبحســب أحدث إحصائية امس 
االثنني، جتاوز إجمالي عدد إصابات 
فيروس كورونــا حول العالم 170 

ألف إصابة.. 
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بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت أمانــة بغــداد، االثنــني، 
استمرار أعمال النظافة خالل أيام 
حظر التجوال التي تبدأ من مساء 

اليوم.
وقالت االمانة في بيان إن “مالكاتنا 
اخلدميــة ال ســيما العاملة في 
مجــال النظافة ورفــع النفايات 
ستســمر بالعمل بصــورة دورية 
خالل أيــام احلظــر باإلضافة الى 
االســتعداد ملوجهــة اَي امطــار 

محتملة خالل االيام املذكورة”.
أنهــا وجهــت “كافة  وأضافــت 
كوادرها امليدانية بارتداء الكمامات 
وغيرهــا  املســتمر  والتعقيــم 
من أســاليب الوقاية والســالمة 

وستحاسب من يتهاون بذلك”.
وقــررت خلية االزمــة، امس األول 
للتجوال  حظــر  فــرض  االحــد، 
الساعة احلادية عشر مساء اليوم 
الثالثاء ولغاية يوم ٢4 من الشهر 

اجلاري.

امانة بغداد.. أعمال النظافة 
ورفع النفايات ستستمر خالل

أيام حظر التجوال

صندوق النقد الدولي يخصص ترليون 
دوالر لمنع انهيار االقتصاد العالمي 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد اخلبير القانوني علي التميمي 
اجلمهورية  رئيس  ان  االثنني  امس 
تكليف  برهم صالح يســتطيع 
مرشــح لرئاسة الوزراء على وفق 
املادة 81 من الدســتور بعيدا عن 

الكتل او مرشح الكتلة االكبر.
صفحته  على  التميمــي  وكتب 
فــي موقــع "فيســبوك" قائال 
األكبر  الكتلة  موضــوع  "انتهى 
التــي الزمت املرشــح لرئاســة 

اوال  الفقــرات  فــي  احلكومــة 
وثالثا وخامســا من املادة 76 من 
الدســتور، وان االنتقــال يكــون 
81 اوال وثانيا وانتقال  إلى املــادة 
الصالحيات إلى رئيس اجلمهورية 
رئيس  مقام  ســيقوم  الذي  وهو 
الوزراء بكامل الصالحيات وانتهاء 
دور عادل عبــد املهدي ومن معه 
البالد  إدارة  والذي علية ان يسلم 

إلى رئيس اجلمهورية".
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قانوني: بإمكان رئيس الجمهورية 
تكليف مرشح لرئاسة الوزراء 

بعيدا عن األحزاب

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طمأنت وزارة النفط املواطنني 
املشــتقات  توفيــر  حــول 
الغاز  وأســطوانات  النفطية 

خالل ايام حظر التجول .
وقال املتحدث باســم الوزارة 
تصريح  فــي  جهــاد  عاصم 
شــكلت  الوزارة  إن  رســمي 
خلية ازمة برئاسة نائب رئيس 
مبينا  النفــط،  وزير  الــوزراء 
بافتتاح  اوعــزت  اللجنــة  أن 
محطــات بيــع املشــتقات 

النفطية وســاحات بيع الغاز 
طيلة ايام احلظر.

نظمئــن  جهــاد   واضــاف 
املواطنــني بانه ســيتم ضخ 
ســاحات  الى  كبيرة  كميات 
الغاز، كما سيتم تسيير  بيع 
النفطية  املشتقات  صهاريج 
اضافة الى عربــات بيع الغاز 
السائل في االحياء السكنية، 
الفتا الى التنســيق مع قيادة 
عمليات بغداد حول تنقل تلك 

العربات والصهاريج.

اختيار رئيس الوزراء محصور بقاداتها... 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االميركي  اخلارجيــة  وزير  ابلغ 
الوزراء  رئيــس  بومبيو  مايــك 
العراقي املستقيل عادل عبدي 
املهــدي امس االثنــني، ضرورة 
املسؤولة  اجلماعات  محاسبة 

عن الهجمات التي استهدفت 
مؤخــرا،  التاجــي  معســكر 
مشددا أن امريكا لن تتسامح 
مع الهجمات والتهديدات التي 

تطال "األرواح األمريكية".
وقالت املتحدثة الرسمية لوزراة 

مورجان  األمريكيــة  اخلارجية 
أورتاجوس في تصريح صحفي 
إن وزير اخلارجية مايكل بومبيو 
حتدث الى رئيس الوزراء العراقي 
عــادل عبد املهــدي اول أمس 
ملناقشــة الهجمــات األخيرة 

علــى القاعــدة العســكرية 
العراقية في التاجي.

"الوزير  أن  املتحدثــة  واضافت 
بومبيو أكد مجدداً على واجب 
بالدفاع  العراقيــة  احلكومــة 
الدولي  التحالــف  أفــراد  عن 

الذين يدعمون جهود احلكومة 
العراقية لهزميــة داعش، كما 
وأكد الوزيــر بومبيو أنه يجب 
املسؤولة  اجلماعات  محاسبة 

عن هذه الهجمات".
وأشــار الوزير بومبيو، بحسب 

املتحدثــة، إلــى أن "أمريــكا 
لن تتســامح مــع الهجمات 
األرواح  التي تطال  والتهديدات 
تتخــذ  وســوف  األمريكيــة 
الضرورة  عند  إضافية  إجراءات 

للدفاع عن النفس".

بومبيو يطالب عبدي المهدي بمحاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي
ابلغه ان اميركا ستتخذ إجراءاتها عند الضرورة

تقريـر

نمتلك خزين مشتقات كاف 
والمحطات مفتوحة ايام حظر 

التجوال

النفط تطمئن المواطنين:
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الفيتو يطيح بثالثني مرشحا 
والقوى الشيعية تعتزم طرح 

آخرين األسبوع املقبل
النائب  التحالـــف  وقـــال عضـــو 
“املوقـــف  إن  املســـعودي  ريـــاض 
السياســـي باجتاه االســـتقرار على 
بتشكيل  تكلف  شـــخصية  اسم 
لغاية  يحســـم  لـــم  احلكومـــة 
االن بســـبب وجود ثالثـــة اجتاهات 
احلكومة  عمل  بطبيعـــة  وتتلخص 

. ” ملقبلة ا
امس  يـــوم  اشـــيع  “ما  ان  وأضاف 
من االســـتقرار على شـــخصيتني 
من  طـــرح  ومـــا  لـــه  الصحـــة 
تلك األســـماء ســـوى انهـــا تقع 
ضمـــن 30 شـــخصية”، مؤكدا أن 
“اللجنـــة الســـباعية املنبثقة عن 
لها  الشـــيعية  السياسية  القوى 
صالحيـــة اجراء فتح احلـــوارات مع 
شخصية  واي  السياســـية  الكتل 
لكنها  مناســـبة  تراه  مســـتقلة 
كما  االختيـــار  صالحية  متلـــك  ال 
اشـــاعها البعـــض ألن االختيـــار 
القوى  بقـــادة  محصورا  ســـيكون 

الشيعية”. السياســـية 
في  أيضا  قـــال  املســـعودي  وكان 
الكبيرة  التحديات  ان  آخـــر  تصريح 
التـــي تواجـــه البلد تؤكـــد عدم 
انتـــاج حكومة مبقاســـات إيجابية 
مســـألة  فأن  لذا  النواحي،  بجميع 
سياســـية  قناعات  الى  الوصـــول 

ممكنة. غيـــر  الكتل  جميـــع  من 

قانوني: بإمكان رئيس اجلمهورية 
تكليف مرشح لرئاسة الوزراء 

بعيدا عن األحزاب
وفقا  اجلمهورية  »رئيـــس  ان  وأضاف 
81 ان  املـــادة  ثانيا مـــن  للفقـــرة 
الكتلة  عن  بعيدا  مرشـــحا  يكلف 
أو األحزاب يعنـــي هو حرا  األكبـــر 
االختيار«. فـــي  ملزم  وال  مقيد  غير 

وبـــني انـــه »اذا لـــم يصـــوت له 
البرملـــان على من اختـــاره فيمكن 
أن يحـــل  رئيـــس اجلمهوريـــة  اي 
انتخابات  إلـــى  ويدعـــو  البرملـــان 
الدســـتور  64 من  املادة  وفق  مبكرة 
ألنـــه جمـــع املنصبـــني اي رئيس 
وعندها  معنا  والـــوزراء  اجلمهورية 
ســـتحل  معلم.  ضربة  ســـتكون 

مشـــاكل البلـــد جميعا«.
ولفـــت التميمـــي الى انـــه »في 
حالـــة اخلـــالف على ذلـــك ميكن 
إلى  اللجـــوء  اجلمهورية  لرئيـــس 
حل  إليجـــاد  االحتاديـــة  احملكمـــة 
 2 93 ف  املـــادة  وفق  علـــى  لألزمة 

الدســـتور«. من 

صندوق النقد الدولي يخصص 
ترليون دوالر ملنع انهيار االقتصاد 

العاملي 
فيمـــا جتـــاوزت الوفيات بســـبب 
الفيـــروس ذاته 6500 حالـــة وفاة، 
وبلغت حـــاالت الشـــفاء أكثر من 
77700 حالـــة ، فيمـــا تظل الصني 
األكثـــر معاناة من  الدول  رأس  على 

املـــرض تليها إيطاليـــا وإيران.

النصر يقترح ان تكون احلكومة 
املقبلة مصغرة وتعمل على اجراء 

انتخابات مبكرة  
القادمة هي  -3 مهـــام احلكومـــة 
اجـــراء انتخابـــات مبكـــرة نزيهة 
اقصاه  وبتاريخ  اليونامي  بشـــراكة 
31/12/2020، وضبـــط االمن، وحصر 
اجلناة  وتقدمي  الدولة،  بيد  الســـالح 
الى  االمن  وقـــوات  املتظاهرين  بحق 

الوطني. القـــرار  وحياد  العدالة، 
-4 إلـــزام رئيـــس الـــوزراء املكّلف 
بتشـــكيل حكومـــة بعيـــدا عن 
احلفاظ  مـــع  املقيتة  احملاصصـــة 
اجملتمعي  التنـــوع  متثيـــل  علـــى 

. طني لو ا
ومن  املهنية  الكفاءات  إشـــراك   5-
وتعيني  باحلكومـــة،  الناشـــطني 
مستشـــار لرئيس الوزراء لشـــؤون 
لضمان   ، اجلماهيريـــة  املطالـــب 
املرحلة  بـــادارة  اجلمهور  اشـــراك 

. لية نتقا ال ا
)ثالثية  -6 تشـــكيل جلان خاصـــة 
واليونامي  احلكومـــة  من  االطراف( 
علـــى  لالشـــراف  واملتظاهريـــن، 
املهـــام التالية: اجـــراء االنتخابات، 
بقتل  اخلاصـــة  التحقيـــق  جلـــان 

املتظاهريـــن وقـــوات االمن.

دعوة الى السلطات على اختالفها 
لتهدئة روع املواطنني من حظر 

التجوال
املمكن  غيـــر  »من  انـــه  الى  الفتا 

في  باملتاجرة  للبعـــض  الســـماح 
على  العراقي  الشـــعب  مأســـي 
قد  انـــه في هكـــذا ظروف  اعتبار 
كبرى«. جرائم  تعد هكذا مســـائل 
واشـــار الـــى ، »اهميـــة ان تؤمن 
انســـيابية  التنفيذية  الســـلطة 
االســـتهالكية  البضائع  حركـــة 
مابـــني  الزراعيـــة  واحملاصيـــل 
احملافظـــات واخملـــازن احلكومية من 
جهة  من  احملليـــة  والســـوق  جهة 
اخرى«، مشـــددا علـــى ان »الالعب 
االساســـي في هـــذه املعادلة هي 
الســـلطة العامـــة التـــي عليها 
ايقـــاع القصـــاص العـــادل بحق 
اجلشـــعني واملســـتغلني لالزمات«.
»القيام  الـــى  العقابـــي،  ودعـــا 
وجـــوالت  اعالميـــة  بحمـــالت 
مـــن  للمســـؤولني  باالســـواق 
اضافة  امنية  وقيـــادات  محافظني 
واعيان  الدينية  الشـــخصيات  الى 
تهدئة  بغيـــة  ورمـــوزه  اجملتمـــع 
بحالة  اجملتمع  ادخـــال  وعدم  الناس 
من  الغاية  ان  على  رعب«، مشـــددا 
املواطنني  ومطالبة  التجـــوال  حظر 
حماية  هو  منازلهـــم  في  باجللوس 
املواطـــن وليس بـــث الذعر واخلوف 
لديهم مـــع توفير املـــواد الغذائية 
واضح«.  االســـواق بشكل  لهم في 
العذائية  املواد  جتار  بعض  ويســـعى 
الى رفع االســـعار مســـتغلني قرار 
كاجراء  اتخذ  الـــذي  التجول  حظر 
كورونا  فيـــروس  تفشـــي  ملنـــع 
و«حالة الهلع« وســـباق التســـوق 

لـــدى االهالي، رغم ان قـــرار احلظر 
اليشـــمل تســـويق املواد الغذائية 

. لصحية ا و
وكانـــت خلية األزمـــة أعلنت ليل 
امـــس األول األحد حظـــر التجوال 
يبدأ من  أســـبوع،  ملـــدة  البالد  في 
ليل هذا  احلادية عشـــر  للســـاعة 
اليـــوم، األمر الذي دفـــع املواطنني 
والتبضع  االســـواق  الى  النزول  الى 
بكميـــات كبيرة وتكديســـها في 
احلظر  اســـتمرار  من  تخوفا  املنازل 

أطول. مدة 
ويســـتثني قـــرار فـــرض حظـــر 
التجوال االجهـــزة األمنية واخلدمية 
اإلعـــالم  ووســـائل  والصحيـــة 
والدبلوماســـيون  بعملها  املصّرح 
واملواد  للبضائع  التجاريـــة  واحلركة 

. ئية ا لغذ ا

دول العالم تواصل اغالق حدودها 
وتشددها في الداخل

جراء تفشي فيروس »كورونا«
صباح  األملانية  الشـــرطة  وباشرت 
أمـــس اإلثنني فـــرض تدابير اإلغالق 
دول  خمس  مـــع  للحـــدود  اجلزئي 
بينها فرنســـا، في ســـياق اجلهود 
كورونا  فيـــروس  انتشـــار  الحتواء 
األملان  الشـــرطيون  وبدأ  املستجد. 
القادمة  اآلليـــات  على  الكشـــف 
وسويسرا  والنمســـا  فرنســـا  من 
والدمنـــارك ولوكســـمبورغ، وتلقوا 
تعليمـــات تقضي بعدم الســـماح 
باملرور ســـوى للبضائـــع والعاملني 

املانيا. في 
احلدود  علـــى  الشـــرطيون  ويقوم 
كل  بوقف  والنمســـا  أملانيـــا  بني 
ومت  ركابها،  واســـتجواب  السيارات 
من  ســـيارات  عشـــر  حوالي  منع 
الدخـــول. وفـــي منطقـــة بافاريا 
النمســـا،  مع  احلدود  على  الواقعة 
تعتـــزم الســـلطات إعـــالن »حال 
تعبئة  مـــن  لتتمكـــن  كارثـــة« 
اجليش  نشر  مثل  إضافية  وســـائل 

املستشـــفيات. في 
أبدت ســـلطات  ايطاليـــا،  وفـــي 
لومبارديـــا )شـــمال( قلقـــا حيال 
على  االستشـــفائي  نظامها  قدرة 

امتصـــاص أعـــداد املرضى.
جميع  أن  األحـــد  الفاتيكان  وأعلن 
صلـــوات واحتفاالت عيـــد الفصح 
هذه الســـنة في ســـاحة القديس 
مشـــاركة  بدون  ســـتتم  بطرس 
اللقاءات  كل  أن  كمـــا  املؤمنـــني، 
العامـــة والصلوات التـــي يجريها 
البابا فرنســـيس ســـتكون » فقط 

املباشـــر«. البث  عبر 
أثارت  املتحـــدة،  الواليـــات  فـــي 
حيال  املتخـــذة  اجلديدة  التدابيـــر 
أوروبا  مـــن  العائدين  األميركيـــني 
فوضـــى فـــي املطـــارات حيـــث 
تشـــكلت صفوف انتظـــار طويلة 

ســـاعات. لعدة 
الســـلطات  أمرت  لبنـــان،  وفـــي 
منازلهـــم  بلـــزوم  املواطنـــني 
مطار  إغالق  وســـيتم  أســـبوعني 
األربعاء  من  اعتبـــارا  الدولي  بيروت 

آذار/مارس. نهايـــة  وحتـــى 
وأعلنـــت إيـــران، ثالث دولـــة أكثر 
عن  العالـــم،  فـــي  بالوباء  تأثـــرا 
يرفـــع  113 وفـــاة جديـــدة مـــا 
احلصيلـــة اإلجماليـــة إلـــى 724 
وفـــاة و13938 إصابـــة. وطلبـــت 
السلطات من املواطنيـــــن »إلغـاء 
في  والبقــاء  رحالتهـــــم  جميــع 
ضريح  أغلقت  كما  منازلهـــــم«، 
اإلمـــام الرضا في مدينة مشـــهد 

. سة ملقد ا
وعلق املغـــرب كل الرحالت الدولية، 
لطائـــرات خاصة  أذن  أنـــه  غيـــر 
بإعادة الســـياح األوروبيني العالقني 

البلد. في 
وفـــي أميـــركا اجلنوبيـــة، أغلقت 
الســـفن  أمام  موانئها  تشـــيلي 
احلجر  فـــرض  بعـــد  الســـياحية 
رحالت  ســـفينتي  على  الصحـــي 
 1300 حوالـــي  متنهمـــا  علـــى 
حذو  البيـــرو  وحـــذت  شـــخص. 
تشـــيلي واتخـــذت إجـــراء مماثال.

وفـــي جمهوريـــة الدومينيـــكان، 
إعادة  األحـــد  الســـلطات  نظمت 
3200 مســـافرا علقـــوا على منت 
ســـفنهم الســـياحية بعدما بات 
في  النـــزول  عليهـــا  محظـــورا 

. نئها ا مو
الصحي  احلجر  نيوزيلنـــدا  وفرضت 
شخص   3700 تقل  ســـفينة  على 
الرحالت  ســـفن  على  حظرت  كما 
 30 الرســـو فـــي مرافئهـــا حتى 

يونيو. ن/ حزيرا

تتمات ص1

السليمانية ـ عباس اركوازي: 

احلاج باقــي محمد أحــد الناجني 
من فاجعة قصــف مدينة حلبجة 
باألســلحة الكيمياويــة من قبل 
يروي   1988 عــام  املبــاد  النظــام 
الــى اخليال للصباح  اقرب  قصصاً 
اجلديد، مؤكــداً بانه قام بدفن نحو 
ونســاء  ألطفال  جثة  االف  ثالثــة 
وشيوخ في مقابر جماعية باملدينة 
في موقف يصعب وصفه او تخيله 

للكارثة االنسانية.
وقــال في حديث للصبــاح اجلديد: 
»مع ســاعات الصبــاح الباكر في 
صبيحة يــوم 16 من اذار عام 1988 
اغارت طائرات حربية تابعة للجيش 
ونفذت  املدينــة  علــى  العراقــي 
عشــرات الغــارات، وفي مســٍعى 
منهــم لتفادي القصــف املكثف 
الســراديب  في  املدينة  ابنــاء  قام 
التي حفرهــا بعض اصحاب املنازل 
كملجأ للوقاية من القصف الدائر 
االيرانية  العراقيــة  للحرب  نتيجة 
نظرا لقرب املدينة مــن احلدود مع 

إيران«.
واوضح في حديث، »ان من كان لديه 
وســيلة نقل خرج من املدينة خوفا 
من أن يطاله القصف اجلوي املكثف 
بينما بقي فيها من لم يتمكن من 
اخراج عائلتــه، الى املناطق اجلبلية 
مع  املدينــة، مضيفاً  اطــراف  في 
اشــتداد حدة القصف بدأت غيمة 
بيضاء تخيم على ســماء املدينة، 
لم نكن نعرف بانها غازات ســامة 
اطلقتها الطائــرات احلربية، اال انه 
ان  وبعد  معــدودات،  دقائــق  وبعد 
روائح  بتنا نشم  الغيمة  انقشعت 
غريبة لفواكــه مختلفة كالتفاح 
واخلــوخ، عندها ادركنا بــان هناك 
شــيئا غريبا يحدث، وباتت عيوننا 
تدمــع وفقدنا معهــا القدرة على 

التنفس، حاول على اثرها العشرات 
من املواطنني تــرك منازلهم، اال ان 
املئات  لم يسعفهم وسقط  احلظ 
منهم امام منازلهم في الشــوارع 

واالزقة.
تناثرت جثث املغدورين في الشوارع 
وبات  واالزقة خالل سويعات قليلة، 
من الصعوبة مبكان تدارك الكارثة، 
حملــت منشــفة وبللتهــا باملاء 
وغطيــت بها عينــي وفمي، برغم 
انني واجهــت صعوبة في التنفس 

نظرا الستنشاقي الغازات السامة، 
اال ان قدومــي مــن خــارج املدينة 
إلســعاف املغدورين منحني فرصة 

للنجاة.     
واشار برغم انني فقدت 32 فردا من 
انشــغلت عنهم  انني  اال  عائلتي، 
بإســعاف ودفــن املئات مــن ابناء 
املدينة من نساء واطفال، بينما قام 
اشــخاص اخرون بدفن املتوفني من 
عائلتي في قرية بالقرب من املدينة، 
بينما متكنت مع فرق االســعافات 

االوليــة االيرانية التــي وصلت الى 
داخل املدينة مســاء ومع من تبقى 
من ســكان املدينة من دفن قرابة 3 
االف شــخص اغلبهم من النساء 
واالطفال والشــيوخ من املغدورين 

في مقابر جماعية.  
بدورهــا منعــت االدارة احمللية في 
محافظة حلبجة اجراء املراســيم 
مبناســبة  التأبينية  واالحتفــاالت 
الذكرى 32 لقصف املدينة من قبل 
النظام املباد باألسلحة الكيمياوية 

احملضورة.
وقــال املتحــدث باســم جمعية 
ضحايــا القصــف الكيمياوي في 
حلبجة، ان اللجنة العليا ومتاشــياً 
مع االوضاع الراهنة ومنعا النتشار 
فايــروس كورونا قــررت عدم اقامة 
اية مراســم او مناســبات تأبينية 
او خارجها حفاظا على  املدينة  في 
املواطنني  وسالمة  العامة  الصحة 
مطالبــاً حكومة االقليم بتعويض 
الضحايــا وتقدمي اخلدمات املتلكئة 

ألبناء احملافظة.
وكانت مدينة حلبجة قد  تعرضت 
في 16 من اذار عام 1988 الى جرمية 
باألسلحة  قصفها  مت  اذا  بشــعة، 
من  دولياً  احملضــورة  الكيمياويــة، 
قبل النظام املباد أستشــهد على 
اثرها قرابة 5 االف شخص من ابناء 
املدينة من اطفال ونســاء وشيوخ 

وطفال.
وبعد ســقوط النظــام عام 2003 
املباد  النظــام  رمــوز  ومحاكمــة 

بــدأت احملكمة اجلنائيــة العراقية 
العليا، عام 2008، اجللســة االولى 
فــي  املتهمــني  محاكمــة  مــن 
قصف مدينة حلبجة باألســلحة 
الكيمياويــة، هــم كل مــن: علي 
حسن اجمليد امللقب بعلي كيمياوي، 
العراقي  اجليــش  في  ركــن  وفريق 
الســابق عضو القيــادة القطرية 
املنحلة، عضو مجلس قيادة الثورة 
احمد،  هاشــم  ســلطان  املنحل، 
الدوري  العزيز حســني  عبد  وصابر 
محافظ بغــداد، وفرحــان مطلك 
صالــح اجلبــوري، وهو لــواء ركن 
متقاعد، وطارق رمضان بكر العزاوي 

مقدم طيار متقاعد.
مــن جانبه اصــدر رئيــس إقليم 
كردســتان نيجيرفان بارزاني، امس 
االثنني، بيانا في الذكرى الســنوية 
لقصف حلبجــة، وبينما جدد فيه 
التأكيد علــى إيالء اهتمــام اكبر 
باملصابــني وعائــالت وذوي ضحايا 
السالح الكيمياوي، عبر عن أسفه 
لعدم اتخــاذ احلكومة االحتادية أية 
التعويض  باجتــاه  عمليــة  خطوة 
املــادي واملعنوي للســكان والبيئة 
حلبجة،  حملافظة  وامللوثــة  املدمرة 
کمسؤولیة قانونية وأخالقية التي 

تترتب علیها بهذا الصدد.
واضاف بارزاني، إن اإلنسانية بحاجة 
إلى العمــل اجلاد مــن أجل حظر 
ومنع اســتعمال كل أنواع أسلحة 
الدمار الشامل. فكما يهتم العالم 
أجمع في أيامنا هذه بالقضاء على 
فايــروس كورونــا کتهديد خطير 
على البشــرية کلها، ينبغي أيضا 
أن يكون العمل في سبيل القضاء 
الشــامل  الدمار  علــى أســلحة 
وتكنولوجيــا املــوت هــم العالم 
بأجمعه مــن أجل حمايــة احلياة 

والبيئة واحلضارة اإلنسانية. 

في ذكرى قصفها باألسلحة الكيمياوية
مدينة حلبجة تطالب بتعويضها وتقديم الخدمات

الرجل الذي وارى 3 آالف جثة، يروي قصة الفاجعة »للصباح الجديد« 

بغداد – احلكم على ارهابي 
أعلن مجلــس القضاء االعلى امس 
االثنني عن اصــدار احملكمة اجلنائية 
بغداد  استئناف  رئاسة  في  املركزية 
الرصافة االحتادية حكماً بالســجن 
املؤبد بحق ارهابي شارك مع متهمني 
آخرين مبحاولــة قتل ضابطني اثنني  
يعمالن فــي وزارة الداخلية حتقيقاً 

لغايات ارهابية.
وقــال اجمللــس ان »املــدان اعتــرف 
فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائي 
والقضائــي بانــه كلف مــن قبل 
مجموعته االرهابية التي ينتمي لها 
، مضيفا  املعلومات عنهما«  بجمع 
أن »االرهابي هو من اقارب الضابطني 
شــؤون  مديرية  في  يعمالن  اللذين 
وزارة الداخلية ، الفتا إلى أن »القبض 
على احد افراد اجملموعة االرهابية ادى 

الى عدم تنفيذ العملية بنجاح«.

ديالى – اطالق نار 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  االثنني  امــس  ديالى  محافظــة 
امــام منزلها  امرأة  مســلحا قتل 
في ناحية ابي صيدا شــمال شرقي 

احملافظة .
وقال املصدر انــه »مت قتل امرأة امام 
منزلها من قبل مســلح في طراف 
ناحيــة ابي صيدا شــمال شــرقي 
ديالــى، مضيفا انــه مت فتح حتقيق 
باحلادث واتخــاذ االجراءات القانونية 

بحقه ».

بابل – اعتقال متهمني 
اعلــن مصــدر امني فــي مديرية 
االثنني  امس  بابل  محافظة  شرطة 
عن متكن قواتها مــن إلقاء القبض 

على عدد مــن املتهمني في عدد من 
مناطق احملافظة ملتابعة خالل حملة 
الصادرة  القبض  مذكــرات  لتنفيذ 

من احملاكم اخملتصة.
وبــني املصــدر االمنــي ان قضايــا 
املتهمني تنوعت بــني جرائم القتل 
والســرقة ، مشــيرا إلى ان املديرية 
قامت  بإحالــة جميع املتهمني إلى 
اجلهات اخملتصة لغرض اســتكمال 

اإلجراءات القانونية.

صالح الدين – انفجار ملغمة 
أفاد مصدر امني في مديرية شرطة 
االثنني  امس  الدين  محافظة صالح 
باصابة ستة مواطنني بينهم طفل 
بانفجــار دراجة ناريــة ملغمة في 

قضاء طوز خرماتو شرقي احملافظة.
وقال املصدر  ان »دراجة نارية ملغمة 
الكبير  الســوق  في  مركونة  كانت 

فــي طوزخورماتــو، انفجرت صباح 
يوم امس االول ، مســتهدفة بائعي 
اخلضار، ما أســفر عن إصابة ستة 
مدنيني بينهم طفــل في حصيلة 
اوليــة« ، مضيفــا ان »االصابــات 
ليســت خطرة وقــد مت نقلهم الى 

مستشفى قريب لتلقي العالج«.

نينوى – اعتقال ارهابي 
وزارة  فــي  امنــي  كشــف مصدر 
الداخليــة امس االثنــني، عن القاء 
القبــض على احــد عناصر تنظيم 

داعش.
وقال املصدر ان »قوة مشــتركة من 
فوج طوارئ الشــرطة الثالث التابع 
لقيــادة شــرطة نينــوى ومديرية 
استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى 
وبنــاًء على معلومات اســتخبارية 
متكنت  املواطنــني  وتعــاون  دقيقة 

مــن القاء القبض على الداعشــي 
املكنى )ابو نور( في منطقة يارمجة 
الشــرقية في اجلانب االيسر ملدينة 
املوصل ، مضيفا  انــه »كان يعمل 
بصفة مقاتل فيما يســمى بديوان 
)املعســكرات  فــي  وعمل  اجلنــد 
العامة( خالل فترة ســيطرة داعش 

على مدينة املوصل«.

البصرة – قنابل يدوية 
اكد مصدر أمني في مديرية شرطة 
محافظــة البصــرة امــس االثنني 
تعرض احد منازل املواطنني لهجوم 
بقنابل يدوية في احملافظة، بســبب 

خالف عشائري.
املواطنني  ان منزل احد  وقال املصدر 
وســط مدينة البصــرة تعرض الى 
االعتــداء ب )3( قنابل يدوية واطالق 
 ، نار بسبب خالف عشــائري معه« 

بإضرار  تسبب  »الهجوم  ان  مضيفا 
مادية جسيمة للمنزل.

ميسان – نزاع عشائري 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ميســان امــس االثنني 
بأن خمسة اشــخاص سقطوا بني 
جنوبي  عشائري  بنزاع  وجريح  قتيل 

العمارة.
وقال املصدر ان »نزاعا عشائريا اندلع 
مســاء يوم اول امــس ضمن قضاء 
قلعة صالح )٤٥كم جنوب العمارة(، 
مــا ادى الى مقتل ثالثة اشــخاص 
واصابة اثنني اخرين« ، مشيرا الى ان 
»قوات امنيــة توجهت الى املنطقة 

للسيطرة على ذلك«.

ذي قار – نزاع مسلح 
اعلن مصدر محلي بقضاء الشطرة 

شــمالي محافظــة ذي قــار امس 
االثنني  بان نزاعا عشائريا في ساعة 
االحد وســط  يوم  متاخرة مســاء 
بني  القضاء بسبب خالفات سابقة 

اطرافه.
وذكر املصدر ان » نزاعا عشائريا وقع 
بقضاء الشــطرة شــمالي مدينة 
افراد  بني  احملافظــة  الناصرية مركز 
من عشيرة اخلنافرة بسبب خالفات 
ســابقة بني الطرفني »، الفتا الى ان 
» النزاع اســتخدمت فيه االسلحة 
 « وان   ،  « واملتوســطة  اخلفيفــة 
املعركــة انتهت باصابة احد اطراف 
الشجار بـ 6 رصاصات »، مشيرا الى 
ان » القوات االمنية تدخلت وفضت 
النــزاع، فيما باشــرت بحملة دهم 
وتفتيــش بحثا املشــاركني بالنزاع 
بعد نقل املصاب الى املشفى لتلقي 

العالج«.

المؤبد الرهابي حاول قتل ضابطين بالداخلية وسط بغداد * اصابة 6 مواطنين بانفجار ملغمة شرقي صالح الدين 
اعتقال ارهابي في الجانب االيسر من مدينة الموصل * هجوم بقنابل يدوية لخالف عشائري جنوبي البصرة

الملف األمني

مدينة حلبجة

مع ساعات الصباح الباكر 
في صبيحة يوم 16 من اذار 
عام 1988 اغارت طائرات 
حربية تابعة للجيش العراقي 
على المدينة ونفذت عشرات 
الغارات، وفي مسعى منهم 
لتفادي القصف المكثف قام 
ابناء المدينة في السراديب 
التي حفرها بعض اصحاب 
المنازل كملجأ للوقاية من 
القصف الدائر نتيجة للحرب 
العراقية االيرانية نظرا لقرب 
المدينة من الحدود مع إيران
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3محليات

بغداد _ الصباح الجديد :

قامت وزارة املوارد املائية بحملة 
االليات  وتصليح  لصيانة  كبرى 
العاطلة حيث كان عدد الكراءات 
الصاحلة للعمل قبل احلملة )10( 
كراءات في حني بلغ عدد الصالح 
اضافة  كراءة   )89( للعمل  منها 
لتصليح جميع االليات الساندة 
قياسية  مســرفة  حفارات  من 
وقالبات  وبرمائية  طويــل  وذراع 
والبلدوزرات والشفالت والناقالت 

وتناكر الوقود واملياه وغيرها .
كما متت املباشرة بتاهيل كراءات 
للشــطب  كانت معدة  عدد)2( 
نســب  وحققت  للعمل  وزجت 
اجناز عاليــة ومت رفع كمية تقدر 
ب7,5 مليون /م3 من الترســبات 
على عموم شبكة الري وخاصة 
والفرات  الرئيســة دجلة  االنهر 
وبكلف  الغــراف  نهــر  وحوض 
واطئة مقارنــة مع كلف تنفيذ 
الشركات االجنبية كون االعمال 
شــركات  والمتلك  تخصصيــة 

القطاع اخلاص هذه املعدات .
ففــي محافظة بغــداد قامت 
وتنظيف  كــري  باعمال  الدائرة 
نهر  وجــزرات  لضفاف  القصب 
املثنى شماال  من جســر  دجلة 
ولغاية جسر جنوبي بغداد،حيث 
مت ازالة القصب واالعشاب املائية 
فــي منطقة ابو نــؤاس اضافة 
لتنظيــف وادامــة التكســية 
احلجريــة الظهــار جمالية نهر 

دجلة داخل املدينة .
الدين  صــالح  محافظة  وفــي 
الدائرة بحملــة كبيرة  قامــت 
القصب  وتنظيف  اجلزرات  لكري 
والنباتات املائيــة في عمود نهر 
دجلة ومنها رفع اجلزرة اســفل 
جســر تكريت وفي ناحية دجلة 
الضلوعية ومقدم سدة  وقضاء 
ضمن  للعمل  اضافة  ســامراء 
حملــة الوزارة لتوســيع القناة 
الفيضانيــة مؤخر ناظم الثرثار 
في سامراء وكذلك كري اخلليج 
املغــذي حملطة مصفــى بيجي 

وغيرها .
وفي محافظة االنبــار مت تنفيذ 

حملة كبيرة لكري وازالة اجلزرات 
والنباتات  القصــب  وتنظيــف 
املائيــة الضارة فــي عمود نهر 
الفــرات ومنها مقــدم ومؤخر 
ســدة الرمادي ومقــدم ومؤخر 
الورار وفي مناطق حديثة  ناظم 
واحملمــدي  والبغــدادي  وهيــت 
وعامرية  الفلوجة  سدة  ومقدم 
واخلالدية  واحلالبســة  الصمود 
وبحيرة احلبانيــة وبحيرة الثرثار 

وغيرها .
امــا فــي محافظــة ذي قــار 
بحملــة  الدائــرة  شــاركت 
الوزارة لــدرء الفيضانات لالنهر 
احملددة بالتنســيق مــع مديرية 
املــوارد املائيــة ومركــز انعاش 
املغذية  االنهــر  لكــري  االهوار 
لالهوار وتكتيــف ضفاف االنهر 
اجلبايش  مناطق  في  وتطهيرها 

واالصــالح والشــطرة وســوق 
لعمود  اضافة  واملدينة  الشيوخ 
نهر الفرات في ســوق الشيوخ 
واجلبايش حيث مت تنفيذ اكثر من 

)50( عمال في احملافظة .
ففي محافظة واسط اسهمت 
الدائــرة بحملــة الــوزارة لدرء 
الفيضانــات اضافــة العمــال 
الكري اخملتلفة ،حيث مت تصريف 
ماخذ  مــن  الفيضانات  ميــاه 
نهر دجلة باجتــاه هور املصندك 
باســتعمال الكراءات واحلفارات 
البرمائية اضافة العمال تكتيف 
وصيانة ســداد نهــر دجلة في 
النعمانيــة وســداد منخفض 
وكذلك  الغراف  ونهر  الشويجة 
الكري ملقدم ســدة الكوت وفي 

العزيزية والزبيدية وغيرها .
ميســان  محافظتي  فــي  اما 

والبصرة قامــت الدائرة بحملة 
كبيــرة ونقلت ســبعة كراءات 
حلملــة الــوزارة لكــري االنهر 
املغذية لالهــوار وتصريف مياه 
االســبقية  وكانت  الفيضانات 
االولى في نهــر العريض اضافة 
حماية  فــي  املهمة  لالعمــال 
في  للمواطنني  السكنية  الدور 
اثنــاء موســم الفيضانات في 
مناطق املشــرح وامليمونة واجملر 
وناظم اخلمس والكحالء وغيرها 
وكذلك اعمال كــري نهر دجلة 
وناظم  العمــارة  مقدم ســدة 
قلعــة صالــح ومؤخــر ناظم 
الكســارة وعمود نهر دجلة من 
واعمال  البصرة  باجتاه  الكسارة 
كــري نهر دجلــة مــن القرنة 
باجتاه ميســان وكــري وتطهير 
أنهر النشــوة والسيبة واعمال 

الترسيب  احواض  ترسبات  كري 
اضافة  البصــرة  ماء  ملشــروع 
العمــال درء الفيضانــات فــي 
والسويب  والهارثة  الفاو  قضاء 

وحقل مجنون وغيرها .
في  احلملــة  انطلقــت  كمــا 
الوســط  الفرات  محافظــات 
لنجــف  ا ، نية ا يو لد ا ، بل با (
االشــرف،كربالء واملثنى ( قامت 
الدائــرة باعمــال كــري وازالة 
الترســبات واجلــزرات وتنظيف 
والنباتات  والشــمبالن  القصب 
املائيــة الضارة مــن عمود نهر 
الفــرات وشــط احللة وشــط 
الديوانية وشــط الرميثة وكري 
مقدم الســدات )مؤخر ومقدم 
ومقدم ســدة  الهندية  ســدة 
العباســية  وســدة  الكوفــة 
وناظم اخلورنق وناظم ابو صخير 

( اضافــة العمــال التنظيــف 
وازالة الترســبات من عمود نهر 
الفرات في املشخاب والشنافية 
واملسيب وقضاء الهندية وشط 
الكوفة ومقدم ســدة الهندية 

القدمية وغيرها .
في  احلملة  انطلقــت  واخيــرا 
وكركوك  )نينــوى  محافظــات 
الدائرة باعمال  ( قامــت  وديالى 
الترســبات مقدم  وازالة  الكري 
ســد دبس ومن نهــر الزاب في 
منطقــة التون كوبــري اضافة 
لقنــاة ري كركــوك وقنــاة ري 
ترسبات  لكري  واملباشرة  الطوز 
نهر اخلوصر فــي مدينة املوصل 
اضافــة العمــال رفع جــزرات 
عدد)2( من نهر دجلة في املوصل 
وتنظيف خليــج نهر دجلة في 

جديدة الشط .

الموارد المائية تطلق حملة كبرى لكري وتنظيف االنهر
تم خاللها رفع كمية تقدر بـ 7,5 ماليين /م3 من الترسبات

بعد نجاحه في اجراء عشرات العمليات

لألطالع على احوال النزالء

حققت الحملة نسب 
انجاز عالية وتم 

رفع كمية تقدر 
ب7,5 ماليين /م3 
من الترسبات على 

عموم شبكة الري 
وخاصة االنهر 

الرئيسة دجلة 
والفرات وحوض 

نهر الغراف
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بغداد _ الصباح الجديد :
بحضــور وزير االعمار واالســكان 
والبلديات العامــة بنكني ريكاني 
ومدير عام دائرة الطرق واجلســور 
وعدد كبير مــن القيادات االمنية 
واخلدمية مت افتتاح مشروع تأهيل 
جسر حتويلة ســامراء ومقترباتة 
فــي ســامراء محافظــة صالح 
الدين .وكان اجلســر تعرض الضرار 
كبيرة نتيجــة االعمال االرهابية ، 
وهو من اجلســور املهمة واحليوية 
التــي تربــط بغــداد واحملافظات 
اجلنوبيــة باحملافظات الشــمالية 
الضغط  وتخفيف  بتكريت  مرورا 
احلاصل على سدة سامراء نتيجة 
االحمــال احملوريــة والتــي تتخذ 
كبديل للجســر طيلة فترة تضرر 
اجلســر مما يؤدي الى اضــرار على 
الســدة.وقد باشرت شــركة ماء 
السماء الدولية )الشركة املنفذة 
بأشــراف مديرية طرق  اعمالها   )
وجسور صالح الدين حيث تضمن 

العمل اعــادة اعمــار الفضاءات 
وتأهيلــة  املنهــارة  والركائــز 
بالكامــل مع املقتربــات حيث مت 
قشــط االســفلت للمقتربــات 
واكســاء طبقة تعديلة ســمك 
4 ســم اضافة الى اعمال اكساء 
الطبقة السطحية 5سم واعمال 
الوقائية حيث  احلديدية  االسيجة 
مت تفكيك االجــزاء املتضررة منها 
اســتبدالها  او  واعــادة صيانتها 
باالضافــة الــى اســناد الفضاء 
العاشــر ورفع االكــداس الترابية 
والفضــاءات )7/8/9( املنهارة كليا 
ورفــع االنقاض الى خــارج موقع 
العمل واعمال رفع قبعات الركائز 
وتصنيــع  الدعامــات  صــب  ومت 
الروافــد احلديدية وتركيبها وصب 
الواجهــات اجلانبيــة وتركيبهــا 
الفضاء  تزحيــف  الــى  اضافــة 
اخلامس ورفع الفضاء السادس بعد 
االرضيه  الهزة  نتيجة  ســقوطة 
التــي ضربــت املنطقــة وبذلك 

املتضررة  الفضــاءات  عدد  اصبح 
اربعــة فضــاءات ومت اكمال صب 
كل الفضــاءات املنهارة بعد صب 
اعمداتها املتضــررة واجراء جميع 
الفحوصــات اخملتبريــه املطلوبة 
لدى  املعتمدة  املعاييــر  على وفق 
دائــرة الطــرق واجلســور اضافه 
الى صب املماشــي لكال اجلانبني 
الوسطية  اجلزرات  اعمال  واكمال 
اعادة  بعد  االنارة  اعمدة  وتشغيل 
اســتبدالها بالكامــل واكمــال 
اعمال االسيجة احلديدية الوقائية 
لكال اجلانبني اضافة الى استبدال 
شبكة اجملاري واجناز اعمال مفاصل 
التمدد الطولي للجسر واالكساء 
واعمــال تأثيث اجلســر باالصباغ 
احلراريــة املفحوصــة مختبريــا 
وعالمات الدااللــة وااليضاح ومن 
املشــروع  ان كلفة  بالذكر  اجلدير 
بلغت 10 ماليــني و844 الف دوالر 
ومــن تخصيصات القرض الطارى 

العادة اعمار املناطق احملررة .

بغداد _ الصباح الجديد :
زارت جلنة مــن املفوضية العليا 
داخل  برئاسة  االنســان  حلقوق 
عبــد احلســن والوفــد املرافق 
الى ســجن  تفقدية  زيــارة  له 
التابع لوزارة  الناصرية املركــزي 
العــدل لالطــالع علــى أحوال 

النزالء.
حسني  الســجن  مدير  واوضح 
بنية للجنة حقوق االنســان انه 
مت تشــكيل جلنه داخل السجن 
العدل  وزير  توجيهات  بحســب 
فاروق امني الشواني باعتماد اليه 
ذويهم عن  للتواصل مع  جديدة 
طريق الرســائل االلكترونية من 
اجل احلفــاظ على صحة النزالء 
بعد انتشار مرض فايروس كورونا 
في اغلب دول العالم للحد منه 

في  الفايروسات  انتشــار  ومنع 
االقسام االصالحية.  من جانب 
حقوق  مفوضيــة  اخرأشــادت 
االنسان باالجراءات التي اتخذها 
الوزير وايضا بقيام ادارة السجن 
في تنسيقها مع الدفاع املدني 

الســجن  لتعفير  احملافظه  في 
وكذلــك  مســتمر  بشــكل 
التنسيق مع دائرة صحة ذي قار 
في  كافة  املعقمــات  لتوفيرها 
االقسام االصالحية ملنع انتشار 

الوباء داخل السجن.
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البصرة _ سعدي السند :

بدأ مركــز البصرة المــراض وزراعة 
الكلــى فــي مستشــفى الصــدر 
التعليمي بأجراء عمليات رفع حصاة 
الكلــى عن طريق اجللد بإســتعمال 
التعرض  دون  ومــن  فقط  الســونار 
واملالك  املريــض  لالشــعاع من قبل 

الطبي والصحي .
وقال الدكتور صفــاء كاطع املالكي 
مديــر املركز للصبــاح اجلديد لقد مت 
اجــراء عمليتني في مركــز البصرة 
ألمراض وزرع الكلى بتقنية استعمال 
الســونار فقط وجتــرى ألول مرة في 
محافظــة البصــرة كمــا مت اجراء 
عملية زرع كلى ناجحة بإســتعمال 

تقنية الناظور اجلراحي.
وتألف الفريق اجلراحــي من الدكتور 
والدكتور  البــدران  فــوزي  محمــد 
صفــاء كاطع املالكــي واختصاصي 
ســعدون  علــي  التخديرالدكتــور 

والدكتورة سهى كاظم .

عشرات العمليات الناجحة 
كما أجرى املركز عشــرات العمليات 
الناجحــة منذ أفتتاحــه عام 2015 
وآخرهــا عمليــة للمريــض )أ س ( 
الذي تبرع له اخــوه بكليته وهو من 
العملية  ومتــت  ميســان  محافظة 
بنجاح تام وكذلك زراعة ملريض يبلغ 
مــن العمر ٣٣ عامــا تبرعت له بنت 
اخته باحدى كليتيها وهما من اهالي 
الســماوة وتكللت العملية بالنجاح 
ايضا بفضــل رعاية البــاري وجهود 
اجرى  الذي  والصحــي  الطبي  املالك 

العملية. 
للمركز  املســتمر  الدعم  ان  وأوضح 
من قبل دائرة صحة البصرة في توفير 
احتياجات املركز وهمة الفريق الطبي 
القائم بالعمل في املستشــفى وما 
يبذله االطباء من جهد متميز وعمل 
العديد  اجراء  انعكس في جناح  دؤوب 
من عمليات زرع الكلى وبنسبة جناح 

بلغت 100 % .

حيــث تتــم عمليات زراعــة الكلى 
مبواصفات عاليــة الدقة وجتري بأيدي 
فريق طبي متكامــل من قبل مالك 
املستشــفى وعلى مستوى عال من 
املهــارة والتميز ممن تلقــوا تدريبات 
متقدمة ومكثفة وذلك بالتعاون مع 
الطبية  والتخصصات  الصحة  وزارة 
العراقية وهو ما انعكس أثره في جناح 
وانفرادها  السابقة  العمليات  جميع 
في ذلك اجملال على مســتوى صعيد 

املنطقة اجلنوبية.

فرع ملقابلة متبرعي زراعة الكلى
دائرة  أعلنــت  متصل  صعيــد  على 
صحــة البصرة عــن  حصولها على 
املوافقة املبدئية من وزارة الصحة في 
ملقابلة  فرع  لفتــح  بغداد  العاصمة 
متبرعي زراعــة الكلى للمحافظات 
اجلنوبيــة وجعــل مقره فــي مركز 
البصــرة المــراض و زراعــة الكلى 

مبستشفى الصدر التعليمي.
ومت بعــد نقاش طويل مــع األطراف 
احلصول  وخارجها  الوزارة  في  املعنية 

علــى املوافقــات األوليــة وبانتظار 
املوافقــة النهائية مــن قبل اجلهات 

املهنية بوزارة الصحة .
باشــراف مدير  اخلطوة  وتأتي هــذه 
عام دائــرة صحة البصــرة الدكتور 
عباس خلف التميمي وتنفيذ مباشر 
من مديــر مركز البصــرة المراض و 
زراعة الكلى في مستشــفى الصدر 
كاطع  صفــاء  الدكتور  التعليمــي 
بهدف توفير عناء السفر على املرضى 
الى العاصمه بغــداد وجتنب خطورة 
املادية للمتبرع  والتكاليــف  الطريق 
صحة  دائــرة  شــكرت  وقد  وذويــه 
البصــرة كل من اســهم في الدعم 
وفي مقدمتهم االستاذ الدكتور علي 
العراقية  رئيس اجلمعية  الســاعدي 
المــراض وزراعــة الكلــى والدكتور 
ســامي شــاتي مدير هيئــة املراكز 
و  الصحة  وزارة  فــي  التخصصيــة 
الدكتور اســامة العوادي مســاعد 
املفتش العام لوزارة الصحة والدكتور 
عــالء الشــيخ امني ســر اجلمعية 

العراقية المراض وزراعة الكلى .

تقرير

مركز البصرة ألمراض وزراعة الكلى يرفع حصاة الكلى عن طريق الجلد بإستعمال السونار

افتتاح مشروع تأهيل جسر تحويلة
مفوضية حقوق اإلنسان تطلع على احوال  سامراء ومقترباتة

نزالء سجن الناصرية المركزي

الفريق اجلراحي لعمليات رفع حصاة الكلى في البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :
باشــرت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية بصرف رواتب 
املتعاقدين الذين مت تعيينهم بصفة معاون مفتش 
لتمثيل االحتــاد العام لتقابات العمــال في اللجان 
التفتيشــية . وذكــرت معاون مديرعــام للدائرة ان 
املتعاقديــن  مت تعيينهــم بطلب مــن االحتاد العام 
لنقابات العمال والبالغ عددهم )34( قانونيا يعملون 
بصفة عقــد كمعاوني مفتشــني )20( منهم في 
محافظــة بغداد و)14( في احملافظات  ممن شــاركوا 
في الدورة التاهيلية التي اقامها االحتاد بالتنســيق 
مــع املركز الوطنــي للصحة والســالمة املهنية ، 
مشيرة الى ان االحتاد العام لنقابات العمال سيتبنى 

االلتزامات املالية والقانونية املترتبة عليه.
علــى صعيد اخــر حضر وزيــر العمل والشــؤون 
الزمــان اجتماع  الدكتور باســم عبد  االجتماعية 
اجمللس الوزاري لالقتصاد ملناقشة اثر انخفاض اسعار 

النفط على املوازنة االحتادية .
واكد عبد الزمان خــالل االجتماع على اهمية دعم 
موازنة هيئتي احلماية االجتماعية و ذوي االعاقة مبا 
يتناسب والوضع االقتصادي وعدم تاثير هذا الوضع 
علــى اخلدمات التــي تقدمها للمواطنــني واتخاذ 
التدابير املطلوبة لتحسني املستوى املعاشي لهم. 

واوضح الوزير ان اجتماعات اجمللس الوزاري لالقتصاد 
مســتمرة حلني تنظيم الوضع االقتصادي بالشكل 
الذي يضمــن عدم تأثر الفئــات الفقيرة بانخفاض 
اســعار النفــط واخلــروج بحلول تناســب الوضع 

االجتماعي جلميع شرائح اجملتمع .

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزيــر التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي 
واالدارة  العمليــات  لغرفــة  مشــتركا  اجتماعــا 
التنفيذية للتعداد العام للســكان واملساكن الذي 
من املزمع تنفيذه في الثلث االخير من العام احلالي .
واكد الوزير خالل االجتماع على أهمية اســتكمال 
مراحل العمــل كافة وفقاً للرؤية والتوقيتات احملددة 
لها وجميع مايتعلق بالصــور الفضائية للوحدات 
فــي عموم العــراق، مثمنــاً بذلك جميــع اجلهود 
التي اســهمت في اجناز اســتمارة الترقيم واحلصر 
واستمارة عد السكان، واالدلة االدارية التخصصية 
واملهنية وتقســيم خرائط العمل ضمن البلوكات 

االحصائية.
هذا وشــهد االجتماع مناقشــة مراحــل العمل 
والتقدم احملرز في كل منها وســبل تعزيز الدعم مع 
اجلهــات ذات العالقة في القطاعــني العام واخلاص 
ومنظمات اجملتمــع املدني واجملتمــع الدولي لتوفير 
البيئــة اإللكترونيــة والعملية املطلوبــة لتنفيذ 
التعــداد وفقــاً للمحــددات التي وضعتهــا وزارة 

التخطيط.

بغداد _ الصباح الجديد :
شــارك الباحث في دائرة البيئة واملياه بوزارة العلوم 
والتكنولوجيا املدمجة الدكتور طالب رشيد عباس 
في ورشة عمل عن البرنامج الوطني اخلاص بالعراق 
لصندوق املنــاخ االخضر )GCF( والتــي اٌقيمت في 

اربيل .
وتناولت الورشة التي حضرها ممثلون عن برنامج االمم 
املتحــدة االمنائي االفادة من صنــدوق املناخ االخضر 
لتمويل املشــاريع املتعلقة بالتقليــل من آثار تغير 
املناخ من مشاريع تخفيف وتكيف وحتديد اولوياتها 

ضمن اطار وثيقة املساهمات احملددة وطنياً .
واوصى املشــاركون بتذليل العقبات التشــريعية 
واالداريــة لتســهيل عملية االفادة مــن الصندوق 
وضرورة تشــجيع القطــاع اخلــاص لالنخراط في 
املشــاريع القابلــة للتمويل ،وتطبيــق التوصيات 
املتعلقة بوثيقة البرنامــج الوطني اخلاص بالعراق 
لصندوق املناخ األخضر، من خالل السلطة الوطنية 

)NDA( املعنية بإدارة هذا البرنامج .

العمل تباشر بتوزيع رواتب 
المتعاقدين المعينين 

لتمثيل اتحاد العمال

وزير التخطيط يرأس 
اجتماعا مشتركا للتعداد 

العام للسكان 2020

العلوم والتكنولوجيا 
تشارك في ورشة عمل عن 

المناخ االخضر
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الصباح الجديد - متابعة:
البلدية  االنتخابــات  شــهدت 
فــي فرنســا عزوفا كبيــرا من 
الناخبــن فــي اجلولــة األولى 
منها، حيث تــرزخ حتت تداعيات 
واعالنه  فيروس كورونا  انتشــار 
الصارمة  واإلجراءات  عاملي،  وباء 

سعيا ملكافحته.
وبــدا اّن املضــّي قدًمــا بإجراء 
االنتخابات التي دعي إليها نحو 
47,7 مليون ناخب الختيار رؤساء 
البلدية  ومجالسهم  بلدياتهم 
امٌر غيــر واقعّي، في أعقاب قرار 
في  احلركة  وقــف  الســلطات 
البالد علــى نحو واســع، فيما 
طغت األزمة الصحية متاماً على 

االقتراع.
وقّدر مركزا اســتطالع نســبة 
العــزوف عن املشــاركة بن 54 
و%56، علما أن نسبة العزوف في 
التي  البلدية األخيرة  االنتخابات 
بلغت   2014 العــام  في  أجريت 

36,45 باملئة.
وقال رئيــس الوزراء الفرنســي 
العزوف  نســبة  إن  فيليب  إدوار 
»تشــكل دليال على تزايد القلق 
لدى املواطنن«. ويخوض فيليب 
االنتخابــات في مدينــة آفر في 
غرب فرنســا. وقال إنه ستجري 

ومســؤولي  خبراء  استشــارة 
األحزاب مطلع األســبوع التخاذ 
قرار بشــأن إجراء اجلولة الثانية 

من عدمه.
وطالب مســؤولو حــزب اخلضر 
وأحزاب اليمن املتطرف واليسار 
املتشــدد واليمن بإرجاء اجلولة 

الثانية من االنتخابات.
ومــن الواضــح أّن الناخبن لم 
الرئيــس  لدعــوة  يســتجيبوا 
إميانويل ماكرون الذي شدد على 
أهميــة التصويــت »فــي هذه 
األوقــات« إثر اقتراعه أمس األول 
األحد في مدينة توكيه )شمال(.

وجــرت اجلولة األولــى من هذا 
غداة  االنتخابــي  االســتحقاق 
إعالن احلكومــة إغالق »األماكن 
التي تستقبل جمهوراً وتعّد غير 
أساســية للحياة العامة« على 
الســينما  وصاالت  احلانات  غرار 
لبيع  اخملصصــة  غير  واملتاجــر 
األغذية بســبب انتشــار الوباء 
العاملي الذي أسفر عن وفاة 127 
شــخصا من أصل 5423 مصابا 

في فرنسا.
ومنعــت التجمعات التي تضم 
أكثر من 100 شخص، وستغلق 
التعليمية  املؤسســات  االثنن 
في أرجــاء البالد، وســتخّفض 

حركة النقــل بدرجة كبيرة في 
األيام املقبلة.

أّن احملاكم  كما أعلن وزير العدل 
ستغلق قاعاتها بدءاً من اإلثنن، 

مع استثناء »القضايا احليوية«.
التي  رأت احلكومة  ذلــك،  برغم 
أعضائها  مــن  اثنــان  أصيــب 
إبقاء  باإلمــكان  أّنه  بالعــدوى، 

االقتراع في موعده.
وجــاء العــزوف الواســع على 
غير  الظــروف  هــذه  خلفيــة 

املسبوقة.
بالظهور  التقديرات  أولى  وبدأت 
مســاء امــس األول األحد. في 
باريــس التــي شــهدت حملة 
رئيســة  تتصدر  جدا  محمومة 
واليتهــا  املنتهيــة  البلديــة 
آن إيدالغــو بنيلهــا 30 باملئــة 
على  متقّدمة  األصــوات،  مــن 
منافســتها اليمينية رشــيدة 
داتي، فيما تأتي مرّشــحة حزب 

ماكرون أنييس بوزين ثالثة.

ومن بن أعضاء احلكومة يتصّدر 
فيليب فــي آفر )غرب(، بينما فاز 
وزير العمل واحلســابات العامة 
في توركوان )شــمال( من اجلولة 

األولى.
وفــي ليــل )شــمال( تتصــدر 
 30 أوبري مع  االشتراكية مارتن 
باملئة من األصوات متقّدمة على 
مرّشــحي حزب اخلضــر وحزب 

ماكرون.
اليمن  وفاز عدد من مرّشــحي 
املتطّرف بوالية جديدة من اجلولة 
االولى على غرار ستيف بريوا في 
غينــان بومون )شــمال( ودافيد 

راشلن في فريجوس )جنوب(
األبواب  مقابض  تعقيــم  وجرى 
والطاوالت وغرف العزل قبل بدء 
إجراءات  اتخذت  كما  التصويت، 
لتفادي تشــكل صفوف انتظار 
واحتــرام مســافة األمــان بن 

األشخاص.
الناخبن  الداخلية  وزارة  وأوصت 
اخلاصــة  أقالمهــم  بإحضــار 
للتوقيع في لوائح القيد، والحظ 
صحافيــون في فرانــس احترام 

ذلك على نطاق واسع.
اإلقبال،  انخفــاض  على  وعالوة 
سرت خشية في عدد من مراكز 
االقتراع من عدم توافر متطوعن 

ألعمال فرز األصوات.
وقالت رئيســة مركز في تالنس 
)جنوب-غرب(،  بوردو  مدينة  قرب 
»نبحث عن أناس لعمليات الفرز 
مســاًء. نطلب ذلك ولكّن كثرا 

يرفضون«.
وعــّدت أخرى في أحد املراكز في 
أّن كثرا  باريــس،  شمال-شــرق 

يخافون مالمسة البطاقات.
وفي ظل استمرار تفشي الوباء، 
يشكك كثير من اخلبراء بإمكان 
إجراء اجلولة الثانية في موعدها 
وزير  وقــّدر  آذار/مارس.   22 فــي 
التعليم جان-ميشال بالنكيه أّن 
الفيــروس قد يصيب »رمبا« أكثر 

من نصف الشعب الفرنسي.
الدستوري  القانون  أستاذ  ووجد 
ديدييه مــوس أّن إرجــاء موعد 
إلغاء  الثانية من شــأنه  اجلولة 

نتائج اجلولة األولى.
وتّتجه األنظار إلى أداء مرشحي 
إلى  »اجلمهورية  الرئاسي  احلزب 
األمام« الوسطي، الذي لم يكن 

قد تأسس بعد في عام 2014.
وواجهت احلكومة مرحلة دقيقة 
األخيرة، مع حتركات  في األشهر 
اجتماعيــة مثــل »الســترات 
الصفراء« واضرابات ضد اإلصالح 

املثير للجدل ألنظمة التقاعد.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلن وزيــر اخلارجية الصيني وانــغ يي، خالل 
محادثــة هاتفيــة مــع نظيريه اإلســباني 
أن بالده ســتتخذ سلســلة من  والفلبيني، 
مكافحة  فــي  البلدين  ملســاعدة  اإلجراءات 

فيروس كورونا املستجد.
وقال وانغ، إن الصــن أحرزت تقدما مهما في 
مكافحة املرض، وإن انتصارا نهائيا على املرض 
يلوح في األفق، مضيفا أن املرض ليس له حدود 
وأن العالم يشــهد تفشيه من مصادر ونقاط 

متعددة.
وفي معرض إشارته إلى النمو السريع حلاالت 
اإلصابة املؤكدة باملرض في إسبانيا، أعرب وانغ 
مجــددا عن تعاطفه وتضامنه مع الشــعب 

اإلسباني.
وأشــادت نظيرته اإلسبانية أرانشا غونزاليس 
بالتقــدم اإليجابــي الــذي حققتــه الصن 
في مكافحــة املرض. كما أعربــت نيابة عن 
احلكومة اإلسبانية عن امتنانها لدعم الصن 

وتعاطفها مع جهودها في املعركة.
وقالت إن احلكومة اإلســبانية تتخذ إجراءات 
قوية الحتواء تفشــي املرض، في حن تواجه 
البالد بعــض الصعوبات مثل نقص اإلمدادات 

الطبية.
وفــي الفليبن أكد وزيــر اخلارجيــة تيودورو 
لوكســن أن بــالده تدعم الصــن بقوة في 
مكافحــة املرض، وهنأ الصــن على إجنازاتها 

املهمة التي أحرزتها حتى اآلن.
وقال لوكســن إن اجلانب الفلبيني لديه إميان 
راســخ بقدرة الصن على النجاح في التغلب 
على املرض، ألن احلزب الشيوعي الصيني طاملا 
قاد الشعب الصيني لتجاوز األوقات الصعبة 

على مدار التاريخ.
مــن جانبه، أشــار وانغ إلــى أن الصن قررت 
تزويد مانيال باملواد الطبية التي تشتد احلاجة 
إليها، مثل مجموعات أدوات االختبار واملالبس 
الواقية، وستنسق إرسال خبراء طبين بشكل 

فعال.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت وزارة الصحة اإليرانية، يوم أمس االثنن، 
عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد »COVID-19«، في أكبر ارتفاع يومي 

لعدد املتوفن في البالد منذ بدء التفشي.
وأفــاد مدير دائرة االتصــاالت العامة في وزارة 
الصحــة اإليرانيــة، كيانوش جهانبــور، عبر 
»تويتر«، بارتفاع عــدد الوفيات جراء الفيروس 
في إيران خالل الســاعات الـــ 24 املاضية من 

724 إلى 853 حالة.
لإلصابــات  العامــة  احلصيلــة  أن  وأضــاف 
بالفيروس ارتفعت خــالل اليوم املاضي بواقع 
1053 حالــة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن 
كانت على مستوى 14991 أمس االول األحد، 

فيما بلغ عدد املتعافن 4996 حالة.
وجدد املســؤول اإليراني دعــوة وزارة الصحة 
للمواطنن إلى البقاء في املنازل وجتنب التنقل 

بن املدن.
وتعــد إيران من الدول األكثــر إصابة بفيروس 
كورونا املستجد »COVID-19« في العالم إلى 
جانب الصــن وإيطاليا وكوريا اجلنوبية، حيث 
أصيب بالفيروس عدد من املسؤولن اإليرانين، 
من بينهم سياسيون وأطباء وعسكريون من 
احلرس الثــوري ورجال دين. وأصيبت معصومة 
ابتكار، نائبة الرئيس لشــؤون املرأة واألســرة، 

وإيراج حريرجي، نائب وزير الصحة.
وكان نائب وزيــر الصحة اإليراني قد أعلن يوم 
24 فبراير/شباط نتائج فحوصاته والتي أكدت 

إصابته بفيروس كورونا.
ونفــى حريرجي حينها ما ادعــاه أحد أعضاء 
البرملان عن مدينة قم، بأن السلطات ضالعة 

في عملية تستر على تفشي الفيروس.
وتوفــي أحد مستشــاري وزيــر اخلارجية إلى 
جانب مسؤولن آخرين، وفقا لتقارير إعالمية 

رسمية.
وكان كيانوش جاهانبور، وقال املتحدث باسم 
وزارة الصحة، في تصريح للتلفزيون الرسمي 

إن 4,590 من املصابن قد تعافوا.

عزوف واسع عن المشاركة في االنتخابات المحلية في فرنسا وسط مخاوف من كورونا

الصين تساعد إسبانيا 
والفلبين على مكافحة 

كورونا

تسجيل 129 وفاة جديدة 
في إيران بسبب  فيروس 

كورونا المستجد

الصباح الجديد - متابعة :

رؤوفن  االسرائيلي  الرئيس  كلف 
ريفلن االثنن رئيس هيئة األركان 
الســابق بيني غانتس تشــكيل 
احلكومــة املقبلة بعــد عام من 
أزمة  ظل  وفي  السياسي  اجلمود 

انتشار وباء كوفيد19-.
ودعــا غانتــس خصمــه رئيس 
بنيامن  واليته  املنتهيــة  الوزراء 
نتانياهو إلى االنضمام إليه قائال 
»ســأفعل كل مــا في وســعي 
لتشكيل حكومة وطنية واسعة 
دائما  أردت  أيام قليلة  في غضون 

الوحدة«.
وكان زعيم التحالف الوســطي 
أبيض« حصل على توصية  »أزرق 
الكنيســت  أعضــاء  غالبيــة 

)البرملان اإلسرائيلي( الـ120.
وعلــى الرغــم مــن التوصيــة 
إمكانية تشكيل  تبقى  بغانتس، 
حكومة إسرائيلية جديدة صعبة 
العميقة  االنقســامات  في ظل 
دعمته  التــي  األحــزاب  داخــل 
وخاصــة تلك التي بــن القائمة 
العربية املشــتركة وزعيم حزب 
»إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان.

ولطاملا أعلــن ليبرمان عن رفض 
بدعم  ائتالفية  حكومة  تشكيل 
العرب الذين وصفهم في السابق 

بأنهم »طابور خامس«.
ولم تسفر االنتخابات التشريعية 
في  الثالثة  كانــت  التي  األخيرة 
إســرائيل خالل أقل من عام، عن 

نتائج حاسمة.
ورغم فوزه في االنتخابات األخيرة، 
حالــت ثالثــة مقاعــد برملانية 
دون تكليــف نتانياهو تشــكيل 
 58 إذ حصــد وحلفاؤه  احلكومة 
مقعــدا في حن يتعن حشــد 
تأييــد 61 نائبــا فــي البرملــان 

لتشكيل احلكومة.
وأمام زعيم التحالف الوســطي 
»أزرق أبيــض« 42 يومــا كحــد 

أقصى لتشــكيل حكومة، وهي 
أنها مستحيلة بعد  ثبت  مهمة 

انتخابات العام املاضي.
يديعــوت  صحيفــة  وأوردت 
أحرونوت رأي الكاتبة اإلسرائيلية 
ســيما كادمون التي أشارت إلى 
أن غانتس لديه »تفويض أجوف«، 
في إشــارة إلى االنقسامات التي 
من احملتمل أن تشكل عائقا داخل 

معسكر نتانياهو.
إلى  اإلسرائيلي  الرئيس  ويسعى 
»بأسرع وقت  تشــكيل حكومة 
على  إســرائيل  ملساعدة  ممكن«، 

تخطي وباء كوفيد19-.
واستدعى ريفلن اخلصمن األحد 
من أجل إجراء »محادثات عاجلة« 
انتهــت دون اتفاق، لكنهما أعلنا 

استمرارها.
وشــدد ريفلن عقــب االجتماع 
على ضــرورة »تكثيف االتصاالت 
املباشــرة )...( بن فريقي تفاوض 
وحيــا  أبيــض«  وأزرق  الليكــود 
»استعداد اجلانبن للقيام بذلك«.

ويبدو أن توافق اخلصمن سيكون 
صعبا ال سيما بعد تصاعد التوتر 
بينهما في األيام األخيرة، وهو ما 

عكسته التصريحات املتبادلة
اإلســرائيلي  البرملان  وســيؤدي 
اليمن الدستورية في وقت الحق 
اإلثنن في مراسم خاصة تتوافق 
مــع التعليمــات اخلاصــة مبنع 

انتشار فيروس كورونا.

- حتالف كوفيد19- -

كتبت رفيــف دراكر في صحيفة 
الوبــاء  أن  اليســارية  هآرتــس 
مؤسســاتنا  معجزة  يكون  »قد 
السياســية«، بعدما بدأ احلديث 
أنها  ثبــت  عن حلول وســطية 
صعبة املنال خالل انتخابات العام 
إلى جمود  أفضــت  التي  املاضي 

سياسي.
 250 اآلن  حتى  إسرائيل  وأحصت 
إصابة بالفيــروس، باإلضافة إلى 
احلجر  في  اآلالف  وضع عشــرات 

الصحي.
الســبت  احلكومــة  وأعلنــت 
اجلديدة  اإلجراءات  سلســلة من 
بينهــا  للفيــروس،  للتصــدي 
ومنع  واملقاهي،  املطاعــم  إغالق 
التجمعات التــي تضم أكثر من 

10 أشخاص.
ودعا نتانياهو األحد إلى تشكيل 
حكومة وحدة تســتمر لســتة 

أشهر برئاسته.
مقترحا  ايضــا  نتانياهو  وقــدم 
رئيس  منصــب  على  بالتنــاوب 
الــوزراء بينه وبــن خصمه وهو 
عرض مشــابه ملــا قدمه عقب 

انتخابات أيلول/سبتمبر.
العمــود في صحيفة  أما كاتب 
يديعــوت أحرونوت ناحــوم بارنيا 
فيرى أن »غانتس ال يصدق كلمة 

واحدة يقولها نتانياهو«.
فيــروس كورونا  أن  بارنيا  وأضاف 
املســتجد ميكــن أن يثبــت أنه 

»مفتاح االتفاق«.
الســابق  في  غانتــس  ورفــض 

املشاركة في أي حكومة يرأسها 
التي  االتهامات  في ظل  نتانياهو 

يواجهها أمام القضاء.
فــي كانون  لنتانياهو  ووجهــت 
رســمية  اتهامات  الثاني/ينايــر 
بالرشــوة واالحتيال وخرق الثقة 
فــي ثالث قضايــا، فيمــا ينفي 

التهم املوجهة إليه.
القدس  فــي  وقضــت محكمة 
األحــد بتأجيــل بــدء محاكمة 
بسبب  أيار/مايو   24 إلى  نتانياهو 
بعدما  كوفيد19-،  وباء  انتشــار 

كانت مقررة الثالثاء.
الوزراء  رئيــس  خصــوم  وهاجم 
القرار واتهموه باســتغالل الوباء 
التــي طال  احملاكمــة  لتأجيــل 

انتظارها.

الرئيس اإلسرائيلي يكلف بيني غانتس بتشكيل 
الحكومة اإلسرائيلية

على الرغم من 
التوصية بغانتس، 

تبقى إمكانية تشكيل 
حكومة إسرائيلية 

جديدة صعبة في ظل 
االنقسامات العميقة 

داخل األحزاب التي 
دعمته وخاصة تلك 

التي بين القائمة 
العربية المشتركة 

وزعيم حزب »إسرائيل 
بيتنا« أفيغدور ليبرمان 
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الصباح الجديد - وكاالت :

وبيرني  بايدن  جو  املرّشحان  هاجم 
ثنائّية  مناظــرة  خــالل  ســاندرز 
بينهما في سياق حملة االنتخابات 
الدميوقراطي  للحــزب  التمهيدّية 
في الواليــات املتحدة، طريقة إدارة 
ترامب في مواجهة  الرئيس دونالد 

فيروس كورونا املستجّد.
واعتبر بايدن أّن من الضروري إعالن 
و«القيام  الفيــروس  على  »احلرب« 
مبا هــو أكثر بكثير ممّــا فعله هذا 
الرئيس«، في إشــارة إلــى ترامب. 
األميركي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
السابق »كنُت ســأجلأ إلى اجليش 
على الفــور. اجليش لديــه القدرة 
على بناء مستشفيات بسعة 500 

سرير حتتاجها« البالد.

من جهتــه، قال ســاندرز »علينا 
إســكات هــذا الرئيــس اآلن ألّنه 
يُقــّوض )عمل( األطّبــاء والعلماء 
الذين يُحاولون مســاعدة الشعب 
األميركــي«، في إشــارة منه إلى 
تصريحــات متعّددة لترامب جاءت 

مخالفة آلراء اخلبراء.
د بايدن أمس  من جهــة ثانية، تعهَّ
األول األحــد اختيار امــرأة لتكون 
الرئيس  نائــب  ملنصب  مرّشــحة 
من أجــل مواجهــة ترامب خالل 
الرئاســّية في تشرين  االنتخابات 

الثاني/نوفمبر.
انُتخبت  »إذا  املناظــرة  وقال فــي 
رئيســا، فــإن حكومتــي، إدارتي، 
ســتكون على صورة البــالد، وأنا 
ألتزم باختيــار امرأة نائبًة للرئيس. 
نســاء كثيرات لديهــن الصفات 
رئيســات في  ليصبحن  الالزمــة 
)لتكون(  امرأة  ساختار  املستقبل. 

نائبة للرئيس«.
وقــال ســاندرز مــن جهتــه إنه 
ســيختار »علــى األرجــح« امرأة 
لتكــون مرشــحة ملنصــب نائب 
الرئيــس. وأوضح »بالنســبة إلي، 
املسألة ال تكمن فقط في تسمية 
امرأة، بل يتعلق األمر باختيار امرأة 

تقّدمية«.
وألغى املرّشحان جتّمعات انتخابية، 
لويزيانا  همــا  واليتان  أرجأت  فيما 
التمهيدية،  االنتخابــات  وجورجيا 
علــى خلفّية تفّشــي الوباء الذي 
اودى بـ 57 أميركياً على االقل حتى 
اآلن وشّل احلياة اليومية في كافة 

أنحاء البالد.
قيوداً  عــّدة  ومدن  واليات  وفرضت 
على التجّمعــات وأغلقت املدارس 
التــي تُســتخدم عــادة كمراكز 

اقتراع، في محاولة الحتواء الوباء.
للفوز  حظاً  األوفر  بايدن،  ويتنافس 

الدميوقراطــي،  بترشــيح احلــزب 
وســاندرز الــذي يصّنف نفســه 
االجتماعــي«،  بـ«الدميوقراطــي 
ملواجهــة ترامــب فــي انتخابات 

تشرين الثاني/نوفمبر.
تأتــي املناظرة قبل اســتحقاقات 
الثالثاء  اليوم  حاســمة  انتخابية 
في واليات فلوريدا وأوهايو وإلينوي 
أنهم  املســؤولون  وأكد  وأريزونــا. 
ســيعملون علــى جعــل ظروف 

التصويت آمنة للناخبن.
إرجاء  اعلنت  جورجيــا  والية  لكن 
االنتخابــات التمهيدية فيها ملدة 
النائبة في  شــهرين، فيما حذرت 
مجلــس شــيوخ واليــة جورجيا 
نيكيما ويليامــز، من أن التصويت 
من شــأنه تهديد صحة الناخبن. 
وقبل ذلــك بيوم، أعلنــت لويزيانا 
أنها ســترجئ كذلــك انتخاباتها 

التمهيدية ملدة 11 أسبوعاً.

تقرير

بايدن وساندرز يهاجمان طريقة ادارة ترامب لملف كورونا المستجد

جراء اخفاق نتنياهو في الحصول على تأييد ثالثة نواب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط، امــس األحد،  أكــدت وزارة 
أن العــراق جنح فــي تقريب وجهات 
النظر بني األطراف املعنية لتحسني 
طريقة التعامل مــع تراجع الطلب 
علــى النفط داخــل منظمة أوبك 
لرفع االسعار  وخارجها في محاولة 
التي تهــاوت، في وقــت أجلت فيه 
املنظمة اجتماعها املزمع عقده يوم 

غد األربعاء في فيينا.
وقــال الناطق باســم وزارة النفط 
صحافي،  تصريح  في  جهاد،  عاصم 
“العــراق جنــح بعــد تكثيــف  ان 
االتصاالت من قبل نائب رئيس الوزراء 
وزير النفط ثامر الغضبان مع الدول 
األعضاء داخل وخارج منظمة الدول 
املصدرة للنفــط »أوبك« ومع رئيس 
املنظمة الســابق محمد باركيندو، 
الطاقة  وزير  احلاليــة  الدورة  ورئيس 
اجلزائري محمد عرقــاب في تقريب 
وجهات النظر بضرورة عقد اجتماع 
اإلنتاج  ملراقبــة  الوزاريــة  للجنــة 
وأيضا في عقد  والعراق عضو فيها 
داخــل وخارج  للــوزراء من  اجتماع 

أوبك”.
وأضاف، ان “العــراق جنح في حتقيق 
تقدم حلل األزمة بني األطراف املعنية 
وتلقــى جتاوبــا كبيرا مــن اجلهات 
وبقية  روســيا  املعنيــة وخصوصا 
والعــراق متفائل في هذا  األعضاء، 
اإلطــار”. وأوضح جهاد أن “اإلجراءات 
التي اتخذتها بعض الدول األوروبية 
والدول األخرى بشــأن تقييد حركة 
الرحــات قد يؤجل هــذا االجتماع، 
أننــا حققنــا تقدما  املهــم  لكن 
للجنة  االجتماع  موعــد  حتديد  في 
الوزاري،  ولاجتمــاع  اإلنتاج  مراقبة 
واالتصاالت ســوف تستمر واجلميع 
متفق علــى أن ما يجري حاليا ليس 
في مصلحة أحــد واجلميع متضرر 
وعلى اجلميع إيجاد احللول السريعة 
إلعادة التوازن إلى السوق النفطية”. 
الــى ذلك، قــال مصــدر مطلع إن 
املقــرر عقده بني  اجتماعا كان من 
دول أوبك واملنتجني املستقلني إلجراء 
محادثات فنية يــوم غد األربعاء في 

فيينا مت إلغاؤه.
ومن املقرر أن تنتهي صاحية اتفاق 
خلفض اإلنتاج بــني أوبك وحلفائها 
بقيادة روســيا، فيما يعرف باســم 
مجموعــة أوبك+، بنهاية الشــهر 

اجلاري.
وفي السادس من آذار، أخفقت أوبك+ 
فــي التوصل التفــاق لزيادة خفض 
اإلمدادات من اخلــام أو متديد االتفاق 
احلالــي مما تســبب فــي مزيد من 

االنخفاض في أسعار النفط.
ورفضت موســكو مقترحــا بزيادة 
تخفيضــات اإلنتاج عن مســتواها 
احلالــي بواقــع 1.5 مليــون برميل 

يوميا حتى نهاية العالم اجلاري، من 
جهتها رفضــت الرياض متديد اتفاق 
خفض اإلنتاج بالشروط احلالية ملدة 

3 أشهر. 
الفور  على  الســعودية  قامت  كما 
أســعار  في  تخفيضــات  بعــرض 
نفطها لشــهر نيسان املقبل، كما 
حتدثــت تقاريــر إعامية عــن عزم 
اململكــة زيادة إنتاجهــا من النفط 
اخلام إلــى أكثر من 10 مايني برميل 
يوميا، ما أســهم في الهبوط احلاد 

في أسعار الذهب األسود.
إخفاق خفض  النفط مع  وانخفض 
االحتياطي  مجلــس  مــن  طــارئ 

األميركي(  املركــزي  )البنك  االحتادي 
الفائدة في تهدئة أسواق  ألســعار 
املــال العاملية املصابــة بالفزع من 
كورونا،  لفيروس  الســريع  االنتشار 
بينما تضاف حرب األسعار بني كبار 
املنتجــني إلى تخمــة متنامية في 

اإلمدادات.
إلى  2.07 دوالر  برنــت  وهبط خــام 
ليواصــل  للبرميــل  دوالر   31.78
انخفاضــا بنســبة %25 ســجله 
األســبوع املاضي في أكبــر تراجع 
أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد 
شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ 
35.84 دوالر لكنه انخفض  ســجل 

إلى مستوى متدٍن بلغ 31.63 دوالر.
وتراجع اخلام األميركي 1.38 دوالر إلى 
30.35 دوالر للبرميل بعد أن هبط ملا 
الثاثني دوالرا للبرميل في وقت  دون 
سابق من اجللسة، بالرغم من تعهد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب مبلء 
االحتياطي البترولي االســتراتيجي 
”عــن آخره“ فــي أكبر مســتهلك 

للخام في العالم.
وقال مايــكل تران، احمللل لــدى ”آر.
بي.ســي كابيتال ماركتس“: ”بينما 
يساعد ذلك بشــكل هامشي، فإن 
)باالحتياطي  املتعلقة  السياســة 
تتضاءل  الســتراتيجي(  البترولــي 

مقارنة مع ســوق مبتــاة بفيروس 
بالشــهور  يقاس  أثر  وهــو  كورونا، 
ومقارنة بحرب أسعار من املتوقع أن 

تستمر لعدة فصول أو أكثر“.
وأوضح تران أن مخزونات االحتياطي 
البترولــي الســتراتيجي تبلغ 634 
مليــون برميل، وهو مــا يقل بنحو 
80 مليــون برميل فقط عن الطاقة 
االســتيعابية التي تبلغ 714 مليون 
برميــل، وعمليــات الشــراء مــن 
احلكومة لن تســحب سوى فائض 
عاملي ملــدة نحو 20 يومــا، وهو ما 
تقدره آر.بي.ســي بأنــه يبلغ أربعة 

مايني برميل يوميا.

»النفط«: أطراف داخل أوبك تتجاوب لتحسين الطلب على الخام 
المنظمة تلغي اجتماعًا إلجراء محادثات فنية كان مقررًا غد األربعاء

العراق نجح بعد 
تكثيف االتصاالت 
من قبل نائب رئيس 
الوزراء وزير النفط 
ثامر الغضبان مع 
الدول األعضاء داخل 
وخارج منظمة الدول 
المصدرة للنفط 
»أوبك« ومع رئيس 
المنظمة السابق 
محمد باركيندو

أحد احلقول النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مدير الشركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغــاز في البصرة كاظم مهدي عن مباشــرة 
للطوارئ  بخطــة خزنيــة  التعبئة  معامــل 

 ملواجهة فيروس كورونا باحملافظة.  
وقــال مهدي فــي تصريح، ان” تخــاذ التدابير 
االحترازية ملواجهة اّي ظرف طارئ قد يُعلن من 
قبل خلية االزمــة، ملواجهة  فيروس  كورونا في 
البلد، باشــرت كوادر فرع البصرة عبر معامل 
التعبئة احلكومية فــي احملافظة بتوفير خزين 
من االســطوانات املعبأة  الســتخدامها  عند 

الضرورات القصوى  ”    
بانسيابية  االنتاجية جتري  ان”العملية  واضاف، 
عالية فــي ظل التنســيق العالــي بني فرع 
الشركة ومقرها بهذا الصدد لتطمني الشارع 
بالكميات  الســائل  الغــاز  البصــرّي   بتوفير 

املطلوبة”. 
ولفت مهدي الى ان”اتخاذ مثل هكذا اجراءات 
يضمن جتهيز اجلوالني باســطوانات الغاز عند 
احلاجة، وتغطية  الطلب في مختلف الظروف 

 الطارئة التي يشهدها البلد”.

طوكيو ـ رويترز:
صعد املؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل 

ببورصة طوكيو لألوراق املالية أمس االثنني.
وارتفع نيكي 0.89 في املئة مسجا 17586.08 
نقطة، وزاد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.53 

في املئة إلى 1268.39 نقطة.

طوكيو ـ رويترز:
انخفض الدوالر أمام مجموعة واسعة النطاق 
مــن العمات، أمــس االثنني، بعــد أن خفض 
مجلــس االحتياطي االحتــادي )البنك املركزي 
األميركي( أســعار الفائدة مرة أخرى بشــكل 
مفاجــئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات 
للتخفيــف من نقص الدوالر وتوفير ســيولة 

إضافية.
املركزية  البنــوك  الضغوط علــى  وتتنامــى 
للتدخــل إلعادة الهدوء لألســواق املالية التي 
اضطربــت بفعل أزمة متفاقمــة ناجمة عن 

انتشار فيروس كورونا.
وخفض املركزي األميركي النطاق املســتهدف 
ألسعار الفائدة إلى ما بني الصفر و0.25 باملئة 
يوم األحد بتوقيت الواليات املتحدة وأضاف أنه 
ســيرفع ميزانيته مبقدار 700 مليار دوالر على 

األقل في األسابيع املقبلة.
وقال بنك اليابان املركزي في اجتماع طارئ إنه 
سيشتري املزيد من سندات الشركات والديون 
إلقراض  جديــدا  برنامجا  ويؤســس  التجارية 
الشــركات لينضم بذلك إلجراءات استجابة 
عاملية النتشار املرض الذي ظهر في الصني ثم 
انتقل لعشرات الدول األخرى وأودى بحياة أكثر 

من 5800 شخص.
وخفضت خمس بنــوك مركزية أخرى تكلفة 
خطــوط املبادلــة لتســهيل توفيــر الدوالر 
ملؤسســاتها املالية التــي تواجه ضغوطا في 

أسواق االئتمان.
ويقول بعض احملللني إن انخفاض الدوالر قصير 
األجل على األرجح ألن نقصه في النظام املالي 
العاملي يعني وجود طلب مستمر وطويل األمد 

عليه في السوق الفورية.
وهبط الدوالر 1.2 باملئــة إلى 106.70 ين أمس 

ليفاقم خسائره بعد قرارات املركزي الياباني.

غاز البصرة: خطة 
لمواجهة طوارئ كورونا

ارتفاع مؤشر 
السوق الياباني

 تراجع الدوالر أمام 
سلة عمالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الزراعة صالح احلسني، 
عــن حتكم خمســة جتــار مبصير 
العــراق فيمــا يتعلــق بعمليات 
االســتيراد وحتديد األسعار، مؤكدا 
أن الــوزارة واجهت ضغوطات على 
منع  قرار  الســنة بخصوص  مدار 

االستيراد.
وقال احلســني في حوار متلفز، إن 

“أربعة إلى خمســة جتــار هم من 
ويقومون  العراق  مبصير  يتحكمون 
وحتديــد  االســتيراد  بعمليــات 

األسعار”.
وأضاف احلســني، ان “هؤالء التجار 
حاربونــا بخصــوص قــرار منــع 
االســتيراد”، مؤكــدا أنهــم “لم 
يتركوا شــيئا لم يفعلــوه معنا 

بشأن قضايا االستيراد”.

وتابع: “قلت لهم ليس من املعقول 
ان افتــح لكــم االســتيراد على 
حســاب بلد بأكلمه ألن املصلحة 
العامة فوق كل شــيء”، الفتا إلى 
تواجه ضغوطات  كانت  “الوزارة  أن 

طيلة أيام السنة”.
ونفــت الــوزارة وجود شــحة في 
احملاصيل الزراعيــة، في حني دعت 
إلى تشــديد  العاقة  ذات  اجلهات 

اإلجراءات ملنع اســتغال الظروف 
احلالية.

وقالت الــوزارة: "ال قلق من األزمة 
احلالية فــي ظل وجــود االكتفاء 
الذاتي للمحاصيل"، مشــيرة الى 
انه "ال توجد أي شحة في احملاصيل 

الزراعية". 
ذات  "اجلهــات  الــوزارة  ودعــت 
العاقة إلى تشديد اإلجراءات ملنع 

استغال الظروف احلالية"، مجددة 
مطالبتهــا "لألجهــزة األمنيــة 
الزراعية  احملاصيل  نقل  باســتثناء 

بني احملافظات". 
وطالبــت الوزارة ايضــا الفاحني 
بـ"ضخ بيض املائدة واألسماك إلى 

األسواق". 
وشهدت االســواق العراقية خال 
اليومني املاضيــني توافد املواطنني 

اليها بهدف تخزين املواد الغذائية 
اعان  مع  من شــحتها  خشــية 
احلكومة مبنع التنقل بني احملافظات 
بغداد  في  للتجــوال  حظر  وفرض 
كاجراءات  احملافظــات  مــن  وعدد 
وقائية ملنع انتشار فايروس كورونا، 
في حني اســتثنت مــن ذلك نقل 
الغذائية ومنهــا احملاصيل  املــواد 

الزراعية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجلت العملة اإليرانيــة انهيارا 
اإلثنني، مع قرب حلول  جديدا، أمس 
العــام اإليرانــي اجلديد الــذي يبدأ 
اجلمعــة املقبــل، بحســب ما ذكر 
بالشــؤون  املتخصص  ”بازار“  موقع 

االقتصادية واملالية.

وذكــر املوقع أن ”الــدوالر اقترب من 
160 ألــف ريال إيرانــي“، مضيفا أن 
”الدوالر الواحد بلغ في بعض مراكز 

الصرافة، 156500 ريال إيراني“.
وأشــار إلى أن ”بعض املراكز قامت 
159 ألف ريال  ببيع الدوالر بقيمــة 
بلغت  اليــورو  قيمــة  وأن  إيرانــي، 

173500 ريال إيراني.
مــن جانبــه، علــق رئيــس البنك 
همتي،  الناصر  عبد  اإليراني  املركزي 
العملــة أمام العمات  انهيار  على 
األجنبيــة، قائــا إن ”بالنظــر إلى 
انتشار فيروس كورونا، ال يوجد طلب 
علــى العمات األجنبية في ســوق 

الصرف“.
وفي 15 من شــباط املاضي، أي قبل 
أربعة أيام من الكشــف عن فيروس 
كورونا في محافظة قم وسط إيران، 
بلغت قيمة الــدوالر األميركي 140 
ألف ريال، كما بقيــت هذه القيمة 
مستقرة تقريبا حتى بعد وضع إيران 

على الئحة القائمة الســوداء أواخر 
شــباط املاضي، من قبل مجموعة 
العمــل املالــي الدولــي ملكافحة 

.“FATF “غسيل األموال املعروفة بـ
وســجلت وزارة الصحــة اإليرانية، 
أمــس، 129 حالــة وفــاة جديــدة 
و1053  املســتجد،  كورونا  بفيروس 

حالة إصابة جديدة، ما يعد هذا أكبر 
ارتفاع يومي لعدد املتوفني في الباد 

منذ بدء التفشي.
الوفيات جراء  ارتفع عــدد  وبالتالي، 
الفيروس في إيران، خال الســاعات 
 853 إلى   724 املاضيــة مــن  الـ24 

حالة.

وزير الزراعة: خمسة تجار يتحكمون بمصير العراق

انهيار العملة اإليرانية أمام الدوالر واليورو

نفت وجود شحة في المحاصيل الزراعية
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  إن التطــرف ميثــل املغاالة وعــدم االعتدال في 
كل شيء، ســواء أكان ذلك التطرف معرفيا أم 
وجدانيا  أو ســلوكيا، وهو ســلوك مرفوض في 
ذاته، مصدره جينــات وراثية، يتحكم اجملتمع في 
إذكائهــا أو كبــح  جماحها، ولعــل اخطر أنواع 
التطرف هو التطــرف العقائدي الذي تتصف به 
التنظيمات االرهابية  بشــتى تسمياتها بالوقت 
احلاضــر، والتطرف في ذاتــه اذا ما ظهر إلى حيز 
الوجود وجتسد بأفعال مادية  ملموسة من شأنها 
املســاس مبصلحة محمية او اقتــرن بالعنف أو 
القــوة أو التهديد، فيعد فعــال مجرما  يخضع 
الى أحــكام قانون العقوبــات والقوانني اخلاصة 
األخرى، مــا لم يرتكب لغايات إرهابية، إذ يخضع 
 لقانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لســنة 2005، 
بعده جرمية إرهابية، ويقع على عاتق مؤسسات 
 الدولة واجملتمع مبجمله مهمة مواجهة التطرف 
اإلرهابي بأشــكاله، للحيلولة دون اإلفصاح عنه 
في  الشوارع واألماكن العامة ودوائر الدولة، وذلك 
من خالل التعبير عنه بالشــعارات املتطرفة، ملا 
يتولد من  تلك الظاهرة مــن عنف وتهديد ميثل 
مقدمــة للجرميــة اإلرهابية، إذا مــا كانت تلك 
الشــعارات املتطرفة  تطلق لغايات إرهابية من 
شأنها تهديد اجملتمع بأســرة في الصميم، من 
خالل زعزعــة األمن أو اإلخالل  به أو االســتقرار 
والوحدة الوطنية أو إدخال اخلوف والرعب والفزع 
بــني الناس أو إثارة النعرات الطائفية أو  الفوضى 
وعدم االســتقرار، لتفتيت النسيج االجتماعي 
للمجتمــع اإلنســاني، واملســاس بالدولة في 
ووجودهــا  وكيانهــا  وأساســها   مقوماتهــا 

ومؤسساتها.
وتتم مواجهة خطــر التطرف االرهابي من خالل 
 اســتخدام وســائل اإلعالم الرصني في التوجيه 
واإلرشاد، وتفعيل عمل األجهزة اخملتصة والسيما 
األجهــزة  األمنيــة واالســتخباراتية ودعمهــا 
بالكوادر الكفــوءة واملكنــات الضرورية للقيام 
بواجباتهم في املتابعة  والضبط بالتنســيق مع 
اجلهات القضائيــة اخملتصة، للحيلولة دون وقوع 
التطــرف اإلرهابي وكبح جماحــه ، في محاولة 
ملواجهة اجلرميــة اإلرهابية والوقاية منها، حتقيق 

ملبدأ الوقاية خير من العالج.  

الشعارات المتطرفة 
اإلرهابية.. خطرها _ مواجهتها   

الهجرة لالتحاد األوروبيكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

    القاضي   حيدر علي نوري  

 
عمرو حمزاوي *

أشــبه  شــعوبنا  صارت  ملّخص: 
واجلماعــات  املتفرقــة  بالقبائــل 
املتناحــرة، بينما هي تتعرض يوميا 
لتزييــف الوعــي العــام بالترويج 
ملقابلــة التماهي بني طلب التغيير 
للفوضى  مرادفــا  أصبــح  الــذي 
وبــني بقــاء احلــكام الــذي بــات 
لألمن  الوحيــد  يعــرف كالضامن 

واالستقرار.
لم يعد ســؤالنا اجلوهــري في بالد 
العرب هو ملاذا تأخرنــا بينما تقدم 
اآلخرون، كما طرحه أســالفنا في 
القرنني التاسع عشــر والعشرين. 
بــل صار هل ســننجو مــن احملنة 
الراهنة ونظل في عداد األحياء وهل 
متتلك مجتمعاتنا من األســباب ما 
ميكنها مــن التغلب على االحتراب 
والتطرف  والفقر  والعنــف  األهلي 

وانهيار الدول الوطنية واالنتهاكات 
املمنهجة حلقوق اإلنسان وحرياته.

ال، لم يعد الســؤال هو كيف ميكن 
حتديــث املنظومــات الدســتورية 
والقانونية لضمان مواطنة احلقوق 
املتســاوية دون متييز على أســاس 
الدين أو العــرق أو النوع. وللفصل 
بني الدين والسياســة وتنظيم دور 
الدين في الفضــاء العام، وإلطالق 
واملدنيــة  الشــخصية  احلريــات 
يســمح  نحو  على  والسياســية 
في فضائه  احلر  باالختيار  للمواطن 
التي يشارك  اخلاص وفي املساحات 
بهــا في الفضــاء العــام. بل صار 
هل ســينجح العرب فــي العديد 
مــن مجتمعاتهم في احلفاظ على 
شــيء مــن التنظيم الدســتوري 
والقانوني احلديث، وهل ســيتمكن 
عرب آخرون مــن االبتعاد عن هاوية 
الدســاتير املكرســة حلكم الفرد 
والطائفية  التمييزيــة  والقوانــني 
والتأســيس ملواطنة حقيقية. صار 

تســتطيع  هل  اجلوهري  ســؤالنا 
مجتمعاتنا حصار التطرف الفكري 
القليل  واستعادة  الديني  والتطرف 
مــن العقــل كمقدمــة لتجديد 
النقاش عن تنظيــم دور الدين في 
احلياة العامــة واحلياة اخلاصة. صار 
سؤالنا اجلوهري هل سنتمكن يوما 
من حترير اإلنســان من قيود التأويل 
الرجعي للدين، وهل ســننجح في 
إعادة النظر في األنســاق القيمية 
واألخالقية الســائدة لالنتصار حلق 

الفرد في االختيار احلر.
ال، لــم يعــد الســؤال هــو متى 
االستبداد  طبائع  من  ســنتخلص 
والنظم  الوطنيــة  الــدول  ونقيم 
السياســية التي جتمــع بني صون 
والكفاءة  العــدل  وحتقيــق  احلرية 
االقتصاديــة  شــئوننا  إدارة  فــي 
والثقافيــة  واالجتماعيــة 
والسياســية أو متى سيغيب عن 
والنظم  املســتبدون  احلكام  عاملنا 
املعســكرة واحلكومات السلطوية 

عدميــة الكفــاءة ويحــل محلها 
دميقراطيات واثقة فــي ذاتها وغير 
خائفة من احلضارة املعاصرة وقادرة 

على التفاعل اإليجابي معها.
بل صار السؤال هل ميكن للمواطن 
العرب  بالد  املدني فــي  وللمجتمع 
واحلكومــات  املســتبدين  إجبــار 
الســلطوية على احلد من املظالم 
وانتهــاكات احلقــوق واحلريات. هل 
تكرر  دون  احليلولــة  سنســتطيع 
جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد 
اإلنســانية التي ترتكب في بعض 
بالدنا، وهل ســنتمكن من  جنبات 
احلد من سلب حرية املواطن ألسباب 
سياسية الذي يتراكم على أراضي 
العرب دون توقف، وهل لنا أن نوقف 
الهروب اجلماعي لبعض الشــعوب 
العربية بحثا عن حياة آمنة وكرمية 

دون انتهاك أو عوز.
صارت بالدنا تعرف كبالد االنتشــار 
املريــع خمليمــات الالجئــني وحلروب 
اإلرهــاب.  وخلرائــط  امليليشــيات 

القوائم  نتصــدر  كعــرب  صرنــا 
واملهجرين  الالجئني  ألعداد  الدولية 
والنازحني واملرحتلــني، إن عبر حدود 
بالدنا وفي جوارها اإلقليمي املباشر 
أو عبر مراكب الهجرة غير الشرعية 
بني ضفتي املتوســط التي أنقذت 
الكثيرين وقضت على حياة وأحالم 
والشــباب  األطفال  مــن  البعض 
والنســاء والرجــال. صرنــا كعرب 
نواجــه استئســاد الديكتاتوريات 
احلكومات  والسلطويات وســطوة 
الطائفيــة وأجهزتها األمنية التي 
بالسلطة  اســتئثارها  تواصل  إما 
والثروة، أو تعود إلى االستئثار بهما 
بعد فترات انقطاع محدود أو تسوم 
شعوبها سوء العذاب لتجرؤ بعض 
قطاعاتها علــى طلب االنعتاق من 
الديكتاتوريــة. صار حــكام العرب 
من  االســتفادة  مواقع  في  مجددا 
ارتــكان احلكومــات الغربيــة إلى 
مقوالت عنصريــة جوهرها االدعاء 
بكون الشــعوب العربيــة ال متلك 

األهلية لبنــاء الدميقراطية واحلياة 
في مجتمعات تعددية ومتسامحة 
تتجاوز التمييز والطائفية، ومن ثم 
التفضيل  االعتماد على  في مواقع 
الغربي الدائم لبقاء الديكتاتوريات 
والسلطويات واحلكومات الطائفية 
كحــل وحيد ملنع انتشــار اإلرهاب 
وإيقــاف تصاعد معــدالت العنف 
صارت  الفوضى.  خطــر  ومواجهة 
املتفرقة  بالقبائل  أشــبه  شعوبنا 
بينما هي  املتناحــرة،  واجلماعــات 
تعاني األمرين مــن الدعم املتبادل 
والســلطويات  الديكتاتوريات  بني 
واحلكومات الطائفية للحيلولة دون 
انعتاقها مــن نظم احلكم البالية. 
بالقبائل  أشــبه  شــعوبنا  صارت 
املتفرقة واجلماعات املتناحرة، بينما 
هي تتعرض يوميــا لتزييف الوعي 
العــام بالترويج ملقابلــة التماهي 
بــني طلــب التغيير الــذي أصبح 
مرادفا للفوضى وبــني بقاء احلكام 
الذي بــات يعرف كالضامن الوحيد 

نواجه  صرنــا  واالســتقرار.  لألمن 
اجلموع عن حقائق  إلهاء  سياسات 
الفقر والظلــم وانتهاكات احلقوق 
العقل  تعطيــل  وإعالم  واحلريــات 
وحجــب املعلومات عن الناس لكي 
مبسؤولية  املتهافت  االدعاء  يسهل 
االنتفاضــات الدميقراطية التي لم 
تتوقف بني 2011 واليوم عن خرائط 
وجرائم  الالجئني  ومخيمات  الدماء 
التطرف واإلرهــاب واحلروب األهلية 
التي  التنمية املســتدامة  وتعثــر 
تبرأ  العرب ولكــي  ببــالد  تعصف 
ساحة الديكتاتوريات والسلطويات 
من  وتتنصل  الطائفية  واحلكومات 
مســؤوليتها عما آلت إليه أوضاع 

بالدنا.

* عمرو حمزاوي
الديناميكيات  أبحاثــه  تشــمل 
السياسية  للمشــاركة  املتغّيرة 
في العالم العربــي، ودور احلركات 
اإلسالمية في السياسة العربية.

وجوه المأساة .. التطرف والطائفية واالستبداد

عبد المجيد سويلم *

حتى اآلن، ميكننــا احلديث عن جناح 
فلســطيني باهــر فــي محاصرة 
فيروس »كورونــا«، باملقارنة مع دول 

كثيرة، كبيرة، ومتطورة.
يعــود الفضل في ذلكـ  حتى اآلنـ  
إلى ســرعة وجناعة اإلجراءات التي 
الرئيس  اتخذتها احلكومة بعد قرار 

»أبو مازن« بإعالن حالة الطوارئ.
كمــا يعــود دون أي مجامالت إلى 
سرعة االســتجابة اجملتمعية، وإلى 
انبثاقــات مباركة لــروح التضامن 
الوطنية،  باملســؤولية  واإلحساس 
وحتول هذه الروح تدريجياً وتصاعدياً 
إلــى مشــاعر عامة وســلوكيات 
تعكس حالة واســعة من الشعور 
بالرضا والتفهم واســتعادة الثقة 
بالنفس واملؤسســة الوطنية، إلى 
درجة أن البعــض ـ وقد يكون على 
حق ـ لم يتردد بتذكيرنا بتلك الروح 
التي سادت في املراحل األولى، ورمبا 
الوســطى من أحــداث االنتفاضة 
الوطنية الكبــرى في العام 87 من 

القرن املاضي.

نحن ال نتحــدث بعد عــن انتصار 
حاســم، بل عن جناح ما زال برسم 
اســتكمال اإلجــراءات، ورمبا أخرى 
جديدة، وبرســم التعامل اخلالق مع 
وقائــع ميكن أن نصنفهــا في دائرة 

الثغرات.
أكبر هذه الثغــرات هم عمالنا في 
إسرائيل، وإمكانية انتقال الفيروس 

إليهم من أماكن العمل فيها.
مــن الصعــب، إن لــم نقــل من 
املستحيل الســيطرة التامة على 

»ثغرة« كهذه.
األمر في غايــة الصعوبة بالقياس 
إلــى أعــداد العاملني )نحــن هنا 
نتحــدث عــن أكثر من مئــة ألف 
عامــل نظامي، وعــن 30 – 40 ألف 
عامل أقل انتظاماً، أو غير نظاميني 
على اإلطــالق(. واألمــر يحتاج إلى 
تعاون إســرائيلي شــفاف للغاية، 
الدقيقة  باملعلومات  تزويدنــا  وإلى 
مــن قبل إســرائيل حــول التوزيع 
اجلغرافي لإلصابــات لديهم، وحول 
أدق التفاصيــل التــي تتعلق بهذه 

اإلصابات.
كمــا أن فتــرة »األمــان« املطلوبة 
مازالــت جاريــة، ورمبا نحتــاج إلى 

أسبوعني إضافيني لتجاوزها.

في ضوء كل ذلك، فإن األســبوعني 
القادمــني يعتبران بــكل املقاييس 
املعيار األهــم لإلعالن عن محاصرة 
الفلســطيني  واالنتصار  الفيروس 
عليــه، هــذا إذا بقيت الســيطرة 
احلاليــة قائمــة بنفــس الكفاءة 

والفعالية.
عندما ُنعن النظر في كل ما تتخذه 
الدول اآلن، في أوروبا وأميركا وبقية 
دول العالــم، فإننا جنــد في الواقع 
اإلجراءات التي أخذناها مبكراً وقبل 
غيرنا ـ وهذا يسجل لنا وقد سجل 

لنا فعالً ـ.
على  بــدأت  التي  الوقاية  وجوهــر 
املســتوى العاملــي كلــه هي منع 
أو احلد منه إلــى أعلى  االختــالط 
مستوى ودرجة ممكنة. هذه الوقاية 
عندما  للغاية  وفعالة  فعالة  تكون 
هو  كما  واحترازية  استباقية  تكون 
احلال عندنا، لكن هذه الفعالية تقل 
كثيــراً عندما يتم التأخر أو التأخير 

أو التردد في اللجوء إليها.
باأليــام  حتســب  املســألة  هنــا 

والساعات والدقائق أحياناً.
وبحكــم معرفتي لبعــض اللغات 
التفصيليــة  ومتابعتــي  احليــة، 
للذي حصل في إيطاليا وإســبانيا 

وفرنســا إلى حد ما، وما حدث في 
بريطانيا ويحــدث اآلن في الواليات 
املتحدة، والكثيــر الكثير من بلدان 
العالــم فــإن ســرعة اإلجــراءات 
جوهر  هــي  واالحترازية  الوقائيــة 
النجاح وســر االنتصــار على هذا 
الفيــروس. ليس صحيحــاً أبداً أن 
األمر يتعلق باالســتهتار في احلالة 
اإليطالية، وليــس هناك من تردد أو 
حتــى تأخير في احلالــة الكورية أو 
اليابانيــة وال حتــى اإليرانية، األمر 
يتعلق بعدم املبــادرة إلى اإلجراءات 
الوقت  في  واحلاســمة  الســريعة 
املناســب، واألهم هو عدم التراخي 
وقد يظــن البعض أن »القرار« حول 
التوقيت والســرعة هــو قرار طبي 
أو اختصاصــي، إالّ ان جتربة معظم 
البلدان تقول وتفيــد بأن القرار هو 

قرار سياسي باألساس.
القيادة السياســية هــي صاحبة 
القرار واملبادرة عند أول مؤشر مهما 

كان صغيراً أو هامشياً.
وسنجني  هنا،  كنا ســباقني  نحن 
املبادرة  وهــذه  القــرار،  هــذا  ثمار 
فــي املســتقبل القريــب، عندما 
الفيروس  نتمكن من محاصرة هذا 
والســيطرة عليــه. وإذا مــا ظلت 

صحوتنا وحذرنــا وإجراءاتنا صارمة 
ودقيقة كما هي عليه اآلن.

العالم الغربي كلــه اآلن منغمس 
بصورة تفوق العــادة والتصور، وهو 
أمام حتديــات وتهديــدات محدقة 
وخطيــرة ومصيريــة باملقارنة مع 

درجة التهديد.
العربي  اإلقليــم  أمــا احلالة فــي 
حتى وإن كانــت أقل خطورة مما هو 
عليــه احلال في الغرب فــإن أمنها 
»الصّحي« بات يتطلب أعلى درجات 
وخصوصاً  اإلقليمــي،  التنســيق 
العربــي البيني، ألن إغــالق احلدود 
كإجراء وقائي ال يحل كل املشكلة، 

أو يتصدى لكل أبعاد األزمة.
خذوا ـ على ســبيل املثــال ـ بلداً 

كالعراق.
هذا البلد منفتح على إيران، واحلدود 
السورية العراقية ليست محكمة 
اإلغالق، وتركيا تعمل داخل األراضي 
السورية، واحلدود السورية اللبنانية 
أبعــد ما تكــون عن هــذا اإلغالق، 
اليمن  بــني  الوضع  وكذلــك هــو 
والســعودية، وبني السعودية ودول 
اخلليج وبــني العراق والســعودية، 
ويكاد نفس األمر ينطبق على احلدود 
في البلدان العربية األخرى سواء بني 

مصر والسودان وليبيا، أو بني بلدان 
املغرب العربي الكبير.

ناهيكــم طبعاً عن واقع شــعبينا 
على ضفتي النهر.

يحتاج العالــم العربي، اليوم، قبل 
الغد إلى ما هــو أعلى وأبعد وأهم 

من إغالق احلدود.
يحتــاج إلــى إجراءات مشــتركة، 
وتضامن مشــترك، ورمبا إلى حشد 
اآلثار  لتجنــب  مشــتركة  مــوارد 

التهديدية لكامل اإلقليم العربي.
األقل حظاً  العربيــة  الدول  وحتتاج 
من زاوية املــوارد املاليــة إلى دعم 
مباشــر وســريع من قبــل الدول 
العربية القــادرة واملقتدرة، ألن األمر 
يتعلق هنا باألمن القومي الشامل، 
وفي مواجهة تهديد غير مســبوق 

للموارد البشرية العربية برمتها.
وال يظّن أحد أن بإمكانه َعبر موارده 
بّر  إلى  النجاة والوصــول  الوفيــرة 
األمان قبــل أن يضمن هذا الوصول 

إلى معظم بلدان اإلقليم العربي.
ومن املفترض أن يتم وبأقصى سرعة 
إقليمية  أزمــة  خلية  اســتحداث 
عربيــة لديها مــن الصالحيات ما 
يكفي التخــاذ اإلجراءات الضرورية، 
ولديها من ســعة األفــق واملعرفة 

ما يؤهلها للمســاهمة املباشــرة 
والفاعلة فــي التصدي لهذا اخلطر 

الداهم.
وإذا كان من اخلطأ الكبير التردد في 
اتخاذ إجراءات الوقاية الشاملة، فإن 
اخلطيئة بعينها أن يعتقد أحد بأن 
التقوقع »القطري« ســيحميه من 

هذا التهديد.
اآلن  الغــرب حتى  التراخي كلــف 
الكثيــر والتراخي فــي عدم أقلمة 
اخلطر سيكلفنا شــعوبنا وبلداننا 

ما هو أكثر بكثير.
حتلُّ هــذه األيــام مناســبة مولد 
درويش،  محمود  العظيم  شــاعرنا 
لكل  نهدي  اخلالدة  وذكراه  وباسمه 
املفعمة  قصيدته  األرض  شــعوب 

بكل العمق اإلنساني النبيل.
قصيدة: فّكرْ بغيرَك ....

صحيح أننا ال نلك الكثير من املوارد، 
ولكننا نلك ما يفيض من املشاعر 
أمتنا  والقومية لشعوب  اإلنسانية 

الكبيرة، وشعوب العالم.
كمــا نلك مــا يفيــض ويزيد من 
حتّدي  على  واإلصــرار  احليــاة،  إرادة 

الصعوبات.

* جريدة األيام الفلسطينية

نـجـاح فـلـسـطـيـنـي بـاهـر
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أو عن اجلواهري مثــًا، كتبت عن موقفه 
الشــعري، ولم أحتدث عن شــعره، ومن 
الواضــح ثمة فرق بني املوقف الشــعري 
والشــعر، غير أن املتحمســني اختلفوا 
معي فيمــا هو متفق عليه، في شــعر 
اجلواهري، وحتول النقــاش إلى افراط في 

التقديس ال يرتضيه اجلواهري نفسه..
وأخيراً ما نشــرت عنه، وهــو موضوعة 
املثقــف الروزخــون، وحتوالتــه من مداح 
الديكتاتــور وحروبه إلى مــداح ما بعد 
الديكتاتور وجنونهم الدميقراطي، نشرت 
النضالية،  بوثائق ما يجرح شــهاداتهم 
وكنت عازماً على نشــر دراســة كاملة 
بالوثائق عن هذه املوضوعة ومتثاتها لكن 
يبــدو أننا ما زلنا منتهن ثقافة النســيان 
وكأّن مشــغل  باملقلــوب،  والتســامح 

مشــمول  العراقية  الثقافية  الذاكــرة 
بقولة )اإلسام يجب ما قبله(! 

كّل هذه املساءالت، وأشياء أخرى، سببت 
لي بشــكل كبيــر خصومــات لم أكن 
أرغب بها، ولست ممن يسعى اليها، لكن 
كمــا ذكرت لــك، وعي اخلــاص، وحريتي 
الشــخصية، تدفــع بي دومــاً إلى قول 
قناعاتــي بعيداً عن التفكير باخلســائر، 
وليكن!، بالنهاية مــا ينفع الوعي ميكث 

في الذاكرة..
ــ مجلــة« الثقافــة العراقيــة« نالت 
أسماء  فيها  وكتبت  اجلميع،  استحسان 
مهمة في الثقافة العراقية. خرجت الى 
النــور بجهود فردية، جهــود توازي جهد 
مؤسســات كاملة. حدثنــي عن فكرة 
اجمللة، وعن الطريق الوعر الذي ســلكته 

الستمرار اجمللة، وظروف توقفها.

اجمللة حلم شخصي
عشــت رفقة مجات عربيــة وعراقية، 
تعرفت  واســئلتها،  بغبارها،  تشــبعت 
من خالها على كّتــاب مهمني وكتابات 
وترجمات هائلة، كانت بذرة الوعي األولى، 
ما زلت احتفظ بأرشيف كبير منها، أعود 
إليه بــني فترة وأخرى لتحفيــز الذاكرة، 
واالنشــغال مبتعــة التذكــر، وكان كّل 
هذا وراء حلم مجلــة الثقافة العراقية، 
ففي ما طالعته من مجات، والســيما 
العراقيــة، كان لــكل مجلــة توجهات 
ايديولوجية، وكانت الكتابات واملشاركات 
تأتــي بهذا املســعى، وحني انبجســت 
فكرة انشــاء مجلة كنت أحلم باخلروج 
من مــأزق االيديولوجيا، مــن توجهاتها 
فأول  االقصائية،  ممارساتها  من  الضيقة، 
ما تبــادر إلــى مخيلتي تســمية اجمللة 
بـــ )الثقافــة العراقيــة(، أن يكون هذا 
االسم داالً على توجهاتها، ال سيما كان 
اجلو الثقافــي العراقي، ومــا زال طبعاً، 
يجتــر االيديولوجيات بل اضــاف عليها 
مســميات جديــدة، مع تغيــب الهوية 
الثقافيــة العراقيــة، وتغيــب املثقفني 
العراقيــني احلقيقيني حتت ذرائع شــتى، 
فمن هنا تبلور احللم مبجلة جديدة تعنى 
بالثقافة العراقية بعيداً عن االيديولوجيا 
عراقيني  بكّتاب  واســتعنت  وصراعاتها، 
نباء في الهيأة االستشــارية وفي مواد 
لطفية  العراقية  الروائية  وكانت  النشر، 
الدليمي أول من بادر، وقدمت لي خطاطة 

أولــى حــول ما يتصــل بشــكل اجمللة 
وتبويبها، ثم اســتمر الكّتــاب بدعمها 
معنوياً، ال أنســى الدكتــور حامت الصكر 
الذي كان يتصــل بي بتواصل الجناح هذه 
اجمللة وتقــدمي املاحظات الهامة، وكذلك 
الشــاعر الدكتور علي جعفــر العاق و 
الشــاعرة واملترجمــة مــي مظفر التي 

وقفت معي بشــكل كبير واعدت ملفاً 
كاماً عن الفنان الراحــل رافع الناصري، 
وكذلك الصديق الشــاعر حسني محمد 
عجيــل الــذي بادر إلــى دعــوة الكّتاب 
للمساهمة فيها والكتابة عنها، وكذلك 
الدكتور قحطان جاسم الذي كتب عنها 
في الصحــف، والدكتور ســعيد عدنان 

الذي بارك صدورها وواصل النشــر فيها، 
والدكتور محمد عبد الرضا شــياع الذي 
وسع صلتها بكّتاب عرب، والدكتور حمزة 
عليوي الذي سعى العداد ملف الصحافة 
األدبيــة وكان يراقب مواد اجمللة عن كثب، 
ال أريد أن أنسى كاتباً أو مترجماً أو فناناً، 
فكل من ســاهم باجمللــة أو وقف معها 
دور كبير بفاعليتها ومقبوليتها  كان له 
ورصانتها، ويعود الفضل لهم أوالً، فما أنا 

سوى )ناقل التمر إلى هجر(. 
شــخصية،  بجهــود  اجمللــة  صــدرت 
وبامكانيات بســيطة، كنــت أعد املواد 
وأصممها بنفسي، وبسبب اجمللة عاودت 
الصديقان  التصميم، وكان معي  مزاولة 
علي محســن وأحمد معن، يشــاركاني 
حرارة الهــم ودفء التعب، لم أجد عائقاً 
أمام صدورها سوى الطباعة، وأمام تعبها 
ايديولوجني،  كّتــاب  من  الطعن  ســوى 
وكّتــاب اعتذرت اجمللة عن نشــر رداءة ما 

يكتبون.
طبــع العــدد األول بألف نســخة، كان 
ثمن الطباعة من أخــي الكبير الدكتور 
أحمد غالي ومبســاهمة مني ومن علي 
محسن، واملطبعة بوساطة أحمد معن، 
وكان الدكتور أحمد غالي يوفر لي أموال 
األعــداد املتبقية، فلم نســترد املال بعد 
طباعتها، اذ تُوزع اجمللــة مجاناً، فا أحد 
يشتري مجلة بعد!، ومع كل هذا واصلنا 
صدورها، حتى أتذكر، وهذه للذاكرة فقط، 
بعُت ذهب )زوجتي( لتستمر طباعتها، لم 
مند يدنا ملؤسسة أو أي داعم، حتى ُعرض 
ألنني، شــخصياً،  فرفضناه،  دعم  علينا 
مؤمن أن العمل الثقافي شــرطه احلرية 
العوائــق في طريق  وان  واالســتقالية، 
اســتمرار أي عمل ال تعني القبول بدعم 
جهة وأخرى، لتتوقف اجمللة، ال مشــكلة 
في هذا، املهم أن تبقى باعدادها القليلة 

ضوءاً نقياً في ذاكرة الثقافة.
توقفــت اجمللة لهــذا الســبب، فما عاد 
باملســتطاع حتمل اعبــاء الطباعة، فأنا 
على ســفر ودراسة، وكل هذا يحتاج إلى 
مال لســت بقادر عليه، غيــر أنني أفكر 
هنا في تركيا بايجاد طريقة غير مكلفة 
أن أجد وتعــود اجمللة  للطباعة، عســى 

احللم.

 حاوره: سالم مكي

من هنا، اخترت طريقاً صعباً، بعيداً عن كل 
الشائعة،  والرداءة  الرخيصة  املواقف  هذه 
أقف على مسافة منهما، ألقول وأفعل ما 
أقتنع به بكامل احلرية، وبشيء من الوعي، 
غير مكترث لــردود األفعال، متمثاً بقولة 
بودلير )البطل احلقيقي يلهو وحيداً(.          

ــ شــجاعة الكلمة التي متتلكها، وقول 
ما تؤمــن بصحته، بصرف النظر عن مدى 
تقبل اآلخرين لها: هل خلقت لك مشاكل 

وعداوة داخل الوسط الثقافي؟
الشــجاعة ليســت ميزة إضافية، أتذكر 
قولة الفاطــون في توصيفــه االخاقي 
و  العدالة  الفضائل تقوم على  للفضائل، 
الشــجاعة والعفة، هكذا يتحرر اإلنسان 
السوي من قيود الواقع، فشجاعة الكلمة 
أو املوقف هما فعــان طبيعيان، لكن ما 
الواقع  والغرائبية، هو  االختاف،  مينحهما 
املرير نفســه، أ ال تــرى أن في ظرف احلرية 
إذاً،  الشــجاعة فعاً طبيعياً، نحن،  تبدو 
بحاجــة إلى احلريــة لنكون أســوياء با 
توصيفات أخرى، ورمبــا تتذكر قولة لوركا 
في هذا الصدد: ) ما اإلنســان دون حرية يا 

ماريانا..(؟! 
لست مؤمناً بصحة ما أقول، بقدر االميان 
بحرية ما أقول، ليكــن ما أقوله خطأ، ما 
املانــع من هذا؟!، املهــم أن أقول ما أقتنع 
به، وإن يكــون هذا القول مقبوالً في ضوء 
اشــتراطات الوعــي، فحــني حتدثت عن 
قصيــدة النثر مثاالً، لــم أتعرض ألحد، أو 
لكاتب ما، كنــت أحتدث عن نشــأة هذا 
الشــكل الكتابي، وعن صلته بالشــعر، 
وعن مناذجه األولى، وكنت أحتدث في سياق 
نقدي يقوم على املساءلة، مع ذكر شواهد 
املعنيون على استجابة  ومسوغات، وكان 
كبيرة، سواء أكانوا بالضد مما قلته، أم مع 
ما ذهبت إليه، ال فرق عندي، لكن الكارثة 
بالســخرية متابع ال  حني يتعرض آلرائك 
البيروتية ومجلة  يفرق بني مجلة شــعر 
شــعر 69، أو كاتــب ال يفرق بني الشــعر 
والشعرية، أو شاعرة تكتب النثر وتوهمت 
أن مــا أقوله املســاس بلقب الشــاعرة 
العظيم فترد مبنطق العاجز بإنشــائيات 
ال يتفوه بها أشــد املتحمسني لقصيدة 

النثر!

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

بغداد ـ فهد الصكر:
   

للحرف قداس ، وسحر وجاذبية ال ميكن ملن 
يرتله رســما أو كتابة دون وضوء وأنسجام 
معرفي التكوين ، وطقوس لونية تتشكل 
كقصيدة تولد كما املوســيقى عند فجر 

رحب السماوات ، والغيوم ، ورمبا املطر.
للحرف قداس ال ميارسه في حقول املعرفة 
تشــكيا إال من ميتلك جرأة الفرشاة وهي 
تسبح على سطح القماشة لتعيدنا الى 
الواقع وقد شــغلتنا الفكرة متاما بجمال 

لونيتها املشتهاة شعرا.
شــعور أكثر من ذلك نقيــا يعتريك وأنت 
تتنقل في صومعة التشــكيلية املبدعة 

فريال األعظمي.
فهــي متتلك جتليات الســحر الــذي ميتد 
كحكاية للمدى ، ترســم بأســلوب يأتي 
من مخيلة تعج بالصور والرموز احلضارية 
لتراث تنتمي اليــه ، وهي العراقية الهوى 
بكل درس ووعي تشكل وسيبقى الى حني 
واضحــا في مدوناتها ، شــاخصا في كل 
معارضها الشخصية حرفا وقصيدة تعج 

باأللوان.

وهي ال تتوقف عنــد جتربة واحدة ، لتظل 
تدور حول حروفها ، اذ تســعى دائما الى 
البحث والتجريب احلداثوي ، عبر مشاهد 

بصرية لم يطرق فضاءاتها من قبل .
والفنانــة » فريال » متنــح املتلقي إيقاعا 
ينســجم مع موضوعاتها ، ولــذا نراها 
تعيش لــذة التجريب في كل عمل جديد 
لها ، فهي ترسم وتشكل حرفها العربي 
كما تريد لتمنحه جماله اآلسر كقصيدة.
ولذا كانت جتربتها مع الشــاعر السوري 
) لؤي طه ( منوذجيــة اللون حكائيا » لون 
وتشــكيل » لتصدر فيما بعد كتابها عن 
تلك التجربة التي تفردت بها واملوسوم  » 
ال ترفع وشاح ألواني، هناك ينام الوطن« ..
لوحاتها  مــن  الكتــاب مجموعة  وضم 
احلروفية والتي عرفت بتعاملها مع احلروف 
في بناء لوحتها، وقد رافقت تلك اللوحات 
قصائد » لؤي » بكل معانيها وقد رسمتها 
بدقة وجمال وبيــان وضوح كرنفالي ، مع 
التشكيلي  والناقد  للفنان  نقدية  دراسة 
العراقــي املقيم في اململكــة املتحدة » 
محسن الذهبي »  بعنوان » احلرف واللون، 

سمفونية املعنى« .
هذه التجربة متثل وعي مغامرتها املعرفية 

ليس على مستوى اللون ، ومسارب احلرف 
، بل دللت على أمتاكها األدوات املعرفية 
لرسالة احلرف في واقع صار للشعر رفيق 

أخر.
وتقول التشكيلية » فريال »  في مقدمة 
كتابها : حــدود لوحتي وألوان حروفي من 
حيث يشــرب الطائر ماء النيل، إلى حيث 
أغصان الزيتون بالقــدس العتيق، إلى أن 
يلثم ثغر النخيل شــطي دجلة والفرات، 
إلى قبة األموي واحلمائم ترفرف لدمشق 
الياسمني، إلى أشجار األرز حلظة األصيل، 
وعلــى اخلليــج كألوان الفراشــات حتوم 
تخطف اللؤلؤ املنثور على خدود البحرين 

. «
وهذه الســياحة اجلغرافية األثر ترســم 
لوحة لوطن حتلم بــه ، أفتقدته من زمان 
بحســابات » الغربة واملنفى » لكنه ظل 
لونا وهوية وثبات في لوحاتها كوســادة 

تنام هادئة احللم في كل حني.
في حني كتب الناقد » محســن الذهبي 
»  أن الفنانة فريال األعظمي تتحســس 
روح احلرف في التعبير، وتعيش معه قبل 
اإلبداعي  بأســلوبها  تعيــد صياغته  أن 
اخلاص املعتمد على جتســيد مكنون ذاتي 

القول واحلرف بتكوين معماري، تتشــابك 
به حــروف القول وتتقاطــع مع بعضها 
بانسيابيتها مما يعطيها إحساساً بعمق 
احلقيقــة وقوتها لتخلق نص جمالي آخر 
يضيــف للنــص القولي لونــاً وتعبيرية 

جتعله مؤثراً في روح املتلقي ».
وأختم القــول للفنانة فريــال وحنينها 
للعراق عبر قصائد اســتفزتها من خال 
كلمــات الراحل محمود درويــش ، والتي 
حركــت ذاكرتهــا لتطلــق حنينها إلى 
الوطن األم العراق، إلى صدر األم وحنانها 
وإلى ذكريات الطفولة ، في بيته الشهير 
» وأحفــر اســمي على جــذع رمانة في 
حدائق بابــل » الوارد فــي قصيدة » ليل 
يفيض من اجلســد »، أطلق ذاكرتها وعاد 
بها إلــى شــتاءات طفولتهــا في حي 
األعظميــة ببغــداد، وإلى طبــق الرمان 
الذي تعده والدتهــا يومياً لتتناوله فريال 
في حديقة املنــزل ، وتقول فريال » كانت 
والدتي حتضر لنا الرمان يوميا لنتناوله في 
حديقة منزلنا مبجرد عودتنا من املدرســة 
في الشــتاء خاصة. كل هذه األمورال تزال 

حاضرة في ذاكرتي«.

» ال ترفع وشاح ألواني، هناك ينام الوطن »
في لوحات التشكيلية فريال األعظمي:

بائعو الكتب في بغداد يتحدون كورونا*

لست مؤمنًا بصحة ما أقول، بقدر 
االيمان بحرية ما أقول، ليكن ما 

أقوله خطأ، ما المانع من هذا؟!، 
المهم أن أقول ما أقتنع به، وإن 

يكون هذا القول مقبواًل في ضوء 
اشتراطات الوعي، فحين تحدثت 

عن قصيدة النثر مثااًل، لم أتعرض 
ألحد، أو لكاتب ما، كنت أتحدث 

عن نشأة هذا الشكل الكتابي، 
وعن صلته بالشعر، وعن نماذجه 

األولى، وكنت أتحدث في سياق 
نقدي يقوم على المساءلة

أسامة غالي

بعــد اكتســابهم خبــرة كبيــرة في 
وبائعو  الناشــرون  أعمالهم، ال يشــعر 
الكتب فــي العاصمــة العراقية بقلق 
شــديد من احتمال أن يتســبب فيروس 

كورونا املستجد في وقف نشاطهم.
فقــد نصحــت الســلطات العراقيــة 
العامة  التجمعــات  بتفــادي  املواطنني 
وأمرت بإغــاق املقاهي مــع ارتفاع عدد 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد 
في الباد إلى 67 حالة، يتحمل مسافرون 
قدموا من إيران املسؤولية عن معظمها.
ومع ذلك ال يزال بائعو الكتب في شــارع 
املتنبي على ضفاف نهر دجلة يستقبلون 
زبائنهم القادمني لشراء كتب ومناقشة 

الوضع السياسي كما هو معتاد.
وأُلغيت بالفعل بعض األحداث الثقافية 
لكن الُكتاب واملوسيقيني والرسامني ما 
زالوا يتدفقون على املنطقة يوم اجلمعة 
من كل أســبوع ويجتمعون ُقرب متثال 
الشــاعر املتنبي، الذي يحمل الشــارع 

الثقافي اسمه.
وقــد خفــت أعــداد املتردديــن علــى 
شــارع املتنبي بســبب فيروس كورونا 
واالحتجاجات العنيفة املســتمرة منذ 
شــهور ضد احلكومة، لكــن البقاء في 
البيت ليس خيارا لُعشــاق الُكتب حتى 
لو تطلب األمر استخدام كمامة طبية.

وقال جواد البيضاني، وهو أستاذ جامعي 
اشترى أربعة كتب أكادميية، »أجيء إلى 

هنا كل يوم جمعة منذ كنت طالبا في 
الثمانينيات«.

أضاف »هو املرض )فيروس كورونا( خطير 
وفتاك. ولكن ال يغني ذلك أو ال مينعنا من 
اجللوس في شــارع املتنبي، ألن هي هاي 
الفسحة الزمنية، الساعة أو الساعتني 
اللي جنلــس بها هنا، نشــوف أصدقاء 

نقدر نتحاور وياهم بلغة الثقافة«.
ويعتبر ســوق الُكتب في شارع املتنبي 
مقياســا للحياة الفكريــة في العراق. 
وجُتلــب خاله الُكتب فــي عربات تدفع 
باليد من مكتبات فــي املباني القريبة 

لُتعرض على طاوالت بالشارع.
ويتلخــص وضــع بغداد في الســاحة 
األدبيــة العربية في مقولــة »القاهرة 

تقرأ«،  وبغــداد  وبيــروت تطبع،  تكتب، 
األدب  وبهــواة  مبكتبات  العــراق  وتزخر 

والعلم واملعرفة.
وكانت خيــارات الُكتب املتاحة محدودة 
لكن مع مرور الوقت انتعشــت األدبيات 
السياســية والدينية فــي الباد حيث 
يفقد العديد مــن العراقيني الثقة في 

نظام سياسي يرونه فاسدا.
وقال بائع الكتــب محمد مخلف »قبل 
)فيما مضى( إحنا كنا بس على املوجود، 
يعني كنــا حصار علينا وممنــوع علينا 
االستيراد وكذا، فالكتب كانت محدودة 
تتداول يشــتريها، يبيعها وذاك يبيعها 
شنو، ونستنسخ. فهسا )اآلن( أل الكتب 
موجودة، دار الكتب مبعرض بغداد الدولي 

كل سنة تنفتح مرتني، فتزيد«.
ويقول بائع الكتب حمزة أبوسارة »الكتب 
اإلقبال قليل عليها. سؤال:  السياسية 
ما السبب؟. مو مثل قبل، قبل كان مثا 
ماكو )ال يوجــد( هذا اإلعام القوي مثا 
إنترنت وأقمار صناعية، فياخد معلومة 
من الكتاب السياســي، هســا األخبار 
معلومات  فتحصل  بسهولة،  منتشرة 

سياسية، فما ياخدها من الكتاب«.
ويوضــح أبوســارة أن الناس يشــترون 
اآلن املزيــد من الكتب، التــي يرون أنها 

تساعدهم ليكونوا إيجابيني، والروايات.
وعلى الرغم من الضعف الشــديد في 
املبيعات بســبب األزمة االقتصادية فإن 
سارة البياتي، الناشــرة األنثى الوحيدة 

في ســوق الكتب ببغــداد، ال تفكر في 
إغاق مكتبتها.

وقالت ســارة في املكتبــة التي تعرض 
فيهــا إصداراتها وأعمــاال مترجمة إن 

األمور تسير بشكل مقبول.
وتوضح سارة أن دار النشر التي متلكها 
حتقق حلمها ألن أُسرتها لم تسمح لها 
بأن تدرس الصحافة في اجلامعة معتبرة 
أنها مهنة محفوفة باخملاطر في العراق 

املضطرب.
ورغم أنهــا حصلت على درجة جامعية 
في الهندســة فإن سارة قررت تأسيس 
دار نشــر موضحة أنها »ببساطة« حتب 

الكتب.
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أثارت عروس غضًبا بني أصدقائها 
وجهته  بعد حتذيــر  وأســرتها، 
لضيــوف حفل زفافهــا بأنهم 
ســيكونو قد »ماتوا بالنســبة 
لهــا«، إذا فاتهــم حضور حفل 
الزفاف بســبب وباء الفيروسات 
كورونــا  فيــروس  أو  التاجيــة 

املستجد »كوفيد 19«.
وفي رسالتها األصلية، التي متت 
مشاركتها عبرReddit ، شرحت 
من  الهوية  مجهولــة  العروس 
الواليــات املتحــدة األميريكية، 
كيف من املقــرر أن تقيم حفل 
زفافهــا بعد 37 يوًما، بعد إنفاق 
آالف الــدوالرات لتجهيــز حفل 

اليوم الكبير.
وكتبت العــروس: »لقد أنفقت 
كنــت  لقــد  الــدوالرات،  آالف 
أعمــل، وأضع ميزانيــة، وقمت 
الكهربائيــة  األعمــال  بــكل 
واخلشبية بيدي، وجهزت الهدايا 
الشخصية، وأجبت على مليون 
رســالة بريد إلكتروني، وشربت 
الكثير مــن النبيذ ، لذلك ليس 
هنــاك تبريــر .. إذا فاتك زفافي 
بســبب فيروس كورونــا.. فأنت 
ميت بالنســبة لي«، وذلك وفًقا 
ملا نقلتــه صحيفة »ديلى ميل« 

البريطانية.
ومن غير املســتغرب أن يســرع 
الكثيرون في االنتقال إلى قسم 
النظر  التعليقات النتقاد وجهة 

الصريحــة للعــروس، وكتــب 
أيًضا،  غاضًبا  »سأكون  أحدهم، 
لكننــي أفكر فــي اآلخرين من 
غيرك«، كما قــال آخر »رائع، لذا 
فإن أي ضيــوف زفاف لديهم أي 
الذاتية  املناعة  يشــبه  شــيء 
أو مــرض مزمــن ســيخاطرون 
بحياتهــم مــن خــال حضور 

زفافهــا.. أنا متأكــد من أن هذا 
يســاوي آالف الــدوالرات التــى 
مســتحقاتها  على  أنفقتهــا 

اخلاصة«.
كما قــال آخر »كان من املفترض 
أن يكــون زفــاف ابــن عمي فى 
أتعلمون  املقبل،  األسبوع  نهاية 
ماذا فعلوا؟ إعــادة جدولة ذلك! 

ألنهم أذكيــاء«، في حني أضاف 
رابع: »جدتــي تبلغ من العمر 90 
عاًما.. أراها كثيرًا.. أعتقد أنه من 
الرهيب أن تكوني أنانية في وضع 
كهذا.. آسف على زفافك لكنني 

لن أخاطر بصحة عائلتي«.
وشــارك آخــر فــي التعليقات، 
وقال: » BILقام للتو بإلغاء حفل 

زفافه في نهاية الشــهر بسبب 
محبطون؟  هــم  هل  الفيروس.. 
بوضوح.. هل هذا ما يجب فعله 

اآلن؟ قطعا«.
 وأضــاف آخر: »فــى حفل زفاف 
بالبرازيل كان ضيًفــا واحًدا من 
بفيروس  مصابًــا  وكان  أســن، 
كورونــا.. يتــم اآلن مراقبة 200 

شــخص وقــد يتعــني عليهم 
اختبارهم.. لذا، ما لم توزع هذه 
كهدايا  يدويًــا  مطهــرًا  الفتاة 

للحفات«.
وعلق آخر: »إنه أمر سيء وسأكون 
غاضًبــا إذا اضطــررت إلى إلغاء 
حفــل زفافي، ولكني لم أغضب 
في  رغبتهم  لعدم  الضيوف  من 
الذهاب إلى حفل زفاف في وباء.. 
سأحاول أن ألغي قدر املستطاع، 
وأتزوج في احملكمة ثم أقيم حفل 
الفيروس..  انتهــاء  بعــد  زفاف 
أعلم أن القول أسهل من الفعل 

لكننا في وباء«.
وفي الوقت نفسه، انتقل آخرون 
للتعبير  التعليقات  إلى قســم 
عن تعاطفهم مع وضع العروس، 
وكتب أحدهم: »أنــا متأكد من 
أنها تعبر فقط عن إحباطها من 
املوقف بدالً مــن أن تكون جادة.. 
وأنــا متأكد مــن أن الكثير من 
العرائس ميكــن أن يتعاطفن مع 
ثم  ومن  واملال،  الوقت  تخصيص 
التعامل مع خيبة األمل التى لم 
يظهرها أحبــاؤك، وأنها خارجة 

عن سيطرتك«.
وأضــاف »إن نشــر هــذا فــى 
مــن  بــدالً  زفــاف  مجموعــة 
حيث  الشــخصية  صفحتهــا 
سيشــاهدها جميــع ضيوفها 
يجعل األمر يبــدو أكثر لطًفا«، 
اتفق آخر معــه: »تبدو لي  كما 
نكتة واضحة.. التخطيط حلفل 
الزفاف مرهق حتى من دون وباء.. 

دع الناس تنفس عن نفسها«.

عروس تهدد ضيوفها: ستموتون إذا فاتكم حفل زفافي
تحذير من غالية الماء الكهربائية

ارتفعــت مؤخراً أصــوات التحذير من اخملاطــر احملتملة املصاحبة 
الســتعمال غايات املاء الكهربائية لفترات طويلة، وكثر احلديث 

عن أضرارها.
وانتشــر اســتعمال غاية املاء الكهربائية فــي العقود األخيرة 
فــي جميع أنحاء العالم، وأصبح هنــاك الكثير من املنازل خالية 
متاما من غاية املاء العادية، أو براد الشــاي التقليدي، لكن بعض 
األبحاث تشــير إلى أنها رمبا تسبب أضرار صحية وفقا لصحيفة 

»الغارديان« البريطانية.
وأجرت مؤسســات بحثية بريطانية دراســة موســعة لكشف 
العاقة بني االســتعمال املنتظم لغاية املــاء الكهربائية وزيادة 
حدة احلساسية اجللدية لدى مرضى احلساسية، كنتيجة الحتواء 
غايات املياه الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع املاء 
املغلي، ما ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية املهيجة 
للحساســية. وعلى عكس املتوقع، يتعرض مستخدمو الغايات 
الكهربائية الذين يستعملون املياه املفلترة ألخطار أكثر من أولئك 
الذين يستعملون مياه الصنبور، حيث أن املياه املفلترة تكون أكثر 
حموضة، ما يتســبب في تركيز النيــكل بدرجة أكبر في تفاعله 

مع املاء املغلي. 

العثور على بقايا زرافة بيضاء نادرة الوجود
عثر الســكان احملليــون على بقايــا زرافة نادرة بيضــاء اللون مع 
صغيرها “خيلــف”، كانت تعيش في محميــة طبيعية مبنطقة 

غاريسا في كينيا.
وتشير إدارة احملمية  في بيانها، إلى أنه من املرجح أن تكون الزرافة 
النادرة قد قتلت من قبل الصيادين غير الشــرعيني. مشيرة إلى أن 

آخر مرة شوهدت فيه كانت في شهر يونيو عام 2017.
وجاء في بيــان منظمة “برنامج حماية شــيرول”، “يؤســفنا أن 
نعلمكم مقتل اثنتني من الزرافات البيضاء النادرة )األم وصغيرها( 
حيث عثر السكان احملليون على هيكليهما العظميني ومن املرجح 

أن الصيادين غير الشرعيني قد قتلوهما”.
ويشــير البيان إلى الســكان وجدوا بقايا الزرافــة، على بعد 57 
كيلومترًا شمال- شــرق محمية إيشــاكبيني الطبيعية ، التي 

تشرف عليها املنظمة.
وتشــير وكالة فرانس برس إلى أن الصيادين غير الشرعيني قتلوا 

الزرافة البيضاء الوحيدة، ولم يبق سوى الذكر األبيض.

قارة خالية من كورونا
أصيب مــا يقرب مــن 150 ألف شــخص في العالــم بفيروس 
COVID-19 . والقــارة الوحيدة التي لم يتم تســجيل أي حاالت 
إصابة بها حتى اآلن هي القارة القطبيــة اجلنوبية، وفًقا جلامعة 

جونز هوبكنز األمريكية للبحوث.
وبحسب اجلامعة التي جتمع بيانات  عن حاالت اإلصابة، في العالم 
كشــفت 149293 حالة في أكثر من 120 دولة واالعداد في تزايد 

مستمر .
ميكن ماحظة أنه ال يوجد أي إصابــات بفيروس كورونا في القارة 
القطبيــة اجلنوبيــة، على اخلريطــة التفاعلية التــي وضعتها 
اجلامعة. حيث يعيش عدة آالف مــن الناس في هذه القارة. هؤالء 

هم موظفي احملطات القطبية.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية 
ديسمبر/ كانون الثاني املاضي، وأصبح وباء عامليا )جائحة( وصلت 

إلى 141 دولة حتى اآلن.
ويوجد اجلزء األكبر من املصابني في الصني )بر الصني الرئيســي(، 
التــي وصل عدد املصابني فيها إلى 80 ألفا و976 شــخصا، توفي 
منهم 3 آالف و 193 شــخصا، ووصل عــدد املتعافني إلى 65 ألفا 

و655 شخصا.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
الصحــة، مؤخراً،  نبه خبــراء 
قد  املدخنني  األشخاص  أن  إلى 
يكونون أكثر عرضة ملضاعفات 
 ،»19 »كوفيد  كورونــا  فيروس 
على  كبير  بشــكل  يؤثر  الذي 

وظيفة التنفس لدى اإلنسان.
صحفية،  تقاريــر  وبحســب 
فإن شــاباً أميركياً، في الثانية 
أصيب  عمره،  من  والعشــرين 
إلى  إدخاله  بكورونــا، فجــرى 
املستشــفى برغم اســتقرار 

حالته، وحني سئل بشأن سبب 
هذا اإلجراء، قالت الســلطات 
الســيجارة  يدخنون  ممــن  إنه 

اإللكترونية.
وقــال عمدة مدينــة نيويورك، 
بيل دي باســيو، إنه ليســت 
ثمة أي معلومات بشأن سجله 
الصحي »لكن مبــا أنه مدخن، 
فإن األمر سيؤثر ال محالة على 

إصابته«.
في غضون ذلــك، يرى الباحث 
مبدينة  كاليفورنيا  جامعة  في 

ســان فرانسيســكو، مايكل 
ماتاي، أن التدخني يزيد احتمال 
بفيروس كورونا، سواًء  اإلصابة 
تعلق األمر بتدخني الســجائر 
الســيجارة  أو  االعتياديــة 

اإللكترونية.
وأضاف الباحث اخملتص في طب 
الطــوارئ أن الدراســات التي 
االلتهابات  بشأن  نشرها  سبق 
الرئوية، تظهر أن التدخني يزيد 
الرئة  بالتهاب  اإلصابــة  خطر 
لدى األشــخاص الذين انتقلت 

إليهم عدوى كورونا.
وأشــار األكادميي األميركي إلى 
أن التجارب التــي أجريت على 
مستوى الفئران، كشفت هذه 
احلقيقة العلمية، ألن القوارض 
النيكوتني  استنشــقت  التي 
وأدخلتــه إلــى الرئــة، تتأخر 
فــي التخلص من فيروســات 
اإلنفلونزا وهذا األمر قد ينطبق 
أيضــا علــى فيــروس كورونا 

املستجد.
ويرجح بعــض اخلبراء أن يكون 

هذا األمر هو الذي جعل الرجال 
في الصني أكثر إصابة بفيروس 
كورونا مقارنة بالنساء، السيما 
أن الذكــور يشــكلون أغلــب 

املدخنني في البلد اآلسيوي.
وفي العام املاضي، كشفت أرقام 
منظمة الصحة العاملية أن 47.6 
باملئة مــن رجال الصني يدخنون، 
فيما ال تتجاوز النسبة 1.8 باملئة 

وسط النساء الصينيات.
 وأوضح مركــز »UCSF« اخملتص 
في بحــوث التبــغ والتربية، أن 

الذيــن  املدخنــني  األشــخاص 
أصيبــوا بكورونــا فــي الصني، 
مؤخــراً، كانوا أكثر عرضة بواقع 
19 مــرة ليعانــوا مضاعفــات 
باألشــخاص  مقارنة  خطيــرة 

الذين لم يسبق لهم أن دخنوا.
ملراقبة  األميركي  املركــز  ويؤكد 
األمــراض والوقايــة منهــا، أن 
يعانون  ومن  املسنني  األشخاص 
أمــراض القلــب والرئة وضغط 
الــدم والســكري، يكونون أكثر 

عرضة لإلصابة بكوفيد 19.

التدخين يفاقم مضاعفات كورونا بالجسم
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معلومة

متابعة الصباح الجديد :
يؤكــد خبراء روس علــى أن النقــود الورقية 
واملعدنيــة ميكن أن تكون ناقــا بارزا لفيروس 

كورونا املستجد وعاما مهما في انتشاره.
قالت هيئة حماية املســتهلك في روسيا إن 
أن تبقى نشــيطة  عدوى »كوفيد-19« ميكن 
علــى األوراق النقدية ملدة تتراوح بني ثاثة إلى 

أربعة أيام.
وتوصي الهيئة بأخذ التدابير املناســبة بعد 
اســتخدام النقود بتعقيم اليدين وعدم ملس 

الوجه قبل التطهير.
وكشــفت أيضــا أن الفيــروس يعيش على 
األسطح الباســتيكية حتى تسعة أيام، لذا 
حذرت الهيئة أن اســتخدام الصــراف اآللي 
وكتابة الرقم الســري ميكن أن ينقل العدوى، 
ونصحت باســتعمال املدفوعات االلكترونية 
وشــددت علــى تعقيــم الهواتــف الذكية 

باستمرار.
األمراض  ملكافحة  األميركيــة  املراكز  وكانت 

والوقاية منهــا قالت مؤخــرا إن من املمكن 
أن يصــاب املرء بالفيروس إذا ملس ســطحا أو 
جســما ملوثا بالفيروس ثم ملس فمه أو أنفه 
أو عينيه، ذلك ألن فيروســات كورونا البشرية 
ميكن أن تظل معدية على األســطح اجلامدة 

وفي ظل درجة حرارة الغرفة ملدة تسعة أيام.
لكن من املمكن جعل هذه الفيروســات غير 
نشــطة ســريعا باســتخدام املواد املطهرة 
الشــائعة كما أنها ميكن أن تتاشى في ظل 
درجات احلرارة األعلى حســبما قال الباحثون. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس املستجد 

يتصرف بطريقة مشابهة.
ويبقى فيروس كورونا نشطا على على أسطح 
النحاس والصلب لنحو ســاعتني لكنه يبقى 
لفترة أطول على أسطح أخرى، كالورق املقوى 

أو الباستيك.
وأشــارت دراســات حديثــة أيضا إلــى قدرة 
الفيروس املســتجد على الصمود في الهواء 

ملدة ثاث ساعات.

النقود الورقية والمعدنية تستضيف كورونا 
ما بين ثالثة او أربعة أيام

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكات بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كامه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــاء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكام والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العاقة 

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكاً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزماء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم با خوف عاطفياً: عاقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زماء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  األوروبي لكرة  يدرس االحتاد 
)يويفا(، تأجيــل بطولة كأس األمم 
انتشــار  2020، في ظل  األوروبية 
فيروس  كورونا.وتســبب  فيروس 
كورونا في توقف معظم الدوريات 
الذي ســيؤثر  األمر  العالم،  حول 
األمم  انطــاق كأس  على موعــد 

األوروبية في حزيران املقبل.
»تيليجراف«  صحيفة  وبحســب 
اجتاه  هنــاك  فــإن  البريطانيــة، 
إلقامة البطولــة في كانون األول 
تأجيلها  العام اجلاري بدال من  من 
ملدة عام.وأشــار التقريــر إلى أنه 
من املســتحيل عملًيا أن تختتم 
الدوريــات احملليــة فــي الوقــت 
املناســب لبدء البطولة، كما هو 
مخطط لها في 12 حزيران بروما.

وستكون اخلطوة األكثر منطقية 
هــي تأجيل يــورو 2020 ملدة عام، 
لتقــام فــي 2021، ومــع ذلــك، 
البريطانية  الصحيفــة  تشــير 
إلى أن خطــة أخرى على الطاولة 
ســتؤجلها حتــى كانــون األول 

املقبل.
قال رئيس االحتــاد اإليطالي لكرة 
القــدم، جابرييلــي جرافينا، أول 
أمس، إنه ال يرى »بديا« عن تأجيل 
بطولــة )يــورو 2020(، املقررة بني 
12 حزيران و12 متــوز، على اعتبار 
أن انتهــاء الدوريات احمللية أوال أمر 

جوهري.
وأكــد جرافينا، فــي مقابلة مع 
صحيفة )كورييري ديلو ســبورت( 
اإليطالية، أن »تطور انتشــار وباء 
واضح،  كورونا يكشف عن طريق 
وهذا األمر يؤثر على اجلميع بنفس 
الطريقة«.وتابــع »ال ميكــن ألحد 
إيطالية  أنها مشــكلة  أن يفكر 
فحســب، األمر ببســاطة هو أن 

أن  قبل  إيطاليا،  الفيروس وصــل 
يصل دول أخرى بأسبوعني«.

وأضــاف »يجب أن مننــح األولوية 
أن  علينــا  وبعدهــا  للصحــة، 
نتصرف وفقــا للمنطق.. واملنطق 
يقــول إن الدفاع عن حدث رياضي 
أوروبــي واحد، مقــرر إقامته في 
يونيــو )اليــورو( ســيكون خطأً 
إســتراتيجًيا«.وأعرب جرافينا عن 
شعوره باإلحباط، إزاء »استحالة« 
إقامة اليورو فــي يونيو )حزيران(، 

على حــد تقديره، لكنه أبرز أنه ال 
يرى »بديا« عن ذلك.

وأكــد روبرتــو مانشــيني، املدير 
أن  إيطاليــا،  ملنتخــب  الفنــي 
فريقــه بإمكانه الفوز بكأس األمم 
األوروبيــة، إذا أجلت لتلعب العام 
املقبل.وشدد املدرب اإليطالي على 
أن هناك أشــياء أكثر أهمية من 
احلالي،  التوقيت  أوروبا في  بطولة 
في إشــارة إلى وبــاء كورونا الذي 

بات يحاصر جميع أنحاء أوروبا.

الدوريــات  معظــم  وتوقفــت 
األوروبيــة خــال األيــام القليلة 
املاضيــة بســبب كورونــا، وفي 
حالة اســتئنافها ســتؤثر على 
موعد انطــاق نهائيات كأس األمم 
مانشيني  قال  ذلك  األوروبية.وعن 
راي سبورت:  لقناة  في تصريحات 
»يجب أن نترك الاعبني في املنزل، 
إنهــم محترفون ويعرفــون ماذا 
يفعلون«.وأضــاف: »لو عاد الدوري 
أمامهم  مرة أخــرى، فســيكون 

10 أيــام أو أســبوعني للتدريــب 
بانتظام«.

ومــن املنتظــر أن يعقــد االحتاد 
قمة  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 
حاســمة اليــوم لتحديد مصير 
البطولة األوروبية، لكن مانشيني 
يــرى أن احليــاة أكثــر أهمية من 
بطولة كــرة القدم.وأكد: »علينا 
أن ننتظر حتى يوم الثاثاء لنفهم 
مــا إذا كان يويفا ســيقرر تأجيل 
ال«.وتابع: »ستظهر  أم   2020 يورو 

املشــاكل التــي واجهناهــا في 
إيطاليا في آخر 15 يوًما في بلدان 

أخرى«.
وواصــل: »أنــا ال أعــرف كيــف 
ستنتهي، لكن هناك أشياء أكثر 
أهمية من يورو 2020، دون شك«.
وأردف: »إذا أجلوا البطولة، ميكننا 
الفوز بها حتى فــي غضون عام، 
الشــيء املهم هو صحة اجلميع، 
وأن نتمكن جميًعا من العودة إلى 
القدم«. بكرة  واالستمتاع  امللعب 
واســتطرد: »رؤية النــاس ميوتون 
خال األيام القليلة املاضية يؤملنا 
كثيرًا«.وأمت: »إذا مت تعليق البطولة 
ملدة عام، فســتكون هناك بعض 
املنتخب  في صفــوف  التغييرات 

اإليطالي«.
اســتطاع  كشــف  جانبه،  من 
»بوندســليجا  مركز  أجراه  للرأي 
باروميتــر«، بالتعــاون مــع قناة 
التلفزيونية،  األملانية   »1 »شبورت 
أن نحو نصف املشــجعني األملان 
يفضلــون تأجيل )يورو 2020( ملدة 
عام واحد، في ظل تزايد اإلصابات 

بفيروس كورونا املستجد.
وأوضح االســتطاع الــذي أُجري 
»كورونا  عنوان  اإلنترنت، حتت  عبر 
وكــرة القــدم«، أن 1ر49 باملئــة 
تأجيل  يفضلون  املشــجعني  من 
البطولة إلــى صيف 2021، فيما 
يريــد 2ر26 باملئــة إلغــاء هــذه 

النسخة متاما.
وفي املقابل، يفضــل 3ر21 باملئة 
من اجلماهير، تأجيل البطولة حلني 
احلالي،  املوســم  فعاليات  انتهاء 
في ظل تعليق معظم مسابقات 
بطوالت  وكذلك  احملليــة،  الدوري 

األندية األوروبية.
3ر3 باملئــة فقــط مــن  وأكــد 
املشــجعني، رغبتهــم في إقامة 
البطولــة بنفــس موعدها احملدد 

سلفا.

نصف المشجعين األلمان يفضلون تأجيل البطولة

موعد جديد لليورو على طاولة اليويفا

املنتخب االيطالي

مدريد ـ وكاالت:
امتدت آثــار فيروس كورونا ملباريات منتخب أملانيا 
التحضيرية قبــل بطولة يــورو 2020، املفترض 
إقامتهــا الصيف املقبل فــي 12 دولة مختلفة. 
وبحسب شــبكة »سكاي ســبورت أملانيا«، فإن 
املباراة الودية التي كانت ســتجمع املانشــافت 
مبنتخب إســبانيا يوم 26 آذار اجلــاري، مت إلغاؤها. 
وأكد متحدث باسم االحتاد اإلسباني لكرة القدم 
لصحيفــة »Suddeutsche Zeitung« األملانيــة 

إلغاء املباراة، بسبب أزمة الوباء العاملي.
 وكان االحتاد األملاني لكرة القدم قد أعلن في وقت 
ســابق إلغاء ودية املنتخب الوطني ضد إيطاليا 
يوم 31 آذار، بســبب عدم قــدرة مدينة نورنبيرج 
على اســتضافة املباراة. وتعاني أملانيا وإســبانيا 
مثل باقي بلدان القارة األوروبية من كثافة انتشار 
فيروس كورونا، الذي باتت أوروبا بؤرة له، حســبما 

أعلنت منظمة الصحة العاملية.
ويســود اجتاه داخــل أروقة االحتــاد األوروبي لكرة 
القدم »يويفــا« لتأجيل بطولــة اليورو، في ظل 
توقــف الدوريات الـــ5 الكبرى، لتفادي انتشــار 

فيروس كورونا بني عناصر اللعبة.

أنقرة ـ وكاالت:
حســم التعادل السلبي مباراة القمة التي جمعت 
غلطة ســراي بغرميه التقليدي بشيكتاش حلساب 
اجلولة السادسة والعشرين من الدوري التركي لكرة 
القدم.وشــهدت املباراة تضييع العديد من الفرص 
خاصــة من جانب زمــاء الدولي اجلزائري ســفيان 
فيغولي الذين كانوا قريبني جداً من حســم نقاط 

املباراة.
وكان النجــم النيجيري جون أوبــي ميكيل العب 
طرابزون سبور والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم 
غلطة ســراي عّبرا عن اســتيائهما وقلقهما من 

استمرار الدوري واملنافسات في تركيا.
وذكر ميكيل في حســابه على انستغرام أّن هناك 
أموراً مهمة أكثر اآلن من كــرة القدم، مضيفاً أّنه 
لم يعد يشــعر بالراحة، واليريد الّلعب في مثل هذا 
الوضع، مؤكداً أّن علــى اجلميع البقاء في منازلهم 
مع عائاتهم ملواجهة هذه احملنــة ومطالباً بإيقاف 
النشــاط الكروي.  كمــا أبدى فالــكاو قلقه من 
استمرار النشاط الكروي خصوصاً أّنه ينتظر مولوداً 

جديداً بعد أشهر.

باريس ـ وكاالت:
كشــف جيروم روتن، العب باريس ســان جيرمان 
األســبق، عن حصول نادي بوروسيا دورمتوند على 
توقيع أحد العبي الفريق الباريســي، لينضم إلى 

صفوفه الصيف القادم.
وخال تصريحات إلذاعة »مونت كارلو« الفرنسية، 
أكــد روتن أن البلجيكي تومــاس مونييه، ظهير 
سان جيرمان، ســينضم إلى أسود الفيستيفال 
بنهاية املوســم احلالي.وعن ذلك، قال: »االنتقال 
ليس وشــيًكا، لكنه وقع بالفعل فــي دورمتوند، 
ميكنني أن أؤكد لكم ذلك، لكنني لن أخوض في 
أي تفاصيل«.وينتهي عقد الدولي البلجيكي مع 
نادي العاصمة الفرنسية بنهاية هذا املوسم، مما 
يعني قدرته على التوقيع ألي نادٍ واالنضمام إليه 

مجانًا في الصيف.
يأتي ذلك فــي ظل غموض مســتقبل الظهير 
املغربي أشــرف حكيمي مع دورمتوند، ال ســيما 
وأن فترة إعارته من ريال مدريد ســتنتهي بنهاية 
املوسم احلالي.كما أنه من املتوقع رحيل الظهير 
البولنــدي اخملضــرم لــوكاس بيشتشــيك في 
الصيف، فور انتهــاء عقده، خصوصا مع تقدمه 

في العمر وبلوغه 34 عاًما.

إلغاء ودية إسبانيا 
ضد ألمانيا

قمة سلبية وصامتة بين 
غلطة سراي وبشيكتاش

دورتموند يؤمن نفسه 
من قرار حكيمي

نيويورك ـ وكاالت:

ارتفع عدد العبي الـ«NBA« املصابني 
بفيروس كورونا املســتجد إلى ثاثة، 
وذلــك بانضمــام العــب ديترويــت 
بيستونز كريستيان وود الى الفرنسي 
رودي غوبير وزميل األخير في يوتا جاز 

دونوفان ميتشل.
ولم يكشــف ديترويت الســبت عن 
هوية الاعب، قائاً في بيان أن نتيجة 
فحــص أحد العبيه جــاءت إيجابية 
الذي تســبب  بفيروس »كوفيد19-« 
األربعــاء بتعليق الــدوري ملدة ثاثني 
يوماً على أقل تقدير بحسب توقعات 

مفوض رابطة »NBA« آدم سيلفر.
وقال بيستونز في بيانه أن »العباً من 
ديترويت بيســتونز، حاليا حتت رعاية 
للفريق وعزل نفسه  الطبي  الطاقم 
منذ مســاء األربعاء، أصيب بفيروس 
)كوفيد19-( بحســب الفحص الذي 
خضع لــه. النتيجــة األولية جاءت 

إيجابية في 14 آذار ».
وشــدد بيســتونز علــى »أن صحة 
وســامة العبينا، مؤسستنا، جميع 
الذين لهم عاقــة بالدوري، وكل من 
يحتمل أن يتأثروا بهــذا الوضع، أمر 
بالــغ األهمية. نحن نعمل بشــكل 

وثيــق مــع الفريق الطبــي للفريق، 
الوالية واحلكومــة احمللية  حكومــة 
ورابطة  العامة  الصحة  ومســؤولي 
دوري كرة السلة على إعداد التقارير. 
ســيبقى الفرد في عزلة وحتت رعاية 

فريق طبي«.
وسبق لبيستونز أن أعلن اخلميس أن 
جميع الاعبــني واملدربني واملوظفني 
»سوف يعزلون أنفسهم حتى إشعار 

آخر«.
ولم يبق اســم الاعب طي الكتمان، 
بل ُكِشف عنه من قبل مدير أعماله 
آدم بنســاك الــذي قــال لصحيفة 
»ديترويت نيوز« بأن موكله هو الاعب 
جيدة  بصحة  »أنــه  مؤكداً  املصاب، 
100 باملئة«.وعانــى الاعب البالغ 24 
باإلنفلونزا  شبيهة  عوارض  من  عاماً 
قبل مبــاراة األربعاء ضــد فيادلفيا 

سفنتي سيكسرز.
ويعتقد أن اصابة وود مرتبطة باصابة 
غوبير ألنــه تواجه مــع األخير حني 
التقى بيســتونز مع جاز في السابع 
من آذار احلالي، أي فــي اليوم الذي مت 
تشخيص إصابة الفرنسي بالفيروس 
الذي أحدث فوضى عارمة في األحداث 
والعاملية على  األميركيــة  الرياضية 

السواء.
وكان غوبير أول العب في الدوري يُعلَن 

عن اصابته بفيروس »كوفيد19-«، ما 
دفع رابطة الدوري الى تعليق املوسم 
يوًمــا على األقل   30 املنتظم ملــدة 
اخلميس  ســيلفر  أفاد  ما  بحســب 
قناة »تي ان تي« األميركية، قائاً »ما 
قررنــاه هو أن هذا التوقف ســيكون 

على األغلب 30 يوماً على االقل«. 
وأضاف »انه قرار اتخذته في جزء من 
الثانيــة. قلت في نفســي +حتى لو 
غبنا خال شهر او ستة أسابيع، فإنه 
من املبكر الغاء الدوري نهائياً«. وكان 
أن ينتهي املوسم املنتظم  من املقرر 
في 15 نيســان على ان تبــدأ األدوار 
االقصائية »باي أوف« في 18 نيسان 

املقبل.
لم يقدم ســيلفر أي إشارة حول ما 
إذا كانت الرابطــة تفكر في تقصير 
املوسم املنتظم أو األدوار االقصائية، 
معتبرا أنه من الصعب معرفة ما هي 
املرحلة.وبحســب  هذه  في  اخليارات 
ســيلفر، فإنه ومبجرد انتهــاء الـ 30 
يوماً، »من املبكر القول ماذا سيحدث 
عندما حتاول الرابطــة معاودة إقامة 
املباريــات. لم نصل إلى هذه النقطة 
بعد«.وتابع »السؤال يصبح هل هناك 
اتفاق، بصراحة، مع أو بدون مشجعني 

متى سنعاود اللعب«.     
إلى ذلك، تلقى تورونتو رابتورز املنافس 

الســلة األميركي  دوري كــرة  فــي 
للمحترفني أنباء طيبة الليلة املاضية 
فيما يتعلق بخطر إصابات محتملة 
كورونا«.وخاض  »فيــروس  بـ  للفريق 
تورونتــو مباراة على أرض منافســه 
يوتا جاز يوم اإلثنني املاضي قبل ثبوت 
إصابة العبي يوتا جاز الفرنسي رودي 
ودونوفان ميتشــل بفيروس  غوبيــر 
كورونــا.  وبناء على ذلــك قرر رابتورز 
إخضاع جميع أعضــاء الفريق الذين 

سافروا خلوض املباراة للفحص.  
وقال الفريق الليلــة املاضية »جميع 
الذين ســافروا معنا والذين خضعوا 
للفحص يــوم األربعاء فــي تورونتو 
اجلميع  وحاليــاً  نتائجهــم  تلقــوا 
نتائجهم سلبية بينما توجد نتيجة 

معلقة لشخص واحد إضافي«.
وأضاف الفريق »هذه النتائج لن تغير 
قواعدنا. وسيتعني على الذين طلبت 
منهم ســلطات الصحة العامة في 
أنفســهم االســتمرار  تورونتو عزل 
اإلجراء. وسنستمر جميعنا  هذا  في 
في عــدم االختاط باآلخرين واحلفاظ 
على نظافــة اليدين ومراقبة وضعنا 
الصحي وهو األمــر األهم«. وتوقفت 
مباريات الدوري إلى أجل غير مسمى 
إصابة  ثبــوت  بعد  املاضي  األربعــاء 

غوبير بالعدوى.  

»NBA»ارتفاع عدد الالعبين المصابين بالكورونا في الـ
أخبار سارة لـ«رابتورز« أمام شبح الفايروس

تقرير

دوري احملترفني لكرة السلة

باريس ـ وكاالت:
أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه 
)تويوتــا( فــوزه األول في املوســم 
اجلديد، وذلك بانهائه رالي املكسيك، 
املرحلة الثالثة مــن بطولة العالم 
للراليــات، في املركز األول بعد ثاثة 
أيام من املنافسات عوضا عن أربعة 
بســبب  الســباق  اختصار  نتيجة 

فيروس كورونا املستجد.
وجنح أوجييه أيضا في انتزاع صدارة 
الترتيــب العام من زميله في تويوتا 
حل  الذي  إيفانز  إلفــني  البريطاني 
فاز  أن  رابعا في املكســيك، بعــد 
باملرحلة املاضيــة التي أقيمت في 
أيضا لكن  الســويد ومت اختصارها 

بسبب الظروف املناخية.
وألغيــت ثــاث مراحل مــن أصل 
24 الســبت مــن قبــل املنظمني 
واالحتاد  الفرق  جميع  مع  "بالتشاور 
الدولي للسيارات ومنظمي الرالي"، 
املفروضة على  السفر  بسبب قيود 
خلفية انتشار فيروس "كوفيد19-" 
الــذي أحــدث فوضــى عارمة في 
الروزنامــات الرياضية حول العالم، 
األحداث  غالبيــة  أرجئــت  حيــث 
وألغيت بعضها مثل املراحل الثاث 
األولى من املوســم اجلديد لبطولة 

العالم للفورموال واحد.
وهو الفوز األول لبطل العالم ست 

مرات مــع فريقه اجلديد تويوتا الذي 
اليــه هذا املوســم بعد أن  انتقل 
تنازل فــي 2019 عن اللقب العاملي 
واكتفــى باملركز الثالــث على منت 
سيتروين خلف اإلستوني أوت تاناك 

والبلجيكي تيري نوفيل.
وبعد أن ألغيــت أكثر من 75 باملئة 
من املســافة اإلجمالية للســباق 
"باور  االستعراضية  املرحلة  ونقاط 
ســتايج" التي تقام عادة في اليوم 
األخيــر، تقدم أوجييــه بفارق 27,8 
)هيونداي(، فيما  تانــاك  ثانية على 
جــاء الفنلندي تيمو ســونينن )أم-
الثالث  املركــز  في  فورد(  ســبورت 

بفارق 37,9 ث.
وكان أوجييه سعيدا بفوزه األول مع 

تويوتا، قائــا "االنتصار يبقى دائما 
انتصارا، لكن هذا االنتصار له مذاق 
االنتصارات  عــن  يختلف  مختلف. 
األخرى )التي بلغت 49 في مسيرته(. 
أريد أن أتوجه بالشكر لفريقي على 
به".ورفع  الذي قــام  املذهل  العمل 
أوجييه الذي حــل ثانيا في موناكو 
ورابعا في الســويد، رصيده الى 62 
نقطة في الصدارة أمام إيفانز )54) 
ونوفيل الذي خرج خالي الوفاض من 

رالي املكسيك )42).
أمــا تاناك الذي جنا من حادث خطير 
جدا في املرحلة األولى في موناكو، 
فيحتــل املركــز اخلامــس برصيد 
38 نقطــة خلــف الفنلندي كالي 

روفانبيرا )40).

تونس ـ وكاالت:
أعلن جنم التنس التونسي، مالك 
للحجر  ســيخضع  أنه  اجلزيري، 
اول  من  بداية  الذاتــي،  الصحي 
امس.ونشر اجلزيري مقطع فيديو 
عبر »إنســتجرام«، قــال فيه ما 
يلي: »عدت إلى تونس من اخلارج، 
اإلجراءات  املطار بكل  وقمت في 

الازمة«.
يفرضه  مبــا  وتابــع: »ســألتزم 
مباشــرة  حتولت  حيث  القانون، 
إلى منزلي، وســأدخل في احلجر 
الصحي ملدة 14 يوما.. سأمكث 
بينت  إن  مبفــردي، حتــى  هنــا 
التحاليل ال قــّدر اهلل فيما بعد 
أنني أصبت بفيــروس كورونا، ال 
أمرر العدوى لعائلتي أو أصدقائي 

أو أقربائي«.
وأردف: »علــى اجلميع في تونس 
أن يلتزمــوا باحلجــر الصحــي، 
خصوصــا الذيــن كانــوا خارج 

الباد، وهذا اإلجــراء مهم جدا، 
باعتبار أن وباء كورونا انتشر في 
كل العالــم، وعلينــا أن نحمي 

بادنا منه ونحول دون انتشاره«.

باريس ـ وكاالت:
الفرنســي عقد  مــدد موناكــو 
العب وســطه الروسي ألكسندر 
بحسب  واحد،  ملوســم  غولوفني 
مــا أعلن اول أمس فريــق االمارة.
التي  العالم  بــكأس  وبعد جناحه 
اقيمت في بــاده، انتقل غولوفني 
(23 عاما( الى موناكو بعقد حتى 
حزيــران 2023 مقابــل 30 مليون 

يورو قادما من سســكا موسكو، 
ميتد  اجلديد  عقده  اصبح  وبالتالي 

حتى 2024.
وعانى الروسي املوسم املاضي من 
اصابــة قوية فــي كاحله، وخاض 
حتى االن 65 مباراة مع فريقه في 
55 في  مختلف املسابقات، بينها 
الدوري احمللي، سجل فيها 7 اهداف 

و8 متريرات حاسمة.

ولعب غولوفــني )33 مباراة دولية 
و5 أهداف( 25 مباراة هذا املوســم 
 3 24 اساسيا، سجل فيها  بينها 
متريرات حاسمة.ويحتل  و4  اهداف 
في  راهنا  التاســع  املركز  موناكو 
الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن 
رينس اخلامــس، وذلك قبل تعليق 
فيروس  تفشــي  بســبب  الدوري 

كورونا املستجد.

أوجييه يحرز فوزه األول لهذا العام 
بعد سباق مختصر بسبب الكورونا

مالك الجزيري يخضع نفسه للحجر الصحي

موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين

أوجييه

مالك اجلزيري



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكــد وزير الشــباب والرياضة، احمد 
العراقي سيهزم  ان الشــعب  رياض، 
بــارادة الشــجعان و نخوتنا  كورونا 

املعهودة.
الرســمية  رياض عبر صفحته  وقال 
على »فيســبوك«، »علمتنا التجارب 
امام  وخاب  امللمــات  وصقلتنا  واحملن 
صمودنا كل عنيد، كلمات نســوقها 
فــي زمانهــا ومكانها، ومــن يقلب 
والقريب  التليــد  املاضــي  صفحات 
ســيدرك ان العراق جمجمة العالم 
ليكون  اإلنســانية، حباه اهلل  ومهد 
امنوذجا وصورة ناصعة ال تشــبه اية 
فشــواهد  االرض،  في  اخــرى  بقعة 
النخوة واملروءة والتكاتف اكثر من ان 

نعدها«.
املسؤولية  وبحكم  »حقيقة  واضاف 
يوميا كــم هائل  اطالــع  والعمــل 
مــن االخبار واملســتجدات وتطورات 
االوضــاع بشــان فايــروس كورونــا 
وانتشاره واستشف من كل ما يقال 
الرادع األكبر  ان املناعة الذاتية هــي 
لــه، أما التوعيــة واملناعة اجملتمعية 
التي تبعــث االمل في النفوس فإنها 
تشكل قوة مضاعفة اكبر من الوباء، 
ومن وحي هذه احلقائق الثابتة فان ما 
منلكه اليوم من ارادة وتعاون ومتاسك 
فــي امللمات يفــوق ما لــدى الدول 
وتكنولوجيا  استعدادات  من  الكبرى 
حديثــة عجزت امام هــذا الفايروس 
التامات  وكلماته  باهلل  امياننا  يعززها 
التي بشــرنا بها فقال جل في عاله ) 

فإن مع العســر يســر إن مع العسر 
يسر ( ولو تتبعنا القران الكرمي لرأينا 

البشرى في ثنايا االيات املباركة«.
هــذا واعلن وزير الشــباب والرياضة 

احمد رياض، التبرع براتبه الشــهري 
وامتيازاتــه لدعم املــالكات الطبية 
والصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الوزير عبر حاســبه الرســمي 

»اخواني  إنــه  »فيســبوك«،  علــى 
االعــزاء يهــون دون عراقنــا ما منلك 
وما نســتطيع فعله ومــا يتبادر الى 
اذهاننــا في ســاعات الصعــاب اال 

اليســير لعل اهلل يوفقنا الى ما هو 
اكبر واشمل ، ويطيب لي ان اعلن عن 
مبادرة اولى هي ابســط ما استطيع 
تقدميه اليوم وليس غــدا عبر التبرع 

مبرتبــي وايــة امتيازات اخــرى دعما 
الطوعيــة، ومالكاتنا  فرقنــا  جلهود 
االماجد، عســى  وابطالها  الصحية 
اهلل ان يجعل في ما اقدم عليه سببا 
لتعافي مريــض او توفير ما يبعد عن 

اهلنا شبح الوباء«.
واضاف »هنا اود ان تصل هذه املبادرة 
وتنال القبول من جميع االخوة الوزراء 
والنــواب وكل الذيــن يســتطيعون 
املشــاركة فيها، كما اود ان أعلن عن 
وضع جميع منشــئات وزارة الشباب 
من قاعات جاهزة وغيرها حتت تصرف 
هذه الفــرق الطبية ومتى ما تطلبت 
احلاجة لهــا، وان اكون بني شــبابنا 
الغيور مــن املتطوعني حتى يأذن اهلل 
بفرجه القريب الذي يســر به شعبنا 
ويبعد عنهم كل بالء انه نعم املولى 

ونعم اجمليب«.
من جانب اخر، كشف االحتاد املركزي 
لكــرة القدم، حقيقة إلغــاء الدوري 

املمتاز للموسم احلالي 2019/ 2020.
والصفحات  املواقــع  بعض  وتداولت 
االجتماعي،  التواصــل  مواقــع  عبر 
خبر إلغاء الدوري املمتاز بعد موافقة 
12 ناديــاً مــن اصل 15.وقــال عضو 
الكرة حسني  الحتاد  االعالمي  املكتب 
اخلرســاني ان »األنباء التي تشير إلى 
إلغــاء دوري الكرة املمتــاز، عارية عن 
الكرة  ان »احتــاد  الصحــة«. وأضاف 
ســيعقد اجتماعا مع ممثلي األندية، 
ســيتم حتديده بعد انتهاء مدة حظر 
التجوال، بعدها ســيتم االتفاق على 
القرار النهائي«.يذكــر ان احتاد الكرة 
قــد أعلن تأجيل عقــد االجتماع مع 

ممثلي األندية حتى إشعار اخر.

وزير الشباب والرياضة: سنهزم كورونا
 بارادة الشجعان و نخوتنا المعهودة

اول مسؤول »عراقي« يتبرع براتبه الشهري لدعم إجراءات الوقاية من »كورونا«

الكهرباء يمنح 
محترفيه إجازة

ناشئو الميناء في 
صدارة دوري البصرة

الديوانية تعلق 
منافساتها الرياضية

لجنة الركبي 
توقف نشاطها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت جلنــة الركبي ، أول أمــس، تعليق 
جميع نشاطاتها امتثاالً لتوجيهات خلية 
ووزارة  والرياضــة  الشــباب  األزمة وجلنة 
الشباب والرياضة بسبب انتشار فايروس 

كورونا.
بيان صحفي »حفاظا  اللجنة في  وقالت 
على ســالمة جميــع مــالكات اللجنة 
وباخلصــوص مدربينا والعبينــا، مت ارجاء 
تدريبــات املنتخبــات الوطنيــة وتأجيل 
بطولــة اجلمهورية لشــهداء العراق الى 

إشعار اخر«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
منحــت إدارة نــادي الكهربــاء، العبيها 
إجــازة مفتوحة، حلني  األربعــة  احملترفني 
املمتاز. الــدوري  منافســات  اســتئناف 
وقال مــدرب الفريق، عبــاس عطية، في 
تصريحات صحفيــة، إن النادي منح كال 
مــن الكاميروني موجنــي والنيجيري بابا 
أبو بكر  موسى والغاني منساه والعاجي 
كونيه، إجــازة مفتوحة، على أن يلتحقوا 

بالفريق حال عودة النشاط.
وأضاف أن اإلجراءات االحترازية املتخذة من 
قبل خلية األزمــة »صارمة«، وبدأت بغلق 
املدن، وبالتالي وجود احملترفني مســؤولية، 
رعاية ومتابعــة، ووفق  حيث يحتاجــون 
التوصيات سيكون من الصعب التواصل 
معهم.وأشــار إلى أن الالعبني سيعودون 
إلى العاصمة بغــداد، ويلتحقون بالفريق 
حال انتهت األزمة. ويحتل الكهرباء املركز 
الرابع عشــر في الدوري، برصيد نقطتني 

فقط.

متابعة الصباح الجديد:
سيطر نادي امليناء بكرة القدم للناشئني، 
على صدارة دوري البصرة للفئات العمرية 

بعد الفوز في مباراة يوم أول امس.
وضمن منافسات اجملموعة األولى املرحلة 
الثانيــة اجلولة الثانية مــن بطولة دوري 
البصرة للفئــات العمرية بكــرة القدم، 
تغلب ناشــئو املينــاء فــي لقائهم مع 

البصرة بهدفني مقابل هدف واحد.
املدافع  الالعبــان  احرزها  املينــاء  أهداف 
عالء. ســجاد  واملهاجم  أحمد،  حســني 

وبهذه النتيجة اصبح امليناء بـ15 نقطة 
وأحكــم قبضته على صــدارة اجملموعة 
ثاني  فــي  الكاملة  وبالعالمــة  األولــى 
على  الثانية.ويشــرف  املرحلة  مواجهات 
تدريب فريق ناشــئني امليناء، فاضل ناصر 
مدرباً، وهيثم حســن مســاعد، وسجاد 
عبد النبي مســاعد ثاني، ووسام جمعة 

مدرب حراس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت مديرية شــباب ورياضة الديوانية 
بايقــاف كافــة االنشــطة الشــبابية 
والرياضيــة وغلق كل املنشــات اخلاصة 
بذلك كاجراء احترازي ضد فايروس كورونا.
ورياضة احملافظة سعد  وقال مدير شباب 
عبد االمير » ان هــذا االجراء ياتي تنفيذا 
لتوجيهات خليــة االزمة .واضاف » يكون 
دوام املوظفني في تلك املؤسسات بنسبة 

٥٠% وحتى اشعار اخر.

وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض

بغداد ـ الصباح الجديد:

العراقية  األنديــة  أغلــب  علقــت 
أنشطتها، على خطى نفط الوسط 
الــذي كان ســباقا لهــذه اخلطوة.
وأعلنــت إدارات كل من، القوة اجلوية 
واملينــاء والنفط وأمانة بغداد وأربيل 
اجلنوب  ونفط  والكهربــاء  والطلبة 
الكهربائية،  والصناعــات  واحلــدود 
على  الرســمية  صفحاتهــا  عبــر 
األنشطة حلني  »فيســبوك«، جتميد 
صدور قرارات جديدة من خلية األزمة.
وكانــت بعــض الفرق قــد خاضت 
تدريباتهــا، ، برغــم توجيهات خلية 
األزمة مبنع التجمعات.يشــار إلى أن 
االحتاد املركزي لكــرة القدم، قرر في 
الدوري  وقت سابق تأجيل منافسات 
املمتــاز، حتــى يوم 23 من الشــهر 

اجلاري.
وعلق نادي نفط الوســط نشاطاته 
متاشــيا  الرياضية  األلعــاب  بكافة 
مع قــرارات خلية األزمة املشــكلة 

ملكافحــة فيــروس كورونا.وأصدرت 
إدارة النادي بيانا رســميا حصل على 

نسخة منه وجاء فيه:
تترقب إدارة نادي نفط الوســط عن 
التي تعصف  كثب تطورات األزمــة 
بالعالم جراء انتشــار فيروس كورونا 
ومتاشــيا مع توجيهات خلية األزمة 
وحفاظــا علــى صحــة وســالمة 
جميع الطواقــم التدريبية واإلدارية 
والالعبــني، تقــرر إيقــاف جميــع 
الفعاليات  بكافة  النادي  نشــاطات 
حلني صــدور توجيهــات جديدة من 
خليــة األزمــة تتيــح لنــا معاودة 

النشاطات الرياضية.
الوســط  نفط  نادي  إدارة  وتتمنــى 
الكرمي  والســالمة لشعبنا  الصحة 
والعالــم أجمــع، أبعــد اهلل عــن 
اإلنســانية شــر الوباء إنه ســميع 
مجيب.ويقف فريق نفط الوسط في 

املركز الثالث في الدوري املمتاز.
وتزايــدت الشــكوك حــول إمكانية 
استكمال مســابقة الدوري العراقي 
لكرة القدم، في ظل تفشــي فيروس 

الــدوري  بطولــة  كورونا.وواجهــت 
املوسم مشاكل كبيرة،  العراقي هذا 
حيث ألغيت عقب مرور 4 جوالت، ثم 
مت االتفــاق على آلية جديــدة بإقامة 
املســابقة من مرحلة واحدة، قبل أن 
تتوقف بسبب كورونا.ويسلط التقرير 
التالــي الضوء على الســيناريوهات 

املتوقعة ملصير الدوري احمللي:
خيــار اســتكمال الدوري قــد يكون 
حاضــرا كفكرة في حــال مت القضاء 
على فيــروس كورونا أو محاصرته في 
غضون أســابيع من إيقاف املنافسة.

ومن املمكن أن تســتكمل منافسات 
الــدوري الســيما وأن اآلليــة التــي 
اعتمدتها جلنة املســابقات مختصرة 
جــدا وبالتالي هنــاك 9 جوالت فقط 

متبقية على انتهاء املوسم.
اخليار األكثر رواجا هو إمكانية ترحيل 
املوسم احلالي إلى املوسم املقبل مع 
االحتفاظ بالنتائج التي حتققت خالل 
اجلوالت اخلمــس املاضية.كما قد يتم 
ترحيل املوسم مع البدء مبكرا وإلغاء 

اجلوالت التي لعبت.

إلغاء  أيضا  املطروحة  املقترحات  ومن 
مســابقة  وتنظيم  احلالي  املوســم 
تنشــيطية للفرق املنافسة لتحديد 
فقط من سيشــارك فــي البطوالت 
ترتيب  اعتمــاد  اخلارجية.كمــا ميكن 
الفرق فــي اجلوالت اخلمــس املاضية 
لتحديد من سينافس على املشاركة 

اخلارجية.
وهناك مقترح آخــر يتمثل في إلغاء 
املوســم بشــكل كامل مع تنظيم 
الــدوري في املوســم املقبــل بوقت 
مبكر جدا، فيما ســتكون املشاركات 
اخلارجية لألندية وفق ترتيب املوســم 

املاضي.
لكن ها املقترح ســيواجه اعتراضات 
كبيرة مــن عدد مــن األنديــة التي 
حققت في املوسم احلالي نتائج مميزة.

وفي حــال تأخر انفــراج أزمة فيروس 
كورونا خالل الشهر املقبل، وجلأ االحتاد 
إلى إلغاء الدوري، قد يكون استكمال 
كأس العــراق هو احلل األمثل لتحديد 
الفــرق املشــاركة فــي البطــوالت 

اخلارجية.

تقـرير

أندية الدوري الممتاز تجمد أنشطتها الرياضية
سيناريوهات مختلفة بعد أزمة كورونا

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز
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بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز االحتــاد املركزي لكــرة الطاولة 
بســتة مناصب في جلان احتاد غربي 
آسيا للعبة بحســب تشكيل احتاد 
غربي آسيا للجانه مؤخرا، وفاز عادل 
عبد اهلل بعضوية التقييم واملتابعة 
وحكمت شــفيق في جلنــة احلكام 
وهيفي طه في اللجنة الفنية وعمر 
صبري في جلنة التسويق وفي اللجنة 
اإلعالمية فاضل فــرج وفي العلمية 
قاسم كيلون، علما ان امني سر احتاد 
اللعبة عباس وحيد يشــغل منصب 
نائــب رئيس احتاد غربي آســيا لكرة 

الطاولة األردني فواز الشرابي.
وكان بيان احتاد غربي آســيا على وفق 
ادارة  اآلتي: شــكل مجلــس  النحو 
احتاد غرب آســيا لكرة الطاولة، جلانه 
تفعيل  بهدف  وذلــك  عنه،  املنبثقة 
عمل االحتاد خالل الفترة املقبلة والتي 
ستشهد اقامة العديد من البطوالت 
حسب ما كشــف عنه رئيس االحتاد 
املهندس فواز الشرابي.واكد الشرابي 
جنــاح االحتاد طيلــة مســيرته في 
السنوات املاضية، عبر التزامه بإقامة 
البطوالت فــي مواعيدها والذي ادى 
للعبة  الفنــي  املســتوى  الى تطور 
في املنطقة.واشــار الشرابي، الى ان 
االحتاد ومقره العاصمة االردنية عمان، 
يسعى الى ادامة بطوالته ونشاطاته 
املنوعة بالتعاون والتنســيق الكامل 

مع احتادات املنطقة.
عقــد  االحتــاد  ادارة  مجلــس  وكان 
العاصمة عمان  األخير في  اجتماعه 
األوملبية  التصفيــات  هامــش  على 
نائبيه  وحضور  الشــرابي،  برئاســة 
عبــاس وحيــد )العــراق(، ورضــوان 
الى  اضافة  )فلســطني(،  الشــريف 
اعضــاء االحتــاد عبدالكــرمي املنقور 
)الســعودية(، وعبدالرحمن املنهالي 

)اإلمــارات(، واألمــني العام أســامة 
االحتاد عمر سعادة،  ومدير  األســمر، 
واملديــر املالي علــي النوافعة، حيث 
التي تهم  العديد من األمــور  ناقش 

اللعبة في املنطقة.
وحســب األمني العام لالحتاد أسامة 
األســمر قــرر مجلــس ادارة االحتاد 
اضافــة جلنة التقييــم واملتابعة ومت 
تشــكيل هذه اللجنة برئاسة عضو 
اإلدارة محمد اجلساســي  مجلــس 
)ُعمان( وضمت كال من أروى ابو حالوة 
)فلســطني( ورضا دقمسي )سوريا(، 
)الســعودية(، ومحمود  املزيد  وسارة 
العمــري )األردن(، وعــادل عبــداهلل 
)العــراق(، وتشــكلت جلنــة احلكام 
برئاســة عضو مجلــس ادارة االحتاد 
رضوان الشريف )فلسطني(، وعضوية 
تقي ابراهيم )البحرين(، وعالء كناني 
)األردن(، ولودي هزيز )ســوريا(، ونوفل 
احلبشــي )اليمن(، وحســن العمري 
)قطــر(، وعــالء نــدى )فلســطني(، 
وتشكلت  )العراق(،  شفيق  وحكمت 
اللجنــة الفنيــة برئاســة عضــو 
مجلــس ادارة االحتــاد عبــاس وحيد 
هادي  جعفر  عضويتها  وفي  )العراق( 
)البحرين(، وزاهي ابو العسل )األردن(، 
وأحمــد البحــر )اإلمــارات(، وطوني 

أبــو عســلة )ســوريا(، وعبدالعزيز 
الطاهر )السعودية(، وعيسى كنعان 
)فلســطني(، وهيفي طــه )العراق(، 
وضمت جلنة التســويق التي يرأسها 
عضــو مجلــس اإلدارة علــي املادح 
)البحرين(، كال من ناديا رشاد )األردن(، 
ومحمد  )اإلمــارات(،  وعلــي صابــر 
الدوســري  وهيا  )ســوريا(،  موصلي 
)قطر(،  الــزارع  وثاني  )الســعودية(، 
وعمر  )فلسطني(،  شرار  أبو  ومحمود 
صبــري )العراق(، وتشــكلت اللجنة 
اإلعالميــة، والتــي يرأســها عضو 
مجلــس اإلدارة عبدالرحمن املنهالي 
عبدالكافي  جانــب  الى  )اإلمــارات( 
)قطر(،  العبري  ونورا  )اليمن(،  احلبيش 
وأحمد أبو ذياب )فلســطني(، ومتعب 
فرج  وفاضل  )الســعودية(،  اجلوهــر 

)العراق(.
اما اللجنة العلمية فقد تشــكلت 
برئاســة عضو مجلــس ادارة االحتاد 
)الســعودية(،  املنقــور  عبدالكــرمي 
)اإلمارات(،  البلوشــي  مجد  وضمت 
وديانا نعوس )سوريا(، وخالد الكواري 
)فلسطني(،  سمحة  ومحمد  )قطر(، 
وعبداحلليم  )العراق(،  كيلون  وقاسم 
الشــمالن  وعاليد  )األردن(،  الدالبيح 

)السعودية(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى جنم نــادي الزوراء، مهند عبد 
الرحيــم، انبــاء اعتزالــه اللعب 
دوليــاً. وتداولــت بعض صفحات 
مواقــع التواصل االجتماعي، خبر 
اعتزال مهنــد للعب الدولي.وفي 
الرحيم  عبــد  قال  الصــدد،  هذا 
في حديــث صحفــي، إن »االنباء 
التي اشــارت الى اعتزالي اللعب 

دوليــاً عارية عــن صحة«.واضاف 
بالقــول »من املبكــر احلديث عن 
هذا املوضوع، الزال بامكاني تقدمي 
املزيــد من اجل الــزوراء ومن اجل 

بلدي«.
جتدر االشــارة الى عبــد الرحيم، 
ســجل هدفني في املوسم احلالي 
مــع النــوارس بعد مــرور خمس 

جوالت من دوري الكرة املمتاز.

شعبة اإلعالم:
اقام قســم املوهبــة الرياضية في 
صالح الدين التابع الى دائرة شــؤون 
االقاليم واحملافظات بوزارة الشــباب 
والرياضــة، وبالتعــاون مــع قطاع 
الصحــة فــي احملافظــة ، مركزي 
موهبة كــرة القــدم والتايكواندو،  
محاضرة توعوية عن فايروس كورونا 
واشتملت احملاضرة على محاور عده 
منها:  التعريــف مباهية الفايروس ، 
و اسباب انتشــاره واعراض اإلصابة 
الوقاية من  الفايروس، وطــرق  بهذا 
العــدوى، واالجــراءات املطلوبة من 
الشــخص عند الشــعور بأعراض 

اإلصابة.
وفي نهاية احملاضرة  قدم احملاضر عددا 
من التوصيات التي ميكن ان تضعف 

الفيــروس وهــي تعزيز نظام  تأثير 
املناعة، كذلك جتنب اخملالطة مع أي 

شخص مصاب باحلمى والسعال.

متابعة الصباح الجديد:
الدوحــة بطولة االندية  اختتمت في 
الدوليــة للجمباز الفنــي في الفئات 
الســنية اخملتلفة مبشــاركة 50 العبا 
والعبة من ضمنهم ستة العبني ميثلون 

منتخــب تربية ميســان. وقال مدرب 
املنتخب »احمــد مطرود« في تصريح 
صحفي ان« دعــوة من االحتاد القطري 
للمشــاركة في هذه البطولة املهمة 
التي حضرها مدير عام تربية ميســان 

جامعة  ورئيــس  الســاعدي«  »رياض 
ميســان »عبد الباســط محســن« 
وعميد كلية التربية الرياضية »ماجد 
شــندي« وتواجد ســفير العراق لدى 

قطر »عمر البرزجني«.

تربية ميسان في بطولة دولية للجمباز الفني 

كرة الطاولة تحصد 6 مناصب
 في لجان اتحاد غربي آسيا

مهند عبد الرحيم ينفي خبر اعتزاله الدولي

نشاطات وقائية لموهبة 
صالح الدين تحسبا لكورونا 

احتاد غربي آسيا لكرة الطاولة

مهند عبد الرحيم

محاضرة ملواهب صالح الدين



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

انتقد النجم التركي كينان 
أميرزالــي أوغلو سياســة 
رجب  جمهوريتــه  رئيــس 
طيــب أردوغــان، بســبب 
السورية،  احلرب  في  تدخله 
داعيــا ايــاه بأن يســحب 
اجلنــود األتراك من ســوريا 
علــى  فقــط  ووضعهــم 
حلمايتها،  التركيــة  احلدود 
اضافة الى عدم تدخله في 
الدول العربية االخرى ايضا، 
التركي  الشعب  ان  مشيرا 
ال يســتطيع حتّمــل املزيد 
من فقدان اجلنود. وقد القى 
في  كبيرة  ضجة  تصريحه 
بني  اآلراء  وانقسمت  تركيا، 
مؤيد ومعــارض له. وهناك 

بني  حتى  اآلراء  في  انقسام 
فناني تركيــا فيما يتنعلق 
سوريا  بشأن  تركيا  بتدخل 
وليبيا. اجلدير ذكره ان كينان 
أميرزالي أوغلو رفض مؤخرا 
قــرار الدولــة عندهم مبنع 
في  اجلنســية  املشــاهدة 
وأفالمهم،  مسلســالتهم 

وعده قمعا للحرية.

اللبنانــي  حّيــا الفنــان 
راغب عالمة العاملني في 
اجملــال الطبــي والصحي 
في لبنان، ســواء األطباء 
أو املمرضــني، جلهودهــم 
مواجهة  فــي  الكبيــرة 
"كورونــا"،  فيــروس 
ووصفهــم بـــ "اجلنــود 
اجملهولــني". وكتب عالمة 
اخلاصة  صفحتــه  فــي 
التواصل  أحد مواقع  على 
"اجلنــود  اإلجتماعــي: 
عن  املدافعني  اجملهولــني 
كل واحــد فينا، يواجهون 
تصل  لكيــال  الكورونــا 
إلينــا مليار حتية لكل فرد 
عالمة  نشر  كما  فيكم". 
مقطع فيديو لبيل غيتس 

في عام 2015، يتحدث فيه 
عن توقعه بإنتشار فيروس 
سيصيب  العدوى،  شديد 
عددا كبيرا من األشخاص. 
هذا  "اســمعوا  وكتــب: 
الرجــل العظيم لتعرفوا 
الكورونا!  أتــت  أيــن  من 
إنهــا صنيعــة األشــرار 
الذين حكموا العالم ولم 

يفكروا إال بالشّر.

نشرت املمثلة اللبنانية 
كارمــن لبس صورة لها 
اخلاصة،  صفحتها  على 
ألحد  مراجعتها  تظهر 
داعيــة  مشــاهدها، 
مــن خاللهــا املتابعني 
منازلهم  فــي  البقــاء 
والوقايــة مــن فيروس 
وكتبــت:  كورونــا. 
الضجــر  ع  "بالبيــت، 
بليز  مشــاهدي.  اراجع 
بالبيت  خليكــن  للكل 
وانتبهــوا ع حالكــن و 
مــا تختلطــوا و اتوّقوا 
ألن كورونــا مش لعبة. 
بالصــني عــم يحتفلو 

بانحســار موجة املرض 
احتياطاتكن  أخذوا  ألن 
نتعلم  خلونــا  بجدية، 
منن و ننتبــه و نتحمل 
الوقايــة  مســؤولية 
الدولة  ع  نّتــكل  ومــا 
ببّوسكن.. بس من بعيد 

لبعيد".

كينان أميرزالي أوغلو

كارمن لبس

راغب عالمة

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

قبل ان ينتبه اجملتمع الدولي حلجم اخلطر الذي يشــكله 
فايروس كورونا )كوفيد 19 املســتجد( كان اسالف ذلك 
الفايروس قد بعثوا مثل تلك الرســائل للحياة والبشــر 
على ســطح هذا الكوكب االزرق. السباب وعلل نحن في 
غنى عن التطرق الى تفاصيلها في مقالنا هذا، لم حتظ 
مثل تلك الرســائل باالهتمام الالزم، حتى بعدما اعلنت 
منظمــة الصحة العاملية هذا الفايروس بوصفه جائحة 
تهــدد اجلميع من دون اســتثناء؛ ما زالــت بعض القوى 
واالوساط النافذة تتعاطي معه وفقاً ملتطلبات مصاحلها 
نواقيس كورونا  الضيقة.  واملادية  والسياســية  الفئوية 
واضحة وصريحة وشاملة ومباشرة، لنمط حياة البشر 
االســتهالكي والشــره، والذي احلق ابلغ الضــرر باحلياة 
وسالمة البيئة على تضاريس هذا الكوكب الضاج بكل 
اشكال احلياة. مثل هذه الرسائل واالشارات وجهتها من 
قبل وفي مناسبات عديدة، غير القليل من الشخصيات 
العلمية واملؤسســات الرصينة املهتمــة بأمر التعاطي 
الواعي واملســؤول مع نواميس الطبيعة وشروط احلياة 
الســليمة واملتكافئــة في هذا العالــم، لكنها لم جتد 
اذان صاغية من قبــل احليتان القابضة على مقاليد امور 
ما يعرف بـ )الــدول العظمى ومحاورها ومؤسســاتها 

العسكرية واملالية الضخمة(.
لقد اطاح هذا الفايروس وبوقت قياســي بالكثير من 
معالــم الهيبة الزائفة لعالم اليــوم، تعطلت احلياة 
واملصالح احليوية ملليارات البشر، وشحبت الهلوسات 
العقائديــة وااليديولوجية ومــا يتجحفل معها من 
ســرديات ومدونات وشعارات وادعاءات. عندما ينهمك 
الســطوة  وانتزاع  الثروات  املتناهشــون على فرهدة 
والهيمنة على اكبر مساحة ممكنة من هذا الكوكب، 
وعبر االستغالل املفرط ملا اوجدته الثورات العلمية من 
وسائل وادوات وتقنيات، من دون االلتفات الى ما يرافق 
ذلك من منو مــوازي لالمكانية الســلبية حذرت منه 
العقول والضمائر احلية؛ تصبح ابواب احلياة على هذا 
الكوكب مشرعة أمام كورونا املستجد وما سوف يرثه 
من سالالت فايروســية، يصبح امامها ذلك السلف 
مجرد مزحة. مع مثل هذه املوجة الشديدة من اخلوف 
والذعــر والهلع، الذي بســط هيمنتــه على اجملتمع 
الدولي بكل تالوينه ومدوناته و"هوياته القاتلة"، يجد 
العالم نفسه أمام مســؤولية االنعطاف مجدداً الى 
القيم والتوجهــات واالرث الذي يضع أمن وســالمة 
احلياة )كل اشــكال احليــاة( علــى رأس اولوياته، كي 
نتمكن من كبح جماح هذه الســباقات الوحشــية 

للسيطرة وفرض النفوذ.
أما بالنسبة لنا نحن ســكان هذه املضارب املنكوبة 
بكل ما يحتاجه كورونا املســتجد، من شــروط حياة 
ومناخات وبيئة صحية واجتماعية وثقافية وارث عريق 
من اخلرافات واخلزعبــالت؛ فمصائرنا )افرادا وجماعات( 
تتمايل على كف عفريت، بانتظار ما سوف تقذفه لنا 
االقدار ومراكز البحوث ومختبرات الدول املتقدمة، من 
لقاحات ووسائل اغاثة تنتشلنا من هذه احملنة، قبل ان 
تتحول بهمة منابر ومنصات الشعوذة والتهريج؛ الى 
سيل جديد من "غضب اهلل" على عياله املارقني وغير 
ذلك من ترســانة علومهم املطلعة على تفاصيل ما 

في االرض والسماء.
ان غــزوة كورونا )كوفيد 19( عرت هشاشــة غير القليل 
من االنظمة السياسية واالدارية، ومدى اغترابها وتنافرها 
وحاجات وحتديات عصرها، كما انها وبالرغم من اخلسائر 
البشــرية واملادية اجلســيمة التي احلقتها؛ كشفت عن 
العالقة الوثيقة للنظام السياسي واالداري وحجم تأثير 
وفاعلية تلك اجلائحة، وما مثال تايوان )احملاذية للصني( في 
التصدي لها، اال دليل واضح على تلك العالقة، وباملقابل 

هناك بلدان اخرى قدمت عكس ذلك متاماً...  

ومضــة

كورونا.. خريف العناوين الكبيرة

سمير خليل
يســتعد اخملرج الســينمائي العراقي 
املغتــرب فــي بريطانيا جعفــر مراد 
أكمل  والــذي  اجلديد  فيلمــه  لتقدمي 
لندن،  مدينــة  في  مشــاهده  تصوير 
وأصبح جاهزا للعرض واملشــاركة في 

املهرجانات السينمائية.
 حتدث مراد عن فيلمه اجلديد: "وصمة 
عار" أول افالمي الوثائقية، أناقش فيه 
الظلم الكبير الذي وقع على مجموعة 
كبيرة من الشباب العراقي، والذي كان 
ضحية حرب اخلليج عام 1991، احببت 
ان أركز على مدينة واحدة والتي ضمت 
العدد االكبر مــن هؤالء الضحايا وهي 
مدينــة البصــرة والتي ضمــت 500 

ضحية من الشباب.
 ويضيــف: "كنت ابحــث عن موضوع 
مهم كــي اقــوم بكتابتــه واخراجه 
أجد  لم  وبصراحــة  وثائقــي،  كعمل 
عمل ميس مشــاعري مثل هذا العمل. 
وميكن  كثيــرة  العراقيــة  املواضيــع 
توثيقها وكنت محظوظا بعثوري على 
هذا العمل املهم والذي سيكون نقلة 
في مســيرتي الفنية بســبب أهمية 
املوضوع واملشــاعر االنسانية املوجودة 

فيه وطريقة تناولي لها".
"التصوير  يقول:  التصوير  مراحل  وعن 
كان صعبــا جــدا ملا يحتويــه العمل 
يودوا  الضحايا، لم  من اســرار لهؤالء 
مناقشــتها فــي البدايــة، لكننــي 
عن  الكاميرا  امام  ليتحدثوا  اقنعتهم 
الذي وقع  الكبير  هذه االسرار والظلم 
عليهم وعمليــة اقناعهم كانت بحد 
ذاتها خطوة كبيرة في مراحل التصوير 
التــي حصلنا  املعلومات  لنوثــق كل 

عليها من هؤالء الضحايا". 
اخــذ مدة طويلة  "التصوير  ويضيف: 
جــدا ليكتمل الن اجلزء الكبير كان في 
البصرة واجلــزء االخر هنا في بريطانيا، 
زرت العراق أكثر من مرة لتهيئة أفضل 
ارضية للتصويــر واعدنا التصوير أكثر 
من مرة كي نخرج بأفضل صورة ممكنة، 

وهنا يجب ان اشــكر صديقي الفنان 
رعــد ابو اشــتر على مســاعدته لي 
وكان  البصرة،  تصوير مشاهد  إلكمال 
يتمنى ان يشــاهد العمل ولكن القدر 
حال دون حتقيــق امنيته ألنــه انتقل 
الــى رحمة اهلل في بدايــة هذا العام، 
وانا اهدي هــذا العمل لروحه وادعو له 

بالرحمة".
وعــن اجلهــة املنتجة قال: "شــركة 
)هارمونيكا فيلم( انتجت الفيلم وهي 
مملوكة لصديقي املوســيقار االجنليزي 
جاز وينهام، واســهمت ايضــا بإنتاج 
الفنانني  اصدقائــي  واشــكر  العمل، 
ياســني ماهــود واحمد شــمة على 
مشــاركتهم في هذا العمــل، اتوقع 

لهــذا الفيلم مشــاركات كثيرة في 
ينجح  ان  وامتنى  العامليــة  املهرجانات 
ملا يحملــه مــن موضــوع مهم لم 
يناقش من قبل، كي يشــاهد العالم 
واحدة من املآســي التــي وقعت على 
مجموعة كبيرة من الشباب العراقيني 
والذي مــا زال يعاني منهــا الى يومنا 
هذا. اول مهرجــان اختار الفيلم لكي 
الرسمية فهو  يعرض في مســابقته 
مهرجان "وايت دير فيلم فســتيفال" 
في بريطانيا وان شاء اهلل تكون هناك 

مشاركات اخرى".
وســبق خملرجنا مــراد ان قــدم افالما 
مثل)هارمونيكا( و)la voyage( الرحلة 
و)العــودة الى فكتوريــا( وحصل على 

عدة جوائــز في مصر، و)خلــف املرآة( 
الذي حصل على جائــزة أفضل فيلم 
بريطانيا على  الهند، وجائزتني في  في 
الفيلم نفســه.  كما عرض في بغداد 
اجنليزي(  )فطــور  روائي اســمه  فيلم 

مدته )72( دقيقة. 
شــارك في مهرجانات عديــدة عربية 
وعاملية، في معظم الواليات االميركية 
خاصة في هوليود وسان فرانسيسكو، 
وايضا في عدد من دول اميركا اجلنوبية 
إضافة  االوروبية،  الــدول  معظم  وفي 
الى مهرجانات عربية في مصر واملغرب 
العــراق. كما حصل  وبالتأكيد  وليبيا 
على لقب سفير السينما العراقية في 

مهرجان كام السينمائي مبصر.

الصباح الجديد - متابعة:
تســببت خبيرة التجميل العراقية، 
فاطمة الديــوان، بإثارة جدل بني رواد 
االجتماعي، عقب  التواصــل  مواقع 
نشرها مقطع فيديو حتدثت فيه عن 
كيفية وضع مســاحيق جتميل عند 

ارتداء كمامة واقية من الفيروس.

وارتــدت الديوان كمامة، وشــرحت 
التجميل  أدوات  اســتعمال  كيفية 
للظهــور مبكيــاج كامل فــي أثناء 
ارتدائها، غير أن كثيرا من متابعيها 
انتقدوا تصرفها، وقالوا إنها تستهني 

بخطر الفيروس بدل تقدمي التوعية.
تصرفك   " املتابعــات:  إحدى  وقالت 

خاطئ مع األســف، كان يفترض بك 
أن تصلي مــن أجل املرضــى الذين 

يعانون، أنصحك بحذف الفيديو".
وعلقــت أخــرى "الوبــاء عاملي وقد 
حصد أرواحــا بأعداد هائلــة بينما 
تقدمني نصائح حول مساحيق  أنت 
التجميــل؟ تصرفــك يعبــر عــن 

االستهتار باملرض".
وعلقت احدى املتابعات بان العراقيني 
في العالم اليوم ميرون بأزمة خطيرة، 
"األولــى بــك ان تنشــري فيديوات 
تزيد مــن الوعي بشــأن الوقاية من 
الفيروس الذي قتل االف حول العالم، 

والعراق".

خبيرة تجميل عراقية تثير جداًل بعد اقتراحها "مكياج كورونا"

موضوعه ضحايا حرب الخليج

"وصمة عار" فيلم وثائقي للمخرج 
العراقي المغترب جعفر مراد

جانب من تصوير الفيلم

الصباح الجديد - متابعة:
كشــفت النجمة العاملية ليــدي غاغا انها 
حتدثت مــع األطبــاء لتعرف كيفيــة وقاية 
نفســها مــن فيــروس كورونا، معبــرة عن 
اشتياقها ألهلها وجدتها، لكن الوباء مينعها 
من رؤيتهم، وذلك بعد ما قال لها األطباء انه 
يجب جتّنب كبار الســن. وكتبت ليدي غاغا 
على حسابها اخلاص على أحد مواقع التواصل 
اإلجتماعي: "حتدثت مع أطباء وعلماء وقالوا 
أن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في 
املنزل واالبتعاد عن كبار الســن والتجمعات. 
امتنــى ان اقابل والدّي وجدتــي، ولكن ال اريد 
انقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به. احبك 
يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. حتدثت مع 

الرب وقالت اننا سنكون بخير".
جديــر بالذكــر ان عــددا كبيرا 

العزلة  فضلــوا  الفنانــني  من 
جتنبــا إلصابتهم  االختياريــة 
بفيروس كورونا الذي صار وباء 
عاملي، وحرصــا على االخرين 
في حــال اصابتهم به. وكان 
أعلن  هانكس  تــوم  النجم 
اصابتــه وزوجتــه بفيروس 
باحلجر  وضعهما  ومت  كورونا 
أيام  بعد  واشــيع  الصحي 
عاد  لكنه  وفاتهمــا،  خبــر 
ونفى اخلبر واكــد انه ما زال 

يتلقى العناية وانه بخير.

ليدي غاغا تحجر على 
نفسها خوفا على أهلها

الصباح الجديد - وكاالت:
الصينية  التقنيــة  عمالقة  أزاحت 
 Redmi الســتار عن هاتف xiaomi
انتظــره  الــذي   Note 9 Pro Max
عشــاق الهواتف املتطورة ألكثر من 

سنة.
نسخ  بعدة  اجلديدة  الهواتف  وجاءت 
200 و255  تتراوح أســعارها ما بــني 
املنافسة،  أسعارها  وبالرغم من  دوالرا، 
إال أنها حصلت علــى كاميرات تنافس 
فيهــا أغلــى الهواتف من حيــث قدرات 

التصوير.
وتتميز تلك الهواتف بقدرة على معاجلة البيانات 
واالتصال باإلنترنت بسرعة كبيرة بفضل معالج 

Qualcomm Snapdragon 720 ثماني النوى، وذاكرة 
وصول عشوائي 8/6 غيغابايات.

وزودتها xiaomi أيضا بشاشــات عالية الدقة مبقاس 
 Corning Gorilla Glass 6.67 بوصة محمية بزجاج
5 مقاوم للصدمات واخلدوش، وذاكرة داخلية 128/64 
غيغابايت، وبطارية ممتازة بســعة 5020 ميلي أمبير 
تعمل مع ميزة الشحن السريع عبر شاحن )33 واطا(.
كما زودت األجهزة مباسح لبصمات األصابع، وتقنيات 
لتحديد املواقع عبر األقمار الصناعية، ومســتقبالت 

إلشارات الراديو.
ويبلغ سعر النســخة املزودة بذاكرة 64/6 غيغابايت 
200 دوالر فقــط، والنســخة املــزودة بذاكرة 128/6 
فســعرها 225 دوالرا، اما التــي زودت بذاكرة 128/8 

فسعرها 255 دوالرا.

بخمس كاميرات.. xiaomi تكشف 
عن هاتفها المنتظر!

الصباح الجديد - متابعة:
من املوضوعات املثيرة للجدل اجتماعيا موضوع 
زواج شــخصني من ديانة مختلفة، لكن يبدو 
ان احلب كان ســببا حلدوث مثل تلك الزيجات، 
ومثلها مثل غيرها من الزيجات ميكن ان تنجح 

او تفشل.
الفنانــة اللبنانية كارول ســماحة تزوجت من 

رجــل األعمال املصــري وليد 
ولديهما  املســلم،  مصطفى 
طفلــة وحيدة تدعــى "تاال"، 
بود  يعيشان حياتهما  زاال  وما 

وتفاهم.
املصري  املمثــل  تــزوج  كما 
زميلته  من  الفخراني  يحيى 
في كليــة الطب مليس جابر 
التي تعتنق الدين املسيحي 
في  الزواجات  اجنح  من  وتعد 

الوسط الفني.
امــا الفنانة املصريــة نيللي 

فتزوجت من اخملرج حسام الدين 
الزواج لم  أن هذا  إال  مصطفى، 

يســتمر طويالً اذ متّ الطالق بعد 
ثالثة أشــهر بســبب فارق السن 

والغيرة املبالغ بها.
وتخلت الفنانــة الراحلة ليلى مراد عن 

ديانتها اليهودية وإعتنقت اإلسالم للزواج 
من املمثل املصــري الراحل أنــور وجدي، وبعد 

طالقهما بقيت على دينها اجلديد.

الحب دفع ببعض المشاهير 
الى تغيير دينهم

الصباح الجديد - متابعة:
من أكثر القطاعات تضرراً بعد انتشار 
فيــروس كورونا، صناعة الســينما 
الى جانب صناعة املوضة  واألفالم 
لذلك يظهر النجوم العرب وجنوم 
هوليــوود في إطــالالت غريبة 
حمالت  خــالل  بالكمامــات 
فيروس  انتشــار  ملكافحــة 

كورونا املستجد.
وحرص عدد من املشــاهير 
مشــاركة  على  العــرب 
صورهــم في الشــارع أو 
حتى تنقالتهم االعتيادية، 
الكمامات  يرتــدون  وهم 
للتأكيــد علــى ضــرورة 
بالنظافــة  االهتمــام 
لتجنــب  الشــخصية، 
نقــل العدوى مثــل راغب 
عالمة، ونيكول سابا، وحتى 

السيدة فيروز.
في حني شــارك آخــرون في 
حمالت للتوعية بضرورة البقاء 
العزل  واعتمــاد طرق  املنزل  في 
ســالمة  على  للحفاظ  املنزلــي 

األفــراد مثل نــوال الزغبي، وميريــام فارس، 
وإليســا، اذ حرصــت كالً منهــن على تقدمي 

نصائح للجمهور لتجنب كورونا.
وتأثرت صناعة السينما في هوليوود بانتشار 
فيروس كورونا خاصة مــع اإلعالن عن إصابة 
النجم توم هانكس وزوجتــه بالفيروس بعد 
العودة مــن رحلة في أســتراليا ودخوله إلى 

احلجر الصحي.
ومــن أغــرب الطرق التــي اتبعهــا النجوم 
للحفاظ على سالمتهم، ما قامت به عارضة 
األزياء ناعومي كامبــل اذ حرصت على ارتداء 
زي طبي واقي كامل وغطت شعرها ولم يعد 

ظاهراً إال وجهها فقط.

نجوم ينشرون صورهم بالكمامة 
للتوعية بأهميتها
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