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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن االحت��اد االوروب��ي، أم��س 
س��تراتيجية  بل��ورة  الثالث��اء، 
جديدة لدعم العراق في مرحلة 
م��ا بع��د "داع��ش"، م��ن اج��ل 
العديدة  للتحدي��ات  التص��دي 
الت��ي تواج��ه البالد بع��د هزمية 

اإلرهاب على اراضيه.
تابعتها  تقارير صحفية  واوردت 
"منسقة  إن  اجلديد"،  "الصباح 
السياس��ة اخلارجية في االحتاد 
موغرين��ي  فيدري��كا  االوروب��ي 
اعتم��دت مقترح اس��تراتيجية 
الع��راق"،  جدي��دة لالحتاد جت��اه 
"التص��دي  إل��ى  ذل��ك  عازي��ة 
تواجه  التي  العديدة  للتحديات 
البالد بع��د الهزمي��ة اإلقليمية 

لتنظيم داعش". 
ونقل��ت التقارير ع��ن املفوضية 
األوروبي��ة، قوله��ا، أن "االقتراح 
يتضم��ن دع��م االحت��اد األوروبي 
احلال��ي وطوي��ل األج��ل للعراق 
م��ع األخذ في االعتب��ار أولويات 

احلكومة العراقية". 
وأكدت موغيريني: "من الضروري 
اآلن العمل بس��رعة إلعادة بناء 
البالد مبش��اركة جميع مكونات 
الش��عب العراقي، وهذا يحتاج 

إل��ى دع��م دول��ي، ونح��ن على 
للحفاظ  للمساهمة  استعداد 
عل��ى دع��م للش��عب العراقي 
واحلكومة العراقية في مواجهة 
ه��ذه التحدي��ات التي تش��مل 

العراق واملنطقة".
مف��وض  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
اإلنسانية  املس��اعدات  ش��ؤون 
إن  س��تايلندس  كريس��توس 
ف��ي  كان  األوروب��ي  "االحت��اد 
طليع��ة األطراف الت��ي قدمت 
املس��اعدة الطارئ��ة للش��عب 
العراقي من��ذ بداية األزمة، وقد 
رأيت معان��اة املواطنني املدنيني 
بشكل مباش��ر في أماكن مثل 
املوص��ل والفلوج��ة"، مضيف��اً 
أن "م��ن املهم أن تظ��ل جميع 
جهود املساعدات محايدة، ومن 
العراقيني  الض��روري دع��م كل 
احملتاج��ني إلى املس��اعدة اليوم 

وغداً ومهما استغرق األمر".
أما مف��وض التنمي��ة والتعاون 
نايف��ني ميميكا، فقال  الدولي، 
ف��ي البيان املش��ترك إن��ه "في 
الوق��ت الذي يتخ��ذ فيه العراق 
خط��وات نحو مس��تقبل أكثر 
اس��تقراراً ف��إن االحت��اد األوروبي 
ملتزم بأن يكون شريكاً رئيسياً 

وحتقي��ق  اإلعم��ار  إع��ادة  ف��ي 
املستدامة  والتنمية  االستقرار 

على املدى الطويل".

ويه��دف االحت��اد األوروب��ي إل��ى 
تعزي��ز الدعم امللم��وس للعراق 
من خالل مجموعة واسعة من 

اجملاالت لتعزيز النمو االقتصادي 
واحلكم الرش��يد وتعزيز النظام 
القضائ��ي، فض��الً ع��ن تعزي��ز 

التعلي��م، حس��ب ما ج��اء في 
البيان األوروبي.

تتمة ص3

فيما خصصت أميركا 75 مليون دوالر لدعم االستقرار

االتحاد األوروبي يطلق استراتيجية مساعدة
العراق لمواجهة تحديات ما بعد "داعش"

اجتماع لالحتاد األوروبي "ارشيف"

حركة التغيير تطالب بمساءلة
المحكمة الوسطى تدين آالف المتهمين2حكام اإلقليم عن واردات النفط »المسروق«

3وتغرمهم ثمانية مليارات دينار

بغداد - وعد الشمري:
أجل مجل��س الن��واب التفاوض 
مع احلكومة االحتادية بخصوص 
مش��روع قان��ون املوازن��ة إلى ما 
بعد الق��راءة االولى، فيما عّلقت 
مش��اركتها  مختلف��ة  كت��ل 
ف��ي اجللس��ات مس��تقبالً حلني 
االخ��ذ بطلباته��ا الت��ي يتعلق 

اهمه��ا باعم��ار املناط��ق احملررة، 
اقليم كردستان،  وتعديل نسبة 
البترودوالر  واطالق تخصيص��ات 

للمحافظات املنتجة للنفط.
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وق��ال 
الوطن��ي حنني ق��دو في تصريح 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"مجلس النواب س��بق أن شكل 

للتف��اوض م��ع احلكومة  جلن��ة 
بخصوص مشروع قانون املوازنة 
التعديالت  اجراء بع��ض  بش��أن 

على بنوده".
املفت��رض  م��ن  كان   " وأض��اف: 
انط��الق املفاوض��ات م��ع نهاية 
العام املاض��ي، اذ ضّمت اللجنة 
كل من رؤس��اء الكت��ل النيابية 

اللجن��ة  اعض��اء  إل��ى  اضاف��ة 
املالية".

وأوضح أن "املؤشرات االولية تدل 
عل��ى أن احلكوم��ة ل��م تتجاوب 
مع اللجن��ة البرملانية املفاوضة، 
وهذا خلف انزعاجاً لدى مجلس 

النواب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االمني الع��ام جمللس الوزراء، 
مه��دي العالق، ام��س الثالثاء، ان 
مؤمتر إعادة االعم��ار في الكويت 
العملي��ات  تأم��ني  س��يناقش 
االنس��انية ف��ي املناط��ق احملررة، 
مؤك��دا ثقت��ه بدول��ة الكوي��ت 
تنظي��م  مج��ال  ف��ي  وجناحه��ا 

املؤمترات.

وذك��ر مكت��ب الع��الق ف��ي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، ان "االم��ني الع��ام جملل��س 
الوزراء، مهدي العالق، بحث خالل 
زيارته ال��ى دولة الكوي��ت األمور 
التنظيمي��ة ملؤمت��ر اع��ادة اعمار 
العراق الذي س��يعقد ف��ي دولة 
الكويت في شباط املقبل"، مبينا 
ان "ان املؤمتر جاء مببادرة قيمة من 

دول��ة الكويت بعد سلس��لة من 
لالتفاق على  املشتركة  اللقاءات 

اوراق املؤمتر وبحوثه". 
يك��ون  ل��ن  "املؤمت��ر  ان  واض��اف 
تقليديا، وأن الفرص االستثمارية 
التي س��يعلن عنها ستش��كل 
دعامة رئيسة، اذ سُتعد خططا 
اس��تثمارية وتقاري��ر ع��ن حجم 
االض��رار للم��دن احمل��ررة واحلاجة 

دراس��ات  وف��ق  االعم��ار  إلع��ادة 
ميدانية متخصصة". 

واوضح البيان ان "املؤمتر سيناقش 
العملي��ات  تأم��ني  موض��وع 
االنس��انية في املناط��ق احملررة"، 
مؤك��دا "ثقت��ه بدول��ة الكويت 
تنظي��م  مج��ال  ف��ي  وجناحه��ا 

املؤمترات". 
تتمة ص3

 القراءة األولى لقانون الموازنة األحد المقبل
وتأجيل تضييف العبادي  

وكاالت ـ الصباح الجديد:
م��ن  اآلالف  عش��رات  يواج��ه 
السلفادوريني املقيمني في الواليات 
املتحدة منذ حوالي 20 سنة خطر 

الترحيل بعد قرار إدارة ترامب
اذ قررت إدارة ترامب إلغاء التصاريح 
التي متكن 200 ألف ش��خص من 
السلفادور من اإلقامة والعمل في 

الواليات املتحدة.
التصاري��ح  ه��ذه  ومنح��ت 
للس��لفادوريني ع��ام 2001 بعد أن 
ضرب زلزاالن بالده��م وخلفا أكثر 

من ألف قتيل.
الس��لفادوريني حتى  القرار  وميهل 
حل��ول ع��ام 2019 ملغ��ادرة البالد، 
وإال سيتم ترحيلهم ما لم يجدوا 
طريقة تضمن لهم وضعا قانونيا 

لإلقامة.
بالفع��ل  ترام��ب  إدارة  وس��حبت 
تصاري��ح إقامة مؤقت��ة للحماية 
من عش��رات اآلالف م��ن مواطني 
هاييت��ي ونيكاراغ��وا، والتي كانت 

تسمح لهم باإلقامة والعمل في 
الواليات املتحدة.

وتنته��ي تصاري��ح اإلقامة احملمية 
للس��لفادوريني االثنني املقبل بعد 

مرور عش��رين عاما على إصدارها 
لدواع إنسانية.

ويأتي هذا القرار بعد أربعة أش��هر 
من إعالن احلكومة خطتها إللغاء 

أطلق��ه  ال��ذي  "داكا"  مخط��ط 
الرئي��س األميركي الس��ابق باراك 
أوباما حلماية للمهاجرين الشباب، 
أغلبهم من دول أميركا الالتينية، 

الوالي��ات  خ��ارج  الترحي��ل  م��ن 
املتحدة.

ومن��ح املش��رعون في مجلس��ي 
النواب والشيوخ األميركيني مهلة 
حت��ى م��ارس/ آذار املقب��ل لتقرير 
مصير 800 ألف شخص يشملهم 

مخطط "داكا".
واش��نطن  العاصم��ة  وش��هدت 
اإلدارة  ق��رار  ض��د  مظاه��رات 
االميركي��ة بإلغ��اء تصاريح إقامة 
السلفادوريني في الواليات املتحدة

الداخل��ي  األم��ن  وزارة  وأص��درت 
االميركي��ة بيان��ا أك��دت فيه أن " 
الظروف في الس��لفادور حتس��نت 
أو الوض��ع احلالي للحماية لم يعد 

مبرراً".
كما يثير القرار تس��اؤالت بش��أن 
مس��تقبل حوالي 200 ألف طفل 
عل��ى األق��ل ول��دوا ف��ي الواليات 
املتحدة وما إذا كانوا س��يواجهون 

خطر الترحيل هم أيضا.
تتمة ص3

200 ألف سلفادوري أضحوا مهددين
بالطرد من الواليات المتحدة

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
متكنت القوات املش��تركة من حترير 
27 قرية في املناطق احمليطة بقضاء 
احلويجة في اطار عملية فرض األمن 
في القض��اء واملناطق اجملاورة له في 
جنوب غ��رب كركوك، فيم��ا اكدت 
قوات احلش��د الشعبي اعتقال والي 

"داعش" هناك. 

وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن" ق��وات م��ن 
اجليش احلش��د الشعبي متكنت من 
حتري��ر 27 قري��ة في محي��ط قضاء 
احلويجة  وإلق��اء القبض على كثير 
لتنظيم  بانتمائه��م  املش��تبه  من 

داعش اإلرهابي. 
وأضاف أن "اللواء الثاني في احلش��د 
التاسعة  الشعبي والفرقة املدرعة 
للجي��ش متكن��ت من تطهي��ر تلك 
املناطق والقرى ضمن عمليات اعادة 
األم��ن للحويج��ة وأطرافه��ا لليوم 

السادس على التوالي ". 
وأوضح بأن "الق��وات االمنية ألقت 

القب��ض على 14 مش��تبه بهم في 
القرى والبزول احمليطة بالقضاء ".

 وم��ن جانبها اس��تكملت قطعات 
من اجليش وقوات احلش��د الشعبي، 
أم��س الثالثاء ، تطهي��ر خمس قرى 
شمال شرقي قضاء احلويجة جنوب 

غربي كركوك.
 وذكر بيان إلعالم احلش��د الشعبي 

‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  تلقت صحيف��ة 
نس��خة منه، ان "قوات اللواء الثاني 
ف��ي احلش��د الش��عبي وقطع��ات 
الفرقة املدرعة التاسعة في اجليش 
العراقي استكملت صباح يوم امس 
الثالثاء تطهير وتفتيش قرى مراطة 
وكواز ع��رب والصاحلي��ة وأم كصير 
والسيحة شمال شرق احلويجة من 

عناصر داعش االجرامي". 
وأضاف البيان ان " القوات سيطرت 
عل��ى عدد م��ن االس��لحة واألعتدة 
وآليات عائ��دة للتنظيم”، مؤكدا أن 
“القوات ال زالت مس��تمرة بالتقدم 
صوب القرى احمليطة بقضاء احلويجة 

ومالحقة عناصر داعش الفارة". 
تتمة ص3

القوات المشتركة تحرر 27 قرية في أطراف الحويجة وتعتقل إرهابيين عتاة

واشنطن تشهد احتجاجات ضد قرار ترامب بإلغاء تصاريح السلفادوريني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء مصع��ب املدرس، 
أمس الثالثاء، استهداف محوالت 
كهربائي��ة م��ن مس��لحني ف��ي 
منطق��ة البلديات ش��رقي بغداد 
بع��د ش��مول املنطق��ة بعق��ود 
والتجهي��ز  واجلباي��ة(  )اخلدم��ة 

املستمر للطاقة الكهربائية.
وقال املدرس في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "للمرة الرابعة 

خالل عش��رة اّيام أقدم مسلحون 
مجهولون، على اس��تهداف ثالث 
محوالت قدرة مبنطق��ة البلديات 
ف��ي بغ��داد، ف��ي محلت��ي )٧٣٤( 
و)٧٣٢(، بعي��ارات ناري��ة في يومي 
اجلمعة والس��بت املاضيني، وتكرر 
االستهداف يوم امس االول االثنني 
التجهيز  لثالث محوالت بس��بب 
الكهربائي��ة  للطاق��ة  املس��تمر 
للمواطنني بعد ش��مول املنطقة 

بعقود )اخلدمة واجلباية(".

واش��ار الى ان "هذا املش��روع أضر 
مبصال��ح املغرض��ني واملفس��دين 
املواطن��ني  اي��ذاء  الذي��ن يبغ��ون 
الفق��راء والبس��طاء وذوي الدخل 
احملدود ألن��ه يصب ف��ي مصلحة 
هذه الفئات ويرف��ع عن كاهلهم 
ما يس��ددونه م��ن مبال��غ عالية 
ألصحاب املولدات االهلية، مقابل 
مبالغ قليلة وميس��رة ومدعومة 

من احلكومة".
تفصيالت ص4

مسلحون يهاجمون محوالت الكهرباء بعد شمول 
مناطق في بغداد بنظام "الخدمة والجباية"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدي��ن، أم��س 
الثالثاء، اطالق قروض للعسكريني 
املتقاعدي��ن تبل��غ ثالث��ة مالي��ني 
دينار، مبين��ا ان تعليمات القروض 
مشابهة لنظيرتها التي خصصت 

للمتقاعدين املدنيني.
املكت��ب اإلعالمي للمصرف  وقال 
ف��ي بي��ان ل��ه تلق��ت "الصب��اح 
اجلديد" نس��خة من��ه "تقرر منح 
العس��كريني  قروض للمتقاعدين 

التي تبلغ ثالثة ماليني دينار".

"املتقاعدي��ن  املكت��ب  ودع��ا 
املصرف  فروع  لزيارة  العس��كريني 
اخملصص��ة الس��تكمال إج��راءات 
منح القرض"، مبينا ان "تعليمات 
مش��ابهة  املتقاعدي��ن  ق��روض 
منحه��ا  مت  الت��ي  لنظيرته��ا 

للمتقاعدين املدنيني".
وكان مصرف الرافدي��ن اعلن، في 
23 تش��رين االول 2017 عن إطالق 
قروض املتقاعدي��ن والبالغة ثالثة 
ماليني دين��ار عبر فروعه في بغداد 

واحملافظات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء، حيدر العبادي، 
أم��س الثالثاء، ان الق��وات األمنية 
م��ا زالت تالح��ق  "فل��ول االرهاب 
املنهزمة" في الصح��راء واجلزيرة، 
مش��يرا إل��ى انها س��تتمكن من 

القضاء عليها.
وذك��ر املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء في بي��ان، اطلع��ت عليه 
العب��ادي  ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 
أش��ار في كلمته خالل احتفالية 
للشرطة العراقية بالذكرى ال�96 

لتأسيس��ها، إل��ى ان " تضحيات 
وبطوالت القوات األمنية املشتركة 
ه��ي م��ن حافظ��ت عل��ى وحدة 
البالد" مش��يدا بتش��كيالت وزارة 
املتحققة  وانتصاراتها  الداخلي��ة 

على اإلرهاب.
وأضاف العب��ادي، ان "البلد مقبل 
على إعمار جلميع مناطقه وازدهار 
اقتصادي، ومثلما حققنا االنتصار 
عل��ى االره��اب س��نحقق رفاهية 

وإعمار البلد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد زعيم تي��ار احلكمة الوطني 
عم��ار احلكي��م، أم��س الثالث��اء، 
بتأجيل  املطالبة  الدعوات  رفضه 
االنتخابات، مؤكداً ضرورة إجرائها 

مبوعدها الدستوري احملدد. 
وقال املكت��ب اإلعالمي للحكيم 
في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن األخير "استقبل 
ممثل األم��ني العام ل��أمم املتحدة 
في العراق ي��ان كوبيتش"، مبيناً 
أن "الطرفني ناقش��ا مستجدات 
األوضاع السياس��ية ف��ي العراق، 
واإلشادة مبس��ارها العام والعمل 
على انعكاس ذل��ك إيجابياً على 

حياة املواطنني". 
ونقل البيان ع��ن احلكيم ترحيبه 
ب�"اللقاءات واملشاورات التي جتري 
م��ع مختلف األط��راف في إقليِم 
كردس��تان، داعي��اً إل��ى "تعزيزها 
بانطالق احلوار الش��امل املستند 
إلى الدس��تور والقانون واملفضي 
إل��ى ح��ل جمي��ع اإلش��كاليات 

العالقة". 
وأش��اد رئيس التحال��ف الوطني 
ف��ي  املتح��دة  األمُم  ب�"جه��ودِ 
التحقيِق ومالحق��ِة اجلرائم التي 
ارتكبه��ا داع��ُش اإلرهاب��ي بحِق 

العراقيني".
تتمة ص3

ثالثة ماليين دينار.. قرض 
الرافدين للمتقاعد العسكري

العبادي يؤكد مالحقة
"فلول اإلرهاب المنهزمة"

في الصحراء والجزيرة

الحكيم يجدد رفضه
تأجيل االنتخابات

سفارتها في العراق تنفي اخبارا " مغلوطة "كتل ترهن مشاركتها في الجلسات النيابية بتحقيق مطالبها

مهدي العالق يبحث في الكويت األمور التنظيمية
لمؤتمر إعمار المناطق المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلن��ت وزارة االتص��االت حاجة 
الع��راق ال��ى تش��غيل الرخصة 

الرابعة للهاتف النقال.
وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه ان "وزير 
الراشد  االتصاالت حسن كاظم 
أكد خالل لقائ��ه في مقر الوزارة 
بوفد ملمثل��ي ش��ركات كويتية 

املواص��الت  وزارة  وكي��ل  ض��م 
الكويتية الس��ابق حميد جبيل 
س��يكون  الع��راق  ان  القط��ان 
الرخصة  ال��ى تش��غيل  بحاجة 
الرابع��ة للهات��ف النق��ال ف��ي 

الوقت احلالي".
وبني الراش��د بحس��ب البيان ان 
"سوق االتصاالت العراقي يحتاج 
خلدمات اتصاالت متطورة وجودة 

فائقة في الصوت تخدم شريحة 
واس��عة م��ن املواطن��ني" داعيا 
" ال��ى ان تك��ون ه��ذه الرخصة 
ليحظ��ى  ومس��اهمة  وطني��ة 
بالفائ��دة  العراق��ي  املواط��ن 
املطلوبة من حيث جودة اخلدمات 
وطرح االس��هم في سوق االوراق 

املالية".
تتمة ص3

العراق يعلن حاجته الى الرخصة الرابعة للهاتف النقال
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكدت حركة التغيير املعارضة في 
االقلي��م ان ام��وال النف��ط املصدر 
من االقليم اس��تعملت بنحو غير 
مشروع لتثبيت اركان حكم عائلي 
وتدمير ركائز اجملتمع في كردستان.   
وقال عضو مجلس النواب القيادي 
في حرك��ة التغيير هوش��يار عبد 
اهلل ف��ي حديث للصباح اجلديد، ان 
ملف النفط ف��ي االقليم محتكر 
من بع��ض االح��زاب والعائالت، وان 
احل��زب الدميقراطي مس��يطر على 
هذا امللف بنس��بة تس��عني باملئة، 
م��ع وج��ود دور لالحت��اد الوطني اال 
ان��ه ثان��وي، ف��ي ظ��ل انع��دام اي 
دور للقط��اع اخل��اص ف��ي عمليات 

استخراج النفط باالقليم.
وعّد عبد اهلل »اي محاولة النهاء دور 
الش��ركات احلزبية من قبل مجلس 
االحتادية، يصب  واحلكوم��ة  النواب 

في مصلحة شعب كردستان.
 2017 ولغاي��ة   2008 من��ذ  وتاب��ع 
ان تط��ور بي��ع النف��ط م��ن حقول 
االقليم من الصهاريج الى االنبوب 
وتزاي��د واردات��ه، اس��هم ف��ي فتح 
الباب على مصراعيه امام تفش��ي 
الفساد، فضالً عن انه أدى الى بناء 
مؤسسات دكتاتورية، قامت بدورها 
في تس��خير مؤسس��ات اعالمية 
ضخمة تروج لالحزاب احلاكمة، ولم 
تعد وارداته بالفائدة على الش��عب 
ال��ذي يعاني من اوض��اع اقتصادية 
وخدمية صعب��ة، فضال عن فقدان 

الرواتب.
وتضمن ق��رار نيابي ق��دم من جلان 
الطاق��ة واملالية والقانونية، ان يتم 
تصدير النفط عبر ش��ركة سومو، 
مع تشكيل جلنة حتقيقية من جلان 

الطاقة والنزاهة واملالية للتحقيق 
عن كميات النف��ط املصدرة، على 
ان يقوم البنك املركزي على معرفة 
حج��م االم��وال املودع��ة، نتيج��ة 
بتقري��ر  والت��زود  النف��ط  تصدي��ر 
االش��خاص  اس��ماء  مفصل ع��ن 
واملص��ارف الت��ي مت اي��داع االم��وال 

فيها.
واك��د هوش��يار عب��د اهلل ان عودة 
سيطرة احلكومة االحتادية وتسليم 
اب��ار وحق��ول النفط ف��ي االقليم 
لتصديره��ا عب��ر ش��ركة س��ومو، 
س��وف يضم��ن حق��وق الش��عب 
ومعاجلة العديد من املشكالت وفي 

مقدمته��ا توزيع روات��ب املوظفني، 
واش��ار الى ان االحزاب املس��يطرة 
الدميقراط��ي  احل��زب  وخاص��ة 
الكردس��تاني اس��اءت اس��تعمال 
تأس��يس  عب��ر  النف��ط،  واردات 
مؤسس��ات حزبية واعالمية دمرت 
اجملتم��ع الكردس��تاني وعس��كرت 
س��لطة  واسس��ت  اجملتم��ع، 
بوليس��ية، مؤك��دا ان من��ع بي��ع 
االقليم  بثروات  والتصرف  وس��رقة 
من قب��ل حزب��ي الس��لطة واجب 
وطن��ي وانس��اني يقع عل��ى عاتق 
السياسية  والقوى  االحزاب  جميع 

في كردستان.

عب��د اهلل طال��ب بتش��كيل جلنة 
برملانية تض��م اجلهات اخملتصة من 
ومؤسس��اتها  االحتادية  احلكوم��ة 
املعنية، للتحقيق في حجم االموال 
اخملتفي��ة من واردات نف��ط االقليم 
العش��رة  وكركوك، خ��الل االعوام 
ومحاس��بة  ومس��اءلة  االخي��رة، 
جميع اجلهات واالحزاب واملسؤولني 
املتورط��ني بس��رقة ام��وال النفط 
املصدر من اقليم كردستان، مؤكدا 
ان ل��دى مجل��س الن��واب خططا 
االط��راف  ومحاس��بة  الس��تدعاء 

املتورطة باختفاء تلك الثروات.
وعلى صعيد منفصل أكد عبد اهلل 

ان حرك��ة التغيير غير مس��تعدة 
للمش��اركة في اي حتالف انتخابي 
او قائم��ة ينوي احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني تشكيلها من االحزاب 
الكردس��تانية، خل��وض االنتخابات 
البرملانية املقبلة في العراق بتحالف 
كردي موحد، مش��يرا الى ان رفض 
احلركة نابع من االختالف في الرؤى 
والتوجهات السياس��ية لديها مع 
حزبي الس��لطة ف��ي االقليم حول 
ادارة الب��الد، موضح��ا »نح��ن ن��رى 
ان جتربتهم فش��لت خ��الل الفترة 
الس��ابقة على صعيد االقليم، وان 
الوقت قد ح��ان لتأتي احزاب وقوى 

جديدة تتصدى لتحديات املرحلة.
وحول سعي احلزبني لتحديد موعد 
اج��راء االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي 
االقلي��م، بني عبد اهلل »انه في ظل 
الراهنة في  االوض��اع السياس��ية 
كردس��تان وعدم وج��ود نية جدية 
لتنقية وتنظيف سجالت الناخبني 
في االقليم من االس��ماء الوهمية 
والتكرار والوفيات، فان عوامل اجراء 
انتخابات نزيهة غير متوفرة، فضال 
ع��ن وجود مالحظ��ات جديدة على 
اداء مفوضي��ة انتخاب��ات االقليم، 
التي قال ان ل��دى حزبه الكثير من 
املالحظات اجلوهرية على أدائها.    

حركة التغيير تطالب بمساءلة
حكام اإلقليم عن واردات النفط »المسروق« 

مناشدة الحكومة االتحادية  د.علي شمخي 

التحدي��ات الكبي��رة الت��ي واجهه��ا العراق 
على مدى الس��نوات التي اعقب��ت التغيير 
في نظامه السياس��ي تطلبت عمال ش��اقا 
وجه��ودا مضنية العادة بناء الدولة وتنظيم 
مؤسس��اتها وبالقدر الذي عمد فيه النظام 
الس��ابق على تبديد ثروات العراق واش��غال 
ش��عبه بحروب عبثية لم تس��تطع النخب 
السياس��ية التي حتركت حتت مظلة الدعم 
واالدارة والرعاية األميركية من رسم خارطة 
طريق فعالة تعيد البالد الى س��كة االعمار 
والبن��اء واجتهدت ث��الث حكومات متعاقبة 
في اعادة  تأسيس الدولة العراقية في ظروف 
اس��تثنائية غاب��ت فيها الكف��اءة واملهنية 
واملصالح الوطنية وحض��رت فيها مطامح 
ومنافع االحزاب السياسية واالستئثار بتولي 
املناصب وافرزت ه��ذه احلقبة االنتقالية في 
العراق مجموعة من التناقضات والفجوات 
وبان��ت فيه��ا معال��م التهمي��ش واالقصاء 
وس��محت بتغلغل الفس��اد االداري واملالي 
ال��ذي ط��ال اغلب مراف��ق الدول��ة العراقية 
وكان االرهاب واخلروقات االمنية سببا مهما 
في اغفال هذا الفشل الكبير حيث توجهت 
االنظ��ار وحتولت القدرات ملواجهة اخملططات 
والتنظيم��ات االرهابي��ة وتراج��ع الطم��وح 
بقدرة احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقبة على 
وقف تغلغل الفاسدين في منظومة االدارة 
واخلدمات في كل احملافظات واسهم االرتباك 
والضعف الذي رافق اداء  السلطة القضائية 
في اس��تفحال ورم الفساد حينما سمحت 
ه��ذه الس��لطة للضغوط��ات السياس��ية 
واحلزبية بالتدخل ف��ي عمل القضاء وحرفه 
ع��ن مس��اره التش��ريعي وتوفي��ر الفرصة 
للسراق في االفالت من طائلة العقاب  وفي 
النتيجة تخلف العراق كثيرا في اس��تعادة 
قدرات��ه وتوظيف ثرواته مب��ا يختصر ويعالج 
املش��كالت االمني��ة واالقتصادي��ة واملالي��ة 
وانعكاساتها على حياة املواطن ومعيشته 
وف��ي مث��ل ه��ذه الظ��روف واملش��اهد كان 
ينبغي اتخ��اذ القرارات احلاس��مة والفاعلة 
ملواجه��ة هذا االخت��راق الكبير للفاس��دين 
ومتكنهم من ممارس��ة افعالهم املشينة في 
مالذات آمنة وتش��كل املرحلة احلالية فرصة 
لرئيس الوزراء حي��در العبادي وحكومته في 
تنفي��ذ الوع��ود اخلطابية الت��ي لطاملا توعد 
فيه��ا العبادي الفاس��دين باحلرب وتوصيفه 
له��م بانهم اليقلون خط��ورة عن االرهابيني 
الذين طويت صفحة احلرب عليهم بانتصار 
مب��ني ومن املهم جدا ان ي��درك رئيس الوزراء 
بانه حت��دث طويال في هذا املل��ف  كثيرا وان 
وقت اخلطاب��ات  والتنظير انتهى وحان وقت 
التنفي��ذ ولم يعد هناك متس��ع من الوقت 
ولي��س هن��اك مب��رر يح��ول دون تنفيذ هذه 
احلرب املوعودة مع التذكير االخير للمرجعية 
الديني��ة بان االقوال لن حت��ل عقدا ولن تثمر 
عن ثمر وان اجلميع بانتظار االفعال لتحقيق 
مايصب��و الي��ه العراقيون جميع��ا في رؤية 
وطنهم وقد طهر من دنس الفساد واالرهاب 

معا .

بانتظار األفعال !

تقـرير

معاذ فرحان *

الكثيري��ن  انتق��اد  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
للس��لطات ونظ��ام احلكم ف��ي إقليم 
يع��دون  كان��وا  أنه��م  إال  كردس��تان، 
البيشمركة في جبهتهم وليس جبهة 
الس��لطة، أما اآلن فتكاد هذه املعادلة 

تتغير.
ألول م��رة ف��ي إقلي��م كردس��تان يتم 
اس��تعمال عب��ارات مثل “كيل��و تفاح 
للمواط��ن )750( دين��ار وللبيش��مركة 
ب���)1500( دين��ار”، إذ كان يُنظ��ر إلى من 
كأش��خاص  البيش��مركة  زي  يرت��دي 

أسطوريني ومقدسني.
وانتش��رت مثل هذه العبارات الش��هر 
التواص��ل  ش��بكات  عب��ر  املاض��ي 
االجتماع��ي خ��الل تظاه��رات املعلمني 
واملوظفني عندما نش��رت ص��ور كتبت 
عليه��ا تل��ك العب��ارات في إش��ارة الى 
ان بع��ض الباعة قرروا بي��ع بضائعهم 

للبيشمركة بأسعار اعلى.
وم��ع ان أماك��ن هؤالء الباع��ة لم تكن 
معلومة، إال أن الصور كانت تس��تخدم 
كن��وع من الغض��ب جتاه البيش��مركة 
بع��د تفري��ق املتظاهري��ن احملتجني عبر 
القوة ومقتل ثالثة متظاهرين بس��بب 
إط��الق النار من قب��ل الق��وات االمنية 
واصابة أكثر م��ن )100( آخرين واعتقال 
أكثر من )500( ش��خص بعد العشرين 
من كان��ون االول )ديس��مبر(، األمر الذي 
أعاد إلى الواجهة مس��ألة اس��تخدام 
البيش��مركة ف��ي حس��م “الصراعات 

احلزبية والسياسية”.
وكان هن��اك كثيرون حتى ب��ني القوات 
األمني��ة غير مس��تعدين الس��تخدام 
العنف ض��د املتظاهري��ن وكان همهم 

ه��و بق��اء البيش��مركة واملواط��ن في 
جبهة واحدة رغم اخلالفات.

ورفض النقيب دلش��اد شكور من قوات 
التظاه��رات  واإلس��ناد خ��الل  الدف��اع 
استخدام سالحه ضد املتظاهرين ولم 
يقف عند هذا احلد فحس��ب بل طالب 
زم��الءه البيش��مركة بع��دم تصوي��ب 

أسلحتهم نحو املتظاهرين.
وقال دلش��اد ان “الس��بب الذي أدى الى 
ان يضع الناس ص��ورا او يكتبوا عبارات 
تس��يء للبيش��مركة، هم ق��ادة االحتاد 
الوطني واحل��زب الدميقراطي، هم الذين 
بالبيش��مركة، يعظمون  فعل��وا ه��ذا 
البيش��مركة مت��ى ماش��اؤوا ومتى ما 
عرض��ة  البيش��مركة  يجعل��ون  أرادوا 

النتقاد الناس”.
وش��دد على أن “جندي البيشمركة هو 
ش��خص عظيم، إال أن االحت��اد الوطني 
واحل��زب الدميقراط��ي ل��م يتمكن��ا من 
جعل البيشمركة قوة وطنية وجعالها 
قوة حزبي��ة يس��تخدمانها ملصاحلهم 

السياسية”.
يرى دلشاد أن “املواطنني الذين يتحدثون 
االن عن البيش��مركة بسوء، هم الذين 
خ��الل  البيش��مركة  يدعم��ون  كان��وا 
احل��رب ضد داع��ش ويلتقط��ون معهم 
الص��ور، لم يعد االحت��اد الوطني واحلزب 
الدميقراطي بحاجة الى البيشمركة، اذ 
كان البيشمركة هم أول فئة يتسلمون 
رواتبهم اثناء احلرب ضد داعش، اما اآلن 

فيؤخرون رواتبهم ويقللونها”.
 وخاض��ت ق��وات البيش��مركة ط��وال 
االع��وام الثالث��ة املاضية مع��ارك ضد 
داع��ش في كرك��وك واملناط��ق املتنازع 
عليه��ا وقدمت نحو ألفي ش��هيد مع 
آالف اجلرحى، األمر ال��ذي دفع املواطنني 
الى التوجه الى جبهات القتال والتقاط 
الص��ور معه��م، أم��ا اآلن فق��د تغي��ر 

الوضع.
ف��ي  البيش��مركة  ق��وات  اس��تخدام 
الصراعات الداخلية لي��س أمرا جديدا، 
خ��الل  الق��وات  ه��ذه  أدخل��ت  فق��د 
التس��عينيات م��ن الق��رن املاض��ي في 
الصراع السياس��ي ب��ني االحتاد الوطني 
واحل��زب الدميقراطي األمر الذي تس��بب 
ف��ي اندالع احل��رب األهلية الت��ي ال تزال 

آثارها باقية على اإلقليم.
كم��ا مت إخم��اد احتجاج��ات املواطنني 

ف��ي االع��وام املاضي��ة عبر اس��تخدام 
البيش��مركة، ففي ع��ام 2011 مت انهاء 
التظاهرات التي كانت تطالب باخلدمات 
واإلصالح��ات واس��تمرت ش��هرين عبر 

نشر قوات البيشمركة.
هذه التصرفات أدت الى امتعاض الناس 
من معاملة القوات األمنية واملس��لحة 
في العديد من املناسبات، اال ان هذه هي 
املرة االولى التي تشهد انتقادات علنية 
للبيش��مركة عب��ر ش��بكات التواصل 

تتع��رض  بانه��ا  وتته��م  االجتماع��ي 
للمواطنني لصالح السلطة.

ولم تقف مس��ألة انتقاد البيشمركة 
عن��د ما يكتبه الباع��ة وأصحاب احملال، 
بل انتش��رت في هذه األثناء فيديوهات 
تظهر املواطنني في شوارع مدينة رانية 
)شرقي اربيل( وهم يعاتبون البيشمركة 
الذين يدخل��ون املدين��ة ويقولون لهم: 
“نحن نتظاهر م��ن اجل قوتكم، فلماذا 

تقاتلون للدفاع عن السلطة”.

جلن��ة  عض��و  رزكائ��ي  ق��ادر  ويع��زو 
كردس��تان  برمل��ان  ف��ي  البيش��مركة 
ال��ى  البيش��مركة  ق��وات  اس��تغالل 
انعدام وجود املؤسس��ة العسكرية في 

كردستان.
وقال رزكائي: “لدينا قوات البيش��مركة 
وم��ن الواض��ح أنه��ا لم تنظ��م ضمن 
مؤسس��ة حكومية وان احل��زب هو من 
يوجه البيش��مركة حت��ى اآلن، وال منلك 
ق��وة وجيش��ا موح��دا ومنظم��ا يكون 
مجردا من األجندات والشعارات احلزبية 
وال يوجه��ه احل��زب، ان الهيمنة احلزبية 

تسيطر على قوات البيشمركة”.
وشدد النائب على أن حقوق البيشمركة 
واملواطنني أيضاً مهضومة في كردستان 
وان مثل هذه الرسائل موجهة الى قوات 
البيش��مركة حتى ال تواجه الناس وفي 
املقابل البد للمواطنني أن ال يلجأوا الى 

العنف خالل التظاهرات.
الكردي��ة  املقاتل��ة  الق��وات  وس��ميت 
بالبيش��مركة من��ذ األربعيني��ات م��ن 
الق��رن املاضي، اال انه��ا كانت منذ ذلك 
احلني تابع��ة لألحزاب السياس��ية ولم 

تنظم في إطار قوات نظامية موحدة.
وش��كل خالل الفترة املاضية )14( لواًء 
مش��تركا من البيش��مركة بلغ عددها 
)45( ألفا من البيشمركة حسب اتفاق 
ب��ني احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
واالحتاد الوطني الكردستاني، فان تولى 
االحتاد الوطني قي��ادة أحد األلوية فالبد 
ان يك��ون نائبه من احل��زب الدميقراطي 

والعكس صحيح.
ولدى االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
باإلضاف��ة الى هذه األلوية املش��تركة، 
ق��وات خاصة بهم��ا، فاالحت��اد الوطني 
ميلك وح��دات )70( واحل��زب الدميقراطي 
ميل��ك وح��دات )80( ويبل��غ عددها نحو 

)150( ألفا من البيشمركة.

محمود س��نكاوي قائد محور كرمسير 
لقوات البيشمركة – كرميان وخانقني – 
انخرط في قوات البيشمركة منذ )48( 
عاما وهو يعارض استخدام البيشمركة 
لقمع التظاهرات الن البيش��مركة هم 
“حماة مكتس��بات مواطني كردستان 
وان من يقومون بالتظاهرات معظمهم 
م��ن الذي��ن يطالب��ون بحقوقه��م من 
احلكوم��ة، فاملواطن��ون ال ميلكون لقمة 
العيش والرواتب والكهرباء” كما يقول.

س��نكاوي ق��ال: ان��ه ولألس��ف “يت��م 
استخدام البيش��مركة في الصراعات 
احلزبي��ة، فهذه القوات املوجودة اآلن في 
كردستان تابعة حلزبني، ال ميكن ان تكون 
البيش��مركة تابعة حلزبني، انا اؤيد حل 
البيشمركة وتش��كيل قوات اخرى وان 
يتم فتح باب التجنيد لالنضمام لقوات 
البيش��مركة وان حتم��ي ه��ذه القوات 
مكتس��بات ش��عب كردس��تان وليس 

املكتسبات احلزبية”.
وم��ع ان ه��ذه امل��رة ق��د مت اس��تخدام 
عبارات تس��يء للبيشمركة، إال أن هذه 
القوات لم تفقد حب شعب كردستان 
نهائيا ويأتي هذا في وقت يرفض بعض 
البيش��مركة تصويب أسلحتهم نحو 
املواطنني، فيم��ا كان بعضهم يلعبون 
كرة القدم مع املواطنني في األزقة خالل 
التظاهرات ويتابعون مباراة الكالسيكو 

بني فريقي برشلونة وريال مدريد.
وكرد فع��ل على احلمل��ة املوجهة ضد 
البيش��مركة، قام العدي��د من اصحاب 
احملال وامله��ن األخرى عل��ى عكس ذلك 
للبيش��مركة  كبي��رة  بتخفيض��ات 
حت��ى ان العديد من أصحاب س��يارات 
األج��رة كتبوا عل��ى س��ياراتهم “تنقل 

البيشمركة مجاني”.

* عن موقع نقاش

أسطورة البيشمركة في كردستان تواجه عالمات استفهام
اإلشادة تتحول النتقاد:

جانب من عمليات تهريب النفط »ارشيف«

هوشيار عبد اهلل: ان ملف 
النفط في االقليم محتكر 

من بعض األحزاب 
والعائالت، وان الحزب 
الديمقراطي مسيطر 

على هذا الملف بنسبة 
تسعين بالمئة، مع وجود 

دور لالتحاد الوطني اال 
انه ثانوي، في ظل انعدام 

أي دور للقطاع الخاص 
في عمليات استخراج 

النفط باإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مفوضي��ة االنتخاب��ات، أمس 
بتس��جيل  اس��تمرارها  الثالث��اء، 
التحالف��ات االنتخابي��ة بع��د متدي��د 
التس��جيل اخلاص بها لغاية اخلميس 
املقب��ل، فيما بينت أن عدد التحالفات 
التي قدمت طلباً للتسجيل بلغ حتى 

االن 19 حتالفا انتخابيا.
وق��ال رئي��س االدارة االنتخابي��ة رياض 
البدران في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نس��خة منه إن »مفوضية االنتخابات 
مس��تمرة ف��ي تس��جيل التحالفات 
االنتخابية بعد قرار مجلس املفوضني 
بتمديد تسجيل التحالفات لغاية يوم 

اخلميس 2018/1/11«. 
واض��اف البدران، أن »ع��دد التحالفات 
طلب��ا  قدم��ت  الت��ي  االنتخابي��ة 

لغاي��ة  املفوضي��ة  ف��ي  للتس��جيل 
نهاي��ة الدوام الرس��مي لي��وم االثنني 
املواف��ق 2018/1/8 بلغ��ت 19 حتالف��ا 
والعمل مس��تمر باستقبال  انتخابيا 
تسجيل التحالفات في دائرة االحزاب 
والتنظيمات السياس��ية«، مؤكدا أن 
»املفوضية مس��تمرة على قدم وساق 
ف��ي جدوله��ا الزمن��ي املع��د إلج��راء 
االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا احمل��دد في 
2018/5/12 وه��ي في طور اس��تكمال 
جمي��ع التعاقدات الت��ي تتعلق بورقة 
االقتراع وكابينة االقتراع وعدة االقتراع 
وطباعة سجل الناخبني النهائي بعد 
ان مت عرضه للطعون في وقت سابق«.

وبني البدران، أن »عدد الناخبني املؤهلني 
للمش��اركة في االنتخاب��ات بلغ اكثر 
24 ملي��ون ناخ��ب ف��ي عم��وم  م��ن 

الع��راق، منه��م م��ن حدث س��جالته 
بايومتري��ا حيث بل��غ عددهم اكثر من 
احد عش��ر مليون ناخ��ب اي ما يقارب 
نس��بته %46 من الناخب��ني املؤهلني«، 
مش��يرا الى أن »املفوضية مس��تمرة 
في توزيع بطاقات الناخب االلكترونية 
للمواطنني في مراكز التس��جيل في 

معظم احملافظات ».
وكان��ت املفوضية العلي��ا لالنتخابات 
صادق��ت، ام��س األول االثن��ني، عل��ى 
الس��ماح للح��زب املس��جل رس��ميا 
باملش��اركة مبفرده او الدخول بتحالف 
سياس��ي واح��د فق��ط ف��ي الدائ��رة 
االنتخابي��ة الواح��دة ف��ي االنتخابات 

املقبلة. 
يذك��ر ان االنتخابات املقبلة س��تجري 

في الثاني عشر من شهر أيار املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت أمانة بغ��داد، أم��س الثالثاء، 
املباشرة بأعمال صيانة مجّسر محمد 
القاسم في العاصمة، مشيرة الى أن 
الشركة تسلمت موقع العمل مطلع 

شهر كانون الثاني احلالي. 
وقالت األمانة في بيان تلقت »الصباح 
اجلدي��د«، نس��خة من��ه، »مت تس��لم 
موق��ع العم��ل من قبل ش��ركة جنران 
للمقاوالت«، مبينة أن الشركة املنفذة 

باشرت بالعمل بتاريخ 2018/1/2«. 
واضافت االمانة أن »الش��ركة املنفذة 
تق��وم حالياً وبإش��راف دائرة املهندس 
املقي��م في امانة بغداد بأعمال تهيئة 
املوقع والورش اخلاصة بصيانة مساند 
االرت��كاز لغ��رض املباش��رة بعملي��ة 

التزحيف للفضاءات املتضررة«.

وأوضح��ت أن الش��ركة تق��وم ايض��ا 
حت��ت  الترابي��ة  التس��وية  »بأعم��ال 
فضاءات اجملّس��ر واملباش��رة بإجراءات 
للم��واد  املس��تندي  االعتم��اد  فت��ح 
االس��تيرادية للمشروع والتي تتضمن 
مس��اند االرت��كاز ومفاص��ل التم��دد 

وغيرها ومن مناشئ عاملية رصينة«.
ولفتت الى أن »مدة االجناز أمدها سنة 
واحدة فقط«، مش��يرة ال��ى »التعاقد 

مع املكتب االستش��اري ف��ي جامعة 
بغداد لتق��دمي اخلدمات االستش��ارية 
امل��واد  عل��ى  واملصادق��ة  للمش��روع 

واالعمال اخلاصة باملشروع«.
وكان��ت أمينة بغ��داد ذك��رى علوش، 
قال��ت ف��ي اخلام��س والعش��رين من 
تشرين االول العام املاضي، أن مشروع 
إعمار طريق محمد القاس��م السريع 

سيستمر أكثر من سنة ونصف.

19تحالفًا انتخابيًا تقدموا للتسجيل
في مفوضية االنتخابات

أمانة بغداد تباشر
صيانة مجسر محمد القاسم

قوات البيشمركة



بغداد – اعتقال مطلوبني 
ذك��ر الناط��ق باس��م وزارة الداخلية 
ام��س الثالث��اء ان ق��وة أمني��ة القت 
القبض عل��ى مطلوب��ني أثنني بتهم 
إره��اب وخط��ف وس��ط العاصم��ة 

بغداد.
وق��ال الناط��ق العمي��د س��عد معن 
االس��تخبارات  وكال��ة  "مف��ارز  ان 
والتحقيق��ات االحتادية ألقت القبض 
عل��ى متهم��ني اثن��ني مطلوبني وفق 
قضاي��ا اره��اب نف��ذوا جرائم خطف 
ومس��اومة في مناط��ق مختلفة من 
بغ��داد" مبين��ا ان "أح��د املطلوب��ني 
مس��ؤول مجموع��ة للخط��ف وورد 
أس��مه ف��ي اعتراف��ات متهم��ني ممن 

قبض عليهم".

وأش��ار العميد معن ال��ى ان "عملية 
القب��ض نُف��ذت بع��د نص��ب كمائن 
للمتهم��ني م��ن قب��ل اس��تخبارات 
املنش��آت كون املتهم��ني يتهربان عن 
أعني االجه��زة االمني��ة ومت احالتهما 
الطلب الس��تكمال  جله��ة  أصولي��اً 

االجراءات القانونية". 

ديالى – ضربة جوية 
كش��ف قائد عمليات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزه��ر العزاوي، ام��س الثالثاء 
تدمي��ر مضافت��ني لداع��ش وتفجير 
س��يارة ملغمة في ح��اوي العظيم، 

شمالي ديالى.
وقال الفريق الركن العزاوي إن "القوات 
االمنية من اجليش والشرطة واحلشد 
اجلي��ش،  بإس��ناد طي��ران  الش��عبي 

مستمرة بالتقدم والتفتيش لتعقب 
خالي��ا داع��ش ف��ي مناط��ق الضفة 
الغربي��ة من حاوي العظيم ش��مالي 
ديال��ى، لتطهيرها بش��كل نهائي" ، 
مضيفا أن "أبرز النتائج التي حتققت 
ه��ي ضبط وتدمي��ر مضافتني كذلك 
تفجير س��يارة ملغم��ة لداعش حتت 

السيطرة ".

كركوك – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة كركوك ام��س الثالثاء بأن 
مدني��اً وموظفاً حكومياً قتال بهجوم 

مسلح وسط احملافظة .
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني اطلقوا، 
مس��اء يوم امس االول ، على س��يارة 

بداخله��ا مدن��ي وموظ��ف حكومي 
بحي عدن وس��ط كركوك، ما اس��فر 
ع��ن مقتلهم��ا" ، مضيف��ا أن "ق��وة 
امني��ة نقل��ت اجلثت��ني ال��ى الط��ب 

العدلي وفتحت حتقيقاً باحلادث".

صالح الدين – قذائف هاون
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اعل��ن مص��در 
محافظة صالح الدي��ن امس الثالثاء 
ان ستة اش��خاص اصيبوا كحصيلة 
اولية لسقوط عدد من قذائف الهاون 
على احي��اء ط��وز خورماتو ش��مالي 

احملافظة .
"س��تة  ان  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
اشخاص بينهم امرأة وطفل اصيبوا 
نتيجة سقوط عدد من قذائف الهاون 
عل��ى احياء ط��وز خورماتو كحصيلة 

اولية " ، مش��يرا الى " تعطيل الدوام 
الرس��مي في القض��اء واغالق الطرق 
، والطي��ران اجل��وي يحوم في س��ماء 
القضاء ملالحقة العناصر التي قامت 

بأطالق تلك القذائف " 

ميسان – جثة مجهولة
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميسان امس الثالثاء العثور على جثة 
ش��اب مجه��ول الهوي��ة بالقرب من 

مستشفى قلعة صالح .
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قوة امنية متكنت من 
العثور على جثة شاب مجهول الهوية 
قض��ى ذبحاً بالقرب من مستش��فى 
قلعة صالح في ميسان" ، وان القوات 
االمنية تعلن بني فت��رة واخرى العثور 

على جثث ملغدورين مجهولني الهوية 
في مناطق متفرقة من احملافظة .

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي مطل��ع ف��ي 
شرطة محافظة ذي قار امس الثالثاء 
ب��ان االجه��زة االمنية قبض��ت على 
ثالثة جت��ار مخدرات داخل احد االفواج 

االمنية باحملافظة. 
واوض��ح املص��در االمني ال��ذي رفض 
"جه��از  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
مكافحة اخمل��درات نفذ عملية امنية 
خاطفة مبدينة الناصرية متكن خاللها 
م��ن االطاح��ة بثالثة عناص��ر امنيني 
داخل احد االفواج االمنية باحملافظة"، 
الفتاً الى ان "املتهمني كان بحوزتهم 
العش��رات من االقراص اخملدرة، فضالً 

عن جهاز تعاطي للمخدرات". 

البصرة – عمليات دهم 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اعل��ن مص��در 
الثالث��اء  ام��س  البص��رة  محافظ��ة 
ان مف��ارز ش��عبة مكافح��ة اخملدرات 
التابع��ة الى مديرية ش��رطة كمارك 
املنطق��ة الرابعة في احملافظة متكنت 
م��ن القب��ض عل��ى 5 متهم��ني على 
وف��ق معلومات اس��تخبارية وبخطة 

محكمة ودقيقة .
واضاف املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه ان مفارز مكافحة اخملدرات 
ضبط��ت بحوزتهم كمية م��ن املواد 
اخملدرة )حشيشه وكرستال( مع ادوات 
تعاط��ي اخمل��درات فض��ال ع��ن ضبط 

اسلحة وأدوات متنوعة .

اعتقال مطلوبين متهمين بعمليات خطف وسط بغداد * تدمير مضافتين لداعش وتفجير ملغمة شمالي ديالى
مقتل مدني وموظف بهجوم مسلح وسط كركوك * إصابة ستة أشخاص بسقوط قذائف شمالي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الوكالة االحتادية الروسية للنقل اجلوي، 
أمس الثالثاء، أن ش��ركة الطي��ران "ريد وينغز" 
حصلت على املوافقة للقيام برحالت منتظمة 

إلى العاصمة العراقية بغداد.
وبحس��ب وكالة س��بوتنيك، جاء ف��ي بيان، أن 
الش��ركة تس��تطيع تس��يير رحالت إلى بغداد 

مرة في األسبوع.
وبعد توقف دام 13 عاما استؤنفت في منتصف 
شهر أيلول عام 2017، الرحالت اجلوية بني بغداد 
وموس��كو، حي��ث توقفت الرح��الت اجلوية إلى 
الع��راق عام 2004 بس��بب انخفاض مس��توى 

األمن للرحالت.
جدي��ر بالذكر أن ش��ركة "ريد وينغ��ز" التابعة 
لش��ركة " ايليوش��ن فينانس"، أعلن��ت العام 
املاضي االندماج مع ش��ركة "نوردافيا" ليدخل 
ف��ي أس��طولها " ت��و — 204"، باإلضاف��ة إلى 

إيرباص "إيه 320 و إيه 321".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة الدفاع، أمس الثالث��اء، حتول أولوية 
القوات األمنية العراقية والتحالف الدولي من 

هزمية داعش الى حماية احلدود العراقية.
 وقالت الوزارة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، ان "الدع��م ال��ذي تقدمه قوات 
التحال��ف الدول��ي للقوات العراقية، مس��تمر 
فيما يخ��ص حماية احلدود العراقي��ة الدولية، 
بتوفي��ر التدري��ب ال��الزم واملع��دات الضرورية، 
وبع��د إن��زال الهزمي��ة الس��احقة بداع��ش في 
العراق، حتول��ت أولوية القوات األمنية العراقية 
والتحالف الدولي إلى حماية احلدود العراقية".
واضاف، ان "القوات تعمل معاً من خالل التدريب 
والعملي��ات القتالية ملن��ع عصابات داعش من 

معاودة الدخول إلى أرض العراق مرة أخرى".
واوضح، انه "خالل األس��ابيع القليلة املاضية، 
تس��لمت اجلهات األمنية في األنبار 86 مركبة 
ذات دفع رباعي للقيام بدوريات على طول احلدود، 
كما تلقت تدريباً متخصصاً من اجلنود األسبان 

في معسكر بسماية للتدريب التعبوي".

شركة طيران روسية 
تعلن استئناف 

رحالتها إلى بغداد

"الدفاع": األولوية 
اليوم لحماية الحدود

الملف األمني

االحتاد األوروبي يطلق استراتيجية 
مساعدة العراق ملواجهة حتديات ما 

بعد "داعش"
وكان االحتاد األوروبي قد أعلن في تش��رين 
األول املاضي، إط��الق بعثة مدنية إلصالح 
القطاع األمني في العراق، وقالت بروكسل 
إن هذه البعثة س��تعمل بالتنس��يق مع 
وفد االحت��اد األوروبي إلى العراق والتحالف 

الدولي ضد "داعش" وجهات أخرى.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة، أعلن الس��فير 
األميركي في العراق دوغالس س��يليمان، 
احلكوم��ة  أن  ايض��ا،  الثالث��اء  أم��س 
األميركي��ة س��تقدم 75 ملي��ون دوالر من 
التمويل االضافي للمس��اعدة في حتقيق 
االستقرار في العراق بعد حتريره بالكامل 
م��ن "داع��ش"، مؤك��دا أن برنامج حتقيق 
االس��تقرار س��يتواصل بعد تعزيزه بهذا 

التمويل اجلديد.
وقال س��يليمان في بي��ان تلقت "الصباح 
"احلكوم��ة  إن  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د" 
األميركي��ة س��تقدم 75 ملي��ون دوالر من 
التمويل اإلضافي للمس��اعدة في حتقيق 
االستقرار في العراق بعد حتريره بالكامل 
من تنظيم داعش"، الفتا الى أن "الواليات 
املتحدة تعت��زم تقدمي م��ا مجموعه 150 
مليون دوالرا جلهود حتقيق االس��تقرار في 
عام 2018 وبذلك يصل إجمالي مساهمة 
الوالي��ات املتحدة إل��ى 265.3 مليون دوالر 

منذ عام 2015". 
واضاف س��يليمان " التزامنا جتاه الشعب 
العراق��ي ال ينتهي بالقض��اء على داعش، 
حي��ث يواج��ه ابن��اء املناطق احمل��ررة اآلن 
حتديا هائال يتمثل في إعادة بناء حياتهم، 
مبين��ا  الثقاف��ي"،  تراثه��م  واس��تعادة 
أن "ه��ذه األم��وال ستس��اعد ف��ي إعادة 
اخلدمات األساس��ية مثل املياه والكهرباء 
حتى تتمكن األس��ر العراقي��ة من جميع 
اخللفي��ات اإلثنية والدينية من العودة الى 

ديارها بشكل آمن وطوعي وبكرامة".
وبني، أن "هذه األموال ستقدم إلى برنامج 

األمم املتح��دة اإلمنائي عن طري��ق الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية"، مشيرا الى 
أن 24 جه��ة مانحة دولي��ة تدعم برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق االس��تقرار 
والذي يدار بتعاون وثيق مع حكومة العراق 

على الصعيدين االحتادي واحمللي". 
حتقي��ق  "برنام��ج  أن  س��يليمان،  وأك��د 
االس��تقرار س��يتواصل بعد تعزيزه بهذا 
التموي��ل اجلدي��د"، الفتا ال��ى أن "برنامج 
حتقيق االس��تقرار يدع��م أيضا التوظيف 
املؤق��ت م��ن خ��الل برنامج األج��ر مقابل 
العمل وكذلك املنح املقدمة الى املشاريع 
التجارية الصغيرة للنهوض باالقتصاديات 

احمللية ".
ولفت الى أن "جزء من التمويل األميركي 
اإلضاف��ي ال��ذي مت اإلعالن عنه، س��يدعم 
احتياج��ات األقلي��ات االثني��ة والديني��ة 
الضعيفة والس��يما أولئ��ك الذين وقعوا 
ضحاي��ا ألعم��ال وحش��ية م��ن تنظي��م 

داعش".

القوات املشتركة حترر 27 قرية في 
أطراف احلويجة وتعتقل إرهابيني عتاة

واعتقلت قوات احلش��د الش��عبي، أمس 
الثالثاء، ما يس��مى وال��ي داعش اإلرهابي 
ملناط��ق احلويج��ة االرهابي املدع��و )خالد 

خميس( وعدد من خطبائه.
وقال القيادي في احلش��د علي احلس��يني 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن " اعتقال 
وال��ي داعش وخطب��اء اإلرهاب��ي مت ضمن 
عملي��ات تطهير املناط��ق الواقعة ضمن 
حدود احلويجة والرشاد وصوال إلى منطقة 

الزركة ". 
وأضاف إن " قوات األمن واحلش��د حققت 
اجنازات ال تقل أهمية عن عمليات التحرير 
فقد طه��رت القوات املش��تركة املناطق 
احملاذية للحويجة والرشاد وسالسل جبال 

حمرين بالكامل ".
 وتاب��ع ب��ان" القوات األمنية اس��تطاعت 
ان تفج��ر خمس س��يارات مفخخة أثناء 

عملية التطهير والتفتيش.
 كما أعلن احلشد الشعبي اعتقال اعداد 
كبيرة من الدواعش الهاربة في قرى شرق 

احلويجة. 
وذكر بيان لقوات احلش��د الشعبي  تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه 
إن "األلوية الس��ادس واخلمس��ني والثالث 
ف��ي احلش��د و34 جيش عراق��ي يواصلون 
عملي��ات ف��رض االمن في احملور الش��رقي 
لقض��اء للحويج��ة جن��وب كرك��وك "، 
الفت��ا الى ان "قواتنا متكن��ت من الوصول 
الى قرى البو حمدان ش��رق احلويجة مروراً 
بقرى النجاش��ية، بابو ج��ان، قرية النكار، 

احلمدانية، احلمدونية". 

العبادي يؤكد مالحقة "فلول اإلرهاب 
املنهزمة" في الصحراء واجلزيرة

وج��دد تهنئت��ه لق��وات الش��رطة قائ��ال 
الداخلي��ة  وزارة  ف��ي  لألبط��ال  "نب��ارك 
عيده��م والذي يتزام��ن م��ع االنتصارات 
الكبي��رة على تنظيم داع��ش"، كما بارك 
للقوات املسلحة تخرج الدورة 49 و ترقية 
الضب��اط، متمنيا لهم "ب���ذل املزيد من 

اجلهود حلفظ امن املواطنني". 

احلكيم يجدد رفضه
تأجيل االنتخابات

وج��دد احلكي��م رفضه ل���"كل محاوالت 
تأجيل االنتخابات"، مشدداً على "إجرائها 
ف��ي موعِدها احمل��دد دس��تورياً ألنَّ��ُه ميثُل 

ضمانًة للنظاِم الدميقراطّي في البالد". 
وطال��ب احلكي��م ب�"ض��رورة تهيئ��ة كل 
مس��تلزمات إجناح املمارسة الدميقراطية 
واملش��اركُة الواس��عة فيه��ا"، بحس��ب 

البيان. 

القراءة األولى لقانون املوازنة األحد 
املقبل وتأجيل تضييف العبادي

وب��ني ان "مجلس النواب لم يجر تعديالت 
بنح��و منفرد خش��ية الطعن به��ا امام 

احملكم��ة االحتادية العليا بع��د التصويت 
على املوازنة ونفاذها كما يحصل في كل 

عام".
وزاد النائ��ب ع��ن التحال��ف الوطن��ي أن 
"اتفاق��اً حص��ل داخ��ل رئاس��ة مجل��س 
الن��واب بأن تعرض املوازن��ة للقراءة االولى 
يوم االحد املقبل وم��ن بعدها نفتح اجملال 
للجن��ة النيابية املفاوض��ة للتواصل مع 
احلكومة لعلها تقنعه��ا مبطالب الكتل 

املعترضة على املشروع".
ويأم��ل ق��دو أن "ال يتك��رر س��يناريو عام 
2014، عندما بق��ي العراق من دون موازنة 
وذلك بس��بب ش��دة اخلالف بني احلكومة 
االحتادي��ة ومجلس الن��واب على نصوص 

القانون".
م��ن جانبه��ا، ذك��رت النائبة ع��ن حتالف 
القوى العراقية غيداء كمبش في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "الكتل السنية 
داخ��ل مجل��س النواب لن حتضر جلس��ة 
الق��راءة االول��ى للموازن��ة م��ا ل��م تدرج 

مطالبها في القانون".
وأضاف��ت كمب��ش أن "مطالبن��ا تتعل��ق 
بتعوي��ض املناطق احملررة ع��ن الدمار الذي 
خلفه تنظيم داعش االرهابي والعمليات 
العس��كرية فيه��ا اضافة إل��ى اعمارها 
املاضي��ة  الس��نوات  روات��ب  وتس��ليم 

ملوظفيها".
وأك��دت أن "حتالف الق��وى العراقية ليس 
الوحي��د ال��ذي لدي��ه مطال��ب، فهن��اك 
اعتراض��ات قدمها نواب م��ن محافظات 
مختلف��ة م��ن بينها البص��رة بخصوص 
البت��رو  مش��روع  تخصيص��ات  اط��الق 
دوالر، اضاف��ة إل��ى اعتراض��ات التحالف 

الكردستاني".
ونصحت كمبش ب��� "عدم جتاهل طلبات 
ممثل��ي الش��عب العراق��ي في الس��لطة 
التشريعية اذ يجب أن تأخذ بعني االعتبار 

النها تعبر عن مشكالت املواطنني".
وم��ن جانبها أف��ادت النائبة عن التحالف 
الكردس��تاني أشواق اجلاف في تعليق إلى 

"الصب��اح اجلدي��د"، بأن "مجل��س النواب 
عليه وبالتنسيق مع مجلس الوزراء اعادة 
النظ��ر في حصة االقليم مبش��روع قانون 
املوازنة التي مت تخفيضها إلى %12، وعدم 
اعتمادها م��ا لم يجر تع��داد نتعرف فيه 

على نسب مكونات الشعب العراقي".
وأضافت اجلاف أن "رئاسة مجلس النواب 
س��بق وأن قررت عدم اخلوض ف��ي القراءة 
االول��ى للموازن��ة، قب��ل تضيي��ف رئيس 
مجل��س الوزراء حيدر العب��ادي والتباحث 
مع��ه بش��أن القان��ون وم��ا تضمنه من 

تخصيصات".
وتس��تغرب م��ن "س��عي رئاس��ة اجمللس 
بالق��راءة االولى يوم االح��د املقبل كما مت 
االتفاق عليه، والتخلي عن فكرة تضييف 
العب��ادي"، وطالبته��ا ب� "احت��رام قرارها 
الس��ابق وتنفيذه وفرض هيبة الس��لطة 

التشريعية".

مهدي العالق يبحث في الكويت األمور 
التنظيمية ملؤمتر إعمار املناطق احملررة

وذكر العالق حس��ب البيان، انه "س��يتم 
وضع تقرير في ال�ثالث عش��ر من الشهر 
احلالي ع��ن حجم الدم��ار واملبالغ الالزمة 
إلعادة اعمار العراق على املوقع االلكتروني 
الرس��مي للمؤمت��ر"، الفتا ال��ى ان "املبلغ 
ال��ذي يحتاجه الع��راق إلع��ادة االعمار ال 
يقل ع��ن 100 ملي��ار دوالر لدعم القطاع 
الس��كني ال��ذي تض��رر على نح��و كبير 
وقطاعات النفط واالتصاالت والصناعات 

واخلدمات االساسية ".
م��ن جانب��ه أك��د نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
الكويت��ي، خال��د اجل��ار اهلل، اهمية مؤمتر 
الكوي��ت الدول��ي إلع��ادة اعم��ار الع��راق 

النعقاده ب�"ظروف حرجة". 
وق��ال خالل املؤمت��ر الصحف��ي الذي عقد 
مبناس��بة االعالن عن تفاصي��ل املؤمتر، ان 
"دع��م الكويت للعراق لم ولن يتوقف الن 
امن واس��تقرار العراق من امن واس��تقرار 
الكوي��ت واملنطق��ة" معربا ع��ن تهانيه 

للع��راق عل��ى االنتص��ار احلاس��م عل��ى 
التنظيمات االرهابية". 

وذك��ر ان "دولة الكويت بدأت االس��تعداد 
للمؤمت��ر منذ اع��الن امي��ر الكويت عزمه 
اس��تضافة املؤمتر ومت التنسيق مع اجلانب 
العراق��ي والبن��ك الدول��ي"، موضح��ا ان 
"املؤمتر يتضمن ابعادا تنموية ومش��اركة 
القطاع اخلاص لإلس��هام في اعادة اعمار 
الع��راق مش��يرا ال��ى ان البن��ك الدول��ي 
سيشارك بصفته مس��اهما رئيسيا في 
املؤمتر لتوفير الضمانات املطلوبة للقطاع 
اخلاص ألنه بحاجة لضمانات لالس��تثمار 

واملشاركة في تنمية العراق". 
واشار الى انه "مت االطالع مع الوفد العراقي 
على االحتياجات التنموية واالس��تثمارية 
إلع��ادة اعم��ار الع��راق اضاف��ة ال��ى دور 
منظمات الدولية الذي س��يخصص لها 
الي��وم االول من املؤمتر فيما س��يخصص 
الي��وم الثان��ي للقط��اع اخل��اص والثالث 
إلعالن الدول عن مس��اهماتها، معربا عن 
امل��ه مبزيد من التنس��يق ب��ني البلدين اذ 
تعقد آم��ال كبيرة على ه��ذا املؤمتر الذي 
سيتفاعل معه العالم بشقيه احلكومي 

واخلاص".
عل��ى صعي��د آخ��ر نف��ت س��فارة دول��ة 
الكوي��ت ف��ي الع��راق ما ت��ردد م��ن انباء 
بش��أن منع رعايا خمس دول منها العراق 
من دخ��ول الكويت، وأوردت الس��فارة في 
رس��الة تلقته��ا " الصب��اح اجلدي��د "، " 
باإلشارة ملا نشر في بعض وسائل االعالم 
م��ن اخبار مغلوطة بخص��وص منع رعايا 
)5( دول اس��المية م��ن الدخ��ول الى دولة 
الكويت ومن بينها رعايا جمهورية العراق 
الشقيقة تود السفارة التأكيد على عدم 
صح��ة هذه االخبار ، حي��ث لم يصدر عن 
دول��ة الكويت اي ق��رارات تتعلق بحضر او 
من��ع دخ��ول رعاية  الدول املش��ار لها في 
تلك االخبار وم��ن بينهم رعاية جمهورية 

العراق الشقيق .

200 ألف سلفادوري أضحوا مهددين
بالطرد من الواليات املتحدة

الوالي��ات  ف��ي  الس��لفادوريون  وينتش��ر 
املتح��دة بأعداد كبي��رة ف��ي كاليفورنيا، 
وتكس��اس، وواشنطن. ويقدر عددهم في 
الواليات املتحدة بحوالي 135 ألف أس��رة 
في جمي��ع أنحاء الوالي��ات املتحدة، وفقا 

ملركز دراسات الهجرة.
وأشاد مارك كريكوريان، من مركز دراسات 
الهجرة، بالقرار ، مؤكدا أنه "حترك متأخر 
جدا"، وقال في تصريح صحفي إن "فكرة 
منح تصريح إقامة مؤقتة ملا يزيد على 19 

سنة أمر سخيف".
ومن جهتها، تواصل حكومة الس��لفادور 
جهودها ل��دى اإلدارة االميركي��ة لتمديد 
تصاريح اإلقام��ة املؤقتة للس��لفادوريني 

املقيمني في الواليات املتحدة.
خارجي��ة  وزي��ر  مارتيني��ز،  هوغ��و  وق��ال 
الس��لفادور، إن "حكومت��ه س��وف تعمل 
بالتع��اون م��ع إدارة ترامب إليج��اد حلول 
ف��ي  العامل��ني  للس��لفادوريني  جذري��ة 

الواليات املتحدة".

العراق يعلن حاجته الى الرخصة 
الرابعة للهاتف النقال

واضاف ان "شبكات النفاذ الضوئية التي 
تنفذه��ا الوزارة س��يكون لها دور واس��ع 
في تطوي��ر اداء قطاع االتص��االت اضافة 
ال��ى تعزيز وادام��ة التواصل باس��تخدام 
مج��ال  ف��ي  املتط��ورة  التكنولوجي��ا 

االتصاالت واالنترنت".
م��ن جانب��ه اك��د وكي��ل وزارة املواصالت 
الكويتية الس��ابق حمي��د جبيل القطان 
"عن قدرة وكف��اءة الش��ركات الكويتية 
لإلس��هام في العمل بقط��اع االتصاالت 
العراقي باستخدام التقنيات احلديثة في 
مجال االتصاالت النقالة للخبرة الواسعة 
التي متلكها تلك الشركات في هذا اجملال 
ورغبتها لالس��تثمار في سوق االتصاالت 

العراقي الواعد".

تتمات ص1

بغداد ـ محمد سامي*

أكدت احملكمة اجلمركية الوس��طى 
إصدارها أحكاما أدانت نحو عش��رة 
التعرف��ة  لقان��ون  مخال��ف  آالف 
اجلمركية خ��الل الع��ام املاضي بني 
مهّرب ومزّور، الفت��ة إلى أن معظم 
هذه األح��كام كانت بغرامات مالية 
وفرت خلزين��ة الدولة نحو 8 مليارات 

دينار خالل هذه املدة.
لكن أعضاء في احملكمة كشفوا أن 
ما يتم كشفه من عمليات التهريب 
ه��و "غيض م��ن فيض" ج��ّراء عدم 

السيطرة على املنافذ احلدودية.
وقال القاضي ستار ورور نائب رئيس 
اس��تئناف الرصافة ورئيس احملكمة 
اخملتصة بنظر الدعاوى اجلمركية في 
املنطق��ة الوس��طى ان "محكمتنا 
نظ��رت ما يق��ارب 350 دعوى تتعلق 

مبخالفة قانون الكمارك".
وأضاف ورور أن "هذه اخملالفات تصنف 
إلى تهّرب من التعرفة اجلمركية من 
خالل تقليل كمية املواد املس��توردة 
وعرض كمية اقل بكثير من الكمية 
األصلي��ة، او محاولة تهريب بضائع 
تك��ون مخفي��ة داخل م��واد اخرى، 
او اس��تخدام أوراق م��زورة تب��ني ان 
مس��توفية  الداخل��ة  البضاع��ة 

للتعرفة اجلمركية".
"احملكم��ة  ان  ورور  القاض��ي  وأك��د 
بح��ق  كثي��رة  أحكام��ا  أص��درت 
متهمني تصل أعدادهم إلى عشرة 
آالف متهم تقريبا من املتورطني في 
التهريب وبأح��كام مختلفة  جرمية 
بعضهم م��ن مس��توردي البضائع 
وآخ��ر م��ن وكالء اخ��راج متورط��ني 

معهم".
 وأك��د ورور ان "معظ��م العقوب��ات 
كان��ت الغرام��ة املالي��ة إذ غرم��ت 
احملكمة هؤالء غرامات مالية كبيرة 
جدا بلغ مجموعها خالل عام 2017 
ما يقارب ال� 8 مليارات دينار  دفعت 

إل��ى خزين��ة الدول��ة وتع��د ضمن 
اإلي��رادات الت��ي تدخل ف��ي املوازنة 

العامة".
وعن ه��ذه العقوب��ات يلفت قاضي 
احملكم��ة اجلمركية إلى أن "األحكام 
عل��ى  تك��ون مش��ددة  م��ا  غالب��ا 
املتهمني في هذه الدعاوى، إذ يحكم 
على املتهم باحلب��س باإلضافة إلى 
الغرام��ة، وإذا لم يت��م دفع الغرامة 
تزيد مدة احلبس للمتهم إذ يقسم 
املبلغ عل��ى ايام ويحس��ب كل يوم 
مقاب��ل 50 ألف��اً بش��رط ان ال تزيد 

املدة عن سنتني".
ولفت إلى أن "الغرامة حتسب بسعر 

البضاعة املهربة مضافاً إليها مبلغ 
التعرف��ة اجلمركي��ة وتض��رب ف��ي 
ثالثة أضعاف مع مصادرة البضاعة 
بأكمله��ا حتى قيمة وس��يلة نقل 
البضاع��ة، ومن ث��م تباع ف��ي مزاد 
علن��ي وتدخ��ل كإي��رادات للخزينة 
العام��ة، وم��ن خالل ه��ذه األحكام 
ارتفع��ت اإلي��رادات م��ن الغرام��ات 

بنسب كبيرة جدا للعام املاضي".
م��ن جانبه ي��رى عماد ج��واد عضو 
احملكمة اجلمركية وممثل وزارة املالية 
أن "وكي��ل اإلخراج وكما هو متداول 
أس��اس  ه��و  اجلمرك��ي"  "اخملل��ص 
الفساد في املنافذ احلدودية باعتباره 

حلقة الوصل بني التاجر واملوظفني 
اخملتصني في املنفذ".

وأفاد جواد ب��أن "اخملّلص يقوم بأخذ 
األوراق الرسمية للبضائع من التاجر 
والعمل على الس��ير ف��ي اإلجراءات 
الت��ي تس��مح للبضاع��ة بالدخول 
اجلمركية"،  التعرفة  ومنها حساب 
الفتا إلى أن "هذه العملية غالبا ما 
تتخللها حاالت فساد وتالعب، علما 
ب��ان اخمللص الكمرك��ي غير موظف 
ولكنه حاصل على تخويل من وزارة 

املالية للقيام بهذه الوظيفة".
وأك��د عض��و احملكم��ة اجلمركي��ة 
الوس��طى أن "ما يت��م ضبطه من 

عملي��ات تهري��ب او عمليات تالعب 
ف��ي املنافذ احلدودية ه��و غيض من 

فيض"، بحسب وصفه.
ولف��ت إل��ى أن "الكثي��ر م��ن هذه 
اجلرائ��م ل��م يت��م التوص��ل إليه��ا 
والنسب املوجودة لدينا ضئيلة جدا 
بالقي��اس إلى ما يتم تهريبه وإذا ما 
متت السيطرة على املنافذ احلدودية 
فإن ذلك يس��هم بإدخال الكثير من 

اإليرادات للدولة".
وأضاف ج��واد أن "عمليات التهريب 
مس��تمرة في املنافذ احلدودية جراء 
عدم الس��يطرة عليها ولم تتوقف 

منذ عام 2003".

وال يب��ّرئ ج��واد "معظ��م املوظفني 
احلكوميني من مختلف مؤسس��ات 
الدولة التي تعمل ف��ي تلك املنافذ 
املتورطني معه��م برغم وجود كثير 
من اإلجراءات املعقدة حملاولة التقليل 

من الفساد املوجود هناك".
وكش��ف ج��واد أن " م��ا ال يقل عن 
ثالث��ة م��ن املوظف��ني متورطني في 
عمليات فساد بتهريب او تقليل من 
التعرف��ة اجلمركية لكل دعوى ومن 
هؤالء من يعمل في جلنة الكش��ف 
على البضاعة او م��ن العاملني في 

امليزان وفي التخمني".
*اعالم القضاء

هذه المخالفات تصنف 
إلى تهرّب من التعرفة 
الجمركية من خالل 
تقليل كمية المواد 
المستوردة وعرض 
كمية اقل بكثير من 
الكمية األصلية، او 
محاولة تهريب بضائع 
تكون مخفية داخل مواد 
اخرى، او استخدام أوراق 
مزورة تبين ان البضاعة 
الداخلة مستوفية 
للتعرفة الجمركية

موانئ العراق

من الحكم في 350 دعوى مخالفة لقانون الكمارك خالل 2017

المحكمة الوسطى تدين آالف المتهمين
وتغرمهم ثمانية مليارات دينار
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للمرة الرابعة وخالل عشرة أيام 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

إعلن املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
املدرس، ان مس��لحني مجهولني 
وللمرة الرابعة خالل عشرة اّيام، 
اقدم��وا عل��ى اس��تهداف ثالث 
محوالت ق��درة مبنطقة البلديات 
ش��رقي العاصمة بغداد بعيارات 

نارية .
واوض��ح الدكتور امل��درس جاءت 
ه��ذه االس��تهدافات للمحوالت 
املس��تمر  التجهي��ز  بس��بب 
للطاق��ة الكهربائية للمواطنني 
بع��د ش��مول املنطق��ة بعق��ود 
اض��ر  م��ا   ، واجلباي��ة(  )اخلدم��ة 
واملفس��دين  املغرضني  مبصال��ح 
الذي��ن يبغ��ون اي��ذاء املواطن��ني 
الفقراء والبس��طاء وذوي الدخل 
احمل��دود ألن املش��روع يص��ب في 
مصلحة ه��ذه الفئات ويرفع عن 
كاهلهم مايس��ددونه من مبالغ 
عالية الصحاب املولدات االهلية 
، مقاب��ل مبالغ قليلة وميس��رة 

ومدعومة من احلكومة .
واض��اف املتح��دث الرس��مي ان 
وزارة الكهرب��اء متمثلة باملديرية 
الصدر  لتوزيع كهرب��اء  العام��ة 
ق��د احال��ت وابرم��ت عق��داً مع 
قب��ل  الس��ماء  م��وج  ش��ركة 
ش��هرين ضمن عقود الش��راكة 
م��ع القط��اع اخل��اص للخدم��ة 
واجلباي��ة، ملناطق ش��رقي القناة 
في احمل��الت املرقم��ة )٧٢٦، ٧٢٨، 
ال��وزارة  ٧٣٠، ٧٣٢، ٧٣٤( وب��دأت 
بتجهيز الطاقة الكهربائية ملدة 
)٢٤( ساعة يومياً بعد ان متكنت 
من ازال��ة الضائعات والتجاوزات، 
وب��دأ املواط��ن ينع��م بالطاق��ة 
الكهربائي��ة بش��كل مس��تمر، 
وتوق��ف تعامل��ه م��ع املول��دات 
االهلية املوجودة في هذه احملالت، 
كم��ا مت تخفي��ض االحم��ال الى 

اكثر من ٣٠٪ .
وب��ني الدكتور امل��درس ان وجهاء 
العش��ائر  وش��يوخ  املنطق��ة 
فيها، فض��الً عن س��اكنيها قد 
استبش��روا خيراً بهذا املش��روع 

قبل انطالقه من خ��الل الندوات 
الت��ي مت تنظيمها قبل الش��روع 
في��ه ، ال��ى جان��ب االيجابي��ات 
تنفي��ذ  بع��د  ملس��وها  الت��ي 
بالتجهي��ز  واملتمثل��ة  املش��روع 
املس��تمر للطاق��ة الكهربائي��ة 
واخملفض��ة  امليس��رة  والفواتي��ر 
التي وصلته��م، ما اثار املغرضني 
وب��دأوا  واخملرب��ني  واملفس��دين 
بالترويج السلبي للمشروع الذي 
لم جتد مساعيهم نفعاً بسبب 
احلقائق التي ملسها املواطن على 
االرض بعد تطبيقه، مادفع بهم 
الى االس��تهداف املس��لح اليذاء 

 املواطن، من اجل ابتزازه.
وتناش��د الوزارة اجله��ات االمنية 
ووجهاء وابن��اء املناطق ان يبلغوا 
عن االش��خاص الذين نفذوا هذا 
التصرف االجرامي ليحاسبوا وفق 
القانون، ويكونوا عبرة لم تسول 

له نفس��ه اي��ذاء املواطنني. وان 
والفنية في  الهندسية  املالكات 
املديري��ة العامة لتوزي��ع كهرباء 
الصدر ق��د قامت برف��ع احملوالت 
الت��ي مت اس��تهدافها لصيانتها 
واعادتها الى اخلدمة باسرع وقت 

ممكن. 
عل��ى صعي��د متص��ل تواص��ل 
مالكات توزيع الصدر الهندسية 
والفنية اعمالها برفع التجاوزات 
الش��بكة ضمن  احلاصل��ة على 
وباش��راف  اجلغرافي��ة  رقعته��ا 
مباشر من قبل مدير عام املديرية 
الصدر  لتوزيع كهرب��اء  العام��ة 

املهندس وفي محمد املياحي .
وقال الدكتور امل��درس ان احلمالت 
شملت مدينة الصدر قطاع )30( 
في س��وق مري��دي مت م��ن خاللها 
رف��ع )100( حالة جتاوز عش��وائية 
ومصادرة )1000( متر من االسالك 

وتوفي��ر طاق��ة قدره��ا )75( كيلو 
واطا , وان الهدف من هذه احلمالت 
هو القضاء على الضائعات وانهاء 
الع��وارض الفنية التي تس��ببها 

التجاوزات .
الرس��مي لوزارة  واضاف املتحدث 
ان  امل��درس  الدكت��ور  الكهرب��اء 
احلم��الت مس��تمرة الزال��ة ورفع 
التجاوزات احلاصلة على شبكات 
التوزي��ع ضمن الرقع��ة اجلغرافية 
للمديري��ة  التابع��ة  للقطاع��ات 
والت��ي تس��بب األنقطاع��ات في 
التيار الكهربائي خارج الس��اعات 
املق��ررة لبرنام��ج القط��ع ال��ذي 
تتطلبه ظروف منظومة الكهرباء 
، الى جان��ب تقليل الضائعات في 
الطاق��ة والهدر غير املب��رر والذي 
تعان��ي من��ه املنظوم��ة نتيج��ة 
ف��ي  وخاص��ة  املتزاي��د  الطل��ب 

ساعات حمل الذروة . 

يذك��ر ان وزير الكهرب��اء املهندس 
قاس��م الفه��داوي وج��ه بعق��د 
ندوات تثقيفية في جميع الوزارات 
والدوائ��ر واملؤسس��ات واجلامعات 
لش��رح مفهوم مشروع الشراكة 
م��ع القطاع اخلاص عقود )اخلدمة 

واجلباية( ،
وتقدمي شرح عن تفاصيل املشروع 
والغاية والهدف منه ومدى فائدته 
للمواط��ن, وما حتقق بعد تس��لم 
املش��مولة  للمناطق  الش��ركات 
وأدى  واجلباي��ة  اخلدم��ة  بعق��ود 
إل��ى انخف��اض األحم��ال وتقليل 
الضائع��ات والوف��رة ف��ي جتهي��ز 
الطاقة ، فضالً عن حتقيق العدالة 
ف��ي التوزيع وتقنني االس��تهالك، 
ك��ي ينع��م مواطنونا بس��اعات 
جتهي��ز أفض��ل واس��تقرار التي��ار 

الكهربائي.
ان  امل��درس  الدكت��ور  واوض��ح 

الوزارة باش��رت بهذا املشروع في 
املناط��ق وحقق��ت جناحا  بع��ض 
كبي��را في هذا اجمل��ال, وان الهدف 
م��ن ه��ذا املش��روع ه��و القضاء 
عل��ى التج��اوزات وتقليل نس��بة 
الفج��وة  وانه��اء  الضائع��ات, 
والتوزي��ع  اإلنت��اج  ب��ني  الكبي��رة 
استهالك  في  اإلس��راف  بس��بب 
الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن خالل 
التجاوزات املنتشرة على الشبكة 
الكهربائي��ة ف��ي قط��اع التوزيع, 
وان حجم االنتاج ال يتناس��ب مع 
مبال��غ اجلباي��ة باملقارن��ة بكمية 
االنت��اج م��ع التوزي��ع, مبين��اً, ان 
قائم��ة األج��ور تصدر م��ن الوزارة 
وان الش��ركة ه��ي فق��ط حلقة 
وصل بني الوزارة واملواطن, حيث ان 
الوزارة حتملت كثي��را  من االعباء 
بسبب الضائعات والتجاوزات في 

قطاع التوزيع .

مسلحون مجهولون يستهدفون محوالت الطاقة الكهربائية شرقي بغداد  

بدأ المغرضون 
والمفسدون 

والمخربون بالترويج 
السلبي لمشروع 
الخدمة والجباية 

بسبب الحقائق التي 
لمسها المواطن على 

األرض بعد تطبيقه، 
ما دفع بهم الى 

االستهداف المسلح

محولة كهربائية

حلقة دراسية عن نظام 
البصمة الموحد في العراق 

دار قضاء جديدة 
في اللطيفية 

تطوير استراتيجية مهارات 
التوظيف لخريجي الجامعات 

بغداد - الصباح الجديد:
نظم قس��م االنظم��ة واملعلومات في الش��ركة 
العامة لالتصاالت احدى تشكيالت وزارة االتصاالت 
حلقة دراس��ية عن نظ��ام البصم��ة املوحد الذي 
اعده فريق عمل في القس��م املذكور إلستعراض 
كيفي��ة عمل هذا النظام وربطه م��ع مقر الوزارة 

وتشكيالتها . 
وتضمنت احللقة الدراسية تقدمي عرض فني لهذا 
البرنام��ج املزمع تطبيقه متضمن��ا اعداد قاعدة 
بيانات موحدة باس��ماء املنتس��بني اس��تنادا الى 
التش��خيص االحيائي للبصمة وربطه الكترونيا 

من خالل شبكة مؤمنة غير قابلة لالختراق .
وق��ال الناطق الرس��مي ل��وزارة االتص��االت حازم 
محم��د عل��ي  ان وزارة االتص��االت تعم��ل وفق��ا 
لتوجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء على حتويل 
نظام تسديد الرواتب ملوظفي الوزارة وتشكيالتها 
ال��ى نظام الكترون��ي اضافة الى توط��ني الرواتب 
الكتروني��ا واعداد نظ��ام البصم��ة املوحد وربطه  
مبقر الوزارة وفقا لنظ��ام الكتروني آمن وغير قابل 

لالختراق .
واض��اف الناط��ق الرس��مي ان العمل يت��م حاليا 
على اع��داد وتصميم هذا النظ��ام وتأمينه وجتاوز 
العقبات التي تواجه املبرمجني في قسم االنظمة 
واملعلوم��ات الذي يعد احد االقس��ام اخملتصة في 
اعداد البرامجيات وانظمة احلاس��وب واملعلومات 

في الشركة العامة لالتصاالت .
من جان��ب أخر قام املهندس حامت محمد احلس��ن 
مدي��ر إتص��االت األنب��ار وامل��الكات الفني��ة بزيارة 
مجمع إتصاالت حديثه  لإلش��راف على تش��غيل 
منظومة IN ملش��روع الدفع املسبق والعمل على 
رب��ط قض��اء حديثة ببقي��ة احملافظ��ات العراقية 
وتش��غيل وربط منظومة التبادل ب��ني ) حديثه  / 
رم��ادي  / بغ��داد ( بع��د انقطاع دام اكث��ر من أربع 
سنوات وجاري العمل لتش��غيل منظومة النفاذ 

الضوئي في القضاء .

بغداد - الصباح الجديد:
أعل��ن مجلس القضاء األعل��ى افتتاح دار للقضاء 
ف��ي اللطيفية ، مؤكدا أن مراس��يم االفتتاح متت 
بحضور رئيس اس��تئناف محكمة بغ��داد الكرخ 

االحتادية القاضي خالد املشهداني.
وق��ال القاض��ي عب��د الس��تار بيرق��دار املتحدث 
الرس��مي جمللس القضاء األعلى إن��ه مت افتتاح دار 
للقضاء ف��ي اللطيفية بحض��ور رئيس محكمة 
اس��تئناف بغداد الكرخ القاضي خالد املشهداني 
، مضيفا أن »دار القضاء تابعة الس��تئناف الكرخ، 
وتس��تقبل دعاوى املواطنني في اللطيفية والقرى 
احمليط��ة بها جنوب��ي العاصمة وحت��وي مجموعة 
محاكم ه��ي البداءة واجلن��ح والتحقيق واألحوال 

الشخصية مبالك قضائي متكامل«.
وتابع املتحدث الرس��مي أن »احملكمة اجلديدة تأتي 
ضمن سعي القضاء للتوسع في خدماته وتقليل 
اجله��د والتكاليف على املواطن��ني بفتح محاكم 

قريبة من محل سكناهم«. 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيس��ى تطوير استراتيجية 

مهارات التوظيف خلريجي اجلامعات .
واكد الوزير لدى ترؤسه اجتماع اجمللس االستشاري 
في الوزارة بحضور متخصصني في مجاالت شتى 
م��ن القطاع الع��ام واخلاص أهمي��ة تعزيز اجلانب 
التطبيق��ي التقني في اجلامع��ات واالنفتاح على 
س��وق العمل احمللي��ة والعربية والعاملي��ة وتوفير 
املعارف والعلوم املطلوبة الت��ي تتطلبها حاجات 

السوق.
واشار وزير التعليم الى مضي املؤسسات اجلامعية 
العراقية بهذا االجت��اه والبناء على توصيات املؤمتر 
الس��ادس عش��ر لوزراء التعليم العال��ي والبحث 
العلم��ي العرب الذي ترأس��ه الع��راق والذي عقد 

مؤخرا في القاهرة مبقر جامعة الدول العربية .
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بغداد - الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نظم��ت 
 NRT االجتماعية بالتعاون مع قناة
الفضائية الثالثاء ن��دوة عن تطوير 
كفاءة االتصال احلكومي مبش��اركة 
امل��الكات العاملة في مجال االعالم 

في دوائر وهيئات الوزارة . 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم ان الن��دوة تأتي ضمن 
استراتيجية الوزارة التي تقوم على 
بن��اء برامج اتص��ال حكومي مؤثرة 
وفعالة تدعم رؤية ال��وزارة، وتتبنى 
التطوي��ر املس��تمر واالبت��كار ف��ي 
املفاهي��م والوس��ائل والتطبيقات، 
فض��ال عن تعزيز االتص��ال الداخلي 
واإلدارة  ال��وزارة،  ف��ي  واخلارج��ي 
املبتك��رة والفعالة ل��دور الوزارة في 
ش��تى وس��ائل اإلع��الم والتواصل، 
وبناء نظام مت��وازن إلدارة العالقات 
اإلعالمي��ة، وكذل��ك تطوي��ر جهود 
االتص��ال ومواصل��ة االط��الع على 

الرسائل  وتقومي  املمارس��ات  أفضل 
بوس��ائل  الص��ادرة  اإلعالمي��ة 

مختلفة. 
واش��ار منعم ال��ى ان الندوة حاضر 
فيها رئيس مؤسس��ة )ذات( لعلوم 
التنمي��ة البش��رية الدكت��ور علي 
عباس الذي قدم تعريفاً عن مهارات 
االّتص��ال بأنها علم يعن��ى بتعّلم 
مكنون��ات آلي��ات التواص��ل لتعزيز 
ملكة اإلرس��ال لدى املرس��ل وذلك 
بإتقان اس��تعمال الوس��يلة املعّدة 
إلى مس��تقبلها  الرس��الة  لنق��ل 
بش��كل يتي��ح فهمه��ا والتفاعل 
معها بأسرع وقت وأفضل طريقة. 

وب��ني رئي��س املؤسس��ة ان مهارات 
االتصال تكمن في إتاحة استعمال 
بأنواعه��ا كافة  االّتص��ال  وس��ائل 
كالتخاط��ب اجلس��دي، والتخاطب 
الش��فوّي، ولغة خاّص��ة بالتواصل 
إلكمال عملّية االّتصال، واستعمال 
وس��ائل االّتصال التكنولوجّية من 
خ��الل التراس��ل اإللكترون��ّي، الفتا 
الى ان كل ذلك يتطّلب القدرة على 

إيصال الرسالة للمستقبل بشكل 
مس��تقبل  مس��توى  م��ع  يت��واءم 
الرسالة، تفاديا لتأثيرات التشويش 

عل��ى عملّي��ة االّتص��ال، ومعرف��ة 
مس��توى اخملاطب من خ��الل القدرة 

على حتليل استجابته للرسالة. 

وف��ي نهاي��ة الن��دوة اك��د رئي��س 
املؤسس��ة اهمي��ة تعرف االنس��ان 
بش��كل عام والعامل��ني في مجال 

االعالم بشكل خاص على مكنونات 
والعمل  وميوله��م  ش��خصياتهم 
عل��ى تطوي��ر اجلوان��ب االيجابي��ة 
فيه��م وتقوي��ض الس��لبيات م��ن 
اج��ل ان يكون��وا اكث��ر فاعلية في 
احلض��ور  ش��اكرا   ، اعماله��م  اداء 
ملش��اركتهم الفاعل��ة واجلدية في 

تبادل االراء والطروحات. 
على صعي��د متصل نظم��ت وزارة 
العمل دورة تدريبية ملوظفي اقسام 
االحص��اء في ال��وزارة ودوائرها على 
برنام��ج االحص��اء )spss( اقيم��ت 
في قس��م احلاس��بة التاب��ع لدائرة 

التدريب املهني . 
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التدري��ب 
املهن��دس ص��ادق خزع��ل  املهن��ي 
ال��ى  ته��دف  ال��دورة  ان  ابراهي��م 
ف��ي  املش��اركني  مع��ارف  تنمي��ة 
االحصاء  وتقنيات  اس��تعمال طرق 
وتصميم االس��تبيانات االحصائية 
االحصائي��ة  احلزم��ة  باس��تعمال 
الكمبيوت��ر  واس��تعمال   )SPSS(
لتعري��ف املش��اركني عل��ى كيفية 

اج��راء دراس��ة ميدانية ابت��داء من 
اعداد خطة الدراس��ة الى تصميم 
وجم��ع  االحصائ��ي  االس��تبيان 
باس��تعمال  وحتليله��ا  املعلوم��ات 

 .)SPSS( احلزمة االحصائية
واكد املدير العام خالل مداخلته في 
ال��دورة على اهمي��ة تنمية معرفة 
ومهارات املشاركني في استعماالت 
احلاس��ب اآلل��ي ف��ي مج��ال حتليل 
البيانات واإلحصاءات الس��تعماالت 
في مج��االت التخطي��ط والبحوث 
العلمي��ة املتعددة م��ن أجل قياس 
واالجتماعية  االقتصادية  املؤشرات 
ووضع اخلطط واالسهامات الدقيقة 

في إصدار القرار. 
ودعا ابراهيم لفتح دورات تكميلية في 
التحليل اإلحصائي عبر برامج احدث 
ليتم خاللها التدريب على استعمال 
البرنام��ج في إدخ��ال البيانات وإجراء 
التحليل اإلحصائي  مختلف أشكال 
بطرق مبسطة تهدف من خاللها إلى 
تعريف غير اخملتص مبفاهيم اإلحصاء 

ومدلوالته. 

تقرير

العمل و NRT تنظمان ندوة تطوير كفاءة االتصال الحكومي
دورة تدريبية في تقنيات اإلحصاء

Wed. 10 Jan . 2018 issue )3855(

بغداد - الصباح الجديد:
بإع��ادة  بغ��داد  امين��ة  وجه��ت 
تنظيم الكت��ل الكونكريتية في 
الوزارات وتهيئة الش��ارع  ش��ارع 
احمل��اذي لبارك الس��عدون لفتحه 
القاس��م  بإجت��اه طري��ق محمد 

للمرور السريع .
وأفادت مديرية العالقات واالعالم 
الدكت��ورة  بغ��داد  أمين��ة   " ان 
ذك��رى عل��وش اطلع��ت ميدانياً 
على الواق��ع اخلدمي حلي النضال 
وشارعي الوزارات وبارك السعدون 
االبيض  للقصر  اخلدمي  والشارع 
والش��ارع احملاذي لطري��ق محمد 
القاسم ضمن قاطع بلدية مركز 

الرصافة " .
بغ��داد  أم��ني   " ان  وأضاف��ت 
بتنفيذ حم��الت مكثفة  وجهت 
الكتل  ورف��ع  التج��اوزات  الزال��ة 
تنظي��م  واع��ادة  الكونكريتي��ة 
الكت��ل القريب��ة من ال��وزارات مبا 
اليع��وق حرك��ة امل��رور واالهتمام 
البلدي��ة املقدمة في  باخلدم��ات 
اطار خطة خدمية إلعادة جتميل 

العاصمة و ازالة جميع التجاوزات 
التي شوهت مشهدها العمراني 

. "
وتابعت ان " أم��ني بغداد أمهلت 
امل��الكات البلدي��ة ش��هرا واحدا 
إلكم��ال اعم��ال تأهي��ل وتهيئة 
الش��ارع احمل��اذي لطري��ق محمد 
القاس��م إلع��ادة فتح��ه قريب��اً 
امام حركة املرور " ، واش��ارت الى 
ان  " هن��اك تنس��يقا مش��تركا 
ألمان��ة بغداد مع قي��ادة عمليات 
بغداد إلع��ادة فتح عدد جديد من 
الش��وارع املغلقة ف��ي العاصمة 

لتخفيف الزخم املروري " .
من جانب اخر أطلقت امانة بغداد 
حمل��ة كب��رى الزالة التج��اوزات 
واع��ادة فتح الط��رق املغلقة في 
العاصمة بالتنس��يق م��ع قيادة 

عمليات بغداد .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان" الدوائر البلدية باشرت تنفيذ 
حم��الت الزال��ة التج��اوزات ع��ن 
الش��وارع الرئيس��ة ف��ي عم��وم 
مناطق العاصم��ة تتضمن ازالة 

االكشاك واملس��قفات واللوحات 
االعالني��ة املتج��اوزة " ، مضيفة 
ان " احلمل��ة تتضم��ن ايضاً ازالة 
جت��اوزات اصحاب احمل��ال التجارية 
فت��ح  واع��ادة  االرصف��ة  عل��ى 
الش��وارع التي سببت التجاوزات 
باغالقه��ا او أدت الى عرقلة املرور 

فيها " .
وتابعت ان " دائ��رة بلدية الكرادة 
إلزال��ة  ليلي��ة  حمل��ة  نف��ذت 
التج��اوزات وغلق احمل��ال التجارية 
املتج��اوزة في منطقة  والبنايات 
الك��رادة بالتع��اون م��ع مديري��ة 
احلراس��ات واالمن التابعة المانة 
وبالتنس��يق م��ع قي��ادة  بغ��داد 
عمليات بغداد ش��ملت الشوارع 
واالزق��ة الداخلي��ة خلف ش��ارع 
العطار عبر ازالة جتاوزات أصحاب 
احملال التجارية والبنايات السكنية 
ضمن رقعتها اجلغرافية ، مضيفة 
ان" احلملة تضمن��ت  ايضا إزالة 
املتجاوزة  احمل��ال  وغلق  التجاوزات 
بالكت��ل الكونكريتي��ة لضم��ان 

عدم استغاللها مجددا " .

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
افتتاح  العامة  والبلديات واالشغال 
املق��ر البدي��ل ملبنى مديري��ة بلدية  
املوص��ل لتنفيذ خطته��ا اخلدمية 
في اع��ادة تأهي��ل والصيانة وتقدمي 
اخلدم��ات الهالي اجلان��ب االمين من 

مدينة املوصل .
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان 
امل��الكات الهندس��ية والفني��ة في 
مديرية بلدية املوصل التابعة ملديرية 
احدى تش��كيالت  العامة  البلديات 
ال��وزارة  افتتح��ت املبن��ى البدي��ل 
للمديري��ة ف��ي اجلانب االمي��ن وذلك 
لتسهيل االمور اللوجستية وتقدمي 

اخلدمات الهالي اجلانب االمين.
وبني املركز ان افتت��اح املوقع البديل 
عملي��ة  ملواكب��ة  يات��ي  للبلدي��ة 
االش��راف املباشر على رفع االنقاض 
والنفاي��ات في مناط��ق امين املوصل 
اضافة ال��ى املتابعة اليومية لعمل 
تقدميه��ا  ف��ي  البلدي��ة  م��الكات 
اخلدم��ات ال��ى اهالي اجلان��ب االمين 
الس��يما ان اجلان��ب االمي��ن يعان��ي 
بش��كل كبير من قلة في اخلدمات 
مما شكلت مشكلة كبيرة في اعادة 

النازحني الى مناطقهم احملررة.
واضاف ان اعمال الصيانة ش��ملت 
تهيئ��ة وتبلي��ط ف��ي ح��ي الوحدة 
، بواق��ع 200 ط��ن م��ن االس��فلت 
ومبسافة 600 متر أضافة الى تهيئة 
موصل_ده��وك  طري��ق  وتبلي��ط 
ق��رب الس��يطرة بواق��ع 130 طن��ا 
من االس��فلت ومبس��افة 520 مترا 
، مش��يراً ال��ى  ان��ه مت التأكيد على 
واالقس��ام  القطاع��ات  مس��ؤولي 
مبتابع��ة وازالة التج��اوزات احلاصلة 
عل��ى اراِض الدول��ة والقض��اء على 
العش��وائيات باملدين��ة القدمية في 

اجلانب االمين .
من جان��ب اخ��ر تواصل دوائ��ر وزارة 
االعم��ار تنفي��ذ احلم��الت اخلدمية 
اليومية في مدينة املوصل بجانبيها 

االمين وااليسر.
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي ان مديرية 
البلدي��ات العام��ة تواص��ل تنفي��ذ 
أعماله��ا اخلدمي��ة لتنظي��ف ورفع 
النفايات من ش��وارع وأحياء 17متوز 
قرب جامع بركة الرحمن واألس��واق 
التابع��ة لها , مش��يرا الى ان قطاع 
احلدب��اء البل��دي يواص��ل  حمالت��ه 
اليومي��ة عل��ى وفق خط��ة يومية 

وبش��كل متواصل لتشمل مناطق 
واحي��اء القطاع خصوص��ا املناطق 
النفايات  نتيج��ة كث��رة  التجاري��ة 
الناجت��ة ع��ن احلرك��ة االقتصادي��ة 
لعملي��ات البي��ع والش��راء ، ومنها 
منطقة اجملموعة الثقافية والغابات 

التي متتاز بكثرة زائريها.
واضاف ان تنفيذ أعمال التنظيفات 
اليومية مستمرة في قطاع السالم 
البل��دي ضم��ن قاط��ع املس��ؤولية 
لتش��مل مناطق الوحدة قرب مول 
الس��بعاوي  وش��ارعي   ، الس��الم 
والصابري��ن ، وق��رب جامع��ي حازم 
املشهداني ورش��ان وسوقي سومر 
وامليث��اق ومحي��ط دومي��ز ، فض��ال 
عن احلم��الت اليومية الت��ي جتريها 
امل��الكات ف��ي بقية احي��اء القاطع 
، مش��يرا ال��ى ان ف��رق الصيانة في 
قطاع نركال البلدي التابع لقس��م 
اجلزائر ، أجرت عمليات تنظيف ورفع 
انق��اض ونفايات من ش��وارع واحياء 
حي الغفران ومقتربات اجلسر الرابع 
، فض��ال ع��ن اعم��ال التنظيف��ات 
اليومي��ة الت��ي تقوم به��ا املالكات 
اخلدمية ضمن خطة العمل اليومية 

للقطاع واالقسام التابعة له.

أمينة بغداد توّجه بتنظيم شارع الوزارات 
افتتاح الموقع البديل لمبنى بلدية الموصل  تهيئة طريق مغلق الفتتاحه قريبًا
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البصرة - سعدي السند :

حقق��ت دائ��رة صح��ة البصرة 
جناحات كبيرة ف��ي عمليات زرع 
الكل��ى وبرنام��ج الزائر الصحي 
وعملي��ات قش��ط البروس��تات 

بالناظور .
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
البصرة الدكتور رياض عبداألمير  
ل�« الصباح اجلديد« احتفت دائرة 
صحة البصرة بعدد من املرضى 
الذين عوجلوا من الفشل الكلوي 
بعمليات زرع الكلى ومبواصفات 
عالية الدق��ة ، بحضور عدد من 
التمريضية  االطب��اء وامل��اكات 

ومجموعة من عائات املرضى. 
وأضاف مدير عام دائرة الصحة ان 
خطوة اقامة مركز زرع الكلى في 
احملافظة جاءت بعد جهود كبيرة 
للعاملني في املركز فقد تطلب 
األمر ايفاد االطب��اء االختصاص 
ف��ي عملي��ات زرع الكلى فضا 
عن املاكات الطبي��ة العاملة ، 
س��يما وان هذا النوع من العاج 
خارج الباد يكلف املرضى مبالغ 
دينار  تتجاوز اخلمس��ني ملي��ون 
للعملية الواح��دة لكن بجهود 
اخملتصني من االطب��اء جترى هذه 
العملي��ات ف��ي البص��رة مجانا 

ومبوصفات عالية الدقة .
واوض��ح مدير مرك��ز زرع الكلى 
ان��ه  كاط��ع  صف��اء  الطبي��ب 
زراع��ة  عملي��ة   54 اج��راء  مت 
كل��ى منذ افتت��اح املرك��ز قبل 
ث��اث س��نوات وحتق��ق النجاح 
)52( منه��ا واكتس��ب املرض��ى 
الش��فاء التام وع��ادوا حلياتهم 
الطبيعية وفيهم من تزوج ومن 
اجن��ب االطفال والذه��اب للديار 
املقدس��ة لتأدي��ة فريضة احلج 
والعودة س��املا ال��ى ارض الوطن 
احلبيب ، واليوم تشهد محافظة 
البصرة االحتف��ال معهم بهذا 
االجناز الذي يعد قفزة مهمة في 
مج��ال تقدمي اخلدم��ات الطبية 

للمواطنني . 

قشط البروستات بالناظور
وشارك االستاذ الدكتور مرتضى 
محمد صالح املسافر استشاري 
البولي��ة بدع��وة من  املس��الك 
اجلمعي��ة االيراني��ة الناظوري��ة 
باملؤمت��ر الدولي التاس��ع جلراحة 

املسالك البولية .
وقال املسافر لقد تشرفنا بدعوة 
من قبل اجلمهورية االس��امية 
للمش��اركة ف��ي ه��ذا احملف��ل 
الدولي لنمثل بلدنا ومحافظتنا 
البصرة العزيزة ، حيث ش��اركنا 
ببحث علم��ي يختص بعمليات 
 ، بالناظور  البروس��تات  قش��ط 
مشيرا الى ان املش��اركة كانت 
فاعل��ة م��ن ع��دد م��ن البلدان 
ومنها تركيا والبرتغال وبريطانيا 
والكوي��ت والهن��د حي��ث مت��ت 

مناقش��ة الكثي��ر م��ن االم��ور 
الطبي��ة والعلمي��ة م��ن حيث 
تدري��ب طلبة الدراس��ات العليا 
على وفق املس��تحدثات الطبية 
النظري��ة  احلديث��ة  العاملي��ة 

والعملية .

زيارات عمل ملتابعة عمل 
برنامج الزائر الصحي

ملتابعة عمل  الزيارات  وتس��تمر 
م��ن  الصح��ي  الزائ��ر  برنام��ج 
قب��ل مس��ؤولة وح��دة املتابعة 
والتقييم /شعبة الزائر الصحي 
البصرة الس��يدة  /دائرة صح��ة 

ابتسام املاهود. 
وقالت املاهود لقد متت زيارة مركز 
االنتفاض��ة الصح��ي ومرك��زي 
ش��ارع 60 الصح��ي والش��رطة 

الصح��ي التابع��ني ال��ى قطاع 
للرعاية  الثال��ث  احملافظة  مركز 
الصحية االولي��ة ومقر القطاع 
وكذل��ك زيارة مقر قط��اع الزبير 
للرعاية الصحي��ة االولية وزيارة 
مركز ش��لهة املوح��ي الصحي 
التاب��ع لقطاع القرن��ة للرعاية 
الصحية االولية حيث مت تطبيق 
مرحل��ة التذك��رة االلكتروني��ة 
لبرنام��ج الزائ��ر الصح��ي ف��ي 
املركز كم��ا مت االطاع على واقع 
عم��ل البرنامج من حيث حتديث 
املتس��ربني  ومتابع��ة  البيان��ات 
م��ن اللقاح )األطف��ال واحلوامل 
مم��ن ل��م يت��م تلقيحه��ن ف��ي 
موع��د اللق��اح ( حس��ب تقارير 
البرنامج ومتابعة إرسال رسائل 
SMS واالتص��ال م��ن قبل وحدة 

التحصني ومدى جتاوب املواطنني 
مع هذه اخلدمة ومناقش��ة اهم 
املعوق��ات واملقترح��ات واحللول ، 
ومتت ايض��ا عملية تهيئة مركز 
االنتفاض��ة الصح��ي لتطبي��ق 
مرحل��ة التذك��رة االلكتروني��ة 
وزي��ارة مرك��ز ش��هداء احلش��د 
التاب��ع  الصح��ي  الش��عبي 
لقطاع الهارثة الصحي وتهيئة 
املرك��ز للعم��ل بتطبيق مرحلة 
التذك��رة االلكتروني��ة لبرنامج 
الزائر الصح��ي وتدريب املاكات 
العاملة ف��ي الوحدات الصحية 
وتثبيت جهاز قارئ البار كود على 
وتدريب  التذاكر  حاس��بة وحدة 
امل��اك عل��ى اس��تعمال اجلهاز 
وب��دء تبديل البطاقات الصحية 
للحوائل) الورقية ( ببطاقة عاج 

املركز  ببارك��ود ليك��ون  م��زودة 
الصح��ي الثان��ي ف��ي احملافظة 
ال��ذي يعمل به��ذا النظام بعد 
مركز خور الزبير الصحي التابع 
لقط��اع الزبير للرعاية الصحية 

األولية ..
ويأتي تطبيق ه��ذه املرحلة بعد 
إكم��ال عملية املس��ح امليداني 
الذي اعتمد خرائ��ط االرك ماب 
ف��ي ترقيم ال��دور وادخال بيانات 
وح��دة  وملف��ات  االس��تمارات 
الرعاي��ة واالم حيث مت تش��غيل 
البرنام��ج ف��ي وح��دة التذاك��ر 
اضاف��ة  والتحص��ني  والرعاي��ة 
الى وح��دة املاس��تر كما انضم 
فري��ق مؤسس��ة  الزي��ارة  ال��ى 
عم��ار اخليرية الدولي��ة الداعمة 

للبرنامج .

دائرة صحة البصرة تحقق :

نجاحات في عمليات زراعة الكلى وقشط البروستات بالناظور

إجراء 54 عملية 
زراعة كلى منذ 
افتتاح المركز 
قبل ثالث سنوات 
وتحقق النجاح 
)52( منها 
واكتسب المرضى 
الشفاء التام 
وعادوا لحياتهم 
الطبيعية

جانب من زيارات املتابعة لعمل برنامج الزائر الصحي

»التنمية الصناعية« توّسع 
أنشطتها في المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت املديري��ة العامة للتنمي��ة الصناعية 
التابعة ل��وزارة الصناعة واملع��ادن بحثها مع 
احلكوم��ات احمللية في احملافظ��ات واجلهات ذات 
العاقة للنه��وض بواقع الصناعة ومنتجاتها 
احمللية وسبل تطويرها اضافة الى التقليل من 

نسبة البطالة في هذه احملافظات.   
وأكد مدير عام املديرية املهندس سام سعيد 
احم��د  في تصري��ح ملركز االع��ام والعاقات 
العام��ة في الوزارة بأن وف��دا من املديرية بحث 
مع رئاس��ة مجلس محافظ��ة ذي قار واعضاء 
من جلنة التخطي��ط االس��تراتيجي وعقارات 
الدول��ة ودوائ��ر البيئ��ة والصح��ة والبلدي��ات 
والضم��ان االجتماعي في احملافظ��ة عددا من 
املقترح��ات واملواضيع ف��ي مقدمتها مواصلة 
الدعم للمش��اريع الصغيرة وتنميتها اضافة 
الى اش��راك شريحة الشباب في هذه االعمال 
وتق��دمي التس��هيات س��عيا منه��ا للتقليل 
والقض��اء عل��ى البطالة في احملافظ��ة وايجاد 
احلل��ول للمش��كات واملعوق��ات ال��ي تواجه 

الصناعيني .
واوض��ح املدي��ر الع��ام كم��ا مت التأكي��د على 
اهمية تخصيص قطع اراض لتنفيذ املشاريع 
الصناعية فيها وحس��ب االولوي��ة والذي يتم 
بالتنس��يق واملتابعة من قب��ل املديرية العامة 
للتنمية الصناعي��ة مع الدوائر احلكومية ذات 
العاق��ة فيما اب��دى مجلس احملافظ��ة تعاونا 
كبيرا بتوجيه الدوائر املعنية على ضرورة تقدمي 
جمي��ع التس��هيات والتقليل م��ن االجراءات 
الت��ي متكن الصناعي من احلص��ول على اجازة 

تأسيس وتنفيذ مشروعه الصناعي. 
وأوضح املدير العام أن وفدا اخر من املديرية اتفق 
مع نائب محافظ واس��ط على افتتاح مكتب 
في احملافظ��ة ليضاف الى مكاتبها االخرى في 
احملافظات)النجف وميسان وذي قار والديوانية( 
لغرض توسيع النش��اطات واخلدمات املقدمة 
من املديرية على نطاق اوس��ع وضمان حصول 
الصناعيني على س��رعة وانسيابية في اكمال 

وتسهيل االجراءات اخلاصة بأقامة املشروع . 

استئناف العمل في 
مشروع وحدة المعالجة م 

2 / في كربالء 
بغداد – الصباح اجلديد 

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة عن اس��تئنافها العمل في مشروع وحدة 

املعاجلة م 2 / في محافظة كرباء .
 وذك��ر املركز االعامي لل��وزارة ان املديرية العامة 
للمجاري إحدى تشكيات الوزارة استأنفت العمل 
في املشروع بعد توقفه بسبب االزمة املالية التي 
مر بها البلد ، الفتا الى اجلهود االستثنأئية للوزيرة 
مت تخصيص املبالغ لتمويل املش��اريع ذات االولوية 
وتنفيذ الفق��رات الضرورية واحلاكمة فيها، بغية 
اجنازها ودخولها حيز اخلدمة قريبا ،مش��يرا الى ان 

نسبة االجناز باملشروع بلغت 93%.
املش��اريع  م��ن  يع��د  املش��روع  أن  وأوض��ح   
الس��تراتيجية واملهم��ة ضم��ن مش��روع مجاري 
كرباء / م )1 – 2 – 3 – 4( ، مبيناً ان العمل مستمر 
مب��د القابل��وات الكهربائية داخل املش��روع وربط 
البوردات الكهربائية مبنظومة الس��يطرة، فضاً 
عن اس��تمرار العم��ل في اكمال وإنه��اء االعمال 
امليكانيكية إضافة الى االعمال املدنية لتس��وية 
وتنظيف املوقع بعد اجنازاملشروع بالكامل ليكون 

مهيئا للتسلم 
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت وزارة االعم��ار اجناز 
اعمال الصيانة جلزء من طريق العبودة والشريفات 

في ناحية احلر مبحافظة كرباء .
وذك��ر املركز االعامي للوزارة أن فرق الصيانة في 
مديرية طرق وجس��ور احملافظ��ة التابعة ملديرية 
الطرق واجلس��ور العامة احدى تشكيات الوزارة 
أجن��زت اعمال الصيان��ة جلزء من طري��ق العبودة 
والش��ريفات بطول 3 ك��م وكلفة جت��اوزت 300 
ملي��ون دين��ار ، مبين��اً أن االعم��ال تضمنت قلع 
املناط��ق املتض��ررة م��ن طبقة االكس��اء القدمي 
وتبليطه��ا بطبق��ة من احلصى اخلاب��ط ومن ثم 
اكس��اء الطريق بالكامل بطبقة رابطة بسمك 

خمسة سم.
يذك��ر ان مديرية الطرق واجلس��ور العامة احدى 
اعماله��ا  ف��ي  مس��تمرة  ال��وزارة  تش��كيات 
االش��رافية عل��ى العديد م��ن مش��اريع الطرق 

واجلسور في احملافظات كافة.

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة ورش��ة عمل 
ملناقشة الواقع االروائي ملنظومات 
الري بالرش واملشكات واملعوقات 
الت��ي  تعي��ق العملي��ة الزراعية 
التقان��ات  مش��روع  ومتابع��ة 

احلديثة ملواجهة شحة املياه .
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
التخطيط واملتابعة / مديرة فريق 
عمل مشروع تقانات الري سوزان 
محمد جواد خال الورش��ة التي 
حضرها عضو فريق ادارة املشروع 
مهند هاشم ورؤساء فريق عمل 

املشروع في احملافظات كافة عدا 
اقليم كردستان، ان وظيفة الفريق 
هو ملتابع��ة جتهيز املس��تفيدين 
باملنظومات ومعاجلة املش��كات 
واملعوق��ات وتذليل الصعاب التي 
تواجه العملية الزراعية في ظل 

ظروف شحة املياه.
وقالت ان من اولويات وزارة الزراعة 
تذليل جميع الصعاب التي تعوق 
ومواجه��ة  الزراعي��ة  العملي��ة 
ش��حة املياه ف��ي ظ��ل الظروف 
احلالية لعدم توفر االمطار ، حيث 
ان مشروع تقانات الري احلديثة من 

املشاريع املهمة التي من خالها 
التي  مواجهة الظ��روف الطارئة 
مي��ر بها البل��د، مع ايج��اد جميع 
البدائ��ل لتمويل املش��روع كونه 
يحتاج الى متويل م��ادي ومعنوي 
لس��ير عمله ، الفتا ال��ى ان هذا 
املش��روع يه��دف ال��ى  تغطي��ة 
مس��احة ثاثة ماي��ني دومن بهذه 
املنظومات خال ثماني س��نوات 
واس��تصاح االراض��ي ومواجهة 
مش��كلة املد احملل��ي وخاصة في 

محافظة البصرة. 
على صعي��د متصل عقدت وزارة 

الزراع��ة اجتماع��ا يه��دف إل��ى 
تنمية القطاع الزراعي بش��قيه 
النباتي واحليوان��ي وإيجاد احللول 
املناس��بة للمش��كات التي قد 
تعت��رض العملي��ة الزراعي��ة ، اذ 
وافقت هيئة الراي على ش��مول 
اخلض��ر   ( الزراعي��ة  احملاصي��ل 
املغط��اة واملكش��وفة والبطاطا 
الربيعي��ة واألعاف والبس��اتني ( 
التي ستزرع  الس��مادية  باجلرعة 
في املوس��م الق��ادم ، إضافة إلى 
عدد م��ن املواضيع التي تس��هم 
في تعزيز وحتسني اإلنتاج الزراعي 

كماً ونوعاً للوصول إلى االكتفاء 
الغذائي  األم��ن  وتأم��ني  الذات��ي 

للمواطن.
كما نظم��ت وزارة الزراعة حلقة 
نقاش��ية ع��ن النبات��ات الطبية 
والغذائي��ة ودوره��ا ف��ي معاجلة 
الثقاف��ة  وماهي��ة  األم��راض 
الغذائي��ة وكذلك إج��راء مقارنة 
النباتي��ة  املس��تخلصات  ب��ني 
الطبيعي��ة واملض��ادات احليوي��ة 
الصناعية على البكتريا املرضية 
والتي أثبت��ت قابلي��ة عالية في 
قت��ل البكتري��ا وتثبي��ط منوها ، 

الن أكث��ر األمراض الت��ي تصيب 
اإلنس��ان واحلي��وان والنبات ممكن 
عاجها من خال التنوع الغذائي 
والنب��ات الطب��ي املائ��م لتل��ك 

احلالة املرضية.
ايض��ا  احللق��ة  ناقش��ت  كم��ا 
املقومات الطبيعية للزراعة التي 
إل��ى ع��رض اإلمكانيات  ته��دف 
الزراعي��ة في العراق وتش��خيص 
املشكات  التي تواجهه مع عرض 
بالنهوض  الكفيل��ة  املش��كات 
بالقط��اع الزراعي ليقود التنمية 

االقتصادية في البلد. 

بغداد - الصباح الجديد:
اق��ام املرك��ز الوطن��ي للصح��ة 
والسامة املهنية في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية دورة تدريبية 
عن االمان احليوي ملوظفي املركز. 

وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منع��م ان ال��دورة تضمنت 
عدداً م��ن املمارس��ات واالجراءات 
في املنش��آت اخملتبرية باستعمال 
وس��ائل االم��ان ف��ي التعامل مع 
الق��درة  ذات  الدقيق��ة  االحي��اء 
العاملني  املرضية بهدف حماي��ة 
في اخملتبر وسامة البيئة احمليطة 

بهم. 
واض��اف ان ال��دورة حاض��ر فيه��ا 
مع��اون مدي��ر فن��ي ف��ي قس��م 
املهنية خالد شمخي  الس��امة 
جبر، الذي بني ان اجراءات السامة 
في اخملتبرات تع��د ضمن القواعد 
واالس��س العاملية الت��ي يجب ان 
يتبعه��ا كل م��ن يعم��ل في هذا 
املضم��ار ليحمي نفس��ه، فضا 
عن حماي��ة املواد واالبح��اث التي 

يتم العمل بها وتطويرها . 
حماي��ة  ان  ال��ى  منع��م  واش��ار 
الصح��ة العام��ة واحلف��اظ على 

االمن عملية اخاقية تتطلب من 
الدولة وضع القوانني والتشريعات 
املناس��بة للعمل داخ��ل اخملتبرات 
واملعام��ل ، الفتا ال��ى ان اجراءات 
الس��امة ف��ي اخملتب��رات تختلف 

باختاف املستوى املعمول به. 
املرك��ز  اق��ام  اخ��ر  وف��ي س��ياق 
)التخطي��ط  ع��ن  توعي��ة  دورة 
االستراتيجي الشخصي( ملاكات 
املركز، حاضرت فيها املوظفة في 
قسم املعلومات مروة مالك كايد 
الت��ي تناولت اهمي��ة اقامة مثل 
هذه الدورات ف��ي تطوير القدرات 

الت��ي  املرك��ز  ملوظف��ي  الذاتي��ة 
تنعك��س عل��ى البيئة االس��رية 
تنظيم  في  وتس��اعده  للموظف 
ش��ؤونه االقتصادية واالجتماعية 
بش��كل فعال، فضا عن اثر ذلك 
عل��ى بيئته الوظيفي��ة وعاقاته 
ضمن اطار العمل. يذكر ان املركز 
والس��امة  للصح��ة  الوطن��ي 
املهني��ة يعد املرك��ز التخصصي 
الوحي��د ف��ي العراق ال��ذي يعنى 
العامل��ني  وس��امة  بصح��ة 
لتحس��ني وزي��ادة االنت��اج ودف��ع 

عجلة االقتصاد للدولة.

ورشة لمناقشة الواقع اإلروائي لمنظومات الري بالرش 

دورة تدريبية للسالمة المهنية في المختبرات



لندن ـ وكاالت:

البريطانية،  ال��وزراء  رئيس��ة  أجرت 
تيري��زا ماي، تعدي��ات وزارية جديدة 
كانت متوقعة من��ذ بداية العام، إذ 
عين��ت براندون لويس، رئيس��ا حلزب 
احملافظني، ونقلت ديفيد ليدينغتون، 
م��ن منصبه وزي��را للع��دل، ليحل 
مح��ل دام��ني غري��ن، وزي��را ملكتب 
رئاس��ة ال��وزراء، ومع ذل��ك، لم يتم 
تس��ليم الس��يد ليدينغت��ون لقب 
الس��يد غري��ن الس��ابق، كوزير أول 
للدول��ة، لك��ن وظيفت��ه اجلدي��دة 
تس��مح له بامتاك سلطات قوية، 
كرئيس لعدد م��ن اللجان الفرعية 

في مجلس الوزراء.
وف��ي الوقت نفس��ه، حص��ل أمبير 
رود عل��ى منص��ب وزي��ر الداخلية، 
وسيبقى فيليب هاموند مستشارا، 

وكذل��ك ديفيد دافي��س وزيرا خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، وبوريس 
للخارجية.وجددت  وزيرا  جونس��ون، 
م��اي من دور س��اجيد جافيد، حيث 
أضاف��ت »اإلس��كان« إل��ى اللق��ب 
احلال��ي لوزارة اجملتمع��ات واحلكومة 
احمللي��ة، ف��ي خط��وة تش��ير إل��ى 
احتمالية تولي الس��يد جافيد وزيرا 

لإلسكان.
وتأم��ل رئيس��ة الوزراء ف��ي أن هذه 
التغيرات، تؤكد أنها تتخذ مس��ألة 
اإلس��كان عل��ى محمل اجل��د، ولم 
يحَظ منص��ب جافيد وح��ده على 
بعض التغير، ولك��ن أيضا منصب 
جيرمي هنت، وزير الصحة والرعاية 

االجتماعية.
وعين��ت م��اي غري��ج كارك، وزي��را 
لألعمال، وانطلقت منافس��ات ماي 
مع البداية الفوضوي��ة، بعدما غرد 
حساب حزب احملافظني الرسمي عبر 

»تويتر«، بأن كريس غرايلينغ، حصل 
على منصب وزير النقل، ولكن بعد 
ذل��ك مت حذف التغري��دة، وأكد مقر 
احلكوم��ة البريطانية ف��ي دواونينغ 
س��تريت، في وقت الح��ق، أن لويس 
قد عني ف��ي وظيقته اجلديدة، وترك 

منصبه السابق كوزير للهجرة.
كان تعي��ني لويس ج��زءا من جتديد 
أوسع لرأس الفريق في رئاسة احلزب 
مع جيم��س كليفرل��ي، النائب عن 
برينتري، وأكد رئيس احلزب الس��ابق 
الس��يد بات��رك مكلول��ني، رحيل��ه 
ع��ن دور تبادل الرس��ائل الرس��مي 
مع رئيس��ة الوزراء، قائا »لقد حان 
الوق��ت الصحي��ح بالنس��بة إل��ّي 

ملغادرة مجلس الوزراء«.
وانتقل��ت الس��يدة ماي إل��ى تعزيز 
فريقها في مقر حزب احملافظني، من 
خ��ال تعيني عدد من ن��واب الرئيس 
ألدوار السياس��ة، مبا ف��ي ذلك اثنني 

م��ن أعضاء البرملان م��ن عام 2017، 
وهما كيم��ي بادنوش، وب��ن برادلي، 
وجاء ذل��ك بعد اس��تقالة جيمس 
بروكنش��ير من منصب��ه كوزير في 
أيرلندا الش��مالية بس��بب مخاوف 

صحية.
وحصل مات هانكوك، على منصب 
وزير الثقاف��ة بدال من كارين برادلي، 
ورمبا يرجع ذلك لدوره على املنصات 
اخلضراء، وحصوله على منصب وزير 

داخل الدوائر الثقافية منذ 2016.
ولق��ي تعيين��ه ترحيبا م��ن أعضاء 
اجملل��س، مبا ف��ي ذلك ح��زب العمل، 
وحصلت برادلي عل��ى منصب وزير 

في حكومة أيرلندا الشمالية.
وحصل ديفيد جاوكي على منصب 
وزير العدل، وكان وزيرا سابقا للعمل، 
وكان ذلك في الصيف املاضي، كما 
عينت ماي غافني ويليامس��ون، في 

منصب وزير الدفاع.

شؤون عربية ودولية6

القاهرة ــ رويترز:
قال��ت الهيئ��ة الوطني��ة لانتخاب��ات ف��ي مصر 
امس االول االثنني إن االنتخابات الرئاس��ية املقبلة 
س��تجرى داخل الباد على م��دى ثاثة أيام من 26 

إلى 28 آذار.
ولم يعلن الرئي��س عبد الفتاح السيس��ي، الذي 
تنتهي واليته في حزيران، موقفه بش��أن الترشح 
لانتخابات حتى اآلن لكن من املرجح بشكل كبير 
أن يس��عى للفوز بوالية ثاني��ة وأخيرة مدتها أربع 

سنوات.
وق��ال الش��ني إبراهي��م رئي��س الهيئ��ة الوطنية 
لانتخاب��ات، ف��ي مؤمت��ر صحف��ي بالقاه��رة، إن 
املصري��ني ف��ي اخل��ارج س��يدلون بأصواته��م في 

االنتخابات الرئاسية أيام 16 و17 و18 آذار.
وأضاف أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في 
الداخل على مدى ثاثة أيام من 24 إلى 26 نيسان 

وفي اخلارج من 19 إلى 21 نيسان.
وتاب��ع أن نتيج��ة اجلول��ة األول��ى م��ن االنتخابات 
ستعلن يوم الثاني من نيس��ان، وإذا أجريت جولة 
إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم األول من أيار.
وتعه��د إبراهيم، وهو قاض، بأن جت��رى االنتخابات 
»حتت إش��راف قضائ��ي كامل«وبأن تلت��زم الهيئة 
الوطني��ة لانتخابات باحليادية والش��فافية خال 
االنتخاب��ات ودع��ا املصري��ني إل��ى املش��اركة في 

االقتراع.

روما ـ رويترز:
قبض��ت قوات أمنية ام��س الثاثاء على نحو 200 
م��ن أعضاء إح��دى جماع��ات املافيا ف��ي عملية 

بإيطاليا وأملانيا.
وقالت قوات كارابينييري شبه العسكرية في بيان 
إن العملية فككت عصابة رئيس��ية من جماعة 
ندراجنيتا للجرمية املنظمة املتمركزة في منطقة 

كاالبريا اجلنوبية.
وتابع��ت أن عصاب��ات أس��رتي ف��اروا ومارينكوال 
تس��للت إلى عال��م األعمال ف��ي الدولتني خاصة 
األعمال املتعلقة بالنبيذ واألغذية وجمع القمامة 

وتنظيم اجلنازات.
وقال البيان إن من املشتبه  به أن عددا من املوظفني 
العموميني ضالعون في فساد إال أنه لم يحدد ما 
إذا كان��وا في إيطالي��ا أو البلدين.وج��رت مصادرة 

نحو 50 مليون يورو )59.79 مليون دوالر(.

دمشق ـ أ ب ف :
شن اجليش االس��رائيلي امس الثاثاء غارات جوية 
وقصفا صاروخيا على سوريا ما أوقع اضرارا مادية 
»قرب أحد املواقع العسكرية«، بحسب ما أعلنت 

القيادة العامة للجيش السوري في بيان.
وأف��اد البيان أن القوات اإلس��رائيلية اس��تهدفت 
األراضي السورية ثاث مرات خال الليل من غير أن 
يحدد هدفا معينا، مشيرا الى ان القوات السورية 
»اصاب��ت اح��دى الطائ��رات« وتص��دت لصاروخني 

اطلقا من منطقة اجلوالن احملتل و«اسقطتهما«.
وأوضح البيان ان الطيران االسرائيلي اطلق »اربعة 
صواري��خ من منطقة طبري��ا داخل االراضي احملتلة 
تصدت لها وس��ائل دفاعنا اجل��وي ودمرت صاروخا 
وسقط الباقي قرب احد املواقع العسكرية ما أدى 

الى وقوع خسائر مادية«.
ونقلت وكالة االنباء الس��ورية الرس��مية »سانا« 
بدورها ان الدفاعات اجلوية »تصدت لثاثة اعتداءات 
اس��رائيلية بالصواري��خ عل��ى مواقع عس��كرية 

مبنطقة القطيفة« بريف دمشق.
ومن��ذ ب��دء النزاع في س��وريا ف��ي 2011، قصفت 
اسرائيل مرارا اهدافاً عس��كرية للجيش السوري 

أو أخرى حلزب اهلل في سوريا.
وال تزال س��وريا واس��رائيل في حالة ح��رب. وحتتل 
اسرائيل منذ حزيران 1967 حوالى 1200 كلم مربع 
من هضبة اجلوالن الس��ورية الت��ي أعلنت ضمها 
ف��ي العام 1981 م��ن دون أن يعترف اجملتمع الدولي 

بذلك.

26 إلى 28 مارس..
انتخابات الرئاسة 

المصرية

في عملية ضد المافيا..
اعتقال نحو 200 شخص 

في إيطاليا وألمانيا

»قصف إسرائيلي« 
لمواقع قرب العاصمة 

السورية

متابعة ــ الصباح الجديد:

ش��هدت كل من تونس والسودان 
خال الس��اعات املاضي��ة موجة 
احتجاجات ضد إجراءات اتخذتها 
حكومتا البلدين برفع أسعار مواد 
الناس  أساس��ية متّس معيش��ة 
اليومي��ة وقوتها، وف��ي مقدمها 

الرغيف.
وتفج��رت االحتجاج��ات في عدة 
االثن��ني  مس��اء  تونس��ية  م��دن 
بس��بب رفع أس��عار بعض املواد 
االس��تهاكية والبنزي��ن وف��رض 

ضرائب جديدة.
ودع��ا رئي��س ال��وزراء التونس��ي 
يوسف الشاهد امس الثاثاء إلى 
الهدوء وقال إن الوضع االقتصادي 
صع��ب ودقيق لكنه سيتحس��ن 
خ��ال 2018، بينم��ا تعه��د حزب 
املعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق 
االحتجاجات حتى إسقاط قانون 
املالي��ة اجلدي��د وذلك بع��د ليلة 
ش��هدت شغبا وعنفا وُقتل فيها 

أحد احملتجني.
وأبل��غ الش��اهد الصحفي��ني في 
تعليق��ات بثته��ا اإلذاع��ة احمللية 
صع��ب،  االقتص��ادي  »الوض��ع 
أن  تفه��م  أن  يج��ب  والن��اس 
الوضع اس��تثنائي وأن بلدهم مير 
بصعوب��ات، ولك��ن نحن ن��رى أن 
2018 س��يكون آخر ع��ام صعب 

على التونسيني«.
وفي مقاب��ل دعوة رئي��س الوزراء 
الهمامي  ق��ال حم��ة  للتهدئ��ة 
زعيم اجلبهة الشعبية في مؤمتر 
صحفي بالعاصمة تونس »اليوم 
لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة 
أخرى لتنس��يق حتركاتن��ا ولكننا 
سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة 
االحتجاجات حتى نسقط قانون 
املالية اجلائر الذي يس��تهدف خبز 

التونسيني ويزيد معاناتهم“.
وتعان��ي تونس، الت��ي ينظر إليها 
عل��ى نط��اق واس��ع ف��ي الغرب 
الدميقراطي  النج��اح  باعتباره��ا 
الوحيد ب��ني دول الربي��ع العربي، 

اقتصادي��ة  مش��كات  م��ن 
قوية  وتواجه ضغوط��ا  متزاي��دة 
م��ن املقرض��ني الدولي��ني لفرض 
خف��ض  تس��تهدف  إصاح��ات 
العجز في امليزانية وإصاح املالية 

العامة.
وتصاع��د الغض��ب من��ذ أعلنت 
احلكوم��ة أنه��ا س��ترفع اعتبارا 
الثان��ي  كان��ون  م��ن  األول  م��ن 
أس��عار البنزي��ن وبعض الس��لع 
وستزيد الضرائب على السيارات 
واالتص��االت الهاتفي��ة واإلنترنت 
واإلقامة في الفنادق وبعض املواد 
األخرى في إطار إجراءات تقش��ف 
املانح��ني  م��ع  عليه��ا  اتفق��ت 

األجانب.
كم��ا ش��ملت اإلج��راءات الت��ي 
تضمنته��ا ميزانية 2018 خفض 
واح��د باملئة من روات��ب املوظفني 

للمساهمة في س��د العجز في 
متويل الصناديق االجتماعية.

وق��ال العميد خليفة الش��يباني 
املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
إن��ه مت خ��ال احتجاج��ات ام��س 
االول االثنني حرق مركز للش��رطة 
وس��رقة متاجر وتخريب منشآت 
في مدن عدي��دة. وأضاف أن قوات 
الش��رطة ألق��ت القب��ض خال 
محتج��ا   44 عل��ى  املواجه��ات 
بع��د ضبطهم في وقائع س��رقة 

وشغب وتخريب وعنف.
ودعا الشاهد إلى التهدئة وقال إن 
التظاهر السلمي يكفله القانون 
ولكن الش��غب واإلجرام مرفوض 

وسُيطبق القانون على اخملالفني.
وخرج شبان تونس��يون للتظاهر 
واشتبكوا مع القوى األمنية التي 

حاولت منعهم من االحتجاج، 

وتواصل��ت االحتجاجات من أمس 
، ف��ي محافظ��ات  االثن��ني  االول 
ع��دة بعد ليلة حامية ش��هدتها 
العاصم��ة، حي��ث فرق��ت ق��وات 
الش��رطة تظاه��رة في الش��ارع 
األس��عار  الرئيس��ي ض��د غ��اء 
واملطالبة بإسقاط قانون املوازنة، 
بع��د  االحتجاج��ات  وزادت ح��دة 
اعتقال الشرطة عشرات الشبان 
بتهمة توزيع بيان��ات حتّرض على 

التظاهر.
القصري��ن  مدينت��ا  وش��هدت 
وس��يدي علي بن عون )محافظة 
سيدي بوزيد(، تظاهرات مناهضة 
للحكومة تخللته��ا عمليات َكر 
وفر ب��ني احملتجني وقوات مكافحة 
املتظاه��رون  ورف��ع  الش��غب. 
شعارات تنادي بإسقاط احلكومة 
ووق��ف العم��ل بقان��ون املالي��ة 

والزيادات األخيرة.
املواطنني في  وتظاه��ر عش��رات 
مدين��ة ال��كاف )ش��مال غرب��ي( 
أم��ام مبن��ى احملافظ��ة، رافع��ني 
للحكومة،  مناهض��ة  ش��عارات 
وس��ط توقع��ات باتس��اع دائ��رة 
االحتجاج بس��بب قمع الشرطة 
املتظاهري��ن وتفريقه��م، م��ا زاد 

غضب الناشطني.
م��ن جانب آخ��ر ش��هدت واليات 
عدة أمس ف��ي الس��ودان، هدوءاً 
حذراً غداة تظاه��رات جابت مدناً 
كثي��رة احتجاجاً على رفع س��عر 
اخلبز وتدهور األوضاع االقتصادية، 
خّلف��ت قتياً وجرح��ى في والية 

غرب دارفور. 
ورفعت اخلرطوم درجة اس��تعداد 
ق��وات الش��رطة واألمن حتس��باً 
ألي احتجاجات جديدة. وش��هدت 

مدن ني��اال عاصم��ة والية جنوب 
دارف��ور واجلنين��ة حاض��رة والي��ة 
والدمازي��ن عاصمة  دارف��ور  غرب 
والية النيل األزرق وس��نار عاصمة 
الوالية التي حتمل اسمها ومدني 
عاصم��ة والية اجلزيرة ومدن أخرى 
أول م��ن أمس، احتجاج��ات على 
رفع س��عر اخلب��ز وارتفاع أس��عار 
غالبية السلع بعد خفض قيمة 
ص��رف اجلنيه في مقابل العمات 

األجنبية.
وأعل��ن حاكم والية غ��رب دارفور، 
فضل املولى الهجا، مقتل طالب 
وإصابة 4 آخرين خال احتجاجات 
اندلعت في مدينة اجلنينة مساء 
األح��د. وق��ال الهج��ا إن الزبي��ر 
أحمد الس��كيران، وهو طالب في 
املرحل��ة الثانوية، ُقت��ل »برصاص 

مجهول«.

رفع أسعار المواد االساسية سّبب
تظاهرات كبيرة في تونس والسودان

تفجرت 
االحتجاجات في 

عدة مدن تونسية 
بسبب رفع أسعار 

بعض المواد 
االستهالكية 

والبنزين وفرض 
ضرائب جديدة

من احتجاجات الشارع السوداني

تقـرير
براندون لويس رئيًسا لحزب المحافظين

رئيسة الوزراء البريطانية ُتجري تعديالت وزارية جديدة

تيريزا ماي

لندن ــ وكاالت : 
أوقف��ت الس��لطات البريطاني��ة 
في لندن رجل األعمال الفرنس��ي 
الكس��ندر اجلوه��ري، ف��ي إط��ار 
التحقيق الحتمال تورطه بتمويل 
الفرنس��ي  الرئيس  ليبي حلمل��ة 
س��اركوزي  نيك��وال  األس��بق 

االنتخابية في 2007.
االنب��اء  وكال��ة  بذل��ك  أف��ادت 
الفرنس��ية ونقل��ت ع��ن مصادر 
مطلع��ة الق��ول، إن التوقي��ف مت 
األح��د املاض��ي في مط��ار هيثرو 

توقي��ف  مذك��رة  إل��ى  اس��تنادا 
أوروبية بطلب من النيابة العامة 

في باريس.
ويشتبه احملققون الفرنسيون في 
أن اجلوه��ري، القريب من أوس��اط 
اليمني الفرنس��ي ومن ساركوزي،  
يعتبر من الشخصيات الرئيسية 
احملتم��ل  التموي��ل  قضي��ة  ف��ي 
غي��ر املش��روع حلملة س��اركوزي 

املذكورة. 
أن  ب��رس«  »فران��س  وذك��رت 
أمام محكمة  اجلوهري س��يمثل 

وستمنستر مجددا اليوم األربعاء 
لتحديد موعد جلس��ة الترحيل. 
وخال ذلك قد يفرج عنه بكفالة 
أو يبقى في الس��جن، في انتظار 
جلسة الترحيل التي قد ال تعقد 

قبل منتصف فبراير.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن��ه مت فتح 
التحقي��ق في باريس ع��ام 2013 
حول دف��ع أموال لصال��ح حملة 
س��اركوزي بواس��طة أش��خاص 
بنظ��ام معمر  مرتبط��ني  كان��وا 
القذاف��ي، ولكن اجلوه��ري لم يرد 

إلى  عل��ى مذك��رات اس��تدعائه 
احملكمة.

وكان��ت التهمة ق��د وجهت  إلى 
رجل األعمال الفرنس��ي اللبناني 
زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 
، إث��ر إعان تق��ي الدين عن قيامه 
بتس��ليم خمسة مايني يورو من 
ليبي��ا إلى معس��كر س��اركوزي 
قبل أش��هر قليلة من فوز األخير 

باالنتخابات الرئاسية عام 2007.
فيحاول  للجوهري  بالنس��بة  أما 
احملقق��ون والقض��اة التأك��د من 

صح��ة اتهامات معم��ر القذافي 
وابن��ه س��يف اإلس��ام ف��ي عام 
2011 لفريق س��اركوزي باحلصول 
على أم��وال ليبية خ��ال احلملة 

االنتخابية عام 2007.
وحتق��ق النياب��ة العام��ة املالي��ة 
الفرنس��ية كذلك منذ س��بتمبر 
2016 في ش��بهات حول اختاس 
أموال خ��ال بيع فيا ع��ام 2009 
الفرنس��ية  موج��ان  بل��دة  ف��ي 
بعشرة مايني يورو لصندوق ليبيا 
كان يديره بش��ير صالح أحد كبار 

املسؤولني في نظام القذافي.
ولدى القضاة شبهات بأن اجلوهري 
هو املال��ك والبائع احلقيقي لهذه 
الفي��ا، وأن��ه تفاه��م مع بش��ير 
صالح ليك��ون الس��عر« مرتفعا 

جدا«.
ويعتقد القضاة أيضا أن اجلوهري 
قد يكون أيضا ساعد صالح على 
مغادرة فرنس��ا ربيع 2012 مع أنه 
كان ماحق��ا مبذك��رة توقيف في 
باده. وقد متكن بذلك من االنتقال 

إلى جنوب أفريقيا.

طهران ـ أ ب ف:
أعل��ن االحتاد االوروبي امس الثاثاء 
ان وزي��ر اخلارجي��ة االيراني محمد 
جواد ظريف سيجري في بروكسل 
اخلمي��س املقب��ل مباحث��ات م��ع 
واالملان��ي  الفرنس��ي  نظرائ��ه 
والبريطاني تتناول س��بل احلفاظ 

على االتفاق النووي االيراني.
ظري��ف  ب��ني  االجتم��اع  ويأت��ي 
ونظرائ��ه االوروبي��ني ف��ي الوق��ت 
الذي تتزاي��د فيه اخملاوف من إقدام 
الواليات املتحدة ف��ي غضون ايام 
على نق��ض االتفاق الن��ووي الذي 

ابرمته ايران مع مجموعة الس��ت 
والصني  وروسيا  املتحدة  )الواليات 
وبريطاني��ا وفرنس��ا واملاني��ا( في 
مت��وز 2015 ون��ص عل��ى تخفيف 
املفروضة على  الدولية  العقوبات 
طهران مقاب��ل كبحها برنامجها 

النووي.
وقال االحت��اد االوروبي ف��ي بيان ان 
املمثلة العليا لسياسته اخلارجية 
»س��تعقد  موغيريني  فيديري��كا 
اجتماع��ا م��ع وزراء خارجي��ة دول 
مجموع��ة اي 3فرنس��ا، جان-ايف 
لودريان، املانيا، س��يغمار غابرييل، 

بريطانيا، بوريس جونس��ون، ووزير 
اخلارجية االيراني جواد ظريف يوم 

غد اخلميس  في بروكسل«.
»االجتم��اع  إن  البي��ان  وأض��اف 
س��يعقد في اطار العم��ل اجلاري 
لضمان التنفيذ الكامل واملستمر 
خلطة العمل الشاملة املشتركة«، 
االس��م الرس��مي لاتفاق النووي 

االيراني.
ويأت��ي االعان عن ه��ذا االجتماع 
بعيد س��اعات من دعوة نائب وزير 
اخلارجية االيران��ي عباس عراقجي 
اجملتم��ع الدول��ي الى االس��تعداد 

للوالي��ات  محتم��ل  النس��حاب 
املتحدة من االتفاق التاريخي الذي 
كّرس ع��ودة ب��اده الى الس��احة 

الدولية.
اجملتم��ع  »عل��ى  عراقج��ي  وق��ال 
النس��حاب  يس��تعد  ان  الدول��ي 
اميرك��ي محتم��ل م��ن االتف��اق 
النووي مع ايران«، مش��ددا على ان 
»الرئي��س االميركي يس��عى منذ 
اكثر من عام بكل جهده للقضاء 

على االتفاق النووي«.
وأضاف »نحن في ايران مستعدون 
س��يكون  االحتم��االت.  لكاف��ة 

اجملتم��ع الدول��ي اخلاس��ر االكب��ر 
وكذل��ك منطقتنا، جراء خس��ارة 
الس��احة  عل��ى  ناجح��ة  جترب��ة 
الدولية ، منطقتنا لن تكون اكثر 

امنا بدون االتفاق النووي«.
والرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 
من اشد معارضي االتفاق النووي، 
ال��ذي تعتب��ره االدارة االميركي��ة 
السابقة برئاسة باراك اوباما اجنازا 

لسياستها اخلارجية.
وكان ترام��ب اعل��ن ف��ي تش��رين 
االول رفض��ه االقرار بالت��زام ايران 
باملقابل  الن��ووي، لكن��ه  االتف��اق 

بالعقوب��ات  العم��ل  يُع��د  ل��م 
االميركي��ة عليه��ا كما ل��م يلغ 
االتفاق، مفض��ا احالة امللف الى 
الكونغ��رس ملعاجل��ة »العديد من 
نق��اط الضع��ف العميق��ة ف��ي 
االتف��اق«. وتنتهي مهل��ة االبقاء 
على رفع العقوب��ات عن ايران يوم 

اجلمعة املقبل.
ويف��رض القان��ون االميركي على 
الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 
يوما ما اذا كانت ايران حتترم االتفاق 
وما اذا كان هذا النص متوافقا مع 

املصلحة القومية االميركية.

توقيف الجوهري في إطار التحقيق بتمويل القذافي لحملة ساركوزي االنتخابية

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على االتفاق النووي اإليراني
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، 
إش��رافها بش��كل مباش��ر على 
إدارة القط��اع النفطي في حقول 

كركوك.
وذك��ر بي��ان للمكت��ب اإلعالم��ي 
ل��وزارة النف��ط، ان »ال��وزارة تثمن 
حرص مجل��س النواب املوقر وجلان 
الطاق��ة واملالي��ة والقانونية على 
الثروة النفطية واملصلحة العامة 

للبالد«.
واضاف البي��ان، »تعقيباً على قرار 
مجلس النواب بشأن إلزام الوزارة 
بإيقاف عمل شركة كار في حقول 
كرك��وك، ت��ود ال��وزارة ان توض��ح 
ان وزارة النف��ط تش��رف بش��كل 
مباشر على ادارة القطاع النفطي 
ف��ي احملافظ��ة وان ش��ركة نف��ط 
الش��مال هي اجلهة الوحيدة التي 
والتطوير  التأهيل  بعمليات  تقوم 
للحقول واملنش��آت النفطية في 
احملافظة بضمنها حقال باي حسن 
وافانا وبإش��راف ومتابعة من قبل 
السيد وزير النفط والسادة وكالء 
الوزارة واملفتش العام ومبس��اعدة 
ودع��م فن��ي واداري من ش��ركات 

ودوائر الوزارة االخرى«.
وأك��دت الوزارة بان ش��ركة كار ال 
تعم��ل ف��ي حقول كرك��وك التي 
انس��حبت نهائيا م��ن حقلي باي 
حسن وافانا عش��ية دخول قواتنا 
وف��رض  كرك��وك  ال��ى  األمني��ة 
س��يطرة القان��ون ف��ي احملافظة، 
وق��د اقتصر تواجد عدد من األفراد 
من الش��ركة املذك��ورة في غرفة 
السيطرة حملطات الضخ فقط وال 
يتعدى عددهم العشرة أشخاص 
لغرض تس��ليم األجهزة واملعدات 
في ه��ذا املوقع ال��ى العاملني في 

شركة نفط الشمال«.
»الص��ادرات  ان  ال��ى  واش��ارت 
النفطي��ة من حقلي باي حس��ن 
وافان��ا الى ميناء جيه��ان التركي 
متوقف��ة من��ذ التاري��خ اع��اله«، 
مستغربة مطالبة مجلس النواب 
عملي��ات  بإيق��اف  النف��ط  وزارة 
التصدي��ر وهي متوقفة فعال منذ 

التاريخ املشار اليه.
وأضاف��ت ال��وزارة، في البي��ان، ان 
»العامل��ني في القط��اع النفطي 
واصل��وا اللي��ل بالنهار م��ن اجل 
النفطي��ة  املش��تقات  توفي��ر 
والطاق��ة الكهربائي��ة واحلاج��ات 
امللح��ة االخ��رى للمناط��ق احملررة 
في محافظة نينوى وصالح الدين 

واالنبار وغيرها«.
حتقي��ق  اج��ل  »م��ن  وأوضح��ت: 
اخلط��ط العاجل��ة له��ذا الغرض 
فق��د اتخ��ذت ال��وزارة سلس��لة 
من اإلج��راءات الضرورية ملواجهة 
التحدي��ات اجلديدة، منها التعاقد 
م��ع الش��ركة املذك��ورة في وقت 
س��ابق على تكرير 40 الف برميل 

يومي��اً م��ن نف��ط كرك��وك ف��ي 
مصفاها في اربيل وملدة عام واحد 
فقط وهذا ما اسهم في تغطية 
ج��زء كبير م��ن حاج��ة املواطنني 
ف��ي تل��ك املناط��ق واحليلولة من 
دون حصول نقص في املش��تقات 

النفطية«.
وأك��دت ال��وزارة حرصه��ا »عل��ى 

االستثمار االمثل للثروة الوطنية 
والعمل عل��ى االرتق��اء باخلدمات 
املقدم��ة للمواطن��ني ف��ي جميع 
م��دن الع��راق باعتب��ار ان خدم��ة 
املواطن، هدفها ومسؤوليتها، وان 
ابوابها مشرعة الستقبال جميع 
تخ��دم  الت��ي  واملقترح��ات  اآلراء 

املصلحة العامة«.

أكدت انسحاب شركة كار من حقلي باي حسن وأفانا

النفط تشرف على إدارة القّطاع النفطي في حقول كركوك

شركة كار ال تعمل في 
حقول كركوك التي 
انسحبت نهائيا من حقلي 
باي حسن وافانا عشية 
دخول قواتنا األمنية 
الى كركوك وفرض 
سيطرة القانون في 
المحافظة، وقد اقتصر 
تواجد عدد من األفراد 
من الشركة المذكورة 
في غرفة السيطرة 
لمحطات الضخ فقط وال 
يتعدى عددهم العشرة 
أشخاص

من حقول نفط كركوك

الجزائر ـ وكاالت:
أف��ادت وثيقة رس��مية اطلع��ت عليه��ا رويترز بأن 
اجلزائر حظرت مؤقتا اس��تيراد نحو 900 سلعة من 
بينها الهواتف احملمولة وأجهزة منزلية وخضراوات 
سعيا خلفض قيمة فاتورة الواردات املتضخمة في 

ظل تراجع إيرادات الطاقة.
وحت��اول اجلزائر عضو أوبك خف��ض اإلنفاق منذ بدء 
تراجع أسعار اخلام في منتصف عام 2014. وتعتمد 
ميزانية اجلزائر بنسبة 60 باملئة على النفط والغاز 
لكن إي��رادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار 

أسعار اخلام.
كم��ا يش��مل احلظر الذي بدأ س��ريانه ي��وم األحد 
املاض��ي األثاث وجميع اخلضراوات باس��تثناء الثوم 
وبع��ض أن��واع اللح��وم والفاكهة والش��وكوالتة 
واألجب��ان واملعجنات واملعكرون��ة والعصائر واملياه 
املعب��أة وم��واد البن��اء. ويح��ل احلظر مح��ل نظام 

تصاريح االستيراد الذي طبق قبل عامني.
وجاء في الوثيقة التي أعدته��ا وزارة التجارة وأكد 
مس��ؤول صحتها أن وقف اس��تيراد هذه الس��لع 
س��يكون لفت��رة مح��ددة وس��يرفع تدريجي��ا مع 
احلف��اظ على الضرائب والرس��وم األخري أو زيادتها 

أو من دون ذلك.

تونس ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء التونس��ي يوسف الشاهد أمس 
الثالث��اء إن الوضع االقتصادي صع��ب ودقيق، لكن 
2018 س��يكون آخ��ر عام صعب على التونس��يني، 
وذلك بعد ليلة من االحتجاجات العنيفة التي ُقتل 

فيها أحد احملتجني.
وأبلغ الش��اهد الصحافي��ني في تعليق��ات بثتها 
اإلذاعة احمللية »الوض��ع االقتصادي صعب، والناس 
يجب أن تفهم أن الوضع اس��تثنائي وأن بلدهم مير 
بصعوب��ات، ولكن نحن نرى أن 2018 س��يكون آخر 

عام صعب على التونسيني«.
على صعيد متصل، توقع الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، أن تشهد السنة اجلديدة نسبة منو 
ال تقل عن 3 في املائة، ب�»فضل عمل التونس��يات 
والتونس��يني، إضافة إل��ى توفر الظ��روف الطيبة، 

ومواصلة العمل بنتائج أحسن«.
وتوقع أن تكون س��نة 2018 س��نة فارقة من حيث 
توفر االس��تقرار السياس��ي الض��روري خللق مناخ 
اس��تثماري مالئم، وف��ض عدد من املش��اغل التي 

تعيق التنمية واالستثمار.
وق��ال إن الس��نة املاضي��ة حققت بع��ض التقدم؛ 
خصوصاً بعد تس��جيل نس��بة منو تقدر ب�2.2 في 
املائ��ة، على حد تعبيره، في حني لم تتجاوز نس��بة 

النمو 1 في املائة خالل سنة 2016.

مدريد ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي أمس الثالثاء 

إن اقتصاد إسبانيا منا نحو 3.1 باملئة في 2017.
وينش��ر معهد اإلحص��اءات الوطني الق��راءة األولية 
للناجت احمللي اإلجمالي للربع الرابع والعام بأكمله في 

30 كانون الثاني.
الى ذل��ك، قال راخوي إن على االقتصاد اإلس��باني أن 
يواصل نس��بة النمو مبع��دل 2.5 في املائة على األقل 

من اآلن وحتى سنة 2020.
وأض��اف ماريانو راخوي في تصريح��ات نقلتها وكالة 
)أوروبا بريس( أن تطور نس��بة منو االقتصاد اإلسباني 
يجب أن تظ��ل مكثفة ومتواصلة حت��ى تتحول إلى 
اس��تثمارات في مناصب الش��غل، مبيناً أن إسبانيا 
ميكنها أن تنهي س��نة 2019 مبا مجموعه 20 مليون 
منصب ش��غل وبالتالي تتمكن من تقليص نس��بة 

البطالة إلى 11 في املائة.
وأش��ار رئي��س احلكوم��ة اإلس��بانية إل��ى أن العجز 
العمومي الذي يقدر بنسبة 11 في املائة سينخفض 
خالل سنة 2018 إلى أقل من 3 في املائة مما سيمكن 
االقتصاد اإلس��باني من االقتراب م��ن حتقيق التوازن 

املالي خالل سنة 2020.

الجزائر: آلية لتقليص 
العجز التجاري

تونس تأمل بتحسن 
وضعها االقتصادي

في 2018

نمو االقتصاد
اإلسباني 3.1 % 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أف��اد مصدر في »منظمة الدول املصدرة 
للنف��ط« )أوب��ك( ب��أن »املنظم��ة تتابع 
االضطرابات في إيران واألزمة االقتصادية 
ف��ي فنزويال، لكنها لن تزيد اإلنتاج إال إذا 
حدث��ت تعطيالت كبي��رة وطويلة األمد 

لإلمدادات من الدولتني«. 
وأك��د متعامل��ون أن االضطراب��ات ف��ي 
إيران ثالث أكبر منتح في »أوبك« دفعت 

األسعار للصعود.
وأش��ار املص��در إل��ى أن »أوبك ل��ن ترفع 
اإلنتاج حتى إن ح��دث تعطل لإلمدادات 

من إيران وفنزويال«. 
وأضاف أن »سياس��ة أوب��ك هي خفض 
اخملزون إلى مس��تويات طبيعية، وهي لن 
حتي��د عن مس��ارها إال إذا ح��دث تعطل 
لإلمدادات في حدود املليون برميل يومياً، 
واس��تمر مل��ا يزيد عل��ى ش��هر وأدى إلى 

نقص في معروض اخلام«.
ولفت إلى أن »سوق النفط في سبيلها 
الس��تعادة توازنه��ا، لكن مخ��زون اخلام 
العامل��ي يظ��ل ف��وق متوس��ط خم��س 
سنوات، ويتطلب تقليص التخمة مزيداً 
م��ن الوقت«، مضيفاً: »يجب أن يكون أي 
تغيير في قيود اإلنتاج مدفوعاً بتغير في 
العوامل األساس��ية في الس��وق وليس 

بتكهنات وجيزة، كي تعدل أوبك سقف 
اإلنتاج«.

ولم تش��كل االحتجاجات في إيران التي 
بدأت نهاية كان��ون األول أّي تهديد فوري 
إلنتاج النفط في البلد، لكن ثمة مخاوف 
من أن الرئيس األميركي دونالد ترامب قد 
يعاود فرض عقوبات على النفط اإليراني، 

ما قد يعطل صادرات اخلام. 
وأش��ار مصدر »أوبك« إل��ى أن »احتمال 
فرض مزيد من العقوبات األميركية على 
النف��ط االيراني يظل قائماً، إال أن التأثير 
ف��ي اإلم��دادات سيس��تغرق وقت��اً ومن 

الصعب قياسه«.
إلى ذل��ك، أكدت وزارة النف��ط العراقية 
ف��ي بي��ان أن ش��ركة الطاق��ة اجلزائرية 
اتفقت على  احلكومي��ة »س��وناطراك« 
املش��اركة ف��ي مش��اريع لتطوير قطاع 

الغاز الطبيعي العراقي. 
وأضاف البي��ان أن وزير الطاق��ة اجلزائري 
مصطفى قيطوني ووزير النفط العراقي 
جبار اللعيب��ي، وقعا اتفاق��اً مبدئياً في 
بغ��داد إلقامة مش��اريع مش��تركة بني 
للغاز  »س��وناطراك« وش��ركات عراقية 

الطبيعي.
وق��ال اللعيبي ف��ي البي��ان إن »محضر 
االجتم��اع م��ع الوزي��ر اجلزائ��ري تضمن 
وش��ركات  س��وناطراك  ب��ني  التع��اون 
إنتاج الغ��از العراقية للعمل املش��ترك 

في االس��تثمار األمثل للغ��از املصاحب 
احلق��ول  ف��ي  اإلنتاجي��ة  للعملي��ات 
النفطي��ة، وزي��ادة اس��تخداماته لرف��د 
منظومة الطاق��ة الكهربائية الوطنية 

ومصانع البتروكيماويات واألسمدة«.
وفي الس��ياق، أك��دت ال��وزارة أن العراق 
توص��ل إل��ى اتف��اق مبدئي مع ش��ركة 
»أوريون« األميركية للطاقة لالس��تثمار 
في إنتاج الغاز م��ن حقل »نهر بن عمر« 
النفطي في جن��وب البلد. وينتج احلقل 
الذي تديره حالياً »شركة نفط البصرة« 
احلكومية، أكثر من 40 ألف برميل يومياً 
من النفط و25 مليون قدم مكعبة يومياً 

من الغاز الطبيعي.
في الش��أن الليب��ي، أكدت »املؤسس��ة 
الوطني��ة للنفط« ف��ي ليبيا أن محطة 
غ��از ف��ي مين��اء الزويتينة بش��رق ليبيا 
ستس��تأنف العمل بع��د أعمال صيانة 
ه��ذا األس��بوع. وظلت احملط��ة مغلقة 
لث��الث س��نوات ونصف س��نة، بس��بب 
نق��ص ف��ي إم��دادات الغاز إضاف��ة إلى 
االعتصام��ات. وم��ن املقرر أن تس��تقبل 
احملط��ة املكثفات التي تنتجها ش��ركة 
»مليت��ة للنف��ط والغاز« وهي مش��روع 
مشترك بني املؤسسة الوطنية و»إيني« 
اإليطالي��ة. وكانت »مليتة« اس��تأنفت 
إنتاج الغاز في حقل »أبو الطفل« أواخر 
كانون األول مع توقع��ات بوصول اإلنتاج 

إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً.
في س��ياق منفص��ل، تعكف »س��وكو 
انترناش��ونال« للتنقيب وإنت��اج النفط 
والغ��از املدرج��ة في بورصة لن��دن، على 
»كوي��ت  ش��ركة  م��ع  اندم��اج  تق��ومي 
إنرج��ي« للنفط والغاز الت��ي تعمل في 
الش��رق األوس��ط. وس��يؤمن االندم��اج 
لدخ��ول  الكويتي��ة  للش��ركة  س��بيالً 
البورص��ة، بعدما عجزت الع��ام املاضي 
عن اس��تكمال طرح عام أولي في لندن 
كان��ت تأمل بجمع نحو 150 مليون دوالر 

من خالله. 
وع��دّت »س��وكو« الت��ي تبل��غ قيمتها 
أن  دوالر،  ملي��ون   500 نح��و  الس��وقية 
»املباحث��ات م��ع مجل��س إدارة كوي��ت 
إنرجي املش��ّكل حديث��اً، أولية، ولم يتم 
االتفاق على ش��روط للصفقة«. وأكدت 
أنها »تعكف على تقومي اندماج محتمل 
بني طرفني متكافئني م��ع كويت إنرجي 
في سياق هدفها املعلن إلعادة تشكيل 
أعمالها على نحو اس��تراتيجي وتنمية 

محفظتها«.
ولدى »كويت إنرج��ي«، ومقرها الكويت، 
أصول في العراق وسلطنة عمان ومصر 
فانكش��افها  »س��وكو«  أم��ا  واليم��ن. 
اجلغراف��ي مختل��ف متام��اً، إذ تعمل في 
فيتنام والكونغو وأنغوال، وال متلك أصوالً 

كبيرة في الشرق األوسط.

السوق تستعيد توازنها في 2018تقـرير

»أوبك«: االضطرابات في إيران وفنزويال ال تؤثر على اإلمدادات

منظمة أوبك
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بروكسل ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات أم��س الثالث��اء أن 
معدل البطالة ف��ي منطقة اليورو 
هبط إلى مس��توى جديد هو األدنى 
في تس��عة أعوام في تشرين الثاني 
بفضل النمو االقتصادي القوي لكن 
معدالت البطالة تتباين على نطاق 

واسع في منطقة العملة املوحدة.
وق��ال مكت��ب اإلحص��اءات التاب��ع 
إن  )يوروس��تات(  األوروب��ي  لالحت��اد 
معدل البطالة ف��ي منطقة اليورو 
التي تض��م 19 دولة بل��غ 8.7 باملئة 
في تشرين الثاني، انخفاضا من 8.8 
باملئة في تشرين األول، ليسجل أدنى 

مستوى منذ كانون الثاني 2009.
وقال يوروستات إن عدد العاطلني عن 

العمل انخفض بنحو 107 آالف إلى 
14.263 مليون في منطقة اليورو.

وبعد س��نوات من ضعف االقتصاد 
الن��اجت عن أزم��ة الديون الس��يادية، 
ينمو اقتصاد منطق��ة اليورو حاليا 
بأس��رع وتي��رة في عش��ر س��نوات، 
مس��جال 2.5 باملئ��ة عل��ى أس��اس 

سنوي في الربع الثالث من 2017.
لكن متوس��ط مع��دل البطالة في 
بأكملها  املوح��دة  العملة  منطقة 
ينط��وي عل��ى تباي��ن كبي��ر داخ��ل 
املنطق��ة، إذ بلغ معدل البطالة في 
أملانيا 3.6 باملئة في حني س��جل في 
اليون��ان 20.5 باملئة ف��ي أيلول وبلغ 
16.7 باملئة في إسبانيا خالل تشرين 

الثاني و11 باملئة في إيطاليا.

في ش��أن متصل، واصلت األسهم 
األوروبي��ة ارتفاعه��ا أم��س الثالثاء 
لتس��جل مستوى جديدا في عامني 

ونص��ف مع تلقي قطاعات الس��لع 
االستهالكية دفعة من نتائج قوية 
لش��ركات التجزئة ف��ي حني صعد 

س��هم مجموعة االتصاالت املثقلة 
بالديون ألتيس بفعل خطط لفصل 

وحدتها األمريكية.
وزاد املؤشر س��توكس 600 األوروبي 
0.3 باملئة إلى 399 نقطة مس��جال 
 2015 آب  من��ذ  مس��توياته  أعل��ى 
وليقترب من أعلى مستوى له على 
اإلطالق 414.06 نقطة. وزاد مؤش��ر 

أسهم منطقة اليورو 0.2 باملئة.
وكانت أسهم السلع االستهالكية 
والش��ركات املالية أكب��ر الداعمني 
للمؤش��ر األوروبي بع��د نتائج قوية 
م��ن موريس��ونز البريطاني��ة ملتاجر 

البقالة.
وارتفع سهم موريس��ونز 3.7 باملئة 
بع��د اإلع��الن ع��ن مبيع��ات فاقت 

التوقعات لفترة عيد امليالد املهمة.
منافس��تيها  أس��هم  وصع��دت 
سينس��بري 3.2 باملئة وماركس اند 
سبنس��ر اثن��ني باملئة في ح��ني زاد 
مؤش��ر قطاع التجزئة األوروبي 0.3 

باملئة.
وارتفع املؤشر فايننش��ال تاميز 100 
البريطان��ي 0.3 باملئ��ة متفوقا على 
سائر املؤش��رات األوروبية ومتعافيا 

من تراجعات يوم االثنني.
وس��رق س��هم مجموع��ة ألتي��س 
األض��واء  والكاب��الت  لالتص��االت 
بصع��وده 6.5 باملئ��ة م��ع ترحي��ب 
املس��تثمرين بق��رار فص��ل وحدتها 
هي��كل  وتبس��يط  األمريكي��ة 

اجملموعة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراقي م��ن العملة األجنبية خالل 
مزاد، أمس الثالثاء، إلى 101.7 مليون 
دوالر، ف��ي مقابل مبيع��ات ب� 147.8 
مليون دوالر مب��زاد االثنني، بانخفاض 

46.1 مليون دوالر. 
بي��ان  ف��ي  املرك��زي  البن��ك  وق��ال 
صحافي، ان »مبيعات البنك املركزي 
م��ن العملة االجنبي��ة تراجعت في 

جلس��ة الي��وم )أم��س( ال��ى 101.7 
ملي��ون دوالر، ف��ي مقاب��ل مبيعات 
ب��� 147.8 ملي��ون دوالر مب��زاد االثنني، 

بانخفاض 46.1 مليون دوالر«.
واضاف البنك في البيان، ان »س��عر 
الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في 
املزاد املنعقد مبش��اركة 36 مصرفاً، 

و8 شركات للتحويل املالي«.
وأش��ار البنك الى أن تل��ك املبيعات 
هي نتائج امل��زاد املقرر اليوم األربعاء، 

موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 
نحو 160.5 مليون دوالر.

وبني ان »حجم املبالغ املباعة لتعزيز 
أرصدة املصارف ف��ي اخلارج بلغ نحو 
99.27 ملي��ون دوالر، ف��ي حني ُقدرت 
كميات البيع النقدي ب� 2.43 مليون 

دوالر«. 
وأوضح املركزي، ف��ي البيان، أن »بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 

دوالر، أم��ا البيع النقدي فس��يكون 
بالسعر نفسه«.

في الش��أن ذاته، اعلن البنك املركزي 
الفت��رة  خ��الل  توجه��ه  العراق��ي 
املقبلة الى جع��ل جميع التعامالت 
املالي��ة من خ��الل اجله��از املصرفي 
وعبر االنظم��ة االلكترونية املتطورة 
التي اس��تحدثها املركزي في ميدان 
املدفوع��ات والتي تس��هم في جعل 
الكتلة النقدية مس��هماً فاعالً في 

عملية التنمية املستدامة. 
وقالت مدي��ر قس��م املدفوعات في 
البنك املرك��زي العراقي ضحى عبد 
الكرمي في حديث صحافي، ان »هدف 
البن��ك املرك��زي للمرحل��ة املقبل��ة 
يتمثل بامتام جميع العمليات املالية 
ف��ي البلد للقطاع��ني العام واخلاص 

من خالل القطاع املصرفي«. 
ولفتت الى ان »هذه العمليات ال تتم 
من خالل نشر االجهزة اخملصصة في 

جمي��ع االماك��ن او اص��دار بطاقات 
خاصة ويتم س��حب االموال عبرها، 
بل ان التكام��ل بالتعاون االلكتروني 
يت��م عندم��ا تت��م التعام��الت في 
القطاع��ني العام واخل��اص مبجملها 
م��ن خ��الل البطاق��ات االلكترونية 
وبذل��ك تكون هذه اخلط��وة مكملة 
لعملي��ة توط��ني الروات��ب وتصب��ح 
العملي��ات املالي��ة تتم عب��ر اجلهاز 

املصرفي«.

أدنى مستوى للبطالة بمنطقة اليورو في 9 سنوات

تراجع مبيعات البنك المركزي إلى 101 مليون دوالر
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يستحق البطريرك اليوناني ثيوفيلوس 
الش��عب  وصف��ه  مم��ا  أكث��ر  الثال��ث 
واجلاسوس��ية  باخليانة  الفلس��طيني 
الكنيس��ة  أم��اك  وتس��ريب  وبي��ع 
واعتراض  لإلس��رائيليني،  األرثوذكسية 
موكبه في أثناء وصوله لكنيسة املهد 
في بيت حلم إلقامة قداس عيد الفصح 
اجمليد للطوائف األرثوذكسية على وفق 
التق��ومي الش��رقي، ومقاطعة رؤس��اء 
بلديات فلس��طينية حضور استقباله 
مطالبني بعزله ومحاكمته، في إجماع 
وطن��ي وش��عبي ودين��ي عل��ى رف��ض 

ومقاطعة زيارة البطريرك الفاسد.
الكنيس��ة  يونن��ة  قان��ون  تغيي��ر 
األرثوذكس��ية نحو تعريبها من أهلها 
الوطني��ني الغيوري��ن وع��زل البطريرك 
واس��تبداله  ومحاكمت��ه  اليونان��ي 
بش��خصية مس��يحية وطنية حتفظ 
الوقف الكنس��ي من تس��ريب عقارات 
الكنيس��ة وص��ون أماكه��ا الوقفية 
م��ن الس��رقة والنه��ب والبي��ع احلرام 
والدفاع ع��ن املصالح واحلقوق الوطنية 
الفلس��طينية في مواجه��ة التهويد، 
ملح��ة  وطني��ة  ض��رورة  بوصفه��ا 
واس��تجابة ملطال��ب احلراك الش��عبي 

والفعاليات  واجلمعي��ات  باملؤسس��ات 
العربية األرثوذكسية املقدسية، لوقف 
هذه املس��رحية الهزلي��ة التي ترتكب 

في وضح النهار.
حتدثت ف��ي مقال س��ابق ف��ي تاريخ 4 
أغس��طس آب 2017، بعن��وان »تعريب 
الكنيس��ة األرثوذكسية ضرورة وطنية 
ملواجه��ة تهويد الق��دس«، عن قضية 
السمس��رة التي تقوده��ا البطريركية 
اليونانية األرثوذكس��ية في فلس��طني 
 ،2004 لع��ام  فصوله��ا  تع��ود  الت��ي 
وُكش��ف عنه��ا ف��ي ع��ام 2005 وأدت 
إلى إقالة البطريرك الس��ابق ايرينوس، 
طفت عل��ى الس��طح بع��د مصادقة 
احملكم��ة املركزي��ة اإلس��رائيلية عل��ى 
متلك ثاث ش��ركات مرتبطة باجلمعية 
كوهاني��م«  »عطي��رت  االس��تيطانية 
حقوق��اً قانونية لثاثة عق��ارات كبيرة 
تقع قرب باب اخلليل في البلدة القدمية 

بالقدس احملتلة.
باس��تئجار  تتعل��ق  احلق��وق  تل��ك 
املس��توطنني للعق��ارات الثاثة – التي 
تدير اثنني منهما عائل��ة الدجاني ولم 
تعل��م بالصفقة الس��رية وهما فندق 
البتراء مك��ون من أربع��ة طوابق ويقع 

قرب ب��اب اخللي��ل، وفن��دق امبريال هو 
مبن��ى كبي��ر مكون م��ن طابقني ويقع 
ق��رب املبنى الثالث وهو بيت املُعظمية 
بالقرب من باب ُحطة املؤدي للمسجد 
األقصى الذي هو مبنى س��كني تعيش 
في��ه عائل��ة فلس��طينية ف��ي احل��ي 
اإلس��امي-  ملدة 99 عاما مع إمكانية 
متدي��د العقد ل�99 عام��ا أخرى مبوجب 
اتفاقية بني الشركات الثاث التي متثل 
اليونانية  والبطريركي��ة  املس��توطنني 

األرثوذكسية في القدس.
م��ن  العق��ارات  وتأجي��ر  تس��ريب 
البطريركي��ة اليوناني��ة يس��ير عل��ى 
ق��دم وس��اق م��ع االعت��راف األميركي 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونية اإلدارة 
األميركية نقل س��فارتها من تل أبيب 
إلى القدس، ومع مشاريع تهويد املدينة 
املقدس��ة التي تقوننها إسرائيل سواء 
مبصادقة الكنيس��ت اإلس��رائيلي على 
قانون الق��دس املوحدة أو تصويت حزب 
الليك��ود ض��م مس��توطنات الضف��ة 
الغربية واألغوار إلى إس��رائيل، وإحداث 
تغيير دميغرافي بنقل مخيم ش��عفاط 
وكفر عقب وعناتا إلى خارج حدود بلدية 
القدس في سلطات محلية مستقلة، 

لكن أخط��ر ما يحدث اآلن بعد معركة 
األقص��ى هو بيع الكنيس��ة لعقار في 
املُعظمية عند ب��اب ُحطة، علماً أن ما 
يس��رب أخبار صفقات البي��ع والتأجير 
ه��ي إس��رائيل لتقول للفلس��طينيني 
واملسلمني: سنكون مسؤولني عن هذا 
الب��اب، وأن الفلس��طيني يبيع أماكه 

لصالح االستيطان.
الصفق��ة اجلديدة ب��دت ف��ي الظهور 
بالق��دس من مسلس��ل صفق��ات بيع 
األراضي الكنس��ية تتعلق بتأجير رأس 
األرثوذكس��ية  اليوناني��ة  الكنيس��ة 
دومن   500 نح��و  الثال��ث  ثيوفيل��وس 
لش��ركة »يانوت قومميوت« من األراضي 
التابع��ة لها في ح��ي الطالبية مبدينة 
الق��دس املعروف��ة بصفق��ة »رحابيا« 
لعق��ود طويل��ة األج��ل مل��دة 99 عاما. 
ه��ذه الصفقة ل��م تكن األخي��رة فقد 
كش��ف النق��اب مؤخ��راً ع��ن صفقة 
ب���32 ملي��ون دوالر، عل��ى أراض��ي حي 
الطالبية الراقي احملاذية ألرض »حديقة 
اجلرس« حيث مق��ري إقامة رئيس دولة 
االحتال ورئيس وزرائه ومقر الكنيست 
اإلس��رائيلي، واملق��ام على ه��ذه األرض 
1500 عق��ار إضاف��ة إل��ى قط��ع أراض 

كثيرة غير مس��تغلة يتم استئجارها 
بعق��ود تنته��ي ع��ام 2052، وتش��مل 
كذل��ك األراضي احمليط��ة بدير املصلبة 

»دير الكرج«.
لتل��ك الصفق��ة اس��تكمال  تض��اف 
األرثوذكس��ية  اليونانية  البطريركي��ة 
بي��ع حقوق ملكيتها عل��ى األرض التي 
تتواجد عليه��ا منطقة دوار الس��اعة 
ف��ي مدين��ة ياف��ا والت��ي تع��ود للعام 
2013، وصفقة »قيس��ارية« وبيع عقار 
في ش��ارع امللك داوود بالقرب من فندق 
امللك داوود بغرب القدس مساحته دومن 

ونصف الدومن في عام 2012.
اليوناني��ة  الكنيس��ة  تكت��ف  ل��م 
األرثوذكس��ية بذلك، ب��ل تضيق اخلناق 
وحتاص��ر كل م��ن يدعو لتغيي��ر قوننة 
تعريبه��ا،  نح��و  الكنيس��ة  يوناني��ة 
إضافة لب��روز توت��ر علني ب��ني أقطاب 
معادل��ة األراضي واألماك ف��ي مدينة 
القدس مع اإلعان ع��ن صفقة تتعلق 
بتأجير قطعة أرض تابعة للبطريركية 
اليونانية األرثوذكس��ية عل��ى الطريق 
الواصل بني القدس وبيت حلم )منطقة 
بيت صفافا مبار الياس( س��يتم حتويلها 
م��ن أراض خض��ر ملناطق تق��ام عليها 

مشاريع سكنية.
إن تلك الصفقات والتنازالت اجملانية من 
قبل رأس الطائفة األرثوذكسية اليوناني 
األصل، تؤكد أن البطاركة اليونان برغم 
العاقات التي تربط الشعبني والقيادتني 
الفلس��طينية واليونانية، غير مؤهلني 
للدفاع عن املصال��ح واحلقوق الوطنية 
الطائفة  أماك  وحماية  الفلسطينية 
نفس��ها. برغ��م أن قوانني الكنيس��ة 
األرثوذكس��ية متن��ع بيع أو تس��ريب أو 
تأجي��ر األراضي باعتباره��ا أراضي وقف 
ديني، ما خلق خافا بني الرعية العربية 
األرثوذكس��ية والبطريركي��ة اليونانية 

اخلاضعة للضغوط اإلسرائيلية. 
التاريخ يشهد أن شعبنا الفلسطيني 
الذي يواصل »انتفاضة القدس واحلرية« 
سينتصر كما انتصر في معركة الدفاع 
عن بواب��ات القدس واألقص��ى، ولن مير 
مرور الك��رام على الصفقات والتنازالت 
اجملانية، وسيقف س��داً منيعاً في وجه 
تلك الصفقات املشبوهة التي تقودها 
األراضي  اليونانية بح��ق  البطريركي��ة 
الفلس��طينية التي تع��د أراضي وقف 
ديني مينع التصرف بها وبيعها لصالح 

مشاريع التهويد اإلسرائيلية. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

وسام فتحي زغبر

سامي محروم

كاتب وصحفي 
فلسطيني مقيم 

في قطاع غزة/ 
فلسطين

مدير مبادرة االبتكار 
والسياسة في 

مؤسسة إنسياد

ف��ي رواي��ة هيرم��ان هي��س »رحل��ة إلى 
الش��رق«، يص��ف ش��خص مبت��دئ ف��ي 
مجموعة ديني��ة تُعرف باس��م العصبة 
نفس��ه في صورة بجانب زعيم اجملموعة، 
ليو، قائا: »يبدو أنه، في الوقت املناس��ب، 
كل م��ادة من صورة واحدة س��وف تتدفق 
إلى األخرى وسوف تبقى في األخير واحدة 
فق��ط: يجب عل��ى ليو أن يتط��ور، أما أنا 

فينبغي أن أختفي ». 
هنا يصف هي��س تضحية الفرد من أجل 
قضي��ة كب��رى. لكنه يص��ور أيضا كيف 
يخلق الناس أبطالهم. سواء كان فادميير 
لين��ني، تش��ي غيف��ارا، روح اهلل اخلميني، 
هوغ��و ش��افيز، أو حت��ى دونال��د ترامب، 
»األبط��ال« في عني الناظ��ر. فهي مثالية 
انعكاس��ات ال��ذات. وكم��ا يوحي وصف 
هي��س، ف��إن الص��ورة البطولي��ة تتغذى 
أيضا من ال��ذات، لدرجة أن الفرد يجب أن 

يختفي.
القبلية ه��ي في صميم ه��ذه العملية. 
عميق��ا  ش��وقا  البش��رية  ل��دى  وألن 
للش��عور باالنتماء والقيادة، فإن البش��ر 
يش��كل بطبيع��ة احل��ال مجموعات مع 
ق��ادة راس��خني. بع��ض اجملموع��ات ه��ي 

مظاه��ر إيجابية للتع��اون والتضامن بني 
األف��راد. ولك��ن عندم��ا تق��وم اجلماعات 
على أيديولوجي��ة أو قبيلة معينة، فإنها 
ميكن أن تصب��ح متييزية وقمعية جتاه غير 
األعضاء، وخاصة إذا كان زعيم االستبداد، 

الكاريزمي هو املسؤول.
الش��عبوية  احل��ركات  ظه��ور  ويش��ير 
والقومية في الوالي��ات املتحدة واململكة 
املتحدة وفرنس��ا ودول أوروبي��ة أخرى إلى 
أن القبلية آخذة ف��ي االرتفاع في الغرب. 
وقد ركزت احلركات الشعبوية رؤيتها على 
املهاجرين والعوملة عموما. ولكن، كما هو 
احلال مع جميع أش��كال القبلية، تشكل 
ه��ذه احل��ركات أكبر خط��ر عل��ى الفرد. 
فالتابع��ون ملزم��ون بالتعبير ع��ن الوالء 
للقبيلة ورئيس��ها. ولك��ن ألن القبيلة ال 
حتتج بأي معارضة، ف��إن األحزاب القبلية 
متي��ل إلى االنحال بس��رعة إل��ى فصائل 

متنافسة.
هناك تفس��يرات كثيرة ملا آل إليه عصرنا 
اجلديد من السياسات القبلية. وبالنسبة 
للكثيري��ن، الس��بب الرئي��س ه��و ع��دم 
املساواة االقتصادية. وفي حني أن األغنياء 
أصبح��وا أكثر ث��راء، فق��د تُ��رك العمال 

الريفيون من ذوي الياق��ات الزرق والفقراء 
ليدافع��وا عن أنفس��هم ض��د املهاجرين 
والاجئني وق��وى العوملة. ولك��ن حتى لو 
أف��ادت العوملة بعض اجلماع��ات واملناطق 
أكثر من غيرها، فإنها ال تفسر السياسة 
القبلي��ة اليوم؛ في الواقع، انعدام العوملة 

في بعض املناطق يفسر القبلية.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن معظ��م ناخبي 
ترامب ل��م يكونوا ال من الفق��راء وال من 
ذوي الياقات ال��زرق. ولكنهم يقيمون إلى 
ح��د كبير ف��ي امل��دارات احلضري��ة واملدن 
الصغرى التي لم تستفد من العوملة إلى 
حد كبير. ويتضح هذا االنقسام احلضري 
- الريفي نفسه في كل بلد شهد تصاعد 
الشعبوية القبلية في السنوات األخيرة.

 عاوة على ذل��ك، إذا كانت العوملة، وعلى 
وج��ه التحدي��د الهج��رة، هي م��ن دوافع 
عدم املس��اواة، ف��إن املدن الكبي��رة التي 
واملهاج��رون  الاجئ��ون  فيه��ا  يتقاس��م 
نفس��ها  املس��احة  األفق��ر  واجملتمع��ات 
يج��ب أن تك��ون مس��رحا لاضطراب��ات 
السياس��ية. وحتى في النمس��ا وفرنسا 
وأملانيا وهولندا واململكة املتحدة وأماكن 
أخرى، متيل األحزاب القومية والش��عبوية 

إل��ى اس��تقطاب مؤيديه��ا خ��ارج املدن 
الرئيسية.

وعلى الرغم من أن العوملة والهجرة ميكن 
أن تكونا نقاط ضغط سياسية، فإن جذور 
السلوك االنتخابي تكمن اليوم في ثاثة 
تطورات مترابط��ة. أوال، أصبح املواطنون 
في الغرب تدريجيا أقل تنظيما سياس��يا 
وأكثر أناني��ة. وفي جمي��ع الدميقراطيات 
الليبرالي��ة، ظلت العضوي��ة في األحزاب 
السياس��ية تنخف��ض منذ فت��رة طويلة 
بس��بب التغيرات التي حدثت بعد احلرب 
في التعليم واملعايير االجتماعية والثقافة 
الش��عبية الت��ي تؤك��د عل��ى التفكي��ر 
النق��دي والتعبي��ر عن ال��ذات. والنتيجة 
هي ما س��ماه عالم االجتم��اع األميركي 
ديفيد ريسمان »األفراد املوجهون داخليا« 
التفكي��ر  أصح��اب  والنس��اء  الرج��ال   -

»الديكارتي« الذين يفكرون ألنفسهم.
وكان م��ن ش��أن ه��ذا التط��ور أن يك��ون 
إيجابي��ا ب��ا ج��دال لو ل��م يتداخ��ل مع 
حتول االقتص��ادات الغربية، ال��ذي بدأ في 
أواسط التسعينيات، لفائدة مناذج النمو 
القائمة على التكنولوجيا، مما زاد الطلب 
العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة  على 

نظ��م  أن  ومب��ا  وامله��ارات.  والرياضي��ات 
التعليم بدأت تركز بنحو أقل بكثير على 
العلوم اإلنس��انية، ف��إن املواطنني الذين 
أصبحوا أقل معرفة بالتكوين السياسي 
والتوجيه الذي تقدمه األحزاب السياسية 
التقليدي��ة، أصبح��وا أكث��ر انفصاال عن 

القيم اإلنسانية أيضا.
إن الهدف املنطقي لدراسة األدب والتاريخ 
والف��ن - تعلم التعاط��ف، وتطوير ذكائنا 
العاطف��ي، والتوفيق بني التفكير النقدي 
والقي��م العاملي��ة - لم يخت��ف مع فرص 
القيام بذلك. االفت��راض الزائف بأن درجة 
العل��وم اإلنس��انية أقل قيم��ة من درجة 
العل��وم والتكنولوجيا في س��وق العمل 
في القرن احلادي والعشرين ال يبشر باخلير 

ملسار الدميقراطية الليبرالية.
أما االعتب��ار الثالث فهو امت��داد للثاني: 
تنامي اعتب��ار التعليم العالي كس��لعة 
وتس��ويقه في العق��ود األخي��رة. وبينما 
تتنافس اجلامع��ات على االعتم��اد، بدأت 
برامجها تتش��ابه بنحو متزاي��د. عملية 
إع��داد »أف��راد جاهزين لاختب��ار« تذكرنا 
بجمل��ة آنا كارنين��ا ليو تولس��توي: »أما 
بالنس��بة لهذا التضخم في بطرسبورغ 

، فتب��ني من اآلالت أن كل ش��يء على منط 
واحد، وه��و مبنزلة قمامة ثمينة«. وباملثل، 
ف��إن تس��ويق املعرف��ة كس��لعة جتع��ل 
اخلريجني اليوم أكث��ر عرضة لتعويضهم 

»باآلالت« التي قامت بإنتاجهم.
وتساعد هذه التطورات الثاثة مجتمعة 
عل��ى تفس��ير صع��ود فئ��ة جدي��دة من 
وأج��ور  عالي��ة  مه��ارات  ذوي  الناخب��ني: 
مرتفع��ة وس��وء املعرف��ة بالقي��م التي 
تق��وم عليه��ا الدميقراطي��ة الليبرالي��ة. 
ولي��س من املس��تغرب بش��كل خاص أن 
هؤالء الناخب��ني، الذين يفتقرون للتقاليد 
املشتركة للمعرفة وللتفاهم، يتجمعون 
حول الهويات القبلية واستس��ام الذات 

لوعي جماعي.
وكان من املفترض أن تنتقل الدميقراطيات 
الليبرالية إلى ما هو أبعد من السياس��ة 
»البدائي��ة«، نحو مجتمع م��ن املواطنني 
املؤهلني. لك��ن قوة املواطن��ني - قدرتهم 
على حتدي��د مصاحلهم والعمل بش��كل 
ف��ردي وجماع��ي للنهوض به��ا - تتطلب 
مجموع��ة من امله��ارات تختلف متاما عن 

تلك التي يتم التأكيد عليها اليوم.

جذور القبلية الغربية
PROJECT
SYNDICATE

إخفاء األخطاء السياسية
ايمان عبد الملك

ماذا ينتظرنا
 في العام الجديد؟

 نس��تقبل الس��نة اجلديدة وكلنا أمل مبستقبل ملؤه 
التفاؤل واحملبة والنجاح  والتقدم، لنطوي س��نة مريرة 
خّلفت وراءها أحداثا مخيف��ة ، أملا في النفوس ودمعا 
ف��ي االهداب ،مآس وتهجير للش��عوب ، طامحني بغد 

أجمل يعوض لنا سنني األسى التي مررنا بها.
مي��ر عام ويّهل ع��ام وما نزال مّس��مرين مكاننا، ننتظر 
االجم��ل، ندعو حلي��اة هانئة دافئة يعمها االس��تقرار، 
نتصفح اجلديد  فيما االم��ور تتأزم، واملواقف تتصلب ، 
كأننا خلقنا في بؤرة فاسدة ،وعلى فوهة بركان  يتفجر 
مرارا« ليحرق أرضا خصبة يغرقها باليأس ،نتساءل من 

بعدها اليس من حق شعوبنا العيش بأمن وسام.
هن��اك ضريب��ة يدفعه��ا كل مثقف لديه مس��ؤولية 
البصيرة النافذة واحل��س اليقظ والعقل الواعي، يلجأ 
الى اخل��اص من آالمه والراحة م��ن أحزانه ، لتأتي قوة 
تزي��د الطوق من حوله وتثقل كاهل��ه وتزرع اخلوف من 
حوله ،يقع حتت ظ��روف قاهرة النه يريد ترجمة أفكاره 
،والتح��دث عن آالمه وظروف عصره ومجتمعه. ان كل 
من لديه فك��ر ناضج مليء باخليال يحرم من االنطاق، 
بالرغم م��ن احتياجه للحيوية والتم��رد واالقدام على 
مقاوم��ة الظل��م الس��ائد ف��ي اجملتمع��ات، يجعلونه 
يشعر بالغربة عن الوجود ويزيد يوما« بعد يوم في هذا 
العالم غرب��ة خاصة بني ابناء احلي��اة، ليس من يحاول 
تفهمه ويحلل تقدمه ويس��تمع له، حتى ال يتركوا له 
مج��ال التفوق في حياته ويحرمون��ه من حق االنتصار 

على اجلهل.
املبدعون رأيهم قريب للصواب نتيجة ظروف النش��أة 
واألحداث التي مروا بها في احلياة ،مرهفو االحس��اس ، 
سريعو التأثر ، ابداعهم يتلون مبا مروا به من أحداث  وما 
ذاقوه من عذاب واخفاقات أو ما يظهرون به من جناحات 
،لديهم فلس��فة في نظرة الكون تفسر مشكاتهم 
احلياتية والقضايا اجلوهرية للوجود واالنسان ، ارادتهم 
صلبة يحاولون االنتصار على الضعف واخلمول واملوت 
، والتطل��ع الى حي��اة قوية ناهضة كامل��ة ، يطالبون 
بالق��وة والع��زم للف��رد واجلماع��ة ، باالص��رار واالرادة 
واالنتصار على االلم والضعف ، يقاومون كل من يقف 
في طريقهم من مس��تعمر او ظالم او حاكم مستبد 
أو فقر مستش��ر في الش��عب ، يبحثون عن الس��ام 
املوج��ود في الطاق��ة الروحية والعقلي��ة ، لديهم قوة 
معنوية  يتغلبون بها على الضعف املادي واجلس��دي ، 

ليجدوا من خالها ارادة احلياة  .
ندع��و ف��ي الس��نة اجلدي��دة ان يهن��أ اجلمي��ع باالمن 
والسام ، وان تتحقق أمنيات الشعوب بشروق شمس 
تبشرهم بعهد جديد وفرح بعيد عن الفوضى ، باوقات 
تنس��يهم واقعهم املرير ، بعيدا« عن االنكسار فليس 
هناك مكان وراء الوجود ، فلنبق سائرون في درب احلرية 
حت��ى ولو لم نس��تطع الوصول ، ليبق��ى هناك هدف 

يدفعنا للتقدم بدال من البكاء على االطال.



ثقافة10

علوان السلمان
 

االنتق��ال  تش��كالته)هو  ب��كل  ....الف��ن 
م��ن ارادة النف��ي ال��ى ارادة االثبات..اثبات 
مفارق��ات احلياة وتناقضاتها وحتويلها الى 
ظاه��رة فني��ة وجمالية( على ح��د تعبير 

نيتشة..
  وفن الس��رد النتاج االبداعي الذي يخلق 
ش��كله التعبي��ري وتقنيات��ه م��ن عمق 
التجرب��ة املنتج��ة وال��ذي ش��هد عل��ى 
االمت��داد التاريخ��ي حت��والت بنيوي��ة في 
اجناسه..كونه نصاً متمرداً على الثبات..
ابت��داء م��ن احلكائي��ة وانته��اء بالق��ص 
القصيروالقصير جداً آخر حلقات التحول 
الكاش��فة ع��ن مكنونات ال��ذات والذات 
اجلمعي اآلخر باالرتكاز على املرموزات من 

اجل انتاج وعي متجاوز للواقع..
وباستحضار اجملموعة القصصية)حكايات 
الرمل( التي انتجتها ذهنية واعية لذاتها 
واملوضوع ونسجت عواملها انامل القاصة 
عالي��ة طالب واس��همت دار اور للطباعة 
والنش��ر في نش��رها وانتش��ارها/2017..
كونها تق��وم على عدة مهيمن��ات.. تأتي 
في مقدمتها زاوي��ة الرؤية احملققة)للرؤيا 
املصاحب��ة( على حد تعبير ج��ورج ايالن..

مما مييزها بالتبئير الداخلي الثابت)حسب 
جيرار جنيت( حيث مير كل شيء من خالل 
تس��تدعي  العليم)املنتج(..والتي  ال��راوي 
مهيمنة احلوار الذاتي..فانقس��ام الس��رد 
الى عاملني:اولهما واقعي يكش��فه س��رد 
االحداث وثانيهما تخييلي..حلمي يحققه 

حوار ذاتي)منولوجي(..
)يس��تيقظ عقل��ي بتراخ عجي��ب وكأنه 
يتدحرج من ش��الل بارد وداف��يء في وقت 
واحد..أسمع هسهسة االغطية والفرش 
بليونة  فتس��تجيبا  عيني  حولي...أفت��ح 
تدهش��ني واراه امام��ي بوج��ه غ��ارق في 
الغطاء عن  املعتاد..يس��حب  استيقاظه 

رقبتي ويهمس مقترباً اكثر..
� انت تكلمني نفس��ك وان��ت نائمة كالم 

طويل ومتقطع..
ابتسم بحب واساله: � هل تابعت كل ما 

قلته؟
� ل��م افهم عباراتك كان��ت متداخلة مع 
بعضها.. منذ متى تتكلمني وانت نائمة؟

� كي��ف لي ان اعرف منذ مت��ى وانا اكلم 
نفس��ي او م��ن كان معي ف��ي احالمي او 
عن م��اذا نتكلم..ياله من س��ؤال غريب..

هل اس��تطيع ان اس��تدل على ما يفعله 
جسدي وانا نائمة؟

يع��ود صوت��ه وه��و يلمل��م االغطية عن 
وجهي..تتداخ��ل انفاس��ه الت��ي احبه��ا 
بني طيات الشرش��ف الس��اقط من علو 
الش��الل..اضحك وانا امس��كه بقبضتي 
واعاندها فتترطب ي��دي بندى اجد بعضاً 
من قطرات��ه منزلق��ة م��ن عيني..ويعود 
س��ؤاله ليتداخل بني اغطيتي: � تبكني ام 

هي دموع استيقاظ؟
وهل لالس��تيقاظ دم��وع تس��بقه؟ام ان 
لعيني اش��تراطات فتح واغ��الق ال تتوافر 
لغيري..اخبىء رأس��ي وامسح الندى فوق 

وجهي واسأله:
� كن��ت اقول ل��ك في حلمي ان��ي احبك 

كثيراً..(  ص31 � ص32
  فالنص يبدو حافال بنبرة السرد وتقنياته 
)املكان بش��قيه)املفتوح واملغلق( والزمان 
والش��خوص واحلدث..( ضمن رؤية تقترب 
من الش��عرية باعتماد التكثيف وااليجاز 
واللفظ��ة املوحية..اضاف��ة ال��ى اعتم��اد 
تقني��ة الراوي احملقق للمش��هد من خالل 
ش��خصيته التي ال يبوح باسرارها سوى 
فعل يؤطر احلدث  باستحضار صور الذاكرة 
والص��راع النفس��ي الداخل��ي واخلارجي..

فتقدم نصاً يتميز بالتش��خيص والتركيز 
بلغ��ة دينامي��ة بافعاله��ا ومش��هديتها 

الصورية التي تش��تغل على تثوير الواقع 
وحتريك��ه.. ومجازيتها وغن��ى مضامينها 
االنس��انية وتناس��ق تراكيبه��ا.. اضاف��ة 
ال��ى ذل��ك فالنص ينط��وي عل��ى دالالت 
اجتماعي��ة ونفس��ية وه��و يتخ��ذ خطاً 
موازياً يعتم��د االنتق��االت الزمكانية مع 
اعتماد املفارقة والس��خرية للتخلص من 
املباش��رة..فضال عن مالحقة الشخصية 
ونش��ر كل تفاصيله��ا وس��لوكياتها من 
اجل ف��ك ش��فراتها امللتصق��ة بها..مع 
حص��ر البنية الس��ردية في حلظ��ة تأمل 
وغرائبية تش��د ذهن املتلق��ي وتدعوه الى 
مراقب��ة الفعل الس��ردي مع اس��تعمال 
ع��ن  الضمني..فض��ال  والترمي��ز  اخلي��ال 
ان��ه   يتس��م بص��وره احلس��ية املتفجرة 
الى  رومانسية ش��فيفة..اضافة  بغنائية 
اكتظاظه بعنص��ري الزمن)احلدث( والذي 
يكش��ف عن مكنونات الذات وانفعاالتها 
وعمق احاسيس��ها..فضال ع��ن اهتمامه 

بالبنية الدرامية والفكرة وعنصر املفارقة 
واملكان..الذاكرة..بوصف��ه  االس��لوبية 
داخ��ل  ثقافية..اجتماعي��ة  منظوم��ة 
مس��ارات النص..م��ع انش��غال متواصل 
وثيمة الزمن..ليش��كل الص��ور املتوهجة 
في بنائها النصي املتوالد وثرائها وعمقها 
م��ع تعبير عن هالميته��ا املتجاوزة لألطر 
الثابت��ة باعتم��اد التكثي��ف وااليجاز  مع 

اقتصاد لغوي ورمز  مستفز للذهن..
)الص��ق الس��ياج وه��و يح��اول ان يقتفي 
حركة االجس��اد من دون ان يفكر بالعودة 
م��ن حي��ث أتى..مر الوق��ت بتثاق��ل وهو 
يتشبث باالس��تماع لصوت قريب يسأله 
كيف ميكن له ان يتسلق اجلدار ليقفز منه 
الى مس��افة تبعده عنه��م وهم يغلقون 
عليه نهاية الشارع الذي قذفوه اليه قبل 
اكثر من س��اعة..لم تساعده الرؤية على 
اكتش��اف وجودهم من عدمه..اخبروه ان 
عليه عدم العودة وان يكمل طريقه ليصل 

الى الشارع..أي شارع يقصدون والنهايات 
ال تفصح عن طرق توص��ل الى ما ورائها..
ادخل اصبعه في الش��ق عله يلفت انتباه 
اح��د ممن مي��ر لصق اجل��دار مزامن��اً حركة 
االصبع بهتاف ال يحوي اال كلمة واحدة..� 

ساعدوني..(ص9..
  فالن��ص يضيء خبايا الذات باسترس��ال 
س��ردي متعدد الظالل الرؤيوية مع تركيز 
عل��ى جمالي��ة الس��ياق احلداث��ي مبنى 
ومعنى..وهو يس��تمد تأثي��ره من خلجات 
النف��س املنتج��ة واحالمه��ا الس��ابحة 
في فض��اءات اخمليلة املزاوج��ة للواقع من 
اجل خل��ق صوربتلقائي��ة حتتكم املنطق 
القائ��م عل��ى التجربة..والتعل��ق باجلوهر 
احليات��ي املنبث��ق من حلظ��ة التجلي التي 
املنت��ج كتجرب��ة كياني��ة  يستش��رفها 
انتزعه��ا م��ن س��ياق الوجود عب��ر جمله 
الش��عرية التي تتش��كل من بنى تأملية 
اعتمدتها الس��اردة بقصدي��ة منها)بنية 

االنا وبنية االنا االخر وبنية الهاجس..( من 
اج��ل تفعي��ل اخمليلة التي تنتج مش��اهَد 
تنب��ش الذاك��رة للكش��ف ع��ن خزينها 

املعرفي وحتقيق اثرها..
)الليل الذي كنت اذوب فيه عشقاً اصبح 
كئيباً مرعباً خالياً من احلب..يأتي فتنغلق 
مس��امات اله��واء برائحة الب��ارود واملوت 
والترب��ص ويختف��ي فيترك بقع االش��الء 
وراء بصماته املنس��حبة..الليل الذي رافق 
احالمنا اختفى ول��م يعد امامنا اال ظالل 
موحش��ة ال ن��دري كي��ف نعال��ج خوفنا 
منها..اش��غل نفس��ي باع��ادة ترتيب كل 
ما بعثرت��ه داخل احلقائ��ب االربع وصوتي 
بس��ألها كل قليل عن مش��اركة تأبى ان 
تعطين��ي اياها..تختف��ي )بس��مة( داخل 
صمته��ا الذي ال اريده هذا املس��اء وتقف 
املس��افات الصغيرة املتبقي��ة في الغرفة 
املكتظة حائال بيني وبني احتضانها الذي 
يعوضن��ي عن قلق��ي وتش��نجي..أحدث 
نفس��ي بص��وت مرتفع علها تش��اركني 
ال��رأي وانا احاول حذف بعض مما رزمته في 
حقيبتها املمتلئة واعرف ان ابنتي لم يعد 
يهمها كثيراً ان رزمت او رفعت بعضاً من 
مقتنياتها..س��لبية صامت��ة دخلت فيها 
من��ذ اكث��ر من ع��ام واس��تمرت ترافقها 
بواقع بات هاجس��اً مضافاً لهواجس��ي.. 
عام كامل على مرور حلظات شكلت ذاكرة 
تكف��ي حل��ذف كل ما اختزنته وتش��كيل 
زمن جدي��د يتدحرج بيني وبينها..(  ص56 

� ص57..
عن��د  يس��توقفنا  فالن��ص 
القائم��ة  شخوصه)البيكارس��يكية( 
على االنس��الخ عن الذات والذات اجلمعي 
تس��تمد  وه��ي  الداخلي��ة  والهواج��س 
مضامين��ه الس��ردية ورموزه م��ن ارضية 
واقعي��ة بعي��داً ع��ن س��لطة التجريد..
النفس��ي  الص��راع  القاص��ة  تص��ور  اذ 
واالجتماعي..فتس��جل حضوره��ا  بوعي 
يفصح عن مس��تويات متماسكة البناء 
التوليفية..الكاشفة عن  في س��ياقاتها 
قدرة رؤيوية للواقع املم��زوج باخليال الذي 
يول��ي اهتماماً باس��تعادة التاريخ..املكان 
الذاكرات��ي والوع��اء ال��ذي تتح��رك في��ه 
وتتفاعل معه فتستجيب له وتتأثر وتؤثر 
به ..مع اش��تغال متواص��ل وثيمة الزمن  
عبر لغة تخاطب الوجدان على وفق معيار 
حداث��ي له التزاماته املوضوعية مع تركيز 
على احلسيات البراز جمالياته املنبثقة من 
اس��تنطاق كينونة اللفظ الرامز وتفعيل 
االث��ر الذهن��ي املتماهي واللغ��ة اخلالقة 
لنص يتوخى االيجاز وعمق املعنى وكثافة 
االيحاء..اما طاقة امل��كان التعبيرية فهي 
عن��د القاصة طاقة متفجرة انعكس��ت 
على املشاهد والرموز التي هي من صميم 
تداعيات اخليال فاملشاهد عندها تتعامل 
والصفات احلس��ية في حني الرموز تبقى 
اش��ارات ودالالت ضمنية وهي تتعامل مع 

الفكرة بتجرد..
   وبذل��ك ق��دم��ت القاص��ة ت��جرب��ة 
متكامل��ني  عنصري��ن  عل��ى  تنض��وي 
متداخلني هما: احلكاية واخلطاب.. احلكاية 
اخملتلف��ة:  مبكونات��ه  املوضوعات��ي  امل��ن 
االفعال و الوقائع الش��خصيات و الفضاء 
الزمكان��ي. وه��ي حت��م��ل ب��ني ثناياه��ا 
اكثرم���ن ح��كاي��ة بالتق��اط حلظاته��ا 
اليومية الهاربة بتفاصيلها الباعثة على 
محم��والت��ه��ا  حت��م��ل  القلق..والت��ي 
ف��ي  اثره��ا  احمل��كم..ف��تت��رك  وبناءه��ا 
الذاكرة بحكم حضور اشتغاالتها وتعدد 
مستوياتها الس��ردية داخل النص منها: 
واملستوى  املوضوعي)الواقعي(  املس��توى 
التخييلي)الذات��ي( احللمي الذي يجمع ما 
والفكرية  الس��ايكولوجية  الوظيفة  بني 
عب��ر لغ��ة جتترح ص��وراً سيس��يولوجية 

واقعية بوعي الكتابة وانثياالتها..

)حكايات الرمل( والرؤيا المصاحبة

قصيدةقصة قصيرة

علي السباعي

-أكاد.. آسف على أيامي املاضية!
قاله��ا. )غاندي(. وتنهد بب��طء مفتعل. كأنه 
يس��عى إلخراج كل أمله على ش��كل دفعات 
متقطع��ة ليوفر بطابع م��ن التناغم الفارغ 
الذي يجعل صدره واس��عاً، أجوفاَ كالقنينة 

الفارغة ليحدث نفسه قائالً!
-في ح��االت كثيرة أكاد آس��ف عل��ى أيامي 

املاضية.
غاندي يجل��س وحده –لكن! هنالك حس��ب 
ظن��ي رجل يجل��س أمام��ه يحم��ل صفاته 
نفس��ها إال ل��ون بش��رته، فغاندي. –أس��ود 
العينني، أسود الش��عر، أسمر قصير القامة 
لك��ن ال��ذي ينادي��ه كان! –أس��ود العين��ني 
متفحماً كأنه خيال.. رمبا يكون خياله.. ففي 
هذه األي��ام كل األش��ياء متوقع��ة احلصول، 

يقول له باعتدال:
-لي��ت أملي ال��ذي أحمله بداخل��ي يخرج من 

جسدي ليكون مارداً عمالقاً!
خيال غان��دي يبادره بتنهي��دة ملؤها الوجع. 

ليقول بفخر:
-أنا املارد... أنا املك يا غاندي. سأجعلك تتخلص 

من كل وجعك ووساوسك بسهولة.
يصف��ق غان��دي كفاً بك��ف. وكأن��ه ينفض 
عنهما سكون املوتى، وهباء كلماته الضائعة 

في الفضاء ليخاطبه بغضب:
-وكيف ذلك يا مجنون؟

يستوطن على خيال غاندي إحساس بالقوة، 

ليحدثه مجيباً على تساؤله قائالً له:
-ألنني أملك!!

استعاد غاندي بعضاً من إحساسه بسالمة 
عقله، قال كأنه ينكئ جرحاً يتدفق منه ألم 

املاضي ووجع احملاولة:
-أنا سعيد بذلك. إنك حقاً مارد عمالق.

يوم��ئ خيال غاندي برأس��ه دالل��ة منه على 
رضائه، فيقوم اخليال بس��كب مشروب )اجلن( 

لغاندي يقول له:
-اكرع، واسترح من املاضي.

يش��عر غاندي باله��دوء، وحتدث ثم��ة موازنة 
داخلي��ة ما ب��ني أمله وبني ما يك��رع من )اجلن( 
فيزداد ه��دوؤه ويركن إلى األمان، يقول بعدما 

فرغ من كأسه:
-أشكرك يا ماردي العمالق!

يتنه��د خيال غاندي. وكأنه قد وفق في إرجاع 
القطار بعرباته إلى مساره بعدما انحرف عن 

السكة احلديد.
من جديد يخاطبه قائالً:

-أتعل��م أن الوج��ع الذي يس��كنك منذ زمن 
بعيد، تس��تطيع طرده بتنه��دات متقطعة 

لكنها عميقة.. عمق روحك؟
يبادره غاندي متسائالً بعدما يجلس منتصباً 

أمامه كأنه أفعى الكوبرا:
-وكيف؟

يتنهد خيال غاندي، ويقول له بثقة اجملانني:
-ألن أملك على ش��كل قطارٍ ممتلئ باأللم يجرُّ 
وراءه مقطورات من الوجع املزمن فوق س��كة 
اخليب��ة بداخل��ك، عندها تعمل عل��ى إخراج 
أمل��ك بتنهي��دة متقطعة فإن��ك بهذا تعمل 

على إخراج وجعك عربة... عربة.
يس��كب مزيداً من )اجلن( في كأسه، ويكرعه 

دفعة واحدة يبتسم، وهو يقول:
-أحقاً ما تقوله؟

يجيبه خيال غاندي بثقة، وهو يسكب مزيداً 
من اجلن:

-أجل!
**

كرعهم للجن أهم من اهتمامهم بعقولهم. 
التحم��ل  تس��تطيع  البش��رية  فالنف��وس 
ولكنها ال تس��تطيع االنتظ��ار. ألنها مهيأة 

للحياة ال لالنتظار. فعالً!
أصبح الكل س��كارى.. ال��كل مجانني، وكأن 
ه��ذا العال��م كله مش��حون بأن��اس يظنون 
أنفس��هم ))غان��دي((، غاندي قط��ار حديدي 
الهيكل، فارغ من الداخل... حقاً! إنه لش��يء 
أشبه بعزف سمفوني رتيب. لكنه يصدر عن 
عازفني ليس بيدهم آالت، ألن األوتار كلها قد 

التهمت غاندي! ينهره خيال غاندي قائالً:
-أنت متمرد.

هنا –امت��أل فراغ غاندي بغضب على ش��كل 
جماد.. اس��تفاق هذا اجلماد وحترك من ركوده- 
وكان لديه من الق��وة واإلدراك ما يعينه على 
التمرد واحلركة كأولئ��ك العازفني في الهواء 
دون آالت موس��يقية.. فه��م يعزف��ون  م��ن 

ألنفسهم بأنفسهم، يقول بغضب:
-أنت كاذب، كاذب.

ي��رد عليه خيال غاندي، وكان��ت كلماته هذه 
املرة كأنها أوان خزفية لكونها منذ زمن على 
الرف متلؤها األترب��ة فيأتي غاندي ويحطمها 

كلها:
-يا غاندي. الكل يكذب! الكل يكذب!!

يس��حب قنينة اجل��ن من عنقه��ا يحطمها 
بالطاول��ة ممس��كاً عنقها بي��ده، يهم على 

خياله هاجماً صارخاً ضارباً:
-هي... الكل يكذب.. حتى أنا... الكل!

يغرس عنق الزجاج ب��ذراع خياله، تفتق جرح 
من دم��اء تتدفق كأنها احتض��ار األنهار عند 
حبسها بس��دود، يعالج خياله بضربة جتعل 

النهار يحتضر وهو ينتظر والدة املساء.
يسقط غاندي على األرض، وهو يصرخ:

-الكل يكذب.
***

حم��ل ف��وق أكتاف الن��دل إلى املستش��فى 
وخياله العم��الق ينزف ظالم��اً على صاحبه 
–في املستش��فى أخب��روه أنه كان س��كراناً 
وعمل على ضرب نفس��ه بعنق قنينة )اجلن(. 
أتته املمرض��ة لتعمل ل�ه إضب��ارة أو )ملفاً( 
للع��الج، وإب��دال ضماداته، تقول ل��ه بدعابة 

مرحة:
-أملك يا غاندي على شكل قطار ممتلئ باأللم، 
يج��ر وراءه مقطورات من الوج��ع املزمن فوق 

سكة اخليبة.
هكذا كنت تهلوس ليلة أمس.

يضحك غاندي بوهن، لتس��أله املمرضة عن 
مهنته، فيجيبها قائالً:

-سائق قطار.
وتس��أله ع��ن لقب��ه، فيجيبها وف��ي عينيه 

السوداوين ألق ما زال مبكراً فتياً:
- غاندي.

قطار أسمه  غاندي

أي مسرح نريد ؟

دراسةعامر الدلوي

غالف الرواية
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» إعطنى مس��رحا وخبزا أعطيك ش��عبا عظيما »مقولة 
كانت قد رافقتنا في مس��يرة الشباب في عقدين ذهبيني 
إقترن��ا بنم��و مداركن��ا الفكري��ة و أعني بذل��ك العقدين 
املبتدئني مبنتصف الستينات و حتى منتصف الثمانينات , 
مقولة جتس��دت عظمتها على مر الزمن ال يهمني هنا ملن 
تنس��ب فهناك من يس��ندها للرائع » شكسبير » و هناك 
م��ن يقول أن أول من قالها هو الفيلس��وف اليوناني خالد 

الذكر » أفالطون » . 
جتسدت عظمة هذه املقولة إبان ذينك العقدين مستندة 
ً على تراث غني مبس��رحيات جادت بها فرقة املسرح الفني 
احلديث في فترة ما بعد إنتصار ثورة الش��عب و اجليش ضد 
النظام امللكي الفاسد , مسرحيات أبدع في كتابتها فنان 
الش��عب » يوس��ف العاني » و نقلها للواقع على اخلشبة 
مجموع��ة الفنانني التي ال ميكن ألي منصف إال أن ينحني 

إجالالً لذكرهم بعد أن غادر معظمهم عاملنا اليوم . 
ت��راث حافل حمل لنا » آن��ي أمك يا ش��اكر » التي كتبها 
عام 1955 وعرضت على مس��رح » قاعة الشعب » إبتداء ً 
من 15 / 12 / 1958 و أس��تمر عرضها آنذاك » 18 » يوما ً و 
بنجاح منقطع النظير وقدم أدوارها فنانة الشعب » زينب 
» و الرائعتني » ناهدة الرماح » و » زاهدة سامي » و كل من 
» عبد الواحد طه / سامي عبد احلميد / عبد اجلبار عباس / 
كامل الصفار / هاشم الطبقجلي / و أسامة القيسي » و 

أبدع في إخراجها األستاذ القدير » إبراهيم جالل » . 
و مس��رحية » أكبادنا » التي كتبها عام » 1953 » و ُمِثلَت ْ 
من قبل فتيات اإلحتاد النسائي العراقي عام 1956 مبناسبة 
ي��وم » األم » . ول��ه أيضا ً في تلك الفترة » رأس الش��ليلة 
/ 1950 » و » تؤم��ر بي��ك / 1952« . ليتحفن��ا ه��و الفرقة 
بروائع في العقدين الذهبني و على خشبة مسرح » بغداد 
» مبس��رحيات رائعة و عظيمة ترك��ت أثرها في تربية جيل 
واس��ع من املثقفني و املتابعني لها حيث س��اهمت عبر ما 
كان��ت تطرحه من ُمِثْل و تعاليم في بناء ش��خصية ذلك 
اجلي��ل و ما تركته من بصمات جميلة في البناء النفس��ي 

و الفكري له . 
وصرن��ا نتنق��ل م��ن » النخلة و اجلي��ران » إل��ى » اخلرابه و 
الش��ريعة » ثم » بغداد األزل ب��ني اجلد و الهزل » و » البيك 
و الس��ائق » و إنتهاء ً ب� » والية وبعي��ر » و كثيرات غيرهن 
ساهم في متثيلها جميعا ً و تأليف بعضها اآلخر و التكاد 
تفارق مخيلتي أبدا ً شخصية » دعبول البالم » و هو يهتف 

ب�سقوط » معاهدة بورتسموث » . 
كما إننا ال ميكن أن ننسى إبداع » نور الدين فارس » الفنان 
الش��امل ملس��رحية » أش��جار الطاعون » التي نشرتها » 
مكتب��ة النهضة ف��ي بغداد ع��ام 1965 و التي حتدثت في 
فص��ول ثالثة عن جور و ظلم اإلقط��اع للفالحني في فترة 
العهد امللكي , كرافد آخر إلجتاه املسرح الطليعي الهادف 

 .
و من املؤس��ف أن ينتقل املس��رح العراقي في فترة ما بعد 
غ��زو الكوي��ت و احلصار اإلقتصادي عام 1991 إلى مس��رح 
تهريج إال ما ندر , ليس��ود بس��يادة ثقافت��ه آنذاك , حيث 
أجب��ر الكثير من الفنان��ني اجلادين على مغ��ادرة البالد في 
ظروف الهجمة الشرس��ة ألجهزة النظام البائد ضد قوى 
التق��دم عام 1978 و ما تالها , و أجب��ر آخرون على املغادرة 
بحثا ً عن وسائل العيش الكرمي  في سني احلصار » املرحوم 
اإلستاذ بدري حسون فريد » كمثال ليالقي في غربته في » 
املغرب العربي » صعوبة أخرى أش��د وقعا ً عليه من غربته 

في البلد في تلك الفترة . 
أم��ا م��ا بع��د 2003 فال تب��دو أي بارق��ة أمل لصع��ود تيار 
مس��رحي طليعي بعد أن فرغت الس��احة للطارئني على 
املس��رح من » مبدع��ي » التهريج و الفرج��ة و البذائة في 
احل��وارات املرجتلة , و غياب توج��ه جاد لوزارة الثقافة لدعم 
و إحياء و تنش��يط اجلهود الرامية إلعادة الروح لذلك التيار 
الطليع��ي اجلاد و الهادف لبناء إنس��ان جدي��د , هذا التيار 
ال��ذي أقوله��ا و كلي ثقة بأنه سيس��هم في بن��اء أجيال 
مثقف��ة واعية لدورها في بناء الوطن و يس��هم في تعرية 
اللصوص و الس��راق و ناهبي خيرات الوطن ناشري إفساد 

الذمم و شراء الضمائر . 
و ف��ي خامتة الق��ول ال بد من العودة لتل��ك املقولة اخلالدة 
للتكير به��ا دوما ً و نضيف لها قول املبدع الفيلس��وف و 

املسرحي الفرنسي » فولتيير » : 
» ف��ى املس��رح وحده جتتم��ع األمة ويتكون فكر الش��باب 
وذوقه وإلى املس��رح يفد األجانب ليتعلموا لغتنا ال مكان 
في��ه حلكم��ة ض��ارة وال تعبير ع��ن أية أحاس��يس جديرة 
بالتقدير إال وكان مصحوبا بالتصفيق إنه مدرس��ة دائمة 

لتعلم الفضيلة » . 
لنؤكد أن » الفضيلة » لوحدها هي السالح الفكري الذي 
ميكن التحصن به ملقارعة الفساد بكل أنواعه , سواء كان 
مال��ي / إداري / أخالقي / سياس��ي و التحص��ن بها ال يتم 
م��ن خالل دعاة املناب��ر وال من خالل ثرثرة السياس��يني في 
محافلهم بقدر ما إنه يتم من خالل إيجاد مسرح طليعي 
ج��اد و هادف و هذه بال ش��ك يتوجب ف��ي مقدمة أولويات 

وزارة الثقافة . 

رياض الغريب
جلس صباحاً

لم ميارس كعادته رياضة الصباح
لم يعمل لنفسه فنجان قهوة

لم يغسل وجهه
بصابونة معطرة

لم يخرج حلديقته الفارهة
لم يفكر بجاره

الذي سقط سقف 
غرفته الوحيدة

لم يفكر بالعجوز التي دهستها
سيارة مسرعة

مسكينة 
كانت جتلب صموناً حاراً

لزوجات أوالدها
لم يفكر بالبالد

وهي تأكل أخضرها
ويابسها

في حريق 
مر عليها

من دون ان يشعر اجلميع به

لم يفكر بامرأة فقدت روحها
بحربنا األخيرة

بأوالدها
وهم بال فطور

وال درس
وال هم يحزنون

بالشوارع
وهي تلتقط أنفاس املارة

الساخنة
وتذمرهم املتواصل

قرب أرصفتها
وهم يفترشون بردها

ومطرها
لم يفكر بأخبار األمس

وال مذيعة النشرة املبتسمة
وهي تنشر صورها قبل املباشر

لم يفكر بتفاصيل النشرة حتى
لم يتذكر سقوط طائرة

وموت الكمان
لم يفكر بأشياء كثيرة

يجلس بعضنا
يفكر بها

وقد يبكي
ورمبا يكتب قصيدة

او يفكر
بحل إلطفاء احلريق

مدركاً ان ال احد يلتفت اليه
بالرغم من هذا يفكر

هو ال يفكر
إال بتغيير صورته الشخصية

وعدد املعلقني
واملعجبني

بصورته املزيفة
يبتسم

ألول تعليق

تصفيق لصورته المزيفة
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جاسم محمد*

العنف املضاد
وم��ن االخطاء الظاه��رة في مكافحة 
االرهاب في هذه الدول انها تس��تخدم 
الق��وة اي العم��ل العس��كري مبفرده 
ملواجه��ة هذه اجلماع��ات وهي ترتكب 
خطأ كبير في معاجلة االرهاب بالعنف. 
ال  لوحده��ا  العس��كرية  العملي��ات 
تس��تطيع مواجهة االرهاب دون وجود 
حل او خيار سياسي يتركز على فصل 
احلواضن عن هذه اجلماعات وان التؤخذ 
احلواضن وامل��اذات بجريرة التنظيمات 
واجلماع��ات "اجلهادي��ة". ل��ذا ينبغ��ي 
ان تق��وم االس��تراتيجية العس��كرية 
واالمني��ة على  املمارس��ات العقانية  
وال تق��وم على الث��أر واالنتق��ام، التي 
يذه��ب ضحيته��ا الكثير م��ن االبرياء 
والتحقيق.  املداهم��ة  خال عملي��ات 
لذا بات ضروريا جتنب استخدام العنف 
املضاد الن��ه يزيد كثير م��ن الكراهية 

والثأر.
س��لوك  تس��تغل  اجلماع��ات  ه��ذه 
ف��ي  النظامي��ة  الق��وات  وممارس��ات 
مناط��ق الفوض��ى، ه��ي تبح��ث عن 
املواجه��ة لتض��ع نفس��ها بديا عن 
اجملتمع��ات وحتص��ل عل��ى متطوعني 
ج��دد. التقارير والتحقيقات كش��فت 
إن اجلماعات "اجلهادية" ابرزها النصرة 
والقاع��دة و"الدولة االس��امية" رغم 
لكنه��ا  التموي��ل،  عل��ى  حصوله��ا 
تراهن عل��ى املواجهة م��ع خصومها. 
وكلما اش��تدت املواجهة كلما يصعد 
رصيد هذه اجلماع��ات بتدفق املقاتلني 
واالم��وال. الي��وم االره��اب اصبح كرة 
ثل��ج ماع��اد ينته��ي ف��ي منطقة اال 

ان يظه��ر في منطقة اخ��رى، رغم ان 
ه��ذه التداعي��ات لم تكن بعي��دة ابدا 
م��ن اط��راف دولي��ة واقليمي��ة العبة 
في حتري��ك ه��ذه اجلماعات واش��عال 
املنطقة. بعض الطروحات والدراسات 
النظرية تق��ول "اجملتم��ع الدميقراطي 
ف��ي البل��دان املتقدم��ة يأت��ي مكما 
وامتدادا للدولة الت��ي كانت في اصل 
نشوئه  بالعكس من ذلك ياتي احلديث 
املتزاي��د ع��ن اجملتمع املدني ف��ي الباد 
النامي��ة كتعويض عن غي��اب اجملتمع 
متام��ا وكرد عل��ى الفراغ ال��ذي احدثه 
في الفضاء العمومي تفس��خ الدولة 
وحتلل السلطة العمومية الى سلطة 
أصح��اب مصال��ح خاص��ة  وانهي��ار 
القاعدة قانونية واملؤسساتية للدولة 

واجملتمع معاً."

جتارب ناجحة 
في مكافحة االرهاب

تع��د اململكة االردنية م��ن الدول التي 
جنحت في مكافحة االره��اب اقليميا 
ومحلي��ا، رغم وج��ود دول اخ��رى ورمبا 
العربي��ة  اململك��ة  مث��ل  س��بقتها 
الس��عودية مبواجهة تنظيم القاعدة 
ودول��ة االمارات العربي��ة في مواجهة 
اره��اب االخوان وخاب��ا القاعدة واخير 
االمنوذج املص��ري في مواجه��ة ارهاب 
االخ��وان والقاع��دة ايضا ال��ذي ضرب 
بتداعيات��ه املنطقة بالكام��ل. احلالة 
االردنية تس��تحق الوقوف عندها كون 
اململك��ة االردني��ة حتتضن بع��ض ابرز 
منظ��ري الفك��ر "اجله��ادي" ابرزه��م 
اب��و محم��د املقدس��ي، وف��ي الفترة 
االخي��رة ظه��ر الطلح��اوي ال��ذي لم 
يتردد ابدا بتأييده الى ممارسات "الدولة 

االس��امية". يب��رز دور اململك��ة اكثر 
النه��ا حت��اط مبناط��ق س��اخنة. االردن 
وضعت خطط بالتوازي مع االعتقاالت 
واملراقبة مع إجراءات دقيقة عند املعابر 
احلدودي��ة. ووض��ع اخلط��ط واالجراءات 
االحترازية االس��تباقية، فهي التنتظر 
ظهور االره��اب، بل حت��ول دون ظهوره 
وتدفع به خارج املربع للعاصمة عمان.

استغالل شبكات التواصل 
االجتماعي

احتل��ت إج��راءات مكافح��ة اإلره��اب 
مس��توى  عل��ى  واس��عا  إهتمام��ا 
احلكومات واملنظمات الدولية واالعام. 
وأهم أنواع اإلرهاب كان إرهاب القنابل 
البشرية املوقوتة والسيارات املفخخة. 
لقد أنتشرت ثقافة التطرف األسامي 
 11 "اجله��ادي" ف��ي اعق��اب اح��داث 
س��بتمبر 2001، لتتحول القاعدة الى 
شبكة عمل واسعة وأيديلوجية ميكن 
للش��باب ركوبها ف��ي اي وقت، ليكون 
اإلره��اب كامن��ا، يتح��رك م��ن خ��ال 
وسائل التأثير اخلارجية. يعد األنترنيت 
واملواق��ع "اجلهادي��ة" أول��ى العوام��ل 
أملؤث��رة لتحوي��ل االره��اب م��ن احلالة 

الكامنة ليتحرك على االرض.
االنترني��ت واملواق��ع " اجلهادية " متنح 
الف��رص الى معرف��ة التفخيخ وصنع 
املتفجرات ووسائل االتصاالت السرية. 
وتق��ع ه��ذه املس��ؤولية عل��ى اجملتمع 
الدول��ي واحلكوم��ات وكذلك االس��رة 
واملدرسة وتش��ترك جميعها بتحمل 
ه��ذه املس��ؤولية. املش��كل ان الكثير 
م��ن الدول تنظر ال��ى االرهاب بصورته 
املتحرك��ة عل��ى االرض، اي بع��د وقوع 

احل��دث وه��ذا ماميث��ل تهدي��دا اخطر 
لام��ن. وال تنظر احلكوم��ات له، على 
ان��ه ارهاب��ا كامن��ا و معرفة أس��بابه 
ومسبباته  وإتخاذ األجراءات الوقائية، 
أي إحب��اط اإلرهاب في مكامنه. يبقى 
التموي��ل العص��ب الرئيس ف��ي حياة 

هذه التنظيمات.

القرارات الدولية
تصدر م��ن قبل االمم املتح��دة وكذلك 
االحت��اد االوروب��ي واجلامع��ة العربي��ة 
ومؤسس��ات دولية اخ��رى الكثير من 
القرارات والتعريف��ات اخلاصة بارهاب، 
هذه السياس��ة والق��رارات تصاعدت 
بع��د احداث 11 س��بتمبر 2001. لكن 
االهم م��ن القرارات هو ايجاد فعل من 
قبل القوى احمللية واالقليمية ملواجهة 
االرهاب. الق��رارات الدولية واالقليمية 
الص��ادرة من االمم املتح��دة او اجلامعة 
العربي��ة او منظمة املؤمتر االس��امي 
والسياسات  بش��رعنة  تبقى ضرورية 
وبتنفي��ذ اخلطط في مواجهة االرهاب 
الت��ي تتضم��ن ايضا تعق��ب االصول 
املالي��ة واالش��خاص املطلوب��ني، ل��ذا 
تظهر ضرورة ايجاد التنسيق والتعاون 

االمني محليا واقليميا.

 املواجهة الفكرية
إن التنظيمات اجلهادية تقوم أساس��ا 
على "العقيدة أجلهادية" واأليدلوجية 
في كس��ب املقاتل��ني وتبرير عملياتها 
التي تقوم في الغالب على أس��تثمار 
الصور املروعة في أماكن النزاع من خال 
اعاميات جهادية مرئية ومس��موعة، 
لذا يتطل��ب مواجهته��ا فكريا ايضا، 
باحلجة، من خال التعاون مع مشايخ 

الوسطية، واعداد وتأهيل معنيني في 
الش��ريعة والفقه، تق��وم بزيارة بعض 
املتورط��ني ف��ي عملي��ات  املعتقل��ني 
إرهابية، وعرضها على اجلمهور، كذلك 
اتباع الطرق اإلس��تخبارية في إخضاع 
م��ن مت اطاق س��راحه م��ن املعتقات 
للمراقب��ة مع توفير املس��اعدة له في 
إع��ادة التاهي��ل مهني��ا واجتماعي��ا، 
أملواجه��ة الفكري��ة رمبا تأت��ي بنتائج 
إيجابية أكثر من املواجهة العسكرية 
مع تقليل نسبة خلق اخلصوم احملتملة 
في أعق��اب اي عملية ف��ي اجملتمعات 
احلاضنة لألرهاب. املواطن احيانا يعيش 
مابني اره��اب الدولة وارهاب اجملموعات 
املس��لحة و"اجلهادي��ة"  فألدول��ة رمبا 
تكون هي املسؤولة عن فراغ السلطة 
وترك اجمل��ال لاره��اب، ل��ذا ال خير في 
حكوم��ة او دولة ال تس��تطيع حماية 
الفوض��ى  اس��تمرار  إن  مواطنيه��ا. 
اجلماع��ات  تل��ك  تس��ميها  ومثلم��ا 
"اجلهادي��ة" ب "التوحش" من ش��أنه 
ان يخلق دولة مفكك��ة يقاتل ابناؤها 
بعضه��م البع��ض بالوكال��ة لصالح 
اطراف اقليمية ودولية لتتحول سلطة 
الدول��ة ال��ى مجموع��ات "جهادي��ة" 

ومسلحة  وامراء حرب مناطقية.

واشنطن: تراجع  سجلها
 مبكافحة اإلرهاب

مخاطر متدد اجلماعات
 "اجلهادية" في ليبيا

بدأت يوم 18 فبراير 2015  أعمال مؤمتر 
التطرف  ال���51 ملكافح��ة  واش��نطن 
والعن��ف اكثر م��ن محارب��ة االرهاب، 
بحث خاله ظاهرة انتشار التطرف في 
العالم. وجاء املؤمترف��ي اعقاب تنفيذ 

تنظيم داع��ش االرهاب��ي عملية ذبح 
21 قبطي��ا مصريا كان��وا عالقني في 
ليبيا ووس��ط حالة غليان شعبي في 
مصر واملنطقة ضد ممارس��ات تنظيم 
داع��ش االرهابي��ة. وكان وزي��ر خارجية 
مصر س��امح ش��كري قد توح��ه الى 
واش��نطن للقاء بأدارة اوباما باالضافة 
ال��ى حض��ور املؤمت��ر. املراقب��ون كانوا 
يتوقع��ون ان يكون هنالك رد فعل قوي 
من واشنطن والغرب مبواجهة فوضيى 
"اجلهادين وداعش في ليبيا، لكن املؤمتر 
لم يرتقي الى ذلك وجاءت توصياته في 
جلسته اخلتامية بنبذ العنف واعتماد 
الوسطية وهي توصيات ممكن ان تصدر 
من اي جمعية خيرية او منتدى فكري 
اكثر مايصدر من مؤمتر واشنطن، هذه 
النتائج جاءت مخيبة الى الطموحات 
والتوقعات ليس للش��عب املصري بل 

الى شعوب املنطقة.
واح��دة  ان  واش��نطن  قم��ة  ذك��رت 
م��ن االس��باب بالتحفظ عل��ى اخليار 
العس��كري ف��ي ليبي��ا ه��و خش��ية 
واش��نطن م��ن وص��ول الس��اح إلى 
اجلماعات االرهابية في ليبيا! متناسني 
ليبي��ا  ف��ي  العس��كري  التدخ��ل  أن 
باسقاط القذافي! إن ماحدث في قمة 
واش��نطن هو اغفال الى الفوضى في 
ليبي��ا وكأنها مقصودة من قبل االدارة 
االميركي��ة. اما معاجلة االرهاب وضرب 
داع��ش في معاقله واماكن متدده، فلم 
يك��ن له��ا اهتمام��ا في اجن��دة قمة 
واش��نطن، وهذا يعني ت��رك داعش ان 
ميارس الفوضى "اجلهادية" مما يستدعي 
اعتماد إس��تراتيجية وطنية واقليمية 
ف��ي محاربة داعش عل��ى االرض وعدم 

التعويل على واشنطن.

قمة واشنطن يثير عالمات 
استفهام

ف��ي تقرير لصحيفة الع��رب اللندنية 
يوم انعقاد املؤمت��ر بأن محللني يجدون 
أن املنهج األميركي احلالي يثير عامات 
اس��تفهام عديدة وال يقدم إجابات عن 
سياس��ات ملتبس��ة تزيد م��ن ارتباك 
املش��هد في املنطقة العربية، فكيف 
لدول��ة عظمى مثل الوالي��ات املتحدة 
تتح��دث ع��ن مواجه��ة التنظيم��ات 
اإلرهابية املس��لحة وه��ي مصرة على 
أن اجلماع��ة األم اإلخوان املس��لمني ال 
تش��كل خطرا عل��ى مصال��ح الدول 

احلليفة والصديقة.
إن الفوض��ى في ليبي��ا كانت ومازالت 
االطاح��ة  اعق��اب  ف��ي  موج��ودة 
بالقذاف��ي، وباتت متثل ص��داع وتهديد 
الى دول املنطقة عبر سيناء والساحل 
والصح��راء غ��رب افريقي��ا. وتصاع��د 
التهدي��د ف��ي اعق��اب بيع��ة جماعة 
"جهادي��ة " ف��ي مدينة س��رت ودرنة 
الى تنظيم داع��ش وزعيمه البغدادي. 
التنظي��م م��ازال فاع��ا ف��ي معاقله 
ويتم��دد، ضم��ن اس��تراتيجية فت��ح 
جبهات بعيدة ع��ن معاقله لتخفيف 
الضغط، وهذا يعني انه في حالة عدم 
ضرب  التنظيم في معاقله وفي ليبيا 
فأنه سوف يفتح جبهات جديدة خال 

املرحلة احلالية.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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عبد احلق فاضل ويوسف
 احلاج ومجلة " اجمللة " 

افتتح عبد احلق وزميله يوس��ف احلاج 
الياس – اح��د أقطاب احل��زب الوطني 
فيما  وم��ن مؤسس��يه  الدميقراط��ي 
بع��د –مكتبا للمحام��اة اثر فصلهما 
م��ن وزارة اخلارجي��ة اي��ام تول��ي نوري 
تطهي��ر  وبحج��ة  ال��وزارة  الس��عيد 
ال��وزارة من العناصر السياس��ية غير 
املرغوب فيه��ا . فأصدر مجلة "اجمللة" 
الشهيرة التي ما لبثت ان استقطبت 
ع��ددا كبيرا م��ن احرار الفك��ر واالدباء 
والش��عراء املعروفني في انحاء القطر 
. كان بني الش��عراء اك��رم فاضل وانور 
خلي��ل وان��ور ش��اؤول فضا ع��ن عبد 
احل��ق وب��ني كت��اب القص��ة )ذو النون 
ايوب(، وطه الش��يخ احمد العسكري 
ال��ذي اذكر ان��ه كان يذي��ل اقاصيصه 
بح��رف )ط( وهو العمي��د الركن الذي 
قت��ل ف��ي دار االذاعة مع عب��د الكرمي 
قاس��م في انقاب الثامن من ش��باط 
1963 . وب��ني الباحثني واملؤرخني الذين 
دقت ايديهم باب الشهرة بتأليفهم ، 
الدكتور مجيد خدوري . الذي يش��غل 
االن منصب رئيس قس��م الدراس��ات 
االس��تراتيجية الش��رق اوسطية في 
بواش��نطن  جامع��ة ج��ون هوبكن��ز 
والدكت��ور العال��م الكبير عب��د اجلبار 
عبد اهلل رئيس جامعة بغداد في عهد 
)قاس��م( واالدي��ب والش��اعر النجفي 
س��عد  واالس��تاذ  اخلليل��ي  جعف��ر 
الديوجي، وكنت اصاب بنش��وة كلما 
ظهرت ل��ي كلمة او قطعة ش��عرية 

اذ اجد اس��مي بني اسماء هؤالء الذين 
يكبرونني مركزا وعلما وس��نا . كانت 
صحبة هذين احملاميني الفكرية واحدة 
م��ن اجل النعم الت��ي جباني بها اهلل 
. ما اش��عرني )عبد احلق (بفارق السن 
والنضوج العلمي ابدا وهو يأخذني في 
نزه��ات على القدم طويل��ة حتى تال 
نين��وى االثرية يحادثني ويس��مع مني 
كما يحادث ويصغي الى ند له ويفتح 
أمامي ابواب��ا من املعرفة ف��ي العلوم 
واالداب الغربي��ة العهد ملطالعاتي بها 

من قبل .
ال اعتق��د ان هذي��ن احملاميني املثقفني 
الطاهري القلب واولهما عربي النجاد 
وثانيهم��ا تركماني االص��ل قد ارتكبا 
زل��ة خلقية في س��ائر اي��ام حياتهما 
وقد طواهما الردى . كان يوسف احلاج 
الياس بعد تخرج��ي ومزاولتي احملاماة 
خي��ر مثال اقتدي به ف��ي التعامل مع 
الن��اس واداب املرافعة واالس��تزادة من 
الدراس��ات القانوني��ة ، وفض��ل عب��د 
احلق العودة الى الس��لك الدبلوماسي 
عندم��ا طل��ب من��ه ذل��ك . وقلدت��ه 
احلكومة االيرانية وس��ام االستحقاق 
العلمي من الدرجة االولى بعد ان نشر 
الترجم��ة الكامل��ة ش��عرا لرباعيات 
اخلي��ام . وه��ي افضل ترجم��ة وادقها 
من س��ائر التراجم العربية بش��هادة 
العام��ة املصري الكبي��ر )احمد امني( 
ال��ذي ق��ام الول طبعة له��ا . في اثناء 
زيارتي االول��ى لكردس��تان وقع نظري 
وان��ا اقلب الطرف في كتب احد وراقي 
ده��وك – عل��ى مجموع��ة قصص��ه 

الكاملة وقد اعيد طبعها فهاجت بي 
لواعج الذكرى ، وكان نعيه قد بلغني 
وان��ا في الس��ويد قبل اربع س��نوات ، 
كي��ف كن��ت اس��تقبل مجموعاتها 
بالتقري��ظ والتعلي��ق وكله��ا مألوفة 
عندي . اذ كان ادبه اجلم وتواضعه يأبى 
اال يس��لمني اياه��ا وه��ي مخطوطة 
ألقرأها قب��ل ان يدفع به��ا للمطبعة 
. وتقلب��ت به املناص��ب ارتفاعا . فكان 
ف��ي جمهوري��ة  للع��راق  اول س��فير 
الصني الش��عبية ايام )قاس��م ( وأبى 
علي��ه خلقه العال��ي ان يواصل متثيل 
الب��اد بعد انقاب الثامن من ش��باط 
1963 ، فأس��تقال ومن��ع ح��ق اللجوء 
السياسي في باد املغرب وكان موضع 
جتلة وحفاوة م��ن ملكها الراحل . قال 
ل��ي الدكتور الباح��ث جليل العطية ( 
نزيل باريس ان عبد احلق عاد الى الوطن 
وسقط ميتا على درجات كان يتوقلها 
ولم يش��عر احد بنعيه وشيع منسيا 
متام��ا .  وهكذا يك��رم العباقرة االفذاذ 

عندنا .
لم يع��د هناك من يش��رف على حترير 
اجمللة ويتول��ى امورها بع��د عودة عبد 
احل��ق ال��ى الوظيف��ة واعتزم يوس��ف 
ايقافه��ا ، اال ان )ذا الن��ون اي��وب( اصر 
عل��ى اصداره��ا ف��ي بغ��داد وجنح في 
نقلها ليتولى امر حتريرها هناك ووافق 
ذلك دخولي الكلية فواصلت الكتابة 

فيها . 
وقتئ��ذ وانا ف��ي الثانوي��ة واجهت اول 
جترب��ة عملية ف��ي التحرير والنش��ر ، 
فف��ي نط��اق الدراس��ة الثانوية كنت 

عضوا في الهيئة االدارية للجنة االدب 
واخلطابة . واوكل الي امر حترير نشرتها 
ويخط��ر ببالي اننا اتخذنا لها عنوان " 
الثمرات االولى " وكان علي ان اش��رف 
على تنس��يق الكلمات واملقاالت التي 
س��تضمنها واالتف��اق م��ع املطبع��ة 
والتصحي��ح وهي ف��ي الواقع مهمة 
كان املفروض ان نتقاسمها انا ورئيس 
اللجنة ابراهيم فيصل االنصاري ، وقد 
حتملت وحدي س��ورة س��خط مديرنا 
الباطش جراء التأخير الن )ابراهيم( لم 

يكن في املدرسة اذ ذاك وجنا . 

أتقص��د   ، قاطعت��ك  إن  عف��واً  س: 
إبراهي��م فيصل ال��ذي كان رئيس��اً 

ألركان اجليش؟
ه��و بعينه ، كان قد التحق قبل انتهاء 
الدراس��ة ه��و وكثي��رون م��ن ط��اب 
صفن��ا بالكلي��ة العس��كرية . زماء 
كثر تركوا الدراس��ة واختاروا االحتراف 
العس��كري ، س��مت ببعضهم الرتب 
وكان منهم الصدي��ق والزميل الوفي 
الل��واء الرك��ن احمد توفي��ق الصائغ ، 
الذي تولى في ح��ني من الزمن القيادة 
العلي��ا لق��وات املواجه��ة م��ع الثورة 
الكردي��ة )وكانت تس��مى قي��ادة قوة 
املي��دان ( . ال انس��ى قط اجله��ود التي 
بذله��ا اي��ام محنتي واتصال��ه الدائم 
باالهل مواس��يا ومشجعا . وعلى ذكر 
هؤالء العس��كريني  ال يسعني اغفال 
الصديق العزيز )سليم الفخري( الذي 
التح��ق بالث��ورة الكردية بع��د انقاب 
الثام��ن من ش��باط ع��ام 1963 وخدم 

فيها بأخاص وجترد وعانى في سبيلها 
ما عانى . ربطتنا صداقة الصبا وحرية 
الفك��ر ) ال العقي��دة ( وارتفع��ت الى 
عاقة عائلية صحيحة . كانت عاقة 
ال تسمو اليها اي عاقة مع من قضى 
نحبه مع زمائ��ي الذين اختاروا مهنة 
احل��رب . وقد اش��ترط في اخل��روج عن 
حدود الس��ؤال ، لكن ال املك نفس��ي 
م��ن ذكر زمي��ل اخر ادرك��ه االجل جملرد 
عاقة بحكاية تعود الى ثورة بارزان في 
العام 1945 ، وقد س��مت به الرتب الى 
قيادة فرقة عل��ى ما بلغني وهو اللواء 
الركن محمد ن��وري خليل وكنا جنلس 
عل��ى رحلة واحدة ف��ي الصف الثالث 
متوس��ط .ذات ي��وم وانا ف��ي مكتبي 
للمحاماة ، دخل علي محمد نوري هذا 
وهو ببزته العسكرية وبرتبة رائد ركن 
يستش��يرني في قضية ن��زاع قضائي 
معقدة وحلظت على صدره شارة نوط 
الشجاعة فسألته مجاما – ولم يكن 
بخاطري شيء عن الثورة يتعلق باالمر 
فق��د كان مضى عليها ثاث س��نوات 
– اجاب قلدت الوس��ام لسبب موقف 
وقفته هناك في س��فوح جبل بيرس : 
"فقد كنت امر بطرية مدفعية واحدق 
بن��ا الثوار وس��قط من اف��راد طاقمي 
قتل��ى وجرحى وهرب الباق��ون وبقيت 
وح��دي فم��ا كان من��ي اال ونزعت عن 
املدفع الباقي الصالح مغاقه خشية 
ان يقع س��املا بيد املهاجمني ولس��ت 
ادري كي��ف كتب��ت لي الس��امة وانا 
اتس��لل خارج مدى البندقي��ة " ، هذا 
ما رواه لي وم��ا حفظته ذاكرتي ولعل 

احدا من ثوار الع��ام 1945 االحياء من 
يوثق ه��ذه احلكاي��ة . واعتق��د ان في 
اجلواب عن السؤال اكثر من الكفاية . 

زمالء في الكلية : كامل قزاجني 
س: دخلت��م كلي��ة احلق��وق ببغداد 
في العام 1939 وزاملتم ش��خصيات 
عديدة كان لها األثر الكبير في احلياة 
السياس��ية والثقافي��ة العراقي��ة ، 
نرج��و ان تتحدثوا ع��ن بعض هؤالء 

وعن مواقفهم . 
في الواقع كانت كلي��ة احلقوق ماذي 
الوحيد وفرصتي األخيرة في التحصيل 
العالي فقد رفض طلبي للدراسة في 
اخلارج عل��ى نفقة احلكومة ، ولم اكن 
ق��ط متهيئا ذهنيا الحت��راف احلقوق ، 
الدراس��ية  البعثات  حينذاك وخريجو 
عل��ى كل ح��ال ال مؤم��ل له��م غي��ر 
التدري��س ، اال املتخصصني في الطب 
او الهندس��ة منهم ، ف��ي حني تفتح 
كلي��ة احلق��وق اب��واب وظائ��ف ادارية 
وقضائي��ة مل��ن فضله��ا عل��ى مزاولة 
مهنة احملام��اة . في جو م��ن االنطاق 
الفك��ري واحلرية التي يتمي��ز بها هذا 
املعه��د العال��ي ع��ن ضب��ط املدارس 
الثانوي��ة الصارم ، وفي صف اناف عدد 
طاب��ه على املائ��ة واالربعني ، يصعب 
عليك االرتباط برابطة صداقة محكم 
كتلك الرابطة التي يتيحها لك صف 
ال يزي��د ع��دد طاب��ه عن العش��رين ، 
اقصد تل��ك الصداقة العميقة اجلذور 
الت��ي ظل��ت تربطني مثا ب)س��ليم 
الفخري ( ، اال انك ستلقى كما لقيت 

وبصدف غير متوقعة ، رفيقا يشاركك 
ال��رأي او تطمئن اليه اث��ر لقاء عابر او 
حدي��ث قصي��ر او رأي يدلي ب��ه فيقع 
منك موقعا حس��نا وبها تنشأ عاقة 
وثيق��ة غالبا م��ا يكتب لها ال��دوام . 
م��ن االخوان االع��زة . دام ه��ذا الرباط 
عل��ى م��ا اذك��ر بالدكت��ور عب��د اهلل 
اس��ماعيل البس��تاني ، ال��ذي اصبح 
فيما بع��د عضوا مؤسس��ا وبارزا في 
احل��زب الوطني الدميقراط��ي واثبت له 
تاريخ الباد نشاطا في احلقل الوطني 
السياس��ي ، وق��د ادركته ف��ي العام 
1959 وه��و اس��تاذ في كلي��ة احلقوق 
فأل��ّح علي باحلض��ور في واح��دة من 
محاضراته وفعل��ت . وزارني مرارا ايام 
رئاس��تي حترير " التاخ��ي" في 1970 ، 
الصدفة الغريبة جمعتنا معا . ال ادري 
اي واحد من��ا كان اعتراض��ه على رأي 
ادل��ى به محاضرنا ف��ي درس االقتصاد 
السياس��ي فأس��رع احدن��ا بالدف��اع 
عن االخ��ر وعلى اثر خش��ونة الرد من 
االستاذ الذي اجلأنا معا الى اخلروج من 
القاع��ة احتجاجا وتلك كان��ت بداية 
العاقة . وعليك ان تعلم ان ) عبد اهلل 
( هو االخ الشقيق لكل من عبد القادر 
ويوس��ف اس��ماعيل من  اس��ماعيل 
ابرز أعضاء احلزب الش��يوعي العراقي 

املؤسسني . 

*اجرى احلوارات السيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 2
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

قتل الطفولة وأحالمها 
تضاعفت خالل الس��نوات األخيرة في اجملتمع 
العراق��ي ظاهرة » الط��الق » للفتيات اللواتي 
تزوجن في اعمار صغيرة نتيجة تردي األوضاع 
االجتماعية،  املفاهي��م  االقتصادي��ة وتخلف 
وته��رب اغلب األهال��ي من حتمل مس��ؤولية 
تربية البنات، اذ مازالت النظرة اجلاهلية للفتاة 
س��ارية املفعول ليومنا هذا، واخلاسر الوحيد، 
الطفلة التي تدفع براءتها ثمناً بخس��اً لكل 

الظروف التي تنتهك براءتها.
وبحس��ب آخر احصائيات الطالق فأن النسبة 
األكب��ر كانت للقاص��رات. وال تنتهي مأس��اة 
الفتي��ات عن��د هذا احل��د، فبع��د انتهاء عقد 
البيع والش��راء بني اه��ل العري��س والعروس، 
يحملهن اجملتم��ع وزر طالقهن املبكر وكأنهن 
ارتكنب جرمية، فيما ميارس الطرف االخر حياته 
بنحو طبيعي وبكل سهولة وانسيابية يتزوج 
ويتقب��ل اجملتمع فك��رة زواجه للم��رة الثانية 
والثالث��ة وكأنه الضحية وتل��ك الطفلة هي 

من جنت عليه.
في ظ��ل عدم وج��ود قانون مينع انتش��ار هذه 
الظاه��رة التي اتس��عت وبنح��و ملحوظ في 
اآلون��ة األخيرة وخصوصاً ب��ني طبقات اجملتمع 
الفقي��رة، والس��يما وه��ي تتم خارج اس��وار 
احملاكم اخملتصة باألحوال الش��خصية، إذ يتم 
االكتفاء بعقد » الس��يد او الش��يخ » الذي ال 
يعد ضامناً حلقوقهن الش��رعية التي كفلها 

الدين لها.
إس��اءات كثيرة ترتكب بحق النساء لها بداية 
ولي��س له��ا نهاية عل��ى الرغم م��ن ان الدين 
اإلس��المي بني حقوق النس��اء واكد عليها اال 
ان الع��رف حرمها العديد منه��ا حتت ذريعة » 

العيب، والنساء ناقصات عقل .. » .
بؤرة هموم واحزان تعيشها املرأة التي سبيت 
كرامتها وكأنها ال يحق لها ان تعيش بكرامة 
وإنس��انية، فمن الطفولة وحتى املش��يب، اذ 
تتحول العابهن وهن في الطفولة الى مصدر 
س��خرية والوانهن الى وس��يلة جل��ذب الرجل 
وتتحول ضحكاته��ن البريئة جراحاً ال تندمل 

وان مر عليها قرن من الزمن.

متابعة الصباح الجديد: 
 م��ن منا ال مي��ر مبدة عصيب��ة في حيات��ه؟ هل كنت 
تش��عرين حينه��ا بألم غريب في القل��ب والصدر؟ ال 
تقلقي إذ لس��ِت الوحيدة الت��ي تعاني من هذا األمر، 
لذل��ك، ما س��نقوم ب��ه اليوم ه��و التحدث ع��ن أبرز 

اسباب الم القلب عند الزعل، هل تعلمني ما هي؟
يؤدي الش��عور باحلزن إلى معاناتنا من األلم اجلسدي، 
ه��ذه حقيقة نعلم بها جميعنا، لك��ن ملاذا؟ هذا هو 
السؤال الذي نطرحه على أنفسنا بنحو يومي نعاني 
م��ن ألم ال ميكننا التحكم ب��ه ونأمل بأن يختفي في 
أق��رب وقت ممكن. فعندما نعان��ي من ألم في القلب، 
يكون هذا األمر ناجت عن قلق عاطفي وإجهاد جسدي 
ال��ذي ميكنه أن يؤدي ب��دوره إلى زي��ادة معدل ضربات 
القلي وضيق التنفس والتشنجات واآلالم في البطن. 
ال يعلم األطباء حتى اليوم الس��بب الرئيس��ي الذي 
ي��ؤدي إلى املعاناة م��ن ألم في القلب عند الش��عور 
بالزع��ل إال أنه��م يقومون ببعض التج��ارب من أجل 

التوصل إلى إجابة واضحة. 
وقد أجريت دراس��ة أميركية س��نة 2009 أظهرت أن 
القش��رة األمامية من الدماغ تس��اعد على تفس��ير 
العالق��ة ب��ني العاطفة وحركة اجلس��م. عند مرورك 
بفت��رة عصيب��ة، تس��تجيب القش��رة األمامية من 
الدم��اغ من خالل زيادة نش��اط العص��ب املبهم في 
اجلس��م وهو العصب الذي ينشأ في الدماغ وينتهي 
ف��ي اجلهاز الهضم��ي، ما يعن��ي أنه مير ف��ي الرقبة 
والص��در والبطن. وعند وجود ضغ��ط كبير على هذا 
العصب، يؤدي هذا األمر إلى شعورك بألم في القلب 
ومناطق أخرى من اجلس��م. لك��ن نعيد ونكرر أن هذه 
الدراس��ة لم يت��م تثبيتها بعد إال أن ه��ذا االحتمال 

املرجح الوحيد حتى اآلن.

أسباب ألم القلب 
عند الزعل 

كلية التربية/ الجامعة العراقية تلبي متطلبات سوق العمل
بغداد - الصباح الجديد:

أبدع��ت امل��رأة العراقي��ة من��ذ 
القدم وما زالت أمنوذجا لالجتهاد 
والتفوق على مدى العصور، ومن 
الش��خصيات املهم��ة والب��ارزة 
التي  املوسوي  الدكتورة سميرة 
وبقدرته��ا  بنجاحه��ا  امت��ازت 
على احت��واء طلبتها في جميع 
واالخ��ت  االم  فه��ي  النواح��ي 
للبنات  واالس��تاذة  والصديق��ة 
س��ميرة  فالدكت��ورة  واملربي��ة، 
موسى عبد الرزاق البدري حاصلة 
عل��ى ش��هادة بكالوري��وس في 
االرش��اد التربوي , لغة انكليزي 
,دبلوم لغة فرنسية , ماجستير 
علم النف��س , دكتوراه في علم 
النفس التربوي، وهي من مواليد 

1948 بغداد .
 » الصب��اح اجلديد » أجرت حواراً 
مع الدكتورة س��ميرة املوس��وي 
عميد كلية التربية في اجلامعة 

العراقية

   *ما هي االقسام املستحدثة 
ف��ي كليتكم وهل هن��اك نية 

في فتح دراسات عليا؟
_ االقس��ام املس��تحدثة، رياض 
اخلاص��ة  والتربي��ة  االطف��ال 
تلبي��ة حلاجة س��وق العمل اوال 
ثانًي��ا  االجتماعي��ة  وللخدم��ة 
الن اث��ار الظ��روف التي م��ر بها 
يحتاجون  اطفاال  انتجت  العراق 
الى رعاية خاص��ة لذا نحن نعد 
خريجات يستطعن التعامل مع 

هذه الفئات.

*ه��ل ف��ي الني��ة اس��تحداث 
اقس��ام جدي��دة تلب��ي حاجة 
الس��وق كون العراق ينتقل من 
الى  املركزي  االقتص��اد  مرحلة 

مرحلة السوق؟ 
_ف��ي الني��ة فت��ح قس��م اخر 
تلبي��ة  االقتص��اد  قس��م  ه��و 
لس��وق العمل حيث تدرس مادة 
االقتصاد في امل��دارس االعدادية 
مدرس��ات  بتدريس��ها  ويق��وم 
التاري��خ او اجلغرافي��ة وهو درس 
مهم يج��ب ان ي��درس من قبل 
ذوي االختصاص، فضالً عن نيتنا 
فتح قسم االقتصاد املنزلي وهو 
في احلقيقة قسم يعلم الفتاة 
ال��ذوق واالتكي��ت وف��ن الطبخ 
واخلياط��ة وبرأي��ي املتواض��ع ان 
هك��ذا قس��م نحت��اج اليه في 

الوقت احلاضر. 

*ما هي املؤمترات والندوات التي 
س��يتضمنها العام الدراس��ي 

احلالي؟ 
_ أقمن��ا مؤمت��راً ف��ي الش��هر 
املاض��ي  بعن��وان الطفولة بني 
الواق��ع والطم��وح وف��ي خطه 
الن��دوات س��وف تعق��د كلي��ة 
التربية للبنات هذا العام ثماني 
ن��دوات وارب��ع ورش عمل من ابرز 
الندوات اثر اللغة االنكليزية في 
والثقافة  االجتماعي��ة  التوعية 
الشخصية في الشهر االول من 
ع��ام 2018 والثانية أزمة القراءة 
ف��ي اجملتم��ع العرب��ي , العراقي 
امنوذًج��ا وندوة ف��ي االضطرابات 

النفسية واحلد من انتشارها في 
الش��هر الثالث ثم ن��درة الدرس 
القرائ��ي بني اللغ��ة واالدب , في 
املعرفي  التكامل  الرابع،  الشهر 
في مناهج قس��م علوم القران 
الواقع والطموح الشهر اخلامس 
ون��دوة اع��الم العراق ف��ي تاريخ 
واالدب في الش��هر اخلامس كما 
ل��دور البحث العلم��ي في احلد 
من تأثي��رات احلروب عل��ى الفرد 
واجملتم��ع نصي��ب ف��ي الندوات 
الت��ي س��وف تعق��د وه��ذه في 

الشهر اخلامس ايضا ولدى كلية 
التربية للبنات مؤمترا في الشهر 
العاشر بعنوان الواقع التقييمي 
افاق  لتدريس وطلب��ة اجلامعات 

وطموح. 

الترب��وي  االرش��اد  وبش��أن 
ف��ي توجي��ه الطالب��ات قالت 

املوسوي: 
لإلرش��اد دور فاع��ل ف��ي جع��ل 
ذاته��ا وحت��ل  الطالب��ة تفه��م 
مش��كالتها واللجنة االرشادية 

في الكلي��ة حريصة كل احلرص 
على الطالبات وقد عاجلت العديد 
من مشكالت الطالبات ونعتقد 
ان الطالب��ة اجلامعي��ة بحاج��ة 
ماسة الى االرشاد كونها تعيش 
مرحلة عمرية حرجة واجملتمع مير 
بظ��روف حرجة لذل��ك أصبحنا 
بحاج��ة مضاعفة الى االرش��اد 
ال��ذي يحقق التوافق النفس��ي 
للطالبة  والترب��وي  واالجتماعي 

ويجعلها تبصر بذاتها.

*للمكتبة دور حيوي ومهم في 
فتح افاق الطلبة وتثقيفهم؟ 

_ املكتبة عصب اية كلية او اي 
صرح علم��ي وال اعتقد أن هناك 
م��ن  الوس��ائل ما يح��ل محل 
باملكتب��ة  الق��ارئ  ألن  املكتب��ة 
يش��عر براحة نفسية النها اجلو 
اله��ادئ الس��اكن ال��ذي يت��رك 
انطباًعا لدى الطالبة بأن العلم 
والثقافة لها احترام في نفوسنا 
نظراً لوج��ود ادب واعراف خاصة 
باملكتبة يج��ب مراعاتها، فضالً 
للطالبة  املس��اعدة  توفي��ر  عن 

التي تريد التزود باملعرفة. 
 

*شكلت جتربة التعليم املوازي 
حاف��زاً للطلب��ة ف��ي القب��ول 
م��ا م��دى ق��درة الكلي��ة على 

استيعاب ذلك؟ 
_ انا ال اتفق مع التعليم املوازي 
كونه ال يصلح في االقل لكليات 
التربي��ة رمبا لكلي��ات اخرى مثل 
كلي��ة الطب والصيدل��ة يكون 
مقب��واًل وذل��ك ك��ي ال يذه��ب 
االهلية  الكلي��ات  ال��ى  الطلبة 
ومن دون ش��ك ان م��ا يتوفر في 
الكلي��ات احلكومية أفضل فهو 
عنصر جذب، ونحن نس��عى بأن 
يكون القبول في كليات التربية 
للطالبات املتفوقات ألن املدرسة 
خريجة كلي��ة التربية هي التي 
س��وف ت��درس م��ن يذه��ب الى 
شتى الكليات األخرى فاذا كانت 
املنتمي��ة ال��ى الكلي��ة مبع��دل 

ضعيف ماذا أتوقع؟

سميرة الموسوي » الصباح الجديد »:

سميرة املوسوي مع احملاور

متابعة الصباح الجديد: 
كثي��رًا ما نس��مع قصص��ا وأخبارا 
وأطفالها،  أفغانس��تان  مفزعة عن 
حيث تتصدر اجلماعات اإلرهابية في 
أفغانس��تان ومنها داع��ش وطالبان 
قائم��ة املنظم��ات املس��لحة التي 
تس��تغل األطفال بطرائق مختلفة 
لتنفي��ذ أجندته��ا التخريبية، وذلك 
ع��ن طري��ق جتنيده��م عل��ى أي��دي 
املقاتل��ني األجان��ب الذي��ن يقومون 
بتدريبه��م عل��ى تنفي��ذ عملي��ات 
انتحاري��ة في األس��واق واملس��اجد، 
قص��ة  هن��اك  كاب��ول  ف��ي  لك��ن 
مختلفة، مدرس��ة صغيرة أسسها 
األميرك��ي الن��ي ك��وردوال، لتدري��ب 
فتي��ات الش��وارع الفقي��رات عل��ى 
أن��واع من املوس��يقى كالعزف على 
اجليت��ار والع��ود، واس��تعمال  اآلالت 
املوسيقية األخرى وتعليمهن اللغة 
اإلجنليزي��ة أيًضا. وأس��س ألني فرقة 
 GIRLS WITH(( موسيقية أسماها

.)) GUITAR
ومن عضوات الفرقة مدينة محمدي، 
فتاة أفغانية تبلغ من العمر ١٦عاما، 

ول��دت في أحد األحي��اء الفقيرة من 
العاصمة األفغانية كابول، وبحكم 
الظ��روف االقتصادي��ة املتردي��ة، لم 
تتمك��ن من االلتحاق باملدرس��ة في 
س��ن مبكرة، حي��ث ب��دأت حياتها 
والطرقات  بالتجوال ف��ي الش��وارع 
بحثا عم��ن يتصدق عليه��ا، الى أن 
التحق��ت مبدرس��ة املوس��يقى في 

كابول واكتشفت موهبتها.
 حتدثت مدينة عن جتربتها في تعلم 
املوس��يقى، واحللم الذي تود حتقيقه 
: » التدرب عل��ى عزف اجليتار واآلالت 
مفت��اح  كان  األخ��رى  املوس��يقية 
حيات��ي، حلم��ي ه��و أن أتعلم عزف 
اجليت��ار بنحو  جيد و أس��اعد فتيات 
آخري��ات عل��ى االلتحاق باملدرس��ة، 
وأن أك��ون قادرة على إعالة أس��رتي 
وأود أيض��ا أن أش��ارك ف��ي نه��وض 
أفغانستان من جديد وذلك من خالل 

موهبتي املوسيقية« 
وبالرغ��م من صغ��ر س��نها تتلقى 
مدينة رسائل وألفاظاً بذيئة من قبل 
بعض أفراد اجملتمع، لكنها تقول إنها 
تهمله��ا ألن حلمها هو إنقاذ بلدها 

م��ن مس��تنقع اإلره��اب والفوضى، 
وإرساء السالم واحملبة بني مواطنيها 

وذلك عن طريق املوسيقى.
وأضافت مدين��ة: »بعض األفغانيني 

الذع��ة،  انتق��ادات  لن��ا  يوجه��ون 
ويصفوننا بألف��اظ غير الئقة فقط 
ألننا نتدرب على عزف اجليتار، لكننا 
ال نلقي لهم باال، لديهم نوايا سيئة 

جتاه��ي كفتاة أفغاني��ة تتعلم على 
ي��د موس��يقي أميرك��ي، لكنهم ال 
يعلمون عن حقيقتنا شيئاً، صحيح 
أنن��ا نواج��ه حتدي��ات كثي��رة لكننا 

مص��رون عل��ى تعل��م املوس��يقى، 
ونتعلم اللغة اإلجنليزية أيًضا وكيف 

منارس حياتنا بنحو جيد«  
أما صديقة مدينة، برشنة أشرف، فقد 
كانت تعم��ل بائعة ج��وارب متجولة 
في ش��وارع كاب��ول، وكانت تنتقل بني 
مقر قوات حتال��ف الناتو وبيتها، حيث 
كانت تبيع اجلوارب للقوات األميركية، 
وكان ذلك يشكل خطراً يهدد حياتها، 
بع��د أن فق��دت ع��دداً م��ن رفيقاتها 
بس��بب تفجيرات طالبان والتي كانت 

تستهدف مقرات التحالف. 
وقال��ت برش��نة »: والدَي يش��جعاني 
عل��ى تعل��م املوس��يقى، وهم��ا على 
ثق��ة تام��ة أن مس��تقبلي س��يكون 
مضيئاً، ويقوالن لي دائما أنني سأكون 
مش��هورة ف��ي جمي��ع أفغانس��تان، 
وليس لدي أي مشكلة مع أي من أفراد 

أسرتي بسبب عزفي على اجليتار«   
وبالرغ��م م��ن تهدي��دات اإلرهابي��ني 
وخوفه��ا من داع��ش وطالب��ان، إال أن 

برشنه تستنكر أفعالهم.
وعن ذل��ك تقول: صحي��ح أنني أخاف 
عل��ى حيات��ي منه��م، لكن ه��ذا لن 

يوقفن��ي، برغ��م أنني أعلم جي��داً أن 
العديد ميوتون في أفغانس��تان بسبب 
ه��ذه الهجمات، لكن م��ا يقومون به 

ليس صحيحاً على اإلطالق« 
م��ن  الن��ي  األميرك��ي  املوس��يقار 
كاليفورنيا دخل أفغانستان قبل ثالثة 
أع��وام، ليكتش��ف ما تعاني��ه فتيات 
الش��وارع ف��ي كاب��ول، فق��رر تعليم 
وتدري��ب الفتيات كم��ا تعلم هو على 
اي��دي موس��يقيني أميركي��ني حينما 

كان يافعا.
الن��ي قال بهذا الش��أن: »ف��ي املرحلة 
األول��ى من هذا املش��روع نه��دف الى 
تدري��ب الفتيات فقط، وه��ذا ال يعني 
أن الفتي��ان ف��ي وض��ع جي��د مقارنة 
يعان��ني  الفتي��ات  أن  ب��ل  بالفتي��ات، 
م��ن االضطه��اد وس��لب حقوقه��ن 
أكث��ر من الفتيان، أما ف��رص التعليم 
للفتيات فهي أقل أيضا، ولهذا عندما 
ت��رى فتي��ات أفغاني��ات يغن��ني بآالت 
أصوات  ويقلدن  موس��يقية مختلفة 
املشاهير تش��عر في داخلك بأن شيئاً 
م��ا يتغير ف��ي حياتهن بنحو س��ريع، 

لكن بعض الناس ال يشعرون بذلك.

أفغانيات يتحدين المتشددين ويعزفن األلحان على الغيتار

متابعة الصباح الجديد: 
حديث��ة  صيني��ة  دراس��ة  ج��ددت 
التحذير من أن عمل الس��يدات في 
ال��دوام الليلي، يرتب��ط بزيادة خطر 
اإلصابة بس��رطانات الث��دي واجللد 

وسرطان املعدة واألمعاء.
مبرك��ز  باحث��ون  أجراه��ا  الدراس��ة 
السرطان التابع جلامعة "سيتشوان 
" الصيني��ة، ونش��روا نتائجه��ا في 
ابيدمولوج��ي"  "كانس��ر  دوري��ة 
األميركي��ة  للجمعي��ة  التابع��ة 

ألبحاث السرطان.
وتأتي نتائج تلك الدراسة استكماال 
لألبح��اث التي أجريت من قبل رصد 
أخط��ار العم��ل لي��الً، وكان آخرها 
دراس��ة بريطانية نشرت في مارس/

آذار 2017، أظهرت أن عمل السيدات 
طوال الليل س��واء كان في املنزل أو 
مناوبات مس��ائية ف��ي عملها يزيد 

فرص إصابتهن بالسرطان.
وكان العام��ل املش��ترك بني جميع 
الدراس��ات ه��و الس��بب، حي��ث أن 

العمل الليل��ي وتغيير نوبات 

ال��دوام مل��دة طويل��ة يرب��ك الوضع 
احلياتي الطبيعي لإلنسان وساعته 
البيولوجي��ة وجه��از املناع��ة عنده 
لفت��رة طويلة نتيج��ة تعطل إنتاج 
اجلس��م لهرم��ون امليالتونني املقاوم 

لنمو األورام السرطانية.
ويعمل هرم��ون امليالتونني في أثناء 
النوم في الظالم فقط، وله وظيفة 
طبيعي��ة واح��دة ه��ي االس��تفادة 
من الليل املظلم ف��ي تقوية اجلهاز 
املناعي ووقاية اجلس��م م��ن األورام 

اخلبيثة ومن بعض األمراض.
وفي الدراسة اجلديدة رّكز الباحثون 
عل��ى رصد آثار عمل الس��يدات ليالً 
بالس��رطانات  إصابتهن  على خطر 
املتنوع��ة، وأج��روا حتلي��الً متنوًع��ا 
لبيان��ات 3 مالي��ني و909 آالف و152 
حال��ة إصابة ب��� 11 نوًع��ا مختلفا 
م��ن الس��رطان، وقعت ف��ي أميركا 

لي��ة  لش�م��ا وأوروب���������ا ا

وأستراليا وآسيا.
ووج��د الباحث��ون أن نوب��ات العمل 
الليلية كانت مرتبطة بخطر إصابة 
السيدات بالسرطان عموًما بنسبة 

.19%
وبنحو خاص ارتب��ط العمل الليلي 
الس��يدات  إصاب��ة  خط��ر  بزي��ادة 
 ،41% بنس��بة  اجلل��د  بس��رطان 
 ،32% بنس��بة  الث��دي  وس��رطان 
بنسية  الهضمي  اجلهاز  وس��رطان 
%18، مقارن��ة مع النس��اء الالتي ال 
ينخرطن في نوب��ات العمل الليلي.

الالت��ي  بالنس��بة للس��يدات  أم��ا 
انخرطن في وظيفة التمريض التي 
تتطل��ب العم��ل لي��الً، ارتفع خطر 
إصابتهن بس��رطان الثدي بنس��بة 
%58، وس��رطان اجله��از الهضم��ي 
بنسبة %35، وسرطان الرئة بنسبة 
%28، مقارن��ة م��ع املمرضات الالتي 

لم ينخرطن في العمل الليلي.
وأظهرت الدراس��ة أن خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي يتزايد بنسبة 3.3% 
ل��كل خم��س س��نوات إضافية من 

العمل ليالً.
وقال الباحث��ون إن نتائج الدراس��ة 
أثبتت أن العمل الليلي كان مرتبًطاً 
بخط��ر اإلصاب��ة بأنواع الس��رطان 
وأبرزه��ا  النس��اء  ل��دى  الش��ائعة 

سرطان الثدي.
وبحسب بيانات منظمة الصحة 
م��رض  ف��إن  العاملي��ة، 
أحد  يع��د  الس��رطان، 
الوفاة  مسببات  أكثر 
بنحو  العال��م،  حول 
مجم��وع  م��ن   13%
وفيات سكان العالم 

سنوياً.
وتتس��بب سرطانات 
واملع��دة  "الرئ��ة 
والقول��ون،  والكب��د 
الرحم"  وعنق  والثدي 
املنظمة  وف��ق  عل��ى 
في معظ��م الوفيات 
التي حت��دث كل عام 

بسبب السرطان.

القاهرة-وكاالت:  
الس��تائر، ينصح  عن��د تنظي��ف 
بإتب��اع طرائق التنظي��ف التالية، 
حي��ث كل س��تارة يتم غس��لها 
ن��وع  حس��ب  معين��ة  بطريق��ة 

أقمشتها.
وإليك أهم الطرق: 

-1الستائر املشغولة ب�«الدانتيال«: 
يفض��ل وضعها ف��ي كيس اخملدة، 
ث��م يقف��ل الكي��س، ويرم��ى في 
الغس��الة، مع البعد عن نش��رها 

وهي مبللة، حتى ال تتمزق.
-2الس��تائر القطنية: تنزع األتربة 
عن الستائر القطنية امللونة، قبل 
أن تن��زع م��ن مكانها للغس��يل، 
ويفضل أن تغس��ل ه��ذه األخيرة، 
وه��ي معلق��ة، بالطريق��ة اآلتية 
ت��زال أي بق��ٍع عنه��ا بإس��فنجة 
مبللة بخليط مؤلف من ماء دافئ 
ومس��حوق غس��يل مناسب، مع 
شطفها بإس��فنجة ثانية مبللة 

باملاء.

-3الستائر ذات األقمشة البيضاء: 
ميك��ن إضافة فنجان م��ن القهوة 
الغس��يل  م��اء  إل��ى  الداكن��ة 
والشطف، حتَّى ال يُفتِّح الغسيل 

لون قماش الستائر.
-4ستائر املطبخ: نظرًا إلى تراكم 
الدهون على ستائر املطبخ، مُيكن 
نقعها بامل��اء املض��اف إليه قليل 

من ال�«أموني��ا« إلزالة الدهون وأي 
رائح��ة كريهة عنها، ثم تُغس��ل 

بالطريقة املعتادة.
-5س��تائر حوض االس��تحمام في 
احلم��ام: ه��ي س��هلة التنظيف، 
لكنها ليس��ت مصممة لتعيش 
طوياًل، لذا يستحس��ن اس��تبدال 

واحدة جديدة بها كل سنة.

متابعة الصباح الجديد : 
تعتزم املغ��رب في الفترة املقبلة، 
تخصيص حافالت وردية للنس��اء 
التح��رش به��ن  لتف��ادي  فق��ط 
داخل وس��ائل النق��ل العمومي، 
في مب��ادرة ل��م تل��َق ترحيبا من 
كل املغاربة الذين انقس��موا بني 
مؤيدي��ن يرون أنها س��تقلص من 
التحرش، ورافضني عّدوها تكّرس 
للتميي��ز ب��ني اجلنس��ني ومتّه��د 

للفصل بينهما.
وأك��دت جماعة الرب��اط في بيان 
له��ا ، عزمه��ا تخصيص حافالت 
وردية للنس��اء لتف��ادي التحرش، 
من خ��الل عصرنة قط��اع النقل 
بالرب��اط، إقت��داء بتجرب��ة بعض 

الدول املتقدمة في هذا اجملال.
وأوضح��ت أن��ه »على إث��ر اللقاء 

الذي انعقد في العاصمة الرباط 
واملنظ��م من طرف وزارة األس��رة 
والتنمية  واملس��اواة  والتضام��ن 
بامل��وازاة مع احلملة  االجتماعية، 
الوطنية اخلامس��ة عش��ر لوقف 
العنف ضد النساء، تدخل رئيس 
وقام  للرب��اط  احلضرية  اجلماع��ة 
بع��رض جترب��ة طوكي��و عاصمة 
اليابان في مجال اإلهتمام باملرأة، 
حيث تخصص بلدية طوكيو في 
وقت الذروة عربات خاصة للنساء 
فق��ط في امليت��رو، وذلك من أجل 
تف��ادي التح��رش به��ن والرق��ي 
للجن��س  اإلنس��اني  بالتعام��ل 
نظ��رة  وإعطائه��ن  اللطي��ف 
للتعامل التي تريد اإلدارة الترابية 

اليابانية أن تتكون لدى املرأة«.
الرب��اط،  مدين��ة  عم��دة  وكان 

محم��د صديق��ي، كش��ف ع��ن 
عزمه تخصيص حافالت للنساء 
مستقبالً، بهدف احلّد من مظاهر 
العن��ف والتحرش ض��د املرأة في 
احلافالت، لكن مقترح��ه أثار ردود 
فع��ل متباين��ة، ولق��ي معارضة 
فعالي��ات  ط��رف  م��ن  ش��ديدة 
يس��ارية وليبرالي��ة حداثي��ة رأت 
فيه متييزاً بني اجلنس��ني سيفتح 
الطريق أمام الفص��ل بني الرجل 
واملرأة في الفض��اءات العمومية 
األخ��رى ، فيم��ا اع��دت  تي��ارات 
ذات توج��ه إس��المي ومحاف��ظ 
أن الفك��رة إيجابية ومن ش��أنها 
حماية النس��اء من التحرش في 
وس��ائل النق��ل العموم��ي، التي 
تعّد أكثر فضاء تتعرض فيه املرأة 

إلى التحرش واملضايقات.

الطرائق الصحيحة لغسل الستائر العمل الليلي يربك هرمون المناعة عند النساء

حافالت وردية للنساء لمواجهة التحرش



تونس ـ وكاالت:
افتتح��ت العب��ة التنس الس��ابقة 
سليمة صفر، بالضاحية الشمالية 
للعاصمة التونسية، مركبا رياضيا 

كبيرا ضّم عديد االختصاصات.
ولتسليط الضوء على هذا املشروع 
التنس  الرياضي عق��دت اس��طورة 
التونس��ي والعرب��ي س��ليمة صفر 
أول أمس مؤمترا صحفيا قدمت فيه 
هذا املشروع الكبير الذي يتكون من 
عدي��د القاعات الرياضية ومس��بح 
مغط��ى وملع��ب كرة ق��دم وقاعة 
خاصة باملالكم��ة والفنون القتالية 
واخرى باختص��اص رياضة الدراجات 

ومالعب للتنس في طور االجناز.
واكدت صفر والتي كانت لها صوالت 
وجوالت ف��ي عالم الك��رة الصفراء 
الى انه��ا كانت حتلم منذ س��نوات 
باجن��از مش��روع رياض��ي خصوص��ا 
وان والدته��ا كان��ت ق��د اقترح��ت 
عليها املش��روع حني كانت في قمة 
عطائها على مالعب التنس بعد ان 
دخلت نادي املائة الفضل 100 العبة 

في العالم.

ه��ذا  عل��ى  اطلق��ت   ": وأضاف��ت 
املركب الرياضي اسم "نادي قمرت" 
نس��بة للموقع الذي يوجد فيه وانا 
س��عيدة جدا انني جنح��ت في اجناز 
مش��روع رياضي بهذا احلجم وبهذه 

القيمة..."
كم��ا اك��دت عل��ى ق��رب  افتتاح 
اكادميي��ة التنس بع��د االنهاء من 
اش��غال اعداد املالعب مشيرة الى 
ان هذه االكادميية ميكن ان تس��اعد 
عل��ى تكوي��ن ابط��ال ف��ي ه��ذه 

الرياضة.
يذكر ان سليمة صفر تبقى افضل 
العبة في تاريخ التنس التونس��ي 
والعرب��ي حي��ث جنحت ف��ي يوليو 
2001 على احتالل املركز 75 عامليا.

م��ن جان��ب اخ��ر، حق��ق الالع��ب 
التونس��ي مال��ك اجلزي��ري، قف��زة 
مبركز واحد، في التصنيف العاملي 
اجلدي��د، ال��ذي أصدرت��ه جمعي��ة 
العب��ي التن��س احملترف��ني، حي��ث 

استقر في املركز ال� 97 عاملًيا.

نيويورك ـ وكاالت:
سجل سي جيه مكولوم، الرمية 
احلاس��مة، ليف��وز بورتالن��د تريل 
بلي��زرز بصعوب��ة، بنتيج��ة 111-
110، على س��ان أنطونيو سبيرز، 
في دوري ك��رة الس��لة األمريكي 
وتألق  األول..  أم��س  للمحترف��ني، 
الماركوس أولدري��دج أمام فريقه 
نقط��ة   30 وس��جل  الس��ابق، 
لس��بيرز، كما اس��تحوذ على 14 

كرة مرتدة.
مان��و جينوبيلي،  وأضاف اخملضرم 
6 رمي��ات ثالثية م��ن 9 محاوالت، 
ليسجل 26 نقطة، وهو أكبر عدد 
له م��ن النقاط هذا املوس��م مع 

سبيرز.
وس��جل ديف��ن بوك��ر 26 نقطة، 
ليقود فينكس صن��ز للفوز 114-
100 على أوكالهوما سيتي ثاندر، 
وانتف��ض ميامي هيت ف��ي الربع 
األخي��ر، ليتف��وق بصعوب��ة 103-

102 على يوتا جاز.
كما فاز لوس أجنلوس ليكرز 132-

113 على أتالنت��ا هوكس، وتغلب 
نيوي��ورك نيك��س 100-96 عل��ى 

داالس مافريكس.
كما، تألق س��تيفن كوري وسجل 

45 نقطة في أق��ل من ثالثة أرباع 
ليقود جولدن ستيت واريورز حامل 
اللقب إل��ى فوز س��احق بنتيجة 
أجنلي��س  ل��وس  عل��ى   105-121
كليب��رز، ف��ي دوري ك��رة الس��لة 
األمريكي للمحترفني.. وهذا أكبر 
عدد من النقاط يسجله كوري في 
مباراة واحدة خالل املوسم اجلاري، 
ليعزز واريورز س��جله هذا املوسم 
ويفوز للم��رة 32 مقابل 8 هزائم، 
بينما حقق انتصاره السادس في 
7 مباريات.كم��ا اس��تحوذ ك��وري 
على 6 كرات مرتدة وخطف الكرة 

3 مرات في 30 دقيقة فقط.

وأض��اف كالي تومس��ون ودافي��د 
وس��ت 10 نق��اط ل��كل منهم��ا 
لواري��ورز، كم��ا كان دراميوند جرين 
قريب��ا م��ن حتقي��ق ثالث��ة أرق��ام 
مزدوج��ة عندما س��جل 9 نقاط 
واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 

7 كرات حاسمة.
وش��ارك ل��و وليام��ز كبدي��ل مع 
كليب��رز وأح��رز 23 نقط��ة كم��ا 
أض��اف زميل��ه دي أن��دري جوردان 
15 نقطة واستحوذ على 11 كرة 
مرت��دة لكن ذلك ل��م يكن كافيا 
لالنتصار.وخس��ر كليب��رز 21 مرة 

مقابل فوزه في 17 مباراة.
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العواصم ـ وكاالت:

يش��كل الالعب البرازيلي رقماً 
هاماً في سوق انتقاالت الالعبني 
على مس��توى العالم ملا يتمتع 
به م��ن مه��ارات فني��ة عالية 
وقدرة على التأقلم بسرعة مع 
األجواء األوروبية، لذلك قلما جند 
نادياً أوروبياً خاصة في الدوريات 
الكب��رى بالق��ارة العجوز تخلو 
عناصره الفنية من وجود »أبناء 

السامبا«.
ومنذ تسعينات القرن املنصرم 
عزز الالعب البرازيلي حضوره في 
برش��لونة خاصة  نادي  صفوف 
بع��د جن��اح صفق��ة املهاج��م 
الهداف روماريو الذي ترك صدى 
واسعاً في إقليم كتالونيا، وهو 
ما حفز مواطنيه على االنتقال 

إلى قلعة »الكامب نو«.
»م��اركا«  لصحيف��ة  ووفًق��ا 
اإلس��بانية، فإن صفقة انتقال 
فيلي��ب  الوس��ط  خ��ط  جن��م 
كوتيني��و م��ن ن��ادي ليفرب��ول 
برش��لونة  إل��ى  اإلنكلي��زي 
م��ن  رفع��ت  ق��د   ، اإلس��باني 
ن��ادي برش��لونة  إنفاق  حج��م 
عل��ى تعاقدات��ه م��ع الالعبني 
البرازيلي��ني لتقت��رب من حاجز 
النص��ف ملي��ار ي��ورو ، بعدما 
بلغ��ت 482 ملي��ون ي��ورو منذ 
تعاق��ده م��ع اله��داف روماريو 
م��ن نادي ايندهوف��ن الهولندي 
مقابل 12 مليون يورو في صيف 

عام 1993.

وعل��ى م��دار 120 عام��اً من��ذ 
تأس��يس الن��ادي ، فق��د مث��ل 
العب��اً   30 برش��لونة  صف��وف 
تواجده��م  ظ��ل  برازيلي��ا 
بقميصه محتشًما حتى فترة 
أصب��ح  حي��ث   ، التس��عينات 

»السيليس��او«  جن��وم  أفض��ل 
يلعبون ل� »البارسا« بعدما آلت 
البرازيلية  الصفق��ات  غالبي��ة 
إلى النجاح ، وكانت ألصحابها 
مس��اهمات كبيرة ف��ي حتقيق 
نتائج جيدة واجنازات هامة على 

مختلف األصعدة.
و حتتف��ظ ذاك��رة »البلوغران��ا« 
بأسماء المعة جنحت في الفوز 
بجائ��زة »الك��رة الذهبي��ة« أو 
»احل��ذاء الذهبي« حتت س��قف 
»الكامب نو« على غرار روماريو 

احلائ��ز م��ع الن��ادي عل��ى لقب 
»احل��ذاء الذهب��ي« ف��ي بطولة 
وبع��ده   ، اإلس��باني  ال��دوري 
الظاه��رة رونال��دو الفائ��ز ه��و 
اآلخر بجائزة »البيتشيتش��ي« 
ث��م ريفال��دو الفائز ب��� »الكرة 

الذي  رونالدينيو  ث��م  الذهبية« 
نال ذات اجلائزة أيضا ، باإلضافة 
إلى أس��ماء تألق��ت مع الفريق 
الكتالون��ي ف��ي مراك��ز أخرى 
الظهيري��ن  أش��هرهم  لعل��ى 
داني الفيش أحد أكثر الالعبني 
تتويج��ا في العال��م و جوليانو 
بيليت��ي صان��ع ه��دف التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 

.2006
كوتيني��و  صفق��ة  تعتب��ر  و 
أغل��ى صفقة برازيلي��ة ابرمها 
نادي برش��لونة، حتى انه ميكن 
اعتباره��ا كأغل��ى صفقة في 
تاريخ��ه بعدما بلغ��ت قيمتها 

اإلجمالية 160 مليون يورو.
ويض��م برش��لونة حالي��اً ف��ي 
م��ن  العب��ني  ثالث��ة  صفوف��ه 
البرازي��ل، وه��م : الوافد اجلديد 
وصانع األلعاب فيليب كوتينيو 
الهجومي  امليدان  ومتوس��ط   ،
باوليني��و ال��ذي مت تعاق��د معه 
في امليركات��و الصيفي املاضي 
، وقبلهم��ا رافيني��ا الذي يعتبر 
اقدمهم مبا ان��ه يلعب للفريق 
منذ عام 2011 ، وهو من خريجي 
الش��هيرة  الن��ادي  مدرس��ة 

»الماسيا« .
ومن الالفت للنظر على عكس 
الالعب��ني، فإن تاريخ برش��لونة 
يخلو من وجود أي مدرب برازيلي 
س��بق له ان تول��ى تدريبه منذ 
تأس��يس النادي في عام 1899، 
حي��ث يعزى ذلك ال��ى تفضيل 
الكتالونيني للمدرسة احمللية او 

املدرسة الهولندية .

البداية كانت بالتعاقد مع الهداف روماريو مقابل 12 مليون يورو

صفقة كوتينيو ترفع إنفاق برشلونة على التعاقدات البرازيلية إلى 482 مليون يورو

كونتينيو يعرض قميص برشلونة

سليمة صفر

لقطة من دوري السلة األمريكي

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ املنتخب األردني لكرة القدم تدريباته في مدينة أبو 
ظب��ي، بقيادة املدي��ر الفني جمال أبو عابد، اس��تعدادا 
ملواجه��ة فنلندا وديا غٍد اخلمي��س ، على ملعب مدينة 

زايد الرياضية، ضمن التحضيرات لكأس آسيا 2019.
وأج��رى املنتخب األردني تدريبا بدني��ا في مركز اللياقة 
التابع للفندق الذي يقيم فيه النشامى، قبل أن يخضع 
الفريق لتمارين فنية مكثفة مساًء على مالعب مدينة 
زاي��د الرياضية. وركز اجلهاز الفن��ي خالل التدريب على 
تطبي��ق العديد من اجلمل التكتيكية، اش��تملت على 
نقل الكرة في املس��احات الضيقة الى جانب س��رعة 

االنتقال من الدفاع للهجوم.
ف��ي املقابل، عق��د اجلهاز الفن��ي اجتماع��ا مع العبي 
خط الدفاع في املنتخب، اس��تعرض خالله العديد من 
احل��االت اإليجابية والس��لبية التي ظهرت ف��ي اللقاء 
الودي األخير أمام ليبيا الشهر املاضي في عمان، والذي 

انتهى بالتعادل 1-1.
وأب��دى العبادي في حديثه مع املدي��ر الفني للمنتخب 
ثقت��ه واجلالية األردني��ة املقيمة في اإلم��ارات مبنتخب 
النش��امى وقدرته على متثيل األردن بالشكل املطلوب 
خالل النهائيات اآلسيوية، مؤكداً بقاء السفارة وكافة 
كوادره��ا عل��ى تواصل مباش��ر مع الوف��د لتقدمي كل 

اإلمكانات املتاحة واملساهمة في إجناح املعسكر.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي التس��يو رابع الدوري اإليطالي اإلثنني تعاقده 
م��ع مدافع هيالس فيرون��ا الدول��ي األوروغوياني مارتن 
كاسيريس ملوسم واحد مع إمكانية التمديد.. وتعافى 
كاس��يريس )30 عام��اً( من اإلصابات الت��ي عانى منها 
املوس��م املاض��ي وأبعدت��ه ع��ن املالعب أغل��ب فتراته 
خصوصاً األش��هر الس��تة األولى منه حي��ث بقي دون 
أي فريق حتى تعاقده مع س��اوثهامبتون اإلنكليزي في 

كانون الثاني املاضي.
وانتقل كاسيريس الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية 
عدة منها برش��لونة اإلس��باني ويوفنت��وس اإليطالي، 
إل��ى هي��الس فيرونا الصي��ف املاضي.. وم��ن املرجح أن 
يبدأ كاس��يريس مشواره مع التسيو في الدوري في 21 

كانون الثاني احلالي ضد كييفو فيرونا.

الدوحة ـ وكاالت:
قدم الغرافة القط��ري، أول أمس العبه الهولندي 
اجلديد، ويسلي شنايدر، معلًنا انضمامه للفريق، 

ملدة موسم ونصف.
جاء ذلك خالل املؤمت��ر الصحفي، الذي ُعقد بأحد 
فنادق الدوحة، بحضور الشيخ جاسم بن ثامر آل 
ثان��ي، رئيس الغرافة، وس��فيرة هولندا لدى قطر، 
وعدد من رموز النادي، يتقدمهم س��عد الرميحي، 
الرئي��س األس��بق.وبدأت احتفالي��ة التعاق��د مع 
ش��نايدر، بفيلم عن نادي الغراف��ة وإجنازاته، قبل 
عرض فيديو آخر، أله��م محطات جنم ريال مدريد 

وإنتر ميالن السابق، مع األندية واملنتخب.

غدًا.. األردن يالقي 
فنلندا وديًا

التسيو يتعاقد مع 
األوروغوياني كاسيريس

شنايدر مع الغّرافة 
لموسم ونصف

باريس ـ وكاالت:

سحق باريس س��ان جيرمان مضيفه 
رين بنتيج��ة ثقيل��ة )6-1( األحد في 
طريقه إل��ى دور ال�16 من مس��ابقة 

كأس فرنسا لكرة القدم.
وت��داول عل��ى املهرج��ان التهديف��ي 
للباريسي ثالثة العبني، هم الفرنسي 
والنج��م  و75(   9( مباب��ي  كيلي��ان 
البرازيل��ي نيمار دا س��يلفا )17 و43( 
واألرجنتيني أنخل دي ماريا )23 و74(، 
في حني اكتفى رين بتس��جيل هدف 
حفظ ماء الوجه عبر بنجامان بوريغو 

)66 من ركلة جزاء(.
م��ن جانب��ه، احت��اج مرس��يليا إل��ى 
التمدي��د للحصول على بطاقته إلى 
دور ال�16 بفوزه على ضيفه فالنسيان 

من الدرجة الثانية 0-1.
ويدي��ن فري��ق امل��درب رودي غارس��يا 
كأس  مس��ابقة  س��يناريو  بتجن��ب 
الرابط��ة الت��ي وّدعه��ا على ي��د رين 
بركالت الترجيح، إل��ى جوردان أمافي 
الذي سجل هدف التأهل في الدقيقة 

103 من املباراة.
األمري��ن  عان��ى  مرس��يليا  كان  وإذا 
للخروج فائزاً من مباراته األولى لعام 
2018، فإّن مصير بوردو كان أس��وأ إذ 

وّدع املسابقة بخسارته أمام مضيفه 
املتواضع غرانفيل من الدرجة الرابعة 
1-2 بع��د التمديد في مباراة أكملها 
فريق الدرجة األول��ى الذي لم يحقق 
اي ف��وز من��ذ اواخ��ر تش��رين الثاني ، 

بثمانية العبني.
وكان ب��وردو في طريق��ه لتجنب هذا 
االحراج بعدما تقدم منذ الدقيقة 37 
عبر يونس س��انكاري وحتى الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما 
خط��ف أصح��اب األرض التعادل عبر 
س��وليفان مارتينيه، مس��تفيداً من 
النق��ص العددي إثر طرد الس��نغالي 

يوسف سابالي في الدقيقة 85.
وانض��م توماس كاريك إلى س��ابالي 
بط��رده ف��ي الدقيقة 102 لتس��ببه 
الكونغول��ي  نفذه��ا  ج��زاء  بركل��ة 
الدميقراطي الديسالس دوميانا بنجاح 
)103(، ث��م تعقدت مهم��ة الضيوف 
التش��يكي  الوس��ط  الع��ب  بط��رد 
ياروس��الف بالزيل ف��ي الدقيقة 110، 
ما مّه��د الطريق أمام خ��روج فريقه 
الذي حقق فوزاً واحداً مقابل تعادلني 
و11 هزمية منذ خسارته الكبيرة أمام 
باريس س��ان جرمان 2-6 ف��ي الدوري 
أواخر أيلول.. ولم يكن بوردو الضحية 
الوحيدة من بني أندية الدرجة األولى، 
إذ مني أميان بهزمية مذلة على أرضه 

أم��ام سوش��و م��ن الدرج��ة الثانية 
قوامها سداس��ية نظيفة، كما خرج 
أجنيه على يد ضيفه لوريان من الدرجة 

الثانية باخلسارة أمامه صفر2-.
احترم��ت  األخ��رى،  املباري��ات  وف��ي 

التراتبي��ة حي��ث تغل��ب لي��ل عل��ى 
مضيف��ه لومان من الدرج��ة الرابعة 
4-2، ونانت على مضيفه سانليسيان 
من الدرجة اخلامس��ة -4صفر، وماتز 
عل��ى مضيفه دونكي��رك من الدرجة 

مضيف��ه  عل��ى  وكان   ،2-4 الثالث��ة 
السادس��ة  الدرجة  هازيرب��روك م��ن 
-2صف��ر، وتروا على مضيفه س��تيل 

من الدرجة الثامنة -1صفر.
إل��ى ذل��ك، واصل ن��ادي باريس س��ان 

جيرمان الفرنس��ي، مس��اعيه اجلادة، 
نح��و تدعي��م صفوف الفري��ق، خالل 
فت��رة االنتقاالت الش��توية، بالتعاقد 

مع حارس مرمى.
أن  س��بورت،  راي  محط��ة  وذك��رت 
أنتيرو هنريكي، املدير الرياضي لسان 
جيرم��ان، واص��ل مط��اردة اإليطالي 
جيانلويج��ي دوناروما، ح��ارس مرمى 
مي��الن، الذي ح��اول أن يضم��ه، قبل 

بداية املوسم اجلاري.
وأضافت احملطة، أن هنريكي اس��تغل 
عطلة أعياد املي��الد، وتقابل مع مينو 
راي��وال، وكي��ل أعم��ال دوناروما، جلس 
نبضه، بش��أن إمكاني��ة ضم احلارس، 
الش��توية  االنتق��االت  فت��رة  خ��الل 
اجلارية.. ويبحث العمالق الباريس��ي، 
عن ضم بدي��ل لألملاني كيف��ن تراب، 
ال��ذي يري��د الرحي��ل، البتع��اده ع��ن 
املش��اركة أساس��ًيا لصال��ح زميله 

ألفونس أريوال.
ولفت��ت احملطة، إلى أن خيارات س��ان 
جيرم��ان لترمي��م حراس��ة املرم��ى، 
تضم أيًضا يان أوبالك، حارس أتلتيكو 

مدريد، والبرازيلي أليسون من روما.
فيما، يخش��ى جوزي��ه مورينيو املدير 
الفن��ي لفري��ق مانشس��تر يونايت��د 
اإلجنليزي، مزاحمة العمالق الفرنسي 
باري��س س��ان جيرمان عل��ى صفقة 

كبيرة.. ويريد مورينيو تدعيم صفوف 
الش��ياطني احلمر، باألملاني مس��عود 
أوزي��ل الع��ب آرس��نال ال��ذي ينتهي 
تعاق��ده م��ع اجلان��رز نهاية املوس��م 

احلالي.
التقاري��ر الصحفية  وأش��ارت بعض 
إلى أن امل��درب البرتغال��ي يريد تعزيز 
وس��ط ميدان فريقه في ظل اقتراب 
رحيل األرميني هنريك مخيتيريان عن 
ملعب أول��د ترافورد، علًم��ا بأن أوزيل 
اجتمع م��ع مورينيو من قبل في ريال 

مدريد اإلسباني.
ووفقا ملوقع »10 س��بورت« الفرنسي 
فإن باريس س��ان جيرم��ان أيضا أبدى 
اهتمام��ه بالالع��ب حيث ت��رى إدارة 
أن��ه س��يضيف  العاصم��ي  الن��ادي 
الكثير للفريق خاصة في دوري أبطال 
أوروب��ا الذي يحل��م الن��ادي بالتتويج 

بلقبه.
م��ن ناحي��ة أخرى س��يضطر س��ان 
جيرمان لالنتظار حتى الصيف املقبل 
للتعاق��د م��ع أوزي��ل، وذلك خش��ية 
التعرض لعقوبة من اليويفا بس��بب 
انتهاك قواعد اللعب املالي النظيف، 
م��ا جعل مورينيو يطال��ب إدارة ناديه 
بالتحرك سريعا للتعاقد مع صاحب 
ال�29 عاما في ش��هر كان��ون الثاني 

اجلاري مقابل 40 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يستعرض قواه في رين ومرسيليا يعبر بصعوبة
في كأس فرنسا تقرير

العبو سان جيرمان
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11:00 صباحًا

2:30 ظهرًا
11:00 صباحًا

2:30 ظهرًا

مفكرة اليوم

العراق ـ ماليزيا 

األردن ـ السعودية
كوريا ش ـ تايالند

اليابان ـ فلسطين

نهائيات آسيا تحت 23 عاما

أسطورة التنس التونسي سليمة صفر 
تفتتح مركزها الرياضي في قمرت

بورتالند يهزم سبيرز في دوري السلة األميركي

لندن ـ وكاالت:
أوقع��ت قرع��ة ال��دور الراب��ع م��ن 
مس��ابقة كأس اجنلترا لكرة القدم 
مس��اء اول أم��س، كل م��ن فريقي 
دوري الدرج��ة الثالث��ة "لي��ج ت��و" 
يوفيل ت��اون  ونيوبورت كاونتي، في 
مواجهتني صعبتني أمام مانشستر 

يونايتد وتوتنهام على التوالي.
وسبق ملانشستر يونايتد أن تواجه 
مع يوفي��ل ف��ي ال��دور الثالث من 
ال��كأس الع��ام 2015، وف��از عليه 
بهدفني نظيفني، بينما لم يس��بق 
لتوتنه��ام أن لعب عل��ى الصعيد 
التنافس��ي أم��ام نيوب��ورت، من��ذ 

مباراتهم��ا ف��ي ال��دور الثالث من 
املسابقة ذاتها العام 1960.

أم��ا مانشس��تر س��يتي، فيلتفي 
اإلع��ادة  الفائ��ز م��ن مب��اراة  م��ع 
ب��ني مانس��فيلد وكاردي��ف، فيما 
منافس��ه  ليفرب��ول  يس��تضيف 
وس��ت بروميت��ش ألبي��ون، ويلعب 

واتفورد بضيافة ساوثهامبتون.
وإذا متكن تشيلسي من الفوز على 
نوريتش س��يتي في مب��اراة إعادة، 
فإن��ه س��يقابل ف��ي ال��دور الرابع 
نيوكاس��ل يونايتد، أم��ا نوتنجهام 
فورس��ت الذي أقصى أرس��نال من 
الدور الثالث، فسيواجه ضيفه هال 

النتائج الكاملة  سيتي.وفيما يلي 
للقرعة، علما بأن املباريات تقام بني 
26 و29 من الش��هر احلالي )الفريق 
يالق��ي  ليفرب��ول  أوال(:  املضي��ف 
وس��ت بروميتش، وبيتربوروه يالعب 
فليتوود أو ليسترن، في حني يلعب 
برمنجه��ام،  ام��ام  هيديرس��فيلد 

م��ع  كاونت��ي  نوت��س  ويلتق��ي 
وولفرهامبتون أو سوانزي، ويضيف 
يوفي��ل فري��ق مانشس��تر يونايتد، 
ش��يفيلد  أو  كارليس��ل  ويالع��ب 
وينزداي فريق ستيفينيج أو ريدينج، 
ويلتقي كارديف أو مانس��فيلد مع 

مانشستر سيتي.

قرعة سهلة للكبار في الدور الرابع من كأس االتحاد اإلنجليزي



بغداد ـ قسم اإلعالم:
ح��ددت وزارة الش��باب والرياض��ة 
االه��داف واملش��اريع اخملط��ط لها 
ذل��ك خ��ال  .. ج��اء   2018 لع��ام 
اجتم��اع هيئة الرأي الذي ترأس��ه 
وزير الشباب والرياضة عبد احلسني 
عبطان، وقال عبط��ان ان االهداف 
الت��ي حددتها ال��وزارة لعام ٢١٠٨ 
تتركز على تضييف بطولة رباعية 
واالس��تمرار مبلف رف��ع احلظر عن 
املاع��ب الرياضية كونهما قضية 
سيادية ووطنية تسهم في تقدم 
الباد فضا عن السعي الى اكمال 
جميع املش��اريع الرياضية ألحداث 
نهضة كبيرة على صعيد املنشآت 

في العراق.
واضاف ان من ب��ني االهداف البارزة 
الت��ي مت حتديده��ا مواصل��ة دع��م 
الرياضي��ة  واالندي��ة  االحت��ادات 
املوهوب��ني  برعاي��ة  واالهتم��ام 
مش��يرا  النس��وية،  والرياض��ة 

ال��ى ان هن��اك مش��اريع ش��بابية 
مهم��ة مت حتديده��ا للع��ام احلالي 
وابرزها االس��تمرار مبشروع تطبيق 
وتوس��عته بأفضل صورة من اجل 
توفير قادة حقيقني يس��تطيعون 
خدم��ة البلد فضا عن تش��كيل 
للش��أن  الق��ادة  اع��داد  معه��د 
والرياضي، كما ستطلق  الشبابي 
الوزارة مشروع تواصل مع الشباب 

في جميع النواحي.
وبني عبط��ان انه س��يتم التركيز 
عل��ى دع��م املناطق احمل��ررة واعادة 
احلركة الرياضي��ة اليها فضا عن 
دعم الف��رق الش��عبية في عموم 
الباد، مؤكدا ان املشاريع التي لها 
اولوية خال 2018 توفير الس��كن 
للموظف��ني واالهتم��ام مبنحه��م 

مقاعد دراسية مبختلف اجملاالت.

نعمت عباس*
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بشار عبد الجليل 
وخالد عيسى

هن��اك عاقة جن��اح وإبداع ب��ني الكابنت بش��ار عبد 
اجللي��ل احل��ارس األنيق ف��ي الزمن اجلمي��ل و املدرب 
احلال��ي اجملتهد الذي هاج��ر إلى أمي��ركا حالياً بعد 
جناحات واجن��ازات وبطوالت حققها ف��ي نادي العني 
اإلمارات��ي وأفضل مدرب عراقي عمل في نادي العني 
بعد الكابنت قاس��م ابو حديد مدرب أسود الرافدين 
سابقاً و الكابنت س��مير عبد الرضا حارس منتخب 
أسود الرافدين سابقاً قدم الكابنت بشار عبد اجلليل 
احلارس خالد عيسى حارس مرمى منتخب اإلمارات 
ال��ذي حص��ل على لق��ب أفضل ح��ارس مرمى في 
بطولة اخلليج 23 رس��م صورت��ه اإلبداعية في نادي 
العني عندما كان م��درب له وجنح معه في احلصول 
على بطولة كأس رئيس الدولة وتألق خالد عيس��ى 
في بطول��ة الدوري والكأس ف��ي ذاك الوقت عندما 
كان حتت إش��راف الكابنت املثالي بش��ار عبد اجلليل 
هج��رة الكفاءات تش��كل خط��راً على مس��تقبل 
اللعب��ة والكف��اءات الوطني��ة داخل البل��د لم تنل 
فرصتها بسبب بعض اإلدارات التي لم تدرك حجم 

املسؤولية في الوقت الراهن.
أحل��ى الكام : ونحن نتكلم عن بش��ار عبد اجلليل 
علينا أال ننسى الكفاءات التي أعطت انطباع طيباً 
عن مدربنا العراقي أمثال قاسم أبو حديد أسطورة 
مدربي حراس املرمى في العراق مازال معيناً ال ينضب 
م��ن احللول الصحيحة لعالم املرمى احلديث وصادق 
جبر الذي حص��د العديد من البط��والت و االجنازات 
وعم��ر احمد هو األخر حق��ق النجاحات و اإلبداعات 
ون��وري ع��ودة ق��دم العديد م��ن احل��راس املوهوبني 
ومحم��د عبد اللطي��ف له بصماته على حراس��ة 
الشباب وس��مير عبد الرضى له جناحاته وإبداعاته 
عل��ى حراس منتخبات اإلم��ارات، وكاتب املقال قدم 
احلارس خليف��ة احمد القصاب ملنتخب الناش��ئني 
وس��يف عب��د احلمي��د ملنتخ��ب الرؤية األس��يوية 
وسالم راش��د الى منتخب الناشئني ومبارك طارق 
الى منتخب الناشئني و الذي يحرس عرين املنتخب 
حالياً وس��هيل عب��د اهلل ملنتخب الش��باب وفريق 
الوص��ل األول، وهك��ذا مدربين��ا يعمل��ون بصم��ت 

وشتان ما بني مدرب اللسان ومدرب امليدان.

* مدرب عراقي محترف  

بغداد ـ فاضل الحمداني*
واصل فريق اجليش احملافظة على صدارة فرق دوري النخبة 
بكرة الي��د برصيد ١٣ نقطة رغم ع��دم خوضه ملباريات 
الدور الس��ادس من املرحلة األولى من عمر املسابقة بعد 
حصوله على فرصة األنتظار بحكم عدد فرق الدوري اآلن 
هو ٩ فرق لذلك لعبت الفرق األخرى الثمانية فيما بينها 
عدا مباراة الش��رطة ونفط ميس��ان التي تأجلت والتي 
كان مفترض لها أن تقام في قاعة املدرسة التخصصية 
التابعة ل��وزارة الش��باب والرياضة يوم الس��بت ، بينما 
حل فري��ق الكرخ باملرتبة الثاني��ة برصيد ١٢ نقطة بعد 
ف��وزه على صاحب الضياف��ة فريق كرب��اء بنتيجة ٢٧-

٢٤ هدفاً ، وأحتل فري��ق النجف املركز الثالث برصيد ١٠ 
نقاط بعدما متكن من حس��م ديرب��ي محافظة النجف 
لصاحله على حساب فريق الكوفة بنتيجة ٢٢-٢١ هدفا 
في مب��اراة قدم فيه��ا الفريقان حملات فني��ة مميزة طيلة 
دقائ��ق املباراة ، وحاف��ظ فريق كرباء عل��ى مركزه الرابع 
برغم خسارته األخيرة أمام الكرخ وبرصيد ٩ نقاط، وجاء 
فريق الش��رطة باملركز اخلامس برصيد ٦ نقاط وأمتاكه 
مبارتان مؤجلتان نتيجة مش��اركته ف��ي بطولة األندية 
اآلس��يوية الت��ي أختتمت بالهند وكذل��ك تأجيل مباراة 
الفري��ق األخيرة أمام نفط ميس��ان، وحتت��ل باقي الفرق 
األخرى تسلس��لها وكما مبني ، الكوفة سادسا برصيد 
٦ نقاط و بلدية البصرة س��ابعا بثاث نقاط و الس��نية 
ثامناً بثاث نقاط ونفط ميسان تاسعا باملركز األخير من 

دون رصيد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

الجيش يواصل 
صدارته لدوري اليد

الصين  ـ ضياء حسين*

ف��ي  االوملب��ي  يخ��وض منتخبن��ا 
الس��اعة احلادية عشرة من صباح 
الي��وم االربعاء بتوقي��ت العاصمة 
بتوقي��ت  بغداد)الرابع��ة  احلبيب��ة 
الصني( اولى مبارياته في اجملموعة 
الثالث��ة  لنهائيات اس��يا حتت 23 
عاما امام نظيره املاليزي في ملعب 
مدينة تش��انغ ش��و الذي يتس��ع 
الى 35 ال��ف متفرج بقيادة احلكم 
االوزبكس��تاني فالنتني ورس��ولف 
اول وس��عيدوف  حكما مس��اعدا 
حكم��ا مس��اعدا ثاني��ا، واحلك��م 
الرابع ابو بكر من س��لطنة عمان، 
تعقبه��ا في امللعب نفس��ه، وفي 
الس��اعة الثانية والنصف من بعد 
الظهر)الس��ابعة والنصف مساء 
بتوقي��ت الص��ني( املب��اراة االخرى 
املنتخبني  ف��ي اجملموع��ة، وجتم��ع 
الس��عودي واالردني، وجت��ري ضمن 
منافس��ات اجملموعة الثانية اليوم 
مباراتان ايضا تتزام��ن مع مباراتي 
مجموعتنا في ملعب مدينة جيان 
ج��ن، حيث تقابل تايلن��د نظيرتها 
كوريا الش��مالية، تعقبه��ا مباراة 
الياب��ان مع فلس��طني، ف��ي وقت 
اس��فرت مب��اراة افتت��اح اجملموعة 
االول��ى التي جرت امس الثاثاء عن 

فوز الصني على عمان 0-3.
منتخبن��ا أجرى ام��س الثاثاء اخر 
وحدات��ه التدريبي��ة عل��ى ملع��ب  
تش��انغ ش��و الرئيس ملدة س��اعة 
بع��ض  عل��ى  اش��تملت  كامل��ة 
التدريب��ات خفيفة الش��دة، حيث 
اس��تمرت ملدة ساعة كاملة حاول 
من خالها مدرب منتخبنا الوطني 
م��ع ماك��ه املس��اعد حي��در جنم 
وعباس عبيد ومدرب حراس املرمى 

عب��د الكرمي ناعم وم��درب اللياقة 
البدنية التركيز حول بعض اجلوانب 
اخلططي��ة، الس��يما م��ن الناحية 
س��ينتهجها  الت��ي  الهجومي��ة 
املنتخب في هذه املباراة للحصول 
عل��ى النق��اط الثاث الت��ي عدها 
ش��هد االهم في مسيرة املنتخب 
في هذه اجملموعة كونها س��تمنح 
منتخبنا حافزا نفس��يا للمباراتني 

املقبلتني امام السعودية واالردن .
وكان ي��وم ام��س الثاث��اء ش��هد 
عق��د املؤمترين الفن��ي والصحفي 
للمنتخبات االربع��ة في اجملموعة، 

وق��د تقرر ف��ي االول، ال��ذي حضره 
ك��رمي  للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر 
فرحان ومسؤول التجهيزات طالب 
منشد، ان يرتدي منتخبنا االوملبي 
اللون االخضر ف��ي مبارياته الثاث 
في البطولة، فيما يرتدي املنتخب 
املالي��زي الل��ون االبي��ض، ويرت��دي 
املنتخب االردني اللون االبيض ايضا، 
كما يرتدي املنتخب السعودي اللون 
فيما س��يرتدي حراس��نا  االبيض، 
اللون االصفر في مبارياتهم الثاث 
، وسيكون الاعب احملترف مع نادي 
بيرس��وبولس االيراني بش��ار رسن 

قائ��دا ملنتخبن��ا ف��ي النهائي��ات، 
واملدافع علي لطيف قائدا ثانيا في 

حال غياب االول .
املؤمت��ر الصحف��ي، ال��ذي حض��ره 
كان  االربع��ة،  املنتخب��ات  مدرب��و 
اش��به مبحاولة جتنب املدرب لاخر، 
حي��ث كان احلديث عاما، لكن اهم 
ما فيه هو درج��ة التحضير اجليدة 
التي سبقت البطولة للمنتخبات 
الثاث��ة في مجموعتن��ا، في وقت 
لم يتطرق املدرب عبد الغني شهد 
واكتف��ى  املنتخ��ب،  لتحضي��رات 
بالتأكي��د ان التحضي��رات كان��ت 

طم��وح  وان  للنهائي��ات،  جي��دة 
الاعبني وكل من في الوفد حتقيق 
جن��اح متمي��ز للبلد، الس��يما وان 
ينتظ��ر جناحا  العراق��ي  الش��عب 
كبي��را في ه��ذه البطول��ة ونامل 
ان النخي��ب ظنه��م ، واض��اف في 
اس��ئلة  عل��ى  اجابت��ه  مع��رض 
كبط��ل  وجودن��ا  ان  الصحفي��ني 
للنس��خة قبل املاضية عام 2013 
وثالث النسخة املاضية عام 2016 
لن يش��كل ضغطا عل��ى العبينا 
بقدر ماميك��ن ان يحققه من حافز 
لهم في تكرار ماحتقق من اجناز وان 

لدين��ا تصور كامل ع��ن املنتخبات 
الثاثة وقد وضعن��ا لكل منتخب 
حس��ابا خاصا لكن مايهمنا اكثر 
الث��اث  الظفربالنق��اط  ه��و  االن 
ام��ام ماليزيا وبعد ذلك يكون لكل 
ح��ادث حدي��ث ، ولم يخف ش��هد 
ف��ي مع��رض اجابته على س��ؤال 
العراق��ي لاع��ام  موف��د االحت��اد 
الرياض��ي عن تاثي��ر غياب الاعبني 
محس��ن  واحم��د  حس��ني  امي��ن 
)اوميغ��ا( لم يخ��ف امتعاضه من 
قرارحرمان مهاج��م منتخبنا امين 
حسني هداف التصفيات برصيد 6 
اهداف عن املباراتني االولى والثانية 
على خلفية طرده في اخر مباريات 
التصفيات امام السعودية وغياب 
الع��ب الوس��ط احم��د محس��ن 
)اوميغ��ا( ع��ن مب��اراة الي��وم امام 
ماليزيا حلصوله على انذارين لكنه 
اك��د ان البدالء س��يكونون قادرين 
على تعويض الاعبني الغائبني ولن 
يشكل لدينا ذلك امرا صعبا برغم 
االداء املمي��ز ال��ذي قدمه حس��ني 

ومحسن في التصفيات االولية .
م��درب منتخ��ب ماليزي��ا الكوري 
اجلنوبي اوجن كيم وي اكد ان فريقه 
اس��تعد جيدا لهذه البطولة عبر 
معسكر في استراليا استمر ملدة 
6 اسابيع تخللته مباريات جتريبية 
عديدة الننا نتمن��ى من خال هذه 
البطول��ة حتقي��ق نتيج��ة جي��دة  
وبداية لكتابة تاريخ للكرة املاليزية 
برغ��م اقرارن��ا بصعوب��ة اجملموعة 
وقوته��ا ، ع��ادا ه��ذه البطولة حتد 
كبي��ر له ولاعبي��ه وانهم عازمون 
عل��ى حتقي��ق نتيجة طيب��ة فيها 

ورمبا مفاجأة غير متوقعة.

 * موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

اليوم.. األولمبي يالقي نظيره الماليزي وشهد يتوعد منتخبات المجموعة 
الصين تحقق انطالقة قوية في افتتاح النهائيات على حساب عمان

بغداد ـ سلمى الُجميلي*

فتاة في التاس��عة عش��ر من عمرها 
ج��اءت  م��ن مدين��ة البرتق��ال وف��ي 
طياته��ا الكثير من األحام واألمنيات 
لتكون اسما المعا في سماء  رياضة 
الباراملبية،  مشت الطريق خطوة تلو 
أخرى حتى وصل��ت )رياض الباراملبية( 
ال��ذي رأت��ه أرضا خصبة تغ��رس فيه 
جذوره��ا الطموحة, لترت��وي من نبع 
التحدي فتنمو وت��ذوق طيب الثمار.. 
جتاذبن��ا معها أط��راف احلديث لنعرف 
أكثر من ه��ي هذه الاعبة الش��ابة، 
فالاعبة بان علي خلف مواليد 1998 
من محافظة ديال��ى مدينة بعقوبة،  
انضمت لعالم الرياضة منذ خمسة 
أعوام ومثلت منتخب ش��باب العاب 
القوى لفئة 44 برم��ي الرمح والثقل 

والقرص.

تق��ول الاعبة بان: أولى مش��اركاتي 
كان��ت 2013 ف��ي بطول��ة ف��زاع, لم 
يحالفن��ي احل��ظ حينه��ا باحلص��ول 
على أي وس��ام بس��بب قوة اخلصوم 
الذين كانوا في املنافسات, رغم ذلك 
اس��تفدت كثيرا من هذه املشاركة.. 
فقد اطلعُت على مس��توى الاعبات 
وبفضل هذا االحتكاك عرفت ما هي 
أهم األخط��اء الفنية ل��دي فعملُت 
على تصحيحها لتحس��ني مستواي 
امله��اري, واحلمد هلل وبفض��ل جهود 
امتهن��ت  ال��ذي  التدريب��ي  اجله��از 
التدري��ب عل��ى يدهم به��ذه األعوام 
متكن��ُت من التف��وق عل��ى فئتي في 
تنظمه��ا  الت��ي  احمللي��ة  البط��والت 

اللجنة الباراملبية العراقية.
ذهبي��ة  ني��ل  تضي��ف: كان حلم��ي 
األس��ياد واحلم��د هلل حتقق ه��ذا وقد 
أثم��رت اجلهود بثاث أوس��مة ذهبية 
نلته��ا بفعالية رم��ي الرمح والقرص 

والثق��ل وهذه فرحة ال توصف بهكذا 
اجن��از لي في بطولة ليس��ت بالهينة 
حي��ث متكنت م��ن أن أكون ن��دا قويا 
لاعب��ات آس��يا اللواتي له��ن صيت 
ف��ي ع��روس األلع��اب.. باإلضافة إلى 
أن األربعة عش��ر وس��اما التي كانت 
حصيلة وف��د الباراملبي��ة من الذهب 
بينها ثاثة مس��جلة باسمي،  وهذا 
بحد ذات��ِه فخراً لي.. الاعبة بان علي 
ُمجدة في لعبها وحريصة على تطوير 
مهاراتها, ُملتزم��ة بحضور الوحدات 
التدريبية, لها ش��خصية ُمس��تقلة 
ومتتلك من اجلرأة ما تفتقده األخريات 
حتى أنه��ا تأتي للوح��دات التدريبية 
بدراجتها الهوائية )البايسكل(, متلك 
ثقة عالية بنفس��ها جتعلها ال تُبالي 
باالنتق��ادات التي حُتي��ط بها, وفضل 
ه��ذا يع��ود لوالده��ا ال��ذي زرع فيها 
الثقة وقوة الش��خصية ك��ون ذريته 

جميعهم من البنات.

قائل��ة: بفض��ل  وتواص��ل حديثه��ا، 
اجله��ود املبذولة من أعض��اء اللجنة 
الفرعية ف��ي ديالى, أصبح لنا ملعب 
خاص بالس��احة واملي��دان منارس فيه 
وحداتنا التدريبية بواقع ثاثة أيام في 
األسبوع, وبفضل هذه اجلهود متكنُت 
م��ن نيل ذهبية رم��ي الثقل بفئة 44 
وحتقيق رق��م عراقي جديد بلغ 7,58م   

في دوري العراق 2017.
في خت��ام حديثها، قال��ت: أقدم باقة 
من الش��كر واالمتنان لكل العاملني 
بالهرم الباراملبي, لروح األس��تاذ فاخر 
لن��ا  واألخ  األب  كان  ال��ذي  اجلمال��ي 
قب��ل ان يكون رئيس��اً الحتادنا, لرئيس 
واللجن��ة  اللجن��ة ألعض��اء احت��ادي 
الفرعية في ديالى, وكل املدربني الذي 
امتهن��ت التدريب عل��ى يدهم خال 

هذه السنوات.

* إعالم اللجنة الباراملبية

بان علي.. العبة منتخب الشباب لقوى البارالمبية:

تحقيق الرقم الجديد في دوري األندية ثمرة العمل المتواصل

تقرير

املنتخب األوملبي

جانب من اجتماع الوزارة

بان علي
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بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
ترأس��ه  مط��ول  اجتم��اع  ف��ي 
الدكتور  الن��واب  رئيس مجل��س 
س��ليم اجلبوري وحض��ره كل من 
والرياض��ة عب��د  وزي��ر الش��باب 
احلس��ني عبطان ورئي��س اللجنة 
األوملبية الوطني��ة العراقية رعد 
حمودي وبصحبت��ه األمني املالي 
س��رمد عبد اإلل��ه وكذلك رئيس 
وأعضاء جلنة الرياضة والش��باب 
في البرملان العراقي مت مناقش��ة 
موضوع قان��ون األندية الرياضية 

ال��ذي تعط��ل من��ذ فت��رة ليس 
بالقصيرة بس��بب ع��دم التوافق 
بني تلك املؤسس��ات املعنية ومبا 
أن األندي��ة الرياضية تعد عصب 
الرياضة والبد من وجود قانون لها 
وأللية عملها وانتخابات هيئاتها 
االدارية مت االتف��اق على الصيغة 
التي سيكتب من خالها القانون 

ويتم إقراره في البرملان العراقي.
وأه��م ما اتفق املعنيون عليه من 
عدة فقرات هو ان اإلش��راف على 
انتخاب��ات األندي��ة س��يكون من 

قبل ال��وزارة باالوملبي��ة مناصفة 
كذل��ك مت االتفاق على اس��تثناء 
االبطال الدوليون العبون ومدربون 
وحكام من ش��رط الشهادة كما 
مت تس��مية كل من س��رمد عبد 
اإلل��ه االم��ني املالي ف��ي اللجنة 
األوملبي��ة وعل��ي طاه��ر ممثل من 
وزارة الش��باب وصال��ح املالك��ي 
ممثل عن جلنة الرياضة والش��باب 
البرملانية لتشكيل جلنة مشرفة 
عل��ى اإلج��راءات الازم��ة به��ذا 

املوضوع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق اليوم األربعاء، منافس��ات 
اجلول��ة الثامنة من الدوري املمتاز 
مباراتني  بإقام��ة  الق��دم،  لك��رة 
عل��ى أن تُس��تكمل اجلولة يومي 
وتختت��م  واجلمع��ة،  اخلمي��س، 

السبت.
وقال ش��هاب أحم��د، مدير جلنة 
اليوم  اجلولة  »تفتتح  املسابقات: 

بإقامة مبارات��ي كرباء مع أمانة 
بغ��داد على ملعب كرب��اء بدون 
جمهور، والبحري ضد الس��ماوة 

على ملعب الزبير بالبصرة«.
وأضاف »ي��وم غٍد يش��هد إقامة 
5 مباري��ات ب��ني )نف��ط اجلن��وب 
الكهربائي��ة(،  والصناع��ات 
)الش��رطة ونفط الوس��ط على 
ملعب الش��عب(، )النفط والقوة 

اجلوي��ة عل��ى ملع��ب الصناعة(، 
)الكهرب��اء  واحلس��ني(،  )املين��اء 
ونف��ط ميس��ان).. وواص��ل »يوم 
مبارات��ني،  سيش��هد  اجلمع��ة 
األولى بني الزوراء واحلدود، والثانية 
جتم��ع الديوانية بضيفه الطلبة، 
وتختت��م اجلول��ة ي��وم الس��بت 
بإقام��ة مب��اراة واحدة ب��ني زاخو 

والنجف«.

بغدادـ الصباح الجديد:
يواص��ل فري��ق ن��ادي اجلي��ش لكرة 
اس��تعداداً  تدريبات��ه  الطاول��ة 
بع��د  املقبل��ة  لاس��تحقاقات 
عودت��ه من بطول��ة األندية العربية 
بنس��ختها ال� 29 التي اقيمت في 
مدين��ة جونيا اللبنانية. وقال مدرب 
طاول��ة اجلي��ش، ط��ال العقي��دي: 
ان مش��اركة الفري��ق ف��ي بطول��ة 
االندية العربية، مبش��اركة نحو 20 
فريقا، كانت محطة مهمة للفريق 

بعد مواجه��ة العديد م��ن االندية 
املتقدم��ة عربي��اً ف��ي لعب��ة ك��رة 

الطاولة.
واض��اف: مث��ل فري��ق اجلي��ش ف��ي 
البطول��ة العربي��ة 3 العب��ني، هم 
عب��د  وأحم��د  محس��ن  عب��اس   :
احلس��ن وكاروان آزاد، الذي��ن واجهوا 
منافس��ني اقوي��اء، وال س��يما ف��ي 
االندية التي اعتم��دت اغلبها على 
عناص��ر محترف��ة من دول ش��رقي 

آسيا كالصني.

واشار إلى: ان نادي قطر القطري توج 
بالكأس على حساب مواطنه السد 
في اللق��اء النهائي لفئ��ة الرجال، 
فيما حاز على لقب السيدات فريق 
الزمال��ك املصري، تاه ن��ادي الندوة 

اللبناني.
وق��ال: ان فريقه انتظم في تدريباته 
بقاع��ة نادي الكاظمية اس��تعداداً 
إدارة  بدع��م  املقبلة،  للمش��اركات 
النادي ومش��رف الفريق عمار جبار، 

مدير نادي اجليش الرياضي. 

بغداد ـ فالح خابط * 
وافقت جلن��ة اخلبراء ف��ي اللجنة 
االومليية الوطني��ة العراقية على 
مشاركة منتخب العراق للكابادي  
)رجال _ نس��اء ( في دورة األلعاب 
اآلسيوية 2018 املزمع اقامتها في 

العاصمة اإلندونيسية جاكارتا. 
نعم��ة  حمي��د  الس��يد  وق��ال 
احلمداني آمني س��ر احتاد الكابادي 
ان االجتم��اع الذي عق��د مع جلنة 

اخلب��راء بحض��ور بعض ع��دد من  
رؤس��اء االحتادات واللجان العاملة 
بخصوص مشاركة الوفد العراقي 
في دورة األلعاب اآلس��يوية العام 

اجلاري .
وأض��اف احلمدان��ي ان جلنة اخلبراء 
توجه��ت ل��ي بعدد من األس��ئلة 
منها إمكانية حتقيق نتائج جيدة 
ف��ي الدورة وبعض األس��ئلة التي 
تتعل��ق مبس��يرة اللعبة . وأش��ار 

احلمداني ان حتقيق النتائج اجليدة 
ف��ي اآلونة األخي��رة ومنها التأهل 
آلى بطولة العال��م وحتقيق لقب 
بطول��ة س��وتي كيني��ا الدولي��ة 
وحتقيق مرك��ز متقدم في بطولة 
اس��يا حتت��م علين��ا التعهد على 
حتقيق أحد املراك��ز الثاثة األولى 

في الدورة.

* املنسق اإلعالمي للعبة

»الشباب والرياضة« تحدد
 أهداف ومشاريع عام 2018 

اجتماع مهم إلقرار قانون األندية رسميًا

مواجهتان في بدء«ثامنة ممتاز الكرة« اليوم

طاولة الجيش تستعد للمنافسات المحلية 
»خبراء األولمبية« توافق على مشاركة 

الكابادي في دورة األلعاب اآلسيوية 



بغداد - الصباح الجديد:
احتفت وزارة الثقافة بالشاعر عزيز الرسام، 
على قاعة عش��تار في مقر الوزارة بحضور 
مدي��ر عام دائ��رة الفنون العامة د.ش��فيق 
امله��دي، ومدي��ر املع��ارض ماه��ر الطائي، 
اضافه الى مجموع��ة من االدباء والفنانني 

واالعالميني.
ورحب الوكيل االق��دم بالوزارة جابر اجلابري 
بالشاعر عزيز الرسام قائال: حتية لكل فنان 
مبدع انتجه العراق، وارس��له نورسا آلفاق 
الدني��ا محلق��ا في س��ماواتها، ث��م يعود 
إل��ى عش��ه عزيزا كرمي��ا مكرم��ا محتفى 
ب��ه.. مرحب��ا بك ايه��ا العزيز، ايه��ا الفنان 
املبدع ال��ذي خرج من غاب��ات القصب في 
س��وق الش��يوخ الى الغاب��ات اجملهولة في 
اس��تراليا.. اهلك ما يزالون كما عهدتهم، 
ل��م ولن يتغي��روا عن ثوابته��م ومحبتهم 
لهم،  واالوفي��اء  ملبدعيه��م وعظمائه��م 
كن��ت وفي��ا بكلماتك ومش��اعرك بقولك 

وعودتك لوطنك واهلك.
وتابع اجلابري كلمته الترحيبية بالرسام: 
وزارة الثقافة ودائرة الفنون العامة ترحب 
ب��ك، لقد منح��ت مش��اعرك وكلماتك 

لوطن��ك، فغردت بها حناج��ر، واطلقتها 
الس��نة، وعزف��ت بها نواقي��س، وزغردت 
له��ا قلوب ووجدان عراقية وغير عراقية.. 
ان املبدع��ني يبقون دوما عالمات مضيئة 
للحياة، وانت نكرمك النغامك، وحروفك، 
للوط��ن  بعودت��ك  نرح��ب  وكتابات��ك.. 
مظفرا وفيا صادق��ا. بعدها قدم االذاعي 
لطيف جاس��م الشاعر عزيز الرسام مع 
قراءة جملموع��ة من أبرز اش��عاره، اضافة 

الى عرض فيلم تس��جيلي عن مس��يرة 
الش��اعر الفنية احلافلة.  وحتدث الرسام 
عن سعادته بعودته للوطن، وعن حنينه 
الدائم وهو في بالد الغربة في استراليا.. 
وقدم مجموعة من اشهر أشعاره )يازمن 
هذا اليداوي، سنني وياك متغرب، وحاولت 
العب لعبتك( واهدى الش��اعر جلمهوره 
مقطع م��ن قصيدته الطويل��ة اجلديدة 

)من عز النوم ياعيني(.

م��ن جانبه، اب��رز مدير ع��ام دائ��رة الفنون 
الدكتور ش��فيق املهدي دور الش��اعر عزيز 
الرس��ام في تق��دمي هوية الش��عر العراقي 
بأس��لوب الس��هل املمتنع، وانه قدم قمرا 
لس��ماء الغناء العربي في اش��اره للفنان 
كاظم الساهر. ملقيا مقطعا من قصيدة 
الرسام.. بعنوان )قبر لإليجار( القاها املهدي 

بنفسه تكرميا للشاعر.
تخل��ل االحتفالي��ة ع��زف عل��ى الع��ود 
االلكترون��ي للعازف س��الم القريش��ي، 
ومداخ��الت ش��عرية للش��اعر وامللح��ن 
غنائي��ة  ومقطوع��ات  طاه��ر،  وصف��ي 
للفنان لي��ث البغدادي الذي قدم بصوته 
اغنيه كاظم الس��اهر م��ن كلمات عزيز 

الرسام )دقت الساعة(.
يذك��ر ان الش��اعر عزي��ز الرس��ام كتب 
مجموعة من اشهر اغاني الفنان كاظم 
الس��اهر مثل اغنية )ال ياصديقي، وغزال 
وما يصيدونه، وعبرت الشط( إضافة الى 
تعاونه مع فنانني عراقيني معروفني امثال 
مهند محس��ن، وصالح حس��ن، وماجد 
املهندس.. وعدد من الفنانني العرب مثل 

صابر الرباعي، وعاصي احلالني.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Wed. 10 Jan. 2018 issue )3855( األربعاء 10 كانون الثاني 2018 العدد

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الثقافة تحتفي بعزيز الرسام 

فريال حسين

هل سبق أن إنزلقت أفكاركم إلى أحالم اليقظة 
كأن تتخّيلوا أنفسكم فرساناً، أمراء أو أميرات، 
أثرياء، زعماء سياسيني، قادة عسكريني، أصحاب 

امتيازات تثير اإلهتمام وتدفع إلى الشهرة؟ 
جتمع دراس��ات نفس��ية كثيرة عل��ى أن غالبية 
خصوص��اً  اليقظ��ة  أح��الم  تعي��ش  البش��ر 
الفقراء س��يئو احلظ ومضطرب��و األحوال فهم 
يس��تهلكون أيامهم من منظور األمراء وامللوك 
واجلن��راالت والصناعي��ني، لكن القل��ة القليلة 
منهم تس��عى للوص��ول إلى حي��ث تتخيل أو 

تهتدي إلى الطريق.
وكما يبدو فان الفرص تأتي في سياقات تاريخية، 
فل��و كنا قد عش��نا قبل 500 ع��ام أو حتى 100 
عام، س��يكون ش��بابنا ف��ي الغال��ب فالحني أو 
عمال مزارع يقيمون في مس��اكن من طني، أما 
الفتيات فليس أمامهن سوى البقاء أسرى هذه 
املساكن املتداعية، بينما نصرف اجلزء األكبر من 
حياتن��ا في الفقر والفاقة، وم��ن غير احملتمل أن 

نوفر ألطفالنا أبسط املتطلبات.
لك��ن اليوم ورغ��م انتش��ار التعلي��م واإلرتفاع 
مبس��توياته نرى من الصع��ب على املتعلمني مبا 
فيه��م احلاصلون على امله��ارات املهنية الالزمة 
حتقي��ق ما يدور في رؤوس��هم م��ن خيال، حيث 
ينته��ي املطاف بهم إل��ى وظائف صغيرة بل أن 
كثيري��ن يخفقون حتى في احلص��ول على مثل 
هذه الوظائف فينتهون مستخدمني في شركة 

أو عند أشخاص آخرين أو باعة على األرصفة.
ملاذا؟

لهوارد زينن املؤرخ األمريكى الش��هير الذى رحل 
ع��ن عاملن��ا ف��ي 2010، رأي طريف، فه��و يقول: 
إذا أردن��ا أن نحق��ق أحالمن��ا علين��ا أن ال ننظر 
من منظور مالكي العبيد والفاحتني والرؤس��اء 
واجلن��راالت والصناعيني ولكن م��ن وجهة نظر 
الذي��ن وق��ع عليه��م االحت��الل أو اس��تعبدوا، 
لذل��ك كان التأريخ األمريكي وهو في األس��اس 
تاريخ فالحني مأهوالً باملمّيزين، اذ اس��تفادوا من 
مهاراتهم، وقد جنح الكثي��ر منهم في اقتحام 

سوق األسهم املالية.
األمر ف��ي العراق مختلف متام��اً، فهناك وارادت 
مالية كبرى دون أن يصحبها أي إزدهار اقتصادي، 
وأكث��ر العراقي��ني ال يتمّتعون بث��روات وطنهم، 
بل أن قبض��ة األحزاب احلاكمة التي أمس��كت 
به��ذه الث��روات حصدتها لنفس��ها وألتباعها، 
فأنتجت ملكيات لم تعرفها أوربا حتى في زمن 

اإلقطاع.
الوط��ن ل��وال اإلنس��ان مج��رد رم��ال وأحج��ار، 
واإلنس��ان العراقي الذي ظل واقفاً كاألش��جار 
رغم كل التحديات س��يبقى الرهان على ما في 
داخله من قدرة على العطاء واإلبداع، وس��ينال، 

ال محالة، ما يستحق، ويحقق ما يطمح إليه.
في يقيني، أن ما نشهده في احلاضر ليس سوى 

برهة عابرة من الزمن لن تدوم..

الرهان على المستقبل

نش��ر الفن��ان رام��ز جالل 
ظه��ر  فيدي��و"  "مقط��ع 
خالل��ه وه��و مختب��ئ من 
أحم��د  الفن��ان  صديق��ه 
كوالي��س  خ��الل  فتح��ي، 
اجلدي��د  فيلم��ه  تصوي��ر 
"رغدة متوحش��ة"، والذي 
سيعرض خالل أيام في دور 

السينما.
"رغ��دة  أح��داث  ت��دور 
متوحش��ة" حول الش��اب 
إس��ماعيل، ال��ذي يعم��ل 
في أحد مراك��ز التجميل، 
وبالصدفة يكتشف أن أحد 
مخرج��ي اإلعالنات يبحث 
وج��ه جدي��د، فيحول  عن 
نفسه لفتاة من أجل تقدمي 
ينجح  وبالفع��ل  اإلع��الن، 

في ذلك قبل أن ينكش��ف 
للعدي��د  ويتع��رض  أم��ره 
م��ن املواق��ف الكوميدية، 
وغيره��ا  التح��رش،  مث��ل 
تواجهه  الت��ي  املعاناة  من 
املرأة في مجتمعنا. "رغدة 
متوحش��ة" بطول��ة: رامز 
حج��اج،  وريه��ام  ج��الل، 
ف��ؤاد،  وبيوم��ي  وإنتص��ار، 

وأحمد فتحي،.

أمير  الفنان  يس��تكمل 
اجل��زء  تصوي��ر  ك��رارة 
الثان��ي م��ن "كلب��ش" 
غدا اخلمي��س 18 كانون 
الثاني اجلاري داخل ديكور 
الس��جن بأستوديوهات 
اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة 

مع اخملرج بيتر ميمي.
وج��اءت م��دة التوق��ف 
هذه بس��بب أن الثنائي 
واخمل��رج  ك��رارة  أمي��ر 
بيت��ر ميمي منش��غالن 
باالنته��اء م��ن تصوي��ر 
فيلمهم��ا  مش��اهد 
"ح��رب كرم��وز"، والذي 
يض��م نخبة م��ن جنوم 

الوسط الفني.
بطول��ة   "2 "كلب��ش 
محمود الب��زاوي، وهالة 
وأحم��د ص��الح  فاخ��ر، 
حس��ني، وعبد الرحمن 
أبو زهرة، وعمر الشناوي، 
دروي��ش،  ومصطف��ى 

وأحمد جمال سعيد.

تب��دأ الفنان��ة درة تصوير 
ف��ي  مش��اهدها  أول��ى 
م��ع  "زي��ن"  مسلس��ل 
ف��ي  رمض��ان  محم��د 
مبنطقة  الرئيس  الديكور 
ف��ي  وذل��ك  ش��برامنت، 
م��ع  جتمعه��ا  مش��اهد 
رمض��ان، ثم يتم االنتقال 
ف��ي  للتصوي��ر  بعده��ا 

محافظة قنا.
وق��د اختار فري��ق العمل 
قن��ا خالل  في  التصوي��ر 

امل��دة احلالية لالبتعاد عن 
التصوي��ر هن��اك بفصل 
الصيف، خوفا من ارتفاع 

درجة احلرارة هناك.

رامز جالل

درة

أمير كرارة

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركة س��وني "إيه.تي.ف��ي"، أنها وقع��ت اتفاقية مع 
شركة فيسبوك ستتيح ملشتركي موقع التواصل االجتماعي، 
حتمي��ل وتب��ادل ملف��ات فيديو م��ن قائم��ة الش��ركة املنتجة 

للموسيقى من خالل موقعي فيسبوك وإنستغرام.
وس��يتيح االتفاق، الذي يس��تمر لس��نوات، لفنان��ني مرتبطني 
بشركة س��وني "إيه.تي.في" احلصول على حقوق مالية مقابل 

استعمال أغنياتهم على منصتي التواصل االجتماعي.
وتضم قائمة س��وني "إيه.تي.في" فنانني مثل بوب ديالن، وتيلور 

سويفت، وإد شيران.
ويأت��ي االتفاق مع س��وني "إيه.تي.في" في أعق��اب اتفاق مماثل 
وقعته فيس��بوك مع يونيفرس��ال ميوزيك گروب في ديس��مبر 

املاضي، من أجل االحتفاظ باملشتركني وجذب املعلنني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة "نوكيا"، مؤخرا، جهازا ذكيا يتيح ملستعمليه 
أن يتلق��وا بيان��ات دقيقة ع��ن نومهم حت��ى يحصلوا على 

صحة أفضل.
وج��رى اإلعالن عن اجلهاز الذكي ف��ي معرض التقنية مبدينة 
الس فيغ��اس األميركي��ة، ومن املرجح أن يت��م طرحه للبيع 
خالل الرب��ع األول من العام، ومن املتوق��ع ان يصل ثمنه إلى 

قرابة املئة دوالر.
وينبغ��ي عل��ى مس��تعمل "جه��از الن��وم" أن يضعه حتت 
الفراش، ويصله بش��بكة "الواي ف��اي" وتطبيق في الهاتف 

الذكي، وعندئذ، سيشرع في إرسال البيانات، بكل دقة.
ويقيس اجلهاز الس��اعات التي نامها الشخص، وعدد املرات 
الت��ي حصل فيها انقطاع في الن��وم، فضال عن جودة النوم، 

كما يرصد الشخير.
ويس��تطيع اجلهاز، بفضل قدرته الفائقة على االستشعار، 
أن يطف��ئ أضواء الغرفة عندما ينام املس��تعمل، كما يعيد 

تشغيلها عند االستيقاظ.
لكن دراس��ات س��ابقة انتقدت أجهزة قياس فت��رات النوم، 
وأبدت ش��كوكا في قدرتها على تقدمي بيان��ات دقيقة، على 
اعتب��ار أنها قد تعد مجرد حترك الس��رير خ��الل الليل مبنزلة 

انقطاع.

اتفاقية جديدة لفيسبوك

جهاز يرصد ساعات 
النوم والشخير

الصباح الجديد - وكاالت:
هن��د  التونس��ية  املمثل��ة  أب��دت 
صبري دعمها ومس��اندتها حلملة 
أطلقته��ا  والت��ي   "Time’s Up"
جنمات هولي��وود خالل حفل الدورة 
ال�"75" م��ن "غولدن غلوب" وذلك 
للتضام��ن م��ع ضحاي��ا التحرش 

وسبل مواجهته.
ونش��رت صب��ري عب��ر صفحته��ا 
اخلاصة على أح��د مواقع التواصل 
االجتماع��ي ص��ورة له��ا وعلق��ت 
 #Time’s Up": بهاش��تاع  عليه��ا 

ومضيفًة :"املستقبل امرأة".
من جانب اخر تشارك الفنانة هند 

صبري ف��ي اجلزء الثان��ي من فيلم 
"الكن��ز" مع اخملرج ش��ريف عرفة، 
وكان��ت ق��د صرح��ت أن دورها في 
اجلزء الثاني سيكون أهم من الدور 
الذي قام��ت بتأديته في اجلزء األول 
من الفيل��م، خصوصا مع اكتمال 
قصة امللكة "حتشبس��وت" التي 

جتس��دها ضم��ن األح��داث، 
موضحة أنها تع��د جتربتها 
ف��ي الفيل��م م��ن التجارب 
في ش��وطها  له��ا  املهم��ة 
الفني، السيما أن الدور جديد، 
ونوعية الفيلم مختلفة متاماً 

عن السائد في السينما.

هند صبري تدعم حملة مواجهة التحرش

الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنت مفتشية آثار وتراث محافظة 
النجف، تس��لمها 17 قطع��ة أثرية 
تعود إلى فترة العصر األشوري، فيما 
طالب��ت اجله��ات اخملتص��ة بافتت��اح 
متحف في احملافظة لتنشيط واقعها 

السياحي واالقتصادي. 
وقال مدير املفتش��ية محمد امليالي 
إن "نح��و 17 قطعة أثري��ة تعود الى 
الفت��رة اآلش��ورية مت تس��ليمها من 
قب��ل احد املواطنني الى املتفش��ية"، 
مبيناً أن "املفتش��ية سلمت املتحف 
العراقي ف��ي بغداد أكثر من عش��رة 
آالف قطعة أثرية س��لمها املواطنون 

في أوقات سابقة". 
وأضاف امليالي، أن "فتوى املرجع الديني 
األعل��ى الس��يد علي السيس��تاني 
بتح��رمي البي��ع والش��راء والتهري��ب 
والعبث باملواقع االثرية، ساعد كثيرا 
على تس��ليم االثار من قبل املواطنني 

الى اجلهات اآلثارية". 
وطال��ب امليال��ي اجله��ات اخملتصة ب� 
"افتتاح متحف في محافظة النجف 
لغرض عرض االثار امام اجلمهور، جلذب 

السياح من داخل العراق وخارجه "

وكان��ت اآلث��ار العراقية ق��د تعرضت 
ألوس��ع عملية نهب في العام 2003، 
ما أدى إل��ى اختفاء آالف القطع التي 
ال تق��در بثم��ن من املتح��ف الوطني 
بالعاصم��ة بغداد وم��ن مواقع أخرى، 
احملافظ��ات  ف��ي  الش��رطة  وكان��ت 
اجلنوبية تضبط بني احلني واحلني اآلخر 
قطعا أثرية متعددة األنواع واألحجام 
تع��ود حلق��ب تاريخية ش��تى معدة 

للتهريب.

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي الوقت ال��ذي تنتش��ر في��ه خطابات 
معادية للمسلمني ببعض الدول األوروبية، 
جاء سلوك شرطي هولندي ليؤكد انتصاره 
لإلنس��انية، عندما متّدد في ش��ارع مبدينة 

روتردام، ألجل حماية سيدة محجبة.
وأش��اد كثير من الهولنديني بس��لوك هذا 
الش��رطي ، بعد أن أوضحت صور انتشرت 
عل��ى تويتر أن الش��رطي جل��س على أرض 
الش��ارع ك��ي يحم��ي س��يدة )يظهر من 
لباس��ها أنها مس��لمة(، تعّرض��ت حلادث 
س��ير. إذ جلس الشرطي الشاب إلى جانب 
الس��يدة حت��ى ال تدهس��ها أّي��ة س��يارة 

مسرعة.
الصور نشرتها في البداية مدّونة هولندية، 
اس��مها جيني، قبل أن تنتشر على نطاق 
واسع، وتبني الشرطي وهو يّلم ساقيه كي 
ميّكن السيدة من االستناد عليه في انتظار 
وصول اإلسعاف. وقد أوضحت املدّونة أن 

الش��رطي بقي على ه��ذه الهيئة ملا 
يصل إلى عشرين دقيقة.

وطالب��ت املدون��ة بنش��ر صور 
الش��رطي على مدار واس��ع 
يت��م تكرمي��ه عل��ى  حت��ى 
سلوكه اجلميل. وتأتي هذه 

الص��ور ف��ي ظ��روف ت��زداد فيها 
الش��عبوية املعادية للمس��لمني 

في بعض الدول األوروبية.
وممّن شاركوا صور الشرطي، بيتر فان 

فولنهوفن، زوج األمي��رة مارغاريت، ابنة 
ملكة هولندا الس��ابقة جوليانا. وأشاد 
بيتر بسلوك الشرطي كما متنى الشفاء 
العاجل للس��يدة التي تعّرضت للحادث، 

الص��ور،  ه��ذه  اآلالف  وش��ارك 
واصفني الشرطي 

بالبطل.

النجف تتسلم17 قطعة 
أثرية من مواطنين

شرطي هولندي يتمدد 
على األرض ليحمي محجبة

الصباح الجديد - وكاالت:
طبيع��ة  جوج��ل  ش��ركة  غي��رت 
الشركات وما توفره للموظفني داخل 
الواليات املتحدة ووادي السيلكيون 
بنحو خاص، إذ حترص الشركة على 
توفير دراج��ات مجانية للموظفني، 
ومساحات خضراء، ومكان للترفيه 
داخل العمل، ولكن تعاني الشركة 
حالي��ا من مش��كلة كبي��رة داخل 

ماون��ن فيو، ف��ي كاليفورنيا، حيث 
يقع مقرها الرئيس.

 إذ ذك��ر تقري��ر م��ن صحيف��ة وول 
س��تريت جورن��ال، أن الدراجات يتم 

سرقتها باستمرار.
وتقدر الشركة أن ما بني 100 و 250 
دراجة Gbikes تختفي أسبوعيا، لذا 
ب��دأت في اتخاذ إج��راءات للحد من 
هذه السرقات، ومن بني هذه احللول، 

قيام الشركة بتوظيف فريق مؤلف 
من 30 ش��خصا وخمس��ة عربات، 
دراجات   استرداد  الوحيدة  وظيفتها 
Gbikes  من س��كان املناطق اجملاورة 
ويتركونه��ا  يس��تعملونها  الذي��ن 
بعيدا عن الشركة، مما مينع املوظفني 

من استعمالها بحرية. 
وتختب��ر جوجل أيض��ا أجهزة نظام 
حتدي��د املواق��ع العامل��ي )GPS( في 

بعض 
دراجاتها، 

إضاف��ة إلى 
تطوي��ر أقف��ال 

ملوظف��ي  ميك��ن 
جوج��ل فق��ط فتحها 

باستعمال هواتفهم الذكية.

30 شخصًا لمنع سرقة دراجات موظفي غوغل 
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