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بعد زيارة إلى اإلقليم ناقشت عدة محاور

األحزاب الكردية تدعم حكومة عبد المهدي
وتتفق مع اإلصالح على حل المشكالت "دستوريًا"
بغداد -وعد الشمري:
اتفق حتالف اإلصــاح واإلعمار مع
األحــزاب الكردية على املشــاركة
احلقيقيــة والفعالــة فــي دعم
حكومة عادل عبد املهدي ،في حني
شــدد الطرفان على أهمية توحيد
اجلهــود ومعاجلة املشــكالت بني
احلكومة االحتادية وإقليم كردستان
علــى وفــق الدســتور والقوانني
النافــذة ،واالبتعاد عــن التصعيد
السياسي.
وقــال عضــو الوفــد التفاوضي
لتيار احلكمة عبــد اهلل الزيدي إن
"وفدا ً من كتلــة االصالح واالعمار
أنهى ليلــة امس االول زيارة مهمة
إلــى اقليم كردســتان شــملت
محافظتي اربيل والسليمانية".
واضــاف الزيــدي في حديــث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "اللقاءات
انصبت على عــدد من احملاور كانت
بدايتهــا لقــاء مع زعيــم احلزب
الدميقراطي الكردستاني مسعود
بارزاني حيــث باركنا لهــم اجراء
االنتخابــات الثانية فــي االقليم،
برغــم وجــود بعــض املالحظات
عليهــا ،لكنهــا بنحو عــام متت
بشكل سلس وشفاف".
وأشــار إلى ان "احلوارات شــددت
على ضرورة مشــاركة اجلميع في
العملية السياسية ،وعدم جهود
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عادل عبــد املهدي في تشــكيل
احلكومة املقبلة".
ونفــى الزيــدي أن "يكــون الوفد
مكلفا ً مــن قبل عبــد املهدي أو
حمل رســائل منه كما روجت له
قسم من وســائل االعالم ،امنا جاء
مببادرة من حتالف االعمار واالصالح
بهدف تعميق التعاون السياســي
بني بغداد واقليم كردستان".
وشدد على أن "وفد حتالف االصالح
التقى اطراف عديدة في مقدمتها
حزبــي الدميقراطي الكردســتاني
واالحتاد الوطني الكردستاني وبحث
معهم القضايا العالقة واملهمة".
وأوضــح عضو الوفــد التفاوضي
لتيار احلكمة الذي كان موجودا ً في
املباحثات أن "احلوارات شددت على
ضرورة االلتزام بســقف الدستور
في تســوية اخلالفات واالبتعاد عن
التصعيد السياسي".
ومضــى الزيــدي إلــى أن "اجلانب
الكردي أوضح لنــا بأنه يرغب في
املشــاركة في احلكومــة املقبلة
وال توجــد هنــاك اي نيــة أو بوادر
للمقاطعــة ،ومن ثم فــأن الزيارة
مبجملها حملت رســائل ايجابية
بأن العملية السياسية متضي إلى
االمام وبنحو ايجابي يخدم جميع
مكونات الشعب العراقي".
من جانبــه ،ذكر النائــب الكردي

نائب من الفتح :ملفات فساد
القيادات السياسية ستفتح وعبد
المهدي لم يعد أحدا بعدم فتحها
بغداد  -الصباح الجديد:
نفى النائب حنني القدو ما سربته
إحدى وسائل اإلعالم مبنح عادل عبد
املهــدي وعدا للكتل السياســية
بعــدم فتــح ملفــات الفســاد
الســابقة ،مؤكدا أنــه "وعد غير
حقيقي وال أساس له من الصحة".
واعلــن القــدو الذي ينتمــي الى
حتالــف الفتــح النيابــي امــس
الثالثاء ,ان حتالفه سيطالب بفتح
كافة ملفات الفســاد الســابقة
بقــوة خاصة امللفــات التي تتعلق
بالقيــادات السياســية والــوزراء

والشخصيات األخرى،
وقال القــدو في تصريــح تابعته
الصباح اجلديد ،إن " قضية الفساد
هي املهمة الرئيسية لعمل مجلس
النواب والميكن للبرملــان جتاهل أو
اهمال أي ملف ســابق او حالي من
ملفات الفساد ".
واضــاف القــدو“ ،اننا ســنطالب
وبقوة بفتح كافة ملفات الفســاد
الســابقة خاصــة امللفــات التي
تتعلــق بالقيــادات السياســية
والوزراء والشــخصيات االخرى ممن
كان لهم دور كبير في تدمير البالد”.

أمين عام "أوبك" يدعو الدول
النفطية الى زيادة إنتاجها
وتوقعات بارتفاع الطلب عليه

رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي
الســابق مســعود حيــدر أن
"املعلومات املتوفرة عن الزيارة تفيد
بأن اللقــاءات كانت ايجابية ودعت
إلى مشــاركة فعالــة من اجلميع
في احلكومــة املقبلة وفقــا ً ملبدأ

التوازن".
واضــاف حيدر فــي حديــث إلى
"الصبــاح اجلديد" ،أن "ورقة كردية
مت ارســالها في وقت ســابق إلى
بغداد ،تضمنــت مطالب االقليم

وقد تســلمتها الكتل السياسة
فــي مقدمتهــا حتالــف االصالح
واالعمار ،وحتالف البناء".
وزاد أن "الكتــل السياســية التي
اطلعت علــى الورقة اتفقت على

دســتورية وقانونية مطالب اقليم
كردســتان ،وضرورة تضمينها في
ورقة عمل املرحلة املقبلة".
تتمة ص3
تقرير آخر ص2

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف األمني العام ملنظمة أوبك
محمــد باركيندو امــس الثالثاء،
إن طاقــة إنتــاج النفــط العاملية
الفائضــة تنكمــش ،مضيفــا أن
على املنتجني والشركات أن يزيدوا
طاقاتهم اإلنتاجية ،وأن يستثمروا
املزيد لتلبية الطلب احلالي.
وقال باركيندو خالل مؤمتر "آي.اتش.
إس ســيرا" ،وفقا لوكالة رويترز ،أن
"أعضاء منظمــة البلدان املصدرة
للبتــرول والدول غيــر األعضاء في
أوبك املشــاركني في اتفاق خفض
املعروض ،بصدد الوصول مبســتوى
االلتــزام بتخفيضــات اإلنتاج إلى
 100باملائة".

واضاف باركيندو أن "املســتهلكني
مبا في ذلك الهند ،أبــدوا قلقا من
آفــاق املعــروض ،وأنه مــن املتوقع
ارتفاع طلب الهند على النفط 5.8
ماليني برميــل يوميا بحلول ،2040
ليمثل نحــو  40باملائة من إجمالي
الزيادة في الطلب العاملي خالل هذه
الفترة".
واشــار باركينــدو الــى أن "قطاع
النفــط العاملــي بحاجــة إلــى
اســتثمارات بقيمــة  11تريليون
دوالر لتلبية الطلب في املســتقبل
بحلــول  ،"2040متوقعا ً أن "يحدث
خلل في عام " 2019بسبب منو أكبر
للمعروض".
تتمة ص3

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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شؤون عراقية

ّ
وعدها خطوة للبدء بمرحلة جديدة بين اإلقليم وبغداد
رحب بمبادرة الصدر

د .علي شمخي

قادر عزيز :االتحاد الوطني سيشارك
ويدعم بقوة حكومة عادل عبد المهدي

اختطاف الحقيقة !
التحــوالت السياســية واالجتماعيــة
واالقتصادية في العالم اسهمت الى حد كبير
في تداعي االنظمة االستبدادية والشمولية
وفقدانها لصدقية خطابها السياسي وبات
واضحا لدى الشعوب املضطهدة ان عشرات
السنني لم تغير كثيرا من منط التفكير لدى
قادة االستبداد او الذين مايزالون يراهنون على
الوالء لالســر احلاكمة ولنظرية التوريث في
احلكم ومع اتســاع حركة التنوير في تفكير
الشعوب ومع تسيد االعالم احلر للكثير من
مفاصــل تدفق املعلومات والــذي جعل من
العالــم ليس فقط قرية صغيــرة بل مجرد
جهاز هاتف ذكي ينشــر املعلومات اوال بأول
ويحيط بالتفاصيل مهما ابتعدت املسافات
تعرت كثيرا االكاذيب واالدعــاءات التي كان
يسوقها دعاة الشمولية ودعاة الدكتاتورية
وتكشــفت االغطية عن كثيــر من االوهام
التي ينسجها اعالم الشخص الواحد واحلزب
الواحد واالسرة الواحدة واصبح من الصعب
اقناع املاليني بخطاب احادي يراد له ان يفرض
االقناع بالترهيب وصار من املســتحيل مترير
اجندات او أيدولوجيات تســتهدف التضييق
والضغــط على املواطن العربي وســط هذا
الفضاء الواســع من التدفق االعالمي ومن
العجيب والغريب ان املمارسات واالنتهاكات
التــي تصــل الى مرتبــة الفظائــع ماتزال
تتداولها اجهــزة االســتخبارات او اخملابرات
لدول الفت االســتبداد ورفضــت االنضمام
الى اســراب التحضر ومتاطــل من اجل عدم
االنســاخ عن العبوديــة والظالمية وعدم
االعتراف بكل هذا الفيض من التغيير ولرمبا
حتني الفرصة ويأتي الزمن الذي التســتطيع
فيه مثــل هــذه االنظمة اللحــاق بفرصة
االعتراف باخلطأ وتغيير املســارات والتكفير
عن الذنوب حيث لم يســتطع زين العابدين
بن علــي اقناع املاليني التــي حاصرت قصره
بخطاب مهزوز قــال فيه كلمتني فقط (االن
فهمتكم ) واراد من الشــعب ان يصدق بان
اكثر من ثالثني عاما غيــر كافية كي يفهم
احلاكم شــعبه فيما فضل معمر القذافي
االختبــاء (مبواخيــر ) اجملاري ومثلــه صدام
فعل ذلك بالنزول في حفــرة ولو كان لقادة
االســتبداد عبرة الكتفوا بهذه العبر وجنبوا
بلدانهم وشعوبهم فصوال سودا من التشرد
والضياع والتمزق ..اليوم يعيد التاريخ نفسه
وتنشغل وسائل االعالم بقصص االختطاف
والتغييــب والتعذيب لالصــوات املناهضة
لالســتبداد واالصوات احلرة التــي تريد نقل
احلقيقــة فقط الى اجلمهــور وتصر انظمة
حاكمة على املضي في اتباع اساليب انظمة
مشــابهة لتفكيرها نفسها وتهاوت بفعل
جبروتها وطغيانها وظلمها ..رسالة العالم
تقول (احلرية خلاشــقجي ) ان كان حيا والعار
ملن ارتكب جرمية قتله لو صح ذلك .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
رحب االحتاد الوطني الكردســتاني
باملبادرة التي أطلقها السيد مقتدى
الصدر إلنهاء اخلالفات واملشــكالت
العالقة بني بغــداد واربيل ،مؤكدا
ان املبادرة خطــوة مهمة باجتاه بناء
العراق على اســس ومبادئ جديدة
تضمن احلقوق والواجبــات واخراج
البالد من االزمات التي يعاني منها.
وعــد عضــو املكتب السياســي
ّ
لالحتاد الوطني قادر عزيز في حديث
للصباح اجلديد املبادرة باملســؤولة
جدا من قيادي عراقي كبير ،مضيفا ً
«نعدهــا مناشــدة مخلصة جتاه
الكــرد وهو ما من شــأنه ان يقوي
ويدعم التعايش السلمي املشترك
 ،اال ان هــذا التعايــش ينبغــي ان
يكون على اســاس االعتراف واالقرار
بحقــوق الطرفني ،مشــيرا الى ان
اســاس الفيدرالية التي بني عليها
العراق اجلديد هو توزيع الســلطات
والثروات على اساس تثبيت احلقوق
املشروعة لشعب كردستان الواردة
في الدستور العراقي.
واضاف عزيــز ان التعايش والتأقلم
ال يكــون في ظــل ســلطة تفرق
بني مكونــات البــاد ،وان الكرد لم
يكونوا متجاوزيــن على حقوق احد
ولن يكونوا فــي موضع غنب حقوق
االخريــن ،واردف »،اال ان ذلــك يجب
ان يكــون في عراق يكــون للجميع
وتكــون حقوق الكل فيــه مصانة
وفقا للدستور والقانون.
واشــار عزيز الــى ان املبــادرة التي
اطلقها الســيد الصدر من شأنها
ان تخــرج بالبــاد من املســميات
الطائفيــة والتمييــز والعنصرية
وان تســهم في بناء دولة املواطنة
والعيش املشــترك ،الــذي قال انه
يجب ان يطبق كممارسة وال يبقى
ضمن العموميات والشعارات.
وكان زعيم التيار الصدري الســيد
مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى
كرد العراق ،وقادتهم السياســيني،
اكد فيها انــه اراد ان يعيش اجلميع
فــي العراق معا بــا انفصال ،وهذا
اعلى معاني احلب.
واضــاف الصدر في رســالته التي
نشــرها على موقع تويتــر» لنكون
ســوية في عراق موحد ،أقوياء اعزاء
ال تظلِمون وتظلمون» ،وسنتقاسم
لقمــة العيــش بيننــا بالعــدل
واالنصــاف ولن نســمح بالتعدي
عليكم ونحن نعلم ان فيكم من هو
محب االعتــدال وال يفرق بني ُكردي
وعربي اال بالتقوى وحب الوطن».
وحــول زيــارة وفد حتالــف االصالح

التعايش والتأقلم ال
يكون في ظل سلطة
تفرق بين مكونات
البالد ،وان الكرد لم
يكونوا متجاوزين على
حقوق احد ولن يكونوا
في موضع غبن حقوق
االخرين ،واردف»،
اال ان ذلك يجب ان
يكون في عراق يكون
للجميع وتكون حقوق
الكل فيه مصانة وفقا
للدستور والقانون

عضو املكتب السياسي لالحتاد الوطني قادر عزيز
والبنــاء امــس االول االثنــن ،الى
املكتب السياســي لالحتاد الوطني
في السليمانية واهم النقاط التي
متت مناقشــتها ،اكد قــادر عزيز،
ان اجلانبــن بحثا خــال اللقاء آخر
مســتجدات االوضاع فــي العراق
ومسألة تشكيل احلكومة العراقية
اجلديدة ،ومشاركة جميع املكونات
ومعاجلة املشــكالت وفقا للدستور
العراقي الدائم.
واضــاف ان وفــد حتالــف االصالح
واالعمار طالــب الكرد بــان يكون
لهم دور فاعل ومهم وحضور جدي
في احلكومة العراقية املقبلة ،وهو
مــا قال ان االحتــاد الوطني رحب به
واعتبره امرا مهما ألنه يعتقد بانه
اختيار الرئاســات الثــاث اعقبتها
مرحلــة جديــدة تتطلــب تظافر
جميع اجلهود باجتــاه دعم احلكومة
اجلديدة بعيدا عن احملصصة احلزبية
والطائفية.
واضــاف ان علــى جميــع االطراف
اســتغالل الواقع اجلديــد والعمل
على دعم املرحلــة اجلديدة التي مت
فيهــا تكليف الدكتــور عادل عبد
املهدي لرئاسة احلكومة واحللبوسي
لرئاســة البرملــان وبرهــم صالح
لرئاسة اجلمهورية لدعم ومشاركة

فاعلة في حكومة لالنتقال بالعراق
الــى مرحلــة جديدة يتــم خاللها
التجــاوز على ما شــهدته املرحل
الســابقة من متييز قومي وطائفي
وعنصــري وجتــاوز اخلروقــات التي
حصلت ضــد الكرد وان يكون هناك
شــراكة حقيقة يتم فيها تطبيع
االوضاع فــي املناطق املتنازع عليها
وكركــوك وتطبيق الدســتور دون
انتقائية ،وان يأخذ كل مكون حقه
الن الكرد لهم اســتحقاق اخر عدا
االســتحقاق االنتخابي وهو انهم
املكون الثاني في العراق الذي يجب
مراعاة حقــوق مكوناتــه من دون
استثناء.
واضاف ان الزيارة كانت ايجابية اتفق
اجلانبــان فيها على اعــداد برنامج
شــامل للحكومة اجلديدة ملعاجلة
املشكالت جذريا وبدء مرحلة جديدة
من احلكم والعملية السياســية،
مبا يعزز حقــوق جميع املكونات في
العراق ،الفتا الــى ان االحتاد الوطني
وبحكم عالقاته التاريخية يعد عبد
املهدي شــخصية موزونة مهنية
معتدلــة يعــول عليها فــي انهاء
اخلالفات بني اربيل وبغداد.
واضاف عزيز مشيرا الى اهم النقاط
التي « وجــرى خالل اللقــاء بحث

صندوق االسكان ينجز  1898دفعة اقراضية خالل ايلول
بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنز صندوق االســكان العراقي
احد تشــكيالت وزارة االسكان
واالعمار والبلديات واالشــغال
العامة ( )1898دفعة اقراضية
بواقــع ( )25مليــارا و677
مليونــا و 260الــف دينار خالل
شــهر ايلول املاضي في بغداد

واحملافظات.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان
عدد الدفعات االقراضية لشهر
ايلــول املنصرم بلغــت ()253
كدفعــة اولــى و( )459دفعة
ثانية  ،امــا الثالثــة واملنجزة
( )1186دفعــة  ،وبهــذا يكون
مجموع املبالغ املصروفة جلميع

الدفعات االقراضيــة وموزعة
حســب احملافظات ( )25مليارا
و 677مليونــا و 260الف دينار
 ،علمــا ان الدفعات االقراضية
املصروفة اعاله يشمل حسب
املبادرة والســيولة والتي بدأت
في .2017/7/13
يذكــر ان صنــدوق االســكان

تقـرير

العراقــي يواصــل االجــراءات
املطلوبــة بســير املعامــات
االقراضيــة حيث يســتطيع
املواطن احلصــول على القرض
مــن الصنــدوق عــن طريــق
تقدمي معاملتــه الى احد فروع
احملافظــة ويتــم تنفيذ جميع
االجراءات فيها.

املشــكالت العالقة بــن االقليم
وبغــداد ،ســيما قضيــة كركوك
واملناطق املتنازع عليها وتنفيذ املادة
 140من الدستور ،الى جانب معاجلة
مشــكلة النفط والغــاز واملوازنة
وموازنة البيشمركة.
مشيرا الى ان االجتماع اشاد بالدور
التاريخــي للرئيس مــام جالل في
سياســة التعايش ووضــع احللول
السلمية للمشكالت ،وأكد اجلانبان
على دعم رئيــس اجلمهورية اجلديد
ورئيس الــوزراء املكلف بتشــكيل
الكابينــة اجلديــدة ورئيس مجلس
النواب ،لتجاوز األزمة واملشــكالت
وبدء مرحلة جديدة في العراق.
وحول وجود مشــروع وبرنامج لدى
االحتاد الوطنــي للحكومة االحتادية
املقبلة ،عبر عزيز عن اســفه لعدم
متكــن الكرد من الذهــاب موحدين
مبشــروع وبرنامج موحد الى بغداد،
الفتا الى ان املشروع الذي أعده االحتاد
الوطنــي واعتمد الحقــا من قبل
الدميقراطي الكردســتاني للذهاب
مبوجبه الــى بغداد برؤيــة وموقف
موحد ،لم يعد موجودا بعد قضية
رئاســة اجلمهورية ،معربا عن امله
في ان تتمكن االحزاب الكردستانية
كافة من االتفاق على برنامج موحد

يتضمن مطالــب وحقوق الكرد في
احلكومة االحتادية املقبلة.
وتوقع عزيــز ان يعاود االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطــي اجتماعاتهم
التــي توقفــت على خلفيــة ازمة
رئاسة اجلمهورية ،كي يتمكن الكرد
من توحيد خطــاب موحد واالتفاق
على مطالبهــم في حكومة رئيس
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي.
وحول االتهامات التي يوجهها احلزب
الدميقراطــي باخليانة لقيادات داخل
االحتاد الوطني في كركوك ،اكد قادر
عزيز ،ان االحداث التي شــهدها 16
اكتوبر العــام املنصرم في كركوك
كانت نتيجــة الجراء االســتفتاء
الذي قال انــه لم يأت وفقا لبرنامج
مــدروس واســتراتيجية واضحة،
وكانت تقف خلفه اهداف شخصية
وحزبية ضيقة ،وان فشله يعود الى
ان اجراءه بنحو غير مدروس مثل حت ٍد
للعراق والعالم واجملتمع الدولي ،وهو
اكبر نكسة شهدها الكرد ،وتسبب
بخسارة مكاســب وحقوق شعب
كردستان املشروعة ،واردف «ال ميكن
مقارنة فشــل االســتفتاء وربطه
ب  16اكتوبــر عــام  2017وعــودة
القوات العراقية الى اطراف مدينة
كركوك ،الن ما حصل في  16اكتوبر

اراض شاسعة في اطراف
وخســارة ٍ
محافظــة كركوك لــم يكن هدفا
بقدر كونه نتيجة إلجراء االستفتاء
الفاشــل الذي دفع الكرد له ضريبة
فادحــة ،مطالبــا ً بفتــح حتقيــق
مســتقل بأحــداث  16اكتوبر التي
اعقبت اجراء االستفتاء ،وانسحاب
البيشمركة من سنجار وتسليمها
من دون قتــال الى داعش وما تبعها
من كارثة انسانية على ابناء املكون
االيزيدي في االقليم.
وتابع عضو املكتب السياسي لالحتاد
الوطني قادر عزيز ،ان االحتاد الوطني
يؤمن بضرورة العمل املشــترك مع
احلزب الدميقراطــي وجميع االحزاب
الكردســتانية بعيدا عن التشنج
والتوتر وكيل التهم الن ذلك سيضر
بالنتيجة باملصالح العليا لشــعب
كردســتان ،لــذا فان االحتــاد يدعو
مجددا لتالفي ما حصل في السابق
وفتــح صفحة جديدة مــع جميع
االطراف الكردســتانية والعراقية،
للعمــل بنحــو مشــترك لدعم
العمليــة السياســية وتشــكيل
حكومة فاعلة قــادرة على محاربة
الفساد واجراء االصالحات املطلوبة
والتجــاوب مع مطالــب املواطنني
وتقدمي اخلدمات لهم من دون متييز.

اطالق حملة جديدة الزالة ( )9024تجاوزا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقت امانة بغداد حملة واسعة
ازالــت خاللها ( )9024جتــاوزا على
االرصفة والشــوارع والســاحات
بجانبــي الكــرخ والرصافــة من
العاصمة بغداد في ايلول املاضي .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان
«مديرية احلراسات واالمن في امانة

بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات
بغداد وبالتعاون مع الدوائر البلدية
ازالت ( )5296جتاوزا متثلت باالكشاك
ومسقفات احملال التجارية و()2397
جتاوزا على االرصفــة و( )228لوحة
اعالنية غير مرخصة و( )514موقعا
لبيع االغنام «.
واضافــت ان «املديرية قامت بإزالة

( )179دارا ســكنية فــي مراحــل
البنــاء االولــي بنيت جتــاوزا على
اراضــي الدولة مــن دون املوافقات
والرخــص االصوليــة لبنائهــا» ،
وبينــت ان « املديرية نفذت حمالت
اخــرى تضمنــت ازالــة ( )171من
االســيجة املتجاوزة و( )36موقعا
لغسل السيارات و( )34من املرائب

واملشــاتل ومعارض لبيع السيارات
و( )72حاجزا كونكريتيا وحجز ()38
متجــاوزا لم يلتزمــوا بالتعهدات
التي اخذت عليهم في وقت سابق
وكذلك ازالة ( )41موقعا لبيع املواد
االنشائية و( )18جتاوزا على اخلطوط
الناقلــة للماء الصافــي والصرف
الصحي «.

من الصعب الفصل بين الكوادر المسائية والصباحية

التعليم :التحميل سبب ضررًا وأكثر من رقنت قيودهم من المجموعة الطبية
بغداد ـ زينب الحسني :
اطلقــت وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،اســتمارة التقــدمي الى قناة
التعليــم احلكومي اخلــاص الصباحي
(املوازي) للعام الدارسي ،2019 – 2018
في حني وجــه وزير التعليم عبد الرزاق
العيســى بتخفيض  50باملئة من أجور
التعليم املــوازي ألعلى  5%من الطلبة
املقبولني.
وقال املتحدث الرســمي للوزارة حيدر
العبــودي في بيــان تلقــت «الصباح
اجلديد» نسخة منه ،إن « قبول الطلبة
ضمن هــذه القناة يتطلــب أن يكون
الطالب مســتوفيا ً للشروط املتعلقة
بالقبول املركزي».
وأشــار الى أنــه «يحــق للطلبة من
خريجي الدراســة اإلعدادية للسنتني
الدراسيتني  -2017 2016و2018 – 2017
التقدمي على هذه القناة».
وأضاف أن ،معدل الطالب يجب أال يقل
عن درجتني عــن احلد األدنى للقبول في
كليات اجملموعة الطبية على مستوى
احملافظــة للتخصــص املناظــر وثالث
درجــات عن أقــل معــدل مت قبوله في
القبول املركزي لنفس الكلية لكليات
اجملموعة الهندســية وأربع درجات عن
أقل معدل مت قبوله بالنســبة لكليات
العلوم وخمس درجــات عن أقل معدل
مت قبوله فــي القبول املركــزي لبقية

التخصصات.
وتابــع أن الطالــب املتقدم ســيتاح
له التقدمي على عشــرة خيــارات في
االســتمارة االلكترونيــة (WWW.
بعــد
)DIRASAT-GATE.ORG
اســتكمال إجــراءات التفعيــل في
اجلامعة.
وبني العبــودي أن  :وزير التعليم العالي
وجه بتخفيض خمسني باملئة من أجور
التعليم املــوازي ألعلى  5%من الطلبة
املقبولــن في كل اختصــاص وأربعني
باملئة لثانــي أعلى  5%مــن املقبولني
فــي كل اختصاص وثالثني باملئة لثالث
أعلى  5%من الطلبة املقبولني في كل
اختصاص.
في حني أكد النائب عن حتالف سائرون
رعد املكصوصــي ،أن القــرارات التي
ســتصدر عن جلســة مجلس النواب
ستكون ملزمة لوزير التعليم والبحث
العلمي اجلديد الذي ســيخلف الوزير
احلالي عبد الرزاق العيسى.
وقال املكصوصي :إن اجللسة ستشهد
استضافة وزير التعليم العالي والبحث
العلمي عبــد الرزاق العيســى .مبينا ً
أن ،كل ما يتم طرحه في جلســة من
أسئلة واستفسارات وقرارات ستكون
ملزمة للوزير اجلديد”.
وأضاف أن :العيسى سيطرح مشكالت
هيئة الرأي والتي ستأخذ بعني االعتبار
الطلبات واملناشدات فيما يخص اعطاء
دور ثالث أو قضية التحميل ،مشيرا ً إلى

جانب من امتحانات الطلبة
أن ،هناك  ٢٠يوما ً متبقية للوزير احلالي
ميكن له من خاللها اتخاذ قرار من شأنه
اعطاء دور ثالث للطلبة الراســبني في
اجلامعات والكليــات واملعاهد او إيجاد
حل إلنقاذ هؤالء الطلبة من الضياع.
وأوضــح العبودي ،ان نظــام التحميل
تســبب بضرر كبيــر علــى العملية

التربوية وان أكثر من رقنت قيودهم من
طالب اجملموعة الطبية.
وذكر العبودي «نظرنا بشــكل رسمي
في إعادة العمل بنظــام العبور ولكن
نظــام التحميل نســبة الضــرر فيه
أكبر مــن املنفعــة وأكثر مــن رقدت
قيودهــم وخاصــة مــن الطبية هي

بســبب التحميل وهذا يشــكل عبئا ً
على الطالب ويبقيه على حافة ترقيد
القيد».
واشــار الى ان ،الوزارة تتفق مع مجلس
النــواب فــي املصلحــة العامــة في
ضوء مــا هو مطلوب من املؤسســات
التعليميــة وتتفق أيضا ً فــي مراعاة

مصلحة الطالــب لكن تبقــى زاوية
الختالف التقدير مــن زاوية علمية وما
هو مطلوب من اجلامعات ان حتققه من
ارتقاء علمــي» ،الفتا ً الى ان «اجلامعات
العراقية شأنها شأن جامعات العالم
ومطلــوب منها التنافــس وال يتحقق
بعشــوائية وامنا تخضع الشــتراطات
علميــة وان اآلوان ان حتتفــظ بهــذه
الهوية العلمية.
وتابع العبودي :كنا فــي ضيافة رئيس
البرملان محمد احللبوسي بحضور وزير
التعليم ووجدنا تفهما ً كبيرا ً ملساحة
الفصل بني السلطات وضرورة ان يبقي
التعليم على مايحفظ به املؤسسات
العلمية وبعدها العلمي».
وأختــم ان  ،نظام العبــور ليس قانونا ً
هو حالة اســتثنائية طارئة قبل 2003
بسبب عشوائية القرارات هذا املوضوع
بحسب البيانات نسبة الضرر او االعداد
التي تفوق اعداد املستفيدين ومن دون
ذلك ال جنــد بدا ً من الغائه حفاظا ً وقرار
اإللغاء متثل حماية ملستقبل الطالب.
وفيما يتعلــق بالكوادر التعليمية اكد
النائب الســابق عبد احلســن معالك
االزيرجــاوي ،امس الثالثــاء ،ان الفصل
بني كوادر التعليم الصباحي واملسائي
لن يجدي نفعاً ،وسيكبد الدولة اعباء
اضافية ،مبينا ً ان فصل الكوادر يحتاج
الى كوادر جديدة مما يحتاج الى موازنة
ضخمة ودرجات وظيفية كبيرة.
وقال االزيرجاوي في تصريح  ،ان “الفصل

بني كوادر التعليم الصباحي واملسائي
غيــر مجد ،وبالنســبة لــادارة فانها
متحققــة ولكن الــكادر من الصعب
تكوينه بســهولة ،خاصــة مع انعدام
الدرجات الوظيفية”.
واضاف ان “فصــل كوادر الصباحي عن
املســائي يحتاج الى دراســة وتقييم
قبل اتخــاذ القــرار ،الن ذلــك يكلف
الدولة ويرهق ميزانيتها ،اذ يحتاج ذلك
الى تخصيص درجــات وظيفية ضمن
املوازنة ،ودراســة مــدى قانونيتها ،الن
هكذا قرار قد يصطــدم بالطعن امام
احملكمــة االحتادية” ،مبينــا أنه “يجب
ان تتــم دراســة اجلــدوى االقتصادية
والعلمية ،حيث مــن املمكن ان تكون
الكــوادر املضافــة اجلديــدة للعملية
التعليمية فتية وناقصة اخلبرة”.
واكد االزيرجاوي ،ان “البرملان الميكنه ان
يقرر فصل كــوادر التعليم الصباحي
عن املســائي في الوقت احلاضر ،خاصة
مــع وجود حكومة تصريــف اعمال ،اذ
المينحها الدســتور صالحية اتخاذ اي
قرارات”.
وكان النائب عن احملور الوطني جاســم
جبارة قــد اعلن ،امس االثنني ،عن جمع
تواقيــع لتشــريع قانون فصــل كوادر
التعليم الصباحي عن املسائي ،مشيرا
الى انه ســيتابع هذا املوضوع لتقليل
اجليوش العاطلة عن العمل.

شؤون عراقية
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بناه الصليب األحمر ّ
وسلمه لصحة نينوى

 450طفال تركيا في

العراق بعد مقتل ذويهم

افتتاح مركز لخدمة مبتوري األطراف

في الحرب ضد داعش

لمساعدة  4500معوق في الموصل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وســائل إعالمية أن نحو  450طفال تركيا
يقيمون فــي دور أيتــام وفي ســجن الرصافة
ببغــداد ،مبينة أن هؤالء جاءوا إلى العراق برفقة
ذويهم الذين انضموا إلى تنظيم "داعش".
وأورد تقرير لصحيفة ديلي وطن التركية ،قصة
طفلني جاءا مع أمهمــا التي انضمت لتنظيم
"داعش" وقتلت قبل عامــن ،وينتظران العودة
ألبيهما في تركيا ،وقــد متكن الوالد "ك .يلماز"
من التعــرف علــى طفليه ،بعد ما تســلمت
الشــرطة التركية صورا للطفلني من نظيرتها
العراقية.
وكانت زوجة يلمــاز قد اختطفت الطفلني قبل
أربع ســنوات ،وذهبت بهما إلى سوريا ،لتحاول
دعوة زوجهــا بعد ذلــك إلى القدوم لســوريا
واالنضمام لتنظيم "داعش".
وقد أعادت الســلطات العراقية نحو  17طفال
إلى تركيا األسبوع املاضي ،كانوا يقيمون في دار
أيتام الصاحلية ،بعد قتل ذويهم.

نينوى ـ خدر خالت:
افتتح فــي مدينــة املوصل مركز
إعــادة التأهيــل البدنــي لتقدمي
اخلدمــات ملبتوري األطــراف ،الذي
من املؤمــل أن يقدم خدماته لنحو
 4500معوق ،والذي شيدته اللجنة
الدولية للصليب األحمر في نينوى
في فترة قياســية بلغت  4أشهر،
وقدمته الى دائرة صحة نينوى في
احتفال رسمي بحضور شخصيات
رسمية.
وافتتــح املركــز من قبل الســادة
سيدو جتو شنكالي رئيس مجلس
محافظــة نينــوى ،الدكتور فالح
حســن الطائي مدير صحة نينوى،
واحلاج رضوان نائــب قائد عمليات
احلشد الشــعبي في نينوى ،فضال
عن حضور جماهيري.
وفــي تصريــح لوســائل االعالم
بحضور مراسل "الصباح اجلديد"،
اشــاد سيدو جتو شــنكالي بهذا
املركــز الطبي وبالقائمــن عليه،
عــادا ان "هذا املشــروع ســيقدم
خدمات منتظرة لشــريحة مهمة
ومظلومة من ابناء محافظة نينوى
وهم من مبتوري االطراف السفلى
الذيــن ينبغــي االهتمــام بهــم
وتأهليهــم لدمجهــم في اجملتمع
وزيادة فرص حصولهم على وظائف
او اعمال تتناسب وقدراتهم إلعالة
عائالتهم".
داعيــا "وزارة الصحــة العراقيــة
واجلهــات املعنية بتشــجيع عودة
الكفــاءات الطبيــة املوصليــة
املهاجــرة الجــل تقــدمي اخلدمات
الصحية الهالــي نينوى الذين هم
في امــس احلاجة اليهــا في هذه
الفترة املفصلية من تاريخ نينوى".
ومــن املؤمل ان يعمــل املركز على
معاجلة ذوي االعاقة وتقدمي خدمات
االطــراف الصناعيــة واملســاند
والعالج الطبيعي.

افتتح المركز من قبل
السادة سيدو جتو
شنكالي رئيس مجلس
محافظة نينوى ،الدكتور
فالح حسن الطائي مدير
صحة نينوى ،والحاج
رضوان نائب قائد
عمليات الحشد الشعبي
في نينوى ،فضال عن
حضور جماهيري

إصالح أنبوب الماء
المغذي الى أبي الخصيب
في قاع شط البصرة

جانب من االفتتاح
وبحســب احد املصــادر من صحة
نينوى ،فان نحــو  65%من مبتوري
االطراف فــي محافظة نينوى هم
ضحايا االعمال احلربية.
وتقــول تيريز باول ،مديــرة برنامج
إعــادة التأهيــل البدنــي للجنة
الدولية في العراق ،في هذا الصدد
قائلًة " :نظرًا حلجم الدمار الهائل
الذي حلق بالبنــى التحتية ونقص
اخلدمــات فــي محافظــة نينوى،
يتوجــب علــى مبتــوري األطراف
الذين يحتاجون إلى تركيب أطراف
صناعية السفر لعدة ساعات إلى
أربيــل أو الســليمانية للحصول

على اخلدمات .نحن نعلم أن هنالك
املئات من األشــخاص مــا يزالون
بانتظار احلصول على هذه اخلدمات
الضرورية" .على وفق بيان للصليب
االحمر بنينوى الذي حصل مراسل
الصباح اجلديد على نسخة منه.
ويتابــع البيان "ســتركز اخلدمات
املقدمــة في املركز فــي بادئ األمر
علــى مبتوري األطراف الســفلية
وسيتوســع العمــل مســتقبالً
ليشمل مبتوري االطراف العليا".
مــن جانبه بني الدكتــور ليث عبد
الرحمن احلجــار ،مدير مركز نينوى
إلعادة التأهيل البدنــي ،إن "املركز

ســيقدم خدماته إلى قرابة 4,500
شــخص من مبتوري األطراف في
محافظــة نينوى وســيخفف من
أعباء السفر والتكاليف على عاتق
املراجعني".
وتقول كاترينا ريتز ،رئيســة بعثة
اللجنة الدوليــة للصليب األحمر
فــي العــراق ،ان "اخلدمــات التي
يقدمها املركز ضرورية إلعادة تأهيل
ذوي اإلعاقــة ودمجهم في اجملتمع
بهدف متكينهم من االعتماد على
أنفســهم مجددا ً والعمل لتوفير
االحتياجات األساسية لعائالتهم".
وبحسب بيان جلنة الصليب االحمر،

فان برنامج إعــادة التأهيل البدني
التابــع للجنة الدوليــة للصليب
األحمر في العراق ومنذ عام .1993
يقدم الدعم إلى  16مركزا ً للتأهيل
البدني في عمــوم البلد ،بضمنها
مركز إعــادة التأهيــل البدني في
أربيل والــذي تديره اللجنة الدولية
منذ عام .1996
واجلدير بالذكــر أن خالل الفترة بني
كانون الثاني وأيلــول  ،2018تلقى
قرابــة  28,848شــخصا من ذوي
اإلعاقــة خدمات إلعــادة التأهيل
البدني فــي 16مركــزا ً بضمنهم
مركــز إلعادة التأهيــل البدني في

أربيل تديره اللجنة الدولية.
وتعمل اللجنة الدولية في الوقت
احلالــي على تشــييد مركز جديد
إلعــادة التأهيل فــي أربيل بقيمة
 5مليــون دوالر اميركي وبســعة
 28ســريرا ً لكي يحل محل مركز
إعادة التأهيل القــدمي .ومن املؤمل
ان يفتتــح فــي بداية عــام 2021
وســيكون مركزا ً للتميز يربط بني
قطاعات الصحة وإعــادة التأهيل
والتعليم وسيســلم في النهاية
الــى وزارة الصحــة فــي حكومة
إقليم كردســتان عندمــا يصبح
العمل أكثر مرونة.

العراق يناقش خطورة نقص المياه في مؤتمر لمجلس التعاون الخليجي
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك وزير املوارد املائية الدكتور
حســن اجلنابي فــي اجتماعات
الــدورة الرابعة ملؤمتــر وزراء املياه
في مجلس التعاون اإلسالمي في
القاهرة .
ويناقش املشــاركون فــي املؤمتر
اخلطط التنفيذية لرؤية املنظمة
خالل الفترة املقبلة الســتغالل
املــوارد املائية للــدول املنضوية
داخل هذه املنظمة .
وألقــى الوزير اجلنابــي كلمة في
االجتمــاع اكد فيهــا ان العراق
يتعامــل مــع الواقــع املائي من
منطلــق احلــرص الكبيــر على
إدامة عالقة التعاون مع محيطه
اإلســامي ،إذ أن  70%من مياهه
تنبع من دول اجلوار اإلسالمية ،وأن
النقص املســتمر الذي يشهده
منذ نحو  40عاما بإيراداته املائية
أصبح ميثل خطرا على استقراره
وبالتالي استقرار املنطقة.

واضاف الدكتور اجلنابي نحن نشعر
بقلق مبــرر حول مصير حصصنا
املائية في ظل االستمرار بإنشاء
السدود والتوســع باستعماالت
املــوارد املائية املشــتركة وحتويل
مجاري بعض األنهار والروافد التي
جتري باجتــاه بلدنــا ،مؤكدا نحن
نقوم بإعادة بناء ما خربه اإلرهاب
ملنشــآتنا اإلروائيــة ونتطلع الى
دعم ومســاندة منظمة التعاون
اإلسالمي في إسناد بلدنا وندعو
جيراننا الى التعاطي اإليجابي مع
مطالبنا باحترام حقوقنا املائية.
جدير بالذكر أن هــذا املؤمتر يعد
امتــدادا لتنفيــذ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  -وهي منظمة
دوليــة جتمع ســبعا وخمســن
دولة -التى تاسســت عام 1969
بهدف تاســيس صوت اسالمى
موحد للــدول االســامية حتت
شــعار "الصوت اجلماعي للعالم
اإلســامي" حلمايــة املصالــح

احليوية للمسلمني البالغ عددهم
نحو  1,6مليار نسمة .وللمنظمة
عضوية دائمة في األمم املتحدة.
تبع ذلك إنشــاء مجلــس املياه

التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي
الــذى تتمثل اهدافه فــي تعزيز
األنشــطة املوصى بهــا من قبل
رؤية منظمة التعاون اإلســامي

بشــأن امليــاه  ،وبنــاء القدرات
وتبــادل اخلبرات  ،وميــارس اجمللس
عمله حتت إشراف وتوجيه املؤمتر
اإلســامي للوزراء املسؤولني عن
املياه لتنفيــذ رؤية املياه من أجل
مســتقبل آمن محققــا أهداف
التنمية املستدامة لألمم املتحدة
( )SDGsوذلك من خالل تشــجيع
التعاون الفني بني الدول األعضاء
واملؤسسات البحثية والتعليمية
والقطــاع اخلــاص وغيرهم من
أصحــاب االنشــطة ذات الصلة
مبجــاالت املياه ومتابعــة تطوير
آليات التمويل لتنفيذ األنشطة
املتفق عليها .
ومن املقرر أن يتابــع املؤمتر نتائج
املؤمتر الوزاري األخيــر الذي عقد
في تركيا ،ومنها القرارات اخلاصة
بتنفيــذ خطة تتضمن إنشــاء
شــبكة ملراكز التميــز العاملة
في قطاع امليــاه بالدول األعضاء
في املنظمة للقيام باألنشــطة

البحثيــة التعاونية املطلوبة بني
الدول ،وتكثيــف جهود التواصل
مع الهيئات والــوكاالت املانحة،
مبــا في ذلــك البنك اإلســامي
للتنمية ،من أجل توفير التمويل
الــازم لدعم القــدرات البحثية
والفنية للدول األعضاء والكوادر
البشــرية بهــا مبا يســهم فى
صياغة السياسات املائية الالزمة
لهــا ،وكذلــك تنفيذ مشــاريع
البنية األساسية للمياه.
كما يناقش مؤمتر القاهرة إمكانية
التوســع في مجــاالت التعاون
املشــترك بني الدول اإلســامية
من أجل مساعدة الدول األعضاء
في املنظمــة في إيجــاد حلول
للتحديــات املرتبطة باملياه  ،والن
املياه االن هى الشــغل الشاغل
لكل البلدان وخاصة التى تعانى
ندرة املياه من اجل التعاون وتنفيذ
الرؤى واخلطط املناســبة للخروج
من تلك التحديات.

البصرة ـ الصباح الجديد:
متكنت فرق الغوص فــي وزارة النقل من إصالح
أنبوب املاء املغذي الى أبي اخلصيب في قاع (شط
البصرة) مبحافظة البصرة.
وقال وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي
ان فرقنــا الهندســية اســتطاعت في يومني
متتالني وفي مياه تنعــدم بأعماقها الرؤية ،من
إجناز العمل وإصالح أنبوب ماء رئيسي في شط
العــرب ،مؤكدا اننا فــي وزارة النقل نعمل ليال
ونهارا لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني الكرام
وال ســيما الى أهلنا في البصرة الفيحاء إلنهاء
معاناتهم واحتواء أزمة املياه الصاحلة للشــرب
التي تعاني منها املدينة.
واضاف الوزير ان الفرق الفنية تتابع االنسدادات
والتلــف في االنابيب وتتولــى عملية معاجلتها
وصيانتها وتأمني تدفق املياه من خاللها.

"التطوير الصناعي" تسعى
الى تعميم استعماالت
الطاقة المتجددة
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت هيئــة البحث والتطوير الصناعي أحد
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعــادن اجتماعا
موســعا فــي وزارة الصحة والبيئــة لوضع
االستراتيجيات التنموية لتعميم استعماالت
الطاقة املتجددة.
وجــرى خــال االجتمــاع مناقشــة ووضع
اإلستراتيجيات التنموية لتعميم استعماالت
الطاقــة املتجددة ومواكبــة التقدم العلمي
بهذا اجملال .
وقال مدير عام الهيئــة املهندس عبد الغني
فخــري ال جعفــر لقد جرى مناقشــة آليات
التعــاون العلمــي املشــترك بــن الهيئــة
واملنظمات الدولية املتضمنة (الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة-الشــبكة الوطنية للطاقة
املتجددة –املنظمة التنموية للطاقة املتجددة
–املنظمــة العامليــة لالرصاد اجلويــة –االحتاد
االوربي-االكادميية االملانيــة للطاقة املتجددة
–الوكالــة االملانية للتعــاون الدولي البرنامج
اإلمنائي لالمم املتحدة –هيئة املعونة االمريكية
–البنك الدولي –وكالة اليابان للتعاون الدولي
).

تتمات ص1
األحزاب الكردية تدعم حكومة
عبد املهدي وتتفق مع اإلصالح على
حل املشكالت "دستورياً"
ويسترسل حيدر أن "املنهاج احلكومي
وقبل عرضــه على مجلــس النواب
يجب اطالع الكرد عليه من أجل ابداء

املالحظات مبا يلبي تطلعات شــعب
االقليم الدستورية".
وعن اهــم مطالبــات االقليم ،يقول
النائــب الســابق أن "الورقة الكردية
تضمنت مبادئ عامــة في مقدمتها
تطبيق املادة  140من الدســتور ،وحل

ازمة رواتب قوات البيشمركة ،وضمان
حقــوق املوازنة العامــة ،وغيراها من
املطالبات التي نعدها قانونية".
وأكــد حيــدر أن "القــوى الكرديــة
لــم تتخذ لغايــة االن قرارا ً رســميا ً
باملشــاركة في احلكومة املقبلة من

عدمها ،امنا تأتي املباحثات حاليا ً حول
تنفيذ مطالب االقليــم ومن بعدها
ســوف نخوض في موضوع التمثيل
الكــردي في الســلطة التنفيذية مبا
يتناسب مع متثيل املكون في مجلس
النواب".

يذكر أن القــوى الكردية قد حصلت
علــى منصــب رئيــس اجلمهوريــة
ً
ممثــا بالقيــادي في االحتــاد الوطني
الكردســتاني برهم صالح ،ومنصب
نائــب رئيس مجلــس النــواب ممثالً
بالقيــادي فــي احلــزب الدميقراطي

الكردستاني بشير حداد.
أمني عام "أوبك" يدعو الدول النفطية
الى زيادة إنتاجها وتوقعات بارتفاع
الطلب عليه
ومن املقرر أن تســري عقوبات أميركية

على صادرات إيران من النفط في الرابع
من تشــرين الثاني ،وتضغط الواليات
املتحــدة على حلفائهــا لوقف واردات
النفط اإليراني وتشــجع الســعودية
وبقية أعضاء أوبك وروســيا على ضخ
املزيد من النفط لسد أي نقص.

الملف األمني

انفجار عبوة صوتية في هور رجب جنوبي بغداد * اعتقال  7مطلوبين في عدد من مناطق ديالى

عمليات استباقية تستهدف الخاليا النائمة في بابل * ضبط وتفجير  100عبوة ناسفة في مناطق األنبار
بغداد– انفجار عبوة
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
أمس الثالثــاء ،بأن عبوة صوتية انفجرت
جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان "عبــوة صوتية انفجرت
قرب محال جتارية في منطقة هور رجب
التابعــة للدورة جنوبي بغــداد ،من دون
وقوع اية خسائر"  ،مضيفا ان قوة امنية
طوقت مــكان احلــادث ،وفتحت حتقيقا
ملعرفة مالبساته".
ديالى – اعتقال مطلوبني
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس الثالثاء القــاء القبض على
ســبعة مطلوبني على قضايا مختلفة
في مناطق متفرقة من احملافظة .
وقال املتحدث باســم قيادة الشــرطة

العقيد غالب العطية ان" دوريات ومفارز
من اقســام مكافحة االجرام وشــرطة
بعقوبــة القــت القبض على ســبعة
مطلوبــن على قضايــا مختلفة خالل
الثالثة ايام املاضية في مناطق متفرقة
من احملافظــة والصــادرة بحقهم اوامر
قبض قضائية".
بابل – عمليات استباقية
افاد مصدر في مديرية شرطة محافظة
بابــل امس الثالثاء عــن تنفيذ عمليات
اســتباقية تســتهدف اخلاليا االرهابية
النائمــة في قاطع مســؤولياتها وذلك
ضمن اخلطة االمنية لزيارة االربعني.
وكشــف مديــر شــرطة بابــل اللواء
احلقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي
عن عقد مؤمتر أمني موسع بحضور قائد
عمليات الفرات االوسط ورئيس مجلس

احملافظة ورئيس اللجنة االمنية باجمللس
،والقــادة االمنيني وقيادات من احلشــد
الشعبي ،من اجل اســتعراض مفردات
اخلطــة األمنيــة اخلاصة بتأمــن زيارة
األربعني .

النهر وصــوال الى احلــدود الفاصلة مع
قيادة عمليــات صالح الدين  ،مضيفا ان
العملية "أسفرت عن تفجير أربع عبوات
ناســفة محلية الصنع وحــرق وكرين
ارهابيني ".

صالح الدين – عملية تفتيش
افاد الناطق باســم مركز االعالم االمني
ان قوة مشــتركة ضمن قيادة عمليات
سامراء شرعت بعملية لتفتيش مناطق
نهر دجلة في احلويجــات وضفاف النهر
شمالي سدة سامراء.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول ان
العمليــة التي نفذتها القــوة امكونة
مــن الفرقــة الرابعة  -شــرطة احتادية
ومفارز النجدة النهرية واحلشد الشعبي
شــملت "(جــزر مســيرة – البوتركي –
البوكرمي – البوصنوع ) فضال عن ضفتي

االنبار – تفجير عبوات
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة االنبار امس الثالثاء ان القوات
األمنيــة متكنت من تفجيــر  100عبوة
ناسفة في مناطق االنبار.
وذكر الناطق باسم مركز اإلعالم األمني
العميد يحيى رسول ان" القوات األمنية
في قيــادة عمليات االنبــار متكنت من
تفجيــر  26عبوة ناســفة من مخلفات
عصابات داعش االرهابيــة في منطقة
الهورة" ،مضيفا كما متكنت من تفجير
 70عبــوة ناســفة أخرى فــي منطقة

الشــامية ،فيما نفذت عملية لتطهير
ومســح بزل فــي منطقة البــو زيعان
وعثرت علــى  4عبوات ناســفة ورمانة
يدوية عبارة عن مصيدة للمغفلني ".
النجف – ممارسة امنية
أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف
االشرف واملنشآت امس الثالثاء عن قيام
مديرية شؤون األفواج مبمارسة أمنية.
وقالــت املديرية أن فوج طــوارئ النجف
الثالث قام مبمارســة امنيــة في عموم
قاطع املســؤولية حيث مت نشــر القوة
املكلفــة بحمايــة املدينــة القدميــة
استعدادا للزيارة االربعينية  ،كما اعلنت
عن ممارســة أمنية في قضاء املناذرة من
أجل تطبيــق القانون ومســح املناطق
والساحات وتفتيش املناطق لتأمينها.

الديوانية – ضبط شبكة
كشــف الناطق باســم وزارة الداخلية،
اللواء ســعد معن امــس الثالثاء القاء
القبض على شــبكة تقوم بشراء وبيع
االطفال شمال شرقي الديوانية.
وذكر اللواء معن  ،انه "بإشــراف وتوجيه
مباشــر من قائــد شــرطة محافظة
الديوانية واملنشــآت ،اللــواء فرقد زغير
مجهــول العيســاوي ،متكنــت قــوة
مشــتركة مؤلفة من قسم مكافحة
اإلجرام واألمن الوطني ومكافحة اإلجتار
بالبشــر ،ونتيجة للمعلومات الدقيقة
من قبل مصــادر موثوق بهــا من إلقاء
القبــض على شــبكة متكونــة من 3
متهمني من بينهم  2نساء يعملن على
تربية األطفال بعد شــرائهم من ذويهم
لغرض بيعهم مستقبال".

نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلنــت وزارة الداخلية امس الثالثاء عن
اعتقال اربعة متهمــن بـ"االرهاب" في
اجلانب االيسر من مدينة املوصل.
وقالــت الداخليــة ان الشــرطة احمللية
القت القبــض على أربعــة عناصر من
عصابات داعش اإلرهابيــة والذين كانوا
يعملون ضمن شــبكة واحــدة علما ً أن
أحدهم كان يعمل فيما يسمى (بديوان
العقارات) وكان واجبــه الرئيس هو جرد
دور منتسبي األجهزة األمنية والعائالت
التي هربــت من املوصل ومصادرة دورهم
وتسليمها لعائالت عناصر داعش خالل
ســيطرة عصابات داعش على املدينة" ،
مضيفــة أن "املعتقل الثاني كان يعمل
في ما يســمى بديوان الــزكاة لداعش
واألثنان اآلخران كانا يعمالن مقاتلني في
ما يسمى بديوان اجلند .
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دعت الى عدم إثارة القلق والشكوك لدى البصريين

األبواب الخشبية

ّ
تجهز محطة البصرة
«الموارد المائية»

ذات المنشأ المصري
متاحة للمواطنين

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامــة لتجــارة املواد
اإلنشــائية في وزارة التجــارة عن إطالق بيع
مادة االبواب اخلشبية ذات املنشأ املصري .
واوضح مديــر عام الشــركة املهندس عبد
القادر عبــد اجلليل ان عمليــة اطالق البيع
شملت فروع الشركة في بغداد واحملافظات
منها (النجف االشــرف – كربالء – البصرة –
ميســان – واســط – بابل ) حيث نالت املادة
اقبال املتبضعــن واقتنائها باعــداد كبيرة
فضال عن تناسب اسعارها مقارنة باالسواق
احمللية اضافة الى انها متتاز مبواصفات جيدة .
من جانــب اخر تــرأس مدير عام الشــركة
اجتماعا ملدراء االقســام لبحث ومناقشــة
امكانية وضع خطط وبرامج جديدة لالرتقاء
مبســتوى عمل الشــركة حيث شدد خالل
االجتماع على ضرورة البحث عن سبل اخرى
تلبي حاجة السوق احمللية من املواد االنشائية
اخلاضعــة للتقييــس والســيطرة النوعية
والتي تتعامل بها شــركته لغرض تصريفها
وتســهيل اجــراء البيع للمواطــن وبجميع
السبل املتاحة.
وضمن سياق عمل الشركة ذكر املدير العام
ان اســطول الشركة حقق  336نقلة للمواد
التموينية خالل شــهر ايلــول املاضي وذلك
ضمن اخلطــة املركزية للوزارة فضال عن نقل
املواد االنشــائية املتنوعة لــكل محافظات
البــاد والتي حققت مــن جرائهــا ايرادات
للشــركة بلغت اقيامها ( )406ماليني و865
الفا و 979دينارا .

التربية تفتتح مكتبة
مدرسية وقاعتين في

إحدى مدارس الكرخ األولى
بغداد  -الصباح الجديد:
افتتحــت وزارة التربيــة  /املديرية العامة
لتربيــة بغداد الكرخ االولى وفي مدرســة
الكــرخ االبتدائية مكتبــة للمطالعة مع
قاعتــن  ،األولــى مت تخصيصهــا لتكون
مرســما واألخرى لتدريس اللغة اإلجنليزية
 ،فيما يســعى الوزير من هذه اخلطوة الى
توســيع املدارك عبر تثقيــف النفس لدى
ابنائنا التالميذ .
واوضح املكتب اإلعالمــي للوزير ان حتبيب
التالميذ على القراءة  ،ال ينبغي أن نحصره
بالكتاب املنهجي املقــرر ،وإمنا نتعداه الى
الكتــب اخلارجية التي تفتح أفقا ً أوســع
للتلميذ  ،هذا ودعت الوزارة الى رفد املكتبة
بالكتب التــي تتالءم واملرحلــة العمرية ،
وإشراك التالميذ سواء بالتنظيم والتبويب
 ،والتبرع لها بالكتب حتت إشراف املدرسة ،
الى جانب تشجيع املواظبني على املطالعة
بكتابة البحوث املبسطة .
وفي السياق نفسه شهدت املدرسة ذاتها
افتتــاح قاعتني  ،األولى مرســم يحتضن
املوهوبني ويفجر الطاقات املكبوتة لديهم
ومينحهم الفرصة لتطوير هواياتهم الفنية
 ،والقاعة الثانيــة خُ صصت لتعليم مادة
اللغة اإلجنليزية باســتعمال التكنولوجيا
احلديثة عبر التعامــل باألدوات القريبة من
التلميذ .

ردود رسمية
ورد الى صحيفتنا كتاب هيئة السياحة  /قسم
العالقات واالعالم املرقم  14383في 2018/10/16
بعنوان تنويه  ،ما يلي نصه (( نود ان ننوه الى ان
جريدتكم نشرت خبرا في عددها  4030الصادر
يوم اخلميس  2018/10/4بعنوان ( استثمار جزيرة
الســندباد بكلفة  64مليون دوالر) حيث نسب
هذا اخلبر الى هيئتنا وان رئيس هيئة الســياحة
قــام بتوقيع عقد االســتثمار والصحيح هو ان
رئيس مجلس ادارة شــركة الســندباد (شركة
مختلطة) هو من قام بتوقيع عقد االستثمار )) .
حمود محسن حسن
رئيس هيئة السياحة

تقرير

بـ3/7م ثانية من الماء الخام

بغداد  -الصباح الجديد:

اكــدت وزارة املــوارد املائية عدم
وجــود اي اخفاق فــي جتهيزات
املياه اخلام الــى محطة (آر زيرو)
فــي البصــرة وأنها مســتمرة
بالتزامها بقرارات مجلس الوزراء
لتجهيز  7امتار مكعبة بالثانية.
واوضحت الوزارة في تصريح لها
امس الثالثاء انه بات من املعلوم
ان الســحب من احملطة يجب ان
يســاوي التجهيز لكــي يبقى
منســوب املياه ثابتــا ،وبالتالي
فان اي زيادة غيــر متفق عليها
في السحب من احملطة سيؤدي
الى انخفاض املنســوب ،لذلك
تدعو الوزارة الى االلتزام باالتفاق
القاضي بسحب  7امتار مكعبة
بالثانية ال اكثر.
ولفتت الوزارة انها الجتد اي مبرر
حملاولــة اثارة القلق والشــكوك
لــدى املواطنني البصريني وتدعو
اجلميع الى االلتزام باملهنية عند
التصريح عن هذا املوضوع.
على صعيــد متصــل واصلت
مــاكات وزارة املــوارد املائيــة
متمثلة بالهيئات والشــركات
بأعمال صيانة وتقوية ومعاجلة
الســداد لقنــاة مشــروع ماء
البصرة فــي املناطــق احلرجة
من الكم  165الــى الكم 195
وعلى جانبي القناة بهدف زيادة
إطالقات املياه ضمن هذه القناة
واليصال املياه اخلام الى محافظة
البصرة  ،اذ يبلغ طول القناة من
نهر الغراف في منطقة البدعة
في قضاء الشــطرة  /محافظة
ذي قار  238كــم منها مبطنة
 142كــم مبطــن باخلرســانة
مبقاطــع متباينــة حســب
التصاريف املطلوبة للمحافظة
على كميات امليــاه ونوعيتها و
 96كم منها ترابية اجنزت باحلفر

أوضحت الموارد
المائية أنه بات من
المعلوم أن السحب
من المحطة يجب أن
يساوي التجهيز لكي
يبقى منسوب المياه
ثابتا ،ألن أي زيادة
غير متفق عليها في
السحب سيؤدي الى
انخفاض المنسوب

محطة آر زيرو

والدفن بترب منتخبة وهي قناة
مفتوحة .
وتوجد على القناة اربع محطات
ضخ رئيســة اولها فــي الكم
صفر محطة ضــخ ديزل عائمة
حتتــوي على  9مضخــات ديزل
وفي الكــم  61محطة ضخ ال
 ps1حتتــوي علــى  17مضخة
كهربائية متريــة و 6مضخات
ديزل مترية تقوم بنقل املياه عبر
أنبوبــن حتت نهر الفــرات وفي
الكم  165توجــد محطة ضخ
ال  ps2وحتتوي على  19مضخة
مترية منها  16كهربائية مترية
وثالث ديزل متريــة وتنقل املياه

عبر املصــب العام بثالثة انابيب
 ،امــا احملطة الرابعــة في الكم
 238وتتكــون من اربع مضخات
كهربائية مترية وأربع مضخات
ديزل نصف مترية .
وحاليا ً يتم نصب مضختي ديزل
متريــة و 4مضخات ديزل نصف
مترية على احلوض الثالث لزيادة
سرعة تصريف املياه من احواض
اخلزن والترســيب باجتاه محطة
ال  R0العائدة الى وزارة البلديات
والتي بدورها تضــخ املياه اخلام
الى محطات إســالة املياه في
عموم محافظة البصرة إضافة
الى وجود  195منشــأ على قناة

في إطار خطة لدعم العملية التربوية

ّ
أمانة بغداد تنفذ حملة خدمية
واسعة لتنظيف المدارس
بغداد  -الصباح الجديد:
نفذت أمانة بغــداد حملة خدمية
واســعة لرفع اخمللفــات وتنظيف
املدارس والشوارع القريبة منها في
اطــار خطة امانة بغــداد في دعم
العملية التربوية.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان
دائرة بلدية الرشــيد قامت بحملة
تنظيف وغســل االرصفــة وتوزيع
حاويات جمع النفايات قرب وداخل
املدارس  ،مضيفا أن مالكات قسم
اجملــاري قامت بتنظيف وتســليك

خطــوط اجملــاري فــي الشــوارع
احمليطة باملــدارس ورياض االطفال
وفتــح االنســدادات احلاصلة في
املرافق الصحيــة وتعويض اغطية
املنهوالت املتضــررة واملفقودة في
عدد من املدارس االخرى.
وبينت أن قســم الطــرق قام هو
ايضا بترقيع الشــوارع املؤدية الى
املدارس ورصــف االرصفة باالحجار
امللونة ونصب مطبات صناعية في
الشــوارع وصيانة احلفر واملطبات
الــى جانب قيــام قســم الزراعة

بإنشــاء احواض زهرية وزراعة عدد
مــن النباتات في جزرات الشــوارع
القريبة من املدارس  ،مشــيرة الى
ان شــعبة االعالم والوعي البلدي
في الدائــرة البلدية قامت بحملة
توعيــة حتث علــى النظافة ورمي
اخمللفات في االماكن اخملصصة لها
وتوزيع اكياس جمع النفايات على
االهالي وإلصاق بوسترات التوعية
واالرشــادية في عدد مــن املدارس
ضمــن الرقعة اجلغرافيــة للدائرة
البلدية.

البدعــة حتتوي على ( جســور ،
عبارات  ،قناطر  ،سايفونات ) .
وتوجــد احواض خزن وترســيب
امليــاه عنــد كــم  227بواقــع
حوضــن بســعة  750الف م3
وحوض ثالث بسعة  5ماليني م3
خلزن املياه وتتفــرع منها قناتان
لتجهيز املياه باجتاه محطة R0
العائدة الى وزارة البلديات .
مــن جانبهــا باشــرت مديرية
املوارد املائية في واسط باعمال
تبطــن التســاريح اجلانبيــة
للقنــاة الرابطة جلــدول عكيل
بهــدف نقــل املياه من شــط
الغراف جلدول عكيــل ولفائدة

«ألعاب الزوراء» الوجهة األولى
لمرتادي األماكن الترفيهية
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل شــركة مدينــة ألعاب
الــزوراء عملهــا في مشــروع
تطوير ألعاب الزوراء حيث قامت
بالتعاون مع أمانة بغداد بتطوير
شــارع الزيتون احملــاذي للمنتزه
كمبادرة وطنية منها كما قامت
بتزيينه بأكثر من ( )50شــجرة
نخيل بتقنيات إضاءة حديثة الى
جانب أعمال التشــجير والزراعة
فيه .
أما ألعاب املشروع فقد استوردتها
الشــركة مــن مناشــيء أوروبية
عاملية حيــث تفــردت املدينة بها

إنجاز تطوير مشروع طريق (سامراء -الدور -العلم )
بغداد  -الصباح الجديد:
اجنــزت وزارة االعمارواالســكان
والبلديــات واالشــغال العامة
تنفيــذ اعمالها بأعــادة تأهيل
وصيانة مشروع طريق سامراء-
الدور -العلم في محافظة صالح
الديــن واملمول ضمن مشــاريع
قرض البنك الدولي العادة اعمار
املناطق احملــررة وبكلفة اجمالية
بلغــت ( )10مليــارات دينار مع

االعمال االضافية .
وذكر املركز االعالمــي للوزارة ان
املالكات الهندسية والفنية في
شركة حمورابي وبأشراف دائرة
الطرق واجلسور التابعتني للوزارة
اجنــزت تنفيــذ اعمــال صيانة
واكســاء طريق ســامراء -دور –
العلم وبطول املشــروع (50كم)
تقريبآ .
وبني املركــز االعالمي ان االعمال

شــملت قلع طبقة االســفلت
القدمي لبعــض اجــزاء الطريق
مــع فرش وحــدل طبقة حصى
خابط اضافــة الى تنفيذ اعمال
االكســاء والتــي تضمنت ثالث
طبقات اساس ورابطة سطحية
،مشيرا ً الى ان املشروع احيل الى
الشركة على وفق نظام تكليف
الشــركات وقــد مت تأهيل ونقل
معامل عــدد 2لتغطية اعمال

ثالث محافظات ( واســط وذي
قار وميســان )  ،وعلى ســياق
متصل واصلت املديرية شــعبة
ري الدبونــي تاهيلها للمضخة
االفقية الروسية بهدف دميومة
تشــغيل احملطة وايصــال املياه
الهالي بدرة وجصان وزرباطية .
كما باشــرت مديريــة صيانة
مشــاريع الري والبزل في كربالء
باعمال تطهير جدول االيعيوج
اليصال احلصص املائية لالراضي
الزراعية ومياه الشرب في قضاء
الهندية وتضمــن العمل أزالة
نبات الشــمبالن والترســبات
الطينيــة بأســتعمال االليات

املتخصصة .
وعلى ســياق متصل تســتمر
املديرية بأعمــال تنظيف مبازل
الطريسية والبركة ضمن قضاء
الهنديــة من نبات الشــمبالن
والقصــب .بهــدف التهيــؤ
للموسم الشتوي املقبل .
ومن جهة اخــرى اجنزت مديرية
الصيانــة في النجف االشــرف
ومبتابعة واشراف مديرية املوارد
املائيــة شــعبة ري املشــخاب
تطهير اجلنابيــة اليمنى جلدول
املشــخاب بهــدف احلصــول
على انســيابية عاليــة للمياه
وايصالها للذنائب.

كونها تتميــز برصانتها ومتانتها
فضالً عــن وجود مــاكات صيانة
متخصصة في الشــركة مؤهلة
بدورات تدريبية من قبل شــركات
أوروبية حرصــا ً منها علــى أرواح
املرتادين للمدينة ولتوفير اخلدمات
الشــاملة لهم مــع اإلرتقاء بهم
الى مســتوى اخلدمات املقدمة في
األماكن الترفيهية العاملية .
يذكــر أن مدينــة العاب الــزوراء
هي أحد مشــاريع هيئة إستثمار
بغداد املمنوحــة إجازة في القطاع
الترفيهــي والتــي نفــذت برعاية
وإشــراف رئيس الهيئــة املهندس

شــاكر الزاملــي إذ تتكــون مــن
مجموعــة األلعــاب احلديثة التي
تناســب جميع الفئــات العمرية
ومبنــى مكــون من عــدة طوابق
يضم ألعابــا ألكترونية ومطعما
وكافتيريا وفعاليات ترفيهية أخرى
.
هــذا وقد حقــق املشــروع عقب
تطويــره تقدمــا ً كبيــرا ً وأصبح
الوجهــة الســياحية األولــى في
العاصمة بفســحه اجملــال أمام
العائالت البغدادية للتنزه والتمتع
بجميــع مزايــا املشــروع اإلدارية
والفنية واخلدمية .

«النقل» تناقش العمل بنظام الترانزيت

املشــروع (االول فــي الطارمية
والثاني في سامراء) .
يذكر ان شركة حمورابي العامة
من الشــركات املتخصصة في
مشــاريع الطرق واجلسور وسبق
ان اجنــزت العديد من املشــاريع
باالعتماد على مالكاتها املنتشرة
بأغلب احملافظات ومســتمرة في
تنفيذ جميع املشــاريع املوكلة
لها في عموم احملافظات .

بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت اللجنــة الوزارية العليا
للنقــل بالعبــور (الترانزيــت)
اجتماعا موســعا في مقر وزارة
النقل ملناقشــة العمل بنظام
الترانزيت.
وقال الوكيل الفني لوزارة النقل
عبــداهلل لعيبــي ان االجتماع
ناقش اهــم التفاصيل اخلاصة
بعمل نظــام الترانزيت للوصول

الى نتائج ذات جدوى اقتصادية
تعود بالنفع علــى وزارة النقل
بجميع تشــكيالتها  ،مؤكدا ً ان
وزارة النقل تســعى الى تطبيق
هذا النظام ووضع خارطة طريق
له «مشــيرا انه البــد من وجود
دراســة علمية جلــذب البواخر
والشاحنـــات للعبـــور عـــن
طريـق العـــراق الـــى الـدول
االخـرى.

بدء التشغيل التجريبي لمطحنة المناخل الذهبية الحديثة باألنبار

خلية األزمة الخدمية تتابع تأمين وتجهيز الحصص التموينية
بغداد  -الصباح الجديد:
تابعــت خلية االزمــة الوزارية في
وزارة التجــارة تأمــن وجتهيز املواد
التموينيــة وتخصيصاتها املالية
واحلصــص املقررة منها لالشــهر
املتبقية مــن العام احلالي احلصص
املؤمنــة للفصل االول مــن العام
املقبــل خصوصا ما يخــص مادة
الطحني حتســبا للظروف احمليطة
بالبــاد والهميتهــا فــي املائدة
العراقيــة فضــا عن مناقشــة
استعداداتها للمشاركة في الزيارة
االربعينية.
وقــال الناطــق االعالمي لــوزارة
التجــارة محمد حنــون ان اخللية
ناقشت جملة من املواضيع االخرى
واملعروضــة على جــدول اعمالها

منها التأكيد على الــدور الرقابي
امليدانــي فــي متابعــة التجهيز
والتســلم واخذ عينــات من املواد
املوزعــة لــدى الــوكالء واملواطن
وعينات من الســوق احمللية لغرض
اجــراء الفحوصــات ومطابقتها
مع املواد التي تتعامــل بها الوزارة
ومواصفاتها وكذلك التوجيه على
ضــرورة معاجلة عطــات املطاحن
احلكوميــة خدمــة للصالح العام
ومناقشــة مالحظات مفتش عام
نينوى عن آليات وكميات التجهيز
للمناطــق احملــررة فــي املوصــل
والتشــديد على االهتمام بشكل
خاص بتامني احلصــص التموينية
للعائالت في احملافظات التي حتررت.
واضــاف الناطــق االعالمــي ان
مــا يخص املشــاركة فــي الزيارة
االربعينيــة ان اخللية اشــارت الى

دورالــوزارة املهم والســاند ضمن
محورها اخملصص لها مؤكدة على
ضرورة حل االشــكاليات ملادة الكاز
مع مجلس محافظة كربالء فضال
على برمجة وصول ســيارت الوزارة
الى ان تصل كاملة في ذروة الزيارة
واملتوقع ان تشــهد وصــول اعداد
كبيرة من االجانب الداء مراســيم
الزيارة .
ولفــت الناطق االعالمي ان اجتماع
اخللية حضره مفتش عــام الوزارة
مؤيد الساعدي حيث ابدى العديد
مــن املالحظات التــي رصدها من
خالل عملهم الرقابي والتفتيشي
امليداني على دوائر وشركات الوزارة .
على صعيد متصل اعلنت الشركة
العامة لتصنيع احلبــوب في وزارة
التجارة عــن قيام جلنة فنية باجراء
عمليــة التشــغيل التجريبــي

ملطحنة املناخــل الذهبية احلديثة
في االنبار.
وقال مدير عام الشــركة املهندس
جاســم محمد العامــري ان جلنة
فنيــة مشــتركة أجــرت عملية
التشــغيل التجريبــي للمطحنة
التركية املنشــأ من شركة امياش
املتخصصة بصناعة املطاحن حيث
ســتكون إمكانية دخول املطحنة
مرحلة اإلنتــاج الفعلي بعد ظهور
نتائج فحص اإلنتاج األولي.
واضــاف املديــر العــام ان انتــاج
املطحنة سيرفد العائالت االنبارية
مبادة الطحني اجليد وحتقيق االكتفاء
الذاتــي للمحافظة مــن الطحني
املنتج باملطاحن العاملة في االنبار
والتــي اعيــد تأهيلها بعــد حترير
احملافظــة من ســيطرة العصابات
اإلرهابية .
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وفد روسي بحث التسوية

في اطار زيارة السيسي اليها

ّ
روسيا توقع اتفاقا للشراكة الشاملة

السورية في الرياض

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة اخلارجية الروســية امس الثالثاء
أن وفدا روســيا زار الســعودية خالل اليومني
املاضيني لبحث آخر مســتجدات الوضع في
سوريا.
وقالت اخلارجية في بيان نشرته على موقعها
اإللكتروني« :قام وفد روســي رفيع املســتوى
ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية
الســورية ألكســندر الفرينتيف ،ونائب وزير
اخلارجية الروسي ســيرغي فيرشينني وممثلني
عن وزارة الدفاع الروسية ،بزيارة إلى السعودية
يومي  14و 15أكتوبر احلالي».
وأضافــت أن الوفــد عقد مباحثــات مع ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان ،ومع وزير
اخلارجية عــادل اجلبير وجــرى «تبادل مفصل
لآلراء حول الوضع في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،مع التركيز على مســتجدات الوضع
في سوريا».
وحسب البيان ،فإن الطرفني عبرا عن «اإلدراك
املشــترك لضــرورة القضاء نهائيــا على بؤر
اإلرهاب فــي ســوريا ،وأهمية اإلســراع في
التوصل إلى تســوية سياســية ثابتة ودائمة
لألزمة السورية».

وزير الخارجية األميركي
في السعودية لبحث
اختفاء خاشقجي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال صحفيــون يرافقون وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو ،إنه اجتمع مع نظيره الســعودي
عادل اجلبير فــي الرياض امــس الثالثاء لبحث
اختفاء الصحفي الســعودي جمال خاشقجي
في اسطنبول قبل أسبوعني.
وقال أحد الصحفيــن «كان الوزيران يتحدثان
بود عندما دخلنا ،ثم توقفا عن الكالم وجلســا
صامتني إلى أن خرجنا».
وأضاف أن من املتوقع أن يجتمع بومبيو مع ولي
العهد األمير محمد بن سلمان في وقت الحق.
وباملقابــل ذكرت وســائل إعــام تركية أن من
املقرر ان يعاود الفريق األمنــي التركي املكلف
بالتحقيــق فــي اختفــاء جمال خاشــقجي،
تفتيــش القنصلية في اســطنبول مرة أخرى
اســتكماال إلجراءات التحقيق املشــترك مع
اجلانب السعودي.
ولم ترشــح اية نتائج عن التفتيش حتى وقت
متأخر من امس الثالثاء

والتعاون االستراتيجي مع مصر

متابعة ـ الصباح الجديد:
أوعــز الرئيــس الروســي بتوقيع
اتفاق حول الشــراكة الشــاملة
والتعاون االستراتيجي على أعلى
املســتويات مــع مصر ،حســب
ما جــاء علــى املوقع الرســمي
للمعلومات القانونية الروســي،
وكالة «سبوتنيك» الروسية.
جاء هذا خالل زيارة قام بها الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي الى
روسيا وتستغرق ثالثة ايام
وجاء علــى موقــع «املعلومات»:
«قبــول اقتــراح وزارة اخلارجيــة
الروســية ،املتفــق عليهــا مــع
السلطات التنفيذية املعنية ،حول
التوقيع على اتفاق (بني موســكو
والقاهرة) حول الشراكة الشاملة
والتعاون االستراتيجي ،وعلى أعلى
املستويات».
وقــال الناطق باســم الرئاســة
املصرية الســفير بسام راضي إن
قمة السيســي– بوتني ستشهد
بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية
املتميــزة علــى كافــة الصعد،
فضــاً عــن مواصلة التشــاور
والتنســيق املكثف حول القضايا
اإلقليميــة والدولية ذات االهتمام
املشترك ،وذلك في إطار الشراكة
اإلستراتيجية وحرص البلدين على
تعزيزها ودفعها إلى أمام.
فــي غضون ذلــك ،وصلت عناصر
مــن قوات اإلنزال اجلوى الروســية
إلى مصر ،حيــث ُتري عناصر من
وحدات املظالت املصرية والروسية
فعاليات التدريب املشترك (حماة
الصداقة  )-3والذي تســتضيفه
مصــر حاليــا ً وحتى  26تشــرين
األول (أكتوبــر) اجلاري في منطقة
التدريبات اخلاصــة بقيادة وحدات
املظــات .وقــال الناطق باســم

في جنيف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعــرب ممثلــو الكنيســت اإلســرائيلي عــن
امتعاضهم مــن كلمة رئيــس مجلس األمة
الكويتي مرزوق الغامن في جنيف ،التي ركز فيها
على فضح املمارسات اإلسرائيلية ضد الشعب
الفلسطيني.
وأثنــاء إلقاء الغــامن كلمته في مؤمتــر االحتاد
البرملانــي الدولي فــي جنيف بسويســرا ،بدأ
الوفد اإلسرائيلي باالحتجاج علنا على الكلمة،
مطالبا مبقاطعتها.
ولم يكتف أعضاء الوفد اإلسرائيلي باالحتجاج
من مقاعدهم ،ونزلوا إلى منصة الرئاسة حيث
كانت جتلس رئيســة االحتاد البرملانــي الدولي
غابرييال بــارون ،وأمني عام االحتاد مارتن شــونغ
كونغ ،وأبدوا اعتراضهم على ما جاء في كلمة
الغــامن ،التي حظيت في النهاية باستحســان
أعضــاء اجلمعية العامــة لالحتاد ،وبإشــادات
واسعة من الكثير من الوفود املشاركة.

قال الناطق باسم
الرئاسة المصرية
السفير بسام
راضي إن قمة
السيسي– بوتين
ستشهد بحث سبل
تعزيز العالقات
الثنائية المتميزة
على كافة الصعد،
فض ًال عن مواصلة

اجليــش العقيــد أركان حرب تامر
الرفاعيك «إن التدريبات املشتركة
تشــمل العديــد من األنشــطة
والفعاليات التــي تتضمن تبادل
اخلبرات التدريبية ملهمات الوحدات
اخلاصة ،وتنفيذ أشــكال الرمايات
غيــر النمطيــة ،والتدريــب على
أعمــال قتــال القــوات اخلاصة
ومكافحــة اإلرهــاب ،وفقــا ً إلى
أرقــى النظم التدريبيــة احلديثة،
وكذلك تنفيذ أعمال اإلســقاط
لألفراد واملعدات واملركبات لعناصر

مشتركة من اجلانبني».
ومت اإلعــداد والتخطيــط اجليــد
لتنفيــذ النشــاطات واألهــداف
التدريبيــة اخملططة ،ما يســاهم
فــي خلق بيئــة غنيــة باملهارات
والتكتيــكات احلديثــة لتحقيق
أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن
التدريبات في الشــكل الذي يؤدي
إلــى تخطيــط وإدارة العمليات
بكفاءة عاليــة لتوحيد املفاهيم
بني القوات املشاركة.
وأضــاف« :أن التدريبــات تأتي في

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوردت تقاريــر تناقلهــا عــدد من
وســائل االعالم املعروفة واملهمة
امــس ،ان وزير العــدل األميركي
جيــف سيشــنز اعلن فــي وقت
متأخر من أمــس االول االثنني  ،أن
بــاده صنّفت خمــس جماعات،
بينهــا «حــزب اهلل» اللبنانــي،
باعتبارها عصابات للجرمية العابرة
للحدود ،الستهدافها بتحقيقات
وإجراءات قضائية أكثر صرامة.

جــاء ذلــك لــدى إعــان الوزير
تشــكيل «فريق عمــل ملكافحة
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود»،
مشيرا ً إلى أن نائبه رود روزنشتاين
وسيضم» مدعني عامني
سيرأسه،
ّ
سينســقون جهودنا
محنكــن
ّ
ويعدون خطة إلخراج ّ
كل من هذه
ّ
اجملموعات من شوارعنا إلى األبد».
وأضاف سيشــنز أن اجلماعات هي
«أم.أس( »-13مق ّرها الســلفادور)
وكارتيالت «سينالوا» و»خاليسكو

نويفا خينيراسيون» املكسيكيان
و»كالن دل غولفو» الكولومبي.
العمل»ســيضم
وتابــع أن «فريق
ّ
جلانــا ً فرعية ّ
لكل مــن اجلماعات
اخلمس املستهدفة ،مشددا ً على
ّ
«يشكل أولوية
أن التعامل معها
بالنســبة إلــى الرئيــس (دونالد
أديت
ترامب) وإدارتــه» .وزاد« :يوم
َ
القسم الدســتورية وزيرا ً للعدل،
أمرنــي الرئيس ترامــب بتعطيل
هذه اجلماعات وتفكيكها» .وباتت

الواليات املتحدة تتعامل مع «حزب
اهلل» بوصفه «عصابة» ،علما ً أنه
مدرج على الئحتهــا للتنظيمات
اإلرهابيــة .وذكر الوزيــر أن فريقا ً
خاصا ً مــن «املدعني من ذوي اخلبرة
فــي مجــاالت التهريــب الدولي
للمخــدرات واإلرهــاب واجلرميــة
املنظمة وغسل األموال» سيحقق
مع أفراد وشبكات يدعمون «حزب
اهلل» .وأضاف« :مع تشكيل فريق
العمل اجلديد ،ســتصبح جهودنا

موجهة في شــكل أفضل وأكثر
ّ
فاعلية» .وأشــار إلــى أن أعضاء
الفريق سيطرحون عليه «خالل 90
يوماً ،توصيات خاصة حول أفضل
الســبل حملاكمة هــذه اجلماعات
وإبعادها من شــوارعنا في نهاية
املطــاف» .وزاد« :بفضل مشــورة
هؤالء املهنيني ذوي اخلبرة ،ستكون
اإلدارة أكثــر قدرة علــى متابعة
(تنفيــذ) أمــر الرئيــس وتفكيك
(جماعات) اجلرمية املنظمة العابرة

للحدود».
وكان الوزير األميركــي ّ
ركز العام
املاضي على ضــرورة متابعة كل
االتهامــات املمكنة ضــد أعضاء
جماعــة «أم.أس ،»-13مبــا فيها
االبتــزاز واســتخدام الســاح
وانتهــاك قانــون الضرائب .وباتت
هذه العصابة هدفا ً رئيســا ً إلدارة
ترامب ،فــي ّ
ظل حملة واســعة
تنفذهــا ملكافحة الهجــرة غير
الشرعية.

فضيحة تسريب جديدة للمعلومات السرية في الواليات المتحدة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعترف املوظف السابق في مجلس
الشــيوخ األمريكي جيمس وولف
بتضليلــه مكتــب التحقيقــات
الفدرالي حول اتصاالته مع وسائل

اإلعالم،
مفجرا فضيحة تســريب
ّ
جديــدة للمعلومات الســرية في
الواليات املتحدة.
وحســب التحقيــق ،فــإن وولف
الذي كان يتــرأس اخلدمة األمنية

فــي اللجنــة اخلاصــة لشــؤون
االســتخبارات في اجمللس ،ســرب
لوســائل اإلعالم معلومات ممنوعة
من النشر.
وارتبط وولف على مدى ســنوات

ُمني بهزيمة تاريخية في انتخابات والية بافاريا

ميركل تتعهد استعادة «ثقة» األلمان
متابعة ــ الصباح اجلديد :
تعهــدت املستشــارة األملانية
أنغيال مركل بذل مزيد من اجلهود،
فــي ســبيل «اســتعادة ثقة»
مواطنيها بائتالفهــا احلكومي
الــذي ُمني بهزميــة تاريخية في
انتخابات والية بافاريا.
ّ
وحل حــزب «االحتاد املســيحي
االجتماعــي» ،احلليــف احملافظ
األساســي ملركل ،في الطليعة
بنيله  37فــي املئة من األصوات.
لكن هــذه النتيجة تُعتبر هزمية
سياســية حلزب يهيمــن على
الوالية منذ خمســينات القرن
العشرين.
ّ
وحل حزب اخلضر ثانيا ً ( 17,8في
املئة) ،تاله حزب «البديل من أجل
أملانيا» اليمينــي املتطرف (10,6
في املئة) واحملافظون املستقلون
( 11,6في املئة) ثم الليبراليون (5
في املئة).
وقالت مركل« :أظهــرت (نتائج
االنتخابــات) أنه حتى مع أفضل
التقدميــات االقتصاديــة ،ومــع
نســبة توظيف شبه كاملة في
كل أنحــاء والية بافاريــا ،هذا ال
يكفي الناس ،عندما يكون هناك
شيء مفقود ومهم جداً :الثقة».
وأضافت« :بصفتي مستشــارة
لهذا االئتــاف الكبيــر ،أرى أن
العبــرة ممّا حدث هــي وجوب أن

إطار دعم ركائز التعاون املشــترك
بني القــوات املســلحة املصرية
والروسية».
وبدأت تدريبــات «حماة الصداقة»
للمــرة األولى عام  2016في مصر،
ثــم نفذت في روســيا عام ،2017
ما يعكس عمق عالقات الشراكة
والتعاون اإلستراتيجي في الكثير
من اجملاالت.
من جهة أخرى ،التقى وزير الدفاع
املصــري الفريــق أول محمد زكي
وزير الدفــاع القبرصي ســافاس

أنغليديس والوفد املرافق له الذي
يزور مصر حالياً.
وقــال الرفاعــي إن اللقــاء تناول
آخر املســتجدات على الساحتني
اإلقليميــة والدوليــة ،وتنســيق
اجلهــود ملواجهــة التحديــات
املشــتركة وإرســاء دعائم األمن
واالســتقرار في املنطقة ،كما مت
بحث عدد من امللفــات واملواضيع
ذات الصلة في مجــاالت التعاون
العســكري والتدريبات املشتركة
وتبــادل اخلبــرات فــي الكثير من

اجملاالت.
أكد زكي عمق الروابط الراســخة
التي جتمــع بني البلدين ،معربا ً عن
تطلعه إلــى أن تشــهد املرحلة
املقبلة مزيدا ً من التعاون .وأشــاد
وزير الدفــاع القبرصــي بالتطور
املستمر في العالقات العسكرية
املصرية -القبرصية وما شــهده
التعاون الثنائي بــن البلدين في
مجاالت كثيرة .وحضر اللقاء عدد
من قادة القوات املسلحة والسفير
القبرصي في القاهرة.

ّ
يمهد لمالحقة خمس جماعات بينها «حزب اهلل»
فريق أميركي

الكنيست مستاء

من كلمة الكويت
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أبذل مزيدا ً لضمان أن تكون هذه
الثقة موجــودة ،وأن تكون نتائج
عملنا واضحة ،وسأفعل ذلك».
وال تطمئن هــذه النتائج مركل
وحزبها الذي ســيواجه اقتراعا ً
صعبا ً آخر في  28الشهر اجلاري،
في والية هيســن التــي يديرها
احملافظون ضمن ائتالف مع أنصار
البيئة .وعشــية لقاء لقياديني
فــي حــزب «االحتاد املســيحي
الدميوقراطــي» ،بينهــم مركل،
قالــت األمينة العامــة للحزب
أنغريت كرامــب -كارنبوير« :إنه
إنذار للحــزب ،لذلك ســتكون
هيســن أولويتنا في األسبوعني
نبدد قوتنا اآلن في
املقبلــن ،ولن ّ
نقاشــات داخلية» .واستدركت

مشددة على ضرورة «تغيير منط
العمل احلكومي بأكمله».
ووافقتهــا رئيســة احلــزب
االشــتراكي الدميوقراطي أندريا
ناليس الرأي بأن «األداء الســيء
للتحالف الكبيــر في برلني ،هو
أحد أسباب الفشل».
لكن كثيرين يلومون زعيم « في
بافاريا ،محاوال ً اســتعادة ناخبني
باتوا مييلون إلى حزب «البديل من
أجل أملانيا».
ودافع زيهوفر عن أسوأ أداء حلزبه
في بافاريــا منذ عقود ،قائالً« :لن
أناقش أحــدا ً في موقفي» .وأص ّر
علــى أن حزبــه مــا زال يحظى
بـــ «دور خــاص فــي املشــهد
السياســي األملاني» .كما أعلن

أنه يعتزم «إجنــاز مهمته» وزيرا ً
للداخلية ،مع احتمال استمراره
في استفزاز مركل.
في املقابل ،أشــاد حزب «البديل
مــن أجــل أملانيــا» بنتائــج
االنتخابــات ،إذ قالــت القيادية
أليس فيدل« :من ص ّوت ملصلحة
حزب البديل فــي بافاريا ،ص ّوت
أيضا ً لرحيل مركل».
ودعت إلــى تنظيــم انتخابات
رحــب بها وزير
نيابية مبكــرةّ ،
الداخليــة اإليطالــي ماتيــو
ســالفيني ،معتبــرا ً مــا جرى
«هزمية تاريخيــة للدميوقراطيني
املسيحيني واالشتراكيني» ،وزاد:
«وداعا ً مركل».
في الســياق ذاته ،أشادت زعيمة
«التجمــع الوطنــي»
حــزب
ّ
الفرنســي اليمينــي املتطرف
مارين لوبن بـ «دينامية» أظهرتها
أحــزاب اليمــن املتطــرف في
انتخابات بافاريا ،وفي االنتخابات
البلدية البلجيكية .وكتبت على
«تويتر» أن ذلك «يؤكد على حت ّول
آت في التوازنات السياسية في
ٍ
البرملان األوروبي ،في أيار» املقبل.
على صعيد آخر ،ح ّررت الشرطة
األملانية امرأة اتخذها رجل رهينة
في محطة القطارات الرئيســة
فــي كولونيــا ،وأعلنــت أنهــا
اعتقلت اخلاطف

بعالقــة غراميــة بصحفيــة في
موقع «بازفيــد» وجريدة «نيويورك
تاميز» ،فساعدها في احلصول على
معلومات اســتخدمتها لنشــر
مقال عــن كارتير بايج ،مســاعد

الرئيس دونالد ترامب مما تسبب في
فتح حتقيق معه.
وتبــن أن وولــف زود عــددا مــن
الصحفيــن اآلخريــن باملعلومات
الســرية ،قبل اعتقالــه في يونيو

املاضي.
وولف مهدد بالسجن ملدة قد تصل
إلى  5ســنوات وغرامة بـ 250ألف
دوالر ،ومــن املتوقع أن يصدر احلكم
عليه نهاية كانون اول املقبل
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أكد أنه يريد مشاورة حلفائه أوال

إقالة رئيس الحكومة

انتقادات داخلية جعلت رئيس الوزراء األسترالي

التدهور االقتصادي

اليمني على خلفية

يتريث في نقل السفارة إلى القدس

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقال الرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي
امس االول األثنني رئيس احلكومة أحمد عبيد
بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور
االقتصــادي ،وفقا لوكالة ســبأ الرســمية
لألنباء.
وذكرت الوكالة أن القرار يأتي «نتيجة لإلهمال
الــذي رافق أداء احلكومة خالل الفترة املاضية
في اجملاالت االقتصادية واخلدمية ،وتعثر األداء
احلكومــي في تخفيف معاناة أبناء شــعبنا
وحلحلة مشــكالته وتوفير احتياجاته وعدم
قدرتها على اتخاذ إجــراءات حقيقية لوقف
التدهور االقتصــادي في البلــد ،وخصوصا ً
انهيار العملة احمللية».
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل
الــدوالر منذ  ،2015العام الــذي تدخلت فيه
السعودية وحلفاؤها عسكريا ً ضد املتمردين
احلوثيني الذين يســيطرون علــى العاصمة
صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.
وخرجــت تظاهرات الشــهر املاضي في عدة
مــدن بينها عــدن ،املقر املؤقــت للحكومة
املعتــرف بهــا دوليــا ،احتجاجــا على غالء
املعيشة وتدني قيمة العملة اليمنية.
وعني هادي وزير األشغال العامة والطرق معني
عبد امللك سعيد رئيسا للوزراء خلفا لنب دغر.
وقالت مصادر سياسية مينية لوكالة فرانس
برس أن ســعيد ميتلك عالقــات «ممتازة» مع
السعودية واإلمارات ،الشريكتني الرئيستني
في التحالف العســكري في اليمن منذ عام
.2015
وباإلضافــة إلى ذلك ،تطرق القــرار أيضا إلى
«فشل» احلكومة برئاسة بن دغر « في اتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملواجهة كارثة إعصار لبان
مبحافظة املهرة وما أصــاب أبناء املهرة جراء
هذه الكارثة دون حترك فعلي من احلكومة».

متابعة ـ الصباح الجديد:

في مواجهة انتقادات في الداخل
وتهديدات برد جتاري من اخلارج ،بدا
رئيس الوزراء االسترالي سكوت
موريســون مترددا في تنفيذ قرار
نقل ســفارة بالده في إسرائيل
من تل أبيب إلى القدس ،وأكد أنه
يريد مشاورة حلفائه أوال.
واتهم موريســون بأنــه يخالف
ســبعني عاما من السياســة
اخلارجيــة االســترالية بينمــا
حتدثت أنباء عن إمكانية أن تعلق
إندونيســيا اتفاقا جتاريــا ثنائيا.
لذلك أبلغ رئيــس الوزراء البرملان
بأنه لم يتخذ قرارا حاســما بعد
في هذا الشأن.
وبعد ساعات من إعالنه الفكرة،
قال موريســون امس الثالثاء أنه
يرغب في «اســتطالع آراء» قادة
املنطقــة في هذه القــرار «قبل
أن تكــون احلكومــة وجهة نظر
محددة حول هذه القضية».
وكان موريســون أعلن في مؤمتر
صحافــي امــس الثالثــاء إنه
«منفتــح» علــى مقترحات لم
يحدد مصدرها لالعتراف رسم ًيا
بالقدس عاصم ًة إلسرائيل ونقل
ســفارة بالده إليها ،كما فعلت
الواليات املتحدة في أيار املاضي.
واحتلــت اســرائيل القــدس
الشــرقية العربيــة وضمتهــا
فــي  .1967وهــي تعتبر القدس
«عاصمتها املوحــدة واألبدية»،
بينمــا يطالب الفلســطينيون
بالقــدس الشــرقية عاصمــة
لدولتهم املنشودة.
واعتــرف الرئيــس األميركي في
السادس من كانون األول  ،بالقدس
عاصمــة إلســرائيل ،متجاهالً
حتذيرات مختلــف األطراف ،في
خطــوة شــكلت قطيعــة مع
سياسة أسالفه .وأثار هذا القرار
غضب الفلسطينيني واستنكار
اجملتمع الدولي.
ومذاك ،يرفض الفلســطينيون
إجــراء اتصــاالت مــع اإلدارة
األميركية وقيامها بدور الوسيط
في عملية السالم.
وصرح مســؤولون أن قــرار نقل
الســفارة االســترالية إلــى

كان موريسون
أعلن في مؤتمر
صحافي امس
الثالثاء إنه «منفتح»
على مقترحات لم
يحدد مصدرها
لالعتراف رسميًا
ً
عاصمة
بالقدس
إلسرائيل ونقل
سفارة بالده إليها،
كما فعلت الواليات
المتحدة في أيار
الماضي

القدس مطــروح منذ أشــهر.
لكن إعــان موريســون يتزامن
مع حلظة مهمــة ملنصبه على
رأس احلكومــة .فقــد جاء إعالن
موريسون الذي لم يكن متوقعا،
قبل أيــام قليلة مــن انتخابات
تشريعية فرعية ســتجري في
دائــرة انتخابية يهيمــن عليها
اليهــود في ســيدني .وتشــير
اســتطالعات الرأي إلــى تراجع
مرشــح احلزب الليبرالــي الذي
ينتمي إليه موريســون ســفير
استراليا السابق في اسرائيل.
ورحــب رئيــس احلكومــة
االســرائيلي بنيامــن نتانياهو
بإعــان موريســون .وكتب على
تويتــر «أبلغني بأنــه ّ
يفكر في
االعتــراف رســم ًيا بالقــدس
عاصم ًة إلسرائيل ونقل السفارة
األســترالية إلى القدس .أنا ممنت
جدا له على ذلك».
لكن القرار واجه موقفا مختلفا

من قبل الفلسطينيني وكذلك
إندونيســيا أكبر دولــة في عدد
املسلمني في العالم.
وقال وزير اخلارجية الفلسطيني
رياض املالكي الــذي يقوم بزيارة
رســمية إلى جاكرتا الثالثاء إن
اســتراليا «ســتنتهك القانون
الدولي» وقــرارات مجلس األمن
الدولي إذغ قامت بنقل السفارة.
وأضــاف أن «اســتراليا جتــازف
بعالقاتهــا التجارية وفي قطاع
األعمــال مــع بقيــة العالــم
وخصوصا مع العالم االسالمي».
وتابــع «آمل أن تعيد اســتراليا
النظر فــي قرارها قبــل القيام
بتحرك من هــذا النوع ألغراض
تتعلق باالنتخابات».
ونقلت قناة التلفزيون االسترالية
احلكوميــة «ايه بي ســي» عن
مســؤول في جاكرتــا قوله إن
اتفاقا جتاريا مهمــا بني البلدين
قد يجمــد .وصرح مســؤولون

في وزارتــي اخلارجيــة والتجارة
االندونيســيتني لوكالة فرانس
برس أنه ليست هناك أي خطط
لتعليــق احملادثات حــول االتفاق.
لكن موريســون أكــد أنه ناقش
القضية مع الرئيس اإلندونيسي
جوكو ويدودو في سلســلة من
االتصاالت الهاتفية.
وقــال موريســون للبرملــان
«ســنواصل العمل بشكل وثيق
وبتعاون مع حلفائنا وشــركائنا
في جميــع أنحــاء العالم حول
هذه القضية».
اتهام باستمالة الناخبني
وصف موريســون «املقترحات»
لالعتــراف بالقــدس عاصمــة
السرائيل ونقل سفارة أستراليا
إليهــا ب»املعقولة» و»املقنعة»،
وأكد أن احلكومة ستنظر فيها.
وقال رئيــس الوزراء االســترالي
«نحن ملتزمــون بحل الدولتني»،

اســرائيل ودولة فلســطينية.
وأضاف «لكن بصراحة ال تســير
األمور علــى ما يرام ،ولم يتحقق
التقــدم ،وعلينا أال
الكثيــر من
ّ
نواصــل فعل الشــيء نفســه
ونتوقع نتائج مختلفة».
وستؤدي هزمية انتخابية للحزب
الليبرالي إلى خســارته املقعد
الــذي يؤمــن لــه األغلبية في
البرملان.
واتهمــت بيني وونــغ املتحدثة
باســم حزب العمــال املعارض،
موريســون بالقيام بهذا اإلعالن
بشأن القدس من أجل استمالة
مزيد من الناخبني.
وقالت إن «ســكوت موريســون
يائــس حاليــا ازاء البقــاء في
منصبه إلى درجة أنه مســتعد
ليقول أي شيء إذا كان يعتقد أنه
ســيجلب له مزيدا من األصوات
 ،حتــى على حســاب املصلحة
القومية ألستراليا».

وأصبــح موريســون رئيســا
للحكومة في آب املاضي بعد أن
أزاح احملافظــون مالكولم ترنبول
املسؤول األكثر اعتداال في احلزب،
من هذا املنصب.
وعندما أعلــن الرئيس األميركي
دونالــد ترامب عن نقل ســفارة
الواليــات املتحدة إلــى القدس،
نأت حكومة ترنبــول عن القرار
األميركي واعتبرت أنه ال يساهم
في عملية الســام بني اسرائيل
والفلسطينيني.
ونفى موريســون تصريحات بأن
قراره جاء نتيجة ضغط مارسته
الواليــات املتحــدة أو أن يكــون
مرتبطــا باالنتخابات فــي دائرة
وونتوورث التي ستجرى السبت.
وقال «اتخذت هــذا القرار بدون
أي تدخل مــن الواليات املتحدة».
وأضــاف أن هذه املســألة «لم
تطرح في مناقشات أجريتها مع
الرئيس أو املسؤولني» األميركيني.

وزير الدفاع األميركي يؤكد أن ترامب يدعمه بالكامل
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الدفاع األميركي جيم
ماتيس امس الثالثــاء أن دونالد
ترامب أكد له تأييده الكامل له
وذلك غداة تصريحــات للرئيس
األميركــي أثارت على مــا يبدو
تساؤالت بشأن مصيره.
وأكد ماتيــس للصحافيني على
منت طائرة أقلته من واشــنطن
إلى هوشــي منه في مســتهل
جولة آســيوية تشــمل فيتنام
وســنغافورة ،أنه حتدث مباشرة
مــع ترامب هاتفيــا امس االول
اإلثنني بتوقيت واشنطن.
وجاءت تصريحــات ماتيس بعد
أن بثــت شــبكة ســي.بي.إس
التلفزيونية األحد املاضي مقابلة
مع ترامب أملح فيها إلى احتمال
مغادرة ماتيس البنتاغون.

وأضــاف «لكن اجلنــرال ماتيس
شخص طيب .نتفق معه بشكل
جيد جدا .رمبا يغادر ،أعني أنه في
مرحلة ما اجلميع يغادرون».
وفي وقت ســابق خــال الرحلة
التي اســتمرت  20ســاعة إلى
فيتنــام  ،قبــل أن يتحــدث إلى
ترامب الذي كان بدوره في طريقه
إلى فلوريــدا على منت إيرفورس-
وان  ،سئل ماتيس عما استنتجه
من تصريحات ترامب.
وقال ماتيس «أنا ضمن فريقه .لم
نتحدث أبدا عن مسألة مغادرتي.
وكما ترون هنا ،نحن في طريقنا،
ونواصل فحسب القيام بعملنا،
ليس هناك مشــكلة» .وأضاف
بأنه لم يتسجل أبدا لدي أي من
األحزاب السياســية وأن من هم
في اجليش «غير سياسيني بكل

فخر».
وبلغــت التكهنــات ذروتها في
أيلــول عندما نشــر الصحافي
اخملضرم بــوب وودورد كتابا يروي
فيه الفوضى داخل البيت األبيض
وجــاء فيــه أن ماتيس شــكك
بأحــكام ترامب وشــبه فهمه
بفهم طفل عمره  10أو  11سنة.
وماتيس اجلنــرال الســابق في
سالح املارينز املعروف بتحفظه،
يتجنب مناقشــة السياسة أو
عالقتــه بترامــب .ويعتقد على
نطاق واســع أن الرئيس يشــعر
باالســتياء عند مقارنته بشكل
ســلبي مع ماتيس الذي يتمتع
بتأييد كبير من احلزبني.
ويــروي كتــاب وودورد عــددا من
الوقائــع يقول الكتاب أن ماتيس
أو مسؤولني في إدارة ترامب أخروا

تقـرير

فيهــا تنفيذ أوامر مــن الرئيس،
كتلك التــي أعقبــت تغريدات
لترامب العــام املاضي ذكرت أن
جميــع العســكريني املتحولني
جنســيا يجــب منعهــم من
االلتحاق باجليش.
ويعتزم ترامب إجراء تعديل وزاري
بعد انتخابــات منتصف الوالية،
والتــي ســتحدد ما إذا بوســع
الدميوقراطيني اســتعادة بعض
القوة بعد هزمية مذلة في .2016
وأزاح الرئيــس عــددا مــن كبار
مسؤوليه ومنهم وزير اخلارجية
السابق ريكس تيلرسون واجلنرال
إتــش.آر ماكماســتر ،الذي كان
مستشار األمن القومي.
واألسبوع املاضي أعلنت سفيرته
لدى األمم املتحــدة ،نيكي هايلي،
اســتقالتها التي ستدخل حيز

التنفيذ نهاية العام.
أرخت التكهنات بشــأن مصير
ماتيس فــي إدارة ترامب بظاللها
على وصوله امــس الثالثاء إلى
هوشــي منه ،التي يبــدأ منها
جولة آســيوية تستمر أسبوعا،
ويرجح أن يهيمــن عليها التوتر
املتصاعد بني واشــنطن وبكني
بشأن عدد من القضايا.
وفــي طريقــه إلى فيتنــام ندد
ماتيــس بالنفــوذ العســكري
املتزايد للصني فــي بحر الصني
اجلنوبي ،و»املمارسات االقتصادية
املفترسة» إزاء دول أصغر حجما
في آسيا.
لكن بعد أســابيع مــن تدهور
العالقات العسكرية مع الصني
وســط اســتمرار نزاع جتاري مع
الواليــات املتحدة ،قــال ماتيس

إن واشــنطن ال حتــاول تقييــد
منافسها في منطقة الهادئ.
وقــال للصحافيني «واضح أننا ال
نســعى الحتواء الصني» وأضاف
«لو فكرنــا بذلك التخذنا موقفا
مختلفا متاما».
وكانــت جولــة وزيــر الدفــاع
األميركي تشــمل في األساس
محطــة في بكني ،لكــن الزيارة
ألغيــت بعد امتنــاع الصني عن
حتديــد موعد لــه مــع نظيره
الصيني .
ونــادرا مــا يقــوم وزراء دفــاع
أميركيــون مبثل هــذه الزيارات.
ويعــد وجــود ماتيس مؤشــرا
قويا على األهميــة التي توليها
واشنطن لعزيز العالقات مع أحد
أعدائها الســابقني وسط تزايد
التوتر مع الصني.

عائالت تتلهف للقاء
أقاربها في الجوالن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
منذ ســبع ســنوات ،لم يتمكن محمود من
رؤية أقربائه املقيمني في القسم الذي حتتله
إسرائيل من هضبة اجلوالن ،على غرار معاناة
مئات العائالت الدرزيــة املوزعة بني اجلهتني.
لكنه مع إعادة افتتاح معبر القنيطرة أمس
بعد أربع سنوات من إغالقه ،يأمل بأن يلقاهم
قريباً.
واملعبر مخصص لعبور العائالت املقيمة في
اجلزء احملتل من اجلوالن إلى ســورية وقوة األمم
املتحدة ملراقبة فض االشتباك (أندوف).
ويقول الشــيخ محمود الطويل ( 58ســنة)
لوكالة «فرانس برس» أثناء وقوفه عند املعبر:
عمتي منذ سبع سنوات ومشتاق
«لم أر أوالد ّ
إليهــم جــداً .أتواصل معهم عبــر الهاتف
فقط».
ويوضح بحماســة« :كان همنا الوحيد فتح
هــذا املعبــر ألن هناك الكثير مــن العائالت
املنقســمة بني هنا وهناك ،ال يوجد بيت في
اجلوالن إال ولديه أقارب وأهل في الوطن األم».
وقبل اندالع النزاع ،شــكل دروز سورية ثالثة
في املئة من إجمالي عدد ســكان ســورية.
ويعيش  130ألف درزي في إسرائيل بينهم 18
ألفا ً في هضبة اجلوالن احملتلة.
وجتمع عشــرات مــن املســؤولني والضباط
ّ
السوريني ومن الشرطة العسكرية الروسية
ومشــايخ املوحدين الدروز والسكان احتفاال ً
بفتــح البوابــة احلديديــة ،بعد إعــان األمم
املتحدة اجلمعة التوصل إلى اتفاق مع سورية
وإســرائيل .ووضعت على جانب املعبر لوحة
رخامية كبيــرة كتب عليها «هــذه اللوحة
التذكارية مبثابة إحيــاء لذكرى إعادة تفعيل
بوابــة القنيطرة» حملت تاريــخ امس االول
االثنني .ورســم عليهــا العلمان الســوري
والروســي وعلــم األمم املتحدة وشــعار قوة
«أنــدوف» .ويعد هذا املعبــر الطريق الوحيد
الذي يصل بني األراضي الســورية والقســم
احملتل من هضبة اجلــوالن .وقبل اندالع النزاع
في العام  ،2011كان يُســتخدم أساسا ً من
«أنــدوف» التــي تضم حوالــى  1000جندي
يقومون مبراقبــة خط وقف النار الذي يفصل
األجــزاء التي حتتلها إســرائيل من مرتفعات
اجلوالن واألراضي السورية.

المعلمون يواصلون احتجاجاتهم على الغالء

تصريحات المسؤلين اإليرانيين بشأن «تهديد» السفارة في أنقرة متضاربة
متابعة ـ الصباح الجديد:
تضاربت تصريحات مسؤولني إيرانيني
أمس االول االثنني في شأن معلومات
عن إخالء سفارة بالدهم في أنقرة ،بعد
حتذير من تفجير انتحاري يستهدفها.
وشوهدت سيارات شرطة وشرطيون
يرتــدون مالبس مدنيــة وعناصر من
القوات اخلاصــة في شــارع طهران
في أنقرة ،حيث مق ّر الســفارة ،وفي
محيطها .وأوقف الشرطيون سيارات
وفحصــوا هويــات ركابهــا ،بعدما
أغلقوا الشــارع لفترة وجيــزة أمام
حركة السير.
وكانت وســائل إعالم تركية أشــارت
الى إجالء السفير وموظفي السفارة،
بعــد تلقيها حتذيــرا ً حــول تهديد
بتفجير انتحاري يســتهدفها .لكن
وكالة «رويترز» نقلت عن زوار للسفارة
ان نشــاطها طبيعي ،رغم تشــديد

إجراءات األمن.
ونســبت وكالــة األنباء الرســمية
اإليرانيــة (إرنا) الى الســفير اإليراني
فــي أنقرة محمد إبراهيــم طاهريان
فرد قوله إن «الهجوم االنتحاري على
وجهه
السفارة لم يكن سوى تهديد ّ
شخص زعم انتســابه إلى (تنظيم)
داعــش» .وأضــاف أن أجهــزة األمن
«شددت إجراءاتها في محيط
التركية
ّ
الســفارة» ،مســتدركا ً أن «األوضاع
عادية وحتت الســيطرة» ،ونافيا ً أنباء
عن إخالء السفارة.
في طهــران ،نفــى الناطق باســم
اخلارجيــة اإليرانيــة بهرام قاســمي
إخــاء الســفارة في تركيــا ،مؤكدا ً
أن موظفيها «يواصلــون مهماتهم
اليوميــة في أجــواء آمنــة» .وتابع:
«املعلومات عن تهديــد أمني بوجود
انتحاري في السفارة ،محض كذب».
على صعيــد آخــر ،نفذ مد ّرســون
إيرانيون في عشرات املدن أمس ،يوما ً

ثانيا ً من إضراب عن العمل ،احتجاجا ً
على «الغالء والتضخم وتراجع يُعتبر
سابقة للقدرة الشرائية للمد ّرسني».
وتضامــن تالميــذ مع أســاتذتهم،
فيما أعلــن النائب اإلصالحي محمود
صادقي دعمــه اإلضراب ،اذ كتب على
«تويتر»« :مطالب املد ّرسني من أهم ما
يتابعه النواب ،خصوصا ً أعضاء جلنة
التعليــم .ويجب االعتــراف بحقهم
في االحتجاج املدني ،واالســتماع إلى
مطالبهم وتلبيتها».
إلــى ذلــك ،طــرح الرئيــس اإليراني
حســن روحاني «حلوال ً إلخراج البالد
من مشــكالتها االقتصادية» ،بينها
«ضرورة تدخّ ل احلكومــة في مراقبة
ســوق العملة الصعبة ،وتسريعها
ّ
وحتكمها
عملية النم ّو االقتصــادي،
بتداعيــات املشــكالت االقتصادية»،
إضافة الى «تعزيز التعاون مع اجملتمع
الدولي وضرورة وجود مركز قيادي يتابع
شــؤون مواجهة العقوبات» اجلديدة

التي فرضتهــا إدارة الرئيس األميركي
دونالــد ترامب ،بعد انســحابها من
االتفاق النووي املُبرم عام .2015
وأق ّر روحانــي بأن «أصحــاب الدخل
احملدود يواجهون صعوبة في املعيشة،
ّ
ّ
مبشــرا ً
ظــل الظروف الراهنة»،
في
في الوقــت ذاته بـ «حتميــة انتهاء
هذه املرحلة الصعبة ،وعجز الواليات
املتحدة عــن مواصلة نهجها احلالي»
إزاء إيران.
في املقابــل ،اتهم املوفــد األميركي
اخلــاص إليــران براين هــوك طهران
باستخدام إيراداتها النفطية في دعم
اإلرهاب في الشــرق األوسط ومتويله،
مبا في ذلك نشــر صواريخ باليستية.
واعتبر أن جهود االحتاد األوروبي إليجاد
آليــة للتجارة مــع طهــران ،مبا في
«توجه رســالة خاطئة
ذلك النفط،
ّ
ّ
مذكرا ً بأن
في وقــت غير مناســب»،
«أكثر من  100شــركة أوضحت أنها
ستنسحب» من إيران.
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انخفاض بأسعار صرف

الدوالر في بورصة الكفاح
بغداد  -الصباح الجديد:
انخفضت أســعار صرف الدوالر في بورصة
الكفاح واألســواق احمللية امــس الثالثاء (16
تشرين األول  ، )2018وسجلت أسعار بورصة
الكفاح – بغــداد  120.600دينار ،فيما كانت
األسعار ليوم أمس االثنني  120.700دينار.
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة:
ســعر بيع الدوالر =  121الف دينار وســعر
شراء الدوالر = .120الف دينار.

العراق يوافق على

شراء  90ألف طن من
الرز االميركي

بغداد  -الصباح الجديد:
وافق العراق امس الثالثاء ،على شــراء 90
ألف طن من الرز من الواليات املتحدة.
ونقــل موقع «اخبــار العــراق» االنكليزي
الذي يعنى بالشــأن التجــاري  ،عن عضو
الكونغــرس االمريكي رالف أبراهام  ،د .م، .
ألتــو  ،عضو جلنة الزراعة ،فــي بيان له ،إن
«العراق يشــتري ثالثة اضعاف كمية الرز
التي طلبناها في رسالتنا ،مبينا ان عملية
البيع كانت ناجحة».
وتابع ان «شــراء هذه الكميات سيكون له
تأثير فوري وقوي على ســوق الرز األمريكي،
وهــذا بالتأكيــد دليل علــى منتجي الرز
األميركيني الذيــن يزرعون أفضل أنواع الرز
في العالم «.
واضاف ابراهام ،أنه «قاد عدة رســائل الى
العــراق خالل خــال الســنوات القليلة
املاضية التــي تنــادي بالــرز االمريكي»،
مضيفا ان «هذه الدعــوات جنحت في اب
املاضي عندما اشــترى العراق  15الف طن
من الرز االمريكي».
ويحتاج العــراق الى كميات كبيرة من الرز
لســد احتياجات البطاقة التموينية التي
يتم توزيعها على املواطنني بجانب كميات
اخرى من الطحني والزيت والسكر.

استمرار ارتفاع أسعار
النفط في العالم

الصباح الجديد – وكاالت
صعدت العقود اآلجلة للنفط بشكل حاد
بسبب مخاوف بشأن اإلمدادات ،إضافة إلى
تلقي أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات
أظهرت أن كوريا اجلنوبية لم تســتورد أي
نفط مــن إيران في ســبتمبر أيلول للمرة
األولى منذ ســت ســنوات ،قبــل أن يبدأ
فرض العقوبات األميركية على طهران في
نوفمبر تشرين الثاني.
وبحلول الســاعة  0124بتوقيت غرينتش،
ارتفع خام القيــاس العاملي مزيج برنت 98
ســنتا أو  1.22في املئة إلــى  81.41دوالر
للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق
أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر
تشرين األول.
وقفزت العود اآلجلــة للخام األميركي 80
ســنتا أو  1.12في املئة إلــى  72.15دوالر
للبرميــل ،لتواصل مكاســب يوم اجلمعة
بعد خسائر فادحة يومي األربعاء واخلميس.
وكتب وانغ شــياو رئيس بحوث النفط في
جوتاي جونان فيوتشــرز في مذكرة بحثية
«عبر الســوق مــرة أخرى عــن قلقه من
التوترات اجليوسياسية في الشرق األوسط
مما أدى إلى ارتفاع األسعار».

اقتصاد

لتحقيق اإلستقـرار المالـي وخلق بيئة عمـل تتسـم بالتنافسيـة

البنك المركزي العراقي يدعو شركات التوسط الى االندماج
بغداد  -الصباح الجديد:
دعا البنك املركزي العراقي امس
الثالثاء ،شركات التوسط ببيع
وشــراء العمالت األجنبية الى
االندمــاج لتكوين مؤسســـة
صيرفية واحدة.
وقال البنك فــي بيان له تلقت
«الصباح اجلديد» نســخة منه
انه «يدعو الشركات الراغبـــة
باإلندماج لتكوين مؤسســـة
صيرفية واحدة استنادا ً إلـــى
قانون الشــركات رقـــم ()21
لسنـــة  1997املعدل» ،مبينا
ان «الهــدف من ذلك هو حتقيق
اإلستقـــرار املالـي واملصرفـي
وخلــق بيئة عمـــل تتســـم
بالتنافسيـة».
واضاف البنك ان «هذه العملية
ســتخلق قــوة للمؤسســة
املندمجـة ،فضال عن إمكانية
توفير لهــذه املؤسســات منوا ً
ســريعاً» ،مؤكدا ان «تشكيل
كيــان أكبر يغطـــي خدمات
أوسـع تتناسـب مع كبـر حجم
املؤسسة املندمجـة وبالتالـي
حصولها علـى خدمات ماليـة
أوســع من قبل البنك املركزي
تتناسب مع حجمها».
وأوضــح البنــك ان «الدمــج
ســيكون وفق فئتــن احدهما
 Aوالتــي توجــب ان اليقــل
الدمج عن  10شــركات والتي
ستشــكل راس مال ال يقل عن
 5مليارات دينــار» ،الفتا الى ان
«هذه الفئة ستحصل تسمية
بشركة صرافة بدال عن توسط
وستدخـــل نشاط التوسطـ
ببيع وشراء العمالت األجنبيـة
ضمـــن نشاطهـــا كأحــــد
األمتيازات التـــي ستتمــــتع

أوضح البنك ان
«الدمج سيكون على
وفق فئتين احدهما A
والتي توجب ان اليقل
الدمج عن  10شركات
والتي ستشكل راس
مال ال يقل عن 5
مليارات دينار

البنك املركزي العراقي

بهـــا ،اضافة الى السماح لها
بالقيــام باحلــواالت اخلارجية ،
فضــا عــن فتح فــروع لها ال
تتجاوز عن  3فروع».
واكد البنــك ان «الفئة الثانية
والتي يطلــق عليها بـ  Bحيث
يتم دمــج عدد ال يقــل عن 5
شــركات والتــي ستشــكل
راســمال ال يقل عــن  2مليار
و 500مليون دينــار وبواقع 500
مليون دينار لكل شركة» ،الفتا
الى ان «هذه الشركات ستمنح
امتيــازات تشــمل تســمية
املؤسســـة التي ستتمخـض

عـــن االندمــاج بـ(شركـــة
صرافة) وليـــس توسـط حيث
سيدخـــل نشــاط التوسطـ
ببيع وشراء العمالت األجنبيـة
ضمـــن نشاطهـــا كأحــــد
األمتيازات التـي ستتمتع بها» .
ولفــت البنك الــى ان «الفئة
الثالثة تشــمل فئــة  Cحيث
ستمنح هذه الفئـة للشركات
غير الراغبـــة باإلندماج ,والتي
لــم متنح أيــة أمتيــازات كما
منحــت للفئتني أعاله ,عـــدا
األعمــال املوضحة اإلبقاء على
تسمية هذه اجملموعة بشركات

الحرب التجارية بين بكين وواشنطن
تضعف النمو االقتصادي العالمي

الصباح الجديد  -وكاالت:
أكد صندوق النقد الدولي الذي
خفض توقعاته للنمو في سنتي
 2018و ،2019أن احلرب التجارية
املســتعرة بني بكني وواشنطن
تضعف االقتصاد العاملي.
ويتوقع صنــدوق النقد الدولي،
الذي يشــير كذلك إلى اخملاطر
احمليطــة بأزمــة العملــة في
بعض الدول الناشــئة ،أن يبلغ
منو إجمالــي الناجت احمللي العاملي
 3,7%لــكل من هذيــن العامني
أي أقل بـ 0,2نقطة ،وهو معدل
مماثل ملا سجل في عام .2017
قــال موريس أوبســتفلد كبير
االقتصاديــن فــي صنــدوق
النقــد الدولي" ،ال يــزال النمو
االقتصادي العاملي قويا مقارنة
مبا كان عليه في وقت سابق من
هذا العقد ،ولكــن يبدو أنه بلغ
احلد األعلــى"  ،ولكنه حذر من
أن "السياسة التجارية تعكس
الســياق السياســي والسياق
السياسي غير مؤكد في العديد

من البلدان ،وهو ما ميثل مخاطر
إضافية".
وتابع خالل مؤمتــر صحفي في
بالي ،بإندونيسيا ،حيث افتتحت
الثالثاء االجتماعات الســنوية
لصندوق النقــد الدولي والبنك
الدولي" ،عندما حتدث مواجهة
بني أكبــر اقتصادين في العالم
الواليــات املتحــدة والصــن"يخلق هذا "وضعا سيعاني فيه
اجلميــع" .و"النمو أقــل تكافؤا
بكثير" مما كان عليه قبل ســتة
أشهر مضت.
وبالتالــي ،فإن النمــو ال يحدث
في كل البلدان بنفس النســق،
إذ يشــارك فيــه عــدد أقل من
االقتصادات بينمــا يصل الدين
العام وديون الشركات مستويات
قياسية ،وفق الصندوق.
لقــد حــذر الصنــدوق الدولي
منــذ الربيع بالفعــل من هذه
اخملاطر ،متطرقا بشــكل خاص
إلى الرســوم اجلمركيــة التي
كانــت إدارة ترامــب تخطــط

حينها لفرضهــا على البضائع
املستوردة من شركائها وخاصة
الصينيني.
منــذ ذلــك احلــن ،انتقلــت
واشنطن من األقوال إلى األفعال
فأخضعــت  250مليــار دوالر
من الــواردات الصينية لتعرفة
إضافيــة .وردت بكــن بفــرض
ضرائب علــى  110مليارات دوالر
من السلع األمريكية  ،في الوقت
احلالي أبقيت توقعات النمو في
عام  2018لدى الواليات املتحدة
والصني ،وهمــا أكبر اقتصاديني
فــي العالم ،عنــد  2,9%و6,6%
على التوالي ،وهما معدالن قويان
إذ أن النمــو املتوقع في الواليات
املتحــدة أعلى مما لدى نظيراتها
من البلدان املتقدمة ( .)2,4%أما
في الصني ،فإنه يتجــاوز قليال
منطقة آسيا النامية (.)6,5%
لكن صندوق النقد الدولي يقدر
أن النمو سيتباطأ في عام 2019
إلى  2,5%فــي الواليات املتحدة
( )-0,2و 6,2%في الصني (.)-0,2

التوســط ببيع وشراء العمالت
األجنبيـــة والتي تســمح لها
بالتوسط والتحويل الداخلـي
فقـط» .
وكان البنــك املركــزي العراقي
اعلن يــوم االثنــن املاضي عن
ســحب اجازة شركتني توسط
لبيع وشــراء العمالت االجنبية
خملالفتهما التعليمات.
وقــال البنــك إنــه «بالنظــر
خملالفة شركتي النهلة واملروج
للتوسط لبيع وشراء العمالت
االجنبيــة الحــكام تعليمات

تنظيم عمل شركات التوسط
تقرر ســحب اجازة التاسيس
اخلاصة بهما ومصادرة خطاب
الضمــان الصادر مــن مصرف
ايــاف االســامي البالغ 250
مليون دينار بالنســبة ملصرف
النهلــة ومصــادرة التامينات
ايضا بشــركة املــروج البالغة
 100مليون دينار».
وطالــب البنــك «وزارة التجارة
الغــاء شــهادة التاســيس
املمنوحــة لهما مــن قبلها»
اضافة الى شطب اسمهما من
سجالتها وتزويد البنك املركزي

بكتاب التصفية املصدق».
وتأسس البنك املركزي العراقي
كبنك مســتقل مبوجب قانونه
الصادر في السادس من آذار من
العام  ،2004كهيئة مستقلة،
وهو مســؤول عن احلفاظ على
اســتقرار األســعار وتنفيــذ
السياســة النقدية ،ويشــرف
علــى  10مصــارف جتارية و26
مصرفــا اهليــا و 16مصارف
اســامية  ،اضافــة الــى 19
مصرفــا اجنبيــا  ،فضال عن 6
مؤسســات مالية و 31شركة
للتحويل املالي.

تزايد انسحاب مسؤولي البنوك
من مؤتمر استثمار سعودي

الصباح الجديد  -وكاالت :
انسحب الرؤســاء التنفيذيون
اتش.اس.بي.ســي
لبنــوك
وســتاندرد تشــارترد وكريدي
ســويس من مؤمتــر كبير في
الســعودية من املقرر انعقاده
األســبوع القادم لينضموا إلى
العديد من مديري الشــركات
الذيــن ينــأون بأنفســهم عن
املؤمتر في ظل مخاوف واســعة
النطاق بشأن مصير الصحفي
الســعودي اخملتفــي جمــال
خاشقجي.
قالــت متحدثة باســم اتش.
اس.بي.ســي لرويتــرز ”جــون
فلينت لــن يحضر مؤمتر مبادرة
مســتقبل االســتثمار“ .وقال
متحــدث باســم ســتاندرد
تشــارترد إن بيل وينترز الرئيس
التنفيــذي للبنك لــن يحضر
املؤمتر أيضا.
وألغــى تيجاني تيــام الرئيس
التنفيــذي لكريــدي ســويس

خططــا حلضــور املؤمتــر الذي
ينعقد في الفتــرة من  23إلى
 25أكتوبر تشرين األولى وسط
حالة من الغضــب إزاء اختفاء
خاشقجي وفقا ملا قاله مصدر
مطلع لرويترز.
يأتي ذلــك بعد قــرارات مماثلة
اتخذها جيمي دميــون الرئيس
التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان
والري فينــك الرئيس التنفيذي
لبالك روك ،وهما أول مصرفيني
كبيرين يقاطعــان املؤمتر جتاوبا
مع حالة االســتياء الشــديد
جتاه أكبر ُمصدر للنفـــط في
العـالم.
مســؤولون
وانســحب
تنفيذيون مــن قطاعي اإلعالم
بالفعــل
والتكنولوجيــا
من املؤمتـــر بعـــد اختفـــاء
خاشقجـي.
اختفــى خاشــقجي ،املقيم
في الواليــات املتحــدة والذي
كان يكتب مقــاالت لصحيفة

واشنطن بوســت تنطوي على
انتقــاد لسياســات اململكة،
في الثاني من أكتوبر تشــرين
األول بعــد دخولــه القنصلية
السعودية في اسطنبول.
وتعتقد تركيا أنه ُقتل وأن جثته
جرى نقلها.
وتنفــي الســعودية ذلك ،لكن
وســائل إعالم أمريكية أفادت
أن اململكــة تســتعد حاليــا
لالعتــراف مبقتل خاشقجـــي
خـالل حتقيـق سـار علـى نحـو
خاطـئ.
ووصل وزيــر اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو إلــى الرياض يوم
الثالثاء لبحــث القضية ،التي
تؤثر على العالقــات األمريكية
مــع الريــاض ،والتــي طورها
الرئيس األمريكـي دونالد ترامب
بعنايـــة .وتكهــن ترامب بأن
”قتلة مارقني“ رمبـــا يكونـــون
مسؤوليـــن عـــن مقتـــل
خاشقجـي.

سوناطراك وتوتال توقعان اتفاقا إلقامة
أول مجمع بتروكيميائي في الجزائر
الصباح الجديد  -وكاالت:
وقعــت شــركة توتــال النفطية
الفرنســية وشــركة ســوناطراك
اجلزائرية للمحروقــات الثالثاء اتفاق
شــراكة ســتكون قيمة استثماره
 1,4مليار دوالر ،إلنشــاء أول مجمع
بتروكيميائي في اجلزائر.
ووقع رئيسا مجلسي إدارة الشركتني
عبد املنعم ولد قدور وباتريك بوياني،
األحــد بالعاصمــة اجلزائرية ميثاق
املســاهمني للشــركة اخملتلطــة
"سوناطراك توتال انتربريز بوليمير"،
والتي متلــك فيها ســوناطراك 51
باملئة من األسهم وتوتال  49باملئة.
وقالت الشــركة اجلزائرية إن قيمة
االستثمار ســتكون  1,4مليار دوالر.
واجلزائر هي ثالث منتج للنفط اخلام

في أفريقيا وتاسع منتج عاملي للغاز.
وســتقيم الشــركة اجلديدة وتدير
"مجمعــا لنــزع الهيدروجــن من
غــاز البروبان وكــذا وحــدة إلنتاج
البوليبروليبان" فــي أرزو قرب وهران
شمال غرب اجلزائر حيث يوجد أصال
مجمع لتسييل الغاز ومصفاة.
وستكون طاقة إنتاج املصنع اجلديد
 550ألف طن ســنويا .وســتتولى
الشركة اجلديدة العمليات التجارية.
وستوفر سوناطراك سنويا  640ألف
طن من البروبان الالزم للمشروع من
منشآتها للغاز الطبيعي املسال في
أرزو.
ويتيح نــزع الهيدروجني من البروبان
إنتاج البروبيالن املادة األولية للبولي
بروبيالن البالســتيك املستخدم في

العديد مــن الصناعات (النســيج
واألدوية والسيارات.)..
وأوضــح رئيــس مجلــس إدارة
ســوناطراك أن اجلزائر "تستورد مئة
باملئــة مــن حاجاتها" مــن البولي
بروبيالن "وهــذه فواتير باهظة تبلغ
مئات ماليني الدوالرات ســنويا" في
وقت تسعى فيه البالد للحفاظ على
احتياطيها من العمــات األجنبية
التي تأثــرت في الســنوات األخيرة
بسبب تراجع أسعار النفط.
ومــن املقــرر إجنــاز الدراســات
الهندســية في تشــرين الثاني/
نوفمبــر ،وفق ســوناطراك وتوتال.
وتوقــع رئيــس مجلــس إدارة
ســوناطراك أن يبدأ املصنع اجلديد
العمل "فــي غضــون  40إلى 50

شهرا".
إلى ذلك ،وقعت الشــركتان أيضا
األحــد عقد اســتغالل مشــترك
(ســوناطراك  51باملئــة وتوتال 49
باملئة) ملدة  25عاما حلقل غاز يقدر
احتياطيــه مبا يوازي مئــة مليون
برميل نفط باستثمار قيمته نحو
 400مليون دوالر.
ويقع احلقــل في تني فويي تبنكوت
(جنوب) علــى بعــد  20كلم من
موقع تــن فويي تبنكــوت الغازي
املهم في منطقة تبعد  1200كلم
عن العاصمة.
وكان اجملمــع الثالثــي املكون من
ســوناطراك وتوتال وريبسول الذي
يســتغله منذ  ،1999استثمر في
املوقع أكثر من  1,2مليار دوالر.

بريكسيت :شركة باناسونيك اليابانية تعلن نقل
مقرها األوروبي من لندن إلى أمستردام
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنــت مجموعــة باناســونيك
اليابانيــة لإللكترونيــات واألجهزة
الكهربائية نقل مقرها األوروبي من
بريطانيا إلى هولنــدا على خلفية
خــروج اململكة املتحــدة من االحتاد
األوروبي (بريكســيت) .وسيتم نقل
نحو نصــف العاملني فــي مكتب

باناســونيك بلندن وعددهم حوالي
عشرين.
قررت مجموعة باناسونيك اليابانية
لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية
نقل مقرها األوروبي من بريطانيا إلى
هولندا بسبب مخاوف من مواجهة
مشــكالت ضريبية علــى خلفية
خــروج اململكة املتحــدة من االحتاد

األوروبي (بريكســيت) ،كما أعلنت
متحدثة باسم الشركة اخلميس.
وأوضحــت املتحدثة أن هــذا القرار
ناجــم عن مخــاوف مــن أن تعتبر
اليابان بريطانيا مبثابة جنة ضريبية
بعد خروجها من االحتاد األوروبي في
حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية
كبرى على الشــركات الستبقائها

على أراضيها .وفي هــذه احلال فإن
السلطات اليابانية قد تفرض على
باناسونيك ضرائب.
وما ساهم في هذا القرار اخلوف من
قيام حواجز أمام تنقل األشــخاص
والبضائع .وســيتم نقل نحو نصف
العاملــن في مكتب باناســونيك
بلندن وعددهم قرابة العشرين.
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نقطة التحول القادمه في معركة المناخ
باتريشا اسبينوزا وآن هيدالجو
ستعقد في الشــهر املقبل في مدينة
ســان فرانسيســكو القمة العاملية
للعمل املناخي وهي واحدة من اضخم
التجمعات الدوليــة املتعلقة بالتغير
املناخي.
ان هذه الفعالية والتي سيكون شعارها
« دعونا نأخذ الطموح للمستوى التالي
« تهدف الى ان تكــون مبنزلة انطالقه
لبذل املزيــد من اجلهود لتمكني العالم
من حتقيــق االهــداف التــي حددتها
اتفاقية باريس للمناخ لسنة .2015
الفعالية مبنزلة فرصــه ذهبية إلحراز
تقــدم فيما يتعلق باجلهــود ملكافحة
االحتباس احلراري ولكن ال ميكن اغتنام
هــذه الفرصــة ،اال مبشــاركة جميع
األطراف التــي لديها مصلحه في هذا
اخلصوص.
لقد وافق اجملتمع الدولي مبوجب اتفاقية
باريس للمنــاخ على احلد مــن ارتفاع
معدل درجات احلــرارة العاملية لتقتصر
على  2درجه مئوية فقط – وفي الوضع
املثالــي  1،5درجه مئويــة فقط -فوق
مســتويات ما قبــل الصناعــة ،ومن
اجل حتقيق هــذه الغايــة  ،مت تكليف
احلكومات بتطوير خططها اخلاصة بها
للعمل املناخي « املساهمات التي يتم
حتديدها على مستوى احلكومات «.
لكن احلكومات ال تســتطيع عمل ذلك
لوحدهــا فاجلميع – مبا فــي ذلك على
جميــع املســتويات احلكوميــة وقادة
قطاع االعمال واملســتثمرين واجملتمع

املدنــي – يتوجب عليهم املســاهمة،
وهذا يتطلب شكل جديد من التعددية
الشــاملة ،بحيث نســتطيع كذلك
تطبيقه من اجل حتقيق اهداف التنمية
املســتدامة ،والتــي تكمــل التزامات
اتفاقية باريس.
ان هذه املهمة لن تكون ســهلة ،ولكن
هناك الكثير من االسباب التي تدعونا
للتفــاؤل ،فهنــاك زخــم عاملــي غير
مســبوق من اجل بناء مستقبل يتميز
بالكربــون املنخفض ،واالمــن املناخي،
واقتصــاد ديناميكي صديــق للبيئة،
ومجتمع مزدهر وبيئة صحية.
تشكل الطاقة املتجددة على مستوى
العالــم  70%مــن صافــي اإلضافات
للقــدرة على توليد الطاقة في ســنة
 2017طبقــا لتقرير الوضع العاملي عن
الطاقة املتجددة لسنة  2018كما انه
طبقا لتحالــف اندر تو ،فإن هناك اكثر
من  200دولة ومنطقة وسلطة محلية
ملتزمة بخفــض انبعاثات غاز الدفيئة
اخلاصــة بها مبا ال يقل عن  80%اقل من
مستويات  1990بحلول سنة . 2050
ان املراكــز احلضرية كذلــك قد عملت
علــى حتســن قدراتها فيمــا يتعلق
باالبتــكار والقيادة بالنســبة للمناخ،
فمدينة نيويورك اعلنت تعديل 14500
بنايه من اكثر البنايات تلويثا للبيئة في
املدينة ،كما اصبحت مدينة شــينزين
اول مدينه في العالم لديها اســطول
حافــات يعمل بنحو كامــل بالطاقة
الكهربائية ،ولقد انشأت مدينة اوسلو
ميزانيه حلســاب التأثير املناخي وذلك

القمة العاملية للعمل املناخي (أرشيف)
من اجل االسترشــاد بها عنــد اتخاذ
القرارات املالية.
على املســتوى التجاري فإن هناك أكثر
من  700شركه بقيمه سوقيه تتجاوز
مبلغ  16تريليون دوالر اميركي قد عملت
التزامات شــاملة تتعلق باملناخ ،وذلك
طبقا الئتــاف وي مــن بيزنيس ،كما
قام  289مســتثمر لديهم اصول تصل

قيمتها الى  30تريليــون دوالر اميركي
تقريبا بالتوقيع على املناخ  + 100وهي
مبادرة مدتها خمس ســنوات من اجل
التواصــل مع اضخم الشــركات التي
تبث غاز الدفيئة في اجلو ،وذلك من اجل
حتســن ادارتها ملوضوع التغير املناخي
واحلد من االنبعاثات وتعزيز اإلفصاحات
املالية املتعلقة باملناخ ،وكنتيجة لذلك

فإن اصدار الســندات اخلضراء العاملية
قد يصل الى  300مليــار دوالر اميركي
هذا العام .
نحن مــا زلنا بعيدين عن مرحلة االمان
فالعلمــاء يتفقــون ان انبعاثات ثاني
اكســيد الكربــون العامليــة يجب ان
تصل الى نقطة حتول ســنة  2020لو
اردنــا ان نحصل على احليــاد الكربوني

(اي انبعاثات قليله لدرجة القدرة على
امتصاصها بشكل آمن من قبل الغابات
والتربة وغيرها من األنظمة الطبيعية)
بحلول منتصف القرن  .وحتى االن فإن
هناك  50بلــد تقريبا قد حققت ،او رمبا
قد حققت ذروة االنبعاثات فيها وهناك
بلدان اخرى عديده قد حتذو حذوها قريبا
وهذا يعد تقدم ،ولكنه ليس كافيا.
في واقع األمر فإن غــازات الدفيئة في
اجلو ما تزال تتراكــم مبعدل قد يأخذنا
قريبا الى ما هو اعلى من عتبة الدرجة
ونصف الدرجة املئوية ،مما يعني انه لن
يكون بإمكاننا جتنب بعض من اســوأ
التأثيرات للتغير املناخي .
لقد اصبحت احوال الطقس القاسية
اكثر شيوعا ،كما رأينا في درجات احلرارة
التي سجلت ارتفاعا لم يسبق له مثيل
لهذا العام ،وطبقا للتوجهات احلالية،
فــإن معدل درجات احلــرارة العاملية قد
يرتفــع ليصبح اعلى مــن ثالث درجات
مئوية ممــا قد يعــرض للخطر انظمه
طبيعية حيوية مثل الشعاب املرجانية
والغابات املطيرة واملناطق القطبية.
ان جميــع االطــراف الذيــن لديهــم
مصلحه فــي هذا اخلصــوص بحاجه
الى تعزيــز التزاماتهــم املناخية ومن
اجــل البــدء بتلــك العمليــة ،فلقد
أصدرت القمة العاملية للعمل املناخي
وشــركاءها مجموعــة واســعة من
التحديات اجلديــدة ،مبا في ذلك أهداف
تتعلــق بالقضاء علــى االنبعاثات في
املدن وهي تســتهدف قيام  500شركه
بتبني اهــداف علمية ومبــادرات من

اجــل زيادة عدد املركبات التي ال تبث اي
انبعاثات في اجلو .
إن مثل هــذه اجلهود لن حتمــي بيئتنا
فحســب ،بل انها ســتعزز كذلك من
اقتصاداتنــا وطبقــا لتقريــر اصدرته
مؤسســة ذا نيو كالميــت ايكونومي
مؤخرا فإنه في قطاع النقل فقط ،فإن
التحول القائم علــى خفض الكربون
ســيخلق  23مليون فرصة عمل عامليا
بشكل سنوي .
ورمبــا األهم مــن ذلك كلــه ان اظهار
الطمــوح املتعلــق بالعمــل املناخي
من قبل القادة مــن جميع القطاعات
من املرجــح ان يلهــم احلكومات على
زيــادة املســاهمات التــي حتددها قبل
مؤمتر االمم املتحــدة للتغير املناخي في
بولندا في كانون األول ديسمبر املقبل،
حيث ســتعمل احلكومــات على وضع
اللمســات األخيرة إلرشــادات تطبيق
اتفاقية باريس.
ان التصرف وحيدا ميكن ان يكون صعبا،
علمــا ان العمل اجلماعي ميكن ان ّ
ميكن
جميع املشــاركني ويلهمهــم لعمل
املزيد ،ولو اردنــا ان نترك كوكب صحي
لألجيــال املســتقبلية فإننــا بحاجه
لعمل املزيد .
باتريشــا اســبينوزا :الســكرتيرة
التنفيذيــة ملعاهــدة االمم املتحــدة
اإلطارية املتعلقة بالتغير املناخي .
آن هيداجو هي عمدة باريس ورئيسة
مبادرة مدن سي . 40
بروجيكت

من يعلق الجرس
صادق الشافعي
أمام حالــة «التلصيم» فــي الوضع
الفلســطيني الداخلــي نهــرب الى
األمانــي والــى اخليال .هنــاك إجنازات
تتحقــق لصالــح النضــال الوطني
الفلســطيني ،بالذات على املستوى
الدولي ،جاحد من ينكرها.
اإلجنازات تصنعها األجهزة واملؤسسات
الرسمية وشــبه الرسمية للسلطة
الوطنية ،مجالها األساسي ،الهيئات
واملؤسســات الدوليــة والوطنيــة
الرسمية وشبه الرسمية.
اجملتمــع املدني الفلســطيني ،يصنع
ايضا إجنــازات مهمة تتزايد بتســارع
الفت ومبشر ،ومجالها هو اجملتمعات
الوطنيــة وتنظيماتهــا وجلانهــا
الشعبية والدميوقراطية.
اإلجنــازات ،بنحــو عام ،بقــدر ما هي
قابلــة للتراكــم والتأثيــر على املدى
البعيد ،اال انها ،ال تصبح إجنازات قابلة
للتنفيذ الســريع تصب مباشرة في
مصلحة معــارك النضال الوطني في

زمن ومدة احلاجة املاســة لها وقبل ان
يتحول موضوع معركتها الى امر واقع
وتتحول اإلجنازات الى رصيد يتراكم من
دون تنفيذ.
يحصــل هــذا لســببني أساســيني
ومترابطني:
األول ،ضعــف حركة اجملتمــع الدولي
ومؤسســاته وضعــف قدرتها على
تطبيــق قراراتها الصائبــة في وقتها
املناســب ،ليحولهــا التأجيــل الى
مرجعيات تفقد الكثير من قوة فعلها
وتأثيرهــا ،وتصبح العــودة الروتينية
لها من باب االســتقواء بها في تثبيت
احلقوق السياسية أوالً ،وفي احملاججة
واجلدل املفتقر الى الفعل املؤثر.
يلعب الدور األساســي في هذا احلال
توازن القوى الدولــي القائم ،وبالذات
الهيمنة االميركية وعدم اســتعداد
الــدول الكبرى االخــرى للخروج على
بيت الطاعة االميركي ألسباب عديدة
خاصــة بها مجتمعــة ،او بكل منها
على حدة.
واذا حصل وخرجت هذه الدول من بيت

الطاعة في وقت نقــاش االمر واتخاذ
القرار بشــأنه ،وهذا امر يحصل فعال،
فان اخلــروج ال يحصل ،رمبا مطلقاً ،في
وقــت نقل املوقف والقــرار الى ميدان
التنفيذ.
الســبب الثانــي ،الوضــع الذاتــي
الفلسطيني غير القادر على استثمار
هذه اإلجنازات ومــا حتمله من مواقف
وقــرارات بشــكل ســريع ومتجاوب
مع ســرعة تطور احلدث وســخونته
وإحلاحيته.
لهذا الوضع أســباب ذاتية عديدة في
مقدمتها االنقســام ،وأســباب اخرى
تتعلق بأوضاع اإلقليــم ،العربي منه
بالذات.
واذا ركزنــا علــى الوضــع الذاتــي
الفلســطيني نرى ،من جملة ما نراه،
ان عــددا ً مــن التنظيمــات القائمة،
وباســتثناءات متفاوتــة ومحــدودة،
قد اســتهلكت نفســها ولــم تعد
قــادرة على تطويــر ذاتها مبــا يتالءم
مــع متطلبات تطور أوضــاع النضال
الوطني وظروفه الذاتيــة الوطنية او

اإلقليمية او الدولية.
عدد من التنظيمات أصبح هياكل بال
محتوى ،ان جلهة الفكر والسياســة
والتنظيــم ،او جلهــة العضويــة
واجلماهيرية .ويختزل حضورها ببعض
املواقــع في بعض الهيئــات القيادية
وباحلضور اإلعالمــي املعتمدين بدرجة
كبيرة على رصيد حضــور ومقبولية
بعض قادتها.
تؤكد هذه احلقيقة ،نتائج االنتخابات
القليلة التي حتصل بالضفة الغربية،
بالذات في مجالــس طلبة جامعاتها
وبعض النقابات واحملليــات القليلة( .
في غزة ال انتخابات وال ما يحزنون وأهل
احلكم مرتاحون من وجع رأسها).
حالة السكون واجلمود التي تعيشها
األوضاع الداخلية الفلسطينية ،وفي
مركزهــا ،االســتقطاب الثنائي ،بني
حركتي فتح وحماس ،هــذه احلالة ال
بد ان تنتهي لتفتح الطريق امام حالة
مشــاركة وجدل وتغيير شاملة تطال
الواقع الفلســطيني بكل مقوماته،
تشــارك فيها كل القوى التنظيمية

واجملتمعية .فمن يعلق اجلرس؟
هل تكون قوى منظمة التحرير هي من
يبادر الى ذلك بنفســها ومع االنفتاح
على قوى وهيئات اجملتمع املدني؟
وهــل يكون هنــاك نوع مــن االئتالف
الواســع بني هيئــات اجملتمــع املدني
وشخصيات وطنية وازنة هو من يبادر
الى تعليــق اجلرس ليفرض دوره وارادته
على ما هو قائم إلحداث التغيير؟
ام يكون جهــدا ً عربيا ً موحــدا ً وجادا ً
ودؤوباً ،ومحايدا ً في نفس الوقت ،حتى
لــو اضطره األمر اللجوء الى وســائل
ضغط معقولة وإيجابية؟
وفــي كل األحوال فان اي عملية خروج
مــن الواقع احلالــي ال بــد ان تنطلق
وتتقيد بعدد من الضوابط ،من اهمها:
التمســك باحلقوق والثوابت الوطنية
والتاريخية ،التمســك باملكتســبات
التي حتققت مــع اجلاهزية لتطويرها،
التمســك بوحدة املوقــف والنضال
الوطني الشــعبي واملقــاوم ،اعتماد
احلــوار اإليجابــي املنفتــح وســيلة
وحيــدة للتغيير ،واعتماد الدميقراطية

واالنتخابــات في أساســها وســيلة
وحيدة لتقرير احلياة الداخلية.
فــي مواجهــة حالــة «التلصيــم»
والشــرود نحو األماني واخليال ،يبقى
الناس ،أهل الوطن ،مقيمني على ارضه
ومهجرين عنها بالقهر في الشــتات
واملهاجر ،يبقون هــم القادرين على «
فعل» اخراجنا منها واســتعادتنا من
شرود األماني واخليال الى ارض احلقيقة
واالمــل الواثــق .في ذكــرى انتفاضة
األقصى اجمليدة ،قــام كل أهل الوطن
بهذا «الفعل» بكفاءة واقتدار.
في هذا اليــوم نفذ اهل الوطن اضرابا ً
عامــا شــمل كل مناطــق الوطــن،
كما شمل مناطق الشــتات بالفعل
واملشــاركة حيث امكــن ( مخيمات
لبنــان) ،وبالتجــاوب مــع اإلضــراب
ومطالبه على شكل فاعليات ومواقف
متنوعة حسب ما سمحت به ظروف
جتمعات تشتتهم ومهاجرهم األخرى.
كان التجاوب مع دعوة «جلنة املتابعة
العليا» للجماهير العربية في مناطق
الـ  ،48شــامالً عميقا ً ومبشراًّ ،
يذكر

باملوقــف يوم إعالنهــم  30آذار 1976
يوما لألرض.
أكد اإلضراب الشامل ان وحدة الشعب
الفلسطيني في جميع أماكن تواجده
حاضرة متجذرة وفاعلة ال تلغيها كل
إجــراءات االحتالل وأجهزتــه ،وال يؤثر
فيها خالف داخلي او انقســام اال في
حدود النكد.
اكــد اإلضــراب الشــامل ان املوقف
الوطني شــديد التوحد فــي وجه اي
مشــروع او قانــون يشــكل تهديدا
للحقوق الوطنية او للحق املصان في
العيش الكرمي على كل ارضه .وشكل
اإلضراب الشامل استفتاء فلسطينيا ً
شامالً وبامتياز للشعب الفلسطيني
على ارض وطنه رغــم انف كل قانون
يح ّرم عليه ذلك.
واكد اإلضراب ان النــاس ،اهل الوطن،
هم االجــدر واالقــدر علــى «تعليق
اجلرس».
ينشر باالتفاق مع جريدة األيام
الفلسطينية

األردنيون والتململ من السياسات المتكررة
آرون ماجد
في مواجهة الديون املتراكمة والتضخّ م
فــي القطاع العام ،أطلــق رئيس الوزراء
األردني عمر الرزاز مشــروع قانون ضريبيا ً
جديدا ً فــي  11أيلول/ســبتمبر املاضي،
بعد كان قد وعــ َد بالقيام بتح ّرك مهم
بحلول اليوم املئة لتس ّلمه منصبه .بيد
أن القانون الضريبي الذي يحمل توقيعه
يواجه معارضة شــديدة .ففي  15أيلول/
سبتمبر ،قطع نشطاء غاضبون جلس ًة
عقدها وزراء في احلكومة حملاولة تفسير
التشــريع في مدينــة الطفيلة جنوب
البالد ،وتسببوا بتو ّقفها عنوةً.
شــدد أحد أبناء الطفيلة« :لن نقبل
وقد
ّ
أبدا ً بأي نسخة ألي قانون يفرض ضريبة
على الدخــل» .وفي اليــوم التالي ،أقدم
قادم
مواطنون علــى طرد وفد رســمي ٍ
من معان ،من جلســة نقــاش للتعريف
بالقانون الضريبي.
وقد أظهر اســتطالع أُجر َي في األول من
تشــرين األول/أكتوبر اجلــاري أن نحو 75
في املئة من املواطنني يناشدون مجلس
النواب معارضة التشريع الضريبي الذي
طرحــه الرزاز .يُع ّبر هــذا االعتراض على
مشــروع القانون عن مشــاعر اإلحباط
التي كانت قد بلغــت ذروتها قبل أربعة
أشهر فقط.
ففــي حزيران/يونيــو املاضــي ،اندلعت
احتجاجات شــديدة ضد مشروع قانون
الضريبة على الدخل الذي أطلقه رئيس
الــوزراء األردني الســابق هانــي امللقي،
وصادقت احلكومة عليه في  21أيار/مايو.
في مواجهة االحتجاجات الشديدة التي
بلغت نطاقا ً أوسع بكثير من التظاهرات
التــي اندلعــت ضد نقــل الســفارة
األميركية إلى القــدس في كانون األول/
ديســمبر  ،2017عمد العاهــل األردني
امللك عبداهلل الثاني إلى استبدال رئيس
الوزراء ،مع ّلالً الســبب بـ»الضرائب غير
العادلة» – وهي حيلة مألوفة يتم اللجوء
إليها لنــزع فتيل االحتجاجات عن طريق
التغييــر الص َوري مع إبقــاء األمور على
حالها ،ما يُتيــح للمتظاهرين التنفيس
عن غضبهم .وبعيد تس ّلم الرزار رئاسة
الوزراء في السابع من حزيران/يونيو ،أقدم
على سحب مشروع القانون املمقوت.
غير أن احلكومــة األردنية ظ ّلت متن ّبهة

إلى أن حتديث مشــروع القانون الضريبي
أم ٌر أساســي للعافية املالية في البالد،
نظرا ً إلى أن نحو أربعة في املئة فقط من
ســددون ضريبة على الدخل،
املواطنني يُ ّ
كمــا أن النمو الســنوي (وهــو املصدر
التقليدي لإليرادات في البالد) تراجع إلى
نحو اثنَني في املئة فــي األعوام األخيرة.
وقد خُ ِّيــل إلى الدولة أن فــرض القانون
الضريبي سيكون أســهل بعدما بدا أن
االحتجاجات قد هدأت.
بيد أن القانــون الضريبــي اجلديد الذي
يقترحــه الرزاز مشــابه جــدا ً للقانون
الســابق .فهذا القانون يفــرض ،ابتدا ًءا
من العام  ،2019على األشــخاص الذين
يتقاضون ما يزيــد على  9000دينار أردني
( 12700دوالر أميركي) في السنة تسديد
ضريبة دخــل ،باملقارنة مــع  8000دينار
( 11300دوالر) في قانون امللقي – مع حتديد
عتبة مضا َعفــة لدخل العائالت اخلاضع
للضريبة مبوجــب مشــرو َعي القانون.
وســجلت معدالت الضرائــب املفروضة
ّ
على املصارف انخفاضــا ً طفيفا ً من 40
في املئة مبوجب قانون امللقي إلى  37في
املئة في نسخة الرزاز املنقَّحة.
يســعى التشــريع إلى حتقيــق عائدات
إضافيــة قدرها  280مليــون دينار (395
مليــون دوالر أميركي) فــي العام ،2019
موز َّعة على الشــكل اآلتي 180 :مليون
دينار ( 254مليون دوالر) ُت َمع من الزيادات
الضريبيــة ،والباقــي مــن اإلجــراءات
املتّبعة ملكافحة التهرب الضريبي الذي
متارسه  132000شــركة أردنية بحسب
التقديرات .في  24أيلول/سبتمبر ،وافقت
احلكومة األردنية على نســخة مح َّدثة
من مشروع القانون الضريبي قبل إرسال
التشــريع إلى مجلس النواب في اليوم
التالي.
تواجه احلكومة أزمة شديدة على صعيد
ســجل معــدل الدين إلى
املوازنة .فقد
ّ
إجمالــي الناجت احمللي فــي األردن ارتفاعا ً
شــديدا ً ليبلغ  96.1في املئــة في العام
تقدم تقريبا ً
 ،2018ولم حتقق عمــان أي ّ
تقدم به
باجتــاه تنفيذ االقتــراح الــذي ّ
صنــدوق النقد الدولي فــي العام 2016
خلفض هــذا املعــدل إلى  77فــي املئة
بحلول ســنة  .2021لو جتاهلت حكومة
وجهــه صندوق النقد
الرزاز النداء الذي ّ
الدولــي العتماد قانون ضريبي ســليم
ماليــاً ،كان ذلــك ليدفع علــى األرجح

باملســتثمرين اخلارجيني إلى االنسحاب
مــن اململكة ،وبــوكاالت التصنيف إلى
خفــض التصنيفات االئتمانيــة لألردن،
األمر الذي من شــأنه أن يتسبب بإغراق
البالد في أزمة اقتصادية أشد استفحاالً.
مــع ُ
تراكم الديون األردنيــة وبلوغها 37
عمــان أعباء إضافية
تواجه
دوالر،
مليار
ّ
جــراء اســتضافتها أعــدادا ً كبيرة من
الالجئني الفلســطينيني والســوريني،
ويُتو َّقع أن تتفاقم هــذه الضغوط نظرا ً
إلى إعالن واشنطن ،في  30آب/أغسطس،
بأنها ســتقطع املســاعدات عن وكالة
األمم املتحــدة لغوث وتشــغيل الالجئني
الفلســطينيني (األونــروا) التي حصلت
على  364مليون دوالر من الواليات املتحدة
في العام .2017
الصحية اخلدمات
ُقدم عيــادات األونروا
ت ّ
ّ
وتؤمن
لنحو  1.1مليون الجئ فلسطينيّ ،
الوكالة اخلدمــات التعليمية لـ120000
طفل في األردن .تعاني املدارس احلكومية
فــي البالد مــن أعبــاء طائلة بســبب
«االنتقــال اجلماعي» لـــ 50000طالب
من املدارس اخلاصة إلى الرســمية ،جراء
عجز أولياء األمور عن تســديد األقساط
املدرســية املرتفعة ،وقبول نحو 130000
طالب ســوري في املدارس األردنية خالل
العــام الدراســي  .2018-2017في حني
أعلن األردن فــي  28أيلول/ســبتمبر أن
البلــدان املانحــة جمعــت  120مليون
دوالر إضافية ردا ً على القــرار األميركي،
إال أنه من شــأن التراجــع اإلجمالي في
املســاعدات لالجئني الفلسطينيني أن
يُلقي بضغــوط على قــدرة األردن على
تأمني اخلدمات التعليمية.
وقد أطلقت احلكومــة ،إدراكا ً منها بأن
مشــروع القانون الذي ال بد منه سيلقى
معارضــة ،موقعــا ً إلكترونيــا ً لشــرح
القانون بأســلوب ذكي ،وتبــذل جهودا ً
حثيثــة لترويج مشــروع القانــون عبر
مواقع التواصل االجتماعي .كذلك أرسل
الرزاز وزراء من أجل شن حمالت لتسويق
مشــروع القانون في املــدن البعيدة عن
العاصمــة في  17أيلول/ســبتمبر ،بعد
الكشف عنه إمنا قبل إحالته إلى مجلس
النواب ،محــاوِال ً أن يُظهر للرأي العام أنه
ثمن
مهتم باالطالع على آرائهــم وأنه يُ ّ
وجهــات نظرهم قبل وضع اللمســات
النهائية علــى القانون .لكن على الرغم
من هذه اجلهــود ،يواجه الرزاز أشــكاال ً

وفي محاولة لمعالجة
شكاوى النشطاء ،أشار
الرزاز ،في  21أيلول/
سبتمبر الماضي ،إلى أن
األموال التي ستُجبى من
الضرائب اإلضافية سوف
تُستعمل في تحسين
المواصالت والرعاية
الصحية فض ًال عن الشؤون
المالية ،وإلى أنه سيعمل
لتحويل األردن إلى حكومة
برلمانية في غضون سنتَين
بغية معالجة الركود
السياسي المستمر .لكن
بما أن المواطنين يسمعون،
منذ سنوات طويلة ،وعوداً
باإلصالح من دون أن
يتحقق تغيير ملموس،
يُبدي النشطاء تشكيكًا
في كالم الرزاز.
مجحفة من ســوء التفســير ملشروع
القانــون الضريبي من قبل عدد كبير من
املواطنني ،متاما ً كمــا حصل مع امللقي.
فكثيرون من األردنيني يخشــون أنهم لن
يتمكنوا مــن تســديد الضرائب ألنهم
عاجــزون عن إيجاد وظيفــة ،متجاهلني
أنه لــن يُفرَض على العاطلني عن العمل
تسديد دينار واحد ،وأنه مبوجب مشرو َعي
القانــون ،يظل حوالي  90فــي املئة من
الســكان معف ّيــن مــن الضريبة على
الدخل.
كذلك بدا أن حســام أبو علي ،مدير عام
دائــرة ضريبــة الدخل واملبيعــات ،ذهب
بعيدا ً جدا ً في محاولته ترويج مشــروع
«ص ِّمم هــذا القانون
القانــون قائــاًُ :
خصيصا ً لتحقيــق العدالة االجتماعية

ومســاعدة الفقراء» عبر منح احلكومة
أمواال ً لتوســيع اخلدمات ،سيما الرعاية
الصحيــة ،والنقــل ،والتعليــم .غير أن
حصول احلكومة على إيــرادات إضافية
ال يــؤ ّدي بالضرورة إلى حتســن النقص
في اخلدمــات الذي يتســ ّبب ،إلى جانب
ارتفاع معدل البطالة الــذي يبلغ راهنا ً
 18فــي املئة ،بتأجيج غضــب الكثيرين
في مختلف أنحــاء اململكة .وفي جانب
مهم ،ق ّلــ ٌة تُبدي ثقتها بــأن احلكومة
ســوف تســتخدم الزيــادات الضريبية
لتحســن الظــروف املعيشــية ،وذلك
نظرا ً إلى الفســاد املستشري في البالد
منذ مدة طويلة .فبعــد تصنيف األردن
فــي املرتبــة  45من أصــل  167بلدا ً في
«مؤشــر مدركات الفســاد» لعام 2015
الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية،
تراجع ترتيبه  14درجة في مؤشــر ،2017
ليصبح في املرتبة  59من أصل  180بلداً.
يتخ ّوف األردنيون من وضع احلكومة يدها
علــى مزيد من مواردهــم املالية احملدودة
فيمــا تُبقي فــي الوقت نفســه على
الوضع القائم املتم ّثل في تر ّدي وســائل
النقــل العامة ،وانهيــار البنى التحتية
احلكومية ،والفســاد املستشري .لذلك
يطالب املواطنون باحلصول على خدمات
اجتماعية أفضل قبــل حتميلهم أعباء
الزيــادة الضريبية .وقد أطلــق األردنيون
حملة عبر مواقــع التواصل االجتماعي
مســتخدمني هاشــتاغ «اإلصالح قبل
الضريبــة» .فعلى ســبيل املثال ،في 17
أيلول/ســبتمبر املاضــي ،انتقدت أحدى
الناشــطني احلكومة علــى خلفية منع
املــرأة األردنية املتز ّوجة مــن أجنبي من
إعطــاء جنســيتها ألوالدهــا ،في حني
يُعــد هؤالء األوالد أردنيــن مبوجب قانون
الضريبــة ،ويُفــرَض عليهــم تســديد
الضرائــب .وطالــب مواطنــون آخرون
احلكومــة مبكافحة الفســاد عبر اتخاذ
تدابير أكثر حزماً ،وإعــادة توجيه املبالغ
التي تُن َفق بطرق غير مشــروعة من أجل
حتسني برامج الرعاية االجتماعية.
كذلــك تبقى الال مســاواة فــي مجال
الرعايــة الصحية هاجســا ً مســتمرا ً
للنشــطاء ،وفي هذا الصدد ،يعاني أحد
املستشــفيات في عمان مــن االزدحام
الشــديد إلى درجة أنهم وضعوا العديد
مــن األوالد على ســرير واحــد .وال يزال
أردنيون كثر يشعرون بتبعات القرار الذي

أصدرتــه احلكومة في كانون الثاني/يناير
املاضي بزيادة سعر اخلبز مبعدل الضعف
تقريباً .كذلك يبلغ اإلحباط من القطاع
التعليمي مســتويات مرتفعــة ،ففي
ّ
طالب واحد
يتمكن
األعوام األخيرة ،لــم
ٌ
فــي مئات املدارس الثانويــة األردنية من
النجاح في امتحان شــهادة الدراســة
الثانوية العامة املعروف بالتوجيهي.
وفي محاولة ملعاجلة شكاوى النشطاء،
أشار الرزاز ،في  21أيلول/سبتمبر املاضي،
إلى أن األموال التي ستُجبى من الضرائب
اإلضافية ســوف تُســتعمل في حتسني
املواصالت والرعايــة الصحية فضالً عن
الشؤون املالية ،وإلى أنه سيعمل لتحويل
األردن إلــى حكومــة برملانية في غضون
ســنتَني بغية معاجلة الركود السياسي
املستمر .لكن مبا أن املواطنني يسمعون،
منذ ســنوات طويلة ،وعــودا ً باإلصالح
مــن دون أن يتحقق تغيير ملموس ،يُبدي
النشطاء تشكيكا ً في كالم الرزاز.
إقــدام الرزاز بصورة ســريعة على إعادة
تدوير القانــون الضريبي الــذي كان قد
ُو ِضع على الرف قبل أربعة أشــهر فقط،
ّ
يؤكد على دعم النظام امللكي ملشــروع
القانــون .فبعدما أســفرت احتجاجات
حزيران/يونيــو عــن موجة واســعة من
االضطرابات ،ليــس واردا ً على اإلطالق أن
يُحجم عبداهلل عن أداء دور أساسي في
احلساس .لو كان امللك
دعم هذا التشريع ّ
ألرغم الرزاز على
معارِضا ً ملشروع القانون،
َ
االستقالة مثلما فعل مع امللقي ،إال أنه
لم يُظهر أي بوادر بأنه س ُيقدم على مثل
هذه اخلطوة .وقد عمــد األردنيون الذين
يواظبــون على إبداء الدعم لسياســات
امللك ،إلى تصعيد الهجمات ،عبر مواقع
التواصــل االجتماعــي ،ضــد منتقدي
مشروع القانون الضريبي.
كذلــك حاولــت عمــان حمايــة امللك
عبداهلل من ردود الفعل ضد القانون غير
الشــعبي عبر إلقاء املالمة على امللقي.
فقد أظهرت وســائل اإلعالم الرســمية
امللك في صــورة َمن يتدخّ ــل ملصلحة
الشــعب عبر جتميد ضريبــة منفصلة
على احملروقات في األول من حزيران/يونيو،
في قرار حظي بالثناء من املوالني للنظام.
لقد أوكل امللك ،مجدداً ،إلى رئيس الوزراء
الرزاز مهمة التسويق ملشروع القانون في
مقابالت عبر وسائل اإلعالم احمللية ،فيما
ّ
يركز العاهل األردني اهتمامه ،على الرغم

من موقعه األكثر تأثيــراً ،على مواضيع
سياسية تلقى قبوال ً أكبر لدى جمهوره
الداخلي ،سيما النزاع الفلسطيني.
علــى الرغم من ذلــك ،بــرزت انتقادات
متزايــدة ،حتــى فــي أوســاط النخبة
السياســية .فقــد كتب األميــر حمزة
بن احلســن ،األخ غير الشــقيق للملك
عبداهلل ،في تغريدة عبر موقع تويتر في
 25أيلول/ســبتمبر:رمبا البداية يجب أن
تكــون بتصحيح نهج اإلدارة الفاشــلة
للقطــاع العام ،وإجراء جــدي ملكافحة
الفســاد املتفشــي ،ومحاســبة جادة
للفاسدين ،وإعادة بناء الثقة بني املواطن
والدولة»ّ .
وحذر النائب صداح احلباشــنة
الرزاز في  26أيلول/ســبتمبر قائالً :إما أن
تســحب هذه القوانني أو تســقط كما
سلفك هاني امللقي».
املفارقة أن القــرارات التي اتخذها امللك
تكرارا ً بإقالة رؤســاء الوزراء لم تؤدِّ سوى
إلى ترســيخ الوضع القائم .لقد أفضت
إقالة امللقي وســحب مشــروع القانون
الضريبي األول إلى انسحاب املتظاهرين
قــدم فرصــة أخرى
مــن الشــارع ،ما يُ ّ
للحكومــة اجلديدة .علــى الرغم من أن
القانون الضريبي الــذي أعلن عنه الرزاز
يرتدي أهميــة من أجل خفــض الديون
الوطنيــة املتراكمــة ،إال أن املواطنــن
الغاضبني من الفســاد املستشري منذ
زمن طويل ،يبدون غير مســتعدين ملنح
احلكومــة هــذه الفرصة .ففــي غياب
حتسينات اقتصادية ملموسة تقوم بها
احلكومــة ،تعهّ َد عدد كبير من املواطنني
مبحاربــة قانون الرزاز الضريبي أو ســائر
اإلجراءات التقشــفية املالية ،ما يجعل
عمــان تواجه صعوبة أكبــر في معاجلة
أزمة الديون .وهذه املرة ،قد ال تكون لعبة
الكراســي املوســيقية التي يقوم بها
امللك كافية لتهدئة غضب املتظاهرين،
بدل رؤســاء الــوزراء فيما يُبقي
حيث يُ ّ
السياســات الضريبيــة املمقوتة على
حالها إلى حد كبير.
* تُرجم هذا املقال من اللغة اإلنكليزية.
آرون ماجــد محلــل لشــؤون الشــرق
األوســط فــي شــركة Tesla
 ،Governmentوهــي شــركة متعاقدة
مع احلكومــة األميركية تُقــ ّدم أبحاثاً
مفتوحة املصدر.
صدى/كارنيغي
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ثقافة

دراسة

غابة من االشجار الجديدة في..
ٌ
أشجار الهثة في العراء
يوسف عبود جويعد
االرض القفــراء ،القاحلــة ،اليابســة،
الصحراويــة ،الميكــن أن متنحنــا احلياة
بأشــكالها املتنوعة  ,وتعــب مقاومة
العيش فيها كونهــا خالية من اخلضرة,
واالشــجار التــي متدنا بغذائــن  ,غذاء
اجلســد بثمارهــا اليانعــة الطازجــة
املتنوعة  ,ومتنحنا غذاء الروح واالنتعاش,
بخضرتها الغنــاء ,وزهورها امللونة  ,ذات
الرائحة العطرة ,وأغصانها التي تتمايل
مع الريح حيث ما مالت ,واوراقها املتنوعة
االشــكال ,فهي جزء من حياة اإلنســان
داخــل هذه املعمــورة  ,كاملــاء والهواء,
وكذلك جندها تغدق بالعطاء والكرم  ,من
أخشــابها نتدفء من برد الشتاء ,وتكون
لنا قارب جنــاة للعبور الى الضفة األخرى
 ,وهي محطة وقوف العشــاق يختفون
حتت افياءهــا ,ويطرزون اســمائهم مع
قلب احلب على جذوعهــا  ,ولها الكثير
من الفوائــد الميكن عدها  ,او إحصائها ,
وهكذا جند الشاعر سعد ياسني يوسف
 ,يجعلهــا جزء ال ميكن اإلســتغناء عنه
في طقوسه الشــعرية املتنوعة  ,حيث
أنــه وجدها أهــل لهذا اجلالء والســمو
والتقديس واالحترام  ,كونه يحسها أمنا
التــي متنحنا احلنان والطيبــة  ,واحلبيبة
التي نتشــبث باغصانها وننفح لواعج
العشــق فيهــا ,واالهل حني نســتظل
بفيئهــا  ,ونتــرمن مبذاق طعــم ثمارها ,
وهي الروح التي متنحنا كل هذا الشــعر,
فحريا ً بهذا الشــاعر أن يلقب بشــاعر
الشــجرة االوحد  ,كونه اســتحضرها
لتدخل في نســيج بنــاء قصائده  ,وفي
وحــدة موضوعها ,وفــي ثيمتها ,وحتى
فــي املفــردات التي تشــكل القصيدة
لديه  ,وحتى في شكل ومضمون النص
الشعري  ,وبأنســاقه املضمرة  ,وروحه ,
وجماله  ,بل االمر تعدى هذا كله لتكون
الشجرة هي السمة الغالبة في عناوين
مجاميعه الشعرية التي اصدرها (,شجر
بعمر االرض  ) 2002 /و (شــجرة االنبياء/
 ) 2012و (اشــجار خريــف موحش) و (
االشجار التغادر أعشاشها.) 2016/
وها نحن نكون مع مجموعته الشعرية
اجلديدة (أشجار الهثة في العراء) لنرحل
معه في غابة األشــجار اجلديدة ,وكيف
يوظفها الشــاعر  ,لتدخل نســق بناء
النص وتكــون جزء من فضــاءه ,وتتلون
وتتقلــب ومتتزج  ,مع وحــدة موضوعها,

وثيمتها واملسار الفني الذي اختاره ,ولم
يقتصــر االمر على الشــجرة كهيكل
واحد  ,بل أن الشاعر إستحضر أجزائها ,
وتفاصيل تكوينها  ,اجلذر  ,اجلذع ,الفروع
 ,االغصــان ,االوراق  ,الثمــار  ,وكذلــك
إســتحضر تفاصيل منوها  ,واملتغيرات
التي حتدث لها بني الفصــول  ,فالربيع
هو قمة إنتعاشها ,واخلريف هو تساقط
اوراقهــا وإصفرارهــا  ,والصيــف ذروة
عطاءها مــن الثمار  ,والشــتاء أيامها
املوحشــات ,وهكذا وجد الشاعر ميكن
لهذه الطقوس وهــذه اجلزئيات  ,وهذه
التفاصيل أن تكون بنيــة جيدة إلنتاج
نص يكون فيه الشعر واملفردة الشعرية
ســياقها الفنــي ,ولكنه اليســتخدم
الشــجرة كحالة مجردة  ,ولكنه أرادها
حالة مالزمة لتكوينه الشــعري ولكل
مراحل العطاء .ولكي يهيأنا الشــاعر
لنرحــل معه في أروقة هــذه اجملموعة,
فعلينا أن نســتحضر أشــجارنا  ,وان
ترافقنا هــي االخرى في هذه املســيرة

ما هذه الرؤية الشعرية
العميقة ,وهذه الصورة
االنزياحية الكبيرة,
اال حقيقة ما يحدث
 ,فكلنا اليوم فوقنا
سحاب الدخان  ,وتحتنا
نار مستعرة ,ومع هذا
فإننا نغرق ببحر االفول ,
وتدوسنا خطى العابرين
 ,هؤالء المزيفون ,
الذين يسرقون كل شيء
بمالبس الدين

الشعرية احلافلة بالعطاء الشعري ,فهو
يستوقفنا في مســتهل هذه اجملموعة
 ,لتكــون اول عتبة نصية تســاهم في
معرفتنــا لهذه الرحلة ُ
((ك ّلنا أشــجارٌ
الهث ًة في َعراء األســئلة )).....ثم ندخل
السماء ) والتي
القصيدة االولى (عشب ُة ّ
ترســم لنا حالة الضياع والتيه والندم
واالسى  ,بني الســحاب والبرق  ,وخيط
الدخان  ,والغرق,نلمــح من خالل البرق
الذي يضيء الدنيا ,وبســرعة يكسوها
ظالم حالــك ,نرى أيضا ً حالة الغرق وهو
يلوح بيده  ,معلنا ً حالة أفول حلياة كانت
جميلة
أسى ,تلويحة بألف يد
من
ً
تهومية الوداع بتبعثر اللغة,
بالصرخات املض ّرجة بإختناق احلروف
قبل أن يعبر جسر األمنيات
لتضج فو َق ظهر ِه
ّ
خُ طى العابرين املثقلني بال وجوه
وهم يسرقون فضاءات الضياء
املقدس
مبالبس احلجر
ّ
ويسحقون ...
السماء!!!
عشبة ّ
وما هذه الرؤية الشعرية العميقة ,وهذه
الصــورة االنزياحية الكبيرة ,اال حقيقة
ما يحدث  ,فكلنا اليوم فوقنا ســحاب
الدخان  ,وحتتنا نار مســتعرة ,ومع هذا
فإننا نغرق ببحر االفول  ,وتدوسنا خطى
العابرين  ,هؤالء املزيفون  ,الذين يسرقون
كل شيء مبالبس الدين .
( الكرادة  :حي في بغداد تعرض لتفجير
إنتحــاري إجرامي في أهــم مجمعاته
التجارية في شهر يوليو عام  2016بينما
كان املدنيون األبرياء يتبضعون استعدادا ً
لعيد الفطــر املبارك ..راح ضحيته اكثر
من ( ) 1500شــهيد وجريح من النساء
واألطفــال والشــباب  ).لنعيــش هذه
الفاجعة في قصيدة (شــجر ُة العروج)
والتي تعنــي بإنزياحة بنية العنونة  ,إن
االرواح عرجت الى ربها .
َ
عفوك ر ّبي
قامت قيامتُهم
ْ
سيأتون عند سدرة املنتهى
ولكن كما رسمتهم النّيران
ال كما خلقتهم في أحسن تقومي
ويطوف بنا برحلة مــع تلك الفجيعة ,
مضمخة بااللم واالسى  ,وبلغة تعبيرية
صادقة  ,تنم عن مدى تأثر الشاعر بهذا
احلــدث الذي ادمى قلوبنــا  ,لنصل الى
نهاية القصيدة
َ
رحماك...
فال تر ّدهم ..
والترد هداياهم

غالف الكتاب

ألنهم ومع تراتيل ليلة
أسميتها «القدر»
أتوك من مكان بعيد ,
بعيد جدا ً ...
وقريب جدا ً
أتوك من ....
«الكرادة»..........
وكما تعبر لنا صورة غالف هذه اجملموعة
 ,والتــي صممــت بشــكل يتالئم مع
مضمون النصوص التي ضمتها  ,حيث
اللــون البيــج الصحراوي  ,والشــجرة
العارية اال من النساء والرجال امللتفون
حولها  ,لترتفع تلك االجســاد الى قمة
اجلذع بأيادي كثيفة متشــابكة مكونة
أغصانها  ,فإن قصيدة (أشــجار الهث ٌة
في ال َعراء) التي حملت اجملموعة اسمها,
تقدم لنا وطن يصارع رياح عاصفة  ,وقد
قد القميص من اجلوانب االربعة  ,وليس
من جانب واحد كما قد قميص (يوسف)
السماء
تكسرت في رئة
رماح
والصهيل
ٌ
ّ
ّ
فأمطرت سبايا
وقمصان دم

ترجمات

ُقدت من جهات اربع
حتى استحال الدم نهرا ً
من رمال سفتها الريح
ال غصن يشير اليك.
كل السهام استنفرت اليباب
سهم
غير أنك كلما اندس فيك
ٌ
نز من عريك ور ٌد
وكما أشرنا سابقا ً بحضور الشجرة في
كل جزء من جزيئات القصيدة  ,الثيمة
 ,املوضوع  ,املفردة  ,وكذلك فإنها تتلون
وتتشكل وفق مقتضيات السياق الفني
املطلوب لبنــاء القصيدة  ,وفي قصيدة
(تذاكر) جند ذلك واضحا ً .
الشجرة التي
غادرها ّ
احلطابون شتا ًء
بعد أن اسالوا دمها األخضر
ّ
وقطعوا جذعها مقاعد جللوسهم
وأحرقوا غصونها لدفء ملذاتهم
في حفل شواء
لم تشهده الغابة من قبل
وجند هــذا التوظيــف املتنــوع  ,والذي
ينساق مع وحدة موضوع النص وثيمته

,كما في قصيدة ( شــجرة القصيدة ,
شــجرة املفاتيح ,شجرة كربالء ,شجرة
عالية ,شجرة االبتسامة ,أشجار تعرفك
 ,شجرة االنتظار ,شجرة الضوء ,شجرة
الفيروز) وهي تكون جزء من فضاء النص
 ,وكذلك جند اجزاء الشــجرة حاضرا ً في
عناوين النصوص ومتنها( لوعة الغصن
 ,جذرك يتنفــس  ,اغصان عارية ,غصن
الريــح) ,وقد ضمــت هــذه اجملموعة ,
ومضات شــعرية انزياحية كثيفة تؤدي
دوره في الرؤيا التي ارادها الشــاعر كما
في قصيدة (براءة)
على جانبي
رصيف ذاكرتي
تقف القصائد محتشدة بالسواد
منك
وهي تعلن براءتها
ِ
مررت
كلما
ِ
شجرة بال جذور ...
وكذلك فــي قصيدة (مــرآة ) التي هي
متداخلــة متنوعة  ,بني املــرأة والرجل
واملرآة ,وما يحدث بينهما .
قالت :
كن مرآتي..
كنت...
ُ
وما أن أبصرت املرآة
انتفضت..
ْ
ضدي
وتشظت معلنة ّ
احلرب!!.....
وهكذا فإننا ومن خالل متابعتنا للشاعر
سعد ياسني يوســف  ,أن شجرته التي
بدأها مع إطاللته االولى صارت غابة من
االشــجار ,وكبرت حتى صارت عالم من
الشعر,ولكن ال احد يجيده سواه ,فقد
كانت الشجرة مزروعة في روحه وصارت
تســير عبر مســاماته مجرى الدم في
اجلســد  ,اال إنها لها لون وطعم ورائحة
تفيــض بالعذوبــة والشــعر  ,وتنقل
لنا كل احلــاالت الذاتيــة واملوضوعية
واالنســانية والكونية فتشكل لنا هذا
املبنى الشعري الرائع  ,الذي يفيض حبا ً
 ,وحشــة  ,غربة ,لوعة ,حنني  ,عشق ,
إنفعال  ,الم  ,ووطن ميتد من اجلذر وحتى
قمة الشجرة
أن مجموعة (أشــجار الهثة في العراء)
للشاعر ســعد ياسني يوسف ,توظيف
موفق للشجرة في بنية النص ,وتنوعها
وانصهارها واندماجها  ,لتكون جزء من
هذا الفضاء.
من اصدارات دار امل اجلديدة – ســوريا
 -0دمشق لعام 2018

اصدار

إدواردو مندوثا :اإليديولوجيات

فقدت السلطة على تفكيرنا

قوانني احلركة الثالثة عند نيوتن .في نفس
الوقت ألن الفرانكوية وما بعد الفرانكوية
واإلرث الفرانكــوي ال تزال موجودة .إن أحد
املوضوعــات التي تهمني والتي أعود إليها
باستمرار ما فعله فينا النظام الفرانكوي.

أحمد عبد اللطيف
يعتبــر إدواردو مندوثــا ،صاحــب «مدينة
املعجــزات» ،أحــد أهــم ُ
الكتّــاب باللغة
اإلســبانية اآلن ،وأكثرهم شــهرة عاملية
وحصــ ًدا للجوائز وتقديــرًا عامل ًيــا .وهذا
التقدير الذي ناله مندوثا رمبا بدأ منذ روايته
األولــى وظل يتصاعد معه مــن عمل إلى
عمل.
ومييل هذا الكاتــب الكتالوني إلى التعمق
فــي الواقــع حتــى يبــدو عملــه وثيقة
سوســيوثقافية ،ترصد الراهــن وتربطه
بالســلوك اإلنســاني ،رمبا مــن هنا كان
كات ًبــا كتالون ًيا باملعنــى الواضح ،إذ حتتل
كتالونيا مســاحة كبيرة مــن مرجعيته،
لكــن كتالونيا كجــزء من إســبانيا األم،
كمقاطعــة تتحول وتخلــق ثقافتها في
إطار السياسة اإلسبانية ،غير أنها مع ذلك
ذات خصوصية .ورمبــا الغربة ،لكونه عاش
سنوات طويلة في الواليات املتحدة ،كانت
ســب ًبا في أن يكتشــف هويته من جديد،
ويسعى لتسجيلها ،ورمبا اللحظة الزمنية
التي تكــ ّون فيهــا ككاتب (ولــد في عز
ديكتاتورية فرانكو ونشــر روايته األولى في
فترة غروب الفرانكويــة) ،واملؤكد أن روايته
أعادت األنظار إلى إســبانيا مجددًا بعد أن
ســحبت أميركا الالتينية البســاط منها
في خمسينيات وســتينيات القرن املاضي.
وهو ،بجانب خوان خوســيه مياس وخابيير
مارياس ،مثلوا م ًعا الفتة جيل السبعينيات
في الرواية اإلسبانية.
هنا ترجمة حلوار مــع مندوثا أجرته جريدة
«ال باجنوارديا» اإلسبانية حول روايته اجلديدة
«امللك يستقبل»:
يعود إدواردو مندوثا (برشــلونة )1943 ،إلى
األدب برواية شبه ســيرية ،عنوانها «امللك
يســتقبل» ،هي بداية لثالثيــة اختار لها
عنوان «ثالثــة قوانني للحركــة» ،وتغطي
الفترة من  1968وحتــى عام  .2000أربعون

إدواردو مندوثا

عا ًما من التاريخ يســتعرضها مندوثا من
خالل شــخصية الصحافي روفو باتايا ،هو
ليس مندوثا لكنه يتشــابه معه ،أو على
األقــل فعال نفس األشــياء التــي فعلها
املؤلف ،بداي ًة مــن العمل في نيويورك إلى
السفر إلى أوروبا الشرقية ليرى كيف تسير
األحوال في ظل الشيوعية الواقعية .إنها
مغامــرات يرصدها اجلزء األول من الثالثية،
«امللــك يســتقبل» ،والــذي ينتهي مبوت
كاريرو بالنكو .إنه عمل ينصهر فيه ملوك
األوبريتات مبلوك القصور امللكية ،وفيه يرى
البطل السلبي كيف تبدأ تغيرات العالم
الذي نعيش فيه اآلن.
(*) فــي أي حلظــة ظهــرت لــك فكــرة
الثالثية؟
 ثمــة حلظة فكرت فيها :هل ســأواصلكتابــة روايات حتى يعجز جســدي أم رمبا
أفعل مثلما قــال لي أحد إنه حانت حلظة
كتابة املذكرات ،أو الســيرة الذاتية ،أو أي

شــيء شــبيه؟ لقد فكرت في املســألة
وأعتقد أني ســأفعل ذلك ،لكن في شكل
روايــة ،وبشــخصية لن تكــون حتى األنا
العليــا ،لكنها تعيش نفــس الزمن الذي
عشــته وتكتب بالزمن املضارع والضمير
األول .بدأت ذلك ثــم انتبهت إلى أن كتابًا
واح ًدا لن يســع كل ما أريــد إن رغبت بأن
أتأمل في كل حلظة.
(*) وهل تتطلع إلى أن تصل حتى اليوم؟
 أعتقد أني ســأتوقف قبله .ســنرى .فيالكتاب األول فكرت أن مــوت فرانكو كان
حلظة جيــدة إلغالقــه .رمبا اجلــزء الثاني
يضم عامني فحسب ،أو الفترة االنتقالية.
فكرت في الوصــول إلى عــام  ،2000وأن
تكون مراجعة للنصــف الثاني من القرن
العشرين .وأسير بهذه الفكرة.
(*) وملاذا اخترت هذا العنوان للثالثية؟
 -ألنــه ثالثة كتــب ،وألن الكتــاب يضم

(*) وماذا فعل فينا؟
 ألشرح ذلك أحتاج إلى ثالثة كتب ،لكنيأعتقــد أن لدينــا إرثًا ال ميكــن أن نتعامل
معه بالترميز ،رغم أن الرمز يســاهم في
فهمــه ،وأن علينا أن نحلله .وهو إرث ليس
الفرانكوية فحســب ،ففرانكو مهم ج ًدا،
هو أداة لطريقة كينونة وعقلية اجتماعية
ك ّونتنــا على مدار أربعــن عا ًما .نحن بلد
متثل فيه الدولة والقانون والدســتور عدوًا،
ً
بدل من أن يكونوا البداية ،وها نحن فهمنا
ذلك ،وسأرى كيف ميكنني التعبير عن ذلك،
التعبيــر عن هذه الصعلكــة .إن جتاوزهم
القانون ،متردهم عليه ،وصنع الفخاخ ،كل
ذلك يعتبرونه جدارة ،وهي أشياء ال تفعلها
الدول الدميقراطية األخرى .يصنعون فخاخً ا
لكن من دون تصفيق .وهذا أحد الكوابيس/
اإلرث اخلاص بتاريخ إسبانيا الطويل.
(*) أبــو خطيبــة البطل رجــل فرانكوي
مقتنــع بأن هذا النظام هــو تقريبًا فجر
احلضارة.
 نعــم ،وهو إحــدى أكثر الشــخصياتاحترا ًمــا ألنهــا على األقــل تعتقد فيما
تفعل .الـــ  99%من اجملتمــع ال يعتقدون
في ذلك ،لكنهم مع ذلك كانوا يشــعرون
بالراحة في وضعهم ذاك .احلقيقة أن هذه
الشــخصيات كانت موجــودة لكننا اآلن
نســيناها ،وفيلق فرانكو يبدو لنا كرقصة
أقنعة تقري ًبا ،لكن كانت له حلظته ،سبب
كينونته وتأثيره الكبير ً
مثل في كتالونيا.
لقد أصبح كثيرون مــن مثقفي كتالونيا
من نفس اجليل أتبا ًعا لفيلقه ألنه بدا لهم
حركة حديثة تتجاوز األحزاب السياســية
والفســاد .وفــي النهاية ،نفــس احلكاية
املعروفة.

"حب شديد اللهجة" جديد
الشاعرة د .عدالة جرادات
شاكر فريد حسن
صدر عن دار "الســكرية" للنشــر
والتوزيــع فــي القاهــرة ،الكتــاب
الثامن للشــاعرة د .عدالة جرادات،
ابنة الناصرة ،وهو نصوص شــعرية
وخواطر نثرية زاهية األلوان والصور،
جتمع بــن الرومانســية والوطنية،
وحتاكــي احلــب والوطــن واألرض
والطبيعة وهمــوم املــرأة وقضايا
اجملتمع والناس.
د.عدالة جرادات شاعرة ناعمة تكتب
بإحســاس مرهــف ،وخيــال رحب،

واميــان بعدالة القضايــا التي تؤمن
بها وتــذود عنها ،وأســماها قضايا
احلرية واملســاواة والعدل والســام،
وفي صلبها قضية شعبها الوطنية
التحررية ،القضية الفلسطينية.
وكمــا عودتنا فهي تســتفز القارئ
بكلمــات حتمل من نفحــات األنثى
ما تقطر به نصوصها من ســمات
احلــب والعشــق والغــزل واجلمال،
وبدعائم الصور الشــعرية الفاتنة
في ارتســام املعاني ،وتوظيفها في
خدمة النغمات واألحلان العذبة التي
تبعث من جمالية املفردات والتعابير
املستخدمة في بوحها الشعري.
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً 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 أفكاراً 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 نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

في البدايــة االمر صدم هؤالء الذي
ذكرتهم وقفوا موقفــا يدعو الى
الرثاء حقا اليســار كلــه مبا فيه
الشيوعيون بدأوا مييلون الى الكفة
القومية املســاندة للحركة احلزب
الشيوعي الوليد اذ ذاك كان طبعا
حزبا امميا يتطلع دائما الى موسكو
والكومتون قبل ان يقرر سياســة
او اجتاهــا معينا وهو مع اليســار
املاركســي طوال خمس عشــرة
ســنة او عشــرين يســاير بعنف
وشدة احلملة السوفياتية الصادقة
والبدئية على الدكتاتورية الفاشية
في ايطاليا ثم الدكتاتورية النازية
في املانيا ويعتبرهما عدو املاركسية
واالشــتراكية اللــدودة فجأة وفي
العــام  1939وعلــى اثــر معاهدة
عدم االعتــداء والتعاون االقتصادي
التي وقعها وزيــر اخلارجية االملاني
(فــون رينتروب) مع وزيــر اخلارجية
السوفياتي (فياتسالف مولوتوف)
صدرت اوامر باتــة بوقف احلمالت
على النظامني وحكومة الكيالني
التي ســاندتها الفئــات القومية
لم تكن تخفــي عالقاتها مع دول
احملور هــذه هنــاك الدميقراطيون
الدســتوريون وبرغــم قلتهــم ال
يريدون ان يكونوا اقل حماســة في
التنديد باليد البريطانية الثقيلة-
مــن القوميني وال اقــل وطنية ان
شــتت الدقة وال اقل عدد للبالط

والطبقة احلاكمة.
هكذا وجدت نفســي فــي البدء
اسفا على اقالم احترمها ألصدقاء
اعــزة تســتبق لتمجيــد انقالبي
حركــة فقــرات (لذوالتــون ايوب)
مقــاال بطفح بشــرا بقــرب زوال
االمبراطوريــة البريطانية مقرونا
حتريــر العــراق من نيرهــا وكذلك
ظهر مقال لعبد احلق فاضل بعني
الوتيــرة وغيرهمــا ووقــف احلزب
الشيوعي موقف حذر يحمد عليه
وان كان قــال كلة طيبة اولية ورمبا
وردته بعض النذر بهبوب العاصفة
فعلم بــان هلتر يعــد العدة منذ
زمن لغزو قلعة االشــتراكية ابدت
صحيفتهم كفاح الشعب؟ او رمبا
الشــرارة؟ ال ادري تأييدا مشروطا
مشبعا بالتشــاؤم للحركة لكن
امليزان انقلب فجأة وابتعد معظم
الشيوعيني عن ســاحة الصخب
والصحيــح ثــم داروا  360درجــة
بعد الغــزو النازي وبعــد القضاء
علــى حركــة مايس بنحــو ثالثة
اسابيع فشــرعت صحيفة احلزب
الســرية تكتب املقــاالت الطوال
املؤيدة موقف الوصي والســعيد
ثم اشتدت احلماســة بعد توقيع
معاهدة التحالف السوفياتي من
القوميــن وعزلهم عــن اجلماهير
خشــية ان يكونوا رتال خامسا ثم
اصــدر احلزب اوامر حتذيــر لنقابات
العمال حتظر عليهــم القيام باي
اضراب او اعتصــاب او اي عمل من
شــانه االخالل او عرقلــة اجملهود

احلربي مهمــا كانــت مطالبهم
ملحة ومشروعة.
س :ونهايــة احلركة ..وقــد عاصر
منوها؟
جتدهــا في عــدة كتــب تفاصيل
هروب القائمني بها وعلى راســهم
الكيالنــي واملفتــي والقعداء وقد
ابــى القائمون هؤالء ان يشــاركوا
والشــعب نتيجــة حركتهــم
االجراميــة الطائشــة وفكــروا
بالنجاة وتســللوا عبر احلدود الى
ايــران لم ميلــك اي واحــد منهم
شيئا من الشجاعة وكرم النفس
ليقاسم الشعب العراقي محنته
وال كان واحدهم يستحق شيئا من
التمجيد الذي ما زال يخلع عليهم
حتى هذه الســاعة وهــا اني اراها
تطالعني فــي كتب تصدرها اقالم
الدارســن االكادمييــن واصحاب
الرســائل اجلامعيــة امليامني في
جامعة بغداد وغيرهم من معاجلي
االحــداث التاريخية اننا قرانا عمن
لم ميلــك قضية او عقيــدة وعن
طغاة مســتبدين الوقــوع بأيدي
اعدائهــم فانتحــروا وال اقول عن
اخرين مــن ذوي العقيــدة واالميان
والقضية فاين هؤالء ابطال حركة
مايس ما اولئــك؟ ما هي االمثولة
التي يقدمهــا الكيالني وصحبه
لــرواد القضيــة العروبيــة؟ وكم
يعود على القومية العربية بالنفع
عندمــا تظفر اكاليــل الغار على
رؤوس هــؤالء ويوضعون في قائمة

شهداء العروبة؟
قبــل ايام كنت اقرا فــي واحد من
كتــب التمجيد التي اثبت لذكرها
وعنوانه ســقوط النظــام امللكي
في العراق وهو من تأليف الدكتور
فاضل حســن االستاذ في جامعة
بغداد صدر فــي العام  1986ولفت
نظري فيــه حديث نقلــه املؤلف
عن (رجــب عبد اجمليــد) الذي قال
له :انه وفــي ليله اعدام العقيدين
فهمي ســعيد ومحمود ســلمان
(من العقــداء االربعة) واالســتاذ
محمد يونس السبعاوي كانت قد
وردته وهو ضابط خفر برقية تبنى
بتنفيذ احلكــم على الثالثة فبكى
مع انه صبور على املكاره ولم يبك
عندمــا توفى ولده فاقســم على
االنتقام ألولئك الضحايا.
كرجل قانون اني مــن انصار الغاء
عقوبة االعدام في القوانني اجلزائية
وفي العــام  1955كنت عضوا في
هيئــة بريطانيــة ذات طابع دولي
مشــاركا عمليا مبقاالت وايحاءات
لي في هذا املوضوع نشــر بعضها
فــي مجلــة القانون واتــي الكره
بطبعــي ان تتنزل هــذه العقوبة
باي كائن وقد اســفت كما اسفت
فيما بعد واستنكرت انزال العقوبة
بالعقداء مــن ناحيــة مبدئية ال
غيــر والعقيد (رجب عبــد اجمليد)
الذي كان امني ســر اللجنة العليا
لصعبــة الضباط الــذي حققوا
لثورة الرابع عشــر من متوز غرفته
اوال بالســماع واكبــرت فيه عزة

نفسه وشهامته عندما استهدف
النتقام عبد السالم وعبد الكرمي اثر
جناح الثورة فاثر االعتزال ولم الفة
ايــام كان نائبا لرئيس الــوزراء بل
عرفته قبلها شخصيا وعرفته في
جلسة صمتنا مع اصدقاء موجها
الي اسئلة ذكية حول تاريخ العراق
املعاصر وكبر في عيني ولم يخطر
ببالي يوما نه ســخا بدموعه علي
من كان الســبب املباشر للكارثة
العظمى الذي تكتــب بها العراق
وتســبب في مقتل ( )680ضابطا
وجندي ومدنــي و ( )571مفقودا ال
يعرف لهم اي قبر منهم ( )33قتيال
و ( )36جريحــا مــن ضباط اجليش
فضــا عن تدميــر القــوة اجلوية
العراقيــة تدميــرا كامــا ومتزيق
اوصال اجليش العراقــي وال يدخل
في هــذا طبعا ضحايــا املذبحة
التي ارتكبتهــا فلول اجليش ورعاع
بغداد واوشــابها والشاب القومي
في االحياء اليهودية من العاصمة
يومي اول من حزيران.
س :سنسالكم عن هذا فيما بعد
لكننا نتوقع املزيــد من التفصيل
في لعبة املعاهدة؟
كانــت هنــاك الى جانــب املعادة
طبعا مسالة امتيازات النفط وهي
تتعلق باملعاهــدة ايضا وهي لعبة
(كيالنية) اخرى وفــي العام 1941
حاول ان يعيدها فســقط من فوق
اجلبال اقول فــي  9من ايلول 1933
كلف الكيالني اثــر انتقال العرش

الى غــازي بتأليف ثانــي وزارة له
فقال فيخطاب مبناسبة مراسيم
االســتيزار انا واثق كل الوثوق من
السياسة التي سارت عليها البالد
حتت قيادة سيد البالد الراحل ومن
اهم اركانها االعتماد على الصداقة
املنكوبة بــن اململكتني احلليفتني
العــراق وبريطانيــا العظمــى اي
معاهدة  1930التــي صادق عليها
مجلس االمة فسوف اليطرا عليها
اي تعبير.
كان هذا الثمن الــذي وجب دفعة
للبريطانيني للفــوز بالوزارة والزالة
االثــار التــي خلفتهــا مذبحــة
االشــوريني وتشــير اوراقــي التي
اعتمدتها االن ان البالط لم يعهد
اليه بتشكيل الوزارة اال بعد ان تلقي
من السفارة البريطانية اشارة ok
والوثائق البريطانية تشــير الى ان
الكيالني اكد للســفير في بغداد
بانه لن يتعرض للمعاهدة بالقول
او الفعل ذكر لي الراحل االســتاذ
رفائييل بطي وكان من مشــايعي
الكيالني ردحا مــن الزمن في اثناء
احاديث لي معه في العام  1954او
 1955ببغــداد قوله باحلرف الواحد
ان الســفارة البريطانية اخذت من
الكيالنــي ومن امللــك عهدا بان ال
تقوم حكومــة الكيالني بالتعرض
للمعاهدة في حالــة تأليفه اياها
وانتهزت احزاب املعارضة والقوميون
فرصتهما فاستخدموا صحافتها
لفضحة والتشنيع عليه ووصفت

احداهما ما جــاء في خطبته تلك
بانه انكســه وطنية في سياسة
الدول وقضاء علــى االمل املعقود
في تعديل معاهــدة  1930ونصب
عليه اشد الهجوم من الشخصية
الوطنية (جعفــر ابو التمن) رئيس
احلزب الوطني ثــم في موضع من
مذكرات توفيق السويدي يذكر هذا
السياســي انه في يوم ما من ايام
شــهر مايس  1941ان (الكيالني)
طرف بابه ليال وهو متخف -وطلب
منه التدخل قائال :هل في وسعك
مواجهة السفير البريطاني وتبني
له اتي مســتعد للتفاهم معهم؟
فاذا وافقوا على االعتراف بشرعية
حكومتــي فانــا على اســتعداد
للقيــام بواجباتي حيــال املعاهدة
وساترك لهم حرية مرور جيوشهم
بل ابقاءهــا في العراق بحســب
ما تقتضيه ظــروف احلرب ولو بلغ
عددها مليــون جندي فــرد عليه
الســويدي بقوله انــه علة العلل
وعدم التفاهم معه هي ذات طابع
شــخصي والبريطانيون ما عادوا
يثقون به.
في ذلك الوقت كان الوزير املفوض
االملانــي (كروبه) خليلــه ومرافقه
ومستشاره.
*اجــرى احلوارات الســيدان مؤيد
طيب وســعيد يحيــى والكتاب
من منشــورات دار أراس للطباعة
والنشــر ،منشــورات اجلمــل،
الطبعة األولى 2012

الحلقة 3

حفريات في الذاكرة العراقية
(دراسات تاريخية)

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري ،فقد كتبته بعد عام ( ،)2003تناولت فيه
موضوعات جديدة تخص تبلور الذاكرة العراقية بموضوعات عن المرأة العراقية ودورها البنيوي في المجتمع العراقي مثل :صبيحة
الشيخ داود ودور الكرد في المشهد السياسي العراقي ،والنشاط السياسي الحزبي في آواخر العهد الملكي ،وتداعيات بدايات العهد
الجمهوري والصراع بين الملكيين والجمهوريين ممثلة في نشاط السياسي المخضرم رشيد عالي الكيالني وغيرها من الموضوعات
المهمة والشيقة ،والتي تجمع بين االبعاد التاريخية والسوسيولوجية والفكرية ،وتسهم في تشكيل الذاكرة الجمعية العراقية
بأبعادها المتنوعة ،فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي
واهملت الجوانب األخرى االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تتجاوز أهميتها الجانب السياسي في تشكيل الهوية الجمعية
العراقية.
تقدم "الصباح الجديد" بين يدي القارئ مختارات من فصول هذا الكتب آال وهو "حفريات في الذاكرة العراقية...دراسات تاريخية"
في حلقات عدة لما له من قيمة كبيرة وممتعة في الوقت نفسه لكونه يتناول موضوعات ذات أبعاد اجتماعية وفكرية تخص النخب
العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.
أ.د .أنعام مهدي علي السلمان

اخذ التوتر يزداد يوما بعد اخر جتاه
الكيالني الســيما بعــد ان بدأت
تقام الوالئم واحلفــات للكيالني
التي يحضرها شــيوخ العشــائر
‘منها الوليمة التــي اقامها عبد
الــرزاق الفضيلي مدير الشــرطة
الســابق في اليوسفية وحضرها
عبــد الرحيم الــراوي ،وهو محام
وسليل اسرة محترمة من منطقة
الفرات االعلى ،وابن شقيقه مبدر
الكيالني ،ويحيى ثنيان ،كما اقامت
له جمعية االداب االسالمية حفلة
تكرميية في فندق السندباد تكلم
فيها عن الوحدة العربية في هذه
االثناء حدثت تطورات مهمة على
الصعيــد السياســي ،فقد بدأت
اخلالفــات بني عبد الكرمي قاســم
ومن خلفه الشــيوعيني وبني عبد
السالم عارف ومن خلفه القوميني
،تطفــو على الســطح وكان من
نتيجتها اعفاء عبد السالم عارف
من منصــب نائب القائــد العام
للقوات املســلحة فــي  11أيلول
 1958حيــث وضع فــي داره حتت
االقامة اجلبريــة وبعد مدة قصيرة
بــدا عــارف باالتصــال بالكيالني
هاتفيا حيث هناه على كلمته في
احلفـلة التكرمييـة التـي استفـز
مـا حصـل فيهـا قاسـم.
حــاول الكيالنــي التوســط بني

قاســم وعارف بعــد ان زاره احمد
حســن البكر طالبا منه ذلك لكن
وساطته لم تنجح واتهم وصفى
طاهــر بعرقلة الصلح الســيما
بعد ان اصدر قاســم قرارا في 30
أيلول  1958يقضــي بتنحية عبد
السالم من منصبه كنائب لرئيس
الوزراء ووزير للداخلية وتقرر ارساله
ســفيرا للعــراق في بــون  .وبعد
ابعاد عبد السالم عارف الى خارج
العراق وتعــرض العناصر القومية
لالعتقال واملراقبة من الشيوعيني
زاد نشاط املعارضة ولم يقل كما
كان متوقعــا بســبب االجراءات
االنفة الذكر  ،ولم يجد القوميون
شــخصا يلتفــون حوله ســوى
الكيالني الذي عد نفســه البديل
االنســب اعتمادا على نشــاطه
السياســي ومواقفه القومية في
العهد امللكي ،فضــا عن انه قد
القى بثقله بجانب عبد الســام
عارف .
اما التطور االخر فكان اعالن قانون
االصالح الزراعي في 30أيلول1958
حيث زاد عدد املتذمرين من شيوخ
العشائر الذين كان يرتبط معهم
الكيالنــي بعالقات جديــدة وكان
من هؤالء عبد الرضا عبد الكاظم
احلاج ســكر وهو من عشــيرة ال
فتله في لــواء الديوانية ولم يكن
من كبار املالكــن اال ان عمه عبد
الواحد احلاج سكر رئيس عشيرة ال
فتله كان واحدا من زعماء احلركات

العشائرية التي اندلعت بني عامي
 1935-1934وكان للكيالنــي ضلع
فيها  .كما اجرى الكيالني اتصاالت
مع كل من شــيخ حسن الياسري
والشــيخ ســبهان اخللــف احد
شيوخ اجلبور  .من ناحية اخرى اخذ
الكيالني ينتقد القانون مبجالسه
اخلاصة ويقــدم املالحظات حوله ‘
وحينما قدم شــيخ عشيرة شمر
عجيل الياور مذكره في  5تشــرين
االول  1958حتتــوي مالحظــات
حول القانون اتهـــم الكيالنـــي
بكتابتهـا.
وفــي راينا ان شــيوخ العشــائر
كانــوا اقــل اهتمامــا بالقومية
من اهتمامهم باحلــد من النفوذ
الشيوعي املتزايد واالصالح الزراعي
الذي يهدد ممتلكاتهم .
ازاء ذلك هاجم عبد الكرمي قاسم
الكيالنــي صراحــة واصفــا اياه
باالقطاعى  ،لم تقتصــر املراقبة
على الكيالني فقط من عبد الكرمي
قاســم وأجهزته األمنيــة ‘ بل ان
اجهزة احلكومة البريطانية كانت
تراقــب االوضاع عن كثــب ‘ فقد
بعث الســفير البريطاني مايكل
رايــت بتقريــر الى وزيــر اخلارجية
سلوين لويد بتاريخ  9تشرين االول
 1958اشــار فيه قائال ((قد تكون
هناك خســارة اكبر في شــخص
رشــيد عالى الذي قــد يكون هو
ايضــا حتت املراقبة وحتــت الغيوم

فمنذ عودتــه من القاهــرة وجه
خطابني الى اجلمهور تســتهدف
بشكل رئيسي نحو اتخاذ مباشر
للوحــدة مع اجلمهوريــة العربية
املتحــدة ومــن احملتمل انــه كان
يعطــي الدعم الكامــل من وراء
الكواليس الى العقيد عارف ومن
املمكــن انه قد تدخــل في األزمة
األخيرة بالنيابة عن األخير وتولدت
نتيجة ذلك معارضة رئيس الوزراء
)) .ويبدو ان املنتمني للتيار القومي
لم يريدوا ان حتصــل مواجهة بني
الطرفــن لذلك زار رفعــت احلاج
ســرى الكيالني بتاريخ  15تشرين
االول  1958فــي منزله طالبا منه
االبتعاد عن النــاس وان تعذر ذلك
فمن االفضل ان يعود الى القاهرة
 .لكن الكيالني من جانبه انكر كل
ما نسب اليه شاجبا ومعتذرا عن
كل ما اتهم به ((مبديا تفانيه من
اجل الثــورة التي انقذته واخالصه
الشديد لعبد الكرمي قاسم )).
استجاب الكيالني لطلب مديرية
االستخبارات العسكرية ‘ السيما
بعد ان زاره هذه املرة عبد اللطيف
الدراجي الــذي طلب منه ان ميتنع
عن التصريحات لو ســائل االعالم
احملليــة والعامليــة ‘وان يقتصــر
مجلسه على املقربني منه  .وعلى
هذا االســاس وضــع طاهر يحيى
باالتفــاق مع الكيالني شــرطيا ً ال
يسمح الي زائر بالدخول اال مبوافقة

الكيالني و بذلك ابتعد عن االضواء
‘ واقتصرت زياراته على اقاربه لكن
احمليطني به وهم كل من ابن اخيه
مبدر الكيالني وعبد الرحيم الراوي
ويحيــى ثنيان اســتمروا بتوجيه
االنتقــاد للحكومة مقارنني بينها
و النظام امللكــي  .ومن اجل لفت
انتبــاه الكيالنــي بانــه واتباعه
مراقبــن مت توقيــف اثنــن مــن
املقربني اليه وهما املالزم املتقاعد
و احملامي فارس ناصر احلسن البالغ
مــن العمــر 38عاما ‘ وهــو احد
اجنال رئيس عشــيرة ال احلسن في
منطقــة الزبير وابو اخلصيب وكان
مــن ذوي التوجيهــات القومية ‘
واثناء التحقيق معه اعترف فارس
ناصر احلسن بان الكيالني مستعد
للتعاون ضــد اخلطر الشــيوعي
وله اراء بشــان الوحــدة القومية
العربية ‘ وانه جمد نشاطه بسبب
موقف الشيوعييـــن منـــه ‘ وان
رجالـــه يعملـون بهمـة ونشـاط
لتنفيـــذ مخططاتهـــم  .امــا
الشخـــص االخـر فكـــان عبـد
الرحيـم الـراوي اال ان توقيفهمـا
لـم يستمـر طويـال فسرعـان ما
اطلـق سراحهمـا.
اســتغلت مديرية االســتخبارات
اعتــراف فــارس ناصــر احلســن
لتكثيف مراقبتها لرشــيد عالي
وتشديدها واخذ عبد الكرمي قاسم
من جهته يوجه االنتقادات عالنية
امام زواره ،منهم الشــيخ محمد

رضا الشبيبي الذي طلب منه عدم إخالصه للثورة .
االلتفات الى االقاويل مشــيرا الى لم متض ســوى ايــام قالئل على
كبر سن الكيالني الذي يقف حائال الوعود التي قدمها الكيالني حتى
امام مطالبته باحلكــم ووطنيته اعلن احلزب الشيوعي العراقي في
،ويبدو ان قاســم لم يلتفت لهذه  5كانون االول عــن وجود مخطط
التطمينات السيما بعد ان تسلم "املؤامــرة رجعيــة يديرها بعض
حتذيرات عده من شخصيات كانت القوميني باالتفاق مع بعض رؤساء
على عالقة ســيئة مــع الكيالني العشــائر"  .ومــن املفارقــات ان
منــذ حقبــة الثالثينيــات امثال االعالن قد جــاء بعد يوم واحد من
جميل املدفعــي وكامل اجلادرجي ثاني اجتمــاع عقده اخملططون في
لذا كلفت مديرية االســتخبارات منزل جاكوب بالكن في تل محمد.
العســكرية ،وبخطة وضعها طه كمــا تزامن االعالن عن املؤامرة مع
الشــيخ احمد ،كل مــن النقيب عودة عبد الســام عارف املفاجئة
حسون اسود الزهيري واملالزم االول من بون يوم  4كانــون االول .1958
احمد محسن العلي واملالزم الثاني لم متض سوى ثالثة ايام عن اعالن
احتياط محمد حســن سميسم احلزب الشــيوعي حتــى نبه راديو
ومدنيان همــا جاكوب بالكن ،وهو بغداد في الثامــن من كانون االول
موظف فــي مصلحــة مصافي  1958املســتمعني الــى الترقب
النفــط احلكومي مــن اب هندي لسماع بيان هام الى الشعب صادر
جاء مــع احلملــة البريطانية عام عن القائد العام للقوات املسلحة ،
، 1914واحملامي عبد الرسول مجيد وبعد قليل اعلن بيان رسمي "بعون
الصــراف باملراقبــة كما ســنرى اهلل القديــر ويقظة الشــعب مت
اكتشاف مؤامرة خطيرة كان مقرر
الحقـا.
في يــوم  1958/12/1زار عبد الكرمي لها ان تنفذ في ليلة  9كانون االول
قاسم مديرية االستخبارات وابلغ  1958لتعرض وحــدة جمهوريتنا
مديرها رفعت احلاج ســري بوجود الــى اخلطــر وتشــيع الفوضــى
تقرير يؤكــد اســتمرار الكيالني واالضطراب في البالد وتهدد االمن
بتوجيه انتقادات حلكومة الثورة مما الداخلــي هذه املؤامــرة من تدبير
حدا برفعت احلاج ســري الى حتذير بعض العناصر الفاسدة مبساعدة
الكيالني مرة اخــرى وعليه رفض جانب من خــارج البالد" .ثم اعقب
االخير منذ يوم  1958/12/2مقابلة ذلك عــرض التلفزيون الوراق مالية
اي شخص مهما كانت صفته وقد واسلحة خفيفة "مت ضبطها لدى
نفى كل ما يشــاع ضــده مؤكدا ً املتآمرين".
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طغى التواصل عبر العالم االفتراضي

ما بين مواقع النت ضاعت أبرز السمات االجتماعية وغاب التواصل الفعلي
بغداد  -زينب الحسني:
تشــكو الكثير من النساء من اهمال
الزوج الــذي يجلس في ركنــه املعتاد
ال يحرك ســاكنا ً وكأنه من عالم آخر
ممســكا ً «باملوبايل « بــكل ما أوتي من
قــوة يقلب ويقلب ويتجــول من موقع
الى موقع أخر ،متناســيا ً أن له أســرة
تشــاطره املنــزل وتطالبــه بالرعاية
واالهتمام في الســاعات القالئل التي
يقضيها بالبيت بعد عودته من العمل
وأنهاء جميع أوقاتــه اخلاصة املتعلقة
باألصدقاء.
فــي الوقت ذاته هناك انســانة غارقة
مبتطلبــات املنــزل فما بــن التدريس
والطبــخ وقضــاء حاجــات أوالدهــا
منغمســة تبحث عن وقــت إضافي
لتتمم عملها بأكمل وجه.
شــتان مابــن مــن يقضــي وقتــه
بالتعليقــات وســماع النــكات أو «
التحشــيش « كما يطلق عليها ،وما
بني «ســوبر مان « البيــت التي حتاول
إرضاء جميع األطراف مــن دون ملل او
شــكوى او حتى تذمر من ما هي عليه
من اهمال من قبل الزوج الذي جترد من
جميع املسؤوليات.
روتــن يومي يــكاد يتكرر فــي أغلب
البيوت العراقية فاألم ليس من حقها
االنشــغال بتصفح هاتفهــا اخللوي
كونها ستعد اما ً مهملة وغير مقدرة
للمسؤولية التي تقع على عاتقها على
عكــس االب الذي من حقه اســتغالل
وقته كيفما شــاء ومع من يشــاء ،ال
يحاسب على اهماله او أخطائه.
أستمد الزوج سلطته من قيم اجملتمع
الذكــوري الذي يشــبه الرجــل باإلله

خبراء يحذرون
في حني حذر خبراء العالقات الزوجية
من أن مواقــع التواصل االجتماعي،
مدمرة
السيما الفيس بوك ،قد تكون ّ
للعالقــات الزوجيــة ،فلــكل تط ّور
حسنات وس ّيئات متاما ً كما هو احلال
مع الطعام ،ففــي الوقت الذي نعد
فيه بعض األطعمــة ج ّيدة ومفيدة
للصحــة وشــهية إال أن لها بعض
األضرار للجسم والتي يجب تفاديها.
وبالتالــي فــإن التطور نفســه قد
يكون إيجاب ًيا من ناحية ،وسلب ًيا من
الناحية األخرى ،وهو ما يســتوجب
إدراك الناحيتــن ملعرفــة التص ّرف
بحكمة مع املوضوع.

واوامــره مجابة وغير قابلــة للنقاش،
فيمــا تظل املرأة هي اجلاريــة املتوارثة
واملســخرة لتلبية طلباتــه حتى وأن
كانت خارج نطاق املعقول أو املمكن.
أم وأب يجمعهمــا ســقف واحد ،كل
منهما غارق في عاملــه اخلاص بالرغم
من عدة روابط اجتماعية واسرية حتتم
عليهمــا التفاعل مــع كل ما يحيط
بهما بنحو إيجابي.
األب هجر املسؤولية والقآها على عاتق
االم ،واالم رضخت مستســلمة كونها
ال متلك اخليار».الصباح اجلديد» كان لها
وقفة ملعرفة آراء ذوي الشآن.
جتاهل االسرة
ام علــي ربــة منزل تقــول :ال يختلف
االب املدمن على اخلمــر عن االب الذي
أتخذ من العالــم االفتراضي مالذا ً له
اذ كالهمــا يخوض في عاملــه منفردا ً
متجاهالً وجود أســرة وبيت يلزمه بأداء
واجباته اجتاههم.
أذ ال يــرى االبنــاء ذويهــم اال من خالل
نشــرهم منشــوراتهم علــى موقع
التواصل االجتماعي ليعلقوا أو يعجبوا
بهــا ،وليقولــوا لهم ما زلنــا هنا وأن
باعدنا الواقع وقربنا االفتراضي.
ومما ترتــب على هذا الوضع تزايد حاالت
التفكك االســري واالنفصــال تاركني
خلفهم أبناء كتب عليهم ان يتحملوا
وزر أبائهــم املتصفحــن وأمهاتهــم
السلبيات الراضخات.
ال ميكن التعميم
علي عبد العظيم « معلم « يقول :ال
ميكن ان نصــف جميع الرجال بأنهم

ِ
لجمالك سيدتي

مواقع النت

مهملون وليســوا قادرين على حتمل
املسؤولية ،غير ان عددا منهم يفضل
الهرب مــن الواقع بحثــا ً عن متعة
معينة ،ال تكلفه الكثير متناسيا ً ان
له منزال ً واوالدا ً يحتاجون الى رعايته.
وهنا املشكلة تكبر في حال شكت
الزوجة الى أحد ذويها وسيهاجمها
ويبــدأ بوصفها هــي املهملة والتي
أخرجت اسرار املنزل.
دراسة حديثة
كشفت دراســة اجتماعية حديثة:

أن سوء استعمال شبكات التواصل
االجتماعــي وإدمــان التكنولوجيا،
يزيد من نســبة اخلالفــات الزوجية،
مؤكدة إمكانية تطور تلك اخلالفات
إلى انفصــال الزوجني وطلب الزوجة
خاصة ،الطالق.
وتشــير الدراســة إلــى أن مواقــع
التواصل أضحت في مقدمة أسباب
إنهــاء العالقات الزوجيــة ،متفوقة
على ما كان ســائدا ً فــي املاضي ،اذ
كانت اخليانة ،لعب القمار أو شــرب
اخلمــر عامــاً رئيســا ً فــي تدهور

العالقات.
أن الشخص عندما يرى الطرف اآلخر
يتصفح باســتمرار الشبكات مثل
«الفيس بوك» تتكاثر لديه الشكوك
ً
ســائل نفســه «ملاذا يتصفح تلك
الشبكات بكثافة؟».
ويبــدأ النقاش بينهمــا عن اجلنس
اآلخر الذي قام باإلعجاب أو التعليق
على منشــوراتهم ،ومــن ثم تفقد
الثقــة بينهما ،وينتهــي الزواج من
أجل ألشيء «عب ًثا».

قريبًا اإلعالن عن نتائج التحقيق

في جرائم قتل الشهيرات بالعراق

فوائد زيت السمسم (زيت
الجنجالن) للجسم والشعر
ظفار زاير :
يستخرج زيت السمسم من حبوب
السمســم ،ويدخل كزيت يطبخ
به فــي كثير من البلــدان العربية
واألجنبيــة ،فهــو يضفــي على
الطعام مذاقا ً مميزاً ،إال أن اخلصائص
الطبية لهذا الزيت لها فوائد جمة
فهو يحتوي على دهون أحادية غير
مشــبعة ومواد مضادة لألكسدة،
والكثير من الفيتامينات واملعادن.
ونتيجــة الحتوائه علــى مركبات
مهمة ،فإن فوائده كبيرة للجسم،
قوة ونعومة الشعر
يعــد زيت السمســم من أفضل
العالجات التي ميكن أن متنح الشعر
صحة وقوة ،كما أن مفعوله طويل
األمد جداً.
يعمل زيت السمســم على زيادة
ملعان الشعر ويغذيه ،يساعد على
الوقاية مــن الصلع .من فوائد زيت
السمسم للشــعر احتوائه على
خصائص مضــادة للجراثيم وهذا
يجعله مفيدا ً في حماية الشــعر
مــن العــدوى ،ويعمل أيضــا ً من
خالل تغذيته للجــذور ،على تعزيز
منو الشــعر اجلديد .ويساعد ايضا ً
على عالج مشكلة الشعر األبيض
«الشيب» .
زيت السمســم وفــي للجلد مع
استمرار اســتعماله بنحو يومي
خصوصا بعد خلطه بزيت الكتان
ً
يقضي على عالمات التقدم بالعمر
نهائيا ً وبالتدريج.
وللحصول على أكبر قدر من فوائد
زيت السمسم للشعر ،يستعمل
زيت السمسم منفردا ً أو تخفيفه
بزيت،
استعمال زيت السمسم
للشعر:
لضمان أفضل نتيجة ،يتم تدفئة
زيت السمســم ،ثم يتم تدليك
الشــعر بنحو دائري ،ويترك على
الرأس ملدة ليلــة كاملة ،قبل أن
تغسل الرأس.
نظارة البشرة
ميكن أن نصف زيت السمسم النه
واحد من أفضل الزيوت في مجال
العناية بالبشــرة ،وقد استعمل
لهذا الغرض منذ زمن بعيد فهو
يحتوي علــى فيتامني هـ بجانب
فيتامني ب املركب وفيتامني أ الذي
يساعد على تغذية اجللد ،إضافة
إلى عناصــر أخرى مفيــدة مثل
الفوسفور والنحاس والكالسيوم
والزنــك واملاغنيســيوم ،كما أنه
يحتــوي على مضادات أكســدة
قويــة تعمل علــى حماية اجللد

مــن التجاعيد .واســتعمال زيت
السمسم بنحو منتظم للعناية
بالبشــرة ســيفيدها بشــرط
املداومــة عليه وعــدم تعريضه
للضوء قبل وفي اثناء االستعمال
نظرا ً لتأثــر جزيئاته بالضوء كما
هو حال اغلب الزيوت.
ويعمــل فيتامني هـ املوجود بزيت
السمســم علــى زيــادة رطوبة
البشــرة ،وبالتالي فهو يســاعد
على التخلص من مشكلة جفاف
البشــرة ،كما أن له خواص واقية
من التأثير الضار ألشعة الشمس،
بجانب أنه مهدئ ومزيل للتوتر.
والفائدة املهمة األخرى أنه يعمل
على اجتذاب السموم التي تذوب
في الزيت ،وميكــن هذا عن طريق
وضع زيت السمسم الدافئ على
الوجه نحو ربع الساعة ،ثم إزالته
باملاء فقط .
دراسات حديثة
تقــول إحدى الدراســات احلديثة
التي نشــرت في إحــدى مجالت
طب التغذية ،أن زيت السمســم
يعمــل علــى خفض مســتوى
الدهون الثالثية والسكر في الدم،
كما أنه يعمل على التحسن في
مستوى الكولسترول باجلسم.
فوائد زيت السمسم لتقليل
الوزن:
اســتعمل زيت السمســم في
املساعدة على خفض وزن اجلسم.
اذ يحتــوي زيت السمســم على
مــادة السمســمني وهــي مادة
ليفية تساعد على فقدان الوزن.
وتعمل السمســمني على زيادة
معــدل حــرق اجلســم للدهون،
واحلصول علــى الطاقة من خالل
حرق الدهون حني يكون اجلسم به
حاجة إلى سعرات حرارية.
ويحتــوي زيت السمســم على
األحماض الدهنية غير املشبعة،
كأحماض أوميجا  3،6،9الدهنية،
املساعدة على فقد الوزن ،إضافة
إلــى قدرتها على حتســن حالة
األوعية الدموية والقلب ،كما أنها
مصدر للطاقة ،وترفع من مستوى
التمثيل الغذائي.
وال يتوقــف األمر عنــد املركبني
السمســمني وأحمــاض أوميجا
الدهنية فحســب ،وإمنا ميتد إلى
مركب يسمى السمسمول وهو
أحد مضادات األكسدة القوية.
وبجانب هذا ،فهــو يحتوي على
الكثير من املعــادن والفيتامينات
واملواد املغذية ،اذ انه يحتوي على
املاغنيســيوم والنحــاس والزنك
وفيتامني هـ ،وفيتامني ب .6

بغداد  -الصباح الجديد:
كشف مصدر أمني ،امس الثالثاء ،عن
عزم الســلطات األمنية العراقية على
الكشف عن بعض نتائج التحقيق في
عمليــات القتل التي شــهدتها البالد
مؤخراً ،واســتهدفت باقة من الفتيات
الشهيرات.
ونقلت روســيا اليوم عن املصدر قوله،
ان «الســلطات األمنيــة توصلت إلى
معلومــات مهمــة عن بعــض حاالت
القتل التي اســتهدفت الشهيرات في
العراق».
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اســمه ان «هذه املعلومات أدت إلى
الوصــول للجناة ومعرفــة هوياتهم»،
مشــيرا ً الى ان « الســلطات تعد هذا

األمر حساسا ً جدا ً وال تريد إعالن شيء
من دون التثبت منه».
وحتقق الداخلية العراقيــة في قضايا

مقتل نساء مشهورات خالل األسابيع
األخيرة ،والتي ارتبطــت إحداها مبقتل
الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

إنقاص الوزن بحمية العصير «وهم كبير»
متابعة الصباح الجديد:
يعتقد عدد من متابعي حمية شــرب
عصير اخلضــروات والفواكه فقط ،أن
هذه الطريقة ســتخلص اجلسم من
الوزن الزائد وما تراكم فيه من سموم،
إال أن خبيــرة بريطانية فــي التغذية
كشــفت عن مخاطر وأخطاء كثيرة
تشوب هذا النظام الغذائي.
وأوضحت خبيــرة التغذية البريطانية،
ســارة هاليــس ،أن ما يــروج عن هذه
احلمية غير صحيــح وال معنى له ،ألن
اجلســم له أعضاء عدة تقــوم بإزالة
السموم مثل الكبد والكلى.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة
« إ كســبر يس »
ا لبر يطا نيــة ،
فإنــه ال صحة
ملــا يقــال
عن تســبب
ا لســمو م
واملواد الضارة

التي في جسم اإلنسان باألمراض ،التي
تدخل اجلسم من جراء شرب الكحول
والقهوة وتناول أطعمة أخرى.
وذكــرت هاليس أن األفضــل هو تناول
اخلضروات والفواكه من دون تقشيرها
وعصرهــا ألن حتويلها إلى ســوائل ال
يساعد اجلسم على الشعور باالمتالء،

وبالتالي فإن اإلنسان يشعر باجلوع في
فترة قصيرة فيعاود األكل مرة أخرى.
وتوصي اخلبيرة باســتهالك اخلضروات
والفواكه في إطار نظام غذائي متوازن
عوض جعلها وجبة وحيدة.
وأكدت أن خســارة الوزن السريعة غير
مفيدة للصحة ألن اإلنسان يفقد جزءا ً
من عضالته وال يقتصر األمر على
الشحوم.
وإذا كان متبعــو هــذه احلمية
القاســية يركزون على خفض
الســعرات احلراريــة فهــم
يهملون فــي الغالب حاجتهم
إلــى البروتينــات والعناصــر
املغذية األخرى ،وهنا يصبحون
معرضني على نحو أكبر
لإلصابــة مبتاعب
صحيــة مثــل
الدوار واإلرهاق
ضعــف
و
التركيز.

مارك يقول
يقول مؤســس شــركة فيس بوك
ومالكها  ،مارك زوكربيرغ إنه  ،ما أن
يلتقي األشــخاص من حول العالم،
في شبكة واحدة فإن هذا بحد ذاته
أمر رائع وميكننا مــن القيام بالكثير
من األمور.
إال أن أحــد أبرز التأثيرات الســلبية
لشــبكات التواصــل االجتماعــي
والفيس بوك التي تلقي بظاللها على
حياة األزواج تتمثل بعدم الشــعور
باألمان إلى جانب انعدام الرومانسية
من احليــاة الزوجية ،بســبب كثرة
تواصل األزواج مع أشــخاص آخرين
حول العالم وبينهم غرباء.
هــذا إلــى جانــب كــون املواقــع
االجتماعيــة تســتبدل بطريقة أو
وجها
بأخــرى العالقات اإلنســانيةً ،
لوجه.

الفراغ العاطفي
يبــرر اختصاصــي اجتماعــي جلوء
البعض من األزواج للدخول في علم
تلك املواقع ،على الرغم مما تســببه
من مشكالت زوجية وخالفات أسرية،
إلى أن هذه النوعية من األزواج غالبا ً
ما يعانــون الفراغ العاطفــي أو أن
حياتهم غير املستقرة أو أنهم يقوم
بذلك جملرد التسلية وإشباع رغباته.
ويقــول :كل هذه األمــور مرفوضة
وال تبرر اخليانة الزوجية عبر وســائل
التكنولوجيــا احلديثــة ألنها تهدد
السلم األسري والسكينة والرحمة،
ليحل مكانها التشتت واالنفصال،
وتلك الوسائل لو استعملت بطريقة
صحيحة ملــا وصلنا إلــى أن متتلئ
ملفات احملاكم بالكثيــر من قضايا
اخليانــة الزوجيــة وحــاالت الطالق
بسبب تلك املواقع.
العائلة اوالً
الباحثة االجتماعية زمن القيســي
تؤكد :أن اإلنترنت وخاصة استعمال
صفحات التواصــل االجتماعي ،يؤثر
على احلياة الزوجية بنحو عام،
وتوصى القيســي الزوجني بان يكونا
حريصــن على عــدم اســتعمال
اإلنترنــت إذا كانا معــا ً  ،أو إذا كانت
العائلة مجتمعة.
وأضافت هناك أوقات يجب أن يتوقف
فيها الزوج عن استعمال اإلنترنت أو
أي من األجهزة الذكية ،ليس من باب
املثالية ،بل من بــاب االنتباه على ما
ميكن أن يسبب في العزلة واالبتعاد،
واهمال اسرته ِ

طالء األظافر يحتوي على

سموم ويسبب العقم والسرطان
متابعة الصباح الجديد :
توصلــت دراســة حديثة إلــى أن طالء
األظافر ميكن أن يحتــوي على مركبات
سامة تؤدي إلى اإلصابة بأمراض خطيرة
مثل العقم والسرطان.
وذكــرت الدراســة ،أنه «علــى الرغم
مــن حظــر اســتعمال العديــد من
املــواد الكيميائية في مســتحضرات
التجميل في الكثيــر من بلدان العالم،
إال أن العلمــاء يقولون إن موا ّد ســامة
جديدة باتت تســتعمل عوضا ً عن املواد
الكيميائيــة احملظــورة ،وحتتــوي املواد
الكيميائية في طالء األظافر على نسبة
كبيرة من الســميات ،التــي تؤثر على

الدماغ ،وتتسبب بتشوهات لألجنة.
واضافت الدراسة انه ” مت فحص  40نوعا ً
مختلفــا ً من طالء األظافــر التي يدعي
مصنعوها بخلوها من املواد الكيميائية،
وتبني بأنها على مــواد كيميائية عالية
السم ّية مثل مادة  ،THPHالتي تتسبب
ُ
باضطرابــات في الهرمونــات ،واإلصابة
بالعقــم ،ومتالزمــة املبيــض املتعدد
الكيســات ،إضافــة إلى بعــض أنواع
السرطان أهمها سرطان الثدي”.
كمــا أظهرت النتائج التي نشــرت في
دورية ” العلوم البيئية والتكنولوجيا” أن
مادة  ،THPHظهرت في  60%من العينات
التي مت فحصها.

سمنة النساء تفتح

شهية سرطان القولون
متابعة الصباح الجديد:
حــذرت دراســة أميركية حديثــة من أن
الســمنة في مرحلة املراهقة تزيد خطر
اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم بني
النساء دون سن اخلمسني.
الدراســة أجراها باحثــون بكلية الطب
في جامعة واشــنطن األميركية ونشروا
نتائجها فــي العــدد األخير مــن دورية
« »JAMA Oncologyالعلمية.
وللوصــول إلــى نتائــج الدراســة ،تابع
الفريق حالة  85ألفا و 256من الســيدات
الالتي تتــراوح أعمارهن بني  25و 42عاماً،
لم يكــن يعانني مــن مرض الســرطان
وأمراض التهابات األمعاء عندما التحقن
بالدراسة.
وعلى مدار فترة الدراسة ،التي امتدت من
عام  1989حتى عــام  ،2011أجرى الفريق
للسيدات املشــاركات فحوصات لقياس
نسبة زيادة الوزن لديهن وفحوصات أخرى
لكشــف إصابتهــن بســرطان القولون
واملستقيم.
ووجــد الباحثون أنه كلما ارتفع مؤشــر

كتلة اجلســم ،كانت الســيدة معرضة
بشــكل أكبر خلطــر اإلصابة بســرطان
القولون قبل سن اخلمسني.
ووجد الباحثــون أيضا أن اخلطر تزايد لدى
السيدات الالتي أصنب بزيادة الوزن مبكرا ً
فــي عمر الـ 18عاما ً وفــي مرحلة البلوغ
املبكر.
الفريق قال إن نتائج الدراســة تشير إلى
أن السمنة وزيادة الوزن منذ أوائل مرحلة
البلوغ مرتبطة بخطر اإلصابة بســرطان
القولون املبكر.
وأضافــوا أن هذه الدراســة تبــرز أهمية
التحكم في الوزن حتى بني األعمار األصغر
ســناً ،والــدور احملتمل لوزن اجلســم في
ضرورة إجراء الفحص الدوري للكشف عن
ســرطان القولون مبكرا ما يسهم بنحو
كبير في ســرعة تلقي العالج للمصابني
باملرض قبل تأخر احلالة الصحية.
ويعد ســرطان القولون واملستقيم ،ثاني
أكثر األســباب شــيوعا للوفاة املرتبطة
بالســرطان في أوروبا ،حيث يتسبب في
وفاة  215ألف شخص سنويا.

ّ
أطباء يحذرون من آفة الوالدة القيصرية
متابعة الصباح الجيد:
ارتفع عــدد العمليات القيصرية في
العالــم في غضون  15عاما ً من 12%
إلــى  21%من الــوالدات فيما تتجاوز
هذه النســبة  40%في بعض الدول
ما دفع أطباء نســائيني إلى التساؤل
حول هذه «اآلفة» في ملف نشــرته
صحيفــة «ذي النســيت» الطبية.
وتقدر نســبة العمليات القيصرية
الضرورية ألســباب طبيــة بـ 10إلى
 15%من العــدد اإلجمالي .لكن 60%
من  169بلدا ً شــملتهم الدراســة
تتجاوز هذه النسبة ما يعرض للخطر
حياة األم والطفل علــى ما جاء في
الدراسة املستندة إلى أرقام ملنظمة
الصحة العاملية واليونيسف.
وتتم أكثــر من  40%من الوالدات عبر
عمليات قيصرية في البرازيل ومصر
وتركيا وفنزويال وتشــيلي وكولومبيا
وإيران.
وأكدت منســقة الدراســة مارلني

تيمرمــان من جامعــة اآلغا خان في
كينيــا وجامعــة غان فــي بلجيكا
أن «الزيــادة الكبيرة فــي العمليات
القيصرية التي سجلت في غالبيتها
في أوساط ميسورة ومن دون أسباب
طبية ،يطرح مشكلة بسبب اخملاطر
على األم والطفل».
وأضافت «في حال حصول مضاعفات
في احلمل ميكن للعمليات القيصرية
إنقاذ أرواح وعلينا أن نســهل وصول
النســاء إلى هــذه العمليــات في
املناطــق الفقيرة لكــن ينبغي عدم
املبالغة».
والفروقات جلية بــن إفريقيا ما وراء
الصحراء الكبرى ( 4,1%من العمليات
القيصريــة) وأميــركا الالتينيــة
والكاريبي حيث وصلت النسبة إلى
 44,3%في .2015
وفي آسيا زادت العمليات القيصرية
مبعدل وســطي نســبته  6%سنوياً،
وفي أميــركا الشــمالية ( 32%من

العمليات القيصريــة العام  )2015لهــذه الزيــادة الهائلــة للعمليات
وفــي أوروبا الغربيــة ( )26,9%كانت القيصرية في بعــض الدول .لكنها
الزيادة  % 2تقريبا ً في السنة.
تشــير إلى رابط بني مستوى الدخل
وال تورد دراسة «ذي النسيت» تفسيرا ً والتعليم لدى النساء.

ففــي البرازيل مثال تســجل 54,4%
من العمليات القيصرية في صفوف
نساء يتمتعن مبستوى تعليمي عال.
وتطرق املؤمتر العاملي للطب النسائي
والتولــدي الذي عقد في البرازيل إلى
خيوط عدة لتفســير أســباب هذه
«اآلفــة» ومنها تراجــع في مؤهالت
الطاقم الطبي لإلشــراف على والدة
طبيعية تشــوبها تعقيدات ومنافع
برمجة الوالدة نهارا ً والتعرفة األعلى
التــي يتقاضهــا األطبــاء وعيادات
التوليــد فــي حــال إجــراء عملية
قيصرية.
ونصح املؤمتر العاملي للطب النسائي
للحد مــن اإلفراط فــي اللجوء إلى
العمليــات القيصريــة ،باعتمــاد
ســعر موحد لكل الــوالدات وإرغام
املستشــفيات على نشــر أرقامها
وتوعية النســاء أكثر علــى اخملاطر
وحتســن التدريــب على الــوالدات
الطبيعية.

14

االربعاء  17تشرين االول  2018العدد ()4039
(Wed 17 Oct 2018 issue (4039

اعالن

رياضة

15

األربعاء  17تشرين األول  2018العدد ()4039
)Wed. 17 Oct. 2018 issue (4039

في أولمبياد الشباب العالمي

العداء ليث حاكم يسجل نهاية مخيبة للمشاركة العراقية
بوينس آيرس ـ علي رياح*

وضع العــداء ليث حاكم نهاية
مخيبة ملشــاركة العــراق في
الدورة األوملبية الثالثة للشباب ،
باحتالله املركز اخلامس والثالثني
في ســباق اختــراق الضاحية
ملسافة أربعة كيلومترات وهي
املرحلة الثانية من سباق  3آالف
متــر وذلك في إطــار الصيغة
اجلديدة التــي وضعتها للجنة
املشرفة على الدورة.
وجرى عداؤنا الشــاب مسافة
الســباق الذي أقيم في امليدان
الرياضي املفتوح ملدينة بوينس
آيرس  ،وسط ( )59عداء شاركوا
في هذا السباق  ،وحني وصل إلى
خط النهايــة كان الزمن الذي
ســجله اثنتي عشــرة دقيقة
وثمانــي وثالثني ثانيــة  ،بينما
قطع العداء الكيني كافيســا
جاكســون هذه املسافة بزمن
بلغ إحدى عشرة دقيقة واثنتي
عشــرة ثانية ليحــرز امليدالية
الذهبيــة  ،وجاء بعــده العداء
االثيوبي بيريهو اريغاوي قاطعا
املســافة بزمــن قــدره إحدى
عشرة دقيقة وثالث عشرة ثانية
 ،بينما احتــل العداء االوغندي
اوسكار شيليمو املركز الثالث
وقطع املســافة بزمــن بلغ 11
دقيقة و 28ثانية.
وأخفــق العــداؤون العرب في
احتــال مركــز متقــدم فــي
السباق برغم وفرة املشاركني ،
بينما هيمــن العداؤون األفارقة
على مراكز الســبق  ،وقد تقدم
عداؤنــا ليث حاكــم على كل
من اليمني جمــال صالح ()36

وفد العراق الى الدورة االوملبية للشباب

واألردنــي جهاد محمــد ()39
والصومالي يوســف علي ()50
واجلزائري حمدان بن حميد ()54
والســعودي فايز عبد اهلل ()55
والعماني محمد الســليماني
( )56واملغربي حمزة سيخماني
( )58واملوريتاني مختار ســولي
( ..)59وكان العــداء ليث حاكم
قد أحــرز املركز الثالث عشــر
في املرحلة األولى من الســباق
محققا رقما شــخصيا له من
دون أن ينال موقعا متقدما بني
العدائني.

وبهذا الســباق يكــون العراق
قــد أنهــى مشــاركته فــي
فعاليــات الــدورة األوملبيــة
للشــباب بنســختها الثالثة
والتي ســتختتم رســميا يوم
غ ٍد اخلميس الثامن عشــر من
الشهر اجلاري.
ومــع نهايــة اليوم العاشــر
مــن فعاليات الــدورة األوملبية
للشــباب بنســختها الثالثة
 ،تطــرأ تغييرات مهمــة ورمبا
جذريــة علــى مراكــز القوى
العامليــة املهيمنة على مجرى

التنافــس فــي الــدورة  ،وهي
تغييرات تعطي االنطباع األكيد
مبدى التطور الــذي يتحقق في
قواعــد الرياضة لــدى العديد
من الدول التي ظلت بعيدة عن
الصدارة في الــدورات األوملبية
التقليدية للمتقدمني  ،إذ متكن
الرياضيون الروس من جمع سبع
وأربعــن ميدالية بينهــا أربع
وعشــرون ذهبية وأربع عشــرة
فضية وتسع برونزيات  ،لتعتلي
روســيا بذلك قمة الترتيب في
مفاجأة لم تكن في حســبان

«السعودي» يكرر رقما سلبيا غائبا منذ  9سنوات

اكتشافات العراق تتصدر مكاسب البطولة
الرباعية ..وعدنان ينتقد األسترالي جرين

جدة ـ وكاالت:
برغم هزميته أمام األرجنتني (،)0-4
وتعادله مع الســعودية ( ،)1-1أول
أمس ،إال أن املنتخب العراقي خرج
بعدة مكاسب ،من الدورة الرباعية
الودية ،في إطار حتضيراته لبطولة
آسيا .2019
ويأتــي على رأس هذه املكاســب،
تألق الالعبني الواعدين ،مهند علي،
صاحب الهدف األول مع "األخضر"،
ومحمــد داود ،الذي بــرز من قبل
مع النفط ،فــي البطولة العربية
والدوري احمللي.ومنح الالعبان األمل
للجماهيــر العراقيــة ،في ظهور
جيل جديــد للمنتخــب ،مطعم
باملواهب القوية.
كما يعد املدافع الصلب ،رعد فنر،
أحد مكاسب هذه البطولة ،حيث
قــدم أوراق اعتمــاده ،اليوم ،ملدرب
"أســود الرافدين" ،سريتشــكو
كاتانيتش.ويتمتــع فنر مبواصفات
بدنيــة هائلة ،جتعلــه متميزًا في
الكرات العالية ،إلى جانب حســن
متركزه.ووجد املدافــع طريقه إلى
منتخب العــراق ،بعــد تألقه مع
النفط.
من جانبه ،انتقد علي عدنان ،قائد
املنتخب العراقي ،األســترالي بيتر
جرين ،حكم مباراة أسود الرافدين
والســعودية ( )1-1ضمــن الدورة
الرباعية الدولية ،مشددًا على أنه
حرمهم من الفوز.
وقال عدنان في تصريحات متلفزة:
"أمتنى حظا أوفر للفريقني ..املباراة

لقطة من مباراة املنتخب الوطني واملنتخب السعودي
كانت مهمة في سبيل التحضير
لكأس آســيا ،قدمنا مباراة جيدة،
وكنا في طريقنــا للفوز لوال خطأ
حتكيمي واضح تســبب في هدف
التعادل ،فالكرة كانت رمية جانبية
للعراق باألســاس".وأضاف" :كلي
ثقة بأننا ســنقدم مستوى أفضل
فــي املباريــات املقبلــة ..هذا هو
مستوى العراق ولدينا أفضل ،وفي
الفترة املقبلة ســنواصل العمل
لكي نصبح جاهزين متا ًما لبطولة
آسيا".
وتابــع" :منتخب العــراق عندما
يدخل أي بطولة البد أن يكون األول
أو الثاني ،وواثقون في قدرة الالعبني
واجلهاز الفني علــى الوصول إلى
هذه الطموحات في كأس آســيا،
لكن هذا ال مينع أن نعمل ونخطط

لتحقيق ذلك".وعن إمكانية رحيله
خالل كانــون الثانــي املقبل ،عن
فريقه احلالي أتالنتا اإليطالي ،الذي
يلعب له معارًا من أودينيزي ،أجاب
عدنان" :أنا معار ألتالنتا وسأكمل
معه املوسم".
من جهة اخرى ،أبــدى مهند علي
كاظم ،سعادته باملســتوى الذي
قدمــه وزمــاءه ،أمــام املنتخب
الســعودي ،مشيرًا إلى أ َّن التوفيق
لم يحالفهم بعد استقبال هدف
التعادل في الدقيقة األخيرة.
وتعادل املنتخبان ( )1-1على ملعب
"جامعة امللك ســعود" بالرياض،
وتق َّدم املنتخب العراقي عن طريق
مهند علي في الدقيقة ( ،)71قبل
أن يدرك عبدالعزيز البيشي التعادل
لألخضر ،فــي الدقيقــة األخيرة.

تقرير

وأضاف "بطولة ســوبر كالسيكو،
مبثابــة إعــداد جيد لكأس آســيا
 ،2019وإضافــة قويــة للمنتخب،
واجلهاز الفني للوقوف بشكل أكبر
على مستوى الالعبني".
وأمت مهنــد علي حديثــه،
موجها
ً
الشكر والتقدير للمملكة العربية
الســعودية ،على حســن الكرم
والضيافــة منذ اللحظــة األولى
لوصــول املنتخب العراقــي ،إلى
األراضي السعودية.
وكرر املنتخــب الســعودي ،رق ًما
ســلب ًيا غائبا منذ  9سنوات ،بعد
تعادله اليوم مع ضيفه العراقي (-1
 ،)1في إطار الدورة الرباعية الدولية
"سوبر كالسيكو" بالرياض.وأكمل
"الكالســيكو العربي" سلسلة
مكونة من  3مباريــات ،لم يعرف
فيها "األخضر" طعم الفوز داخل
األرض ،أمام املنتخبات الزائرة.
وبــدأ املنتخــب الســعودي هذه
السلســلة ،بالتعــادل  2-2مــع
بوليفيــا الشــهر املاضــي ،قبل
اخلســارة يوم اجلمعة املاضي أمام
البرازيــل  ،0-2ثــم التعــادل مع
العراق اليوم ،وجميع هذه املباريات
احتضنتهــا مالعــب العاصمــة
الرياض.
ولــم يحقق "األخضر" سلســلة
ســلبية مماثلة على أرضــه ،منذ
أيضا
تعادله الســلبي مع العراق ً
يوم  22مــارس  2009فــي مباراة
ودية ،كان ملعب امللك فهد الدولي
مسرحا لها.
بالرياض،
ً

أوســاط الدورة قبل انطالقها
 ..لكن الدخول الروســي القوي
على خــط املنافســة وانتزاع
هذه العدد الوفير من األوسمة
يلقي ظالال على االستراتيجية
الروسية احلالية والقائمة على
العــودة إلى الفئــات العمرية
الصغيــرة والرهــان عليها في
املديني املتوسط والطويل .
وطبقــا ،ملــا أعلنتــه اللجنة
املنظمــة للــدورة فــي مؤمتر
صحفي عقدته أول أمس  ،فان
األرجنتــن اســتقبلت ()3998

رياضيا ورياضيــة من مختلف
دول العالم ســيواصلون على
مدى  12يومــا في  241فعالية،
وذلك حتت شــعار (ابــدأ حتدي
املســتحيل) ،فيمــا كتبــت
كوســوفو وجنوب الســودان
الظهور األول لهما على املسرح
األوملبي على نحو مستقل.
يذكر أن مشــروع تولي اللجنة
االوملبيــة الدوليــة تنظيــم
دورة األلعــاب األوملبيــة خاصة
للشباب قد ظهر عام  1998عبر
مقترح مفصل قدمته اللجنة
االوملبيــة النمســاوية  ،غير أن
إقرار تنظيــم الدورة لم يتحول
إلــى واقــع عملــي إال في عام
 2007مبوافقة اللجنة األوملبية
الدولية  ،وتعد النسخة احلالية
من الدورة األوملبية للشــباب ،
هي األولى التي تقام خارج إطار
القارة اآلســيوية التي ضيفت
النســختني األولــى والثانية،
ففي  2010كانت ســنغافورة
مسرحا لفعاليات الدورة األولى
 ،فيمــا أجريت الــدورة الثانية
في الصني عام  ، 2014وتضمن
البرنامــج الرســمي املعتمد
بجانــب الســباقات واملباريات
الرياضيــة  ،فعاليــات ثقافية
وفنية تقام داخل القرية اخلاصة
بالرياضيني وذلــك في تكريس
لتوجه اللجنة األوملبية الدولية
نحو حث الشــباب في مراحل
عمرية متقدمة على ممارســة
األنشــطة احلياتية اخملتلفة من
دون أن يكــون اجلانــب الرياضي
هدفا وحيدا لهم في حياتهم.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

أبو الهيل ..موهوب
على الطريق

بغداد ـ الصباح الجديد:
الالعب املوهوب حسني حسن
أبو الهيل ،مواليد  ،2007يلعب
ضمن فرق قسم املركز الوطني
لرعاية املوهبة الرياضية بكرة
القــدم /دائرة شــؤون االقاليم
واحملافظات في وزارة الشــباب
والرياضة ،اشــرف على تدريبه،
شــفيق جبل وحبيــب كاظم
ومحمــد أنور وحســن كمال
الذيــن يحرصــون علــى دعم
املواهــب من خــال التدريبات
املنتظمــة والعمــل علــى
تشــجيع الالعبني في امللعب
والتفوق فوق مقاعد الدراســة
من اجل تســجيل النجاح في
اجلانب العلمي.
املوهــوب ،ابو الهيــل ،الواعد،
ميلك مؤهالت فنيــة بارزة في
مركــز صناعــة اللعب خلف
املهاجمني ،يجيد اللعب بكلتا
قدميه ،وهو جنل العب منتخب
الشباب سابقا ونادي الشباب
الرياضي ،حسن أبو الهيل.
يقــول املوهــوب انــه يتلقى
االهتمام من اســرته املعروفة
بكرة القدم ،فوالده ســبق ان
مثل املنتخب الشبابي واندية
عدة وعمه حسني ،ايضا ً العب
فريق العمارة ســابقا ،وحاليا
مدرب في نادي آليات الشرطة،
وحصل على التشجيع والدعم
بتهيئــة جميع ظروف النجاح،
فيما حصــل من املدربني الذين
اشــرفوا على تدريبــه ومدير
املركز الوطني الكابنت بســام

أبو الهيل

رؤوف ،على مساندة وتشجيع
وصقل االمكانات ،وهو سعيد
بانضمامــه إلى فرق املوهوبني،
طامحا ً إلــى ان يفــوز بدعوة
اللعب للمنتخبــات الوطنية
للفئات العمرية في البطوالت
املقبلــة وان يتــدرج وصــوال ً
لتمثيــل فريــق نادي الــزوراء
صاحب األلقــاب واجلماهيرية
الواسعة.
أبــو الهيل ،يؤكد انه يشــجع
فريق السد القطري عربيا ،ومن
الفرق العامليــة هو من محبي
برشلونة اإلسباني ومانشستر
يونايتــد االنكليــزي اللذيــن
حققا االلقاب وجنحا في تأكيد
حضورهما ضمــن البطوالت
محليا ً وخارجياً.

سبعة حكام في كورس
النخبة اآلسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك  7من حكامنا الدوليني بكرة القدم في
كورس النخبة اآلســيوي الذي سيقام للمدة
من  19ولغاية  25كانــون األول املقبل في دبي
بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهم للوسط
زيد ثامر ،واحلــكام املســاعدين ،مؤيد محمد
علي وأمير داود وواثق مدلل وحيدر عبد احلسن
وميثم خماط واكرم علي.
من جانبه ،عبر احلكم الدولي ،الشاب ،زيد ثامر،
عن سعادته بالنجاح الذي حققه في مشاركته
ضمــن طواقم حتكيم مباريــات بطولة كأس
بنغالديش الدولية ،مبينا انه اشترك في إدارة 4
مباريات ،وكان حكما رابعا ً ضمن طاقم حتكيم
املباراة النهائية بني فلســطني وطاجيكستان
التي اقيمت فــي دكا ،وقادها احلكم البنغالي،
ميزان أحمد ،التي فاز بهــا االول بفارق ركالت
اجلزاء  2/4بعــد التعادل فــي الوقتني االصلي
واإلضافي من دون اهداف.
وبني انه تلقى تكرميا من رئيسة وزراء بنغالديش،
حسينة واجد ،بعد اختتام املباراة النهائية مع
بقياة اسرة الطاقم التحكيمي.
يشــار إلى ان ثامــر ،ادار مبــاراة نصف نهائي
البطولة بني بنغالديش وفلسطني التي انتهت
بفــوز االخير بهدفــن من دون رد الهــل الدار،
وكذلك قاد في اجلولتني األولى والثانية ،مباراة
بنغالديش والفلبني فــي اجلولة االولى وانتهت
بفــوز الفلبني بهدف من دون رد لبنغالديش ،ثم
مواجهــة ،الوس وطاجيكســتان التي انتهت
بفوز االخيــر بثالثية مقابل الشــيء ملنتخب
الوس.

بطولة تنشيطية لـ

 60موهوبا بالمصارعة
إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
اقام املركز الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية
للمصارعة في دائرة شؤون األقاليم واحملافظات
بوزارة الشــباب والرياضة ،بطولة تنشــيطية
ثالثية للعبة بفعاليتــي احلرة والرومانية على
قاعة املركــز الوطني للمصارعــة في املدينة
الشــبابية في بغداد  ،شــارك فيها  60العبا
مــن تولدات  2003و  2004و  ، 2005مثلوا فريق
املركز الوطنــي في بغداد الــى جانب فريقي
منتدى شباب العدل ومنتدى شباب السالم.
وقال مدير املركــز الوطنــي للمصارعة علي
ســلمان  :ان الهدف من اقامــة البطولة هو
تنشــيط الالعبني وتشــجيعهم ووضعهم
في اجواء البطوالت من اجــل زيادة االحتكاك
واكتســابهم اخلبــرة  ،الــى جانــب معرفة
مســتواهم الفنــي ومدى اســتفادتهم من
التدريبــات التي يتلقوها في املركز  ،الســيما
وان االحتاد املركزي للعبة اليقيم بطوالت دورية
لهذه الفئة مــن الالعبــن ،مبينا تخصيص
جوائز تشــجيعية وميداليات للفائزين االوائل،
هذا وســبق اجراء منافســات البطولة اقامة
عملية الوزن والفحص الطبي والذي اشــرف
عليــه الدكتــور اخملتص في الطــب الرياضي
مظفر عبد اهلل شفيق.

صيوان يغادر
إلى هنغاريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال احلكــم األوملبي باملصارعــة ،علي محمد
صيوان ،انــه اختيار إلدارة نزاالت بطولة العالم
املقبلة املقررة ان تقام في هنغاريا للمدة  20ـ
 28تشرين األول اجلاري.
وبني صيوان انه اشترك مؤخرا ً في بطولة يدكار
امام الدولية لفئة الناشــئني التي اقيمت في
إيران ،مبشــاركة  12دولة ،حيث مت اختياره ممثال
صعن االحتاد الدولي للعبة ،في حني كان ضمن
القضاة املشاركني في إدارة نزاالت املصارعة في
الدورة اآلسيوية الـ  18التي اختتمت مؤخرا ً في
جاركارتا وباملبانغ بأندونيسيا.

كين يكشف سر قهر «الماتادور»

إنجلترا تكسر سلسلة إسبانيا التاريخية في دوري األمم األوروبية
العواصم ـ وكاالت:

حقق املنتخب اإلجنليــزي االنتصار
( ،)2-3علــى مضيفه اإلســباني،
أول امــس ،ضمن منافســات دوري
األمم األوروبية.وبحســب شــبكة
«ســكواكا» لإلحصائيــات ،فــإن
املنتخــب اإلجنليزي كســر بذلك
سلسلة عدم هزمية إسبانيا ،خالل
 38مبــاراة متتالية علــى أرضها،
والتي استمرت طوال  15عا ًما.
وبهــذا االنتصــار ،رفعــت إجنلترا
رصيدها لـــ 4نقاط ،فــي وصافة
اجملموعة الرابعة ،بفارق نقطتني عن
إسبانيا املتصدرة.
من جانبه ،كســر رحيم سترلينج،
العب املنتخب اإلجنليــزي ،صيامه
عن التسجيل دوليا ،خالل مواجهة
إســبانيا ،ضمن منافسات بطولة

دوري األمم األوروبية.
وســجل ســترلينج الهدف األول
إلجنلتــرا في الدقيقــة  ،16وأضاف
الهدف الثالث أيضــا في الدقيقة
 38من املباراة.وبحســب شــبكة
«سكواكا» ،فإن ســترلينج كسر
صيامه مع املنتخب الذي امتد إلى
 1103أيــام ،حيث كان آخر هدف له
في أكتوبر  .2015وأشارت الشبكة،
إلــى أن هــذا الهــدف هــو األول
إلجنلترا ضد إسبانيا خارج األراضي
اإلجنليزية منذ  31عاما ،وحتديدا منذ
فبراير .1987
وســجلت إجنلترا  3أهداف في 38
دقيقــة مبرمى إســبانيا ،عن طريق
ســترلينج «هدفــن» وماركــوس
راشفورد.
وأبدى جوردان بيكفورد ،حارس مرمى
املنتخب اإلجنليزي ،سعادته بالفوز
( )2-3على إسبانيا ،صاحبة األرض،

العبو إجنلترا

وقــال بيكفورد ،خــال تصريحات
لشبكة «سكاي سبورتس»« :لقد
كانت مباراة عظيمة ،هذه البطولة
متنحنــا الفرصــة ،ملواجهة أفضل
املنتخبات في العالــم ،ونحن نريد
الفوز عليهم».
وأضاف« :هذه عقليتنا في املنتخب،
وهذا ما حققناه ..قلت قبل املباراة،
إذا دافعنا بشــكل جيــد مع قوتنا
في الهجوم والوســط ،ســنحقق
االنتصار ،وأظهرنا ذلك بالفعل في
الشــوط األول».وتابع« :اجلميع كان
يســاهم في املباراة ،الشوط األول
كان مثاليا ،كما أظهرنا شخصيتنا
في الشوط الثاني».
من جانب اخرّ ،
أكــد قائد املنتخب
اإلجنليزي هاري كــن ،أنه كان واثقا
مــن قــدرة الفريق علــى تخطي
يسجل كني أهدافا في
إسبانيا ولم
ّ
مهما في
املباراة ،لكنّه لعــب دورا
ّ

إحراز منتخب بالده ثالثة أهداف في
الشوط األول من اللقاء.
وقال كني في تصريحات لشــبكة
«سكاي ســبورتس» عقب انتهاء
اللقاء« :كنّا نعرف أننا نســتطيع
هزميتهم ،لعبنا بشــكل ج ّيد في
وميبلــي (املبــاراة الســابقة) ولم
نســتغل فرصنا ،لكن اليوم خرجنا
مــن مواقعنا بضغــط كبير على
اخلصم وكرة قدم عظيمة وأهداف
رائعة ،الشــوط الثاني كان صعبا،
لكنّنا دافعنا ج ّيدا وقمنا بامتصاص
الضغط».وصنع كني الهدف الثاني
الذي أحرزه ماركوس راشفورد ،لكنّه
واصل غيابه عن التهديف للمباراة
الدولية السادسة على التوالي.
وعــن ذلك قال مهاجــم توتنهام:
«أحب تسجيل األهداف ،لكن الفوز
وقدمت متريرة
مينح شــعورا أفضلّ ،
حاسمة وهو ما يعد أمرا رائعا».

أحالم يوسف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الجهل باألمن خطير
في اثناء عودتي من معرض الكتاب الدولي املقام في أربيل
لفتت انتباهي حالة لطاملا حتدثنا عنها وارقتنا في يقظتنا
قبل نومنا تتعلق باألجهزة األمنية ،وسبب اخلروقات التي
حتدث بني مدة ومدة أخرى.
كان سائق الباص السياحي الذي اقلنا من بغداد الى أربيل
طوال درب الرحلة يكتفي عند مروره بالسيطرات األمنية
بإلقاء التحية والســام ،واملزاح مــع افرادها ،وفي بعض
االحيان كانت الشــتائم تتخلل حوارهم السريع ،إلثبات
انهم على معرفة وطيدة ببعضهم البعض.
هناك من افراد الشــرطة من ترجل عن سيارته ليصافح
شخصا ،ترجل هو أيضا من مركبته ليرد التحية بأحسن
منهــا ،وكأنهمــا التقيــا بحديقة عامة ،وليــس مكانا
باعتقادي انه مح ّرم ،بوصفه أحد أسس بناء السالم واألمن
في وطن مشبع بالفوضى سياسيا وامنيا واجتماعيا..الخ.
اعمال إرهابية كثيرة حدثت في وقت سابق ،وكنا نتساءل
كيف استطاع صاحب الســيارة املفخخة ،او من يحمل
عبوات ناســفة لفها حول خصره مثلمــا تلف الراقصة
حزام الرقص متباهية مبا ســتقدمه من متعة للجمهور،
مع الفــارق ان حزامه يقدم املوت لكل مــن حوله ،كيف
اســتطاع هؤالء املرور عبر الســيطرات ،مثلما مير اجلدول
ليشــق طريقه عبر األرض ،بوجوم تام ،مــن دون ضجة او
صخب .ويبدو ان االمر كان يحدث بهذا الشــكل ،فرد من
افراد الســيطرة يساعدهم ليس بقصد مشاركتهم  ،بل
ألنه يجهل أسس التعامل من موقعه كأحد حماة الوطن،
بسبب عدم تلقيهم التدريب املطلوب قبل توزيعهم على
السيطرات.
هناك حالــة أخرى حتدث عنها الكثير ،ولــم يلق أحد باال
لها ،وهــي ان افراد تلك األجهزة غالبا ما يكتفون في اثناء
واجبهم بإمســاك هواتفهم ،والتحــدث من خاللها الى
آخريــن ،لتمر الســيارات قربهم ،مــن دون ان يكترث لها،
وبنحو ال يوحي ابدا انه أحد افراد جهاز أمن.
املفارقــة ان البعض االخر من افــراد األجهزة األمنية كان
علــى النقيض من هــؤالء "الغالبية" حيــث حملوا امن
الوطن على اكتفاهم ،ورفعوا معه حياتهم واســكنوها
اكفهــم ،فلم يبالــوا بحتفهــم غير املســتبعد ،وهم
يواجهون وحوش اإلرهاب وجها لوجه ،بصالبة ،نسوا معها
أنفسهم وعائالتهم وظل الوطن فحسب ،امام اعينهم.
كيف ملثلهم اال يكونوا اســوة حســنة؟ برأيي ان التأديب
واجملازاة احدى الطرق التي ميكن ان يكون لها تأثير ملموس
يجعل الكل يسعى إلمتام التزامه وتعهده بحماية الوطن
واالفراد بالشكل الصحيح.
هناك حالة أخرى تتعلق أيضا بأفراد احلمايات ،شــهدتها
انا شخصيا ،ففي احدى املرات توجهت الى نادي العلوية،
وكانت هناك احتفالية كبرى حضرها وزير النفط وقتذاك،
وشخصيات عامة كثيرة ،وكنت قد هيأت نفسي للرد على
أســئلة افراد "احلماية" الواقفني عند مدخل النادي .لكن
املثير للجدل واالســتغراب انهم اكتفوا بسؤالي هل انت
هنا حلضــور االحتفالية اخلاصة بوزارة النفط!! فأخبرتهم
بنعم ،وسمحوا لي بالدخول ..هكذا بكل بساطة ،الدخول
الى نــاد عريق ومهــم ،حلضور احتفاليــة كبيرة ومهمة
يحضرها شخصيات كبيرة باحلكومة.
املشــكلة التي يعاني منها العــراق ،ان الغالبية ال تعي
حجم مســؤوليتها جتاه نفســها والوطن ،فــا املعلم
يعرف خطورة مســؤوليته بالنســبة جليل املستقبل ،وال
االهــل يفقهون أهمية امتام واجبهــم بالنحو األمثل جتاه
أوالدهم ،أعمدة املستقبل ،وال من شغل منصبا باحلكومة
يحترم مســؤوليته جتاه الرعية ،وال حتى األجهزة األمنية
تعي جســامة وأهمية ان يكونوا على قدر التزامهم الذي
نؤمن مستقبال مشرقا للبلد ،ان
اصطفوه .فكيف لنا ان ّ
كان أبناؤه يتعاملون جتــاه التزاماتهم اجلليلة بالالمباالة،
وما هو موقف او موقع القانون من كل هذا التهاون؟

بعد أن توقفت يدها اليمنى إثر جلطة أصابتها

التشكيلية عادلة فاضل تبدع برسم لوحاتها
البصرة  -سعدي السند:
شــهدت قاعــة قصــر الثقافــة
والفنون في البصرة افتتاح معرض
الفنانة التشــكيلية عادلة فاضل
اإلبراهيمي بحضور نخبوي متميز.
املعــرض أقامته رابطــة املبدعني
العراقيــن للفنــون اجلميلــة فرع
البصــرة بالتعاون مع قصر الثقافة
ومع احتاد اإلذاعيني والتلفزيونيني في
البصرة ،ويعد هذا املعرض السابع.
وافتتح األديب والفنان أحسان وفيق
الســامرائي ،املعرض الذي ضم 36
لوحة تشكيلية أبدعتها بأحاسيس
وانفعــاالت وهواجس وخياالت املرأة
املتحديــة ملرضها الذي رافقها منذ
ســنوات ،ولم تتركه يأخــذ منها
روائع ابداعها ،فعندما توقفت يدها
اليمنى إثر جلطــة أصابتها ح ّولت
فرشاتها الى يدها اليسرى ،لتصنع
جمالياتها اخلاصة.
القى املعرض اقباال كبيرا شــهدته
قاعــة قصــر الثقافــة ،ويتضــح
للمشــاهد ان لوحاتهــا تتقــارب
مبوضوعاتهــا ،ويبــدو انهــا ترتبط
مبحبة خالصة مــع القباب واأله ّلة
اإلســامية والشناشــيل واألزقة
التقليديــة والشــمس والنخلــة
اآلشــورية واحلمامــة والوجــوه
الســومرية اجلميلة واحللي التراثية
التي تســتعملها املرأة ،وأنها تتخذ
في أكثر لوحاتها الرسم التجريدي
املبســط أســلوبا إلبداعاتهــا

الصباح الجديد  -وكاالت:
بعدمــا تســببت بقتــل العديد من
األشــخاص ،قررت مجموعة مختصة
بدراســة احليوانات البرية اســتعمال
طريقــة "غريبة" الســتدراج أنثى منر
هندي خطرة واإليقاع بها ،مع فشــل
جميع الطرق في العثور عليها.
واســتعملت فرقــة حــرس الغابات
بواليــة مهراشــترا الهنديــة ،عطرا
رجاليــا شــهيرا الســتدراج أنثى منر،
قتلت  13شــخصا في غابات الوالية،
حسبما نشــرت صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
وأطلقت الســلطات الهندية عملية

الصباح الجديد  -وكاالت:
يهوى الفنان البرازيلي "إدوارد كوبرا" الرســم على
جدران الشــوارع باحترافية كبيــرة ،حيث يعمل
على رســم العديد من الشــخصيات التاريخية
واملشــاهير في الذكريات اخلاصة بها ،مثل مايكل
جاكسون ،ونيلسون مانديال ،وغيرهم.
ويعتمــد الفنان البرازيلي على اســتعمال األلوان
املتنوعة في الرســم من خالل دمجها باحترافية
بالغة كــي تظهر الصورة في النهاية بشــكلها
الكامل على اجلــدران التي تعددت في شــكلها
واملناطق املوجودة فيها.
ويقــول هذا الفنــان الذي ال يحرص قبــل ان يبدأ
بأي عمل فني يقوم به علــى حصوله التراخيص
املطلوبة ،بانه ال يتقن الفن بالنحو الصحيح .فهو
عصامي وقــد أدرك أنه يتمتع مبهــارة خاصة في
الرسم على اجلدران فحسب في إشارة الى انه قد
ال يجيد الرسم بالصورة نفسها على الكانفاس.

زكاري ليفي
أعلن املمثل زكاري ليفي
أنــه يتطلــع أن ينضم
بشخصية  Shazamإلى
أفــام ،Justice League
وأكد علــى أن انضمامه
إلى الفيلم أمر محتمل
وليس مستبعدا.
فيلم  Shazamمن إنتاج
شــركة Warner Bros.
 ،Picturesومــن املقــرر
طرحه يــوم اخلامس من

شهر نيســان أبريل من
العام املقبل في الواليات
املتحدة األميركية.

التشكيلية عادلة فاضل مع مراسل "الصباح اجلديد"

التشكيلية.
وهــذا درس بليــغ لنــا جميعا في
تخطــي الصعــاب والعوائــق اذ ال
مســتحيل امام ارادة املبدع ليبقى
أمنوذجــا يحتــذى به وهــو يواجه
الصعوبــات واأللم بالتحدي واألمل

واقتناص عوالــم ابداعه بأحلى ما
يكون مــن جماليــات تبعث على
الفخر ،وهذا ما وجــده اجلميع في
احتفالية افتتاح املعرض.
يذكر ان الفنانة التشكيلية عادلة
فاضــل عباس اإلبراهيمــي مولودة

في البصــرة .تخرجــت من معهد
الفنون اجلميلة عام  1965وشغلت
عدة وظائف منها وظيفة مسؤولة
قســم الفنــون التشــكيلية في
مديرية النشــاط املدرسي بديوان
وزارة التربية.

تهــدف
كبيــرة
الصطيــاد النمر
ا لشــر س
قبل شــهر،
ا ستعملت
فيهــا
كاميرات
األشعة
حتــت

احلمراء وعدد من األفيال،
إال أن جميع احملاوالت
باءت بالفشل.
وقــررت فــرق
ا لتفتيــش

اســتعمال عطر "أوبسيشــن" الذي
تنتجــه شــركة "كلفــن كاليــن"
األميركية ،الــذي أثبــت العلماء في
 2013أنه يجذب "القطــط الكبيرة"
مثل األســود والنمور ،بسبب تضمنه
لرائحة الثدييات االصطناعية.
وسبق للســلطات الهندية استعمال
العطر نفسه لإليقاع بنمر آخر بوالية
تاميل نادو.
وقال مســؤول هندي" :اقترح أحدهم
اســتعمال عطر كلفــن كالين جلذب
أنثى النمر ،وقام أحد عناصر الشــرطة
بجبله فعال .ســتكون هذه واحدة من
التجارب التي جنريها لإلمساك بها".

كشفت املطربة ياسمني
علــي ،اســتعدادها خالل
املــدة اجلاريــة للتحضير
لديــو غنائــي جديد مع
مطــرب لبناني ســيكون
مبنزلة مفاجــأة للجمهور
حــن اإلعالن عــن جميع
التفاصيــل اخلاصــة به،
رافضة الكشــف عن أي
تفاصيل حتــى يتم البدء
في التحضيرات الفعلية
واالســتعداد لتصويــره،
سيما بعد النجاح الكبير
الــذي حققــه كليبهــا
األخيرة "يا بتاع الورد" من
كلمات تامر حسني ،وأحلان
محمد يحيى ،وتوزيع وليد

شراقي ،وميكس وماستر
محمــد عبــاس وإخراج
فــادي حــداد .وأعلنــت
سعادتها بردود الفعل عن
األغنية والتي كانت رائعة
بالنســبة لها ،موضحة
أنها تعاونت للمرة الثانية
بعد كليبهــا األول "حب
زمان" مع اخملرج فادي حداد.

حاتم العراقي
بدأ الفنــان حامت العراقي
امللقــب بـــ "عندليــب
األغنية العراقية" ،بطرح
مجموعة مــن أغنياته،
التــي قــام بتجديدهــا
بنظام اجللسة الغنائية
والتسجيل "املباشر في
االستوديو ،بوجود جميع
أفراد الفرقة املوسيقية،
واألغنيات التي اختارها،
مــن أرشــيفه الغنائي
الكبير ،اذ قام بعرض أولى
األغانــي "خبرونــي عنه
شلونه" وهي من كلمات
واحلان علي صابر.
كمــا ســيطرح حــامت
العراقــي أيضــا ً أغنية
"منك هلل يــا معذبني"

من كلمات فالح حسون
الدراجي ،واحلــان صباح
القريشــي ،وهــي مــن
بني األغنيــات التي أعاد
تســجيلها الــى جانب
األغاني "اشهد يا زمان"
كلمات طالب السوداني
واحلــان ضيــاء الديــن،
وأغنية "بالهم رضيت"
من كلمات عادل محسن
واحلان ناصر احلربي.

نيكول كيدمان تجري تغييرًا
"مدمرًا" على شكلها

أكبر زهرة بالعالم بشعة الرائحة
إلى أن لون بتــات كأس الزهرة من
الداخل يتراوح بني األحمر واألرجواني،
فيما لونها فــي خارج الكأس األخضر
الفاحت.
لكن مدة إزهار الزهرة تستمر ليومني فقط
وبعد ذلك تنغلق مرة أخرى ،ودخلت الزهرة بفضل
ميزاتها موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية.
ويســتعمل جذر الزهرة ،وهو عبارة عن درنة يصل
وزنها إلى  50كيلو ،لألكل في بلدان شــبه اجلزيرة
الهندية الصينية.

ماسنجر يخطط لتطبيق مسح
الرسائل قبل مشاهدتها
الصباح الجديد  -وكاالت:
يستعد تطبيق "ماسنجر" على موقع الفيس بوك،
ملفاجأة مســتخدميه مبيزة طال انتظارها ،خصوصا
بعــد تنفيذها على تطبيق "واتســاب" للتراســل
الفوري قبل نحو عام.
وقال موقــع "ذا فيرج" إن القائمني على ماســنجر
يعكفــون حاليا علــى اختبار ميزة جديــدة ،تتعلق
بـ"حذف الرســالة" بعد إرســالها ،بحيــث ال يراها
املســتقبل ،مضيفا أن "اخلاصية القــت إقباال على
ِ
واتساب ،لذلك ســيكون من الضروري تنفيذها على
ماسنجر".
ومن خالل هذه اخلاصية ،سيكون بإمكان املستخدمني
حذف الرســائل نهائيــا ،من خالل النقــر على خيار

أخبــارهــــــــــم

ياسمين علي

عطر رجالي الستدراج أنثى نمر

مشاهير على جدران الشارع

الصباح الجديد  -وكاالت:
شهدت حدائق كيو امللكية للنباتات في العاصمة
البريطانية لندن ،ظاهرة نــادرة وفريدة من نوعها،
حيث تفتحت أكبر زهرة رائحتها األكثر بشــاعة
في العالم.
وتشــبه رائحــة الزهــرة العمالقــة مــن نــوع
 ، Amorphophallus titaniumوالتــي يبلغ طولها
مزيجا من رائحتي البيض والســمك
ثالثة أمتار،
ً
الفاسدين ،أو رائحة اللحم املتعفن ،ولهذا السبب
أطلق على هذه الزهرة اسم "زهرة اجلثة" ،إضافة
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"تعديل" ،ثم "إلغاء اإلرسال" أو "."UNSEND
وذكر عدد من املستخدمني أن امليزة ظهرت بالفعل
على تطبيقهم ،فيما كشــفت تقارير إعالمية أن
تعميمها على كل احلســابات في العالم قد يتم
خالل األيام املقبلة.
وتضمن امليزة إمكانية مســح الرســالة بنحو
نهائي ،في حال مت إرسالها بصورة خاطئة.
وكان واتساب قد أطلق خدمة" سحب الرسائل
املرســلة" في أواخر عام  ،2017حيث كانت املدة
التي يســمح فيها القيام بذلك ال تتجاوز سبع
دقائق فقط من توقيت إرســال الرســالة ،قبل أن
يغير التطبيق مدة حذف الرســالة إلى ساعة وثمان
دقائق.

الصباح الجديد  -وكاالت:
خضعت جنمــة هوليوود نيكول
كيدمان لتغيير شامل بشكلها
خالل الدور الذي لعبته في فيلم
"املدمر"(ديســتروير) ،إذ تلعب دور
محققة شرطة لها تاريخ مؤلم،
ويبدو عليها التعب واإلرهاق.
وقصــت املمثلــة الفائــزة بجائزة
األوسكار شعرها األصفر ،وانتهجت
أســلوبا صارما في جتسيد شخصية
إيريــن بيــل ،احملققــة التــي يطاردها
ماضيها بعد ســنوات من تســللها إلى
عصابــة متخفية في عمليــة كانت لها
عواقب مدمرة.
وقالت كيدمان في مهرجــان جمعية األفالم
البريطانيــة املقــام فــي لندن :شــعرت بها،
وشعرت بحزنها ،وشعرت باأللم جتاهها.
وأضافــت :اعتقــدت أن هناك عدم اســتقرار
وتعقيدا في غضبها والــذي اعتقدت أنني لم
أره قط على الشاشة ،وخاصة في دور تقوم به

امرأة.
وليس من الغريــب على املمثلــة البالغة من
العمر  51عاما تغيير شــكلها بســبب األدوار
مثلما فعلت عندما لعبــت دور فرجينيا وولف
في فيلم "الســاعات"(ذا أورز) والذي فازت عنه
بجائزة األوسكار.
وأثنى النقاد على أداء كيدمان في (ديســتروير)
ووصفوا شــكلها في الفيلم بأنه "يستحيل
متييزه غالبا".
وقالت كيدمان :الطريقة التي ظهرت وتصرفت
بهــا في الفيلم نتيجة الكثيــر من الصدمات
النفســية  ..هذا هو جمال الســينما ،أن ترى
الصــورة ،وليس من الضــروري أن تكون أمامك
الكلمات.
ووصفــت كارين كوســاما مخرجــة الفيلم
بيل بأنها "إنســانة معقدة جدا" ،تشعر بندم
وبالذنب واخلزي.
وعمل فريق من مصففي الشعر ومتخصصني
في مســاحيق التجميل معا لتغيير شــكل
كيدمان.

أول سعودية تعمل سائق أجرة
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد بضعة أشــهر فقط من رفــع حظر قيادة
املرأة للسيارات بالســعودية ،تتجول سهيلة
املؤمــن بال خوف في شــوارع مدينــة الدمام
بسيارتها كســائقة في شركة أجرة خلدمة
نقل الركاب.
ســهيلة ،التــي حصلت على
ويُعتقــد أن ُ
رخصة لقيادة السيارات من دولة الكويت
اجملاورة للمملكة قبل نحــو  25عاما ،أول
امرأة ســعودية تنضم لشــركة تأجير
السيارات" في املنطقة الشرقية.
ســهيلة ،وهو سائق
وشجع شــقيق ُ
بالشــركة أيضا ،أخته علــى العمل
فيها ،وتغلبت املــرأة على مخاوفها
الشــخصية ،وهــي تخطــو أولى
خطواتها مع الشركة ،التي تقدم
للناس خدمة نقل الركاب.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا هو
لســهيلة
األســبوع الثاني فقط ُ
في الشــركة ،فقد قوبلت بترحيب
حار من زبائنها ،وأفراد أُســرتها على
السواء.
ســهيلة (فــي األربعينيــات
وتقــول ُ

مــن عمرها) ،وأُم لســتة أبناء وتديــر مركزا صغيرا
للتجميل ،إنها تعمل سائقة في أوقات فراغها.
وميكن للنســاء حاليــا العمل فــي وظائف معينة
في مجالي التجزئة والضيافــة ،وفي العام املاضي،
عينت البورصة الســعودية ،أول رئيس لها هي سارة
السهيمي.

