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بغداد - الصباح الجديد:
يتوقع ان يشــهد مجلس النواب 
الثالثــاء املقبل، ســجاالت حادة 
تنامي  الــى  تــؤدي  ان  يحتمــل 
السياســية  الكتل  بني  اخلالفات 
ذاتهــا، وبني بعــض الكتل أيضا 
ورئيس الــوزراء املكلف عادل عبد 
املهدي، ســيما وان بعض الكتل 
باتت تتشــدد في مواقفها بشأن 
مرشحيها للوزارت، ليس لصالح 
خدمة الدولة وامنا ملصالح ضيقة 
او ما ميكن تســميته باخلصومة 
السياســية بني اطراف العملية 
ســيما الكبيرة منهــا، وهذا ما 
ميكــن ان يقــود الى انتكاســة 
تنعكــس ســلبا على الشــارع 

العراقي.
وفــي حني طالب نائــب من احملور 
الوطني عبــد املهدي باحلزم، ألنه 
يريد  الذي  مدعوم بقوة الشــارع 
حكومة قويــة، توقع نائب آخر ان 
عبــد املهدي اذا غير في أســماء 
املقبلة،  اجللســة  خــالل  الوزراء 
األحزاب،  ملطالب  يرضخ  فلسوف 
واكثــر من هذا شــدد نائب ثالث 
على متريــر وزيرين مــن كتلتهن 
عارضــت متريرهما كتلــة أخرين 

فيما اكد نائب رابع ان 
وفي هذا الصدد  كشــف النائب 
البرملان، عمانوئيل خوشــابا،  في 
امس األربعاء، عــن تعرض رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي لضغوط 
تهدد مســتقبل كابينته  كبيرة 

الوزارية.
وقال خوشــابا، "نأمــل أن تكون 
وزارة العــدل مــن نصيب املكون 

اجلديدة"،  احلكومة  في  املسيحي 
الفتا إلــى أن "هنــاك حديثا عن 
تغييــر اســماء الــوزراء الذيــن 

قدمهم عبد املهدي".
وأضاف، "في حال تغيير اســماء 
املهدي  عبد  على  الوزراء ستؤشر 
أمــام األحزاب  نقطــة ضعــف 

السياسية ورضوخا ملطالبها".
وفي الســياق، اتهــم النائب عن 
كتلــة صادقون أحمــد الكناني، 
امس األربعاء، بعض الشخصيات 
مبحاولــة “إثــارة زوبعة” بشــأن 
املرشــحني لوزارة الثقافة حسن 
الربيعي والتعليم العالي والبحث 
العلمي قصي الســهيل، مشيرا 
البناء لم  أن مرشحي حتالف  إلى 
يتــم رفضهما وســيطرحان في 

اجللسة املقبلة.
وقــال الكنانــي فــي تصريــح 
تابعتــه الصباح اجلديد إن “بعض 
زوبعة  اثارة  حتاول  الشــخصيات 
الثقافة  وزيري  بشآن شــخصية 
)ينتمــي لصادقــون( والتعليــم 
)ينتمي لدولة القانون( الســباب 
“وزيــر  أن  مبينــا  شــخصية”، 
الثقافة يحظــى مبقبولية عالية 
الثقافية  األوســاط  غالبية  لدى 
واألكادمييــة وســيتم طرحه في 

اجللسة املقبلة”.
وأضاف أن “مرشحي حتالف البناء 
تأجيلما  وإمنا مت  لم يتم رفضهما 
للجلســة املقبلة”، مشيرا إل أن 
“نفس األســماء باقية للترشيح 
وســيتم طرحهــا في اجللســة 
القادمــة رغــم حتفــظ بعــض 
التعليم  الشخصيات على وزيري 

والثقافة السباب شخصية”.
وأكد الكناني، أن “األمور تتجه في 
وطرح  اخلالفات  تلك  طريقها حلل 
مرشــحينا للتصويــت”، متهما 
جهة سياسية بـ”محاولة إقصاء 

الربيعي والسهيل”.
ويشــار في هذا الصــدد الى ان 
الســيد مقتدى الصــدر كان قد 
وجه نواب االعمار واإلصالح بعدم 
مترير االســمني املرشحني لوزارتي 

الثقافة والتعليم العالي.
النائب عن  أكــد  ومــن جانبــه 
اجلربا،  الوطني أحمد  احملور  حتالف 
األربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد 
املهــدي يريد طرح اســم فيصل 

اجلربــا لوزارة الدفــاع، محذرا من 
انتكاسة قد يواجهها عبد املهدي 
في حال اعادة طرح نفس االسماء 

الثمانية للوزارات الشاغرة.
تتمة ص3

ضغوط كبيرة تهدد مستقبل الكابينة الوزارية 
لعبد المهدي في جلسة البرلمان المقبلة

كتل وأطراف سياسية تتشدد بتمرير مرشحيها وأخرى تؤكد: لن تمرر

اعتقال نحو 2000 داعشي من "الخاليا 
3النائمة" بنينوى منذ مطلع العام الحالي األطراف الكردستانية تأمل في عبد المهدي 

2معالجة المشكالت العالقة بين أربيل وبغداد
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بغداد - الصباح الجديد
اثارت موازنــة العام املقبل 2019 
التي أرســلت مــن احلكومة الى 
مجلس النــواب زوبعة من اجلدل 
نواب وسياسيني من  بني  الواسع 
بعض الكتــل واألحزاب، تناولتها 
وكاالت االنبــاء ووســائل االعالم 
على الرغم من انهم لم يطلعوا 
عليها، سيما وانها لم حتول بنحو 

رسمي الى 
اللجنــة اخملتصــة فــي مجلس 
النائبة عن  ذاته، حســب  النواب 
التميمي،  ماجدة  حتالف سائرون، 
والتــي صدمــت اجلميــع امس 
عام  موازنة  ان  بقولهــا  االربعاء، 
2019 لــم حتول بصورة رســمية 

الى اللجان لعدم تشكيل اللجنة 
املالية.

ووصفت التميمي كل التحليالت 
التــي تداولها االعــالم عن نواب 
وسياســيني عــن املوازنــة بغير 

املهنية.
وقالت التميمــي، في تصريحها 
الذي تابعته الصباح اجلديد امس، 
ان "موازنة عام 2019 وصلت الى 
اجمللــس ولكن لم حتــول بصورة 
رســمية ألن اللجان باالساس لم 
التعليقات  وكل  اآلن  الى  تشكل 
التي وردت مــن بعض النواب من 
دون أن يطلع على املوازنة بشكل 

رسمي تعتبر غير مهنية".
تتغيــر  "املوازنــة  ان  واضافــت 

بالدقائــق وال يجوز التعليق على 
املوازنة من دون استالمها بشكل 
رســمي"، مؤكدة انــه "في حال 
وصلتنا املوازنة سيكون لنا تعليق 
رسمي بعد الدراسة وليس مجرد 

كالم انشائي".
واشارت التميمي، الى ان "الكثير 
من املعلقني يتدخلون في قضية 
املوازنــة وهــم باالســاس ليس 

لديهم علم باملوازنة".
ان رئيس كتلة  الى  وجتدر اإلشارة 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني، 
فيان صبري، كانت  صرحت االثنني 
املاضــي، بان اهم ما ســجل من 
املالحظات على موازنة 2019 التي 
وصلت الى البرملان، حصة االقليم 

واهمال حلبجة كمحافظة.
وفي الســياق نفســه اســتبق 
النائب عن كتلة التغيير هوشيار 
عبداهلل األمــور بقوله ان موازنة 
2019 التــي أرســلتها احلكومة 
تغييــرات  تضمنــت  اجلديــدة 
عن  جوهريــة  وغيــر  بســيطة 
النسخة التي أرسلتها احلكومة 

السابقة من املوازنة ذاتها.
وكان عبــد اهلل  طالــب االحــد 
املاضي رئاســة مجلــس النواب 
وأعضــاء اجمللــس بعــدم متريــر 
موازنة 2019 دون تقدمي احلسابات 
اخلتامية ملوازنة العام احلالي 2018 

من قبل السلطة التنفيذية.
تتمة ص3

تقريـر

ماجدة التميمي: موازنة 2019 لم تحول رسميا
الى اللجنـة الماليـة والتحليالت بشأنها ليست مهنية

اثارت زوبعة من الجدل الواسع

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت االدارة احمللية في االنبار، 
احلدود  تطويق  عــن  االربعاء،  أمس 
أي  ملواجهة  دبابات  بسرايا  الغربية 
اخطــار لتنظيم داعــش االرهابي 
بعد ســيطرته مؤخراً على مدينة 
دير الــزور الســورية، مؤكــدة أن 
احملافظة لن تســقط مرة اخرى مع 
انتشــار مكّثف للقوات املسلحة 
مدعومة بغطاء جــوي، الفتة إلى 
التحالف  مع  التنســيق  استمرار 
الدولي على صعيد تبادل املعلومات 

االستخبارية.
وقال رئيــس اللجنــة االمنية في 
مجلــس احملافظة نعيــم الكعود، 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح  في 
إن "قسماً من وسائل االعالم بدأت 

تبث شائعات بأن املنطقة الغربية 
تنظيم  خلطر  معرضــة  البالد  من 
داعــش االرهابي مرة اخــرى، وأنها 
قاب قوسني أو ادنى من السقوط".

واضــاف الكعود، أن "هذا االمر غير 
صحيــح، وما حصل هــو أن قوات 
انســحبت  الدميقراطية  ســوريا 
بنحو مفاجئ من منطقة دير الزور 
الســورية حيث عادت بيد تنظيم 
داعــش االرهابــي مــن دون قتال، 
وهناك مــن يدعي بــأن االرهابيني 

سوف يأتون إلى احلدود العراقية".
وأشــار إلى أن "القوات املســلحة 
الغربية  املنطقــة  فــي  العراقية 
تنظيــم صفوفها  باعــادة  قامت 
بقرار مــن قيادة عمليــات اجلزيرة 
الثامنة في  بالفرقة  والبادية ممثلة 

اجليش العراقي".
"تطويق  عــن  الكعود،  وكشــف 
احلدود مع سوريا بسرايا دبابات من 
أجل ردع اي خطر، اضافة إلى تأمني 
غطاء جوي من قبل طيران اجليش".
وأكد رئيــس اللجنــة االمنية، أن 
الركن  اللواء  "قائد عمليات اجلزيرة 
قاســم احملمدي متواجد مع قواتنا 
في املنطقة احلدودية ويشرف على 
تأمني احلــدود، وهذا يــدل على أن 

الوضع مسيطر عليه".
العراقية  "القوات  أن  الكعود،  وبني 
قادرة على ردع اي خطر، ولن تسمح 
الي عنصر ارهابي اجتياز احلدود دون 
احلاجة إلى الدعــم الدولي، كوننا 

اليوم منتلك خبرات كبيرة".
تتمة ص3

نعيم الكعود: ما قيل عن تعرض المنطقة الغربية للخطر
ليس صحيحا وسرايا دبابات تحرس الحدود لمواجهة داعش

اشراف مباشر من قائد عمليات الجزيرة وتعزيز للطلعات الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ثمنــت وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية قــرار وزارة التعليم 
قبول  مقاعد  توســعة  العالي 
الدراسات العليا لألشخاص ذوي 
اخلاصة،  واالحتياجــات  االعاقة 
الطريق  علــى  خطــوة  وعّدته 

الصحيح. 
ذوي  رعاية  هيئــة  رئيس  وقالت 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة 
والشــؤون  العمــل  وزارة  فــي 
االجتماعية وكالة د. عبير مهدي 
اجللبــي ان التعاون والتنســيق 
املشــترك بــني الهيئــة ووزارة 
التعليم العالــي اثمر عنه هذا 
القرار، الذي يأتي لتعزيز دور هذه 
الشريحة في اجملتمع واالستفادة 
من قدراتهــم الذاتية. واضافت 
ان املــادة  )15/ ثالثــا( من قانون 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 

اخلاصة رقم )38( لســنة 2013 
تؤكد على دور ومهــام الوزارات 
واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة 
في رعاية هذه الشــريحة ومن 
ضمنهــا وزارة التعليم العالي. 
واوضحــت رئيــس الهيئــة ان 
القانون اشار الى ان على الوزارة 
توفير فرص التعليم لألشخاص 
ذوي االعاقة من خالل تخصيص 
مقعد دراســي واحــد في كل 
اختصاص للقبول في الدراسات 
العليا وحسب قدراتهم الذاتية 
واالســتفادة مــن امكانياتهم 
وتســخير طاقاتهــم خلدمــة 
اجملتمع، فضال عن اعداد مالكات 
فنية  متخصصــة  تعليميــة 
مــع مختلف  للعمل  مؤهلــة 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  فئات 

اخلاصة. 
تتمة ص3

 التعليم توسع قبول الدراسات 
العليا لذوي االعاقة واالحتياجات 

الخاصة والعمل تثمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل العــراق الول مــرة على 
شــهادة تقديريــة مــن منتدى 
التابع ملنظمة  العاملي  االستثمار 
االمم املتحدة فــي جنيف جلهودة 
في تبسيط االجراءات واجناز دليل 
ســير وخطوات اكمال املعامالت 
والشــخص املســؤول والوقــت 

املطلوب الجنازها .
واوضــح عبد العزيز جبــار مدير 
عام مســجل الشركات في وزارة 
العراقي  الوفــد  التجــارة عضو 
للمنتــدى ان وزارة التجارة / دائرة 
على  حصلت  الشركات  مسجل 
10 نقــاط فــي تقييــم منتدى 
العاشــر  العاملــي  االســتثمار 
املنعقــد فــي جنيــف ومت تكرمي 

العــراق مع ثالثة دول من بني 138 
دولة مشاركة في املنتدى .

واشار املدير العام ان املنتدى ابلغ 
االمانة العامة جمللس الوزراء بقراره 
لعدد  التقديرية  الشــهادة  منح 
من املوظفني العراقيني جلهودهم 
في تلقي الشــكاوى وشــفافية 
العمــل فضال عن الســرعة في 
الوقت  واختزال  املعامــالت  انحاز 
الشركات  مسجل  دائرة  ان  يذكر 
فــي وزارة التجــارة تعمــل وفق 
اليات واضحة وشــفافة اعتمادا 
وتعليمات  النافذة  القوانني  على 
احملليــة  الشــركات  تســجيل 
زيادة  فــي  مبا يســهم  والدولية 
االستثمار واستقطاب الشركات 

العاملية. 

ألول مرة.. العراق يحصل
على شهادة تقديرية من 
منتدى االستثمار العالمي

البصرة ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتب املفوضية العليا 
البصرة  فــي  اإلنســان  حلقــوق 
امس االربعاء، عــن ارتفاع حاالت 
التسســم باملدينة الى 118 ألف 
درجات  انخفــاض  وســط  حالة 
احلــرارة، مطالبا مجلس احملافظة 
بعقــد جلســة طارئــة إلطالع 
الرأي العام على مدى اســتجابة 
ملشــاريع  املركزيــة  احلكومــة 

اخلدمات.
وقال مكتــب املفوضية في بيان 
تقلت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، إنــه "يطالــب مجلــس 
محافظة البصرة بعقد جلســة 
وأعضاء  احملافظ  بحضــور  طارئة 
النواب وممثلــي أطياف  مجلــس 
حقوق  ومكتب  البصــري  اجملتمع 
اإلنسان إلطالع مواطني احملافظة 
على مــدى اســتجابة احلكومة 

املركزية ومشاريع احلكومة احمللية 
اخلاصة بفرص العمل واخلدمات". 
واشــار الى أن مشــاريع "املاء لم 
تغييــرا كبيرا من  يطرأ عليهــا 
القضية  بانواعه  التلوث  استمرار 
بكاملها وخصوصا قضاء شــط 
العرب وأجــزاء كبيرة من املركز"، 
الفتا الى "اســتمرار ارتفاع نسب 
التســمم مع انخفــاض درجات 
احلرارة والتي وصلت إلى ١١٨ الف 

اصابة". 
وتسببت املياه امللوثة، التي تعاني 
بتسمم  البصرة  محافظة  منها 
املئات من السكان الذين اكتظت 
بهم مستشفيات احملافظة خالل 
حيث  املاضــي،  الصيف  أشــهر 
كشفت دائرة صحة احملافظة عن 
ارتفاع نســبة التلوث الكيميائي 
في مياه اإلسالة حتى بلغ 100%، 

والتلوث اجلرثومي 50%.

حقوق االنسان بالبصرة: 118 
الف حالة تسمم مع انخفاض 

درجات الحرارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الزراعة امس االربعاء، 
ستكشف  اجلارية  التحقيقات  أن 
نفــوق  وراء  احلقيقــي  الســبب 
االسماك في بابل، فيما اشارت الى 
انها ال تستبعد أن تكون القضية 

نتيجة الصراع في السوق.

وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
مــن  اجلاريــة  "التحقيقــات  إن 
قبــل الفرق اخملتصة بشــأن نفوق 
ستكشــف  بابل  في  االســماك 
هذا  نفوق  وراء  احلقيقي  الســبب 
العدد مــن االســماك"، مضيفة 

انها "ال تستبعد ان يكون السبب 
هو صراع بني املربني واملســتوردين 
على سوق  السيطرة  ومحاولتهم 
االسماك"، الفتة الى أنه "سيكون 
لوزارة الزراعة الكلمة الفصل في 

هذه القضية".
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
صنف موقع عاملــي امس االربعاء، 
املرتبة  في  العراقي  الســفر  جواز 
قائمة  ضمــن  االخيــرة"  "قبــل 
تضمنــت احدث تصنيــف عاملي 

جلوازات السفر. 
وبحســب أحدث تصنيف نشــره 

مؤخرا، موقع "باسبورت إيندكس" 
العاملي،  فأن جواز السفر العراقي 
جاء في املرتبة قبل االخيرة، ليأتي 
بعده اجلواز االفغاني، مبينا ان اجلواز 
العراقي ميكنــه الدخول الراضي 7 
دول من دون فيزا فقط، كما ميكنه 
الدخول الراضي 27 دولة بفيزا عند 

دخول اراضيهــا ، مضيفا ان "164 
دولة ترفض دخــول اجلواز العراقي 

الراضيها بدون فيزا مسبقة".
قائمة  تتصدر  تزال سنغافورة  وما 
الدول األقوى في جوازات الســفر، 

بحسب التصنيف اجلديد..
تتمة ص3

جانب من جلسة منح الثقة حلكومة عبد املهدي

الزراعة ال تستبعد ان صراعات السوق
وراء نفوق االسماك في دجلة

جواز السفر العراقي بالمرتبة "قبل االخيرة" 
في احدث تصنيف عالمي 

الكعود

التميمي



شؤون عراقية

 

السليمانية ـ عباس كاريزي:

عّبرت قــوى وأحزاب سياســية 
كردســتانية عن أملهــا في أن 
العراقيــة  احلكومــة  تتمكــن 
عادل  الدكتور  برئاســة  اجلديدة 
املهدي مــن معاجلة ووضع  عبد 
للمشــكالت  جذريــة  حلــول 
وإنهاء  وبغداد  أربيل  بني  العالقة 
واخلدمية  االقتصاديــة  األزمــة 
في  املواطنني  كاهل  أثقلت  التي 

اإلقليم. 
الدكتــور  اجلمهوريــة  رئيــس 
الــذي وصل صباح  برهم صالح 
الســبت املاضي الــى محافظة 
السليمانية في اول زيارة له بعد 
اجلمهورية،  رئيس  منصب  توليه 
اكــد ان معاجلة املشــكالت بني 
في مقدمة  تأتي  وبغداد  االقليم 
وان ســعيه منصب  اهتماماته، 
باحلفاظ على احلقوق الدستورية 
جلميع مكونــات البالد وان ينعم 

اجلميع بثروات البالد وخيراته.
واضاف صالح في مؤمتر صحفي 
ان  السليمانية،  في مطار  عقده 
مهمة احلكومة اجلديدة في البالد 
صعبة نظرا لتراكم املشــكالت 
والتحديات، وان العمل على ازالة 
القوى  بــني  والتوتر  املشــكالت 
وتعاونا  ارادة  يتطلب  السياسية 
من اجلميع، مؤكــدا ان احلكومة 
ســتكتمل  اجلديدة  العراقيــة 
قريبا وان رئيس الــوزراء الدكتور 
عادل عبد املهدي ســيعمل على 
معاجلــة اخلالفــات املوجودة بني 
السياســية وخصوصا  االطراف 

بني املركز واالقليم.
عبد املهدي الــذي تولى منصب 
احلكومــة  فــي  وزراء  رئاســة 
االحتادية اجلديــدة يواجه حتدياًت 
بينها  مــن  جمــة  ومصاعــَب 
العديــد من امللفــات والقضايا 
التــي اقل مــا توصف بــه انها 
عصية على احلل وصعبة تتطلب 
قــرارات صعبة  واتخاذ  التجــرد 
حللهــا وفي مقدمتهــا محاربة 
الفســاد ومعاجلــة اخلالفات بني 
واملركز واالزمات اخلدمية  االقليم 
والنازحني التي تواجه العديد من 

احملافظات.

وعلى صعيد ذي صلة قال عضو 
الهيئــة العاملــة فــي املكتب 
الوطنــي  لالحتــاد  السياســي 
الوطني  االحتــاد  ان  عمر فتــاح، 
عبد  من  ينتظــر  الكردســتاني 
املهدي العمــل بنحو فاعل على 
معاجلــة االزمات التــي خلفتها 
اربيل  بني  السياسية  الصراعات 

وبغداد.
واضاف فتــاح، ان االحتاد الوطني 
املهدي  عبد  ورؤيــة  بقدرة  يؤمن 
ملعاجلــة املشــكالت واملســائل 
العالقة وايجاد حلول مناســبة 
لها في اقــرب فرصة مبــا يلبي 
طموحــات الطرفــني، مؤكدا ان 
اجراء  كل  منــه  ينتظرون  الكرد 

ايجابي في هذا السياق.   
وبينمــا قال احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني، ان الوقــت ما زال 

مبكــرا للحكم علــى حكومة 
الدكتور عادل عبد املهدي، وما اذا 
كان جديا في تلبية مطالب الكرد 
في احلكومــة العراقية اجلديدة، 
ان قســما  التغيير  قالت حركة 
مرتبط  الكرديــة  املطالــب  من 
عبد  للســيد  الوزاري  بالبرنامج 
املهدي اال ان اجلــزء االخر مرتبط 

مبدى وحدة املوقف الكردي.
واضاف رئيس كتلة حركة التغيير 
للصباح  كاوة محمد في حديث 
اجلديد، ان الكرد ينتظرون الكثير 
اطار  املهدي في  من كابينة عبد 
معاجلــة املشــكالت واالزمــات 
املوجودة بني بغــداد واربيل، اال ان 
الدفاع عن حقوقهم  الكرد  على 
والسعي من اجل تنفيذها والغاء 
يعاني  التي  والتفرقة  التشــرذم 
منهــا الواقــع السياســي في 

االقليم.
مواطنون  قــال  ذلك  غضون  في 
ان  اجملتمع  من مختلف شــرائح 
حقوق شعب كردستان منتهكة 
ومغبونة من قبل السلطات في 
اعادة احلقوق وتوفير  وان  االقليم، 
اخلدمــات مرتبطــة بحكومــة 
ارتباطها  مــن  اكثــر  االقليــم 

باحلكومة العراقية.
وقــال محمد رحيــم وهو خريج 
قســم العلوم السياســية في 
للصباح  الســليمانية،  جامعة 
اجلديد، ان معاناة املواطنني بدأت 
الكردية  االحــزاب  تســلم  منذ 
للســلطة في االقليم، وتفردها 
والتوجه بها نحو حتقيق املصالح 

احلزبية والشخصية.
وتابع ان احلكومة االحتادية معنية 
مبعاجلــة االزمــات االقتصاديــة 

واخلدميــة  والسياســية 
واالجتماعيــة واملعاشــية التي 
مير بهــا اقليم كردســتان، نظرا 
الذي  الفساد  وتفشــي  النتشار 
قبل  مافيات مدعومة من  تقوده 

االحزاب الكبيرة في كردستان.
بــدوره اكــد اخلبيــر االقتصادي 
كاروان سعيد للصباح اجلديد، ان 
امام الدكتور عــادل عبد املهدي 
الكثير من املعضالت االقتصادية 
التــي ينبغي ان يتغلــب عليها، 
اذا مــا كان ينــوي ايجــاد حلول 
جذرية للمشــكالت بــني اربيل 
وبغداد، وفي مقدمتها السياسة 
حلكومة  الفاشــلة  االقتصادية 
نفطية  عقود  وتوقيعها  االقليم 
ال تتســم بالشــفافية من دون 
مراعاة املصلحــة العامة، فضال 

عن تفشي الفساد واحملسوبية.

واضاف سعيد ان عدم وجود قانون 
في  اسهم  والغاز  للنفط  واضح 
اســتمرار اجلدل بني بغداد واربيل 
حول حــق االقليم من عدمه في 
تصدير النفــط مبعزل عن بغداد، 
وان االســتفتاء الفاشل ادى الى 
توســيع الهوة بني اربيل وبغداد 
انعكســت  قرارات  اتخذت  التي 
ســلبا على حيــاة املواطنني في 

كردستان.
سياســية  اطــراف  وكانــت 
كردســتانية قد اكــدت تلقيها 
وعود من رئيس الــوزراء الدكتور 
عادل عبد املهــدي بالعمل على 
معاجلــة وانهــاء اخلالفــات بني 
اربيــل وبغداد ومراعــاة مطالب 
فــي  الكــرد  واســتحقاقات 
لها  دعمهــم  لقاء  حكومتــه، 

واملشاركة فيها بنحو فاعل. 

األطراف الكردستانية تأمل في عبد المهدي
معالجة المشكالت العالقة بين أربيل وبغداد

االتحاد الوطني عّده رجل القرارات الصعبة

آمال للتقارب بني بغداد وأربيل بعد تكليف عبد املهدي

رئيس الجمهورية 
الدكتور برهم صالح 
الذي وصل صباح السبت 
الماضي الى محافظة 
السليمانية في اول زيارة 
له بعد توليه منصب 
رئيس الجمهورية، اكد 
ان معالجة المشكالت 
بين االقليم وبغداد تأتي 
في مقدمة اهتماماته، 
وان سعيه منصب 
بالحفاظ على الحقوق 
الدستورية لجميع 
مكونات البالد وان ينعم 
الجميع بثروات البالد 
وخيراته
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جملة مفيدة

اجلزئية  عبداملهــدي  عادل  حكومة  تشــكلت 
مسبوقة بتجاذبات ومراهنات ومتارين متضاربة 
في اطالق ســوء )أو ُحسن( النيات: هذا بناقوٍس 
يــدّق وذاَك مبئذنــٍة يصيْح.. فمن زاويــة بدا ان 
عبداملهدي مســرور بهذا التقــاذف، واكثر ما 
كان يســّره )كما اخبرني زميل من دائرة مقربة 
منه( التشهير به. التشكيك في كفاية صبره. 
الطعن مباضيه السياسي. التحذير من انقالبه 
على مواليه، فيما كان يضايقه )حسب الزميل( 
الدفاع عنه مــن العامة واالعالميني، بخالف ما 
كان يريحه رضا قــوى النفوذ واملراجع والزعماء 

الساسة. 
ومــن زاويــة املعاينــة املوضوعية، فــان ثمة 
اربع نقــاط عقدية حتيط اعــالن كابينة عادل 

عبداملهدي، هي: 
واالطناب  باالســهاب  اتســم   .. -1البرنامــج 
بالتفاصيل، وغابــت عنه، وفيه،  واالســتغراق 
االلتزامات والتحديدات، وشــمل على اكثر من 
مائة صفحة هي )في بنيتها( اقرب الى مقال، او 
بحث مطّول، منهما الى برنامج يُستدل به الى 

هوية الكابينة احلكومية او التزاماتها. 
-2 باســتثناء )3 أو 4( من الــوزراء ُعرفت عنهم 
املهنية والتخصص وموثوق السيرة، واستقالل 
املنهــج، فــان البقيــة تالحقهــم شــبهات 
ومالحظــات وطعون فــي الوالء والشــهادات 
وكفاية التخصص واالهلية االدارية واالكادميية، 
فضال عما ُعرف عن »حزبية« ووالء بعض الوزراء، 

كاجازة مرور  محاصصية الى الكابينة. 
-3اعالن عبداملهدي احلاجة الى 6 اشــهر النهاء 
املناصــب بالوكالــة التي عدت املثــل الصارخ 
للمحاصصة والهيمنــة احلزبية والتعدي على 
الدستور واشاعة وحماية الفساد، والسؤال هو، 
اذا كان مثل هذا االجراء احليوي مبا ميس اعادة بناء 
والعشرين  االثنني  املستقلة  الهيئات  وتصويب 
والعشــرات من املناصب العليــا، كما يتصل 
بتصحيــح بنى الدولة وإداراتها يحتاج الى 180 
يوما لكي يُعالج فماذا ميكن ان يقال عن حاجة  
اخلدمــات وتعيــني العاطلني واحياء املشــاريع 

والدورة االقتصادية من الوقت؟.
-4اقتصار متثيل املرأة في الســلطة التنفيذية 
اجلديدة علــى مقعدين تشــغلهما امرأتني ال 
بصمة لهما في البيئــة االجتماعية واحلركية 
للنساء  ليس »غفلة« حدثت في غمرة التجاذبات 
والعجلة والسباق مع الوقت الدستوري املتاح، 
بل هو منهج انكفائي تسجل دواعيه وخلفياته 
علــى رئيس احلكومة، ال على غيــره، وهو االمر 
نفسه يشــمل ترشــيح وزير للثقافة ال صلة 
له بالعمــل الثقافي واحتياجاته، وكان جمهرة 
املبدعني ومنتجو الثقافــة وهيئاتهم القيادية 
على حق حني عبروا عن اســتيائهم وعّدوا هذه 
اخلطوة مبنزلة »اهانة« لهذا الوســط مبا يعنيه 

من اهانة للثقافة الوطنية العراقية الرائدة. 
 ************

الشافعي: 
»إذا ذكــرت لكم مــا ال تقبلــه عقولكم فال 

تقبلوه«. 

رأيي في حكومة عادل عبدالمهدي..

4 نقاط استباقية  

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

أعلن ناشطون عراقيون أمس األربعاء، 
عن تأسيس أول مرصد يعنى مبكافحة 
جرائــم االجتــار بالبشــر فــي البالد، 
مؤكديــن ســعيهم حتقيــق جملة 
أهداف من بينها تعديل القانون اخلاص 

مبكافحة االجتار رقم 28 لسنة 2012.
وقال »املرصــد العراقي لضحيا االجتار 
بالبشــر« فــي بيان تلقــت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه، إن »قضية االجتار 
بالبشر احدى اهم القضايا التي تتبوأ 
موقعا متقدما من اجلرائم واالنتهاكات 
املرتكبــة وتشــغل حيــزا مهما من 
اهتمامــات الناشــطني واملنظمــات 
احلقوقية الدولية نظرا التســاع هذه 
اجلرميــة واتخاذهــا اشــكاال متعددة 
الســيما مع انتشــار مواقع التواصل 
االجتماعــي وتزايــد معــدالت الفقر 

والبطالة وتصاعد نسبة األمية«.
أن »العــراق كان إحدى  البيان  وأضاف 
تلك الدول التي انتشــرت فيها جرمية 
االجتار بالبشــر بشــكل واسع والفت 
بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة 
وغيــر منظمــة، وقــد ســاعد على 
انتشار واتســاع هذا النوع من اجلرائم 
غياب ســلطة القانون خالل السنوات 
املاضية وســيطرة اجلماعات اإلرهابية 
علــى عدد من املــدن وقيامها بتنفيذ 
جرائــم واســعة النطــاق ترتقي إلى 

اإلبــادة اجلماعية وجرائــم حرب وضد 
اإلنسانية«.

وأوضــح البيان أن »آخــر اإلحصائيات 
الصادرة عن مجلــس القضاء األعلى 
تظهر بأن دوائرها سجلت 200 قضية 
خــالل عام 2017 فقــط غالبيتها في 
 50 العاصمــة بغــداد حيــث بلغت 
قضيــة ، واملؤكــد أن تلــك القضايا 
تشكل نسبة قليلة مقارنة مبا موجود 
علــى ارض الواقع، ألن هــذا النوع من 
بالسرية، فيما يخشى  اجلرائم تتسم 
الضحايا من اإلبالغ عن ذلك خشــية 
الفضيحة وتعــارض ذلك مع العادات 

والتقاليد السائدة«.
وأشار البيان إلى أنه »من هذا املنطلق، 
شــرع مجموعــة مــن الناشــطني 
والشــباب العراقيــني بالعمــل على 
تأســيس مرصد عراقي باسم )املرصد 
 IRAQI - العراقي لضحايا االجتار بالبشر
 OBSERVATORY FOR VICTIMS OF
واختصاره   )HUMAN TRAFFICKING
االجتــار  مبكافحــة  يعنــى   )IOVHT)
بالبشــر في أول جتربة مــن نوعها في 
العراق، حيث ســيعمل القائمون على 
املرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع 

بعضها آنية واخرى مستقبلية«.

وتابع البيان أن من أبــر أهداف املرصد 
»إجراء عمليات مسح شاملة ملناطق 
املرتفعة  بــني  وتصنيفهــا  اجلرائــم 
بيانات  قاعــدة  وإنشــاء  واملنخفضة 

خاصة بجرائم االجتار بالبشــر في كل 
مدينة ومحافظــات عراقية، والبحث 
فــي العوامل التي تســاهم في تزايد 
وتصاعــد تلــك اجلرائــم، إضافة إلى 
اصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد 
جرائم االجتار بالبشــر ومــدى حتقيق 
الدوائــر املعنية اجنــازات بهذا الصدد، 

تلك  وارتفاع  انخفاض  ومالحظة مدى 
اجلرائم عن األشهر والفترات السابقة 

والعمل على احلد منها«.
ولفت البيان إلــى أن من بني األهداف 
أيضــا »العمــل على تعديــل بعض 
التشــريعات والقوانني اخلاصة باالجتار 
بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة 

االجتار بالبشــر رقم 28 لســنة 2012 
وتشــديد العقوبات الــواردة في هذا 
الفرعية  اللجــان  وتفعيل  القانــون، 
اخلاصــة مبكافحة االجتار بالبشــر في 
االقاليــم واحملافظات غيــر املنتظمة 
بإقليم التي نصت عليها املادة 4 / اوال 
من قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم 

28 لسنة 2012«.
أن أهــاف املرصد تضــم كذلك  وبني 
العــراق  انضمــام  نحــو  »الســعي 
الدوليــة  واملعاهــدات  لالتفاقيــات 
واالقليميــة اخلاصــة مبكافحة االجتار 
اتفاقيات  توقيع  في  واإلسراع  بالبشر، 
تبادل املطلوبني بني العراق والدول التي 
بالبشــر  االجتار  تكثر فيهــا عمليات 
املتعلقة بالضحايــا العراقيني، فضال 
عن »تنظيم دورات وورش عمل منتظمة 
بخصوص  الوعي  بزيادة  للمســاهمة 
بالتعاون مع  بالبشــر  االجتــار  قضايا 
اجلهات الرسمية واملنظمات احلقوقية 
احملليــة والدولية« ، الفتا إلى أن املرصد 
سيســعى لـ«إنشــاء فريــق عمــل 
متكامل مــن الناشــطني والباحثني 
في اغلب احملافظــات العراقية بهدف 
الســعي جلمع معلومــات ورصد اية 
عمليات تخص قضايا االجتار بالبشر«.

وأكد املرصد في بيانه أنه »مســتقل 
عن ايــة جهة حزبية او سياســية او 
دينية في متويله وعمله، و يعتمد على 
التبرعات واالشــتراكات الشهرية في 
متويل انشطته وبرامجه«، مشددا على 
أنه لن يضع »أي قيد او شرط على كل 
منظمة او شــخص يرغب باالنضمام 

اليه والتعامل معه«.
حســب قانون مكافحة االجتار بالبشر 
اقره  الــذي  لســنة2012   )28( رقــم 
مجلس النــواب العراقــي فانه ينص 
علــى ان االجتــار يقصــد بــه »جتنيد 

اشــخاص أو نقلهــم أو ايوائهــم أو 
استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة 
أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال 
القســر أو االختطــاف أو االحتيــال 
أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو 
باعطاء أو تلقــي مبالغ مالية أو مزايا 
أو  لنيل موافقة شــخص له سلطة 
والية على شخص آخر بهدف بيعهم 
الدعارة  أعمــال  في  اســتغاللهم  أو 
السخرة  أو  اجلنســي  االســتغالل  أو 
أو االســترقاق  القســري  العمــل  أو 
أو التســول أو املتاجــرة بأعضائهــم 

البشرية أو ألغراض التجارب الطبية.
وبرغم ان مكافحة االجتار بالبشر بعد 
اقرار هذا القانون اصبحت ضمن قانون 
خاص بها وانشــأت استناداً له اقسام 
وشعب تعنى به ومتارس مكافحته الى 
ان القصص واحلقائق والدالئل وحتقيقنا 
هذا اشار الى وجود هذه اجلرائم بكثرة 

وبصيغ مختلفة ومتنوعة. 
االجتار  شــعبة  في  الضابط  ويشــير 
بالبشــر إلى أن الكثير مــن القضايا 
متكنا من احلصــول على احكام عادلة 
بحقها، لكن ضعف وخطأ املعلومات 
االستخباراتية واصدار احكام القضاء 
بصورة تختلف مع مجهودنا كل هذه 
تولد احبــاط فينا اضافة لعدم الدعم 
احلكومي احلقيقــي، فملخص عملنا 
املعلومات االستخباراتية  يعتمد على 
وان القضــاء هــو الفيصــل واحلاكم 

فواجبنا تنفيذ املهام.

تأسيس أول مرصد عراقي يعنى بمكافحة اإلتجار بالبشر
جّراء اتساع هذا النوع من الجريمة في البالد

2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الصحــة والبيئــة 
بــأن %42 من األصبــاغ املوجودة 
في الســوق احمللية )مستوردة أو 
خطرة  منتجات  تعــد  مصنعة( 
والبيئة  اإلنســان  صحــة  على 
وحتتــوي على تراكيــز عالية من 
الرصاص الســام واخلطــر .. وإن 
%58 منها هو ضمن احملدد العاملي 
للرصــاص وانها بصــدد االعالن 
قريبا عن  منع اســتيراد وتصنيع 
عدد من شركات صناعة االصباغ 

الدهنية ) البوية ( الحتوائها على 
نســب عالية من الرصاص تؤدي 
الى تلوثات خطرة على االنسان .

جاء ذلك خــالل احتفالية اطالق 
األول حــول  الوطنــي  التقريــر 
الرصــاص فــي الطــالء الزيتي 
بالبالد  املنــازل  في  املســتعمل 
بالتعــاون مــع جمعيــة "معا 
حلماية االنسان والبيئة " وبدعم 
من الشــبكة الدولية للحد من 

امللوثات العضوية الثابتة  .
واوضح مدير قسم الكيمياويات 

واملواقــع امللوثة لــؤي اخملتار في 
القاها  التي  االفتتاحيــة  كلمة 
نيابة عن الوكيل الفني لشــؤون 
البيئــة د.جاســم الفالحي بان 
وزارة البيئــة تتبنى اعداد برنامج 
عمل ودراســة واســعة تشمل 
والشــركات  املصانــع  كافــة 
واعطائها  واملســتوردة  الوطنية 
مهلــة للتخلص مــن الرصاص 
ســواء باملواد االوليــة فضال عن  
بيئية  توعيــة  تنظيم حمــالت 
املســتهلك  لتوعية  وصحيــة 

احملتوية  االصباغ  شراء  عدم  على 
علــى الرصاص ، ملا لها من اضرار 
خطيــرة على الصحــة العامة 

وسالمة البيئة . 
واكد اخملتار خالل االحتفالية التي 
تتزامن مع األسبوع العاملي للحد 
من مخاطر الرصاص في االصباغ 
بان هذه املــادة تعتبر  واحدة من 
العالم  تواجه   التــي  التحديات 
و هدفا عامليــا من أهداف النهج 
الدولية  لــإدارة  االســتراتيجي 
للكيماويــات و احلــد من اخملاطر 

الصحية الناجمة عن استخدام 
املواد التي حتتــوي على الرصاص 
في تصنيع األصباغ او استخدام 
مواد أوليــة ملوثة بهذا العنصر 

اخلطير على الصحة .
ويقع على عاتق وزارة البيئة  حتقيق 
الكيميائي  واألمــن  الســالمة 
وينســجم  يتالءم  مبا  العراق  في 
املســتدامة  التنمية  أهداف  مع 
حلمايــة البيئة والصحة العامة، 
وايجــاد اليــة عاجلــة لتوعية 
املواطنــني بخطورة اســتخدام 

الطالء الزيتــي املنزلي  الحتوائه 
على تراكيــز عالية من الرصاص 
على  ســلبية  آثار  يسبب  ساما 

سالمة االنسان  ،
وقد أعلن العراق من البلدان التي 
اتخذت إجراءات قانونية للحد من 
اســتخدام الرصاص في االصباغ 
وواحدة من أربع دول عربية فقط 
تهتــم بهذا اجلانــب .. جاء ذلك 
في البيانــات اإلحصائية األخيرة 
للتحالــف الدولــي للحــد من 

االصباغ احلاوية على الرصاص.

الصحة والبيئة تحّذر من خطورة الرصاص المستعمل في األصباغ



اليوم آخر موعد لتسجيل 
الطلبة المقبولين ضمن 

التعليم الموازي في الكليات

خطة لتأهيل وتشغيل 
الخط اإلنتاجي الثاني 
لمعمل اسمنت بادوش

العدل تسترجع 200 
مليون دينار جّراء مخالفات 

شركات إطعام النزالء

ضغوط كبيرة تهدد مستقبل 
الكابينة الوزارية لعبد املهدي 

في جلسة البرملان املقبلة
اوردته  وقــال اجلربا فــي تصريــح 
صحيفة “الشرق األوسط” واطلعت 
إن “هناك   " الصباح اجلديــد  عليه 
هما  الدفاع؛  وزير  ملنصب  مرشحني 
هشــام الدراجي وهو مرشحنا في 
الذي  الوطني(، وفيصل اجلربا  )احملور 
يريد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
الوطنية(  لـ)ائتالف  مرشحا  طرحه 
بزعامــة إياد عالوي ومــن معه من 
املطلك  السنية مثل صالح  القوى 
وســليم اجلبوري«، مبينــا أن »هذا 
اخلالف لم يحسم بعد داخل الكتل 

السنية”.
وأضاف أن “املشكلة أن عبد املهدي 
ينــوي، مثلما صرح هو قبــل أيام، 
إعادة طرح األســماء نفسها التي 
على بعضهــا خالفات”، معتبرا أنه 
“في حــال كان متــرددا مثل عرض 
األســماء األولــى، فإنه ســيواجه 
انتكاسة ثانية، وفي حال استمرت 
هذه االنتكاسات التي قوامها التردد 
وعــدم مقاومة ضغوط الكتل، فإن 
من املشــكوك فيه أن يكمل عبد 
املهدي فترة األربع سنوات التي هي 

سنوات مملوءة بالتحدي”.
ولفــت اجلربا إلــى أن “عبد املهدي 
لم يكن حرا بعكس ما أشــيع عن 
منحــه احلرية الكاملــة، فإن احلل 
الوحيد أمامه هــو أن يكون حازما 
ألنه مدعوم بقوة من قبل الشعب 
قوية  يريــد حكومة  الذي  العراقي 

وقادرة على التغيير”.
 وقبيــل االنتهــاء من اعــداد هذا 
التقريــر اكــد النائب عــن حتالف 
األســماء  أن  الزيادي  بدر  ســائرون 
للمناصــب  املرشــحة  الثمانيــة 
الوزارية التي مت رفضها في اجللسة 

الســابقة ال ميكن ترشــيحها مرة 
اخرى

الزيــادي قــال أيضــا إنــه ال ميكن 
التي مت رفضها في  مترير األســماء 
وزارات  لتســنم  السابقة  اجللسة 
في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد 
املهــدي، مضيفــا أن ثمانني باملئة 
من الــوزارات املتبقية لن مترر ما لم 
يتم ترشــيح شخصيات مستقلة 
وكفوءة غير األســماء التي طرحت 

سابقا
التي  األســماء  بعض  أن  وأضــاف 
طرحــت داخــل اجمللــس لــم تلق 
مقبولية لــدى جمع أعضاء اجمللس 
كوزارة العدل، وأن حتالف ســائرون 
لن يســمح بتمرير أي شــخصية 
أي  لتســنم  كفوءة  وغير  متحزبة 

منصب وزاري
محلية  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
احتمال طرح اسماء جديدة لشغل 
احلقائــب الوزارية املتبقية، لكن لم 

يتم اإلعالن عن تلك االسماء.

الزراعة ال تستبعد ان صراعات 
السوق وراء نفوق االسماك في 

دجلة
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد 
ريــاض العضاض قد كشــف عن 
انتشار ظاهرة "نفوق االسماك" في 
نهر دجلة، فيما دعا مربي االسماك 
الــى "تعقيــم" أقفــاص تربيــة 

االسماك ملنع انتشار االمراض.
وقال العضاض إن "هناك ظاهرة في 
نهر دجلة وهي نفــوق اعداد كبيرة 
من االســماك من حدود الطارمية 
الى حــدود الراشــدية" ،  مضيفا 
أن "االســماك تعيش في االقفاص 
واصيبت مبرض من نوع الفطريات"، 
تؤخــذ  النافقــة  "االســماك  وأن 
تدفن او تتحول الــى علف ورميها 

يؤدي الى انتشــار املرض" ، كما أن 
"املرض وصل الى حدود الراشدية"، 
داعيا مربي االســماك الى "تعقيم 

االقفاص ملنع انتشار املرض".

جواز السفر العراقي باملرتبة 
"قبل االخيرة"

وتتشارك معها املرتبة ذاتها أملانيا، 
تليهــا الدمنارك والســويد و9 دول 

أخرى في املرتبة الثانية نفسها.
ويعتمد موقع "باسبورت إيندكس" 
العاملــي، في تصنيفــه، على عدد 
الدول التــي ميكن أن يدخلها حامل 
اجلواز من دون احلصول على تأشيرة، 
أو احلصول عليها عند الوصول إلى 

املطار.

نعيم الكعود: ما قيل عن تعرض 
املنطقة الغربية للخطر

ليس صحيحا وسرايا دبابات 
حترس احلدود ملواجهة داعش

"حترير  بـ  االحتادية  احلكومة  وطالب 
املتواجــدة في  قطعــات اجليــش 
املدن وارســالها فــوراً إلى املناطق 
ســواء  احملاور  جميع  على  احلدودية 
الســورية أم االردنية أو السعودية، 
مع ترك االحياء والقرى الســكنية 
بيد الشرطة احمللية من خالل اعادة 
الذين جرى فصلهم في  املنتسبني 

وقت سابق".
ومضــى الكعود، إلــى ان "اجليش 
العراقي يختلف عّما كان عليه في 
عام 2014، مع وجود قيادات امتلكت 
اخلبرات في مواجهة تنظيم داعش 
االرهابي ولن نعط فرصة باحتالل اي 

شبر من احملافظة مرة اخرى".
مــن جانبــه، ذكــر نائــب احملافظ 
للشــؤون االمنيــة ياســني عبيد 
املطلــك، أن "االدارة احمللية تطمئن 
العراقيــني بأن قواتنا العســكرية 

لن تســمح بعــودة تنظيم داعش 
االرهابي إلى االنبار مجدداً".

وأضــاف املطلك، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "القــوات 
على  بكثــرة  متواجدة  العراقيــة 
ومدعومــة  احلــدودي  الشــريط 
بالشرطتني االحتادية واحمللية وكذلك 

احلشد الشعبي والعشائري".
ولفــت إلــى أن "احلــدود مؤمنــة 
بالكامل سواء على الصعيد البري 
أو اجلــوي، وقواتنا بدأت تعتمد على 
جتهيزات حديثة قادرة على التصدي 

ألي محاولة ارهابية للتسلل".
وزاد املطلــك، أن "التنســيق مــا 
الدولي،  التحالــف  قــوات  مع  زال 
التي شــاركت مؤخــراً في قصف 
مواقــع التنظيــم في ديــر الزوير 
واملناطق املتاخمــة لها مبا يضعف 
مــن امكانيتــه بالتحــرك، اليوم 
للمعلومات  مســتمر  تبادل  هناك 

االستخبارية ".
يشار إلى أن تنظيم داعش االرهابي 
قد احتــل مؤخراً مدينــة دير الزور 
السورية، ما ولد مخاوف من عبوره 
عبر احلدود مع العراق إلى محافظة 

االنبار.
 

ماجدة التميمي: موازنة 2019 لم 
حتول رسميا الى اللجنـة املاليـة 

والتحليالت بشأنها ليست 
مهنية

ان غياب احلسابات اخلتامية  مؤكداً 
للموازنــات الســابقة أحــد أهم 
أسباب تفشي الفساد في العراق .

وقــال عبد اهلل  ” فــي الوقت الذي 
نســتغرب فيه من إرسال مشروع 
 2019 للعام  املاليــة  املوازنة  قانون 
من قبل احلكومة اجلديدة واملتضمن 
تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن 
النســخة التي أعدتهــا احلكومة 

الســابقة، نتأســف لتكرار بدعة 
غياب احلسابات اخلتامية للموازنات 
املالية، إذ مت تقدمي مشــروع موازنة 
احلســابات  إرفاق  دون  القادم  العام 
اخلتاميــة اخلاصــة مبوازنــة العام 
احلالي “، مبينا ” ان النسخة احلالية 
التي أرســلت على عجالة أعطت 
انطباعاً سلبياً عن كيفية تعاطي 
احلكومة اجلديدة مــع أهم امللفات 

العراقية “.
وأوضــح ” اذا لــم ترافــق املوازنة 
احلسابات اخلتامية اخلاصة باملوازنة 
الســابقة فهذا يعنــي عدم وجود 
أية خطــوات جادة باجتــاه محاربة 
الفســاد املالي، فغياب احلســابات 
اخلتامية هو أوســع باب للفســاد 
املالي، وهو السبب في جعل العراق 
يتصدر الئحة الدول األكثر فســاداً 
في العالم ” ، مبينــاً أنه ” في كل 
ســنة يصادق مجلس النواب على 
قانون املوازنة وتصبح حتت يد اجلهة 
وبســبب  طائلة،  أموال  التنفيذية 
غيــاب احلســابات اخلتامية وعدم 
تدقيق أوجه الصــرف يتم التالعب 
باألموال بدون أي حــذر من اجلهات 

الرقابية “.
وتابع ” إذا أراد رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي أن يخطو خطوة ستراتيجية 
غير مســبوقة في مجال مكافحة 
الفساد، عليه أن يحرص على وجود 
احلسابات اخلتامية ملوازنة عام 2018 
، وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على 

موازنة 2019 “.
وعلى صعيد آخــر لكنه قريب من 
الســياق كشــف النائــب عباس 
عليــوي من حتالف ســائرون, امس 
األربعاء, عــزم مجلس النواب إدارج 
60 الف درجة وظيفية إضافية الى 
الى  املقبلة, مشــيرا  العام  موازنة 
ان احلكومة الســابقة أخفقت في 

ايجاد فرص عمــل للمواطنني رغم 
وجود نقص في حركة املالكات.

وقال عليــوي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد إن “وكيل وزير املالية 
في احلكومة السابقة ابلغنا بوجود 
اكثر من 60 الف درجة وظيفية في 
ست وزارات لم يتم تعويضها ضمن 

حركة املالكات”.
وأضــاف أن “احلكومــة الســابقة 
عمــل  فــرص  ضيــاع  تتحمــل 
ملواطنــني خالل األعوام الســابقة 
رغــم االحتجاجات ضد سياســة 
التعيينات”،  اطالق  وعدم  التقشف 
مؤكــدا أن “البرملان ســيدرج الـ60 
الــف درجة ضمــن موازنــة العام 
لتعيني  املقبلة وســيضع جــدوال 
املوظفيني وفق الية شفافة ونزيهة 

وعادلة”.
العكيلي من  النائب صبــاح  وكان 
حتالف ســائرون أيضا كشــف في 
االخباري  املعلومة  لـموقع  تصريح 
األربعاء نفســه، عــن وجود  امس 
60 الــف درجــة وظيفيــة ضمن 
احلــذف واالســتحداث مازالت غير 
مطلقة، مؤكدا عزم مجلس النواب 
التي أطلقتها  بالوظائف  التحقيق 
“غير  كونهــا  الســابقة  احلكومة 

حقيقية”.

التعليم توسع قبول الدراسات 
العليا لذوي االعاقة واالحتياجات 

اخلاصة والعمل تثمن
تعمل  الهيئــة  ان  اجللبــي  وبينت 
مع  املشترك  والتنســيق  بالتعاون 
اجلهات املعنية لتنفيذ املواد والبنود 
اخلاصــة بقانون رقم )38( لســنة 
2013  الــذي يتضمــن العديد من 
التي حتقق  واالعفــاءات  االمتيازات 
االدماج والتمكني الفعلي لشريحة 

ذوي االعاقة.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:
مطلع  عراقي  أمني  مصدر  كشــف 
فــي محافظــة نينوى عــن اعتقال 
نحــو 2000 عنصر من تنظيم داعش 
اإلرهابي منذ مطلع العام احلالي في 
غالبيتهم  نينــوى،  محافظة  عموم 
من "اخلاليــا النائمة"، وفيما اشــاد 
بالتعاون الكبير مــن قبل املواطنني، 
بــنّي ان التنظيم مير بأســوأ اوضاعه 
وان راتب بقايــا عناصره يبلغ نحو 50 
دوالرا شــهريا، مشيرا الى ان صفحة 
داعش ســتطوى وتصبح من املاضي، 
داعيا الى ايجاد فرص عمل للشــباب 
كي ال يســتغل التنظيــم االرهابي 

سخطهم.
وقال املصدر في حديث الى "الصباح 
اجلديــد" شــريطة عدم الكشــف 
عــن هويتــه، ان "االجهــزة االمنية 
واالســتخبارية العراقية تعمل على 
مدار 24 ســاعة في مالحقــة بقايا 
تنظيم داعش االرهابي في محافظة 
وتدقيق  ومقاطعة  دراسة  مع  نينوى، 
التي ترد سواء من  الغزيرة  املعلومات 
املصادر االمنية واالســتخبارية او من 

املواطنني".
واضاف "بناءا على تلك املعلومات، مت 
اعتقال نحو 2000 عنصر داعشي في 
نينــوى منذ مطلع  عموم محافظة 
2018 وحلــد يومنا هذا،  العام احلالي 
النائمة  باخلاليا  يسمى  مما  غالبيتهم 
ومن بقايا التنظيم االرهابي، والعمل 
مســتمر من اجل مالحقة ما تبقى 
من عناصر التنظيم، علما ان البعض 
منهم يختبئون فــي صحراء اجلزيرة 
املوصل،  وغربي  جنوب  اخرى  ومناطق 
وان امامهــم مصيران اثنان، القتل او 

االعتقال ولو بعد حني".
واشار املصدر الى ان "الكثير من هذه 
التي حتققــت عبر عمليات  االجنازات 

متفرقــة طوال االشــهر العشــرة 
املاضية، متــت نتيجة للتعاون االمني 
الكبير من قبــل االهالي واملواطنني، 
وخاصة من الذيــن تضرروا كثيرا من 
افعال التنظيم الــذي اعدم ابناءهم 
او اشــقاءهم او اقرباء لهــم، او قام 
مبصادر اموالهم واعتبارها غنائم من 
مرتدين، او فّجر منازلهم ودمر مصادر 

ارزاقهم".
مبينا ان "التنظيم مير بأسوأ اوضاعه 
منذ ظهوره على الســاحة العراقية، 
وان راتــب بقايــا عناصــره املتخفني 
يبلغ حاليا 50 دوالرا اميركيا شــهريا، 

على وفق اعترافات عدد من املقبوض 
عليهــم، وان دفــع تلــك الرواتــب 
وايصالها مســألة غير متاحة للعدو 
باســتمرار، مما يؤدي لتقطع ايصالها 

لشهرين او لثالثة اشهر احيانا".
وحذر املصدر من "استغالل التنظيم 
للبطالــة املتفشــية فــي عمــوم 
نينوى وتوظيف التنظيم للســخط 
الذين  الشباب  االف  لدى  واالســتياء 
يعانون منها، بهدف زعزعة االستقرار 
االمني بنينوى". داعيا الى "تخصيص 
فرص عمل في الدوائر اخلدمية بنينوى 
مببالــغ ال تقل عــن 200 دوالر حلماية 

اولئك الشــباب من االنزالق في مهاٍو 
هم فــي غنى عنها بســبب احلاجة 
املادية ولســد جزء مــن مصاريفهم 

ومصاريف ذويهم".
داعش ســيتم  ان "صفحــة  عــادا 
املاضي،  من  قريبا وســتصبح  طيها 
الن التنظيم بات منبــوذا في عموم 
جرائمه  بســبب  نينــوى،  محافظة 
الوحشــية ضــد االهالي، وبســبب 
قراراته التعســفية التي ال تتناسب 
والزمــن احلالي". واســتدرك بالقول 
"لكــن ينبغــي ان يتم االســتعداد 
للمعركــة املقبلــة مــع التنظيم، 

والتي هــي معركة فكريــة بامتياز، 
الزالة ومكافحــة االفكار التكفيرية 
واملتطرفــة التــي حــاول زرعها في 
املناطق التي خضعت لسيطرته منذ 

عام 2014 الى 2016".
وبخصــوص تفجير ســيارة ملغمة 
في مركــز ناحية القيــارة )60 كلم 
جنوب املوصل( في منتصف االسبوع 
املاضي، يــرى املصدر ان "التنظيم قد 
يتمكن من إحداث خرق هنا او هناك، 
لكن باجململ هي عمليات جبانة، ولم 
يعد بامكانه ان يبســط ســيطرته 
على شــبر واحد من اراضــي نينوى، 

وان ايــام اســتيالئه على قــرى وّلت 
ومن دون رجعة، الننــا نعلم جيدا ان 
قيــادات العدو حتث بقايــا عناصرها 
على مــا تســميه )حــرب النكاية( 
وهو ما يُصطلح عليــه حاليا بحرب 

العصابات، اي اضرب واهرب".
احلديثة،  بالتقنيــات  "لكــن  وتابــع 
وباملعلومات الغزيــرة املتوفرة ميكننا 
مالحقة مــن ينفذ هكــذا عمليات 
وهنالك  منه،  واالقتصــاص  اجرامية 
خطط موضوعة ملالحقة بقايا العدو 
ستحبط  استباقية  عمليات  وتنفيذ 

مخططاتهم االجرامية".

االجهزة االمنية 
واالستخبارية العراقية 
تعمل على مدار 24 
ساعة في مالحقة بقايا 
تنظيم داعش االرهابي 
في محافظة نينوى، 
مع دراسة ومقاطعة 
وتدقيق المعلومات 
الغزيرة التي ترد سواء 
من المصادر االمنية 
واالستخبارية او من 
المواطنين

التنظيم يمر بأسوأ أوضاعه وراتب العنصر 50 دوالرا فقط

اعتقال نحو 2000 داعشي من "الخاليا النائمة"
بنينوى منذ مطلع العام الحالي

بغداد – نزاع مسلح 
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امس االربعاء أن شخصا أصيب جراء نزاع 
عشائري مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال املصدر إن "نزاعا عشــائريا مسلحا 
اندلع، مساء يوم امس االول بني عشيرينت 
في حــي الكوفة التابعــة ملنطقة حي 
اور، شــمالي بغداد، ما اسفر عن اصابة 
شــخص" ، مضيفا أن اجلريــح نقل إلى 

أقرب مستشفى لتلقي العالج". 

ديالى – انفجار عبوة
اعلن مركز اإلعــالم األمني امس االربعاء 
عن "استشهاد" وإصابة تسعة أشخاص 
ناســفة  عبوة  بانفجار  نســاء  أغلبهم 
في أطراف قضاء خانقني شــمال شرقي 

محافظة ديالى.
وقال املركز إن "اعتداء إرهابياً بواســطة 
عبوة ناســفة على الطريق العام املؤدي 
إلى قريــة بابــا محمود أطــراف قضاء 
خانقــني مبحافظة ديالــى" ، مضيفا أن 
ذلك "أدى الى استشــهاد مواطنني اثنني 

وإصابة 7 آخرين اغلبهم من النساء"

كركوك – عملية تهريب 
الداخلية  الناطق باســم وزارة  كشــف 
امس االربعاء، عن ضبط صماماً لتهريب 

النفط من احد األنابيب في كركوك.
وقال الناطق اللواء سعد معن إن " مفارز 
العاملة  الطاقة  شــرطة  اســتخبارات 
ضمن وكالة االســتخبارات والتحقيقات 
االحتاديــة فــي وزارة الداخلية متكنت من 
ضبــط جتاوز حاصــل على احــد انابيب 

نقل النفــط في محافظــة كركوك" ، 
مضيفــا انه "عبارة عــن صمام لتهريب 
النفط، وقد اتخــذت االجراءات القانونية 
إلى اجلهات  اصوليا وسلمت املضبوطات 

اخملتصة".

بابل – قذائف هاون 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
بابــل امس االربعاء عن ســقوط قذائف 
هاون قرب احدى احلســينيات في وسط 

احملافظة .
وذكر املصــدر ان "5 الــى 6 قذائف هاون 
ســقطت بالقرب من حسينية الرسول 
االعظم في حي اجلزائر" وســط احملافظة 
، مضيفــا ان "أعمــدة الدخان تصاعدت 
مبوقــع االنفجار فيما توجهت ســيارات 

اإلسعافات واإلطفاء الى مكان احلادث. 

صالح الدين – ضربة جوية 
اعلن الناطق باســم مركز االعالم االمني 
امس االربعــاء عن مقتــل اربعة عناصر 
من "داعــش" بتدمير وكر لهم في صالح 

الدين.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول، إن 
وخالل  اجليــش  طيران  في  "الشــجعان 
اسنادهم لقطعات عمليات صالح الدين 
 ، يتمكون مــن تدمير وكــر لالرهابيني" 
مضيفا انــه "مت قتل 4 دواعــش حاولوا 
االشتباك مع قواتنا االمنية شمال جزيرة 

الصينية".

االنبار – مقتل ارهابيني 
كشــف مصدر امني في قيادة عمليات 
احلشــد الشــعبي حملور غرب االنبار امس 

االربعــاء، انها قتلت قياديــني بارزين في 
تنظيم داعش، قــادا هجمات على قوات 

سوريا الدميقراطية .
وقال املصدر  إن "معلومات اســتخبارية 
دقيقة وردت تفيد بوجــود ثالثة جتمعات 
لداعــش قرب منطقة الباغوز الســوري 
على احلدود العراقية الســورية، حيث مت 
قصف تلك التجمعــات باملدفعية ونتج 
عنها مقتل قياديني اثنني، احدهما يكنى 
)أبو ســياف(، واآلخر )ابي ليث(" ، مبينا أن 
"القياديني كانا يقــودان هجومات داعش 

على قوات قسد املنسحبة من احلدود".

الديوانية – اعتقال متهم 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز قســم 
مكافحة اإلجرام وبعــد جمع املعلومات 

من قبل املصادر اخلاصة من إلقاء القبض 
للقضاء  مطلــوب  باخلطف  متهم  على 

على وفق أحكام املادة ٤٢١ .
واضاف املصدر االمني ان التحقيق يجري 
مع املتهم للكشــف عن التهم املسندة 
اليــه والتي تتعلــق بعمليــات خطف 
املواطنــني من أجل إحالتــه إلى القضاء 

لينال جزاءه العادل.
الى ذلك ألقت دوريات مركز شرطة احلمزة 
القبض على أحــد املتهمني بتحرير صك 
من دون رصيد كونه مطلوب للقضاء على 
وفق املادة ٤٥٩ حيــث مت اتخاذ اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقه. 

نينوى – ضبط صواريخ 
اكد مصدر امني في وزارة الداخلية امس 
االربعاء عن ضبط صواريخ ومتفجرات في 

الساحل االمين من مدينة املوصل.
وقال املصدر االمني إن "مكتب مكافحة 
التابع ملديريــة مكافحة  إجرام احلدبــاء 
إجرام شرطة نينوى وبناًء على معلومات 
إستخبارية وتعاون املواطنني ضبط محال 
متروكا يعود ألحد عناصر داعش اإلرهابية 
صناعة  فــي  يســتخدمه  كان  والــذي 
 ، العجالت"  وتلغيم  الناســفة  العبوات 
مضيفا أن "احملل ضبط بداخله صاروخني 
RBG7 وصاعقــي قاذفة وفتيلة  لقاذفة 
صواعق بطول ثالثة أمتــار وثالثة رمانات 
محلية الصنع ورمانة دخانية و3 منگنة، 
فضال عن أدوات متنوعة تســتعمل في 
صنع العبوات الناســفة، فــي منطقة 
)النبي شــيت( في اجلانــب األمين ملدينة 
املوصــل، وقــد مت التعامــل مــع املواد 

املضبوطة أصوليا".

اندالع نزاع مسلح في حي أور شمالي بغداد * مقتل 4 عناصر إرهابية بتدمير وكر لهم في صالح الدين
سقوط قذائف هاون قرب حسينية وسط بابل * ضبط صواريخ ومتفجرات في الساحل األيمن من الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أصدرت 
أمس األربعاء إعالناً مهماً للطلبة املقبولني في 

اجلامعات والكليات األهلية.
ودعت الوزارة فــي بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، "الطلبة املقبولني في اجلامعات 
والكليات األهلية من الذين ظهرت أســماؤهم 
ضمن قناة التعليم احلكومي اخلاص الصباحي 
إلى   2018/2019 الدراســي  للعــام  }املــوازي{ 
مراجعــة اجلامعات والكليــات األهلية لغرض 

التسجيل".
وأشار البيان الى أن "آخر موعد لتسجيل بيانات 
الطلبة املقبولني سيكون نهاية الدوام الرسمي 
لهذا اليوم اخلميس املوافــق 1/11/2018، وبعد 

ذلك سيعد القبول الغياً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن معمل اســمنت بــادوش اجلديد احد 
معامل معاونية السمنت الشمالية التابعة 
الى الشركة العامة لالسمنت العراقية عن 
وضع خطة لتأهيل وتشغيل اخلط االنتاجي 
الثاني وزيــادة الطاقــة االنتاجية للمعمل 

لتلبية طلبات التجهيز.
واكد مدير املعمل عبدالكرمي محمود محمد 
أن لــدى املعمل خطــني انتاجيــني النتاج 
)1500( طن  بطاقــة  االعتيادي  االســمنت 
باليوم لكل خط حيث جرى تأهيل وتشغيل 
اخلط االنتاجي االول بدءا من الكسارة وصوال 
الى التعبئة فيمــا يجري العمل حاليا على 
تأهيل اخلط االنتاجــي الثاني لزيادة الطاقة 
الكلية للمعمل ، مشيرا الى تسويق بحدود 
)95( الف طن خالل الســتة اشــهر اشهر 
املاضية بعد تشغيل املعمل وافتتاحه رسميا 
في شــهر اذار املاضي ، عــادا هذه الكميات 
املســوقة قليلة التتناســب مع امكانيات 
املعمل بسبب معوقات ارتفاع سعر النفط 
االســود وانقطاع التيار الكهربائي.وشــدد 
محمــد علــى ان املعمل لديــه االمكانية 
املواطنني  التجهيز من  لتلبية كافة طلبات 
ودوائر الدولة في محافظة نينوى مبواصفات 
منافسة من حيث النوعية واجلودة والسعر ، 
مشيرا الى ان سعر االسمنت املنتج يتراوح 
بــني )60( الف للطن الواحد من االســمنت 
الفل و)65( الف للطن الواحد من االسمنت 
املكيــس لدعم حمالت البنــاء واالعمار في 

احملافظة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املفتش العام لوزارة العدل كرمي الغّزي، 
أمس األربعاء، اســترجاع مبلــغ جتاوز )200( 
مليون دينار الى خزينة الدولة، نتيجة متابعة 

املكتب خملالفات شركات إطعام النزالء.
وقال الغّزي، في بيــان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه، أن 'قســم التدقيق والرقابة 
الداخليــة فــي املكتــب، وضمــن أعماله 
االطعــام  شــركات  مخالفــات  مبتابعــة 
اخلاصة بتقدمي الوجبات الثــالث الى النزالء 
مبلغ  باسترجاع  قام  واملوقوفني(،  )احملكومني 
)203,876,396( فقــط مائتني وثالثة ماليني 
وثمامنائة وســتة وســبعني الف وثالثمائة 

وستة وتسعني دينار الى خزينة الدولة'.
وأضاف، أن 'املبلغ شــمل مخالفات عدد من 
شــركات االطعام لتجهيز نزالء  األقســام 
السجنية ومراكز الشــرطة واالحتجاز في 
عمــوم احملافظات، للفترة من شــهر كانون 

الثاني لغاية أيلول من العام اجلاري'.
'املكتب مســتمر بعمليات  وأكد الغّزي، أن 
التدقيق ومتابعة أية مخالفة تتعلق بعقود 
إطعام النزالء ليتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

بصددها'.

جانب من احدى عمليات القبض على اخلاليا النائمة في نينوى
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البصرة - سعدي السند:

نظم قسم اللغة االجنليزية في 
البصرة   بجامعة  االداب  كليــة 
ندوته االولى على قاعة الفرزدق 
وجمع  القسم  اساتذة  بحضور 

من الطلبة والطالبات .
موضــوع   النــدوة  وتناولــت 
أســباب تدني املستوى العلمي 
لطلبة قســم اللغة االجنليزية 

واملعاجلات واحللول.
وحتــدث في الندوة التــي أدارها 
االستاذ رضا ذنون رئيس القسم 
كل مــن الدكتور علي قاســم 
واالستاذ عادل حميد ، وقسمت 
الندوة الــى ثالثة محاور تناولت 
االســباب املتعلقة بالتدريسي 
فــي  املتعلقــة  واالســباب 
في  املتعلقة  واالسباب  الطالب 

املؤسسة التعليمية .

االسباب التي تخص الطالب
واستهل ذنون احلديث عن نسب 
واملعاجلات  السنة  النجاح لهذه 
التي اجراها القســم على وفق 
اصدرتها  التــي  االدارية  االوامر 
الــوزارة بهذا الصــدد  ثم جاء 
الذي  حميد  عادل  االســتاذ  دور 
تنــاول االســباب التــي تخص 
الطالــب حيث خلصها بســتة 
انــواع من االســباب والتي لها 
املستوى  تدني  في  الكبير  الدور 
االكادميي للطلبة وهي االسباب 
بالتشتت  املتمثلة  النفســية 
بالنفس  الثقة  الفكري وضعف 
الدافعية  وقلة  الطموح  وغياب 
الدراسية  واالســباب  للتعلم  
والتي تشمل عدم تنظيم اوقات 
الدراسة للطلبة وكثرة التغيب 
عن الدرس وقبــول الطالب في 

القسم من دون رغبته .
فكانت  االســرية  االسباب  اما 
ضعف الرقابة مع االبناء والتربية 
القاســية او اللينــة والتفكك 
االســري النــاجت عــن حــاالت 
اجتماعية  واســباب  الطــالق 
متثلت االقتران باصدقاء الســوء 
و انعــدام العالقة بــني الكلية 
املبكر  والــزواج  االمور  واوليــاء 

االهتمــام  وقلــة  للطالبــات 
الطلبة  فراغ  اوقات  باســتثمار 
اقتصادية شملت  اســباب  مع 
من  للدراسة  العالية   النفقات 
اجور نقل واستنساخ محاضرات 
املنهجيــة  الكتــب  وشــراء 
الســاكنني  للطلبة  وخصوصاً 
ً االســباب  خارج البصرة  واخيرا
الشوارع في  االمنية مثل قطع 
اثنــاء التظاهرات واملناســبات 
وبني   ، العشــائرية  واملشكالت 
خالل استعراضه لهذه االسباب 
بأن كل واحدة منها تندرج حتتها 
العديــد من الفقــرات اخملتلفة 
التي تتسبب في تدني املستوى 

العلمي للطالب.

االساب املتعلقة باملؤسسة 
التعليمية

املتعلقــة  االســباب  وعــن 
باملؤسســة التعليميــة حتدث 

بأن عدم  الدكتور علي قاســم 
املطلوبة  التحتية  البنــى  توفر 
للتعليــم مــن قاعــات كبيرة 
بوســائل  ومجهزة  ومكيفــة 
تعليميــة ميكن ان تســتوعب 
االعداد املتزايدة لطلبة القسم  
وغياب مختبــرات الصوت يعد 
من اهم العوامل التي تســهم 
في تدني املســتوى العلمي الن 
القاعات  اســتيعاب  وعدم  قلة 
املوجــودة ادت الــى تزايد اعداد 
الطلبــة فيهــا ووصــل العدد 
في بعض القاعــات الى ثمانني 
طالباً االمر الذي يؤثر سلباً على 
اســتيعاب الطالــب وهذا غير 
مقبول ضمن املعايير التعليمية 
اللغة  اقســام  فــي  الدوليــة 
املهارات  تدرس  والتي  االجنليزية 
اللغوية التي حتتاج الى صفوف 
احلد  يكــون  مبجاميــع صغيرة 
االعلــى لها ثالثني طالباً فقط ، 

مشــيرا الى حقيقة ان الطالب 
واحملادثة  الصــوت  يدرس مــواد 
لعدة ســنوات من دون الدخول 
لهذه  املعد  الصوت  مختبر  الى 
مقبول  غير  امــر  وهذا  الدروس 

متاماً.

عدم حتديث املناهج الدراسية
 ثــم تطرق احملــاور الــى تدني 
مخرجــات وزارة التربيــة والتي 
تصــل الــى اجلامعــة وبعض 
القرارات غير املدروسة واملتعلقة 
بنظام التحميــل والدور الثالث 
والتكميلــي والدرجات املضافة 
لدى  اجلدية  عــدم  تخلق  والتي 
على  اعتماده  بســبب  الطالب 

هذه القرارات .
وفــي اخلتام عــرّج الدكتور الى 
مســالة مهمة اخــرى اال وهي 
عدم حتديث املناهج الدراســية 
مبــا يواكــب التقــدم العلمي 

الهيئات  واصــرار  العالــم  في 
القطاعية علــى مناهج قدمية  
بعضها مــازال يدرس منذ اكثر 
من اربعني عامــا  االمر الذي ال 
والتقدم  العصر  مع  يتماشــى 

العلمي والتكنولوجي

توصيات مهمة
التــي  التوصيــات  وخلصــت 
أختتمــت بهــا النــدوة الــى 
ضــرورة توفير البنــى التحتية 
املناســبة للتعليــم من خالل 
بنــاء قاعــات دراســية حديثة 
ومــزودة بالوســائل التعليمية 
املناســبة والتي تتناســب مع 
القسم  في  الدراســة  طبيعة 
علمية  مختبــرات  بنــاء  مــع 
الثقافية  للفعاليات  ومســرح 
االهتمام  وكذلــك   ، املتنوعــة 
واالقتصادي  النفســي  باجلانب 
وتطوير  للطالــب  واالجتماعي 

املــالك التدريســي مــن خالل 
مســاعدته على املشاركة في 
والزماالت  التدريبيــة  الــدورات 
الدراســية ليتمكن من توصيل 
للطالــب  املعلومــات  احــدث 
الوسائل  عن طريق اســتعمال 
واعتماد  احلديثــة  التعليميــة 
الكتــب املنهجيــة واملصــادر 
احلديثــة في التعليــم واعطاء 
التدريســي  للمالك  الفرصــة 
في اختيــار الكتــب املنهجية 
في  املناسبة  االدبية  والنصوص 
التدريــس وايجاد آلية صحيحة  
للقبــول تضمن حــق الطالب 
في اختيار القســم الذي يرغب 
بــه واعطــاء احلريــة الكافية 
للقســم مــن خــالل اختياره 
للطلبــة املتميزيــن واملطالبة 
اخلاصة  الوزارية  القرارات  بثبات 
اكادميي  تقــومي  ووضع  بالطلبة 

ثابت للعام الدراسي.

 ندوة عن أهم المعالجات والحلول ألسباب
 تدني المستوى العلمي للطلبة 

نظمها قسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب بجامعة البصرة 

تحدث في الندوة التي 
أدارها االستاذ رضا 
ذنون رئيس القسم 

كل من الدكتور علي 
قاسم واالستاذ عادل 

حميد ، وقسمت الندوة 
الى ثالثة محاور تناولت 

االسباب المتعلقة 
بالتدريسي واالسباب 
المتعلقة في الطالب 

واالسباب المتعلقة في 
المؤسسة التعليمية

املتحدثون في ندوة أسباب تدني املستوى العلمي لطلبة قسم اللغة االجنليزية

بغداد - الصباح الجديد:

اكد وزيــر الكهربــاء الدكتور لؤي 
الكهرباء هو من  ان ملف  اخلطيب، 
أولويات احلكومــة اجلديدة من أجل 

حل األزمة.
وقــال الوزير خالل إجتمــاع عقده 
ملناقشة  للوزارة،  املتقدم  املالك  مع 
موضــوع الوقود اجملهــز  للوحدات 
املعاجلة  وطرق  ونقاوتــه  التوليدية 
املثلى ، كما وجه بتشــكيل خلية 
أزمــة ســتقوم بوضــع اخلطــط 
املقبل  للصيف  استعدادا  والبدائل 
، مبينا ان الوقــت قصير ويجب أن 
يكون العمل مبرمج وسريع خدمة 

للمواطن العراقي الكرمي.
اإلجتماع  خــالل  الوزير  ناقش  كما 
التفاهــم مع شــركتي  مذكــرة 
جنــرال الكتريك وســيمنز، فضال 
عن إســتعراض املوازنــات واملبالغ 

اخملصصة للوزارة.

وقــال الوزيــر ان قطــاع الكهرباء 
واحلفاظ عليه من عمليات التخريب 
يعد أمــن وطني ويجــب أن يكون 
تنسيقنا عاليا مع األجهزة األمنية 
للحد من عمليــات التخريب كون 
من يســتهدف هــذه اخلدمة تعد 

جرميته خيانة عظمى.
مشددا على ان تواصلنا مع املواطن 
من خــالل اإلعالم يجــب أن يكون 
شفافا وواضحا وصريحا ، وان تعدل 
الصورة  ونعكــس  عملنا،  مســار 
اإليجابية لوزارة الكهرباء من خالل 
يبذلها  التي  االســتثنائية  اجلهود 
منتســبو الوزارة في مواقع العمل 
مجهولني  جنــود  كونهم  اخملتلفة 

يقدمون اخلدمات بأقسى الظروف.
علــى صعيــد متصــل متكنــت 
مالكات املديريــة املذكورة وبجهود 
اســتثنائية مــن اعــادة خط نقل 
الطاقة الكهربائية الضغط الفائق 
(كركوك - اربيل سنتر) (٤٠٠ ك.ف)، 
بعــد تركيــب ونصب ثالثــة ابراج 

سقطت في منطقة مخمور  جراء 
ضربت  التي  الشــديدة  العواصف 

املنطقة قبل يومني.
وقــال املدير العــام املهندس خالد 
غزاي، ان هذا االجناز اسهم في زيادة 
جتهيز  الطاقة الكهربائية حملافظات 
نينوى وكركوك وصالح الدين، فضال 
عن زيادة وثوقية منظومة الكهرباء 

الوطنية.
العواصف  ان  بالذكــر  من اجلديــر 
املنطقة  ضربــت  التي  الشــديدة 
اجلنوبية ادت الــى انفصال وخروج 
خطي نقــل الطاقــة الكهربائية، 
غازيــة  الفائق(رميلــة  الضغــط 
ك.ف)،   ٤٠٠) حراريــة)  ناصريــة   -
والضغــط العالــي (رميلة جديدة 
- ســوق الشــيوخ)(١٣٢ ك.ف)، من 
اجلهتني، عن اخلدمة وتوقف التغذية 
عــن اخلطــني املذكورين.من جانبه 
إعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهربــاء الدكتور مصعب املدرس 
انفصــال اخلطني جاء بســبب  ان 

ســقوط (٦) ابراج من خط(ســوق 
- رميلة جديدة)، وسقوط  الشيوخ 
(١٠) ابراج مــن خط (رميلة غازية - 
ناصرية حرارية)، فضال عن سقوط 
برج واحد تابع خلط النقل الصغط 
العالي(الرميلــة اجلديدة - الرميلة 

الغازية)(١٣٢ ك.ف).
واشــار املدرس الى ان مدير عام نقل 
زياد  املهنــدس  الطاقة فــي اجلنوب 
علي فاضل، اســتنفر جميع املالكات 
على  للعمل  والفنيــة  الهندســية 
معاجلــة اخلطني، واتخــاذ االجراءات 
اخلطني  مســار  بتحويل  الســريعة 
التحويلية  احملطــات  تغذية  واعــادة 
املتاثرة من هذه اخلطوط، الى ان ينجز 
اصــالح اخلطني برغم ســوء االحوال 
اجلوية ووعورة املنطقة، وما زال العمل 
ً حلني اكمال اصالح االبراج  مســتمرا
واعادة اخلطوط للخدمة ، موضحاً ان 
اثرت على جتهيز  التي وقعت  احلوادث 
الطاقــة الكهربائية في محافظتي 

البصرة وذي قار.  

تقرير

وزير الكهرباء ملف أزمة الطاقة الكهربائية من أولويات الحكومة العراقية الجديدة
إعادة خط نقل الطاقة (كركوك - أربيل سنتر) واستقرار تجهيز نينوى وكركوك وصالح الدين

التربية تجري 
امتحانا ألنصاف 

المتعلمين في ديالى

 وزير الزراعة يبحث 
تطوير القطاع بشقيه 

النباتي والحيواني 

رقابة مكثفة لفرق 
بيئة نينوى لألنشطة 

الصناعية والخدمية

بغداد - الصباح الجديد:
اجرت وزارة التربية / املديرية العامة لتربية 
ديالــى امتحانا النصــاف املتعلمني والتي 
ضمت عددا من املوظفني ومن منتســبي 
االجهزة االمنية للحصول على الشــهادة 

االولية .
وبــني املكتب االعالمي للــوزارة ان املديرية 
ستمنح الدارسني الذين يجتازون االمتحان 
بنجــاح شــهادة معادلة للصــف الرابع 
االبتدائي ، فيما اشار الى ان االمتحان اقيم 
في بناية مدرســة السراج املنير االبتدائية 
وسط قضاء بعقوبة بحضور املالك التربوي 

للمدرسة .

بغداد - الصباح الجديد:
عقد وزير الزراعة الدكتور صالح احلســني 
اجتماعــاً تداولياً مع املــدراء العامني في 
الوزارة ملناقشة أفاق تطوير القطاع الزراعي 
بشقيه النباتي واحليواني وخدمة الفالحني 
واملزارعني ، بحضور الوكيل الفني الدكتور 
مهدي ضمد القيســي ومستشار الوزارة 
حسني  الدكتور  احليوانية  الثروة  لنشــاط 

علي سعود .
وجاء االجتماع على هامش تســلم الوزير 
لدراسة اخلطط والبرامج الزراعية للمرحلة 
املقبلــة بالتزامــن مع املنهــاج احلكومي 

اجلديد . 

نينوى - الصباح الجديد:
نفذت الفــرق الرقابية التابعة ملديرية بيئة 
نينــوى حمالت واســعة على األنشــطة 
الصناعية والزراعيــة واخلدمية في عموم 
احملافظة لغــرض متابعــة واقعها البيئي 

والتأكد من التزامها باحملددات البيئية . 
وقالت مديــر بيئة نينوى خالــدة محمود 
صالح ان الفرق الفنيــة التابعة للمديرية 
قامــت باجراء عمليات الكشــف امليداني 
واجلــوالت امليدانية بالتعاون مع الشــرطة 
البيئيــة لعدد من املشــاريع واالنشــطة 
الصناعيــة واخلدميــة شــملت ( معمل 
إســمنت بادوش  ، حمــام العليل - معمل 
الزهور إلنتــاج الذرة و االجبــاس - معمل 
اإلخوان النتاج الثلج - معمل االمني النتاج 
األلبــان - وافران التأميــم إلنتاج الصمون 
احلجري) وكذلك اجراء زيارة ميدانية حملطة 
كهرباء املوصل الشرقية ، اضافة الى ملء 
اإلستمارة اخلاصة باالنشطة واإلطالع على 
الواقع البيئي وتوجيه أصحاب األنشــطة 
للمحافظــة علــى البيئــة و التأكد من 

حصولهم على املوافقات البيئية.
واضافت مديرة بيئة احملافظة ان نشــاطات 
التوعيــة البيئيــة التي تقــدم الصحاب 
االنشطة الصناعية واخلدمية في احملافظات 
احملررة من عصابات داعش االرهابية تسهم 

في استعادة الواقع البيئي واخلدمي . 
يشــار الى ان وزارة الصحة والبيئة نفذت 
عمليات مسح وكشــف ميداني وجوالت 
رقابية مشددة في  املدن  احملررة للتأكد من 
الوزارة  التزام االنشطة واملشاريع بضوابط 

ومحدداتها .

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
نفــذت الشــركة العامــة للزيوت 
تصريف  ايقــاف  مشــروع  النباتية 
املياه الصناعيــة الى النهر وتطبيق 
نظــام للميــاه في مصنــع االمني 
مــن خالل دراســة اعدت مســبقا 
اجراءات  اتخاذ  املشــروع  ويشــمل 
املياه  تصريف  ملنع  وصناعية  علمية 
منها  االســتفادة  لغرض  النهر  الى 
الزراعية وبعض االقســام  لالغراض 
االنتاجيــة ليمكن االســتغناء عن 
ســحب املياه من النهر بنسبة 80-

%90 وخصوصا ان البلد واملنطقة متر 
بحالة جفاف .

وينفذ املشــروع خالل ثالثــة اعوام 
ويحتــوي علــى اعمــال انشــائية 
وكيمياوية  وميكانيكية  وكهربائية 
اخلاصة  املعــدات  ان تســتورد  على 
باملشــروع مــن جهــات عاملية ذات 
املصنع  وتنظيم مجاري  االختصاص 

الصناعيــة وتنفيذهــا علــى وفق 
اخملطــط اجلديد مع عمــل قانصات 

للمواد الصناعية .
واوضح مدير املشــاريع في الشركة 
العامة للزيوت النباتية صفاء عمران 
عيسى ان املشروع يتكون من انشاء 
احــواض كونكريتية العمال الوحدة 
الكيمياوية وتشمل احواض التهوية 
ووحدات الترسيب واحواض التعقيم 
مع احــواض التضخيم ، اضافة الى 
جتهيزمضخات خاصة طاردة بطاقة 
35 كم /ســاعة بقوة دفع ماء (50) 
م عمود ماء سرعة احملرك (12) كيلو 
الكهربائية  االعمال  وتشــمل  واطا 
نصب لوحات ســيطرة وملحقاتها 
تصريف  منع  الى  املشــروع  ويهدف 
املياه الصناعية الى النهر مباشــرة 
الكيميائية  املعاجلــات  اجــراء  قبل 
والبايولوجيــة له واســتغالل املياه 
املعاجلــة كيميائيــا وبايولوجيا في 

االقسام االنتاجية واملراجل البخارية 
وغسيل االقسام والشوارع واالغراض 
الزراعية وتطبيق نظــام تدوير املياه 
تعليمات  وتطبيق  منها  واالستفادة 
املعــدالت  مبوجــب  البيئــة  وزارة 

واملواصفات املقدمة من قبلهم .
وبني مدير املشاريع ان الكلفة الكلية 
للمشــروع هــي (5) مليــارات دينار 
موزعة على معدات النقل وانشاءات 
اخرى ومبان غير ســكنية وخدمات 

واجور ورواتب واراضي وسلع . 
الشــركة  اعلنــت  جانبهــا  مــن 
العامة للصناعــات الفوالذية احدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
العالمات  ونصب  بتأهيل  استمرارها 
وشــوارع  تقاطعات  فــي  املروريــة 
العاصمــة بغداد على وفق العقدين 
اللذين مت ابرامهما مــع امانة بغداد 

بهذا اخلصوص.
واكد مدير عام الشــركة املهندس 

جالل عباس حســني بأن منتسبي 
املرورية  العالمــات  تصنيع  معمل 
يواصلــون تنفيذ اعمــال تصميم 
العالمات  وابــدال  واصالح  وصيانة 
املروريــة املنتشــرة فــي شــوارع 
العاصمــة ، مشــيرا الــى اجنــاز 
العالمــات املروريــة اجملســرة في 
تقاطــع جابر بن حيــان ومواصلة 
العمل الجناز كامل فقرات العقدين 

املذكورين.
واشار املدير العام الى قيام مصنع 
مســبك الصلب اخلــاص بتجهيز 
معاونية معامل االسمنت اجلنوبية 
بالوجبة السادســة مــن الكرات 
الفوالذيــة ليصــل مجمــوع مامت 
جتهيزه اكثــر من (300) طن تنفيذا 
للعقد املبرم بني اجلانبني واملتضمن 
جتهيز كمية (670) طنا ، مؤكدا ان 
الكميات  لتجهيز  مستمر  العمل 

املتبقية على وفق العقد.

الشركة العامة للزيوت النباتية تطبق نظاما للمياه في مصنع األمين
بغداد - الصباح الجديد:

اكــد وزيــر االعمار واالســكان 
العامة  واالشــغال  والبلديــات 
بنكني ريكاني ان تســلمه مهام 
الصعبة  املهــام  عمله تعد من 
والشــاقة التي تتخللها حتديات 
ان  الى  ، مشــيرا  ادارية وفنيــة 
هناك مشــكالت كثيــرة يعاني 
منهــا اغلب املواطنني في عموم 
القطاعات  في  احملافظات خاصة 
املســؤولة عنها الــوزارة  والتي 
تتعلق باحلياة اليومية للمواطنني 
التحتيــة  البنــى  كقطاعــات 
والطرق واجلســور واملاء والصرف 
الصحــي واالســكان والبلديات 
وتنظيف املدن وما الى ذلك والتي 

سنعمل على النهوض بها.
 وأوضــح الوزير انــه اطلع على 
السياســة  وحتديد  الوزارة  عمل 
العامة لها مــن خالل اجتماعنا 

مــع املــدراء العامــني للــوزارة 
من  لها،  التابعة  والتشــكيالت 
حيــث اولويــة املشــاريع وآلية 
التعامــل معها حيث ســنبدا 
اهميتها  حسب  امللفات  مبقاربة 
، فضال عــن العالقة بني مالكات 
ودراســة  وموظفيهــا  الــوزارة 
موضوع  في  احلاصل  التشــابك 
نقــل الصالحيــات بني الــوزارة 

واحملافظات.  
في  انه ســيتم  الوزيــر  وأكــد 
فرق  انطــالق  العاجل  القريــب 
الوزارة الفنية ملمارســة عملها 
لتقدمي  املمكنــة  اجلهــود  وبذل 
اخلدمــات في عمــوم احملافظات 
فيما سيتم البحث عن اساليب 
جديدة لتمويل املشاريع املتوقفة 
للمشــكالت  احللول  اومقاربــة 
هـذه  منهـــا  تعانـــي  التـــي 

املشاريـع، 

وزير اإلعمار يؤكد متابعة 
وإنجاز المشاريع المتوقفة 

الكلفة الكلية للمشروع (5) مليارات دينار
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت سلطات مقاطعة أرخانغلسك شمال 
غربي روسيا مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين 
جراء انفجار دوى امس االربعاء عند مدخل مقر 

هيئة األمن الفدرالي في مركز املقاطعة.
ووصــف محافظ أرخانغلســك إيغور أورلوف 
احلادث للصحفيني بأنه عمل إجرامي، مضيفا 
أن أجهزة األمــن تعمل على حتديد نوع العبوة 
املتفجرة التي اســتخدمت، وتتخذ اإلجراءات 

الالزمة لكشف مالبسات احلادث.
وأشــار أورلوف إلــى أن ســلطات املقاطعة 
عــززت اإلجــراءات األمنية في مقــرات األمن 
على  أرخانغلسك  مبدينة  العامة  واملؤسسات 

خلفية احلادث.
املركز اإلعالمــي للجنة  أعلــن  من جانبــه، 
الوطنية ملكافحة اإلرهاب أن ضحية احلادث هو 
منفذ التفجير، موضحا أنه دخل املبنى وأخرج 
من كيس كان يحمله شــيئا مجهوال انفجر 

بعد قليل بني يديه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش 
األفغاني ســقطت في جنوب غرب أفغانستان 
امس األربعاء مما أســفر عن مقتــل جميع من 
كانوا على متنها وعددهم 25 شخصا، بينهم 
قائد عســكري كبير ورئيس اجمللــس اإلقليمي 
الذي قام بدور رئيســي في صــد هجوم حلركة 

طالبان في مايو أيار.
وقالــت حركة طالبــان، التي حتــارب احلكومة 

املدعومة من الغرب، إنها أسقطت الطائرة.
وقــال ناصــر مهــري املتحدث باســم احلاكم 
اإلقليمي إن طائرتي هليكوبتر عسكريتني كانتا 
في الطريق مــن إقليم فراه إلــى إقليم هرات 
اجملاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة في 

ظروف تصعب فيها الرؤية واصطدمت بجبل.
وكان مــن بني ركاب الطائــرة نعمة اهلل خليل 
نائب قائد فيلق اجليش باملنطقة الغربية، وفريد 
بختوار رئيس اجمللس اإلقليمي بفراه. وقال مهري 
إن باقــي الضحايا هم جنــود وأعضاء باجمللس 

إضافة إلى طاقم الطائرة.

تفجير في مقر امني 
شمالي روسيا يردي قتيال 

وثالثة جرحى

25 قتيال بينهم قائد 
كبير في تحطم هليكوبتر 

عسكرية أفغانية 

متابعة ـ الصباح الجديد :

إلى  امس  املتحدة  الواليات  دعت 
إنهاء احلــرب في اليمن، مطالبة 
اجلوية  الضربات  بوقف  خصوصا 
للتحالف الذي تقوده السعودية، 
فــي تغيير فــي موقفهــا بعد 
الســعودي  الصحافي  مقتــل 

جمال خاشقجي.
التي تطلب فتح  لكن واشنطن 
مفاوضات ســالم خــالل ثالثني 
يوما، ترى في الوقت نفســه أن 
اخلطوة األولى يجب أن يقوم بها 
املتمردون احلوثيون املدعومون من 
إيران الشــيعية، العدوة اللدودة 
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا 

السعوديني السنة.
وهذه الرسالة أعلنها وزير الدفاع 
األميركي جيــم ماتيس ثم وزير 

اخلارجية مايك بومبيو.
ولم يشــر الوزيــران األميركيان 
إلى مقتل خاشقجي الصحافي 
املنتقــد للريــاض، احلادثة التي 
أثرت علــى صورة اململكة وأثارت 
شــبهات فــي دور ولــي العهد 
الســعودي األميــر محمــد بن 
سلمان. لكن هذا احلزم األميركي 
الرئيس  إدارة  تتعرض  بينما  يأتي 
دونالــد ترامــب لضغــوط في 
عن  النأي  أجــل  من  الكونغرس 

السعودية.
وقــال مايــك بومبيو فــي بيان 
األعمال  لوقف  اآلن  الوقت  »حان 
إطالق  ذلــك  في  مبا  العدائيــة، 
الطائرات  وغــارات  الصواريــخ 
املسّيرة من املناطق التي يسيطر 
عليها احلوثيون باجتاه السعودية 

واإلمارات«.
اجلويــة  »الغــارات  أن  وأضــاف 
للتحالف يجــب أن تتوقف بعد 
ذلك في كل املناطق املأهولة في 

اليمن«.
وأدلــى جيم ماتيــس بعد ذلك 
داعيــا  مماثلــة،  بتصريحــات 
إلى  االنضمــام  إلى  »اجلميــع« 

»طاولة مفاوضات على أســاس 
وقف إلطالق النــار« يفضي إلى 
أوال  احلوثيني  املتمردين  انسحاب 
»ثم  الســعودية  مع  احلدود  من 
عمليات القصف« التي يقوم بها 
التحالف الذي تقوده السعودية.

وأضاف ماتيــس أن وقف املعارك 
ســيتيح ملبعــوث االمم املتحدة 
»جمع«  غريفيث  مارتــن  لليمن 
مختلف االطراف »في السويد«.

*أزمة إنسانية 
في مؤمتر صحافي في واشنطن، 
التقى  الــذي كان  صرح ماتيس 
نهاية االســبوع املاضي العديد 

العــرب على  مــن املســؤولني 
أن  املنامــة »علينا  هامش حوار 
نقوم بذلك األيام الثالثني املقبلة 
، وأعتقد ان السعودية واالمارات 
علــى اســتعداد« للمضي في 

االمر.
إجراء  أيضــا  بومبيــو  وطلــب 
مشــاورات أولى برعايــة موفد 
الثاني  تشرين  »في  املتحدة  األمم 
في بلد ثالث«، للبحث خصوصا 
في »إخالء احلدود من األســلحة 
الثقيلة  األســلحة  كل  وتركيز 

بأيدي مراقبني دوليني«.
وكانت آخــر محاولة قــام بها 
محادثات  لتنظيــم  غريفيــث 

ســالم فــي أيلــول املاضي في 
بالفشل في غياب  باءت  جنيف، 

احلوثيني.
وفي احلــرب التي ســقط فيها 
قتيــل  آالف  عشــرة  حوالــى 
إنسانية  أزمة  بأســوأ  وتسببت 
حالية في العالم، حســب األمم 
املوالية  القوات  تتواجه  املتحدة، 
األسرة  من  املدعومة  للحكومة 
املدعومني  املتمردين  مع  الدولية 
من إيران الذين سيطروا في 2014 
في  واسعة  مناطق  على  و2015 

اليمن بينها العاصمة صنعاء.
وفــي آذار 2015 تدخل التحالف 
للقوات  دعما  السعودية  بقيادة 

املوالية للحكومة.
ويقدم اجليش األميركي مساعدة 
واإلمارات  للسعودية  لوجستية 
استخبارية  ويتقاسم معلومات 
مع هذين احلليفني األساســيني 

لواشنطن.
لكن في مواجهة اتهامات بشن 
من  وأخطاء  عشــوائية  ضربات 
أودت بحياة مئات  الريــاض  قبل 
املدنيــني، كانــت إدارة ترامــب 
حتــت الضغــط أصــال لضبط 
السعوديني وحتى خلفض الدعم 

العسكري لهم.
وبعــد مقتــل خاشــقجي في 
فــي  الســعودية  القنصليــة 

اســطنبول في 2 تشرين األول ، 
تصاعد هــذا الضغط خصوصا 
بســبب االنعكاســات الدولية 

لألزمة التي تواجهها اململكة.
واســتبعدت فرنســا والواليات 
األسلحة  صادرات  وقف  املتحدة 
إلــى الســعودية، لكــن أملانيا 

اختارت وقف هذه الصادرات.
فــي املقابل، يأتــي تبدل موقف 
واشنطن بشأن احلرب في اليمن 
بعد تصريحــات مماثلة أدلت بها 
وزيرة اجليوش الفرنسية فلورانس 
بارلي التي رأت امس االول الثالثاء 
الوقــت، لوقف هذا  أنه »حــان 

النزاع«.

متابعة ــ الصباح الجديد : 
فتحت الشرطة الفدرالية االميركية )إف 
بي آي( حتقيقا لتحديد مــا إذا كان أفراد 
حاولوا تشويه سمعة احملقق اخلاص روبرت 
مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه 
باالعتداء اجلنسي عليهن، وفق ما أعلنت 
في وقت متأخر الثالثــاء الدوائر التابعة 
للقاضي الذي يشــرف على التحقيقات 

في التدخل الروسي.
ومت الكشــف عن اخملطــط املفترض بعد 
أن أعلنت امرأة قولها، أن شخصا عرض 
عليها 20 ألف دوالر التهام مولر بســوء 

سلوك جنسي.
وقــال بيتــر كار املتحدث باســم مولر 
لوكالة فرانس برس »حني علمنا االسبوع 
الفائت بان نســاء تلقــني عروضا مالية 
لســوق اتهامــات كاذبة بحــق املدعي 
اخلاص، طلبنا فورا من اإلف بي آي ان جتري 

حتقيقا«.
ولم يعلــن كار أي تفاصيل إضافية لكن 
بيانه النادر يشــير إلــى أن مكتب مولر 
ينظر إلى االتهامات بجدية. ولدى إحالة 
قضية ما ملكتــب التحقيقات الفدرالي، 
يتعــني علــى الوكالــة التحقيــق في 

مالبساتها.
وجاء بيــان كار فــي اليوم الــذي أعلن 
فيه مقــدم البرامج اإلذاعيــة اليميني 
املتطرف جاك بوركمان املعروف بالترويج 
لنظريات املؤامرة، خططا »للكشف عن 
أول ضحايا االعتداءات اجلنســية لروبرت 

مولر« اخلميس.
ونفــى بوركمــان أن يكــون قــد عرض 
أمواال في إطار اخملطــط املفترض واصفا 
االتهامــات بانها »زائفــة«. وكتب على 
تويتر أن »اليســار يحاول الدفاع عن مولر 
مــن اتهامــات باعتداءات جنســية لذا 

يهاجمونني يائسني«.

وأضاف أن »املؤسسة اإلعالمية تدرك أن 
هذه املسألة قد تطيح مبولر،يريدون حتويل 

االنتباه«.
في 2017، كلف مولر املدير الســابق الف 
بي آي، التحقيق في شبهات حول تواطؤ 
بني روسيا وفريق حملة دونالد ترامب في 

انتخابات 2016 الرئاسية.
وتوســع التحقيــق ليشــمل محاوالت 
محتملــة مــن ترامب نفســه لعرقلة 
التحقيــق الذي قد يــؤدي في حال ثبوت 

ذلك، الطالق إجراءات بحق الرئيس.
وللعنصر الســابق فــي قــوات املارينز 
ســمعة جيدة كمحام ومدع عام ومدير 
لالف بــي آي. وحتى اآلن أفضى التحقيق 
الــذي يجريــه إلــى توجيــه 35 اتهاما 
وســتة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة في 

محاكمة.
لكن ترامب وأعضاء جمهوريني يقولون إن 
التحقيق منحاز سياسيا ووصفه ترامب 
»بحملة اضطهاد غير قانونية من مولر«.

وتأتي األنباء عن محاولة تشويه سمعة 
مولر قبل أســبوع واحد على االنتخابات 
النصفيــة للكونغــرس فيمــا ترخــي 
حتقيقات مولر بظاللها على اجلمهوريني.

وقــال املوقع االخبــاري هيــل ريبورتر إن 
املؤامرة تكشــفت بعــد أن تلقى املوقع 
االلكترونــي على غــرار وســائل إعالم 
أميركيــة أخــرى، اتصــاالت مــن امرأة 
مجهولة قالت إن رجال عرض عليه مبلغا 

لسوق اتهامات بحق مولر.
وقالــت املــرأة للصحافيني في رســالة 
الكترونية بتاريخ 18 تشرين األول إن رجال 
عرض عليها 20 ألف دوالر وتسديد الدين 
تقوم  االئتمانية كي  الهائل لبطاقتهــا 

بذلك، بحسب هيل ريبورتر.
ونقلــت عــن الرجــل قوله »أريــدك أن 
توجهي اتهامات بسوء السلوك اجلنسي 
ومضايقات في مــكان العمل ضد مولر، 
وأريــدك أن توقعــي على شــهادة بهذا 

اخلصوص«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وصل الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
إلى مدينة بيتسبرج امس االول الثالثاء، 
املنتقدين  بعــض  اعتراضات  متجاهال 
بأنه ليس موضع ترحيب، لتقدمي تعازيه 
في مقتل 11 مصليا يهوديا بالرصاص 
في معبدهم فيمــا حضر آالف املعزين 

أولى جنازات ضحايا املذبحة.

ويعتزم الرئيس، الذي يقول معارضوه إنه 
خلق مناخا سياسيا مسمما يتسامح 
زيارة ضباط الشرطة  مع أعمال عنف، 
بعد  باملستشفى  اجلرحى  من  وغيرهم 
هجوم يوم الســبت املاضي الذي نفذه 
مســلح معاد للســامية فــي معبد 
تــري أوف اليف )شــجرة احليــاة( في 

بيتسبــرج.

وخــرج أعضاء من الطائفــة اليهودية 
في بيتسبرج في مسيرة احتجاج ضد 

ترامب مع بدء زيارته.
ورافقت الســيدة األولى ميالنيا زوجها 
في رحلته من واشــنطن إلى ثاني أكبر 

مدينة في والية بنسلفانيا.
وانضــم إليهما ابنتــه إيفانكا ترامب 

وزوجها جاريد كوشنر وهما يهوديان.

مطالبة خصوصا بوقف الضربات الجوية للتحالف

واشنطن تدعو إلى إنهاء الحرب في اليمن بعد مقتل خاشقجي

قال مايك بومبيو 
في بيان »حان 

الوقت اآلن لوقف 
األعمال العدائية، 

بما في ذلك إطالق 
الصواريخ وغارات 

الطائرات المسيّرة 
من المناطق 
التي يسيطر 

عليها الحوثيون 
باتجاه السعودية 

واإلمارات
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عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه باالعتداء الجنسي

الشرطة الفدرالية األميركية تحقق في 
محاولة لتشويه سمعة المحقق الخاص مولر

ترامب يصل بيتسبرج مع تأبين
 ضحايا هجوم المعبد اليهودي
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محمد زكي ابراهيـم

عصام الخفاجي
 

عــام 1956، صــدرت مســرحية بعنوان 
“أنظــر وراءك غاضبا” لكاتــب بريطاني 
ناشــئ هو جون أوزبورن ليؤسس جناحها 
اجلماهيري ما بات يُعرف بني النّقاد بـ”أدب 
جيل الغضــب” الذي مّثلــه، إلى جانب 
أوزبورن، األملانــي غونتر غراس واألميركي 

نورمان ميلر.
ميزة جيــل الغضب لم تكمــن في متّرد 
كّتابه على قيم تؤمن األغلبية بها. ثمة 
كّتاب وفنانــون عظام متــّردوا على قيم 
األغلبية، وتبّنوا قيماً جديدة مستهجنة 
من جانب سّوية البشــر، وصدموا الرأي 
العــام بأفكارهــم ودفعــوا ذوي العقل 
منهم إلــى التأّمل النقــدي في طرائق 
تفكيرهم ونظرهم إلى العالم. أدب وفن 
“جيل الغضب” صدم جمهوره بغير ذلك. 
إبداعه متّثل في أنه قال علناً ما كان يدور 
فــي عقول جمهرة كبيــرة لم جترؤ على 
اإلفصاح به. كان إبداعاً يتحّدث باســم 
جيل.  متّرده كان ينطق باسم جيل غاضب 

ال كّتاب غاضبني.
يكمــن إبداعــه، جديده، فــي أّنه صدم 
القارئ وُمشاهد املســرح بالتعبير علناً 
عّمــا ما يــدور في عقلــه وال يجرؤ على 
التعبير عنه. أدب جيل الغضب كان فرويد 
املاضي:  القرن  وســتينات  خمســينات 
دفعة هائلــة تزيح ذلك العــبء الكبير 
اجلاثم فــوق صدور الشــباب: عبء يبدأ 
باإلحساس باخلطيئة حني يعاقب املدّرس 
تلميذه بالضرب )من ينســى فيلم بنك 
فلويد “اجلدار”؟( ، ميّر بضرورة اإلحســاس 
بأنه مذنــب إن لم يحترم تراتب الســّن 
وجتّرأ فناقش شخصاً أكبر منه، خطيئة 
أن “يعــِل العني على احلاجــب” إذ يحتّج 
على ذوي الشأن طبقياً أو سياسياً ويصل 
إلى تعذيب النفس بسؤال “هل أنا خائن 
لوطني؟” إذ يستنكر احلروب اإلستعمارية 
أو العبثية التي يخوضها “وطنه”. شعور 
داخلي بالذنب لعدم االمتثال يترّبى معنا 
منــذ الطفولة لينتج مجتمعــاً ممتثالً، 
ذليالً وخانعاً. أدب جيل الغضب مّزق قناع 
أدب جيل  ببســاطة.  االجتماعي  النفاق 
الغضب كان طفــل “ثياب امللك” لهانس 
يصطحبه  طفل  أندرســون.  كريستيان 
والداه ملشاهدة امللك الذي أقنعه اخلّياط 
اخملــادع بأنه خاط له بدلة لــن يراها غير 
اخمُللصني له. يهّب اجلمهور مذهوالً ببدلة 
امللك. ينطلق صوت الطفــل بريئاً: لكن 

امللك عار.
“هــل يكفــي أن نقــول إن البشــاعة 
واستســهال القتل والتفّن في ممارسته 
باتت جزءاً من حياة أبناء منطقتنا الذين 
عاشــوا حروب لبنــان وســوريا والعراق 
الوحشــية؟ هل يكفي أن جنــّرم النظم 
احلاكمة التي أطلقــت كل هذه الغرائز 

الوحشية؟”
ومض ما ســبق في فكري وأنا أقرأ الهثاً 
روايــة محمد غــازي األخــرس التي لم 
حتظ بعد مبا تســتحق من اهتمام، ليلة 
املعاطف الرئاسية. أتُرانا على عتبة والدة 
أدب “جيل غضب” عراقي؟ وجه من وجوه 
الرواية هو توالد الدم والبشاعة والعنف، 
عنــف يوّلد عنفاً، دم يّولد دماً، بشــاعة 
“األخــرس” بخمس  توّلد بشــاعة. قبل 
ســنوات نشــر أحمد ســعداوي روايته 
املهمة ذائعة الصيت “فرانكشــتاين في 
بغداد”. فرانكنشتاين البغدادي جّثة تعيد 
مللمة نفســها لتتحّول إلى قاتل. القاتل 
هو القتيل. عمل مبهــر بالتأكيد. رواية 
محمد غازي األخرس تضع توالد الدم في 
سياق مذهل، وهذا وجهها الثاني. الرواية 
روايتان متوازيتان ينتقل القارئ فيها من 
فصل عن احلرب مــع إيران إلى فصل عن 
حــرب -2006 2007 الطائفية. ال تلتقي 
الروايتان وال شــخوصها إال في النهاية. 
مســار من البشــاعة ألف الناس معه 

البشاعة.
ثّمة وجــه ثالث، هو ما شــّدني ل”ليلة 
لـ”الشر  وصفه  هو  الرئاسية”:  املعاطف 
املبتذل”. ال أدري إن كان األخرس قرأ عمل 
هنــه أرنــت، وعنوانه الفرعــي هو هذا. 
لكن روايته جتّســد هذا “الشــر املبتذل” 

بالتأكيد.
أوائل ســّتينات القرن املاضي، أشــعلت 
هنه آرنــت -لعّلها أهــم منّظري الفكر 
الليبرالي في تلك احلقبة- ما أسماه أحد 
الكّتاب البارزين “حرباً أهلية في الوسط 
الفكري والسياســي اليهــودي”. كتاب 
آرنت األهم “أصول التوتاليتارية” كان قد 
صدر قبل حوالي العقد من “إشــعالها” 
لتلك احلرب، لكن كتّيبهــا “آيخمان في 
أيقونــة في أعني  إلى  القدس” حّولهــا 
البعض وشيطاناً خائناً لليهود في أعني 

آخرين.
آيخمان كان من كبار مجرمي النازية. هرب 
إلى األرجنتني، لكن موســاد الدولة التي 
لم ميِض على تأسيســها أكثر من إثني 
عشــر عاماً اصطاده ونقله إلى إسرائيل 
تاريخي.  حــدث  إلى  محاكمته  لتتحّول 
اعتــرف الرجــل مبســؤوليته ومت تنفيذ 
حكم اإلعدام الوحيد املشّرع قانونياً في 
تاريخ إسرائيل بحقه )استخدمت تعبير 
ع قانونياً” استباقاً الّتهام  “احلكم املشــرّ
بإغماض العني عن جرائم قتل عشــرات 
ألوف الفلسطينني التي نّفذ وينّفذ منها 

اجملرمون من دون عقاب حتى اليوم(.
حضرت آرنــت محاكمة آيخمان العلنية 
بوصفها مراسلة جمللة “نيويوركر”. ما هّز 
مشاعرها، وهي ابنة عائلة ُحرق كثير من 
أبنائها، لم يكن وصف اجلرائم وال شــغل 
محامي الدفــاع أو نقيضه االّدعاء العام 
في النقاش حول مســؤولية آيخمان عن 
تفســير  مبعاينة  مأخوذة  كانت  اجلرائم. 

آيخمان جلرائمه التــي لم ينِف ارتكابها. 
وكانت مأخــوذة مبعاينة احلاخام اليهودي 
الذي وّجــه االّتهام له. كانت مـــأخوذة 
ارتكبها.  اجملــرم جلرميــة  رؤية  بكيفيــة 
يجيــب عن ســؤال: هل أنت مــن أصدر 
الغاز السام على السجناء؟  أمرا بإطالق 
يجيب آيخمان )من ذاكرتي، قرأت املوضوع 
قبــل ثالثني عامــاً(: كان ابني على أبواب 
الدخــول إلــى اجلامعة وعليــه االنتماء 
للحزب الوطني االشــتراكي )النازي(. من 
أصدر لك التعليمات بضخ الغاز الســام 
على املســاجني؟ يجيب آيخمان: ظللت 
أعمل من أجل أملانيا طوال عمري. وكنت 
أرى آخريــن أقل مني إخالصــاً يصعدون 

وظيفياً.
هنا كتبت آرنت عملها عن “ابتذال الشر” 
أو “الشر مبتذال”. تنهار القيم األخالقية 
للمجتمع كّله في ظل مجتمع شمولي. 
تشرعن  “شّريرة”  أيديولوجيا  هناك  نعم، 
الشــر وتبّرره. لكنها، إذ تســيطر على 

الدولة،  اجملتمع حني تقبض على سلطة 
تنشــر قيمها حتــى بني مــن ال يؤمن 
بأيديولوجيتهــا، بل حتى بني معارضيها 
وضحاياهــا. في ظل النازيــة كان هناك 
الـ “يندريتسه”: شــباب يهود يساعدون 
آيخمان، وهو  آرنت  الشر؟ تسأل  النازيني. 
مــدرك ملصيره، ال يرى فــي ما فعله غير 
وظيفة قام بتأديتها بإخالص. تعاين آرنت 
احملاكمة فتصف احلاخــام اليهودي الذي 
يلقي خطباً عصماء عــن اجلرائم: أليس 

هو غوبلز )وزير إعالم هتلر( اليهودي؟
 The لم أتوّصــل إلى ترجمة أفضــل لـ
Banality of Evil مــن “ابتذال الشــر”، 
لكــن الترجمة غيــر دقيقــة بالتأكيد. 
االبتذال هنا يعني ممارســة الشر كما لو 
كان وظيفة روتينية، اعتيادية، ميارســها 
املســؤول األمني مثلما ميــارس موّظف 
إلى  يســعى  وظيفة  عملــه،  الضرائب 
أدائها بكفــاءة لكي ينال رضا رؤســائه 

ويتقّدم في مجال عمله.

“كأن التمّرد والتماهي مع املتمّردين كامن 
في جيناتي”

اجلنرال “كوكــز” في روايــة األخرس هو 
آيخمان بالضبط. طوال الرواية، ال يتحّدث 
كوكــز أيديولوجياً: ال يبّرر وال يفّســر وال 
يناقــش. كوكز فخور بأنــه حصل على 
ثقة القائد بإيالئه مهمة رئاسة “الهيئة 
العليــا لالنتصــار على اخلــوف”، هيئة 
العلمية،  املعاييــر  أعلى  وفق  تشــتغل 
تدرس جينات قتلــى احلرب، تفصل جثث 
“اجلبنــاء” عن جثث “األبطال”، تشــتغل 
اجلينية  الفوارق  تشــخيص  على  علمياً 
بني اجلبنــاء واألبطال، تقترب من الوصول 
إلــى حل املعادلة التــي متّكن الدولة من 
القضاء على جينــات اجلنب، لكن اختفاء 
العاملة التي صاغت املعادلة يجبر اجلنرال 

على اللجوء إلى شاعر ليفّك لغزها.
ال معنى لسؤال اجلنرال كوكز أو الشاعر 
عن مغزى كل ذلك. في النهاية، يكتشف 
الشــاعر أن واحدة من تلــك اجلثث هي 
جثة أبيه. ينازعــه اجلنرال: هي جثة أبي. 
من هذه اجلثث يولد الشاعر واجلنرال. في 
الرواية املوازية أب أيضاً. أستاذ عّواد، مدير 
املدرسة املتقاعد يستنجد بتلميذ دّرسه 
قبل عقدين ملســاعدته على إنقاذ أوالده 
الثالثة اخملتطفني في حرب الطوائف بعد 
ســقوط صّدام. أســتاذ عّواد كان مديراً 
المعاً، يقول التلميذ بطل الرواية املوازية. 
ابتكر نظاماً حظي بتشجيع السلطات 
العليــا: ال عقوبــات تافهــة مثل ضرب 
املعّلم لتالميذه. نظام األستاذ عّواد الذي 
يفتخر به يقوم على تشجيع اجلميع على 

مراقبة اجلميع.
وكل ما ســبق كان مدخالً، مدخالً فقط، 
لسؤال أســعى لإلجابة عنه في مقال/ 
مقاالت الحقة: نحن وتاريخنا احلديث. هل 
يكفي أن نقول إن البشاعة واستسهال 
القتــل والتفّن في ممارســته باتت جزءاً 
من حيــاة أبناء منطقتنا الذين عاشــوا 
حروب لبنان وســوريا والعراق الوحشية؟ 
هل يكفي أن جنــّرم النظم احلاكمة التي 
أطلقت كل هذه الغرائز الوحشية؟ كيف 
ترّبينا علــى قيم “الشــجاعة” في ظل 
نظم تزرع فينا اخلوف واخلنوع وتريد لنا أن 
نظل خائفني؟ أسئلة ال تهدف إلى التأّمل 
في التاريخ فقط، بل هي مسعى لفهم 

ما يجري اليوم في العراق على األقل.
]أي مفارقــة! نصف قرن بالضبط مضى 
حــني نشــرت شــهرية مصريــة أدبية 
متخصصة مقاالً عن “مســرح الغضب 
لدى جون أوزبورن” ملن رأت فيه، مشكورة 
“ناقــداً أدبيــاً عراقياً متمّيــزاً” لم يكن 
في الواقع غير ابن ثماني عشــرة ســنة 
يدرس الطب، هو كاتــب هذا املقال. كأن 
التمــّرد والتماهي مــع املتمّردين كامن 
في جيناتي. هكذا قــال إعالمي بارز وهو 

يقّدمني ملستمعيه[.

هو أحد شــعراء النصف األول من القرن املاضي في العراق، 
ولن نذكر اســمه، عــرف مبعارضتــه للســلطة، وازدرائه 
للحكومة. كان يهاجم املستعمر ويدعو للثورة، ويستخف 
باجمللس النيابي ويتندر على الدستور. فدخل في روع الناس 
أنه املالك الذي دفع ضريبة انحيازه للفقراء وعامة الشعب. 
ولكنه لم يكن كذلك في الواقــع، فقد كان يتقاضى راتباً 
شــهرياً من احلكومة يجئ به موفد خــاص، وال يوقع إقراراً 

بالتسلم، ثم يطرد املوفد، إذا ما ألح عليه بذلك!
ولم تكتف احلكومة بتكرميه على هذا النحو بل خصصت 
لــه قطعــة أرض زراعية في منطقــة قريبة مــن بغداد 
مســاحتها ألف دومن بالتمــام والكمال! تقديــراً ملكانته 
األدبية، وخدماته للعــراق. ولكن هجاءه لها لم يتوقف في 

يوم من األيام.
وهو لم يسخط عليها ألنها احتفظت بعالقة استراتيجية 
مع دولة كبرى، توجتها مبعاهــدة أمنية، وقبلت أن حتتفظ 
لها مبستشــارين وموظفني كبار، يتولون احلكم من خلف 
ســتار، وإن كان هذا ما اعتاد أن يصرح  به مبناسبة أو بغير 
مناســبة. بل ألنها لم متنحه منصب الــوزارة، أو عضوية 
مجلس األعيان. واكتفت بتعيينه مدرســاً في أحد املعاهد 

العليا القليلة في تلك األيام!
وقد ترســخ في أذهان الناس بعد وفاته أنــه كان معارضاً 
صلباً، ناصب »احملتلني« العداء، ولم يهادنهم قيد شــعرة. 
ولم ميــدح امللك أو احلكومــة أو الوزراء، ألنهــم في نظره 
عمالء لألجنبي. مع   أنه كان يدعو مللك آخر، ويروج له، لقاء 

احلصول على منصب خطير.
يروي أحد معاصريــه، أن احلكومات املتعاقبة لم تكن متانع 
في ضمه إليها، لــو كان يتمتع بأخــالق تؤهله للوظائف 
العامة. فسمعة املوظف الســيئة جتلب العار على دائرته 

أيضاً، وليس على شخصه هو فقط !
واحلقيقة أن الرجل لم يكن متفــرداً في هذا اجملال، فهناك 
الكثيــر من األشــخاص الذين يعدون مــا يحصلون عليه 
معياراً للموقف السياســي. واملعروف أن من يســقط في 
معيار السياســة ال يرتفــع في ميزان اجلمــال. والعكس 

صحيح أيضاً.
هناك الكثير من أمثال صاحبنا هذا، من أهل الثقافة واألدب 
والفن، ممن يذم الســلطة ويتوق إليها، ويزدري السياســة 
ويتقاتل عليها. بــل إن بعضهم حاول الترشــيح لوزارات 
شــاغرة، من دون جدوى. ولو أنه حصل على بغيته، ملا ندت 

منه آهة، وملا صدر عنه اعتراض!
ولســت أرى في ســعي النخبة لتولي الوظائف العليا أي 
عيب. فهــم مثل غيرهم من املواطنــني يطمحون العتالء 
أعلــى املراتب، والفوز بأرفع الدرجــات. ولكني ال أفهم ملاذا 

يوجهون لآلخرين، أشنع التهم، وأحط النعوت.
 عملياً، لم أجد في تولي بعض أساتذة اجلامعات ملثل هذه 
املواقــع ما يدل على أنهم أحدثوا فيه شــيئاً من اجلدية، أو 
أضفوا عليــه بعضاً من التغيير. فالنظام السياســي هو 

الذي يحدد شكل النشاط الفردي، ال العكس.
إن عالقة الثقافة بالســلطة عالقة شــائكة من دون ريب. 
ولكنها إذا لم تتســم بالصدق فســتكون محل  سخرية 
اجملتمع والنــاس. إال إذا جنح أصحابها في إخفاء ذلك مثلما 

فعل صاحبنا من قبل، بكل أسف. 

كان .. يا مكان !

إّنه الشر ينخرنا: العراقي إذ يخشى نفسه
دراسة

قصص قصيرة جدا

ترجمات

شعر

حسن علي الحلبي

نسيـان 
الواقفة  رة  املُعمِّ الشجرة  ق  حُتدِّ
املارِّين  فــي  القرية  بــاب  على 
يعود من  رجــل  هــذا  جميًعا؛ 
عملــه حامالً أكيــاَس اخلضار، 
يَقــف قليــالً حتــت ظلِّها ثم 
يذهــب، هذا طفــل يبكي وقد 
رَجع من املدرســة، يقف قليالً 
حتــت ظلِّهــا ثم يذهــب، هذه 
امرأة تشــقُّ طريقهــا ملنزلها 
بعد قضائها عدة ســاعات في 
املزرعة، تقــف قليالً حتت ظلِّها 

ثم تذهب.
ومترُّ صباحات ومساءات، والناس 
متوت  والشجرة  ويأتون،  يذهبون 
دون أن تَنســى أنها َمن يَجمع 

ظالل اآلخرين بعد تعٍب!

)ألـوان(:
اجلدار  املعلَّقة على  اللوحة  في 
تتَِّكــئ  باأللــوان،  واملزدحمــة 
َكِتــف األرض  الصحــراء على 
بثقٍة، وميرُّ فارس يَغمره البياض 

والسواد، فحسب.
ق فــي مالمح  يتوقَّــف، يُحــدِّ
بعًضا  يَسترق  بغضٍب،  الرَّسام 
مــن ألــوان اللوحة اخلَِشــنة، 

ويُعبِّئها في جيوبه.. ويهرب!

ترجمة حسين نهابة
 

1 تواصالت
الريح التهمت

جزءاً من وجهي واليدين.
كانوا يدعونني مالكاً رث الثياب

وكنُت انا انتظر.

2 ذاكرة
الى جورج كايتان جوران

قيثارة صامتة

حيث يعشش اخلوف.
عويل األشياء القمري 

املؤدي للغياب.
فضاء بلون مغلق

وثمة َمن يضرب ويُسّلح
تابوتاً لهذه الساعة

وآخر للنور.

3 ظل االيام القادمة
الى ايفونا أي. بوريليوس

ً غدا
سُيلبسوني رماد الفجر
وسيملؤون فمي بالورود.

سأتعلم كيف انام

في ذاكرة جدار
وفي شهيق 

حيوان يحلم.

4 من الطرف اآلخر
سنوات ودقائق ميارسن احلب

واقنعة خضر حتت املطر
وكنيسة من الزجاج الفاحش

بآثار زرق على اجلدران.
ال أعرف.

ال اعترف.
ظلمة وسكون.

5 شفق

الظل يغطي براعم ُمحترسة
والريح حتمل آخر اشارة لورقة شجر

والبحر غير آبه واّصم مرتني
في الصيف الذي تُشفق عليه اضواؤه

رغبة من هنا
وذاكرة من هناك.

6 منازل
الى ثيودور فراينكل

في يد امليت املُتشجنة 
في ذاكرة مجنون

في حزن طفل
في اليد التي تبحث عن الكأس

في الكأس الذي ال يُطال

في العطش املتفرد.

7 صوت ُمتسول
وما زلُت امتلك جرأة على ان اعشق

صوت النور في ساعة ميتة
ولون الزمن في حائط مهجور.
في  نظرتي فقدُت كل شيء.

انه ابعد من ان اطلبه
واقرب من ان اعرف ان ال وجود له.

8 قصيدة
انتِق انَت مكان اجلرح
لنبوح بصمتنا فيه،

انَت الذي جتعل من حياتي

هذا الطقس األنقى.

9 بوح
الكلمات في حضرتك

ليالً
رموز ومفاتيح،

ورغبة املوت، مرسوم ملكي.
فليكن جسدك الى األبد

فضاء بوح معشوق.

10 في ميالدك
تقّبل وجهي هذا، اخرساً ومتسوالً

تقّبل هذا احلب الذي منك ارجتيه
تقّبل َمن بداخلي، هو انَت.

11 دمار
بالُقبل، ال بالعقل

يا كيبيدو
خبِّئني بالكلمات 

وأطفئ غضب جسدي البدائي.

12 عّشاق
زهرة 

في جوف الليل،
جسدي األبكم

يتفتح
على هطول الندى اخلفيف.

نسيان، )ألوان(

نصوص من ديوان »األعمال والليالي« لـ االرجنتينية اليخاندرا بيثارنيك

لعبة الهروب

د. هناء القاضي

تطرُق باب وحدتي
طيفاً قادماً من فرٍح وحزٍن قدمي

حتتفي بك صباحاتي
تستيقظ الشــمس على رائحة شاي مّعطر 

بالهال
**

جنلُس على طاولة الغياب
نسردُ ذات احلكايا

ونضحُك على ذات احلكايا
غارقني في هوس ماض

ارثنا اجلميل
لعبٌة.. نستدرُج بها الوقت

لنتشّبث في األمس
كي ينتشلنا

من ضياٍع تّلبسنا
من أعمال الراحل أحمد الربيعي من أعمال جبر علوان
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أول انشقاق داخل البارتي

*ما هي أسباب إنشقاق اليساريني 
من البارتي؟

- لألســف ارتكــب هــؤالء خطــأ 
داخل  بقاؤهم  يفتــرض  كان  كبيرا، 
احلزب لكي يعملــوا من أجل تقوميه 
وإصالحه، أو في األقل ليعدوا قائمة 
خاصة بهم لينافســوا بها القوائم 
األخــرى ويقطعــوا الطريق عليهم 
لألســف  لكنهم  نحن،  فعلنا  كما 
إنشــقوا عن احلزب والتحقوا باحلزب 

الشيوعي.
اخلالفات التي حصلت بكردستان كان 
إقترفه  الذي  ســببها اخلطأ الكبير 
همزة عبداهللا، ألنه هو من جاء بتلك 
ودعم  احلزب  الــى  اليمينية  األفكار 
جنــاح اإلقطاعيني والعشــائريني..
ويبقى القول بأن اجلناح الثوري أيضا 
احلزب،  بإنشقاقه عن  أخطاء  إرتكب 
وكان يفتــرض بهــم أيضــا البقاء 
وليس الهــروب، وكان بإمكانهم أن 
يربحوا اإلنتخابات احلزبية ويغيروا ما 

يريدونه.
في عام 1949 ثار حديث حول مصير 
احلزب وما ميكــن أن نفعله، وخاصة 
أنه مع بداية ذلك العام خيم جو من 
اإلرهاب الســلطوي على العراق من 
خلفية  على  وإعتقــاالت  مالحقات 
 ،1948 الوثبــة عام  تداعيات أحداث 
وعليــه فقد مت إعتقــال العديد من 
الناس، وغادر احلزب عدد من قياداته، 
ومن بني املعتقلــني، الدكتور جعفر 
الذي نفــي فيمــا بعد الــى إيران، 
ورشــيد عبدالقادر الذي حكم عليه 
بثالث ســنوات ســجن، وعمر دبابة 
الــذي صدر احلكم بحقــه أيضا.لم 
من  أحمد  ابراهيــم  األســتاذ  يكن 
ضمن قيادات احلزب في ذلك الوقت، 
لكنه كان معروفا على نطاق احلزب 
ويتولى مســؤولية قيادة فرع احلزب 
بالســليمانية. ومت إعتقال عدد آخر 
من نشطاء احلزب ومت احلكم عليهم 
منهم نوري أحمد طه وصالح ديالن 
وحلمي علي شــريف وغفور رشيد 
العمل  بعــض هؤالء  وإعتزل  داراغا، 
احلزبي وغــادروا الى بيوتهم لكنهم 
ظلوا علــى مواقفهم الوطنية مثل 
احملامــي رشــيد باجــالن خانقيني، 
وصالح اليوسفي وكذلك طه محي 
الديــن معــروف الذي عــني بنظام 
البعــث الحقا مبنصــب نائب رئيس 

اجلمهورية وغيرهم.
أما الذين واصلــوا العمل مع احلزب 
ولم يعتقلوا فهم حمةزياد أغا الذي 
التنظيم احلزبي،  كان مســؤوال عن 
وكان  توفيق،  وكــرمي  عبداهللا  وعلي 
هناك أيضا شاب مثقف من مدينة 
كويسنجق يدرس في الصف الثاني 
بكلية امللك فيصل ثم أكمل احلقوق 
البارتي وعضوا  وكان أحد مؤسسي 
في املكتب السياسي بحزب شورش 
صفوف  ترك  بــدوره  لكنه  والبارتي، 
احلزب بعد إكمــال تعليمه اجلامعي 
وإنسحب من املسؤولية..لقد شهد 
عام 1949 تصدعا كبيرا داخل احلزب 
ترك علــى اثرها الكثيــرون صفوف 

احلزب أو مت إعتقالهم.
عقد كونفراس فــي بغداد من أجل 
الداخلية للحزب،  معاجلة األوضــاع 
وجل املشــاركني فيــه ميثلون احلزب 
في بغداد وكويسنجق والسليمانية 
واملوصــل، إنضم اليهم من بقوا من 
قيــادات احلزب مثل عوني يوســف 
جلنة  إنتخــاب  ومت  عبــداهللا،  وعلي 
لإلشــراف على احلزب والتهيؤ لعقد 
املؤمتــر احلزبي املوســع ومت إنتخاب، 
صالح  عبداهللا،  علي  يوسف،  عوني 
رشدي، علي حمدي، مصطفى كرمي، 
نــوري محمدأمني ومحمد موســى 
صادق وكنت أنا من بينهم لعضوية 
القيــادة.. ورغم ذلــك فقد إنفجرت 
اخلالفــات مرة أخرى حــول توجهات 
احلــزب وكذلــك حــول تصرفــات 
همــزة عبــداهللا الــذي أعتقل في 

السليمانية.

* ماهــي املآخــذ علــى دور همــزة 
عبداهللا؟

- كان همــزة عبداهللا قد ســحبت 
جنســيته العراقية منذ عام 1938، 
11 عاما،  وإختفى عن األنظار ملــدة 
كشــخصية  صيتــه  ذاع  ولكــن 
مناضلة طوال تلك األعوام، وحني مت 
بأسباب  الكثيرون  اإلفراج عنه شك 
بني  يدور  التســاؤل  ذلك؟كان هــذا 
خاصة  اليســاريني،  احلــزب  أعضاء 
صالــح رشــدي و مصطفــى كرمي 
اللذين أثــارا ضجة كبيرة و قاال بأنه 
حتما ساوم النظام وقدم تنازالت وإال 
كيف مت اإلفراج عنه بهذه السهولة.
هــذه الشــكوك أدت الــى حدوث 
إنقسام جديد بصفوف احلزب، كانت 
وأنه  السريرة  نقي  تعتقده  األكثرية 
الميكن أن يقدم أية تنازالت مشينة أو 
يخون احلزب، ولكنهم في الوقت ذاته 
لم يصدقوه في جميع مايقوله.كنت 
في تلك الفترة فــي الصف الثالث 
الثانــوي وعضوا في جلنــة محلية 
الطلبة  عن  ومســؤوال  كويسنجق 
في كويسنجق  نحن  وكنا  والعمال. 
نرفض و جهات نظر القيادة وخاصة 
أن  ونريد  توجهات صالــح رشــدي، 
يتجه احلزب نحو اليسار ويغير إسمه 
الى  الكردي  الدميقراطــي  احلزب  من 
احلزب الدميقراطي الكردستاني، ألنه 
ليس الكرد وحدهم من يعيشون في 
كردســتان وعليه كنا نريد أن يكون 
وليس  بوطنه  مرتبطا  احلزب  إســم 
بشعبه فقط، حتى يتسنى لآلخرين 
من التركمان واآلشــوريني اإلنضمام 
اليه، ونريد أن يتبنــى احلزب األفكار 
اليســارية ويهتم بطبقــة العمال 
والفالحني ويقود الدعوة الى اإلصالح 

الزراعي.

* من تقصد بنحن؟
- أقصــد تلــك اجملموعــة املنتمية 

ملدينة كويســنجق، أي جلنة محلية 
كويســنجق، وكان قائدنا هو حمد 
أمني معروف، الذي كان معلما وذكيا 
جدا، وكنــا على إتصال مــع كوادر 
احلزب في السليمانية الذين يؤيدون 
توجهاتنا منهم حلمي علي شريف 
وغفور رشــيد داراغا وشهاب شيخ 
نوري، كانوا مع توجهاتنا ويدعموننا.

انتفاضة تشرين
*ما أســباب انتفاضة تشرين، وما 
هو دور احلزبني البارتي و الشــيوعي 

فيها؟
- في عــام 1952 كنت في الســنة 
األولى من دراســتي اجلامعية، كانت 
بغداد قد شــهدت في تلك السنة 
انتفاضة كبرى في تشــرين، إنتفض 
الطــالب واجلماهيــر معــا، وعرفت 
بتاريــخ العراق بانتفاضة تشــرين. 
داخل اجلامعات  االنتفاضة من  بدأت 
الى الشوارع واألحياء  وإمتد لهيبها 
من خاللها  تطالب  اجلماهير  وكانت 
باحلريــة و الدميقراطية و تأســيس 
حكومــة وطنيــة برئاســة كامل 
و إطالق ســراح السجناء  اجلادرجي 
السياسيني و البارزانيني املعتقلني و 

إعادتهم الى ديارهم.
نحن مــن جهتنا طرحنا شــعارات 
العراقية  املعاهــدة  إلغاء  الى  تدعو 
البريطانية، وكان هدفنا هو أن تتبنى 
االنتفاضة تلك الشــعارات  قيــادة 
ويتم ترديدها على لسان املتظاهرين، 
الــى جانــب مطالبــة اجلماهيــر 
واحلقوق  السياســي  العمل  بحرية 
الدميقراطية وحرية الصحافة وإجراء 
اإلنتخابات احلرة واملباشــرة، حيث أن 
االنتخابــات في تلــك الفترة كانت 
جتري مبرحلتني. كان للشــيوعني دور 
مشــهود في تلك االنتفاضة، سواء 
علــى مســتوى الكليــات، أو على 
مســتوى الشــارع. وكانت معظم 
القوى السياســية قد شاركت في 

االنتفاضة وكنا نحن كحزب البارتي 
لنا دورنا املميز في الكليات وشاركنا 

بفعالية في تلك التظاهرات.
إخماد  حني عجــزت احلكومة عــن 
اإلنتفاضة واســتمرت االحتجاجات، 
دعــا الوصي عبدااللــه رئيس أركان 
اجليش نورالديــن محمود وهو كردي 
جديدة  حكومــة  ليشــكل  األصل 
ويســيطر علــى الوضــع وينهــي 
اجليش  نــزل  االحتجاجــات، وهكذا 
واســتطاع  واألحياء  الشــوارع  الى 
إطفاء جذوة االنتفاضة الشــعبية، 
ثم إعلنت األحكام العرفية وأغلقت 
املدارس والكليــات وعاد الطلبة الى 
بيوتهم وعدنا نحن الى كويسنجق.
في تلك األثناء أرســلت عدة برقيات 
مفبركــة الى رئيس الــوزراء اجلديد 
نورالدين محمود، منها برقية ساخرة 
"تســعيركم  وتقول  اليــه  وجهت 

الشلغم أثلج صدورنا"!

توجه احلزب نحو اليسار وتغيير 
اسمه

* هــل مت عقد املؤمتر احلزبي في ذلك 
العــام، و مــاذا حدث مــن تطورات 

أخرى؟
 - احلــدث األهــم في تلك الســنة 
هو تأميــم النفط مــن قبل رئيس 
الــوزراء اإليرانــي الدكتــور مصدق 
وثورة شــعب إيران ضد الشــركات 
إمتدت  وقــد  اإلجنليزية.  النفطيــة 
كردســتان  الى  اإلنتفاضــة  هــذه 
اإليرانية خاصة بعد أن تأسس احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني اإليراني 
وأرسلوا وفودهم الى البارتي بالعراق.
في 26 كانون الثاني 1953 وقع حدث 
كبير في تاريــخ البارتي وهو إنعقاد 
املؤمتــر احلزبــي الثالث. وقــد عقد 
املؤمتر بشكل ســري في أحد بيوت 
كركوك شــارك فيه جميــع ممثلي 
احلــزب والتنظيمــات احلزبية، وألول 
مرة شارك فيه عدد من الرفاق الذين 

أفــرج عنهم من الســجون منهم 
حينذاك  وكان  عبدالقــادر،  رشــيد 
وحكم  السياســي  باملكتب  عضوا 
وأعتبر  بثالث ســنوات سجن  عليه 

كعضو في القيادة.
في هــذا املؤمتر تقرر أن ينتهج احلزب 
ثورية،  تقدمية  يســارية  سياســة 
وتغيير إســم احلزب من الدميقراطي 
الكردي الى الدميقراطي الكردستاني، 
املركزية  للجنة  صالحيات  وأعطيت 
لصياغة املنهاج الداخلي للحزب مبا 
يتوافق مع مقررات املؤمتر ثم نشــره 
علــى أن يتضمن حــق تقرير املصير 
للشــعب الكردي والدعوة إلسقاط 
النظام امللكي وتأســيس جمهورية 
دميقراطية شــعبية في العراق الى 
فدرالية  جمهورية  تأســيس  جانب 
يســارية فــي كردســتان، والدعوة 
والقضاء  الزراعي  لإلصــالح  لقانون 

على اإلقطاع.
وكان قرار التنظيــم داخل الطبقة 
والكادحني  والفالحيــة  العماليــة 
احدى نقاط ذلك املنهاج احلزبي، وحيا 
املؤمتر األســتاذ عزيز شريف إلصداره 
كتابا بعنوان "املســألة الكردية في 
اثار ضجــة كبيرة  العــراق"، والذي 
في تلك الفترة ألنه قبل نشــر ذلك 
الكتاب كانت هناك خالفات عميقة 
بني البارتي واحلزب الشيوعي وبعض 
اجملموعــات اليســارية األخرى منها 
وحدة النضــال التي كان األســتاذ 
عزيز شريف يترأسها. وحول مسألة 
حق تقرير املصيــر وما إذا كان الكرد 
يشكلون قومية أم ال، فقد مت حسم 
الشــوفينية،  األفكار  بإنهــاء  ذلك 
وخاصة أفكار احلزب الشيوعي الذي 
وبالتالي  الكرد قوميــة  يعتبــر  لم 
اليحــق لهم حق تقريــر مصيرهم، 
الى  الشــيوعي  باحلزب  دفــع  حتى 
"ميثاق  عنوان  حتت  منشــور  إصدار 
باسم" و يقصد بـ(باسم) بهاءالدين 

نوري.

مشاركة احلزب في االنتخابات 
العراقية

*كيف جــرت االنتخابات البرملانية 
العراقية، وما كان دور الكرد فيها؟

- تقرر تنظيــم االنتخابات البرملانية 
بإمــكان  وكان  مباشــرة،  بصــورة 
شــخصيات  يرشــح  أن  البارتــي 
املناطــق، ولكن  كثيرة فــي جميع 
قيادة احلزب لــم تلحق بذلك وجرت 
فتم  ســريعة،  بصورة  الترشيحات 
ترشــيح اإلستاذ مســعود محمد 
(11) نائبــا عن كويســنجق. وكنت 
مــن احلريصــني والســاعني بهمة 
مرة  فألول  لــه،  االنتخابية  للدعاية 
خرجت الى الســوق وتلــوت خطابا 
داعما لــه، فلم أكن قبــل ذلك قد 
شــاركت في أي نشــاط جماهيري، 
ولكن حماســي لترشيحه جعلني 
فــي تلك املرة أن أذهب الى الســوق 
وألقي  وأرتقي كرسيا  الناس  وأجمع 
اإلنتخابات  أهميــة  بشــأن  خطابا 
وكيفية ممارســة هذا احلق، وحتدثت 
عن األستاذ مسعود محمد وتزكيته 
مبا هو أهل له مــن الثقافة والوعي 
السياسي وشــددت على وطنيته و 
نضاله، و أذكر أن األســتاذ مسعود 
كان عضــوا في احلزب، وفي احلقيقة 
لإلنتخابات  بترشحه  يعلم  يكن  لم 
ولألســف  ذلك،  قــرر  احلــزب  لكن 
تنكر فيما بعد لــكل ما قدمناه له 
ويقول بأنه ترشــح من نفسه وبأنه 
فــاز لكونــه إبنا للمــال الكبير في 
أنه كان  احلقيقة  ولكن  كويسنجق، 
في ذلــك الوقت حاكمــا للتحقيق 
في الســليمانية، وإمنا أوفدتني جلنة 
األســتاذ  الى  محلية كويســنجق 
ابراهيــم أحمد الــذي كان حينذاك 
ســكرتيرا للحزب من أجل التشاور 

معه بشأن العملية اإلنتخابية.

* وماذا كانت نتيجة االنتخابات؟

- أوال فــاز كاكــة زيــاد أغــا فــي 
كويســنجق، وكان رجــال وطنيــا و 
عضوا في البارتــي، ولكنه لم يكن 
ضليعــا باللغــة بالعربية ليتحدث 
داخل البرملان كما ينبغي، لذلك في 
كثيــر من األحيان يبــدي معارضته 
داخل البرملــان من دون أن تكون لديه 
قــدرة للتعبير أو إبــداء رأيه جتاه ما 

يناقش داخل جلسات البرملان.
فــي تلك الفتــرة كان هنــاك رأيان 
داخل احلزب األول يدعو الى املشاركة  
باإلنتخابات ونرى ما ميكننا أن نفعل، 
املقاطعة.وألول  الــى  يدعــو  واآلخر 
مرة كان رأي األســتاذ إبراهيم أحمد 
والذي إستند الى كتاب لينني بعنوان 
"أمــراض الطفولــة لدى اليســار 
املتشــدد"، يقول بأن االنتخابات هي 
للتنافــس وأن مقاطعتهــا خطــأ، 
وكان يستشــهد لدعــم رأيه بهذا 
الكتاب، ويرى بــأن نحول االنتخابات 
الى عملية تنافــس حتى ولو كانت 
داخل أكثر البرملانات رجعية وتخلفا 
فــي العالم، فإذا فزنا بها ســنكون 
قــد أرســلنا ممثلينــا الــى البرملان 
لتوصيل رســالتنا الى اآلخرين، وإال 
باملنافســة وفضــح  فســنكتفي 
"مادمنا  األســتاذ  وقــال  احلكومة. 
سنفوز بكويسنجق بشكل محقق 
ومضمون، فليكن األســتاذ مسعود 
محمد"، ورغم أنه كانت لديه بعض 
املالحظات عليــه، لكنه قال فليكن 
هو مرشحنا ونحن ندعمه، فهو رجل 
مثقف وواع وهو محام ومتعلم، فإذا 
فاز سيكون ملتزما مببادئنا ويتصرف 
وفق نصائحنــا، وإذا حاد عن الطريق 
ســنتخذ منه موقفا آخر؟ فاألستاذ 
مسعود محمد كان في تلك الفترة 
بعيد  تــراه  فتارة  بأفــكاره،  يتقلب 
النظر، وتارة جتــده خانعا، ففي بعد 
نظره كان متأثرا ببليخانوف وبكتب 
أجنلز ومؤيدا لتحليالته في تفسيره 
للتاريــخ ومنتقــدا لبعــض أفكار 
ســتالني. أما خنوعه فقد كان مرنا 
مــع احلكومة وخاصــة فيما يتعلق 
باملواجهــة ضد اإلقطــاع، ومع كل 
برنامجه  وأعددنا  ذلك فقد رشحناه 
اإلنتخابي، وحتمل احلزب متويل دعاياته 
االنتخابية التي بلغت نحو 100 دينار. 
لقد مت إبالغه فقط بالترشيح وأن ال 
يتدخل في شــيء، وأنا كنت واحدا 
ممن تولــى الدعاية االنتخابية له في 

املدينة والقرى واألرياف باملنطقة.
أتذكر بأننــي عندما ذهبت ألول مرة 
التــي كنت أعرف  القرى  الى بعض 
سكانها أخذتهم معي الى طقطق 
لــإلدالء بأصواتهم لصاحلــه، وألول 
مرة مزقت حذائي هناك وتقدمتهم 
برجلني حافيتــني وكان املطر ينهمر 
علينــا في الطريق وبذلك تشــجع 
الفالحون حــني رأوني وأنا إبن املدينة 
أتقدمهم  وطالــب جامعي شــاب 
حافيا وبنشــاط، فتحرجــوا وجاءوا 
بأصواتهم  وأدلــوا  كلهــم  معــي 
احلزب. لقد صوتنا  لصالح مرشــح 
جميعا لصالح األســتاذ مســعود 
وكان منافسه هو املال حويز أغا الذي 
كان إقطاعيا رجعيا في كويسنجق 
ولم يحصــل إال على أًصوات قليلة.

وبذلك أصبح األســتاذ مسعود أول 
نائب عن البارتي يدخل البرملان، واحلق 
أن كاكة زيــاد أغا لم يخالفنا وأبدى 
دعمه لترشح األستاذ مسعود وأخذ 
رياضية وقال دعوه يدخل  األمر بروح 
هو الــى البرملان هذه املــرة، وهكذا 

أصبح لنا ممثل في البرملان.

* ملاذا لم يترشح آخرون عن البارتي 
باملناطق األخرى؟

-لــم نكن قــد هيئنا أنفســنا في 
مناطق أخرى، وإال كان بإمكان ممثلينا 
في الســليمانية وأربيــل أن يفوزوا 
املدارس  افتتحت  باإلنتخابات.عندها 
في سفره  االستاذ مسعود  ورافقت 
الــى بغداد هو كنائــب منتخب وانا 
كطالب واتذكر بان ســفرتنا كانت 

عن طريق اربيل.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوحٍ متصل لألســتاذ صالح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرِف عــن مام جــالل من  وعلــى عكــس ما عُ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
ــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام  تخلو أيضً
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجرِ 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعدّ 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عاماً من التكية الى قصر السالم

( لقاء العمر)
الحلقة 5

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني

في عام 1949 ثار حديث حول مصير الحزب وما يمكن أن نفعله، وال سيما أنه مع 
بداية ذلك العام خيم جو من اإلرهاب السلطوي على العراق من مالحقات وإعتقاالت 

على خلفية تداعيات أحداث الوثبة عام 1948، وعليه فقد تم إعتقال العديد من الناس، 
وغادر الحزب عدد من قياداته، ومن بين المعتقلين، الدكتور جعفر الذي نفي فيما بعد 
الى إيران، ورشيد عبدالقادر الذي حكم عليه بثالث سنوات سجن، وعمر دبابة الذي صدر 

الحكم بحقه أيضا
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تونسـ  محمد الحسني*
نائب  أعلــن قاســم كيلــون 
لالحتاد  املؤقتة  الهيئــة  رئيس 
العراقي رئيس البعثة العراقية 
االندية  بطولة  في  املشــاركه 
ابتداء من  تونــس  في  العربية 
اليوم اخلميس املوافق 1 تشرين 

الثاني ولغاية الثامن منه.
 وقال ان مشاركة العراق مهمة 
جدا بغض النظــر عن النتائج 
املباريات  عنهــا  تســفر  التي 
العراق  دوري  إقامــة  انا  خاصة 
أقيم بصــورة مفاجئة لالندية 
ســنوات   ٣ طال  توقــف  بعد 
وبعــد ان تشــكلت الهيئــة 
املؤقتــة مشــكورا مــن قبل 
نشاط  إلعادة  االوملبيه  اللجنه 
كرة الطاولــة وتهيئة ماميكن 
تهيئته من نشــاطات محلية 
وخارجية اضافة ان مشــاركة 
الالعب  يعوزها  عراقيــة  اندية 
احملترف األجنبي مما يضفي قوة 
للفريق املشارك ونأمل مبشاركة 
العراق ظهور إمكانيات شبابيه 
لها مستقبل زاهر للعبة أمثال 
محمد زيــاد من نادي الصناعة 
وعمر اياد من نادي السليمانيه 
يليق  مبستوى  الظهور  ونتمنى 
بسمعة الطاولة العراقية، كما 
نود ان نشكر االندية املشاركة 
الســليمانية  وهي  بالبطولة 
وبرايتي  والطلبة  وبيشــمركة 

من  قدمتــه  ملــا  والصناعــة 
وبرغم  املشــاركة  للفرق  دعم 
االستعداد  اإلمكانيات وضعف 
كما نتمنى من مشاركة احلكم 
الدولي حسني علي حسني في 
البطولة الظهور مبستوى يليق 

بسمعة حكام العراق.
 واثنــى كيلون ،  علــى رئيس 
التنفيذي  املكتــب   وأعضــاء 
لدعــم  األوملبيــة  للجنــة  
واخلارجيه  احملليه  النشــاطات 
وخاصة بطوله االندية العربية 

في تونس وكلمة شكر وتقدير 
لالحتاد التونسي لكرة الطاولة 
لتهيئة مســتلزمات البطوله 
من إجــراءات الفيــزا ومتابعة 
جميــع األمــور التــي تخص 
بطولــه االنديه وكل الشــكر 
والتقدير لإلعالم الرياضي بنقل 
احلدث املهم اوال بأوال من خالل 

اإلعالم بشتى عناوينه.

* إعــالم االحتــاد العربي لكرة 
الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلولــة  مباريــات  تنطلــق 
االولى  املرحلة  السادســة من 
لــدوري الكرة املمتــاز يوم غد 
مباريات،   3 باقامــة  اجلمعــة 
الدولي  الشــعب  ملعب  ففي 
الشــرطة  فريقي  مباراة  تقام 
اما  الكهربائية،  والصناعــات 
ملعــب الزبير فيضيــف لقاء 
البحري ونفط الوســط، وجترى 

مبــاراة احلــدود والكهرباء في 
ملعب التاجي.

وتقام يوم الســبت، 3 مباريات 
ايضا، ملعب الشــعب يشهد 
الكـــرخ،  وفريق  الــزوراء  لقاء 
وفـــي ملعـب الكـــرخ تقـام 
مـباراة الطلبـة والنجـف، امـا 
مبـاراة امانـــة بغـداد ونفـط 
اجلنـوب فتقـــام فـي ملعـب 

األول.

وتقام يــوم االحــد 4 مباريات، 
ملعب الشعب الدولي يضيف 
لقــاء اجلويــة والديوانية، امام 
اربيل ونفط ميســان  مبــاراة 
فســتقام في ملعب فرانسوا 
ملعب  فــي  ويلتقي  حريــري، 
الدور وضيوفهم  السماوة أهل 
فريق احلســني، ويضيف ملعب 
النفــط  مبــاراة  الصناعــة 

واملينـاء.

االقاليــم  شــؤون  دائــرة 
والمحافظات* 

يواصل املركــز الوطني لرعاية 
املوهبــة الرياضية فــي ديالى 
الســنوي  منهاجــه  تنفيــذ 
املعتمد من قبــل جلنة اخلبراء 
 ( العليا  االستشارية  اللجنة   )
في مقر قسم املوهبة الرياضية 
االقاليم  شــؤون  لدائرة  التابع 
الشــباب  بوزارة  واحملافظــات 
الســياق  هذا  وفي   ، والرياضة 
نظــم املركز الوطنــي ملوهبة 
تنشيطية  بطولة  ديالى  سلة 
داخلية لالعبيها بطريقة ٢×٢، 

جمعــت  كل الفئات العمرية 
باملركز من اشــبال وناشــئني 
مركز  مدير  وبحضور  وشــباب 
وعدد  املعموري  حســني  ديالى 
من املســؤولني فــي احملافظة 
اللجنة  وممثل  ديالــى  وجامعة 
األوملبية فيها د. ليث اسماعيل 
امـــور  واولـــياء  ابراهيــم 

الالعبيـن.
وقــد جــرت املنافســات على 
القاعة املغلقة باحملافظة وملدة 
يــوم واحــد ، وجــاءت النتائج 
االشــبال  فئتي  في   : كالتالي 
والناشــئني فاز عبد اهللا يسار 

ابراهيم باملركــز االول ومحمد 
يوســف بالثاني ، فيمــا احرز 
حيدر عزيز املركز االول في فئة 
في  تاله محمد سعد  الشباب 
املركــز الثاني، ووزعــت اجلوائز 
والهدايا علــى املالك التدريبي 
للموهبة  الســلوي  للمركــز 
علي  الكابــنت  مــن  املؤلــف 
محمد  ومســاعده  قحطــان 
ابراهيــم  والالعبــني الفائزين 
، وســط حماســة وابتهــاج 

الالعبني وذويهم.

* شعبة ديالى

إعالم الشباب والرياضة

تســلم وزير الشــباب والرياضة 
العبيدي  ريــاض  احمد  الدكتور 
احلقيبة الوزارية من وزير الشباب 
والرياضة الســابق عبد احلسني 
عبطــان في احتفاليــة اقيمت 
الوزارة  مقر  فــي  األربعاء،  أمس، 
املتقدم  وجمع  الــكادر  بحضور 

كبير من وسائل اإلعالم.
العبيدي  تســلم  عبطان  وبارك 
املهمة اجلديدة مؤكدا ان العمل 
فــي وزارة الشــباب والرياضــة 
ســيكون علــى متاس مباشــر 
مع شــريحة مهمة من اجملتمع 
فيه،  االكبر  الفئة  وتعد  العراقي 
موضحــا ان من الواجب واالمانة 
ان احضــر وابــارك للوزير اجلديد 
واســلمه االمانة واجــد ان وزارة 
الوزارات  من  والرياضة  الشــباب 
بفعــل  باالجنــازات  املتقدمــة 
التخطيــط والــكادر املميز من 
في  العليا  والقيــادات  املوظفني 
الوزارات الذين امتوا عملهم على 

اكمل وجه.
الوزارة  واضاف عبطان، ســأترك 
وامتنــى ان تتواصــل ذات الهمة 
لرفع احلظر عن املالعب العراقية 
بصورة تامة بوجــود العديد من 
التي  الرياضية واملالعب  املنشأت 
مالعب  منهــا  قريبا  ســتفتح 
فضال  وكركوك  واحلبيبية  الزوراء 
عن امليزانية االستثمارية الكبيرة 
الشــباب  لوزارة  خصصت  التي 
والرياضــة قياســا بالســنوات 

املاضية.
الشــباب  وزير  من جهتــه قدم 
رياض  احمد  الدكتــور  والرياضة 
العبيدي شــكره وامتنانه للوزير 
السابق مؤكدا ان النقاش واحلوار 
ســيكون متواصل مــع عبطان 
لتحقيــق النجاح وان نرى العراق 

مزدهر بشبابه ورياضييه.
وقال العبيــدي ان علينا التعاون 

ً بيد من اجل شبابنا  والعمل يدا
الكثير من  وامامنــا  ورياضتنــا 
وان  اجلــاد،  والعمل  التحديــات 
حققه  الــذي  الكبير  النجــاح 
عبطــان ســيدفعنا الى العمل 
واملثابــرة للوصول الــى النجاح 
مضاعف  جهــد  الى  ونحتــاج 

وتخطيط سليم ورؤية واضحة.
الشــباب  وزارة  ان  واضــاف 
والرياضــة من الــوزارات املهمة 
وحتاكــي  تخاطــب  كونهــا 
للدول  االساســية  الشــريحة 
العراقي  والشــاب  واجملتمعــات 
يختلف عن باقي الشــباب بأنه 
محب للنجاح وحتقيق البطوالت 
وهو ما منح العراق اسما كبيرا 
والشــباب  الرياضة  عالــم  في 

اجملتمعــات  وان  العالــم،  فــي 
تبنــى بالشــباب الصالح كونه 
رأس احلربــة للتصــدي لالفكار 
الضالة، مضيفا طالبت عبطان 
بضرورة البقاء على ادوات العمل 
التــي عمــل بها مــن موظفني 
مبدعني مــن اجل ان نعمل بهم 
وبامكانياتهــم ونتمنى ان نصل 
وصلها  التــي  النجاح  لقيمــة 
عبطــان بهم وســيكون هناك 
موقــع خاص لتلقي الشــكاوى 
وسأطلع  والدراســات  والبحرث 
لنكمل  مســتمر  بشكل  عليه 
املســيرة وفق تخطيــط علمي 
مدروس وســاتواصل مــع الوزير 
وتنصهر  ارائنا  لتمتــزج  عبطان 

في بوتقة النجاح.

فتح  بشــأن ســؤال  رده  وفــي 
العبيدي  قــال  مجانــا  املالعب 
العراقية  القوانــني  نتجــاوز  لن 
وما  القانونية  الطرق  وسنعتمد 
حصل فــي مبــاراة اجلوية احب 
ان اوضحه ان تذاكــر املباراة لم 
تباع منها اال 1200 بطاقة لذلك 
وتوزيعها  التذاكر  بشراء  طالبت 
امللعب  لــم نفتح  اننا  اي  باجملان 
لذلك  البعض  يصور  مجانا كما 
القانون ونسعى  نتجاوز على  لن 
القوانني  الــى ســن  جاهديــن 
الرياضية  للمؤسسات  الرياضني 
فالتقاطعــات القانونيــة بــني 
الوزارة واملؤسســات ســتنتهي 
الشــخصية  التقاطعات  امــا 

باالمكان حلها بسهولة.

واكد في ختام حديثه ان االعالم 
لعملنا  املوجهــة  العــني  هــو 
لكل  الصاغية  االذن  وســنكون 
االواء والطروحــات التــي تخدم 
وكذلك  والرياضيــني  الرياضــة 
الشباب وابواب مكتبي مفتوحة 
لكل جهد خير قادر على االرتقاء 

باداء وزارة الشباب والرياضة.
اكــد وزيــر الشــباب والرياضة 
العبيدي،  ريــاض  الدكتور احمد 
الرياضية  على دعمه لالحتــادات 

خالل املرحلة املقبلة.
وقال العبيدي خالل لقائه رئيس 
عبد  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 
اخلالق مســعود ان وزارة الشباب 
داعمــة  ســتكون  والرياضــة 
لالحتــادات الرياضيــة ومبا فيهم 

احتاد الكرة، الن ذلك سيســهم 
العراقية  الرياضــة  في تطويــر 
ويجعلهــا حتقق االجنــازات التي 
عالياً.. وشدد  البلد  اســم  ترفع 
العبيــدي على ضــرورة التعاون 
بني املؤسســات الرياضية وجتاوز 
التقاطعــات من خــالل البحث 
عن احللول التي تخدم القطاعني 

الشبابي والرياضي.
مــن جانبه قــدم عبــد اخلالق 
مسعود درع احتاد الكرة والطقم 
العراقــي  للمنتخــب  اخلــاص 
كهدية ثمينة مبناســبة تسنم 
منصب  العبيدي  احمد  الدكتور 

وزارة الشباب والرياضة.
كمــا، اســتقبل وزير الشــباب 
الرياضة الدكتور احمد العبيدي، 
وفد فريق القــوة اجلوية احلاصل 
اآلسيوي  االحتاد  كأس  لقب  على 
لكرة القدم للمــرة الثالثة على 
التوالي في مطــار بغداد، برفقة 
وكيــل الوزارة لشــؤون الرياضة 
عصام الديوان ورئيس احتاد الكرة 

عبد اخلالق مسعود.
وقال العبيدي خالل االستقبال ان 
حتقيق القــوة اجلوية لهذا االجناز 
كبيرة  يعد مفخــرة  االســيوي 
للعراق، والســيما انــه جاء من 
االراضي العراقية والذي له طعم 
العالي  التنظيم  ظل  في  خاص، 
الذي شــهدته املباراة.واوضح ان 
لالندية  داعمة  الوزارة ســتكون 
بكل قــوة الجل االســتمرار في 
التقــدم والبناء وحتقيق االجنازات 
على مســتوى عالي يليق بأسم 

العراق وتاريخه.
لقب كأس  اجلويــة،  القوة  وحقق 
االحتــاد، الســبت املاضــي للمرة 
الثالثــة تواليًــا، في حــدث غير 
مسبوق في تاريخ الكرة اآلسيوية، 
وســط حضور جماهيري مكثف، 
ــا، على ملعب البصرة  بلغ 26 ألفً
الدولــي  بالفوز علــى فريق التني 
أسير التركمانستاني بهدفني من 

دون رد.

سنعمل يدا بيد من أجل مواصلة النجاح وخدمة العراق
العبيدي يتسلم حقيبة «الشباب والرياضة» من عبطان ويؤكد:

جانب من تسليم احلقيبة الوزارية

حتضيرات مكثفة لفرقنا بالطاولة
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العبيدي .. وزيرًا
ظهر أمس، تســنم، الدكتور، احمد رياض العبيدي، 
رســمياً مقاليد إدارة وزارة الشــباب والرياضة في 
حكومة الســيد عادل عبد املهدي للسنوات األربع 
املقبلة، بعد حفل توديع اقيم في مقر الوزارة مت فيه 
تقدمي حقيبة الوزارة من الوزير السابق عبد احلسني 

عبطان إلى خليفته العبيدي.
تعهــد العبيــدي، باملضي فــي اكمال املشــاريع 
والنهــوض بالنبى التحتية، والرجل تقول ســيرته 
انه العب في كــرة اليد حقق العديــد من األلقاب 
قبل توجهــه إلى اجلاناب األكادميي ثم االنضمام إلى 
بالتأكيد هي خبراته متراكمة  امليدان السياســي، 
تنفعه في إدارة مقاليــد وزارة كبيرة فيها تفرعات 
كثيرة كوزارة الشــباب والرياضة، تعنى بالشــباب، 
وتأهيلهــم، والرياضة واالهتمــام باألندية وايالءها 
العالي  والتنسيق  املكتسبات  واحلفاظ على  الدعم 
مع اجلهات املســؤولة عن ملــف الرياضة كلجنة 
الشــباب والرياضــة البرملانية، واللجنــة األوملبية 
الوطنية واحتاد الكرة، العمل ســيكون شــاق، لكن 
النجاح ليس مســتحيال ما دام توفر النوايا احلسنة 
والتعاون في ســبيل إعالء شــأن الشباب والرياضة 

بالوقت نفسه!.
إدارة ملف وزارة الشباب والرياضة، يتطلب استشارة 
والعمــل مببدأ (مــا خاب مــن استشــار)، هنالك 
شــخصيات متلك الثقة واملقدرة واخلبــرات اإلدارية 
واألكادميية والرياضية، وسيكون للعبيدي، اختيارات 
نأمل ان تكــون صائبة خدمــة للمصلحة العامة، 
كمــا ان الوزارة ســتكون واجهة العــراق الرياضية 
خارجياً، خطوات عدة مثالية تأسست في السنوات 
السابقة، وأساس رصني، سيشــيد عليه العبيدي 
البناء منطلقاً من خبــرات تراكمية، واثبات احلضور 

الفعال ميدانياً.
و»الصباح اجلديد»، كما أسهمت في تقدمي املساندة 
للوزيــر عبطان في 4 ســنوات، وواكبت األنشــطة 
وسلطت عليها األضواء، ستواصل مبهنيتها العالية 
دعمها للوزير اجلديد الدكتور العبيدي، واهللا املوفق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــهدت العاصمة اإلماراتيــة أبوظبي انطــالق أولى 
جلسات مؤمتر رؤســاء وفود الدول املشاركة في األلعاب 
العاملية لالوملبيــاد اخلاص  أبوظبــي 2019، والذي يقام 
بهدف االطالع على االستعدادات اجلارية والتي يشهدها 
احلدث املرتقب الذي تســتضيفه أبوظبي من 14 إلى 21 

آب من العام املقبل.
 وشــهدت الندوة حضور ممثلي عدد مــن دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنها اإلمارات العربية 
املتحدة والعراق والكويت وعمان واملغرب والســعودية ، 
باإلضافة إلى ممثلني من دول أخرى مثل الصني وروســيا 
والهند وباكستان وبريطانيا العظمى والواليات املتحدة 
األمريكية وكندا وزميبابوي وغيرها من الدول املشــاركة 
في األوملبياد اخلاص.  ويبحث املؤمتر الذي انطلق ويستمر 
لثالثة أيام عدة محاور أهمها املزايا التي تتمتع بها دولة 
اإلمــارات ومكانتها العاملية املرموقــة في تنظيم أهم 
الفعاليات الدولية، مع تســليط الضــوء على الثقافة 
اإلماراتيــة وكرم الضيافة فيهــا، ودور اللجنة املنظمة 
لألوملبياد اخلاص األلعاب العاملية أبوظبي 2019 واألوملبياد 
اخلاص الدولى . كمــا قدمت اللجنة املنظمة حملة عامة 
عن الفعاليات التضامنية املصاحبة للحدث الذي يقام 
من 14 إلى 21 مارس 2019، ومنها برنامج املدن املضيفة، 
الذي ميثل مبادرة دولية خاصة باألوملبياد اخلاص، ويساهم 
في حتقيق التكاتــف والتضامن بني الوفــود الرياضية 
املشاركة في العائالت اإلماراتية من خالل مجموعة من 
األنشــطة الثقافية املتنوعة التي تنطلق قبل األوملبياد 

اخلاص.

7500 العب يشاركون 
فى األلعاب العالمية 

لألولمبياد الخاص

العواصم ـ وكاالت:

االحتاد  رئيس  إنفانتينــو،  جياني  قال 
الدولي، أمس، إنهم يبحثون إمكانية 
زيــادة عــدد الفــرق املشــاركة في 
مونديال 2002، وتقاسم حق تضييف 
النســخة املوســعة بني قطر ودول 

أخرى في املنطقة.
وقرر الفيفــا هذا العــام، زيادة عدد 
الفرق املشــاركة في مونديال 2026، 
الذي ســيقام في الواليــات املتحدة 
وكندا واملكســيك، مــن 32 إلى 48 
فريقــا، بينمــا ترك البــاب مفتوحا 
أمام زيادة العدد في النســخة املقرر 

إقامتها في قطر بعد 4 سنوات.
وأضــاف إنفانتينو، فــي كلمة أمام 
اجلمعية العمومية لالحتاد اآلســيوي 
«لقــد قررنا زيــادة عــدد املنتخبات 
املشاركة في كأس العالم من 32 إلى 
48 فريقا، وهذا سيحدث في 2026».

وتابع «هل هذا سيحدث في مونديال 

2022؟ نحن نبحث ذلك ولو كان ممكنا 
فلم ال؟»

وقال إنفانتينو، إن النسخة املوسعة 
زيادة عدد  العالم ستشــهد  لكأس 
مقاعد آســيا لتصبــح 8.5 بدالً من 
4.5 مقعد..وأوضــح «يجب أن نرى ما 
إذا كان ذلــك ممكنًا، نتناقش مع قطر 
املنطقة،  فــي  اآلخرين  وأصدقائنــا 

ونأمل في حدوث ذلك».
وتابع «لو لم يحدث ذلك سنكون قد 
حاولنا. سنحاول ألننا دائما نريد جتربة 
تنفيذ األشياء بأفضل طريقة».ونالت 
العالم  اســتضافة كأس  قطر، حق 
قــرب نهايــة 2010، وكانت تخطط 
الســتضافة النهائيات مبشاركة 32 

فريقا.
وأكد إنفانتينو أن زيادة عدد املنتخبات 
املشــاركة فــي 2022، ســيتطلب 
التعاون فــي التنظيم من دول أخرى 

في املنطقة.
إنفانتينو مرة أخرى، رغبته  كما أكد 
ا في زيادة عدد الفرق املشــاركة  أيضً

فــي كأس العالم لألنديــة، وقال إن 
الفيفــا يريــد أن يجعلهــا بطولة 

حقيقية.
وأمت «نريد أن تستهدف كل األندية في 
العالم، بلوغ هذه البطولة، من أجل 
احلصول على االهتمام العاملي بجانب 

النواحي املالية».
ويســعى االحتاد الدولــي، إلى إدخال 
على  اجلديــدة  التعديــالت  بعــض 
بطولة كأس  من  املقبلة  النســخة 
العالم، املقرر إقامتها في قطر، خالل 
ا لصحيفة «موندو  ووفقً  ..2022 عام 
ديبورتيفــو» اإلســبانية، فإن الفيفا 
سيقوم بدراسة إمكانية اللجوء إلى 
ركالت الترجيــح، خــالل مباريات دور 

اجملموعات التي تنتهي بالتعادل.
االقتراح، لعــدم تكرار ما  ويأتي هذا 
حدث فــي مباراة فرنســا والدمنارك 
في مونديال روسيا والتي انتهت إلى 
معا،  أهلهما  الذي  السلبي،  التعادل 
وهو ما يعتبر تهديــدا للعب العادل 

الذي يشدد الفيفا على تطبيقه.

وحسب االقتراح الذي يأمل إنفانتينو 
في املوافقة عليه، ســيتم منح كل 
فريق مــن الفريقني املتعادلني نقطة 
واحــدة، ومن ثــم اللجــوء لركالت 
الترجيــح، والتي مبوجبها ســيمنح 

الفائز بالركالت نقطة إضافية.
جيانــي  أن  الصحيفــة،  وأضافــت 
إنفانتينو، رئيس الفيفا، ال يزال يحاول 
إقناع كبــار املســؤولني باالحتاد، من 
أجل زيادة عدد املشاركني في مونديال 
2022 إلــى 48 منتخبًا بــدالً من 32 

منتخبًا.
وكان االحتاد الدولي، قد قرر رســميًا، 
املنتخبات  زيادة عدد  في وقت سابق، 

ا. في مونديال 2026، إلى 48 فريقً
وتابعت الصحيفة أن الـ 48 منتخبًا 
سيتم تقسيمهم إلى 16 مجموعة، 
بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، 
لذلــك يرغب االحتــاد الدولــي، في 
اللجــوء لــركالت الترجيــح في دور 
املباريات  باملونديال، حلسم  اجملموعات 

التي ستنتهي بالتعادل.

اقتراح بإلغاء التعادل في مرحلة المجموعات

«الفيفا» يبحث تقاسم حق تضييف مونديال 2022

تقرير

لقطة أرشيفية من مباريات كأس العالم

كيلون متفائل بمشاركة األندية 
العراقية في البطولة العربية بالطاولة

الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز 
تنطلق غدًا بإقامة 3 مباريات

«مواهب ديالى» تنظم بطولة 
تنشيطية بكرة السلة 



رمبا يُعد "الدارمــي " أحد أهم 
األدبيــة  والكتابــات  الفنــون 
الشــعبية التي متيــزت وأنفرد 
فــي تناوملوضوع "الشــماتة " 
و"الشــامتون " و"الشــمات " 
 " "الدارميات  تضمنــت  حيث 
بالغــة في املعنــى وجمال في 
مشاعر  فيها  امتزجت  الصورة 
احلب وااللــم والعذاب والعتاب 
واملعاناة واحلــزن ، لكنها كانت 
أخرى  التخلو فــي مناســبات 
مــن الطرافة والســخرية من 
خالل أستخدام مفردات وادوات 
دد يدوية ومنزلية  أحتياطية وعُ
.. يتــم توظيفهــا فــي البناء 
الدرامي للصورة الشعرية املراد 

ايصالها للمتلقي .
هنا يقول أحد ضحايا "الشمات 
" الذي وظف مفــردة "حزام " 
البنطلون في هذا الدارمي قائالً 
: " امســمر بيه شــامت تدري 
شــيكول... هذا حــزام ظهرك 

جلدطبيعي لوعادي...؟
بينما جنــد هنا أن "عاشــقا" 
آخر وظف احلديد والبســامير .. 

ملواجهة "الشامتون "
في الدارمي الذي يقول :

خلهــم لــو حجوا شــعلينه 
بالشمات ..

شــنهي  اطباعنــه  حديــد 
البسامير!

او قوله في موضع آخر :
كل ســاعه الشــماته تصيح 

ماجاك ..
صرت جنار من كثر البسامير!

وعاشــق آخــر وظــف مفردة 
ملواجهة شــماتة   " "الطبــل 

االعداء بالقول :
الطبل  كعــدت علــى حــس 

حسبالي .. رمضان
طلع شامت يدك ويصيح باعك 

اخلالن  !
ومن املتعارف عليه بإن "الدارمي 
" حينما يقال اليحتاج الي بيت 
يحدث  ليكمل معناه كما  آخر 
فيامناط الشعر الشعبي االخرى 

وهو مبثابة قصيدة كاملة .
رمبــا كان الدارمي الشــهير " 
شــماتي مــو شــمات "  احد 

التــي   " "الدارميــات  اهــم 
اشــتهرت في اوساط الشباب 
باالدب  واملهتمــني  والعشــاق 
الشــعبي .. حيث يترجم فيها 
في   " "اجملهول  الشاعرالعاشق 
هذا"الدارمــي"  حجــم املرارة 
وااللم الذي يشعر به منتصيبه 
"شماتة " االعداء واالقرباء على 

حد سواء...فيقول :
شمـاتي  شـمات  مو  شمـاتي 

شمات
لو  بعده  ويسألـون حي  بر  بالكً

مـات
شمـــاتي مو شمـات شماتي 

تسعه
يأشــر  إزغيــرون  والعاشــر 

باصبعـه
شماتي ألفني ومضاعف إعداي
أبقَ أبعزم دوم بس كونك أوياي

من املؤكد ان "الشــماتة"  هي 
ليســت وليدة اليوموالصدفة 
ابتــكارات  مــن  هــي  وال   ..
ت  فا كتشــا أ ضو ا مر ا و
احلديــث  العصــر 
تشير  .الكتبواملصادرالتاريخية 
االنســامننذ  رافقت  أنهــا  الى 
املــدن  أقــدم  اســتيطانه 
واحلضــارات ، بينما يذهببعض 

الى  والباحثني  العلماء 
من  جــزء  أنهــا 

ن  ئعاألنسا طبا
ته  يا ســلكو و
صلــة  ملتأ ا
اعمــاق  فــي 

النفس البشــرية 
بدرجــات  لكــن 
متفاوته  ونســب 
ذهبالبعض  بــل   ،

بإنه  وصفــه  الــى 
يولد  عضــال  مرض 
ويكبــر  معصاحبــه 

معه .
عليه  أيوب  للنبــي  قيل 

كان  شــيء  أي  الســالم: 
؟. قال:  عليكفي بالئكَ أشدّ

شماتة األعداء.
ــماتةُ ـ كمــا قــال  فالشَّ

أهل اللغــة ـ معناها: فرحُ 
وّببلّيةٍ تنزلُ مبعاديهِ . العدُ

رَحُ  يِ الْفَ
َ اتَةُ بِالنَّــاسِ : أ ــمَ الشَّ

َوْ  أ رِيــنَ  اآلخَ بِبَلِيَّةِ تِبَــاطُ  وَاالغْ
اءِ ! دَ بِاألَعْ

النَّاسَ  تَتْرُكَ  َنْ  أ  : النَّاسِ  اتَةُ  مَ شَ
! تُونَ بِكَ مَ يَشْ

ت ،  ت ويَشمِ تَ بـ يَشــمُ شــمَ
تٌواجلمع  ــماتةً ، فهو شــامِ شَ
تُ ،  ــنَّ شــوَامِ اتٌ ، وهُ ــمَّ : شُ

واملفعول مشموتٌبه .
ــناناً  قــال اجلاحظ: ما رأيتُ سِ

أنفذ من شماتة األعداءِ.
رمبــا يعــود الفضــل ملواقــع 
فــي  االجتماعــي  التواصــل 
اكتشــاف الكثير مــن امراض 
وعلل النفوس البشرية املزمنة 
مبصائب   " "الشامتون  ومنهم 
الوطن واالهل واالصدقاء واخلالن 
قبل الشماتة  مبصاب االعداء !

ة  قــال بعــض احلكمــاء: لــذّ
ي  العفو أطيب من لذةالتشــفّ
العفــو  لــذة  ألن  واالنتقــام، 
ولذة  حميدالعاقبة،  يشفعها 

االنتقام يلحقها ألم الندم.

• ضوء
مــن يشــمت مبصيبــة أهله 

..عليكم التدقيق في أصله !

الشامتون..!

الى  والباحثني  العلماء 
من  جــزء  أنهــا 

النفس البشــرية 
بدرجــات  لكــن 
متفاوته  ونســب 
ذهبالبعض  بــل   ،

بإنه  وصفــه  الــى 
يولد  عضــال  مرض 
ويكبــر  معصاحبــه 

عليه  أيوب  للنبــي  قيل 
كان  شــيء  أي  الســالم: 

عليه  أيوب  للنبــي  قيل 
كان  شــيء  أي  الســالم: 

عليه  أيوب  للنبــي  قيل 

؟. قال:  عليكفي بالئكَ أشدّ
كان  شــيء  أي  الســالم: 
؟. قال:  عليكفي بالئكَ أشدّ
كان  شــيء  أي  الســالم: 

ــماتةُ ـ كمــا قــال  فالشَّ
أهل اللغــة ـ معناها: فرحُ 

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Thu. 1 Nov . 2018 issue (4046) اخلميس 1 تشرين الثاني 2018 العدد ASSABAH ALJADEED

تعاقــدت املمثلة اإلجنليزية 
واتس،  ناعومي  الشــهيرة 
علــى بطولــة النســخة 
اجلديــدة مــن مسلســل 
 Game" احلــروب الشــهير
والــذي   "of Thrones
لــه خالل  التحضير  يتــم 
السلســلة  احلالي.  الوقت 
الكاتبة  تأليف  من  اجلديدة 
جاين  الشــهيرة  اإلجنليزية 
جولدمــان، وتُعد واحدة من 
يتم  أخرى  خمسة مشاريع 
العمــل عليهــا حاليا. أما 
القصة فتدور احداثها قبل 

آالف السنني وهو ما كانت 
عليــه أحداث املسلســل 
عن  يتحــدث  اذ  األصلــي، 
من  القدمي  العالم  سجالت 
في  الذهبي  العصر  أبطال 

. أشد أوقاتهم ظالمً

أعربــت الفنانــة رانيــا 
يوســف عن ســعادتها 
احللقات  الفعل عن  بردود 
مسلســل  من  األولــى 
" كأنــه إمبــارح" اجلاري 
عرضه حاليًــا على قناة 

سي بي سي.
تصريح خاص  في  وقالت 
اإلخبارية:  املواقــه  الحد 
العمــل مميــز وجديد، ما 
له،  متحمســة  جعلني 
وال أجد عيبًــا في تقدمي 
دور األم طاملــا ان العمل 
مميز ومختلــف، والقصة 
وأضافت   ." جديدة  ايضا 
بردود  ا  جــدً ســعيدة   "
الفعــل اإليجابيــة منذ 
عرض احللقــة األولى من 
العمل، وكثيرون أشــادوا 

بالقصة والسيناريو، ألنه 
مستهلك،  أو  مكرر  غير 
واحداث القصة جذبتهم 
من عــرض احللقة األولى 
منه. ويعرض مسلســل 
"كأنه إمبــارح"، بدءً من 
األربعاء  وحتى  الســبت 
مــن كل أســبوع، ويعد 
العمــل الثانــي الــذي 
 ،CBC قنــاة  تعرضــه 
رمضان  منــذ  ـا  حصريـً

ــف الفنــان عمــرو  كشّ
يوسف، خروجه من سباق 
املقبل  الرمضاني  املوسم 
2019، وذلــك بعد النجاح 
الذي حققه طلية  الكبير 
وكان  املاضية،  الســنوات 
"طايع"،  مسلسل  اخرها 
رمضــان  والــذي عــرض 
املاضــي عبــر شاشــات 

القنوات الفضائية.
االعتذار  فضــل  أنه  د  وأكّ
عن املشــاركة فــي دراما 
رمضــان املقبــل، نظــرًا 
الشديد،  والتعب  لإلرهاق 

الذي سببه له مسلسله 
والذي  طايــع"،  األخيــر" 
بــذل فيه مجهــود كبير 
للغاية هذا إلى جانب أنه 
في  باملشاركة  مشــغول 

أكثر من عمل سينمائي.

ناعومي واتس

عمرو يوسف

رانيا يوسف

أخبــارهــــــــــم

أحالم يوسف
في دراســة نشــرت نتائجها في مجلة 
 Proceedings of the Royal Academy
كشــف باحثون خاللها عن العالقة بني 
الفصول املوسمية واحلالة املزاجية لدى 

االنسان.
وأرجعت الدراســة اســباب التأثر باجلو 
إلــى هرمــون امليالتونني املســؤول عن 
تعديــل اإليقاعــات البيولوجية، والذي 
يطلق عليه اسم هرمون النوم أو هرمون 
يزيد نشاطه مع حلول  والذي  السعادة، 
الظالم، وفصل الشــتاء، بوصفه فصالً 
تغلب على الســماء خالله الغيوم التي 
تتسبب بغياب اشــعة الشمس، ويقل 

إفرازه مع وجود الضوء.
هناك مــن يعزو قيــام الثــورات بأكثر 
من دولــة الى حرارة الصيــف امللتهبة 
بثورات عدة  الشأن  ويستشهد في هذا 
قامت في شــهر متوز، احلــار، فبداية من 
الثورة الفرنسية الى قيام احلرب العاملية 
عــام 1914 وثــورة الزعيم عبــد الكرمي 
قاســم ضد احلكم امللكي فــي العراق، 
وهنا يقول أصحاب هــذا الرأي ان حرارة 
الصيف تؤثــر باخلاليا العصبية وتثيرها، 

فيتولد الغضب واالنفجار.
ويظهــر تأثير اجلو وتقلباتــه في احلالة 
املزاجية في التــراث االدبي أيضا، فمثال 
ارتبط الربيــع باحلب والفرح وكل ما من 
شــأنه العلو بالنفس الــى مراتب عليا 
من اجلمــال، والشــتاء والصيف باحلدة 
واالنفعــاالت، اما اخلريــف فهو ما يعبر 
بــه حتى في األغاني عــن حالة الذبول، 

والنهايات احلزينة..والهادئة.
العلم احلديث أكــد وجود هذه العالقة، 
اذ تقول ســناء طه باحثة بعلم النفس: 
هناك عالقة بني حالــة االتزان والهدوء، 
والتغييــرات  العامــة،  والســلوكيات 
اجلوية وذلك من خالل تأثيرات كهربائية 
معها  يتفاعل  كونية،  ومغناطيســية 
عقل اإلنســان واجلهاز العصبي، وتكون 

احملصلة النهائية تغييرات بيولوجية في 
جسم اإلنســان مع كل فصل، ومع كل 

تغيير مناخي.
وتضيف: موضوع العالقة بني مزاج الفرد 
واجلو ال يتعلق في الفصول املوســمية 
فحســب بل حتى في ســاعات اليوم، 
اذ جنــد ان املــزاج صباحــاً يختلف عنه 
وقــت العصر والغــروب والليل، وانصح 
التغيير  علــى  القابليــة  لديهــم  مبن 
البايولوجــي والتغييــرات املناخية الى 
ممارســة بعض النشــاطات، مثال دعوة 
األصدقاء وقت الغروب ان كان هذا الوقت 
يتسبب له باضطراب او حزن بشكل ما، 

او زيــارة الى احدهم، اختــالق مواضيع 
جميلة للتحاور بشــأنها حتى وان كان 
املوضوع يخص عالقات احلب والتغييرات 
التي طرأت على هــذه العالقة في زمن 
التكنولوجيا. والتسوق بالنسبة للعديد 
من النســاء متعة كبيرة، فان كانت ال 
تعاني من ضائقة مالية ال بأس ان تقوم 
وفي  الصديقات،  احدى  برفقة  بالتسوق 
الوقت الذي جتد نفســها مكتئبة فيه، 
وغيرهــا العديد من األنشــطة التي ال 
يســعني ذكرها جميعها هنا، املهم ان 
ال نستســلم حلالة البؤس التي تصيبنا 
في بعض املواسم واالوقات، واشدد هنا 

على القيام باألنشطة اخملتلفة في تلك 
األوقات فذلك يســاعدنا مبــرور الوقت 
علــى تخطي األمر وحتــى تأثيره علينا 

بايولوجيا.
هناك من يربــط حالة احلزن او االكتئاب 
بجو معني الى ذكــرى مؤملة حدثت في 
مثل هذا اجلو او هذا الفصل، وهناك من 
يشــعر باالكتئاب عندما تتلبد السماء 
بالغيوم، فبالرجوع الى كالم ســناء طه 
ان نختار ممارســة أحد األنشطة  علينا 
في تلك األجــواء، فحتى الذكريات التي 
تخص بعض األماكن واألجواء، ميكن لنا 

ان نستبدلها بذكريات اجمل.

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكــرت صحيفــة "صــن"، أن نادلة 
مطعم في بريطانيا، تلقت بقشيشا 
الزبائن لها  "غريبا"، فعوض أن يترك 
بعــض النقود، قامــوا بأمر وصفته 

الصحيفة البريطانية بـ"املعيب".

وقالت النادلة التي لم يكشــف عن 
اســمها، إنها خدمت الطاولة على 
نحو جيد، وتعاملت مبرح مع الزبائن، 
الذين دفعــوا فاتــورة قيمتها 120 

جنيها إسترلينيا.
لكن حــني انصرف الزبائــن، وجدت 

أنهم تركوا فرشاة أسنان. فيما بعد 
ذكــرت أن والديها لــم يحرصا على 
تعليمهــا العناية بنظافة الفم في 
ســن مبكرة، لكنهــا تداركت األمر 
فــي وقت الحــق وهي تنعــم اليوم 

بابتسامة اعتيادية.

تضامناً  اخلبر  علــى  معلقون  وأبدى 
النادلة، كما أعربوا عن  واســعاً مع 
الذين  الزبائن،  استيائهم من سلوك 
لم يكتفوا بعدم ترك املال، بل وضعوا 
فرشاة أسنان كرسالة قد تكون ذات 

مدلول مسيء أو جارح لها.

صالح االسنان يسير لكن من يصلح النفوس

المتغيرات الجوية تتحكم
 في امزجة وبايولوجيا االنسان

العالقة بني الفصول املوسمية واحلالة املزاجية لدى االنسان

جمال جصاني

بعــد ماراثون غير مســبوق لم تعرفــه األمم التي أكرمتها 
األقــدار بلعبة (الصناديق) من قبل؛ متــت املصادقة من قبل 
البرملان العراقي على 14 وزيرا من أصل 22 من التشــكيلة 
التي قدمها رئيس الوزراء املكلف الســيد عادل بعد املهدي، 
وهنا لســت بصدد التطرق الى مصير ما يســمى باملقاعد 
الســيادية التــي دائما ما تشــغل بال املتناهشــني على 
الوليمــة األزلية واملتابعني للمشــهد العام، بل ســأتناول 
موضوع التشــكيلة من احلقائب واملواقع املستضعفة في 
مثل هذه املاراثونات لعراق مــا بعد "التغيير" أي موقع ودور 
املرأة في التشــكيلة اجلديدة وموقع ومكانة الثقافة فيها، 
ومن خاللهما ميكن ســبر أغوار التشــكيلة اجلديدة ومدى 
ً الى واقع. يفترض  جديتها في حتويل منهاجها الطموح جدا
باحلكومــة املقبلة انها وجدت كي تنتشــل مشــحوفنا 
املشــترك من براثن شبكات الفســاد واإلجرام، وتنطلق به 
الى حيث األمن واالســتقرار واإلعمار االزدهــار، ومثل هذه 
املشــاريع الطموحة ال ميكن أن تنطلق مــن دون تفعيل دور 
املســتضعفني في التشكيالت احلكومية منذ حلظة تلقف 
أطفال بغداد لرأس الصنم ربيع العام 2003 الى خريف العام 
2018، وهذا ما لم تلتفت اليه تشكيلة السيد عبداملهدي 
املوعــودة، حيث مت اختيار ســيدة كل مواهبهــا وخبراتها 
تنحصــر بكونها شــقيقة ألحد املقربني مــن محظوظي 
حقبة الفتح الدميقراطي املبني، وهذا دليل ال يتناطح عليه 
كبشــان على نوع االهتمام والتقدير الــذي حتظى به املرأة 
لدى هذه الطبقة السياسية التي أعادت تدويرها صناديقنا 
املبجلة. أمــا حقيبة الثقافة فلم يختلــف مصيرها عما 
حصل لهــا في الدورات البرملانية والتشــكيالت احلكومية 
الســابقة، حيث هي حقيبة مــن ال حقيبة له. كنا نتخيل 
لها مع من عاش في فرنســا وتخرج من الســوربون مصيرا 
آخرا لكن لثوابتنا اجلليلة القول الفصل، فلم يتذكر السيد 
عبــد املهدي موقف ديغول املعروف عندما قدم تشــكيلته 
احلكومية من دون وزير للثقافة، قائالً: إنه ال يتجرأ على موقع 
هو من اختصاص عقل فرنســا ووجدانها (املثقفون). لكن 
في مضاربنا املنكوبة باسترداد القبائل والعشائر والسالالت 
املقدســة والعائالت السياســية لفتنتها وسطوتها، رأي 
آخر مغاير ملا حصل لــدى األمم التي اكرمتها االقدار بالعقل 
والعدل واحلرية واملساواة. ولن نكشف سرا عندما نقول بأن 
نوع التعاطي مــع هذين امللفني يعكس حقيقة املوقف من 
سطوة القبائل والعصابات الذكورية واملليشيات والتفسخ 
االجتماعي والتشرذم القيمي وبالتالي اجلدية في مواجهة 

التحديات الواقعية ال اخلرافية لعصرنا.
لقد تشــكلت في اثيوبيا قبل أيــام حكومة جديدة من 20 
عضوا، شغلت فيها النســاء نصف احلقائب الوزارية، وغير 
ذلــك مت اختيار امرأة ملنصب رئيس اجلمهورية هي الســيدة 
ســهلي ورق زودي. وفي البلــد الذي عــرف تاريخه احلديث 
وجــود أول وزيرة وقاضية في املنطقــة قبل أكثر من نصف 
قرن، يســتنكف ذكور مرحلة العدالــة االنتقالية وجود أي 
عنصر نســائي في إقطاعيات الســلطات العليا في البلد 
(رئيس البرملان ونائبيه رئيس اجلمهورية ونائبيه رئيس الوزراء 
ونائبيه، أما الســلطة القضائية وأعضاء محاكمها العليا 

ً للقوامني على العدل واإلنصاف من الذكور). فهي حكرا
كثيــرا ما يتســائل البعض عن علل كل هــذه اإلخفاقات 
والعجز والفشل الذي يرافقنا، من دون ان يكلفوا انفسهم 
بااللتفات الى نواة وأســاس هذا االنسداد في اآلفاق؛ أال وهو 
الفقر الفكــري املدقع الذي مييز هذه الطبقة السياســية 
الفاشــلة والفاســدة واملســتندة الى اســاس مكني من 
انحطاط الوعي الشــعبي الذي يزودهــم مبا يحتاجونه من 

شروط ومناخات العادة تشكيل حكوماتهم العتيدة..

ومضــة

المرأة والثقافة في 
الحكومة الجديدة

الصحيفة البريطانية بـ"املعيب".
انحطاط الوعي الشــعبي الذي يزودهــم مبا يحتاجونه من 

شروط ومناخات العادة تشكيل حكوماتهم العتيدة..

الصباح الجديد - وكاالت:
شــن املغني األميركــي فاريل 
أغنيــة  صاحــب  ويليامــز، 
شعبية  القت  والتي   "happy"
حملة   ،2013 عــام  واســعة 
شرسة على الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب، اتخذت منحى 
بعدم  إيــاه  مطالبا  قانونيــا، 

استعمال األغنية.
رسالة  فاريل  محامو  وأرســل 
ترامــب  إلــى 
ملنعــه من 

بعد  مجــددا،  األغنية  اســتعمال 
أن قــام بتشــغيلها والدخول على 
أنغامهــا إلــى فعاليــة خاصــة 
باملزارعــني األميركيني فــي إنديانا، 
الذي وقع  بعد ساعات من الهجوم 
في معبد يهودي مبدينة بترســبيرغ 
في بنسلفانيا، الســبت، الذي راح 

ضحيته 11 شخصا.
وكان ترامب قد أثار الكثير من اجلدل 
في هذه الفعالية، بعد أن دخل على 
أنغام األغنية، ثــم مزاحه قائال إنه 
"كاد أال يحضر الفعالية ألن شعره 

يواجــه يوما ســيئا"، وذلــك بعد 
ساعات فقط من الهجوم.

وجاء في رســالة محامي فاريل: "ال 
يوجد أي شــيء سعيد فيما يتعلق 
باملأساة التي حلت على بالدنا، ولم 
يتم منحك اإلذن في استعمال هذه 

األغنية لهذا الغرض".
وحــذرت الرســالة ترامــب من أن 
اســتعمال األغنية يعــد "انتهاكا 
حلقوق الطبع والنشر وحقوق فاريل 
التجارية"، مشيرة إلى أن فاريل "لم 

ولن" مينحه اإلذن في ذلك.

الصباح الجديد - وكاالت:
جلأت مدرســة أميركية إلــى طريقة 
طريفــة وغيــر مســبوقة لتحفيــز 
التي متت  املبــادرة  تالمذتها، وحصدت 
بفاكهــة املــوز إعجابا واســعا على 

املنصات االجتماعية.
وبحســب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن 
مطعمــا خاصا في مدرســة ابتدائية 
بوالية فرجينيــا يكتب عبارات محفزة 

على املوز الذي يُقدم للتالميذ.
وتضــم العبــارات حتفيزا مــن قبيل 

"كن ملهما لنفســك ولآلخرين"، و"ابتسم"، 
و"انشر احلب في كل مكان"، و"اجعل حلمك 

كبيرا".
وقال الشخص املشرف على املطعم إنه اعتاد 
القيام بهذا األمر مع أبنائه في البيت، ثم قرر 
في وقت الحق أن يوســع التجربة، فالتالميذ 

أيضا مبنزلة أبنائه، حسب قوله.
وقــال ستيســي ترومــان إنه كتــب عبارات 
التحفيز بنفســه، ألنه يعرف ما يتوجب قوله 
لألطفال، وما يحب الناس سماعه في العادة 

ليكونوا أكثر إيجابية.

عبارات مكتوبة على الموز 
لتشجيع الطالب

مغٍن أميركي يشن حربًا على ترامب

الصباح الجديد - وكاالت:
بورمتان  نتالــي  النجمة  زينــت 
Vanity Fair في  غالف مجلــة 
عددهــا اجلديد الصادر لشــهر 
تشــرين الثاني نوفمبــر اجلاري، 
والــذي يأتــي مع الذكــرى 126 

إلصدار اجمللة.
وأجــرت اجمللــة حــوارا مــع ناتالي 
والفنية،  الشــخصية  حياتهــا  عن 
إضافة إلى جلســة تصوير استثنائية 
مســتوحاة مــن فيلمها اجلديــد، وقد 

نشرت عدة لقطات ومشاهد مع العدد.

ودافعت نتالــي في حوارها مــع اجمللة عن 
نفســها ضد االتهامات املوجهة لها بأنها 
ال متتلــك أي صديقات من الوســط الفني 
بقولها إنها لم جتد من يستحق ذلك. ناتالي 
بورمتان اشــتهرت بعدة اعمال ســينمائية 
جميلة كان أبرزها دور البطلة في فيلم ڤي. 
املقتبس عن قصة مصورة صدرت باالســم 
نفســه من تأليــف آالن مور. تــدور أحداث 
الفيلم بشأن شخص غامض مقنع، يسعى 
إلى تغيير الواقع السياسي في الدولة، وفي 
الفلم  للثأر. عنوان  الوقت نفسه يســعى 

يعني "ڤي رمزا للثأر".

ناتالي بورتمان تزين غالف 
Vanity Fair مجلة
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