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بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء األعلى، 
أمس األحــد، اإلطاحة بعصابات 
اخلطف املنظمة فــي العاصمة 
بغــداد بنحو كامــل، وفيما أفاد 
638 حكما  يواجهون  أفرادها  بأن 
باإلعــدام واملؤبــد، أورد ان اغلب 
عمليات اخلطــف كانت تقع في 
جانــب الرصافة مــن العاصمة 
وبنســبة 90 %، وان العصابــات 
األجهزة  صفــة  تنتحل  كانــت 
األمنيــة ويرتــدي افرادهــا الزي 
العســكري ويحملون أســلحة 
ويســتخدمون  مــزورة  وهويات 

عجالت دفع رباعي مظللة.
وقــال اجمللس فــي بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
ان "جرائــم اخلطف فــي بغداد 
شــكلت خطراً كبيراً في فترات 
تهديدا  أصبحت  حتى  ســابقة، 
حقيقيا يحدق باملواطنني"، مبينا 
ان "إجــراءات قضائية ســريعة 
ســاهمت فــي إطاحــة الكثير 
من هذه العصابــات التي انتحل 

بعضها صفة جهات أمنية".
واضــاف ان "التحقيــق في هذه 
محكمــة  إلــى  اوكل  اجلرائــم 
اخملتصــة  املركزيــة  التحقيــق 
واجلرميــة  اإلرهــاب  بقضايــا 

املنظمة"، مشــيرا الى انه "بعد 
مع  بالتنسيق  اســتثنائي  عمل 
األمنية أفضــت اجلهود  اخلاليــا 
القضائية إلــى انخفاض جرائم 
اخلطــف املنظمــة فــي بغداد 
بنســبة %100 بحسب القاضي 

جبار عبد دلي".
واكــد القاضي اخملتــص بقضايا 
والهيئة  اخلطف  مكافحة  خلية 
عمليات  قيــادة  في  التحقيقية 
بغداد عبد دلي الذي أوكلت اليه 
مهمة النظر فــي هذه القضايا 
أن "االحكام الصادرة التي طالت 
عناصــر هــذه العصابــات كان 

اغلبها اإلعدام شنقاً". 
ان "خلية  دلــي  واضــاف عبــد 
من  تتكــون  اخلطف  مكافحــة 
ممثلــي األجهــزة االســتخبارية 
كافة ويترأسها ضابط من قيادة 
عمليات بغــداد وترتبط بالهيئة 
التحقيقيــة في القيــادة ذاتها 
مشيرا  حتقيق"،  قاضي  وبإشراف 
ان "جرائم اخلطف تصاعدت  الى 
فــي بغداد خالل فترات ســابقة 
لعــدة أســباب منهــا االنفالت 
االمني الذي أعقب احتالل داعش 
القوات  وانشــغال  املدن  لبعض 
األمنيــة باملعارك ضــد اإلرهاب 
وكذلك بســبب تشــريع قانون 

العفو الذي صدر مؤخراً".
أن "قانون العفو شــمل  وتابــع 
جرائــم اخلطــف بأحكامــه ما 

ســاهم بخروج معظم مرتكبي 
لتكوين  ذلك  وأدى  اجلرائــم  هذه 
عصابات متخصصة حلني تعديل 

هذا القانون ليستثني كل جرائم 
اخلطــف من الشــمول بالقانون 
واإلفراج عنهم لكــن الفترة بني 

إصــدار القانــون وتعديله كانت 
كفيلة خلروج كثير من املدانني".
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جهود القضاء تطيح بعصابات الخطف في بغداد 
ويواجه أفرادها 638 حكما باإلعدام والمؤبد

بلغ عددهم 374 متهمًا في قبضة العدالة

السيول تغرق عشرات الجحور واألنفاق
3لداعش بأطراف نينوى رئيس حكومة اإلقليم يزور بغداد

2لبحث ملف النفط والموازنة االتحادية

a

الصباح الجديد - متابعة:
التركــي  االقتصــاد  يــكاد  ال 
يســتجمع قواه من ضربة حتى 
يتلقى أقوى منها، فبعد اإلعالن 
عن ارتفاع نســبة البطالة في 
البالد بشكل قياسي منذ العام 
النواب  أحــد  املاضي، كشــف 
مرعبة  إحصائية  املعارضني عن 
االســتثمارات  بهــروب  تتعلق 

للخارج.
وبحســب ما أفــاد نائب رئيس 
حزب الشعب اجلمهوري التركي 
أردوغــدو،  أكيــوت  املعــارض، 
فــإن البيانــات املعنيــة مبيزان 
البنك  املدفوعات الصــادرة عن 
األموال  أن  إلى  تشــير  املركزي، 
التي كان املســتثمرون األجانب 
لتحقيق  تركيا  إلــى  يجلبونها 

املرتفعة،  للفوائــد  مكاســب 
وأمــوال األتــراك، تغــادر البالد 

بوتيرة متســارعة، نظرا لتراجع 
سعر صرف الليرة أمام العمالت 

األجنبية.
"زمــان"  صحيفــة  ونقلــت 

التركيــة عــن أردوغــدو قوله: 
"وفقا لإلحصاءات فإن األشــهر 
التسعة األولى من العام اجلاري 
شــهدت مغادرة 20 مليار دوالر 
من ســندات وحواالت وإيداعات 

تابعة لرؤوس أموال محلية".
وبنّي القيادي في احلزب املعارض، 
أن حجم رؤوس األموال األجنبية 
الذي دخــل البالد في عام 2018 
تراجــع إلى ثلث مــا كان عليه 

العام املاضي.

ضربة جديدة
لالقتصاد التركي

وتلقــى االقتصاد التركي ضربة 
جديــدة، اخلميــس املاضي، مع 
اإلعالن عن ارتفاع نسبة البطالة 
في البالد بشــكل قياسي منذ 

العام املاضي، وسط أزمات أخرى 
تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور 

عملتها احمللية.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع 
البطالة في تركيا إلى 11.1 من 
من  املمتدة  الفتــرة  املئة خالل 
يوليو إلى أغســطس من العام 
اجلــاري، مســجلة بذلك أعلى 
مســتوياتها منذ أوائــل العام 

املاضي.
قد  تركيا  فــي  البطالة  وكانت 
وصلت فــي الفتــرة ذاتها من 
باملئة،   10.6 إلــى  املاضي  العام 
التركية  الليــرة  أن فقــدان  إال 
هذا العام 40 باملئة من قيمتها 
أدى إلــى ركود كبير في اقتصاد 

البالد.
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تقريـر

رؤوس األموال تفر من تركيا ومؤشر البطالة
يرتفع فيها حتى 11.1 من المئة

20 مليار دوالر غادرتها في تسعة أشهر

الموصل - الصباح الجديد:
أفادت خلية الصقور في املوصل، 
امــس األحد، بتفكيــك مفارز 
52 إرهابيا  للدواعش واعتقــال 

بينهم قياديون في املدينة.
وقالــت اخللية فــي بيان تلقت 
إن  اجلديد نسخة منه،  الصباح 
"بقايــا عصابات تنظيم داعش 
االرهابــي حتــاول أن تصب جام 
حقدها على املدنيني األبرياء في 

مدينة املوصل احلرة".
تنظيم  "فلــول  أن  وأضافــت، 
داعش اإلرهابي أقدمت ولسبب 
دعائي لرفع معنوياتها املهزومة 
استهدفت  عملية  تنفيذ  على 
املدنيــني فبتاريــخ 2018/11/8 
في  مفخخة  عجلــة  فجــروا 
منطقــة املوصــل اجلديدة راح 
ضحيتها عدد من املواطنني بني 

جريح وشهيد".
وأشــارت إلــى، أن "عمليــات 

استخبارية استباقية ضد فلول 
التنظيم في املوصل متكنت من 
التي   العصابات  شل عمل تلك 
كانت تخطط لعمليات إرهابية 
لتســتهدف  ســابق  وقت  في 
وأســواقاً  انتخابيــة  مراكــز 
ومختــاري بعــض املناطق في 
إلى  الفتــة  املوصل"،  مدينــة 
"تفكيك 3 مفارز ارهابية حيث 
مت قتل البعــض واعتقال 9 من 

قياداتهم و37 عنصرا ارهابيا".
وبينت، أنه "بعد جرمية التفجير 
األخيــرة فــي املوصــل، قامت 
خلية الصقــور مبتابعة خيوط 
اجلرمية، حيــث متكنوا من  هذه 
عن  املســؤولة  العصابة  رصد 
التفجير، ومن ثم تنفيذ عملية 
نوعيــة مت مــن خاللهــا إلقاء 
القبــض علــى 6 إرهابيني من 
تلك العصابة من الذين تورطوا 

بتفجير املطعم.

بغداد - الصباح الجديد:
 طالبت كتلة ســائرون، بإلغاء 
بــدل اإليجار لســكن أعضاء 

البرملان والوزراء.
ودعــت الكتلــة فــي مؤمتــر 
صحفي عقدته امس في بغداد 
"إيجاد ســكن مناســب  الى 
ومالئم لنواب احملافظات"، كما 
تضمن املؤمتر دعــوة املواطنني 
الفســاد،  حاالت  عــن  لالبالغ 

وخصص رقما لهذا الغرض ".
وواجــه القــرار األخــر لرئيس 
احللبوســي،  البرملــان، محمد 
بتخصيــص مبلغ ثالثة ماليني 
دينار بدل إيجار ألعضاء مجلس 
النــواب، رفضاً في األوســاط 

ملا  والسياســية،  الشــعبية 
اعُتبر زيادة في اإلنفاق مع وجود 
حاجة لتلــك األموال في أبواب 

صرف أخرى.
وطالب زعيــم التيار الصدري، 
السيد مقتدى الصدر، اخلميس 
املاضي، أعضاء مجلس النواب، 
بترك مصاحلهم الشــخصية، 

مهدداً بسحب دعمه لهم".
وقال السيد الصدر في تغريدة 
على حسابه الشخصي بتويتر: 
كفاكم  البرملــان..  أعضاء  "يا 
تصويتــا ملصاحلكــم كفاكم 
تصويتاً من أجل مخصصاتكم 

فلم ننتخبكم ألجل ذلك".
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سائرون تطالب بإلغاء بدل 
اإليجار للنواب والوزراء

 بغداد - الصباح الجديد:
 شدد زعيم تيار احلكمة الوطني، 
خالل اســتقباله وزير املالية، فؤاد 
تكوَن  أن  ضــرورِة  على  حســني، 
املوازنُة املالية لعام 2019 "موازنَة 

برامٍج وخطط وأولويات".
وذكر بيــان ملكتبه تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منه امــس، ان 
الســيد عمار احلكيم شدد خالل 
اللقــاء "علــى ضــرورِة االرتقاء 
على  للعراِق  املاليِة  بالسياســِة 
ومغادرة  احلديثــة  املعاييــر  وفِق 

الطاردة  اإلداريــة  البيروقراطيــة 
للتطورِ واإلبداع".

كما شدد على "إدخاِل التكنلوجيا 
االلكترونية  كاحلوكمــة  احلديثة 
للقضاِء  املصرفية  التعامالِت  في 

على الفسادِ وجتفيِف منابعه".
احلكيم  عمــار  الســيد  وجــدد 
للحكومِة في  "الداعــم  موقفه 
حتقيــق برنامجهــا احلكومــي" 
اســتكمال  مؤكداً"أهميــَة 
وتكليف  احلكوميــة  الكابينــة 

االكفأ واألنزه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألــزم البنك املركــزي العراقي، 
مبعيار  التجارية  املصارف  جميع 

كفاية رأس املال باحلدود الدنيا.
وقــال البنــك في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد " نســخة منه 
التطورات  مواكبة  امس: "الجل 
املصرفــي  بالنظــام  اخلاصــة 
العاملي وبغيــة الوصول الى ما 

اكدت عليه مقــررات جلنة بازل 
على  املصرفية سيكون  للرقابة 
مصارفكــم االلتــزام باحلــدود 
الدنيا اخلاصة مبعيار كفاية راس 

املال".
واضاف البنك ان "االلتزام باحلدود 
الدنيا ســيكون باالستناد على 
طريقة احلســاب املعتمدة وفقا 

للسياقات املتعارف عليها".

 الحكيم يؤكد دعمه للبرنامج 
الحكومي ومراعاة الموازنة 

لألولويات في البرامج

البنك المركزي يلزم المصارف 
التجارية بمعيار كفاية رأس المال

عمليات القبض على مطلوبني "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
 قّررت احملكمــة االحتادية العليا، 
تأجيــل دعوى الطعــن مبواد في 
الوطنية  النفط  شــركة  قانون 
العراقية رقم 4 لسنة 2018 الى 
الثالث والعشــرين من الشــهر 

املقبل.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للمحكمة إياس الســاموك، في 
بيــان تلقت " الصبــاح اجلديد " 

نسخة منه، إن "احملكمة االحتادية 
برئاسة  جلستها،  عقدت  العليا 
وحضور  احملمود  مدحت  القاضي 
القضاة االعضــاء كافة، ونظرت 
دعوى الطعن املقدم ببعض مواد 
الوطنية  النفط  شــركة  قانون 

رقم 4 لسنة 2018". 
واضاف الســاموك، أن "احملكمة 
وقفت من خــالل وكالء االطراف 
أن هناك مشــروع قانــون جديد 

الوطنيــة  النفــط  لشــركة 
العراقية، واستفســرت احملكمة 

عن املراحل التي مير بها".
وبني، ان "وكيل الشخص الثالث 
رئيــس مجلس الــوزراء/ اضافة 
لوظيفته، قال إن مشروع القانون 
الوطنية  النفط  لشركة  اجلديد 
الكثيــر من  تالفــى  العراقيــة 
مواطن اخللل في القانون احلالي، 
النفطية  السياسة  اعتمد  وقد 

التي تقتضيهــا مصلحة البلد، 
الوزراء  وافق عليــه مجلس  وقد 
النواب  مجلــس  الــى  واحيــل 

للتشريع". 
"احملكمة  أن  الســاموك،  وذكــر 
اجلت النظر في الطعون املقدمة 
على القانــون احلالي الى يوم 23 
من الشهر املقبل لغرض الوقوف 
على أقــوال االطراف على ما جاء 

في تقرير اخلبير الذي مت انتدابه".

بغداد - وعد الشمري:
نفى حتالــف احملور، أمــس األحد، 
لوزارة  أي مرشح  تقدميه رســمياً 
الدفاع، مؤكــداً أن املنصب يدخل 
ميثل  كونــه  اســتحقاقه  ضمن 
السّنة في مجلس النوب، متهماً 

زعيم القائمة الوطنية اياد عالوي 
بتقدمي أســماء قريبــة من حزبه، 
مطالباً بإلغاء قيــادات العمليات 
تكتمل  ان  متوقعاً  احملافظات،  في 
الكابينــة الوزاريــة لعــادل عبد 

املهدي قبل نهاية الشهر احلالي.

وقال النائب عن حتالف احملور محمد 
الكربولي في تصريح إلى "الصباح 
مبنح  تقضي  "رؤيتنــا  إن  اجلديد"، 
وزارة الدفاع إلى املكون السني، وال 
تدخل ضمن معيار االستحقاقات 

االنتخابية بني الكتل".

واضــاف الكربولــي، أن "القائمة 
عالوي  ايــاد  برئاســة  الوطنيــة 
في  احلق  بأنها صاحبة  متسمكة 
تقدمي مرشح وزارة الدفاع، في حني 
أن كتلــة احملور هي ممثل الســنة 
األكثر عدداً داخل مجلس النواب".

وأشــار، إلى أن "جميع املرشحني 
الذيــن تقدم بهم عــالوي للدفاع 
قريبــون من احلزب الــذي يتزعمه 
وهو حركة الوفــاق، وأن كانوا من 

املكون السني".
ولفت الكربولــي، إلى أن "احلديث 

عــن وجود اتفــاق بأن متنــح وزارة 
واالعمار  االصــالح  لكتلة  الدفاع 
بوصف الوطنية جزء منها عار عن 
الصحة، ولم نوقع على مثل هكذا 

اتفاق مطلقاً".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نائب رئيس الوزراء للشــؤون 
االقتصاديــة، وزير املاليــة، فؤاد 
حسني، األحد، أن منهاج احلكومة 
اجلديد سيركز وبشكل كبير على 
القطاع  الفساد وتطوير  محاربة 

االقتصادي وتوفير اخلدمات.
وذكر مكتب وزير املالية، في بيان 
تلقت الصباح اجلديد " نســخة 
في  استقبل  أن "حســني،  منه، 

مكتبــه الســفير االملانــي في 
ان  بغداد، ســيريل نــان"، مبيناً 
"الســفير، هنــأ فؤاد حســني، 
ملناســبة تســنمه مهام عمله 
اجلديــد متمنياً لــه وللحكومة 

اجلديدة النجاح والتوفيق". 
البيان،  وشكر حسني، بحســب 
"السفير على مشاعره الطيبة"، 
مؤكدا "حرص العراق على تعزيز 

العالقات املتميزة بني البلدين".

املقبلة  "املرحلة  ان  الى  وأشــار، 
على  احلكومة  جهود  ســتتركز 
البناء  العــادة  اخلطــط  وضــع 
القطــاع  ولتطويــر  واالعمــار 
االقتصــادي وتوفيــر اخلدمــات 

وفرص العمل".
ومت خالل اللقاء، "استعراض واقع 
العالقــات التجارية واالقتصادية 
بــني البلديــن وســبل تعزيزها 
ملصالــح  خدمــة  وتفعيلهــا 

الشعبني الصديقني".
وتطــرق اجلانبــان، الــى "اخــر 
السياسي  الوضع  مســتجدات 
تكملة  وخطــوات  العــراق  في 

تشكيلة احلكومة اجلديدة".
وأكد حسني، ان منهاج احلكومة 
اجلديد يركز وبشــكل كبير على 
تطوير القطاع االقتصادي وتوفير 

اخلدمات ومحاربة الفساد".
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تؤجل دعوى الطعن
ببنود في قانون شركة النفط الوطنية

وزير المالية: منهاج الحكومة الجديد يركز على تطوير 
االقتصاد والخدمات ومحاربة الفساد

القبض على 52 إرهابيا بينهم 
ستة من المشاركين في تفجير 

الموصل األخير

هبوط سريع لليرة التركية "ارشيف"

أكد تمسكه بالمنصب بوصفه "الكتلة السنية األكبر في مجلس النّواب"

المحور: لم نتبّن مرشحًا للدفاع لغاية اآلن.. والدراجي قّدم عن طريق االنترنت



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

يزور وفد رفيع املســتوى من اقليم 
كردستان بغداد خالل االيام القليلة 
املقبلة بغــداد بهدف التباحث في 
العالقة  عدد من القضايا وامللفات 
التــي يأتي فــي مقدمتهــا قانون 
حقول  عبر  النفط  وتصدير  املوازنة 

االقليم.
وقال مصدر فــي حكومة االقليم 
رفض الكشف عن اسمه للصباح 
اجلديــد، ان رئيس حكومــة اقليم 
سيزور  بارزاني  نيجيرفان  كردستان 
وفد  رأس  بغداد علــى  العاصمــة 
رفيع املستوى من حكومة االقليم، 
ملناقشة عدد من املسائل والقضايا 

العالقة بني اجلانبني.
توصل  عقــب  الزيارة  هــذه  وتأتي 
حكومتي االقليم واملركز الى اتفاق 
ثنائي حول اعادة تصدير النفط من 
حقول محافظة كركوك عبر انبوب 
تصدير اقليم كردستان الواصل الى 
ميناء جيهان التركي، الذي جاء حتت 
ضغوطات اميركيــة والقى ترحيباً 
واســعا من قبل االدارة االميركية، 
في مسٍع منها لتعزيز الضغوطات 
التي متارســها ضد ايــران واحكام 

احلصار االقتصادي على طهران.  
وتعــد زيارة وفد حكومــة االقليم 
االولــى من نوعها عقب تشــكيل 
احلكومــة اجلديــدة فــي بغــداد 
برئاســة عادل عبد املهــدي، الذي 
الكــرد حليفا قويــا لهم  يعــّده 
التاريخية  عالقاتــه  على  ويعولون 
االقليم  الرئيســني في  احلزبني  مع 
االحتاد والدميقراطي في زيادة حصة 
االقليم مــن املوازنة االحتادية وازالة 
بعــض الفقرات فــي القانون التي 

تعوق تصدير نفط االقليم منفردا.
وقال املصدر، ان وفد حكومة اقليم 
كردســتان ســيناقش عــددا من 
امللفات املهمة مع املســؤولني في 
احلكومــة االحتاديــة، منها النفط 
وامليزانية وتصدير النفط من حقول 

االقليم. 
واضــاف املصــدر ان العقبة االهم 
التــي تقف امام حتقيــق تقدم في 
التي  بالدعــوى  املباحثــات تتعلق 
اقامتهــا وزارة النفط االحتادية ضد 
املســؤولني في حكومــة االقليم 
حيال تصدير االقليم نفطه ونفط 
كركــوك خالل الســنوات املاضية 

من دون موافقة احلكومة االحتادية، 
الــذي تعــّده بغداد مخالفــا ملواد 
االقليم حقا  يعّده  بينما  الدستور، 

كفله الدستور لألقاليم.   
وتأتي زيــارة رئيس حكومة االقليم 
الى بغداد في وقت حدد فيه الكرد 
تسعة مطالب رئيسة كاستحقاق 
املوازنة  فــي  االقليــم لتضمينها 

االحتادية.
الكتــل  ان  املصــدر،  واضــاف 
الكردســتانية اتفقت على تسعة 
مطالــب رئيســة وهــي ، ان يتم 
ككيان  كردســتان  اقليم  تسمية 
ورد فــي الدســتور، وعــدم جتاهل 
ذكر اســمه كما هــو حاصل في 
املوازنة،  وتثبيت نسبة ال 17 باملئة 
كحصــة القليــم كردســتان في 
املوازنة، اضافــة الى تأمني ميزانية 
رواتب  واضافة  البيشمركة،  لقوات 
الشــهداء واملؤنفلني فــي االقليم 
علــى مــالك وزارة الشــهداء في 

احلكومــة االحتادية، وحتديد ميزانية 
مالئمة حلاالت الطوارئ في االقليم، 
العراق االخرى،  كما في محافظات 
وامطارا  سيوال  سنويا  يواجه  الذي 

جارفة. 
وقال املصدر ان اغلب مكونات البالد 
لهــا اعتراضات وغيــر راضية على 
قانون املوازنة، مشــيرة الى ان بقاء 
املوازنة على حالها سيمنع متريرها 

في مجلس النواب. 
احلكوميــة  اللجنــة  ان  واكــد 
في  املالية  اللجنة  مع  ســتجتمع 
قانون  ملناقشــة  النــواب  مجلس 
املوازنــة اليــوم الثالثــاء لتلقــي 
املالحظــات بعدها يتم مناقشــة 
تلك املقترحــات في مجلس الوزراء 
لتضمينها في القانون الذي اكد ان 
وجتاهل  احلالية  صيغته  على  بقاءه 
مطالــب الكرد واملناطق الســنية 
سيعوق متريره في مجلس النواب.  

النفــط في احلكومة  وزارة  وكانت 

االحتاديــة قد شــككت مبصداقية 
حكومة االقليم وآلية تعاملها مع 
حجم وارداتهــا املالية من صادرات 

النفط والغاز في االقليم. 
وقال عاصم جهاد املتحدث باســم 
االنتــاج  النفــط ان حجــم  وزارة 
والتصدير من حقول االقليم ارتفع 
في اآلونة االخيرة جتاوز ال 400 الف 
برميل يومياً مشيرا الى ان احلكومة 
كيفية  على  مطلعة  غير  االحتادية 

ادارة هذا االموال في االقليم. 
الــى جانب ذلك فــان ازالة النقاط 
الكمركيــة التي اقامتها احلكومة 
محافظات  بــني  مؤخرا  االحتاديــة 
كركــوك  ومحافظتــي  االقليــم 
واملوصل ســتكون ضمــن النقاط 
حكومة  وفــد  سيناقشــها  التي 
االقليــم مع نظيره فــي احلكومة 

االحتادية.
اذ انــه وعلى الرغم مــن مرور أكثر 
من عشرة أيام على اتفاق حكومة 

االقليــم مــع احلكومــة االحتادية 
على إزالة النقــاط اجلمركية التي 
بني  العراقية  احلكومــة  أقامتهــا 
اجلانبــني، اال ان هذا االتفاق لم يتم 

تنفيذه ولم يدخل حيز التنفيذ.
مدير عام جمارك إقليم كردســتان 
ســامال عبد الرحمــن اكد إن هذا 
اإلجراء يحتاج إلى قرار من مجلس 

الوزراء العراقي.
واضــاف عبدالرحمــن، أن االقليم 
اتفــق بعــد اجتماعه مــع هيئة 
اجلمارك العراقيــة، على 27 نقطة 
من بينها إزالــة النقاط اجلمركية 
بني إقليم كردســتان والعراق، وقال 
»أبلغنــا هيئة اجلمــارك العراقية 
بهذا، وقالوا إنهم رفعوا االتفاق إلى 
أنه بحاجة  الوزراء، ويبــدو  مجلس 

إلى تصديق اجمللس أيضاً«.
وأوضح عبدالرحمن أن هناك مسٍع 
من جانب نواب كــرد للتوصل إلى 
إجمــاع في البرملــان العراقي على 

إزالة النقاط اجلمركية واصدار قرار 
بشأنها »وفي حال إصدار القرار في 
البرملان ســيكون تنفيذه من جانب 

مجلس الوزراء أكثر سهولة«.
واتفقت هيئة اجلمارك العراقية في 
اجلاري  الثاني  تشــرين  من  السابع 
مع املديرية العامــة للجمارك في 
إقليم كردســتان علــى 27 نقطة 
مرتبطة باجلمارك ومنها استخدام 
اللغة الكردية إلــى جانب العربية 
فــي جميــع املكاتبــات املرتبطة 
العراق،  فــي  اجلمركية  باملعامالت 
لكــن بغداد لــم تباشــر بتنفيذ 

االتفاق حتى اآلن.
وكانــت احلكومــة العراقيــة قد 
نقاط جمركية  ثالث  أقامت مؤخراً 
على الطرق الرئيســة بني كركوك 
وكل من أربيل والســليمانية وبني 
دهوك واملوصل، وبرغم االتفاق على 
إزالتها ما تــزال تلك النقاط قائمة 

حلد االن.

رئيس حكومة اإلقليم يزور بغداد
لبحث ملف النفط والموازنة االتحادية  

حدد الكرد تسعة مطالب أساسية لتضمينها في قانون الموازنة

رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

مصدر: رئيس حكومة 
اقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني 
سيزور العاصمة بغداد 
على رأس وفد رفيع 
المستوى من حكومة 
االقليم، لمناقشة عدد 
من المسائل والقضايا 
العالقة بين الجانبين
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اكثر من خمسة عشــر عاما ونحن نستمع الى 
خطــب النخب السياســية وهــي تتحدث عن 
االصالح والتغيير وترفع شــعاراتها في احلمالت 
االنتخابية التي متجــد بأيدولوجياتها وبرامجها 
وخططها املستقبلية وهناك من يتفاخر بتجربته 
السياسية الثرة والطويلة خالل حقبة املعارضة 
للنظام الســابق وهناك من يتبجح ويدعي بانه 
ميتلك مهارات ومؤهالت جتعله مقتدرا على ايجاد 
احللول للمشكالت املســتعصية التي يواجهها 
العراق، وهناك من يسرع في تقدمي سيرته الذاتية 
ويعدد الشهادات التي حصل عليها من اجلامعات 
العاملية من اجل لفت االنباه اليه وكســب ثقة 
والفوز  املتنافسة  السياســية  والكتل  الشعب 
مبقعد في مجلس النواب او احلصول على منصب 

في السلطة التنفيذية.
 وخالل هذه الســنوات الطويلة جرب الشــعب 
العراقي الكثير من امثال هــؤالء من دون ان يرى 
لهم ملســات او حتــى محاوالت لتغييــر الواقع 
املأســاوي في العــراق وفي الوقت نفســه لم 
يكســب من الشــعارات الرنانة التي لوحت بها 
احزاب احملاصصة وتنافســت فيها مع شــعارات 
مطبلني ومزمرين لكيانات سياســية ارتدت ثوب 
الفضيلة والنزاهة وســوقت رزمة من االدعاءات 
الفارغــة من دون ان يجد لها الشــعب العراقي 
اي محتــوى او مضمون ميكــن ان يغير من واقع 

مايعيشه من ظروف او يواجهه من حتديات.
 وقد بات الشعب على يقني بان هؤالء الذين لم ميلوا 
بعد هذه الســنوات الطويلة من تكرار االدعاءات 
ولم يتعبوا من رفع الشعارات الزائفة اليخدعون 
ســوى انفســهم وان املاليني من العراقيني باتوا 
ايضا يسخرون من هذه السلوكيات التي ان دلت 
على شــيء فانها تدل بكل تأكيد على الوضاعة 
املناصب  وراء  واللهاث  للكرامات  واالســترخاص 
بأية وسيلة وان ممارســة مثل هذه االدوار اصبح 
مشابها ملا يقوم به املتزلفون الذين يلعبون ادوار 
االسترزاق على موائد املتخمني ويقبلون بالفتات 
من اجل ان تبقى اسماؤهم وصورهم في املشهد 
السياســي مهما كان الثمن وقــد آن اآلوان كي 
يتم فضــح مثل هذه االدوار وكشــف زيف مثل 
هذه الشــعارات التي تدعي االنتماء الى االصالح 
واالصــالح منها بــراء وتدعي التغييــر وهي في 
الواقع شــعارات تخفي وراءها املزيد من الفساد 
يتحرك اصحابها بشــهوة نيل الســلطة ونيل 
املغامن بوســائل الرشــى والتهديد واالصرار على 
تكريس مظاهر احملاصصة وتقاســم الســلطة 
على وفق مبدأ عقد الصفقات في السر والعلن. 

شعارات فارغة

د. علي شمخي 

تقـرير

فالح المرسـومي
تصوير : ضرغام ستار

للتنميــة  العراقــي  املركــز  ــم  نظَّ
االعالمية وعلى قاعته اللقاء االعالمي 
السبت  يوم  مســاء  الشهري  نصف 
املاضي بحضــور نخبة من االكادمييني 
ورؤســاء  والصحفيني  واالعالميــني 
الصحــف واملراكــز البحثية حيث مت 
املنهاج احلكومي  اللقاء مناقشة  في 
رائد فهمي  الدكتور  اللقاء  مع ضيف 
عضو جلنة متابعة تنفيذ البرنامج في 
والكاتب  اإلعالمي  و  النــواب  مجلس 
محمــد عبد اجلبــار الشــبوط وادار 
اجللسة بكفاءة عالية األستاذ سعيد 
اجلياشي محددا املســارات للبرنامج 

والتقيد بالوقت اخملصص.
 وقد بــدأ احلديــث الدكتــور عدنان 
الســراج رئيس املركز والذي شدد فيه 
على أهمية أن يكون لإلعالم العراقي 
دوراً في متابعة مراحل تنفيذ البرنامج 
احلكومي ســيما تلك التي تستهدف 
والتنموي  اخلدمــي  بالواقع  النهوض 
للمجتمع انطالقا من دعمنا املستمر 
ملسيرة بناء مفاصل الدولة بعيداً عن 
كل التحديــات الفئوية الضيقة الن 
رســالتنا الوطن اجلمهور الذي يحترم 
االعالم بســبب الكلمة احلــرة وهذا 
ما يوجب من جميــع اإلعالميني رص 
الصفوف دون ان ينال منا ما يشاع من 
أخبار تؤثر على هيبــة وصدق االعالم 
وباعتبارنا شــركاء في بناء الدولة من 
خالل ما ســنعلنه فــي مركزنا قريبا 
وخالل هذه الســنة من برامج تتصل 

مبحاربــة الفســاد باســتخدام كل 
مالدينا من معلومات ألن اجناح هكذا 
برامج تتطلب أن يكون اإلعالمي طرف 
فيــه ألن الرأي العــام مرجعه اإلعالم 
الدولة  ومن هذا فــإن على رجــاالت 
وقياداتهــا أن يأخذوا بنظــر االعتبار 
استشارة وشراكة اإلعالم واإلعالميني 
مبا يقدمون عليه من حدث داخل العراق 
وخارجه ألن اإلعالم هو مفتاح الطريق 

وبوابته الواسعة أمام اجلمهور.
 بعــده حتــدث الدكتور رائــد فهمي 
باختصار عن املنهاج احلكومي مؤكداً 
علــى ان بلدنــا بحاجة ماســة الى 
االصالح فــي جوانب كثيرة والتي كثر 
االنتخابات  وبعــد  قبل  عنها  احلديث 
ألن الشعب يريد التغيير واالصالح وإن 
البرنامج املقدم مقبــل رئيس الوزراء 
قد سجلت عليه عدد من املالحظات 
خاصة من جانــب احملافظات املتضررة 
بالتعليم  تتعلــق  التــي  وبقضايــا 
والصحة لنموها اخلاص على حساب 
املواطن بشــكل  العام وهو ما يرهق 
كبير اضافة الى اليات الســوق ، وفي 
باب احلريات أكــد النائب فهمي مبنع 
اســتخدام احلريــات لألضــرار العام  
وكان على البرنامــج أن يضع صيانة 
احلريــات هي فــي املقدمــة حيث ان 
صيانة احلريات تأتــي قبل األضرار بها 
وليس بعدها في أوليات العمل بها  ، 
ومع أن تكون األهداف جيدة لكن من 
الضروري أن تكون هناك اليات محددة 
وواضحــة للعمل وكيف ســيتحقق 
البرنامج وهذه لألســف غير واضحة 
فــي البرنامج مع اشــكالية أوليات 
بالتنفيذ ألنه  والسير  املنهاج  انتظام 

ال ميكن حتقيق كل شــيء في آن واحد 
لــذا يتوجب أن تكون هنــاك أولويات 
وبهذا داللة سياســية وعلمية وكذا 
فــي جوانب  االقتصاد  في مجــاالت 
الصناعة والزراعــة وايهما االهم في 
البدء وبالتركيز عليــه وفق األولويات 
وفي التوجه االقتصادي ما اذا ان يكون 
ليبرالياً مثالً ، وتطرق الى حكم املوازنة 

في تطبيــق وتنفيــذ البرنامج الذي 
وضع للســنوات -2019 2022حيث أن 
املوازنــة مبفرداتها يصعــب في األقل 
فــي عــام 2019 من حتقيــق ما جاء 
عليه البرنامج مــن اصالحات خاصة 
في مجال البطالة وتنفيذ مشــاريع 
كبرى ، وفي جانب احلقوق أكد النائب 
رائد فهمــي على أن تكــون املعاجلة 

واجملتمعية  اخلدميــة  احلقوق  باب  في 
تأتي باألوليات قبل معاجلة احلقوق  أن 
التنمية  السياســية وفــي مجــال 
االقتصاديــة وفرص العمــل ممكن أن 
يتحقق ذلك من خالل حتصيل الدعم 
الدولي حيث العالم مستعد لدعمنا 
ماديــاً وعلــى العــراق أن يقابل هذا 
الدعم املطلوب بتقدمي صورة واضحة 

لسياســته اخلارجية وقراءة ماذا يريد 
العالم من العراق ، كما وانه في ختام 
حديثه لــم يخفي مــن أن البرنامج 
الى االنتقاد في اجتاهني األول  يتعرض 
من أجل حتسينه ومتكني رئيس الوزراء 
من تنفيذه واآلخر بالعكس منه متاماً 
، املطلــوب عمومــاً حســم وتعديل 
أولويات التنفيذ ليكون قابل بشــكل 
سلس لتنفيذ ما جاء فيه وفق الزمن 

املقرر لتنفيذ بنوده .
 بعده تناول اإلعالمي والكاتب محمد 
عبــد اجلبــار الشــبوط احلديث عن 
البرنامج ليشــير الــى ان اننا نناقش 
املنهاج وليس البرامــج ، وأن الرئيس 
ســيصعب عليه التعهــد بالتنفيذ 
وانه كما سبقه من رؤساء احلكومات  
الثــالث لم تكن  الســابقة للدورات 
لترتقي ملســتوى حقيقة ما يجب أن 
تكــون عليه ليصار لوضــع البرنامج 
وامكانية التنفيــذ ألن البرامج يجب 
أن تكتب وفق دراســة وبزمــن ورؤية 
واقعية ومعقولة وليس بطريقة تولي 
املنصب مثــل ما حصل فــي جميع 
الوزارات من قبل حينما يسمى ويعلن 
عن اســم رئيس الوزراء يصار لتقدمي 
برنامجــه ، علينا أن نعــي أن املواطن 
يريد مــن البرنامج ويتمنــى ان يجد 
هدفني ، أولهما أن يرى العراق متقدما 
بالدرجة األولى في املعيشــة الراقية 
والســعادة واحلرية ، ثانيهما أن يرتقي 
واخلدمات  والصحة  التعليم  مستوى 
األخــرى مثــل الســكن واحلصانــة 
للمواطن ولهذا فاننا لم جند اشــارة 
الــى الدولة احلضاريــة واملتقدمة وال 
اشارة لتحسني معيشة املواطن وامنا 

ذهب بــه الى فلســفة الدولة غافالً 
فيه حتسني مستوى معيشة املواطن 
غيابها  فــي  كبيرة  مشــكلة  وهذه 
حيث يغيب مــا يهم ويخص املواطن 
من منهــاج احلكومــة ، وفــي رؤية 
اســتكمال بناء الدولة لدى الشبوط 
أن تكون هناك فلسفة حيث املوجود 
وليس فلسفة  فيه فلسفة مكونات 
املواطن أي الشعب الذي يجري أن لكل 
مكون من مكونات الشعب حصة من 
الــوزراء والدرجات اخلاصة نزوالً لقيادة 
الفلســفة  األخرى وبهذه  املناصــب 
أي فلســفة املكونات  تضيع الدولة 
ولكن حينما يكون االعتماد فلســفة 
املواطن ســتكون الدولة بأفضل بناء 
وبأســس حصينة ، حيث ال بد من ان 
يكون هناك انتخــاب فردي ومعارضة 
..الخ ومتــى ما نخرج من فلســفة 
املكون الى فلســفة املواطن سنكون 
قد جنحنــا في اقامة دولــة حقيقية 
هنا  وشدد  ومؤسساتها  رآساتها  في 
على أن تكون تشــريعات وقوانني من 
شأنها ترسيخ قيم املواطنة والهوية 
الوطنية لبناء دولــة حضارية بعيدة 
واالستفادة  التخندق  عن كل اشكال 
من أخطاء العملية السياسية ، وقد 
أشــار أيضا الشــبوط الى أن رئيس 
الوزراء عادل عبــد املهدي غير قادر أن 
يخرج من فلسفة املكون وإال لكنا قد 

وجدناها في املنهاج الوزاري.
 وفي اخلتــام طرح احلضــور عدد من 
التي  واالقتراحات  واألفكار  األســئلة 
تتعلــق مبوضوع اجللســة وتصب في 

سبل تنفيذ البرنامج احلكومي .

مكتب الدكتور عدنان السراج
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جانب من االستضافة

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن مجلس محافظة بغداد، 
استالم  مباشرته  االحد،  امس 
طلبــات الترشــيح ملنصــب 
مؤكــدا   , بغــداد  محافــظ 
من  عــدد  اســتلم  اجمللس  ان 
الطلبــات رافضا االفصاح عن 

اسماء املتقدمني.
االعالم  جلنــة  رئيــس  وقــال 
والثقافة رعد جبار اخلميسي إن 
“مجلس محافظة بغداد باشر 
اليوم االحد – امس - باســتالم 
طلبــات الترشــيح ملنصــب 
ان “اجمللس  , مبينــاً  احملافــظ” 

اســتلم عدد من الترشيحات 
بداية دوامه الرسمي”.

واضــاف اخلميســي، أن “املدة 
الطلبــات  لتقــدمي  املقــررة 
ســتنتهي في نهايــة الدوام 
الرسمي ليوم اخلميس املقبل” 
, موضحاً ان “الطلبات  املرفقة 

بالسيرة الذاتية ستعرض على 
جلنة قانونية لغرض مطابقتها 
وضعها  التــي  الشــروط  مع 
بأحد  االخالل  حال  وفي  اجمللس 
الشــروط فســيعتبر الطلب 
مرفوضــا ويبلــغ بــه صاحب 

الطلب” .

بغداد ـ الصباح الجديد:
القضــاء  مجلــس  أعلــن 
األعلى، امس األحد، تشــكيل 
فــي  جديدتــني  محكمتــني 
والســيبة  قصر  ام  ناحيتــي 
محافظــة  الــى  التابعتــني 
برئاســة  ترتبــط  البصــرة، 

محكمــة اســتئناف البصرة 
االحتادية.

وذكر بيــان للمجلــس تلقت 
» الصبــاح اجلديد » نســخة 
االولــى  “احملكمــة  أن  منــه، 
القضاء  دار  باســم  شــكلت 
فــي ام قصر والثانية باســم 

دار القضاء في الســيبة على 
ان تضــم كل منهما محاكم 
البداءة واالحوال الشــخصية 
ومحكمـــة  اجلنح  ومحكمة 

التحقيق”.
واضاف البيــان أن “دار القضاء 
في ام قصر والســيبة يرتبط 

برئاســة محكمة اســتئناف 
البصرة االحتادية ومت تشكيلهما 
بنــاء على ما عرضته رئاســة 
االحتادية  البصــرة  اســتئناف 
قانــون  ألحــكام  واســتناداً 
رقــم  القضائــي  التنظيــم 

160لسنة 1979”.

مجلس بغداد يباشر استالم
الترشيحات لمنصب محافظ بغداد

مجلس القضاء يشكل محكمتين جديدتين
في ناحيتي ام قصر والسيبة



واسط تستعد لمواجهة 
سيول محتملة بعد ان 

هدمت السابقة قرى كاملة

الزراعة تمنع استيراد 
الطماطة لوفرة المنتج 

المحلي

جهود القضاء تطيح بعصابات 
اخلطف في بغداد يواجه أفرادها 638 

حكما باإلعدام واملؤبد
الفتا الــى ان "اخللية اطاحــت بـ374 
موزعني على شــكل عصابات  متهماً 
منظمة للخطــف ويتراوح معدل افراد 
العصابــة الواحــدة ) 3ـ 14 ( فرداً وان 
638 حكما قد صــدر بحقهم من قبل 
محاكم اجلنايات كون كل متهم ارتكب 
اكثر من جرمية وان اغلب هذه االحكام 
االعدام شــنقاً حتى املوت بنسبة 90% 
املؤبد  بالسجن  احكاماً  كانت  والبقية 
مما ساهم بانخفاض نسبة هذه اجلرائم 
فــي مناطق العاصمة بغداد بشــكل 

كبير".
واضــاف عبد دلــي ان "اخلليــة وعند 
املباشــرة بأعمالها اطاحــت بالعديد 
من هذه العصابات املنظمة فقد القي 
القبض علــى 148 متهما موزعني الى 
مجاميع منظمة متخصصة باخلطف 
بانخفاض  2015 مما ساهم  العام  خالل 
اجلرمية ليصبح عــدد املتهمني الذين مت 
 )85( 2016 القبض عليهم خالل العام 
متهمــا اي انخفضت اجلرمية بنســبة 
%50 "، الفتــاً الــى ان "اغلب عمليات 
القبض علــى املتهمني يصاحبها حترير 

اخملطوف او الضحية".
وبني انه "عند انخفاض نســبة اجلرمية 
صــدر اعمــام مــن مجلــس القضاء 
االعلــى يقضي بنظــر قضايا اخلطف 
في الرصافة مــن قبل محكمة حتقيق 
الرصافــة األولى وفي الكــرخ من قبل 
محكمــة التحقيق املركزيــة اي جرى 
توزيــع املهــام دون حصــر التحقيــق 
بهذه اجلرائم مــن قبل خلية مكافحة 

اخلطف"، موضحا ان "مجلس القضاء 
األعلى اصــدر اعماما جديداً أوكل فيه 
مهام التحقيق بجرائــم اخلطف التي 
تكون دوافعها ابتــزازا ماليا او إرهابية 
الى خلية مكافحــة اخلطف املرتبطة 
بالهيئة التحقيقية في قيادة عمليات 
بغــداد وبإشــراف قاضــي حتقيق في 

محكمة التحقيق املركزية".
واكد عبــد دلــي ان "اخللية باشــرت 
مهامهــا وألقــت القبــض على 107 
متهمــني خــالل العــام 2017 توزعوا 
يتراوح  على شــكل عصابات منظمة 
معدل أفراد العصابة الواحدة مابني )3 
ـ 14( فرداً مما ســاهم بانخفاض معدل 
اجلرميــة ليصبح عــدد املتهمني امللقى 
القبض عليهم خالل العام 2018 ) 34 
( متهمــاً"، مضيفا ان " حزيران املاضي 
شهد عملية القبض على آخر عصابة 
للخطف، ومنذ ذلــك احلني انخفضت 
نســبة هذه اجلرائم من قبل عصابات 
%100 في العاصمة  منظمة بنســبة 
بغداد، وما يحدث من عمليات للخطف 
معــدودة وليســت منظمــة ولدوافع 

مختلفة".
ويكمل القاضــي ان "بعض العصابات 
كانــت تنتحل صفة األجهــزة األمنية 
عبر ارتدائهم الزي العسكري ويحملون 
أســلحة وهويات مزورة واستخدامهم 
عجالت دفع رباعي مظللة مما يســهل 
عملية مرورهم عبر السيطرات ونقاط 
التفتيــش"، مشــيرا الــى ان "اغلب 
عمليات اخلطــف كانت تقع في جانب 
 % 90 العاصمة بنســبة  الرصافة من 
وان الضحايا  الكرخ  والبقية في جانب 
غالباً ما يتم اختيارهم عبر ما يســمى 

شــعبيا )عالس( اي شــخص يشــي 
مبعلومات عــن الضحية وتتم متابعته 

ومراقبته".
ويقسم عبد دلي عصابات اخلطف الى 
نوعــني "منظمة متتهــن اخلطف عبر 
وأخرى  وإمكانات عالية جداً  أســاليب 
تبحــث عن أي مورد مالــي عبر ارتكاب 
جرائم جنائية عدة من بينها اخلطف"، 
موضحا ان "اغلب جرائم اخلطف يكون 
الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار 
املبالغ املالية التي كانت تطلب من 50 
الــف دوالر أميركي وصــوالً الى املليون 

دوالر".
وذكر قاضي التحقيق ان "اغلب عمليات 
القبض علــى املتهمني يصاحبها حترير 
او الضحية وهذا يعتمد على  اخملطوف 
بالســرعة  االخبار عــن حالة اخلطف 
القصوى وبشــكل مباشر من قبل ذوي 
الضحية وتتم اتخــاذ االجراءات كافة 
ومتابعة اجملرمني عبر وسائل وإمكانيات 
فنية متقدمة جــداً "، داعيا املواطنني 
الى "ضــرورة اإلخبار عن حاالت اخلطف 
بالســرعة القصوى وبشــكل مباشر 
الــى خلية اخلطف املرتبطــة بالهيئة 
التحقيقية في قيــادة عمليات بغداد 
وحترير  اخلاطفني  القبض على  ليتسنى 

الضحية".

احملور: لم نتنّب مرشحاً للدفاع 
لغاية اآلن.. والدراجي قّدم عن طريق 

االنترنت
وكشــف، عن "مقترح تقدمنا به إلى 
عالوي بأن يتنازل عن متســكه بالدفاع 
مقابــل حصولــه على اي مــن وزارات 
املكون السني الستة في حكومة عادل 

عبد املهدي، لكنه رفض ذلك".
ويتخــوف النائب عن احملــور، من "ادارة 
الــوزارات االمنيــة ســواء الداخليــة 
أم الدفــاع بالوكالة كمــا حصل في 
حكومة نــوري املالكي بني عامي 2010 

إلى 2014".
ويــرى، أن "العــراق لم يصــل بعد إلى 
احلكومــة املثاليــة لكــي نتخلى عن 
زالت  الــوزارات، فما  اســتحقاقنا من 
الداخلية والتعليــم العالي من حصة 
املكون الشــيعي، في حــني أن التربية 
والدفاع مــن حصلة املكون الســني، 

وهكذا بالنسبة لبقية الوزارات".
وأوضح الكربولي، أن "املكون الســني 
لــم يقدم اي مرشــحاً لــوزارة الدفاع 
طيلة احلكومات الســابقة، أمنا تفرض 
اسماء علينا نضطر للموافقة عليها، 
ونحن اليوم نبحث عن تقدمي الشخص 

املناسب".
وبني، أن "مطالبتنا احلالية تشمل الغاء 
قيادات العمليــات في احملافظات ايضاً، 
لكي يتحمل الوزير املسؤولية الكاملة 
عن امللف العســكري، ألنه بخالف ذلك 
لن يســتطيع نقل اي جنــدي أو حتريك 

قطعات عسكرية".
الكربولــي "كتالً سياســية  وأتهــم 
مبحاولــة عرقلــة تســمية الــوزارات 
االمنية، كونها تســيطر على مفاصل 
فيها الســيما االقســام املسؤولة عن 

التسليح والتعاقد".
وأورد، أن "حتالف احملور لم يقدم اي اسم 
بشكل رسمي إلى عبد املهدي ملنصب 
وزير الدفاع لغاية االن، وأن مســاندتنا 
لهشــام الدراجي جاءت بوصفه مهنياً 
حيث انه تقدم للترشــيح عبر شبكة 

االنترنت".
وأكمــل الكربولي بالقــول، إن "حتالف 
كثر  مرشــحني  تقدمي  بامكانــه  احملور 
حلني أن حتصل لدى رئيس الوزراء قناعة 
باي منهم، وأن االســماء التي نسعى 
لتقدميهــا جميعهــا من املؤسســة 
العســكرية، كوننا نشــعر اهمية أن 
تدار الوزارة من ضابط مهني بعيداً عن 

االحزاب".
مــن جانبه، يتوقــع النائب عــن احملور 
اخلربيط  اهلل  عبــد  االخــر،  الوطنــي 
في حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"تكتمل الكابينــة الوزارية قبل نهاية 
التسريبات  بحســب  احلالي  الشــهر 

الواردة الينا".
ويأمل اخلربيط، بأن "يتم حسم الوزارات 
االمنيــة من خالل اختيار شــخصيات 

مهنية ومتتع باخلبرة والنزاهة".
ولفت، إلى أن "كتلة احملور الوطني هي 
صاحبة احلق في تقدمي املرشح ملنصب 
وزير الدفاع كونها ممثلــة للمكون في 

مجلس النواب".
وأســتطرد اخلربيط، أن "بقــاء الوزارات 
االمنية شاغرة ومن دون حسم االسماء 
املرشــحة اليها يوصل رسائل سلبية 
وممكن أن يعرض البالد إلى مشــكالت 

وخروق".
يشــار إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع 
ما زالتــا ضمن احلقائــب التي لم يتم 
حسمها في حكومة عادل عبد املهدي 
لغاية االن بســبب اخلالفات بني كتلتي 

البناء واالصالح واالعمار.

سائرون تطالب بإلغاء بدل اإليجار 
للنواب والوزراء

 مستدركاً بالقول "فإن لم تنتهوا عن 
دعمنا وسيسلبكم  ذلك ســلبناكم 
الشــعب صوته.. يا أيها النواب صوتوا 
من أجل كرامة الفقير فالفقراء أحباب 

اهلل".
ورد احللبوســي ضمنياً على الســيد 
الصدر قائال:، ان "البرملان لم يُضف أي 
مخصصات لنوابــه ولم ولن يتخذ أي 

قرار ملنح نفسه امتيازات إضافية".
وتثير مخصصات املســؤولني والنواب 
في العراق جداًل على الدوام؛ بســبب 
املبالغة في صرف األموال عليها، فيما 
إن اخملصصات  تقول مراكز مختصــة 
والهبات من أبرز ملفات الفســاد في 

البالد.

وزير املالية: منهاج احلكومة اجلديد 
يركز على تطوير االقتصاد واخلدمات 

ومحاربة الفساد
ان "هذا يتطلب ترســيخ  إلــى  الفتاً 
ثقافــة قبــول التغييــر والتجديــد 
ويتطلــب ايضا دعم اصدقــاء العراق 
من خــالل خبراتهم لتطويــر كفاءة 
ملا  االملانية  اخلبرات  وباالخص  العاملني 
متتلكه من خبرة طويلة ومهنية عالية 

في ادارة مؤسساتها".
وتابع: "ســندعم وسنشجع القطاع 
اخلاص ألخذ دوره فــي تقوية االقتصاد 
العراقي بكل جوانبه وباالخص النظام 

املصرفي".
من جانبه، اشــار السفير األملاني، الى 
االوربي مســتعدين  "املانيا واالحتاد  ان 
الى تقــدمي الدعم الكامــل حلكومة 
وشــعب العراق من اجل اســتكمال 
بنــاء مؤسســاته وترســيخ النظام 

الدميقراطي فيه".

رؤوس األموال تفر من تركيا ومؤشر 
البطالة يرتفع فيها حتى 11.1 من 

املئة
وأشــارت البيانــات احلكومية اجلديدة 
إلــى أن البطالة غيــر الزراعية بلغت 
13.2 باملئة في املتوســط خالل الفترة 
املمتدة مــن يوليو إلى ســبتمبر من 

العام اجلاري.
االئتماني  التصنيــف  وكالــة  وقالت 
موديز في 9 نوفمبر اجلاري، إن "عاملا من 
األلم" ينتظــر االقتصاد التركي خالل 
السنة املقبلة، خصوصا بعد تسجيل 
الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.
وذكــرت موديــز، وفق ما نقــل موقع 
"بلومبــرغ"، أن االنخفاضــات التــي 
شــهدتها الليرة هذا العام ستترجم 
إلى مشاكل اقتصادية حادة، في وقت 
يتباطأ فيه النمو باألســواق املتقدمة 

والناشئة.
وتأتــي هذه التوقعات، فــي وقت أكد 
صندوق النقــد الدولي أن منو االقتصاد 
التركــي قد ينخفض إلى 0.4 في املئة 
خالل 2019، من 3.5 في املئة هذا العام.

وقــال الصندوق في تقرير: "ســيكون 
لليــرة الضعيفــة وارتفــاع تكاليف 
االقتراض انعكاســا على االســتثمار 

واالستهالك".
وشــهد يوم العاشــر من أغسطس 
املاضي، ذروة هبــوط الليرة هذا العام، 
حيث هوت العملية بنحو 18 في املائة 
التعامالت، في حني خسرت منذ  أثناء 
بدايــة العام اجلاري ما يقــارب 40 في 

املائة من قيمتها.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:
االخيــرة  االمطــار  موجــة  ادت 
الــى اغراق العشــرات من جحور 
وانفــاق تنظيم داعــش االرهابي 
فــي اطــراف محافظــة نينوى، 
فلوله،  بقايا  وتعميق مشــكالت 
فيما اســتمرت القــوات االمنية 
فــي القبــض علــى العديد من 
بقايا داعش علــى وفق معلومات 
اســتخبارية مــن املواطنني ومن 

االجهزة االستخبارية بنينوى.
وقال مصدر امنــي عراقي مطلع 
في حديث الــى "الصباح اجلديد" 
شريطة عدم الكشف عن هويته 
ان "موجة االمطــار االخيرة التي 
العراق  انحــاء  معظــم  عمــت 
نينوى، وما  وبضمنها محافظــة 
نتج عنها من ســيول اســهمت 
في تعميق ومضاعفة بقايا فلول 
خاصة  االرهابي،  داعــش  تنظيم 
اولئك الذيــن يتخذون من اجلحور 
املنبســطة  املناطق  في  واالنفاق 
الســهلية كمقرات لهم مبناطق 

جنوبي املوصل وغربها".
واضاف "علــى وفق معلومات من 
عدة مصادر محلية، ومت مقاطعتها 
وحتليلها، فان العشرات من جحور 
وانفــاق تنظيم داعــش االرهابي 
االخيرة  االمطــار  مبوجــة  غرقت 
ودخلت اليها الســيول، وافسدت 
واطعمة  اسلحة  من  محتوياتها 

ومعدات غيرها".
واشــار املصدر الى انه "على وفق 
بعض املصــادر، فــان الكثير من 
عناصر التنظيم مــن الذين كان 
يتخــذ تلــك االنفاق كمــأوى له 
اضطروا للبقاء في العراء او جلأوا 
منهم،  قريبة  ومغــارات  لكهوف 
النهم يخشــون العودة للمناطق 
املأهولة بالسكان كالقرى وغيرها 
خشــية االبالغ عنهــم من قبل 

االهالي".
وتابــع "بعدما كان تنظيم داعش 
التغيــرات  يســتغل  االرهابــي 
املناخية الســيئة لتنفيذ اعمال 
ارهابية ضــد القوات االمنية، بات 

االن يعاني منها وبشدة".
داعيا "اهالــي القرى واملناطق في 
جنــوب وغربي املوصل التي يُرجح 
بوجــود بقايــا فلــول داعش في 
املناطق الصحراوية  اطرافها وفي 
غير املأهولة ممن قد يكونوا يلوذون 
التعاون  الــى  واالنفاق،  باجلحــور 
مــع القــوات االمنيــة وابالغها 
باية حتــركات لبقايا داعش بهدف 
القبض عليهم او القضاء عليهم 
اذا حالوا التصدي للقوات االمنية 

العراقية".

على صعيــد متصل، قــام فوج 
الطــوارئ الثانــي عشــر التابع 
لقيادة شــرطة نينوى، وبناًء على 
أوامــر قبض صادرة عــن القضاء 
على  بالقبض  املواطنــني  وتعاون 
6 مــن عناصــر تنظيــم داعش 
كانوا  قضائياً،  املطلوبني  اإلرهابي 
يعملون فيما يســمى بـــ )ديوان 
بأنه كان  إعتــرف  أحدهم  اجلند(، 
مســؤول علــوة تل عبطــة أبان 
سيطرة داعش على املدينة، حيث 
مت القبض عليهم في مناطق حي 
الزهــراء و اخلضــراء و اإلخاء في 

اجلانب األيسر من املدينة.
كما متكنت قوة من قيادة عمليات 
وفــق معلومات  وعلــى  نينــوى 
اســتخبارية دقيقــة مــن القاء 

القبــض علــى احــد االرهابيني 
املطلــوب للقضاء فــي منطقة 
احلميدات )25 كلم غرب املوصل(، 
القبض  أخــرى  قوة  القــت  كما 
على اخــر في منطقــة تلكيف، 
في حني فجرت مفارز املعاجلة ٩٤ 
عبوة ناسفة مختلفة و١٥٨ لغما 
تالفا ضد الدبابــات، ضمن قاطع 
عبوات   ٤ فجرت  فيما  املسؤولية، 
ومقــذوف عيار  الصنع  محليــة 
١٥٥ ملم خــالل عملية لتطهير 

منطقة كفرج.
وايضــا  في غرب املوصــل، اعلن 
في  املعنوي  والتوجيــه  اإلعــالم 
قيــادة عمليات نينــوى عن متكن 
االســتخبارات  مديريــة  مفــارز 
العســكرية في الفرقــة 20 من 

خللية  نــواة  وتفكيــك  اختــراق 
بادوش كانت  ارهابية في ناحيــة 
عناصر  الستقطاب  التحرك  تروم 
تنشط  ارهابية  خاليا  لتشــكيل 
املطلوبني  من  وهما  احملافظة،  في 
قبض  مذكرات  مبوجــب  للقضاء 

وفق احكام املادة 4 إرهاب.
فيما قامت قوات مشــتركه من 
لدعم  اضافــه  واحلشــد  اجليش 
الى  بالدخــول  اجليــش  طيــران 
منطقــه زور كنعــوص جنوبــي 
القيــارة )609 كلم جنوب املوص( 
ملالحقــة ومكافحة جيوب العدو 
وتدميــر ما تبقى مــن مضافات 

وانفاق ومحتويتها.
اما مديرية مكافحة إجرام شرطة 
نينــوى، فقــد قامت وبنــاًء على 

معلومات إســتخبارية وبالتعاون 
من املواطنني وباالستناد الى أوامر 
قبض قضائية بالقاء القبض على 
16 متهما بينهــم 7 عناصر من 
عصابات داعش اإلرهابية الصادرة 
بحقهــم مذكرات قبــض، اربعة 
منهم كانوا يعملون مقاتلني فيما 
يسمى بديوان اجلند وثالثة منهم 
باحلسبة  يســمى  فيما  يعملون 
على  داعش  فترة ســيطرة  خالل 
املتهمني مطلوبني  وبقية  املوصل 
بقضايا ســرقات مختلفة ومواد 

قانونية أخرى.
ومت القبــض عليهــم في مناطق 
بينهم  املوصل  ملدينــة  مختلفة 
ثالثــة مت القبض عليهم في قرية 

متارات غرب مدينة املوصل.

موجة االمطار االخيرة 
التي عمت معظم 
انحاء العراق وبضمنها 
محافظة نينوى، وما نتج 
عنها من سيول اسهمت 
في تعميق ومضاعفة 
بقايا فلول تنظيم داعش 
االرهابي، خاصة اولئك 
الذين يتخذون من الجحور 
واالنفاق في المناطق 
المنبسطة السهلية 
كمقرات لهم بمناطق 
جنوبي الموصل وغربها

استمرار اعتقال بقايا فلول التنظيم اإلرهابي

السيول تغرق عشرات الجحور واألنفاق
لداعش بأطراف نينوى

تكريت ـ بتفجير ارهابي
االحد سيارة  انفجرت مساء امس 
مفخخة وســط مدينــة تكريت 
مركز احملافظــة، وادى االنفجار الى 
استشــهاد واصابة 21 شــخصا 

بينهم نساء.
وقال قائد الشــرطة اللواء قنديل 
بســيارة  انفجــاراً  ان"  اجلبــوري 
مفخخــة هز حي األطباء وســط 
مدينة تكريت راح ضحيته خمسة 
شــهداء و١٦ جريحــاً معظمهم 
حالتهم خطرة وما زال البحث جارٍ 

عن أطفال مفقودين".
واضــاف، ان"الســيارة ركنها احد 

مطعم  مــن  بالقرب  االرهابيــني 
الفلوجة الســياحي وسط قضاء 
تكريــت ومت تفجيرها عــن بعد"، 
مبينا ان"كاميرات املراقبة كشفت 
عن مالمح اإلرهابي وما زال البحث 

جارٍ عن مكان اختفائه".
للتجوال  حظــٍر  اجلبــوري،  واعلن 

وسط تكريت حتى إشعار اخر.

ديالى - مقتل ارهابي
اعلنت اللجنة االمنية في مجلس 
ديالــى، االحد، مقتــل ارهابي من 
داعش بضربة جوية شمال شرقي 

ديالى.
وقال رئيس اللجنة صادق احلسيني 

ان"عنصــرا إرهابيا من داعش قتل 
في ضربة جوية في مناطق حمرين 

شمال شرقي ديالى".
واضاف، ان"الضربة نفذت بناء على 

معلومات استخباراتية".

بغداد - القبض على إرهابي
باعتقال  امــس،  امني  افاد مصدر 

ارهابي غربي العاصمة بغداد.
وقــال املصدر: ان "الفــوج الثالث 
اللواء الســادس فرقة ٢ شــرطة 
احتادية القى القبض على مطلوب 
وفــق املادة 4 /إرهــاب في منطقة 
حي احلســني غربي بغــداد صادرة 

بحقه مذكرة قبض قضائية".

وأضاف: "مت تســليم اإلرهابي إلى 
اإلجراءات  إلكمال  اخملتصة  اجلهات 
القانونية بحقه"، مشــيرا الى ان 
"العملية متت باالشتراك مع جهاز 

األمن الوطني دائرة أمن بغداد".

نينوى- تدمير 3 اوكار إرهابية
األمني، امس  اإلعــالم  اعلن مركز 
االحــد، تدميــر 3 اوكار لالرهابيني 
بعملية امنية في محافظة نينوى.
وقــال املركز في بيــان: "بناًء على 
دقيقة،  اســتخبارية  معلومــات 
شــرعت القوات األمنية في اللواء 
وبإشــراف   20 الفرقة  66 ضمــن 
ميدانــي من قبل قيــادة عمليات 

نينوى بعملية نوعية في سلسلة 
منطقة  ضمــن  بــادوش  جبــال 

العالن".
عن  أسفرت  ان"العملية  واضافت، 
تدمير عدد من العبوات الناســفة 
و3 أوكار لالرهابيني أحدهم يتجاوز 
طوله 100 متر من قبل الهندسة 
التحالف  قوات  طيران  العسكرية 

الدولي".

االنبار - تفجير عبوات ناسفة
أفاد مركز اإلعالم األمني، األحد، بأن 
عمليات اجلزيرة عثرت على 6 قنابر 

وفجرت عبوات ناسفة في األنبار.
وقال مركــز اإلعالم، فــي بيان إن 

"القوات االمنية في قيادة عمليات 
اجلزيرة وخالل عملية بحث وتفتيش 
البغدادي متكنت من  ضمن مدينة 
العثور علــى 6 قنابر من مخلفات 

عصابات داعش اإلجرامية".
وأشــار إلى، أن "العملية اسفرت 
ايضا عــن العثور علــى 6 عبوات 
ناســفة على شــكل جليكانات 
خالل تفتيش في ناحية الدوالب، مت 

التعامل معها أصوليا".
وبني، أن "القوات متكنت من تفجير 
3 عبــوات ناســفة علــى احلدود 

العراقية – السورية".

كركوك- العثور على متفجرات

اعلنــت قيادة الشــرطة االحتادية 
في كركــوك، االحد، العثور على 6 
قذائف حربية لداعش في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ، ان "اللواء 
الرابــع ضمــن عمليــات الفرقة 
في  احتاديــة  اخلامســة شــرطة 
كركــوك متكنت من العثور على ٦ 
قذائف حربية من مخلفات داعش 
على شكل عبوات ناسفة و ٣متر 
من فتيل كورتكــس و ١٢ قداحة 

كهربائية".
واضافت، ان "العملية جاءت خالل 
نويشــني  قرية  تفتيــش وتطهير 
ووادي الكرحة في ناحية الرشــاد 

قضاء احلويجة".

21 شهيدا وجريحا بتفجير سيارة في تكريت * القبض على إرهابي في بغداد وقتل آخر في ديالى
تدمير 3 اوكار لإلرهابيين في نينوى * تفجير عبوات ناسفة على حدود الجزيرة
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بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مجلس محافظة واسط، امس األحد، 
عن تعرض قــرى كاملة للهــدم واحملاصرة جراء 
الســيول، وفيما أكد عدم تسجيل اية خسائر 
بشــرية، توقع حدوث مزيد من الســيول خالل 

االيام املقبلة.
وقال عضــو اجمللس غالب الردينــي في تصريح 
تابعته الصباح اجلديــد إن “قرى كاملة تعرضت 
للهدم والتضرر جراء اجتياح الســيول لها خالل 
االيام املاضية”، مبينا أن “مناطق زرباطية وشيخ 

سعد وبدرة وجصان هي أكثر املناطق تضررا”.
وأضاف الرديني، أنه “لم يتم تسجيل اية خسائر 
بشــرية لغاية االن في احملافظة”، مشيرا إلى أن 
“احملافظة حتاول تصريف املياه عبر قنوات معينة 

الى نهر دجلة لغرض االستفادة منها”.
وتوقع الرديني أن “تشــهد االيام املقبلة حدوث 

املزيد من السيول”.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الزراعة، االحد، عن حصول املوافقة 
اعتبارا من  مبنع اســتيرات محصول الطماطة 

االمس معللة السبب بوفرة املنتج احمللي.
وقالت الوزارة في بيان تلقتالصباح اجلديد نسخة 
منه: "اســتناد للصالحيات اخملولة لوزير الزراعة 
مبنع وفتح االستيراد في ضوء وفرة وشحة املنتج 
الزراعــي احمللي ووفقا ملا جــاء في كتاب مجلس 
الــوزراء / جلنة الشــؤون االقتصادية والذي نص 
على منع دخول الســلع املشــمولة باملنع وفق 
الروزنامة الزراعية، حصلــت املوافقة على منع 
املنافذ  استيراد محصول الطماطة ومن جميع 
احلدودية واعتبارا من الثامن عشــر – امس – من 

الشهر اجلاري.
واضافت الــوزارة، أن "عملية املنع جاءت نتيجة 
لوفرة املنتــج احمللي من هذا احملصــول"، مبينة 
أن "سياســة الوزارة هي حمايــة املنتج احمللي 
من جانب وحماية املســتهلك مــن جانب اخر 
ومن خــالل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضال عن 
البيانات الــواردة من مديريات الزراعة والتي تبني 

مدى وفرة اوشحة املنتج الزراعي احمللي".

عمليات البحث عن بقايا داعش
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تخفيض اجور النقل من 
ساحة عباس بن فرناس الى 

مطار بغداد الى النصف

تدريسي في جامعة 
كربالء يحصل على 

براءة اختراع 

فتح عدد من الشوارع 
في الزعفرانية ببغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة النقل، أمس االحد، عن تخفيض اجول 
النقل من ســاحة عباس بن فرناس الى مطار بغداد 
بنســبة %50. وذكر بيان للوزارة تلقــت « الصباح 
اجلديد « نســخة منــه، ان « وزير النقــل عبد اهللا 
اللعيبي امــر خالل زيارتــه امليدانية ملطــار بغداد 
الدولي، بتخفيــض اجور النقل بنســبة %50 من 
ساحة عباس بن فرناس الى مطار بغداد وبالعكس».
واضاف البيان انه « سيتم تخفيض الكلفة لتصبح 

خمسة آالف دينار بدالً من عشرة آالف دينار».

بغداد - الصباح الجديد: 
حصل التدريســي في كلية الهندســة بجامعة 
كربالء الدكتور عباس ســاهي شــريف، على براءة 
اختراع لتمكنه مــن تصميم وتصنيع جهاز حملاكاة 
شدة اإلشعاع الشمسي على اجملمعات الشمسية.
وتضمنــت البــراءة التــي منحها اجلهــاز املركزي 
للتقييس والســيطرة النوعيــة، تصميم وتصنيع 
جهاز حملاكاة شــدة االشعاع الشمســي لدراسة 
خواص املوائع في مجــال الطاقات املتجددة والنانو 

تكنولوجي.
وتهدف البــراءة، الــى متكني الباحثــني واملهتمني 
من إجــراء األبحاث واملقارنــات العلمية في مجال 
وتذليل  تكنولوجــي  والنانــو  املتجددة  الطاقــات 
الصعوبات التــي يواجهها الباحثــون بعمل مثل 
هذا االختبارات الختالف شــده اإلشعاع الشمسي 

واختالف الطقس.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت امانــة بغداد، أمس االحــد، افتتاح عدد من 
الشــوارع في منطقة الزعفرانية، فيما اشارت الى 
استمرارها بإزالة التجاوزات التي تشوه املنظر العام 
لبغداد. وقالــت االمانة في بيان تلقــت « الصباح 
اجلديد «، نســخة منــه انها «افتتحــت بالتعاون 
مع قيادة عمليــات بغداد منافــذ جديدة مبنطقة 
الزعفرانية لتسهيل دخول وخروج اهالي املنطقة»، 
مبيناً ان «مالكات دائرة بلدية الكرادة فتحت شوارع 
(املعهد التقني والصحة والشــارع اجملاور لســوق 
الهوى) بالزعفرانية لتســهيل حركة السير واملرور 

وتقليل االختناقات املرورية التي تعانيها املنطقة».
واضافت ان «مالكات الدائرة نفذت حملة كبرى لرفع 
النفايات واحلواجز الكونكريتية وتســليك خطوط 
تصريف ميــاه الصرف الصحي واالمطار وغســل 
اكتاف ونهر الشــوارع»، مشيرا الى «استمرارها في 
فتح الشــوارع املغلقة وازالة التجاوزات التي تشوه 

املنظر العام للعاصمة».

بغداد - زينب الحسني: 

جتول وزير التجــارة الدكتور محمد 
هاشــم العانــي وعضــو اللجنة 
البرملانيــة املهندس محمد  املالية 
اروقة  عبد الصاحب الدراجــي في 
معــرض بغــداد الدولــي لالطالع 
على مشــاركات الدول والشركات 
واجنحــة الوزارات وهيئة احلشــد 
الشــعبي واملشاركات االخرى وعبر 
عضو اللجنة البرملانية عن اعجابه 
بالتنظيم وتنوع وحجم املشاركات 

هذا العام. 
اهمية مشاركات  الى  الوزير  واشار 
والقطــاع  العراقيــة  الــوزارات 
اخلــاص فــي املعــرض ونشــر ما 
التكنولوجية  بالتطــورات  يتعلق 
والصناعيــة والزراعيــة والعلمية 

فيه .
ارتفــاع حجــم  العانــي  واعلــن 
املهمة  الشــركات  مستوى  وتنوع 
املشاركة بفعاليات الدورة 45 التي 
وصلت الــى 700 شــركة، اضافة 
17 دولةً  لـ  الكبيرة  الى املشاركات 
منهــا اربع دول عربيــة وهي االردن 
و(13)  ومصروتونــس  وفلســطني 
دولة أجنبية هي ايران , باكســتان , 
اليابان , فرنســا , املانيا , ايطاليا , 
اندونيسيا , كوريا , تايوان , هنكاريا 
, اوكرانيــا , اســبانيا و الهند ، وان 
من ابرز هذه املشــاركات من ناحية 
 ) الشــركات هي  املســاحة وعدد 
املانيا , ايران , اليابان واالردن ، فضال 
عن املشــاركات احمللية لشــركات 

القطاع اخلاص والعام . 
واوضــح الوزيــر ان دورة املعــرض 
احلالية لهذا العام تشهد فعاليات 
ورش  واقامة  واســعة  اقتصاديــة 
عمل لعقد شــراكات حقيقية بني 
القطــاع اخلاص العراقــي ومثيله 
في دول العالــم االخرى ،فضالً عن 
العربية  اخلبــرات  من  االســتفادة 
والدولية في مجاالت االعمار والبناء 
واالتصــاالت والتجــارة والصناعة 
والزراعة ، اضافة الى امكانية دخول 
الشــركات والــدول في مشــاريع 

اســتثمارية مــع القطــاع اخلاص 
محافظات  جميــع  فــي  العراقي 
البالد ومنهــا احملافظات احملررة التي 
تعاني مــن تدمر البنــى التحتية 
نتيجة االضرار التي حلقت بها جراء 
ســيطرة عصابات داعش االرهابية 
التــي  العســكرية  والعمليــات 

شهدتها لتحريرها .
وبني ان برنامــج احلكومة العراقية 
االقتصادي  االنفتــاح  على  القائم 
على اجلميــع ومنح القطاع اخلاص 
العراقــي الفرصــة والتحــرر من 
القيود التــي كانت مفروضة عليه 
بغيــة ان يأخذ دوره فــي ان يكون 
تنمية وتطوير  العباً اساســياً في 
االقتصاد العراقي من خالل مشاريع 
اســتثمارية كبيرة تأتي بالشراكة 

مع الشركات العربية والدولية.

تعمل  التجــارة  وزارة  ان  وأضــاف: 
بكل قــوة على تفعيــل البرنامج 
احلكومي الذي أعلنه السيد رئيس 
مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس 
النواب كونه بوابة حقيقية لتطوير 
املنفتح  العراقي  االقتصاد  وتفعيل 
على اجلميع وبأطر وفعاليات جديدة 
تضمن ان تكون الســوق العراقية 
االستثمارات  اســتقبال  في  رائدة 
اقتصاد  نحــو  والتوجه  اخلارجيــة 
الســوق وهذا يتحقق عند مواكبة 
واحلرص  باإلنتاج  التقنية  التطورات 

على االرتقاء بالنوعية. 
الفتاً ان الشركات التابعة الى وزارة 
مميزة  بأجنحــة  شــاركت  التجارة 
هــذا العــام وكانت هنــاك جهود 
مميزة إلظهار هــذه االجنحة بنحو 

مختلف ومميز.

مثمناً دور الوزارة فــي اقامة دورات 
العراق  بوابــة  يعد  الــذي  املعرض 
واســتقطاب  جلذب  االقتصاديــة 
الشــركات لعــرض منتجاتها في 
شــتى اجملاالت، فضالً عــن التعرف 
العراقية  الســوق  احتياجات  على 

الواعدة.
وزاد العاني: ان معرض بغداد الدولي 
بدورتــه احلالية هــو فرصة لعقد 
على  اخلبــرات  وتبادل  الشــراكات 
مســتوى القطاع اخلــاص الذي له 
دور كبير في بناء االقتصاد الوطني 
على  االستثمارية  املشاريع  واقامة 
غــرار ما يحصل فــي دول املنطقة 

والعالم.
من جانب آخر أكد مدير عام شركة 
محمد  هاشــم  التجارية  املعارض 
على عدم وجود فوضى «كما يدعي 

أروقــة معرض بغداد  البعض» في 
الدولي.

وقال محمد فــي تصريح له « في 
العام املاضي بلغ عدد الزوار ملعرض 
زائر، واملبلغ  270 ألف  بغداد الدولي 
ان»  1000دينار فقــط»، مبيناً  كان 
الشركة هي متويل ذاتي وليس متويل 
مركزي وتتقاضى هذه األموال لدفع 

أجور املوظفني».
وأشار الى انه» ال صحة ملا يشاع ان 
 «َ هناك فوضى داخل املعرض»، مبررا
فرض تسعيرة الدخول على الزائرين 
جاءت للخدمــات التي تقدم داخل 

املعرض».
واكــد محمــد ان» املبلغ اخملصص 
1500دينار  املعرض هو  الى  للدخول 
جــراء تقــدم خلدمــة الزائرين وال 
تتقاضى الشركة أمواال»، الفتا الى 

ان» جميع من دخل املعرض شــهد 
التغيير الذي حصل بشكل واضح».

وتابــع» اننا نحتــرم وجهات النظر 
اخملتلفــة ونتقبــل النقد ولســنا 

واصلني الى درجة الكمال».
الــى ذلك بــني مدير عام شــركة 
املعــارض العراقيــة أن فعاليــات 
الــدورة اســتمرت لعشــرة ايــام 
وشهدت انشطة جتارية واقتصادية 
وافتتــاح معــارض للصــور واياما 
للدول املشــاركة وفعاليات ثقافية 
للعائلة  مفتــوح  وهو  وترفيهيــة 
طقوســها  لتمــارس  العراقيــة 
االجتماعية في ظل االمكانات التي 
وفرهــا املعرض، فضالً عــن اقامة 
للعائالت  اجلوائز  وتقدمي  املسابقات 
العراقية التي ارتادت املعرض قدمت 

من الشركات املشاركة فيه.

معرض بغداد شهد ورش عمل لعقد شراكات حقيقية 
بين القطاع الخاص العراقي ومثيله في دول العالم 

اهمية مشاركات 
الوزارات العراقية 

والقطاع الخاص في 
المعرض ونشر ما 
يتعلق بالتطورات 

التكنولوجية 
والصناعية والزراعية 

والعلمية فيه

معرض بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
العمل تدعو املواطنني الذين ظهرت 
اســماؤهم ضمن الوجبــة الثالثة 
االجتماعية  احلماية  بإعانة  اخلاصة 
الــى مراجعة اقســامها على وفق 
العمل  وزير  حذر  اجلغرافية،  الرقعة 
والشــؤون االجتماعيــة الدكتــور 
باســم عبد الزمــان املواطنني من 
اســتغاللهم مــن قبــل املعقبني 
الى عدم  ودعاهم  النفوس  وضعاف 
الوزارة  ان   ً التعامل معهم مؤكــدا
عليه  تثبت  من  قضائياً  ســتالحق 
االدانة بترويــج معامالت املواطنني 

واستغاللهم. 
وبني الوزير خالل مؤمتر صحافي عقد 
في ديوان الــوزارة: ان هيئة احلماية 
وقت  خالل  استكملت  االجتماعية 
قياســي جميع االجــراءات اخلاصة 
للمشمولني  الثالثة  الوجبة  بإعالن 
بإعانــة احلمايــة االجتماعية بعد 
املالية  التخصيصات  اســتحصال 

اخلاصة بالشمول.
داعياً املواطنني الى مراجعة اقسام 
واحملافظات  بغــداد  فــي  الهيئــة 

وبحسب الرقعة اجلغرافية. 
وتابع ان جميع مستحقي الشمول 
من  االجتماعية  احلمايــة  بإعانــة 

املتقدمني ســابقاً ســيتم االعالن 
اســتحصال  بعد  اســمائهم  عن 
اكد  في حني  املالية،  التخصيصات 
ان الوزارة اعطت االولوية في شمول 
املســتحقني ضمن الوجبة الثالثة 
اسرة  لديه  ومن  واملطلقات  لألرامل 
يزيــد عــدد افرادها على خمســة 
اشــخاص، فضالً عــن كونهم دون 

خط الفقر.
 واوضح ان هذا ال يعني عدم شمول 
املتقدمــني االخريــن وامنا ســيتم 
الشمول تباعاً وبالسرعة املمكنة. 

عبد الزمان وفي ســياق حديثه عن 
االجنــازات التي حتققــت خالل املدة 
املاضيــة اوضح ان الــوزارة متكنت 
التواصــل مع املنظمــات غير  من 
واضحة  منهجية  ووضع  احلكومية 
االجتماعيــة  اخلدمــات  لتطويــر 
املقدمــة للشــرائح التــي ترعاها 
الــوزارة واالنفتــاح علــى ســوق 
العمل، فضالً عن املضي باخلطوات 
االدارية  الهيكليــة  االولى إلعــادة 
للــوزارة مبــا يخدم  والتنظيميــة 

املعنيني بخدماتها.
مــن جانب آخر بني وزيــر العمل: ان 
الوزارة لديها رؤيــة واضحة خلدمة 
الشرائح التي ترعاها تتمثل بتقدمي 

التي تســهم في تطوير  خدماتها 
مهاراتهــم وتأســيس منظومــة 
اجتماعيــة رصينة لهم، فضالً عن 

الدعم املادي الذي يتقاضونه.
وبــني الوزير خالل حضوره نشــاطا 
رياضيا لــذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصــة مت اعداده بالتنســيق مع 
اللجنة الباراملبية ان العديد من ذوي 
االعاقة ميتلكــون مهارات متكنهم 
من اندماجهم فــي اجملتمع اال انها 

بحاجة الى دعــم واهتمام لذا فان 
انعطافه  ستشهد  املقبلة  املرحلة 
واضحــة في ســياقات العمل جتاه 
تلــك الشــريحة والشــرائح التي 
ترعاها الوزارة من خالل تنفيذ برامج 

التمكني والدعم بشتى اشكاله.
الفتاً الــى ان الوزارة لن تكتف مبنح 
االعانات املادية بل ستســاهم في 
ايجاد بيئــة اجتماعية امنة جلميع 

تلك الشرائح.

واضاف ان، من اهم مقومات القضاء 
على الفقــر والتقليل من البطالة 
هو عدم االكتفاء بأطالق الشعارات 
بل ان تكون هنالك افعال ملموسة 
جتاه  العالقة  ذات  اجلهــات  حتققها 
الشــرائح والفئــات املنضوية حتت 

مسؤوليتها.
وتابع ان، املســؤول يجــب ان يكون 
مطلعــاً علــى جميــع احتياجات 
مســؤوليته  ضمــن  يقعون  مــن 
وهــذا ال يتحقــق اال مــن خــالل 
التواصــل املباشــر مــع املواطنني 
 ً واملوظفني على حد ســواء، مؤكدا
ان الــوزارة تبدي اســتعدادها التام 
واملقترحات  الشــكاوى  الستقبال 
وهــذا ما مت تأكيده مــن خالل فتح 
نافــذة للتواصــل مــع املنظمات 
غيــر احلكوميــة واشــراكهم في 
رســم سياســة منتجة للشرائح 

اجملتمعية.
في  اقيم  الــذي  النشــاط  وتخلل 
ســاحة كليــة التربيــة الرياضية 
باجلادريــة منــح وزير العمــل درعاً 
الباراملبية  اللجنــة  رئيس  قبل  من 
ً للمواقف النبيلة واالنسانية  تقديرا
وذوي  املعوقني  يبديهــا جتــاه  التي 

االحتياجات اخلاصة.

متابعة الصباح الجديد: 
اعلنــت املديريــة العامــة للتربية 
في محافظة بغــداد الكرخ الثالثة 
عن بــدء الترويج لطلبــات التعيني 
على مالك املديريــة ضمن الدرجات 
التعويضيــة للعام ٢٠١٦، على وفق 
مجموعة من الضوابط والشــروط 

احملددة .
وقــال املكتــب االعالمي للــوزارة : 
ان تربيــة الكــرخ الثالثة باشــرت 
بتسلم  معامالت الراغبني بالتعيني 
على املالك الدائــم للمديرية ضمن 

الدرجات التعويضية لســنه 2016 
)درجة وظيفية   ٦٩١) والبالغ عددها 
ويستمر التقدمي ملدة عشرة ايام عدا 

ايام العطل الرسمية .
واضــاف املدير العــام لتربية الكرخ 
املوسوي  الثالثة عبد احملسن حسن 
: ان « الدرجات التعويضية تشــمل 
العناوين الوظيفية ( مدرس - معلم 
- معلم جامعــي - معاون مالحظ- 
معــاون مبرمج - معاون محاســب 
- ســائق - حارس ليلــي) ، مبيناً ان 
املديريــة حــددت نســبة  % 60 من 

مجموع الدرجات الوظيفية للذكور 
في حــني مت تخصيــص  % 40 منها 

لإلناث .
واشار املوسوي الى ان « االختصاصات 
املطلوبــة للتعيني تكــون خلريجي 
كليات ( التربية - التربية االساسية 
الرياضية  -التربية  اجلميلة  -الفنون 
ان   ً ، مؤكــدا  ( واالقتصــاد  االدارة   -
االولوية في التعيني لطلبة املعاهد 
الصباحيــة ( املعلمــني ،والفنــون 
اجلميلــة ) علــى طلبة الدراســة 
املســائية ، ويكــون التقــدمي على 

التعيــني للمناطــق الواقعة ضمن 
املقدســة  الكاظمية  مدينة  مركز 
العاصمة  للمتقدمني من ســكنه 
ً وضمــن الرقعــة  بغــداد حصــرا
اجلغرافية للمديرية في جلنة اخلدمة 
ً ، في  الفرعيــة/ ديوان املديرية حصرا
حني يكون التقدمي لقاطعي التاجي 
والطارميــة في جلنــة التعيينات /

قسم التاجي والطارمية .
واوضح ان « مت حتديد نسبه  % 10 من 
الدرجات التعويضية لذوي الشهداء 
وضحايا  السياســيني  والســجناء 

االرهاب واحلشــد الشــعبي، مبيناً 
التعليمــات تضمنت تخصيص  ان 
 % 5 من الدرجــات اخلاصة بـ (معلم 
ألصحــاب  -ومــدرس)  جامعــي 
ماجســتير   ) العليــا  الشــهادات 

ودكتوراه) .
واكد املوســوي « تشــمل الدرجات 
الوظيفيــة الطلبــة الثالثة االوائل 
من كل كليــه او معهد، إضافة الى 
ابناء شهداء اجليش والشرطة  منح 
10 درجــات علــى املعــدل ضمــن 

االختصاصات املطلوبة.

وزير العمل: جميع مستحقي اعانة الحماية االجتماعية سيتم شمولهم 

691 درجة تعويضية للتعيين على مالك تربية الكرخ الثالثة

متابعة الصباح الجديد: 
دعت قيادة شرطة كربالء واملنشآت 
الى ضــرورة االلتــزام بالتعليمات 
واإلرشــادات املرورية كونها وجدت 
للحفــاظ على ســالمة املواطنني 
في حني كشــفت عن انــواع من 

خالل  للعجالت  املروريــة  اخملالفات 
األيام املاضية.

وذكرت قيــادة الشــرطة في بيان 
تلقــت الصبــاح اجلديد نســخة 
النظام  تطبيــق  «بهــدف  منــه: 
وفُــرض ســلطة القانــون علــى 

جميــع املركبات اخملالفــة متكنت 
مفارز مشــتركة من مديرية املرور 
وبالتعاون مع قيادة شرطة احملافظة 
من ضبط ما يقارب 2000 مخالفة 
مرورية خالل الفترة املاضية شملت 

جميع مناطق املدينة».

ً اســتثنائية  واضــاف ان «جهــودا
بذلتها املفارز املشــتركة حســب 
الداخليــة وقائد  وزارة  توجيهــات 
املقدسة  كربالء  محافظة  شرطة 
واملنشــآت اللواء أحمد علي زويني 
وبتوجيه وتواجد ميداني ملدير مرور 

كربالء العميد نور النوري وذلك في 
ســبيل رصد تلك احلــاالت واتخاذ 

االجراءات القانونية بحق اخملالفني.
ولفت بيان قيادة الشــرطة الى ان 
«من بــني تلك اخملالفــات هي عدم 
واستعمال  املرور  االمتثال إلشــارة 

القيادة،  اثنــاء  في  النقال  الهاتف 
اضافة الســتعمال الزجاج املظلل 
وعــدم ارتــداء حزام االمــان وعدم 
حمــل اجــازة الســوق والســير 
اخرى  ومخالفات  املعاكس  باالجتاه 

متعددة».

2000 مخالفة مرورية في كربالء خالل مدة محدودة

حذر المواطنين من ضعاف النفوس 

وزير العمل والشؤون االجتماعية
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هيمنــت اخلالفات احلــادة بن الصــن والواليات 
املتحدة على قمة منتدى التعاون االقتصادي لدول 
آســيا واحمليط الهادي )أبك( في بابوا غينيا اجلديدة 
امس األحد مما عرقــل صياغة بيان ختامي مقبول 

من اجلميع.
وقال مســؤول صيني امس األحد إن زعماء آســيا 
والهادي لم يتمكنــوا من إصدار بيان ختامي كما 
جرت العادة في ختام قمة أبك. وأضاف تشانغ شاو 
قانغ املدير العام لقسم الشؤون الدولية في وزارة 
التجارة الصينية إن بابوا غينيا اجلديدة ســتصدر 

»بيانا من الرئيس« بدال من البيان اخلتامي.
وقال بيتر أونيــل رئيس وزراء بابــوا غينيا اجلديدة 
امس األحد إن بالده ســتصدر بيانا ختاميا رسميا 
فــي األيام املقبلة وذلك فــي أول مرة يخفق فيها 
الزعماء في االتفاق على بيان ختامي في تاريخ أبك.

وفــي تصريحاته اخلتامية في املنتدي قال أونيل إن 
أبك حتاول ضمان جتارة »حرة ومفتوحة«بحلول عام 

.2020
وقال وزير خارجية بابوا غينيا اجلديدة رميبينك باتو 
لرويترز في وقت ســابق من امــس األحد إن الرؤى 
املتعارضة في املنطقة جعلت من الصعب صياغة 
بيان ختامي مع كشــف الواليات املتحدة والصن 

عن طموحات متنافسة في املنطقة.
وتســلطت األضواء خالل القمة على املنافســة 
بــن الواليات املتحدة والصن علــى الهيمنة في 
منطقــة الهادي عبــر إطالق حلفــاء غربين لرد 
منســق على مبادرة احلزام والطريق الصينية من 
خــالل التعهد بتمويل مشــترك تبلغ قيمته 1.7 
مليار دوالر ملشــروع للكهربــاء واإلنترنت في بابوا 

غينيا اجلديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في جمهورية 
إفريقيا الوســطى خالل األيام األخيرة، وفق ما أورد 

مكتبه اإلعالمي.
وذكر املكتب فــي بيان أن 37 شــخصا على األقل 
قتلوا جراء هجوم اســتهدف، في 15 من الشــهر 
اجلاري، مخيما للنازحن في مدينة ألينداو، ونســب 
إلى مسلحي مجموعة »االحتاد من أجل السالم في 

جمهورية إفريقيا الوسطى«.
كما أشــار البيان إلى مقتل جندي تنزاني، اجلمعة 
املاضية، أثناء هجوم شــن على قاعدة لـ«القبعات 
الزرقــاء« في مدينــة غبامبيا جنــوب غربي البالد، 
ويعتقد أن مجموعة »ســيريري« املسلحة هي من 

تقف وراء هذا االعتداء.
وبحسب البيان قدم غوتيريش تعازيه ألسر الضحايا 
وحكومــة اجلمهوريــة، معربا عــن »تضامنه مع 

جمهورية إفريقيا الوسطى حكومة وشعبا«.
كمــا ذّكر األمن العام بأن اســتهداف قوات حفظ 
الســالم واألهالي املدنين يعتبر جرمية حرب، داعيا 
ســلطات اجلمهورية إلى إجراء حتقيق ومحاســبة 
املســؤولن عن الهجمات، ومؤكــدا عزم بعثة األمم 
املتحدة في إفريقيا الوســطى على حماية املدنين 

والعمل على إعادة االستقرار للبالد .

الخالفات الصينية 
أالميركية تعرقل إصدار 

بيان ختامي لقمة أبك

قلق اممي من تصاعد 
العنف في جمهورية 

إفريقيا الوسطى

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالــت منظمــة هيومــن رايتس 
ووتش امــس األحد إن أجهزة األمن 
الناشطن  40 من  أوقفت  املصرية 
والناشــطن  واحملامن  احلقوقيين 
السياســين منذ أواخر تشــرين 
األول املاضــي، أغلبهم ممن قدموا 
دعما إنســانيا وقانونيــا لعائالت 

احملتجزين السياسين.
وأكدت املنظمة في بيان أن »قوات 
األمن لم تقــدم أي مذكرة توقيف 
كما لم تســتجب حملاولة العائالت 
احتجاز  مــكان  معرفة  احملامن  أو 
املعتقلــن«. وأضافــت أن »بعض 
اإلخفاء  إلــى  يرقى  احلــاالت  هذه 

القسري«.
وقــال مايــكل بَيج، نائــب مديرة 
قســم الشرق األوســط وشمال 
إفريقيا في هيومــن رايتس ووتش 
»اتســع القمع الذي متارسه قوات 
إخفاء  اآلن  ليشمل  املصرية  األمن 
الرجال والنســاء الشجعان الذين 
يحاولــون حماية اخملفيــن وإنهاء 
القمعية. على ما  املمارسات  هذه 
يبدو تريد احلكومة سحق ما تبّقى 

من اجملتمع املدني املصري«.
وتابــع البيان أن »هيومــن رايتس 
التحقق من  ووتش متكنــت مــن 

اعتقال 40«.
وكانــت منظمة العفــو الدولية 
قالــت مطلع الشــهر اجلــاري إن 
 19 أوقفت  املصريــة  الســلطات 
على األقل من احملامن والناشطن 
املدافعن عن حقوق االنســان هم 

ثماني نساء وأحد عشر رجال.
وأوضحــت أن »من بــن املوقفن 
احملامية هــدى عبد املنعم البالغة 
من العمــر 60 عامــا وهي عضو 

ســابق في اجمللس القومي حلقوق 
االنسان« في مصر.

أيضا،  احملتجزيــن  »ومــن ضمــن 
محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي 
التنســيقية  باســم  الســابق 
وزوجته  واحلريات  للحقوق  املصرية 
الناشطة املؤيدة لإلخوان املسلمن 
عائشــة خيرت الشاطر وهي ابنة 
العام  املرشد  نائب  الشاطر  خيرت 
لهيومن  وفقا  املسجون«،  لإلخوان 

رايتس ووتش.
وأكــدت املنظمة التي يقع مقرها 
الرئيســي في نيويــورك، أن هذه 
االعتقــاالت حصلــت فــي وقت 
أمر فيــه الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي مبراجعــة قانون 2017 
اجلائر الذي يقيــد عمل املنظمات 
غيــر احلكومية بعــد أن قال في 
الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أن 
»عيوبا تشوبه« وانه ناجت عن »فوبيا 

أمنية«.
وعــود  »أن  اعتبــر  بيــج  ولكــن 
السيسي بإصالح قانون املنظمات 
غير احلكوميــة اجلائر تعتبر جوفاء 
عندما يكون هو من يشــرف على 
األجهزة األمنية التي متأل السجون 
إلى  يسعون  الذي  بأولئك  املصرية 

احلفاظ على حقوق اإلنسان«.
»احلكومــة  املنظمــة  وطالبــت 
املصريــة باإلفصاح فورا عن مكان 

جميع احملتجزين واإلفراج عن جميع 
ممارستهم  بسبب  فقط  احملتجزين 
اآلخريــن  وتقــدمي  حقوقهــم 
إلــى احملكمــة بســرعة ملراجعة 

احتجازهم«.
ومنذ أطاح اجليش بالرئيس السابق 
محمد مرسي املنتمي إلى جماعة 
 2013 فــي  املســلمن  اإلخــوان 
كبيرة،  شــعبية  احتجاجات  بعد 
شّنت الســلطات حملة توقيفات 

طاولت آالفا من أنصاره وأحالتهم 
للمحاكمة.

وأصدرت احملاكــم املصرّية أحكاًما 
باإلعدام في حّق مئات اإلسالمين، 
إاّل أّن محكمــة النقــض ألغــت 
معظمهــا. كمــا صــدرت مئات 
االحــكام بالســجن ضــد أنصار 

مرسي.
وتصّنف احلكومة املصرّية تنظيم 
منذ  »إرهابًيا«  املســلمن  اإلخوان 

أغلبهم ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائالت المحتجزين 

توقيف 40 حقوقيا وناشطا منذ اخر الشهر الماضي
في مصر »هيومن رايتس ووتش«

قوات األمن لم 
تقدم أي مذكرة 

توقيف كما لم 
تستجب لمحاولة 

العائالت أو 
المحامين معرفة 

مكان احتجاز 
المعتقلين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتنياهــو امــس االول الســبت إنه 
يريد أن تســتكمل حكومته مدتها، 
ليحمل بذلك أحد شــركاء االئتالف 
مبكرة  انتخابــات  إجــراء  تبعــات 

متوقعة.
وواجــه نتنياهو دعــوات من أعضاء 
في ائتالفه إلجــراء انتخابات مبكرة 
بعد اســتقالة وزير الدفاع أفيجدور 

ليبرمان يوم األربعاء املاضي.
ما وصفه  ليبرمان بسبب  واستقال 
بالسياســة الرخوة التي انتهجتها 

احلكومة في مواجهــة العنف عبر 
احلــدود مــع قطاع غزة مما تســبب 
أغلبيــة احلكومة في  تقلــص  في 
املاليــة  وزيــر  وكان  الكنيســت. 
الذي  اإلسرائيلي موشــي كاخلون، 
لتيار  املنتمــي  كلنــا  حــزب  يقود 
الوســط، أول شــريك في االئتالف 
يدعــو نتنياهــو إلجــراء انتخابات 
مبكرة بعد لقائه معه يوم اخلميس.
وكرر هذه الدعوة وزير الداخلية ارييه 
درعي الذي يقود حزب شاس اليميني 
املتطــرف وأعضاء في حــزب البيت 
نفتالي  بقيــادة  القومي  اليهــودي 

بينيت الــذي طلــب أن يحل محل 
ليبرمان في منصب وزير الدفاع لكن 
نتنياهــو رفض طلبه يــوم اجلمعة 
املاضية. ومع خسارة حزب إسرائيل 
بيتنا بزعامة ليبرمان أصبح نتنياهو 
يســيطر على 61 مقعدا فقط من 
 120 عددها  البالــغ  البرملان  مقاعد 
مقعدا. وبات مبقدور أي شــريك آخر 
في احلكومة حــل االئتالف في حال 
انســحب منه. وقــال نتنياهو الذي 
يقود حزب ليكود اليميني إنه التقى 
مع كاخلون امس األحد«في محاولة 
في  التســبب  بعدم  إلقناعه  أخيرة 

إسقاط احلكومة«.
وقال نتنياهــو على تويتــر »إذا لم 
يسقط حزب كاخلون احلكومة فإن 
»كل  وأضاف  مســتمرة«.  احلكومة 
أعضاء ليكود يريدون مواصلة خدمة 
البلد ملــدة عام آخــر لتنتهي والية 

احلكومة في نوفمبر 2019«.
وردا على ســؤال قال كاخلون لقناة 
تلفزيون إسرائيلية إن هذا األسلوب 
وأضاف«مــن  معــي«.  يصلــح  »ال 
املســتحيل أن تديــر ائتالفا يحظى 
61 عضــوا )فقــط( فــي  بدعــم 

الكنيست«.

ويرجــح محللــون سياســيون في 
مع  مبكرة  انتخابات  إجراء  إسرائيل 
ســعي نتنياهو وبعض الــوزراء إلى 
تبادل إلقاء املســؤولية في إسقاط 
احلكومــة حتى ال يفقــدوا أصوات 
مؤيديهــم ضمن قاعــدة الناخبن 

اليمينين.
ومن جانبه قال بينيت في تصريحات 
صحفية  امس االول السبت »نحن 
نتجه صــوب االنتخابــات وال توجد 
حكومة... تدور اآلن لعبة تبادل إلقاء 
اللوم )مــن جانب كل طــرف على 

اآلخر( حتى يعلن أحدهم موتها«.

ويخضــع نتنياهــو للتحقيــق في 
سلســلة قضايا فســاد ممــا يزيد 
التكهنــات بإقدامــه علــى إجراء 
انتخابــات مبكرة للفــوز بتفويض 
جديد في حن يعكف املدعي العام 
اإلســرائيلي على حتديــد ما إذا كان 

سيوجه له اتهامات.
مع  وبينيــت  ليبرمــان  ويتنافــس 
على  نتنياهو  بزعامــة  ليكود  حزب 
اليمينين  الناخبن  بأصــوات  الفوز 
ضربــة  توجيــه  يؤيــد  وكالهمــا 
حماس  حلركة  إسرائيلية  عسكرية 

التي تسيطر على قطاع غزة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ُقتلت متظاهرة وُجرح عشــرات واعُتقل 
آخــرون، خــالل حملة إلغــالق طرق في 
فرنســا، احتجاجاً على زيــادة الضرائب 

على الوقود.
وأقّرت احلكومة رفع الضرائب على الوقود 
أواخــر العام 2017، وتســتهدف زيادتها 
تشجيع الســائقن على قيادة سيارات 
أكثر مراعاة للبيئــة. لكن االحتجاجات 
تأتي في إطار صدام بن الرئيس إميانويل 
ماكرون وشريحة من الفرنسين تعتبره 

ممثالً لنخبة وتتهمه بفرض ضرائب على 
الفقراء وتقدمي امتيازات لألغنياء.

ومنذ انتخابه رئيســاً قبل 18 شــهراً، 
ســعى ماكرون )40 ســنة( إلى تطبيق 
إصالحات جذرية، طاولت شركة السكك 
احلديد اململوكة للدولة، وواجه معارضة 
أن شــعبيته  من نقابات عمالية، علماً 
تراجعت إلى أقــل من 30 في املئة، وهذا 

أدنى مستوى منذ انتخابه عام 2017.
املســاعدات  زيادة  وأعلنــت احلكومــة 
اخملصصة لألكثر فقراً، كي يتمّكنوا من 

تغيير ســياراتهم أو دفع فواتير الوقود. 
كذلك أقّر ماكــرون بأنه »لم ينجح في 
مصاحلة الشــعب الفرنسي مع قادته«. 
وقــال رئيــس احلكومــة إدوار فيليب إن 
»التظاهر ممكن«، مستدركاً أن شّل البالد 

»ليس مقبوالً«.
وحظيــت االحتجاجــات التــي نُِظمت 
إلى حد كبيــر من خالل مواقع للتواصل 
من  مستائن  ناخبن  بدعم  االجتماعي، 
إصالحات ماكرون وأســلوبه في احلكم. 
وســّبب املتظاهرون الذيــن خرجوا في 

إطار حركة شــعبية تُعرف بـ »السترات 
الصفــر«، اختناقات في حركة الســير 
على طرق سريعة وأغلقوا ساحات، علماً 
أن بعضهم جتّمع في مناطق حساسة، 
بينها مدخل نفق أسفل جبل مون بالن 

في منطقة جبال األلب.
وأعلنــت وزارة الداخليــة أن نحــو 125 
ألف شــخص شــاركوا في نحو 2000 
تظاهرة في فرنســا، مشــددة على أن 
املســيرات فشــلت في غلــق أي محور 
طرق استراتيجي. واضأفت أن قوات أمن 

اســتخدمت غازاً مســّيالً للدموع ملنع 
إغالق طرق رئيسة، ال سّيما تلك املؤدية 

إلى نفق مون بالن.
وأحبطت الشرطة تقّدم متظاهرين في 
اجتاه جادة الشــانزليزيه في باريس، لكن 
في  200 شخص شوهدوا الحقاً  حوالى 
الشــارع، متجهن كما يبدو نحو قصر 
اإلليزيه، وهم يهتفون »ماكرون استقل«.
وذكرت الشرطة أن حوادث ُسِجلت لدى 
في  مشــاركن  غير  ســائقن  محاولة 
وقالت  تفادي غلــق طرق.  االحتجاجات، 

إيفيلن راليير بينــي، وهي تعّطل طريقاً 
رافعة الفتة ُكتب عليها »أغيثوا أّمة في 
خطر«: »نحن هنا، هذا هو الشعب، نحن 
صغــار العاملن، لم يعد في مقدورنا أن 
نعيش«. وشدد املتظاهر كيفن دوجاردين 
علــى أن »احلركة غير سياســية وغير 
نقابية. إنها صرخة عامة لشــعب فقد 

طاقته على االحتمال«.
الفرنســي  الداخليــة  وزيــر  وأعلــن 
كريستوف كاستانير أن سائقة أُصيبت 
بهلع، بعدما أحاط متظاهرون بسيارتها 

في منطقة األلب جنوب شــرقي البالد، 
فــزادت الســرعة وصدمــت متظاهرة 
الســلطات حتقيقاً  وفتحت  وقتلتهــا. 
في احلادث، علماً أن وســائل إعالم أوردت 
أن ســائقة الســيارة كانت حتاول إدخال 

ابنتها مستشفى.
وأوقعــت حــوادث أخــرى 47 جريحاً، 3 
منهم فــي وضع خطــر، أحدهم أُدخل 
الفائقــة« بعدمــا صدمته  »العنايــة 
ســيارة. واعتقلت الشرطة 24 شخصاً 

واستجوبت 17.

نتنياهو يأمل ان تستكمل حكومته مدتها ويحاول إقناع شركائه تجنب انتخابات مبكرة

جراء زيادة الضرائب على الوقود

قتيلة وعشرات الجرحى والمعتقلين خالل احتجاجات في فرنسا

متابعة ـ الصباح الجديد:

ســيطرت قوات النظام السوري امس 
االول الســبت على آخــر جيب حتصن 
فيه تنظيــم الدولة االســالمية على 
تخــوم محافظــة الســويداء جنوباً، 
فيما تعرضت مواقعه في شــرق البالد 
لضربات شّنها التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن أوقعت عشرات القتلى.
العامن  التنظيم املتطرف خالل  وُمني 
املاضين بهزائم متالحقة في ســوريا، 
حيث لم يعد يســيطر اال على جيوب 
محدودة فــي أقصى محافظة دير الزور 

وفي البادية السورية شرق حمص.
وبعــد نحو أربعة أشــهر من القصف 
النظام  قــوات  ســيطرت  واملعــارك، 
امــس االول الســبت علــى منطقة 
الطبيعة اجلغرافية  تلول الصفــا ذات 
الوعرة والواقعة عند احلدود االدارية بن 

محافظتي السويداء وريف دمشق، وفق 
ما أفاد املرصد السوري حلقوق االنسان.

الرحمن  رامــي عبد  املرصد  وقال مدير 
قوات  »ســيطرت  برس  فرانس  لوكالة 
النظام امس االول الســبت على تلول 
الصفا بعد انســحاب مقاتلي تنظيم 
» داعش » منها باجتاه البادية السورية 

شرقاً«.
وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية 
»ســانا« من جهتها نقــال عن مصدر 
عســكري أن وحــدات اجليــش أحرزت 
»تقدمــاً كبيراً في تلــول الصفا« بعد 
فيها«،  التالل  أعلى  »على  ســيطرتها 
وهي تتابع »تطهيــر املناطق احملررة من 
مخلفــات تنظيــم داعــش اإلرهابي« 
أعــداد كبيرة  علــى  بعدمــا »قضت 

منهم«.
وبعد شــنه هجمــات دمويــة طالت 
مدينة الســويداء وريفها الشرقي في 
25 متوز تســببت مبقتــل أكثر من 260 
مدنياً، وخطف اثرها نحو ثالثن مدنياً، 

انكفأ التنظيم الى هذه املنطقة التي 
تعــرف بجروفها الصخرية القاســية 
وكثرة كهوفها. وتتعرض املنطقة منذ 
نحو أربعة أشهر لغارات ازدادت وتيرتها 
في األســابيع األخيرة مع حشد قوات 
النظام تعزيزات عسكرية في محيطها 
وخوضها مواجهات عنيفة ضد مقاتلي 
واملعارك  الغارات  وتســببت  التنظيم. 
مبقتل 245 من قوات النظام ومسلحن 
موالن لها مقابــل 425 على األقل من 

اجلهادين، بحسب املرصد.
ورّجح عبد الرحمن أن يكون انســحاب 
ما بن 700 وألــف مقاتل من التنظيم 
من هــذا اجليب قد متّ »جــراء اتفاق مع 
قوات النظام التي حاصرتهم على مدى 
بغارات  مواقعهم  واستهدفت  أسابيع 

كثيفة«.
وتأتي ســيطرة قــوات النظــام على 
املنطقــة، بعد أيام من اعالن دمشــق 
17 مخطوفاً من نســاء وأطفال  حترير 
التنظيم خــالل هجمات  احتجزهــم 

دموية شنها في 25 متوز على محافظة 
السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وخطف التنظيم حينها 30 شــخصاً، 
أعدم اثنن منهم بينمــا توفيت امرأة 
مســنة خــالل فتــرة خطفهــم، ثم 
أفرج عن ســتة رهائن الشــهر املاضي 
تبادل أسرى مع احلكومة  اّتفاق  مبوجب 
الســورية. وقتل ثالثة آخرون قبل حترير 
من تبقى في الثامن من الشهر احلالي 
اثر عمليــة للجيش، وفق مــا أعلنت 

دمشق.

*التحالف ينفي
على جبهة أخرى في شــرق البالد، أفاد 
املرصد امس االول الســبت عن مقتل 
»36 مدنيــاً بينهم 17 طفــالً من افراد 
عائــالت التنظيــم في غــارات نفذها 
أبو  التحالف فجر الســبت على قرية 
احلســن الواقعــة في آخــر جيب حتت 
ســيطرة اجلهادين فــي محافظة دير 

الزور.

عشرات القتلى في غارات تستهدفه شرقًا

الجيش السوري يسيطر على اخر جيب لتنظيم »داعش« في السويداء جنوب سوريا 

تقـرير
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متابعة - الصباح الجديد: 
رفعت اململكة العربية الســعودية 
الديــن  أدوات  فــي  اســتثماراتها 
األمريكيــة، أذون وســندات اخلزانة، 
6.7 مليار دوالر في سبتمبر/  بقيمة 
أيلــول، مبعدل %4، وهــي أكبر زيادة 
منذ أبريل/ نيســان عندما ضخت 9 

مليارات دوالر خالل شهر واحد.
اخلزانــة  وزارة  بيانــات  وبحســب 
على  نشــرتها  التــي  األمريكيــة 
األحد،  امس  اإللكترونــي،  موقعها 
بلغــت االســتثمارات الســعودية 
القائمة فــي أدوات الدين األمريكية 
176.1 مليــار دوالر بــدال من 169.5 

مليار دوالر في أغسطس/آب.
وحافظت الســعودية علــى املركز 
العاشر في قائمة الدول املستثمرة 
اخلزانــة  وأذزن  الســندات  فــي 
األمريكية، ووسعت الفارق مع تايوان 
بـ10 مليارات دوالر، التي تراجعت إلى 
املركز احلادي عشر منذ يونيو/حزيران 

املاضي.
وتعد الســعودية صاحبة أكبر زيادة 
فــي االســتثمارات من بــني الدول 
العشــرة الكبــار خالل ســبتمبر/

أيلول، حيث حافظــت الصني على 
 1.151 بقيمة  الصدارة  موقعها في 
تريليــون دوالر بانخفــاض 14 مليار 
وخفضت  أغســطس/آب،  عن  دوالر 
اليابان مليار دوالر لتبلغ استثماراتها 
1.028 تريليون دوالر في املركز الثاني، 
تلتها البرازيــل التي تراجع رصيدها 
800 مليــون إلى 317 مليــار دوالر، 
25 مليار  التي ســحبت  ايرلندا  ثم 
دوالر دفعــة واحدة ليبلــغ رصيدها 
290.4 مليار دوالر. في املركز اخلامس 
زادت  التي  املتحــدة  اململكة  جاءت 
اســتثماراتها 4 مليارات إلى 276.3 
التي  دوالر، ثم لوكســمبورج  مليار 

منت اســتثماراتها بـ3 مليارات إلى 
بـ226.9  دوالر، فسويسرا  227 مليار 
5 مليارات  مليــار دوالر بانخفــاض 
دوالر عن أغســطس/آب، تلتها جزر 
كاميان بقيمة 199.4 مليار دوالر، ومن 
بعدها هونغ كونغ في املركز التاسع 
بانخفاض  دوالر  مليار   192.3 بقيمة 
مليار دوالر، ثم السعودية في املركز 
العاشــر وبفارق 16 مليــار دوالر عن 

التاسع.
وبذلك تكون الســعودية قد رفعت 
اســتثماراتها في الســندات وأذون 
اخلزانة األمريكيــة منذ تولي دونالد 
ترامــب رئاســة الواليــات املتحدة 
بقيمة تصــل إلى 64 مليــار دوالر، 
112 مليــار دوالر في  حيث بلغــت 

ديسمبر/كانون األول 2016.
الواليات  رئاســة  ترامب  تولي  ومنذ 
لزيادة  الســعودية  اجتهت  املتحدة، 
الديــن  أدوات  فــي  اســتثماراتها 

العام  وخــالل  بقــوة،  األمريكيــة 
األول كانــت اململكــة قــد رفعت 
اســتثماراتها بقيمة 35 مليار دوالر 
لتصل إلــى 147.4 مليــار دوالر في 
2017، قبل أن  ديسمبر /كانون األول 
تنمو خالل 9 أشهر من العام احلالي 

بقيمة 22 مليار دوالر.
الدول  اســتثمارات  بلغــت  وكانت 
العربيــة في ســندات وأذون اخلزانة 
(مارس)  آذار  بنهاية شهر  األمريكية 
املاضي نحو 287.5 مليار دوالر (1.08 

تريليون ريال سعودي).
التقارير  وحــدة  لتحليــل  ووفقــا 
صحيفــة  فــي  االقتصاديــة 
"االقتصاديــة"، اســتند إلى بيانات 
وزارة اخلزانة األمريكية، فإن 11 دولة 
عربية تســتثمر أمواال في سندات 
وأذون اخلزانــة األمريكيــة، متثل 4.6 
في املائة من إجمالي االســتثمارات 
العاملية في هذه السندات، والبالغة 

6.29 تريليون دوالر.
نصيب  على  السعودية  واستحوذت 
األســد من اســتثمارات العرب في 
ســندات وأذون اخلزانــة األمريكية، 
بحصــة تبلغ 52.6 في املائة، بقيمة 
اســتثمارات 151.2 مليار دوالر (567 
مليــار ريال ســعودي)، متثل 2.4 في 
املائة من استثمارات دول العالم في 
أداة الدين األمريكية، وهذا حتى اذار 

من العام اجلاري
وجــاءت اإلمارات في املركــز الثاني 
59.2 مليار دوالر  باســتثمارات تبلغ 
(222 مليار ريال سعودي)، متثل 20.6 
في املائــة من اســتثمارات العرب، 
و0.9 في املائة من اســتثمارات دول 
باستثمارات  الكويت  وثالثا  العالم، 
تبلغ 36.9 مليار دوالر (138 مليار ريال 
ســعودي)، متثل 12.8 فــي املائة من 
استثمارات العرب و0.6 في املائة من 

استثمارات العالم.

 21.7 تبلغ  باستثمارات  العراق  رابعا 
مليار دوالر (81.5 مليار ريال سعودي)، 
متثل 7.6 في املائة من اســتثمارات 
العرب، و0.3 في املائة من استثمارات 
مان  دول العالــم، ثــم ســلطنة عُ
باستثمارات تبلغ 12 مليار دوالر (45 
مليــار ريال ســعودي)، متثل 4.2 في 
و0.2  العرب،  اســتثمارات  من  املائة 
في املائة من استثمارات دول العالم.
تأتي مصر،  السادســة  املرتبة  وفي 
باســتثمارات تبلــغ 2.1 مليار دوالر 
(7.9 مليار ريال ســعودي)، متثل 0.7 
في املائــة من اســتثمارات العرب، 
و0.03 فــي املائــة من اســتثمارات 
باستثمارات  املغرب  ثم  العالم،  دول 
تبلغ 1.8 مليــار دوالر (6.8 مليار ريال 
ســعودي)، متثل 0.6 فــي املائة من 
اســتثمارات العرب، و0.03 في املائة 

من استثمارات دول العالم.
وحلت البحرين ثامنا، باســتثمارات 
تبلــغ 815 مليــون دوالر (3.1 مليار 
ريال سعودي)، متثل 0.3 في املائة من 
اســتثمارات العرب، و0.01 في املائة 

من استثمارات دول العالم.
تاسعا جاءت موريتانيا، باستثمارات 
تبلغ 796 مليون دوالر (ثالثة مليارات 
ريال ســعودي)، متثــل 0.3 في املائة 
من اســتثمارات العــرب، و0.01 في 
العالم.  دول  اســتثمارات  من  املائة 
وعاشــرا جاءت اجلزائر، باستثمارات 
تبلــغ 681 مليــون دوالر (2.6 مليار 
ريال سعودي)، متثل 0.2 في املائة من 
اســتثمارات العرب، و0.01 في املائة 

من استثمارات دول العالم.
وأخيــرا جــاءت قطر باســتثمارات 
تبلــغ 264 مليــون دوالر (مليار ريال 
ســعودي)، متثل 0.1 فــي املائة من 
استثمارات العرب، و0.004 في املائة 

من استثمارات دول العالم.

اقتصاد8 االثنني 19 تشرين الثاني 2018 العدد (4058)

Mon. 19 Nov. 2018 issue (4058)

بغداد - الصباح الجديد:
ان إصدار بطاقة  الرافديــن،  أعلن مصرف 
{املاســتر كارد} الدولية في فروعه تشمل 

املوظفني واملواطنني.
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان 
تلقــت الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
«بإمــكان املواطنني واملوظفني زيارة فروعه 
اخملصصة مبنــح البطاقات االلكترونية في 
بغداد واحملافظات لغرض احلصول على تلك 

البطاقات».
وأشــار الى، ان «بطاقة املاستر كارد فيها 
العديد من املميزات التي تســتخدم لدى 
حامليها في إيداع وســحب أمواله في أي 

مكان يتواجد فيه».

بغداد - الصباح الجديد:
معدل  ارتفــاع  التخطيط،  وزارة  أعلنــت 
التضخم الشــهري بنســبة %0.5 خالل 
شهر تشــرين االول املاضي مقارنة بشهر 

أيلول الذي سبقه.
وقال املتحدث باســم الــوزارة، عبدالزهرة 
الهنداوي في بيان تلقــت الصباح اجلديد 
نسخة منه، ان «معدل التضخم السنوي 
 ،1.1% ارتفع مبعدل  املاضي  خالل الشــهر 
باملقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت 

.«٢٠١٧
وعزا الهنداوي «أســباب االرتفاع الشهري 
في معــدل التضخم الى ارتفاع قســم 
االغذية واملشروبات غير الكحولية بنسبة 
%3.5 وقسم الصحة بنسبة %0.4 وقسم 

الترفيه بنسبة 1.1%».
وأضــاف ان «إرتفــاع معــدل التضخــم 
السنوي بنســبة %1.1 جاء متأثرا بارتفاع 
الكحولية  غير  واملشروبات  االغذية  قسم 
بنســبة %5.1، مقابــل انخفاض قســم 
الســكن بنســبة %2.7 نتيجة انخفاض 
االرقام القياســية جملموعة امدادات املياه 

والكهرباء بنسبة 4.8%».
وتابع «فيما سجل قسما النقل والصحة 
%4.5 و%2,5 على التوالي»  ارتفاعا بنسبة 
الفتا الى ان اقساما اخرى شهدت ارتفاعا 
واخرى انخفضت خالل مدة االثني عشــر 
شــهرا املاضية ، اذ شــهد قسم الترفيه 
والثقافــة ارتفاعا بنســبة %9,9 , مقابل 
انخفاض قسم املطاعم والفنادق بنسبة 
%2.5 , كمــا انخفض قســم التحهيزات 
واملعــدات املنزلية والصيانـــة بنسبـــة 

.«1,6%
وفيمــا يتعلــق بالتضخم االســاس، بني 
الهنداوي، ان «املؤشــر ارتفع خالل شــهر 
تشرين االول املنصرم بنسبة %1.1 ، مقارنة 
مع شهر تشــرين االول من العام الفارض 

.«٢٠١٧

مصرف الرافدين: بطاقة 
الماستر كارد تشمل 

الموظفين والمواطنين

0.5 % نسبة إرتفاع 
التضخم في البالد 

الشهر الماضي

متابعة - الصباح الجديد:

عبد  امللك  األردن  عاهــل  بحث 
العراقي  والرئيــس  الثاني  اهللا 
برهــم صالح، تعزيــز التعاون 
االقتصادي، خصوصا مد أنبوب 
إلى  البصرة  مدينــة  من  نفط 
على  األردني  العقبــة  مينــاء 

البحر األحمر.
وجاء في بيان صدر عن الديوان 
امللكــي األردني أن امللك األردني 
والرئيس العراقــي اتفقا خالل 
مباحثاتهمــا في عمــان على 
األردن  بــني  التعاون  «توســيع 
والعــراق فــي شــتى امليادين، 
والتجارية  االقتصادية  السيما 
واالستثمارية والطاقة والنقل».

املضي  «ضــرورة  اجلانبان  وأكد 
من  عــدد  تنفيذ  فــي  قدمــا 
املشاريع االقتصادية املشتركة، 
وخصوصا خــط أنبوب النفط 
من مدينة البصرة (العراق) إلى 
ميناء العقبــة (األردن)، وتأهيل 
الطريق البري بني عمان وبغداد، 
وإنشــاء منطقــة صناعيــة 
مشــتركة علــى احلــدود بني 

البلدين».
ويفتــرض أن ينقــل األنبــوب 
الرميلة  حقل  من  اخلام  النفط 
العمــالق في البصــرة جنوبي 
العراق إلى مرافئ التصدير في 
ميناء العقبــة األردني، على أن 
احتياجاته  األردن بجزء من  يزود 

من النفط.
مــن جهته، أكــد صالح خالل 
املشــروع  «تنفيذ  أن  املباحثات 
يعتبر اســتراتيجيا بالنســبة 

للعراق».
أبريل  والعــراق في  األردن  ووقع 
مد  إطار ملشــروع  اتفاق   2013
أنبوب بطــول 1700 كلم لنقل 
النفــط العراقــي إلــى األردن 
بكلفــة تقارب نحــو 18 مليار 
برميل  مليــون  وســعة  دوالر، 

يوميا.
ويأمل العــراق، الذي ميلك ثالث 
العالم  فــي  نفطي  احتياطي 
يقدر بنحــو 143 مليار برميل، 

بعد الســعودية وايــران، يأمل 
بأن يؤدي بنــاء هذا األنبوب إلى 
وتنويع  النفطية  صادراته  زيادة 

منافذها
مــن جهتهــا، تأمــل اململكة 
األردنية التي تســتورد %98 من 
يؤمن  بأن  الطاقة  من  حاجاتها 
النفط  احتياجاتها من  األنبوب 
اخلام التــي تبلغ نحو 150 ألف 
برميــل يوميــا، واحلصول على 
مئــة مليون قــدم مكعب من 

الغاز الطبيعي يوميا.
باتفاق ســابق  البلدان  ويرتبط 
يتضمن تزويــد األردن بنحو 30 
النفط  يوميــا من  برميل  ألف 
العراقي اخلام، إضافة أللف طن 
من الوقود الثقيل، إال أن االتفاق 
متوقف نتيجة األوضاع األمنية 

املتدهورة بالعراق.
وزير  وفي غضــون ذلك توقــع 
والتموين  والتجــارة  الصناعة 

األردنــي طــارق احلمــوري في 
تصريح صحفي إنشاء املنطقة 
الصناعية املشتركة مع العراق 
مشــيرا  املقبل،  العــام  خالل 
إلى بــدء اجلانبني في اإلجراءات 
االتفاق  الالزمة إلقامتها، عقب 

عليها األسبوع املاضي.
وقال احلموري إنه مت حتديد املوقع 
اجلغرافــي املقتــرح للمنطقة 
على احلدود بــني البلدين، على 
أن يقــوم فريق فني متخصص 
من اجلانبني مبعاينة املوقع خالل 
كخطوة  األكثر  على  أسبوعني 
أولى للبــدء في إجراءات تنفيذ 

املشروع.
وأضاف أن هناك عدة مقترحات 
إلقامة املشــروع، أحدها إنشاء 
للمنطقــة  شــركة خاصــة 
أو إســناد املهمة  الصناعيــة 
األردنية  العراقية  الشركة  إلى 
حلكومتي  اململوكة  للصناعات 

إعطاء  إمكانية  مــع  البلدين، 
نسبة مساهمة للقطاع اخلاص 
على  حرصا  والعراقــي  األردني 
تعزيز الشــراكة بني القطاعني 
العــام واخلــاص ولضمان جناح 

املشروع.
وفــي ذات اإلطــار ينتظر األردن 
ملطلبــه  العــراق  اســتجابة 
األردنية  السلع  بإعفاء  املتعلق 
املصدرة إلى الســوق العراقية 
وتفعيل  اجلمركية  الرسوم  من 
اتفاقية التجــارة احلرة الثنائية 
مت  والتــي  بينهمــا،  املوقعــة 
تعطيلهــا من قبــل احلكومة 

العراقية قبل نحو عامني.
وتراجعــت صــادرات األردن إلى 
خالل  حــاد  بشــكل  العــراق 
الســنوات األخيرة، وأضحت ال 
دوالر  500 مليون  نحــو  تتجاوز 
البيانات  أحــدث  وفق  ســنويا 
احلدود  إغالقات  األردنية، بسبب 

وتدهور األوضــاع األمنية داخل 
العراق منــذ 2014، فيما كانت 
ملياري  من  أكثر  ســابقا  تبلغ 

دوالر.
وقال اخلبير االقتصادي حســام 
فــي تصريــح صحفي  عايش 
الــدول  أكثــر  مــن  األردن  إن 
ارتباطــا بالعراق مــن النواحي 
القرب  بســبب  االقتصاديــة، 
اجلغرافي والعالقات القائمة بني 

رجال األعمل في كال البلدين.
جتديــد  أن  عايــش  وأضــاف 
العقوبات األميركية على إيران، 
دفــع العراق إلــى التفكير في 
أهمية توســيع نطاق عالقاته 
فــإن  وبالتالــي  االقتصاديــة، 
اإلســراع في إقامــة املنطقة 
الصناعية املشــتركة، وكذلك 
إعادة احلديث بقــوة عن أنبوب 
النفــط مــن مدينــة البصرة 
(جنــوب العــراق) إلــى ميناء 

العقبــة األردني يعكس حرص 
علــى  العراقيــة  احلكومــة 
زيــادة إيراداتها مــن خالل رفع 
وحتفيز  النفط  تصديــر  قدرات 

االستثمارات.
وأكد أهميــة معاجلة معيقات 
النقــل والشــحن البــري بني 
بالنسبة  خاصة  وبغداد،  عمان 
للشاحنات األردنية، مشيرا إلى 
أن ساحة التبادل التجاري على 
احلــدود غير مجدية وليســت 

محفزة للتجارة في االجتاهني.
وفــي غضــون ذلك كشــفت 
الســفيرة العراقية في األردن، 
صفية السهيل في وقت سابق 
، قرب وصول وفــد عراقي فني 
نظيره  مع  لالجتماع  األردن  إلى 
األردنــي مــن وزارة الصناعــة 
والتجــارة والتمويــن لبحــث 
إلقامة  العمليــة  اإلجــراءات 

مدينة صناعية مشتركة.

العراق واألردن يعتزمان تطوير عالقاتهما 
االقتصادية على مستويي النفط والصناعة

ضرورة المضي قدما 
في تنفيذ عدد من 
المشاريع االقتصادية 
المشتركة، وال سيما 
خط أنبوب النفط 
من مدينة البصرة 
(العراق) إلى ميناء 
العقبة (األردن)

أحد خطوط أنابيب النفط

ترامب مع محمد بن سلمان

السعودية ترفع استثماراتها 
بالديون األميركية 6.7 مليار دوالر 

الصباح الجديد - وكاالت:
الرحالت  ان يتضاعف عدد  يتوقع 
اجلوية خالل العقدين املقبلني، إذ 
من املتوقع أن يصل مجموع هذه 
الرحــالت إلــى 20.9 مليار رحلة 
بحلــول عــام 2040، وفقاً جمللس 
(ACI)، حيث  الدولــي  املطــارات 
الــركاب من  ســيتكون غالبية 

الصينيني.
الصينيون  املســافرون  وسيقوم 
بـــ4 مليــارات رحلــة جوية في 

العــام 2040، وميثل ذلك %19 من 
إجمالــي احلركــة العاملية، وفقاً 
جمللس املطــارات الدولي. وبذلك، 
ســتحتل الصني املرتبــة األولى 
كمصــدر للمســافرين اجلويني، 
لتحتل الواليــات املتحدة والهند 
املركزيــن الثانــي (%15) والثالث 

(6.3%) على التوالي.
ويعد هذا االرتفاع الكبير في عدد 
بالنسبة   ً ً جيدا املســافرين خبرا
لقطــاع الطيــران العاملي الذي 

ينفــق مليــارات الــدوالرات في 
املوجودة،  املطارات  مرافق  حتديث 

وبناء منشآت جديدة طموحة.
ولكــن، يحذر مجلــس املطارات 
الدولــي من احلاجــة للمزيد من 
أرادت شبكات  إذا  االســتثمارات 

الطيران جتنب االزدحام الشديد.
 ACI«وتــرى املديــرة العامة لـــ
World»، أجنيــال جيتينز، أن تزايد 
يعد  الهادئ  واحمليط  آسيا  أسواق 
ً إيجابياً، ولكن هناك حاجة  تطورا

القادمة،  لألعــوام  عاملية  خلطة 
املتزايد  «الطلــب  أن  موضحــة 
للنقــل اجلــوي يهــدد بتخطي 
احلالية واخملططة  التحتية  البنى 
للمطارات في العديد من املناطق 

حول العالم».
اإليجابية،  احلركة  توقعات  ورغم 
تعتقــد جيتينــز أن من شــأن 
النزاعات عبر احلدود، وسياســات 
التجــارة القوميــة، مثــل التي 
تفضلهــا احلكومــة احلالية في 

الواليــات املتحــدة، أن تؤدي إلى 
تذبذب األرقام.

تكون  «قــد   : قائلــةً وشــرحت 
اجليوسياســية  للتوتــرات 
والسياســات احلمائيــة، التــي 
تبتعد عن التكامــل االقتصادي 
سلبياً   ً تأثيرا اجلوي،  النقل  وحترير 

على قطاع النقل اجلوي».
ويجــب علــى قطــاع الطيران 
التعــاون في وجه هــذا التحدي 
واملســاعدة في ضمان استفادة 

اجملتمعات باســتمرار من الفوائد 
لنمو  واالقتصادية  االجتماعيــة 

اخلدمات اجلوية، وفقاً جليتينز.
ومن الدول األخرى التي ســتقوم 
برحــالت جوية بشــكل متزايد 
فيتنام،  القادمني:  العقدين  خالل 
واململكــة العربية الســعودية، 
املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 
لبيانات  والفلبــني. وذلك وفقــاً 
مجلــس املطــارات الدولي التي 

تغطي 110 دول.

سنة 2040 ستشهد 20.9 مليار رحلة جوية والصينيون أكثر المسافرين عالميا



إيان بوروما
مشــهد  كان  واضحــة،  ألســباب 
مجموعة مــن الغوغــاء األملان وهم 
يطــاردون األجانــب عبــر الشــوارع، 
ويحاكــون حتية هتلــر، مزعجا بنحو 
خاص. هــذا هو ما حــدث مؤخرا في 
كيمنتس، وهي مدينة صناعية كئيبة 
في ساكســوني التــي كانت توصف 
فــي جمهوريــة أملانيــا الدميقراطية 
الســابقة بأنهــا مدينة اشــتراكية 
امنوذجية )أطلق عليها مسمى مدينة 
كارل ماركس في الفترة من 1953 إلى 
1990(. وبدت قوات الشرطة عاجزة عن 
وقف االهتياج، الذي أشــعلت شرارته 
وفاة أملاني من أصل كوبي في معركة 
البيضاء مــع رجلني من  باألســلحة 

الشرق األوسط.
أملانية  ليســت مشــكلة  هذه  لكن 
التخصيــص. ففي وقت  على وجــه 
من  اآلالف  عشــرات  احتشــد  الحق، 
األملان في إطار حفل ملوســيقى الروك 
في كيمنتــس لالحتجاج على العنف 
ضد املهاجرين. كما يشــترك الغوغاء 
في كيمنتس في الكثير من الصفات 
مع النازيني اجلــدد، وأتباع كوكلوكس 
الذين  املتطرفني،  كالن، وغيرهم مــن 
أحدثوا فوضى عارمــة قبل عام واحد 
فــي مدينة شارلوتســفيل في والية 
فرجينيا. وكل مــن املدينتني ملطخة 

النازية  الدكتاتوريات  التاريخ:  بأحداث 
والعبودية  كيمنتس،  في  والشيوعية 
في شارلوتســفيل. وبرغم أن أسباب 
التطرف العنيف في كل من املدينتني 
كانت متعددة ومتشعبة، فمن املؤكد 
أن العنصرية كانت أحد هذه األسباب.

الواقع أن العديد مــن األميركيني من 
البيضــاء، وخاصة في  البشــرة  ذوي 
يعيشون  اجلنوب،  في  الريفية  املناطق 
حياة قاسية ــ مدارس رديئة، ووظائف 
سيئة، وفقر نسبي. لكن املالذ الوحيد 
الذي ميكنهم التشبث به هو شعورهم 
بالتفوق العنصري على السود. ولهذا 
السبب كانت رئاسة باراك أوباما ضربة 
موجهة إلى احترامهم لذواتهم. فقد 
شــعروا مبكانتهم تنزلق. وقد استغل 
دونالد ترامب مشاعر القلق واالستياء 

بينهم.
نشــأ كثيــرون من األملان الشــرقيني 
على االســتبداد والعجــز عن، أو عدم 
الرغبــة في، االســتفادة من الفرصة 
التعليمية واملهنية في أملانيا املوحدة، 
وهم اآلن يتحولون إلى دهماء ينتمون 
إلى اليمني املتطــرف ويلقون بالالئمة 
على  ومتاعبهم  مشكالتهم  كل  عن 
أولئك  وخاصة  والالجئــني،  املهاجرين 

القادمني من دول إسالمية.
وفــي األرجح، ســوف تتفاقــم حالة 
القلــق إزاء املكانــة والتــي تكتنف 

الناس في شــتى أنحاء الغرب نتيجة 
لصعود قوة الصني، والشعور بأن أوروبا 
والواليات املتحدة تخســران تفوقهما 
العاملي. ورمبا كان هذا ما قصده ترامب 
عندما أعلن في وارســو العام املاضي: 
»السؤال اجلوهري في عصرنا هو ما إذا 

كان الغرب يتمتع بإرادة البقاء«.
يثير هذا السؤال سؤاال آخر: فماذا كان 
يعني مبصطلــح »الغرب«، وهل يكون 
الدفاع عــن الغرب عنصريا بالضرورة؟ 
في أوائل القرن العشــرين، كان الغرب 
يعرف بواســطة أعدائــه )كان كثير 
منهم في أملانيا( بوصفــه الليبرالية 
األجنلــو فرنســية األميركيــة. وكان 
القوميون اليمينيون املتطرفون، وكثير 
منهم مــرة أخرى في أملانيــا، يحبون 
بأنها  ونيويورك  لندن  وصف مدن مثل 

»ُمَهوَّدة«.
مبوجب هــذا الرأي، كان املــال، وليس 
ادعــاءات الــدم والتربــة، هــو الذي 
يحكــم اجملتمعــات الليبراليــة. وقد 
البريطاني  اجملــري  الفيلســوف  ألف 
كتابا مشــهورا فــي ثالثينيات القرن 
الغرب«،  العشرين بعنوان »احلرب ضد 
والذي كان يقصد به احلرب النازية ضد 

الدميقراطيات الغربية.
الشــعبويون  يســتعمل  كما  ولكن 
اآلن  واالســكندنافيون  الهولنديــون 
النســوية  واحلركات  املثليــني  حقوق 

كهراوة رمزية يهاجمون بها اإلســالم، 
يتعامــل قــادة اليمني مــع »الغرب« 
بوصفــه شــيئا يجــب حمايته من 
يشير  ما  وكثيرا  املســلمني.  جحافل 
أمثــال هــؤالء القــادة إلــى »الغرب 
املســيحي اليهودي«. وهذا، إلى جانب 
اليمينية  للحكومــات  حماســتهم 
في إســرائيل، يحميهم من اتهامات 

ترتبط تقليديا  التي  معاداة السامية، 
باليمني املتطرف.

دائمــا فصل  الســهل  مــن  ليــس 
الثقافية  احلجــج  عــن  العنصريــة 
أو الدينيــة التي تدعو إلــى كراهية 
األجانب. ونادرا ما يعبر الساســة عن 
العنصرية صراحــة وبنحو علني كما 
الشاب  الهولندي  السياســي  يفعل 
املتوقع لــه النجاح تايري بــوه، الذي 
حذر قبل انتخابــات العام املاضي من 
للشــعب  املرققة  املثلية  »املعاجلــة 
املســؤول  أو  باألجانب.   الهولنــدي« 
اجلمهوري في والية بنســلفانيا الذي 
وصف العبي كرة القدم السود مؤخرا 

بأنهم »قرود البابون«.
حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت 
معاداة الســامية تصاغ باســتعمال 
مصطلحات دينيــة. فاليهود هم من 
قتلوا اخمللص يســوع املسيح. واليهود 
اســتعملوا دماء األطفال املسيحيني 
ليخبــزوا خبزهــم الحتفــاالت عيد 
الفصح، وما إلــى ذلك. وقد تغير هذا 
العنصرية  النظريات  ترسخت  عندما 
العلمية الزائفــة. ومبجرد إيجاد فوارق 
لم  و«اآلريني«،  اليهــود  بني  بيولوجية 

يعد هناك مخرج من فخ العنصرية.
من املواضيع املشتركة بني األشخاص 
الذين يعتقدون أن املسلمني يشكلون 
رفض  الغربيــة  للحضــارة  تهديــدا 

االعتراف باإلســالم كعقيــدة دينية. 
فهو ثقافة، كما يقولون، ويزعمون أنه 
ال يتوافق مــع »القيم الغربية«. وكان 
الشــيء نفســه على وجه التحديد 
يُقــال عــن »الثقافــة« اليهودية في 

املاضي.
الذيــن ينتمون  أن األشــخاص  برغم 
إلى خلفية إســالمية يأتون بشــتى 
من  العديد  ومــن  واملشــارب،  األلوان 
الــدول )مثلهم كمثل اليهــود(، فإن 
أن يظل  املمكن  العداء لإلســالم من 
ميثل شــكال من أشــكال العنصرية. 
به،  يرتبطــون  الذيــن  فاألشــخاص 
باملمارســة أو املولد، دخــالء مغايرون 

والبد من نبذهم وطردهم.
نادرا ما يتوقف هذا النوع من التعصب 
عند املسلمني. وال أظن أن احلشود في 
كيمنتــس، الذين كانوا يطــاردون أي 
شــخص يبدو غير أوروبي ولو بشكل 
غير مؤكــد، كان يهمهم بنحو خاص 
متييز عقيدة أو ثقافة طرائدهم. وكان 
شعار الرعاع الصارخني: »أملانيا لألملان، 

وليخرج األجانب!«
كان النازيون اجلدد في شارلوتســفيل 
بالتباهي  اجلنوبية  بالثقافة  يحتفلون 
برموز الكونفدرالية القدمية ومهاجمة 
الســود، كان الهدف األساســي من 
األبيض.  التفوق  حماية  الكونفدرالية 
وكان ذلك هــو الغرض من املظاهرات. 

أيضا:  املشاركني كانوا يصرخون  لكن 
»لن يحل اليهود محلنا!«

كانت هذه املشــاعر كامنة دوما في 
هوامش اجملتمعات الغربية، وخاصة في 
الواليات املتحدة، حيث يتباهى التفوق 
األبيــض بتاريــخ طويل ومتشــابك. 
وكثيــرا مــا كان الساســة املنتمون 
إلــى اليمني املتطــرف، الذين يرغبون 
في احلصول علــى املزيد من األصوات، 
يلمحــون إلــى أنهم رمبا يشــاطرون 
وتعصبهــم.  انحيازهــم  الناخبــني 
ولكن عندما أعلــن ترمب أن الغوغاء 
في شارلوتســفيل كانوا يضمون بني 
صفوفهم »بعض األشخاص الطيبني 
املهاجرين  للغايــة«، وعندما وصــف 
بأنهــم »مغتصبون«،  املكســيكيني 
فإنه بذلك جذب العنصرية إلى التيار 
السياســي الرئيــس. وعندما يحرض 
الشــخص األقوى في العالَم الغربي 
الغوغــاء علــى العنــف، يصبح من 
الواضح أن الغرب يعاني من مشكلة 

بالغة اخلطورة، أيا كان تعريفنا لها.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
إيــان بورومــا رئيس حتريــر مطبوعة 
»نيويــورك ريفيــو أوف بوكس«، وهو 
مؤلــف كتاب »غــرام فــي طوكيو: 

مذكرات«.
بروجيكت سانديكيت

ان علي عاطف حسَّ

تفاقمــت في اآلونة األخيرة على احلدود 
مشــكلة  املكســيكية  األميركيــة 
أخذت فــي التضخم يومــاً عن اآلخر، 
أال وهي مشــكلة املهاجريــن من دول 
أميــركا الالتينية الذين قــرروا اللجوء 
هرباً  األميركية  املتحــدة  الواليات  إلى 
من بالدهم. إال أن اإلدارة األميركية حتت 
قيادة الرئيــس دونالد ترامب قررت عدم 
لهم  والتصدي  املهاجرين،  دخول هؤالء 
علــى احلدود واتخاذ سياســات حازمة 

جتاههم.
    وفــي والواقع، تســببت العديد من 
التطورات داخــل دول أميركا الالتينية 
في هرب هــؤالء املهاجريــن ورغبتهم 
بتــرك بالدهــم، وكان مــن أبــرز هذه 
العوامل ارتفاع معــدالت اجلرمية داخل 
هذه الدول، مما أجبر العديد من سكانها 
علــى مغادرتها طلباً لألمــان في دول 

كالواليات املتحدة األميركية.
    وهنــا، ســنحاول فيما يلــي إلقاء 
أبرز األســباب  الضوء علــى واحد من 
التي دفعت هؤالء املهاجرين إلى مغادرة 
بالدهم والتوجه إلــى الواليات املتحدة 
األميركية من خالل التطرق إلى تطورات 
هذا املشــهد، وكيفية تعامــل اإلدارة 
األميركية احلالية معه، ثم احلديث عن 

هذا السبب األبرز.
تفاقم مشــكلة الالجئني على احلدود 
ترامب  الرئيس  وسياســات  األميركية 

جتاهها  
     وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الشهر املاضي املهاجرين املتدفقني من 
دول أميــركا اجلنوبية إلــى بالده بأنهم 
يشــكلون »حالة طوارئ« وأصدر أوامره 
بالتصدي لهم من خالل انتشار القوات 
األمنيــة واجليــش على احلــدود. وحّذر 
ترامب مــن أن االعتداء علــى القوات 

األميركية مــن املهاجرين التي صدرت 
لها األوامر بالتصدي لهم سيقابله رد 

مباشر من هذه القوات.
     كمــا انتقــد الرئيــس ترامب عدداً 
من الدول التي تقدم لها املســاعدات 
في هذا الصدد، وأشــار فــي ذلك إلى 
هندوراس وجواتيماال والسلفادور والتي 
جاء منها معظــم املهاجرين، متوعداً 
بوقــف املســاعدات عن هــذه الدول. 
كما وجه ســهام نقده إلى املكسيك 
التي قــال إنها لم تتمكــن من إيقاف 
األراضي  إلــى  التوجه  مــن  املهاجرين 

األميركية الشمالية.
    وتتعرض املكسيك في اآلونة األخيرة 
جملموعة مــن الضغوط تفرضها عليها 
الواليات املتحــدة األميركية، وذلك من 
أجل إيقاف موجــات الهجرة اجلنوبية. 
وهدد الرئيس األميركي ترامب تهديداته 
املكســيك  مع  احلدود  إغالق  بإمكانية 

جّراء هذه التطورات.)1(
   وقــرر ترامب في أعقاب ذلك إرســال 
15 ألــف جنــدي إلى احلــدود مع دولة 
املكســيك ملنع قــدوم املهاجرين إلى 
الواليات املتحدة، قائالً في مؤمتر صحفي 
له »لــن نســمح لقوافــل املهاجرين 
من دول أميركا اجلنوبيــة بالقدوم إلى 

الواليات املتحدة األميركية.
    مــن جهتهــا قــررت وزارة الدفــاع 
الشــهر  أوائل  »البنتاجون«  األميركية 
اجلاري إرســال 5200 جندياً إضافياً إلى 
احلدود املكســيكية للغرض نفســه، 
ليلحقــوا برفقائهم الذين أرســلهم 
الرئيس ترامب في وقت سابق من شهر 
أبريل املاضــي، وكان عددهم  نيســان 
يبلغ حوالي 2100 شــخص من احلرس 

الوطني األمريكي.
    وأرجعــت اإلدارة األميركية أســباب 
بأنهم  املهاجرين  لطلبات  قبولها  عدم 
غير مؤهلني للتقــدم بطلبات اللجوء 

للواليات املتحــدة، ووصف ترامب هذه 
وهددت  »الغزو«.  تشبه  بأنها  الهجرات 
وزارة األمن الداخلــي األميركي بأن من 
ينتهــك القيود الرئاســية فــي البالد 

فسوف يُحرم من دخولها.)2(
دخول  علــى  مصممــون  املهاجــرون 

الواليات املتحدة األميركية
    رفض املهاجرون اجلنوبيون إلى الواليات 
قدمتها  عروضــاً  األميركية  املتحــدة 
دولة املكسيك ورئيســها أنريكي بينا 
املهاجرين  هؤالء  إســكان  بشأن  نييتو 
داخل منازل صغيرة أو فنادق في البالد، 
باخلدمات  وأوالدهــم  ومتتعهــم هــم 
األراضي املكسيكية في  املتعددة على 

حال قدموا طلبات للجــوء في واليات 
مثل »أكوســاكا« و«تشيباس« جنوب 

املكسيك.
   وأعــرب املهاجرون عن رفضهم لذلك 
قائلــني إنهم مصممــون على املضي 
قدمــاً إلــى األراضــي األميركية بعد 
رفضهــم لعرض الرئيس املكســيكي 

نييتو.)3(
   أبرز دوافــع هجرة مواطنــي اميركا 

اجلنوبية للواليات املتحدة األميركية
     تكمــن العديــد من األســباب وراء 
هجــرة مواطنني من أميــركا اجلنوبية 
املتحدة  الواليــات  وإلى  الشــمال  إلى 
األميركية، وتعد أبرز هذه األســباب ما 

يلي:
    تُعد مشكلة األمن من أبرز املشكالت 
التــي تواجهها دول أميــركا الالتينية 
بنحو عــام، حيث تتصــدر بعض دول 
أميركا اجلنوبية قائمة أكثر الدول التي 
في  مرتفعة  تشــهد معدالت عنــف 
العالم، ودخلت العديــد من الدول في 
هذه القارة ضمن أعلى معدالت جرائم 
القتل على مستوى العالم عام 2012. 

وتشــير العديد مــن املصــادر إلى أن 
19 دولــة في أميــركا اجلنوبية هي من 
يتصدر هذه القائمة. ومن ناحية أخرى، 
تقع، حسب هذه املؤشرات، حوالي 32% 
من مجموع جرائم القتل التي تقع في 

العالم داخل دول أميركا اجلنوبية.
     ويصــل معدل ارتــكاب هذه اجلرائم 
في أميركا اجلنوبيــة إلى 26 لكل 100 
ألف شــخص من مواطني هذه الدول، 
وذلك في الوقت نفســه الذي بلغ 6.2 
لكل 100 ألف على مستوى دول العالم 

ككل.
     وكانت دراسة أجريت في العام 2011 
قد أظهرت أن %33 من ســكان أميركا 
اجلنوبية قــد وقعوا في ضحية ألعمال 
عدائية وأن %18 منهــم كانوا ضحايا 
ألعمــال عنف تقع من ِقبــل عصابات 
للجرميــة املنظمة أو أعمال فردية، ولذا 
فإن هذا اجلانب يشــكل اخلطر األمني 
الالتينية،  أميــركا  لدى ســكان  األول 
ويُعد من أبرز األســباب التي تدفعهم 
والتوجه شماالً حتى دول  لترك دولهم 
املكسيك، والواليات املتحدة األميركية.
   وكانت هيئــة األمم املتحدة قد قالت 
في تقريــر لها عام 2013 إن التهديدات 
لها  يتعرض  التــي  الرئيســة  األمنية 
تتشكل  الالتينية  أميركا  قارة  مواطنو 

في التالي:
-  اجلرمية املنظمة.

- اجلرمية املرتكبة ضد الشباب.
- جرائم الشارع.

- الفساد.
- العنف بني اجلنسني.
- العنف غير املشروع.

- الســرقة: وقد ُوِصفت بأنها املشكلة 
األبرز التي تواجه سكان هذه الدول في 
الوقت احلاضر. وليســت السرقة فقط 
ضد املواطنني، بل إنها تشــمل كذلك 
الســطو املسلح وســرقة مصارف أو 

بنوك أو مؤسسات كبرى.)4(
    واجلديــر بالذكر هنــا تأكيد املنتدى 
االقتصادي العاملي عــام 2017 بأن دول 
أميــركا الالتينية تُعــد احلاضن األكبر 
ألخطر عصابات املافيا واجلرمية املنظمة 

فــي العالم. وأشــار املنتــدى في هذا 
الصدد إلــى أن الســلفادور تُعد األبرز 
بني دول القارة في انتشار هذه النوعية 
اخلطيرة من العصابات، وذلك في تقرير 
شــمل 137 حول العالم. وتابع التقرير 
أن دوالً أخــرى في القــارة وقعت ضمن 
فئات الدول التي تشهد معدالت عنف 
محلية مرتفعة، مثل فنزويال وهندوراس 

وبيرو وغيرهم.)5(
   وعليــه، فإن ارتفــاع معدالت العنف 
فــي دول أميركا اجلنوبية، كما ســبق 
ذكره، يُعد أحد أبرز األسباب التي دفعت 
إلى  إلى الهجرة  العديد من مواطنيها 
الواليات املتحدة. ولكن األمر ال يقتصر 
على اجلرمية فقط، اذ إن هناك أســباباً 
أخــرى وراء مثل هذه الهجــرات، مثل 
الفقر والبطالــة وغيرهما، إال أنهما ال 
يشــكالن دافعاً قوياً مثــل الدافع وراء 

الهروب من العنف.
املصادر واملراجع

 -1 »ترامــب: املهاجــرون مــن اميركا 
طوارئ  حالــة  يشــكلون  الوســطى 
وطنيــة«، بي بي ســي البريطانية، 22 

أكتوبر 2018.
2 - »اجليــش األمريكي يرســل 5,200 
جندي إلى احلدود مع املكسيك«، بي بي 

سي البريطانية، 30 أكتوبر 2018.
3 - »اآلالف من أفــراد قافلة املهاجرين 
باميــركا الوســطى يرفضــون عرض 
الرئيس املكسيكى«، اليوم السابع، 27 

أكتوبر 2018.
4 - »التداعيــات الســلبية للجرائــم 
الفردية في اميركا الالتينية والكاريبي«، 
مرصد اميركا الالتينية، 26 مايو 2016.

5 - »أكثــر الدول خطورة فــي جرائم 
املافيــا.. أين تقع؟«، الديــار، 27 أكتوبر 

.2017

املركز العربي للبحوث والدراسات

حسن خضر
سألُت أ. ب. يهوشواع، في سياق سجال 
طويل، قبل ما يزيد على عشــرين عاماً: 
فلنقل إن الســالم حّل فــي هذا اجلزء 
من العالم، وأن إسرائيل أصبحت جزءاً 
من املنطقــة، ومبا أن املال بــال رائحة، 
كمــا تعرف، مبــاذا ستشــعر إذا رأيت 
الســعوديني واخلليجيني يتجّولون، ذات 
يوم، بجالبيبهم البيــض في ديزنغوف 

سنتر؟
يهوشواع أحد أبرز الكّتاب اإلسرائيليني، 
األدبي  باملعنــى  اهتمامــاً  وأكثرهــم 
والفكري والسياســي، بأشياء من نوع 
وهو،  والصهيونية.  والثقافــة،  الهوية، 
أيضاً، من الوجوه البارزة في معســكر 
»الســالم« اإلســرائيلي. وقــد اخترُت 
الكالم، في حينها، عن ديزنغوف ســنتر 
بوصفه مركــز النشــاط التجاري في 
قلب تــل أبيب، ومعلما بارزا في املدينة، 
ومن مصادر فخرها. وقد يبدو الســؤال 
عرضياً ما لم يكن القارئ ُمطلعاً على 
مــكان ومكانة تل أبيب في الســردية 
اإلســرائيلي  الصهيونيــة، وفي هوية 

اجلديد.
على أي حال، كان ما قرأت من تعبيرات 
على وجهه حني ســمع الســؤال أكثر 
بالغة مــن كل ما قال مــن كالم، كان 
للســؤال وقع املفاجأة، وقد ارتســمت 
واحتاج  احليــرة،  عالمــات  وجهه  على 

بعــض الوقت قبــل القــول بأنه يجد 
صعوبة في التفكير في مشهد كهذا. 
وال أعتقد أن ثمة مجازفة في القول إن 
ردة فعل نسبة كبيرة من اإلسرائيليني 

لن تبتعد كثيراً عّما قال، وعّما رأيت.
أفكر فــي هذا األمــر اآلن، وفي الذهن، 
مــع  اإلســرائيلية  العالقــات  أنبــاء 
الســعودية ودول اخلليج، مبا فيها قطر 
»املُقاومــة واملُمانعة«. وهي األنباء التي 
يضعها املؤيــدون واملعارضون في خانة 
»التطبيــع«. وثمة ضــرورة، في الواقع، 
بــني مزدوجني  الكلمة  لوضــع هــذه 
للتذكير مبــا يكتنفها من غموض، وما 

تنطوي عليه من التباس.
وفرضيتي الرئيســة في هذا الشأن أن 
اإلسرائيليني  ذهن  »التطبيع« في  داللة 
تختلف متامــاً عن داللتها فــي أذهان 
مؤيدي »التطبيع« فــي العالم العربي 
ومعارضيــه علــى حد ســواء، وأن في 
اجتماعية،  إســرائيل جبهــة قويــة، 
وسياسية، وثقافية، ملقاومة »التطبيع« 

بالطريقة التي يتصّورها العرب.
لذا، ســنكّرس القســم األّول في هذه 
املقالــة للتفكير في معنى »التطبيع« 
في ذهن صّناع السياسة في إسرائيل، 
ونكرس قسمها الثاني في أسبوع الحق 
وُمحّرضات صّناع  دوافــع  في  للتفكير 
السياسة في السعودية واخلليج لذبح 
أبقار كانت حتى وقت قليل مقدســة، 

في العلن في األقــل، واالقتراب بخطى 
متسارعة مع إسرائيل.

وإذا شــئنا اختــزال دوافــع إســرائيل 
»للتطبيــع« مــع الســعودية وبلدان 
اخلليج، في هذا الوقت بالذات، فلنقل إن 
ثمة طاقــة ذهبية تنفتح اآلن، لتمكني 
إســرائيل من توفير احلمايــة الداخلية 
واخلارجيــة حللفائهــا امُلتملــني، كما 
فعلت الواليــات املتحدة في زمن احلرب 
في  دمجها  يســتدعي  وهــذا  الباردة. 

االعتراف  اإلقليمي، مع  األمن  منظومة 
اخلاصــة،  ومكانتهــا  بخصوصيتهــا 
ومتكينها مــن قضم جــزء ُمعتبر من 
كعكة النفط، والسالح، والتكنولوجيا، 

واخلدمات األمنية، واألسواق.
ثمة عوامل كثيرة أســهمت في فتح 
العالم  انهيار  الذهبية منهــا  الطاقة 
العربي. االنهيــار ليس كلمة عابرة، وال 
فيها ما يدل على التشاؤم، أو التهويل، 
فنحــن نتكّلم، هنا، عــن عملية بدأت 

منذ أواســط الســبعينيات مع اندالع 
احلرب األهلية اللبنانية، واســتمرت مع 
احلرب العراقيــة ـ اإليرانية، التي غطت 
عقد الثمانينيــات، وتواصلت في عقد 
الكويت،  بغزو  بدأ  الذي  التســعينيات 
وحرب حتريرها مــن االحتالل الصّدامي، 
اجلزائر  عــالوة على مــا يدعــى فــي 
بالعشرية الســوداء، أي احلرب األهلية 
التــي كانت مقّدمة للحــروب األهلية 

العراقية والليبية والسورية.

وقعت هجمات  التالية  العشــرية  في 
أيلول  احلــادي عشــر مــن ســبتمبر 
اإلرهابية اجملنونــة، ووقع احتالل العراق، 
»القاعدة«، وصعدت معها  وصعد جنم 
الســلفيات اجلهاديــة، واندلعت احلرب 
تلتها  العراقية. وفي عشــرية  األهلية 
اندلعت موجة الربيع العربي، وأعقبتها 
حروب أهلية لــم تتوقف بعد في ليبيا 
وسورية، والعراق، وصعد جنم الدواعش، 
الذين سيطروا في ســورية والعراق ما 
بــني -2014 2017 على ماليني البشــر، 
اإلرهاب  وضرب  دول،  بحجم  ومساحات 
فــي كل مكان. لن يفهــم أحد معنى 
ما حدث، وملاذا حــدث، وكيف حدث، ما 
لم يضع كل ما ذكرنا في ســياق حروب 
الوكالــة في زمــن احلرب البــاردة، وما 
جنم عن إعــادة ترتيب األوراق بعد انهيار 
االحتاد السوفياتي والكتلة االشتراكية، 
والتحــّوالت  الناصريــة،  وســقوط 
الكابوسية للبعثني العراقي والسوري، 
وتصفية ما تبقى من فلول الراديكاليني 
وأيديولوجيــا،  كأنظمــة،  القدامــى 
وتنظيمات، ســواء باإلفقار والرشــوة، 
بفيضــان  اإلغــراق  أو  التصفيــة،  أو 
في  واألصوليات،  واجلهاديات  السلفيات 
أكبر عملية لألسلمة رمبا في كل تاريخ 

العالم العربي واإلسالم.
مبعنى أكثر مباشرة حتى لو كان العالم 
العربــي، كمــا عرفنــاه، مصنوعاً من 

الفوالذ اخلالص، ففــي كل ما تقّدم ما 
يكفي لكسره وتذويبه على مدار أربعة 
املتواصل، في  االســتنزاف  عقود مــن 
هذه العملية الطويلة انهارت احلواضر، 
التقليدية في  والبينية  الكبرى  والقوى 

العالم العربي، وانهارت مجتمعاتها. 
وعلى خلفية كهذه، تنفتح طاقة أمام 
اإلسرائيليني إلغالق امللف الفلسطيني 
بتصفيــة البعــد القومي للمســألة 
الفلسطينية وحتويلها إلى شأن داخلي 
يندرج في حدود ومعاني السيادة. بكالم 
آخر: حسم اإلسرائيليون في حرب العام 
1967 النتائــج اجلغرافية والدميغرافية 
والسياســية حلرب العــام 1948، ولم 
يتمكنوا، بعد، وعلــى مدار نصف قرن 
مضى، وحروب كثيرة، من حسم نتائج 

حرب العام 1967 نفسها. 
لــذا، لن يتمكن أحد من »التطبيع« مع 
إسرائيل، ما لم يكن في هذا ما يحسم 
نتائج حرب العام 1967 بالطريقة التي 
تريدها. أمــا التفكير فــي »التطبيع« 
بوصفــه زيــاراٍت، وســياحًة، وتقاربــاً 
واالجتماعي  الثقافي  املســتويني  على 
واإلنســاني، مع أبناء العمومة، أو حتى 
»تبنــي« الرواية الصهيونية نفســها، 

فهذا آخر ما يشغل بال اإلسرائيليني.

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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الهرب الكبير

دوافع الهجرة من دول اميركا الجنوبية للواليات المتحدة األميركية

»التطبيع« الذي يريده اإلسرائيليون 2-1

مشكلة العنصرية في الغرب

برغم أن األشخاص 
الذين ينتمون إلى 
خلفية إسالمية 

يأتون بشتى األلوان 
والمشارب، ومن 
العديد من الدول 
)مثلهم كمثل 

اليهود(، فإن العداء 
لإلسالم من الممكن 

أن يظل يمثل شكال من 
أشكال العنصرية. 
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العمارة ـ حذام يوسف الطاهر:

مع تباشير الشتاء، استقبلتنا ميسان 
بأمطار خيرها، فسقت الشوارع، مثلما 
ســقت قلوبنا مبحبة وكرم مميز، فكانت 
زغاريد  ميسان عروســا وهي تســمع 
الشعراء على منصة مهرجان الكميت 
الثقافــي بدورته السادســة، من قلب 
اهلها  بكرم  اســتقبلتنا  التي  ميسان 
ونبــل أدباءها وخير مطرها، تســطرت 
حكاية من ألــف كلمة وكلمة، وكانت 
اجللســات الشــعرية والنقدية، وثيقة 
تؤكد ان العراق باق وميسان ابنته التي 
ال تنــام اال على أنغام الشــعر واحملبة، 

وحكايته التي ال تنتهي.

انطالق مهرجان الكميت بنسخته 
السادسة

انطلقــت فعاليات مهرجــان الكميت 
بنسخته السادسة، والذي يقيمه أحتاد 
أدباء وكتاب ميسان، حتت شعار)ميسان 
والكلمــة افُق ثقافــٍة وراهــُن إبداع(، 
مبشاركة ثمانني أديبا من مختلف مدن 
العراق، وعلى مدى يومي اخلامس عشر 
والسادس عشر من تشرين الثاني لعام 
2018، اذ اجتمع اجلميع حتت عنوان )احملور 
النقدي القصــة القصيرة اآلن(، برعاية 
وبدعم  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة 
دواي  من محافظ ميسان األستاذ علي 
الزم، وبالتعاون مــع االحتاد العام لألدباء 

والكتاب في العراق املقر العام.
أستهل املهرجان الذي أقيمت فعالياته، 
في فندق )كورمك( ليومي 16-15 \ 11\ 
2018، بقراءة آي من القرآن الكرمي تالها 
القارئ مصطفى احلجاج، ليعلن عريف 
احلفل لليوم األول الشــاعر معن غالب 
شــباح، بدأ الفعاليات بعزف الســالم 
اجلمهوري، وبعد ذلك قراءة سورة الفاحتة 
على أرواح شهداء العراق، فتعتلي بعد 
التربية  املنصــة طالبات قســم  ذلك 
الفنيــة – كليــة التربية األساســية 
-جامعة ميســان ألداء نشيد مهرجان 
الكميت، وهو من كلمات الشــاعر رعد 

زامل واحلان الفنان كاظم فندي.
ميســان  حملافظ  الكلمة  كانت  بعدها 
األســتاذ علــي دواي الزم، الــذي رحب 
بالوفود املشــاركة باملهرجان قائال " إن 
رصيدا  أوجد  مليســان  احلضاري  العمق 
ثقافيا لكل جغرافية العراق وعيا، ولذا 
وجب على جميع املثقفني أستثمار هذا 
األرث الثقافي لكل العاملني في املشهد 
الثقافــي"، وأضاف " نحن ماضون لبناء 
أكثر مــن فضاء معماري خاص بالفنون 
واملعرفة"، مؤكدا على مضي  والثقافة 
محافظة ميســان بكل أبنائها ، الجناز 
مشــاريع ثقافيــة تصب فــي صالح 

املهرجانات والفعاليات القادمة.
والقى األستاذ طاهر احلمود وكيل وزارة 
الثقافة والســياحة واألثار كلمة حتدث 
فيها عن املثقف العضوي وأشــكالية 
املثقف والســلطة، وتســخير املثقف 
كل أمكانياتــه خلدمة احلركة الثقافية 

يخدم  وموقف  التزام  بوصفها  بالعراق، 
ثقافة التنمية، وتكون مهمته الكبيرة 
الوزير  والتغيير، وحتدث عــن  األصــالح 
القــادم للثقافة " نريد رجال يشــخص 
أولويــات وتوجيه موارد الــوزارة، وليس 
شــرطا، أن يكون شاعرا أو فنان، واملهم 

أن يحسن أدارة الثقافة ومؤسساتها".
كلمة اخلياط

وفي كلمته شخص األمني العام ألحتاد 
أدباء العراق الشاعر ابراهيم اخلياط امرا 
في غايــة الدقة بالنســبة للمثقفني 
والكتاب، فبعــد ان ثمن جهد القائمني 
علــى مهرجان الكميت متنى ان " يكون 
هــذا املهرجــان واملهرجانــات الكبرى 
األخرى حتــت رحمــة وزارة ال تفّرق بني 

املتنبي وفاتك.
فنحن بقدر ما نصّر على مطلبنا في أن 
يكون وزير الثقافة اجلديد من الوســط 
الثقافي الفّعال، كذلــك نصّر على أن 
نــرى وزارة للثقافة غيرهــذه التي منذ 
سنوات طوال وهي تنتقل من وزير سيء 

الى وزير أسوأ.
يا دولة رئيس الــوزراء، ال نريد وزيراً يترك 
املشهد الثقافي وينصرف الى األيفادات 
واملقاوالت وإجــازات األمومة وغيرها، ال 
نريد وزيراً ملوظفي وزارة الثقافة بل نريده 
وزيرا لســبعة آالف ســنة من احلضارة 
واملالحم  واحلرّية  والتكميــم  والثقافة 
والنقوش  والرسوم  والقيثارات  والشعر 
واملواويــل والرقص والتمثيــل والدرس 
للثقافة  وزيرا  نريــد  والترجمة،  والفكر 
يعرفنــا ونعرفــه، يفهمنــا ونفهمه، 
نُغضبــه ويرضــى علينــا. باختصار يا 
دولة رئيس الوزراء، إّنها وزارتنا وال نفّرط 
بهــا وهذا هو العراق وهــذه هي ثقافة 
العراق، خذوا املناصب واملكاســب خذوا 

الكراسي واتركوا لنا الثقافة ".

كلمة ترحيبية من الشاعر رعد زامل 
رئيس احتاد ادباء ميسان

ثم ألقى الشــاعر رعد زامل رئيس أحتاد 
أدباء وكتاب ميســان كلمتــه قائال " 
أصحاب الســيادة والســعادة كل في 
مقامــه ومنصبه الكرمي، أدبــاء العراق 
، ضيوفنــا الكــرام، جمهورنــا العزيز، 
الســالم عليكم " أنثــر رذاذ احملبة على 
وجوهكــم وأنتم حتثــون اخلطى صوب 
مدينة الشــعر ، فطوبى للكميت في 
هاشــمياته، وطوبى له وهــو يجمعنا 
حتت خيمة اجلواهــري الكبير، وها أنتم 
وحســب  والســياب  اجلواهري  أبناء  يا 
الشــيخ جعفر ، من كل صــوب تأتون 
على أجنحة الغيوم ، الى مدينة عيسى 
حسن الياســري وجمعة الالمي وعبد 
الــرزاق املطلبي ومليعة عبــاس عمارة ، 
ايها األحبــة " ان االرث الثقافي العريق 
مليســان يؤهلنا الى املطالبة بأن يكون 
مهرجان الكميت مهرجانا عربيا كبيرا 
، كذلــك نطالب بأعمــار قبر الكميت 
وجعلــه مركــزا ثقافيــا يســتقطب 

الطاقات الشبابية ويتبنى رعايتها .

بدء الفعاليات واجللسات الثقافية
بعدهــا أعلــن عريف احلفل  الشــاعر 
معن غالب شــباح، الذهاب الى منصة 
الشعر، ليتناغم صوت املطر مع صوت 
) حطاب  الشــعراء  القصيــدة، فيقرأ 
ادهيم الفيصلي، أجود مجبل، قاســم 
والي، ثامر ســعيد آل غريــب، جناة عبد 
اهلل، جبار الكــواز منذر عبد احلر، حامد 

البياتي، علي فرحان(.
بدأت اجللســة الثانية بإدارة الشاعرة د. 
راوية الشاعر وقدمت فيها قراءات لعدد 
املهرجان  في  املشــاركني  الشعراء  من 
) ســعد ياسني يوســف، حذام يوسف 
طاهــر، عباس بانــي املالكــي، أبتهال 

بليبل، كاظم محمود السامرائي، على 
احلسون، كفاح وتوت (.

النقدية  اجللســة  مباشــرة  أعقبتها 
في محــور مفتوح للقصــة القصيرة 
العراقية اآلن، بإدارة الناقد د. علي حداد، 
متحدثا عما قدمه املثقف العراقي وما 
أجنزه في السرد العربي، وتداعياته على 

القصة القصيرة.
وقرأ الناقد د. علي متعب ورقته النقدية 
املوســومة " اخمليلة السردية نحو قراءة 
اجناســية في القصة القصيرة جدا " 
التي  النوعية  اخلصائــص  عن  متحدثا 
تتميز بها القصــة القصيرة، ودينامية 
ايقاعهــا وهي نتــاج حتــوالت ما بعد 

احلداثة.
وحتـــدث الناقـــد حســـن السلمـان 
عـن سرديات احليـــاة احليـة في جتربـة 
الروائـي لـــؤي حمـزة عبـاس، متنـاوال 
النقـاط، ماهيـــة القصـة القصـيرة، 
لـؤي  لقصـــص  رؤيـــة شاملـة  مـع 

وإشكاليـاتهـا.
وقرأ الناقد علـي سعدون بحثه النقدي 
املوســوم ) الشــخصيات وامناطها في 
القصيرة  العراقية(:"القصة  القصــة 
هي حلظة فهــم عميــق للحياة، هي 
صــورة بالغة الدقة حليــاة صغيرة من 
حيــوات متعددة تســتمد وجودها من 
تلك اللحظة الهائلــة، هذا يعني انها 
حلظة اقتران االدب باحلياة، االدب مبا ميكن 
أن يجعل مــن الوجود حّيــاً ومتحركاً. 
رمبــا ألنهــا عملية خلق لنص ســردي 
ميثل مشــهداً من مشاهد احلياة سواء 
اكان ذلــك داخليــا )تداعيــات النفس 
ام  والعاطفة(  الشــعور  واضطرابــات 
الــذي  كـ)التوصيــف(  خارجيــا  كان 
القصصية  االعمــال  معظم  تعتمده 
ملشــهدياٍت حتيط بنــا ونتعامل معها 
وفق التوتــر الذي يجعل املــرء غير ذي 

انتباه أو تركيز فــي حفظ ذلك التصور 
اللحظــة. القاص هو  الذي يغني تلك 
من سيقوم بهذه املهمة، مهمة حفظ 
ذلك التصور واغنــاء اللحظة وجعلها 
في صدارة اهتمامنــا كقراء او متلقني 
القصيرة حلظة  القصــة  للنص.. نعم 
فهــم عميق للحيــاة... لكــن وفق اي 
تصور ميكننا من خالله اســتيعاب هذا 
اللحظة؟  التسجيلي ملثل هذه  النمط 
.. اجلواب القاطع سيكون مبثابة القبض 
على جمرة اللعبة القصصية وعالقتها 
بالفــن اوال ومــن ثم باحليــاة بوصفها 
املســافة الشاســعة حلــراك الثقافة 
وابداعهــا وفنونها. هــذه العالقة هي 
امناط  التي ســتحدد فيما بعد اهمية 
بناء الشخصيات وحركتها الفاعلة في 
النص وانســاقه احمليطة على مستوى 
التاريخ / واحلاضر وبالتالي، سنكون امام 
العادية  للشخصيات  محددة  تكوينات 
لنوعية  القصيرة،  القصة  في  واملركبة 
البطل أو الشخصية القصصية : منط 
البطل االيديولوجــي أو العقائدي الذي 
ال يخطئ وهو املثالــي او الثوري/ ومنط 
الشــخصية الرومانسية التي تسهب 
فــي العاطفة الــى اقصــى مدياتها 
وهي شــخصية قلما تطبــع اثرَها في 
املوقف مــن احلياة – الثقافة موقف من 
والنمط  الشــائع/  التعبير  – في  احلياة 
الثالث الشخصية الفنتازية التي غالبا 
ما جتــيء بوصفها عدميــة، او البطل 
العدمي الســلبي الذي يصل ذروتَه في 

التحول املسخي في معظم االحيان.. 
فيما تناول النقد زهير اجلبوري في بحثه 
للمحنة  الفوقية  السرديات   " املوسوم 
النار( امنوذجا  )زيد  في القصة القصيرة 
" أهــم ما قامت به القصــة العراقية 
أنها تعاملت مع احملنة اجناسيا، وثيمة 
املهيمنة  الفوقية  االداة  بوصفها  احملنة 

واملعبرة عن حياة كاملة االبعاد.
وايضا قدم الناقد عبــاس خلف بحثه 
اشكالية  القصيرة،  القصة   " املوسوم 

احلضور واسئلة التلقي ".
فيما قــدم الناقد عبــد الغفار عطوي 
بحثــه املوســوم " القصــة العراقية 

النسوية العراقية.
وشــارك في املداخالت كل من " د. ثائر 
العذاري، علي الفواز، د. ســمير خليل، 
العبودي، حســن  بشــير حاجم، علي 
البحار، عالية طالــب، جبار اجلويبراوي، 

علي العبودي، جاسم اخلالدي.

فعاليات اليوم الثاني للمهرجان
أدار اجللســة االولــى د. لطفي جميل 
متحدثا عــن الســرد مبجموعه كهم 
انســاني، مبينا ان النقد هو املرأة التي 
يرى فيهــا كل عمل ابداعي، ومشــيرا 
الى مقولة " سارتر " ان الناقد هو ذلك 

القارئ الشيطان.
وقدمــت فيها بحــوث لكل مــن " د. 
جاســم اخلالدي، صــادق ناصر الصكر، 
بشــير حاجم، محمد قاسم الياسري، 
حسن الكعبي " وشارك في املداخالت 

" حسن البحار، عبد االمير اجملر.

اجللسة الشعرية والنقدية الثانية 
أدارها الشاعر حســني احلرير، مبشاركة 
الشعراء " حميد اخملتار، خضر خميس، 
على مجبل املليفي، وليد حسني، معن 
وحيدة  الشــاعر،  راوية  شــباح،  غالب 
حســني، نســيم عبد الواحــد، نادية 
الكاتب، شــاكر داخل ولي، عبد املنعم، 
غســان حســن محمد "، تغنــوا بها 
بحــب العراق، وامنيــات مازالت عالقة 
على رصيــف الوطن، والتي تداخلت مع 

قصائد الغزل.
لتبدأ بعد ذلك اجللسة النقدية االخيرة، 

الناقد د. ســمير خليل،  ادارهــا  والتي 
وشــارك فيها النقاد " علــي الفواز، د. 
عبد  وجدان  جاســم محمد جســام، 
العزيــز، جميل الشــبيبي " وشــارك 
في املداخالت " اســعد الالمي، صباح 
السيالوي، ســعدون البيضاني، د. علي 
حداد " حول القصة القصيرة العراقية 
االن، واالجيال األدبية التي تقاطع معها 
التجييل،  النقاد رافضية مبدأ  عدد من 
ومن وجهة نظرهم ان جتييل االدب غير 
دقيق، فكل األجيال تتداخل مع بعضها 
وال ميكن ان ينقطع جيل ليبدا مباشرة 
جيل اخــر، كما حتدث عدد مــن النقاد 
وحتدث  عديدة،  حول مجاميع قصصية 
الناقــد علــوان الســلمان :" العملية 
االبداعيــة باختالف اشــكالها وتباين 
فنية تســجل  مضامينها هي عملية 
املنبثقة من  املنتج)املبــدع(  انســانية 
خياله ورؤاه الفكرية التي تكشف عما 
ميتلكه من خزين معرفــي يوظفه من 
االنسانية..لذا قيل)ان  اداء رسالته  اجل 
تكتب تعبيرا عن نفســك بصدق فهذا 
شــيء عظيم..اما ان تكتب عن الناس 
بصدق فهذه هــي العظمة بعينها..(..
النه يكشف عن ادق الدالالت النفسية 
ومينحهــا  االجتماعيــة  والعالقــات 
فني مستلهما  بنســيج  ملستهلكها 
للوقائــع واالحــداث التــي يقتنصها 
دائرة  ويخرجهــا مــن  فيســتنطقها 
احلدث الطبيعية الى عوالم شــمولية 
انسانية باعتماد التكنيك الفني احملرك 
بكل  واملــكان  بني)الزمان  مــا  للذاكرة 
)املغلق/املفتوح/العتبــة...(  اشــكاله 
وحركــة الشــخوص واحلوار بشــقيه 
)اخلارجي(..  الذاتي)الداخلي(واملوضوعي 
للكشــف عما يدور بدواخلها لتحقيق 
وظيفــة جماليــة بتحريــك الواقــع 

وتفجيره ".

جلسة اخلتام وتوزيع
الشهادات التقديرية

في اجللســة اخلتامية شــكر الدكتور 
ســمير اخلليــل احتــاد أدباء ميســان 
الكميت  ملهرجان  التحضيرية  واللجنة 
السادس، مقدما باقات محبة لكل من 
حضر وشــارك، مؤكدا على ســعادته 
مبيسان وهي تفرش األرض دفء ً ومحبة 
لضيوفها مــن احملافظات، متمنيا لهم 
كل التوفيق، بعدها قرأ الشــاعر فراس 
طه الصكــر البيان اخلتامــي ملهرجان 
الســادس، متضمنا عدد من  الكميت 
التوصيــات اخلاصــة بــوزارة الثقافة، 
والرئاســات الثالث منها، ان يكون وزير 
الثقافــة مؤهال لوزارته ومن الوســط 
االدبي، ليكون اقرب الى مشاكل االدباء 
داعمة  الــوزارة  ولتكون   ، ومعاناتهــم 
وحاضنة لــكل النشــاطات الثقافية 
سواء في ميسان او أي محافظة أخرى،.
الــواح االبداع  ومســك اخلتام توزيــع 
في  للمشــاركني  التقدير  وشــهادات 
املهرجان، من شــعراء ونقــاد وضيوف، 
ودروع االبــداع الحتــادات االدبــاء فــي 

احملافظات.

محور القصة القصيرة العراقية االن

مشاركة أكثر من ثمانين شاعرة وشاعرة

مهرجان الكميت السادس »ميسان والكلمة أفُق ثقافٍة وراهُن إبداع«

انطلقت فعاليات مهرجان الكميت بنسخته السادسة، والذي يقيمه أتحاد أدباء وكتاب ميسان، تحت 
شعار)ميسان والكلمة افقُ ثقافةٍ وراهنُ إبداع(، بمشاركة ثمانين أديبا من مختلف مدن العراق، وعلى 

مدى يومي الخامس عشر والسادس عشر من تشرين الثاني لعام 2018، اذ اجتمع الجميع تحت عنوان 
)المحور النقدي القصة القصيرة اآلن(، برعاية وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، وبدعم من محافظ ميسان 

األستاذ علي دواي الزم، وبالتعاون مع االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق المقر العام.

من فعاليات المهرجان
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البارزاني و اإلنكليز

* متى تأسست العالقة بني البارزاني و 
اإلنكليز؟

- ذات يوم جاءني عزيز عقراوي مسرعا وهو 
الثالثة  الفرقة  إســتخبارات  في  ضابط 
وهــو عضو فــي احلزب كنت مســؤوله 
احلزبي، جــاء ببدلته العســكرية برغم 
أننا حذرناه مســبقا بأن ال يأتي الى املقر 
احلزبي مبالبســه العســكرية، لكنه لم 
يتحســب لذلك جاء الهثا وقال عفوا لم 
أحلق بتغيير مالبسي ولهذا جئت مسرعا 
ألقــول لكم بأننــي ذهبت مــع ضباط 
الى قاسم وسمعته يقولى "بأن  فرقتي 
املــال مصطفى له عالقة مــع اإلنكليز، 
وإطلعت على كل التقارير والوثائق التي 
تثبت ذلــك"، وأضاف "إن هــذه الوثائق 
تؤكد مبا ال يــدع مجاال للشــك أن هذا 
الرجل ينفذ أجنــدة اإلنكليز ضد اجليش 
العراقي، وكنت قد عفوت عنه ســابقا 
و أرجعته الــى العراق ولكن يبدو أن ذلك 
لم يشــفع لنا، واليوم بدأ يتحرك ضدنا 
بالتعاون مع بعض اإلقطاعيني و األغوات، 
و ســأضطر يوما الى نشر تلك الوثائق"، 
وفعال نشر قاسم تلك الوثائق فيما بعد 

ليفضح عالقة البارزاني باإلنكليز..
وحتدث قاســم الحقا بــكل صراحة في 
خطاب لــه قائــال "ان اإلنكليــز حاربوا 
اجليــش العراقي دوما، و اجليش وقف ضد 
مؤامراتهم، وحاولوا دائما إضعاف اجليش 
العراقي، ولذلك قضــوا على حركة بكر 
صدقــي عــام 1936، ثم ضربــوا اجليش 
العراقــي أثناء أحداث عــام 1941، وهذا 
إشغال  بإســتمرار  أنهم ســعوا  يعني 
اجليش العراقــي وإضعافه، حتى حوادث 
العصيان التــي وقعت في بعض مناطق 
كردستان مؤخرا، كان هدفها هو إضعاف 

اجليش العراقي".
من جهتنا كتبنا مقــاال للرد عليه ولم 
نكن نعلم بأن هناك فعال وثائق تثبت ما 
يقوله قاسم، ففي مقال شديد اللهجة 
نشــرناه في جريدة "خبــات" جردناه من 
لقب الزعيــم و إكتفينا باإلشــارة الى 
منصبــه كرئيس للــوزراء، وتطرقنا الى 
األحداث التي وقعت وقلنا بأنها لم تكن 
من صنيعة أعوان اإٌلســتعمار، بل على 
العكس متاما ألنها كانــت حركات ضد 
اإلســتعمار، ولذلك مت أخمادها من قبل 
املقاالت  تلك  وكانت معظم  اإلستعمار. 
يكتبها األستاذ ابراهيم أحمد وأنا، حتى 
أننــا حتدثنا عن اجلنــرال فريزر الذي ذهب 
الشيخ محمود  ثورة  هو بنفسه إلخماد 
احلفيد. وقلنا بأنه في تلك الفترة لم يكن 
اجليش العراقي جيشا قويا ومنظما، فلم 
يكن هناك ســوى فوج موسى الكاظم 
الــذي اليتعدى عــدد أفــراده 300-200 
شــخص وكانت عاجزة عــن اخلروج من 
اإلنكليــز بقواتهم  بغداد، ولذلــك جاء 
إلخماد احلركــة وقصفوا الســليمانية 
وراح ضحيــة تلك العمليــات أعدادا من 
املواطنني الكرد، كما أن اإلنكليز هم من 
ورغما  بالقوة  بالعراق  أحلقوا كردســتان 
عن أنف سكانها. كما أن ثورة البارزانيني 
الطائــرات  بواســطة  أيضــا  قمعــت 
اإلنكليزيــة، وعليــه ال أحد يحــق له أن 
يتبجح بأنه ســاهم في قمــع احلركات 
الكرديــة، وأن رئيس اجلحوش و نقصد به 
عبدالكرمي قاسم، ليس من حقه اإلفتخار 
أنه ليس  الكردية، كما  اإلنتفاضة  بقمع 
فخرا للعراق أن يقــود اجلنرال اإلنكليزي 
رينغن عمليات إحتالل بارزان وكتبنا أيضا 
بأننا نتحدى  احلكومة إذا كانت لديها أية 
وثائق فلتنشرها.. وفي احلقيقة لم نكن 
نعلم بوجود تلك الوثائق فعال لدى قاسم 
وكنــا نعتبر ذلك مجــرد دعاية مغرضة 

منه ضد البارزاني.
لم تكن عالقة قاســم جيــدة مع قيادة 
البارتــي وباألخص مع األســتاذ ابراهيم 
أحمد بسبب دعوته للحكم الذاتي، في 
حني أن قاســم يؤكد على وحدة العراق، 
وكان األســتاذ ابراهيم أحمــد معارضا 
لشــعوبية قاســم، ويصف العراق بأنه 
مجرد كيان إســتعماري زرعــه اإلنكليز. 
ولكن بعد فترة حتســنت عالقتهما نوعا 
ما، خاصة بعد أن كشــف احلزب خيوط 
مؤامرة كان يعد لها اإلنكليز وإيران ضد 
اجلمهورية العراقية، حيث أوصل اإلستاذ 
ابراهيــم أحمد اخلبر الى قاســم. وقدر 
قاســم له ذلك وإعتبــره دليل إخالصه 
للجمهورية العراقية، وكان هذا بالنسبة 

لعبدالكرمي قاســم كل شــيء، وكانت 
إبراهيم أحمد تلك الصورة  لدى األستاذ 
الشــخصية التــي أهداها له قاســم 
وكتــب بظهرهــا "إهداء الى األســتاذ 
الكبير   ابراهيم أحمد تقديــرا إلخالصه 

للجمهورية العراقية اخلالدة".

* وهل حتســنت العالقة بني قاســم و 
البارتي بعد ذلك؟

- حني ســاد البرود بعالقة املال مصطفى 
وقاسم، ظهر هناك رأيان مختلفان داخل 
احلزب، وأعتقد بأنه حان الوقت لكشــف 
ذلك لكي يعرف اجليل احلالي حقائق تلك 
الفترة. فالرأي األول مثله عوني يوســف 
أحد قياديي احلزب الذي رشــحه البارزاني 
للقيــادة ثم عني الحقا وزيــرا باحلكومة 
بارزانــي يقترف  العراقيــة ويقــول "أن 
خطأ كبيــرا بتصرفاته الغريبة، فهو أوال 
يجمع حوله العشــائر ويســعى إلحياء 
ويعارض  األغــوات  ويســاند  اإلقطاعية 
من  وينتقص  احلزب،  وسياسات  توجهات 
قدر وقيمة كل هذا النضال الدؤوب الذي 
خاضه احلزب خالل السنوات األخيرة. ثانيا 
هو يعــادي مبادئنا احلزبيــة ويعمل ضد 
اجلمهورية، وأخيــرا يقف ضد التقدمية، 
ثم أن املال مصطفــى يحصر خالفه مع 
قاســم فقط بإطار مسألة بارزان وعداء 
الزيباريني والســورجيني، وهذا يســلبنا 
حقنــا كحزب أو ككــرد قوميني، ولذلك 
يجب أن نضع حــدا له ونفهمه بأن هذه 

التصرفات واألعمال لم تعد  مقبولة".
أما الــرأي الثانــي فقد مثله األســتاذ 
ابراهيم أحمد ويقول "أن قاسم يريد بث 
التفرقة بصفوف احلزب، وقد جنح سابقا 
في تفتيت احلزب الوطني الدميقراطي من 
خالل إنشــقاق محمد حديد عن كامل 
اجلادرجــي وهو يريد أن يفعل بنا ما فعله 
معهم ويفصل عنا املال مصطفى، وهذه 
سياسة فرق تسد، لذا يجب أن التنطلي 

علينا لعبته أو أن نستسلم إلرادته.وكنت 
أنا وأعضاء آخرون في املكتب السياسي 
متحمسني لهذا الرأي ونؤيد األستاذ في 
هذا الطــرح للبقاء خلف املال مصطفى 

وعدم تركه وحيدا في تلك املواجهة.

البارزاني و العمل احلزبي
* كيف كان البارزاني يتعامل مع احلزب؟

- فــي عــام 1960 حصــل احلــزب على 
اإلجازة الرســمية، وعقد مؤمتره اخلامس 
في 5 مايس 1960 لم يشــارك فيه املال 
مصطفى، لكننا أرســلنا وفدا من احلزب 
الى الشــيخ أحمــد وأقنعنــاه بضرورة 
املؤمتر،  في  للمشــاركة  البارزاني  إرسال 
وهكــذا جاء املال مصطفى من بارزان الى 
بغــداد، وأثناء املؤمتر تكلم بشــكل غير 
الئــق وهاجم احلزب وقــال "إن احلزب بالء 
الى  وإلتفت  الشــعب"،  يفرق صفــوف 
شاب يدعى عبداهلل مام رسول وهو من 
أهل قلعةدزة وكان أحد املشــاركني في 
املؤمتر مــن كوادر احلزب في بشــدر وقال 
موجها كالمه إليه "أنــت يا إبن الكلب 
وعدمي الشــرف والرجولة، كيف تطرد أغا 
يزور مقر احلزب"؟! فســأله الشاب ومن 
هو؟ أجــاب املــال مصطفى"مينة أغا"، 
فقــال الشــاب "إن هذا األغا ســمعته 
سيئة، فإذا عرف الناس بأننا إستقبلناه، 
فلن يبقى أحد معنــا"! غضب البارزاني 
وقال "لــن يبقى معنــا أوالد الكلب من 
أمثالــك"؟! ووجه أقذع الشــتائم لهذا 
الــكادر احلزبي! ثم قــال موجها كالمه 
للجميــع "إن الذين تصفونهم باألغوات 
وااٌلقطاعيني هــم أحبائي، وهم من أبناء 
شعبنا، وقال "أقسم باهلل لو قلتم عني  
) ... ( أفضل لي من أن تقولوا عني حزبي.. 
قولــوا إذهب الى ) ... ( وال تقولوا لي تعال 
الى مقر احلزب"!وصــاح بغضب "إذهبوا 
عني جميعا"!  وهكــذا تعكرت األجواء 
وإنســحب عدد من شــباب كركوك من 

املؤمتر.
وكان رأي عوني يوسف أنه مادام هذا هو 
موقف املال مصطفى مــن احلزب، دعونا 
نصرفه من هنا بداخــل املؤمتر ونقول له 
"إذهــب أنت اهلل معــك". وفي احلقيقة 
ابراهيم أحمد في تصوراته  ظل األستاذ 
القدمية بــأن عبدالكرمي قاســم هو من 
الى متزيق صفوف احلزب، وخاصة  يسعى 
أن عوني يوســف كان وزيــرا باحلكومة 
في تلك الفتــرة، وتصور بأنه مكلف من 
قبل حكومة قاســم لقــول ذلك. ولكن 
ابراهيم أحمد  الى األستاذ  قاسم أرسل 
سابقا أحدا يبلغه بأنه ليس ضد احلزب، 
ولكنــه مقتنع متاما بــأن املال مصطفى 
يســلك طريقا خاطئا، وعلــى احلزب أن 
اليشغل نفســه بشؤون العشائر، ولكن 
األســتاذ ابراهيم أحمد رد عليه بأن املال 
مصطفى هــو قائدنا ونحن جميعا حتت 

رايته موحدون.

* السؤال هو، ملاذا رضي احلزب بالتوجه 
فعال نحــو هذا املنحى اخلاطيء لعبادة 

الفرد؟
- كانت هذه هي الفكرة السائدة في تلك 
الفترة، وكنت أنا بدوري أحد املعجبني به!

اخملطط األول لقاسم ضد البارزاني
*كنت على عالقة بقاســم أيضا، فهل 

حاول إستغاللك لتقف ضد البارزاني؟
- نعــم هــو كان يعرفنــي، وتالقينا في 
زرتــه إلجراء  األولى حينما  مناســبتني، 
لقاء صحفــي معه، واملــرة الثانية حني 
كنت ضابط إحتيــاط وذهبت مبعية املال 
مصطفى واألســتاذ ابراهيم أحمد إليه 
بشأن تسريحي من اجليش حلاجة  احلزب 
الي، وقال لــه املال مصطفى "في العراق 
للجيش،  فــرق عســكرية  أربع  هنــاك 
والبارتي هو الفرقة اخلامسة نحن تصرف 
جنابك، وأرجو أن تسمح ملام جالل يخدم 

في الفرقة اخلامســة بــدل الرابعة في 
اجليش"..

ثــم بعد أن تكشــفت خيــوط املؤامرة 
آنفا،  التي حتدثنا عنهــا  اإلســتعمارية 
علم قاســم بأنني كنت ممن ســاهموا 
بكشف خيوطها وأنني بالذات من أوصل 
املعلومات الى األستاذ ابراهيم أحمد وهو 
بدوره أبلغ قاســم، ثم أنني كنت نشطا 
املقاالت للصحــف واجملالت  في كتابــة 
باالضافــة الــى كوني عضــوا بالهيئة 
اإلداريــة لنقابة الصحفيــني العراقيني. 
وحني أرسل الي شــخصا ليؤلبني على 
املال مصطفى رددت عليه بقسوة بالغة 
وأنا نادم على ذلك حني أجبته "أقســم 
باهلل سنحول كردستان الى فيتنام ثانية 
إذا لم يجلــس راحة، عليه أن يحســن 
عالقتــه باملال مصطفى فهــو زعيمنا". 
وأقول اليــوم بأنه لو كانــت نوايانا غير 
ســليمة جتاه املال مصطفى فقد كانت 
هناك فرص سانحة لنتخلص منه وبكل 
سهولة، ألن املال بنفسه كان يريد اخلروج 
من احلزب وقاســم أيضا لــم يكن ضد 
احلزب الى هذه الدرجة، فعداؤه كان ضد 
شخص البارزاني حصرا وليس ضد احلزب 
عمومــا، ولكن حني وقفــت القيادة الى 
جانب املال مصطفى بدأ قاســم يعادي 
احلزب برمته، وكان ذلك ســببا رئيســا 

لتمزق صفوف قيادة احلزب فيما بعد.

* ألم تكن هناك أســباب فكرية لعداء 
قاسم مع البارتي؟

- اخلالفــات الفكرية كانــت قائمة فعال 
ومعروفــة منــذ البداية، فقاســم كان 
العربية وال  بالقومية  شــعوبيا ال يؤمن 
بالقومية الكردية، ويتمســك بعراقيته، 
وكان يــردد دائمــا إســم "اجلمهوريــة 
العراقيــة اخلالدة “ويقــول نحن جميعا 
عراقيون، والعراق هــو بلد الكرد والعرب، 
وعليه ســيبقى خالدا أبد الدهر و وطنا 

للجميع اليفرق بني الكرد والعرب.
ومن اإلنصاف القول بأن عبدالكرمي قاسم 
لم يكــن يفرق يوما بني أحــد وآخر، وأنه 
حقق مســاواة كاملة بني العرب والكرد، 
فلم يكن يفرق بني الســنة والشيعة أو 
بني املســلم واملسيحي، لقد كان عراقيا 
الكلمة، كنا نرفض  صميما بكل معنى 
الكوســموبوليتية وكنــا حزبــا وطنيا 
كرديا ونؤمن بوجــود القوميتني العربية 
والكردية، ومن هذا املنطلق حتديدا بدأت 
خالفاتنا الفكرية مع قاسم تطفو على 
الســطح ثم تنزل الى مراكز أدنى، حتى 
جتسد ذلك في الدســتور العراقي أيضا، 
الى جانب خالفاتنا حول مســائل أخرى 
منذ  تعهد  فقاســم  الدميقراطية،  مثل 
 1960 عام  الدميقراطية  بتحقيــق  البدء 
وتنظيم اإلنتخابات، لكنه لم يف بوعده.
وكنا نكتب حول هذه املســائل ونطرحه 
أمامه مدافعني عن الدميقرطية واحلقوق 
املشروعة للشــعب الكردي، حتى وصل 
األمر الــى أن يكتــب كلوفيس مقصود 
الذي أصبح فيما بعد ســفيرا للجامعة 
العربية مقاال في جريدة الثورة العراقية 
هاجم فيه دون أن يلم بتفاصيل القضية 
الكردية مستشــهدا مبوقف ميشــيل 
عفلق في نظرته لألقليات القومية حيث 
كتب "بأن األقليــات القومية في الوطن 
العربي يجــب أن تتحول الــى عرب وإال 
يتوجب ســحقها جميعا". ولم نسكت 
نحــن بل أحدثنا ضجة كبــرى حول هذا 
املقال وكتبنا مئــات العرائض والبرقيات 
الــى العديد مــن اجلهات حتــى جعلنا 
قاســم يعتبر تلك اإلحتجاجات وكأنها 

موجهة ضده..

شرارة الثورة الكردية
كيف بدء الثورة 

* إذن هــل ميكــن إعتبار تلــك اخلالفات 
الشرارة األولى إلندالع ثورة أيلول؟

تأزمت  والبارتــي  العالقة بني قاســم   -
تدريجيا حتى وصــل األمر في عام 1961 
الى أن يتحرك عدد من عشائر كردستان 
بدفع من املــال مصطفى في دربنديخان.
وفــي اجلانب اآلخــر وقعت معــارك بني 
الزيباريــني والبارزانيــني، وهكــذا تفجر 
الصراع بني البارزاني والزيباريني في جميع 
أنحــاء كردســتان، وتدخلــت احلكومة 
الطرفني  وإعتبــرت  األمر  فــي  وحققت 
مذنبني، وهذا أدى الى قطع العالقة متاما 

بني البارزاني واحلكومة.
حلد تلك اللحظة لــم يكن احلزب ممنوعا 
من العمــل، لكن صدرت مذكــرة إلقاء 
القبض على األستاذ ابراهيم أحمد على 
خلفية مقتل صديق ميــران، وكان ذلك 
بتشجيع من املال مصطفى الذي أمر كال 
من محمــود كاواني ومام طه واملال ماتور 
وشــمس الدين املفتــي ليرتبوا ذلك من 
دون علم احلزب.وملا علمنا باألمر إختفينا 
أنا واألســتاذ إبراهيم، وأعتقل عمر دبابة 

وصالح اليوسفي.
كان احلزب يعمل في تلك الفترة بشكل 
شــبه مخفي، ألن جتمع العشائر آنذاك 
وضع احلزب بني املطرقة والسندان. وهناك 
ظهر رأيان مختلفان جتاه حركة العشائر، 
ابراهيــم أحمد و  رأي األســتاذ  فــكان 
الدكتور شــمزيني و الدكتور مراد و نوري 
شــاويس هو أن هذا التجمع العشائري 
هو جتمع فوضوي مريب و أنه مدفوع من 
قبــل القوى الرجعية سيســتمر لفترة 
ثــم يخبو، فتاريخ الكــرد أثبت دائما بأن 
أي حركــة تقودهــا العشــائر مصيرها 
الفشــل إذا كانت صنيعــة الرجعية، و 
عليــه الينبغــي لنا أن نســاندهما. أما 
الــرأي الثاني فقد قــاده املال مصطفى 
ويقول "دعونا نشــجع احلركة في بعض 
املناطق ليس مــن أجل تفجير الثورة، بل 
إلرغام احلكومة على طلب مســاعدتنا 

لقمعها"! 

* وملــاذا لم تذهبوا الــى املال مصطفى 
لتناقشوا معه بهذا الشأن؟

- حصل ذلك، فقــد أوفدني احلزب الى 
املال مصطفى وقلنا له بصراحة "تعال 
فإذا  املشــاكل،  هذه  لنحســم  معنا 
تريــد أن نعلن الثورة، دعنــا نبادر نحن 
ونستولي على بعض املناطق مثل أربيل 
والســليمانية ورواندوز وكويســنجق 
على  عندها سنحصل  أخرى،  ومناطق 
األســلحة واألموال. أمــا إذا ال تريدها 
ثورة فإن مثل هذه التصرفات ســتؤدي 
الى صدام مــع احلكومة نحن في غنى 
عنهــا". ولكن املال مصطفى قال "كال 
دعوا هــذا األمر يحصل فهو مفيد لنا، 
فليقطعوا اإلتصاالت ويفجروا اجلسور، 
عندها ستضطر احلكومة أن تستعني 

بنا".

* هل كان لقانون اإلصالح الزراعي أي 
تأثير على تلك احلركة؟

- دعني أفصل لك األمر، حني مت إيفادي 
من قبــل املكتب السياســي الى املال 
مصطفى كان الفصل صيفا، وإلتقيته 
بجبل شيرين، وكان معه املال ماتور الذي 
دعاه املال مصطفى من أربيل، ورغم أن 
املال ماتور كان عضوا باللجنة املركزية 
لكنه كان يتلقى أوامره مباشــرة من 
املال مصطفــى فقط، فما يطلبه منه 
املال مصطفــى يفعل حتــى دون إذن 
املكتب السياســي.عندما ذهبت اليه 
أبلغته بتوصية املكتب السياسي وما 
ميكن أن نفعلــه، رد علي قائال "املكتب 
السياســي مخطيء، فهــذه األعمال 
التي تقوم بها العشائر جيدة ومفيدة 
وستدفع احلكومة الى التفاوض معنا". 
كان الســيناريو الذي يدور في مخيلة 
البارزانــي هو "أن احلكومة سترســل 
كمال عثمان الى كردستان فيعجزعن 
حل املشــكلة، ثم يرســل مســعود 
محمــد وآخريــن فيفشــلون، وأخيرا 
ســتضطر الى طلب إرسال أحد قادتنا 
أحمد  ابراهيم  سنوفد  وعندها  اليهم 
الى قاســم ليســأله قاســم ماهذه 
املشــكلة؟ فيرد عليــه إبراهيم بأنها 
مشــكلة كبيرة اليستطيع معاجلتها 
إال مع البارزاني، وهكذا سيرسل قاسم 
ابراهيم وأحمد صالح العبدي مبروحية 
الى هنا، وأشار بيده الى ساحة أمامنا 
وهنا ســنجلس معا، وسنفرض عليه 

شروطنا ونحل تلك املشاكل".

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
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 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
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 عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 15
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لم تكن عالقة قاسم جيدة مع قيادة البارتي وباألخص مع األستاذ ابراهيم أحمد بسبب 
دعوته للحكم الذاتي، في حين أن قاسم يؤكد على وحدة العراق، وكان األستاذ ابراهيم أحمد 

معارضا لشعوبية قاسم، ويصف العراق بأنه مجرد كيان إستعماري زرعه اإلنكليز. ولكن بعد 
فترة تحسنت عالقتهما نوعا ما، خاصة بعد أن كشف الحزب خيوط مؤامرة كان يعد لها 

اإلنكليز وإيران ضد الجمهورية العراقية

بكر صدقي عزيز عقراوي مصطفى بارزاني
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بغداد - وداد ابراهيم:
 

والتراث  االثــار  دائــرة  احتفلــت 
بذكرى تأســيس مدينــة بغداد، 
فــي اســتباق اتخذت فيــه يوم 
املصادف   2018/11/15 اخلميــس 
يوم تأسيس بغداد، على ان يبقى 
احتفالهــا هذا حتــى يتزامن مع 
االحتفاالت الرسمية التي ستقام 
اماكن عدة  في   ،2018/11/20 يوم 

من بغداد.
املتحــف العراقي فتح ابوابه قبل 
ســاعة،  من  بأكثر  االحتفال  بدء 
وشــدد مــن إجراءاتــه األمنية، 
وبتعامل حذر مــع الزائرين، بأخذ 
احلقائــب النســائية، وإيداعهــا 
واســتعد  مقفلــة،  بصناديــق 
لالحتفــال مبعرض ميثــل النقود، 
واملســكوكات التــي ضربت في 
بغــداد، ومــدن اخــرى، وحملت 

اسمها، واسم العراق.
 افتتح املعرض قيس رشيد وكيل 
واالثار،  والســياحة  الثقافة  وزارة 
مع املــدراء العامني في دائرة االثار 
االعالميني،  مــن  وعدد  والتــراث، 

والصحفيني. 
في حني قررت دائرة االثار والتراث ان 
عبارة  بغداد  بيوم  االحتفال  يكون 
عن عرض موجز للحضارة، والتقدم 
العلمــي، واالقتصــادي، والفني، 

فــي بغداد من خالل مــا كان لها 
من مســكوكات ذهبية، وفضية، 
وما نقش على هــذه التحف من 
اسماء، وعبارات، او مدن، او اسماء 
اشــخاص، وملوك، وقــد اعد له  
قبــل فترة ال تقل عن شــهر، من 
قبل قســم املســكوكات ، ال نه 
مســكوكات،  تهيئة  الى  يحتاج 
وصور، ولوحــات عرض الكترونية، 
تعرض فيها املســكوكات، والتي 

الدقيقــة،  التفاصيــل  توضــح 
النقود،  علــى  املوجودة  والكتابة 
علمــا ان النقود قــد وضعت في 
حتاشيا  الزجاجية  العرض  خزانات 

ملالمستها من قبل الزائرين.  
هذا ما حتدثت به االثارية الدكتورة 
اميان العزاوي من دائرة االثار والتراث 

قائلة: 
في املتحف، وفي دائرة املسكوكات 
بالتحديد، لدينــا ما يدحض كل 

املعلومات التي حملت الكثير من 
االخطاء عن يوم، وســنة تأسيس 
الدرهم  وهــو  الســالم(،  )مدينة 
التأسيس  تاريخ  الذي ضرب عليه 
وهو 146هـــــ، ويعد هذا الدرهم 
وثيقة تاريخية مهمة جداً، صادرة 
عن اخلليفــة )املنصور(، اذ جاء في 
الوثائق انه انتهى من بنائها، واقام 

فيها في هذا العام.
املدينة  ان  العزاوي:  واســتطردت 

اجلميلة التي حملت اسم )مدينة 
السالم(، وقد جاء هذا االسم على 
واملعــروض في هذا  نقودها،  أحد 
املعرض، ولدينــا دينار كتب عليه 
في  ســنة199هـــ  العراق  اسم 
وبعد هذا  )املأمون(،  اخلليفة  عهد 
اخلليفة لم يأت اسم العراق على 
والفضية،  الذهبية،  املسكوكات 
الــذي يعد من اهم  الدينار  وهذا 
الوثائق املعروضة في هذا املعرض 

وعمره 1241 سنة.
اما عــن اجلديد الــذي عرض في 
بغداد  ان  املعروف  املعرض فقالت: 
املدينة التي  عاشت حقبا تاريخية 
عاشت  والوقائع،  باألحداث،  زاخرة 
عصور ذهبية، خالل عهود امللوك، 
النقود  فيهــا  ضربت  واخللفــاء، 
الذهبية، والدنانير، وكانت تشــع 
بعلومها، وادبها، على جميع مدن 
العــراق ، لذا عملنا شــكل مدور 
باملســكوكات الذهبيــة  ملدينة 
بغداد، وخارطة العراق مؤطر ايضاً 
ومؤشر  الذهبية،  باملســكوكات 
التــي كانت تضرب  املدن،  عليها 
النقود، وعملنا نهري دجلة،  فيها 
والفرات، باملســكوكات الفضية، 
بالذهب،  العــراق  وكأننــا نكتب 
لهذا  وعشــقا،  حبــا،  والفضة، 

الوطن الذي ميتلك تاريخ عظيم.
 اما عن فترة العــرض فقالت: مما 
ال شــك فيه ان هنــاك احتفاالت 
يوم  ملناســبة  ســتقام  مركزية 
تأســيس بغداد، وفي اماكن عدة، 
وفي دوائر خاصة بــوزارة الثقافة 
والســياحة واالثار، لذا سيستمر 
املعرض ألســبوع، حتــى نعطي 
فرصــة للزائرين، واملهتمني باآلثار، 
الكليات،  طلبــة  مــن  والتاريخ، 
املعرض،  ملشــاهدة  املــدارس،  او 
واالطالع علــى مرحلة مهمة من 
العراق، وهي مرحلة  تاريخ  مراحل 

سك النقود، وأماكن ضربها.

المتحف العراقي.. يحتفل ويقدم
خارطة العراق بمسكوكات ذهبية

من أزقة بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الغناء الجماعي يقاوم أمراض الرئة
وصفت طبيبــة مجريــة نوعاً جديــداً من العــالج البدني 

والروحاني ألمراض الرئة وهو الغناء اجلماعي علنا.
وقدمت فرقة »بريثنج فور ذا ســول« التي تأسست في الربيع 

املاضي ثاني عروضها في قاعة الرقص بأحد فنادق بودابست.
ويقــول أعضاء الفرقة والكثير منهم مصاب بانســداد رئوي 
مزمن وجاءوا من مستشفيات في أنحاء اجملر إن الغناء اسهم 

في حتسني جودة حياتهم.
تقول ماريا أراني )74 عاماً( والتي تعاني من الربو منذ عشــرة 
أعــوام »لم أكن أتخيل في حياتي أننــي ميكن أن أغني ،وبعد 

الغناء الحظت أنني أستطيع التنفس أكثر سهولة«.
ويعانــي الكثيــر من مرضى الرئــة من العزلة فــي حياتهم 
اليومية ويساعدهم الغناء اجلماعي على كسب أصدقاء جدد.
وتوصلــت الدكتــورة كاتالني فاردي لفكرة تشــكيل الفرقة 
بعدما علمت أن مرضى مماثلني في بلدان أخرى اســتفادوا من 

الغناء.
واختار قائد األوركسترا جيورجي فيليب األغاني لتظهر قدرات 
املرضى وقال إن احلفل املوســيقي يشكل حتدياً ضخماً ملن لم 

يغن من قبل على املسرح.
وأضاف »اخترنا األغاني لنمكن املرضى من أداء ســطور أطول 

ونغمات أصعب وميكن أن يتطوروا عبر هذا النظام«.

ساعة أسبوعية واحدة من
رفع األثقال تشد أزر القلب

أفادت دراسة أميركية حديثة أن ممارسة رياضة رفع األثقال ملدة 
ساعة أسبوعًيا ميكن أن حتد من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة والية آيوا األميركية، ونشروا 
 Medicine &amp;« نتائجها، فــي العدد األخير مــن دوريــة

Science in Sports &amp; Exercise« العلمية.
ولرصــد التأثيرات العالجية لرياضة رفــع األثقال على صحة 

القلب، راقب الفريق ما يقرب من 13 ألف بالغ.
ووجــد الباحثون أن ممارســة رياضة رفع األثقال ملدة ســاعة 
أسبوعًيا خفضت خطر اإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتة 

دماغية بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 باملئة.
وقال الدكتور دك تشــول لي، قائد فريــق البحث: »قد يعتقد 
النــاس أنهم يحتاجون إلى قضاء الكثيــر من الوقت في رفع 
األثقال، لكن أقل من 5 دقائق قد تكون فعالة في احلفاظ على 

صحة القلب«.
وأضاف أن الدراسة أثبتت أن »ممارسة رياضة رفع األثقال لنحو 
ســاعة أســبوعًيا تخفض مخاطر اإلصابة بأمــراض القلب 
والســكتة الدماغية والســكري، إضافة إلى احلد من ارتفاع 

الكوليسترول في الدم«.
وأشــار إلــى أن »العضالت هــي محطة الطاقــة التي حترق 
الســعرات احلرارية، وبنــاء العضالت ال يســاعد على حتريك 
مفاصلــك وعظامك فقط؛ بل يســاعد أيًضا في الوقاية من 

السمنة وتوفير فوائد طويلة األجل لصحة اجلسم«.
ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية، فــإن أمراض القلب واألوعية 
الدمويــة تأتي في صدارة أســباب الوفيات فــي جميع أنحاء 
العالــم، حيــث أن عدد الوفيــات الناجمة عنهــا يفوق عدد 

الوفيات الناجمة عن أّي من أسباب الوفيات األخرى.
وأضافت املنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم 
جّراء أمراض القلب ســنويًا، ما ميثل %30 من مجموع الوفيات 
التي تقع في العالــم كل عام، وبحلول عام 2030، من املتوقع 

وفاة 23 مليون شخص بسبب األمراض القلبية سنويًا.

ملونشريط

تقنيات

متابعة الصباح الجديد:
حتــاول تقنية جديدة مســاعدة من يعانون 
مشكالت في السمع على جتربة اإلحساس 
الصوتية  واملؤثرات  التصويرية  باملوســيقى 
مبا فيهــا احلوار وإيقاعاته اخملتلفة في األفالم 

السينمائية.
 ابتكر باحثون من فنلندا تقنية جديدة تقوم 
على نقل األصوات عبر ذبذبات خاصة يبثها 
جهاز حســاس مثبت في ظهر املقعد حُتوِّل 
النغمات املوســيقية إلى ذبذبات واألصوات 
إلى مجسمات ميكن ملســها والشعور بها، 
ما يتيح للصم وضعاف السمع االندماج في 
أجواء الفيلم والتفاعل مع مؤثراته اخملتلفة.

ومن شــأن هذه التقنية أن جتذب شــريحة 
جديدة إلــى الســينما كان يعوقها فقدان 
الســمع عن التواصل مع عناصر األفالم من 

صوت وموسيقى وإيقاعات حركية.
ووفقــاً لصحيفة اخلليــج اإلماراتية، تقول 
ميرفي هينارا، مديرة شركة فيلكس ساوند 
من فنلندا على أصل فكرة االختراع ومصدره: 
»استعملت هذه الوسيلة من قبل في عالج 

أطفال مرضــى التوحد؛ إذ يتم اســتعمال 
ترددات مختلفة للصوت للمســاعدة على 
اســترخاء مريض التوحد، وزيادة قدرته على 
التركيز وحتفيــزه أكثر على التفاعل مع من 
حوله، كما أننــا في فنلنــدا، لدينا أبحاث 
عديدة بشآن اســتعمال ذبذبات املوسيقى، 
عبر هذه التقنية في أغراض طبية، تساعد 
على التخلص من األلم الشديد وإزالة التوتر، 
وحتقيق االســترخاء، وهــذه املقاعد اجملهزة 
بالتقنية احلديثة، جتمع ما بني تأثير الذبذبات 
واملوســيقى معاً؛ ألنها حتفز حاسة اللمس، 
وتعمل تأثيراً مماثالً للمساج للجسم، ولذلك 
فهي متعددة الفوائد سواء لفاقدي السمع 

أو لألصحاء«.
وهذه املقاعد اجملهزة بالتقنية احلديثة، جتمع 
ما بني تأثير الذبذبات واملوسيقى معاً، ألنها 
حتفز حاســة اللمــس، وتعمل تأثيــراً مماثالً 

للمساج للجسم
وترى هينــارا أن اإلمــارات من الــدول التي 
تســعى باســتمرار لتعزيز جتربة املشاهدة 
الســينمائية وإيجاد وســائل راحــة أكبر 

لرواد صــاالت العرض، ما شــجع الباحثني 
الفنلنديني علــى تقدمي هــذه التقنية في 
دبــي، وأضافت أن هــذه الفكــرة املبتكرة 
»التي تســاعد في إضافة حاســة اللمس 
للســمعيات بدور الســينما، تعزز الشعور 
بالتفاعل مع الفيلم، وحتافظ على ســالمة 
حاسة الســمع عند األصحاء أيضاً، فهذه 
اخلاصية اجلديدة للمقعد تعمل على توصيل 
الصــوت للمتلقي بنحو مجســم، من دون 
احلاجة الســتعمال  مكبــرات صوت هائلة 
بالسينما  التي تستعمل حالياً  التردد، مثل 

والتي قد تؤذي األذن والسمع«.
وتقدم هــذه التقنيــة إذا مت اســتعمالها 
ســواء في املقاعد اخملصصــة لذوي اإلعاقة 
الســمعية أو في كل املقاعد، متعة جديدة 
للمشاهدة ومستوى مبهرا من التفاعل في 
جتربة لم تختبرها صاالت العرض السينمائي 
من قبل، إضافة إلى احملافظة على حاســة 
الســمع لدى املشــاهدين األصحاء بتقليل 
ترددات املؤثرات الصوتية العالية خاصة في 
أفالم اإلثارة واحلركة التي غالبا ما تؤذي األذن.

»الصم » يلمسون الصوت فـي
تجربة جديدة لمشاهدة األفالم

متابعة الصباح الجديد : 
كشــف مركز االعالم الرقمي، 
ان ميــزة حتقيــق االربــاح من 
مشــاهدة الفيديوهات وصلت 
بــوك في  الفيس  لصفحــات 
العــراق، وهــي امليــزة التــي 
الصفحات  ملــدراء  ســتحقق 
التي  الفيديوهات  مــن  االرباح 

يتم رفعها لصفحاتهم.
تلقت  للمركــز  بيــان  وذكــر 
منه،  »نسخة  اجلديد  »الصباح 

ان »شروط احلصول على االرباح 
ترتبط بشرط حتقيق الفيديو لـ 
30 الف مشاهدة خالل شهرين 
بواقع دقيقة واحدة للفيديوات 
التــي طولها ثــالث دقائق في 
االقــل، اضافة الى ضــرورة ان 
تتمتع الصفحة بعشــرة االف 

إعجاب كحد أدنى«.
»إشعـــاراً  ان  املركــز  وبــني 
ارباح  احلصــول على  بامكانية 
مــن اعالنــات الفيديــو داخل 

منصة الفيس بـــوك وصلـت 
في  الصفحات  مـدراء  لبعـض 
هـذه  حققـوا  الذيـــن  العراق 

الشـروط«.
وأوضــح املركــز، ان »شــركة 
اعلنت في شباط  بوك  الفيس 
امليزة  العام عــن هذه  من هذا 
والتي بــدأت تدريجياً بالظهور 
الكثير  فــي  املشــتركني  لدى 
مــن الــدول مثــل االمــارات 

والسعودية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بفعاليات  التربيــة  وزارة  تشــارك 
املهرجان الدولي لفنون الكاريكاتير 
فــي بلجيــكا والذي مــن املزمع 
انطالقُه مطلع العام املقبل 2019 
، إضافــة الى مشــاركتها الفنية 
الدولية في  مبســابقة كايروكاتير 

العاصمة املصرية القاهرة .
وقــال املكتــب اإلعالمي للــوزارة 
بــأن تربية ديالى باركــت للمعلم 
اجلامعــي الفنــان علــي قحطان 

تخصص لغة اجنليزية من مدرسة 
شراع احملبة االبتدائية في املقدادية 
فعاليات  فــي  علــى مشــاركته 
 ) الـ) ٢٢  مهرجان يورو كارتونيــال 
لفنــون الكاريكاتير فــي بلجيكا 
، عــالوة علــى ذلك كانــت هناك 
مســابقة اخــرى لـ كايــرو كاتير 
الدولية التي نظمت في جمهورية 
مصر العربية ، مبشاركة 300 فنان 

من شتى دول العالم .
أن  االعالمــي  املكتــب  واضــاف 

متخضــت  التربــوي  املتســابق 
مســاهمتُه باملســابقة برســوم 
متحورت حــول مواضيع اجتماعية 
بالسالم  تتعلق  واخرى  وانســانية 
العاملــي، الــى ذلك متنــت الوزارة 
للمعلم اجلامعي التوفيق والنجاح 
في رفع علم واســم بلدنا وقطاع 
التعليــم فــي احملافــل الدوليــة 
مجتمعية  بفعاليات  مبشــاركته 
وثقافية  حضاريــة  واجهــة  متثل 

لبلدنا بلد احلضارات .

ميزة مالية مغرية في فيس بوك
تصل الى العراق

التربية ُتشارك بفعاليات يورو كارتونيال الدولي 
الـ 22 لفنون الكاريكاتير
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يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:
"نايكــي"  شــركة  اطلقــت 
األميركية قميصاً خاصاً لفريق 
برشــلونة احتفاء مبرور 20 عاماً 

على رعايتها للنادي اإلسباني.
وكانت رعاية شــركة "نايكي" 
لنادي لبرشــلونة قد بدأت في 
عــام 1998 ، عندما حلت مكان 
شــركة "كابــا " اإليطاليــة ، 
النادي حتى  رعاية  لتستمر في 
اآلن ، حيث مت متديد عقد الرعاية 
اجلانبني  عدة مرات حرصــاً من 

العالقــة  اســتمرارية  علــى 
بينهما.

وتأمل شركة "نايكي" ان تستمر 
رعايتها للنادي الكتالوني خالل 
20 عامــاً اخرى حافلة مبزيد من 

االلقاب والبطوالت.
هــذا وعرفت الســنوات األولى 
التــي اعقبت رعايــة "نايكي" 
عجاف  مواسم  برشلونة  لنادي 
اكتفــى خاللهــا الفريق بنيل 
لقب الدوري اإلســباني في عام 
1999 تزامنا مــع مئوية النادي 

النادي  بقــي  ثم   ، الكتالونــي 
عام  حتى  األلقــاب  عن  صائماً 
 ً فــوزه مجددا تاريخ  وهو   2005

بلقب الدوري احمللي.
ومنذ ان اصبح قميص برشلونة 
"نايكي"  العالمة  شعار  يحمل 
جنح الفريق فــي فرض هيمنته 
علــى املالعب احملليــة والقارية 
بعدما فاز بـ 21 لقباً شــملت 
إحرازه للقب الدوري اإلســباني 
عشــر مرات و كأس امللك سبع 
مرات ولقــب دوري أبطال أوروبا 

إلى حتقيقه  ، إضافة  اربع مرات 
اإلسباني  الســوبر  كأس  لقب 
وكأس الســوبر األوروبي و كأس 

العالم لألندية.
ويشــار الى أن إدارتي برشلونة 
ونايكي توصلتــا في عام 2016 
الرعاية  إلى إتفاق لتمديد عقد 
بينهما لغاية عام 2026 مقابل 
100 مليون  عائد سنوي يتجاوز 
يورو ،  مما جعل قميص برشلونة 
االغلى بــني قمصان األندية في 

العالم.
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد األوروبي لكرة القدم 
«يويفــا»، اول أمــس، أن البرتغال 
من  النهائية  األدوار  ســتحتضن 
بطولة دوري األمم لكرة القدم خالل 
الفترة مــن 5 وحتى 9 حزيران من 

العام املقبل.
في الوقت الذي ينتظر فيه القرار 
للمكتب  الرســمية  «املوافقــة 
الذي  القاري  باالحتــاد  التنفيذي» 
«ســيجتمع يــوم 3 كانــون أول 
إعالن  دبلن».. وجــاء  فــي  املقبل 
االحتاد عن هــذا األمر عقب تأهل 
النهائي  لنصف  رسميا  البرتغال 
إيطاليا  أمــام  بتعادلها ســلبيا 
اجملموعة  ضمن  أمس  مســاءأول 
الثالثة.وأوضــح البيان «أبدت كل 
وإيطاليا  والبرتغــال  بولنــدا  من 
في آذار املاضي عــن رغبتهم في 

احتضان األدوار النهائية».
وتابع «مبــا أن املنتخبــات الثالثة 
باملستوى  الثالثة  اجملموعة  ضمن 
األول، سيقع االختيار على متصدر 
اجملموعة. تعادل البرتغال ســلبيا 
أمــام إيطاليــا منحهــا بطاقة 

التأهل عن اجملموعة».
وســتقام مباراتي نصف النهائي 
يوم 5 حزيران 2019، فيما سيلعب 
النهائــي، وحتديــد صاحب املركز 
9 من نفس الشــهر،  الثالث يوم 
مبدينة  (دراجــاو)  ملعــب  علــى 
هنريكيــس  وأفونســو  بورتــو، 
مبدينــة جيمارايش، وفقا ملا حدده 
ترشــحه  خالل  البرتغالي  االحتاد 
الســتضافة النهائيات.. وبخالف 
البرتغــال، يتبقى الكشــف عن 
الثــالث  اجملموعــات  متصــدري 
املقبلني،  اليومــني  خالل  الباقية 
املتأهلني  ليكتمــل بذلك عقــد 

للمربع الذهبي.
إلى ذلك، تعادل املنتخب اإليطالي 
مع ضيفه البرتغالي، بدون أهداف، 

في املباراة التي جمعت الفريقني، 
مساء أول أمس، على ملعب سان 
ســيرو، ضمن منافســات اجلولة 

اخلامسة من دوري األمم األوروبية.
وارتفع رصيد البرتغال إلى 7 نقاط 
الثالثة في  اجملموعــة  في صدارة 
املســتوى األول، ليعبر إلى نصف 
نهائي البطولــة، مقابل 5 نقاط 
للمنتخــب اإليطالي فــي املركز 

الثاني.
من جانــب اخر، طالــب يواكيم 

لوف، املديــر الفني ملنتخب أملانيا، 
اجلماهير  تعويض  بضرورة  العبيه 
عن النتائج السيئة، التي حققها 
العام اجلاري، في  املانشافت خالل 
مباراته املقبلة أمام هولندا اليوم، 
ضمن منافســات اجلولة األخيرة 
دوري  ببطولة  اجملموعــات  دور  من 

األمم األوروبية.
نقلتها  تصريحات  في  لوف،  وقال 
األملانيــة:  «كيكــر»  صحيفــة 
«يجــب علينا أن نــودع اجلماهير 

بطريقــة جيدة من خــالل تقدمي 
مبــاراة ممتازة أمــام هولندا، بعد 
أداء مخيــب لآلمال هــذا العام».

اســتحقت  وأضــاف: «هولنــدا 
الفــوز أمام بطــل العالم، يجب 
علينا تقبل أننا سنغادر اجملموعة 
إلى  ونهبط  األخيــر،  املركــز  من 
التصنيــف الثاني حتى في حالة 
لوف  األخيرة».وأكد  باملباراة  الفوز 
أن هذا الهبوط سيعطي املنتخب 
جيل  لظهــور  الفرصة  األملانــي 

جديد من الشباب قبل يورو 2020.
وتابــع: «هدفنا التأهــل إلى يورو 
2020، وســنحاول بناء فريق قوي 
قــادر على املنافســة فــي هذه 
مع  تدريجيًا  وظهورهم  البطولة، 
املانشافت».وكان املنتخب األملاني 
الثاني  املستوى  إلى  هبط رسميًا 
فــي بطولــة دوري األمم األوروبية 
عقــب فور هولندا على فرنســا، 
أمس اجلمعــة، بنتيجة 2-0.جدير 
بالذكــر أن املنتخــب األملاني ودع 

بطولــة كأس العالــم األخيــرة 
بروسيا من الدور األول.

املنتخــب  جــدد  ذلــك،  إلــى 
االســكتلندي آماله، في الصعود 
ببطولة  الثانــي،  املســتوى  إلى 
دوري أمم أوروبــا، عقب تغلبه على 
أول أمس،   ،(0/4) األلباني  مضيفه 
في اجلولة اخلامسة من منافسات 
الثالث  باملستوى  األولى،  اجملموعة 

للمسابقة.
املنتخــب  أهــداف  وســجل 
االســكتلندي، ريلت فراسير، في 
الدقيقة 14، وســتيفان فليتشر 
مــن ركلة جــزاء، فــي الدقيقة 
األخيرة من الشوط األول، وجيمس 
فورســت (هدفني)، في الدقيقتني 
55 و67.وشــهدت املبــاراة طــرد 
ميرجيم مافــاري، العب املنتخب 

األلباني، في الدقيقة 22.
االســكتلندي  املنتخــب  ورفــع 
رصيده إلى ست نقاط، في املركز 
املباشرة  املواجهات  بفارق  الثاني، 
خلــف «الكيــان الصهيونــي».
ألبانيا  منتخــب  رصيــد  وتوقف 
عند ثالث نقاط، في املركز الثالث، 
إلى  رســميا  ليهبــط  األخيــر، 

املستوى الرابع.
وجــدد املنتخب الرومانــي آماله، 
في التأهل إلى املســتوى الثاني، 
بتغلبــه علــى ضيفــه منتخب 
أهداف  (0/3)،وســجل  ليتوانيــا 
جورجــي  الرومانــي،  املنتخــب 
كيســيرو  وكالوديو  بوســكاس 
الدقائق  في  ستانسيو،  ونيكوالي 
الســابعة و47 و65 على الترتيب.
ورفــع منتخب رومانيا رصيده إلى 
تسع نقاط، في املركز الثاني، بفارق 
الصربي،  املنتخب  خلف  نقطتني 
الذي فاز علــى مونتينيجرو (1/2)، 

في وقت سابق أول أمس.
وظل منتخــب ليتوانيا بال نقاط 
في املركز الرابع، األخير، علما بأنه 
كان قد هبط رســميا للمستوى 

الرابع، في اجلولة املاضية.

لوف يستعين بيورو 2020 لتبرير تراجع ألمانيا

البرتغال تضيف األدوار النهائية لبطولة دوري األمم االوروبية

صراع على الكرة بني  اإليطالي باريال و البرتغالي  كارفالو

الكويت ـ وكاالت:
اســتقر الــرأي داخل اجلهــاز الطبي فــي منتخب 
الكويــت، على مغادرة العب األزرق واملرخية القطري 
فهد العنزي إلى إســبانيا، للخضوع جلراحة على يد 
الطبيب اإلســباني رامون جوجات.وكان العنزي قد 
تعرض لكسر في الساق اليسرى (عظمة الشظية)، 

إلى جانب متزق في أربطة الكاحل.
وقال طبيــب املنتخب عبداجمليد البنــاي، إن العنزي 
اختــار أن يغادر إلى إســبانيا، ليكون حتت إشــراف 
جوجــات الذي يتمتــع بخبرة كبيرة فــي اجلراحات 

املشابهة حلالة العنزي.
وأضاف البناي ل أن العنزي يحتاج إلى 5 أشهر كحد 
أقصى، ليتسنى له العودة إلى املالعب، مشيرا إلى 
أن الالعب ســيخضع بعدها للتأهيل املناسب.من 
جهة أخرى استأنف منتخب الكويت تدريباته، بعد 
راحة حصل عليها 24 ســاعة، اســتعدادا ملواجهة 
سوريا الودية، املقررة الثالثاء املقبل على ستاد نادي 

النصر بجليب الشيوخ.

العنزي يغيب عن 
المالعب 5 أشهر

بوينس آيرس ـ وكاالت:
يســتعد ريفر بليت الســتضافة بــوكا جونيورز، 
الســبت املقبل، على ملعب املونيمونتال، في إياب 
نهائي كأس ليبرتادوريس، بعدما انتهى لقاء الذهاب 

بالتعادل (2-2) في عقر دار البوكا.
ويطمح كل فريق في الظفر باللقب التاريخي على 
حساب غرميه وعدوه األبدي، إذ يلتقيان ألول مرة في 
نهائي البطولة على مدار التاريخ.ويسعى ريفر بليت 
حلصد لقبه الرابع في تاريــخ البطولة، بينما يأمل 

البوكا في إضافة الكأس السابعة خلزائنه.
ــجل بوكا جونيورز الهجومي على  وبرغم تفوق سِ
غرميــه، وصالبة ريفر بليت مقارنة مبنافســه، إال أن 
نتائج الفريقني تشــابهت حتى الوصــول للمباراة 
النهائية.وبعــد تعادل الفريقني فــي ذهاب النهائي 
على ملعب ال بومبونيرا، حقق كل فريق 6 انتصارات 
جل  ا سِ طوال مشوارهما في البطولة.وتطابق أيضً
التعــادالت فــي 6 مباريات، كما ســقط كل فريق 

منهما في مباراة واحدة فقط.
وفي ظل هذا التشابه في النتائج، يطمح كل فريق 
الفتكاك هذه الشــراكة، ليضيفها إلى دوافعه في 
طريقه نحو معانقة الكأس يوم 24 تشــرين الثاني 

اجلاري.

نهائي ليبرتادوريس.. 
السبت المقبل
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مفكرة اليوم

ألمانيا ـ هولندا

الدنمارك ـ إيرلندا

قبرص ـ النرويج

التشيك ـ سلوفاكيا

بلغاريا ـ سلوفينيا

«نايكي» تحتفل بشراكتها مع برشلونة بإطالق «قميص جديد»دوري األمم األوروبية
احتفاء بمرور 20 عامًا على بداية العالقة بين الطرفين



قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي
والرياضة  الشــباب  وزيــر  اكــد 
الدكتــور احمد ريــاض العبيدي، 
أمــس، ان الــوزارة ســتجعل من 
االندية احللقة االقوى في الرياضة 

العراقية.
وقــال العبيدي خالل اســتقباله 
الهيئــة االدارية لنــادي الكهرباء 
املقبلــة  املرحلــة  ان  الرياضــي، 
ستشــهد حلوال ومعاجلات تنهي 
جميع املعوقات االدارية والقانونية 
لالنديــة واالحتــادات الرياضيــة ، 
من خالل تشــكيل جلان مختصة 
تنظم قانون العمل الرياضي بكل 

مفاصله.
واوضــح ان اخــراج االنديــة من 
التبعيــة املاليــة للمؤسســات 
احلكومية سيجعلها تبدع بشكل 
اكبر سواء كان على صعيد البنى 
التحتيــة ام االجنــازات الرياضية.
املالية  االزمة  بحل  العبيدي  ووعد 

التي تعصف بنــادي الكهرباء من 
الرياضية  اجل دميومة نشــاطاته 
املســتويات جلميع  افضل  وتقدمي 

فرقه.
مــن جانبــه قــدم رئيــس نادي 
الكهرباء الرياضي علي االســدي 

الرياضة  الشــباب  لوزير  التهنئة 
مبناسبة تســنمه املنصب احلالي، 
متمنيا له التوفيــق في حقيبته 
الوزاريــة، فيما اكد دعــم االدارة 
للوزارة بجميــع املفاصل من اجل 
تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت جلنة املســابقات باحتاد الكرة  حدَّ
22، و23 من الشــهر  املركزي، يومي 
ا الســتئناف اجلولة  اجلــاري، موعــدً
وقال  املمتــاز..  الدوري  مــن  الثامنة 
شــهاب أحمد مدير جلنة املسابقات 

باحتاد الكــرة في تصريحــات ل إنَّه 
الدوري  منافسات  استئناف  «سيتم 
بعد توقف قصيــر الرتباط املنتخب 
مبباراة ودية مــع بوليفيا، يوم 22 من 
الشهر اجلاري».. وأوضح «سيقام يوم 
22 مباراتني فقط على أن تستكمل 

اجلولة يوم 23، فيما ستقام مواجهات 
27، و28 من  التاسعة، يومي  املرحلة 
نفس الشــهر». يذكر أنَّ فريق القوة 
الترتيب برصيد  اجلوية يتصدر الئحة 
18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها 

ولديها مباراة واحدة مؤجلة.

تحديد مواعيد الجولتين
 الثامنة والتاسعة لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
القوة اجلويــة واحلدود  اكملت فــرق 
ونفــط اجلنوب والنفــط عقد الفرق 
لبطولة  الـــ16  دور  الــى  املتأهلــة 
الــكأس بعد ان اجهــزت امس األول 
على طموحات منافســيها باريحية 
واضحة. ففي املباراة االولى جدد القوة 
اجلويــة فوزه على فريق بلــد بثنائية 
نظيفــة، واحلال ينطبــق على احلدود 
الذي جتاوز التاجي بهدف، مثلما جتاوز 
نفط اجلنوب مضيفه سامراء بهدف 
مقابل الشيء، فيما استطاع النفط 
حتجيم احالم منافسه اجلنسية بعد 

ان تغلبه عليه بثالثية نظيفة.
وكانت نتائج مباريات دور االياب االخرى 
التي جرت يومي اخلميس واجلمعة قد 
اســفرت عن فوز فريق الكهرباء على 
مضيفه فريق الهندية بهدف دون رد، 
ترشــح في اثرها الى الدور 16 حيث 

ســبق ان حقق الفــوز بثالثة اهداف 
لهدف في مباراة الذهاب، ومتكن فريق 
التعادل  نتيجة  الديوانية من فــرض 
االيجابي بهــدف ملثله على مضيفه 
فريق الصناعات الكهربائية تاهل هو 
االخر بعد ان كانت نتيجة دور الذهاب 

لصالح فريق الديوانية بهدف دون رد.
وحقق امانة بغداد فوزه الثاني على 
امليناء بثالثــة اهداف لهدف،  فريق 
وكانــت نتيجة مبــاراة الذهاب قد 
اســفرت عن فوز الفريق البغدادي 
بثالثة اهــداف لهدفــني تاهل هو 
االخــر الــى دور ال 16، وتاهل فريق 
نفط ميســان على حســاب فريق 
احلسني بفارق الضربات الترجيحية 
(4-2)، بعد فوز نفط ميسان بهدف 
دون رد، ليتعــادل الفريقان بنتيجة 
الذهاب واالياب، وتعادل فريقا حيفا 
منهما،  لــكل  بهدف  والشــرطة 

التاهل  ليتمكن فريق الشرطة من 
الــى دور ال 16، حيث كانت نتيجة 
الشــرطة  فريق  لصالح  الذهــاب 
فريق  بخماســية نظيفة، وحسم 
الــزوراء تاهله على حســاب فريق 
الكوفة بعد حتقيقــه الفوز الثاني 
وبهدفــني نظيفــني، حيــث خرج 
فريق الــزوراء من املباراة االولى بفوز 
ومتكن  نظيفة،  وبسداسية  ساحق 
التاهل  مــن  الوســط  نفط  فريق 
الــى الــدور التالي برغــم التعادل 
االيجابــي بهــدف ملثله مــع جاره 
فريق املثنى، بعــد ان فاز في مباراة 
الذهاب بهدفني نظيفني، كما تاهل 
فريق السماوة الى الدور ال 16 بعد 
ملثله مع  الســلبي بهدف  التعادل 
فريق البحري، اذ كانت نتيجة مباراة 
الذهاب تصب ملصلحته بهدف دون 

رد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاد املدرب احملترف جبار حميد، 
فريقه العربي األردني للتتويج 
بــكأس األردن لفئــة 19 عاما 
بكــرة القدم عندمــا فاز في 
املبــاراة النهائية بفارق ركالت 
اجلزاء 4/5 على فريق دار الدواء، 
وكانت املباراة انتهت بالتعادل 
3ـ3 فــي الوقتــني األصلــي 

واإلضافي.
وقال املدرب جبــار حميد، انه 
ســعيد بالفوز وأحراز اللقب، 

االردني  النــادي  إدارة  ان  مبينا 
ومنحته  فيــه  ثقتها  تضــع 
مهمة االشــراف علــى فريق 
 ً الكرة االول في النادي حتضيرا
للمشاركة في بطولة الدوري 
شــهر  مطلع  تنطلق  التــي 

كانون الثاني املقبل.
وبني ان صفوف الفريق سيتم 
تعزيــز بالعبــني محترفــني، 
ً انه يــدرس التعاقد  مؤكـــدا
الالعبــني  مــن  اثنــني  مــع 
لتدعيم  املتميزيـن  العراقيني 

خطوط الفريق فـــي الـدوري 
الفـــوز  إلى  سعياً  املقبـــل 
االنتقـــال  بطاقات  بأحــدى 
إلى دوري املناصيـــر األردنـــي 

للمحترفيـن.
يذكــر أن املدرب جبــار حميد 
امضــى ســنوات عــدة في 
مالعــب األحتراف فــي األردن 
عمان  وســلطنة  والبحريــن 
النجاحات  العديد مـن  وحقق 
مع األندية التي اشـرف علـى 

تدريبهـا.

جبار حميد يقود العربي للفوز بكأس األردن لفئة 19 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمنتخب  اإلداري  قــال  املديــر 
الوطنــي، باســل كوركيــس، 
إن االحتــاد العمانــي، اعتذر عن 
عــدم إقامــة مبــاراة ودية بني 
املنتخبــني (العراقي والعماني) 
كأس  لنهائيــات  اســتعدادا 
آسيا..  وتابع كوركيس، في بيان 
رســمي: «االحتاد العماني رفض 
إقامة مبــاراة ودية قبل انطالق 
منافســات كأس آسيا مباشرة 
مبدرب  تتعلــق  فنية   ألســباب 
منتخب عمــان، الهولندي بيم 

فيربيك».
وأضــاف أن املنتخــب الوطني، 
معســكرا  حاليا  يخوض  الذي 
اإلمارات قبل  دولــة  تدريبيا في 
بوليفيا في  مواجهة منتخــب 
لقــاء ودي يوم غــد الثالثاء 20 
احلالي، استفاد  الثاني  تشــرين 
كثيــرا مــن هــذا املعســكر، 
قبل االســتقرار علــى القائمة 
النهائية التي ســتخوض كأس 

آسيا.
مــن جانب اخر، يغيــب الالعب 
املنتخب  عــن  ميرام،  جســنت 
آسيا  بطولة كأس  في  العراقي 
التي تستضيفها دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة، مطلع العام 

املقبل، بسبب اإلصابة.
على  صفحته  عبر  ميرام  ونشر 
عدم  عن  اعتــذارا  إنســتجرام 
قدرتــه على مرافقــة املنتخب 
آسيا  بطولة كأس  في  العراقي 

فــي اإلمارات.وخضــع ميــرام 
جلراحة في قدمه اليســرى، إثر 
إصابة حلقت به أثناء منافسات 
ناديه  مــع  األمريكي،  الــدوري 
غياب  كرو.ويعــد  كلومبيــس 
العراقي  املنتخب  عن  جســنت 

ضربة قويــة للمدرب كاتانيتش 
الــذي ما زال لم يســتقر حتى 
النهائية  القائمــة  علــى  اآلن 
التي ستخوض منافسات كأس 

آسيا.
الوطني بكرة  ويواصل منتخبنا 

القدم، وحداتــه التدريبية على 
مالعب نــادي الشــباب، ضمن 
اطار املعســكر التدريبي املقام 
حاليا في دولة االمارات العربية 
لولــوج  اســتعدادا  املتحــدة، 

منافسات كأس اسيا ٢٠١٩.

وقــال املديــر االداري للمنتخب، 
اجلهاز  يركــز  كوركيس  باســل 
الفني للمنتخــب الوطني خالل 
معسكره على جوانب عدة فنية 
وبدنية اســتعدادا لتطبيق باقي 
املفــردات التحضيريــة للدخول 

ملنافســات  التامــة  باجلاهزيــة 
بطولة اسيا.

بقيادة  التدريبي  املــالك  واضاف: 
حســاباته  في  وضع  كاتانيتش، 
تطوير  كيفية  احلالي  للمعسكر 
التكتيكــي واخلططي،  اجلانــب 
وكذلك وضــع املناهج التدريبية 
لالرتقــاء بواقــع اللعــب حتــت 
صغيرة. مساحات  وفي  الضغط 

وبني: مسألة استدعاء قائد فريق 
نفط ميســان وســام وسعدون 
ومحترف هوبرو الدمناركي فرانس 
بطرس جاءت بطلــب من املدرب 
وفق  وعلى  لالعبني،  كونه متابعا 
نظرة فنية. الفتــا الى ان محمد 
داود فور وصول الوفد الى االمارات 
اشــتكى مــن الم  فــي صدره 
واوضــح عــدم قدرته علــى اداء 
خالل  ومن  التدريبيــة،  الوحدات 
الفحوصات الطبية تبني اصابته 
الى  املريء ويحتاج  باالتهابات في 
راحة ملدة اسبوع على اقل تقدير، 
فيما اعتذر حسام كاظم بسبب 

مرض والدته.
مشــيرا في الوقت ذاتــه الى ان 
سمة دخول الالعبني علي عدنان 
ووســام ســعدون صدرت وهما 
معسكر  ضمن  متواجدان  حاليا 

املنتخب.
واختتــم حديثــه قائــالً: املالك 
الوطني  للمنتخــب  التدريبــي 
مواجهة  في  متواجدا  ســيكون 
١٦ من  فــي  واالمارات  بوليفيــا 
متابعة  اجل  اجلاري من  الشــهر 
حتضيرا  البوليفي  املنتخــب  اداء 

. ملواجهته يوم غدٍ

اإلصابة تغيب جستن عن نهائيات أمم آسيا

غدا..الوطني يواجه بوليفيا وديا.. وعمان تعتذر
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falahalnasser@yahoo.com

رياضة البارالمبية
هي رياضة اإلجنازات والتحدي، أكدت علو كعبها في 
شتى االستحقاقات سواء كانت عربية أو أقليمية 
أو آسيوية أو دولية، وضع جنومنا انفسهم في مراكز 
املقدمــة بفضل ما ميلكونه من مقدرة فنية عالية 

أسهمت في اعتالءهم منصات التتويج.
حضــرت اللجنــة الباراملبية برياضييهــا االبطال 
ومالكاتها اإلدارية النشــيطة، فــي محافل كبرى، 
ابرزها األوملبياد الذي عــاش معه رياضيينا قصص 
اإلجنازات وسطروا أروع املالحم وفازوا بأوسمة النصر 

والفخر.
اللجنــة الباراملبية، حصدت العديــد من األلقاب 
مؤخــرا، وتســتعد ملنافســات أخرى فــي جدول 
الترتيب، فيما نشــاطها احمللي قائم وبانســيابية 
عالية، ولعــل البطوالت التي تقيمهــا الباراملبية 
تنــال قدرا عاليا من األهتمــام اإلعالمي او املتابعة 
امليدانية ملسؤولني، وما حضور وزير العمل والشؤون 
األجتماعية، باسم الربيعي، في حفل أختتام بطول 
ً رسميا، اال دليل على  األندية بألعاب القوى مع وفدا
متابعة املسؤول ونزوله أرض امليدان، ملتابعة القطاع 
الرياضــي، فتحية للباراملبيــة ولنجاحاتها، ولوزير 

العمل على مواكبته احلدث الرياضي.
وفــي احلديث، عن جناحــات اللجنة املوقــرة، فانها 
كســبت موقعا مهما في اجلانب اإلعالمي العربي، 
فقد اختير الزميل مدير قســم اإلعالم في اللجنة 
ً في املكتب  الباراملبية، هشــام الســلمان، عضوا
اإلعالمي لالحتاد العربي الباراملبي بحســب اجتماع 

ً في تونس. االحتاد املنعقد مؤخرا
هذه النقــاط اإليجابية، حتســب لرياضة التحدي، 
وتؤكــد أنهم يواصلون مســيرة التفوق وكســب 
األلقاب واملناصــب، فمبارك للجنــة التي يقودها 
الدكتور عقيل حميــد ورفاقه املتميزين بحرصهم 
على الوصــول إلى املناصــب التي تليــق بالعراق 

ورياضته.

المكتب اإلعالمي التحاد كرة السلة:
 

 عقد احتاد كرة السلة اجتماعا مبقره 
هو االول بعد انتخاب هيئة ادارية تدير 
دفة العمل ملدة اربع ســنوات مقبلة، 
وجرى خــالل االجتماع الــذي حضره 
جميع االعضاء مناقشــة العديد من 

االمور التي تهم واقع اللعبة.
واتخذ اجملتمعــون حزمة من القرارات 
املهمة ، كما طــرح البعض عدد من 
املقترحات التي ســيتم مناقشــتها 
واقرارهــا فيما بعد ، وقــرر اجملتمعون 
عقــد مؤمتر عــام يدعى لــه اقطاب 
اللعبــة مــن اجــل وضــع اخلطوط 
العريضة للعمل املستقبلي ملدة اربع 
سنوات مقبلة ، اذ مت تكليف الدكتور 
غســان محمد صادق لتشكيل جلنة 
مهمتها التحضيــر لهذا املؤمتر، كما 
متــت املوافقة على البدء بتشــكيل 
وفي  العمرية  للفئات  مدارس سلوية 
مدرب  واســتقدام  احملافظات،  جميع 
اجنبي لالشــراف على هــذه املدارس 
وفرق الفئات العمرية ، وايضا فتح عدد 
من املدارس النسوية للفئات العمرية 

في بغداد وعدد من احملافظات.  

ومن اجل تطوير العمل اقترح اعضاء 
االحتاد  ايجاد صيغة القامة ســباقات 
االنديــة ضمــن احملافظــة الواحدة ، 
ويتحمل احتــاد اللعبة اجــور احلكام 
في البطوالت التي تنظمها االحتادات 
الفرعيــة فــي احملافظــات ، وايضــا 
تكليف جلنة احلكام  العداد دراسة من 
اجل تثبيت نظام خــاص لترقيتهم ، 
وكذلك فيما يخص عمل جلنة املدربني 
الذين سيتم تكليفهم باعداد دراسة 

مماثلة لترقيتهم.
 وطرحــت خالل االجتمــاع  عدد من 
االسماء لرئاسة وعضوية جلان االحتاد 
سيتم مناقشــتها واملصادقة عليها  
خالل االجتماع املقبــل، وتوفير كافة 
السبل وازالة املعوقات من اجل تطوير 
املوقع االلكتروني لالحتاد مبا يتناســب 

والتطور احلاصل في اسيا.   
ومتت املوافقة على تشكيل فريق ظل 
، وتسمية مدربني  الوطني  للمنتخب 
لالشراف عليه . واالهتمام بلعبة 3 × 3 
ووضع منهاج خاص ملنافسات الفئات 
العمرية والنســاء والرجال ، وشــراء 
ملعب خاص بلعبة 3 × 3  يتم تركيبه 
في اي مكان الجل اقامة الســباقات 
عليه . كمــا مت مراجعة ومناقشــة 

واردات االحتــاد والغــاء واضافة بعض 
الفقرات ، وحدد الساعة الواحدة من 
املقبل موعدا الجتماع  اخلميس  ظهر 
االحتــاد مع فروعــه في مقــر االحتاد 
بقاعة الشــعب . وطالــب اجملتمعون 
عضوي االحتاد اجلدد الدكتور علي عبد 
االئمة والدكتور محمد سلمان باعداد 
دراسة وخطة شاملة للنهوض بواقع 

كرة السلة في محافظة ميسان.
وصــادق االحتاد علــى اقامــة الدورة 
للحصول على  الدوليــة  التدريبيــة 
الشــهادة االســيوية فئــة B  وذلك 
للفترة من 9 – 14 كانون االول املقبل ، 
وسيتحمل االحتاد الدولي تذاكر واجور 
احملاضر الدولي الصربي مدرب منتخب 

سوريا الوطني.
وسمى االحتاد شيرزاد محمد مسؤوال 
عن منطقة كردستان وخالد محمود 
ورقيب  الوســطى  املنطقة  عن  عزيز 
محمد رشــيد عن الفرات االوســط 
والدكتور علي عبد االئمة عن املنطقة 
اجلنوبية ، وتقرر ايضا تسمية االعضاء 
املدرجة اســمائهم في ادناه كاعضاء 
شرف حلضور اجتماعات االحتاد وحتمل 
مســؤولية مشــتركة  بغية توسيع 
العمل واالشــراف املباشر على املهام 

، واالســماء هــي الدكتور مشــتاق 
البصرة ورئيس  الشمري رئيس ممثلية 
احتاد فرع البصرة  ، وشــيرزاد محمد 
رئيــس احتــاد الســليمانية ، وخالد 
محمــود عزيــز رئيس ممثليــة ممثلية 
نينوى ورئيس احتاد فرع نينوى ، ورقيب 
محمد رشــيد رئيس احتــاد فرع بابل، 
وعبد الكرمي حمادي عبد السادة نائب 
رئيس نادي الكرخ ، وامير حسون رئيس 

نادي السماوة.  
 وكان رئيــس احتاد اللعبــة الدكتور 
، قد عــرض على  العميدي  حســني 
اللجنة  مصادقــة  االحتــاد  اعضــاء 
االوملبية على تشكيلة االحتاد اجلديدة 
، كما قدم باســمه واعضــاء االحتاد 
شــكره وتقديــره الى عضــو االحتاد 
الســابق امير حســون على جهوده 
الكبيــرة ومســاهمته فــي تطوير 
اللعبة خالل سنوات عمله في االحتاد.
 وحضــر االجتماع حســني العميدي 
رئيــس االحتــاد ، وكاوة فيصل النائب 
االول وعلــي طالــب النائــب الثاني 
، وخالــد جنــم امينا للســر ، ومهند 
عبد الستار ، ووســن حنون وعضوي 
االحتاد اجلدد علي عبد االئمة ومحمد 

سلمان.   

في اجتماع اتحاد السلة االول بعد انتخابه

تشكيل منتخب ظل ومدرب اجنبي للفئات العمرية

تقرير

لقطة من دوري السلة

جسنت ميرام في مباراة سابقة

جانب من لقاء العبيدي مع إدارة نادي الكهرباء

وزير الشباب والرياضة: سنجعل األندية 
الحلقة األقوى في الرياضة العراقية

أكتمال عقد المتأهلين 
إلى دور الـ 16 لبطولة الكأس

خالل استقباله الهيئة االدارية لنادي الكهرباء



سمير خليل
 كل جمعة، يكتظ الشــارع االثير بزواره 
االوفياء، طالب الثقافة، وعشــاق الفكر 
والعلم. فشــارع املتنبي وسوقه العريق 
بات مــزارا للمثقفــني، وآخرين يبحثون 
عن لقاءات حميمة واكتشاف كنه هذا 

التجمع الفريد.
املــكان بصخــب  كل جمعــة يــزدان 
جميل ولقــاءات وجتمعات وموســيقى 
علــى  متناثــرة  واحتجاجــات. كتــب 
األرصفة، زاحفة نحو نهر الشارع، حتيط 

باملارة والسائلني كسياج من ورد.
 في جمعة املتنبي سعدنا بلقاء مبدعني 
حرصوا على زيارة الشــارع وأصبحوا من 
رواده الدائمني. الفنان املوســيقي جمال 
الســماوي يقول: أصبــح املتنبي اليوم 
مكانــا خاصا، وحيويا، برغــم أني اقيم 
في الشارع منذ العام 1988 حيث كنت 
اعمل بتجارة القرطاسية، حتول االهتمام 
عندي مــن التجاري الــى الثقافي، ومن 
خالل متابعتي حلال الشــارع، رأيت حتوال 
بعــد العــام 2003 حيث أصبح شــارع 
الناس  يؤمه  الذي  الثقافي  املالذ  املتنبي، 

ومن شتى التوجهات والثقافات. 
ويجد الناقد الســينمائي كاظم مرشد 
الســلوم ان يــوم اجلمعة فــي املتنبي 
كرنفاال ثقافيا، وقال: نحــاول فيه لقاء 
للكتب  عناوين  عــن  والبحث  االصدقاء 
الســينمائية مجــال تخصصي، كانت 
هنــاك آراء بتحويــل يــوم اجلمعة الى 
الســبت، لكون االزدحام اقل، لكن هذا 
بالرفــض الن يوم اجلمعة  املقترح قوبل 
ميثل نهاية األسبوع، وهو يوم لالسترخاء 
والتواصــل بــني النــاس. وأضاف:هناك 
مقتربات حتيط باملتنبي كشارع الرشيد 
وامليدان وســوق الهرج حيث االنتيكات، 
عجمي،  وحســن  كلثوم،  ام  ومقاهــي 
واالســطورة، والشابندر، وسوق السراي، 
واملتحف البغدادي. نســتمتع بالطواف 
في كل هذه االمكنة بعد ضغط اسبوع 
كامل من العمل، نركن لالســترخاء من 
اجل معاودة نشــاطنا لالســبوع الذي 

يليه.

 امــا االعالمــي قحطان جاســم جواد 
فيقول: انا من املواظبني على احلضور كل 
جمعة، حيث اتابع واحترى عن املستجدات 
في عالم الكتــب، وحضوري الى املتنبي 
يفيدني كثيرا، سيما في متابعة الندوات 
واللقــاءات التــي يحتضنها الشــارع، 
إضافة لكون املكان يشكل فرصة للقاء 

االصدقاء كل جمعة.
 الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب يتابع: 
في جمعة املتنبي التقي الكتب السائرة 
على األرض، واالنســان ومــا يحمله من 
حياة ونبل وعاطفة، ويشــكل هذا اليوم 
فرصة لالطالع على أحدث املســتجدات 
من الكتب التي نبغــي احلصول عليها، 
اضافة للجو الثقافــي العام وملتقيات 

املثقفني والقراء. 

أهــل الرياضة بدأوا ينتظمــون في زيارة 
الصحفي  يقــول  املتنبــي كل جمعة، 
الرياضي منعــم جابر: الرياضة اصبحت 
قريبة جدا من الفن والثقافة، فهي تفيد 
اجلسم، وهذه رياضة تفيد الروح. وجودي 
كل جمعــة كــي اتواصل مع شــرائح 
ورجال  واالدباء  املثقفني  وخاصة  متعددة 

العلم واملعرفة. 
ووصف الفنان التشكيلي محمد رحمة 
جمعة املتنبي، بانها: بحث عن مشكالت 
االنســان وايجاد احللول لهــا من خالل 
النقاش واحلوار، ومحاولة اعادة الذكريات 
عبــر اللقاء مع اصدقــاء اليوم واالمس، 
واالزدياد من املنهل العلمي والثقافي في 
هذا املنتجــع، او الصرح العلمي والفني 

واالدبي ". 

اما الكاتب والناقد عباس لطيف فقال: 
باعتقــادي ان املتنبــي هــو الفضاء او 
على  واالطالع  للثقافة  الوحيد  املتنفس 
واملطبوعات،  بالكتب  املســتجدات  آخر 
وميثل طقسا للمثقفني لكنه ليس هربا 
وامنا إليجاد ذاته وممارســة حريته وايجاد 
مجتمع يتماهى معه. املتنبي ليس كتبا 
تعــرض على األرصفة، هــو حوار وجدل 
وبحث عن االفكار واألصدقاء، وعن حتليل 
الواقع االجتماعي والسياسي من خالل 
الثقافية  الظاهرة  واللقــاءات.  الندوات 
صارت تضغــط على الــرأي العام، كل 
وااليحاء  بالتوجيه  تنطلــق  التظاهرات 
من املتنبي، املتنبي حلقات فكرية داخل 
احلدائق، نقاشات ارجتالية مباشرة تطرح 

خاللها آراء جريئة بحرية تامة".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بــدأ النجم أميــر كرارة 
مَشــاهد  أول  تصويــر 
مسلسله اجلديد "كلبش 
املقبــل  الســبت   ،"3
بعد  وذلــك  لبنــان،  في 
التحضيرات  من  االنتهاء 
ا،  التي اســتمرت 30 يومً
ليصبــح "كلبش 3" أول 
تصويره  يتم  درامي  عمل 
في درامــا رمضان 2019، 
كــرارة حقق  أن  ســيما 
ا بجزأيه  ــا ســاحقً جناحً
والــذي  والثانــي،  األول 
دويــدار،  باهــر  يكتبــه 

ويخرجه بيتر ميمي.
بيتر ميمي  ونشــر اخملرج 
أول  كواليس  مــن  صورة 
مع  لبنــان  تصوير  أيــام 

أمير كــرارة، وعلق عليها 
قائال "كلبش 3.. ســليم 

األنصاري".
 "2 "كلبــش  أن  يذكــر 
شارك في بطولته بجانب 
أمير كرارة كل من هيثم 
أحمد زكي، وعبد الرحمن 
مصطفى،  ورمي  زهرة،  أبو 
ومحمد لطفــي، وضياء 

عبد اخلالق، وانتصار.

كشــف الفنــان هانــي 
ســالمة عن عودتــه إلى 
الســينما بعد أعوام من 
الغيــاب من خــالل فيلم 
جديد سيبدأ في تصويره 
قريبــا. وكشــف هانــي 
تصريح  ســالمة، خــالل 
خاص لــه إلى احد املواقع 
العمل  تفاصيل  االخبارية 
قائال: الفيلم سيكون من 
عبدالعزيز،  رؤوف  إخــراج 
وتأليــف إســالم حافظ، 
"شر  اســم  وســيحمل 
احلليم"، ومن املقرر عرضه 
في إجازة منتصف العام".
ظ هاني سالمة على  وحتفَّ
العمل وشخصيته  قصة 
مفاجأة  قائال: "ســتكون 
ــر أنّ  يُذكَ للمشــاهدين. 

آخر أعمال هاني ســالمة 
الســينمائية كان عــام 
فيلم  2011 مــن خــالل 
تأليف  صحيــح"  "واحد 
هادي  وإخراج  حبيب  تامر 
اعماله  امــا  الباجــوري. 
اخرها  فــكان  الدراميــة 
نصيبــي  مسلســل 
كان  الــذي  وقســمتك 
املسلســالت  فئــة  من 

املنفصلة احللقات.

دنيا  الفنانــة  كشــفت 
ســمير غامن أنها تعكف 
احلاليــة  املــدة  خــالل 
لفيلم  التحضيــر  على 
سينمائي جديد، وكذلك 
يتم  أن  تتمنى  مسلسل 
الســباق  خالل  عرضــه 
الرمضانــي املقبل 2019 
وذلــك بعــد غيابها عن 
ســباق رمضــان املاضي 
أن  إلــى  2018 مشــيرة 
الفيلم جاري االنتهاء من 
خالل  به  الكتابة  مرحلة 
املــدة احلاليــة، وهو من 
صقر  مصطفي  تأليــف 

وإخراج احمد اجلندي .
تصريح  في  دنيا  وأعلنت 
املواقع  أحــد  إلى  خاص 
أنها  الفنية،  اإلخباريــة 
في  النشــغالها  نظــرا 
بالتحضير  احلالي  الوقت 

لفيلم سينمائي.

امير كرارة

دنيا سمير غانم

هاني سالمة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر النجم اللبناني، عاصي احلالني، 
عن أســفه إللغاء سلسلة حفالت 
مرتقبة فــي كندا، وذلــك نتيجة 
لعــدم متكنــه من احلصــول على 
تأشيرة دخول (فيزا) في الوقت احملدد 

للزيارة.
وكان مــن املقــرر أن يــزور احلالني 
كندا بني تاريخــي 16 و 24 نوفمبر 
تشــرين الثاني اجلاري، في حني لم 

الفرقة  أعضاء  يتمكن 
املرافقة  املوسيقية 

للنجم من احلصول 
علــى تأشــيرات 

الدخول كذلك.
احلالني  ونشــر 
جديدة  تغريدة 
احلادثة  بشأن 
موقع  عبــر 
تويتــر، جاء 

إلــى  فيهــا: 
جمـــهـوري 
في  احلبيب 
 . . ا كنــــد
بســبب 

م  عــــد
حصولي 
نـــــا  أ

تأشيرات  على  املوسيقية  والفرقة 
دخول إلى كندا في األوقات احملددة.. 
الكندية  جولتــي  إلغــاء  مت  لذلك 

وتأجيلها ملواعيد حتدد الحقا".
استطاعت  منفصل،  ســياق  وفي 
أغنية عاصي األخيرة، "شــو بخاف 
عليكي"، من حتطيــم رقم املليون 
مشــاهدة بعد بضعــة أيام فقط 
على نشــرها عبر يوتيوب، وهي من 

إنتاج شركة روتانا.

عاصي الحالني يلغي حفالته بكندا 

جمعة المتنبي حلقات فكرية وآراء حرة وكتاب

شارع املتنبي

مشاهدات من 
معرض بغداد

أحالم يوسف

دأبنا كل عام على زيارة معرض بغــداد الدولي، وغالبا ما 
كانــت الزيارة مصدرا مبهجا، إلحساســنا بان احلياة في 

بغداد ما زالت بكل تفاصيلها اجلمالية حاضرة وبقوة.
عــام بعد عام، اخذ جنــم املعرض يأفل جراء املشــاركات 
البسيطة والفقيرة، وأحيانا اخملجلة من الشركات والدول، 
عــدا بعض الــدول التي حتــرص على املشــاركة وعرض 
منتجاتها في املعرض، والتي ال يتجاوز عددها أصابع اليد 

الواحدة. 
هذا العــام، كان املعرض صدمة لكل مــن توجه لزيارته، 
بداية من رســم الدخول الــذي ابتكر مجــددا بوصفنا 
"دولــة فقيرة تبحــث عن أي مصدر ميولهــا"، وقد يكون 
العــراق بالفعل دولة فقيرة، لكن افتقــاره ألمر ال يتعلق 
باملال، وزيادة الرســم من ألف دينار في العام املاضي، الى 
ألــف ونصف االلف هذا العام، انتهاءً باألجنحة التي كان 

اغلبها عبارة عن عرض مللصقات ليس أكثر.
دفعنا ما هو مطلوب على مضض، الن حماستنا ملشاهدة 

تفاصيل املعرض أكبر من ان ننشغل برسم الدخول.
اول ما وقعــت عيناي على عنوان اجلنــاح األملاني هرعت 
مســرعة فرحة مبشــاركة دولة صناعيــة عمالقة مثل 
املانيا، حيث كانت أنواع السيارات حتيط باجلناح، ويا ليتني 
لــم ادخل، فقد كان جناحا كبيرا، بزوايــا عديدة، وال ادري 
الغاية من كثرتها، النها اكتفت بعرض ملصقات لبعض 

صناعاتها.
لكن، في أحدى الزوايا مــن املعرض، وهي الزاوية املبهجة 
حقا، التي تضم أكثر من جناح ألكثر من دولة، "على قلة 
ما معــروض داخلها"، لكن كثرتها متــأل العني، فتعوض 

اخليبات باألجنحة األخرى.
في تلك الزاويــة كان هناك جناح دائــرة اإلصالح، الركن 
الوحيد الذي أشبع روحي فرحا وبهجة، وانا اتابع رسومات 
واعمــاال يدوية رائعة، لوحات ال تقــل بروعتها وابداع من 
شــكلها عن اللوحات العاملية، والرائــع انها كانت لنزالء 

سجون العمارة والناصرية والبصرة.
الروعــة فيما شــاهدت ليــس فقط جلمــال ما خطت 
وصنعــت اياديهــم، بل ألني شــعرت ان فــي العراق ما 
زال هناك ما يبعث األمل، ويســتحق اإلشــادة به، فهم 
بعرضهم لنتاجات النزالء اثبتوا انهم قاموا بواجبهم جتاه 
مسؤوليتهم، وصنعوا من السجن مكانا لإلصالح فعال، 
وليس حبر ثرثرة على ورق. وحينما يلمس النزيل االهتمام 
مبا صنعت يداه، البد ان يؤثر به ذلك إيجابا، ليستطيع بعد 
خروجه البدء بحياة أخرى، حيــاة فيها من االبداع واألمل 

الشيء الكثير.
إضافة الى جنــاح دائرة اإلصالح، فإن جناحي وزارة النفط 
وامانة بغداد، من أجمــل ما زرته في معرض بغداد، بأكثر 
من زاوية وتفصيلة، فقد عــرض داخل جناح وزارة النفط 
بعض اإلجنازات التي حققتها الوزارة، ونشاطات وفعاليات 
جلناح شــركة التوزيع النفطية، من خالل شاشات عرض 
خاصة على شــكل صور فوتوغرافيــة، ومقاطع فيديو، 
وتفاصيل أخرى أدخلت على اجلناح صفة اجلمال واالبداع. 

 اما امانة بغداد، فكان جناحها مزينا باألشــجار والزهور 
والظليات، ما جعل املكان يتســم بصفة جمالية كبيرة. 
ومتنينا لــو األمانة تهتم أكثر بإشــاعة هذا اجلمال بكل 

مناطق بغداد.
معــرض بغداد هذا العام كان ســوقا شــعبيا أكثر منه 
معرضا عامليا، فقد انتشــرت عربات البيع املباشــر ملواد 
غذائية وصناعات يدوية بــكل ارجاء املكان. وتزاحم الزوار 

عليها، أكثر من اقبالهم على زيارة االجنحة.
في ختــام جولتي التي قد أكون فــوتّ بعضا من زواياها 
اجلميلة بسبب املساحة الكبيرة التي يقام عليها، خرجت 
من املعرض متيقنة بأن العراق، بقدر ما فيه من فاسدين، 
فيه وطنيون شرفاء، وبقدر ما به من قبح صنعه الفساد، 

فيه جمال ال يضاهى.

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر النجم اللبناني، عاصي احلالني، 
عن أســفه إللغاء سلسلة حفالت 
عبر النجم اللبناني، عاصي احلالني، 
عن أســفه إللغاء سلسلة حفالت 
عبر النجم اللبناني، عاصي احلالني، 

مرتقبة فــي كندا، وذلــك نتيجة 
لعــدم متكنــه من احلصــول على 
تأشيرة دخول (فيزا) في الوقت احملدد 

وكان مــن املقــرر أن يــزور احلالني 
كندا بني تاريخــي 16 و 24 نوفمبر 
تشــرين الثاني اجلاري، في حني لم 

الفرقة  أعضاء  يتمكن 
املرافقة  املوسيقية 

للنجم من احلصول 
علــى تأشــيرات 

الدخول كذلك.
احلالني  ونشــر 
جديدة  تغريدة 
احلادثة  بشأن 
موقع  عبــر 
تويتــر، جاء 

إلــى  فيهــا: 
جمـــهـوري 
في  احلبيب 
 . . ا كنــــد
بســبب 

م  عــــد
حصولي 
نـــــا  أ
حصولي 
نـــــا  أ
حصولي 

تأشيرات  على  املوسيقية  والفرقة 
دخول إلى كندا في األوقات احملددة.. 
الكندية  جولتــي  إلغــاء  مت  لذلك 

وتأجيلها ملواعيد حتدد الحقا".
الكندية  جولتــي  إلغــاء  مت  لذلك 

وتأجيلها ملواعيد حتدد الحقا".
الكندية  جولتــي  إلغــاء  مت  لذلك 

استطاعت  منفصل،  ســياق  وفي 
أغنية عاصي األخيرة، "شــو بخاف 
استطاعت  منفصل،  ســياق  وفي 
أغنية عاصي األخيرة، "شــو بخاف 
استطاعت  منفصل،  ســياق  وفي 

عليكي"، من حتطيــم رقم املليون 
مشــاهدة بعد بضعــة أيام فقط 
عليكي"، من حتطيــم رقم املليون 
مشــاهدة بعد بضعــة أيام فقط 
عليكي"، من حتطيــم رقم املليون 

على نشــرها عبر يوتيوب، وهي من 
إنتاج شركة روتانا.

الصباح الجديد - وكاالت:
"غريبة"، كشــف مغن  واقعــة  في 
بريطاني، أن زميلته املغنية األميركية 
تعمدت  ســويفت  تايلور  الشــهيرة 
للهرب  السفر  داخل حقائب  االختباء 

من الصحفيني.
ونشرت مجلة فوغ، ان سويفت قادرة 
علــى احلركة من دون أن يكتشــفها 

أحد، 
وانتشرت الشائعات عن طريقة انتقال 
املغنية العام املاضي، عندما شــوهد 
رجالن وهما يحمــالن صندوقا كبيرا 

خارج شقتها في نيويورك.
وادعت وكالة صور أن املغنية 
الداخل،  (28 عاما) كانت في 
بعد  فيما  تراجعــت  لكنها 
إثبات  تســتطع  لــم  ألنها 

ذلـك.
ذات  األميركيــة  املغنيــة 
تتنقل  الهائلة،  الشــعبية 
داخل حقيبة ســفر  أحيانا 
مصوري  لتفــادي  كبيــرة، 
الذيــن  "الباباراتــزي" 

يالحقونها في كل مكان.

تايلور سويفت تختبئ داخل 
حقيبة سفر هربًا من اإلعالم

الصباح الجديد - وكاالت:
ليس غريبا أن توجد خمسة سجون فقط في بلد 
يبلغ عدد ســكانه نحو 340 ألف نســمة، حيث 
تضم هذه الســجون أقل من 200 ســجني، 
ولكن ما هو مثير للدهشــة أن اثنني 

من هذه السجون مفتوحة.
وفي تقرير لصحيفة "إندبندنت" 
البريطانية، ســلط الضوء عن 
جتربــة اإلقامة في الســجنني 
مصراعيهما،  على  املفتوحني 
أدينــوا  أشــخاصا  ويأويــان 
بجرائــم عنــف، أو جرائــم 
جنسية خطيرة، وكيف جتري 
األمور داخل دهاليز السجنني.
فــي ســجن "كفيابريغــا" 
الواقــع في غربي آيســلندا، 
غيــاب  الالفــت  مــن  كان 
عناصر األمن، حيث لم يضم 
السجن ســوى القليل على 
احلماية،  عناصــر  صعيــد 
فيما توجد هناك إشــارة 
االبتعاد،  إلى  املارة  تدعو 
وهي تستهدف أساساً 

السياح.
أن يدخل  للزائر  وميكن 
من  املكون  الســجن 
مســتوى واحد بكل 
عن  بعيدا  سهولة، 
قيود احلراســة التي 
في  السجون  تطوق 

شــتى بقاع الدنيا، واالستمتاع بوجبة طعام مع أحد 
نزالء السجن.

ويقوم الســجناء واملوظفون بإجناز األعمال بشــكل 
جماعي، وكذلك تناول الطعام في غرفة مشــتركة، 
ويتكفــل الســجناء بطهــو الطعام، ويتســوقون 

أسبوعيا من قرية مجاورة برفقة شرطي.
ويتمتع الســجناء بحيــاة خاصة، حيــث توفر إدارة 
الســجن للنزيل خدمــة اإلنترنــت، وهاتفا محموال، 
ويقضي بعض السجناء الكثير من الوقت في غرفهم.
وبرغم امتالك نزالء السجن مفاتيح خاصة بغرفهم، 
لكنهم ال يستعملونها بالعادة، حيث يتركون أبوابها 
مفتوحة أغلب الوقت، ما يشــير إلــى أن الثقة هي 

األساس في سجن كفيابريغا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أنقذت صورة ســيلفي شــابا أميركيا من عقوبة 
احلبس ملدة تصل لـ99 عامــا، بعدما ألقي القبض 

عليه بتهمة التعرض لصديقته السابقة.
بدأت أحــداث القصة عندما قدمت شــابة دعوى 

قضائيــة بتهمة تعــرض صديقها الســابق لها، 
واتهمتــه بضربها بالســكني ومحاولة قطع وريد 

."KVUE" يدها، بحسب موقع
لتقوم الشــرطة بوالية تكساس األميركية بإلقاء 

القبــض على الشــاب الذي يعرف باســم 
كريستوفر بريكوبيا، وإيداعه في السجن.

بريكوبيا  اإلدعاء بحبس  وطالبت جهة 
99 عامــا، وقامــت عائلتــه بدفــع 
الكفالة التي طالبــت بها احملكمة 

والتي وصلت لـ150 ألف دوالر.
براءته ألمه،  بإثبــات  وقام بعدهــا 
وليقدم عددا من األدلة للشــرطة 
على براءته، ومنها صورة ســيلفي 
في املكان الذي تناول فيه العشاء، 
والذي يبعد عن منزله 65 كيلومترا، 
الصورة،  التقــاط  الى وقت  إضافة 
حيث قام بتحديــد املوقع اجلغرافي 
على "فيس بــوك". ما يدل على انه 
انفصاله  بعد  يلتق بصديقتــه  لم 

عنها.
الصور التي قدمها الشاب للشرطة 
كانت دليال لبراءته. وبحسب املوقع 
الذي نشــر اخلبر، تبــني الحقا بان 
الفتاة قــد اخترعت هذه القصة 
من أجل االنتقــام من صديقها 

السابق.

الصباح الجديد - وكاالت:
على الرغم من أن معظم األطفال 
ـدون بــرأس أصلع، أو  املواليــد يولـَ
بشعـــر خفيـف يسقـــط بعـد 
الوالدة، إال أنه في حالة الطفلـــة 
كانـت  تشانكـو"  "بيبي  اليابانيـة 
مختلفـــة متاماً، إذ استمر شعرها 
في النمو مبرور األيـام، وهو ما جعلها 
حتظــى بعدد يزيــد على ربــع مليون 
متابـع علـى تطبيــق "إنستجـرام" 

إعجابـاً بهـا.
تشــانكو  الرضيعة  واســتطاعت 
التي بلغــت للتو عامهــا األول، أن 
حتقق شهرةً عاملية بفضل شعرها 

ع  الكثيف الطويل، والشائع لبعض الرُّضَّ
أن يسقط شعرهم خالل األشهر الستة 
ً بشعرٍ  ا األولى، غير أن رأسها كان مكسوّ
مبهر، الســبب في أن تقرر عائلتها فتح 
إنستجرام،  حساب للصغيرة على موقع 

لتوثق مراحل منوها.
بعض التفســيرات العلمية تُرجع سبب 
والدة بعض األطفال بشعر كامل وكثيف، 
إلى تأثير هرمون األستروجني اخلاص باألم 

على الطفل.
وحققت بيبي تشانكو شعبيةً كبيرة في 
عالم إنستجرام منذ نشر أول صورةٍ لها 
على احلســاب اخلاص بها في الثامن من 

أيار مايو 2018.

رضيعة يحقق لها شعرها الشهرة

سجون مفتوحة تؤسس للثقة صورة سيلفي تنقذ صاحبها من عقوبة 
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