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 بغداد - الصباح الجديد:
رّجح النائب عن حتالف الفتح عامر 
الثالثاء، تقدمي أسماء  الفايز, أمس 
املرشــحني للوزارات األحد املقبل، 
كاشفا عن عزم رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي تقدمي أسماء مختلفة 
عــن التي ترشــحت خــالل املدة 

املاضية.

وقــال الفايز في تصريــح تابعته 
“اخلالفــات  ان  اجلديــد  الصبــاح 
وال ميكن  السياســية مســتمرة 
تقدمي أســماء الكابينــة الوزارية 
األربعاء -اليــوم- في حني ان هناك 
توجهــا لتقــدمي األســماء األحد 

املقبل الى البرملان”.
وأضــاف ان “رئيــس الــوزراء عادل 

اســماء  ســيقدم  املهدي  عبــد 
مرشــحني مختلفني عما قدم في 
جلسة منح  الثقة  لتالفي األزمة 

السياسية”.
وأوضــح فايز ان “جميــع الوزارات 
باستثناء  مت حســم مرشــحيها 
مرشــحي وزارتي الداخلي والدفاع 
تقدميها خالل جلســات  ســيتم 

مقبلة”، مشيرا إلى أن “عبد املهدي 
يرغب فــي إنهاء نقــص كابينته 

الوزارية خالل الشهر اجلاري “.
يشــار الى انه كان مــن املقرر ان 
يناقــش مجلــس النــواب اليوم 
الباقية  للوزارات  املرشحني  أسماء 
من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــت وزارة الزراعة امس الثالثاء، 
الى تفعيل قوانني احلد من جتريف 
أعدت  أنهــا  مبينة  البســاتني، 
برنامجا طموحــا من أجل إعادة 

تأهيل النخيل.
تلقت  بيــان  الــوزارة في  وقالت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
انــه "من اجــل احملافظــة على 
قطــاع النخيل في العراق واعادة 

تأهيله واحلد من جتريف البساتني 
بهذا  النافذه  القوانــني  وتفعيل 
الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ 
لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء 
رقم ) ٥٠( لسنة 2016 وبناء على 
موافقة هيئة الــرأي في الوزارة، 
الزراعة صالح احلسني  وزير  وجه 
بتفعيل قوانــني احلد من جتريف 

البساتني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير اإلعمار واإلسكان واالشغال 
والبلديــات العامــة بنكــني ريكاني، 
تأخر نســب اإلجناز  فتح حتقيق فــي 
في مشــروع ماء البصرة الكبير. وقال 
ريكاني في منظــور له على صفحته 
في فيســبوك "بدأت جولتنا امليدانية 
زيارة  كانــت  وأولهــا  للمحافظــات 
محافظة البصرة  توجهت مباشــرة 
الى مشــروع مــاء البصــرة الكبير، 

ووجهنــا باتخاذ اجــراءات رادعة لكل 
من تســبب بتأخير إجنــازه". وأضاف 
"أطلعت على سير العمل في مشروع 
ماء البصرة الكبير بكافة مراحله في 
أول زيارة لــي للمحافظات ومحافظة 
البصرة خصوصاً برفقة احملافظ أسعد 
ملتابعة  الوزارة  عام  ومفتش  العيداني 
سير العمل في املشروع وبحث أسباب 

تأخر إجنازه في موعده احملدد".
تتمة ص3

نائب: عبد المهدي سيغّير جميع المرشحين
للوزارات ويقدمها األحد المقبل

الزراعة تدعو الى تفعيل قوانين 
الحد من تجريف البساتين

وزير اإلعمار يفتح تحقيقًا بعد "صدمة" 
في مشروع ماء البصرة الكبير

a

الصباح الجديد - متابعة:
حّذر رئيس مجموعة االستبصار 
للمياه  العاملية  االســترايتجي 
ســانديب  األزرق”  “الســالم 
املرحلــة  ان  مــن  واســليكار، 
النهائيــة للصراع في ســوريا 
ســتكون حــول ســيطرة نهر 
الفرات، مؤكــدا أن املوارد املائية 
أكثــر أهميــة في احلســابات 
ندرك، في حني  مما  العســكرية 
العراق سيشــارك  أن  الى  لفت 
في أول آليــة إقليمية بالتاريخ 
األوســط في  احلديث للشــرق 
مجال املياه ضمن قيادة جماعية 
تضــم األردن ولبنــان وســوريا 

وتركيا وإيران.
وقال واسليكار في محاضرة له 
السويدية  العاصمة  في  القيت 
“املرحلــة  إن  ســتوكهولم، 

النهائيــة للصراع في ســوريا 
الفرات”،  سيطرة  حول  ستكون 
والبحيرات  “األنهــار  أن  مبينــا 

املائية ال تشغل  واملســتودعات 
األولويــة في األخبــار اليومية، 
الرئيســية  العناوين  أن  حيــث 

وانفجارات  الصواريــخ  عن  هي 
اإلرهابية  والهجمــات  القنابل 

والالجئني واملفاوضات”.
واضــاف واســليكار، أن “املوارد 
في  أهمية  أكثــر  تعــد  املائية 
احلســابات العسكرية مما ندرك، 
ففــي الثمانينــات مــن القرن 
املاضــي عــرض رئيس الــوزراء 
بنــاء  أوزال  تورغــوت  التركــي 
لنقل  للســالم  أنابيب  خطوط 
وجيهان  ســيهان  نهــري  مياه 
فــي تركيا إلــى ســوريا ودول 
العربية  واحلكومــات  اخلليــج، 
رفضت العــرض، وقبل عقد من 
الزمن تفاوضــت تركيا والكيان 
املياه  تصدير  على  اإلســرائيلي 
التركيــة من مينــاء مانافجات 

التركي، واالخير ألغى االتفاق”.
تتمة ص3

تقريـر

العراق سيشارك في أول آلية إقليمية بالتاريخ احلديث للشرق األوسط

التركمان يطالبون بمنصب سيادي لقاء
2مشاركتهم في حكومة اإلقليم المقبلة

بغداد - وعد الشمري:
حذرت كتلة اإلصالح واإلعمار، 
أمــس الثالثــاء، مــن مصير 
املهدي  حكومة عــادل عبــد 
جهات  ضغوط  اســتمرار  مع 
سياســية للحصــول علــى 
في  لإلســراع  داعيــة  وزارات، 
حسم احلقائب الشاغرة، ورأت 
ان احلديــث عن بيــع املناصب 
الوقوف  ينبغي  ملرحلــة  وصل 

عنده ومعاجلته بنحو عاجل.
وقال النائب عن قائمة سائرون 
رائد فهمي، إن "االتفاق حصل 
بــان تتشــكل احلكومة على 
وفق منهج االصالح السياسي 
واالقتصادي وينظم اليها وزراء 

مستقلون".
واضاف فهمي، في حديث الى 
"الصبــاح اجلديــد"، ان "ذلك 
االتفاق ادى الــى تنازل العديد 
السياســية عن  الكتــل  من 
اســتحقاقها فــي مقدمتها 
ســائرون واحلكمــة والنصــر 

وبدر".
واشار الى، ان "كتلتي االصالح 
مترير  علــى  تفاهموا  والبنــاء 
عدد  الوزراء  من  االولى  الوجبة 
كبيــر منهم من املســتقلني 
علــى  مالحظاتنــا  برغــم 
اخريــن بان لديهــم انتماءات 

سياسية".
ونوه فهمي، الــى ان "وصولنا 

ملرحلة الوجبة الثانية والتداول 
االمنية  احلقائب  حول موضوع 
ادخلنــا فــي انذار بــان هناك 
اســتعصاء ومحاوالت للعودة 

بني  السياسية  احملاصصة  الى 
الكتل مع اصرار على ما يسمى 

باالستحقاق االنتخابي".
وبــني القيــادي في ســائرون، 

بيع  عــن موضوع  "احلديث  ان 
وصل  الوزارية  احلقائــب  بقية 
الــى مرحلة ينبغــي الوقوف 
عندها وهو ما دفع زعيم التيار 

الصدري السيد مقتدى الصدر 
االول في  امــس  اليه  للتطرق 

بيان صريح".
تتمة ص3

تعطيل استكمال الحكومة سيدخلها في دوامة 
وبيع الحقائب الوزارية وصل مرحلة تستوجب العالج

اعضاء حكومة عبد املهدي

اإلصالح واإلعمار تحّذر من ازدياد الضغوط:

مبادرة لقيادة جماعية من العراق واألردن
ولبنان وسوريا وتركيا وإيران لتأمين السالم بالمياه

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أمــس  الكهربــاء،  وزارة  أكــدت 
جميع  ملعاجلة  ســعيها  الثالثاء، 
مظاهر الفساد وإحالة الفاسدين 
الســياقات  القضــاء ضمن  إلى 

اإلدارية والقانونية.
وقالــت الوزارة في بيــان رداً على 
التقرير املنشور في صحيفة "وول 
إن  االميركية،  جورنال"  ســتريت 
الكهرباء لؤي اخلطيب وجه  "وزير 
مكتب املفتش العــام في الوزارة 

بالتحقيق مبا ورد في التقرير". 
وأضافت، إن رؤية الوزارة للمرحلة 
املقبلــة تعتمــد علــى عاملني 
فــي  متســاويني  أساســيني 
أهميتهمــا: الكفــاءة في تقدمي 

مــا يحتاجه العراق مــن الطاقة 
املاليــة  والنزاهــة  الكهربائيــة 
واإلدارية في جميع أقسام الوزارة".
وأكــدت الوزارة، بحســب البيان، 
ســعيها إلــى "معاجلــة جميع 
مظاهر الفساد وإحالة الفاسدين 
الســياقات  القضــاء ضمن  إلى 
اإلداريــة والقانونيــة، فهي أيضاً 
حريصــة علــى أال تــؤدي جهود 
املساس  إلى  الفســاد  مكافحة 
بســمعة منتســبيها مــن دون 

أدلة".
إلى  الصحيفة  الــوزارة،  ودعــت 
"تقدمي ما لديها مــن وثائق وأدلة 

على ما جاء في تقريرها".
جورنال  وول  وحتدثــت صحيفــة 

تقارير  عن  الثالثاء،  أمس  ستريت، 
فســاد في وزارة الكهرباء وبعض 
عقد  تهــدد  قد  االعمــال،  رجال 
شركة جنرال إلكتريك االميركية 
اخلــاص بتطويــر الكهربــاء في 

العراق.
وبحســب تقريــر ســري أعدته 
باالستشارات  مختصة  شــركة 
 Hakluyat and( واالســتخبارات 
Co(, لشــركة "جي أي" نشــرته 

الصحيفة، أن "تقارير فســاد في 
وبعض  العراقية  الكهربــاء  وزارة 
شركة  عقد  تهدد  األعمال،  رجال 
إلكتريك األميركية اخلاص  جنرال 

بتطوير الكهرباء في العراق".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وكيــل وزارة الزراعة مهدي 
ضمد القيســي، أمــس الثالثاء, 
عــن القضــاء على أزمــة نفوق 
األسماك بشكل نهائي في جميع 
احملافظات، مشيرا إلى أنها بحاجة 
لثالثــة أشــهر فقط مــن اجل 
النافقة  األسماك  كمية  تعويض 
تعويضها  األحواض من خالل  في 

باألصبعيات السمكية.
إن  وقال القيسي في تصريح لـه 
“وزارة الزراعــة انتهت من تطهير 

وأنهت  املوبوءة   واألحواض  األنهار 
أزمة نفوق األسماك بشكل سريع 
النموذجي  التعــاون  بعد  للغاية 

لدوائر الدولة واملواطنني”.
“مركــز  ان  القيســي  وأضــاف 
التفقيــس املركــزي لالصبعيات 
احلكومة  الصويرة  في  السمكية 
لم يصب باي اذى، فضال عن عدم 
تســجيل أية اصابة في املفاقس 
احلكوميــة مــا يعنــي إمكانية 
النافقة  األسماك  كمية  تعويض 
وبســهولة”، مبينــا ان “تعويض 

كمية األســماك النافقة بحاجة 
الى ثالثة اشهر فقط”.

للوزارة  الفنــي  الوكيل  وأوضــح 
ان “أزمة نفوق األســماك لم تؤثر 
الكميات  بشــكل ســلبي على 
املنتجــة محليا ومازالــت الوزارة 
متنــع اســتيراد األســماك احلية 
من  الذاتــي  االكتفــاء  بســبب 
مشــيرا  العراق”،  فــي  االحواض 
إلــى أن “املواطن بدأ يســتهلك 
االســماك احمللية بعد زوال اخلطر 

الصحي”.

بعد تقرير أميركي.. الكهرباء تعتزم
معالجة الفساد وإحالة الفاسدين الى القضاء

ثالثة أشهر فقط لتعويض المفقود منها

وكيل الزراعة”: قضينا على أزمة نفوق األسماك 
ومنع استيرادها سيستمر 

تعد أول آلية إقليمية للتعاون في هذا المجال

باستثناء الداخلية والدفاع

لجان نيابية تتابع التحقيق بشأن فساد جنرال إلكتريك



شؤون عراقية

السليمانية - عباس كاريزي:

انتهاء  برغم قرابة الشهرين على 
انتخابات برملان إقليم كردســتان، 
إال أن احلوار بني أكبر الفائزين احلزب 
الراغبة  واألحــزاب  الدميقراطــي 
باملشــاركة في تشكيل حكومة 
اإلقليم لم تبــدأ بنحو جدي حلد 

اآلن.
اذ ان احلزب الدميقراطي الذي حصل 
على 45 مقعدا في االنتخابات لم 
يعقــد حلد االن اجتماعا جمللســه 
القيادي، لكي يسمي بنحو رسمي 
مرشحه لرئاسة حكومة االقليم 
ويشكل جلنة الدارة دفة مفاوضات 
تشــكيل احلكومة مــع االطراف 
السياســية، وهو يطرح بني فترة 
وفتــرة اخــرى شــروطا وصفتها 
االطــراف االخرى بانهــا تعجيزية 
السياسي  الواقع  مع  والتنسجم 
والتوزيــع اجلغرافي لنفوذ االحزاب 

وحجمها في محافظات االقليم.
احلزب الدميقراطي ال يريد مشاركة 
جميع االحزاب الفائزة في حكومة 
االقليــم املقبلة كمــا حصل في 
عن  اعلن  وهو  السابقة،  الكابينة 
رغبته في استحداث منصب نائب 
االمر  االقليم،  لرئيس حكومة  ثاٍن 
الذي رفضه االحتاد الوطني واعتبره 
بدعــة جديــدة للضغــط عليه 
والتقليل من شــأن مشاركته في 

حكومة االقليم.
منصــب نائــب رئيــس حكومة 
االقليــم حتول في نظــر مراقبني 
الى العقدة في منشــار تشكيل 
حكومــة االقليــم، اذ ان االحتــاد 
الوطني احلاصــل على 21 مقعدا 
فــي االنتخابــات طالــب بهــذا 
برملان  رئاســة  الى جانب  املنصب 
كردســتان، بينمــا ربطت حركة 
مقعداً،   12 على  احلاصلة  التغيير 
مشــاركتها في حكومة االقليم 

بحصولها على هذا املنصب.
التركمان الذين يعدون انفســهم 
املكون الثاني في اقليم كردستان 
املنافســة  ايضاً على خط  دخلوا 
علــى هــذا املنصــب، وطالبــوا 
مبنحهــم منصــب نائــب رئيس 
حكومة االقليــم، واحدى الوزارات 

في حكومة االقليم املرتقبة.
وقــال عضو برملان كردســتان عن 

اجلبهة التركمانيــة ايدن معروف 
فــي تصريح للصبــاح اجلديد، ان 
املكــون التركمانــي فــي اقليم 
كردســتان يطالب بالتعامل معه 
وفقا لالســتحقاق القومي وليس 
االنتخابي، لذا فهو يطالب مبنحه 
منصــب نائــب رئيــس حكومة 
او  الــوزارات  واحــدى  االقليــم، 
اســتحداث هيئة مستقلة تعنى 

بشؤون التركمان في االقليم. 

وبينمــا توقــع معــروف ان تبدأ 
حواراتهم مع احلــزب الدميقراطي 
اليــة  املقبــل حــول  االســبوع 
التركمان في حكومة  مشــاركة 
بعدم  الفائز  احلزب  االقليم، طالب 
احلكومة  تشــكيل  تكــرار جتربة 
االحتادية في بغداد ومنح التركمان 
اقليم  حكومة  في  استحقاقهم 

كردستان املقبلة. 
واكد معــروف اهمية مشــاركة 

في  قوميــة  كثانــي  التركمــان 
حكومة االقليم املقبلة عبر ممثلني 
حقيقيني، وقال » نحن في اجلبهة 
التركمانية نرغب باملشــاركة في 
العمليــة السياســية وحكومة 
التركمان  يكــون  لكي  االقليــم، 
مشــاركني في القرار السياسي، 
واردف نحــن في الســابق طالبنا 
تعنى  وزارة  او  هيئة  باســتحداث 

بشؤون التركمان في االقليم.     
بدورهــا علمت الصبــاح اجلديد، 
ان حــوارات تشــكيل حكومــة 
االقليم بــني احلــزب الدميقراطي 
واالطراف االخرى طرأ عليها بعض 
املتغيرات، بعد ان دخل رئيس احلزب 
على  بارزاني  مسعود  الدميقراطي 
اخلط، بفرض شروط على االطراف 
حكومة  في  باملشــاركة  الراغبة 

االقليم. 
وقال مصدر سياســي مطلع، ان 
بارزاني دعا الى استحداث منصب 

االقليم،  لرئيس حكومة  ثاٍن  نائب 
للتقليل من  في مســعى منــه 
الوطني في  االحتاد  شأن مشاركة 
حكومــة االقليم، وهــو ما جوبه 
برفــض من قبل االحتــاد الوطني، 
الذي اعلن مطالبته بهذا املنصب 
قائمته  رئيس  لشــغله  ورشــح 

االنتخابية قباد طالباني. 
واضــاف املصــدر ان بارزاني وضع 
مشــاركة  امام  شــروطا  كذلك 
حكومة  فــي  التغييــر  حركــة 
تتمثل  والــذي  املقبلة،  االقليــم 
بتقدميها تعهد بعدم انســحابها 
االقليــم، في حال  من حكومــة 
عدم  وكذلك  املشــاركة،  قــررت 
الســماح للحركة باحلصول على 
رئاســة  اي منصــب فــي هيئة 
برملــان كردســتان، وان تنحصــر 
املناصب  مشــاركتهم في بعض 
الوزارية في حكومة االقليم، نظرا 
الن الدورة احلالية لبرملان كردستان 

االســتحقاقات  من  العديد  امام 
وفي  الى حســمها  حتتــاج  التي 
مقدمتها حســم مسألة رئاسة 
االقليــم وصياغة دســتور جديد 
لإلقليــم، اللتــني يعدهما احلزب 
الدميقراطي مصيريتني بالنســبة 
لــه، وال يريد ان تقــف اعتراضات 
امام مسعاه  االحزاب حائالً  بعض 
اعادة حصولــه على منصب  في 

رئيس االقليم مجددا.   
بدورها رفضت اجلماعة االسالمية 
يفرضها  التي  والشروط  االمالءات 
الدميقراطــي على االطراف  احلزب 
حكومة  في  باملشــاركة  الراغبة 

االقليم.  
وقــال القيادي فــي اجلماعة بالل 
سليمان ان حزبه لم يقرر حلد االن 
املشاركة من عدمها في حكومة 
االقليــم، مؤكــدا ان حزبه يرفض 
يقدم  ولــن  الدميقراطي  شــروط 
اية تعهدات لقاء مشــاركته في 

حكومة االقليم.
وكان عضــو املكتب السياســي 
في احلزب الدميقراطي عارف تيفور 
قد اعلن ان حزبــه يطالب احزاب 
املعارضة الراغبة باملشــاركة في 
حكومة االقليــم تقدمي تعهد بان 
ال ينســحبوا من حكومة االقليم 
كما حصل في الكابينة السابقة، 
وان ال يتخذوا من برملان كردســتان 
ميداناً ملعارضة سياســات ونهج 

حكومة االقليم املقبلة.   
الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
الكردســتاني قــد حصــل فــي 
انتخابات برملان كردستان على 45 
مقعدا من اصل 111 مقعدا يتألف 
انتخابات  في  االقليم،  برملان  منها 
بانها  املعارضة  احــزاب  وصفتها 
شــهدت تزويرا وتالعبــا كبيرين، 
متهمة احلــزب الدميقراطي بتزوير 
قرابة عشرين مقعدا من اصل 45 

التي حصل عليها.  

التركمان يطالبون بمنصب سيادي لقاء
مشاركتهم في حكومة اإلقليم المقبلة

بارزاني وضع شروطًا جديدة أمام األحزاب الراغبة بالمشاركة فيها

برملان االقليم

الحزب الديمقراطي ال يريد 
مشاركة جميع االحزاب 
الفائزة في حكومة 
االقليم المقبلة كما حصل 
في الكابينة السابقة، 
وهو اعلن عن رغبته 
في استحداث منصب 
نائب ثانٍ لرئيس حكومة 
االقليم، االمر الذي رفضه 
االتحاد الوطني واعتبره 
بدعة جديدة للضغط 
عليه والتقليل من شأن 
مشاركته في حكومة 
االقليم
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حني اخذها تنظيم داعش االرهابي االسود ، سبٌية ، مع 
عشرات النســوة والفتيات اليافعات ، لم يكن يدر في 
خلد العراقية االيزيدية نادية مراد ، انها ســترتقي يوما 
ما منصة نوبل  لكي تتســلم جائزة السالم العاملية  ، 
بوصفها الســيدة االولى في العالم التي متكنت فعال 
مــن الهرب والنجاة مــن براثن ذلــك التنظيم املقيت 
الذي ال يجيد شيئا ســوى القتل والدمار ونشر الظالم 
في ارجــاء االرض ، لتنطلق بعد جناتها في اطالق وقيادة  
العديد من احلمالت ضد االغتصاب واالعتداء اجلنســي 
من قبل املتطرفني ، اســهمت تلــك احلمالت في لفت 
انظار اجملتمع الدولي إلى ما تتعرض له اجملتمعات احمللية  
واألقليات والفئات الهشة في مناطق احلروب والنزاعات .

نعــم ، لم تكــن نادية  تفكــر ، او انها حتــى لم تكن 
ســمعت بنوبل وجوائزه اخلمس ومنها جائزة الســالم  
، كان همهــا في تلك االيام  العصيبــة املرة هو النجاة 
من أولئك االشــرار ، وحني حانت لها فرصة الهرب ، لم 
تكن تدري إلى ايــن تولي وجههــا ، فالدواعش اغلقوا 
كل شــيء ، ولكنها على الرغم مــن ذلك هامت على 
وجهها ، عٌل اهلل يرســل لها منقذاً ، فهداها اهلل إلى 
ذلك البيــت املوصلي الذي كان يفيــض مروءة وأصالة 
وإميانا باإلنسانية ، وبيٍد مرجتفٍة طرقْت ذلك الباب ، وهي 
ال تعلــم ما الذي يخبئه لها قدرهــا ، قدرها الذي  كان 
رحيما بها ، فهو قدر عراقي طابعه الرحمة ،  اذ فتح لها 
الباب شــاب وأبوه ، وكانا هما ايضا خائفني ، ففي تلك 
االيام السود لم يكن ســوى الدواعش يطرقون االبواب 
، وحــني وجداها امرأة لم يتأخرا فــي ايوائها من دون ان 

يفكرا في عاقبة امرهما ، 
كان ذلك الشــاب هو عمر املوصلي الــذي جازف فيما 
بعد وهو ينقذ نادية من الشــر احملدق بها ، وقد دفع ثمن 
فعله العظيم هذا بان اعدم الدواعش اخاه عليا ، وبقي 
هو مشــردا بني البلدان حتى توقف به قطار االلم   في 
بالد االملان  الذين رفضــوا ان مينحوه االقامة في بالدهم 
ألنهم ال يعرفون ماذا فعل ، وأي ثمن دفعه بسبب فعله 

العظيم ذاك . 
جنــت نادية ، لترســم بنجاتهــا تلك  ، صورة املأســاة 
احلقيقية التي عاشتها ومعها بقية النسوة االيزيديات 
، وقــد جنحت فعال في ان توصل  تلــك الصورة إلى كل 
العالــم ، الذي لــم يكن يتصور مــا اقترفه داعش من 
جرائم لم تعرف االنســانية لها مثيال من قبل ، ومبوقف 
نادية هذا تغيرت الكثير من املواقف ، وأدرك العالم كله 
ان احلرب التــي يخوضها العراقيون ضــد االرهاب ، لم 
تكن فعال عابرا ، امنا كانت حماية ودفاعا عن االنسانية 

حيثما ُوجدت . 
ومن املؤكــد ان حصول ناديــة مراد علــى جائزة نوبل 
للســالم وان كانت مناصفة مع الطبيــب الكنغولي 
دينيــس موكويغي ، بعد ان تنافس عليها اكثر من 300 
شخصية ومنظمة عاملية ، ليس امرا سهال ، فهي املرة 
االولى التي يرتفع فيها اســم العراق في ســماء جائزة 
نوبل ، وان حصولها على اجلائزة العاملية للســالم ، امنا 
ميثل رســالة مهمة مفادها ان العراقيني كما هم دوما 
يصنعون احلياة والســالم  من بني ركام احلرب ويحيلون 
دخان املعــارك إلى غيوم متطر غيثــا يحيي االرض بعد 
موتها ، وهنا ميكن القول ان السالم الذي حصلت  نادية 
مــراد على  جائزتــه ، لم يكن من صنــع نادية وحدها ، 
امنا اشــترك العراقيون جميعا فــي صناعته ، فما كان 
لهذا السالم ان يتحقق لوال فتوى اجلهاد الكفائي التي 
اطلقتها مرجعية النجف ، فكان احلشد الشعبي ، وكان 
فعلــه البطولي ، وما كان للســالم ان يحل في ارجائنا 
لوال الوقفة البطولية جليشنا العراقي العظيم بجميع 
صنوفه ، وشــرطتنا الوطنية البطلة ، وجهاز مكافحة 
االرهــاب البطل ، ومواقــف الشــرف العظيم لألهل 
واألحبة فــي املناطق التي اســتولى عليها الدواعش ، 
وموقف عمر املوصلي الذي انقذ نادية امنا مصداق لذلك 
الفعــل .. ولهذا ليس كثيرا علينا ان قلنا ، ان الســالم 
العاملي جاء عراقيا هذه املرة ، وال شــك ان هذا الســالم 
سيكون منطلقا حقيقيا لبداية مرحلة عراقية جديدة 
تختلــف كليا عما مر بنا من مــآٍس ، مرحلة عنوانها ، 

السالم واحملبة واألخٌوة في وطن واحد اسمه العراق .  

نادية.. 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزارة  شــاركت 
اإلعاقة  ذوي  رعايــة  هيئة  االجتماعية/ 
تدريبية  دورة  اخلاصة فــي  واالحتياجات 
نظمهــا مكتب حقوق اإلنســان التابع 
لبعثــة األمم املتحدة ملســاعدة العراق 
ذوي  األشــخاص  حقوق  عــن  )يونامي( 

اإلعاقة . 
العمل  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
والشــؤون االجتماعية عمــار منعم ان 
الوزارة حترص على التواصل مع املنظمات 
بشؤونها  العالقة  ذات  واجلهات  الدولية 
بغيــة تنفيذ ســتراتيجياتها للتنمية 
االجتماعية ، الفتا الى مشــاركة هيئة 
اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 
بدورة تدريبية مع مكتب حقوق االنسان 
ملســاعدة  املتحدة  االمم  لبعثــة  التابع 
بني  املشــترك  للتعاون  )يونامي(  العراق 
االشــخاص  بحقوق  والتعريف  اجلانبني 

وذوي االعاقة. 
ان من اهــم املوضوعات  واضاف منعم 
التــي تناولتهــا الدورة شــرح اتفاقية 
البروتوكول الذي مبوجبه يتم تشخيص 
االنتهاكات التي يتعرض لها االشخاص 
ذوو االعاقــة في العالم والســبل التي 
حتول دون تكــرار تلك االنتهــاكات من 
خالل تشــكيل جلان متخصصة تعمل 
على وفق الية عمل مشتركة مع الدول 
املؤشر فيها تلك االنتهاكات وحث العراق 

على توقيع البروتوكــول وتفعيله على 
ارض الواقع من خالل القنوات احلكومية 
الرســمية ذات العالقة املتمثلة بهيئة 
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة . 
وجرى خالل اللقاء املشــترك استعراض 
اهــم بنــود االتفاقية الدوليــة حلقوق 
االشــخاص ذوي االعاقــة التــي صادق 
عليها العــراق عــام 2006 والتي انبثق 
عنها قانون ذوي االعاقة رقم 38 لســنة 
2013 ومــا تضمنه من امتيازات كفيلة 
بالنهوض بواقع االشخاص ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في العراق واختتم 
اللقاء بعدد مــن التوصيات واملقترحات 

ذات العالقة بشؤون املعاقني. 
مــن جانبها اعــدت هيئــة رعاية ذوي 
االعاقة واالحتياجــات اخلاصة في وزارة 
خططا  االجتماعية  والشــؤون  العمل 
املنظمات  مــع  بالتعاون  ســتراتيجية 
الدولية لتطوير اليــة عمل الهيئة في 
االعاقة  مجال اســتحصال حقوق ذوي 
التــي كفلهــا قانون رقم )38( لســنة 

 .2013
وقــال رئيــس الهيئة القاضــي أصغر 
عبد الرزاق املوســوي خالل اجتماعه مع 
نائب رئيس مكتب الشــؤون االنسانية 
في بعثــة االمم املتحدة في العراق رينيه 
ناينهاوس ان الهيئة قدمت دعما جلميع 
شــرائح ذوي االعاقة مبا فيهم النازحون 
من خالل توفير راتب املعني املتفرغ لهم 
وفــق احلصص املقررة لــكل محافظة. 
وبني رئيــس الهيئــة ان دوائــر الهيئة 
واقســامها تعمــل بجهد اســتثنائي 

على الرغم من ضعف االمكانيات وقلة 
التخصيصات املالية فضال عن عدم توفر 
املكان املالئم للعمل وعدم تسلم مراكز 
التأهيل الطبي مــن وزارة الصحة رغم 

عائديتها الى هيئــة رعاية ذوي االعاقة 
ابدى  جانبه  مــن  اخلاصة.  واالحتياجات 
نائب رئيس مكتب الشــؤون االنسانية 
في بعثــة االمم املتحدة في العراق رينيه 

ناينهاوس شكره وتقديره لرئيس الهيئة 
، مثمنــا اجلهود التي تبذلها الهيئة في 
تقدمي اقصى اخلدمات املمكنة لشريحة 
املعاقني ، فيما طالب بتزويده مبقترحات 

من شأنها االرتقاء بواقع ذوي االعاقة من 
خالل دعم ومساندة املنظمات واجلهات 
املستمرة  واللقاءات  بالتنسيق  الدولية 
التي تســهم فــي التمكــني االيجابي 
ودمج االشخاص من ذوي االعاقة بصورة 

طبيعية في اجملتمع.
االعاقــة  ذوي  رعايــة  وكانــت هيئــة 
واالحتياجــات اخلاصة قد شــاركت في 
دورة تدريبيــة نظمهــا مكتــب حقوق 
االنســان التابــع لبعثــة االمم املتحدة 
ملســاعدة العراق )يونامــي( عن حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة .
وقــال منعــم ان الــوزارة حتــرص على 
التواصل مع املنظمات الدولية واجلهات 
ذات العالقــة بشــؤونها بغيــة تنفيذ 
اســتراتيجياتها للتنمية االجتماعية ، 
وان مشــاركة هيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصــة بدورة تدريبية مع 
مكتب حقوق االنســان التابــع لبعثة 
االمم املتحدة ملســاعدة العراق )يونامي( 
للتعريف  اجلانبني  بني  املشترك  للتعاون 

بحقوق االشخاص وذوي االعاقة. 
ان من اهــم املوضوعات  واضاف منعم 
التــي تناولتهــا الدورة شــرح اتفاقية 
البروتوكول الذي مبوجبه يجري تشخيص 
االنتهاكات التي يتعرض لها االشخاص 
ذوو االعاقــة في العالم والســبل التي 
حتول دون تكــرار تلك االنتهــاكات من 
خالل تشــكيل جلان متخصصة تعمل 
على وفق الية عمل مشتركة مع الدول 
املؤشــر فيها تلك االنتهاكات ، موضحا 
ان الــدورة حثــت العراق علــى توقيع 

البروتوكول وتفعيلــه على ارض الواقع 
من خالل القنوات احلكومية الرســمية 
ذات العالقــة املتمثلة بهيئة رعاية ذوي 

االعاقة واالحتياجات اخلاصة .
وجرى خالل اللقاء املشــترك استعراض 
اهــم بنــود االتفاقية الدوليــة حلقوق 
االشــخاص ذوي االعاقــة التــي صادق 
عليها العــراق عــام 2006 والتي انبثق 
عنها قانون ذوي االعاقة رقم 38 لســنة 
2013 ومــا تضمنه من امتيازات كفيلة 
بالنهوض بواقع االشخاص ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة في العراق .
على صعيد متصل اتفقت وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة ممثلــة باملركز 
املهنية  والســالمة  للصحة  الوطنــي 
مــع الوكالة اليابانيــة للتعاون الدولي 
)جايــكا( على فتــح دائــرة تلفزيونية 
لتطوير وبناء قدرات العاملني في مجال 

الصحة والسالمة املهنية.
واكدت مدير عام املركز الوطني للصحة 
ازهار فاضل  د.  والسالمة املهنية وكالة 
اليابانية  الوكالة  مبدير  اجتماعها  خالل 
للتعاون الدولي في العراق )هيرو ســاوا( 
علــى ضرورة االســراع بتجهيــز مركز 
باالجهزة  الكــوري  العراقي-  التدريــب 
االتفاقية  بنود  التي تضمنتها  واملعدات 
بــني اجلانبني لرفــع مســتوى خدمات 
الصحة والســالمة املهنية في العراق 
وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة حفاظا 
للحد  العاملني وسالمتهم  على صحة 
واالمراض  العمل  واصابــات  حوادث  من 

املهنية.

قدمت دعما لجميع الشرائح بما فيهم النازحون

تعاون مشترك بين العراق ومنظمات دولية في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة لالسمنت  أعلنت الشركة 
العراقيــة إحــدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن عــن عزمها 
معمل  اســتثمار  جتربــة  تعميم 
بقية معامل  اسمنت كربالء على 
فاعلية  أثبتــت  الشــركة كونها 

وجناحا كبيرا. 
وذكر مدير عام الشــركة املهندس 
بانه  اخلفاجي  محســن  حســني 
تفقــد معمــل اســمنت كربالء 

االســمنت  املعاون ملعامل  يرافقه 
اجلنوبية في زيــارة ميدانية جلميع 
اقســام املعمل املذكور ، مؤكدا ان 
عملية اســتثمار معمل اسمنت 
كربالء تعــد من التجــارب األكثر 
جناحا في الشركة على املستويني 
االنتاجي والتســويقي حيث حقق 
انتاجــا اعلــى من طاقــة املعمل 
التصميميــة ، مبينا فــي الوقت 
الفرنسية  ان شــركة الفارج  ذاته 
تعد  للمعمل  املستثمرة  الشركة 

مــن اعرق الشــركات العاملية في 
صناعة االســمنت ومتتلك اخلبرات 
في  احلديثة  للتكنولوجيا  املواكبة 

الصناعات االسمنتية.
واشــار املدير العام الى ان الشركة 
التجربة  هــذه  لتعميم  تســعى 
في بعــض معاملها بعد مراجعة 
وفســخ  االســتثمارية  العقــود 
احداهــا واضافة مالحــق للعقود 
املبرمة بني الشــركة والشــركات 

املستثمرة سابقا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الصحــة اجتماعــا 
مســودة  ملناقشــة  موســعا 
االســرة  تنظيــم  اســتراتيجية 
جميع  بحــث  علــى  االتفــاق  ومت 
املطلوبة  واآلليــات  التفصيــالت 
املقبولة  املعــدالت  الــى  للوصول 
لتنظيم االســرة عامليا 2,6 على ان 
تســتمرهذه االســتراتيجية الربع 
ســنوات ووضــع خطــة اعالمية 
للتوعيــة بهــذا اخلصــوص ومع 

اجلهات ذات العالقة منها )كيماديا 
الطبيــة  ,الصيدلة,العيــادات 
,والبحــوث والدراســات واالحصاء 
فريــق  وتشــكيل   ) )التخطيــط 
عمل مراقــب ومتابع لتحقيق هذا 
الهــدف االســتراتيجي خالل مدة 
محددة للخــروج بخطة متكاملة 
التعاون  بعدها  ليتــم  االطار  بهذا 
بالشــراكة مع الوزارات واملنظمات 
الدولية ومنظمات اجملتمع املدني . 

على صعيد متصل وضمن سلسلة 

اإلجتماعات للوقوف على معوقات 
والنوعيات  بالكميات  االدوية  توفير 
الدكتور عالء  الوزير  ترأس  املطلوبة 
الديــن العلوان اجتماعا موســعا 
لبحث السياســة الدوائية للوزارة 
ومت عرض املشكالت واملعوِّقات أمام 
الطبية  واملستلزمات  األدوية  توفير 
واقتراح احللــول القصيرة والبعيدة 
األمد لتعزيز توفيــر األدوية للدوائر 
بغداد  في  الصحية  واملؤسســات 

واحملافظات.

شركة االسمنت العراقية تعتزم تعميم 
تجربة استثمار معمل كربالء على معاملها 

خطة استراتيجية لتنظيم األسرة
في العراق تعدها الصحة



"المسافرين" تعيد فتح 
خطها بغداد- كركوك بعد 
توقف ألكثر من 3 سنوات

الخطوط الجوية تفّعل 
نظام حجز المقاعد 
المسبق للمسافرين

تعطيل استكمال احلكومة 
سيدخلها في دوامة وبيع احلقائب 

الوزارية وصل مرحلة تستوجب 
العالج

ويــرى، ان "رد زعيم تيــار الفتح هادي 
العامري على بيان الصدر الذي متت فيه 
الدعوة للكشف عن اسماء املتورطني 
واحالتهــم الــى القضــاء دليل على 
تطابق الرؤى بني ســائرون والفتح، ما 

ينبغي معاجلة هذا امللف عاجالً".
وشــدد فهمــي، علــى ان "تعطيــل 
استكمال احلكومة سوف يدخلها في 
دوامــة ويضعف من ادائهــا الذي كان 

مبني على اسس اصالحية".
واورد ان "الصراع على الوزارات السيما 
عادل  يهدد مشــروع حكومة  االمنية 
عبــد املهدي بنحــو تام كــون هناك 
مطالبات مبنح وزارة حلزب مقابل اخرى 

حلزب ثان".
وخلص فهمي، بالقول ان "هناك قلقا 
مــن مصير احلكومة فــي ظل االجواء 
احلرية  الكتــل  منــح  وعدم  احلاليــة 
الكاملة لعبد املهدي في اســتكمال 

وزاراته".
من جانبــه ذكــر النائب عــن قائمة 
بيــارق اخلير محمد اخلالــدي، ان "بوادر 
احملاصصة كانت ظاهرة منذ اول وجبة 

حلكومة عبد املهدي".
واضــاف اخلالــدي فــي حديــث الى 
"الصبــاح اجلديد"، أن "الكتل لم متنح 
رئيس الــوزراء حرية، ومــن ثم فرضت 
اجنداتها عليه لغايــة يوم التصويت، 
وهي مستمرة على هذا النهج حالياً".

ويجــد، ان "عبد املهــدي ال ميكن عده 
مســؤوال عن كابينته، فحتــى الذين 
تقدمــوا عبر النافــذة االلكترونية ومت 

اختيارهم، كانوا مدعومني من كتل".
ومضــى اخلالــدي، الــى ان "نواباً من 
للتحرك  حاليا  يسعون  مختلفة  كتل 
وتصحيح مســار احلكومــة في ظل 

محاوالت الهيمنة عليها".
يشار الى ان وســائل اعالم قد تداولت 
سياسية  كتل  ســعي  عن  معلومات 
لشراء وزارات شاغرة لم يتم التصويت 

عليها في حكومة عادل عبد املهدي.

بعد تقرير أميركي.. الكهرباء تعتزم
معاجلة الفساد وإحالة الفاسدين 

الى القضاء
، مبينة أن "الفســاد موجود في وزارة 
الكهرباء منذ عام ٢٠٠٤, وأنه أي عقد 

ال مير إال بعمولة معينة". 
وهو  "التقرير  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
عليه شركة  اطلعت  تقصي  دراســة 
جي أي فــي الصيف املاضي, وهو معد 
عن طريق لقاءات مع مســؤولني كبار 
فــي وزارة الكهربــاء العراقية, ورجال 

أعمال يعملون في قطاع الكهرباء".
وأضافــت، أن "التقرير باالصل أعد في 
ربيع عام ٢٠١٨ بعد ورود تقارير من وزارة 
العدل االميركية بوجود شبهات فساد 
على موظفي شــركة جي أي اخلاصة 

بقطاع الطاقة في العراق".
وتابعــت، أن "الشــركة علمت باخلبر 
الشبهات  بوجود شخص كشف هذه 
بعــد أن قطعــت وزارة اخلارجية ووزارة 

التجارة ووكاالت أخرى دعمها للشركة، 
لكن الســفارة األميركيــة في العراق 
قررت دعم الشركة بعد املوافقة على 

أجراء حتقيق بشبهات الفساد".
وأكدت، أن "هذه التقارير ستؤثر كثيرا 
على شــركة جنرال إلكتريك وخاصة 
القطاع املسؤول عن الطاقة, وهو أقدم 
قطاع مهم للشــركة, التي تعاني من 
اخلســائر, والتي تريد بيع عوائد لها قد 

تصل لـ ٢٢ مليار دوالر".
شــركة جنرال إلكتريك قالــت، إنها 
"لم تخــرق أي قانــون ولــم تتعامل 
مع أشــخاص/ مؤسســات, فاسدين/ 
فاســدة.. وان لديهــا قوانــني صارمة 
ومشــددة حتقــق في كل شــيء ومع 
كل املوظفني )خارج/ داخل(". بحســب 

الصحيفة.
الــى ذلــك، أكــد النائب عــن حتالف 
سائرون، امس الثالثاء، أن أكثر من جلنة 
داخل مجلس النواب ســتتابع تطورات 
التحقيــق الذي أمر به وزيــر الكهرباء 
لــؤي اخلطيب بشــأن املعلومات التي 
اوردتها صحيفة وول ســتريت جورنال 
األميركية بشــأن فساد شركة جنرال 

الكتريك.
وقال عباس عليوي في تصريح صحافي، 
إن “مجلس النواب سيعمل خالل االيام 
ونتائج  املقبلة على متابعة تطــورات 
التحقيــق الذي أمــر وزيــر الكهرباء 
بفتحه بشــأن فساد شــركة جنرال 
وتورطها بشبهات فساد مع  الكتريك 

مسؤولني في وزارة الكهرباء”.
وأضــاف عليــوي، أن “اكثــر من جلنة 

فــي مجلس النواب ســتتابع تطورات 
التحقيــق ونتائجــه وال يقتصر األمر 
على جلنة واحــد”، مؤكدا أن “هذا االمر 
ضمن مهام مجلس النواب وســيبقى 

من املتابعني له”.

الزراعة تدعو الى تفعيل قوانني احلد 
من جتريف البساتني

معتبــرة ان "ذلك مبثابة انــذار نهائي 
لغــرض احلد مــن جتريفهــا وحتويلها 
الى اراضي ســكنية وخارج الضوابط 

القانونية".
واضافت الوزارة في بيانها ان "البساتني 
املهملــة العائــدة الــى اصحاب حق 
التصــرف وامللــك الصــرف والتي لم 
يعتني بها اصحابهــا تعتبر محلولة 
وتســجل مملوكة للدولة"، مشيرة الى 
ان "هــذا االجراء يعد تبليغا رســميا 
للجميع دون احلاجة الى اجراءات اخرى 
داخل حدود امانة بغــداد والبلديات او 

خارجها".
ودعت الوزارة "جلان االراضي واالستيالء 
املشكلة في احملافظات بأجراءات حلها 
اذا ما كانت غير مســتوفية لشــروط 
العنايــة بالنخيل وحســب الضوابط 
املعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم 
وزارة املاليــة للحد من تدني انتاجيتها 

وانهاء وجودها".
مــن جانبــه، قــال احملدث الرســمي 
البيان  إن "هذا  النايــف  للوزارة حميد 
يأتي انســجاما والبرنامــج احلكومي 
الصالح كافة قطاعات الدولة وتفعيل 
القوانني ذات العالقــة ومنها القطاع 

الزراعة اعدت  وزارة  وان  الزراعي، سيما 
برنامجــا طموحا من اجل اعادة تأهيل 
النخيل وفق االسس اجلديدة من خالل 
اســتخدام الفسائل النسيجية والية 
الري بالتنقيط شــرطا ملنــح االجازة 
الي بستان جديد، فضال على تشجيع 
االســتثمار في مجال انشاء البساتني 
اجلديدة والتي اثمرت نتائجها الى زيادة 

انتاج التمور كما ونوعا".
وأكد مجلس محافظة بغداد، في وقت 
سابق، حدوث عمليات جتريف لبساتني 
في مناطق كبيرة من العاصمة، فيما 
اشــار الــى أن عملية توزيــع االراضي 
فتحت الباب امام التجاوز على اراضي 

الدولة.

وزير اإلعمار يفتح حتقيقاً بعد 
"صدمة" في مشروع ماء البصرة 

الكبير
وأشار ريكاني "مت االطالع ميدانيا على 
املشــروع مبراحله الثالثة، وتفأجنا من 
نسب االجناز املتدنية جداً في املرحلتني 
الثالثة والرابعة من املشروع وهما من 
أهــم املراحل كونهمــا تقومان بانتاج 
املاء الصالح للشرب }حتلية وتصفية{، 
والتي كان من املفترض ان تنجزا نهاية 

العام اجلاري حسب العقد".
ولفت "احلقيقــة ان العمل في هاتني 
املرحلتــني، ســيتأخر أكثر مــن املدة 
بالنسبة  املقررة ألسباب عدة، وكذلك 
للمرحلة الثانية التي مت تأشــير أيضاً 
نســب تأخير كبيرة جــداً فيها حيث 
%20 عن نسبة  بلغت نسبة االنحراف 

االجناز اخملطط وهذه مســألة في غاية 
اخلطورة في مشــروع هــو األهم في 

الوزارة".
وقال وزيــر اإلعمار "وجهت مباشــرة 
بأجراء حتقيق جاد واتخاذ اجراءات رادعة 
بحق من تســبب بتأخير املشــروع ألن 
هذا التأخير يؤثر على االستقرار وتوفير 

املتطلبات املهمة ملواطني البصرة".
وأكد ان "احلكومة ملزمة بتأمني حاجة 
البصرة من امليــاه وعدم تكرار ما جرى 
في الصيف املاضــي حتى لو اضطرت 

للجوء الى البدائل".
وأوضح ريكاني ان "املشــروع كان من 
اخملطط لــه ان ينجز عــام 2016 لكن 
بسبب التمديدات ومشاكل السياقات 
املشروع  تنفيذ  متابعة  وقلة  العقدية 
والســكوت عن بعض االخطاء وغيرها 
تســببت بتأخر اجنازه حتى في املوعد 

اجلديد وهو نهاية العام اجلاري".
وقدم وزير االعمار "الشــكر للحكومة 
احمللية واحملافظ على املتابعة املستمرة 
بالرغم  املشــروع  اجناز  علــى  واحلرص 
مــن كون املشــروع احتادي مــن مهام 
للماء،" مؤكدا  العامة  املديرية  الوزارة/ 
بني  والتعاون  التنســيق  "أهمية  على 
الــوزارة واحلكومات احملليــة في عموم 

احملافظات".

مبادرة لقيادة جماعية من العراق 
واألردن ولبنان وسوريا وتركيا وإيران 

لتأمني السالم باملياه
، مبينا أن “الشــرق األوســط يتعرض 
للتدميــر مــن خــالل التنافــس بني 

واملنظمــات  املســلحة  اجلماعــات 
اإلرهابية التي تفرض على التنافس بني 

الدول والقوى العظمى”.
واشــار الى أن “املوت جتاوز حدود اخليال 
البشــري، واالغتصاب جتاوز حدود العار 
اجلماعات  قبل  من  والتعذيب  البشري، 
اإلرهابية وعمالء الدول الغامضة وصل 
إلى مســتويات غير إنسانية”، مؤكدا 
بالقــول “لن يكون من املمكن كســر 
دائــرة العنف ما لم تفهــم املنطقة 

القيمة االستراتيجية للمياه”.
وبني واسليكار، أن “حرب الثالثني سنة 
فــي أوروبا في القرن الســابع عشــر 
انتهــت عــام 1648 مع اتفاق بشــأن 
األنهار في أوروبا، ونهاية احلرب العاملية 
الثانية في القرن العشــرين اعتقبها 
علــى الفور اتفاقات إلنشــاء مجتمع 
الفحم والصلب وتســخير مشــترك 

لنهر الراين”.
االســتبصار  “مجموعــة  أن  وتابــع، 
األزرق  اإلســتراتيجي روجت للســالم 
السويســرية  احلكومتني  مــن  بدعم 
توجيــه  اآلن  وســيتم  والســويدية، 
مبادرة مــن خالل قيــادة جماعية من 
العــراق واألردن ولبنان وســوريا وتركيا 
وإيران  بتنســيق من املعهــد التركي 
للمياه في اســطنبول، الفتا الى أنها 
“ســتكون أول آلية إقليميــة للتعاون 
في مجــال املياه فــي التاريخ احلديث 
للشــرق األوســط”، مؤكدا ان “القادة 
العسكريني  واخملططني  السياســيني 
أن  املياه ميكن  أن  للمنطقة سيدركون 

توفر االستقرار والسالم واألمل.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

نينوى  محافظة  سياسيو  يعتزم 
تشكيل وفد وزيارة بغداد لتوجيه 
األمن  مبلفــي  اهتمامها  عنايــة 
والوضــع االقتصادي، في حني قال 
النائب عبد الرحيم الشــمري إن 
الواقع  أرض  هنالك جهات علــى 
في نينويـ لم يســّمهاـ فيها من 
يعتبــرون نينوى كعكــة ويريدون 
أن يأخذوا منها ما يســتطيعون 
ويذهبــوا ولن نســمح أبــدا ألي 
شــخص ان يفعل ذلك سواء كان 
قائدا عســكريا أم جهة أمنية أو 
اقتصادية وغيرها ولن نقبل بهذا 

األمر نهائيا.
جــاء ذلك خالل زيــارة 5 نواب عن 
محافظــة نينــوى الــى مجلس 
ملؤمتــر  وعقدهــم  محافظتهــا 
صحفي، حضره مراسل "الصباح 

اجلديد".
جتو،  ســيدو  قال  املؤمتــر  وخالل 
نينوى  محافظة  مجلــس  رئيس 
"خــالل زيارة عــدد من الســادة 
في  نينــوى  ممثلي  مــن  النــواب 
العراقي جمللسنا،  النواب  مجلس  
مت مناقشة الوضع االمني بالدرجة 
محافظة  يخــص  فيما  االولــي 
نينوى واالحــداث االمنية االخيرة 
فيها، حيث مت مناقشتها بشكل 
مستفيض، وهنالك جلنة لتقصي 
احلقائق مشكلة من قبل مجلس 
محافظة نينوى، وفي نفس الوقت 
جلنة لتقصي احلقائق من مجلس 
النواب العراقي ومت مناقشــة هذا 
املوضوع والوقوف على املشــاكل 

واملعوقات".
واضــاف "طلبنا منهــم مفاحتة 
في  ببغــداد  االحتادية  احلكومــة 
سبيل ان نعزز العالقة و التنسيق 
بني احلكومة احمللية في محافظة 

نينوى مع احلكومــة االحتادية في 
بغداد عن طريــق نواب محافظة 
نينوى من اجــل ان نصحح اخللل 
املوجــود في نينوى وانشــاء اهلل 
بالتعاون والتنسيق معهم سوف 
نينوى  املوجود فــي  نذلل اخللــل 
وهــو ليس باخللــل الكبير، ونحن 
نقف علــى مســافة واحدة من 
وبالتعاون  االمنية  االجهزة  جميع 
والتنســيق بني احلكومــة احمللية 
واحلكومــة  االمنيــة  واالجهــزة 
االحتاديــة  وعن طريــق نوابنا في 
النجاح في هذا  البرملان سنحقق 

امللف االمني".
الشمري،  الرحيم  عبد  النائب  اما 
فقــد حتدث وقال "هــذه اول زيارة 

لنا الى مجلس احملافظة الذي هو 
البيت الرسمي والشرعي حملافظة 
نينوى، انا اعتقد ان التعاون موجود 
وكبير اوال بني نواب نينوى من كل 
الكتل في البرملــان العراقي وهذا 
بالتعاون مع االخــوة في مجلس 

احملافظة".
فــي مجلس  "عملنــا  واضــاف 
النواب وهــو في بداية عمله على 
شــقني، الشــق االول هو الوضع 
الوضع  هو  الثاني  والشق  االمني، 
وفيما  نينوى،  حملافظة  االقتصادي 
يخص الشق االمني طبعا الشكر 
اجلزيــل لكل القطعــات االمنية 
التي ادت ما ادت وقدمت الدماء من 
جيش وشرطة وحشد ومكافحة 

العشــائرية  واحلشــود  ارهــاب 
واحلشــد الشــعبي ولكن هذا ال 
املشــاكل  عن  نتغاضى  ان  يعني 

املوجودة في محافظة نينوى".
ولفت الشــمري الى انه "بعد ان 
راحــت هذه الدمــاء الجل الوطن 
وحتررت محافظــة نينوى ومن ثم 
حتــررت احملافظات االخــرى، هناك 
تســيء  الواقع  ارض  على  جهات 
لهذه  وتســيء  الدمــاء  لهــذه 
يعتبرون  وبعضهــم  التضحيات 
ياخذ  ان  يريــد  كعكــة  نينــوى 
منها ما يســتطيع ويذهب وهذه 
الطريقة غير مسموح بها بل لن 
نسمح ابدا الي شخص كان سواء 
كان قائدا عسكريا او جهة امنية 

او اقتصاديــة وغيرهــا ولن نقبل 
بهذا االمر نهائيا".

الثاني  "الشــق  بالقــول  وتابــع 
الذي تكلمنــا ونتكلم فيه دائما، 
اخواننا  من  طلبنــا  ايضا،  واليوم 
الذين هم  احملافظــة  في مجلس 
منهم  نطلب  لكننــا  ضاغطني، 
اكثر بخصــوص ميزانية  ضغطا 
محافظة نينوى للعام 2019 التي 
االحتياجات  الــى  ابــدا  ترتقي  ال 
نينوى  محافظــة  فــي  املوجودة 
املنكوبــة التي مــن املفترض ان 
يكون لــه دور كبير واقــع نينوى 
يقول انه ينبغــي ان تكون حصة 
نينــوى %11 من امليزانيــة بينما 

حصتها حاليا نحو 1%".

مشدد على انه "سنشكل فريقا 
مــن مجلس احملافظــة ومجلس 
النواب وســنذهب لــكل اجلهات 
املعنيــة ببغــداد، وعلــى رئيس 
الوزراء  الدكتور عادل عبد املهدي 
ان ينظــر لنينوى بكل العيون، الن 
مدمرة  ونينوى  اقتصادية  املسالة 
بالكامل  املناطــق  وبعض  تقريبا 
مثل اجلانب االميــن  ولهذا اعتقد 
ان زيارتنــا اليــوم كانــت مثمرة 
وايضــا جلنة تقصي  مع االخوان، 
نينوى  نــواب  من  فيهــا  احلقائق 
وجميــع نــواب نينــوى ومعهم 
نواب مــن بعض احملافظات كلهم 
مهتمون بقضية نينوى وانشــاء 

اهلل ستكون النتائج طيبة".

سيدو جتو: خالل زيارة 
عدد من السادة النواب 
من ممثلي نينوى 
في مجلس  النواب 
العراقي لمجلسنا، 
تم مناقشة الوضع 
االمني بالدرجة االولي 
فيما يخص محافظة 
نينوى واالحداث االمنية 
االخيرة فيها

إثر مؤتمر حضرته "الصباح الجديد"

نينوى تحّشد سياسيها ونوابها لتوجيه عناية
بغداد بملفي األمن والوضع االقتصادي في المحافظة

بغداد – حترير مختطف 
ذكر مصــدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امــس الثالثاء حترير مختطف 
بعد ســاعة مــن اختطافــه غربي 

العاصمة.
وقــال املصــدر ان "قوة مــن اللواء 
اخلامس شــرطة احتاديــة في قيادة 
عمليــات بغــداد متكنت مــن حترير 
مختطــف بعد ســاعة واحدة من 
على  القبــض  والقــاء  اختطافــه 
خاطفيــه ضمن قاطــع الغزالية"، 
الى  انه "مت احالة املعتقلني  مضيفا 

اجلهات اخملتصة".

ديالى – هجوم مسلح 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالى امــس الثالثاء ان 
الشرطة  منتســبي  من  خمســة 

استشــهد  ضابط  بينهم  االحتادية 
بهجوم  الشــرطة  من  اربعة  وجرح 
مســلح في قضــاء خانقــني في 

محافظة ديالى.
وذكر املصدر ان "ضابطاً استشــهد 
واصيــب اربعة منتســبني بهجوم 
للشــرطة  نقطة  علــى  مســلح 
اإلحتاديــة في منطقــة )األخوة( في 
علياوة فــي خانقني بعد ان انفجرت 

عبوة ناسفة خالل الهجوم"

كركوك – تفكيك عبوات 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
الثالثاء  امــس  كركوك  محافظــة 
ان قوات احلشــد الشعبي افتتحت 
التي  محاور جديدة ضمن عملياتها 
فيما  انطلقت جنوب غرب كركوك، 
فككت هندسة امليدان ثالث عبوات 

ناسفة.

وذكر املصــدر ان "هندســة امليدان 
التابعة إلى قوات احلشــد الشعبي 
فككت، صباح يوم امس ثالث عبوات 
ناسفة كانت مزروعة داخل منزل في 
قرية قمارة لتفجيرها خالل عمليات 
التفتيش التي تنفذها قوات احلشد 
الشعبي" ، مضيفا ان "قوات احلشد 
الشــعبي افتتحت محــاور جديدة 
باجتــاه األهــداف املرســومة ضمن 
عمليات املســح األمني جنوب غرب 
كركوك، مبينا ان، القوات عثرت على 
كتب ومناشــير تعــود لزمر داعش 

االرهابية في قرية قمارة".

بابل – عمليات دهم 
امني في قيادة شرطة  اعلن مصدر 
الثالثاء عن  بابل امــس  محافظــة 
إلقاء القبض على 53 متهماً ، الفتة 
الى أن بينهم متهم على وفق املادة 

اإلرهاب  مكافحة  قانون  من  الرابعة 
احملافظة عبر  الــى  التســلل  حاول 

سيطراتها اخلارجية. 
وذكــر املصــدر إن "مفــارز القيادة 
وتشــكيالتها  صنوفهــا  بجميــع 
متكنت خالل الـ 24 ســاعة املاضية 
من القاء القبض علــى 53 مطلوباً 
للعدالة من ضمنهــم متهم على 
وفق قضايا اإلرهاب اخلطيرة"، مشيراً 
الى أنه " حاول التسلل الى بابل عبر 
ســيطراتنا اخلارجية" ، موضحا أنه 
"مت القاء القبــض على متهم على 
وفق قضايا إرهــاب خطيرة من قبل 
مفارزنا األمنية فــي نقطة تفتيش 
التابعة  الـ77 عند احملور الشــمالي 
الى فوج شرطة الطوارئ الرابع لدى 
محاولته التســلل الى احملافظة في 
اثناء التفتيش الدقيق في احلواسيب 

األمنية".

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
مديريــة  فــي  مصــدر  اعلــن 
االســتخبارات العســكرية امــس 
ارهابي  على  القبــض  القاء  الثالثاء 
باحدى السيطرات في مدخل تكريت 

اجلنوبي.
وذكر ان " مفارز مديرية االستخبارات 
العسكرية في قيادة عمليات صالح 
الديــن واثر معلومات اســتخبارية 
دقيقة متكنت من نصب كمني ألحد 
األنواء عند  اإلرهابيني في ســيطرة 
مدخــل تكريت اجلنوبــي مبحافظة 
صالح الديــن" ، مضيفا ان "القوات 
االمنية القت القبض عليه وهو من 
العناصر اإلرهابيــة الدائمة التنقل 
مبوجب  للقضــاء  مطلــوب  لكونه 
مذكرة قبض أصولية على وفق املادة 

4 إرهاب".

االنبار – ضبط عبوات 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة االنبار امــس الثالثاء ان 
مفــرزة امنية عثرت علــى 17 عبوة 
ناســفة في في عدد مــن مناطق 

احملافظة .
وذكــر املصدر ان " القــوات االمنية 
في قيادة عمليات اجلزيرة متكنت من 
العثور على 11 عبوة ناسفة وتعمل 
، مضيفا  موقعيــا"  تفجيرها  على 
كما متكنــت من تطهيــر 500 متر 
خالل عملية في منطقة كبيســة، 
كمــا فجــرت 6 عبــوات ناســفة 
20 لتر  عبارة عــن جليكان ســعة 
تفجيرا مسيطرا عليه في منطقة 
احملبوبية" ، كما عثرت على مقذوفي 
"جنهمي" بالقرب من منطقة ثويل 
- البغدادي، وقــد مت تفجيرهما دون 

حادث يذكر ".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
امني في شــرطة  اعلــن مصــدر 
محافظة نينوى امس الثالثاء ان قوة 
أمنية القت القبض على ســتة من 
منفذي التفجيــر األخير في اجلانب 

األمين ملدينة املوصل .
واضــاف املصدر ان ســيارة ملغمة 
انفجرت قــرب مطعم بأمين املوصل 
أسفرت عن استشــهاد وإصابة 16 
شخصاً ، الفتا الى انه "وبعد جرمية 
قامت  املوصل،  في  األخيرة  التفجير 
خليــة الصقور مبتابعــة خيوطها، 
حيث متكنــت من رصــد العصابة 
ثم  ومن  التفجيــر،  عن  املســؤولة 
تنفيذ عمليــة نوعية مت من خاللها 
إلقــاء القبض علــى 6 إرهابيني من 
تورطوا  الذيــن  العصابــة من  تلك 

بتفجير املطعم".

تحرير مختطف في منطقة الغزالية غربي بغداد * مقتل ضابط وإصابة 4 من الشرطة بهجوم مسلح في خانقين 
اعتقال 53 متهما بينهم إرهابي في عموم بابل * العثور على 17 عبوة ناسفة في عدد من مناطق األنبار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املسافرين  لنقل  العامة  الشــركة  أعلنت 
والوفود إعــادة افتتاح خــط النقل بغداد- 
كركــوك بعد توقــف دام أكثــر من ثالث 

سنوات.
واكد مدير عــام الشــركة املهندس كرمي 
كاظم حســني انه مت اعــادة فتح خطوط 
النقل املتوقفة خدمــة للمواطنني الكرام 
، مبينا ان حافالت الشــركة باشرت عملها  
لنقل املســافرين بني احملافظتني ، مبينا ان 
بداية  نقطة االنطالق كما كان معمول به 
سابقا من مرآب النهضة  الى مرآب كركوك 

املوحد .
 يذكر ان الشــركة العامة لنقل املسافرين 
النقل  وزارة  تشــكيالت  احــدى  والوفــود 
اعلنــت عن اتخاذها العديــد من االجرءات 
واخلطوات لتفعيل شــبكة خطوط النقل 

بني احملافظات ومناطق البالد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة اخلطوط اجلوية العراقية عن 
 seat( تفعيل نظام حجز املقاعد املســبق
احلجز  إجــراءات  امتام  بعــد   )assignment

وقطع التذاكر.
وقال مديــر عام الشــركة املهندس ميران 
فريد باشرت الشركة  بتفعيل نظام احلجز 
املســبق للمقاعد بعد استكمال إجراءات 
احلجز وقطع التذاكر سيتســنى للمسافر 
الكرمي على منت طائرتنا اختيار املقعد الذي 
يود اجللوس به فــي الطائرة في حالة كونه 

متاح.
وأشــار املدير العام ان هذه اخلدمة ستفتح 
الباب امام خدمات أخرى تســهل للمسافر 
عن  فضــال  الســفر  وإجــراءات  عمليــة 
استمتاعه بقضاء افضل االوقات على منت 

طائرات شركتنا.

اجتماع جمللس محافظة نينوى
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مناشدة 

امــام انظار رئيــس مجلس محافظــة بغداد 
احملترم 

مدير عام دائرة تربية الرصافة االولى احملترم 
مدير عام دائرة تربية الكرخ االولى احملترم 

بعد التحية 
اضع مشــكلتي امام انظاركــم لعلي اجد حال 
لهــا بعــد ان عجزت مــن مراجعتــي للجهات 
اخملتصــة ذات العالقة الطــالق راتبي الذي توقف 
منذ 2018/7/11 وحلد االن ، فقد انتقلت بسكني 
مــن الرصافة الــى الكرخ بتاريــخ 2018/5/6 مما 
اســتوجب نقلي من معلمة فــي احدى مدارس 
الرصافة الى الكرخ وتســلمت اخر راتب لي في 
شــهر متوز املاضي والبالغ 11 يومــا فقط ، وقد 
راجعت وزارة املالية مبوجب الكتاب املرقم 24720 
بتاريخ 2018/10/21 ، في حني زودتني وزارة املالية 
كتابا بالعــدد 100750 في 2018/10/22 ملراجعة 
محافظــة بغداد ، اال ان االخيــرة ابلغتني بعدم 
وصول الكتاب اليها ، وتكررت مراجعتني لها من 
دون جدوى بالرغم من انــه مت تثبيتي على مالك 
املدرســة العائدة الى تربية الكرخ االولى بتاريخ 

. 2018/9/12
انني منذ شهر متوز املاضي لم اتسلم راتبي وحلد 
شــهر تشــرين الثاني اجلاري اي ملدة اكثر من 4 

اشهر 
واني اعيــل عائلة كبيرة تتكون مــن ثالثة ابناء 
واب كبير مريــض ومقعد ، وزوجي متقاعد راتبه 
التقاعــدي ال يتجاوز احلد االدنــى 800 الف دينار 
كل شهرين ، وكما يعلم سيادتكم ان متطلبات 
احلياة اصبحت اكثر من صعبة في ظل الظروف 
التي مير بهــا اقتصاد بلدنا ، وانــا بال راتب حتى 
تراكمــت الديون ، واصبحت في وضع ال احســد 

عليه ،
اننــي انتظــر حســم موضــوع اطــالق راتبي 
مبساعدتكم ، مع فائق الشــكر واالحترام واهللا 

املوفق .

املعلمة 
نيران عباس قدوري  

الحسني يبحث النهوض 
بالقطاع الزراعي بشقيه 

الحيواني والنباتي 

العراق وألمانيا يبحثان 
التعاون الصحي 

وتفعيل مذكرة التفاهم

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح احلســني اجتماع 
هيئة الرأي في الوزارة ملناقشة املواضيع املدرجة في 
جدول االعمال التي  تهتم بالقطاع الزراعي بشقيه 

النباتي واحليواني.
واكد الوزير على العمــل بالبرنامج احلكومي الذي 
اعلنــه رئيس مجلس الــوزراء الدكتــور عادل عبد 
املهدي مــن خالل وضــع خطة اقصاهــا 90 يوما 
للحكومة للنهوض بالقطاعات التي تهم املواطن 

العراقي واهمها القطاع الزراعي .
ودعا احلسني املدراء العامني الى وضع برنامج يخص 
دوائرهــم واحلث على ان اولويــات العمل في الوزارة 
هو محاربة الفساد  ليتســنى لنا بناء دولة خالية 
من الفســاد ، مؤكدا على اقامة ندوات ارشــادية 
بخصــوص تربية االســماك واحلفــاظ عليها من 

النفوق .

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث وزير الصحــة والبيئة الدكتور عــالء الدين 
العلــوان مع ســفير جمهورية املانيا ســيريل نون 
لــدى جمهورية العــراق والوفد املرافــق له تفعيل 
مذكــرة التفاهم بني البلديــن والتعاون في مجال 
نقــل التكنولوجيا االملانية الى العراق في ما يخص 
االجهــزة الطبيــة واالتفاق على انشــاء مركز في 
مستشــفى دار التمريــض اخلاص مبجمــع مدينة 

الطب لعالج حاالت الصدمة.
كما بحث الوزير اســتقدام اطبــاء املان اختصاص 
امراض قلــب الى العراق وتدريــب املالكات الطبية 
العراقية في املستشــفيات االملانية واقامة ندوات 
ومؤمترات تلفازية (فيديو كونفرنس) ملشاركة حاالت 

املرضى املعقدة. 

بغداد - الصباح الجديد:

الكرخ  بغداد  دائرة صحــة  اختتمت 
السابع حتت شعار  السنوي  مؤمترها 
(جملتمــع معافى) علــى قاعة فندق 
بابل و ملدة يومني برعاية وزير الصحة 
العلوان   الصاحب  عبد  الدكتور عالء 
باشراف مباشــر من قبل مدير عام 
دائــرة صحة بغداد الكــرخ الدكتور 
وبحضور  احلجامي  لطيف  جاســب 
رئيــس مجلــس واعضــاء مجلس 
محافظــة بغــداد وعمــداء كليات 
الطــب واملعاونــني الفنــي واالداري 
وعدد كبير مــن االطباء االختصاص 
واملالكات التمريضية و الهندســية 
في جميــع مؤسســاتها الصحية 
فضال عن القنوات الفضائية و مدراء 
اقســام الدائرة ومدراء املؤسســات 
كافــة  والتخصصيــة  الصحيــة 
ومشاركة العديد من شركات االدوية 

واملستلزمات الطبية.

والقى مدير عام دائــرة صحة بغداد 
الكــرخ كلمتــه التي شــكر فيها 
والفنية  العلمية  واللجــان  احلضور 
واالعالميــة  ، مبينا ان هــذا املؤمتر 
للدائرة متيز عن  الســابع  الســنوي 
مثيالته من املؤمتــرات املاضية حيث 
تنوعــت فيه البحــوث العلمية في 
عــدة اختصاصــات منهــا الطبية 
والتمريضيــة والهندســية واقامة 
ورشــات العمــل على مــدى يومني 
والتــي تنعكس ايجابيــا على واقع 
اخلدمة الصحية ال سيما في مدينة 
بغداد جانب الكرخ كون هذه البحوث 
برزت من واقع املؤسســات الصحية 
معتمدة بذلك على اجراء العمليات 
النادرة واخلاصــة واملميزة في مجال 

الطب وفروعه كافة .
واشــار احلجامي ان عقد املؤمتر لهذا 
العام جــاء لتســليط الضوء على 
والدراسات  البحوث  من  الكثير  نتاج 
العلميــة على العمليــات اجلراحية 
الطبية  االختصاصــات  شــتى  في 

في مؤسســاتنا الصحية وتسليط 
احلديثــة  االليــات  علــى  الضــوء 
والعالج  التشخيص  في  املستعملة 
، مبينــا ان عدد البحــوث التي متت 
منها  بحثا   (76) بلغت  مناقشــتها 
خــالل اليومــني املاضيــني مقدمة 
مــن االطبــاء والباحثني من شــتى 
االختصاصات من داخل العراق  ومن 
خارج العراق والتي من املؤمل اخلروج 
بتوصيات هذا املؤمتر من قبل اللجان 
بايجابياتها  تنعكس  والتي  العلمية 
على تقدمي افضــل اخلدمات الطبية 

والصحية املقدمة للمواطنني .
من جانبه بــني ممثل شــركة بغداد 
فارما املشــاركة فــي املؤمتر الدكتور 
(احمد عماد كاظم) ان مشاركتنا في 
املؤمتر جاءت لعرض احدث ما توصلت 
له الشــركات العامليــة  في مجال 
االدوية و املســتلزمات الطبية و من 
مناشــىء عاملية رصينة حيث اضاف 
املؤمتر الكثير مــن النجاح في مجال 
الطب والصحة وجعل التواصل اقرب 

االدوية  االطباء وشــركات جتهيز  بني 
واملستلزمات الطبية وهذا املؤمتر يعد 
من اجنح املؤمتــرات التي عقدت منذ 
سنوات على مســتوى دوائر الصحة 
البحوث  من حيث املشــاركني وعدد 

املقدمة وورشات العمل .
وحتدث مديــر اللجنة االستشــارية 
لطب االسنان وجراحة الوجه والفكني 
في وزارة الصحة الدكتور صالح عبد 
املهدي اســماعيل ان ورشات العمل 
التي اقيمــت في املؤمتر مت من خاللها 
عرض مجموعة من االجهزة الطبية 
احلديثــة ومن مناشــىء عاملية ومن 
احدى هذا االجهزة منها اســتعمال 
جهاز الليزر في طب االسنان وجراحة 
الوجه والفكني بريطاني املنشأ والذي 
من املؤمل ان يدخل للعمل في جميع 
التخصصية  واملراكــز  املؤسســات 

لطب االسنان.
وفــي ختام املؤمتر مت تكــرمي املتميزين 
بدروع املشــاركة و التميــز و االبداع 

على عدد من املشاركني .

تقرير

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي السابع لدائرة صحة الكرخ

البصرة - سعدي السند:

البصرة  دراســات  مركز  يواصل 
واخلليــج العربــي فــي جامعة 
البصــرة عقد ندواتــه وحلقاته 
النقاشية في العديد من اجملاالت 
التي تخص اجملتمع والتي تسهم 
العلمية  باملســيرة  األرتقاء  في 

للجامعة املعطاء.
فقد ناقش معنيون في الشــأن 
البيئي في حلقة نقاشية أقامها 
قسم الدراسات االقتصادية في 
املركــز  دور التربيــة البيئية في 
احلد من املشــكالت البيئية في 

العراق.
 وقالــت الباحثة الهــام خزعل 
ناشــور لقــد شــهدت العقود 
األخيرة حتــوالت خطيرة  الثالثة 
العراق،  البيئــي في  النظام  في 
انعكســت في صــورة التدهور 
املتســارع ملــوارده الطبيعية مما 
ترتب عليه أخطــار تضر بحياة 
والبيئة  العراقي من جهة  الفرد 
التي يعيش فيها من جهة أخرى 

.
وأضافت وللتصدي لهذه األخطار 
وتأثيراتها السلبية، برزت التربية 
البيئيــة كحــل للمشــكالت 
البيئية املطروحــة، إذ ان حماية 
ارتباطا  ترتبط  وصيانتها  البيئة 
وثيقــا بوعي اإلنســان وثقافته 
البيئيــة، ومــن هــذا املضمون 
دور كبير في  البيئيــة  فللتربية 
تكوين جيــل واع مهتم بالبيئة 

واملشكالت املرتبطة بها . 
تكاتف  بضرورة  الباحثة  وأوصت 
جهــود الدولــة ومؤسســاتها 
التعليمية  وغيــر  التعليميــة 
ورجال الدين واألسر لدعم ونشر 
اجملتمع  أفراد  بني  البيئية  التربية 

كافة.

جلنة موسوعة البصرة 
تواصل زياراتها امليدانية ألجناز 

املوسوعة
وفي سياق الزيارات امليدانية التي 

يقوم بها أعضاء جلنة موسوعة 
البصرة املصورة المتام القســم 
الثاني من االصدار الرابع املوسوم 
(الشــركات النفطية احلكومية 
في مدينة البصــرة) ، زار اعضاء 
وقد  الغاز  تعبئة  اللجنة شركة 
التقــى الوفد مســؤول االعالم 
والعالقات العامة في الشــركة 
عمار رشيد اجلابري ، وقدم الوفد 
ً عن طبيعة عمل  شــرحاً موجزا
خدمة  فــي  ودورها  املوســوعة 
اجملتمع من خالل تسليط الضوء 
علــى أهميــة مدينــة البصرة 
ومكانتهــا التاريخية والثقافية 
القطــاع  ودور  واالقتصاديــة 
النفطــي فــي رفــد االقتصاد 
وحتقيق التنمية الشــاملة على 
شــتى الصعد ، وقد أبدى مدير 

العالقات استعداده التام في رفد 
اعضــاء املوســوعة باملعلومات 
بشــركته  املتعلقة  والبيانــات 

المتام القسم الثاني.

ورشة عمل عن دراسات 
السالم وحل النزاعات

الدكتورعلى  التدريسي  وشارك 
قســم  رئيس  صبيــح  جــودة 
التأريخية في مركز  الدراســات 
العربي  واخلليج  البصرة  دراسات 
في ورشــة عمل بعنوان دراسات 
الســالم وحل النزاعات أقامتها 
جمعية األمل العراقية في أربيل 

.
 : جــودة  الدكتورعلــي  وقــال 
استكماال  الورشــة  هذه  جاءت 
لسلســلة الورش التي تقيمها 

العراقيــة  االمــل  منظمــة 
انسبروك  جامعة  مع  وبالتعاون 
النمســاوية بخصوص (دراسات 

السالم وحل النزاعات) .
وعــن موضــوع الورشــة قال : 
حملت الورشــة عنوان : (تقييم 
السالم)  لدراسات  احلالي  الوضع 
وركــزت الورشــة علــى ماهي 
األنســب  االنســانية  الكليات 
لفتح قسم علمي فيها ، وكانت 
الورشــة قد أوصــت بضرورة أن 
يســهم الباحث املشارك بنشر 
افكار بناء السالم وحل النزاعات 
في  خصوصا  السلمية،  بالطرق 
وســائل التواصــل االجتماعي، 
لتحفيز أقرانه على اســتعمال 
لغــة احلوار كأســاس للتواصل 

داخل اجملتمع.

اهمية اجلهود الفكرية لعلماء 
البصرة وريادتهم في صنوف 

العلم واملعرفة
في  مختصون  أكادمييون  وناقش 
حلقة نقاشــية أقامها قســم 
الدراســات التأريخية في املركز 
اهمية اجلهــود الفكرية لعلماء 
البصــرة وريادتهــم في صنوف 
العلم واملعرفة ، اذ أجنبت البصرة 
الذين  العلماء  مــن   ً كبيرا  ً عددا
كانت لهم إسهامات متميزة في 
واملعرفة  العلم  ومجاالت  حقول 
نواة  البصرة  وأصبحــت   ، كافة 
للعلمــاء وطلبة العلــم الذين 
وفدوا اليها لينهلوا من علومها  
حيــث ان البصرة كانــت رائدة 
العلم  ففيها  في اغلب صنوف 

نشــأت علوم النحــو والعروض 
وعلوم القراءات واحلديث والفقه 
وبرز فيها عدد كبير من الشعراء 
والتاريخ وعلم الكالم الذين اثروا 
في نتاجاتهم وعطائهم احلركة 

الفكرية في انحاء املعمورة .
ومــن جملــة التوصيــات التي 
خرجت بهــا احللقة ان يتم عقد 
حلقة نقاشــية اخرى يتم فيها 
علماء  حلالــة  موســع  عــرض 
البصرة وما مــر بهم من محن 
وابتالءات حتى يكون هنالك املام 

أكثر بهذا املوضوع ..
وقام بإدارة احللقة بنجاح الدكتور 
الباحث في  احلجــاج  محســن 
قسم الدراســات التأريخية في 
مركز دراســات البصرة واخلليج 

العربي. 

أقامها مركز دراسات البصرة والخليج العربي وشارك فيها أكاديميون ومتخصصون

ندوات في التربية البيئية وأهمية ريادة
 البصرة في صنوف العلم والمعرفة

شهدت العقود 
الثالثة األخيرة 

تحوالت خطيرة في 
النظام البيئي في 
العراق، انعكست 

في صورة التدهور 
المتسارع لموارده 

الطبيعية مما ترتب 
عليه أخطار تضر 

بحياة الفرد العراقي 

جانب من ندوة دور التربية البيئية في احلد من املشكالت البيئية في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
اقــام قســم حمايــة املنتجات 
العراقية التابع الى دائرة التطوير 
والتنظيــم الصناعــي في وزارة 
الصناعــة واملعادن وبالتعاون مع 
الدائرة االدارية واملالية وبالتنسيق 
لألنظمة  العامة  الشــركة  مع 
تدريبيــة في  دورة  االلكترونيــة 
العراقية  املنتجات  مجال حماية 
بهــدف نشــر الوعــي وتعزيــز 
الشــركات  في  العاملني  قدرات 
التابعــة للــوزارة والعاملني في 
واقسام  املنتجات  حماية  شعب 

التخطيط والتسويق والكلفة .
وقــد تضمنــت الــدورة التــي 
خمســة  مدى  على  اســتمرت 
املواضيــع منها  ايام عــددا من 
مقدمــة عــن قانــون حمايــة 
واملمارســات  العراقية  املنتجات 
الضــارة فــي التجــارة الدولية 
وتســوية املنازعات التجارية في 

اطار حمايــة املنتجات ومنظمة 
التجارة العاملية اضافة الى شرح 
اولي عن اســتمارة طلب احلماية 
مــن تزايد املســتوردات وكيفية 
ادخــال البيانات في االســتمارة 

التي حتتوي على (13) جدوال .
وقــال رئيــس قســم حمايــة 
احمد  عامر  العراقيــة  املنتجات 
محمــد ان حمايــة املنتجــات 
العراقية مسألة وطنية وتتطلب 
اجراءات حســب القانــون منها 
تنظيم اســتمارة طلب احلماية 
التــي حتتــوي علــى مجموعة 
مــن اجلداول تتطلــب مهارة في 
اعدادها حسب متطلبات القانون 
التجارة  منظمــة  ومتطلبــات 
العاملية حيث توجد اهمية كبيرة 
الجادة ادخال البيانات واملعلومات 
اخلاصــة باملنتجــات املطلــوب 
حمايتهــا ولهــذا اســتهدفت 
الــدورة العاملــني فــي اجلهات 

املعنيــة بأعداد اســتمارة طلب 
احلماية .

واشــار محمد الــى ان موضوع 
حمايــة املنتجات مــن املواضيع 
بيئة  الغرض منه حتسني  املهمة 
االستثمار على املستوى الوطني 
وحماية املنتجــات العراقية من 
املمارسات الضارة التي تواجهها 
في التجــارة الدولية للعراق مع 
الــدول االجنبية وفي الوقت ذاته 
حتســني مســتوى االنتاج احمللي 
مســتوى  وتخفيض  ونوعا  كما 
البطالة واعادة تشغيل املشاريع 
املتوقفــة في القطاعــني العام 
املوازنه  ايــرادات  وزيــادة  واخلاص 
العامة وتقليص مستوى العملة 
خارج  الــى  املتســربة  الصعبة 
واملهارات  اخلبرات  وانتقال  العراق 
التــي متتلكها املوارد البشــرية 
بشكل متسلســل الى االجيال 

املقبلة وعدم التفريط بها.

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  اكــد 
عبد  باســم  الدكتور  االجتماعية 
الزمان ضرورة التعاون والتواصل بني 
الوزارة واجلهات املعنية بالعمال من 
اجل خدمة الطبقــة العاملة في 

العراق. 
وقال الوزيــر خالل زيارته املقر العام 
لنقابات العمال في العراق ان االيام 
املقبلة ستشهد اجتماعات كثيرة 
اجلهات  العمال مع  لبحث موضوع 

 ً املعنيــة بحقوق العمال، مشــيرا
الى ان الوزارة على تواصل مباشــر 
مــع االحتادات من خالل املراســالت 
الرســمية للوقوف على املشكالت 
والتحديــات التــي تواجــه هــذه 

الشريحة املهمة من اجملتمع. 
واضــاف الوزير ان هنــاك محاوالت 
احلــركات  كل  جهــود  لتوحيــد 
العراق  فــي  والنقابية  العماليــة 
وهي مبادرة ايجابية من شــأنها ان 
تســهم في النهــوض بواقع هذه 

الطبقــة، معربا عن املــه في ان 
يشهد قريبا وحدة احلركة النقابية. 
وابدى اســتعداده الستقبال ممثلي 
االحتادات والنقابات العمالية للبدء 
بعملية طرح االفــكار واملقترحات 
وامللفــات اخلاصــة بالعمــال، وان 
الوزارة وضعت خطة عمل تتضمن 
تواجه  التي  التحديــات  عن  ارقاماً 
الطبقة العمالية وستناقشها مع 
الــوزارات ذات العالقة للوصول الى 
االجراء الفعلي املطلوب القيام به. 

بغداد - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمار  وزارة  اجنــزت 
والبلديات واالشغال العامة تنفيذ 
اعمال مشروع اعادة تأهيل معمل 
غــاز ذي قار في احملافظة عن طريق 
املالكات الهندســية والفنية في 
شــركة الفاو الهندسية ألعامة 
لصالح  الوزارة  تشــكيالت  إحدى 

وزارة النفط / شــركة تعبئة الغاز 
بكلفــة بلغــت اكثر مــن (800) 

مليون دينار.
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان 
اإلعمــال في املشــروع شــملت 
مرحلتني األولى مت فيها هدم قاطع 
االدارة القدمي وجدار ســاحة البيع 
وتفكيك  بداخلها  التــي  والبناية 

سقيفة منصة التعبئة وسقيفة 
اخملزن اضافــة الى رفــع األنقاض 
املرحلة  فيما شملت  املوقع  خارج 
الثانية إنشــاء بنايــة اإلدارة التي 
تتكون من طابقني مبساحة (270) 
م2 تضم غرفا مختلفة ومجاميع 
وحديقة  خارجية  ومماشي  صحية 

تنفيذ.

اإلعمار تنجز مشروع معمل غاز ذي قار 

التنظيم الصناعي  تقيم دورة تدريبية 
لحماية المنتجات العراقية 

وزير العمل يؤكد أهمية وحدة
 الحركة النقابية في العراق

بهدف نشر الوعي بأهمية دعم المنتج الوطني:
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اخلارجية«  »الضغوطــات  اجلزائر  اســتنكرت 
املمارســة ضدها بخصوص مكافحة ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية للمواطنني األفارقة، في 
حني يجري غض النظر عن جتاوزات دول مجاورة.

وقال مدير الهجرة بــوزارة الداخلية اجلزائرية، 
حسان قاسمي، أمس االول االثنني، خالل ندوة 
إن احلكومة ممتعضــة من حملة  صحفيــة، 
االنتقادات التي تطال البالد في كل مرة تعلن 

فيها عن قرار يخص ملف املهاجرين األفارقة.
وشــدد على أن: »بعــض الــدول واملنظمات 
تصعــد لهجتها معنا لكنهــا تُغض الطرف 
عن دول مجاورة تتخلى عن املهاجرين األفارقة 
في الصحــراء، في حني نتولــى نحن مهمة 

إيصالهم إلى عقر ديارهم«.
وحتدث قاسمي عن اإلجراءات احلكومية األخيرة 
التــي تخص مكافحة العصابــات اإلجرامية 
التي تســتغل األطفال من جنسيات إفريقية 
في التسول وما صحبها من جدل دولي، حيث 
حاولت بعــض التقارير تصوير العملية كأنها 

»احتجاز« ألولئك األطفال.
وأوضــح أن: »الســلطات العموميــة وجدت 
نفســها أمام موضــوع شــائك يخص فئة 
هشة من املهاجرين، وهم األطفال الذين يتم 
استغاللهم من طرف عصابات إجرامية، وكان 
علينا التحرك حلمايتهم عن طريق جتميعهم 
في أماكن الئقــة، يخضعون فيهــا للرعاية 
االجتماعية والصحية، حتسبا لترحيلهم إلى 

بلدانهم«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
إن روسيا شــريك جتاري وسياســي ممتاز، وهي 
تتفهــم إيران نظرا ألنها هي نفســها ضحية 

للعقوبات األميركية.
كمــا اتهم ظريف الواليات املتحدة بالســعي 
لدفع الــدول اجملــاورة إليران إلــى مقاطعتها، 

مؤكدا أن ذلك لم ينجح.
وأوضح أن تعــاون إيران وروســيا وتركيا حقق 
نتائج لم يســتطع اآلخرون حتقيقها، مضيفا 
أن تعــاون البلدان الثالثة يهدف إلى اســتعادة 
ســوريا لوحدتها والقضاء على اإلرهاب ووقف 
سفك الدماء. وقال ظريف »يتهمون إيران بأنها 
تريد حل األزمة الســورية فقط عن طريق احلل 
العســكري، لكن على عكس ذلــك نحن نريد 
حال سياســيا بانتخابات جديدة، يستطيع من 
خاللها السوريون، مبن فيهم الالجئون، التعبير 

عن آرائهم بحرية«.
وقــد أعلنت الواليــات املتحدة بداية الشــهر 
اجلاري عن اســتئنافها فرض جميع العقوبات 
ضد إيران والتــي ُجمدت مبوجب االتفاق النووي، 
باإلضافــة إلــى إدراج 700 اســم جديد على 
القائمة الســوداء. وأكد وزيرا اخلارجية واخلزانة 
األمريكيان، مايك بومبيو، وســتيفن منوشني، 
أن إدارة الرئيس األمريكــي دونالد ترامب قررت 
إعادة فرض حزمــة ثانية من العقوبات اجملمدة، 
وهي تطال قطاعات املالحــة واملالية والطاقة 

في إيران.

الجزائر ترفض التدخل 
في شؤونها وغض النظر 

عن تجاوزات جيرانها

ظريف: روسيا شريك 
تجاري وسياسي ممتاز

متابعة ـ الصباح الجديد:

قــال املبعــوث األممي إلى ســوريا 
االول  ستافان دي ميســتورا امس 
الدولية قد  املنظمــة  إن  االثنــني 
تضطر الى التخلــي عن جهودها 
لتشــكيل جلنة لصياغة دســتور 
جديــد للبلــد الذي متزقــه احلرب 
منذ ما يزيد عن سبع سنوات، في 
قبل  التوافق بشأنها  حال فشــل 
نهاية العام اجلاري. وتشــكل هذه 
أساســية  نقطة خالفية  اللجنة 
في مفاوضات السالم حول سوريا، 
إذ تعتبــر املعارضــة أن هدفها هو 
صياغة دســتور جديــد، فيما يرى 
النظام أن الغاية من تشكيلها هو 

بحث الدستور احلالي.
حــذر مبعــوث األمم املتحــدة إلى 
سوريا ســتافان دي ميستورا امس 
االول االثنني مــن احتمال اضطرار 
املنظمــة الدوليــة للتخلــي عن 
جلنة  لتشــكيل  الرامية  جهودها 
تعمل على صياغة دســتور جديد 
لســوريا ما لم يتــم التوصل إلى 
اتفاق بشــأنها قبــل نهاية العام 

احلالي.
عن  سيتخلى  الذي  ميستورا،  ودي 
منصبه في نهاية تشــرين الثاني 
اجلــاري، يعمل منذ كانــون الثاني 
اللجنة  املاضي على تشكيل هذه 
التي يفتــرض أن تعمل على إعداد 
دستور جديد للبالد على أن تتشكل 
مــن 150 شــخصا: 50 يختارهم 
النظــام، و50 تختارهم املعارضة، 
و50 تختارهــم األمم املتحــدة من 

ممثلني للمجتمع املدني وخبراء.
لكن دمشــق ترفض بشكل خاص 
األمم  تختارها  التي  األخيرة  الالئحة 

املتحدة.
وخالل اجتماع جمللس األمن الدولي 
في نيويورك قال دي ميســتورا في 

الفيديو من جنيف  مداخلة عبــر 
»نحــن فــي األيــام األخيــرة من 
إلى تشكيل جلنة  الرامية  احملاوالت 
دستورية«. وأضاف »قد نضطر ألن 
نخلــص إلى أنه من غيــر املمكن 
فــي الوقت الراهن تشــكيل جلنة 

دستورية موثوق بها وشاملة«.
وتابع »فــي هذه احلالة املؤســفة 
ســأكون على أمت االســتعداد ألن 

أشرح جمللس األمن السبب«.
الذي سيخلفه  لكن دي ميستورا، 
في مطلع كانون األول الدبلوماسي 

النرويجــي غير بيدرســن، أكد أن 
األمم املتحــدة مــا زالــت تأمل بأن 
تتمكــن من إرســال الدعوات إلى 
بحلول  الدستورية  اللجنة  أعضاء 
منتصــف أيلــول وأن تعقــد أول 
 31 قبل  اللجنــة  لهــذه  اجتماع 

كانون األول.
وكان قادة كل من روســيا وتركيا 
يتم  بأن  وأملانيا وفرنسا قد طالبوا 
تشــكيل هذه اللجنة قبل نهاية 

هذا العام.
ومن املقــرر أن جتري في أســتانة 

محادثات  كازاخســتان  عاصمــة 
يومي 28 و29 تشرين الثاني اجلاري 
يشــارك فيها ممثلــون عن كل من 
روســيا وإيران، حليفتي دمشــق، 
وتركيا التي تدعم فصائل معارضة 

لنظام الرئيس بشار األسد.
وعقدت في 27 تشــرين األول قمة 
رباعية غير مسبوقة في إسطنبول 
جمعــت رؤســاء تركيا وروســيا 
وفرنسا واملستشارة األملانية أنغيال 
ميــركل، دعا بيانهــا اخلتامي إلى 
»قبل  الدستورية  اللجنة  تشكيل 

العــام«، وتســهيل وصول  نهاية 
املساعدات اإلنسانية إلى سوريا.

وكان دي ميســتورا قــد عقد في 
دمشــق اجتماعا مع وزير اخلارجية 
السوري وليد املعلم في 24 تشرين 
األول أبلغ في أعقابه مجلس األمن 
أن املعلم لم يوافــق على دور لألمم 
املتحدة في اختيار الالئحة الثالثة 
رفضت  الســورية  احلكومــة  وأن 
ســابقا عروض األمم املتحدة لبحث 
اللجنة الدستورية مباشرة معها.

وتتبايــن قراءة كل مــن احلكومة 

ملهــام هذه  واملعارضة  الســورية 
اللجنة، إذ حتصر دمشق صالحياتها 
بنقاش الدســتور احلالي، في حني 
تقــول املعارضــة إن هدفها وضع 

دستور جديد.
وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 
تســع جوالت مــن احملاثــات غير 
املباشرة بني دمشق واملعارضة من 
دون إحراز أي تقدم يذكر لتســوية 
اندالعه  منذ  تســبب  الذي  النزاع 
في 2011 مبقتل أكثر من 360 ألف 

شخص.

ما لم يتفق بشأنها قبل نهاية العام الحالي

دي ميستورا يحذر من فشل تشكيل لجنة لصياغة
دستور سوريا وتخلي األمم المتحدة عنها 

تشكل لجنة صياغة 
الدستور نقطة 

خالفية أساسية في 
مفاوضات السالم 

حول سوريا، إذ 
تعتبر المعارضة أن 
هدفها هو صياغة 
دستور جديد، فيما 

يرى النظام أن الغاية 
من تشكيلها هو 

بحث الدستور الحالي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبلــغ إريك باهون، املتحدث باســم 
وزير  أن  نوفوستي،  وكالة  البنتاغون، 
ماتيس،  جيمس  األميركــي  الدفاع 
يناقش مــع الكونغرس كل ما ميكن 
لتركيا مقابــل تخليها عن  تقدميه 
شراء منظومة »إس400-« الروسية.

وذكــرت قنــاة »CNBC« فــي وقت 
سابق، نقال عن مجمع االستخبارات 
األميركيــة، أن 13 دولــة على األقل 

واملغرب  وقطــر  الســعودية  بينها 
مهتمة  والعــراق،  وفيتنــام  ومصر 
اجلــوي  الدفــاع  أنظمــة  بشــراء 
الروســية من طراز »إس400-«، رغم 
أميركية  عقوبــات  بفرض  التهديد 
عليها. والحظــت القناة أن الواليات 
مكافحة  لقانــون  وفًقا  املتحــدة، 
معارضي أمريكا من خالل العقوبات 
الدول األخرى  (CAATSA(، ال تشجع 
على شــراء األســلحة الروســية، 

و«إس- »إس300-«  أنظمــة  خاصة 
عقوبات  بفــرض  وتهددهــا   ،»400

عليها في حال أقدمت على ذلك.
ويعرض الدبلوماســيون األميركيون 
صواريخ  وأنظمة  أســلحة  شــراء 
أميركيــة، مقابــل التخلــي عــن 
على  الروســية،  الدفاعية  األنظمة 
الرغم مــن معرفتهم بعــدم قدرة 
ووفقا  األخيرة.  على مضاهاة  األولى 
فقد  األمريكية،  اخلارجيــة  لــوزارة 

متكنــت الواليات املتحــدة بالفعل 
الدوالرات  من كســر عقود مبليارات 
العسكرية  الصناعات  ملؤسســات 

الروسية.
وقال باهون لنوفوســتي: »إننا جنري 
دبلوماسية حول  حاليا مناقشــات 
هذه املسألة.. في 9 نوفمبر، أرسلنا 
تقريرا عن العالقات مــع تركيا إلى 
الكونغرس. واآلن نحن في مفاوضات 
دبلوماســية مع أنقــرة للبحث عن 

بدائــل محتملة الســتبدال »إس-
400«، ومســتمرون فــي العمل مع 
في  الكونغرس  مــع  وكذلك  تركيا، 
محاولــة للعثــور على مثــل هذه 

البدائل«.
ووفقــا له، ذّكرت الواليــات املتحدة 
مرة أخرى الزمــالء األتراك »بالنتائج 
اخلطيرة« على العالقات بني البلدين، 
التي ســتترتب على قيامهم بشراء 

أنظمة دفاع جوي روسية.

ومت توقيع اتفاقية قرض بني موسكو 
وأنقرة لتوريد أنظمة صواريخ »إس-
400« املضادة للطائرات في ديسمبر 
2017. وستدفع تركيا جزءا من قيمة 
هذه الصفقة بنفسها، واجلزء اآلخر 

من قرض منحته لها روسيا.
وقال وزير الدفــاع التركي، خلوصي 
أكار، فــي وقــت ســابق إن نصب 
منظومــات »إس400-« فــي تركيا 

سيبدأ في شهر أكتوبر 2019.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن وزيــر اخلارجيــة األملاني هيكو 
ماس أن بالده منعت 18 سعوديا من 
دخــول أراضيها ومنطقة شــينغن 
قتل  عملية  في  بتورطهم  لالشتباه 
الصحافي جمال خاشــقجي. وقال 
هيكو مــاس إن التحرك كان موضع 
»تنسيق وثيق« مع فرنسا وبريطانيا 

واالحتاد األوروبي بشكل عام.
الــذي  الدخــول،  ويشــمل حظــر 
18 ســعوديا يشــبته  يســتهدف 
بلعبهــم دورا في قتل خاشــقجي 

بقنصليــة الرياض في إســطنبول، 
منطقة شــينغن التي تتيح التنقل 
دون جــواز ســفر بــني دول باالحتاد 
األوروبــي، مما يشــير إلــى أن أملانيا 
مســتعدة للضغط من أجل موقف 
أوروبي أكثر صرامــة باعتبارها أكبر 

دولة في االحتاد األوروبي.
صرح وزيــر اخلارجيــة األملاني هيكو 
ماس من بروكسل بأنه »قرر بأن على 
أملانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا، 
يشتبه ضلوعهم في هذه القضية، 

في »نظام معلومات شينغن«.

وقال كريستوفر برغر املتحدث باسم 
مؤمتر  في  األملانيــة  اخلارجيــة  وزارة 
صحفي دوري »نســقنا عن كثب مع 
أصدقائنا الفرنســيني والبريطانيني 
وقررنا، نحــن كأملانيــا، فرض حظر 
على الدخول بجانب أســمائهم في 
قاعدة بيانات نظام شينغن«. وأضاف 
متحدث رســمي في وقــت الحق أن 
احلكومة ســتفرض قيــودا إضافية 
علــى صــادرات الســالح بالضغط 
احلاصلني  األســلحة  مصنعي  على 
على تراخيــص تصدير صاحلة لوقف 

الشحنات التي أجيزت بالفعل.
تشــديدا  التحــركات  هــذه  ومتثل 
ملوقف أملانيا التي حظرت األســبوع 
املاضي بيع األسلحة للسعودية إلى 
أن تتضــح جميع مالبســات مقتل 

خاشقجي.
وميكن ألي دولة في منطقة شينغن، 
التي تضم 26 دولة، أن حتظر بشكل 
أنه  تــرى  أحادي دخول أي شــخص 
يشــكل خطرا أمنيا، غيــر أن فرض 
دولة حظر ســفر يشمل عددا كبيرا 
مرة واحدة في قضية ذات حساسية 

إجراء غير معتاد.  سياســية كهذه 
وأبلــغ وزير اخلارجيــة األملاني هايكو 
ماس الصحفيني في بروكســل بأن 
القرار جرى تنســيقه عن كثب مع 
وبريطانيا  باملنطقة،  العضو  فرنسا، 

غير املنظمة لعضويتها.
وقال »كان لدينا أيضا بيان مشــترك 
بشــأن القضيــة في مطلــع هذا 
األســبوع، يوضح أننا لســنا راضني 
اآلن،  حتــى  التحقيق  نتائــج  عــن 
وأننــا نحتفظ بحق اتخــاذ إجراءات 

إضافية«.

وأكد برغر أن احلظر يشــمل أعضاء 
الفريق املتهم بتنفيذ عملية القتل 
واملؤلف مــن 15 عضوا وثالثة آخرين 
يشتبه في أنهم رتبوا األمر. وأحجم 

املتحدث عن إعالن أسمائهم.
ورفض املتحدث التعليق عندما سئل 
عما إذا كان ولي العهد الســعودي 
األميــر محمد بــن ســلمان، الذي 
بإصدار  األمريكية  اخملابــرات  تتهمه 
أمر قتل خاشــقجي، من بني هؤالء 

األشخاص.
وقالــت النيابة العامة الســعودية 

األسبوع املاضي إن األمير محمد بن 
ســلمان، الذي يعد احلاكم الفعلي 
علم  لديــه  يكن  لــم  للمملكــة، 
التي شملت تقطيع جثة  بالعملية 
القنصلية  خاشقجي وإخراجها من 
وتسليمها إلى »متعاون محلي« لم 

يكشف عن هويته.
وذكرت متحدثة باسم وزارة اخلارجية 
األملانية أن حظر السفر ينطبق على 
حاملي جوازات السفر الدبلوماسية 
والتي ميلكها العديد من أفراد األسرة 

املالكة في السعودية.

البنتاغون والكونغرس يبحثان الصواريخ التي يمكن تقديمها لتركيا 

ألمانيا تحظر دخول 18 سعوديا منطقة »شينغن« 

متابعة ـ الصباح الجديد:

وافــق وزراء دول االحتــاد األوروبي على 
مسّودة اتفاق »منصف ومتوازن« على 
خروج بريطانيا مــن التكتل، رافضني 

إعادة التفاوض في شأنه.
البريطانية  الــوزراء  رئيســة  وأكدت 
تيريزا ماي أنها »مصممة على مترير« 
املسّودة في مجلس العموم )البرملان(، 
اعتراضات عنيفة  تواجــه  أنها  علماً 
من نواب متشــددين في حزبها، ومن 
املعارضة. ويعتبر هؤالء أن النّص ليس 
مقبــوالً، ويتهمون مــاي بالتضحية 
خالل  من  املتحدة،  اململكة  بســيادة 
قبولهــا باحتــاد جمركي مــع االحتاد 
األوروبي لفترة غير محددة، حالً أخيراً 

ملنع عودة احلدود بني شطرَي إرلندا.
أمام  أكــدت  الــوزراء  رئيســة  لكن 
أنها  البريطانيني  احتــاد الصناعيــني 

املســّودة.  متريــر«  على  »مصممــة 
اآلن أســبوع من  »أمامنا  وأضافــت: 
مفاوضات مكثفة. وخالل هذا الوقت 
أتوّقــع أن نضع التفاصيــل الكاملة 
والنهائيــة لالتفــاق الذي ســيحّدد 
مقتنعة  أنــا  املســتقبلية.  عالقتنا 
بإمكان التوّصل إلى توافق في اجمللس 
)األوروبــي(، وأن أمتكن بعــد ذلك من 

عرضه على مجلس العموم«.
اخلارجية  وزيــر  املقابــل، شــكا  في 
البريطاني الســابق بوريس جونسون 
من »تنــازل عن الســيطرة ملصلحة 
االحتــاد«، قائــالً: »االتفــاق ال يغّطي 

إحراجنا نتيجة هزمية تامة«.
وأوردت صحيفة »ذي صن« البريطانية 
أن معارضي ماي يحتاجون 6 رســائل 
لبلوغ احلّد القانونــي لتنظيم اقتراع 
أن  الثقة منها. وأضافت  على سحب 
42 نائبــاً من حــزب احملافظني احلاكم 
قّدمــوا تأكيدات على أنهم ســّلموا 
رســائل في هذا الصدد، علماً أن األمر 

يتطّلب تسليم 48 رسالة.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن 25 نائباً 
الرسائل، فيما  أنهم ســّلموا  أعلنوا 
قال 17 آخرون إنهم صاغوا رسائلهم 
لغراهــام برادي، رئيــس »جلنة 1922« 
التي تضّم نواب حزب احملافظني الذين 
ال يشغلون مناصب حكومية. واعتبر 
النائــب ســاميون كالرك أن رئيســة 
احلكومة تواجه »يوم حســاب«، وزاد: 
»هــذا يوم نقف فيــه عند منعطف 
تاريخــي. يجب أن يشــهد هذا اليوم 
اللحظــة التي يُتم فيهــا التصّرف« 
متهيداً لعزلها. ورأى أن كل ساعة ويوم 
ميّران من دون رفض مسّودة االتفاق، هو 
وقت ضائع، وتابع: »واضح أن القبطان 

يقود السفينة نحو صخور«.
في بروكســيل، وافــق وزراء الدول الـ 
دة،  27 في االحتاد األوروبي على املســوّ
متهيداً لتوقيعه خالل قمة استثنائية 

للتكتل مرتقبة األحد املقبل.
وقال الوزير النمسوي املكّلف الشؤون 

األوروبية غيرنوت بلوميل، الذي تتولى 
بــالده الرئاســة الدورية لالحتــاد: »مت 
االنتهاء من اخلطــوة األولى الصعبة، 

جنحنا في احلفاظ على الوحدة«.
وشــددت دول أوروبية علــى أن إعادة 
التفاوض على املسّودة ليست ممكنة. 
وقال الوزير األملاني للشــؤون األوروبية 
مايكل روث: »ال ميكن التوصل إلى اتفاق 
الطاولة«.  علــى  املطروح  من  أفضل 
وقال وزير خارجية لوكســمبورغ جان 
واضحني  نكون  أن  »علينا  أســلبورن: 
في شأن االتفاق، وهو األفضل كما هو 
على الطاولــة. أي اتفاق أفضل من ال 
اتفاق. من مصلحــة بريطانيا واالحتاد 

أن يتحقق هذا االتفاق«.
ديدييه  البلجيكي  اخلارجية  وزير  وكّرر 
رايندرز ذلك، فيما دعا نظيره الهولندي 
ســتيف بلوك إلى رؤيــة »طموحة« 
بريطانيا  بني  املســتقبلية  للعالقات 
واالحتــاد، في إطار »إعالن سياســي« 
يعّده اجلانبان ليواكب اتفاق »الطالق«.

اعتراضات عنيفة من نواب متشددين في حزبها
تواجه ماي بعد إقرار االتحاد األوروبي مسّودة »الطالق« 

تقـرير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعات البنك املركــزي العراقي من 
185.797 مليون دوالر؛  إلــى  العملة األجنبية، 
في مقابل مبيعات قيمتها 171.09 مليون دوالر 

يوم االثنني.. بنحو 14.7 مليون دوالر.
وذكر البنــك في بيان صحافــي، أن »مبيعات 
البنك املركزي العراقي مــن العملة األجنبية 
ارتفعت إلــى 185.797 مليون دوالر في مقابل 
مبيعــات قيمتهــا 171.09 مليــون دوالر يوم 
االثنــني؛ بنحو 14.7 مليــون دوالر«، موضحاً ان 
»ســعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في 

املزاد املنعقد مبشاركة 32 مصرفاً«.
وأضاف البيان، أن »تلك املبيعات هي نتائج مزاد 
أمس )اليوم( األربعاء«، مبيناً أن »إجمالي البيع 

الكلي بلغ 213.957 مليون دوالر«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العــراق لألوراق 
املالية التعامالت مرتفعاً %0.01، عند مستوى 
0.03 نقطــة، مقارنة  رابحاً  502.25 نقطــة، 

مبستوى إغالقه في األول من أمس.
ودعم أداء الســوق، صعود 3 أسهم، تصدرها 
املصرف األهلي العراقي بنسبة %9.68، وبغداد 
للمشــروبات الغازية بارتفــاع %0.85، وارتفع 

إنتاج وتسويق اللحوم 0.45%.
في املقابل، تراجعت 5 أســهم، تقدمها فندق 
الســدير بنســبة %8.33، وتصنيع وتســويق 

التمور بـ %4.67، وفندق بابل 3.36%.
وتراجع حجــم التداوالت إلــى 241.09 مليون 
341.97 مليون ســهم  ســهم، في مقابــل 
التداوالت  قيمة  وانخفضت  املاضية،  باجللسة 
إلى 161.45 مليون دينار، فــي مقابل  202.48 

مليون دينار باجللسة السابقة.
وتصدر سهم املصرف األهلي النشاط حجماً 
بتــداول 107.8 مليون ســهم، في حني تصدر 
بغداد للمشروبات الغازية النشاط قيمًة بنحو 

53.41 مليون دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير املاليــة املصري محمد معيط لرويترز 
إن العجز الكلي في موازنة بالده تراجع إلى 1.9 
باملئة في الربع األول من الســنة املالية 2018-

2019 في مقابل نحو اثنني باملئة قبل عام.
وتبدأ الســنة املاليــة املصرية فــي األول من 
متوز وتنتهي في 30 حزيران مــن العام التالي. 
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي 
إلــى 8.4 باملئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 

باملئة في السنة السابقة.
وأضاف معيط ”العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 
باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي في مقابل نحو 
اثنني باملئة قبل عام، وفي مقابل متوسط بلغ 

2.3 باملئة خالل الثالث سنوات املاضية.
وتشير النتائج إلى اســتمرار حتسن املؤشرات 
املالية لالقتصــاد املصري وإلى إمكانية حتقيق 
املســتهدفات املالية ملوازنة 2018-2019. ولم 

يخض الوزير في مزيد من التفاصيل.
وفــي وقت ســابق هذا الشــهر، ذكــرت وزير 
التخطيط املصرية هالة الســعيد أن اقتصاد 
البالد منا نحو 5.3 باملئة على أساس سنوي في 

الربع األول من السنة املالية 2019-2018.
وبدأت مصر برنامج قرض مــن صندوق النقد 
الدولــي مدته ثالث ســنوات أواخــر 2016، إذ 
وافقت على إصالحات قاسية من بينها خفض 
كبير في دعم الطاقة وفــرض ضرائب جديدة 
وحترير ســعر صرف العملة في مسعى إلعادة 
املســتثمرين العازفني عن البالد بعد انتفاضة 

.2011

185.8 مليون دوالر 
مبيعات المركزي

3 أسهم ترتفع بمؤشر 
األوراق المالية

تراجع عجز الموازنة 
المصرية إلى 1.9% 

بغداد ـ الصباح الجديد:

افاد خبير نفطي امس الثالثاء ان 
حكومة إقليم كردستان، تعتزم 
زيادة انتاجها من النفط إلى 500 
ألف برميل يوميا. في وقت يتوقع 
فيه أن يســهم رفع االنتاج في 
االقليم برفد ميزانية العراق بـ 8 

مليار دوالر سنوياً.
وقــال اخلبير النفطــي الكردي، 
خالــد حيــدر، إن »تصدير نفط 
كركوك سيكون بواقع 100 الف 

برميل في الوقت احلالي«.
كانت  الســابق  »فــي  وأضاف: 
كركوك تصــدر بنحو 400 ألف 
برميل يوميا، ولكن يجري العمل 
االن بعــد االتفاق بــني احلكومة 
االقليــم  االحتاديــة وحكومــة 
على رفع ســقف االنتاج ليصل 
بغضون االشهر القليلة املقبلة 

إلى 500 ألف برميل يوميا«.
وتابــع حيدر، أن »إعــادة تصدير 
نفط كركوك ســيضيف نحو 8 
مليار دوالر خســرها العراق في 
الســنة املاضيــة نتيجة ايقاف 
تصدير النفط، وهذا سيســهم 
العراقي  االقتصــاد  بانتعــاش 

وانتعاش اقتصاد االقليم«.
وأشــار اخلبير النفطــي، إلى أن 
»االقليم سيســتفيد هو االخر 
من خالل تشغيل االيدي العاملة 
وحمايات  وعمال  مهندسني  من 
النفط  نقل  يهتمون بخطــوط 
عبــر مينــاء جيهان املــارة عبر 

اراضي االقليم«.
إقليم  وزراء حكومة  رئيس  وكان 
البارزاني،  نيجيرفان  كردســتان، 

تصدير  إستئناف  أن  اإلثنني،  قال 
يعد من  النفط مــن كركــوك 
زيادة  مؤكــداً  املهمة،  اخلطوات 
انتــاج الطاقــة الكهربائية في 
اإلقليم فــي األيام املقبلة وعلى 

ثالثة مراحل.
كلمة  فــي  البارزاني،  وأضــاف 
أعوام  له مبناســبة مرور عشرة 
على بدء عمل شــركة دانه غاز 
باإلستثمار في اإلقليم: »سيكون 

هناك إرتفاع في مســتوى إنتاج 
الطاقــة الكهربائية بنحو 300 
ثالث  على  وســيكون  ميغاواط، 

مراحل«.
وتابــع، »هنــاك دور مهم وكبير 
تنمية  فــي  اخلــاص  للقطــاع 
كردستان«،  بإقليم  اإلســتثمار 
داعياً الشــركات االســتثمارية 
للمشــاركة  الطاقة  في مجال 

واالستثمار في كردستان.

في شــأن آخــر، إتفــق وفد من 
للجمــارك  العامــة  الهيئــة 
اجلمارك  مسؤولي  مع  العراقية، 
بإقليــم كردســتان، علــى رفع 
اإلقليم  بــني  اجلمركية  النقاط 

واحملافظات العراقية.
وقال مدير عام اجلمارك في إقليم 
كردستان، ســامال عبدالرحمن 
التوقيع  له: »جــرى  في تصريح 
على إتفاقية مع وفد من الهيئة 

لرفع  العراقية  للجمارك  العامة 
النقــاط اجلمركيــة بيننا، ورفع 
الطلب للموافقة عليه من قبل 
احلكومة املركزيــة إلزالة جميع 

هذه النقاط«.
العامة  الهيئة  وفد  »ان  وأضاف، 
في  سيبقى  العراقية  للجمارك 
إستكمال  إقليم كردستان حلني 
اجلمركيــة  التعرفــة  كتابــة 
اجلديــدة للمحافظات العراقية 

واإلقليم«.
وكانت هيئــة اجلمارك العراقية 
مشتركة  إجتماعات  عقدت  قد 
مع  املاضيني  االســبوعني  خالل 
وفــد جمارك إقليم كردســتان، 
في بغداد وأربيل، بشــأن توحيد 
اجلانبني  بني  اجلمركية  اإلجراءات 
فيمــا يخــص حتديــد القيمة 
والتعرفــة اجلمركيــة وتبــادل 

املعلومات.

كردستان تسعى لزيادة إنتاجها 
النفطي إلى 500 ألف برميل يوميًا

أربيل وبغداد تتفقان على رفع النقاط الجمركية بينهما

رئيس وزراء حكومة 
إقليم كردستان، 
نيجيرفان البارزاني، 
قال اإلثنين، أن 
إستئناف تصدير النفط 
من كركوك يعد من 
الخطوات المهمة، 
مؤكدًا زيادة انتاج 
الطاقة الكهربائية 
في اإلقليم في األيام 
المقبلة وعلى ثالثة 
مراحل

احد احلقول النفطية في االقليم

متابعة الصباح الجديد:

قال فاحت بيرول مديــر وكالة الطاقة 
الدوليــة أمــس الثالثاء إن أســواق 
النفط تدخل في فترة غير مسبوقة 
من الضبابية بسبب عدم االستقرار 

اجليوسياسي.
وقــال بيــرول ملؤمتر تنظمــه إكينور 
النرويجية: ”ندخل فترة غير مسبوقة 
مــن الضبابية في أســواق النفط... 
لذلــك من املهــم للغايــة أن تكون 
النرويــج موردا للنفــط والغاز ميكن 

التعويل عليه“.
وفقدت أســواق النفط الزخم أمس 
الثالثاء مــع تدهور اآلفاق االقتصادية 
وارتفــاع اإلنتــاج األميركي مما طغى 
املتوقعة في  التخفيضات  تأثير  على 

إمدادات منظمة أوبك.
العاملي مزيج  القياس  وســجل خام 
بانخفاض  للبرميل  دوالر   66.43 برنت 
36 ســنتا أو ما يــوازي 0.5 باملئة عن 

سعر آخر إغالق.

ونزل خام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي إلــى 56.97 دوالر للبرميل، 
بانخفاض 23 ســنتا أو 0.4 باملئة عن 

آخر تسوية.
وجاءت االنخفاضات عقب زيادات في 

األسعار في وقت سابق من اجللسة.
الربع  نحو  النفط  وانخفضت أسعار 
التي  املرتفعة األخيرة  من املستويات 
ســجلتها فــي أوائل تشــرين األول 
من  الســيما  اإلمدادات  زيادة  نتيجة 

الواليات املتحدة.
وارتفــع اإلنتاج األميركــي بنحو 25 
باملئة هذا العام مســجال مســتوى 
قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.
ويأتي ذلك وســط توقعات واســعة 
النطــاق بتباطــؤ اقتصــادي دفعت 
للهبوط  اآلســيوية  األسهم  أسعار 
الثالثاء فضال عن خسائر حادة  أمس 

لوول ستريت االثنني.
وفــي ظل القلق مــن أن يؤدي فائض 
اإلنتاج الــذي بدأ يظهر إلــى انهيار 
األســعار كما حدث فــي عام 2014، 
تضغــط أوبــك مــن أجــل خفض 

مليون  و1.4  مليــون  بــني  اإلمدادات 
برميل يوميا. وسجلت أسعار النفط 
هبوطاً حاداً في غضون شهر ونصف 
منذ تشرين األول املاضي، فاقدًة نحو 
بالنســبة خلام  للبرميــل،  دوالراً   20
برنت. كذلك، يأتي الهبوط، مع ارتفاع 
إنتاج النفط من جانب كبار املنتجني 
بنسب متباينة خالل 2018، كالواليات 
املتحدة »11.7 مليون برميل«، وروسيا 
»11.6 مليــون برميل«، والســعودية 

»10.62 ماليني برميل« يومياً.
أبرز  في السياق، تتجه روســيا، أحد 
منتجي النفط في العالم، نحو متديد 
تعاونهــا مع منظمــة »أوبك«، التي 
تقودها السعودية، إلى ما بعد نهاية 
تهــدف لضمان  2018، فــي خطوة 

استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفــاك، للصحافيــني: »التعاون مع 
أوبك بغية حتقيق اســتقرار ســوق 
النفط قد يســتمر في عــام 2019، 
االجتماع،  ذلك خالل  بحث  وسيجري 
الــذي ســيعقد في 6 كانــون األول 

املقبل«.
ولــم يكشــف الوزير الروســي أية 
التعاون،  تفاصيل عن شــروط متديد 
وقال: »ال توجد شروط، هناك تفاهم 
بأنــه يجب اتخاذ قــرار متزن، واآلن ال 
توجد مؤشــرات التخاذ هــذا القرار، 
نحتاج ملراقبة كيف ستتطور األوضاع 
في سوق النفط خالل تشرين الثاني، 
وفــي مطلع كانون األول ســتتضح 

الصورة لفترة الشتاء«.
التعاون  إلى أهمية مواصلة  وأشــار 
مع الدول املشاركة في اتفاق »أوبك+« 
إلى ما بعد انتهاء فترة ســريان هذا 
االتفــاق في نهايــة 2018، الفتا إلى 
اجراء »مناقشــة هذا التعاون في 6 
كانون األول، وبناء على ذلك ستوقيع 
وثيقة تضفي صبغة رســمية على 
التعــاون«. وفي نهاية العــام اجلاري 
أبرمته  اتفــاق  فترة ســريان  تنتهي 
مجموعــة دول منتجــة للنفط من 
بقيادة  وخارجهــا،  »أوبــك«  داخــل 
والذي   ،2016 والرياض في  موســكو 

بات يعرف بـ »أوبك+«.

تقـرير

أسواق النفط تتجه نحو ضبابية غير مسبوقة
تخمة المعروض تقصي أسعار الخام 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبطت عملــة »بتكوين« الرقمية 
مــا يزيد علــى 7.5 باملئــة، امس 
الثالثاء، إلى ما يقل عن 4500 دوالر، 
لتخسر أشــهر عملة مشفرة في 
العالــم نحو ثلــث قيمتها خالل 
أســبوع، مــع تزايد عمليــات بيع 
العمالت الرقمية على نطاق واسع.
ويجــري تــداول بتكويــن حاليــا 
عنــد 4354.20 دوالر، وهــو أدنــى 
بتستامب  بورصة  في  مستوياتها 
منــذ تشــرين األول 2017. وفقــا 

لرويترز.
من  اإللكترونية  العمالت  وعمقت 
أمس  تعامــالت  خســائرها خالل 
لتفقد 45 مليــار دوالر من قيمتها 
السوقية، كما أن البيكتوين كاش 

سجلت تراجعاً بنحو 43%.
بيتكوين كاش  عملــة  وهبطــت 
بنحو %43 إلى 207 دوالر، إذ فقدت 
أكثر من 300 دوالر في أسبوع واحد.
أما أكبر عملة إلكترونية من حيث 
القيمــة الســوقية -البيتكوين- 
فهبطت بنســبة %15.1 ُمسجلة 
4526.3 دوالر، إذ فقــدت على مدار 

أسبوع واحد 1800 دوالر.
وتعــد تلك هــي املــرة األولى في 
13 شــهر التــي تنخفــض فيها 
البيتكويــن أدنى حاجــز الـ5000 
دوالر. ومنــذ بدايــة العام هبطت 
بنحو  األشهر  اإللكترونية  العملة 
%65، وذلــك بالتزامن مع التضييق 

على تداوالتها.
وواجهت العمالت اإللكترونية على 

تصريحات  املاضي  األســبوع  مدار 
متباينة، إذ حــذر »بيونيت كورير« 
للبنك  التنفيــذي  اجمللــس  عضو 
مــن خطر عملة  األوروبي  املركزي 
»البيتكويــن« إذ وصفهــا بـ«نتاج 

شرير لألزمة املالية«.
على اجلانب اآلخر وجهت رئيســة 
صندوق النقد الدولي بضرورة اجتاه 
البنوك املركزية للنظر إلى مقترح 
إصدار عمــالت رقمية، وفي الوقت 
نفســه دعــت كريســتني الجارد 
إلى ضرورة التحقــق من العمالت 
اإللكترونيــة منها بشــكل أكثر 

جدية وحرص وإبداعاً.
أمــا اإليثريــوم ثالث أكبــر عملة 
إلكترونية فانخفضت بنحو 14.8% 

إلى 134.18 دوالر.

لندن ـ رويترز:
نزل اليورو من أعلى مســتوى في 
الثالثــاء، متأثرة  أســبوعني أمس 
البيع في أســواق األسهم  مبوجة 
البنوك  والقلق بشــأن  األوروبيــة 

اإليطالية.
وفي وقت سابق، تسببت تصريحات 

حذرة أدلى بها مســؤولون مبجلس 
)البنك املركزي  االحتياطي االحتادي 
األميركي( مساء االثنني بخصوص 
وبيانات  العاملــي  االقتصــاد  آفاق 
أميركيــة ضعيفة وخســائر وول 
ودعمت  الدوالر  هبوط  في  ستريت 

العملة املوحدة.

غير أن اليورو تخلى عن مكاســبه 
األوروبية  األســهم  تراجــع  مــع 
وهبوط أســهم البنوك اإليطالية 
ألقل مستوى في عامني وجتدد بيع 
السندات اإليطالية وسط مواجهة 
مستمرة مع االحتاد األوروبي بسبب 

خطط ميزانية روما.

وفقد اليــورو 0.2 باملئة ليصل إلى 
1.1429 دوالر، بعدمــا بلغ في وقت 
سابق أعلى مستوى في اسبوعني 

عند 1.1472 دوالر.
وفي ظل تنامي قلق املســتثمرين، 
زاد الــني 0.2 باملئــة إلــى 112.33 
يــن للــدوالر. وكســب الفرنــك 

السويســري 0.3 باملئة في مقابل 
اليورو الذي ســجل 1.1344 فرنك 

لليورو.
وزاد مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء 
العملــة األميركية مقابل ســلة 
 0.1 من العمالت الرئيسة، بنسبة 
باملئة إلــى 96.290 صعودا من أقل 

مستوى في أسبوعني.
ونزل املؤشــر مبقــدار نصف باملئة 
أكبر  املاضي مسجال  األسبوع  في 
هبوط أســبوعي منذ أواخر أيلول 
مع قلق املســتثمرين مــن تباطؤ 
النمــو االقتصــادي فــي الواليات 

املتحدة.

خسائر أسواق األسهم األوروبية تدعم عمالت »آمنة«

بتكوين تنهار وتخسر ُثلث قيمتها
الصباح الجديد ـ وكاالت:

مدن  أفضل  قائمــة  دبــي  تصدرت 
وأكثرها  وأفريقيا  األوســط  الشرق 
تأثيراً، واملركز التاســع عاملياً، ضمن 
العالم  مدن  العام ألفضل  املؤشــر 
 Best« موقع  أصدرهــا  التي   ،2019

Cities« الكندي.
وجاءت اإلمــارة في املرتبــة الثانية 
عاملياً في الفئة الفرعية التي تقيس 
معدل اجلرميــة، واملعالم العمرانية، 
احلدائــق  وأنشــطة  والطقــس، 
واألنشــطة  الترفيهية  واملتنزهات 
 6 املرتبة  احتلــت  فيما  اخلارجيــة، 
في مجــال الطقس، واملرتبة الثانية 
بعد هانوي في املتنزهات واألنشطة 

اخلارجية.
وقال املوقــع في تقرير لــه: إن دبي 

مزيــج مذهل من العمــارة والتراث 
التي  والثقافة األصيلــة،  العربــي، 
جتمــع بــني األســواق التقليديــة 
انبثقت من  والتي  الفاخر،  والتسوق 
بني الرمال الذهبية أشــبه ما يكون 

بالسراب.
وأضــاف: »ألهمــت دبــي عواصم 
إقليميــة أخرى لالرتقاء إلى املعالي، 
وأصبحت عاصمة املنطقة احلديثة، 
واالنفتاح،  بالتســامح  تتسم  التي 
إلى  لتتحول  املســتقبلية،  والرؤية 
عالمة جتارية عاملية، يتشــوق نصف 

الكرة الغربي ملعرفتها وزيارتها.
تســتضيف  عندما   ،2020 وبحلول 
العاملي،  إكســبو  معــرض  املدينة 
تهدف اإلمارة إلــى جذب 20 مليون 
زائر ســنوياً، ومضاعفة العدد الذي 

واستقبلت   ،2012 في  اســتقبلته 
زائــر دولي خالل  15.8 مليون  دبــي 
2017 بزيادة %6.5 عن عام ســابق«. 
وأكــد عصــام كاظــم، الرئيــس 
التنفيذي ملؤسســة دبي للسياحة 

والترويج التجاري:
»أطلقت ســياحة دبي هــذا العام 
حملــة جديــدة للترويــج ملنطقة 
صحــراء املرموم في اإلمــارة، والتي 
ال تقتصــر على ســباقات الهجن 
كبيرة  بشعبية  بل حتظى  فحسب، 
لدى عشــاق الطبيعة واملغامرات«، 
موضحاً أن التركيز ســينصب على 
كنوزها  وعلى  املعروفة  غير  املناطق 
الدفينة. وشــدد كاظم على أنه ال 
يرى هدف جذب 20 مليون زائر ملدينة 

دبي بعيداً.

دبي في قائمة أفضل 10 مدن بالعالم



يانيس فاروفاكيس
 حتى أشد منتقدي جوجل يستعملون 
النارية  خطبهم  إلعداد  تكنولوجياته 
ضده، أو بنحــو أدق، للعثور على طرق 
مناســبة في مدينــة أجنبية. لنكن 
دون  احلياة مــن  صادقــن: ســتكون 
استعمال جوجل أكثر صعوبة ألسباب 
متنوعة. ولكن هذا ليس سبباً وجيهاً 
للتخلي عن شــركة جوجل وعمالقة 
التكنولوجيــا اآلخريــن. بــل علــى 
العكــس، فإن طبيعة مســاهمتهم 
وأهميتها جتعل خضوعهم للسيطرة 
الدميقراطية أمراً حتمياً - وليس فقط 
بســبب احلاجة املعترف بهــا حلماية 

سرية احلياة الشخصية.
في السنوات األخيرة، خضعت شركات 
التكنولوجيا الكبرى للفحص الدقيق 
إلتقان فن مظلم حتت قيادة الصحف 
فهي  والتلفزيون:  واإلذاعــة  التجارية 
جتتــذب اهتمامنا وتبيعــه للمعلنن 
الذين يدفعون املال. في حن كان القراء 
واملستمعون واملشاهدون هم العمالء 
الذيــن يدفعون مقابــل منتج معن، 
تعلمت وســائل اإلعــالم اإللكترونية 
التجارية كيفية حتقيق الربح من خالل 
الدخول فــي معامالت مباشــرة مع 
إلى منتج  )وبياناتنا(  املعلنن، وحتويلنا 

سلبي في قلب الصفقة.
علــى  الهائلــة  قدرتهــم  بفضــل 

جوجل  متكنت  شاشــاتنا،  تخصيص 
و فيس بوك وشــركات أخرى من نقل 
هذه العملية اإلنتاجيــة الغريبة إلى 
مستوى جديد، حيث يتحول اهتمامنا 
إلى منتج قابــل للتداول. على عكس 
أســالفهم، فهم قــادرون على لفت 
انتباه كل واحد منــا عن طريق جذب 
أدوات مختــارة لشــخص )أو مــزاج( 
معــن، ومن ثم بيعها إلى أعلى مزايد 

للوصول إلى بياناتنا واهتمامنا.
لقد كان الدافع وراء رد الفعل العنيف 
ضد شــركات التكنولوجيــا الكبرى، 
بأننا أصبحنا مستخدمن.  شــعورنا 
فــي الســبعينيات والثمانينيات من 
باالستياء  نشــعر  كنا  املاضي،  القرن 
عندما كانت القنوات التجارية تُرغمنا 
على مشاهدة اإلعالنات قبل ثواٍن من 
نهاية أحد األفالم املثيرة، أو مباراة لكرة 
الســلة. واآلن، لم يعد بإمكاننا حتى 
التعــرف على احليل املســتعملة في 
باهتمامنا  لالحتفاظ  احلقيقي  الوقت 
وبيعها. لقد أصبحنا مستعبدين من 
السوق التي نتاجر بها، نفكر فقط في 
عملية اإلنتاج، حيث يُســمح لنا بأن 

نكون منتًجا فقط.
البيانــات  حمايــة  قواعــد  تهــدف 
اســتقاللنا  إعادة  إلى  واخلصوصيــة 
املفقــود فيما يتعلــق مبا نــراه، وما 
يوجه خياراتنــا، ومن يعرف ما نختاره. 

لكــن تنظيم شــركات التكنولوجيا 
الكبرى وحده ال يكفي حلماية بياناتنا 
واستعادة »ســيادة املستهلك«. على 
خلفيــة األمتتــة وخفــض العمالة، 
تســاهم األربــاح االحتكاريــة لهذه 
املســاواة،  زيادة عدم  في  الشــركات 
وتزيد من الشــعور باالستياء، وتقوض 
واخلدمات،  السلع  الكلي على  الطلب 
وتزيد من زعزعة استقرار الرأسمالية.

التدخالت  كون  في  املشــكلة  تكمن 
احلكوميــة التقليديــة ممارســة غير 
مجديــة: إن فــرض الضرائــب على 
اخلدمــات اجملانية لن يحل املشــكلة. 
الضرائب  فــرض  املســتحيل  ومــن 
التكاليف  لتمويــل  الروبوتــات  على 
املســتحيل  مــن  ألنــه  البشــرية 
إعطاؤها تعريًفــا دقيًقا. وعلى الرغم 
مــن أهميــة الضرائــب علــى أرباح 
شــركات التكنولوجيا الكبرى، إال أن 
احملاســبن ذوي اخلبرة لهذه الشركات، 
الوفيــرة لتحويــل األرباح  والفــرص 
إلــى اختصاصات قضائيــة متعددة 
يجعــل هذا األمــر صعبــاً. إذا نظرنا 
إلى أبعد مــن الضرائب، ميكننا أن جند 
حالً بســيًطا. ولكن عليك أن تدرك أن 
رأس املــال لم يعد يتــم إنتاجه بنحو 
خاص، في األقل ليس في حالة شركة 
جوجل والشــركات املماثلــة. عندما 
أنشــأ جيمــس واط أحــد محركاته 

البخارية الشــهيرة، كان اختراعه هو 
الذي وضع  للمشــتري  ُمنتجه. ميكن 
احملرك للعمل، على ســبيل املثال، في 
مصنع للنســيج أن ينظر إلى األرباح 
عند  اخملاطرة  على  كمكافأة  ببساطة 
شــراء هذا اجلهــاز وابتــكار اقترانها 
أو نــول ميكانيكي. على  بجهاز غزل 
النقيض من ذلك، ال تستطيع شركة 

جوجل أن تؤكد بنحــو مقنع أن رأس 
املال الذي يوّلــد تدفقات األرباح لهذه 
الشــركة يتم احلصول عليه بالكامل 
بنحــو خاص. في كل مرة تســتعمل 
فيها محــرك بحث جوجــل للبحث 
عــن عبــارة، أو مفهــوم، أو منتج، أو 
زيارة مكان باستعمال خرائط جوجل، 
فإنــك تزيد من رأس مال جوجل. وعلى 
ســبيل املثال، على الرغــم من إنتاج 
اخلوادم والبرامج بطريقة رأســمالية، 
فإن جزًءا كبيرًا مــن رأس مال جوجل 
يتم إنتاجه بواســطة اجلميع تقريًبا. 
املبدأ،  من حيــث  ولكل مســتخدم، 
أنه مساهم  احلق الشرعي في إعالنه 
فعلي فــي هذه الشــركة. وبالطبع، 
على الرغــم من أن اجملتمع يســاهم 
فــي جزء كبير من رأس مال شــركات 
التكنولوجيا الكبــرى، إال أنه ال توجد 
طريقة معقولة حلســاب املساهمات 
املستحيل  يجعل من  مما  الشخصية، 
ولكن ميكن  الفردية.  أسهمنا  حساب 
حتويــل هذا االســتحالة إلى فضيلة، 
وذلك بإنشاء صندوق ائتمان عام حيث 
ستحول شــركات مثل جوجل نسبة 
املثال،  ســبيل  )على  معينــة  مئوية 
٪10( من أســهمها. فجأة، ســيكون 
لــكل طفل صنــدوق ائتمــان خاص، 
وســوف توفر األرباح املتراكمة الدخل 
األساسي الشامل )UBI( الذي سينمو 

مبا يتناسب مع األمتتة، وبطريقة ميكن 
من خاللها احلــد من عدم املســاواة 
وحتقيق االستقرار في االقتصاد الكلي.
يجب أن يتغلب هذا احلل على حاجزين. 
أوالً، يجــب اعتبار فرض الضرائب احلل 
األنســب. لكن من املؤكــد أن مبادرة 
الدخل األساسي الشــامل التي يتم 
متويلهــا عن طريق الضرائب ســيثير 
يواجهون  الذين  العمال  استياء  حتما 
يــروا منطق  والذيــن لن  صعوبــات، 
دعم العاطلن، ســواء كانــوا أغنياء 
أم فقــراء. ثانيــا، عادة مــا يتم منح 
للموظفن فقط.  الشــركات  أسهم 
من املؤكــد أن هناك أســبابًا عديدة 
األرباح من أجل  لفرض ضرائب علــى 
ومخططات  للفقــراء،  الفوائد  متويل 
ملكيــة العمال. لكن هــذه القضايا 
مختلفة عــن القضية التي نحن اآلن 
بصددهــا: كيفيــة حتقيق اســتقرار 
اجملتمع من خــالل منح حقوق امللكية 
على رأس مال جوجل لكل من ساعد 
فــي إنشــائها، مبا في ذلــك مقدمي 
الرعاية الذيــن ال يحصلون على راتب 
ثابت، والعمال الذين لديهم عمل غير 

مستقر، فضال عن العاطلن.
وهنا، كمــا يتوقع املرء، جنــد الفكرة 
املدافعون عن  التــي يبثهــا  اخلاطئة 
الوضع الراهن. رفضت مدونة ألفافيل 
تاميز  فايننشــال  التابعــة لصحيفة 

حديًثــا، قضيــة نقــل مجموعة من 
األســهم من شــركات التكنولوجيا 
صندوق  إلــى  جوجل،  مثــل  الكبرى، 
ائتمان عام، وذلك على أســاس حتريف 
منطقنا األساسي على أنه عدم قدرة 
على تقييم ما فعلته جوجل من أجلنا. 
في محاولة حلرمان اجملتمع من حقوق 
امللكية إلى املكاسب الرأسمالية التي 
فإن  كمســتخدمن،  بإنشائها  قمنا 
التكنولوجيا  شــركات  عن  املدافعن 
الهائلة  املنافع  إلى  الكبرى يشــيرون 
)املبلغ  املســتهلكون  يتلقاهــا  التي 
الذي نحن مســتعدون لدفعه مقابل 
احلصــول على خدمــات مجانية مثل 

Gmail وخرائط جوجل(.
هذا يشــبه إلى حد ما تبرير مصادرة 
أسهمك في شــركة على أساس أن 
الشــركة تقــدم خدمــات قٌيمة لك 
ولآلخرين. باستعمال خدمات شركات 
التكنولوجيا الكبرى، نقوم بإنتاج جزء 
من رأســمالها في الوقــت احلقيقي. 
وبناًء على ذلك، يجب أن تكون ملكية 
هذا اجلزء مــن حقنا جميعــا وليس 

ملكية البعض فقط.

يانيس فاروفاكيس: وزير املالية 
األسبق في اليونان، وأستاذ علوم 
االقتصاد بجامعة أثينا.
بروجيكت سنديكيت

عبد الناصر النجار

انتهت جولــة جديدة مــن املواجهات 
األســبوع املاضي بن قــوات االحتالل 
وفصائل املقاومة في قطاع غزة، وألول 
اإلســرائيلية  الصحافة  تعتــرف  مرة 
بنحو كامل وحتى احملّللون السياسيون 
والعسكريون اإلسرائيليون بأن إسرائيل 
ُمِنَيــْت بهزمية فــي هذه اجلولــة، وأن 
حمــاس حصلت على وقــف إطالق نار 
500 صاروخ  أكثر مــن  بعد إطالقهــا 

وقذيفة باجتاه إسرائيل.
اجلولــة اجلديــدة بعيداً عــن االنتصار 
والهزميــة كشــفت عن عــدة عيوب 
تشكل كارثة ألقوى جيش في املنطقة، 
أو اخلامس على مســتوى  والســادس 

العالم على وفق بعض التصنيفات.
األولى، أكدت فشل منظومة  القضية 
منظومة  وهــو  احلديديــة«  »القبــة 
أجل  اخترعت من  إسرائيلية  صاروخية 
التصّدي للصواريخ قصيرة املدى وحتى 

القذائف الصاروخية. 
لقد أنفقت وحدات البحث العسكرية 
أمواالً طائلة إلنتاج هذه  اإلســرائيلية 
املنظومــة، ونصبــت قــوات االحتالل 
العديد مــن بطارياتها ابتداًء من حدود 
قطاع غزة وليس انتهاًء مبنطقة اخلليل 
والبحــر امليت وحتى مناطــق غرب رام 

اهلل.

فــي املواجهــة األخيرة هنــاك إجماع 
إسرائيلي على أن هذه املنظومة فشلت 
في اعتراض الهجمات الفلســطينية، 
الصاروخية  القذائف  إطالق  كثافة  وأن 
شــّتت هذه املنظومة، وأثبتت عجزها 
عن مالحقة هذه القذائف، إضافة إلى 
الكلفة الباهظــة لكل صاروخ مطلَق 

من أجل التصدي لقذيفة واحدة.
روج جيش االحتالل لهذه املنظومة في 
العالم، ونشــر معلومات وأخباراً تقول 
إن بعــض دول املنطقــة ابتاعــت هذا 

النظام من إسرائيل.
القضيــة الثانية، أن حمــاس لم تكن 
ترغب في التصعيد الشــامل، بل أكثر 
من ذلــك كانت تعــي أهمية تخفيف 
ردود الفعل اإلســرائيلية، والدليل على 
ذلك ما حدث للحافلة العسكرية التي 

تعرضت للتدمير بصاروخ »حمساوي«.
وســائل اإلعالم اإلســرائيلية بشــتى 
انتماءاتها السياسية، أعطت مساحات 
واسعة لتغطية احلدث، وأجمعت على 
أن حماس كانت قادرة على قتل عشرات 
اجلنود لو كان هناك قرار بذلك، ولكنها 
وخطيرة  مهمة  إشارة  بإرسال  اكتفت 
إلى اجلانب اإلســرائيلي، وقد جنحت في 
ذلك، ورمبا اسهم هذا احلادث، أيضاً، في 

سرعة عقد الهدنة.
اجلبهة  انكشــاف  الثالثة،  القضيــة 
الداخلية اإلسرائيلية، حيث إن مناطق 

مأهولــة تعرضت للقصــف وأصيبت 
مبان سكنية بنحو مباشر بالصواريخ، 
بل إن وحدات اجلبهة الداخلية واإلطفاء 
اإلســرائيلي لم تتمكن من معرفة أن 
هناك قتيــالً وجرحى في أحــد املباني 
التي تعرضــت للقصــف، وبعد إحلاح 
كبير مــن قاطني املنطقــة عثر على 

القتيل واملصابن. 
هذا احلــادث، أيضــاً، أكــد أن اجلبهة 
الرغم من كثرة احلديث  الداخلية على 
عن حتصيناتهــا واألموال الطائلة التي 
أنفقــت عليها ضعيفــة وأن احلقيقة 
رمبا تكون عكس ما تشيعه السلطات 
جبهتها  متاســك  عــن  اإلســرائيلية 

الداخلية.
باملقابل، حافظــت قوات االحتالل على 
ما يبدو علــى نوع من التــوازن بحيث 
إنها قلصت عدد املســتهدفن ما حال 
دون وقوع عدد أكبر من الشــهداء حتى 
ال تصــل األمور إلــى درجة الــال عودة 
والدخول في حرب شاملة. ولذلك كانت 
هناك إنــذارات بإخالء املباني للحيلولة 
دون سقوط عدد كبير من املدنين كما 

حصل في عدوان العام 2014.
املواجهة  رمبا كانت القضية األهم في 
أقوى،  أن حركة حماس خرجت  األخيرة 
بل متكنت مــن احلصول علــى جرعة 
وتيرة  املدى خفضت  أوكسجن طويلة 
اإلعالمي  املســتوى  فعلى  انتقادهــا، 

لوحظ أن احلــرب اإلعالمية توقفت بن 
الضفة والقطاع مبعنى بن الســلطة 
وفتح من جهة وحماس من جهة أخرى، 
واختفت عبــارات التخويــن والعمالة 
واالستســالم وغيرها من  الوطن  وبيع 

املصطلحات.
حماس اليــوم لديها قــدرة أكبر على 
املناورة ســواء لفــرض الهدنة طويلة 
املدى التي رمبا تســتمر سنوات إذا ما مت 
تخفيف احلصار املفــروض على قطاع 
غزة وإعطاء احلركة متنفســاً واســعاً 
ســواء مالياً أو اقتصاديــاً أو حتى في 

حرية احلركة.
القضيــة املهمــة األخــرى، تأثير هذه 
اجلولة مــن املواجهات علــى املصاحلة 

وإنهاء االنقسام. 
من الواضح اآلن أن إنهاء االنقســام لم 
يعد على األجندة في غزة، بقدر قضية 

رفع احلصار.
وإذا مــا خفف احلصــار وأقيم ممر مائي 
باجتاه قبرص خالل أشــهر، وفتح معبر 
رفح فترات طويلة وبشكل شبه دائم، 
وتدفقت األمــوال من اخلــارج، وازدادت 
حتويالت املغتربــن القدامى واجلدد، فإن 
وإنهاءه  واقعاً،  تصبح  االنقســام  إدارة 

مجرد ذكريات ليس إالّ.

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

أكتوبر، خاطب  األول/  31 تشــرين  في 
بــاراك بارفــي وميشــيل دون منتدى 
سياســي في معهد واشنطن. وبارفي 
هو زميل أبحاث في »مؤسسة أميركا 
األخيرة  الدراســة  ومؤلــف  اجلديدة« 
للمعهد بعنوان، »الواقعية اجلديدة في 
مصر: التحديات في ظل السيســي«. 
ودون تعمل على إدارة »برنامج الشــرق 
كارنيغي  مؤسســة  فــي  األوســط 
للســالم الدولي. وفيمــا يلي ملخص 

املقرر ملالحظاتهما«.

 باراك بارفي
في أواخر التســعينيات وأوائل العقد 
األول من القرن احلالي، شــهدت مصر 
اســتمدت  االقتصادي  النمو  فترًة من 
االستهالك  من  األولى  بالدرجة  دفعها 
احمللي وليــس من الصــادرات. ونتيجة 
لذلــك، واجهــت البــالد صعوبًة في 
وعانت  مدفوعاتها  ميزان  على  احلفاظ 
األجنبية.  العمــالت  في  حــاداً  نقصاً 
ولطاملا اعتمدت على عائدات السياحة 
واالســتثمار األجنبي املباشر لتغطية 
مثل هذا العجز، إاّل أن هذه املصادر من 

اإليرادات قد شّحت بنحو كبير.
الســعودية  العربية  اململكة  وبخالف 
وغيرها مــن دول اخلليج العربي، ال تُعد 
مصر دولًة ريعية تعتمد على ســلعة 
واحدة. وفي الواقــع، كانت أكبر متلق 
للمســاعدات األمريكيــة حتى حرب 
األيام الســتة، ورمبا كانــت أكبر متلق 
للمســاعدات اخلارجيــة مــن االحتاد 
السوفياتي. وبعد أن توّلى أنور السادات 
الســلطة فــي عــام 1970، زادت دول 
اخلليج مساعداتها للقاهرة فساهمت 
جزئياً بالتخفيف من وطأة مشــكالت 
مصــر في موازنــة املدفوعــات. وبعد 
1973 و«اتفاقيــات كامب  حرب عــام 
ديفيد« عام 1978، استأنفت واشنطن 

مساعداتها املالية إلى مصر.
وفي بداية السبعينيات، كان »صندوق 
النقد الدولي« ينّفذ مشاريع في مصر 
بصــورة متقطعة. ولكن مبــا أن هذه 
املشــاريع تناولت بنحــو رئيس ميزان 

املدفوعــات، فلم يحقق أي منها أي منو 
اقتصادي كبير. أما اليوم فقد حتســن 
وضــع القاهرة مــع البرنامــج احلالي 
لـ »صنــدوق النقــد الدولــي«، الذي 
تقوم مبوجبه مصــر بتنفيذ إصالحات 
البرنامج،  وقبل هذا  باملالحظة.  جديرة 
العمــالت  احتياطيــات  انخفضــت 
األجنبية إلى أقل من 15 مليار دوالر بن 
عاَمــي 2014 و2015، أو أقــل من ثالثة 
أشــهر من الواردات، وهــي احلد األدنى 
املوصى بــه من قبل »صنــدوق النقد 
الدولي«. ومنذ ذلك احلن، استقرت هذه 
االحتياطيات بفضــل األموال النقدية 

التي ضختها دول اخلليج.
وتشــكل الســياحة مصدر العائدات 
الرئيس في مصر. ولكن في الوقت الذي 
كان فيه عدد السياح الوافدين شهرياً 
إلى مصر حتــى عام 2015، قد ناهز الـ 
900,000  ســائح، فقــد انخفض هذا 
العدد إلى النصف في أعقاب التفجير 
اإلرهابي لطائرة ركاب روسية فوق شبه 
جزيرة ســيناء في تشرين األول/أكتوبر 
القطاع  ينتعش  ولــم  العام.  من ذلك 
منذ ذلــك احلن - األمر الذي يشــكل 
إلــى حاجة  بالنظر  كبيرة  مشــكلة 
مصر إلى خلــق700,000  فرصة عمل 
جديدة في الســنة جملرد مواكبة النمو 

السكاني.
وإضافــة إلى هذه املشــكالت املالية، 
يشــكل مشــروع »ســد النهضــة 
األثيوبيــة الكبرى« مصــدر قلق كبير 
أن يؤدي الســد  املرّجح  للقاهرة. فمن 
إلى انخفاض كبير في منســوب املياه 
الذي حتصل عليه مصر، خاصة عندما 
يتــم ملء اخلزان ليصل إلــى 70 مليار 
متر مكعب. ويســتند تفسير القاهرة 
حلقوقهــا في ميــاه نهر النيــل إلى 
عليها  توّقع  لم  استعمارية  معاهدات 
معظــم دول حــوض النيــل األخرى - 
وحتديداً معاهدة موقعة مع الســودان 
عام 1959 التي توفر ملصر كمية دائمة 
تبلغ 55 مليار متر مكعب ســنوياً في 
حن توّفر للســودان 18,5 ملياراً فقط. 
ووفقاً لـ »برنامج األمم املتحدة اإلمنائي« 

تتخطى كمية املياه التي تستخرجها 
مصر املعدل املنصــوص عليه. لذلك، 
ومن أجل احلد مــن الوقع املترتب على 
إمدادات املياه السنوية في مصر، يجب 
على واشــنطن أن حتــث أثيوبيا على 
الذي  الزمني  النظر في اجلــدول  إعادة 
وضعته مللء السد من أربع سنوات إلى 

سبع سنوات.
القاهــرة في مجال  يزال ســجل  وما 
حقوق اإلنســان مدعــاة للقلق. فقد 
الفتاح  الرئيــس عبد  اتخذت حكومة 
السيســي إجراءات صارمة ضد كافة 
أشــكال املعارضة، ورمبا بصــورة أكثر 
قمعية مما كانــت عليه في أثناء نظام 
جمال عبد الناصر. ففي اآلونة األخيرة، 
على ســبيل املثال، ألُقي القبض على 
كاتب جملرد انتقــاده تخفيضات الدعم 
القاهرة.  في  احلكومــة  اتخذتها  التي 
ولكــن، حتــى إذا كانــت واشــنطن 
املزيد من اإلجراءات  مســتعدة التخاذ 
بهذا الشــأن، فلن يكون الضغط على 
فعاالً  اإلنسان  حقوق  بشأن  السيسي 
كما يجب. ولعل األهم من ذلك، أن هذه 
القضية ال تشــكل أولوية بالنســبة 
إلى  الذيــن مييلون  ملعظم املصريــن، 

االهتمــام بصــورة أكثر باالســتقرار 
واألمن والتحسينات االقتصادية.

ويقيناً، أن القانــون اجلديد الذي أقرته 
احلكومة املصرية بشأن املنظمات غير 
احلكومية يطرح مشــكلة كبيرة أمام 
اجملتمع املدني. إاّل أن العديد من املصرين 
عبارة  احلكومية  غير  املنظمات  يعدون 
عن وكالء أجانب يعملون على إضعاف 
الدولــة، وذلك بالتماشــي مــع تزايد 
النزعة املعادية لألجانب في البالد منذ 

عام 2011.
واليــوم، هنــاك القليــل مــن األدلة 
على وجــود دعم شــعبي للمعارضة 
باستثناء  السيســي  السياسية ضد 
اإلسالمين. فأحزاب مصر اليسارية لم 
تعد تلقى جتاوباً منذ مدة طويلة، لتبقى 
اإلســالموية املعارضــة اإليديولوجية 
الوحيدة للحركــة الناصرية واحلركات 
القضــاء على جماعة  املماثلة. ولكن 
بعيداً  يــزال  ما  املســلمن«  »اإلخوان 
بالرغــم مــن وجــود عشــرات آالف 
اإلســالمين في السجن. وفي املاضي، 
فشــلت األنظمــة االســتبدادية في 
املنطقــة كتلــك التي ترأســها عبد 
الناصر ومعمر القذافي وحافظ األسد 

في القضاء على هذه احلركة. 
واليوم ما يزال الفرع املصري لـ »اإلخوان 
املســلمن« يتصرف كدولة داخل دولة 
ويقــّدم خدمات الرعايــة االجتماعية 
للكثيــر مــن املواطنن. ووفقــاً ألحد 
بن  ما  »اجلماعــة«  تُديــر  الباحثــن، 
1500 و2000 عيــادة طبيــة في مصر، 
بينما تنتمي إليها نحــو 20 في املائة 
من املنظمــات غير احلكوميــة البالغ 
عددهــا 5000 منظمة. وتبقى جماعة 
»اإلخــوان« منظمة مــن املهنين من 
الطبقة املتوســطة، ومــن املرجح أن 
تعاود الظهور عبر تشكيل جيل جديد 
مــن األعضــاء داخل حــرم اجلامعات، 
متاماً كما فعلت في سبعينيات القرن 
املاضي. ومع ذلك، سيكون من الصعب 
جمع التبرعــات ألن مموليها وداعميها 
التقليدين في اخلليج نأوا بأنفســهم 

عن »اجلماعة« في الوقت احلالي.

ميشيل دون
تُعد إدارة عدد الســكان العامل األهم 
في التنميــة االجتماعية واالقتصادية 
في مصر. وقــد أحرزت البــالد تقدماً 
ملحوظاً فــي احلد من معــدل النمو 

الســكاني منــذ ســبعينيات القرن 
املاضــي وإلى مطلع العقــد املنصرم. 
ولكن خالل الســنوات العشر املاضية، 
3,5 طفل  ارتفع معدل اخلصوبــة إلى 
لكل أســرة. ويبلغ عدد ســكان مصر 
حالياً أكثر من 96 مليون نســمة، ومن 
املتوقع أن يصل إلى 128 مليون بحلول 

عام 2030.
وتطــرح هذه األرقام مشــكلة كبيرة، 
خاصــة فيما يتعلــق بنقــص املياه. 
وبالتالي يُعد »ســد النهضة« مسألة 
وأثيوبيا.  القاهــرة  بن  ثنائية جوهرية 
فإذا اكتمل املشــروع ببــطء كما هو 
متوقع، فلــن تواجه مصــر انخفاضاً 
ســريعاً في كمية امليــاه املتوفرة لها. 
ولكن حتى لو لم يكن الســد موجوداً 
أساســاً، فســتبقى مصــر تواجــه 
حتديات حقيقيــة في كمية املياه على 
البعيد بســبب منوها السكاني  املدى 

وأساليب الرّي اخملتّلة.
وال تبــذل القاهــرة جهــوداً كافيــة 
ملعاجلة هذه التحديــات، بل تركز على 
املشــاريع الضخمة واملعالم الباهظة 
كالعاصمة اإلدارية اجلديدة. ويشــكك 
معظم املصرين بفائدة هذه األنواع من 
املشاريع. فال شك أن البالد تضم نسبة 
كبيرة مــن اليد العاملــة التي حتتاج 
إلى التوظيف، ولكن من خالل التركيز 
على مشــاريع ضخمة مشكوٌك فيها 
والســماح للجيش بالتوغــل عميقاً 
داخل االقتصاد، فــإن احلكومة ال تترك 
أمام القطاع اخلاص مجاالً كافياً للنمو 
مع أنه قــادر على تأمن أعــداد هائلة 
مــن الوظائف. وقد واصل املســؤولون 
الترويج للمزيد من االستثمار األجنبي 
املباشر والسياحة. ومع أن هذه األخيرة 
تؤّمن الكثيــر من الوظائــف، إال أنها 
تتطلب ظروفاً أمنية مواتية. أما قطاع 
الطاقــة الذي يعد واعداً أيضاً فال يوفر 

الكثير من الوظائف.
أجراها  التي  اجلديدة  الدراســة  وتقّدم 
بــاراك بارفي ملعهد واشــنطن الكثير 
من التفاصيــل املهمة، ولكنها تفتقر 
حرية  بشــأن  الكافية  املــداوالت  إلى 

فحالة  التنظيــم.  وحريــة  التعبيــر 
القمع في مصر أكثر قتامة مما تشــير 
إليه الدراسة، وأســوأ بكثير مما كانت 
عليه خالل عهد حســني مبارك. كما 
أن معظم ضحايــا العنف الذي ترعاه 
الدولة هم من الشباب، بينما لم تعد 

وسائل اإلعالم املستقلة قائمة. 
وبعــد الثورة، اســتعمل السيســي 
الوحشية  من  جداً  عالية  مســتويات 
إلعادة بناء جــدار اخلوف. ومن الصعب 
اآلراء احلقيقية للسكان احمللين  حتديد 
بســبب عدم وجود استطالعات جّيدة 
في مصــر. ومــن املرجح أن تســتمر 
سياســاته القمعية لبعــض الوقت، 
وتشــير العديــد من الدالئــل إلى أنه 
يخطــط لتعديل الدســتور من أجل 
إلغاء الشروط التي تقّيد فترة الواليات 
الرئاســية لكي يبقى في منصبه إلى 

أجل غير مسّمى.
وتوصي دراسة بارفي بأن تعمل الواليات 
املتحدة على الضغط على السيســي 
لكــي يتنّحى عــام 2022. يجب على 
واشــنطن أن تضع أيضاً سيناريوهات 
إذا لم يقــم بذلك. ونظراً للشــكوك 
املتناميــة التــي يبديها الــرأي العام 
املصري بشأنه، فقد يتمكن املسؤولون 
األميركيون من ممارسة املزيد من النفوذ 
هناك فــي املرحلة املقبلــة. وقد يقرر 
وضع  مجــدداً  األميركي  الكونغــرس 
شــروط علــى املســاعدات، أو تغيير 
ميزان »التمويل العســكري اخلارجي« 
وعوضاً  االقتصادي«.  الدعم  و«صناديق 
عن زيادة املســاعدة االقتصادية، يجب 
في  النظر  املتحــدة  الواليــات  علــى 
إمكانية تغيير وجهة املساعدات نحو 
املســائل املتعلقــة بامليــاه والتنمية 
خطوة  وهنــاك  والتعليم.  البشــرية 
مثمرة أخرى ميكن اتخاذها وهي تغيير 
من  العســكرية  املســاعدات  وجهة 
إلى  الكبيرة  القدمية  األسلحة  أنظمة 
اإلرهاب،  املتعلقــة مبكافحة  األنظمة 

وبالتالي تلبية أولويًة أكثر إحلاحاً.

معهد واشنطن
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غزة تتصّدر المشهد من جديد

مصر وواشنطن: التحديات في عصر السيسي

ما الذي فعله جوجل من أجلنا؟

في السنوات األخيرة، 
خضعت شركات 

التكنولوجيا الكبرى 
للفحص الدقيق 
إلتقان فن مظلم 

تحت قيادة الصحف 
التجارية واإلذاعة 
والتلفزيون: فهي 
تجتذب اهتمامنا 

وتبيعه للمعلنين الذين 
يدفعون المال. 



ثقافة10
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عبد السادة البصري
   

)) أنا ال أصيُخ السمَع إالّ لنداء 
قلبي ... قلبي ...

تلك القبضة الوردية الصغيرة
قلبي مركز العالم 

ومفتاح الكون (( ص34 
لكّل كائٍن حيٍّ طريقٌة خاصٌة في الدفاع 
عــن ذاته ، بحيث يبتكر أشــياء وأفعال 
غيــر موجودة أو متداولــة ليتخذ منها 
ساتراً منيعاً ضّد هجمات اآلخرين وبكّل 

أشكالها .
واملرأة البّد لها أن تثأر لنفسها وكيانها 
كأنثى أمــام ما يعتريها مــن جتاوزٍ وما 
ترتكــب بحّقها من حماقــات من قبل 

الرجل ــ الذكر !!
لهــذا جندها في حلظات تثــور ... وتتمرد 
..وتطلق العنان لــكل خيولها أن تدوس 
بســاتني الورد وحتولها الــى أرٍض جرداء 
قاحلــة مثلمــا زرعتهــا وروداً ومألتها 

بالعبق والعصافير !!
في مجموعتها البكر )) حينما يجهُش 
النرجُس بالبكاء (( تطلعنا   الشــاعرة 
البصريــة )) ابتهال قاســم الدبوني (( 
على صــورة أخــرى غير التــي تخزنها 
خياالتنا عن املــرأة ..وألننا نعرف أن املرأة 
كيان مجبول من الرومانسية والعطف 
واحملبة  وبستان حب ونبع حنان نصطدم 
مبا تصــوره الشــاعرة حيــث  جتعلها 
متمــردة .. ثائــرة لبنات جنســها .. إذ 
تقف بوجه الرجل وتعطيه درساً مبعنى 
احلب وااللتزام احلقيقي واحترام مشاعر 
اآلخرين وهذا يحســب لها كونها صوتا 
انثويــاً من حّقهــا ان تدافــع عن بنات 
جنسها   ،، فبرغم ما نقرأه في الصفحة 
األولى من كالٍم عن الوطن كما تقول :ــ 

)) في املدن التي حتصي خطاي
وتترصدني كصيادٍ ماهر

بكل شساعته
يبدو العالم 

قفراً أمامي (( ص5
جندهــا تتراجع عن هذا القول لترســم 

صورة أخرى مغايرة  بقولها :ــ
)) بعيداً عنك يا وطني 

أصاب بعمى األلوان
وتالشي البصيرة

اذا لم متتزج زرقتي ببياضك
مستحيل الوجود ... أنا 

واحلياة تفقد كل أسبابها 
في انحسار هوسي بك (( ص8 

بعد ذلك يأخذ كالمها منحى آخر ،، هو 
ـ الذي  ـ الرجلـ  احلديث مع اجلنس اآلخرـ 

يقوم بأفعال ال تروق لها أبداً :ــ
))حروبكم طعنت الربَّ في قلبه

 ووحشــيتكم هزأت بقوانني الغاب !!(( 
ص9 

لتظّل حتاكيه وترســم لــه الدرب الذي 
أراد أن يجعله  شــوكاً وحســكاً حتت 
قدميهــا ،، بينما هي ذات يوم زرعت فيه 
أزهاراً وحشائش حتت قدميه لكنه ليس 

بالكائن الذي تخيلته :ــ
)) أسبغُت عليك كل ما أملك 

من وجٍد وهيام 
ولم متنحني سوى ذّل اخلديعة !!(( ص12 
من هنــا تبــدأ احلكاية ،، زيــٌف وخداع 
ومراوغة في التعامل هي كل ما حصلت 
عليه من قبله ، رغــم إنها منحته كل 
شــيء جميل في الوجود ، لكنه بتعّنته 
وجبروته لم يفهم مــا يريده  بالضبط 

فأضاع كل شيء :ــ 
)) لعّلك تفهم إّن العالم 

أكثر اتساعاً من ذواتنا 
ً وأبعد كثيرا

من أوهامك !! (( ص15 
ألن الرجل ــــ الذكر،، يحتــاج املرأة ــ 
األنثى في كل مفصل من مفاصل حياته 
االجتماعية خلقها اهلل لتكون له أنيساً 
وسنداً وعوناً وشــريكاً في احلياة وعلى 
مر األيام والليالي املوحشة ،، ولوالها ملا 
جئنا للحياة ،، مبعنى ان املرأة ــ األنثى ــ 
هي األرض التي نبتت جذور البشرية في 
وحلومنا  عظامنا  سقيت  ومنها  رحمها 

وأرضعتنا احلب وما شابهه :ــ
)) وما أنتم أيها الرجال 

إالّ أرغفة أرحامنا
ونبيذ ليالينا

نحن لسنا قواريركم
بل أنتم أطفالنا الصغار

حتتمون بنا من البرد والريح 
واجلوع واملرض !! (( ص52

جنــد إن كل مقطع أو جملة ســّطرتها 
الشــاعرة هي تصوير حي لضمير املرأة 
الصــارخ في وجه االضطهــاد الرجولي 
لها ، حيث نبصر شموخ املرأة وكبرياءها 
وعّزة نفسها والتي صارت عالمات فارقة 

في أغلب قصائد اجملموعة :ــ
)) ال تنظر إليَّ عابساً

أو تتململ ...

هي أصول لعبتنا األثيرة 
وعليك حتّمل نتائجها (( ص 47 

بني هــذا التمرد الواضح على ســطوة 
الرجل جند ها تترك اشتغاالتها الشعرية 
األخرى من حيث رســم الصورة الفنية 
ذات العمق الفلســفي والتعبيري الذي 
مينح القارئ فســحًة من التأمل في كل 
كلمة لتبدأ اشتغاال آخر ومنحى جديد 

في التعامل مع األشياء من حولها :ــ
)) هذا العالم الكبير

بكّل اتساعه
يتكّور في أحضاننا 

كطفٍل وليد !! (( ص51 
وفي مكان آخر نقرأ :ــ 

)) هذه املدن املبنية بالدموع
املغلّفة بالبكاء
املؤثثة باحلروب

املسّورة بالغضب
واخلسارات واجلنائز

متى تقرع أجراسها
إيذاناً بالزوال ؟! (( ص55 

هذه الصورة التي ترسم مدناً نسكنها 
ونقرأ عنها الكثير وهي تشــتعل بكل 
دقائقهــا حروبــا وموًت متنحــك إجازة 
القبول بالدخول اليها من حيث الشكل 
ال األبواب  ألنها بنيــت بطريقة أخرى ،، 
إنها مدن اخلراب ،، كذلك نقرأها ترســم 

اإلنسان جماداً  واجلماد كائن حي :ــ
ً )) لذا ال أتعالى أبدا

على هذه احلكمة املقدسة
ألبته

مّرات يتحول اإلنسان وردًة
وأخرى تتحول الوردة الى إنسان (( ص58 

كما نقرأ أيضاً :ــ

)) ننسُج سماًء من دموعنا 
تكفي ألحالمنا املؤجلة (( ص62 

عبر هذه الرحلة املمتدة على مســاحة 
100 ورقة من القطع املتوســط جعلتنا 
الشاعرة ابتهال قاسم نقف أمام متردها 
الذاتــي ــ الثــأر لذاتها األنثويــة ــ أو 
للكائن احلي الذي يقاســمنا احلياة أمام 
واســتالب  والتحديات  الضغوطات  كل 
وميارسها  التي مارســها  الشــخصية 
ـ أو الرجل منذ  ـ الذات الكوريةـ  اآلخــرـ 
بدء اخلليقة وليوم النــاس هذا وصورت 
لنــا ما يحمله هــذا الكائن ــــ األنثى 
ــ من رّقــٍة ووداعٍة ورومانســية كبيرة 
تغطي على كل ما يريــد أن يرفع اآلخر 
من ســالح ،، كونها ــ اقصد املرأة التي 
تنطق الشاعرة بذاتها حتمل الوفاء والود 

لآلخرين رغم كل شيء :ــ 
))استبدلت نافذتي باألفق

في انتظار طيور 
صغيرة ملونة

تنثر الود والوفاء (( ص94 
خطا  رســمت  األربعــني  بقصائدهــا 
شــاقوليا لتعطينا صــورة عن عنفوان 
املرأة وعدم رضوخهــا لهيمنة وطغيان 
الرجل الذي يحــاول النيل منها ، ليأخذ  
كل حالوتها ورحيقهــا ثم يرميها على 
قارعة الطريق كأي سلعة تباع وتشترى  

.
إنها تقول :ــ  أنا امرأة وعليك أن تتعامل 
معــي وكأنني جزء ال يتجــزأ عنك أبدا 
،، امتاهــى معك وأكــون قريبة منك في 
الســّراء والضّراء وســأصير لك أرق من 
نسمة لكنني أمترد وأثور واخربش وازعق 
بوجهك إذا تصرفت تصرفا ال إنســانيا 
،، عليــك أن حتترمنــي وتعــرف قيمتي 
وقدري في هذه احلياة كشريكة لك ولن 
أفارقك العمر وسأفتح لك طرقا وأبوابا 

وشبابيك للمحبة والسعادة والدفء .
ابتهــال قاســم قّدمت نفســها بهذا 
الديــوان صوتا أنثويا يدافع عن ذاته أمام 
ذكوريــة الرجل ، رغم إنهــا وقعت في 
بعض األخطاء غير املقصودة  من خالل 
نــص أو نصني احتســبتهما على النثر 
وهما خاطــرة إضافة الى نصني موزونني 
ــ قصيدة تفعيلة ــ لكن ما قدمته من 
نصوص نثرية  و جتربتها األولى تشــفع 
لهــا وجتعلنــا نغض الطــرف عن هذه 
الهّنات وننتظر ما ســتبوح به في قابل 
األيام وما سترسمه ريشتها املبدعة من 

تعابير وصور !!  

يحاول البعــض الفصل بني بالد عربية وأخرى بحجة أو 
بغير حجة، ويقوم بافتعال العداوة بينهما لســبب أو 
آلخر. حتى وصل األمر إلى أن مباراة كرة، أو حفلة طرب، 
أو جلســة ســمر، تتحول إلى مناســبة مالئمة إلثارة 

الكراهية والبغضاء بني الشعوب.
في وقت ما جرى تأســيس جتمعات تطلق على نفسها 
اســم أحزاب األمة. فهنــاك حزب أمة مصــري، وآخر 
عراقي، وثالث ســوداني، وهكذا. وهي أحزاب إقليمية ال 
تقر بوجود رابطة خاصة بني العرب، وتنكر أي خصوصية 

جتمعهم ببعضهم البعض.
ولم يحدث هذا النفور بســبب ســعي قــوى خارجية 
فحسب، بل بتدخل العرب أنفسهم. حتى أن القوميني 
العرب الذين حكموا في حقبة ما بعد االستعمار، كانوا 
طرفاً فيه، بسبب إخفاقاتهم السياسية، وعجزهم عن 
بناء اقتصاد متني، وفشلهم في ترسيخ ثقافة وحدوية، 

وغير ذلك من أمور.
ولكن جميع »الناكثــني« حينما حتل بهم أزمة، أو تنزل 
بهم نازلة، يلتفتون إلى إخوانهم العرب، ويوسعونهم 
شــتماً، ولوماً، وتقريعاً، لتقاعسهم عن مد يد العون 

إليهم ساعة الشدة!
ومعنى ذلك أنهــم في قرارة أنفســهم يؤمنون بكل 
مبادئ القومية، التي يسخرون منها. ويعترفون بوحدة 

املصير، التي يتجنبون احلديث عنها.
والواقع أن هؤالء جميعاً ال يدركون أن ما يجمع بني العرب 
ليس السياسة، وال الزعامات، وال النظريات احملضة، ألن 
هذه األمور قابلة للتغيير بني جيل وآخر. ولكن ما يجمع 
بينهم حقاً هو الثقافة املشتركة، التي تأبى االنقسام 
إلــى ثقافات فرعية. فليس هناك رغــم احلدود املنيعة 
واخلالفات املزمنة والصراعات الدامية، ثقافة مصرية أو 
ثقافة ســورية أو ثقافة عراقية أو ثقافة لبنانية .. ألخ. 
ولم يجرؤ أي من دعاة االنعزال أن يتبنى واحداً منها، ألنه 
يعرف أنها لن حتوز على القبول في أي من هذه البلدان.

ومع أن الثقافــة مفهوم مختلف عليــه كثيراً، إال أن 
رموزها فــي العالم العربي ينتمون إلى بلدان مختلفة، 
ويحظون فيهــا باإلجماع. فطه حســني وجبران ونزار 
قباني واجلواهري ومالك بن نبي وعبد اهلل العروي ومئات 
غيرهم يقرأون من احمليط إلى اخلليج دون أي حساسية. 

ويؤثرون في  األجيال العربية دون أي حتفظ.
رمبا ال يؤمن كثيرون أن العرب شــعب واحد، ألن كل بلد 
من بلدانهم له أنظمة وقوانني وعادات وحدود مختلفة 
عن بعضها البعض. ولكن ال أحد ينكر أن لديهم ذائقة 
فنيــة وأدبية وتأريخية واحدة، وأن أي عمل ثقافي ناجح 

يجد له جمهوراً في جميع هذه البلدان.
حتى األقليات التي غدا صوت بعضها عالياً ومسموعاً، 
ال متتلك ثقافات أخرى غير العربية. وليس لديها ســوى 

مأثورات شفاهية متواضعة وقليلة االنتشار.
حينمــا تكون الثقافــة واحدة، فلن تســتطيع احلدود 
وال األنظمــة وال اجليوش وال الزعامات وال املســافات أن 
تفصــل بينها، ألنهــا األصل الذي تبنــى عليه الدول، 
وتنهض باسمه احلضارات، وتسن من أجله التشريعات. 
وليس بإمــكان كائن ما أن يتجاهل هــذه احلقيقة، أو 

يغض النظر عنها على اإلطالق.

الثقافة المشتركة

قراءة في مجموعة )حينما يجهش النرجس بالبكاء« 
للشاعرة البصرية ابتهال قاسم الدبوني

بالتمرد تدافع عن ذاتها.. 

دراسة

الشاعرة البصرية ابتهال قاسم

عالء الدين العالم
 

املليئــة  القصيــرة  حياتهــا  فــي 
باالضطرابــات النفســية والتحوالت، 
والزاخرة بالشعر واليوميات، استحالت 
الشــاعرة األميركية سيلفيا بالث إلى 
أيقونــة التحرر الفــردي، وغدت األنثى 
الرمز في االســتدالل على أثر الهيمنة 
الذكورية فــي اجملتمعــات احلديثة، ال 
الشــاعر  زوجها  ســيما عالقتها مع 
اإلنكليــزي تيــد هيوز، تلــك العالقة 
املضطربة التي انتهــت بها أخيرًا إلى 

االنتحار.
لقــراءة أثر بالث منــذ موتها مدخالن 
اثنان، األول: تفســير مباشر لنصوص 
بزوجها  بالث يحد ســيرتها بعالقتها 
فقط، وانطالقا مــن هذه العالقة يقرأ 
أصحاب هذا االجتــاه كل إرث بالث من 
هذا املنظور، بينما ينفتح االجتاه الثاني 
لقراءة بالث على االنطالق من ِشعرها 
نفسه، ِشعرها الذي دأبت على كتابته 

منذ طفولتها املبكرة.
وهذا اخليار األخير هو ما اعتمده اخملرج 
البلجيكي Fabrice Murgia في عرضه 
املقــدم حديثــا في املســرح الوطني 

البلجيكي SYLVIA )سيلفيا(.    
يدخــل اجلمهــور بالتــوازي مع عرض 
املاضي  القرن  مشاهد من ســتينيات 

على شاشــة في منتصف اخلشــبة، 
تظهر فيها نساء يقمن بأعمال يومية 
كالتســوق. تعكس الصورة املعروضة 
رومانسية زمن الستينيات حيث احلياة 
الرومانسية  احلرب، هذه  بُعيد  الرغيدة 
التــي يكشــف زيفهــا العــرض في 
ســرده حلياة بالث. على اخلشبة يجري 
حتضيــر الفضــاءات اخملتلفــة: فضاء 
للموســيقيني يدنوه فضاء للمونتاج، 
وعلى اليسار فضاء ملغنية وبيانو يدنوه 
فضاء لكواليس. في املنتصف ينتصب 
فضاء مطبخ سيلفيا التي تظهر وهي 
حتّضر طعاًما البنيها )فريدا ونيكوالس( 
وحتّضــر أيًضــا النتحارهــا بالغاز في 
الوقــت ذاته لتتوقف مــن بعدها عن 

احلياة/ الكتابة.
العرض من املشهد األخير في  ينطلق 
حياة سيلفيا بالث ليقدم ومضات من 
حياتها، ومشاهد مفصلية من مسار 
الشاعرة الشابة، مقدًما االنتحار ليس 
كناجت صدمة مباشــرة بــل كنتيجة 
لهذه الــروح العاصفة التي امتلكتها 
املوت  اختبار  إلــى  والتي دفعتها  بالث 
كفن »فن لكل شــيء، وهو فن أتقنه 

بشكل استثنائي«.
لــم تلعب دور بالث فــي العرض ممثلة 
واحــدة، فالشــخصيات التــي يراها 
اجلمهور في البداية تشاركه مشاهدة 
املادة الفيلمية على الشاشة ستلعب 
املمثالت  وســتتبادل  بالث،  دور  أغلبها 

دور الشــاعرة في ســبيل تقدمي رؤية 
حول حيــاة بالث فــي كل مرحلة من 
مراحــل حياتها. فعلى ســبيل املثال، 
متكنت املمثلة األولــى التي لعبت دور 
بــالث في انتحارها، مــن عكس احلالة 
النفســية املزريــة لبالث فــي وقتها، 
فبدت مالمحها القاسية واملتعبة وبدا 
عليها أنها أكبــر من عمرها احلقيقي 
وقــت الوفاة )31 ســنة( مدللة بذلك 
على ضخامة الهزات النفســية التي 
تعرضت لها بالث في حياتها. بينما جند 
أن املؤدية التي لعبت دور بالث في بداية 
دراستها ومراهقتها كانت تشع طاقة 
وعنفوانًا، كذلك احلال مع بالث الزوجة 
احملبة لزوجها، والتي تطير كالفراشــة 
حينما ينجح تيد في نشــر مجموعة 

نصوص.

حلظة الزواج حلظة تراجيدية
أما حلظة الزواج فجعلها العرض حلظة 
تراجيدية في حياة بالث، إذ كانت فعال 
هي اللحظــة التي غيــرت حياة هذه 
الشــاعرة لألبد، وذلك يقدمه العرض 
بصورة جلية عبــر املؤدية التي لعبت 
دور بالث في عرســها، وعبــر الفضاء 
العام للمشــهد. أما بالث الشــاعرة 
فهــي في فضــاء آخر، تقــف وحيدة 
وتنفجر طاقة وشعرا  خلف ميكرفون 
وحرية، ولرمبا تلــك هي بالث احلقيقية 
لوال هيمنة الذكر على حياتها وضغط 

مؤسســة العائلة عليهــا، فهي كما 
عبــرت بقصيدتها »اســتعارات«: »أنا 
أنا  لفظية/  مقاطع  بتســعة  أحجية 
فيــل/ أنا منزل ثقيل/ بطيخة متشــي 

على ساقي نبتة رفيعتني«.
أين الزوج من كل ذلك؟ من سيلعب دوره 
في العرض؟ ذلك كان ســؤال املمثالت 
ليتوجهن  الكواليــس،  فضــاء  فــي 
بعد الســؤال إلى اجلمهــور، وينتقني 
واحــًدا من املتلقــني، يصعدن به على 
بالستيكًيا،  قناعا  ويلبســنه  اخلشبة 
طالبــات منــه أن يــؤدي دور تيد هيوز 
على امتــداد العــرض. إن تيه املتلقي 
اخملتار، وتتبعه حلــركات املمثلني، جعال 

من شــخصية تيد ألعوبة مضحكة، 
ورجاًل أبلــه، مقدما العرض بذلك نقدا 
للهيمنــة الذكوريــة املغلفة بأغلفة 
مشــهد  ولعل  إلخ.  احلب...  األســرة، 
احلوار الصحافي مع تيد هو املشــهد 
األبرز في هذا الســياق، حيث يبدو تيد 
مغفاًل يتحدث عن نفســه دون ترابط، 
في الوقت نفسه حتاول بالث أن تقدمه 
بطريقة أفضل وأكثر ألًقا وهو ال ينفك 
البــوح باحلماقــات مقدما صورة  عن 

كاريكاتورية عن الذكر املهيِمن.

ورشة عمل ضخمة
 SYLVIA تستحيل اخلشــبة في عرض

إلى ورشــة عمل ضخمة، فالديكورات 
تتحرك باســتمرار لالنتقال من فضاء 
إلى آخــر في حيــاة بالث، ومــع هذا 
التحريك تتحرك الكاميرات التي تصور 
املشــاهد بنقل مباشر على الشاشة 
التي في املنتصف. وإذا كان من مخاطر 
الشاشات في العروض املسرحية أنها 
إلى استسهال يخلو  أحيانًا  تستحيل 
من املعنى، إال أن الشاشة في العرض 
لم تكن كذلك، بــل إن حضورها كان 
أساســيا إلمتام املعنــى، فالكاميرات 
كانت تقدم كلوزات من حياة سيلفيا 
بــالث، لقطة مقربة تتجــاوز اللقطة 
العامة املأخوذة عــن بالث، ناهيك عن 

العناية بإخراج الصور البصرية وضبط 
الكادر والتقاط التفاصيل املبتغاة. ورمبا 
يتم معنى الشاشة في نهاية العرض، 
حينما تنزل الشاشة ومتزقها املمثالت 
الالتي لعنب دور بالث، في داللة واضحة 
علــى تدمير أي صورة اســتهالكية أو 
منطية عن بالث، حتــى لو كانت صورة 
العــرض ذاته، فهذه الشــاعرة تتجاوز 
بنصها وحياتها املشــتعلة أي صورة. 
في السياق نفســه، لعبت املوسيقى 
دورًا أساسًيا في ضخ الشاعرية  احلية 
العرض، شــاعرية بالث على وجه  في 

التحديد.
»بينمــا تقــف منتصــرًا مبعطفــك 
وياقتك، أمكث رابطــة اجلأش، متدثرة 
بردائــي اإلغريقــي/ عاقــدة شــعري 
كامــرأة إغريقية، عالقــة في نظرتك 
السوداء/ وقد استحالت إلى مسرحية 
تراجيديــة: بعد هذا البــالء العظيم/ 
أي طقوس مــن الكلمات/ ميكن أن ترمم 
اخلراب؟«؛ ال يُقرأ شــعر بالث السالف 
على أنه خطاب شخصي لزوجها تيد، 
بقدر ما هو صــوت أنثوي في وجه كل 
النظام األبوي الذكــوري املهيمن على 
ُجّل ما  البشرية، ولعل ذلك  اجملتمعات 
أراد أن يقوله عرض SYLVIA في تقدميه 
سيلفيا  باسم  مســرحًيا  مانفيستو 

بالث.

*ضفة ثانية

مسرح

شعر

العرض المسرحي »سيلفيا«: استعادة بالث األنثى الشاعرة*

مشهد من العرض املسرحي »سيلفيا«

بوشعيب كادر

عدت إلى املدينة
دخلتها في غبش الليل

والناس نيام
شممت املكان ككل

الكالب الهاربة

حني تعود
تأتي الذكريات متثاقلة 

تبتعد املدينة عني
لم أتعرف عليها

أدوخ في شوارعها
قبل أن يستفيق

حراس املدينة
سماسرة السماء

وعسس اجلنة

ذاكرتي تخونني
وما أمرَّ اخليانات

ل وجه املدينة تَبدَّ
تَقّشر كدهان حائط

ن فنفخته الرطوبة تعفَّ
ظّلَك هذا احلبل املدور

على عنقك يأخذ بُخناٍقك
الفكاك لك منه 

تستيقظ من النوم

تنهض 
وحني حتاول الهرب ينكمش احلبل

فيعصر عنقك أكثر
تصحو مسرعا كل صباح

لتلحق باملدينة
تصحو ويبقى ٍظلك

مستلق على السرير 
تخادعه

تتحني الفرصة للفرار منه

في اللحظة احلاسمة
متتد يدي مِلقبض باب شقتي

يلتصق بي ظلي
فأسحبه كالصليب

وحني أجلس يلبسني
كمعطف ُكحلي

يتبعني كمفتشي الروايات البوليسية
يفتش َشعري

يُدق مبطرقة على رأسي

يفحص أين تختبئ اجلرمية؟
يقفز كمظلي بداخله

فيسقط على أرض منهكة
تلك اللحظة التي يخامرك

فيها إحساس
بأنك انتصرت على احلياة

وأنك أكبر من سمائها
تسقط كدلو مخروم

يبحث عن ماء

فيصطدم باألتربة واألحجار
وبقايا مدن

وحني يهجم الليل عليك
يختفي فيك كاجلرح

وال يهادن
اشرب أكثر حتى يختمر

العنب في َكبدك
ويفيض خمرا

يغسل ماضيك للحظات

ما أمرَّ الخيانات
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إعالن ثورة أيلول 1961
* متى وأين أطلقــت أول رصاصة لثورة 

أيلول ؟
البارتــي املشــاركة في  - حــن قــرر 
اإلنتفاضة، كانت ذكرى ثورة الســادس 
من أيلول عام 1930 قد حلت، ووصل إنذار 
اإلنتفاضة،  بشأن  قاسم  من عبدالكرمي 
ولكــن الرفاق في بهدينــان وبدون علم 
اللجنــة املركزية للحــزب هاجموا في 
9 أيلــول 1961 علــى زاخــو والعمادية 
ومناطق أخرى وإســتولوا عليها. وحن 
علم قاســم بذلك خاف أن ميتد اللهيب 
الى مناطق أخرى، وهكذا أرســل يوم 11 
أيلــول طائراته وجيشــه للهجوم على 
جتمعات العشائر في دربنديخان وخلكان 
يومــن فهرب  وقضى عليهــم بظرف 
اجلميع وعادوا الى منازلهم وهناك أبرقوا 
لقاسم ببرقيات الوفاء واإلخالص.وبقينا 
نحن كوادر احلزب بدون ســالح. وسأورد 
لك حدثن وقعا في تلــك الفترة.فقبل 
11 ايلــول ذهبت الى منطقة شــهرزور 
وفي قرية "تلة صفا". جمعت العشائر 
هناك، وحلفتهم باملصحف أن يساندوا 
احلزب بقيــادة املال مصطفــى، الوحيد 
الذي لــم يحلــف بالقــرآن كان احلاج 
مشــير والد األخ القيادي شوكت احلاج 
مشــير، كنا جالســن حن هب واقفا 
وقال "مام جالل أنا لــن أحلف بالقرآن، 
ولكنــي أعاهدك أنت بالــذات أن أبقى 
معك وأساندك الى آخر يوم في حياتي. 
وإعلــم جيدا بــأن كل الذين أقســموا 
أمامك هم كاذبــون، حلفوا بالقرآن زورا 
ولكنهم ليســوا معكم". وهكذا حن 
لعلع الرصاص لم يبق معنا أحد منهم 
غير احلاج مشير، كما حدث الشيء ذاته 
في مناطق خلــكان وبازيان حيث تخلت 
العشــائر هناك عن احلزب ولم يبق غير 

احلزبين بدون سالح أو مال.

* ومــا كان موقف البارزانــي بعد تلك 
الهزمية املروعة للبيشمركة؟

- أبــرق املال مصطفى والشــيخ أحمد 
الــى احلكومة وأظهــرا والءهمــا لها 
ونســاند  احلكومة  نؤيد  "نحــن  وقالوا 
البرقية  نســخة  ومازالت  اجلمهورية"، 
موجودة، فقامــت احلكومة بإصدار بيان 
بالطائرات فوق عشــائر بشــدر  ألقته 
ورانية وتقول فيــه "إن املال مصطفى و 
الشيخ أحمد أعلنا والءهما للجمهورية 
و للزعيم عبدالكرمي قاسم، عليه نطلب 
منكم عــدم التحرك واإلنصــراف الى 

منازلكم ككل املواطنن".

* هل أرســلت البرقية بعد أحداث 11 
أيلول؟

- نعم..نشــرت البرقيــة بعــد هجوم 
القــوات احلكومية، ومن يــوم 9 الى 18 
من ذلك الشــهر لم يســمع شيء عن 
املال مصطفى  حركة بهدينان، فموقف 
أدى الى إنهيــار تام مبعنويات املنتفضن 
في بهدينان. وكانت هناك بذلك الوقت 
قوات كبيــرة بقيادة علي عســكري و 
علــي حمدي و احمد عبــداهلل، وكانت 
العمادية و زاخــو و العديد من املناطق 
األخرى حتت ســيطرة احلــزب، و إلتحق 
مئــات أفراد الشــرطة و املدنين بهم و 

شكلوا هناك قوة كبيرة.
بدأت الثورة بإسم احلزب واملال مصطفى، 
ولكــن عندما أبرق املــال مصطفى الى 
قاسم قال الناس "لقد خدعونا وهدموا 
بيوتنــا"، ولذلك تخلوا عــن اإلنتفاضة 

وإستسلموا للحكومة.

 القصف اجلوي األول لكردستان
* متــى أســتؤنف القتــال و ماكانت 

أسبابه؟
- ال أعرف األســباب، ولكن في 18 أيلول 
إرتكب قاســم خطــأ تاريخيــا كبيرا، 
حن أمــر بقصف منطقة بــارزان بعد 
أن أنذر الشــيخ أحمد بضرورة طرد املال 
مصطفــى من هناك أو أن يستســلم 
للحكومــة. فلــو لم يقصف قاســم 
منطقة بارزان لكان األمر قد إنتهى ولم 

يحدث أي شيء.
فــي تلك الفتــرة حدثــت واقعة أخرى 
أغضب املال مصطفــى كثيرا من نوري 
أحمد طه الذي كان مســؤوال عن محور 
بينجوين. فعشــائر املدينــة ذهبوا الى 
نوري وعاتبوه قائلــن "أنتم خدعتمونا، 
قلتم لنــا بأن املال مصطفى معنا وبأننا 

ســنفجر ثورة، ولكن ظهر عكس ذلك، 
فأين هو املال مصطفى؟ها نحن قد ثرنا 
وتشردنا وهدمنا  وخرجنا على احلكومة 
بيوتنا، ولكــن املال مصطفى جالس في 
واإلخالص".  بالوالء  لقاســم  يبرق  بيته 
فرد عليهم نوري ضاحــكا "لقد إنتقم 
منكم املــال مصطفى، فحن عاهدمتوه 
عام 1945 بأن تكونوا مع ثورته خذلتموه، 
وها أنتــم تنتفضون وهو يخذلكم، هذا 

إنتقام منه ملا بدر منكم".

* وهــل نفذ الشــيخ أحمــد مطالب 
قاسم؟

- غادر املال مصطفى و300 مسلح معه 
منطقة بارزان بناء على طلب الشــيخ 
أحمد و ذهبــوا الى منطقــة بهدينان 
وأعلــن الشــيخ والءه لقاســم وذهب 
لزيارتــه وقال  "نحــن مخلصون لك وال 

عالقة لنا البتة مبا حدث".

* يعني وقعت أحــداث مثيرة في فترة 
قصيرة؟

- نعم كانت أحداثــا مثيرة، فقد هاجم 
البارتــي في 9 أيلول منطقــة بهيدنان 
وإســتولى على  بعض املدن هناك. وفي 
11 أيلــول قصــف قاســم دربنديخان 
وبازيــان وخلكان التي كانت العشــائر 
تتجمــع فيهــا، وفي 18 ايلــول قصف 
هذه  ونتيجة  بــارزان.  قاســم منطقة 
املعارك إنقطعت اإلتصاالت بن قاســم 
والبارتي متاما، ورغم أن قاسم طلب بعد 
عدة أشهر أن يلتقي بأحد قيادات احلزب، 
لكنه بعد 11 ايلول عقد مؤمترا صحفيا 
وكشف عن عدة وثائق وقراره بحل احلزب 
ومنعــه وأعلن "بأنهــم أصبحوا خارج 
القانون" ثم صادر ممتلكات احلزب. وبعد 
عدة أشــهر أرسل قاســم بطلب أحد 
قادة احلزب وارسلنا املرحوم نوري شاويس 
اليه، ولكن قاســم رفض كل ما طرحه 
شاويس، وهكذا إنقطعت العالقة متاما 

بن قاسم واحلزب.

مخاضات الثورة املسلحة
* هل نستطيع أن نعد إنتهاء العالقة 
بني قاســم و البارتــي بداية حقيقية 

لثورة أيلول؟
- كمــا بينت ســابقا، قبل فتــرة من 

إندالع الثورة كان العديد من العشــائر 
في مناطق مختلفة من كردســتان قد 
إنتفضــت، في الســليمانية إنتفضت 
عشــائر اجلاف في منطقة ســورداش، 
وعشائر الهموند واحلاج ابراهيم جرمكا 
والشيخ  عزيري  إســماعيل  قادر  واحلاج 
طيفور ســركلو وكويخا إسماعيل تالن 
والشــيخ محمود كاريزة، وعشائر أخرى 
في مناطق شــهربازير وخوشناو وجبل 
سفن. وقاد اإلنتفاضة كل من املال ماتور 
ومحمــود وأحمد كاوانــي، ثم مام طه 
مســؤول جلنة محلية شقالوة وآخرين.
وإلتحق بهم عدد من أفراد شرطة أربيل 
وأخذوا معهم أسلحتهم فتحولوا الى 

قوة مسلحة وإستقروا بجبل سفن.
وفي محــور آخر في خلكان جتمع أغوات 
بشدر والشيخ حسن بوسكن وهباس 
خرج  وفــي كويســنجق  أغا.  مامنــد 
محمــود أغا كاكةزياد وعــدد آخر معه 
وأقاموا مقراتهم بجبل هيبت سلطان، 
وكان الناس جميعا منتفضن بناء على 

رسائل وتوصيات املال مصطفى.
أما املكتب السياســي فقــد كان على 
علم فقــط بتحركات بهدينــان والتي 
حدثت بدون علمه، وكان مسؤول احلركة 
هناك علي عســكري وأخــذ هو وعلي 
حمــدي وأحمــد عبداهلل زمــام األمور 

بأيديهم هناك.
وفي املناطق األخرى مثل الســليمانية 
لــم تكن لنا قيــادة ماعــدا مركز لواء 
الســليمانية وكنت مسؤوال عن الفرع 
هناك، أرسلنا كوادرنا الى وسط اجلماهير 
الضرورية،  واألرزاق  بالغــذاء  وأمددناهم 
ولم تكن لدينا أية قوات مسلحة، وعلى 
الرغم مما حدث فإن املكتب السياســي 
كان اليزال يؤمن بأن احلركة العشــائرية 
التاريخ  غير محبــذة، وأظهرت وقائــع 
فيما بعد صدقية بأن احلركة العشائرية 
ثم  الفشــل،  كردســتان مصيرها  في 
أن األغلبية ممن ثــاروا كانوا من األغوات 
واإلقطاعيــن وكان هدفهم واحد فقط 
الزراعي  قانون اإلصــالح  وهو محاربــة 
وأن يحتفظــوا مبكانتهم وســلطتهم 

اإلقطاعية والعشائرية.
وبداهة لم تكن اإلنتفاضة بهذا الشكل 
أمرا مقبوال من املكتب السياسي، رغم 
أنه لم يعارضهــا، ولكن املال مصطفى 

وبالضد من موقف املكتب السياســي 
للتحرك،  ويشــوقهم  هؤالء  يحث  كان 
ليزجهما  ثقلــه وشــهرته  وإســتغل 
في خضــم تلــك األحداث.ففي جميع 
جوالته على املراكــز احلزبية كان يوصي 
مســؤوليها مبعاضدة احلركة وتأييدها. 
وكما حتدثت ســابقا فإن املال مصطفى 
لــم يكن يتصور بأن تتســع اإلنتفاضة 
بهذا الشــكل املثير وتتحــول الى ثورة 
شــعبية، كان يعتقد بأنها مجرد ورقة 
ضغط ضد عبدالكرمي قاسم، وأن قاسما 
ســيضطر الى تقدمي تنــازالت ويخضع 
ملطالبــه. ومــن جانبه ســعى املكتب 
الشعبي  الغضب  يوظف  أن  السياسي 
ضد احلكومــة الديكتاتورية وتصرفاتها 
إعترافه  وعــدم  الكردي  الشــعب  ضد 
باحلقــوق القوميــة، وأراد أن يحول ذلك 

الغضب الشعبي الى نضال سياسي.
فــي تلــك األثنــاء إســتغل املكتــب 
السياســي حلول ذكــرى 6 أيلول لكي 
يدعو الشــعب الى اإلضــراب العام في 
جميــع مناطــق كردســتان، وأن ينقل 
ســاحة النضــال الى داخــل املدن بدل 
حصرها في القرى. وهكذا بناءعلى دعوة 
احلــزب نفذ اإلضراب في مــدن كركوك 
والسليمانية وأربيل وكويسنجق ورانية 
والشــيخان  والعمادية  ودهــوك  وزاخو 
واألتــروش وغيرهــا وكان إضرابــا عاما 
ناجحا.وقامــت اجلماهيــر بالعديد من 
مطالبهم  وقدموا  وتظاهروا  الفعاليات 

بعرائض وبرقيات موجهة الى احلكومة.

* بعد كل هذه األحداث كيف تأسست 
قوة البيشمركة؟

- القــوات املســلحة كانت بالشــكل 
التالي:

جمع هبــاس اغا فــي منطقته بحدود 
جمي  في  ونحــن  مســلحا،   180-150
ريزان إســتطعنا أن جنمع 12 فردا ولدينا 
فقــط 3 بنادق. وأنا تســلحت ببندقية 
صيد، واألستاذ جالل عبدالرحمن إشترى 
بندقية إنكليزية مباله وآخر يدعى حسن 
كولوبو هــرب من اجليــش وجلب معه 
توراغي ميلك  إنكليزية، ورمضان  بندقية 
مسدســن واآلخرون جميعــا كانوا بال 
ســالح. وتعرضنا الى محنة كبيرة في 
املنطقة، ألننــا كلما ذهبنــا الى قرية 

يطردنا أهلها خوفــا من قيام الطائرات 
أضطررنــا  بقصفهــا،  العســكرية 
للذهاب الى منطقة جمــي ريزان التي 
كانــت خاوية على عروشــها ولم تكن 
فيهــا أية قرية عامــرة. أقمنا لنا هناك 
مقرا، أما الرفــاق اآلخرون ومنهم حمة 
ماوتي،  وكويخا عبدالكرمي  حاجي طاهر 
فقــد ذهبوا الى منطقــة قاميش ودري 
وإســتقروا هناك وكانوا قوة مؤلفة من 
10-15 شــخصا، وبقية الكوادر احلزبية 
تفرقوا وهامــوا على وجوههم متوزعن 
بن قرداغ وسهل شهرزور، وذهب حلمي 
علي شــريف ومعه قواتــه من خانقن 
الى هورين والشــيخان وإســتقر بجبل 
مبو ومعه 30 نفرا مسلحا، ومع ذلك لم 
نكن قد تلقينا أية أوامر سواء بالثورة أو 

بالتريث.   

تخلي البارزاني عن الثورة وسفره الى 
تركيا

* وأيــن كان املــال مصطفى في خضم 
تلك األحداث؟

- لــم نكن نعرف ماذا يفعــل وأين هو؟ 
تلقينــا خبرا عن طريق علي عســكري 
وأحمد عبــداهلل وعلي حمدي يفيد بأن 
البارزاني حل هناك ببهدينان، وأنه ينوي 
اللجوء الــى تركيا أو ســوريا كالجيء 
سياســي. وأفاد اخلبر الواصــل بأن املال 
مصطفى الينــوي القتــال وال الثورة!. 
وحاول الكثيرون هناك أن يثنوا البارزاني 
عن الســفر وأن يتخلى عن هذه الفكرة 
خصوصا علي عســكري، علي حمدي، 
علي  خوشوي،  أســعد  عبداهلل،  أحمد 
خليل وغيرهم، لكن املال مصطفى كان 
مصرا على رأيه، وحاول أن يســتحصل 
موافقــة تركيــا، لكنــه تلقــى جوابا 
بالرفــض، ثم حــاول عن طريق ســوريا 
وأبلغوه بدورهم برفض إستقباله، لذلك 
أضطر للبقاء في كردســتان. وكنا نحن 
في الســليمانية وأربيل بقينا وحدنا وال 
نعرف ماذا نفعــل، وعليه طالبنا بعقد 
إجتمــاع للقيــادة لكي حتســم األمر 

وترسينا على بر.
وبعــد فتــرة قصيــرة إنقشــع الغبار 
وهدأت األوضــاع، فإجتمع العدد األكبر 
من أعضاء القيــادة في كانون األول من 
عام 1961 في قرية عــودالن قرب جمي 

ريزان، وتقرر هناك بإجماع اآلراء الشروع 
بالنضال املسلح ولكن ليس حتت عنوان 
الثورة بل حتت إســم "احلركة املسلحة 
الدفاعية". وكان هناك صوتان معارضان 
ضد الثورة وضد الكفاح املســلح وهما 

علي عبداهلل و نوري أحمد طه.
كان رأي علي عبداهلل أن هذا القرار قد 
يدفع بعبدالكرمي قاسم أن يعلن التحول 
الــى الدميقراطية ويحققها في العراق 
ليســحب البســاط من حتت أقدامنا، 
ولذلك دعــا الى التفــاوض والتصالح 
معه وليس الثورة عليه. أما نوري أحمد 
طه فقد كان يرى بأن أي عمل أو حركة 
يقودها املال مصطفى ستكون نتيجتها 
الفشل، وقال "أنا لي جتارب سابقة مع 
املال، فكل حركة يقودها ســتؤول الى 
منذ  فتصرفاته  واإلنتكاســة،  الفشل 
يوم عودته من اإلحتاد الســوفيتي وحلد 
االن تؤكــد بأنه اليريد التحزب وهو ضد 
احلزب، ويصــادق اإلقطاعين ويعتبرهم 
قوته الرئيســة، عليه أرى بأن النخوض 
الكفاح املســلح و أن نسعى بدال عنه 
الى التصالــح و التفاوض مع احلكومة 
و أن نبحــث عــن حلــول سياســية 

لقضيتنا".

* هذا رأيهم، وما كان موقفك أنت؟
- جميع أعضــاء القيادة وأتذكر منهم 
األســتاذ ابراهيم أحمد و نوري شاويس 
و املــال ماتــور و عمــر دبابــة و جالل 
عبدالرحمن دعموا قرار الثورة و النضال 
املسلح و أنا كنت معهم، و كتبنا ألول 
مرة شعارات الثورة هناك، و كنت كتبت 
معظمهــا بعضها بالعربيــة و أخرى 
باألســاس  فاإلجتماع  الكردية،  باللغة 
عقــد حتــت إشــرافنا و كنــت أكتب 
محاضرها ويراجعها اإلســتاذ ابراهيم 

أحمد.

 * وما كانت تلك الشعارات؟
- مت نشــرها بجريــدة خبــات في ذلك 
الوقت منها "الحلول إال بالدميقراطية، 
وال دميقراطيــة بــدون حتقيــق احلقوق 
بعض  وكذلــك  الكرديــة،  القوميــة 
الشعارات حول احلكم الذاتي احلقيقي، 
وشــعار "كردســتان أو الفناء". والذي 
إنتشــر فيما بعد كالنار في الهشيم، 

وكنت أنا من صاغ ذلك الشــعار. وفي 
احلقيقة إقتبســته من شــعار الثورة 
الكوبية الــذي يقول "الوطن أو املوت"، 
وحاولت إلباســه زيا كرديا بالتعاون مع 
األســتاذ إبراهيم أحمد، فغيرت الوطن 
بالفناء،  املــوت  وغيــرت  بكردســتان، 

وأصبح الشعار "كردستان أو الفناء".
كمــا وضعنا هنــاك تصاميــم بدلة 
البيشــمركة وحددنا نوعا من القماش 
الكاكي لها، وهناك أيضا وضع اإلستاذ 
ابراهيم أحمد التعريفات العســكرية 
البيشــمركة  النظامية لتشــكيالت 
مثل الســاعد و الفــرع و الخ، و هكذا 
تراتبية  تشكيالت  على  القوات  توزعت 

كما عرفت الحقا.

* ومن أين حصلتم على األموال لدعم 
الثورة؟

- قررنا البحث عن مصادر التمويل، وكان 
هناك مشــروع قدمي يقضي باإلستيالء 
على األموال التي ترسلها احلكومة من 
أربيل الى كويسنجق كل رأس الشهر. 
وكلفنا املال ماتور بهذه العملية، لكنه 
يأتينــا بحجج كثيــرة و يصعب  كان 
علينا العمليــة و يقول أن األمر يحتاج 
الى عدة أشــخاص للرصــد و املراقبة، 
و هكــذا كان يتملمــل ويصعب علينا 
األمر، ولذلك قلــت للقيادة "أن اخلطة 
التي وضعها املال ماتور ال جتدي، دعوني 
أنا أقوم بذلك".وحسم األستاذ ابراهيم 
أحمد هــذا األمر قائال "يــا أخوان، مام 
جالل طلــب بنفســه أن يتطوع إلجناز 
هذا العمل، فدعوه يذهب وينفذ اخلطة 
التي يريدها، فإذا حصل على املال فبها، 
وإال لــن يكــون نصيبه غيــر التعب". 
20-30 من  وهكذا زودوني بقوة قوامها 
البيشمركة، وكنت غير مسلح، لذلك 
إســتعرت بندقية شمس الدين املفتي 
الذي جاء من أربيل مريضا وينوي السفر 
الى بغداد للعالج، وسرنا نحو الهدف و 
وصلنا الى كويسنجق بعد مسير يوم، 
ومن هناك إنتقلنا الى الطريق العام بن 
أربيل- كويســنجق. إنضم إلينا هناك 

الدكتور خالد.
 وفي يوم 25كانــون األول 1961 نصبنا 
كمينا ملدير مالية كويســنجق السيد 
املال من  الذي حمــل  طاهر عبــداهلل 
أربيــل، وأبلغت جماعتــي بأنه مع أول 
يبدءوا  أن  طلقــة أطلقهــا عليهــم 
بالهجوم، وكانت القــوة املرافقة ملدير 
املاليــة تتألف من ســيارة مســلحة 
يستقلها 6 أفراد من الشرطة منصوب 
املوكب  وصول  وحن  رشاشــة.  فوقها 
الى قربنــا أطلقت أول رصاصة وأصبت 
لكي  بالرشاشة  املمسك  الشرطي  يد 
أمنعه من إســتعمالها، وحدث إطالق 
نار مكثف قتل على اثرها شــرطي من 
أهل كويسنجق يدعى زرار أمن وكذلك 
عريف ونائب عريف، والبقية مت أسرهم. 
وأتينــا بكيــس املال، وكنــت أظن بأن 
الكيس يحوي علــى ما اليقل عن 150 
ألف دينــار، ألنه كان مليئــا الى آخره، 
ولكن بدا أنه كان من الفئات الصغيرة، 
ولذلك لم يتجــاوز اجملموع عن 30 ألف 

دينار.
وكنــت أثنــاء الهجوم أخفــي وجهي 
وأعتمر قبعة شكاكية كي اليعرفوني. 
الى مســؤول  الكيس  تســليم  وبعد 
ماليــة احلزب ســألته أن يعــد املبلغ؟ 
فأجابني وهو مخمور بعض الشيء "إن 
ألفا فقط"، فصفعته  املبلغ هو ثالثن 
دون إرادة مني! وكان ذلك بسبب خيبة 
أملي ألنني إعتقدت أنها 150 ألفا، رغم 
أن مبلــغ ثالثون ألفا كان مبلغا معتبرا 
حينذاك، رد احملاسب قائال "ملاذا تضربني 
يــا أخي، هل جئنا متآخــر آو هذا مبلغ 
ضئيل جئتنا به". وأصبحت عبارته تلك 

محل تندر باحلزب لفترة طويلة.
علــى كل حــال أخذنــا املــال وذهبنا 
الى رفاقنــا في منطقــة دولي وفيها 
رفاقنا و قوة بقيــادة عمر دبابة. ووزعنا 
املال، ســلمنا 10 االف دينــار للمكتب 
السياســي و أرســلنا 10 آالف للمــال 
مصطفى في بهدينان، وأخذنا عشــرة 
املال إنتعشت  آالف املتبقية لنا. وبهذا 
أحوالنــا ألننا لم نكن منلك شــيئا، ال 
ماال وال مالبس وال حتى خبزا، فإشترينا 
بــه املالبس و األحذية للبيشــمركة  و 
أعطينا كل واحــد منهم ثالثة دنانير و 

كانت مبلغا محترما حينذاك.

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 16

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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مصطفى بارزاني عبد الكرمي قاسم قوات البيشمركة

في تلك الفترة حدثت واقعة أخرى أغضب المال مصطفى كثيرا من نوري 
أحمد طه الذي كان مسؤوال عن محور بينجوين. فعشائر المدينة ذهبوا الى 

نوري وعاتبوه قائلين "أنتم خدعتمونا، قلتم لنا بأن المال مصطفى معنا 
وبأننا سنفجر ثورة، ولكن ظهر عكس ذلك، فأين هو المال مصطفى؟ها 

نحن قد ثرنا وخرجنا على الحكومة وتشردنا وهدمنا بيوتنا، ولكن المال 
مصطفى جالس في بيته يبرق لقاسم بالوالء واإلخالص"
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

وقت الحلقة ال يسمح 
يستعرض اجملتمع العراقي عبر القنوات الفضائية 
احمللية أســوأ صور، فما بــني مقدمني أحدهما 
توجه الى « املوالت « التي شاء اهللا ان تتكاثر في 
بغداد واحملافظات بني ليلة وضحاها على عكس 
أي مشروع حيوي او ذي فائدة حقيقية للمواطن 
ويلتقي ذلــك املقدم باملتجولــني هناك ويطرح 
عليهم أســئلة تكاد تكون في قمــة التفاهة، 
وبني آخر يتجول لينقل قاع اجملتمع وأبشع حاالت 
التفكك االجتماعي واالنهيار االســري من خالل 
اســتعراض حاالت غير إنسانية كأن يرمي االبن 
امه أو اباه على قارعــة الطريق او ان تعرض االم 
أو االب أبناءهم للبيع نتيجة شــظف العيش او 
ان يتخلــى ذلك االب أو االم عــن أطفالهم بعد 
االنفصال نتيجــة ضغوطات الــزوج أو الزوجة 
اجلديدة أو ان يرموهم بشكل مباشر في الشارع 
الى جانب حاالت االســتجداء للعالج للنســاء 
وأطفال وشــيوخ ، وجمع التبرعات لهم هذا ان 

صدقوا .
ومابني التفاهة وبشــاعة الواقــع تظل الدولة 
 ً ً او تصورا غائبة عن محاســبة من ينشــر فكرا
بأن اجملتمع العراقي هو ما ينقل عبر الشاشــات 
فــال رقابة تتحرك وال دافــع وطني واخالقي مينع 
ظهور مثــل تلك البرامــج التي الغــت وجود 
ً عن  شــعب متحضر يطمح حلياة أفضل بعيدا
التشهير والسخرية من األلم وحاجة الطبقات 
املســحوقة التي نســيتها الدولة قبل الناس 
اذ ال حترك ســاكناً جتاه املشــكالت االجتماعية 
والصحية وامنا حالها حال أي متفرج يبكي عند 
مشــاهدة القصص املؤملة ويضحــك عند رؤية 
اإلجابات واالسئلة السطحية املطروحة من قبل 

معدي برامج التجوال. 
وفي نهايــة احللقة يقــوم كال املقدمني بتمني 

أمسية جميلة للمشاهدين.
ومن املؤســف حقاً ان هناك مــن البرامج التي 
اخذت صداها على حســاب دمعة والم الفقير ، 
وراحت تتفنن بطرح املشــكلة االجتماعية التي 
يندى  لها اجلبني خجالً ممــا وصل له اجملتمع من 
تفــكك ، واخذ بعض املقدمني من الشــهرة ما 

اخذ حتى صار جنم التواصل االجتماعي .
لقد تاجروا بكل شــيء حتى احزاننــا وآلمنا .. 
والســؤال هو ملاذا تتاجر هذه القنــاة بالعوائل 
البســيطة ووال تعمــد الــى طــرح مــا يحل 

مشكالتهم بدالً من االستجداء بهم ؟؟ 
 والسؤال نفســه يطرح للقناة األخرى واملقدم 
الــذي ســطع جنمه ايضــاً من خــالل تفاهات 
يطلقها واسئلة حتمل من التفاهة ما حتمل، ملاذا 
ال تقدمون برامج توعية وتثقيف وبرامج علمية 

؟؟ 
ملاذا ال نســمو ونكون ايجابــني وندعو من خالل 
رسالة االعالم السامية الى النهوض بالبالد من 
جميع األصعدة الفكرية والعلمية واالجتماعية 

ملاذا ؟؟

لمناهضة العنف ضد المرأة

األمم المتحدة تطلق حملة «عالم برتقالي في ١٦ 
يومًا» وتسلط الضوء على أصوات الناجيات

متابعة الصباح الجديد: 
تتعرض ثلث نساء العالم تقريباً 
اجلنس،  نوع  على  القائم  للعنف 
وبدالً من حتميل اجلناة املسؤولية 
يُلقى اللوم في كثير من األحيان 
اللواتي  والفتيات  النســاء  على 
ويتم  بــل  للعنــف،  يتعرضــن 
بنحو  التشكيك في شهاداتهن 
لهيئة  وفقــاً  وذلــك  منهجي، 
تزايد  للمــرأة. ومع  املتحدة  األمم 
 ً التحرك والزخــم العاملي مؤخرا
لتسليط الضوء على ما تعانيه 
النساء والفتيات من متييز وعنف 
العالم،  وحترش جنســي حــول 
جلبــت الهيئة املعنيــة بتعزيز 
الناجيات  اجلنسني،  بني  املساواة 
من العنف واملدافعني عن حقوق 
املــرأة معــاً مبقــر األمم املتحدة 
لالحتفال باليوم الدولي للقضاء 

على العنف ضد املرأة.
الدولي  اليوم  وحتيي األمم املتحدة 
هذا العام ، حتت شعار «اصبغوا 
البرتقالــي»  باللــون  العالــم 
وبإطالق حملة (اصغوا إليّ أيضا) 
HearMeToo، إلعطاء مســاحة 
والفتيات  النساء  ألصوات  أوسع 
والعمــل علــى إنهــاء العنف 

ضدهن.  

حمالت شعبية ناجحة
املديــرة التنفيذيــة لهيئة األمم 

مالمبو  بومزيلي  للمرأة  املتحدة 
نوكا حتدثت عن واقع تعاني منه 
الكثيرات حول العالم: قائلة «إن 
اخلــوف من االنتقــام والتكذيب 
والوصمة التــي تلحق بالناجية 
وليس اجلاني، قد أسكت أصوات 
العنف  مــن  الناجيات  ماليــني 
وأخفى املــدى احلقيقي لتجارب 
لكن  واملستمرة.  املروعة  النساء 
الناشــطات على  ً، قامت  مؤخرا
والناجيات  القاعــدة،  مســتوى 
بتحويــل  العامليــة  واحلــركات 
العزلــة إلى تــآزر عاملــي، إنهن 
يفضحــن انتشــار العنف على 
جميع املستويات ويحملن اجلناة 

املسؤولية.»
شــعبية،  حمــالت  وبفضــل 
مثــل « أنا أيضــا MeToo، وحان 
اللتــني   «TimesUp الوقــت 
جتلتــا عبر الفضــاء اإللكتروني 
ووســائل اإلعالم العاملية، جنحت 
الناشطات والناجيات من العنف 
والتمييز بتصميم وشجاعة في 
إحــداث حركة تضامــن عاملية 
ضــد االختــالالت التاريخية في 
التحرش  فيها  يكون  التي  القوة 
اجلنسي وأشكال العنف األخرى 
متجــذرة بعمــق. وأدى ذلك إلى 
ســقوط العديد من الرجال من 
ال  املســتوى،  رفيعة  مناصبهم 

سيما في الواليات املتحدة.

وعلى الرغم من التقدم احملرز في 
اآلونة األخيرة في تسليط الضوء 
على حجم العنف ضد النســاء 
ومدى تطبيعه، حذرت  والفتيات 
هيئة األمم املتحــدة من أنه،»في 
الوقت نفســه، نشــهد حملة 
ارتداد منســقة ضد حقوق املرأة 
اإلنســان  حقوق  عن  واملدافعني 

وتقلص اجملال املدني، مبا يهدد هذا 
التقدم».

مجتمع ذكوري
ويرتبط العنف ضد املرأة بقضايا 
بالسلطة  تتعلق  أوســع نطاقاً 
والســيطرة في اجملتمعات، كما 
بــني األمني العام لــألمم املتحدة 

كلمته  في  غوتيريــش  أنطونيو 
«نحن نعيش في مجتمع يهيمن 
النساء  تتعرض  اذ  الذكور.  عليه 
تبقى  متعددة  طرق  عبر  للعنف 
متســاوية.  غير  خاللهــا  املرأة 
فعندما متيز قوانني األسرة، التي 
حتكم امليراث واحلضانة والطالق، 
ضــد املــرأة، أو عندمــا تضيّق 

اجملتمعات وصول املرأة إلى املوارد 
املاليــة واالئتمــان، فإنها تعوق 
قدرة املــرأة على تــرك األوضاع 

املسيئة.»

حملة األمني العام لألمم 
املتحدة

الدولي  باليوم  االحتفال  ويتزامن 
للقضاء علــى العنف ضد املرأة، 
25 تشــرين الثاني / نوفمبر  في 
من كل عام، مع بدء حملة عاملية 
ســنوية على مدى 16 يوماً، متتد 
إلى 10 ديســمبر وهو يوم حقوق 
اإلنسان، من النشاط ضد العنف 

القائم على نوع اجلنس.
العاملية  اجلهود  احلملة  وتوســع 
لالســتماع إلى أصوات الناجيات 
وإنهاء  وتصديقهن  العنــف  من 
ثقافــة الصمــت واإلفــالت من 
العقاب في جميع أنحاء العالم، 
ووضــع الناجيــات فــي صميم 
االســتجابة،  وجهــود  اخلطاب 
تكــون أصواتهن  ال ســيما من 
غالبــاً مفقــودة مــن وســائل 
اإلعــالم واملناقشــات والتواصل 

االجتماعي.
ويدعو موضــوع العام إلى تكرمي 
األصوات حتت مظلة حملة  هذه 
األمني العام لألمم املتحدة «احتدوا» 
إلنهــاء العنف ضد املــرأة، التي 
تقودها هيئة األمم املتحدة للمرأة.
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ملصق شعار حملة العام للقضاء على العنف ضد املرأة

بغداد-الصباح الجديد: 
ونكبر  والظــروف  األماكن  تتغيــر 
ثابتاً  صوتها  يبقى  لكن  ونشــيب. 
ً ال يتغيــر حيث تشــرع لنا  ـّــزا ممي
املالئكي،  بصوتهــا  اجلمــال  أبواب 
فصوت «فيروز» لــه القدرة على أن 
يغسل االحزان، ويبدد اخملاوف، ويبرئ 
االســقام واآلالم صوتها شالل من 
العطــر، يرش على ســماء الوجود 

ً من االلهام. رذاذا
في ذكرى والدة بلبل الصباح «فيروز» 
نبذة  هذه  ودخولها ســنة جديدة، 

مختصرة عنها:
ولدت الفنانة فيــروز في لبنان (21 
تشــرين الثانــي 1935)، اســمها 
احلقيقي نهاد رزق وديع حداد، قدمت 
مع زوجها الراحل عاصي الرحباني، 
وأخيه منصــور الرحباني املعروفني 
باألخوين رحباني العديد من األغاني 

واألوبريتات.
بدأت الغناء وهــي في عمر اخلمس 
ســنوات، والقت رواجاً واســعاً في 
العالم العربي والشــرق األوســط 

والعديد مــن دول العالم، وهي من 
إلى  املستمرين  العالم  اني  فنّ أقدم 
اليــوم، ومن أفضــل األصوات  حد 
العربية ومن أعظم مطربي العالم 

نالت جوائز وأوسمة عاملية.
نشــأت فيروز في حارة زقاق البالط 
لبنان، لعائلة  بيروت في  في مدينة 

فقيرة احلال.
والدها وديع حداد ســرياني األصل، 
كان قد نزح مــع عائلته من مدينة 
مارديــن الواقعة في تركيــا حالياً، 
وعمــل الحقاً فــي مطبعة لوجور 

ببيروت.
ووالدتهــا مارونيــة تدعــى ليــزا 
البســتاني توفيت في اليوم نفسه 
الذي ســجلت فيه فيروز أغنية «يا 

جارة الوادي».
بــدأت عملهــا الفنــي فــي عام 
1940 كمغنية كــورس في اإلذاعة 
اللبنانية، عندما اكتشــف صوتها 
املوســيقي محمد فليفل، وضمها 
لفريقــه الذي كان ينشــد األغاني 

الوطنية.
وألــف لها حليــم الرومــي مدير 
اللبنانيــة أول اغانيهــا،  اإلذاعــة 

عام  اجلديــدة  انطالقتها  وكانــت 
، عندما بدأت الغناء لعاصي   1952

الرحبانــي، وكانــت األغانــي التي 
غنتها في ذلــك الوقت متأل جميع 

القنوات اإلذاعية، بدأت شهرتها في 
العالم العربي منذ ذلك الوقت.

حظيت فيــروز بالعديد من األلقاب 
الفنية،  مســيرتها  متجــد  التــي 
وحتاكي تاريخها، ومنها (جارة القمر) 
و (أســطورة العرب) و (ياســمينة 
الشــام) و (ملكة الغنــاء العربي) 
و (عصفــورة الشــرق) و (الصــوت 
الساحر) و (سيدة الصباح) و (صوت 

األوطان) و (الصوت املالئكي).
وفــي مقابلة صحفيــة لها قالت 
فيــروز مبعلومة صادمــة للجميع 
حيــث اســتذكرت فترة شــبابها 
والعيش مــع أهلها في فترة الصبا 
قائلة: « لــم يكن لدي مذياع. كنت 
عشقتها  التي  املوســيقى  أسمع 
من عند اجليران». واستطردت.» كان 
اجليران ينزعجون مــن كثرة غنائي 
حتى انهم عندما غيرنا املنزل قالوا 

إنهم ارتاحوا مني».
نبيلة  عرفت فيروز بغنائهــا لقيم 
 ً من حــب ووطنية ، وأدت أشــعارا
جلبران خليل جبران وأحمد شــوقي 

وبشــارة اخلوري. وغنت ملدن العالم 
العربي األصيلة. كما غنت للشهور 
« تشــرين، نيســان»، ومرور العمر، 
الطبيعة،  ولألوطان، وللحلم، وحب 
واملواسم، لتحلق بنا في عالم آخر، 
حبيتــك بالصيف، وإجــا الصيف 
وانت ما جيت، حبيبي ندهلي قالي 
الشــتا راح، وبعيونــك ربيعي في 
أغنيتها أنا حلبيبي، «بكرة بتشــتي 
الدنيا على القصــص اجملرحة» في 
حافل  فمشــوارها  اسمك،  بكتب 

بالعطاء.
وحرصــت فيــروز علــى أن تنــأى 
بنفســها عن األحداث السياسية، 
لتجعــل الفن يســمو بذلك على 
األوطان  ولتكــون مطربة  ما عداه، 
والشعوب، رافضة الغناء ألي زعيم 

مهما كانت مكانته. 
وفــي عــام 2010 فاجــأت فيــروز 
ألبوم غنائي، ضم  جمهورها بعمل 
12 أغنيــة، بعد توقــف عن الغناء 
دام لعدة سنوات، وقد حقق األلبوم 

جناحاً مدوياً في العالم العربي.

في ذكرى ميالد «فيروز« خارطة الصباحات المسالمة
83 عامًا أليقونة الحب والجمال

متابعة  الصباح الجديد: 
برغــم مــن مــرور 56 عامــاً على 
وفــاة مارلني مونــرو، حققت جنمة 
قياســياً  رقماً  العاملية  الســينما 

يصعب حتطيمه في عالم الفن.
فقــد بيعت جائــزة «غولدن غلوب 
التي حصلت  الذهبيــة)»  (الكــرة 
عليهــا مقابل 250 ألــف دوالر، في 
مــزاد أقامتــه دار «جوليانــز» في 
كاليفورنيا  بواليــة  هيلــز  بيفرلي 

األميركية.
وســطرت جائــزة «ممثلــة العالم 
مارلني  حصدتها  التــي  املفضلة»، 
مونرو عام 1961 من رابطة هوليوود 
النجمة  اسم  األجنبية،  للصحافة 
ً في صفحــات التاريخ، بعد  مجددا
أن حققــت أعلى رقم تباع به جائزة 

«غولدن غلوب» في مزاد.
كما شــهد املزاد بيع سيارة سوداء 
كانت  مقعديــن  ذات  مكشــوفة 
«فورد  مــن طــراز  مونرو  متلكهــا 

ثاندربيرد»، وتعود إلى عام 1956.
ألف   490 مقابل  الســيارة  وبيعت 
دوالر، وهي املــرة األولى التي تعرض 

فيها تلك السيارة في مزاد.
ملارلــني وهــي  والتقطــت صــور 
تقود الســيارة مــع زوجها الكاتب 
املسرحي آرثر ميلر، بعد وقت قصير 

من زفافهما في يونيو 1956.
ملدة  للنجمة  ملكاً  السيارة  وظلت 
6 ســنوات، حتى فتــرة وجيزة قبل 

وفاتها في عام 1962.
وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات 
«ليســت  الســيارة  إن  «جوليانز»، 
ً من تاريخ الســيارات فحسب  جزءا
لكنهــا محاطة بهالة من ســحر 

من  واحدة  ومأســاة  ورومانســية 
أساطير هوليوود».

الســيارة في عام  وأهدت مارلــني 
1962 لنجل لي ستراســبرغ، الذي 

دربها على التمثيل.
املالك احلالــي، الذي فضل  وتعقب 
عدم الكشــف عن هويتــه، تاريخ 
السيارة عبر أوراق التسجيل ووثائق 
أخرى، اذ خضعت السيارة لعمليات 
إصــالح وجتديد احتفظــت خاللها 

بالكثير من أجزائها األصلية.
ومن بــني أكثر مــن 12 قطعة من 
متعلقــات أخــرى كانــت متلكها 
مارلني مونرو، حققت نســخة من 
اإلصدار األول جمللة «بالي بوي» الذي 
حمل صورتهــا على الغالف ووقعه 
الناشر هيو هفنر، 32 ألف دوالر في 

املزاد.

بعد 56 عاما من وفاتها .. مارلين 
متابعة الصباح الجديد : مونرو تسجل رقمًا قياسيًا

كشــفت دراســة بريطانيــة 
حالة  أســباب  عــن  حديثــة 
بعض  تُصيب  التــي  االكتئاب 
طفلها،  والدة  بعــد  النســاء 
مُشــيرة إلــى أنه مــا بني 10 
إلــى %15 من النســاء يصنب 
باكتئاب ما بعد الوالدة، وميكن 
أن يكون الرقم أكثر ألن العديد 
من النســاء ال يقمــن بطلب 

املساعدة.
انتظار  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
مولود من جنس ذكر من شأنه 
أن يزيــد من خطــر اكتئاب ما 

بعد الوالدة لدى احلوامل.
وأخضعــت دراســة أجرتها “ 
جامعة كينــت “ في اململكة 

للتجربة  امــرأة   296 املتحدة، 
العلمية، متــت متابعتهن في 
أثنــاء وبعد احلمــل، في حتليل 

البيانات.
النســاء  أن  الباحثــون وجدوا 
ما  لديهن   ً ولــدا أجننب  اللواتي 
بــني 71 و%79 خطــر اإلصابة 
باالكتئاب باإلضافة إلى تطوير 
اكتئاب ما بعد الوالدة، مقارنة 

مع النساء اللواتي ولدن بناتاً.
أن  أيضــاً  الباحثــون  ووجــد 
األمهات الشــابات كنّ بنسبة 
%74 أكثــر عرضــة لتطويــر 
اكتئاب ما بعــد الوالدة إذا كنّ 
قد عانــني مضاعفات في أثناء 
الــوالدة، مقارنة مبن لم تعانني 

من تعقيدات في أثناء الوالدة.

ومع ذلك، فإن النســاء اللواتي 
في  مشــكالت  مــن  عانــني 
وأعراض  العقليــة،  الصحــة 
القلــق واالكتئــاب أو اإلجهاد 
انخفاضاً  النتائــج  أظهــرت 
إصابتهنّ  خطــر  نســبة  في 
باكتئاب ما بعــد الوالدة حتى 
في وجــود مضاعفات في أثناء 
الوالدة، دليل للعلماء أن الدعم 
من  تلقيّنه  الــذي  النفســي 
ا لهن  احمليطني بهم كان مفيدً

قبل وفي أثناء وبعد الوالدة.
جونز،  ســارة  الدكتورة  وقالت 
تأليف  فــي  شــاركت  التــي 
أن االكتئــاب مــا  الدراســة، 
بعد الــوالدة هو مــرض ميكن 
الوقايــة منــه، وقــد ثبت أن 

ودعم  إضافية  مساعدة  تقدمي 
النساء املعرضات للخطر ميكن 
أن يقلــل من خطــر وقوعهن 

ضحية له.
أن  اكتشــاف  مبجرد  وأضافت، 
املولود ذكر أو تعــرض األمّ إلى 
في  وتعقيــدات  مضاعفــات 
أثنــاء الــوالدة فإن ذلــك يزيد 
من احتمــال اإلصابة باكتئاب 
ما بعد الوالدة، هــذا ما يقدم 
ملهني الصحة واالختصاصيني 
طريقتــني لتحديــد أعــراض 
وأسباب اكتئاب ما بعد الوالدة 
يحتجن  الالئي  النساء  وحتديد 
إلى دعم إضافي خالل األسابيع 
واألشــهر األولــى بعــد والدة 

الطفل.

دراسة بريطانية تكشف أسباب اكتئاب ما بعد الوالدة

متابعة الصباح الجديد: 
الفواكه ذات  الرمــان مــن  يعد 
الفوائد الصحية العالية للغاية، 
خاصة فيما يخص اجللد والشعر، 
فهــو غني مبضادات األكســدة، 
واملعــادن  والبروتــني  واألليــاف 
والكالسيوم  البوتاســيوم  مثل 
واملغنيسيوم واحلديد والفوسفور 
والزنك والصوديوم. كما أنه غني 
 "C"و "K" بالفيتامينــات خاصة

."E"و
وأثبتــت الدراســات أن الرمــان 
الشيخوخة  أعراض  ظهور  يؤخر 
والكبر، ومينع تســاقط الشــعر 
ويقي من أمراض القلب واألنيميا 
يحســن  أنه  كمــا  والزهاميــر، 
العظام  ويقوي  الهضم،  عملية 

ويحافظ على مســتوى السكر 
املعتدل  املستوى  وكذلك  بالدم، 
أن  ثبــت  الــدم. كما  لضغــط 
خاليا  تطور  مينــع  الرمان  عصير 
ســرطان البروستات، إضافة إلى 
تكون  ومينع  الشرايني  يحمي  أنه 

اجللطات.
ومن فوائد عصير الرمان ما يلي:

1 - يؤخر الشــيخوخة: فعصير 
الرمــان يؤخــر ظهــور عالمات 
والتجاعيد،  الســن  في  التقدم 
إعــادة تكون  وذلك ألنــه يحفز 
خاليا اجللد ومينع ظهور تصبغات 

اجللد والبقع الداكنة.
2 - مينع ســقوط الشعر: تناول 
عصير الرمان بشكل منتظم له 
تأثير الســحر على الشعر. فهو 

يقوي بصيالت الشــعر، مما يقلل 
أنه يضفي  من تســاقطه، كما 

حيوية وملعاناً على الشعر.
3 - يحسن صحة القلب: فعصير 
"عصير  بأنــه  معــروف  الرمان 
ً ألنه غني  صديــق للقلب"، نظرا
تقلل  التي  األكســدة  مبضادات 
الضار  الكوليســترول  مستوى 
وتزيد من مستوى الكوليسترول 
في  االلتهابات  ومتنــع  النافــع، 
بطانــة األوعيــة الدموية، كما 
يقي مــن تكــون اجللطات في 

الشرايني.
4 - يقلــل مــن األنيميا: عصير 
لذا  الرمان مصدر جيد للحديد، 
فهو يقضــي على نقص احلديد 
األنيميا،  من  ويقلل  اجلسم،  في 

كمــا أنه يزيد مــن كريات الدم 
احلمراء في اجلسم.

5 - يساعد على الهضم: عصير 
تســهيل  في  يســاعد  الرمان 
عملية الهضــم وانتظام عمل 
املعدة واألمعاء، كما أنه يعطي 
نوبات  ويكبح  بالشــبع   ً شعورا

اجلوع.
6 - يحســن صحــة العظــام: 
في  يســاعد  الرمــان  عصيــر 
االلتهابات  أعراض  من  التخلص 
العظام  مــن هشاشــة  ويقي 

والتهاب املفاصل.
7 - يحسن ضغط الدم: يساعد 
تقليل ضغط  الرمان في  عصير 
الــدم املرتفع ويحافظ عليه في 

مستوى قياسي.

عصير طبيعي خارق يمنع السرطان ويحمي القلب

متابعة الصباح الجديد:
حدد علماء مــن الواليات املتحدة 
األجمل»  «العمــر  األميريكيــة 
اجلنس  فإن  لهــم،  ووفقاً  للمرأة، 
وإثارة  جاذبية  أكثر  يبدو  اللطيف 

في عمر 38 سنة و9 أشهر.
وأضــاف العلماء أن النســاء في 
منتصــف العمــر يكونــن أكثر 
جاذبية بســبب شعورهن بالثقة 
إضافة  العاطفيــة،  بالعالقــات 
إلى امتالكهــن كل املهارات التي 

يحتاجها الرجل.
وأشــار الباحثون إلــى أنه خالل 
السنوات العشر املاضية أصبحت 

كل مــن املمثلتــني األميركيتني، 
ميشــيل فايفــر (59 ســنة)، و 
شارون ســتون (58 ســنة) أكثر 
النســاء جاذبية، على وفق موقع 

.«newsbel»
وأن هذا املنهج يستمر ألكثر من 
30 سنة، وذلك بسبب التقييمات 
للنساء اللواتي قد أكملن نصف 

عمرهن.
وفي دراســة أخرى كشــفت عن 
العمــر الــذي تتوقف املــرأة عن 
اإلجناب، حيث عد العلماء أن املرأة 
تتوقف عن اإلجنــاب عندما تصل 

إلى عمر 49 سنة.

38 سنة و9 أشهر 
«العمر األجمل» للمرأة
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مدريد ـ وكاالت:

يراهــن نــادي ريــال مدريد على 
أبطال  دوري  في مسابقة  التألق 
لتدارك  بلقبهــا  والفوز  أوروبــا 
إخفاقه على الصعيد احمللي في 
الذي  اإلســباني  الدوري  بطولة 
شــهد إنطالقة متعثرة جعلته 
يتخلف في الترتيــب العام عن 
برشــلونة  نادي  وغرميه  املتصدر 

بفارق سبع نقاط.
اإلســباني  املدرب  إقالــة  وبعد 
اجلهاز  مــن  لوبيتيجي  جولــني 
الفني املدريدي، وإســناد املهمة 
األرجنتيني ســانتياغو  للمدرب 
سوالري ، يسعى ريال مدريد إلى 
تركيز جهوده على االســتحقاق 
احمللي  فشــله  لتعويض  القاري 
الكؤوس  بأمجد  الفوز  من خالل 

األوروبية.
هذا وسبق لريال مدريد ان عاش 
ســيناريوهات مماثلة ملا يعيشه 
خالل املوسم اجلاري من الفشل 
محليــاً وحتقيق النجــاح قارياً ، 
فمن اصل ســبعة ألقاب نالها 
في مســابقة دوري أبطال أوروبا 
، جنــد انــه حقق ســتة ألقاب 
منها في ســنوات متعثرة على 
الصعيــد احمللي باســتثناء عام 
2017 الــذي جنــح خاللهــا في 
حتقيــق «الثنائيــة» باجلمع بني 
لقبــي الدوري اإلســباني ودوري 

ابطال أوروبا.
وجــرى الســيناريو األول في عام 
1998 عندمــا تغلب ريــال مدريد 
علــى يوفنتوس فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا بهــدف نظيف ، في 
وقــت عانــى خاللــه االمرين في 

بطولــة الــدوري احمللــي ، وانهى 
رابعاً  بحلوله  البطولة  منافسات 

في سلم ترتيب املسابقة.
وتكرر الســيناريو بعدها بعامني ، 
ً في عام 2000 عندما حقق  وحتديدا
لقبه القاري الثاني بفوز ســاحق 

بثالثة  فالنســيا  مواطنــه  على 
اهــداف نظيفة، فــي وقت خرج 
خالي الوفاض على الصعيد احمللي 
، بعدما احتــل املركز اخلامس في 

بطولة الدوري اإلسباني .
ثم تكرر السيناريو بعدها بعامني 

أيضا فــي عــام 2002 عندما نال 
بفوزه  التاسعة  األوروبية  النجمة 
على باير ليفركوزن األملاني بهدفني 
لهدف في وقــت اكتفى باحتالل 
الدوري  الثالث فــي بطولة  املركز 

اإلسباني.

وفي عام 2014 جنح ريال مدريد في 
العاشرة  األوروبية  النجمة  تعليق 
بفــوزه في النهائــي القاري على 
مواطنــه اتلتيكو مدريــد بأربعة 
اهداف مقابل هــدف ، بينما ترك 
الدوري  بطولــة  في  فــي  املبادرة 

مدريد  اتلتيكــو  لغرمييــه  احمللي 
وبرشلونة ليحل هو خلفهما في 

املركز الثالث.
وبعدها بعامني،  فرض ريال مدريد 
نفســه بطالً عن قارة أوروبا بفوزه 
اتلتيكو  حســاب  علــى  باللقب 
مدريــد بــركالت الترجيــح ، في 
حني لم يشــفع لــه قتاله على 
األخير  الرمق  احمللي حتى  الصعيد 
ليستســلم لغرميــه برشــلونة 

مكتفياً بالوصافة.
وفــي املوســم املاضــي، خســر 
على   ً مبكــرا رهانه  مدريــد  ريال 
(الدوري  احملليــني  االســتحقاقني 
والكأس)   لصالح غرميه برشلونة 
يركز جهوده على  فوجد نفســه 
بعدمــا  القــاري،  االســتحقاق 
شهدت عودته للســاحة القارية 
املوســم حتقيقه  منتصــف  في 
باريس ســان  النتصاريــن علــى 
جيرمان ذهاباً وإياباً في دور الستة 
املدريدي  الفريــق  ليجد   ، عشــر 
نفســه في نهائي البطولة أمام 
عليه   ويتغلب  اإلنكليزي  ليفربول 

بثالثة اهداف لهدف.
ومن الالفت للنظر بأن ريال مدريد 
وباســتثناء عام 2017 الذي جمع 
خالله بــني اللقبني احمللي و القاري 
، فإن بقية األعــوام كانت عجاف 
على كافة األصعدة، مع اإلشــارة 
أيضاً الى انه خالل املواســم التي 
نــال خاللها لقب الــدوري احمللي ، 
فقد عجز عــن حتقيق نتائج مميزة 
في الدوري القاري مثلما حدث في 
اعوام 2001 و 2003 و 2007 و 2008 
و 2012 ، إذ نال الدوري االســباني 
وخذل جماهيره فــي دوري أبطال 
أوروبا بخروجه املبكــر او إقصائه 

من دور األربعة.

الفريق سبق أن عاش سيناريوهات مماثلة

ريال مدريد يتطلع لتدارك فشله 
محليًا بالرهان على دوري أبطال أوروبا

العبو ريال مدريد

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي تورينو اإليطالي، عن متديد عقد جناحه 
اإلســباني ياجو فالكي حتــى 30 حزيران 2022.. 
وجاء في البيان الذي نشــره «التورو» عبر موقعه 
الرســمي على اإلنترنت «نادي تورينو لكرة القدم 
ســعيد بتمديد عقد الالعــب ياجو فالكي حتى 
30 حزيــران 2022».وخاض صاحب الـ28 عاما، 85 
مباراة مع نــادي مدينة تورينو، شــمال إيطاليا، 
وســجل 28 هدفا، وذلك منــذ انضمامه له في 

صيف 2016 قادما من روما على سبيل اإلعارة.
من جانبه، كتب الالعب اإلســباني عبر حسابه 
الرسمي على شبكة (تويتر) االجتماعية « وقعت 
على جتديد تعاقدي مع تورينو. أنا ســعيد وفخور، 
وفي نفس الوقت أشعر باملســئولية بعد الثقة 
التي وضعتها إدارة النادي والرئيس في شخصي. 

شكرا للجميع، واألفضل لم يأت بعد».
وشــارك فالكي هذا املوســم مع تورينو في 10 
مباريــات، 9 في «الســيري آ» وواحــدة في كأس 
إيطاليا، وســجل هدفني.وبعد مرور 12 جولة من 
الدوري اإليطالــي، يحتل تورينو منتصف الترتيب 
(املركز العاشــر) برصيد 17 نقطة جمعها من 4 

انتصارات و5 تعادالت و3 هزائم.

الدوحة ـ وكاالت:
أثبتت الفحوصات التي أجريت على األوروجوياني 
سباستيان سوريا، العب فريق الكرة بنادي الريان 
القطري، إصابته بتمزق، ســيغيب على إثره ملدة 
تتراوح بني أســبوعني إلى ثالثة أســابيع.. وأجري 
سباستيان أشــعة أول أمس مبستشفي سبيتار 
لتحديــد حجم اإلصابــة، وتلقي اجلهــاز الفني 
ا من اجلهاز الطبي بغيــاب الالعب ملدة ال  تأكيــدً

تقل عن أسبوعني.
وسيقوم التركي ايجون بولنت املدير الفني للريان، 
بتجهيز الالعب البديل للعب مكان سباســتيان 
فــي املباريــات املقبلة مــن الدوري.وســيغيب 
سباســتيان عن الريان في املباريات املقبلة بداية 
من مباراة أم صالل في اجلولة الـ 13 للدوري، والتي 

تقام يوم اجلمعة املقبل.

تورينو يمدد عقد 
فالكي حتى 2022

الريان يفقد سباستيان 
لمدة 3 أسابيع

أمستردام ـ وكاالت:
أشــرك يواكيم لــوف، املدير الفنــي للمنتخب 
األملانــي، العبه تومــاس مولر، فــي الدقيقة 67 
من مواجهة املانشــافت مع هولنــدا، أول أمس، 
بدوري األمم األوروبية.وبذلك، بلغ عدد مشــاركات 
ا  مولر بقميص املاكينــات، 100 مباراة دولية، وفقً

لشبكة «أوبتا» لإلحصائيات.
وأشارت الشبكة إلى أن مولر، أصبح الالعب رقم 
15 فــي تاريخ أملانيا، الذي يصــل لهذا العدد من 

املباريات.
وقد انتهت املباراة بتعادل قاتل لهولندا مع أملانيا 
(2-2)، بعدما كانــت املاكينات متقدمة (2-0)، ما 

قد ميثل ذكرى سيئة ملولر.

هولندا تفسد 
مئوية مولر
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العواصم ـ وكاالت:
نوفاك  الصربــي  النجــم  واصــل 
صدارة  علــى  تربعه  ديوكوفيتــش 
التنس  لالعبي  العاملــي  التصنيف 
احملترفني، في نســخته الصادرة أول 
أمــس.. ولم حتــدث أي تغييرات في 
املراكز العشــرة األولى، باســتثناء 
زفيريف من  ألكسندر  األملاني  تقدم 

املركز اخلامس إلى الرابع.
وجاء تقدم زفيريــف في التصنيف 
العاملي، بعد تتويجه بلقب البطولة 
اخلتاميــة للموســم، بالعاصمــة 

البريطانيــة لنــدن، على حســاب 
ديوكوفيتش  ديوكوفيتش.ويحتــل 
املركز األول فــي التصنيف، برصيد 
اإلســباني  يليــه  نقطــة،   9045
رافاييل نــادال برصيد 7480 نقطة، 
والسويســري اخملضرم روجيه فيدرر 
فــي املركــز الثالث برصيــد 6420 
نقطــة. وكان النجــم الصربي قد 
انتزع صدارة التصنيف مؤخرا، على 
حســاب نادال الغائــب عن املالعب 
بذلك  اإلصابة،ليســتكمل  بسبب 
عودة مذهلة إلــى القمة بعد فترة 

وغيــاب، بســبب عملية  معانــاة 
جراحية في املرفق.

وجاء ترتيب الالعبني أصحاب املراكز 
العشــرة األولى بالتصنيف العاملي 
لالعبي التنس احملترفني في نسخته 
الصربي  يلي:  اليوم، كمــا  الصادرة 
نوفــاك ديوكوفيتش في املركز األول 
رافاييل  اإلســباني   ،9045 برصيــد 
نادال ثانيا برصيد 7480، السويسري 
 6420 برصيد  ثالثــا  فيــدرر  روجيه 
واألملانــي ألكســندر زفيريف رابعا 

برصيد 6385.

تونس ـ وكاالت:
األوملبيــة  اللجنــة  اختــارت 
املنتخب  حــارس  التونســية، 
التونســي لكرة اليــد، مكرم 
امليساوي، كأفضل رياضي لعام 
2018، خالل االستفتاء السنوي 
للجنة، ليحرز املشعل األوملبي.
إيناس  املبــارزة  نالــت  فيمــا 
األوملبي  املشــعل  البوبكــري 

ألفضل رياضية لسنة 2018.
احلفل  اإلعــالن خــالل  وجــاء 
الذي نظمتــه اللجنة األوملبية 
أمــس  مســاء  التونســية، 
الرياضة  وزيــرة  بحضور  األول، 
بالشيخ. ســنية  التونســية 

التتويج  وعلق امليســاوي على 
عبــر تدوينــة علــى صفحته 
الرســمية بفيــس بــوك جاء 
فيها: «وأنا في النرويج أستعد 
للمشــاركة مع فريقي دينامو 
بوخارست الروماني في مقابلة 
مهمــة فــي رابطــة األبطال 
توجت  أن  أســعدني  األوروبية، 
الليلة واحلمد اهللا باملشعـــل 

األوملبـي».
وأردف «تتويــج جديد لي على 
الصعيــد الشــخصي بعد أن 
قضيت ســنة غيــر عادية في 
البطولة  الرياضية:  مســيرتي 
اإلفريقية العاشرة مع املنتخب 

إفريقيا  فــي  حــارس  وأفضل 
باإلضافــة امليداليــة الفضية 

املتوسطية في تاراجونا».
وأكد «ال يفوتني باملناســبة أن 
أتقدم بالشكر لكل زمالئي في 
اإلداري  اإلطــار  ولكل  املنتخب 
والطبي. شــكرا لكم  والفني 
جميعا وموعدنا معكم يتجدد 
في بطولة العالم بالدمنارك وإن 

شاء اهللا نفرحكم كالعادة».
العب  ـوج  تـُ أخرى،  جهــة  من 
الترجــي الرياضي التونســي، 
أنيس البدري، باملشعل األوملبي 
ألفضل العــب كرة قــدم في 

.2018

ديوكوفيتش يواصل الهيمنة 
وزفيريف يتقدم بالتصنيف العالمي

مكرم الميساوي.. أفضل رياضي تونسي



بغداد ـ الصباح الجديد:

وعــد وزير الشــباب والرياضة 
الدكتــور احمد رياض العبيدي 
الباراملبية  اللجنــة  بزيارة مقر 
الوطنيــة العراقيــة وتقــدمي 
الدعم الكامــل لرياضتها في 
ســبيل احملافظة على االجنازات 
واخرها  حققتها  التي  الكبيرة 
االلعــاب  دورة  فــي  اجنازهــا 
االسيوية التي اختتمت مؤخرا 
العاصمة االندونيســية  فــي 
خالل  ذلــك  جــاء  جاكارتــا.. 
استقباله في مكتبه الرسمي 
واعضاء  رئبــس  االحــد  ظهر 
للجنــة  التنقيــذي  املكتــب 

الباراملبية الوطنية العراقية.
الباراملبيــة  ان  الوزيــر  وقــال 
العراقية تشكل مفصال مهما 
العراقية  الرياضة  مفاصل  من 
من  فيها  اساســيا  ركنا  وهي 
خــالل حضورهــا املميــز في 
عن  فضال  الكبــرى  البطوالت 
اجنازاتهــا املتحققــة في اكثر 
املشاركات التي تواجدت فيها.

الباراملبية  اللجنة  رئيس  وقدم 
الوطنيــة العراقيــة د, عقيل 
حميد باقة ورد الى وزير الشباب 
تســنمه  ملناســبه  والرياضة 
االربع  للسنوات  الوزارة  حقيبة 
املقبلــة متمنيا له النجاح في 
عمله خدمة للرياضة العراقية 
, ثم قــدم رئيــس البالراملبية 
شــرحا مفصال لطبيعة عمل 
واالحتادات  الباراملبيــة  اللجنة 
التــي متــارس الرياضــة فيها 
واهــم القضايا التي حتتاج الى 
وزارة الشــباب  معاجلات تكون 

حاضرة في حلها وجتاوزها.
فيما أهدى النائب االول لرئيس 
اللجنة الباراملبية خالد رشــك 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  الى 

اللجنة  تاريخ  احتوى  كراســا 
منــذ  العراقيــة  الباراملبيــة 

تأسيسها وحتى االن.
اللقــاء من جانب  هذا وحضر 
اللجنــة الباراملبيــة العراقية 
رئيس اللجنــة د. عقيل حميد 
والنائــب االول خالــد رشــك 
العام كوثر حســني  واالمــني 
واالمــني املالــي عبيــد عنيد 
التنفيذي  املكتــب  واعضــاء 
احمد  ود,  اجمليــد  ســعد عبد 
العانــي ومجلي عــودة طاهر 
وعلي حميد  الشــافي  وحيدر 

واالمني العام املســاعد هاشم 
فرز ومدير قسم االعالم هشام 
لوزير  اهــدى  الذي  الســلمان 
الشــباب والرياضة نسخة من 
ماركة  البــدري  مؤيــد  كتابه 
الرياضة العراقية , فيما حضر 
عن الوزارة وكيل الوزارة لشؤون 
الرياضة عصــام الديوان ومدير 
عــام دائــرة العالقــات احمد 
املوسوي ود. موفق عبد الوهاب 

مدير قسم اإلعالم.
اخر، شــدد وكيل  من جانــب 
وزارة الشباب والرياضة لشؤون 

الرياضة  عصــام الديوان على 
القيود  االندية من  ضرورة حترير 
استثمار  اهمية  على  والتأكيد 
ها رياضيا واالبتعاد عن سياسة 
االسترزاق من االندية بعيدا عن 

اجلانبني الشبابي والرياضي.
واكــد الديــوان خــالل لقائه 
الرياضي  الصادق  اندية  روؤساء 
حسن املوســوي وامام املتقني 
الكربالئــي ســعد الياســري 
واحلسينية رزاق عبود وعدد من 
اعضاء ادارة االخيــر: ان الوزارة 
الرياضية  االنديــة  مــع  تقف 

لدميومة انشــطتها فضال عن 
سعيها اجلاد واحلثيث لتحريرها 
مــن القيــود التي تعيشــها 
وايجاد مصادر متويل بديلة لها 
لتكــون انديــة منوذجية تضم 
افضــل املنشــآت الرياضيــة 
املؤهلة الجراء  التحتية  والبنى 
وتضييف  رياضييهــا  تدريبات 

مبارياتها الرسمية.
االنديــة  نطالــب  واضــاف 
الرياضي،  باجلانب  االســتثمار 
ال ان تكــون االنديــة واالراضي 
وســيلة  عليهــا  املشــيدة 

يضم  ان  يعقل  ال  اســترزاق،إذ 
محــالت  ومرافقــه  النــادي 
يتوجب  لذلك  مثــالً،  صناعية 
ً إيجابياً خللق رياضة  اســتثمارا
سليمة وخالية من االدران التي 
حتيط بشباب العراق ورياضييه، 
مســتطردا ان ضعف ميزانية 
الدولة اثر كثيــرا على االندية 
التــي نود ان نشــكرها كونها 
عملــت فــي ظــروف صعبة 
والسيد الوزير لديه وجهة نظر 
بااللعاب  االهتمام  اساســها 

االخرى ال سيما الفردية .
نادي  رئيس  اوضــح  جانبه  من 
حســن  الرياضــي  الصــادق 
املوســوي ان الوزارة وقفت الى 
جانــب االنديــة اال اننا نطالب 
بعــودة املنح املاليــة من اجل 
ودميومة  النادي  العاب  تســيير 
انشــطته التي تأثــرت بغياب 

املال.
الــى ذلــك قــدم رئيــس نادي 
الياســري  ســعد  املتقني  امام 
الشــكر لوزير الشباب والرياضة 
الدكتــور احمــد العبيدي الذي 
على  واطلع  كربالء  زار محافظة 
فيها،  والشبابي  الرياضي  الواقع 
وهو ما القى انطباعا حسنا من 
قبل رياضيــي احملافظة، مبينا ان 
الــوزارة مطالبة باعــادة النظر 
مبوضوع ضوابط تأسيس االندية 
الذي يتضمن فقــرة وجود ارض 
مسجلة بإسم النادي، ونرجو من 
الوزارة ايضا اعادة النظر بتمليك 
االراضــي لالندية ومســاعدتها 
على ذلك الى جانب التأكيد على 
اطــالق املنح املاليــة، اذ اننا لم 
نتسلم اال منحة واحدة، وضرورة 
ان يكون االستثمار رياضيا وفتح 
لرياضيي  واملرافق  املنشأت  ابواب 
خلق  على  نعمل  حتى  ااحملافظة 
قــادر على حتقيق  رياضيي  جيل 

االجنازات.

لدى استقباله رئيس واعضاء المكتب التنفيذي

وزير الشباب والرياضة يعد بزيارة مقر البارالمبية ودعم رياضتها
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الجنرال وجائزة آسيا
باختياره للمنافســة على الفوز بجائزة أفضل 
مدرب لكــرة القدم في قارة آســيا 2018، إلى 
جانــب، الياباني جــو أويا واألوزبكي رافشــان 
حيدروف، فإن مدرب فريق القوة اجلوية، باســم 
الطريق الصحيح  قاســم، يؤكد املســير في 
تدريبيا، فبعد ان كان العباً ضمن نادي الشرطة 
واملنتخــب الوطني وحضر فــي نهائيات كأس 
العالم 1986 في مكســيكو، اختــار التدريبي 
ليبــدأ تدريجيا ثــم انطلق نحو فــرق املقدمة 
واســتطاع احلصول على أكثر من لقب لألندية 
التــي دربها ســواء كانت في احملافظــات ممثالً 
بدهــوك الذي تــوج معه بدرع الــدوري، او فرق 
الزوراء والقوة اجلوية، وال ســيما األخير الذي لم 
يقتصر جناحــات «اجلنرال» معه محليا، بل على 

صعيد القارة اآلسيوية.
 ً لقد رسم املدرب باسم قاسم، لنفسه مسارا
صحيحاً فــي احلقل التدريبي، وفي ضوء تفوقه 
احمللــي، ظفر بتدريب املنتخــب الوطني، وبرغم 
ان مدة قاســم مع األســود لم تكن طويلة، اال 
املفروض  التدريبيــة، وكان  أنه أكد امكاناتــه 
اســتمراره علــى رأس الهرم التدريبي ألســود 
الرافديــن، لكن احتــاد الكرة فــك تعاقده مع 
اجلنرال املتميز، مفضالً املــدرب األجنبي عليه، 
فعاد قاسم صوب الصقور ليتوج معهم بكأس 

االحتاد اآلسيوي للمرة الثالثة توالياً.
أن مجرد الترشيح جلائزة آســيا، وثقة احتاد الكرة 
اآلسيوي وحساباته الصحيحة من دون مجاملة، 
ملــا قدمه، قاســم من عطــاء فــي مهمته مع 
الصقور او الوطنــي، مبنزلة نصر للمدرب العراقي 
احلريص ســواء في مهمته التدريبية مع األندية 
او املنتخبات الوطنية، وهذه أبلغ رســالة إلى احتاد 
الكرة الذي فرط بخدمات املدرب الوطني الشجاع، 
واختار األجنبي بديالً ليقود األســود في نهائيات 

القارة باإلمارات مطلع العام املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قــال باســل كوركيس، املديــر اإلداري 
ملنتخــب العــراق، إنه ســيتم إعالن 
التشــكيلة النهائيــة للفريق خلوض 
كأس آسيا، في اخلامس من كانون األول 

املقبل.
ونقلت وكالــة األنبــاء العراقية عنه 
قولــه «اخلامــس من الشــهر املقبل 
ســيكون موعــدا إلعــالن القائمــة 
النهائية للمنتخــب الوطني لبطولة 
آسيا».وأضاف «استدعاء بديل جلاسنت 
ميرام في يد اجلهــاز الفني للمنتخب 
الوطني» في إشارة إلى املهاجم املولود 

في الواليات املتحدة.
وكان ميــرام أعلن  أنه ســيغيب عن 
التشكيلة املشــاركة في كأس آسيا 
في اإلمــارات، بعد خضوعه جلراحة لم 
يكشــف تفاصيل عن طبيعتها.لكن 
تقاريــر صحفية قالت إنــه يعاني من 
مشكلة في القدم اليسرى تعرض لها 

أثناء مشــاركته مع ناديه كولومبوس 
كرو، في الدوري األمريكي للمحترفني.

وكتب ميــرام، املولود في ميشــيجان 
ألبويــن عراقيــني، علــى إنســتجرام 
«اجلراحة لم تكــن خطيرة، ولكن كي 
أعود أقــوى وأكثر صحة في املوســم 
املقبل، يتوجب أن آخذ أكبر قسط من 

الراحة».
وأضاف «إلى أهل العــراق وزمالئي في 
أنا آسف لن  واملدرب،  الوطني  املنتخب 
أمتكن من اللعب في كأس آسيا 2019، 
وســأكون أكبر املشــجعني لكم من 

البيت».
ويواجــه العراق منتخــب بوليفيا وديا 
أمس، خالل معســكره فــي اإلمارات، 
استعدادا لكأس آسيا.واعتذر منتخب 
عمان عــن عدم مواجهــة العراق وديا 
املقبل، ألســباب فنية  العــام  مطلع 
تتعلق بالهولنــدي بيم فيربيك مدرب 
آســيا  كأس  قرعــة  عمان.وأوقعــت 
منتخب العراق في اجملموعة الرابعة مع 
البطولة  واليمن.وتقام  وفيتنــام  إيران 

بني اخلامس من كانون الثاني واألول من 
شباط 2019.

من جانب اخر، انتهت جلنة املغتربني في 
احتاد الكرة، من إصدار األوراق الرسمية 
لـــ4 محترفني من العراقيني، عاشــوا 
باملهجــر ومتــت دعوتهــم للمنتخب 

األوملبي.
وقال مصدر مقــرب من جلنة املغتربني 
فــي تصريحات صحفيــة، إن اللجنة 
انتهــت من إصــدار جوازات الســفر 
العراقية لالعبني لــؤي العاني احملترف 
في املغــرب، وإيهاب ناصر «الســويد» 
ورياد بولص وأصيل محمد  «بلجيكا».
وبــني أن العمــل جاري إلنهــاء إصدار 
جواز لالعب احمد حســن احملترف في 
الدمنــارك، وعدد مــن الالعبني الذين مت 
املنتخب  مــدرب  قبل  مــن  اختيارهم 

األوملبي عبد الغني شهد.
وأشــار إلى أن جلنــة املغتربني عملت 
جاهدة لتوفير سبل النجاح للمنتخب 
األوراق  متابعــة  خــالل  مــن  األوملبي 

الرسمية لالعبني املغتربني.

األوملبي،  العراق  منتخب  ووصف مدرب 
عبدالغني شــهد، مجموعــة الفريق 
في تصفيات كأس آسيا حتت 23 عاما 

بالصعبة.
وقال شــهد، في تصريحات صحفية، 
العراقي  املنتخــب األوملبي  إن «مهمة 
ليست سهلة بتواجد منتخبات أعدت 
بشكل جيد على خالف منتخبنا، حيث 
مازلنا إلى اآلن في طور تشكيل الفريق 
واختيــار بعض األســماء اجلديدة من 

الالعبني احملترفني».
وأضاف أن اجلهاز الفني يطالب بضرورة 
دعم إعداد املنتخــب من خالل تطبيق 
برنامج محدد، وتسهيل سفر الالعبني 
القرعة  أوروبا.وأوقعــت  احملترفني فــي 
الثالثة  اجملموعة  في  العراقي  املنتخب 
إلــى جانب منتخبــات إيــران واليمن 

وتركمانستان.
يذكر أن منافســات اجملموعــة الثالثة 
ســتقام مبارياتهــا فــي العاصمــة 
اإليرانيــة طهــران في الفتــرة من 22 

وحتى 26 من شهر آذار املقبل.

استخراج جوازات سفر لرباعي األولمبي الجديد

كاتانيتش يختار تشكيلة أسود الرافدين لنهائيات آسيا 5 المقبل

تقرير

لقطة من تدريبات منتخبنا الوطني

جانب من زيارة الوزير مقر الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق منافســات اجلولة الثامنة 
ابتــاء من يوم  الــدوري املمتاز  من 
غدٍ اخلميس، واجلمعة والســبت، اذ 
ســتفتتح اجلولة بخمسة لقاءات 
، فالســماوة ســيضيف  يــوم غدٍ
ملعب  ويحتضن  مبلعبه،  الديوانية 
التاجي مبــاراة الطلبة مع الكرخ، 
فيما ســيلتقي في ديربي اجلنوب، 
امليناء  الرياضيــة،  املدينــة  مبلعب 
بغداد  وامانــة  اجلنــوب،  نفط  مع 
يالعب فريق الكهرباء مبلعب االول، 
واملبــاراة االخيرة لليــوم االول من 
الثامنة، سيشد فيها فريق  اجلولة 
الرحال  الكهربائيــة  الصناعــات 

صوب النجف ملواجهة فريقها.
وتكتمل منافسات اجلولة، بعد غدٍ 

اجلمعة، بثالثة لقاءات، اذ ســيحل 
فريق اربيل ضيفا على فريق احلسني 
والنفط يضيف  الكرخ،  ملعب  في 
البحــري فــي ملعــب الصناعة، 
واحلدود يالقي فريق القوة اجلوية في 

ملعب التاجي.
وتختتــم مباريــات اجلولــة ، يوم 
الســبت املقبــل، بلقاءيــن، االول 
بني نفط الوســط وضيفه الزوراء، 
يواجه نفط ميسان في  والشرطة 
ملعب أمانة بغــداد، علما ان جلنة 
املســابقات حددت جميــع اوقات 
املباريــات عنــد الســاعة الثانية 
والنصــف ظهــرا، ما عــدا مباراة 
فريقي امليناء ونفط اجلنوب ستكون 

عند الساعة اخلامسة إال ربعا.
يشــار الى ان جلنة املســابقات قد 

اصــدرت قائمــة احملرومــني للدور 
اذ  العبــني  وهم عشــرة  املقبــل 
ســيغيب من فريق النفط كل من 
ليث حتسني واحمد عبداجمليد، ومن 
كوســنت  موجني  احملترف  الكهرباء 
ومصطفى حسن من فريق احلسني 
بعد حصوله على البطاقة احلمراء، 
ومن فريق الشــرطة حسام كاظم 
ودلوفــان مهــدي مــن فريق نفط 
الوســط، وعلي نوري من الديوانية 
وســيغيب أيضا العــب منتخبنا 
الوطنــي صفــاء هادي عــن فريق 
الزوراء بســبب البطاقــة احلمراء، 
ويغيب عن فريق احلدود عبدالعباس 
احلمراء  البطاقة  وايضا بسبب  اياد 
ســيغيب محترف فريق اربيل كيتا 

ساليف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البدنية  بالقوة  بغداد  احتاد  ينظم 
بطولة أندية احتــاد بغداد لفئات 
(الناشــئني والشباب واملتقدمني) 
والســحب  (الدبني  ولفعاليــات 
والنبج بريــس)، يوم 11 من كانون 
الثانــي املقبــل، وهــي باكــورة 
اجلديد  للعــام  االحتاد  نشــاطات 
2019.. اعلــن ذلــك ربيع محمد 
علــي، رئيس احتاد بغــداد بالقوة 

: ان البطولة يتوقع  البدنية، وبــنيّ
بعد  نوعية  ان تشهد مشــاركة 
عودة نادي اجليش الرياضي واعالنه 
املشاركة رســميا اثر انقطاع عن 
نشاطات االحتاد ملدة سنة كاملة.

التي  األندية  ان  إلى:  ربيع  واشــار 
مشــاركتها  رســميا  اعلنــت 
واالتصاالت  (اجليــش  حاليا هــي 
والنجدة  والعربــي  والكاظميــة 
والعدد  العدل)،  وشباب  والشباب 

قابل للزيادة في املدة املقبلة.
وذكر: ان احتاده من خالل البطولة 
يسعى لتشكيل منتخبات متثله 
في بطولة منتخبات العراق التي 
تقام شهر شــباط املقبل، وفيها 
املركزي  اللعبــة  احتاد  ســيختار 
منتخباته للمشاركة في بطولتي 
آســيا في هونغ كونغ شــهر ايار 
وبطولة العالم في هنغاريا شهر 

حزيران من العام اجلديد.

غدا.. ثامنة ممتاز الكرة تنطلق باقامة 5 لقاءات

إتحاد بغداد للقوة البدنية ينظم 
بطولة األندية 11 كانون الثاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
منحــت جلنة احلــكام، فــي االحتاد 
اآلســيوي لكــرة القدم، 8 أشــهر 
للجنة احلكام املركزية لغرض اختيار 
3 مباريات تقام في املالعب التي رفع 
عنها احلظــر دوليا، وهــي (البصرة 
وكربــالء واربيل)، لغرض ارســال 3 
مــني معتمديــن لــدى االحتاد  مقوّ
اآلســيوي ملتابعة املســتوى الفني 
للحكم الدولي، يوسف سعيد، من 
أجل انضمامه إلــى حكام النخبة 

القارية للموسم اجلديد.
وبحسب عضو جلنة احلكام، كاظم 
عودة، فإن جلنة احلكام، وبالتنســيق 
مــع جلنــة املســابقات، ســتقوم 
يوسف  للحكم  مباريات   3 بتحديد 
سعيد في املالعب املذكورة، ومبدة ال 
تتجاوز الـ 8 أشــهر من أجل تقوميه 
الذي سيكلف  اآلسيوي  الفريق  من 
الشاب  الفني حلكمنا  االداء  مبراقبة 
لاللتحاق  تؤهلــه  درجــات  ومنحه 
بقائمــة نخبــة القارة للموســم 

اجلديد 2020/2019.
اجتاز  وكان احلكم يوسف ســعيد 
االختبارات النظرية واللياقة البدنية 
ماليزيــا مؤخرا.  اقيمــت في  التي 
دوليا  ان وفدا حتكيميا  وقال سعيد: 
من نخبــة القارة ســيختتم اليوم 
اختبــارات جلنة احلكام فــي االحتاد 
اجلارية  آسيا  غربي  لدول  اآلســيوي 
في دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 

وهــم زيد ثامر للوســط، فضال عن 
ومؤيد محمد  داود  امير  املساعدين، 
علي وواثق مدلل وميثم خماد واكرم 

علي وحيدر عبد احلسن.
وختم، عودة، وهــو محاضر معتمد 
في االحتاد اآلســيوي: انه سيشارك، 
الدكتــور عالء عبد  برفقه زميلــه 
القــادر، في كــورس االحتــاد املقرر 
مني في  مباليزيا للمحاضريــن واملقوّ

شهر شباط املقبل.

وسف سعيد

صفارة يوسف سعيد تحت 
مشارط 3 مقّومين آسيويين



تضامن عبد المحسن 
بغــداد متشــي، مشــروع فنــي ثقافي 
كبير مت تنفيذه فــي اماكن متعددة من 
مناطق بغداد وشــوارعها، مشــيا على 
االقدام، بهدف الوصول الى أكبر عدد من 
النــاس، وطرح افكار بناءة من خالل الفن 

التشكيلي. 
قدمت الفعالية مؤسســة بيت تركيب 
التي تديرها مسؤولة العالقات العراقية 
االملانية هيال مفيس، والتي تعد فرعا من 

معهد غوته االملاني. 
ضم مشروع (بغداد متشي) 14 عمال فنيا 
كبيــرا، نفذتها مجموعة من الشــباب 

املوهوب. 
بــدأت أول الرحلــة الفنية للمشــروع 
املركز  الرشــيد في مؤسسة  من شارع 
العراقي للفيلم املستقل، والتي اتخذت 
من بيــت أول وزير للمالية فــي العراق، 

ساسون حسقيل، مقرا لها.
وحتدث اخملرج السينمائي يحيى العالق عن 
األهمية التاريخيــة والفنية لهذا البيت 
املطل على دجلة، كونه احتضن الكاتبة 
وهي  كريستي،  اجاثا  املعروفة  االجنليزية 
تكتــب روايتها (ســحر الشــرق)، كما 
رف مبسرح الستني  استعمل كمسرح، عُ
كرســيا، ليمثل عليه عمالقة املســرح 
البيت كذلك  وشــهد  الــرواد.  العراقي 
الكبرى)  (املســألة  فيلم  تصوير  عملية 
الذي شــارك فيه ممثلون عامليون. ولفت 
الى اهمال هذا الصرح التاريخي بعد عام 

 .2003
املســتقل  للفيلم  العراقي  املركز  اتخذ 
بيت وزير املالية مكانا لتسجيل افالمهم 
الروائية والتسجيلية، ملشاهد متثل حقبا 
متعددة من تاريخ العراق.  فيما شــهدت 
البيــت معرضا فنيــا لتكرمي  حديقــة 
وحمل  عمار حسني،  للشــاب  الشجرة، 
عنوان (شــجرة اجلنة) والذي عكس تأثير 

قطع االشجار على البيئة. 
توجه احلضور الى شــارع الرشيد باجتاه 
جسر السنك، حيث يبدأ معرض املصور 
والذي  الفوتوغرافي الشاب حسني مطر 
حمل عنوان (ألف قصة وقصة)، متضمنا 
20 صــورة بحجم (2x3 متر) علقت على 

االبنية التراثية في شارع الرشيد، وعلى 
طول املسافة من السنك الى امليدان. 

ثم من ســاحة امليدان الى الكرادة، حيث 
الكمان  عازف  للشاب  املوسيقي  العمل 
امــني مقداد، الــذي حمل عنــوان (ألف 
بصمة شــفاه عراقية). وقام امني بجمع 
ألف قنينة ماء بالســتيكية مرمية في 
الشارع، ليصنع منها كرة كبيرة وضعها 
في منتصف شارع الكرادة (داخل). وقال 
بهذا الشــأن: كنت أهــدف بعملي الى 
اعادة القناني الفارغة الى من قام برميها، 
ليدركــوا انهــم بعملهم ســيغلقون 
الشــوارع ويلوثون البيئة، وبرغم حمالت 
التوعية اال ان هذه السلوكيات اصبحت 
اعتيادية بالنسبة لهم ولم يعد قبحها 

مؤثرا بهم).
 وانتقلــت رحلــة املشــي الى ســاحة 

التحرير، مــع منحوتة لؤي احلضاري حتت 
للبيع)،  (لســت  وعنوانه  احلريــة  نصب 
العمل يعكس انتفاض املرأة التي بيعت 
في ســهل نينــوى خالل فتــرة االرهاب 

الداعشي.  
الشابة  عرضت  كولبنكيان،  قاعة  وامام 
تبــارك األطرقجي، مكعبــا كبيرا حمل 
عنــوان (ما هــو حلمك)، اســتعرضت 
به رســومات بفرشــاة االطفال الباعة 

املتجولني العاملني في ساحة الطيران.
وقدم الشــاب احمد الســعد معرضه 
الفني املتمثل بتصوير فيلم تســجيلي 
لفتاتني قامتا بتقدمي مقطوعات غنائية 
على آلتي الكمان في ســاحة الطيران، 

في عمل اسماه (سيدة بغداد).
استمر املعرض ملدة يومني، قدمت فقراته 
بني شــوارع الكرادة وابو نؤاس وســاحة 

كهرمانة انتهاءً مبقهى رضا علوان. 
عن هذا املشــروع قــال تومــاس مدير 
معهد غوته في العراق: يُقام مشــروعنا 
فــي االماكن العامة مــن مناطق بغداد 
املتعددة، وعليه فإنه ليس مجرد معرض 
متنقــل، وامنا جولــة فــي املدينة متنح 
معلومات أساسية حول األماكن اخملتارة، 
حيــث قام كل فنان بربــط عمله الفني 
مع موقع العرض. وعليه كان احلديث عن 
مدينة بغداد برؤية جديدة من وجهة نظر 
ان  الى  العراقيني الشباب، الفتا  الفنانني 
مشروع (BAGHDAD WALK) نُظم بدعم 
من معهد غوته في العراق، بالتعاون مع 
املكانية ومنظمة  برلني للتجارب  معهد 
املعاصــرة. وفي  للفنون  تركيب بغــداد 
اخلتام قدم شــكره الى الشباب الفنانني 

املشاركني واجلهة املضيفة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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موســيقى  جنم  حصــل 
الــراب ســنوب دوج على 
هوليوود  ممــر  فــي  جنمة 
بأن  واحتفل  للمشــاهير 
وجه لنفسه شكرًا كبيرًا.
دوج  ســنوب  وحصــل 
املشــاهير  ممر  جنمة  على 
اخلامســة  الذكرى  فــي 
ألبومه  إلطالق  والعشرين 

األول "دوجي ستايل".
وقــال ســنوب دوج خالل 
املراســم: أود أن أشكرني 
أن  وأود  بنفســي،  إلمياني 
أشكرني ألنني قمت بكل 
أن  أود  الشاق.  العمل  هذا 
آخذ  لم  ألنني  أشــكرني 
أي عطلة. أود أن أشكرني 

ألنني لم استســلم. وأود 
أن أشــكرني ألنني كنت 
دوما معطــاء وحاولت أن 
أعطي أكثر مما أخذت. وأود 
أن أشــكرني ألنني قمت 
بالصواب أكثر مما ارتكبت 
أخطاء وأود أن أشــكرني 
ألننــي كنت أنــا في كل 

وقت.

محمد  الفنان  كشــف 
الذي  الــدور  عــن  رياض 
أحداث  ضمــن  يلعبــه 
عائلي".  "قيد  مسلسل 
م شخصية  د أنه يُقدّ وأكّ
بدور  يقوم  اذ  مختلفــة، 
بعمله،  مثالــي  قــاض 
مير بعدد مــن الصراعات 
وتتوالــى  واألزمــات، 
رياض  وأوضح  األحــداث. 
أنه يراهن على هذا الدور 
بقوة، مشيرًا أنه سيكون 

مفاجأة للجمهور.
مسلســل  أن  يذكــر 
تأليف  عائلــي"  "قيــد 
وإخراج  رجــاء،  محمــد 
تامر حمــزة، ويضم عددا 
الفنانــني  مــن  كبيــرا 

ميرفت  رأســهم  وعلى 
أمــني، وبوســي، وصالح 
وســيمون،  اهللا،  عبــد 
وميريهان حســني، ودنيا 
عبــد العزيــز، ونضــال 
هاني،  وأميرة  الشافعي، 
الفنانني  مــن  آخر  وعدد 
الشباب، وينتمي ألعمال 
الـ 45 حلقة للعرض في 

املوسم الشتوي.

بالرغم من ان الزواج ليس 
رسميا بعد، قررت عارضة 
األزياء هايلــي بالدوين أن 
تفاجئ زوجها املستقبلي 
به  وتعرف  بيبر،  جاســنت 
أمام العالــم كله، وبدأت 
من صفحتها الرســمية 

على انستجرام.
وقامــت هايلــي بالدوين 
بتغيير اسمها على موقع 
تبادل الصور "انستجرام" 
ليصبح اســمها "هايلي 
بيبــر" بــدالً مــن هايلي 
أما عن حسابها  بالدوين، 
كتبت:  فقــد  تويتر  على 
مــدى   ً جيــدا "أفهــم 
التي حتدث  االضطرابــات 

أنا  الناس حالياً، لكن  بني 
لم أتزوج بعد"، واضطرت 
مســح  إلــى  بعدهــا 

التغريدة من دون سبب.
يذكر ان أن ثروة جاســنت 
 250 بحوالي  تقــدر  بيبر 
ثروة  أمــا  دوالر،  مليــون 
حوالي  فهــي  بالدويــن 

مليوني دوالر.

سنوب دوج

هايلي بالدوين

محمد رياض

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
الواليات املتحدة  في حدث فريد شهدته 
األميركيــة، نقلــت الشــعلة األصلية 
 1980 التي استبدلت عام  احلرية  لتمثال 
بنســخة طبــق األصل، بعــد تعرضها 

للضرر الشديد.
وجرى وضع الشــعلة املزخرفة واملنحوتة 
من الزجاج امللون، على شــاحنة صممت 

خصيصــا لهذا الغرض، ووفقا حلســاب 
مؤسســة متثال احلرية وجزيــرة إيليس، 
وزنها ألف و633  البالغ  نقلت الشــعلة 
كيلــو جراما، إضافة إلى نســخة طبق 
األصــل من وجه ســيدة احلرية، إلى مقر 
جديد يبعد 91 مترا عــن موقع التمثال 
ليكون متحفا يتم افتتاحه في شهر أيار 

مايو من العام املقبل.

من جانبه قال ستيفن بريجانتي، الرئيس 
واملدير التنفيذي ملؤسسة متثال احلرية، إن 
نقل الشــعلة كان مخيفا للغاية، وجرى 
ببطء وحذر شــديدين من خالل شاحنة 
عمالقــة. وتابع: الرحلــة القصيرة التي 
قامت بها الشــعلة إلــى موقع املتحف 
اجلديد، كانت املرحلة األخيرة من مراحل 
حياة هذا الرمز التاريخي، مشــيرا إلى أن 

الهدف من هذا املسار، جمع أموال لدفع 
تكاليف وضع الشعلة على القاعدة.

وكان النحات "قتزن بورغلم" الذى صمم 
جبل راشمور، النصب التذكاري الشهير 
السبب  أميركيني،  رؤســاء  أربعة  ألوجه 
في تدهور الشعلة بعد أن وضع عددا من 
الثقوب في الزجــاج األصفر خالل إعادة 

تصميمها عام 1916.

شعلة الحرية تسجن في المتحف

(بغداد تمشي).. أكبر معرض فني متجول
أقامه معهد غوته بالتعاون مع معهد برلين للتجارب المكانية

معرض فني متجول

نحتاج مغامرة

أحالم يوسف

نعاني جميعنا من الروتــني والرتابة في حياتنا، 
حتى بتنا في بعض األحيان نتصور اننا عشــنا 
تلك احلياة مسبقا، الن بعض االحداث واملواقف 
تتكرر بتفاصيلها، لكن هل هذه حقيقة؟ ام ان 
االحداث واملواقف تكرر فعليا بحياتنا نفســها، 

لكن بأزمان مختلفة.
دأبنا في حياتنا على التململ من تكرار تفاصيل 
يومنا، ولكن هل جلسنا يوما الى أنفسنا وقررنا 
ان نكســر ذلك الروتني وامللل؟ ام ان مالمة احلظ 

أيسر كونها ال تتعدى بضع كلمات؟
بعضنا يعتقد ان تغيير مسكنه، او عمله، ميكن 
له ان يحل املشكلة، وبعضنا االخر يحلم ببيت 
االحالم، املطلة شــرفاته على البحر، ويحيطه 
بســتان من الورود، لكن، هل ان من يسكن فعال 
مبثل هذا املكان ال يشــعر بالروتني؟ انه إحساس 
يتسلل الينا عندما نكرر ممارساتنا اليومية، من 

ابسط تفصيلة الى اعقدها.
 اذا، األمر يتعلق بطبيعة شــخصيتنا، بطبيعة 
التفكير والتعاطي مــع احمليط، وهذا قد يرتبط 
بنحو ما بشــكل احلياة التي نعيشها، وباحلالة 
االقتصادية، وتلك النواحــي ميكن لها ان تكون 

عوامل مساعدة، وليست رئيسة.
احلياة حتتاج الى روح شــجاعة. ان تنحت بصخر 
الرتابة، شكال من اشكال احليوية، لتحيلها الى 
صورة وفعل مبتكر، يحمل جماال وفنا، فمن يريد 
ان يخرج من دوامة التكرار، يحتاج الى روح فنان 
تســاعده على إيجاد السبيل األصح والوسيلة 

االنفع.
يقول الروائــي والقاص البرازيلي باولو كويلو: إذا 
كنت تعتقد أن املغامرة خطرة .. فجرب الروتني 
فهو قاتــل. هذا مــا نحتاجه جميعــا.. اجلرأة 
واالقبال على فن املغامرة، فاحلياة بحد ذاتها متثل 
املغامرة األكبر بالنسبة لإلنسان، حيث ال شيء 
فيها مضمون، وال شــيء واضــح، وليس هناك 
حقيقــة بينة وجلية حد اليقني املطلق ســوى 
املوت، اذا فمــن خاف املغامرة، قــد حكم على 
حياته بالفشل. ألنه أحد اهم اركان تأسيسها. 
مشــاعر عديدة واحاســيس متعــددة، ترتبط 
ببعضها البعض بعدة زوايــا، قد ال تراها العني 
وال يتنبه لها العقل، فالروتني مرتبط باالرتعاب، 
والتوجس من اجلديــد اجملهول، نعم، نحن نخاف 
اجملهــول، لدرجة ان الكثير منــا ميتعض من أي 
حدث مباغت، او مفاجئ، ويشــعر بالذعر حتى 
حينمــا تطرق اســماعه جملة "ســأفاجئك 
بشيء"، ألنه وبرغم انزعاجه من الدأب املستمر 

بحياته، لكن خوفه من التغيير أكبر.
ان كنا نعانــي حقيقة من الروتني، فعلينا البدء 
بفكرة جريئة، حتمل روح املغامرة، فاحلياة أقصر 
مما نتصور، وابســط من تعقيداتنا، لذا البد لنا 
ان نبدأ باخلطوة األولى لتهشــيم كأس الروتني، 
والبدء بصنع شــيء آخر، املغامــرة، ان تخوض 
غمار اجلديــد والتغيير. نحتــاج قبلها ان نؤمن 
التعامل مع  بأن باســتطاعتنا  بأنفسنا، نؤمن 
كل فكرة حتى تلك التــي لم تخطر على بالنا 
يوما ما، فقد خلقنــا اهللا بطاقات عظيمة، لم 

نكتشفها بعد.
اكتشــف نفســك، لتصنــع بهــا املعجزات، 
فاملعجــزات ال ينحصــر معناها بفعــل خارق، 
بل ان تصنع شيئا، بغض النظر عـــن حجمـه 

الفنانــني وقيمتـه. مــن  املوسم الشتوي.كبيــرا  تصميمها عام 1916.حياة هذا الرمز التاريخي، مشــيرا إلى أن 

الصباح الجديد-وكاالت:
"فوربــس"  مجلــة  نشــرت 
تقييمها الســنوي للمطربات 
العالم لسنة  أجرا في  األغلى 

.2018
كاتــي  املطربــة  وحصلــت 
األول، وذلك  املركــز  بيري على 
بفضــل جولتها املوســيقية 
 Witness: The" حتت مســمى
Tour"، حيث كســبت املغنية 
83 مليــون دوالر، وهكذا تكون 
قد انتقلت من املرتبة التاسعة 
رأس  إلى  املاضــي  العــام  في 

القائمة.
في حني حصلت املغنية، تايلور 
الثانية  املرتبة  على  ســويفت، 
مببلــغ 80 مليــون دوالر. ووفقا 
اجلديد  ألبومها  فــإن  للمجلة، 
"Reputation" لعب دورا مهما 
فــي جناحهــا، ففي األســبوع 

األول بعــد إطالقه، جــرى بيع 
نحو مليوني نســخة. وجاءت 

املغنية بيونســيه في املركز 
 60 الثالث، حيث كســبت 
مليون دوالر. وقامت بإطالق 
ألبوم جنبــا إلى جنب مع 

."Jay-Z" زوجها
 "Pink" واحتلت املطربة
بدخل  الرابــع  املركــز 
مليون   52 إلــى  وصل 
الليدي  وجــاءت  دوالر، 
غاغــا فــي املرتبــة 
 50 مببلغ  اخلامســة 

مليـون دوالر.
القائمــة  وشــملت 
أيضــا جينيفر لوبيز، 

وهيلينــا  وريهانــا، 
فيشر، وســيلني ديون، 
ضمن  سبيرز،  وبريتني 

العشرة األوائل.

كاتي بيري األعلى أجرًا

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  الفضاء  وكالة  أعلنت 
ناســا، عن وظيفة بعنوان "راحة 
جنيه   1200 مقابــل  الســرير"، 

استرليني.
وتبحث الوكالة من وراء الوظيفة 
التعرف على الكثير من املعلومات 
عــن آثــار انعــدام الــوزن لرواد 
العيش  وفهــم كيفية  الفضاء، 
في الفضاء، من دون اجلاذبية، في 
حال أراد البشر السفر إلى املريخ، 
بحســب ما جاء في صحيفة "ذا 

صن" البريطانية.
أمــا عن مهــام املوظــف بهذه 
يومه  أن يقضي  الوظيفة فهــو 
وتناول  اغتسال  من  السرير،  فوق 
بحيث  يومــاً،   70 ملــدة  الطعام 
ضغط  بقيــاس  العلماء  يقــوم 
وإمتصاص  القلب،  الدم، وضربات 
املغذيــات، ومســتوى الطاقــة، 
رصد  إلى  إضافة  العظام،  وكتلة 
احلالة النفســية للموظفني في 

هذه الوضعية. 
وأشــارت "ناسا" إلى أن الباحثني 

ســيرصدون في مهمة "راحة 
الســرير"، آثار حتوالت السوائل 
في أجسام املشاركني، وكذلك 
العظام والعضالت، وخالل هذه 
تعلم  للمشتركني  ميكن  املدة 
لغة جديدة، أو دراســة شيء 
عن طريــق اإلنترنت، وكذلك 

التواصــل  لهــم  متــاح 
عائالتهــم  مــع 

 ، ئهم قا صد أ و
ا  ليقـــضو

على امللل.

الصباح الجديد - وكاالت:
تفتتح الصني، الثالثاء املقبل، فندقًا فاخرًا 
على أطــراف مدينة شــنغهاي، في قلب 
حفرة ضخمة خلفها منجم سابق، ومينح 
الفندق ضيوفه األثرياء فرصة لنوم عميق، 

لكن بسعر مكلف.

وبني فندق "إنتركونتتنال شــنغهاي 
ا، داخل حفرة،  وندرالند" ذو الـ 18 طابقً

ا منه حتت مستوى سطح  ويقع 16 طابقً
األرض، وتطل جميعها على ما تبقى من 
احملجر السابق، فيما يقبع طابقان حتت 

املاء.

فندق فاخر داخل منجم

"ناسا" بحاجة الى موظف ينام!
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