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بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العراق ممثال بــوزارة العمل 
االجتماع  في  االجتماعية  والشؤون 
العرب،  املســؤولني  لكبــار  الثالث 
املعني  العربــي  الفريــق  أعضــاء 
باإلرهاب والتنمية االجتماعية، الذي 
عقــد باجلامعة العربية مبشــاركة 
العربية  الــوزارات  مســؤولي  كبار 

املعنية باملوضوع. 
وتــرأس الوفــد العراقي فــي هذه 
االجتماعــات الوكيل االقدم للوزارة 
املهنــدس فالح العامري ملناقشــة 
ملكافحة  العربيــة  العمــل  خطة 

الفريــق  أعدهــا  التــي  االٍرهــاب 
والتنمية  باإلرهــاب  املعني  العربي 
االجتماعيــة بالتركيــز على البعد 
االجتماعــي للظاهــرة فــي ضوء 
وردت  التي  واملقترحــات  املالحظات 
من جانب وفود بعض الدول العربية .
وتهدف خطة العمل الى إبراز الدور 
االجتماعية،  والتنشئة  االجتماعي، 
واإلعــالم، والثقافــة، واملؤسســة 
التربوية ســواء أكانت املدرســة أو 
اجلامعة، فضال عن دور املؤسســات 
الدينية، ومنظمــات اجملتمع املدني، 
في  االقتصــادي  البعــد  وكذلــك 

على  والقضــاء  الفقر،  مكافحــة 
اجلوع، وعــدم االقتصار فيما يتعلق 
باالٍرهــاب علــى البعــد األمني او 

العسكري. 
واشار الوكيل االقدم إلى أن االجتماع 
يهــدف أيضا إلى مناقشــة محاور 
في  املســودة  هذه  ووضــع  اخلطة، 
صورتها النهائيــة، التي من املؤمل 
رفعها الــى اعمال الــدورة الـ)38( 
جمللــس وزراء الشــؤون االجتماعية 
العرب املقــرر إقامتها فــي مدينة 
شرم الشــيخ مبصر في اخلامس من 

كانون االول املقبل. 

واضاف أن اخلطة ستنتقل بعد ذلك 
وبرنامج  التنفيذيــة،  املراحــل  إلى 
عمل زمنــي محدد، بعد تقســيم 
األدوار بني الشركاء من أجل متابعة 

تنفيذها.
لــوزارة  االقدم  الوكيــل  ان  يذكــر 
العامري  فالــح  املهنــدس  العمل 
هــو احد اخلبــراء العرب اخلمســة 
الذيــن مت اختيارهم من قبل االمانة 
العامــة للجامعــة العربية لوضع 
اخلطة املذكورة آنفاً، وقد شارك في 
اجتماعات متعددة في مقر اجلامعة 

العربية بصدد ذلك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبــدأ وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعية يــوم االحد املقبل، 
املضمونني  العمال  رواتب  صرف 
وخلفهم املســتحقني لشهري 
في  االول  وكانون  الثاني  تشرين 

بغداد واحملافظات. 
الدكتور  العمــل  وزيــر  وقــال 
باســم عبد الزمــان ان الدائرة 
االول  الثاني مــن كانون  حددت 

رواتب  لصــرف  موعدا  املقبــل 
وخلفهم  املضمونــني  العمال 
املســتحقني لفئتــي )الصرف 
البطاقــة  وحاملــي  اليــدوي، 
الذكية( في بغــداد واحملافظات 
لشهري تشــرين الثاني وكانون 

االول عام 2018. 
واضــاف ان املتقاعــد املضمون 
الــذي لديه خدمة )30( ســنة 
فاكثر يســتلم راتبــا تقاعديا 

دينار لشهرين،  الف   )600( قدره 
فيما يســتلم املتقاعــد الذي 
لديه خدمة اقل من )30( ســنة 

مبلغا قدره )540( ألف دينار. 
وبني الوزير ان عائلة املتوفى التي 
لديها اكثر من ثالثة مستحقني 
تســتلم راتبــا تقاعديــا قدره 
)500( ألف دينار، فيما تســتلم 
مستحقان  لديها  التي  العائلة 
دينار،  ألف   )480( راتبا مقــداره 

اما عائلة املتقاعد املتوفى التي 
فتستلم  واحد  لديها مستحق 

راتبا مقداره )460( ألف دينار. 
املتقاعدين  العمال  جميع  ودعا 
املضمونني الى مراجعة املصارف 
حسب مناطق سكناهم لغرض 
اســتالم رواتبهم مستصحبني 
الثبوتية  املستمسكات  معهم 
املتمثلــة بالهوية التقاعدية او 

البطاقة الذكية.

العراق يشارك في خطة العمل العربية
لمكافحة ااٍلرهاب

صرف رواتب العمال المضمونين لشهري ت2 وك1 األحد المقبل

تناقش البعد االجتماعي لمكافحته

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت محاكــم التحقيق في 
اســتئناف  محكمــة  رئاســة 
ميســان االحتادية أمس األربعاء، 
بـ"الدكة  44 متمهاً  توقيف  عن 

العشائرية" في احملافظة.
وقــال املركــز اإلعالمــي جمللس 
بيان تلقت  األعلى فــي  القضاء 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"محاكم التحقيق في ميســان 
وقفت 44 متهماً بقضايا االدكة 
االجراءات  واتخذت  العشــائرية 
الحكام  وفقــاً  بحقهم  كافــة 

قانون مكافحة االرهاب".
وأضــاف املركــز، أن "محكمــة 
حتقيق العمارة وقفت 30 متهماً 
فيما وقفت محكمة حتقيق اجملر 

6 متهمــني ومحكمة  الكبيــر 
3 متهمني  حتقيق علي الغربــي 
فضالً عن توقيف 5 متهمني من 
 ، العدل"  قبل محكمة حتقيــق 
وأشــار إلى أن "املتهمني ارتكبوا 
في  العشــائرية  الدكة  جرميــة 
مناطــق متفرقة مــن احملافظة 
بحقهم  اتخــذت  احملاكــم  وان 
لقانون  وفقــاً  اإلجــراءات كافة 
مكافحــة اإلرهــاب علــى وفق 
القضاء  اجلديــد جمللس  التوجيه 

األعلى".
األعلى  القضاء  ان مجلس  يذكر 
بالتعامل  وجه في وقت ســابق 
مع الدكة العشــائرية على انها 
الى  بذلك  إرهابي، مستندا  فعل 

فقرات في القانون العراقي.

تقريـر

"الدكة العشائرية"

عودة 16 ألف عائلة مسيحية من أصل أكثر
3 من ربع مليون نسمة الى سهل نينوى

بغداد - وعد الشمري:
طالبت كتلة اإلصالح واإلعمار، 
الوزارات  مبنــح  األربعاء،  أمس 
عســكريني  قادة  إلى  األمنية 
التحرير  معارك  في  شــاركوا 
اإلرهابي،  داعــش  ضد تنظيم 
اإلصــرار على  وحــّذرت مــن 
ترشــيح فالح الفيــاض وزيراً 
االتفاقات  أن  مبينة  للداخلية، 
قضــت بإبعاد رؤســاء الكتل 
السياســية عــن احلكومــة 

احلالية.
وقال عضو الكتلة بدر الزيادي 
اإلصــالح  حتالــف  "قــوى  أن 
لــن تصــوت على  واإلعمــار 
أحزاب  إلى  ينتمــي  أمني  وزير 

سياسية حتت أي ظرف".
وأضاف، الزيادي، في حديث إلى 
الصبــاح اجلديــد"، أن "الرؤية 
احلاليــة تقضي مبنــح وزارتي 
الداخلية والدفاع والتشكيالت 
ميدانيني  قــادة  إلى  االخــرى، 
التحرير  معارك  في  شــاركوا 

ضد تنظيم داعش االرهابي".
من  "اســتمرار قسم  أن  وزاد، 
مبرشحني  بالتســمك  الكتل 
معينني يعني زيادة املشــكلة 
والتعقيــد وعــدم الوصــول 
إلى حلول قريبــة، حتى خالل 
االســبوع املقبــل الــذي من 
املؤمل أن تنعقد فيه جلســة 

نيابية".

ويرى الزيادي، ان "رئيس مجلس 
ينوي  املهدي  عبد  عادل  الوزراء 
مترير جميع الــوزارات املتبقية 
دفعــة واحدة، ولــن يلجأ إلى 

الداخليــة  بابقــاء  جتزئتهــا 
والدفاع تــدار وكالة ما يعني 

ضرورة تكثيف احلوارات".
لم  النواب  "مجلــس  أن  وأورد 

يتلق الســير الذاتيــة لبقية 
املرشــحني، ونحن ال ميكن لنا 
أن نعطي الثقة لوزراء ال نعرف 

عن تاريخهم شيئا".

وذكــر النائب عــن االصالح أن 
وعــد مجلس  املهدي  "عبــد 
النواب بأنه سوف يرسل السير 
الذاتية ملرشحيه قبل مدة من 

تقدميهــم، لكي تتنســى لنا 
الفرصة في دراستها".

ان  إلــى  الزيــادي،  ومضــى 
"مشــكلة جديدة طرأت وهي 
جمع نــواب تواقيع البعاد وزراء 
مت التصويت عليهم، وفي حال 
حصل ذلك سنكون امام زيادة 

في احلقائب الشاغرة".
بدوره، افــاد النائب عن الكتلة 
تصريح  في  هادي،  االخر سالم 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 
زال مستمراً  التوافق ما  "عدم 
السيما  االمنية،  الوزارات  على 
وأنهما من اهــم احلقائب في 

احلكومة".
"مجلس  ان  هــادي،  وأضــاف 
النــواب يذهــب إلــى ضرورة 
ترشــيح شــخصيات كفوءة 
وغيــر منتميــة إلــى احزاب 

سياسية".
البناء  "حتالف  أن  إلى  وأشــار، 
اللحظة  هذه  حلد  متمســك 
كوزير  الفياض  فالح  بترشيح 
مرشحاً  تقدم  ولم  للداخلية، 

اخر برغم االعتراضات عليه".
ولفت هــادي، إلــى أن "كتلة 
االصــالح واالعمار ليس لديها 
اعتــراض يتعلق بشــخصية 
الفياض، وليس لدينا مؤشرات 
على أنه غير كفوء لكننا اليوم 

نبحث عن غير احلزبيني".
تتمة ص3

"اإلصالح" تطالب بتولي مشاركين في معارك التحرير
الوزارات األمنية وإبعاد المتحزبين عنها

مؤمتر صحفي سابق لكتلة االصالح

مشكلة جديدة تواجه عبد المهدي بإبعاد وزراء صوِّت عليهم 

اعتقال 44 متهمًا بـ"الدكة العشائرية"
في ميسان وفق قانون اإلرهاب

لقاء مع العب النفط .. أحمد محسن " أوميكا "

الزوراء يخطط إلنجاح عودته إلى دوري أبطال آسيا

أمم إفريقيا 2019 تشهد أكبر مشاركة للمنتخبات العربية

»كاتانيتش« يعلن قائمة »الوطني« في 5 كانون األول

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكهربــاء  منظومــة  فقــدت 
قدرها  طاقات  العراقية  الوطنية 
توقف ضخ  بعد  ميكاواط،   2500
الغاز املســتورد من ايــران، جراء 

الزالزل التي ضربت املنطقة.
وذكر بيان لــوزارة الكهرباء تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
امــس االربعاء انــه" تأثرت بهذه 
الزالزل، انابيــب الغاز املصدر الى 
العــراق، والــذي أدى الــى توقف 
الغازية،  املنصوريــة  محطــات، 
وبســماية  الغازيــة،  والصــدر 
زيادة  عنه  ما جنم  االســتثمارية، 

ســاعات القطــع املبرمــج في 
محافظات بغداد وديالى وكركوك 

والفرات األوسط ".
واضــاف  البيان " ومت التنســيق 
بشــكل عالي مــع وزارة النفط، 
لتعويض محطات وزارة الكهرباء، 
البديــل  بالوقــود  وجتهيزهــا 
توقفت  التي  احملطات  لتشــغيل 
بسبب توقف أنبوب الغاز اإليراني 
"، موضحــا ان " اجلانــب اإليراني 
يعمل على اعادة ضخ الغاز خالل 
االيام القليلــة املقبلة، بعد إجناز 
أراضيه  اعمــال الصيانة داخــل 

ألنابيب الغاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس حتالف اإلصالح واإلعمار 
عمار احلكيم أمس األربعاء، أهمية 
انسجام الرئاسات الثالث من أجل 
اإلصالح  وحتقيق  بالبالد  النهوض 
املنشود، مجددا دعمه للحكومة 

في تنفيذ املنهاج احلكومي. 
وقال مكتــب احلكيم فــي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه ان "رئيس حتالــف االصالح 
واألعمار عمار احلكيم اســتقبل 
في مكتبه ممثل االمني العام لألمم 
املتحدة في العراق يان كوبيتش"، 
مبينــا ان "اجلانبني بحثا االوضاع 
السياســية في العراق واملنطقة 
الكابينــة  اســتكمال  وملــف 

الوزارية".
وجدد احلكيم خالل البيان تاكيده 
"على اســتمرار االنســجام بني 

الرئاســات الثالث ودعم احلكومة 
من اجل تنفيذ البرنامج احلكومي 
اخلدمــات  بواقــع  والنهــوض 

ومتطلبات الشعب العراقي".
تتمة ص3

فقدان  2500 ميكاواط من الطاقة 
الكهربائية جراء زالزل ايران 

الحكيم يؤكد لكوبيتش انسجام 
الرئاسات الثالث لتحقيق اإلصالح 

احلكيم



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

 
انطلقــت صباح امــس االربعاء 
مبشاركة شــخصيات حكومية 
وحزبيــة واكادمييــن فعاليــات 
جلامعــة  الذهبــي  اليوبيــل 
الســليمانية، حتت شعار )تاريخ 
اجملــد ومســتقبل لإلبداع(،  من 
النشــاطات  من  العديد  باقامة 
والفنية  الثقافيــة  والفعاليات 

واالحتفالية.
اليوبيل  ذكــرى  فعاليات  وبدأت 
الذهبــي جلامعة الســليمانية 
التــي اقيمــت برعايــة ومتويل 
رئيس  الوطنيــة،  الشــخصية 
مجموعــة فــاروق كــروب رجل 
رسول،  مصطفى  فاروق  االعمال 
باقامــة حفل تكرمي للعشــرات 
من الشــخصيات السياســية 
واالكادميين الذين اســهموا في 
الدعم  وقدموا  اجلامعة  تأسيس 
مقدمتهم  في  لها  واملســاندة 

الرئيس مام جالل.
جامعــة  رئيــس  اســتهل 
السليمانية الدكتور اراس حسن 
مراســيم االحتفــال بالترحيب 
التي  والشــخصيات  بالضيوف 
جــاءت من خارج البــالد وداخله 
املناسبة،  هذه  في  للمشــاركة 
مؤكدا ان جامعة الســليمانية 
واحــدة مــن أعــرق اجلامعــات 
والعراق  اقليــم كردســتان  في 

واملنطقة.
جامعــة  ان  حســن  واضــاف 
زالت  ومــا  كانت  الســليمانية 
في طليعة ركــب التطور وقدم 
طلبتهــا منذ تأسيســها وحلد 
االن تضحيــات كبيرة في الدفاع 
وقارعوا  والدميقراطية  احلرية  عن 
عن  دفاعا  االستبدادية  االنظمة 

حقوق الشعب. 
بدوره قال وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمي فــي حكومة 
اقليم كردســتان يوسف كوران، 
بعــد ان ثمن اجلهود التي بذلتها 
والهيئات  التأسيســية  الكوادر 

االدارية في جامعة السليمانية، 
منــذ  متكنــت  اجلامعــة  ان 
تأسيســها وحلد االن من تخريج 
الشــباب  االجيــال من  مئــات 
الواعي املثقف الذين اخذوا على 
البالد من مختلف  بناء  عاتقهم 

مجاالت احلياة.
واضاف كوران ان حكومة االقليم 
عملت في السنوات املاضية على 
توفير احتياجات الطلبة والكوادر 
التدريســية وتوفير املستلزمات 
املطلوبة لالستمرار في بحوثهم 
واالدارية،  والثقافيــة  العلميــة 
خدمة ملسيرة العلم والتقدم في 
البالد، وانها ستستمر في تقدمي 

املطلوب الستمرار عجلة التقدم 
وللراغبــن في النهــوض بواقع 
التعليم والعلوم في كردستان.  

العالي  التعليــم  وزيــر  وقــدم 
تقديرية  جوائز  العلمي  والبحث 
الشــخصيات  من  للعشــرات 
التي اسهمت في اعادة تأسيس 
ومساعدة وتقدمي الدعم جلامعة 
الســليمانية بينها املستشــار 
االقدم لرئيس اجلمهورية الدكتور 
لطيف رشــيد لقاء مساهمته 
رئاســة  مع  املســتمر  وتعاونه 

اجلامعة في مختلف اجملاالت. 
بدورهــا قالــت عميــد كليــة 
العلوم االنســانية فــي جامعة 
ابتسام  الدكتورة  الســليمانية 

ان  اجلديد  للصبــاح  اســماعيل 
فعاليات ذكــرى اليوبيل الذهبي 
ستستمر على مدار االيام املقبلة 
بإقامــة العديد من النشــاطات 
الوطنية  الشــخصية  برعايــة 
ان  واضافت  فاروق مال مصطفى، 
الفعاليات ستشمل كذلك تقدمي 
البحوث والندوات التي ســيقدم 
فيهــا سياســيون واكادمييــون 
دراســات وبحوث عن دور جامعة 

السليمانية وتأريخ تأسيسها.
يشار الى ان جامعة السليمانية 
قد شيدت عام 1968، وفي البداية 
لم يكن هناك سوى ثالث كليات 
في اجلامعة ولكن خالل السنوات 
التي تلت ذلك، ازداد عدد الكليات 

بشكل كبير، لتصل الى 19 كلية 
مبختلف اجملــاالت واالختصاصات 
والدراســات، تقــع فــي مقرين 
احدهما وسط مدينة  للجامعة، 
واآلخر مقر جديد  الســليمانية، 
الســليمانية  طريق  علــى  يقع 

كركوك.
في انتفاضة كردستان عام 1974 
انتقلــت اجلامعة إلــى منطقة 
قلعــة ده زی شــرق محافظــة 
الســليمانية وقــد قصفت من 
قبل احلكومة العراقية وقتل عدد 
األصلية  اجلامعة  أما  الطلبة  من 
في الســليمانية، بعد عام 1982 
ألغت احلكومة العراقية اجلامعة، 
النضاليــة  حركتهــا  بســبب 

ضــد احلكومــة وقيــام الطلبة 
املباد  النظام  وقــام  بالتظاهرات، 
بنقل اجلامعة إلى أربيل، في عام 
1981 ، ومت تغيير االســم لتصبح 

)جامعة صالح الدين(.
فــي عــام 1992 أعيد تأســيس 
بجهود  الســليمانية  جامعــة 
مام جالل  الرئيس  بذلها  مضنية 
وحماســة هائلة من العديد من 
املثقفن واألكادميين الكرد، وأعيد 
افتتــاح اجلامعة رســميا في 14 

نوفمبر من العام نفسه.
اليوم  تضم جامعة السليمانية، 
على  الطالب  يحصل  كلية،   )19(
واملاجســتير  البكالوريوس  درجة 

في شتى مجاالت الدراسة. 

انطالق فعاليات اليوبيل الذهبي لجامعة السليمانية
تحت شعار تأريخ من المجد ومستقبل لإلبداع

جامعة السليمانية

جامعة السليمانية 
كانت وما زالت في 
طليعة ركب التطور 
وقدم طلبتها منذ 
تأسيسها ولحد اآلن 
تضحيات كبيرة في 
الدفاع عن الحرية 
والديمقراطية 
وقارعوا األنظمة 
االستبدادية دفاعا 
عن حقوق الشعب
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صور اإلرهــاب ال تقف عند حــد معن، فهناك 
صور تخلف انفجارات وفوضى ودمارا في البنى 
التحتية، وهناك صور صامتة، ال حتدث ضجيجا، 
حتقــق أهدافها بصمت، تقتل االنســان بهدوء 
حــذر. واخملدرات احدى تلك الصــور التي حتولت 
الى ظاهرة خطيرة تهدد اجملتمع وكيانه ووجوده. 
فهي ال تســتهدف شــريحة محددة، بل ميتد 
شرها الى جميع شــرائح اجملتمع، سواء صغار 
او كبــار، طالب مدارس او جامعات او كســبة. 
مفوضية حقوق االنســان، قامت مؤخرا بجهد 
مهم في توثيق إفادات العشــرات من متعاطي 
اخملــدرات في مراكــز االحتجاز، حيــث بلغ عدد 
احملتجزين بســبب اإلدمان على اخملدرات اكثر من 

ستة آالف محتجز. 
وبينت املفوضية ان هنالك أسبابا كثيرة لإلدمان 
على اخملدرات، منها رفقاء الســوء واالندماج مع 
األشــخاص الذين يتعاطون اخملــدرات وضعف 
الرقابة االسرية وسوء استعمال وسائل التواصل 
االجتماعي والتكنلوجيا، التي اسهمت الى حد 
كبير فــي ترويج اخملدرات واالعــالن عنها داخل 
مجموعات أسســت لغرض تواصــل املدمنن 
فيمــا بينهم. القانــون، بدوره وضــع عقوبات 
صارمة بحق الذين يثبت متاجرتهم وتعاطيهم 
للمخدرات، حيث وصلت العقوبات الى اإلعدام. 
فاملادة 27 من القانون رقم 50 لسنة 2017 تنص: 
يعاقب باإلعدام او السجن املؤبد كل من استورد 
او جلب او صدر مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او 
ســالئف كيميائية بقصد املتاجرة بها في غير 
األحوال التي اجازها القانــون. ونصت املادة 28: 
يعاقب بالسجن املؤبد او املؤقت وبغرامة ال تقل 
عن عشرة مالين دينار وال تزيد على ثالثن مليونا 
كل من حاز او اشترى او باع او متلك مواد مخدرة 

او مؤثرات عقلية.... 
هنا نالحظ ان املشرع العراقي، انتبه الى خطورة 
اخملدرات وتأثيرها على املواطــن العراقي، فجّرم 
جميع األفعال التي من شــأنها املساهمة في 
صناعة او جتارة اخملدرات. ولكن لألســف، فبرغم 
كل هــذه العقوبات، جند ان اخملــدرات بأنواعها، 
مازالت تستعمل بكميات كبيرة، خصوصا في 
احملافظات التي تقع فيها نقاط حدودية مع الدول 
اجملاورة. كالبصرة وواســط وغيرها. اذ ان األخبار 
شبه يومية التي تتحدث عن ضبط مواد مخدرة 
مهربة من دول مجاورة. كذلك القاء القبض على 
عصابات وافــراد متخصصن باملتاجرة باحلبوب 
اخملــدرة. ناهيك عن احلاالت الكثيرة التي لم يتم 
ضبطها او كشفها من قبل اجلهات اخملتصة. ان 
استفحال ظاهرة اخملدرات وانتشارها بن أوساط 
الشــباب العراقي، مع وجود عقوبات قاســية 
بحق املتعاطــن واملروجن لها، يعني ان القانون 
لم يشكل رادعا للمخالفن، وهذا ما يستدعي 
من املشرع مراجعة القانون أوال، وتقييم اآلليات 
اإلدارية والقانونية لتطبيقه، لبيان ســبب عدم 
الردع، هل يعود الــى القانون ام الى تطبيقه ام 
الى أســباب أخرى! حيث ال ميكن للحكومة ان 
تبقى صامتة حيال هذه الظاهرة اخلطيرة التي 

تهدد أسس اجملتمع ووجوده. 

المخدرات.. اإلرهاب 
الصامت

سالم مكي

تقـرير

بغداد– الصباح الجديد:

التخطيــط  وزارة  وكيــل  أكــد 
ماهر  الدكتــور  الفنية  للشــؤون 
حمــاد أن التقرير العراقي الطوعي 
األول  للتنميــة املســتدامة لعام 
2019 أصبح أحــد مهامنا كلجنة 
وطنية للتنمية املســتدامة ووزارة 
التخطيط وجميع املعنين مبوضوع 
أجندة التنمية املستدامة في البلد 
إذ تكمــن أهميتــه فــي التواصل 
مــع العالم وإيصــال جتربتنا لهم 
وخصوصيتنا واالطالع الى جتاربهم.
وبن حماد في كلمة له خالل ورشة 
عمل تدريبية واستشارية نظمتها 
لوضع خارطة  االربعاء  امس  الوزارة 
طريــق العــداد التقريــر العراقي 
املستدامة  للتنمية  االول  الطوعي 
لعام 2019 بالتعــاون مع البرنامج 
االمنائــي لــالمم املتحــدة ان اهمية 
بادامة  التقرير االساســية  تكمن 
بغية نشــره  والتواصل  التفاعــل 
كثقافــة اكثر مما يكون فقط تقرير 
لكي يتــم تقدميه اذ يعد وســيلة 
التواصل مــع جميع  من وســائل 
اصحــاب املصلحــة لالســتفادة 
مــن شــتى املبــادرات املنهجيات 
التي تكون اوضح واســلم لتنفيذ 
ولتقدمي  املستدامة  التنمية  اجندة 
االســتعراض الطوعي . واوضح ان 
التقريــر الطوعي هــو ليس تقرير 
وزارة التخطيط  وامنا  يضم الوزارات 
القطاعية واحلكومات احمللية او من 
كمجتمع  احملليــة  احلكومات  ميثل 

مدني وحتى القطاع اخلاص وكذلك 
االكادميين واخلبــراء املعنين الذين 
ســيكونون مســهمن اساسين 
في كتابــة هذا التقريــر الطوعي 
الــذي ســنعمل معكــم عليــه 
املنهجي  الطريق   خارطة  لرســم 
واالساســيات  لهــذا التقرير وما 
هي االولويات التي سنضعها نحن 
كبلد ومباذا سنتشارك مع املنهجية 

الدولية .
من جانبه قال مدير مكتب البرنامج 
االمنائي لــالمم املتحدة فــي العراق 
جيراردو نوتو ان هذه الورشــة تعد 
فرصة جيدة للتعاون بشــكل اكبر 
والتباحث  العراقيــة  احلكومة  مع 
اكثر عن خطة التنمية املستدامة 
2030 ، معبرا عن امله في احلصول 
على افضــل النتائج لهذه االجندة 

من خالل هذه الورشة . 
واضاف ان الورشــة ستناول جميع 
لبعض  بعضنا  ومســاندة  االفكار 
ملا نحصــل عليــه ومامنتلكه من 
خبرات ومشاركة جميع هذه االمور 
معكم لكي نتمكــن من احلصول 
علــى نتائج افضل لهــذه االجندة 
لنحققها في ســنة 2030 و ايضا 
مشاركة الدروس وماهي التحديات 
اننا  بالقــول  التي واجهتنــا وتابع 
نتطلــع معــا لكي نحــدد ماهي 
اخلطــوات التي نريــد ان نقوم بها 
وماهــو الهدف الذي نــود الوصول 
اليه من خالل حتديد النقاط ، مبينا 
املتحدة  لالمم  االمنائــي  البرنامج  ان 
يلعــب دورا مهما في هــذا االمر اذ 
سنعمل بالتعاون مع بقية الوزارات 

ومنظمــات اجملتمــع املدني لوضع 
خطة العمل ونــرى ماهي النتائج 
عليها  ان نحصل  التي نســتطيع 
وماهــو الهدف الرئيــس الذي نريد 

الوصول اليه .
ويناقش املشــاركون خالل الورشة 
التي ستمتد الربعة ايام  املنهجيات 
والتحضيرات العــداد تقرير العراق 

الطوعي للتنمية املستدامة  لعام 
2019 . ومن اجلدير بالذكر ان الورشة 
عقدت مبشــاركة عدد من املديرين 
العامن في وزارة التخطيط وممثلي 
الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
وكذلــك عدد من اخلبــراء الدولين 
واالكادميــن واجلهــات ذات العالقة  
فضال عن ممثلي برنامج االمم املتحدة 

االمنائي. 
ناقشــت وزارة التخطيــط رؤيــة 
العراق للتنمية املســتدامة ٢٠٣٠ 
الســبعة عشر  االهداف  في ضوء 
التي تبنتهــا االمم املتحدة لتحقيق 
العالم  فــي  املســتدامة  التنمية 
من خالل مكافحــة الفقر وحماية 
الفئات الهشة ومواجهة التقلبات 

املناخيــة واحملافظة علــى البيئة ، 
فضال عن حتســن الواقع الصحي 
والتعليمي وتوفير اخلدمات لتحقيق 
العيش الكرمي الفــراد اجملتمع كافة 
وحتقيق احلكم الرشــيد واملشاركة 

االجتماعية وحماية حقوق املرأة.
وذكــر البيــان ، ان االجتماع ناقش 
ما تضمنته رؤية العــراق للتنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ في ضوء االجراءات 
واخلطــوات التــي اتخذتها اجلهات 
املعنية ومنهــا البرنامج احلكومي 
اخلمســية  التنمية  وخطة  اجلديد 
تخفيف  واســتراجتية   ٢٠١٨-٢٠٢٢
الفقــر ٢٠١٨-٢٠٢٢ وباقي اخلطط 
االقتصاديــة  واالســتراتيجيات 
بالتعاون  اعدت  والتي  واالجتماعية 
والتنسيق مع البرنامج االمنائي لالمم 
املتحدة )UNDP(.. موضحا ان وكيل 
وزارة التخطيط اكد خالل االجتماع 
ضرورة ان تكون املســارات واضحة 
مســتدامة  تنمية  يحقــق  ومبــا 
حقيقيــة من خالل خلــق اقتصاد 
متنــوع ومســتدام واالســتجابة 
للتحديــات التي يواجههــا البلد ، 
ودعم الفئات الهشــة في اجملتمع 
عبر سياســة التمكن ، الفتا الى 
ان العراق حقق خطوات مهمة في 
مجال حتقيق احلكم الرشيد وتعزيز 
الالمركزية االداريــة املتمثلة بنقل 
الــوزارات الى احلكومات  صالحيات 
احمللية في احملافظــات ، ووفقا لهذا 
االجراء فــان العراق يعد من البلدان 
القليلة فــي املنطقة التي عملت 
على املســتوى احمللي واعداد خطط 
تنمويــة على مســتوى احملافظات 

البرنامج  لفريق  .. موجها شــكره 
بغداد  فــي  املتحدة  لــالمم  االمنائي 
الذي قدم الكثير من الدعم والعون 
للعراق في اطار اعداد رؤية التنمية 
املســتدامة ٢٠٣٠ وكذلك الشكر 
موصول للبنك الدولي الذي اسهم 
معنا في هذا اجلهــد احليوي الهام 
االجتماع  في  املشــاركون  .وناقش 
التنميــة  لرؤيــة  العــام  االطــار 
املســتدامة ٢٠٣٠ واليات حتقيقها 
بحســب كل هدف مــن االهداف 

السبعة عشر ..
واشار البيان الى ان اجملتمعن اكدوا 
اهميــة ان تكــون هنــاك خريطة 
اعالمية للتعريــف مبباديء واهمية 
التنمية املســتدامة ورفع مستوى 
الوعي لــدى افراد اجملتمــع ، داعن 
وســائل االعــالم كافة الــى دعم 
توجهات احلكومة في حتقيق اهداف 

التنمية املستدامة .
وذكر البيان ايضا ، ان االجتماع ناقش 
العراقية  احلكومــة  اســتعدادات 
لعرض التقرير الطوعي عبر منصة 
االمم املتحــدة في الربــع االخير من 
العام املقبــل ٢٠١٩ بعد ان حصل 
العراق علــى مقعد بن الدول التي 
ســتقدم تقاريرها الطوعية والتي 
تتضمن مــا مت حتقيقة من خطوات 
التنمية  في مجال حتقيق اهــداف 
املســتدامة ، ســواء على مستوى 
التشــريعات او االجراءات العملية 
..مشيرا  اجملاالت  املتخذة في جميع 
املتخصصة  الفرق  ان عددا من  الى 
مت تشكيلها ستتولى عملية اعداد 

التقرير الطوعي .

تسعى الى عرضه في األمم المتحدة العام المقبل

التخطيط تواصل إعداد التقرير الطوعي األول للتنمية المستدامة 
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عــن اتخاذ 
املواد  لتجــارة  العامــة  الشــركة 
االجــراءات  من  الغذائيــة جملــة 
االحترازيــة حلمايــة خزيــن املــواد 
الغذائيــة فضال عــن صيانة اخملازن 
في  لفروعها  الســاحات  وتهيئــة 
احملافظــات التــي تعرضــت ملوجة 
االمطار والســيول التي شــهدتها 

البالد في االيام املاضية .

املهندس  الدائــرة  وقال مدير عــام 
ان الشركة استنفرت  قاسم حمود 
يتوقع  التي  احملافظات  في  مالكاتها 
تعرضهــا لغــزارة هطــول امطار 
الخذ االجــراءات االحتياطية حلماية 
خزينهــا من التعــرض لالضرار من 

جراء االمطار .
واضــاف املديــر العام ان الشــركة 
قامــت بحملــة واســعة لصيانة 
بغداد  في  اخملازن  وتصليح ســقوف 

وفروع احملافظات اضافة الى قيام فرع 
كركوك باعمال تســوية وردم احلفر 
والتي  اجملمع  داخل ساحات  املوجودة 
تتجمع فيها مياه االمطار في حالة 
حدوث ســيول اخرى فضال عن قيام 
فرع الديوانية بسحب مياة االمطار 
وتوفير ممرات امنــة لتصريفها كما 
وان فــرع البصرة تاكد من ســالمة 
مخــازن مجمــع الهارثــة والقيام 

بحملة تنظيف مجاري التصريف .

إجراءات احترازية لحماية خزين 
المواد الغذائية من موجات األمطار 

بغداد -  الصباح الجديد:
عقدت كليــة اآلثار في جامعة 
العلمي  مؤمترهــا  القادســية 
الدولي األول عن حضارة العراق 
مبشــاركة  الوطنية،  وهويتــه 
باحثــن مختصن مــن العرب 

واألجانب.
ويناقــش املؤمتر أكثر مـــن 68 
اللغات  عــن  علميــا  بحثـــا 
واآلثــار  القدميــة  العراقيــة 

اإلســالمية  واآلثــار  القدميــة 
والتقنيات  واخملطوطات  والتراث 
والتكنولوجيا احلديثـــة فـــي 

علـم اآلثـار.
ويرمــي املؤمتــر إلى تســليط 
الضوء على أهمية آثار وحضارة 
وادي الرافدين فــي تعزيز هوية 
العراق الوطنية وإتاحة الفرصة 
اجلامعات  للباحثن من شــتى 
للتواصــل في مجال دراســات 

علــم اآلثــار واالطــالع علــى 
والتقنيات  احلديثة  الدراســات 

احلديثة في مجال اآلثار.
اآلثار في  املؤمتر علــم  وتنــاول 
بالد الرافديــن، وحضارات بلدان 
الشرق األدنى القدمي، فضال عن 
احلضارات العربية اإلســالمية، 
ودراسة أمناط احلياة االقتصادية 
والفنيــة  واالجتماعيــة 

والثقافية.

جامعة القادسية تعقد مؤتمرها 
الدولي األول عن حضارة العراق 



األنواء الجوية تتوقع تأثر 
البالد بمنخفضين جويين 

العراق يبحث مع بريطانيا 
التعاون المشترك في 

مجال الطاقة

اليوم .. المرور
 تتسلم وجبة

 من لوحات السيارات 

"اإلصالح" تطالب بتولي 
مشاركني في معارك التحرير 

الوزارات األمنية وإبعاد 
املتحزبني عنها

كما يؤكــد النائب عن االصالح 
واالعمار اســعد عبد الســادة، 
أن "الفيــاض اخــذ فرصته في 
منصب  تبوء  عندمــا  احلكومة 
مستشار االمن الوطني ورئيس 

هيئة احلشد الشعبي".
وأضاف عبد السادة، في تعليق 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
"االتفاقات تقضي مبنح الوزارات 
االمنية إلــى غير املتحزبني، في 
حــني أن الفيــاض رئيس كتلة 

سياسية".
ونّوه، إلى أن "هذه احلقائب يجب 
أن متنح لقــادة ميدانيني ضحوا 

مــن اجل العراق وشــاركوا في 
معارك التحرير".

وحذر عبد السادة، من "تسيس 
والدفــاع  الداخليــة  حقيبــة 
ومنحهمــا إلــى شــخصيات 
محــددة ســلفاً وفــق معايير 
دون اخلوض  باالســم  سياسية 

في ترشيحات اخرين".
يشــار، إلى أن رئيــس مجلس 

أكد  املهدي  عبــد  عادل  الوزراء 
يقدم  أنه ســوف  االول  أمــس 
مرشحي احلقائب الشاغرة بعد 
أن يرسل ســيرهم الذاتية إلى 

مجلس النواب.

احلكيم يؤكد لكوبيتش 
انسجام الرئاسات الثالث 

لتحقيق اإلصالح 

، مشيرا الى ان "حتالف االصالح 
واالعمار يسير قدما في خطوات 
مأسســته كونها متثل مدخال 
مهمــا فــي تعزيز االســتقرار 
العراق"، مشددا  السياسي في 
على ضرورة استكمال تشكيل 

جلانه مبختلف اجملاالت".
وفي إطار انتهاء مهمة كوبيتش 
فــي العراق اعــرب احلكيم عن 

شــكره جلهده و للبعثة األممية 
في مساعدة العراق.

بدوره قــدم ممثل االمــني العام 
للحكيم  التهاني  املتحدة  لألمم 
مبناسبة اختياره رئيسا لتحالف 
االصالح، فيما قدم شرحا بشأن 
وتقدمي  االمــن  زيارتــه جمللــس 
تقريره بشــأن العراق وتشكيل 

احلكومة.

تتمات ص1

الصباح الجديدـ متابعة:

حتدثت تقارير صحفية عن عودة نحو 
16 ألف عائلة مسيحية الى مناطق 
ســكناها مبحافظة نينوى من اصل 
اكثر من ربع مليون مسيحي، وفيما 
اشــارت الــى ان جتديــد العقارات 
املســيحية يتطلب نحــو 15 مليار 
دينــار عراقــي، اطلقــت منظمات 
حقوقيــة نداء للدفــاع عن ضحايا 
العراق  في  اجلماعيــة  اإلبادة  جرمية 
معتبرة  واإليزيديني  املسيحيني  ضد 
ان ذلك واجب وطني والتزام اخالقي 

وإنساني.
وبحســب تقريــر صحفــي تابعه 
مراســل "الصبــاح اجلديــد" فقد 
داعش  تنظيــم  عناصــر  "قامــت 
اإلرهابــي بتدميــر اآلالف من منازل 
املســيحيني فــي املوصــل، وأكثر 
مــن 120 موقعا يتضمــن كنائس 
أثرية فــي احملافظة التــي اعتبرها 
املســيحيون العراقيون دوماً كأكثر 

املناطق اآلمنة سابقاً".
داعــش  مســلحي  ان  مبينــا 
من  مســاحات  على  "اســتحوذوا 
 ،2014 نينوى في عــام  محافظــة 
وقاموا بإجبار ســكانها املسيحيني 
على حتول ديانتهــم، أو دفع ضريبة 
دينيــة، أو مغــادرة املوصــل، حيث 
الثالث، على  اخليار  األغلبية  اختارت 
الرغم مــن أنهم لــم ينجحوا من 

حكم داعش دون أن يصابوا بأذى".
وبحســب التقريــر فــان "إرهابيي 
داعش قامــوا بخطف أكثر من 100 
مسيحي في منطقة احلمدانية )30 
كلم شمال شــرق املوصل( عندما 
جاءوا إلــى املوصل واملناطق احمليطة 
بها حيــث جنا 20 منهم فقط، و 55 
قتلوا، ومصير 25 آخرين غير معروف، 
وكان بعــض املســيحيني الذين مت 

أسرهم من النساء".
ووفقاً ألرقام غير رسمية ـ يكشف 
التقريــر ـ كان هناك مــا يقرب من 
العراق في  1.5 ماليني مسيحي في 
الثمانينيات، معظمهم يعيشــون 
وأربيل  ودهــوك  واملوصل  بغداد  في 

وكركوك والبصرة.
ووفقاً لهذه األرقام ، يوجد حالياً ما 
بني 250 الف الى 300 الف مسيحي 
يعيشــون  غالبيتهم  العــراق،  في 
في إقليم كردســتان، وتعد املوصل 
حيث  للمســيحيني  مهمة  مدينة 
األثرية  املواقــع  العديــد من  توجد 
دمرت  داعــش  لكــن  املســيحية، 

معظم تلك املعالم األثرية.
النازحني  قــرر نصف عــدد  ولذلك 
املســيحيني في إقليم كردســتان 
عدم العودة إلى املوصل، حيث وجدوا 
وظائف هنا وأرســلوا أطفالهم إلى 

مدارس كردستان.
وحتــى اآلن ، عــادت 16000 عائلة 
إلــى  معظمهــم   ، مســيحية 
40 أســرة  احلمدانيــة، فيما عادت 
فقــط إلى مدينة املوصل. وتشــير 
املصادر بأن التقدير املبدئي لتجديد 
هذه العقارات سيكلف أكثر من 15 

مليار دينار.
 

نداء للدفاع عن ضحايا جرمية 
اإلبادة اجلماعية في العراق ضد 

املسيحيني
على صعيد متصل، أطلقت نحو 20 
منظمة حقوقيــة، أغلبها في دول 
عشرات  بذلك  وســاندهم  املهجر، 
واحلقوقيني  واإلعالميــني  الكتــاب 
العراقيني فــي الوطن واملهجر، نداء 
للدفاع عــن ضحايا جرميــة اإلبادة 
اجلماعية في العراق ضد املسيحيني 

واإليزيديــني واصفــني ذلــك واجب 
وطني والتزام أخالقي وإنساني.

وجــاء بالبيــان الذي اطلــع عليه 
مراســل "الصباح اجلديــد" املوجه 
اإلنســان  حقوق  منظمــات  الــى 
واجملتمــع املدني العاملة في ملفات 
الدوليــة  واجلرائــم  االنتهــاكات 
العراقي  االعالم  اجلسيمة،"يتحدث 
املوجــه عــن محاكمة افــراد من 
بتنظيم  يعــرف  )ما  داعش  تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
اإلرهابي املتطــرف( – ملا ارتكبوه من 
جرائــم وانتهاكات جســيمة ضد 
الشــعب العراقــي عمومــا وضد 
خصوصا،  واأليزيديني  املســيحيني 
والبيانات  التصريحــات  تتضمــن 
الرســمية احيانا عمــا تعرضت له 
املكونات العراقية تعتبر وتتشــابه 
من قبيل العمليــات االرهابية التي 

تقع في مناطق اخرى من العراق".
واضاف إن "االرهاب الذي كان ومازال 
يرتكــب في عموم العــراق من قبل 
انتحاري  االرهابيني من خالل تفجير 
بـــحزام ناسف او تفجير سيارة او 

عجلة مفخخــة لتزهق ارواح بريئة 
من ابناء الشــعب دون متييز ديني أو 
طائفــي بني الضحايــا بقصد منه 

زعزعة األمن والنظام".
وتابع "فــي حني ان هجوم )جماعات 
االرهابيــة( علــى مناطق  داعــش 
والشــبك  واملســيحيني  االيزيديني 
ملدينة  احتاللها  بعــد  والكاكائيني 
املوصل في 9 حزيران 2014 وسنجار 
في 3آب وســهل نينوى 6 آب 2014 
، كان هدفــه باإلضافــة الى تثبيت 
الدولة  )تنظيــم  نفوذ  و  ســيطرة 
وجتســيد  اإلرهابــي(،  اإلســالمية 
ارتكاب  فــي  اجلهنمية  املفاهيــم 
جرائــم اإلبــادة اجلماعيــة بحــق 
والدينية غير  القوميــة  املكونــات 
املسلمة، واجبارها قسرا على تغيير 
ديانتها واعتناق اإلســالم، وقتل من 
ارتكابها  الى  ميتنع عن ذلك. إضافة 
عمدا جرائــم التدمير الكلي ملراكز 
ودور العبادة بهــدف طمس الهوية 

الدينية".
ومضى بالقول "كما باشر التنظيم 
إبادة شاملة  بقصد  أفعال  بارتكاب 

لشعب ســهل نينوى من اإليزيديني 
الشيعة  والشــبك  واملســيحيني 
والكاكائيــني مــن خــالل قطــع 
مشروعي املياه الصاحلة لالستخدام 
البشــري )الســالمية والرشيدية( 
حيث تهدف هذه األفعال االجرامية 
الى فرض تدابير معيشية صعبة ال 
إنسانية يراد منها اهالك افراد هذه 
املكونات كليا او جزئيا او تشــريدها 
املنطقة  انهاء وجودهــا في  بهدف 
من خــالل حرمانهم مــن احلاجات 

الضرورية للعيش.
ولفــت البيــان الــى ان "املنتــدى 
االنســان  ملنظمات حقوق  العراقي 
واملنظمات احلقوقية واجملتمع املدني 
والشــخصيات الوطنيــة املوقعني 
ادنــاه، في الوقت الــذي نُّذكر الرأي 
بانتهاكات  والدولــي  احمللــي  العام 
تنظيم الدولة اإلســالمية اإلرهابي 
والتي تعــد أبادة جماعيــة أكدها 
القانــون الدولي، نعلن امــام الرأي 
العــام العاملي مطالبتنــا بأن تتم 
عليها  املقبوض  العناصر  محاكمة 
من هــذا التنظيم بتهمــة جرائم 

اإلبادة اجلماعيــة وفقا للقانون رقم 
10 لســنة 2005 النافذ في العراق، 
وهو مــا أكدته بعثــة األمم املتحدة 
)يونامي(، باعتبار أن اجلرائم املرتكبة 
جسيمة وتنطبق مع تعريف جرمية 
الــواردة في منت  اجلماعية  اإلبــادة 
الفقــرة ) آ1- ( من املــادة األولى من 

القانون املذكور".
داعيا "جميع العاملني على ملفات 
االنتهــاكات اجلســيمة واملدافعني 
عــن حقــوق االنســان، واملهتمني 
بضحايــا اإلبــادة اجلماعيــة لرفع 
والنظر  للضحايا  انصافــاً  صوتهم 
بعــني االعتبــار جســامة اجلرائم 
املرتكبة مبنهجية، والتي تنســجم 
مــع منطوق املــادة 11 مــن قانون 
احملكمة اجلنائية العراقية العليا، مع 
مطالبة مبحاكمة كل من تســبب 
في خلق الظروف املناســبة، ومنها 
والفساد  والديني  الطائفي  التمييز 
والفوضى، الجتيــاح داعش لألراض 
العراقية مــن بوابة املوصل واحتالل 
نينوى وممارسة كل اجلرائم البشعة 

فيها".

قامت عناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي 
بتدمير اآلالف من 
منازل المسيحيين في 
الموصل، وأكثر من 
120 موقعا يتضمن 
كنائس أثرية في 
المحافظة التي اعتبرها 
المسيحيون العراقيون 
دومًا كأكثر المناطق 
اآلمنة سابقًا

مناطق المسيحيين تحتاج الى 15 مليار دينار إلعادة إعمارها

عودة 16 ألف عائلة مسيحية من أصل أكثر
 من ربع مليون نسمة الى سهل نينوى

الملف األمني

بغداد – ضبط عصابة 
ذكر مصدر امني فــي قيادة عمليات 
بغداد امــس األربعــاء، ان قوة امنية 
القت القبض علــى متهم باخلطف 
والقتل يُكنى بـ"الدعلج" في منطقة 

سبع البور شمالي العاصمة.
وقال املصــدر إن "القوات األمنية في 
قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة من 
اللواء الثامن الفرقة الثانية شــرطة 
احتادية تتمكن من تنفيذ واجب على 
وفــق معلومات اســتخبارية دقيقة 
تفيد بوجود عصابة للخطف والقتل 
ضمن منطقة ســبع البور شــمال 
بغداد، نتج عنه إلقــاء القبض على 

متهم يكنى عباس دعلج". 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 

محافظة ديالى امس االربعاء ان قوة 
امنية القت القبض على 13 مطلوباً 
في  وجنائية  ارهابيــة  قضايــا  على 

عموم احملافظة .
وذكر املصدر ان" دوريــات ومفارز من 
قســم شــرطة بعقوبة ومكافحة 
اجــرام ابي صيدا وهبهــب وقرة تبة 
وفوج طــوارئ ديالى النموذجي القت 
القبص على ثمانية مطلوبني بقضايا 
جنائية متعــددة" ، مضيفــا ، كما 
متكنت دوريات من قســمي شــرطة 
هبهب والسالم ومفارز شعبة أجرام 
بني ســعد على خمســة مطلوبني 

على وفق املادة 4أرهاب . 

كركوك – تدمير مضافات 
أعلن املكتب االعالمي في قيادة قوات 
الشــرطة االحتادية، امس االربعاء عن 
تدمير مضافات وأنفاق تابعة لتنظيم 

داعش األرهابي في محافظة كركوك.
وذكــر املكتــب إن "قوة مــن الفرق 
السادســة في محافظــة كركوك 
وتفتيش  بحــث  بعمليات  شــرعت 
احملافظــة  مبناطــق متفرقــة مــن 
لتطهيرهــا مــن عصابــات تنظيم 
داعــش االرهابــي"، وإن العمليــات 
متت في قريــة القيارة وقريــة الربزة 
وقرية صفيرة وقرية الشــمالن وقرية 
الرمانة"، مضيفا أنه "خالل العمليات 
مت تفجير ثالثة مضافــات ونفق تابع 
لتنظيم داعــش األرهابي أضافة الى 
تفجير عبوات ناسفة حتت السيطرة 

وحجز عجالت تابعة للتنظيم".

بابل – اعتقال ارهابي 
كشف املتحدث الرسمي باسم قيادة 
األربعاء،  امس  بابل  شرطة محافظة 
عن اعتقال متهم مطلوب على وفق 

قضايا االرهاب اخلطيرة بإحدى نقاط 
التفتيش اخلارجية شمالي احملافظة.

وقال املتحدث العقيد احلقوقي عادل 
العناوي احلسيني إن "مفارز مشتركة 
من فــوج طوارئ شــرطة بابل الرابع 
متكنــت بالتعاون مع االســتخبارات 
واالمن الوطني فضــال عن مفارز من 
اســتخبارات قيادة عمليــات الفرات 
االوسط، اعتقال متهم على وفق املادة 
)4 ارهاب( من سكنة جنوب العاصمة 
بغداد حاول التسلل الى احملافظة من 
 )77( اجلهة الشــمالية عبر سيطرة 
بناحيــة االســكندرية" ، مضيفا ان 
"العملية جرت مــن خالل التفتيش 
املارة  والعجالت  الدقيق لألشــخاص 
باالعتماد على معلومات استخبارية 
دقيقــة"، الفتــاً الــى ان "املتهــم 
مديرية  الى  ارهابية  بقضايا  مطلوب 

استخبارات احملافظة".

صالح الدين – مخلفات حربية 
أطلــق اجلهــد الهندســي التابــع 
لقيادة عمليات احلشــد الشعبي في 
محافظة صــالح الدين امس االربعاء 
حملة واســعة لرفع اخمللفات احلربية 
والعبوات الناســفة التــي خلفتها 
عصابات داعــش اإلرهابية في ناحية 

الصينية التابعة لقضاء بيجي.
التابع  الهندســي  إن "اجلهد  وذكــر 
لقيادة عمليات احلشــد الشعبي في 
مع  وبالتعاون  الدين  صالح  محافظة 
القوات األمنية اطلق حملة واســعة 
لرفع وازالة اخمللفات احلربية والعبوات 
ناحية  اإلرهابي في  الناسفة لداعش 
الصينيــة" ، مضيفــا ان "احلملــة 
اسفرت لغاية االن عن رفع 11 كدسا 
من املتفجــرات وتفكيك وتفجير 65 

عبوة ناسفة .

االنبار – تفجير عبوات 
اعلــن مركــز االعالم االمنــي امس 
قامت  االمنية  القــوات  ان  االربعــاء 
بتفجير عدد من العبوات الناســفة 

في االنبار.
وذكر املركز ان "القــوات االمنية في 
بواجب  االنبار تشــرع  قيادة عمليات 
تفتيش في تقاطع الســالم، اســفر 
عن تفجيــر 18 عبوة ناســفة على 
شــكل جليكان وصاروخ بازوكا تالف 
ومقذوفة منســاوية" ، مشيرا الى ان 
"القوات االمنية نفذت عملية تفتيش 
فــي منطقة الزنكورة اســفرت عن 
تفجير 18 عبوة ناسفة من مخلفات 
عصابات داعش، كمــا متكنت مفارز 
املعاجلة من تفجير 20 عبوة ناســفة 

في منطقتي البو عاصي واجلفة".

البصرة – سطو مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االربعــا مبقتل صاحب 
مكتب للصيرفة خالل سطو مسلح 
على مكتبه، وأن قوات الشرطة ألقت 
القبض بعد ساعات من وقوع اجلرمية 

على ثالثة متهمني بارتكابها.
وقال املصدر  إن "مسلحني اقتحموا 
ودفع مســتحقات  للصيرفة  مكتباً 
حاملــي بطاقة )كــي كارد( يقع في 
ناحية ســفوان ضمن قضــاء الزبير 
وأطلقــوا النــار من مســدس على 
صاحب املكتب الــذي فارق احلياة، ثم 
سرقوا مبلغاً من املال والذوا بالفرار"، 
مبيناً أن "قوات الشرطة فتحت على 
الفور حتقيقاً فــي اجلرمية، وقد ألقت 
القبض على ثالثة متهمني بارتكابها 
يخضعون حاليــاً للتحقيق في أحد 

مراكز الشرطة".

ضبط متهم بالخطف يكنى بالدعلج شمالي بغداد * ضبط 13 إرهابيا ومطلوبا في ديالى
تدمير مضافات وأنفاق تابعة لتنظيم داعش في كركوك * حملة واسعة لرفع األلغام والعبوات الناسفة في الصينية 
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بغداد - الصباح الجديد:
أكدت الهيئة العامة لألنــواء اجلوية أمس 
األربعــاء تأثر البــالد مبنخفضني جويني ناجت 
بالبحر  البحر األحمر  اندماج منخفض  من 
معتدلة  هوائية  كتلة  وترافقه  املتوســط 

باردة رطبة في مساء اليوم اخلميس.
وبّينت الهيئة في تقريرها أن بغداد واملناطق 
سيكون  والشــمالية  واجلنوبية  الوسطى 
طقســها غائم جزئي مع فرصة لتساقط 
أمطار خفيفة الى متوســطة الشدة كما 
قد تشــهد املناطق تشــكل ضباب اليوم 
اخلميــس، موضحــة ان يوم غــد اجلمعة 
ســتكون هناك أمطارا في اجلنوب خفيفة، 
أما في الوســطى والشــمالية ســتكون 
يوم بعد غد  متوســطة الشــدة وكذلك 
السبت مع تشــكل ضباب في اجلو، مبينة 
ان الرياح ستكون شرقية معتدلة السرعة 

تبلغ -20 30 كم/ ساعة.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الكهربــاء الدكتور لؤي اخلطيب، 
مع املبعوثــة التجارية لرئيس وزراء اململكة 
املتحــدة، البارونة اميا نيكلســون ســبل 
التعــاون املشــترك بني جمهوريــة العراق 
واململكــة املتحــدة فــي مجــال الطاقة 
الكهربائية  بحضور السفير البريطاني في 

العراق جون ويلكس.
واستعرض الوزير خالل اللقاء واقع منظومة 
الكهربــاء الوطنيــة في العــراق، وحجم 
التحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة 
حللها، فضال عن اخلطط واالســتراتيجيات 
التي تعمل بها الوزارة لرفع القدرة االنتاجية 
املقبل  الصيــف  اشــهر  قبل  للمنظومة 
مبا ينعكس إيجاباً على ســاعات التجهيز 

املقدمة الى املواطنني.
كمــا مت االتفاق على التعاون املشــترك من 
البريطانية  الشــركات  اســتقطاب  خالل 
لتطويــر قطــاع الطاقــة الكهربائية في 
البالد، عالوة على اكتساب اخلبرات والعمل 
على اضافة الطاقات املتجددة واملستدامة.

بغداد - الصباح الجديد:
 اعلنت مديرية املرور العامة أمس األربعاء، 
انها ســتدعو قريبا أصحاب الســيارات 
التي جرى تســجيلها فيها منذ أشــهر، 
الى مراجعتها لتســلم اللوحات املرورية 
املعدنيــة إثــر وصــول وجبة منهــا الى 

موقعني في بغداد.
وقــال النقيب فــادي اخلزعلــي من اعالم 
املديرية في بيــان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ان "وجبة من اللوحات املرورية 
املشــروع  الى موقعي تســجيل  وصلت 

الوطني بغداد 1 وبغداد 2".
واضاف انه "سيتم تسلم اللوحات اليوم 
اخلميس، مشــيرا الى ان "مدير املرور امر 
وسيتم  فورا،  اللوحات  بطباعة  باملباشرة 
االعــالن عن موعد املراجعــة قريبا جدا". 
وتابــع ان "تاخير اللوحات هــو خارج إرادة 

املديرية".
يذكر أن الكثير من الســيارات التي جرى 
العامة، يسير في  املرور  تســجيلها لدى 
الشــوارع من دون لوحــات معدنية، وقد 
باوراق فولسكاب  اللوحات  استعيض عن 
تلصق علــى الزجاجات االمامية واخللفية 

للسيارات، حتمل ارقام التسجيل.

مسيحيو نينوى

بغدادـ  الصباح الجديد:
اعلــن مكتب رئيس الــوزراء عادل 
عبــد املهــدي امس االربعــاء، ان 
االخيــر اجتمع مع نواب محافظة 
البصرة وحكومتهــا احمللية، فيما 
كشــف مصدر مســؤول عن ما 
سيتضمنه االجتماع ، مشيرا الى 
التظاهرات  بعودة  تلويح  هناك  ان 

في احملافظة.

وقال مكتــب عبد املهدي في بيان 
نســخة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
منه ان "رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهدي عقد، اليــوم، اجتماعا مع 
نواب محافظة البصرة ومحافظها 
ورئيــس مجلس احملافظــة وقائد 

العمليات والشرطة".
من جانبه، كشف مصدر مسؤول 
ان "الوفد البصري يحمل مطالب 

لرئيــس احلكومة يجــب أن تُنّفذ 
وكّلهــا خدميــة تتعّلــق باملــاء 
والكهربــاء واألراضــي الزراعيــة 
وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في 

احملافظة".
وشدد املســؤول الذي فّضل عدم 
الكشــف عن اســمه، علــى أّن 
الســابقة  احلكومة  وعــود  "كل 
البصرة  حتصل  ولــم  تتحّقق،  لم 

علــى أي وظائــف أو مخصصات، 
أي شــركة خدمات  تباشــر  ولم 
أو إعمــار فيها"، مشــيرا الى ان 
زمني،  بجدول  ســيطالب  "الوفد 
مقابل كل تعهد لرئيس احلكومة 

اجلديدة".
وتابــع ان "البصــرة تلــّوح بعودة 
التظاهــرات في حــال لم حتصل 

على ما يغير واقعها اخلدمي".

تنســيقية  عضو  قال  جهته  من 
التظاهرات الشعبية في احملافظة 
ماجد العلي، إّن "الغليان الشعبي 
في البصرة بدأ من جديد"، موضحا 
احملافظــة مســتاؤون  "أبنــاء  ان 
جداً من عدم تنفيــذ الوعود التي 

أطلقتها احلكومة".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت 
واعتصامات  تظاهرات  أشهر  قبل 

ســلمية للمطالبــة بتحســني 
اخلدمات ومكافحة الفساد وتوفير 
فرص العمــل، ثم أعقبتها موجة 
إحراق  تخللها  عنيفة  احتجاجات 
سياسية  وحركات  أحزاب  مكاتب 
ومقار مؤسســات حكومية منها 
البلديات،  ومديرية  احملافظة  ديوان 
االحتجاجات  انحسرت  ذلك  وبعد 

تدريجياً.

وفد من البصرة يلتقي بعبد المهدي وتلويح بورقة التظاهرات



بغداد - الصباح الجديد: 
في ظل اجواء املولد النبوي الشــريف 
واألدب  والفكــر  العلم  رجــال  التقى 
والثقافة والوطنية في مجلس الصدر 

املنعقد مساء الثالثاء .
بحثــاً  اجللســة  منهــاج  وتضمــن 
لالســتاذ الدكتور اســماعيل اجلابري 
املذاهب  بــني  التقريب  (رائــد  بعنوان 
االسالمية السيد هبة الدين احلسيني 
مبناســبة  وقصيدة  الشهرســتاني) 
املولــد النبــوي الشــريف للشــاعر 
االستاذ حسني الدباغ وبحث للدكتور 
رشــاد االبراهيمي بعنــوان ( مقبرتي 
حتــت مكتبتي ) وقصيدة باملناســبة 

لشاعر اهل البيت املال طالل آل طالب 
الكاظمي وقصيدة باملناسبة للشاعر 
االســتاذ الســيد محســن املوسوي 

وكلمة لراعي اجمللس سماحة العالمة 
السيد حســني الصدر ، حتت عنوان ( 
االنعطافة الكبرى في تاريخ البشرية )
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تشغيل خطوط لتصنيع 
مشبكات البي آر سي 

واألسالك الشائكة المنفاخية 

لجنة الطاقة توّجه بإعداد 
دراسة فنية لالستفادة 

من مياه السيول

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للصناعات الهيدروليكية 
احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن قيامها 
بنصب وتشغيل خطني لتصنيع مشبكات الـ (بي 

ار سي (BRC) واالسالك الشائكة املنفاخية.
وافصح الناطق الرسمي للوزارة السيد عبدالواحد 
علوان الشمري عن قيام املالكات الهندسية والفنية 
في الشركة بنصب وتشغيل اخلط االنتاجي اخلاص 
بابعــاد مختلفة   (BRC)الـــ بتصنيع مشــبكات 
وحسب طلب اجلهات املســتفيدة ، الفتا الى انتاج 
مشــبك بقياس ( 2 متر × 20 متر) كدفعة صفرية 
، كاشــفا في الوقت ذاته عن قيام الشركة بنصب 
وتشــغيل خــط انتاجي اخر متخصــص بتصنيع 
االســالك الشــائكة املنفاخية وباطوال مختلفة 
حسب طلبات اجلهات املستفيدة ولالقطار (60 سم 
× 90 سم ) فضال عن امتالك الشركة خلط انتاجي 

متخصص بتصنيع االوتاد احلديدية.
في سياق اخر كشف الشــمري عن قيام الشركة 
بتجهيــز الشــركة العامــة لتســويق االدويــة 
واملستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بدفعة 
جديدة من املستلزمات الطبية اخملتلفة وانها عازمة 
على جتهيز كامل الكمية املطلوبة خالل هذا العام. 
اقامــت وزارة الصناعــة واملعــادن دائــرة التطوير 
والتنظيــم الصناعي/ قســم الســالمة املهنية 
وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر العراقية ورشة 
عمل توعوية حول (اإلســعافات األولية) وإمكانية 
تطبيقها في الوزارة وشــركاتها حاضر فيها مدرب 
إســعافات أولية الســيد (حيدر احمد جاسم) من 
جمعية الهالل األحمر العراقية مبشــاركة عدد من 

موظفي الوزارة ،
وتناولــت الورشــة مفهــوم تعريفي حــول طرق 
اإلســعافات األولية الواجب العمــل بها وكيفية 
تعامل املســعف مع الشــخص الذي يتعرض إلى 
حالة مرضية أو حادث مفاجئ وكيفية القدرة على 
اإلســعاف بإتباع خطوات بســيطة بهدف اإلنقاذ 
أو املساعدة ، وتهدف الورشــة إلى تطوير املالكات 
العاملــة وزيادة خبرتها وذلك من خالل حتقيق هدف 
الســالمة والصحة النه حق من حقوق اإلنســان 
فيجب إن نعمل جميعنا على حتقيقه ، هذا وكانت 
الورشــة حافلة باملعلومات املهمــة والقيمة جدا 
عن اإلســعافات األولية وذلك ملعاجلة بعض احلاالت 
العامــة وإيصالها إلى احلاضرين بصورة مبســطة 

وسلسة .

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت جلنة الطاقة الوزارية برئاســة نائب رئيس 
الوزراء لشــؤون الطاقة وزيــر النفط ثامر عباس 
الغضبان اجتماعها االسبوعي ، حيث مت مناقشة 
مجموعة مــن القضايا التــي مت ادراجها ضمن 

جدول االعمال .
وفي بدايــة االجتماع اكــد نائب رئيــس الوزراء 
لشــؤون الطاقة على اهمية هــذا القطاع في 
تعزيز وتنمية االقتصاد الوطني الذي يتطلب فيه 
جهدا كبيرا ملواجهة التحديات ، من خالل اخلطط 
والبرامج الرصينة والعمل بــروح الفريق الواحد 
من اجل حتقيق اهداف احلكومة في االســتثمار 
االمثل للثروة الوطنية واالرتقاء مبستوى اخلدمات 

املقدمة للمواطنني .
وناقشت اللجنة في االجتماع ايضا خطط وزارة 
الكهربــاء لعام 2019 واملشــاريع االســتثمارية 
والطاقة البديلة وغيرها مــن امللفات التي تاتي 
ضمــن اولويات العمــل ، ومت التوجيــه بضرورة 
االهتمــام فــي تعظيم املــوارد املاليــة للوزارة 
الهميتها فــي تطوير هــذا القطــاع واالرتقاء 
مبســتوى اخلدمات املقدمة للمواطــن العراقي ، 
كذلك مت مناقشة واستعراض موقف اخلزين املائي 
واالستثمار االمثل ملياه االمطار والسيول ، حيث 
قررت اللجنــة توجيه وزارة املــوارد املائية باعداد 

دراسة فنية وتقييمية عن سد دربنديخان .
وفي القطــاع النفطي وافقت اللجنة على عقد 
حفر االبار املقدم من قبل شــركة نفط البصرة 
ضمن مشــاريع تطوير حقل غرب القرنة /2 في 
محافظة البصــرة واحالة العقــد الى مجلس 

الوزراء للمصادقة عليه . 

بغداد - الصباح الجديد:

اعادت دائــرة العمل والتدريب املهني 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
على  فيها  التفتيش  جلان  تشــكيل 
اعتمدتها  مهنيــة  معاييــر  وفــق 
لزيادة اســتهداف العمالة الوطنية 
والتحقــق مــن شــمولها باحكام 
االجتماعــي  والضمــان  التقاعــد 
قانون  مفــردات  وتطبيقها  للعمال 

العمل. 
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب 
الواحد  املهندس عمــار عبد  املهني 
السوداني ان الدائرة وبهدف تصحيح 
مســار الية تفتيــش العمل املعني 
مبتابعة مــدى تطبيق احكام قانوني 
العمل والضمان االجتماعي للعمال 
من قبل ارباب العمل اعادت تشكيل 
جلــان التفتيش في خطوة تســهم 
في دعم الطبقــة العمالية وضمان 

اللجان  ان  الــى  حقوقهم مشــيرا 
الية  عن  محاضــرات  تلقت  اجلديدة 
على  امللقــاة  والواجبــات  عملهــا 
عاتقها من خالل اقامة ورشــة عمل 
بهذا اخلصــوص وعقــد اجتماعات 

مكثفة معهم. 
العمل  تفتيــش  ان جلــان  واضــاف 
تقوم باجراء زيارات تفتيشــية ملواقع 
العمــل للتاكد مــن تطبيق احكام 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  قانون 
العمل  قانــون  وتطبيــق  للعمــال 
الصــادرة  والقــرارات  والتعليمــات 
مبوجبه ومتابعة تطبيق عقود العمل 
توافقها  ومــدى  واجلماعية  الفردية 
ومراقبة  القوانني  مع تشريعات هذه 
موضوع العمالــة االجنبية وكل ما 

يتعلق بحقوق العمال. 
وبني الســوداني ان الدائرة خصصت 
نافذة لتلقي الشــكاوى واملقترحات 
الفتــا الى ان قســم تفتيش العمل 
يتولــى ايضا متابعة ملــف عمالة 

بهذا  احصائيــات  واعــداد  االطفال 
اخلصوص ورفــع التقارير الى اجلهات 
ذات العالقة اليجــاد احللول الناجعة 
لهــا. عبــد الواحد اكــد ان املرحلة 
ايجابيا  تغييــرا  ستشــهد  املقبلة 
بخصوص تفتيــش العمل من خالل 
تبني التفتيــش النوعي الذي يتولى 
تشــخيص العمل اجلبــري واالطالع 
على اجور العمــال واصابات العمل 
فضال عن تشــكيل جلــان مختصة 

مبتابعة عمل قسم التفتيش. 
اعلنــت هيئــة رعايــة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
دفعة  اطالق  االجتماعية  والشــؤون 

من راتب املعني املتفرغ
املتسلمني  املدنيني  للمســتفيدين 
ابتداءً من  الدين  سابقا ضمن صالح 
يوم امس االربعاء 28-11-2018 لغاية 

 .2018-12-6
وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة 
الدكتــورة  اخلاصــة  واالحتياجــات 

ان الهيئة اســتكملت  عبير اجللبي 
االجــراءات االداريــة واملالية اخلاصة 
باطالق دفعة من راتب املعني املتفرغ 
في صــالح الديــن مشــيرة الى ان 
املســتلمني  املدنيني  تخص  الدفعة 
سابقا راتب املعني املتفرغ . واضافت 
ان جلنــة توزيع راتب املعــني املتفرغ 
ستباشــر منح الدفعــة ابتداءً من 
 2018-12-6 ولغايــة   2018-11-28
في مقر القســم الكائن في تكريت 
القادســية - شــارع املستشفى   -
املراجعة تكون للمعني  ان  الى  الفتة 
فقط من دون احلاجة ملراجعة املعوق 
مســتصحباً معه املستمســكات 
االصولية للمعــني واملعوق والتقرير 
الطبي . يشــار الــى ان وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية طالبت بزيادة 
التخصيصات املالية  اخلاصة بهيئة 
رعاية ذوي االعاقة لشمول اكبر عدد 
ممكن من املســجلني لديهــا براتب 

املعني املتفرغ وفتح شمول جديد .

تقرير

العمل تعيد تشكيل لجانها التفتيشية وفق معايير مهنية
إطالق دفعة من راتب المعين المتفرغ في صالح الدين

البصرة - سعدي السند:

خالل  من  البصرة  جامعة  عقدت 
عدد من كلياتها حلقات نقاشية 
في تخصصات متعددة و تابعتها 

(الصباح اجلديد) .

تكنولوجيا النانو في اجملال 
الزراعي

فقــد عقــدت كليــة الزراعــة 
بجامعة البصرة  حلقة نقاشية 
اجملال  في  النانــو  تكنولوجيا  عن 
االله  عبد  وسام  للباحث  الزراعي 
جاسم االسدي على قاعة قسم 

احملاصيل احلقلية.. 
وقــال الباحــث انــه باإلمــكان 
اســتعمال ثالثة مســتويات من 
معامالت السماد النانوي واحململة 

على الشيتازون 
تأثيرها على محصول  ودراســة   
احلنطة من ناحية النمو والتطور 
واإلنتــاج فــي التــرب الرمليــة 
الفقيرة حيــث ان ذلك يؤدي الى 
 20 زيادة باحلاصل بنسبة  حصول 
% حيث وجــدت فروقات معنوية 
بني املعامالت في عدد االشــطاء 
واحلاصل واحلبــوب وارتفاع النبات 
ووزن احلبــة ، موضحــاً ان تقنية 
في  اجلديدة  الثــورة  تعــد  النانو 
العالــم علــى مســتوى جميع 

العلوم.

استقطاب تيار البرم 
املستقطب في النقاط الكمية

ونظمت كلية العلوم في جامعة 
بعنوان  نقاشــية  حلقة  البصرة 
دراسة في اســتقطاب تيار البرم 
املســتقطب في النقاط الكمية 
بوجــود تفاعــالت البــرم واملدار 

لراشبا.
حميد  مــروة  الباحثة  واوضحت 
حنظل ان الهدف من هذه الدراسة 
هو حساب تيار البرم املستقطب 

اوالً وتيار البرم املستقطب بوجود 
ثانياً  لراشــبا  واملدار  البرم  اقتران 
ألمنوذجــني كميــني ، االول امنوذج 
بشــائبة  مقترنة  لنقطة كمية 
عبارة عن بــرم ثابت ، اما االمنوذج 
الثانــي فهو لنقطتــني كميتني 
مصنوعتني من مادتني مختلفتني 
لهما فاصلــة زميان مختلفة ، ومت 
التركيز على اقتران البرم واملداري 
للتراكيب  واملــدار  والبرم  العادي 
املتغايرة الذي يسمى بتأثير راشبا

التهاب الغشاء اخملاطي الفموي 
الناجم عن العالج الكيمياوي

ونظمت كلية العلوم أيضا حلقة 

التهاب الغشاء  نقاشية بعنوان  
اخملاطــي الفمــوي الناجــم عن 

العالج الكيمياوي. 
فاتن لطيف  الباحثــة  واوضحت 
خفي ان احللقة تضمنت التعريف 
الفموي  اخملاطي  الغشاء  بالتهاب 
بأنــه هو االلتهــاب والضرر الذي 
يصيب الغشــاء اخملاطي الفموي 
وســالمة  بوظيفة  خلال  ويحدث 
التجويف الفموي بشــكل خاص 
من  الرخوة  االنسجة  مناطق  في 
الفــم ويؤدي الى حــدوث الكثير 
من املضاعفات فــي التاثير على 
ويعد  املبرح.  وااللم  والبلع  الكالم 
مــن اكثــر مضاعفــات العالج 

ملرضى  واالشــعاعي  الكيمياوي 
السرطان شيوعا نتيجة لضعف 
اجلهــاز املناعــي للمرضى حيث 
تبلغ نسب االصابة به عامليا نحو 
%75بحســب منظمــة الصحة 
املرض  تتميــز عالمات  و  العاملية 
والنــزف  باالحمــرار واالحتقــان 
والتقرحــات وهنــاك 4 درجــات 
مختلفة للمرض وعوامل خطورة 
انخفاض   , اجلنس  بالعمر,  تتمثل 
وظائــف اللعــاب , التدخــني و 
الكحول وغيرهــا و هناك الكثير 
مــن طــرق العالج املســتعملة 
حديثا للتخفيف من حدة التقرح 

وااللم الناجت.

جامعة البصرة تناقش 
التتابعية الطباقية واخلصائص 

املكمنية لتكوين نهر عمر
ونظم قســم علــوم االرض في 
نقاشــية  حلقة  العلــوم  كلية 
الطباقية  (التتابعيــة  بعنــوان 
واخلصائــص املكمنيــة لتكوين 
نهر عمر في حقــل اللحيس في 

جنوبي العراق). 
زينــب  الباحثــة  واوضحــت 
حمادي عبــادي بــأن تكوين نهر 
عمــر واحد من اهــم التكوينات 
الفتاتية املترســبه خالل العصر 
الطباشيري ومن املكامن الرئيسة 

املنتجة في جنوب العراق لذلك مت 
اختياره بغية دراســة خصائصة 
واملكمنيه في حقل  الصخاريــة 
اللحيــس النفطــي فقــد درس 
التكوين من الناحية الســحنية 
والصخاريــة والبتروغرافية حيث 
الترســيبية  البيئــة  حتديــد  مت 
تتابعات  الى  وتقسيمه  لتكوينه 
على  باالعتماد  ترسيبيه  وانظمة 
الطباقية  التتابعيــة  مفهــوم 
فضال عن تقييم التكوين سحنيا 
ومكمنيــا و تقســيمة الى ثالث 
وحدات صخاريــة ومكمنية كما 
مت حتديد ادائية وانتاجية الوحدات 

املكمنية لتكوين نهر عمر.

«الصباح الجديد» تتابع عددا من الحلقات النقاشية في كليات جامعة البصرة

دراسات في تكنولوجيا النانو واستقطاب التيارات 
والعالج الكيمياوي وحقل اللحيس النفطي

عقدت كلية الزراعة 
بجامعة البصرة  

حلقة نقاشية عن 
تكنولوجيا النانو 

في المجال الزراعي 
للباحث وسام عبد 

االله جاسم االسدي 
على قاعة قسم 

المحاصيل الحقلية

الباحثة مروة حميد حنظل تلقي بحثها في جامعة البصرة

واسط - الصباح الجديد:
الدكتور  واســط  محافظ  تفقد 
ليال شارع  املياحي  محمد جميل 
ســعيد بن جبير في قضاء احلي 
كاظم  القضاء  قائممقام  برفقة 
كــرمي عليــوي ومديــر البلديــة 

املهندس بشار عزيز شون.
وأطلــع الدكتــور املياحــي على 
نســب العمــل املتحققــة في 
ً الى الشركة  املشروع ووجه إنذارا
املنفــذة بســبب التلكــؤ فــي 
العمل  بسحب  متوعدا  التنفيذ، 
منها وطردها في حال اســتمرت 

في هذا التلكؤ .
وحــث احملافــظ على الســرعة 
املعايير  واعتمــاد  العمــل  فــي 
واملواصفــات الفنيــة املعتمدة ، 
مؤكدا أن هذا الشــارع يكتسب 
أهمية كبيرة وال بد من أن يظهر 
بالشــكل املناسب وينجز باسرع 
وقــت خاصة بعــد التأخير الذي 

حصل . 
علــى صعيــد متصــل حضــر 
التي  االحتفالية  واسط  محافظ 
وحسينية  مســجد  في  اقيمت 

أهل البيت (ع) بحي الكفاءات في 
االحتفاالت  وذلك ضمــن  الكوت 
اســبوع  مبناســبة  اقيمت  التي 
النبي  ووالدة  الوحدة االســالمية 

املصطفى ( ص ) 
الثاني  النائب  االحتفالية  وحضر 
إضافة  البديري  رشيد  للمحافظ 
الشــيعي  الوقفني  مديــري  الى 

مــن  وجمــع غفيــر  والســني 
الوجهاء والشــيوخ ورجال الدين 

واالكادمييني.
االحتفالية كلمات  والقيت خالل 
العطرة  الذكــرى  حيت  وقصائد 
لنبي الرحمــة والهدى محمد بن 
عبد اهللا عليه افضل الصالة وأمت 

التسليم. 

بغداد - الصباح الجديد: 
نفــذت مالكات الرقابــة الصحية في 
قطــاع الكاظميــة للرعاية الصحية 
األوليــة التابع لدائرة صحــة بغداد / 
الكرخ حملة رقابية صحية مشتركة 
بالتعــاون مــع اجلهات الســاندة من 
الشرطة االحتادية فوج الطؤارئ الثامن 
واستخبارات الكاظمية والتي اسفرت 

عــن العثور على مخــزن يحتوي على 
اكثر من (521) الف لتــر من العصائر 
واملشروبات الغازية منتهية الصالحية. 
للرعاية  الكاظمية  وبني مدير قطــاع 
الصحية الدكتور عالء موســى خلف 
ان فرق الرقابة الصحية و بالتعاون مع 
باتالف  اخملتصة قامت  االمنية  االجهزة 
العصائر و املشــروبات الغازية حيث مت 

اتالف اكثر من (8) االف عبوة مشروبات 
غازية و (4500) قنينــة مياه و (1920) 
عبوة مختلفة من عصير االسكنجبيل 
و مت االتــالف بعــد ان مت التأكد من ان 
هذه املشــروبات و العصائر غير صاحلة 
لالستهالك البشري و مت االتالف مبوجب 
حترير محضر اتالف رســمي و بحضور 

صاحب العالقة. 

محافظ واسط يتفقد العمل في شارع سعيد بن 
جبير ويوّجه إنذارا للشركة المنفذة لتلكؤها

مجلس الصدر يحتفي بالمولد النبوي الشريف 

إتالف (521) ألف لتر من العصائر 
والمشروبات الغازية في قطاع الكاظمية 
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 متابعة - الصباح الجديد:

اتهــم روبــرت مولــر الــذي يتولى 
التحقيــق في »تدخل« روســيا في 
االنتخابــات األميركية عــام 2016، 
بول مانافورت، املدير الســابق حلملة 
الرئيــس دونالــد ترامــب، بانتهاك 
اتفاق أبرمه مــع احملققني في أيلول 
املاضي، إذ كذب مــرات على مكتب 
التحقيقــات الفيديرالي )أف بي آي( 

ومساعدي مولر.
ووَرَدَ في وثيقة ُسلِمت إلى محكمة 
في واشــنطن: »بعــد التوقيع على 
اتفاق اإلقرار بالذنب، ارتكب مانافورت 
جرائــم فيديرالية، عن طريق الكذب 
على الشــرطة الفيديرالية ومكتب 
املدعي اخلاص )روبرت مولر( في شأن 
مجموعة متنوعة من املســائل، ما 

يشّكل انتهاكاً لالتفاق«.
لكن محامي مانافورت دحضوا هذه 
التأكيــدات، وذكروا فــي الوثيقة أن 
موكلهــم »زّود احلكومة باملعلومات 
في إطار سعيه إلى احترام التزاماته 
بالتعاون، ويعتقد بأنه قّدم معلومات 
صادقــة وال يتفــق مــع توصيــف 
احلكومــة وال )ما قيل عــن( انتهاك 

االتفاق«.

بأنــه مذنب  أقــّر  وكان مانافــورت 
الواليات  ضــد  إجرامــي  تآمــر  في 
املتحــدة وعرقلــة العدالــة، ووافق 
على التعاون مــع مولر، معترفاً بأنه 
وعن مصلحة  السلطات  عن  أخفى 
الضرائب أنه كان يعمل مستشــاراً 
للرئيس األوكراني الســابق فيكتور 
رشــوة  مبحاولة  ثم  يانوكوفيتــش، 
شهود، علماً انها نشاطات احتيالية 
وفي  ترامــب.  على حملة  ســابقة 
محاكمة منفصلــة في آب املاضي، 
ديــن مانافــورت باحتيــال مصرفي 
وضريبي، وينتظر صدور احلكم. تزامن 
ذلك مع ســجن جورج بابادوبولوس 
مستشــار  وهــو  ألســبوعني، 
ديبلوماسي ســابق لترامب، دين في 
أيلــول بالكذب على »أف بي آي«، في 

إطار حتقيق مولر.
واختار بابادوبولوس عام 2017 اإلقرار 
بذنبه في اإلدالء بشــهادة زور، علماً 
انــه كان وراء فتــح التحقيــق في 
بابادوبولوس  وكان  روســيا«.  »ملف 
عــام  مغمــوراً  نفطيــاً  محلــالً 
الفريق  إلــى  انضّم  عندمــا   ،2016
االستشــاري لترامــب. ومــن مقّره 
في لندن اتصل مــع َمن كان يعتقد 
بأنهم مسؤولون روس، أو على صلة 
خالله  من  عرضوا  روس،  مبســؤولني 

لقاء بني املرّشــح ترامــب والرئيس 
الروسي فالدميير بوتني. وأبلغ أحدهم، 
وهو أســتاذ جامعــي يُدعى جوزف 
ميفســود، بابادوبولــوس بــأن لدى 

املرشح  متّس  قد  معلومات  موسكو 
هيــالري  للرئاســة  الدميوقراطيــة 

كلينتون.
وأظهرت رسائل إلكترونية وشهادات 

أدلى بها آخرون، أن بابادوبولوس أبلغ 
حملــة ترامب مرات عــن اتصاالته 
واجتماعاتــه مع روســيا، علماً انه 
ثاني شخص في حتقيق مولر يُحَكم 

بسجنه، بعد احملامي اللندني أليكس 
فان در زوان الذي ُسجن 30 يوماً، بعد 
إدالئه بإفادة كاذبة في شــأن عمله 

مع مانافورت.
علــى صعيد آخــر، أعلن املرّشــح 
الســابق للرئاسة بيرني ساندرز )77 
ســنة( انه يعتزم الترّشح للمنصب 
عام 2020، اذ شــعر بأنه »األفضل« 

للتغّلب على ترامب.
مئات  شــعر  أخــرى،  جهــة  مــن 
الوســطى  أميركا  مــن  املهاجرين 
الذين يســعون الى دخــول الواليات 
املتحدة عبر تيخوانا في شمال غربي 
عدد  بعد فشل  بخيبة  املكســيك، 
منهم في عبور احلدود اإلثنني املاضي، 
في عملية أســفرت عن توقيف 42 
شخصاً في اجلانب األميركي ودفعت 
ترامــب إلى التهديــد بإغالق احلدود 
التــي تُعتبر محــوراً جتارياً رئيســاً. 
 98 أوقف  املكســيكي،  اجلانب  وفي 
مهاجراً، معظمهــم من هندوراس، 

ورُحلِوا إلى بالدهم.
وبعدمــا تصّدت لهم قــوات األمن 
مسيالً  غازاً  مستخدمة  األميركية، 
للدموع، عاد املهاجرون بثياب ممزقة أو 
يغطيها تراب، واعترى كثيرون منهم 
خــوف إزاء رد الفعــل األميركي، ما 

أحبط املتبقني.

وقالــت الهندوراســية اندي كولون 
)20 ســنة(، املهاجــرة مــع أختها 
وفقدنا  انفطــر  »قلبنا  وطفليهــا: 
األمــل. اعتقدنــا بأننــا وصلنا إلى 
الواليات املتحدة وأنهم )األميركيون( 
بخيبة،  نشعر  اللجوء.  سيمنحوننا 
ولكن نحن أحياء. ليــس لدينا خيار 
البقاء في هذا امللجأ والبحث  سوى 
)في املكســيك( عن عمل ومنزل وأن 
نبدأ حياتنا مجدداً«. وعاد هندوراسي 
بات يؤدي دوراً مؤثراً لدى سائر أعضاء 
املهاجرين،  حشــد  وميكنه  القافلة، 
إلى امللجأ وهو يبكي، قائالً: »سمعت 
أن الناس هنا )سكان تيخوانا( تعّرفوا 
علي ويبحثون عني ليقتلوني. كل ما 

أريده هو العودة إلى هندوراس«.
وذكــر موظف ارتبــاط في منظمة 
الهجرة الدولية في تيخوانا ان عدداً 
»أكبر بكثير طلبــوا« العودة طوعاً 
الى بالدهــم، علماً ان وزارة اخلارجية 
قّدمت  أنهــا  أعلنت  املكســيكية 
للحكومة  ديبلوماســية  مذكــرة 
»حتقيق  بـــ  تطالــب  األميركيــة، 
كامل« فــي »توجيه أســلحة غير 
فتاكة« صوب األراضي املكسيكية. 
الى اســتخدام جنود  وتشير بذلك 
أميركيني غازاً مسيالً للدموع لكبح 

املهاجرين.

مانافورت
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انتقد الرئيس األميركي دونالد ترامب مجددا امس 
االول الثالثاء رئيس االحتياطي الفدرالي الذي اختاره 
بنفســه قائال إنه »ليس مســرورا علــى اإلطالق« 

باختياره جيروم باول.
وأشــرف رئيس االحتياطــي الفدرالي علــى زيادة 
معدالت الفائدة ثالث مرات هذا العام وفي مقابلة 
مع واشــنطن بوســت قال ترامــب إن االحتياطي 

الفدرالي »مخطئ جدا«.
وقال الرئيــس »إنهم يرتكبون خطأ ألن لدي حدس، 
ويكون أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر«.
وكان ترامــب قد اختــار باول لتــرؤس االحتياطي 
الفدرالي مطلع العام، لكنه هاجمه تكرارا لرفعه 
معدالت الفائدة التي يقول إنها تقوض العمل الذي 

يقوم به لتعزيز االقتصاد األميركي.
وقال »أقــوم بإبرام صفقــات وال ألقــى دعما من 
االحتياطــي الفدرالي« الذي يقــوم بعمل املصرف 

املركزي.
ومن املتوقــع أن يقوم االحتياطــي الفدرالي برفع 
معدل الفائدة األساســي مجــددا في كانون األول 
ســعيا ملنع خروج التضخم عــن الهدف احملدد ب2 
باملئة، وســط سوق وظائف قوي ونسبة بطالة من 

3,7 باملئة هي األدنى منذ 50 عاما.

الصباح الجديد - وكاالت: 
قال الرئيس األفغاني أشــرف غني أمام مؤمتر لألمم 
املتحدة امس األربعاء إنه شكل فريق تفاوض من 12 
عضوا في سبيل التوصل إلى اتفاقية سالم تدمج 
حركة طالبان في مجتمع دميقراطي يحترم حقوق 

املرأة.
وأضاف »يسعدني اليوم إعالن أننا وبعد عدة أشهر 
من املشــاورات املكثفة مع مواطنينا في مختلف 
أنحاء البالد وضعنا خارطة طريق ملفاوضات السالم«
وتابع »شكلنا األجهزة واآلليات الالزمة للسعي إلى 
التوصل التفاقية سالم. سنمضي اآلن إلى الفصل 

املقبل في عملية السالم«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت السعودية امس األربعاء تقدمي 50 مليون دوالر 
إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

)أونروا(، رغم وقف مساعدات واشنطن.
وأعلن املشــرف العــام على مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية عبد اهلل الربيعة في 
مؤمتر صحافي فــي الرياض مع مفوض عام األونروا 
بيار كرانبول عن تقــدمي املبلغ للوكالة التي تعاني 

من أزمة متويل.
وكان كرانبول أعلن في األردن األســبوع املاضي أن 
وكالته خفضت عجز موازنتها لســنة 2018 من 
446 مليون دوالر إلــى 21 مليونا فقط، رغم وقف 

مساعدات واشنطن.
واعتمــدت أونروا على ميزانيــة حجمها 1,2 مليار 
دوالر لعــام 2018 لكنها واجهت فجوة قدرها 446 
مليون دوالر عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع 

مساعداتها.
ويؤكد الفلســطينيون أن حق العــودة الذي نص 
عليه القــرار 194 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ينطبــق على كل الفلســطينيني الذين 
اضطروا للمغادرة اعتبارا من 1948 قبيل اعالن قيام 
دولة اســرائيل وأبنائهم وأحفادهم، لكن الواليات 

املتحدة وإسرائيل بشكل خاص ترفضان ذلك.
وأعلنت واشــنطن الصيــف املاضــي إلغاء نحو 
300 مليــون دوالر مــن املســاعدات اخملصصــة 
للفلســطينيني ال ســيما لبرامج فــي الضفة 

الغربية احملتلة وقطاع غزة.
وكانت واشــنطن خفضت أساســاً بداية العام 
احلالي من مســاهمتها لألونروا، ولم تقدم سوى 
60 مليــون دوالر مقابل 370 مليون دوالر في العام 

.2017

ترامب يهاجم رئيس 
االحتياطي الفدرالي مجددا

الرئيس األفغاني يعتزم 
التفاوض على السالم مع طالبان

50 مليون دوالر من 
السعودية لوكالة أونروا 

متابعة - الصباح الجديد:

أخــذت احلملة التــي يقوم بها 
عدد من رموز قوى 8 آذار وبعض 
نواب »حــزب اهلل« ضد الرئيس 
حيزا  احلريــري  ســعد  املكلف 
واســعا من املشهد السياسي 
انســداد  اللبناني على خلفية 
متثيل  لعقــدة  املعاجلات  أفــق 
النواب الســنة الستة احللفاء 
قيادته  وضعته  للحزب كشرط 

لقيام احلكومة اجلديدة.
تناولت  التي  وتســببت احلملة 
أي  لوزيــر  الرافــض  احلريــري، 
بشــكل  النــواب هؤالء،  مــن 
شخصي، باعتراضات سياسية 
واحتجاجــات في الشــارع من 
بعض أنصاره، ال سيما أن الوزير 
هاجمه  وهــاب  وئام  الســابق 
بعبــارات خارجة عــن املألوف، 
ولم يوفــر الرئيس الراحل رفيق 

احلريري.
وأكد غير مصدر سياسي أن ال 
جديد على اإلطــالق في جهود 
عطلت  التي  العقــدة  حلحلة 
تأليــف احلكومــة فــي نهاية 
الشهر املاضي، على رغم إعالن 
احلر«  الوطنــي  »التيــار  رئيس 
لقائه  بعد  باسيل  جبران  الوزير 
رئيــس البرملــان نبيه بــري أنه 
قوله  أن  إال  مســاعيه.  يواصل 
أنه ســينتقل إلى مرحلة طرح 
األفــكار العملية، »يؤشــر إلى 
أن أي مخرج عملــي لم يطرح 
إلى  وزاريا  بعد«، ما دفع مصدرا 
السياسي  املشــهد  إن  القول 
بداياته  في  التفاوض  بأن  يوحي 
لتأليف احلكومة، بينما تكليف 

احلريري دخل شهره السابع. 
»تيــار  فــي  مصــدر  واعتبــر 
املســتقبل« أن الهدف من وراء 
شرط »حزب اهلل« متثيل حلفائه 
الســنة هو كسر احلريري، فيما 
أكــدت مصــادر مطلعة على 
موقف رئيس اجلمهورية العماد 
ميشــال عون أنه على موقفه 
النواب  مــن  واحد  توزير  برفض 
الســتة مــن حصتــه فليس 

منطقيا كلمــا اختلف فريقان 
علــى التوزير أن يدفــع الرئيس 
عون من جيبه. فالرئيس يسعى 
إلى تدوير الزوايا وتقريب وجهات 
النظــر »لكن هــذا ال يعني أن 
يتخلى عــن وزير ملصلحة غيره. 
وإذا أرادوا ذلــك فلتتــم زيــادة 
عدد الــوزراء العائديــن لرئيس 

اجلمهورية«.
الدولية  الطريق  شهدت  وفيما 
طرقات  قطــع  اجلنــوب  إلــى 
احتجاجــا علــى احلملــة ضد 
احلريــري أول مــن أمــس وفي 
محتجون  قطع  أمس،  طرابلس 
الطريق في منطقتي قصقص 
والكوال في بيروت مساء وأعادت 
قوى األمن فتحهــا بعد قليل، 
على رغم أصدار منسقية »تيار 
املستقبل« بيانا أكد أن ال عالقة 
إلى  الدعــوات  ببعض  للتيــار 

التحركات الشعبية
وذّكــرت كتلــة »املســتقبل« 

النيابيــة في بيانهــا أمس إثر 
اجتماعها برئاسة النائبة بهية 
احلريري باحلمــالت التي طاولت 

الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
أنها  الكتلــة  بيــان  وأوضــح 
االفتراءات  حملة  الى  »تطرقت 
واالساءات بحق الرئيس الشهيد 
رفيق احلريــري والرئيس املكلف 
ســعد احلريــري ورأت أن مثــل 
هذه االفتراءات تقع في ســياق 
احلمالت التي يعرفها اللبنانيون 
، وقد عاشــوا وقائعها  جيــداً 
التســعينات  منتصــف  منذ 
املريضة  العقــول  أن  وأدركــوا 
التــي تقــف وراءها هــي التي 
احلريرية  اقتالع  حملاولة  خططت 
من احلياة الوطنيــة اللبنانية ، 
التي تتصدر واجهة  األبواق  فإن 
الشهيد  الرئيس  على  التطاول 
هذه األيام ، وتتولى أمر عمليات 
مشبوه بالتحامل على الرئيس 
ســعد احلريري ، هي وليدة تلك 

العقــول التــي ال وظيفة لها 
االستقرار  على  التخريب  سوى 
امكانية  أية  وتعطيل  الوطني، 
امام  املســدودة  اجلــدران  خلرق 

تأليف احلكومة«.
وأكــدت الكتلــة أن الســيرة 
الوطنية للرئيسني رفيق وسعد 
احلريري ، أســمى من أن يتطاول 
عليها كائن سياسي في لبنان، 
مهمــا عــال شــأنه أو انحدر، 
وأن النهــج الذي بــدأه الرئيس 
الشــهيد فــي العــام ١٩٩٢، 
احلريري  سعد  الرئيس  ويواصله 
الــذي حمى لبنان  النهج  ، هو 
في أصعب الظروف من طغيان 
الفوضــى واالنقســام وأعــاد 
وحضورها  اعتبارهــا  للدولــة 
ودورهــا ، بعد عقود من االنهيار 

والدمار واحلروب.
وأضافــت: »الكتلــة التــي ال 
جتــد نفســها ملزمــة بتقدمي 
اي كشــف حســاب ألي طرف 

سياسي، ألن اللبنانيني يعرفون 
جيــداً أن املعالــم احلضاريــة 
والتربويــة والصحية واإلجنازات 
واإلعماريــة  اإلقتصاديــة 
ما  التي  واإلمنائية  واالجتماعية 
زالث ماثلة أمــام أعينهم هي 
من الزمــن الذي صنعه الرئيس 
وأن   ، احلريــري  رفيق  الشــهيد 
ومؤسســاتها  الدولة  تعطيل 
وتشــريع البالد لتجاوز القوانني 
والســلطة هي من الزمن الذي 
تخبطت فيه البالد بعد اغتيال 

رفيق احلريري«.
وأكدت كتلة املستقبل النيابية، 
»إصرارها علــى التزام املوجبات 
الدستورية في تأليف احلكومة، 
احلملة  العبارات  بأشــد  وتدين 
املشــبوهة التــي تســتهدف 
الرئيــس املكلــف والتطــاول 
املتعمــد علــى مقام رئاســة 
القوى  بكافة  وأهابت  احلكومة، 
األصول  الى  العودة  السياسية 

في تأليــف احلكومات والتوقف 
عن احملاوالت املشــبوهة حملاصرة 
دســتورياً  املنوطة  الصالحيات 
بــكل مــن رئيــس اجلمهورية 

والرئيس املكلف«.
واعتبرت أن »خالف ذلك، سيبقى 
الدوران في احللقات املفرغة هو 
العراقيل  الســائد، وســتبقى 
فــي ذمة اجلهة املســؤولة عن 

اختراعها«.
وكانــت الكتلة اســتمعت إلى 
تقرير حول »الفرصة الفريدة التي 
يوفرها للبنان برنامج االصالحات 
واالســتثمارات الذي جرى عرضه 
مؤمتر  فــي  له  التمويل  وتأمــني 
التي  »ســيدر« وحــول اخملاطــر 
احلكومة  تشكيل  تأخير  يضعها 
وتنفيذه  البرنامــج  على متويــل 
النهوض  فــرص  وبالتالــي على 
باالقتصاد والبنى التحتية وتوفير 
واخلدمات  للبنانيني  العمل  فرص 

األساسية الالئقة بهم«.

في محاوالت لكسره

تكليف الحريري بتشكيل الحكومة يدخل شهره
 السابع والتفاوض عليها ما زال في البداية

اعتراضات 
سياسية 

واحتجاجات في 
الشارع من بعض 
أنصاره، ال سيما 

أن الوزير السابق 
وئام وهاب 

هاجمه بعبارات 
خارجة عن 

المألوف
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بعد التوقيع على اتفاق اإلقرار بالذنب

مانافورت ُمتهم بالكذب على »أف بي آي« ومساعدي مولر

تقـرير

املستقبل تقتلع احلريري

الصباح الجديد - وكاالت: 
ذكر دبلوماســيون أن مســعى 
األمن  مجلس  حلمــل  بريطانيا 
بشــأن  التحرك  علــى  الدولي 
اليمن  فــي  اإلنســانية  األزمة 
تباطــأ ألن عــددا مــن الــدول 
املتحدة  الواليات  بينها  األعضاء 
تخشى من أن يعرقل ذلك جهود 
األمم املتحــدة لعقــد محادثات 
متزقه  الذي  البلد  بشــأن  سالم 

احلرب.
 15 ويواصل اجمللــس املكون من 
مســودة  على  العمل  عضــوا 
مطالب  خمســة  تضــم  قرار 

تقدم بها مســؤول املساعدات 
لوكوك،  مــارك  املتحدة  بــاألمم 
يتعلــق أحدهــا بهدنــة حول 
املنشــآت التي تعتمــد عليها 
واملستوردين  املساعدات  عملية 
التجاريني، لكــن موعد طرحها 

للتصويت لم يحسم بعد.
حتدثــوا  دبلوماســيون  وقــال 
عن  الكشــف  عدم  شــريطة 
األعضاء  بعــض  إن  هوياتهــم 
يريدون االنتظار ملا بعد محادثات 
الشهر  املزمع عقدها  الســالم 
املقبل. وفــي حني لم يعلن بعد 
عن موعد احملادثات، قال مبعوث 

مارتن  اليمن  إلــى  املتحدة  األمم 
عقدها  يستهدف  إنه  جريفيث 

قبل نهاية العام في السويد.
وتضغط الدول الغربية من أجل 
واســتئناف  إلى هدنة  التوصل 
جهود الســالم إلنهــاء الصراع 
املســتمر منذ ما يربو على ثالث 
ســنوات والــذي يشــهد حربا 

بالوكالة بني السعودية وإيران.
ويواجــه االقتصاد اليمني أزمة، 
الســكان  أرباع  ثالثة  ويحتــاج 
إلــى  مليونــا   22 وعددهــم 
املســاعدات. وبــات 8.4 مليون 
شــخص على شفا اجملاعة، غير 

أن األمم املتحــدة حتذر من أن ذلك 
الرقم سيرتفع على األرجح إلى 

14 مليونا.
عليها  اطلعــت  مذكــرة  وفي 
رويترز، أشــارت الواليات املتحدة 
ألعضــاء اجمللــس امــس االول 
الثالثاء إلى أنها غير مســتعدة 
القرار  بشأن مشــروع  للتحرك 

حلني انعقاد محادثات السالم.
إلى  املذكــرة "نتطلع  وجاء في 
املباحثات املســتمرة خالل هذه 
الفتــرة احلرجــة، وســنواصل 
مراقبــة كل مــن الوضع على 
األرض والتقدم صــوب احملادثات 

عن كثب".
إلضافــة  ”نتطلــع  وأضافــت 
مزيد مــن التعليقــات املهمة 
لدينا  يكون  املســودة متى  إلى 
نتيجــة  بشــأن  معلومــات 

املشاورات املقبلة“.
النص  مسودة  بريطانيا  ووزعت 
على أعضاء اجمللس قبل أسبوع، 
للتصويت  موعدا  لم حتدد  لكن 

عليه.
وزارة  باســم  وقــال متحــدث 
"املباحثات  البريطانية  اخلارجية 
بشأن املشروع جارية وسنطرحه 
للتصويت في املرحلة التي حتقق 

أفضل النتائج لشعب اليمن".
وتدخل حتالف عســكري تقوده 
السعودية في اليمن عام 2015 
لدعــم قوات حكوميــة تقاتل 
مع  املتحالفة  احلوثــي  جماعة 
اآلن  احلوثيــون  ويحكم  إيــران. 
معظم ســكان اليكن بينما ال 
تســيطر احلكومة فــي املنفى 

سوى على قطاع من اجلنوب.
وأبلــغ جريفيــث مجلس األمن 
هذا الشهر بأن األطراف اليمنية 
قاطعة"  "تأكيــدات  له  قدمت 
على التزامها بحضور محادثات 

السالم.

تباطؤ مسعى بريطانيا بشأن األزمة اإلنسانية في اليمن 
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دبي ـ رويترز:
أظهــرت بيانــات من الهيئــة االحتادية 
للتنافســية واإلحصــاء فــي اإلمارات 
العربيــة املتحــدة أمــس األربعــاء أن 
البالد انخفض  التضخم الســنوي في 
كثيرا إلى 1.6 باملئة في تشــرين األول، 
مقارنة مع 3.1 باملئة في أيلول، بســبب 

تسارع هبوط تكاليف اإلسكان.
وانخفضت تكاليف اإلســكان واملرافق 
5.2 باملئة على أساس سنوي في تشرين 
األول، بعد تراجع نســبته 4.4 باملئة في 

أيلول. 
وارتفعت أسعار األغذية واملشروبات 2.1 
باملئــة بينما زادت تكاليــف النقل 9.3 

باملئة.
الى ذلك، أظهرت بيانات رســمية أمس 
األربعاء أن معدل التضخم السنوي في 
السعودية زاد إلى 2.4 باملئة في تشرين 
األول من 2.1 باملئة في أيلول ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى زيادة أسرع في أسعار 

الغذاء.
وقفزت أســعار الطعام واملشروبات 7.3 
باملئة على أســاس ســنوي في تشرين 
األول، بعد زيادة نســبتها 6.7 باملئة في 

أيلول.
وانخفضت تكاليف اإلســكان واملرافق 
3.6 باملئة بعد تراجع بنســبة 3.2 باملئة 

في الشهر السابق.

طوكيو ـ رويترز:
صعد مؤشر نيكي الياباني أمس األربعاء 
للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من 
شراء أسهم شركات كبيرة مثل فاست 
ريتيلينج، وهو ما عوض أثر تراجع أسهم 

شركات الطيران.
وارتفع املؤشــر القياســي واحدا باملئة 
ليغلق عند 22177.02 نقطة، وهو أعلى 
مستوى إغالق له منذ 12 تشرين الثاني.

وقفز ســهم داينيبون سوميتومو فارما 
18 باملئة إلى مســتوى لم يشهده منذ 
عام 1990، مضيفا 19 نقطة للمؤشــر 
نيكــي، بعدما أعلنت شــركة صناعة 
األدوية عن حل جميع املنازعات املندرجة 
ضمن دعوى قضائية بشأن انتهاك براءة 
اختــراع تتعلق بعقارها التــودا املعالج 

لالكتئاب.
وقفــز ســهم الين كــورب املشــغلة 
لتطبيقات التراســل الفوري 2.7 باملئة، 
بعدمــا صعــد 13 باملئة يــوم الثالثاء 
بفعل أنباء ذكرت أنها ستؤســس بنكا 
مع مجموعة ميزوهو املالية وســتقيم 
شراكة مع تنســنت هولدجنز الصينية 
لتقدمي خدمات دفع عبر الهاتف احملمول.

آمال بشــأن  املعنويات وســط  وتعززت 
إمكانية خفض التصعيد في نزاع جتاري 

بني الصني والواليات املتحدة.
وارتفع سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 
على املؤشر 3.6 باملئة وأضاف 77 نقطة 

للمؤشر نيكي.
وعلى النقيــض من هــذا األداء القوي، 
هوت أسهم شركات الطيران بعد ارتفاع 
أسعار النفط بأكثر من واحد باملئة قبيل 
اجتماع منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوبك) في األسبوع املقبل، املتوقع أن يقرر 
فيــه املنتجون خفض اإلنتــاج ملواجهة 

تخمة تظهر في املعروض بالسوق.
وانخفض سهم اخلطوط اجلوية اليابانية 
(جابان إيرالينز) 2.7 باملئة بينما نزل سهم 

إيه.إن.إيه هولدجنز 1.2 باملئة.

تراجع التضخم اإلماراتي 
وارتفاع السعودي

بيانات تجارية ترفع 
«نيكي» الياباني

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة التخطيط، أمس 
الفقر في  أن مكافحة  األربعاء، 
للتنمية  أهدافها  ضمن  العراق 

املستدامة 2020 – 2030.
وقــال وكيــل وزارة التخطيط 
ماهر حماد خالل ورشة عقدتها 
البرنامج  مــع  بالتعاون  الوزارة 
االمنائي لالمم املتحدة في العراق، 
التخفيــف  ”ســتراتيجية  إن 
الفقر ســتكون من ضمن  من 
أهدافنا األساســية في أجندة 
-2020) التنميــة املســتدامة 
2030) والتــي تتمثل باحلد من 
وبالتالي  اجلوع،  واحلد من  الفقر 
املقومات  الــى  الرجــوع  يجب 
تتمثــل  والتــي  األساســية 
األبعاد  جميع  مــن  بالتخفيف 
كالتربيــة والصحــة وغيرها“، 
مبينا أن ”هذا األمر يعد أساسيا 

ومهما جدا».
من جانبه، قالت مدير مشــروع 
دعــم احلكومــة العراقية في 
التنمية  أهداف  تنفيذ ومتابعة 
املستدامة في البرنامج االمنائي 
”الفكــرة  إن  املتحــدة،  لــالمم 
األساســية من هذه الورشــة 
يتمثل في كيفية إنضاج الرؤية 
العمل  في  منها  واالســتفادة 
على أجندة التنمية املستدامة 
(2020-2030)“، مؤكــدة أنهــا 
”تعد خطوة مهمــة لم حتدث 

في الكثير من دول العالم“.
أن  عبــاس،  واضافت ســندس 
واملنهجية  الزخم  ”العمل بهذا 
واآلليات املتبعــة من قبل وزارة 
القطاعية  والوزارات  التخطيط 
األخرى تعد فرصة مهمة بغية 
األول  الطوعي  التقرير  يكون  أن 

للعراق ومميزا ورائعا“.
اســتمرارية  ”أهمية  وأكــدت 
العمل بهذه الوتيرة في املرحلة 
املقبلة بغية اجنــازه بالطريقة 

الصحيحة“.
خــالل  املشــاركون  ويناقــش 
الورشــة والتي ستمتد ليومني 
من  التخفيــف  ســتراتيجية 
الفقر في العراق والتوافق بينها 
وبني أهداف التنمية املستدامة 

وكذلك خطة التنمية الوطنية 
باالعمار  املتعلقة  والسياســة 
والتنميــة في مرحلــة ما بعد 

الصراع.
وألقــت احلــرب علــى تنظيم 
داعــش واالنخفــاض احلاد في 
أسعار النفط العاملية بظاللها 
الكارثية علــى حالة الفقر في 
العراق، فارتفعت نســبة الفقر 
فــي محافظة األنبــار إلى 41 
في املائة من مجموع السكان، 
مــن 20 في املائــة قبل صعود 
«داعش» عــام 2014. وتتخطى 
النسبة 13 في املائة في بغداد 
احملافظات  وأكبــر  العاصمــة 
العراقية، من سكانها البالغني 
فقــراء،  مواطــن  ماليــني   8
كما تشــير إحصــاءات لوزارة 
التخطيــط قامت بهــا قبل 3 

سنوات.
وكذلــك احلــال مــع إقليــم 
كردســتان الذي ارتفعت نسبة 
الفقر فيه إلــى 5.12 في املائة 

بعــد أن كانــت في حــدود 3 
اإلحصاءات  وتشــير  املائة.  في 
إلــى أن معــدل نســبة الفقر 
في عمــوم العــراق تقترب من 
ســقف الـ23 فــي املائة. أي أن 
 7 يبلغ نحو  العــراق  العدد في 
الكلي  باعتبــار اجملموع  ماليني، 
مليون   35 نحو  البالغ  للسكان 
مواطن، أي بنســبة تقترب من 
املرتفعة  النسبة  الربع. ودفعت 
إلى  العراقية  للفقر احلكومــة 
تبني ستراتيجية جديدة بهدف 

محاربته.
الوزارة  باسم  املتحدث  وكشف 
عبــد الزهرة الهنــداوي، عن أن 
«الســتراتيجية تســتهدف 6 
محاور أساســية، منها حتسني 
للفقــراء  الدخــل  مســتوى 
والصحــة والســكن والرعاية 
فقرات  إلى  إضافة  االجتماعية، 
اخلاصة  البيئة  بتحسني  تتعلق 

بالفقراء».
وأكــد الهنــداوي أن «اخلطــة 

ســتبدأ مبعاجلة آفة الفقر في 
محافظات املثنى جنوب العراق 
فقرا،  األكثر  احملافظة  باعتبارها 
احلرب  باعتبــار  الدين  وصــالح 
التي جرت فيها ضــد (داعش)، 
في  دهوك  جانب محافظة  إلى 
إقليم كردســتان، نتيجة وجود 
أكثــر من مليــون ونصف نازح 
فيها وانعكاس ذلك سلبا على 
أوضاع الســكان، بعدها تعالج 
بغداد  فــي  الفقر  مشــكالت 

ونينوى والقادسية وذي قار».
األمــوال  طبيعــة  وعــن 
عليهــا  ســتحصل  التــي 
لتغطيــة  التخطيــط  وزارة 
الفقر،  مكافحة  ســتراتيجية 
أشــار الهنداوي إلى أنها «تأتي 
عبــر األمــوال اخملصصــة من 
املوازنة العامــة، بجانب قروض 

وأموال الدول املانحة».
ويعد البنك الدولي العبا أساسيا 
قدم  إذ  الستراتيجية،  تنفيذ  في 
5 ماليــني دوالر لصندوق التنمية 

االجتماعية املؤسس حديثا، التي 
ستصرف على معاجلة الفقر في 
اخملتارة  األولى  الثــالث  احملافظات 

(املثنى، وصالح الدين، ودهوك).
هنــاك  أن  الهنــداوي،  ورأى 
تواجه  قــد  حتديات  مجموعــة 
الستراتيجية، بعضها موروث من 
وأخرى  السابقة  الستراتيجيات 
طرأت بعد صعود «داعش» وانهيار 
أسعار النفط، لكنه يشدد على 
سياســية  إرادة  توفــر  «ضرورة 
للمضي بالســتراتيجية، خاصة 
مع اإلدارة املوحدة لها، ومشاركة 
واحلكومــات  النــواب  مجلــس 
احمللية، إلى جانب القطاع اخلاص 
ومنظمات اجملتمع املدني، إضافة 

إلى املنظمات الدولية».
االقتصادي  اخلبير  رأى  من جانبه، 
باســم جميل أنطوان، أن اخلطة 
احلالية «طموحة جدا» وصممت 
في ضــوء احتماالت منــو اإلنتاج 
السنوات  في  العراقي  اإلجمالي 
املقبلة مبقــدار 7.5 في املائة، في 

وهي  والصحة  التعليم  مجاالت 
تخفيض  فــي  تســهم  إيرادات 

مستوى الدخل.
لكــن أنطوان قــال: «صحيح أن 
اخلطــة أخــذت بنظــر االعتبار 
تقييم اخلطط السابقة وأسباب 
تراجعهــا، إال أن املشــكلة أننا 
نضــع خططا طموحــة تفتقد 
إلى املراجعة واملتابعة والتقييم، 
العراقــي تأخذه احلماســة أمام 
املســؤول التنفيــذي، ثم تظهر 
بعد ذلك عقبات أكبر من طاقته 

لم يحسب لها حسابا».
املضامني  ببعض  يشــيد  لكنه 
الســتراتيجية  في  وردت  التــي 
وركــزت علــى «إدانــة بعــض 
والفساد  واألخطاء  السلوكيات 
انتقــاد  إلــى جانــب  ســابقا، 
األحزاب  متارسها  التي  الضغوط 
السياســية، وذلــك أمــر مهم 
الســتراتيجية،  لنجاح  وضروري 
بدعم محلي  أنها حتظى  خاصة 

ودولي كبير».

مساٍع إلشراك الوزارات القطاعية في البرنامج

التخطيط واإلنمائي لألمم المتحدة تناقشان 
ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق

ستراتيجية التخفيف 
من الفقر ستكون 
من ضمن أهدافنا 
األساسية في أجندة 
التنمية المستدامة 
 (2030-2020)
والتي تتمثل بالحد 
من الفقر والحد من 
الجوع

التخفيف من الفقر

متابعة الصباح الجديد:

قال الرئيس الروســي فالدميير بوتني 
أمــس األربعاء إن بــالده على اتصال 
مع منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوبك)، ومســتعدة ملواصلة التعاون 

معها إذا اقتضت الضرورة.
وذكر بوتني في منتــدى اقتصادي أن 
روسيا ســتكون راضية بسعر نفط 
يبلــغ 60 دوالرا للبرميــل، مضيفــا 
أن بــالده وأوبك نفذتــا التزاماتهما 
املنصــوص عليها في اتفــاق إنتاج 

النفط العاملي.
فــي الســياق، قــال وزيــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح أمس األربعاء 
إن بالده لــن تخفض إنتــاج النفط 
وحدهــا لتحقيــق االســتقرار في 
الســوق، في الوقت الذي قالت فيه 
نيجيريــا العضو في أوبــك أيضا إن 
من الســابق ألوانه اإلشارة إلى ما إذا 
كانت ستشــارك في أي قرار خلفض 

اإلنتاج.
ويــزور الفالح أبوجــا لالجتماع مع 
وزير النفط النيجيــري إميانويل إيبي 
كاتشــيكو. وقال الوزير الســعودي 
إن ثمــة بــوادر إيجابية مــن العراق 

ونيجيريا وليبيــا، األعضاء في أوبك، 
البلدان  منظمــة  اجتمــاع  قبيــل 
املصدرة للبترول املقرر في الســادس 
من كانون األول في فيينا، إذ أن جميع 
الوزراء حريصون على إعادة االستقرار 

ألسواق النفط.
وقــال كاتشــيكو إن من الســابق 
ألوانــه احلديث عما إذا كانت نيجيريا 

ستشارك في أي تخفيضات.
وكان الفالح قال في تشرين الثاني إن 
وفرة إمدادات النفط رمبا تتطلب من 
أوبك وحلفائهــا أن يتخذوا خطوات 

خلفض اإلنتاج في 2019.
وجــرى إعفــاء نيجيريا مــن اجلولة 
التي  التخفيضــات،  الســابقة من 
بدأت في عام 2017، بسبب تراجعات 
كبيــرة فــي اإلنتــاج ناجمــة عن 
االضطرابات. وتعافى إنتاج البالد منذ 

ذلك احلني.
ارتفعت هذه  على مستوى االسعار، 
اجتماع منظمة  قبيل  األربعاء  أمس 
البلــدان املصــدرة للبتــرول (أوبك) 
األســبوع املقبل الذي مــن املتوقع 
أن يقــرر خالله األعضاء شــكال ما 
من أشــكال خفض اإلنتاج ملواجهة 

تخمة تلوح في األفق.
وارتفــع خام القيــاس العاملي مزيج 

برنت 44 سنتا توازي 0.7 في املئة إلى 
60.65 دوالر للبرميل.

وصعــد كذلك خام غرب تكســاس 
الوســيط األميركي مسجال 51.88 

دوالر للبرميــل بعد أن زاد 32 ســنتا 
متثل 0.6 في املئة.

وبالرغــم مــن زيــادة أمــس، فقد 
انخفضت أســعار النفط بأكثر من 
30 باملئة منذ أوائل تشرين األول حتت 
ضغط بوادر على تخمة في املعروض 
وضعف األســواق املالية على نطاق 

واسع.
ويوازي هبوط األســعار منذ تشرين 
2008 لكنــه  األول تراجعهــا فــي 
أكثــر انخفاضا مما كانــت عليه في 

.2014/2015
وجتتمع أوبك في السادس من كانون 
األول في فيينا ملناقشــة سياســة 
من  املنتجــني  بعــض  مع  اإلنتــاج 

خارجها، ومن بينهم روسيا.
إلــى  إنتاجهــا  الســعودية  وزادت 
مستوى قياســي في تشرين الثاني، 
وفقا ملا ذكره مصدر في القطاع يوم 
االثنني، إذ ضخــت 11.1-11.3 مليون 

برميل يوميا.
لكن اململكة تضغط من أجل خفض 
جماعي فــي اإلنتاج وتناقش مقترحا 
خلفض إنتاج أوبك وحلفائها مبا يصل 
إلــى 1.4 مليون برميل يوميا، وفقا ملا 
ذكرته مصادر مقربــة من املباحثات 

لرويترز خالل الشهر اجلاري.
ويأتي اجتمــاع أوبك في أعقاب قمة 
لزعمــاء مجموعــة العشــرين في 

بوينس أيرس يومي 30 تشرين الثاني 
واألول من كانون األول على رأس جدول 
التجارية بني واشنطن  أعماله احلرب 

وبكني وكذلك السياسة النفطية.
وفــي حني يتوقع معظــم احملللني أن 
خفض  عن  أوبــك  اجتماع  يتمخض 
املعنويات في أسواق  اإلنتاج، فإن  في 

النفط ال تزال سلبية.
وقــال إريــك نورالنــد كبيــر اخلبراء 
(ســي.إم.إي)  مبجموعة  االقتصاديني 
في مذكرة بحثيــة “التجار ال يزالون 
يركــزون في خياراتهــم على اخملاطر 
النزولية في أعقاب انخفاض نسبته 
30 في املئة في خام غرب تكســاس 

الوسيط األميركي”.
ويساور األســواق العاملية القلق من 
العاملية  التجارة  تباطؤ  يتســبب  أن 
الواليات  نتيجة للنزاع التجــاري بني 
املتحــدة والصني فضال عــن تراكم 
الديون وقوة الدوالر في الضغط على 

األسواق الناشئة.
وقالت منظمــة التجارة العاملية في 
يوم  التي نشــرت  توقعاتها  أحــدث 
الثالثاء إن “منو التجارة سيستمر في 
التباطؤ حتى الربــع الرابع من 2018 
على األرجح”، في أبطــأ وتيرة للنمو 

منذ تشرين األول 2016.

تقـرير

روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع أوبك
السعودية ال تنوي خفض إنتاج النفط وحدها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد نائــب رئيس الوزراء للشــؤون 
االقتصاديــة وزيــر املاليــة فــؤاد 
امكانية  االربعــاء،  أمس  حســني، 
دراسة عروض شــركة سوميتومو 
اعادة  في  التي تسهم  كوربوريشن 
االعمار والبناء واالنتاج، وتوفير فرص 

عمل.
وقال املكتب االعالمي لفؤاد حسني 
في بيان صحافي، ان "االخير استقبل 
املدير العام لشــركة ســوميتومو 
كوربوريشــن تاكيشــي اوكوماتو، 

التنفيــذي شينســوكي  واملديــر 
قدم  العمليات  ومديــر  فوجيموتو 
الوفــد الزائر لشــرح طبيعة عمل 
في  بالعمل  بدأت  والتي  الشــركة 
العراق منذ ســنة 1960 ويشــمل 
عملها العديد من املنتجات اهمها 
النقل  ووســاط  املعدنية  املنتجات 
والبناء  التحتيــة  والبنــى  والبناء 
والطاقة  والتعدين  ومســتلزماته 
ودعمهم لقطاعت الصحة والبيئة 

والتعليم غيرها". 
وأضــاف، ان "اوكوماتــو بني تطلع 

الشركة لتوسيع عملها في العراق 
من خالل توفيــر املركبات ومبختلف 
انواعهــا ذات املواصفات التي تالئم 
التي  تلك  وكذلك  العراقية  االجواء 
تســهم في اعادة االعمــار والبناء 
واالنتــاج ملــا تتمتع بــه املنتجات 
في  جيدة  ســمعة  من  اليابانيــة 

االسواق العراقية".
وأشار الى "رغبتهم في توفير فرص 
العمل من خالل فتــح فروع وورش 
ومراكز تأهيل لشركة تويوتا وهينو 

وغيرها في مختلف ارجاء البالد".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع الرئيس الروســي فالدميير بوتني 
علــى قانــون نظام ضريبــي خاص 
للمواطنــني الروس الناشــطني في 
قطــاع األعمــال احلرة، فــي خطوة 
تهدف حلفز هذا القطاع ودعم صغار 

الكسبة في البالد.
اجلديد، عبــارة عن جتربة  والقانــون 
مؤقتة ستطبق في مدينة موسكو 
وكالوغــا،  موســكو  ومقاطعتــي 
وجمهوريــة تتارســتان الروســية، 
ليصار إلى تعميم هذا القانون على 

جميع الكيانات الروسية.
وســيدخل القانــون حيــز التنفيذ 
مطلع العام القادم ليســتمر حتى 
نهايــة 2028، ويهدف حلفز املواطنني 
علــى إطــالق أعمال خاصــة بهم 
ودفع أصحــاب احلــرف للخروج من 
الظل والكشــف عــن مداخيلهم، 
إذ ســتتراوح ضريبــة الدخــل على 
املشــمولني بالقانون بــني %4 و6%، 

قياسا بـ%13 لباقي الشرائح.
يعمل  أن  علــى  القانون  ويشــترط 
وأال  اخلاص،  به حلســابه  املشــمول 

يكون رب عمل. في الســياق، أعربت 
فرنســا وأملانيــا عــن معارضاتهما 
لفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا 
علــى خلفيــة التوتــر احلاصل في 
مضيق كيرتش بني موسكو وكييف.
عن  نقال  «فيلــت»  صحيفة  وذكرت 
أملانــا  دبلوماســيني  أن  مصادرهــا 
وفرنســيني عارضوا خــالل اجتماع 
واألمن  السياسة  سري عقدته جلنة 
تشديد  أمس  بروكسل  في  األوروبية 
العقوبات، وأشــاروا إلى أهمية تبني 

«إجراءات بناء الثقة» مع روسيا.

العراق يدرس عروضًا يابانية لإلسهام
 بإعادة اإلعمار وتوفير فرص عمل

 امتيازات ضريبية ألصحاب
 األعمال الحرة في روسيا



النفط يخطط لرد االعتبار أمام
الهالل السعودي في كأس زايد

أمم إفريقيا 2019 تشهد أكبر مشاركة
للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة

الزوراء يخطط إلنجاح عودته
إلى دوري أبطال آسيا

مدرب حراس المرمى جاسم محمد: محطاتي
مع الزوراء والنجف كانت مثالية

سيحمل الزوراء، مع القوة اجلوية، لواء الفرق العراقية في النسخة 
اجلديدة، من دوري أبطال آســيا لكرة القدم. وتشــهد النســخة 
اجلديدة من دوري األبطال، عودة األندية العراقية بعد غياب طويل.

مدرب الزوراء، أيوب أوديشو، ألذي قاد الفريق إلى حصد لقب الدوري 
املمتاز، املوسم املاضي...

ابدى مدرب حراس مرمى فريق نادي احلر بكرة القدم، جاسم محمد، 
ثقته في فريقه بتحقيق النجاحات ضمن منافسات دوري الدرجة 
االولى في كربالء والتفوق عن اجملموعة التي تضم إلى جانبه أندية 
) احلسينية والهندية والغاضرية والروضتني(، مبينا ان فريقه خسر 

أولى مبارياته امام فريق احلسينية بهدف من دون رد..

10101112

تشهد النسخة الثانية والثالثون من كأس أمم إفريقيا التي ستقام 
في الكاميــرون الصيف املقبــل اكبر حضور عربي مــن »القارة 
السمراء« في هذه البطولة منذ تأسيسها في عام 1957. وكانت 
املنتخبات العربية قد استفادت من تعديل االحتاد اإلفريقي لنظام 

املسابقة برفع عدد املنتخبات في البطولة..

أكــد مدرب النفط حســن أحمد، أن مهمة العــودة أمام الهالل 
الســعودي في بطولة كأس زايد لألندية، ليست مستحيلة، وأن 
فريقه لن يستســلم حتى صافــرة اخلتام. وقــال أحمد »النفط 
وصــل أربيل بوقت مبكر من أجل إكمال اإلعداد ملباراة إياب دور 16، 

وباشرنا التدريبات بصفوف مكتملة، وباندفاع عال..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 29 Nov. 2018 issue )4065اخلميس 29 تشرين الثاني 2018 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال باســل كوركيس، املديــر اإلداري ملنتخب 
العراق، إنه ســيتم إعالن التشكيلة النهائية 
للفريق خلوض كأس آســيا، فــي اخلامس من 

كانون األول املقبل.
ونقلــت وكالة األنبــاء العراقيــة عنه قوله 
»اخلامس من الشــهر املقبل ســيكون موعدا 

الوطني  للمنتخب  النهائيــة  القائمة  إلعالن 
لبطولة آسيا«.وأضاف »استدعاء بديل جلاسنت 
ميرام في يد اجلهاز الفني للمنتخب الوطني« 
في إشــارة إلى املهاجم املولود فــي الواليات 

املتحدة.
وكان ميرام أعلن أنه ســيغيب عن التشكيلة 
املشــاركة في كأس آســيا في اإلمارات، بعد 
خضوعه جلراحــة لم يكشــف تفاصيل عن 
طبيعتها.لكن تقارير صحفية قالت إنه يعاني 

من مشكلة في القدم اليسرى تعرض لها في 
أثناء مشاركته مع ناديه كولومبوس كرو، في 

الدوري األميركي للمحترفني.
وكتب ميــرام، املولود في ميشــيجان ألبوين 
عراقيــني، على إنســتجرام »اجلراحة لم تكن 
خطيرة، ولكن كي أعود أقوى وأكثر صحة في 
املوسم املقبل، يتوجب أن آخذ أكبر قسط من 

الراحة«.
وأضاف »إلــى أهل العراق وزمالئي في املنتخب 

الوطني واملدرب، أنا آسف لن أمتكن من اللعب 
في كأس آسيا 2019، وسأكون أكبر املشجعني 

لكم من البيت«.
واعتذر منتخب عمان عن عدم مواجهة العراق 
وديا مطلع العام املقبل، ألســباب فنية تتعلق 
بالهولندي بيم فيربيــك مدرب عمان.وأوقعت 
قرعة كأس آسيا منتخب العراق في اجملموعة 
الرابعة مع إيران وفيتنام واليمن.وتقام البطولة 
بني اخلامس من كانون الثاني واألول من شباط.

يذكر ان منتخب أســود الرافدين تعادل سلبيا 
امام بوليفيا في لقاء ودي ضيفته اإلمارات يوم 

الثالثاء املاضي.
مــن جانب اخر، فــاحت االحتاد العراقــي نظيره 
األســترالي، مــن أجــل عقــد مبــاراة ودية 
بــني املنتخبــني، مطلــع العام املقبــل، قبل 
مشــاركتهما في كأس أســيا، التي تنطلق 

كانون األول املقبل، في اإلمارات.
ويســعى االحتاد العراقي لتأمني مبــاراة ودية 

أخيــرة للمنتخــب، قبل الدخول مبنافســات 
الــكأس القارية، ووقع االختيــار على منتخب 
أستراليا، الذي ســيتواجد هناك بوقت مبكر 

حتضيرا للبطولة.
وكان العــراق يعول علــى مبــاراة ودية أمام 
ســلطنة عمان في الثاني من كانون األول من 
العام املقبل، إال أن اعتذار االحتاد العماني، دفع 
االحتاد العراقي للتحرك ســريعا من أجل تدبير 

مباراة بديلة.

»كاتانيتش« يعلن قائمة »الوطني« في 5 كانون األول
استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019

العب النفط ..
أحمد محسن )أوميكا(

في ضيافة »زاد«
12



قال ان فريق 
الحر لكرة القدم 

يقوده جناح 
المنتخب الوطني 

السابق، عادل 
خضير، يساعده 

مقداد عادل، 
وبدأ التدريبات 

والتحضير 
للمشاركة في 

بطولة دوري 
المحافظة، 

واقام معسكرًا 
تدريبيًا في 

مدينة إيالم 
اإليرانية، شهد 

اجراء تدريبات 
منتظمة واقامة 

مباراتين وديتين 
تعادل في األولى 

بهدف أمام 
فريق نادي عقاب 

وفاز في الثانية 
على فريق إيالم 

بثالثة أهداف من 
دون رد

الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســيحمل الزوراء، مع القــوة اجلوية، 
لواء الفــرق العراقية في النســخة 
اجلديدة، من دوري أبطال آســيا لكرة 
القدم. وتشهد النسخة اجلديدة من 
دوري األبطــال، عودة األندية العراقية 

بعد غياب طويل.
الزوراء، أيوب أوديشو، ألذي قاد  مدرب 
الفريق إلى حصد لقب الدوري املمتاز، 
املوســم املاضــي، أكــد أن عليهم 
البطولة  ملنافسات  جيدا  االستعداد 

األهم في القارة.
 وقــال ل: »كأس االحتــاد اآلســيوي 
تختلف عــن دوري األبطال، باعتبار أن 
األندية التي ســنقابلها هي صاحبة 
األلقاب في الدوريات احمللية ومتمرسة 

في هذه البطولة«.
 وبني أن اجلهاز الفني يخطط للتعاقد 
على مســتوى  مع العبني محترفني 
عال، موضحــا أن هنــاك اتفاقا مع 
بعض الالعبــني احملليني، ومنهم لؤي 

العاني، إضافة إلى علي عباس«.
 وأضــاف أن الفريق بحاجة إلى إعداد 
يتناســب مع قوة الفرق املنافســة، 

بجانب زيادة االنســجام بني الالعبني 
القدامــى ومن ســيتم ضمهم في 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
مدير الفريق، كرمي رزاق، أكد أن اإلدارة 
التي ستقع  الكبيرة  املسؤولية  تعي 
على الفريق كممثل للكرة العراقية، 

في تلك البطولة املهمة.
 وقال: »اإلدارة ستضع خطة واضحة 
لتحضير األمور الالزمة لدعم مسيرة 
الفريــق، األمــور الفنيــة متروكــة 
للطاقــم الفني، الذي ســيحدد ما 
يحتاجــه، وطريــق وجتهيــز الفريق 

بأسلوب يتناسب مع قوة احلدث«.
 وأوضــح أن اإلدارة تثــق بإمكانيات 
الفريــق، وســتدعم اجلهــاز الفني، 
خاصــة وأن أيــوب أوديشــو، مدرب 
محنك، وخاض جتــارب كثيرة، وحقق 

الكثير من اإلجنازات.
فيمــا ركز عضــو الهيئــة اإلدارية، 
واملنســق اإلعالمــي، عبــد الرحمن 
رشــيد، على التعليمات التي شــدد 
عليهــا االحتاد اآلســيوي فــي دورة 
املنســقني اإلعالميــني التي نظمها 
مؤخــرا فــي العاصمــة املاليزيــة 

كواالملبور.
إلى  النادي ستسعى  إدارة  أن  وأوضح 
االلتزام بكل األمور التي طلبها االحتاد 
القــاري، مثل ترقيــم مقاعد ملعب 
مباريات  الذي سيســتضيف  كربالء 

الزوراء في البطولة«.
وختم بأن الزوراء يسعى إلجناح عودته 
األبطال، وسيعمل اجلميع من  لدوري 
أجل أن يكون الفريق قادرا على املضي 

قدما في البطولة.
مــن جانبــه، أعلن االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم،  اســتمرار عدد احملترفني 
األجانب املســموح بهــم لكل فريق 
مشــارك في النســخة اجلديدة من 
دوري أبطال آسيا 2019، عند الرقم 4، 

موزعني بني 3 أجانب والعب آسيوي.
ووفقــاً للحســاب الرســمي لدوري 
أبطال آسيا على تويتر، فقد قرر االحتاد 
القاري للعبة، عدم اســتخدم تقنية 
في   »VAR« املســاعد  الفيدو  حكم 
نسخة 2019 من البطولة .كما اعلن 
االحتــاد القاري، عن الكرة الرســمية 

لنسخة 2019 من دوري أبطال آسيا.
وأســفرت قرعة دوري أبطال آســيا، 

التي أجريت ، فــي مقر االحتاد القاري 
للعبة مباليزيا، عــن مجموعات نارية 

وأخرى متوازنة.
وتعد اجملموعة الثالثة األقوى، بتواجد 
الهالل الســعودي، والعني اإلماراتي، 
والدحيــل  اإليرانــي  واالســتقالل 

القطري.
الغرب  منطقــة  قرعــة  وأســفرت 
لدوري أبطال آســيا، التي أجريت في 
مقر االحتــاد القاري للعبــة مباليزيا، 
متوازنة. وأخرى  نارية  مجموعات  عن 
وتعد اجملموعة الثالثة األقوى، بتواجد 
الهالل الســعودي، والعني اإلماراتي، 
والدحيــل  اإليرانــي  واالســتقالل 

القطري.
الزوراء  فريــق  فان  القرعــة  ومبوجب 
العراقي سيلعب في اجملموعة االولى، 
الى جانــب اندية الوصــل اإلماراتي 
و املتأهل مــن ملحق الوحدات األردني 
اإليراني  آهن  الكويتي وذوب  والكويت 
والغرافة القطري و املتأهل من ملحق 
أستكلول وأجمك والنصر السعودي.

الرابعة، فرق  بينما ضمت اجملموعــة 
بيرسبوليس اإليراني و السد القطري 

و األهلي السعودي، اضافة الى  املتأهل 
من ملحق باختاكور األوزبكي والقوة 

اجلوية العراقي والنصر اإلماراتي.
وحصل فريــق الزوراء، علــى املقعد 
يلعب  فيما  املؤهل بشكل مباشــر، 
القــوة اجلويــة مبنافســات امللحق، 
12 من  وســيواجه باختكــور يــوم 
العاصمة  في  املقبل،  شهر شــباط 

األوزبكية طشقند.
وسيشارك الزوراء العراقي كأول فريق 
عراقي يشارك بدور اجملموعات منذ 10 
أعوام، حيث وقع مع الوصل اإلماراتي 
وفريقــني آخرين مــن التصفيات لم 

يحددا بعد.
ولم تكتمل مالمح جميع اجملموعات، 
حيث ســتتحدد هوية بقيــة الفرق 
خالل جولتني من التصفيات، ستثمر 
عن تأهل 8 فرق، ليكتمل عقد الـ32 

فريقا.
الوصــل اإلماراتي  اجملموعــة األولى: 
والــزوراء العراقي واملتأهل من امللحق 

الرابع واملتأهل من امللحق الثاني.
اإلماراتي  الوحــدة  الثانية:  اجملموعة 
واالحتاد الســعودي وبطل أوزبكستان 

واملتأهل من امللحق الثالث.
القطري  الدحيل  الثالثة:  اجملموعة 
والهالل السعودي والعني اإلماراتي 
واالســتقالل اإليرانــي.. اجملموعــة 

والسد  اإليراني  بيرسبوليس  الرابعة: 
واملتأهل  السعودي  واألهلي  القطري 

من امللحق األول.
شرق آسيا: اجملموعة اخلامسة: املمثل 
الثالث لكوريا اجلنوبيــة وجوهور دار 
التعظيم املاليــزي والفائز من مباراة 
الــدور التمهيــدي )4( والفائــز من 
مباراة الــدور التمهيدي )2(. اجملموعة 
ايفرجراند  قوانغتشــو  السادســة: 
الصيني وبطــل كأس كوريا اجلنوبية 
والفائز  األسترالي  فيكتوري  وملبورن 

من مباراة الدور التمهيدي )3(.
كأس  بطــل  الســابعة:  اجملموعــة 
إمبرطــوار اليابان وبطل كأس الصني 
وتشــونبوك هيونداي موتورز الكوري 

اجلنوبي وبوريرام يونايتد )تايالند(.
 اجملموعة الثامنة: سيدني األسترالي 
اليابانــي  فرونتــال  كاواســاكي  و 
والفائز  الصيني  ســيبج  وشنغهاي 

من مباراة الدور التمهيدي )4(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابدى مدرب حــراس مرمى فريق نادي 
احلر بكــرة القدم، جاســم محمد، 
ثقته في فريقه بتحقيق النجاحات 
ضمن منافسات دوري الدرجة االولى 
في كربالء والتفوق عن اجملموعة التي 
تضم إلى جانبه أندية ) احلســينية 
والروضتني(،  والغاضريــة  والهندية 
أولى مبارياته  ان فريقه خسر  مبينا 
دون  امام فريق احلسينية بهدف من 
رد، وسيلعب اليوم الثالثاء امام فريق 

الهندية.
وقال ان فريق احلر لكرة القدم يقوده 
جناح املنتخب الوطني السابق، عادل 
خضير، يســاعده مقداد عادل، وبدأ 
التدريبــات والتحضير للمشــاركة 
واقام  احملافظــة،  دوري  بطولــة  في 
إيالم  مدينة  في  تدريبياً  معســكراً 
تدريبات  اجــراء  شــهد  اإليرانيــة، 
منتظمــة واقامة مباراتــني وديتني 
تعادل في األولى بهــدف أمام فريق 
نادي عقــاب وفاز فــي الثانية على 

فريق إيالم بثالثة أهداف من دون رد.

التعويض قادم
وبني ان املعســكر التدريبي في إيران 
يعد دافعــاً كبيراً للفريق في حتقيق 
نتائج ملبية للطموحات في الدوري 
الذي ســيقام على مرحلتني ويتأهل 
أول الترتيب إلــى االدوارالالحقة من 
االضواء  لدوري  التأهيلية  املنافسات 
في املوسم اجلديد، مؤكدا ان اخلسارة 
فــي اللقــاء االول ال تعنــي نهاية 
املطاف، بل ســيكون الفريق مؤهال 
للتعويض برغــم ان االندية جميعا 
متلك املؤهالت اجليــدة والطموحات 
في  النجاحات  حتقيق  في  املشروعة 

بطولة الدرجة االولى.

وذكر نال ثقة إدارة النادي، بتسميته 
مدرباً حلــراس املرمــى ضمن املالك 
التدريبي، ويشرف على اعداد حراس 
املرمــى فــي فريق احلر وهــم ) كرار 
علــي وعلــي ســلمان ورزاق علي(، 
وهــم طاقات شــبابية متلك أهلية 
في الــذود عــن اخلشــبات الثالث، 
واملنافسة  اخوية  عالقات  وجتمعهم 
بينهــم شــريفة وكل واحد يتمنى 
النجاح يحسب  لزميله، حيث  اخلير 
املرمى  للفريق بأكملــه ودور حارس 

بات أكثر من نصف الفريق.

جتارب تدريبية 

وأشــار إلــى جتاربه الســابقة مع 
أندية الغديــر والهندية والغاضرية 
فــي محافظة كربالء ونــادي عفك 
من محافظــة الديوانية، إلى جانب 
العمــل في املدرســة التخصصية 
كربالء،  محافظة  فــرع  للموهوبني 
إيجابية عززت  حيث كانت محطات 

رحلته مع الكرة.
واوضــح انــه حصل على شــهادة 
 level 1التدريبيــة اآلســيوية، و  C
املتخصصة بتدريــب حراس املرمى، 
منوها إلى ان الشــهادات التدريبية 
تأتي مبؤهــالت املدربني، يضاف إليها 
التــي ميلكها من مســيرته  اخلبرة 

الطويلة التي دافــع فيها عن ألوان 
العديــد من األندية بــدأت في نادي 
الصليخ ثم كربــالء وبابل والنجف 
والدفاع اجلوي ثم الزوراء وامانة بغداد 
والصناعة ونفط ميســان، ثم حقل 
التدريب، وفي هذه الســنوات تتلمذ 
املدربني  مــن  العديد  اشــراف  حتت 

الذين توزعوا بني محلي وأجنبي.

رحلة وأرقام
امــا رحلته مع املنتخبــات الوطني 
بدأت من املنتخب األوملبي عام 2002 
ثم الوطنــي متت دعوته فــي اكثر 
من مــرة منــذ 2003 ولغاية 2006، 

واشــترك في متثيــل فريــق الزوراء 
 2004 االســيوية  االندية  ببطولــة 
ذاتها ضمن  البطولــة  فــي  وايضا 
نادي النجف 2006 وشــهدت حتقيق 

النجف جناحات إشاد بها اجلميع.
بالقــول: حطمت  حديثه  يختتــم 
الرقم القياســي مع نــادي النجف 
الدوري املمتــاز عندما حافظت  في 
على نظافة شباكي في العام 2001 
ملدة 1520 دقيقــة، وايضا في العام 
التالــي ملــدة )045،1( دقيقة، فيما 
دافعت عــن ألوان نادي الــزوراء في 
املوسم 2009/2008 لـ 23 مباراة من 
دون التعرض إلى اخلســارة وهو إجناز 

يحسب 
لــي 

ة  ســو ا
بجميــع 

ء  عضــا ا
يــق  لفر ا

اجلماهيري، 
هذه  ان  كما 
تؤكد  االرقام 
كفاءتــي بني 

الشــباك، اعتز 
كحارس  برحلتي 
مرمى مثل األندية 

فــي  اجلماهيريــة 
احمللية  املنافســات 

واشــترك  واخلارجية 
بتحقيــق العديد من 

اإلجنــازات، وكذلك في 
الوطنيــة  املنتخبــات 
وهي مســيرة ايجابية 
من  اجلميع  بشــهادة 

متابعــني وجمهور 
ورجــال  ونقــاد 
فــة  لصحا ا

الرياضية.

الزوراء يخطط إلنجاح عودته إلى دوري أبطال آسيا

محطاتي مع الزوراء والنجف كانت
مثالية واألرقام القياسية تؤكد كفاءتي

VAR نسخة 2019 من المنافسات تقام دون

مدرب حراس المرمى جاسم محمد:
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كان ميسي 
قرر االبتعاد عن 
منتخب بالده منذ 
الخروج المخيب 
من بطولة كأس 
العالم بروسيا 
، عندما ودع 
منافساتها 
من الدور الثاني 
بخسارة أمام 
فرنسا باربعة 
اهداف مقابل 
ثالثة اهداف ، 
حيث لم يدِل 
بأي تصريحات 
إعالمية حول 
مستقبله الدولي 
سواء بإعالن 
اعتزاله او كشف 
موعد عودته ، 
في وقت أكدت 
تقارير إعالمية 
بأن الالعب طلب 
من اتحاد بالده 
إعفاءه من 
خوض المباريات 
الودية خالل 
الموسم الجاري 
على ان يعود إلى 
صفوفه خالل 
بطولة كوبا 
أميركا التي 
ستقام الصيف 
القادم بالبرازيل

11 الملف 

العواصم ـ وكاالت:
أكــد تقرير بريطاني بــأن عدد اجلوائز 
واأللقاب الفردية التــي نالها ليونيل 
ميسي مع نادي برشــلونة اإلسباني 
ومنتخــب األرجنتــن قد بلــغ 160 
جائزة على شــتى األصعــدة وجميع 

االستحقاقات.
ميل«  »الدايلي  صحيفــة  واوضحت 

الرقم من  البريطانيــة بــأن هــذا 
الناجحة  املســيرة  يعكس  اجلوائز 
وتفوقه  االرجنتينــي  للمهاجــم 
الواضــح على زمالئه ومنافســيه 

منذ بدأ شق طريقه بثبات وبسرعة 
نحــو النجوميــة التي 

عليه  اطلــت 
يــة  ا بد

مبوسم )2005-2004(.
اصبح  الضخم  الرصيد  هذا  وبفضل 
ميســي يقارن بأســاطير كرة القدم 
مارادونا  دييغــو  مواطنه  غــرار  على 
و البرازيلــي بيليه ، ممــا جعل اغلب 
بعــن  ملتا ا
واجلماهيــر 
نه  يصفو
عب  لال با
االفضــل 
في تاريخ 
ة  كــر

القدم.
تعتبر  و
ة  لكر ا «
 » هبية لذ ا
ة  ئــز جلا ا
التي  األغلى 
نالها ميسي 
ل  ا طــو
ته  مسير
ية  و لكر ا
بعدما   ،
حققها 
خمس 

مــرات 

كأفضل العب في العالم إلى 
جانب جائــزة »احلذاء الذهبي« 

التــي نالهــا خمس مــرات كأفضل 
هداف في قارة أوروبا .

كما توج بجائزة »الكرة الذهبية« في 
2014 بالبرازيل كأفضل  كأس العالم 
العب في البطولــة، وكذلك جائزتي 
»الكرة الذهبيــة« و »احلذاء الذهبي« 

في كأس العالم 2005 للشباب.
يضاف إلى ذلك إحراز ميســي جلوائز 
اخرى اقــل أهمية على غــرار جائزة 
افضل العب في الدوري اإلسباني التي 
أحرزها عدة مرات و جائزة أفضل العب 
التي  اإلســباني  الــدوري  في  اجنبي 
حققها أكثر من مرة ، و جائزة افضل 
رياضي في األرجنتــن و أفضل العب 
في األرجنتن في الكثير من املواسم .

وبرغم بلوغه 31 عاماً ، فإن ميسي ال 
يزال يحتفظ بلياقته ويقدم أداًء فنياً 
متميزاً هذا املوســم مع برشلونة مما 
جعل اخلبراء يرشحونه لنيل املزيد من 
الفردية وعلى رأسها  اجلوائز واأللقاب 
جائزة »الكرة الذهبية« كأفضل العب 
في العالم قبل انقضاء عقده احلالي 
مع ناديه الكتالوني في شــهر يونيو 

من عام 2021.
اخر، كشــفت  جانــب  من 
اإلسبانية  اإلعالم  وسائل 
االجتماع  تفاصيــل  عن 
النجــم  عقــده  الــذي 
ليونيــل  األرجنتينــي 
برشــلونة  قائد  ميســي 
اإلســباني، مع بيب ســيغيورا 
الكتالوني  بالنــادي  الرياضي  املديــر 

والسكرتير التقني إيريك أبيدال.
بالــون«  »دون  صحيفــة  وذكــرت 
اإلسبانية أن ميســي بدأ اجتماعاته 

مع بيب سيغيورا وإيريك أبيدال لرسم 
مســتقبل النادي، طالباً التعاقد مع 
مجموعة مــن الالعبن خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية.
وبحســب الصحيفة فــإن البرغوث 
األرجنتينــي حدد 4 أســماء ليتعاقد 
معها برشلونة في صيف 2019، وفي 
مقدمتها النجم املصري محمد صالح 
باإلضافة  اإلنكليــزي،  ليفربول  العب 
الهولنــدي ماتياس دي  املدافــع  إلى 
ليخت العب أياكس، وسيديبي مدافع 
البولندي  موناكو الفرنسي واملهاجم 

بياتيك العب جنوى اإليطالي.
وجاءت اختيارات ميسي لعدة أسباب 
أولها عــدم تقدمي اجلناح الفرنســي 
بالبقاء  عثمان دميبلي ما يشــفع له 
إليه مطلع  الذي انضم  في برشلونة 
املوســم املاضي من بوروسيا دورمتوند 
األملاني، في صفقة قد تصل قيمتها 
145 مليــون يورو مــع املكافآت  الى 
واحلوافــز. وغــاب عن جــزء كبير من 

املوسم املاضي بسبب اإلصابة.
وعلى رغم بدايتــه القوية مع فريقه 
هذا املوســم بتســجيله خمســة 
أهداف في أول ست مباريات، قدم أداء 
متفاوتا في الفتــرة املاضية، وتعرض 
أرض  على  مســتواه  جلهة  النتقادات 
امللعب، وأيضا انضباطه خارجه.وحث 
ميسي املســؤولن في برشلونة على 
ببيع عقد دميبلي وجلب محمد صالح 
بدالً منه بعد املستويات الباهرة التي 

قدمها الالعب املصري مع ليفربول.
كما حث ميســي إدارة ناديه للسعي 
أيضا جللــب البلجيكي إيــدن هازارد 
العب تشيلســي اإلنكليزي، في حال 

الفشل في ضم صالح.
ويرغب ميســي في انضمام املهاجم 
برشــلونة،  إلى  بياتيــك  البولنــدي 
خصوصــا فــي ظــل تقــدم زميله 
وصديقه األوروغوياني لويس ســواريز 

بالعمر.
في املقابل سيغطي سيديبي ثغرات 
الرواق األميــن في دفاعات برشــلونة 
التي عجز عن حل مشاكلها كل من 
ســيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون 
ســيميدو، أما دي ليخت فســيكون 
اخلليفة األمثل للمدافع جيرارد بيكيه 

الذي يبلغ 31 عاماً حالياً.
املنتخب  اخــرى، خــاض  من جهــة 
املنتخب  أمام  ودية  مباراة  األرجنتيني 
»الفيفا«  اســبوع  خالل  املكسيكي 
لشــهر نوفمبر اجلاري في غياب جنمه 
وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي 
لم يلعب ضمــن صفوفه منذ نهاية 
الصيف  بروسيا  العالم  بطولة كأس 

املاضي.
هذا وفضل االحتــاد األرجنتيني خالل 
املواجهــة حجب القميــص رقم 10 
املنتخب  فــي  ميســي  يرتديه  الذي 
الوطنــي منــذ اعتزال خــوان رومان 

ريكيلمي.
وكان ميسي قرر االبتعاد عن منتخب 
بــالده منذ اخلروج اخمليــب من بطولة 
كأس العالــم بروســيا ، عندما ودع 
الثاني بخسارة  الدور  منافساتها من 
أمام فرنسا باربعة اهداف مقابل ثالثة 
اهــداف ، حيث لم يدِل بأي تصريحات 
إعالمية حول مستقبله الدولي سواء 
بإعالن اعتزاله او كشف موعد عودته 
، في وقت أكدت تقاريــر إعالمية بأن 

الالعب طلب من احتاد بالده إعفاءه من 
خوض املباريات الودية خالل املوســم 
اجلاري على ان يعود إلى صفوفه خالل 
التي ســتقام  أميركا  بطولة كوبــا 

الصيف القادم بالبرازيل .
األرجنتيني  االحتــاد  واســتجاب  هذا 
لطلــب ميســي بعدم اســتدعائه 
للمنتخب الوطني ، مــن أجل تركيز 
جهوده على نادي برشــلونة على امل 
اســتعادة لقب دوري أبطــال أوروبا و 
جائزة »الكــرة الذهبيــة« خاصة ان 
منتخب بالده لن يخوض أي استحقاق 
رسمي قبل إقامة بطولة كوبا اميركا.

ويبــدو ان حجب القميــص رقم 10 
التي غاب عنها  الودية  املباريات  خالل 
ميسي مبثابة الرســالة إلى عشاقه 
بأن األرجنتن  تؤكد  ولالعب شخصياً 
تترقب وتنتظر عودته إلرتدائه مجدداً.

ليونيل  أكــد  الصــدد،  وفــي هــذا 
للمنتخب  املوقت  املدرب  ســكالوني 
األرجنتيني بأنه يأمل بأن يعود ميسي 
إلى صفــوف املنتخب الوطني ، حيث 
قال :« اتصلت مبيســي وحتدثت معه 
عن كــرة القدم ، ولكنــي لم أناقش 
معه حول عودته إلى صفوف املنتخب 
الوطني ، وســأترك القرار له لتحديد 

تاريخ العودة«.
تولي ســكالوني شؤون اجلهاز  ومنذ 
، خاضت  الوطني  للمنتخــب  الفني 
األرجنتــن خمــس مباريــات ضــد 
كولومبيــا وغواتيمــاال والبرازيــل و 
العــراق ثم املكســيك ، حيث أظهر 
أبناء »التانغو« حتسنا كبيراً في أدائه 
التكتيكي واستعادوا حماسهم الذي 

فقدوه في مونديال روسيا.

ميسي حقق 160 جائزة فردية خالل مسيرته الكروية

أمم إفريقيا 2019 تشهد أكبر مشاركة
للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة

منذ بدأ طريقه بنجاح في موسم )2005-2004(

بعد تعديل االتحاد القاري لنظام المسابقة
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العواصم ـ وكاالت:
الثانية والثالثون  تشهد النسخة 
من كأس أمم إفريقيا التي ستقام 
في الكاميــرون الصيف املقبل 
اكبر حضــور عربي من "القارة 
البطولة  هذه  في  الســمراء" 

منذ تأسيسها في عام 1957.
قد  العربية  املنتخبــات  وكانت 
اســتفادت مــن تعديــل االحتاد 
اإلفريقــي لنظام املســابقة برفع 
 16 عدد املنتخبات في البطولة من 
إلى 24 منتخباً ألول مرة في تاريخها 

.
وقبــل جولــة واحــدة عــن نهاية 
التصفيات النهائية ضمنت خمسة 
منتخبــات عربية مشــاركتها في 
 2019 إفريقيــا  أمم  كأس  نهائيــات 
بالكاميــرون ، حيــث يبقى احلضور 
العربي مرشــحاً ليصل إلى ســتة 
اجلولة  نتائــج  منتخبات بحســب 
التي ستلعب مبارياتها في  األخيرة 

شهر مارس القادم.
وبعد خمس جوالت من منافســات 
التصفيــات املؤهلة لنهائيات كأس 
أمم إفريقيا ، جنحت منتخبات اجلزائر 
و املغرب و تونس و مصر و موريتانيا 
مــن التأهل ، بينمــا يبقى منتخب 
ليبيا يترقب نتائــج اجلولة األخيرة، 
فيمــا يعتبر منتخب الســودان هو 
العربــي الوحيــد الذي خــرج من 
التأهل.ومنذ  عــن  وعجز  الســباق 
إطالق كأس أمم إفريقيا لم يســبق 
للمشــاركة العربية في النهائيات 
رفع  اربعة منتخبات، رغم  ان تعدت 
عدد املنتخبات إلى 16 منتخباً بداية 

من دورة عام 1996.
هــذا ومتتلــك املنتخبــات العربية 
رصيداً يبلــغ 11 لقباً نالتها بفضل 
مصــر التي احرزت البطولة ســبع 
منتخبات  بينما حققــت   ، مــرات 

الســودان و املغرب و اجلزائر وتونس 
اللقب مرة واحدة .

في  الســودان  منتخــب  وتواجــد 
اجملموعة األولــى ، حيث لم يحصد 
سوى ثالث نقاط من فوز متأخر على 
تأهله  ضمن  الذي  امللغاشي  نظيره 
فــي املركز الثاني خلف الســنغال 

املتصدرة.
املنتخب  الثانية، جنح  اجملموعة  وفي 
املغربــي في العبور إلــى النهائيات  
للمرة الســابعة عشرة في تاريخه 
 10 برصيد  بعدما تصدر مجموعته 
نقاط جمعها مــن ثالثة انتصارات 
وتعــادل وخســارة واحــدة على يد 
الكاميــرون في بدايــة التصفيات 

رغم تأهله املباشــر لكونه صاحب 
الضيافة، بينما خرجت جزر القمر و 

ماالوي من السباق.
وفي اجملموعة الرابعة متكن املنتخب 
اجلزائري في التأهــل إلى النهائيات 
مبكراً بعدما متكــن من الفوز على 
منتخب توغــو  في العاصمة لومى 
بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف ، 
10 نقاط ليضمن  رافعاً رصيده إلى 
النهائيــات مهما كانت  إلى  تأهله 
نتيجة مباراته األخيرة  بعدما ابتعد 
بفارق خمس نقاط عن املركز الثالث 

الذي يحتله منتخبا غامبيا وتوغو.
اجلزائري  املنتخب  وســيخوض  هذا 
منافســات البطولة القارية للمرة 

الثامنة عشرة في تاريخ مشاركاته 
بكأس أمم إفريقيا.

وسيؤدي املنتخب اجلزائري دور احلكم 
في اجلولة االخيرة عندما يســتقبل 
غامبيا اذ ان فوزه ســيقطع الطريق 
امامه للتأهل و ســيمنح الفرصة 
الحــد املنتخبن االخرين للتأهل مع 

اخلضر.
وفــي اجملموعة اخلامســة احتفظ 
منتخب ليبيــا بفرصته في التأهل 
للنهائيات بعدما حقق فوزاً كاسحاً 
في اجلولة اخلامســة على منتخب 
سيشــل  ليرفع رصيده إلى ســبع 
نقاط فــي املركز الثالــث متخلفاً 
عن نيجيريا املتصــدرة بـ 10 نقاط 

وجنوب افريقيا الثانية بـ 9 نقاط .
وبفضل الفوز على سيشــل اصبح 
مصيــر تأهــل املنتخــب الليبــي 
للفوز  إذ يحتــاج   ، بأقدام العبيــه 
علــى منتخب جنــوب إفريقيا في 
اجلولة األخيــرة ليضمن العبور إلى 
النهائيــات مهمــا كانــت نتيجة 
، حيث  مباراة نيجيريا امام سيشل 
املتوسط"  ستزداد حظوظ "فرسان 
في التأهل بأنه ســيلعب املواجهة 
احلاسمة على ارضه و امام جماهيره 

في تونس وليس في ليبيا.
صنع  التاســعة  اجملموعــة  وفــي 
منتخــب موريتانيــا مفاجــأة من 
العيار الثقيل بعدما خطف بطاقة 

التأهل إلــى النهائيات 
للمرة األولى في تاريخه 
ترتيب  تصــدره  بفضل 
نقطة   12 بـــ  اجملموعة 
انتصــارات  اربعــة  من 
و خســارة واحــدة على 
حساب منتخب انغوال و 
)وصيف  فاسو  بوركينا 
لعام  افريقيــا  بطــل 

.)2013
وكان منتخب موريتانيا 
قد ضمن املشاركة في 
كانت  مهما  النهائيات 
األخيرة  مباراته  نتيجة 
فاســو  بوركينا  امــام 
بعدما ابتعد عنه بفارق 

خمس نقاط.
وتأهــل منتخبا مصر و 
تونس معاً عن اجملموعة 
العاشرة بنفس الرصيد 
من  نقطة   12 البالــغ 

و  انتصــارات  اربعــة 
تكبدها  واحدة   خســارة 
كل منتخــب مــن اآلخر 
امام جماهيره مع افضلية 
الفارق  في  لـ"الفراعنة" 

التهديفي .
مصر  مشاركة  وستكون 

القادمة  النهائيــات  فــي 
هــي املشــاركة الرابعــة 

والعشــرين في تاريخها، في 
حن تخــوض تونس النهائيات 

التاســعة عشرة في مسيرتها 
القارية.

مدريد ـ وكاالت:
جنــح األرجنتيني ســانتياغو ســوالري 
املدير الفنــي اجلديد لنــادي ريال مدريد 
في ترك بصمته علــى األداء التكتيكي 
في املباريــات األربع التــي تولى خاللها 
اإلشــراف الفني على الفريق بعد إقالة 
ســلفه اإلســباني جولن لوبيتيغي أثر 
اخلســارة املدوية أمام برشلونة بخمسة 
اهداف مقابل هدف فــي بطولة الدوري 

اإلسباني.
وخــاض ريال مدريد حتت إشــراف املدرب 
ســوالري اربع مباريات منذ تعيينه مدرباً 
موقتــاً للفريق قبل ان إعالن اســتمراه 

لغاية عام 2021 ، حيــث حقق العالمة 
الكاملة امام اندية ميليا في مســابقة 
كأس امللك وبلد الوليد و ســيلتا فيغو 
في بطولة الدوري اإلسباني ، و فيكتوريا 
بلزن التشيكي في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
لقي ســوالري إشــادة كبيــرة من قبل 
الصحافة اإلســبانية التي ساهمت في  
الفريق  بإســتمراره مع  النادي  إدارة  قرار 
، بعدما وقفت  لثالث ســنوات قادمــة 
على البصمــة التي تركهــا على األداء 
الفريق  اصبح  حيث  لالعبن،  التكتيكي 
معه يســتحوذ على الكرة بنسبة اقل 

مما كان عليه مع لوبتيجي لكنه يسجل 
أهدافاً اكثر .

وتكشــف هــذه املعادلــة بــأن املدرب 
الفريق  أداء  األرجنتيني متكن من تفعيل 
الهجومــي فاصبــح يعطــي مــردوداً 
افضل من خالل اســتغالل كافة الفرص 

التهديفية التي تتاح خلط هجومه .
هذا وســجل هجوم ريال مدريد 15 هدفاً 
خــالل 4 مباريــات منذ تولي ســوالري 
اإلشــراف على جهازه الفنــي أي مبعدل 
قارب االربعة اهــداف في املباراة الواحدة 
بنســبة اســتحواذ لم يتجاوز معدلها 
%57 بعدما أسقط ميليا في كأس امللك 

برباعية نظيفة ، ثم اكتســح فيكتوريا 
بلزن بخماسية، كما فاز على بلد الوليد 

بهدفن و وسيلتا فيغو برباعية..
كما ادرك ســوالري إلى أهمية استغالل 
لتحقيــق  املرتــدة  للكــرات  الفريــق 
االنتصارات، في وقت خســر الفريق في 
عهــد لوبيتيغــي العديد مــن النقاط 

بسبب املرتدات.
في املقابل، فإن ريال مدريد حتت إشــراف 
لوبيتيغي اســتحوذ على الكرة بنسبة 
عالية بلغت في متوســطها %65 خالل 
املباريات األربع عشــرة املاضية ، ومبعدل 
تهديفي بلغ 1.5 هدف فــي املباراة، وهو 

معدل يؤكد ان الفريق املدريدي مع مدربه 
بسبب  عقيمة  سيطرته  كانت  السابق 
عجزه في األداء الهجومي حيث كان يترك 
املبادرة للمنافس ، إضافة إلى فشله في 
استغالل ذلك االستحواذ لتعزيز فرصته 
التهديفية بسبب تواضع أداء مهاجميه 
لدرجة جعلت األوروغوياني لويس سواريز 
مهاجم برشلونة يسجل مبفرده اكثر مما 

سجله كافة مهاجمي ريال مدريد .
يضاف إلى ذلك بأن ريال مدريد في مباريات 
عديدة كان الطرف االكثر إمتالكاً للكرة ، 
إال على الرغم من ذلك فشل في حتقيق 
الفــوز لينقاد إلــى التعادل اواخلســارة 

مثلما حدث أمام اتلتيكو مدريد بـ 60% 
او مع ليفانتي بـ 70%.

ويبقى عشاق ريال مدريد يترقبون بصمة 
ســوالري خالل املباريات القادمة عندما 
يخــوض اختبارات قويــة بداية مبواجهة 
فالنســيا علــى ملعب "الســانتياغو 
بيرنابيــو" في اجلولة الرابع عشــرة من 
بطولة الدوري اإلســباني والتي تُعد اول 
اختبار حقيقــي للمدرب األرجنتيني ألن 
االختبــارات األربعة التــي خاضها حتى 
اآلن كانت امام منافســن متواضعن ال 
ميكن بأي حال من األحوال تقييم جتربته 

بشكل دقيق بناء على تلك االنتصارات.

سوالري يعتمد تكتيكًا مع ريال مدريد قائما على "إستحواذ أقل وأهداف أكثر"
نجح في ترك بصمته على أداء الفريق المدريدي



الملف 12

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد مــدرب النفط حســن أحمــد، أن مهمة 
العودة أمام الهالل الســعودي في بطولة كأس 
زايد لألندية، ليست مســتحيلة، وأن فريقه لن 

يستسلم حتى صافرة اخلتام.
وقال أحمــد »النفط وصل أربيل بوقت مبكر من 
أجل إكمال اإلعداد ملباراة إياب دور 16، وباشــرنا 
التدريبات بصفــوف مكتملة، وباندفاع عال، من 

أجل حتقيق نتيجة جيدة«.
وبني »البعض يحاول للتقليل من شــأن النفط، 
وبرغم اعترافنا بصعوبة املهمة، لكن كرة القدم 
لعبة املفاجــآت واملتغيرات، وهدفنــا هو الفوز 
واستعادة الصورة الطيبة للنفط، بعد أن اهتزت 

في مباراة الذهاب«.
وأشــار »الهالل فريــق كبير ويضــم نخبة من 
الالعبني املميزين، لكننا عازمــون على رد الدين 
على األقل على مستوى النتيجة، وليس من أجل 
التأهل«.يشار إلى أن املباراة ستقام في الساعة 
5 من مســاء يوم غٍد اجلمعة مبلعب فرانســوا 
حريري في مدينة أربيل.وانتهى لقاء الذهاب بفوز 

الهالل برباعية نظيفة.

في حني، قــال اخلبير عبد اإلله عبــد احلميد، ان 
مبــاراة اإليــاب لفريق نادي النفــط يوم اجلمعة 
املقبل امــام فريق الهالل الســعودي ضمن دور 
الـ 16 لبولــة كأس زايد لألنديــة األبطال بكرة 
القدم التي يضيفها ملعب فرانســوا حريري في 
أربيل، تختلف اوال كونها ســتقام مبلعب النفط 
املفتــرض في اربيل واالجواء تختلف على الفريق 
الضيف، وثانيــا الهالل مكتفي بالفوز واالهداف 
االربعة في لقاء الذهاب، ولذلك فانه ســيلعب 
بأريحية وسيصل قبل يوم من املباراة ومركز على 
مبارياته القادمة بالبطولة والدوري وسيتحاشى 
االصابات واالنذارات، ولرمبا سيجرب بعض البدالء 
وسيحاول تسجيل هدف يصعب مهمة النفط.

واضاف عبد احلميد: الفريق النفطي ميتلك العبني 
ممتازيــن وكادر تدريبي  جيد وميتلك اخلبرة الالزمة 
ويلعــب مــن دون ضغوط، كل ذلك ســيمكنه 
من تقدمي مباراة جيده وحتقيــق نتيجة ايجابية 
يعيد ســمعته الكبيرة في هذه البطولة والتي 
اكتســبها من اقصاء الصفاقســي التونسي 

القوي في الدور السابق للبطولة.
وقال ان اللعب بتوازن دفاعي هجومي بحيث مينع 
الهالل من تســجيل هدف مبكر وتفعيل اجلانب 
الهجومي امن العبي وسط لديهم القدرة على 

املساندة الفعالة لتشكيل خطورة وضغط على 
دفاع املنافس وتســجيل هدف يرفــع املعنويات 
لتتطور الطموحات وكرة القدم كل شيء فيها 

وارد.
من جانبه، ســمى االحتاد العربــي لكرة القدم 
طاقــم حتكيم تونســي لقيادة مبــاراة النفط 
والهالل الســعودي في اياب كأس زايد لألبطال، 
يوم غــٍد، في املباراة التي ســتقام بينهما على 

ملعب فرانسوا حريري.
وخســر النفط مبــاراة الذهــاب بأربعة أهداف 
نظيفــة في املبــاراة التــي أقيمــت بالرياض.. 
وســيقود املباراة طاقم حتكيم تونســي مؤلف 
من يوسف السرايري حكم ساحة، وأنور هميلة 
)حكما مســاعدا أول(، ويامن امللوشــي )حكما 
مساعدا ثانيا(، ونصر اهلل اجلوادي )حكما رابعا(، 

بينما سيكون مراقب املباراة االردني معتصم 
احلنيطــي، ومقّوم احلكام االماراتي خالد 

الدوخي.
يشــار إلى ان فريــق النفط يواصل 

حتضيراتــه اليوميــة فــي اربيل 
الســعودي،  للهــالل  حتضيــراً 

والذي ســيصل الى اربيل اليوم 
اخلميس.

وخطف نادي النفــط، 3 نقاط مهمة، بعد فوزه 
على نظيره البحري، بهــدف دون رد، على ملعب 
الصناعي، في إطار اجلولــة الثامنة من املرحلة 
االولى لــدوري الكرة املمتاز. هدف اللقاء الوحيد، 
حمل توقيــع مازن فيــاض، العــب النفط في 

الدقيقة 20.
وارتفــع رصيد النفط إلــى 13 نقطة في املركز 
الســادس، في حني جتمد رصيــد البحري عند 5 
نقاط في املرتبــة الـ 18.. ومتكن مازن فياض، في 

الفــوز تســجيل  هــدف 
الدقيقة للنفــط  في 

.20
تعــد  نتيجة و
فعا املبــاراة  ا د

يا  معنو
يــق  للفر
قبل  النفطي 
لقــاء الهــالل 
ي  د لســعو ا

يوم غٍد.

النفط يخطط لرد االعتبار أمام
الهالل السعودي في كأس زايد

طاقم تحكيمي تونسي يقود المواجهة غدًا.. 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد العب فريق نادي النفط، احمد محســن، 
امللقــب بـــ )أوميــكا(: ان فريقه ســيواجه 
صعوبة كبيرة في لقاء اإلياب ضمن دور الـ 16 
لبطولة كأس زايد عندما يضيف فريق الهالل 
السعودي يوم غٍد اجلمعة في ملعب فرانسوا 
حريري بأربيل، بهدف السعي لتحقيق النجاح، 
وان يخرج بنتيجة ايجابية تؤكد مقدرة الفريق 

النفطي على التعويض.
وذكر: ان الفريق النفطــي تعرض كما معلوم 
للخسارة بأربعة أهداف من دون رد في الذهاب 
مبلعب امللز يوم 29 املاضي، وهي نتيجة كبيرة، 
لكن كرة القدم ال يوجد فيها شيء مستحيل، 
واملوقف النفطي برغم صعوبته، إال ان للفريق 

مؤهالت كبيرة ســيقدمها في اللقاء املقبل. 
مبينا: ان الهدف الســعودي مــن ركلة جزاء، 
الذي انتهى به الشوط األول، لم يؤثر في فريق 
النفط، لكن حدثت بعض االخطاء التي كانت 
بجانــب الفريــق املضيف، لتشــهد املباراة 3 

أهداف للفريق السعودي.
وبنّي: ان إدارة النادي واملالك التدريبي تعامال مع 
الالعبني باحترافية كبيرة، فكان اجلميع معترفاً 
بالتقصير، لكن في الوقت نفسه رفعنا شعار 
التعويــض برغم صعوبة املهمــة، حيث عاود 
الفريق رحلته في الدوري املمتاز، وســعى بكل 
قوة إلــى اثبات حضوره الفعــال، فريقنا ميلك 
املبادرة والعــودة بقوة إلى دائرة الضوء واملواقع 
املقدمة، ال سيما بفضل الدعم اإلداري الكبير 

من جميع اجلوانــب، وتعزيز الثقــة بالالعبني 
ومساندة املالك التدريبي، وهذه نقاط إيجابية 
تســهم في اندفــاع الفريق لتحقيــق نتائج 
ايجابية تؤكد مقدرته الفنية فوق املستطيل 

األخضر.
وبشــأن فريقه في مباريات الدوري املمتاز، قال 
أوميــكا: فريقنا لعــب حتــى اآلن 7 مباريات 
انتهت 3 بالفوز، و4 تعادل، وفريقنا حافظ على 
سجله خالياً من اخلسارة، ولدينا مباراة مؤجلة 
امام فريق الشرطة ضمن الدور الثالث، بسبب 
ارتباطنا في بطولة كأس زايد لألندية األبطال.

واشــاد، اوميكا، بثقة املالك التدريبي لفريقه 
النفطي بقيادة الشاطر، حسن احمد، ورفاقه، 
وان يعززوا جناحات كرة النفط التي تؤدي بامتياز 

في املباريات، حيث ميلك الفريق امكانات فنية 
فوق املستطيل االخضر بتشكيلة  جيدة جداً 
مســتقرة من الالعبني، بينهم من ميضي اكثر 
من 3 ســنوات، وغيرهم من الشباب الذين مت 
احلاقهم بالفريق هذا املوسم، لتشهد املباريات 
توليفــة نفطية جميلة قدمــت االداء الفني 
االيجابي في املباريــات، وعلى صعيدي الدوري 
املمتــاز او بطولة كأس زايــد لألندية األبطال، 
التــي عبر فيهــا الفريق النفطي منافســه 

الصفاقسي التونسي في الدور السابق.
ودعا )أوميكا( اجلميع إلى مساندة فريق النفط 
في مباريــات كأس زايد لألنديــة األبطال، وال 
ســيما مباراة الفريق املقبلة امام الهالل يوم 

غٍد.

العب النفط .. أحمد محسن )أوميكا(:

التعويض صعب وفريقنا عازم على
قول كلمته في مالقاة الهالل 



هادي فتح اهللا*
ً إلى تداخــل اختصاصات الهيئات  نظرا
احلاكمــة في الســعودية فضــالً عن 
م على  مركزية الدولة الشــديدة، يُحكَ

مبادرات مثل «رؤية 2030» بالفشل.
ه مجلس الشــورى الســعودي، في  وجّ
تأنيــب علني نــادر في شــباط/فبراير 
2018، انتقــادات إلــى وزارة الشــؤون 
البلدية والقروية لقيامها بتبديد املوارد 
 ً القليلة جدا املرات  احلكومية، وهي من 
ه فيها مجلس الشورى املعنيّ  التي يوجّ
انتقادات علنية إلى مؤسسة حكومية 

سعودية. 
     وفي ذلك مؤشــرٌ عن التباين بني ما 
تتطلع الدولة إلى حتقيقه –سيما «رؤية 
احملورية  االقتصادية  أي اخلطــة   ،«2030
التي وضعهــا ولي العهــد محمد بن 
سلمان – وبني اإلمكانات والسلطة التي 
تتمتع بها هيكلية احلوكمة السعودية 
العاجــزة، مثل وزارة الشــؤون البلدية 

والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات. 
وعلى الرغم مــن أن «رؤية 2030» تنص 
على أن الســلطات املناطقية والبلدية 
برامج  تخطيط  في  تســاهم  ســوف 
إال  التنفيذ،  ووضعهــا موضــع  الرؤية 
أنها ال تشرح كيف ســيتم ذلك، كما 
أنها تفتقر إلــى خطة واضحة إلصالح 
وحتقيــق  البيروقراطيــة  الهيكليــات 

المركزية السلطة.
       كان عجــز املنظومة البيروقراطية 
الراهنــة عن إيجاد حلول للمشــكالت 
 ً اإلمنائيــة واضحاً لبعــض الوقت – بدءا
من تطبيق اخلطــط اإلدارية والتنموية 
الكبرى التي وضعتها احلكومة املركزية 
حتى  وصــوالً   «2030 «رؤيــة  مبوجــب 
إلى تأمني أبســط اخلدمــات مثل إدارة 
النفايات، واألمن الغذائي، واملياه. إشارة 
في هذا الســياق إلى أن أربعة أشخاص 
قضــوا في الفيضانات فــي جدة، ثاني 
أكبر مدينة سعودية، في تشرين الثاني/

2017 - إنها مشكلة مستمرة  نوفمبر 
العام  منذ انطالق موســم احلج فــي 
2009، عندمــا أودت الفيضانات بحياة 
 ً أكثر من 130 شــخصاً، وأحلقت أضرارا
بقيمة مليــارات الــدوالرات في البنى 

التحتية احمللية.
فــي ذلــك الوقــت، أعلنــت احلكومة 
الســعودية عن فتح حتقيق واسع في 
مالبسات ما حدث، وأطلقت مناقصات 
ملشاريع جديدة بهدف جتنُّب وقوع أضرار 

فــي املســتقبل بســبب الفيضانات. 
ى الديــوان (مكتــب امللك  وقــد تخطّ
جيش  إلــى  باإلضافة  العهــد  وولــي 
املناطقية  الســلطات  املستشــارين)، 
واحمللية، مكلِّفاً شركة أرامكو – شركة 
التي  الســعودية  الوطنيــة  النفــط 
تنفيذ مجموعة واســعة  إليها  د  يُعهَ
مــن العقــود اإلمنائية التــي ال عالقة 
لها باإلنتاج النفطي – اإلشــراف على 
التحســينات في البنى التحتية احمللية 
وإدارتها. على الرغم من تنفيذ مشاريع 
جديدة ومن صدور قرارات اتهامية بحق 
مجموعــة من املســؤولني احلكوميني 
في اجملالس البلديــة ومن رجال األعمال 
احملليني فــي العــام 2013 على خلفية 
ســوء إدارتهم مللف الفيضانات، ظلّت 
جدة تشهد فيضانات كل سنة تقريباً، 

وكان آخرها في شباط/فبراير 2018.
ألقت احلكومــة املركزية فــي الرياض 
بالالئمة األكبر علــى خالد بن فيصل، 
أمير منطقة مكة املكرمة، الذي حاول 
أن يأخذ املشــاريع اجلديدة على عاتقه 
– مع أنــه لم يكن يتمتع بأي ســلطة 
قانونية على بلدية جدة املســؤولة عن 
تنمية املدينة، والتي تتبع مباشرةً لوزارة 
الشــؤون البلدية والقروية في الرياض. 
على الرغم من أن خالد بن فيصل مارس 
نفوذه الشــخصي بوصفــه جنل امللك 
ن، بسبب  الراحل فيصل، إال أنه لم يتمكّ
الســلطة احملدودة إلدارتــه احمللية، من 
احلصول على املــوارد املالية والقانونية 
والتنظيمية الضرورية حلكم املنطقة. 

وقد ألقــى األمير بــدوره بالالئمة على 
هت أصابع اللوم  البلدية احمللية التي وجّ
األفرقاء  كان  واملتعاقديــن.  أرامكو  إلى 
الثالثــة يخوضــون معركة مــن أجل 
احلصول على الصالحيات فيما يتهرّبون 

ل املالمة.  من حتمُّ
تعكس مشكلة البنية التحتية التي لم 
تلقَ لها حالً في جدة، اإلخفاق املستمر 
احلوكمة  هيكليــة  منه  تعانــي  الذي 
الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة 
ل الســلطات  القرار في الرياض، وتداخُ
والهيكليات  للمؤسســات،  القانونية 
دة على املســتويَني  التنظيميــة املعقّ

املناطقي واحمللي.
واقع احلال هو أنّ مجموعة املؤسســات 
املناطقيــة واحمللية، التــي يُفترَض بها 
 ،«2030 تطبيق اجلزء األكبر مــن «رؤية 
دة للغاية. فهي تنقصها الفاعلية،  معقّ

وتعاني من خلل وظيفي أحياناً، ألسباب 
عدة منهــا أنها لم تخضــع لإلصالح 
منذ الثمانينيات، وال تعكس التغييرات 
الدميغرافية واالجتماعية التي شهدتها 
البالد. تنقســم الســعودية إلى ثالث 
عشــرة إمارة يحكمها أميــر ويُعاونه 
مجلس مناطقــي تابع لوزارة الداخلية. 
ــم كل إمارة إلى محافظات يُدير  وتُقسَ
كل منهــا محافظ ومجلــس محلي 
مسؤوالن أمام األمير واجمللس املناطقي.

يتولّــى امللــك تعيــني األمــراء حلكم 
املناطــق، إمنا ال يتمتعون بأي ســلطة 
حقيقية لتنفيذ مشــاريع إمنائية مثل 
تلك الــواردة في «رؤية 2030». في األيام 
األولــى للمملكة، كانت القبائل احمللية 
هي التي تقوم بتعيني األمراء، كوسيلة 
لضمــان متثيلهــا السياســي وتعزيز 
فاعليــة احلوكمــة احمللية عبــر تلبية 

االحتياجات اإلمنائية لتلك القبائل.
ً من الســتينيات، بــدأ امللك،   ابتــداءا
مبوجــب نظــام املناطق الصــادر في 
العــام 1992، بتعيني األمــراء – الذين 
يُختارون عادةً من أفراد العائلة املالكة 
– كوسيلة لترسيخ السلطة املركزية 

على املناطق.

 ومبا أن األمراء يُعيَّنون من خارج املناطق، 
وبالتالي يكونون فــي معظم األحيان 
لعني  غير مبالني باحتياجاتها وغير مطّ
عليها، فهم ليســوا علــى متاس مع 
الشــبكات  النــاس ومع  احتياجــات 
القبليــة التي من شــأنها تســهيل 
تنفيذ املشــاريع اإلمنائية. وعلى الرغم 
ومجالس  واحملافظــني  األمــراء  أن  من 
يخضعون  احملليــة  واجملالس  املناطــق 
التنمية  للمســاءلة من امللك حــول 
إال  االجتماعي،  واالستقرار  االقتصادية 
أنهم أصبحوا أشبه بكيانات حكومية 

شكلية.
احلكومية  الهيكلية  هــذه  موازاة  في 
املناطقيــة اخلاضعــة إلشــراف وزارة 
الشــؤون  وزارة  تتولــى  الداخليــة، 
البلديــة والقروية إدارة هيكلية مكرّرة 
للحوكمــة علــى املســتوى احمللــي. 
لعاصمة كل واحدة من املناطق (فضالً 
 ، أمانةٌ الكبــرى مثل جــدة)  املدن  عن 
وهي عبارة عن كيان بيروقراطي يتولّى 
اإلشــراف على مدن املنطقة وبلداتها. 
فضالً عن ذلك، تشــرف وزارة الشؤون 
البلدية والقرويــة على مئات البلديات 
اليومية،  اخلدمــات  بتأمني  تُعنى  التي 

مثــل إدارة النفايات وإصــدار تراخيص 
واملعامالت  املوازنــة  وتخضــع  البناء. 
املناطق   – الكيانــات  لهــذه  املاليــة 
للمراجعــة   – والبلديــات  واألمانــات 
واملوافقة من اجملالس البلدية التي تُعنيّ 
وزارة الشــؤون البلدية والقروية نصف 

ب النصف اآلخر.  أعضائها فيما يُنتخَ
في  اجملالس ســلطة محــدودة  لهذه 
رفــض مقترحات املشــاريع، إمنا ال رأي 
لها فــي كيفية اســتخدام األراضي 
العامة أو تأمــني اخلدمات العامة مثل 
الصحة والتعليــم والصرف الصحي. 
تتنــاوب على إدارة هــذه اخلدمات كل 
من األمانــات، وفروع الــوزارات املعنية 
اإلمنائية اخلاصة  املناطق، والهيئات  في 
التــي يُعيّنها مجلس الــوزراء أو امللك 
(مثــل هيئة تطوير مدينــة الرياض أو 
رة)، والهيئات  هيئة تطويــر املدينة املنوّ
امللكية التي تخضع مباشرةً لسلطة 
الديــوان، أو تتولــى إدارتها ببســاطة 

شركة أرامكو.
الكيانات  املتاهــة مــن  بوجود هــذه 
الوطنية واحمللية – اخلاضعة  احلكومية 
هي نفســها لقوانني صادرة أيضاً عن 
شٌ كبير  وزارات مختلفة – يســود تشوّ

والسلطة  الهرمية  التسلسلية  حول 
القانونية، ال بل أكثر من ذلك، تتنافس 
والســلطة  املوارد  الكيانات على  هذه 
والبروز. على ســبيل املثال، بعد إقالة 
محمد بــن نايف مــن وزارة الداخلية 
ضت  2017، خفّ حزيران/يونيــو   21 في 
ــة اخملصصة للحوكمة  احلكومة احلصّ
ونقلت  الــوزارة،  موازنة  في  املناطقية 
املــوارد إلى كيانــات حديثــة العهد، 
مثــل الهيئــة العامــة للترفيه التي 
كلّفهــا امللك وضع سياســة وطنية 
للترفيه وروزنامة باألحداث والفعاليات 
هــة إلــى اجملتمــع الســعودي.  موجّ
وتُرِكت الهيئــات احمللية، التي تتعامل 
مــع االحتياجــات اليومية للســكان 
ومطالبهــم، مــع موازنــات محدودة 
 ً ً كبيرا الدولة جزءا صت  ً، وقد خصّ جدا
من املــوارد التي متتلكها هذه الهيئات، 
إلنفاقها علــى الفعاليات واملهرجانات 
املتوافرة  واألمــوال  فاألدوات  الثقافية. 
تكفي  بالكاد  احملليــني  للبيروقراطيني 
لتأمني اخلدمات احمللية األكثر أساسية، 
باملســؤوليات  بالنهوض  بالكــم  فما 
اإلدارية أو اإلمنائية األوسع مثل حتسني 
التنافس  وذلــك بســبب  الطرقــات، 

املستمر على املوارد.
على املستوى األعلى، هناك كوكبة من 
املؤسسات احلكومية التي تعمل على 
تخطيــط اخلدمات وتأمينهــا، ومنها 
املؤسســة امللَكية، والديوان، ومجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية، وكوكبة 
الــوزارات، ومجموعة مــن جلان  مــن 
املشاريع  إدارة  االستراتيجيات ومكاتب 
ل  في إطار «رؤية 2030» وبرنامج التحوّ
الوطني، فضالً عــن الهيئات الوطنية 
والهيئة  للثقافة  العامة  الهيئة  (مثل 
العامة للترفيه). لكل هذه املؤسسات 
ل بعضها  مسؤوليات متداخلة – تكمّ
تتنافس  أو  ى بعضها،  أو تتخطّ أحياناً، 
فيما بينها – وسلطة قانونية محدودة 
ً إلى املوارد  تتّســع أو تتقلّص اســتنادا
املعــارف  أو  للمؤسســة  اخملصصــة 
الشخصية للمســؤولني عنها. وهذه 
أيضاً  عليها  تطغى  دة  املعقّ املنظومة 
كيانات أُنشــئَت حديثــاً مثل الهيئة 
امللكيــة للجبيــل وينبــع، والهيئــة 
واملشاعر  املكرمة  ملدينة مكة  امللكية 

سة. املقدّ
م منطقة جــازان، التي تقع عند  تُقــدّ
ومن  للمملكــة  الغربــي  الســاحل 

رة جديدة  ل إلى مصدِّ ع أن تتحــوّ املتوقّ
وأساســية للنفط، مثــاالً صارخاً عن 
إخفاق املركزية. ففي العام 2015، وفي 
واحمللية  املناطقية  للسلطات  تهميش 
اخلاضعة إلشراف وزارة الداخلية ووزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، عمدت 
احلكومة املركزيــة إلى تكليف الهيئة 
تأسست  (التي  وينبع  للجبيل  امللكية 
في العام 1975 إلدارة املدن في املنطقة 
الشرقية)، بإدارة وتشغيل مدينة جازان 
للصناعــات األساســية والتحويلية، 
وهي مدينة مرفئيــة صناعية جديدة 
ستبنيها شــركة أرامكو على ضفاف 
اإلمنائي  املشــروع  إنه  األحمــر.  البحر 
الكبير الوحيد فــي منطقة جازان، ما 
فاً  يجعل إمنــاء املنطقة بكاملها متوقّ
على جناحه. لكن ما خال اإلشراف على 
املشــروع ومراجعتــه، لن تُشــارك أي 
مؤسســة محلية في التخطيط له، 
أو وضع موازنتــه، أو تنفيذه، ما يعني 
أنه لن يكون للقبائل احمللية – بعضها 
من أصول مينيــة، وتنتمي إلى منطقة 
متشنّجة جيوسياسياً في السعودية 

– رأيٌ في هذا اجملال.
املسعى الذي يبذله ولي العهد األمير 
محمد بن ســلمان إلضفــاء املركزية 
على جميــع آليات صناعــة القرارات، 
وفق ما تُظهــره العملية الهرمية من 
األعلى إلى األسفل التي أنتجت «رؤية 
2030»، ال ميكن النظر إليه ســوى بأنه 
محاولة لكبح االنتقادات السياســية 
واالضطرابــات االجتماعيــة احملتملة. 
بيــد أن هــذه املركزيــة والتداخل بني 
الن  ســلطات احلوكمــة احملليــة يعطّ
تطبيق املشــاريع، ما يؤدّي إلى تقويض 
واملركزية  احمللية  املؤسســات  صدقية 
على السواء. فإذا لم يتم متكني هيئات 
املؤسســات  وترســيخ  احمللية  احلكم 
ن السعودية من  املتنافســة، لن تتمكّ
الضرورية  واملشاريع  اإلصالحات  تنفيذ 
إلنقاذ جدة من الفيضانات، فما بالكم 
الذي  ر  للتصوّ وفقــاً  ل  التحوّ بتحقيق 

وضعته «رؤية 2030».

* هــادي فتــح اهللا: خبيــر اقتصادي 
ومستشار للسياسات في مجموعة 
ــز على شــؤون الطاقة  NAMEA يركّ
واألمن الغذائي واخملاطر السياســية 
في منطقة الشــرق األوسط وشمال 

أفريقيا. 

مهند عبد الحميد
اعتمد يوم 29 تشرين الثاني من كل عام 
يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وفي هذا اليوم الســعيد تعقد اللجنة 
الفلسطيني  الشعب  مبمارسة  املعنية 
حلقوقــه غير القابلة للتصرف جلســة 
خاصة - ســنوية - يتحدث فيها األمني 
العــام ورئيس اجلمعيــة العامة ورئيس 
مجلس األمــن ولفيف مــن املتحدثني، 
إضافة إلى تالوة رسالة من رئيس اللجنة 

التنفيذية والسلطة الفلسطينية. 
وجــاء اعتماد هــذا اليوم مــن كل عام 
العامة  اجلمعية  اتخذتــه  لقرار   ً تنفيذا
لألمم املتحــدة عام 1977. وجــاء توقيت 
إصدار القرار في اليوم الذي اتخذت فيه 
اجلمعيــة العامة قرار التقســيم 181 
الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية 
وإنشــاء  القدس مدينة مدولة،  واعتبار 

دولة إسرائيل. 
منــذ 49 عامــاً، يجــري االحتفــال في 
مكاتب هيئــة األمم املتحدة في نيويورك 
وفيينا وجنيف، وتصدر الرســائل وتوزع 
تؤكد  التي  األفــالم  وتعرض  املطبوعات 
جميعها علــى التضامن والتعاطف مع 
الشعب الفلســطيني. ويجري التذكير 
بأن قــرار األمم املتحدة فــي العام 1947 

لم ينفذ، وحقوق الشعب الفلسطيني 
غير القابلة للتصرف بحسب املصطلح 

الذي درجت اخلطابة الدولية عليه. 
حقيقــة األمــر، إن مســتوى التضامن 
العاملي مع الشــعب الفلسطيني يعد 
من أعلى أشكال التضامن مع الشعوب 
والقضايا، وتشــهد على ذلك مجموعة 
القــرارات الصــادرة عن مجلــس األمن 
واجلمعية العامة واليونيســكو واالحتاد 
األوروبــي واالحتــاد اإلفريقــي ودول عدم 
ودول  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  االنحياز 
أميــركا الالتينية، إضافــة إلى مجلس 
حقوق اإلنســان وغيرها مــن املنظمات 
غيــر احلكوميــة واملؤمترات الشــعبية 
...إلــى آخر ما يفيض ويزيد من التضامن 
العاملي. لكــن كل هذا التضامن الهائل 
لم يزحــزح املعيقــات التي حتــول دون 
الفلسطيني حلقوقه  ممارسة الشــعب 
غيــر القابلــة للتصرف. ومــا جنده هو 
عكس املطلــوب واملتوخى، حيث تنجح 
في  املتحــدة  الواليات  بقيــادة  أقليــة 
للقرارات  التطبيقــي  اجلانــب  تعطيل 
وحتولها إلى حبر على ورق. وتتولى تأمني 
اإلسرائيلي  للتمرد  السياســي  الغطاء 
الدولــي،  والقانــون  الشــرعية  علــى 
الدولي كمرجعية  القانون  والســتبدال 

تشــطب حقوق  دينيــة  بأيديولوجيــا 
وتفصيالً،  جملة  الفلسطينية  الشعب 
واعتمادها كمرجعية إســرائيلية بدعم 
الذي  الدولي  النظــام  أميركي وبصمت 

متثله هيئة األمم املتحدة. 
نحن أمام التناقض بني شــرعية (ميثاق 
األمم املتحدة ) والقانون الدولي والقرارات 
املنســجمة معه في جهة، وأيديولوجيا 
نقيضــة للقانون الدولــي محمية من 
أكبــر وأقوى دولة في العالم، وتســتند 
إلى غطرســة القوة وفرض الوقائع على 

األرض في اجلهة األخرى. 
وال تكتفــي األقليــة فــي األمم املتحدة 
باســتبدال القانون الدولي بأيديولوجيا 
دينية تعصبية. بــل ومتارس هذه األقلية 
أشكاالً من العقوبات والتهديد بعقوبات 
ضد كل الدول التي تلتزم بالقانون الدولي 
وتصوت إلى جانب القرارات املنســجمة 
معــه، مبا في ذلك معاقبة املؤسســات 
القــرارات كاليونيســكو  التــي تتخذ 
ومعاقبة  اجلــرار،  واحلبــل على  واألونروا 
الــدول إذا ما صوتت لصالح قرارات تدين 

االحتالل واالستيطان وضم القدس.
التي  التحــوالت  املســتوى األخطر في 
يشــهدها النظام الدولــي، هو مكافأة 
الدولــة احملتلــة املتمردة علــى القانون 

الدولي فيما يخص الصراع الفلسطيني 
اإلســرائيلي. وذلــك بفضــل التطبيع 
والتعــاون معهــا، رغماً عــن موقفها 
وسياســاتها العدميــة ضد الشــعب 
الفلســطيني، خروجــاً علــى التقليد 
املتبع مع دول مارست االحتالل والتمييز 
العنصري، والتي كانت تتعرض لعقوبات 
ومقاطعة وعزل. ما يحدث اآلن يشــكل 
خروجاً عن السياســة املتبعة ســابقاً 
اإلنســان  ومبادئ حقوق  القانــون  وعن 
واحلقوق غير القابلة للتصرف. حيث يتم 
التعــاون واالنفتاح والتطبيــع مع دولة 
متــارس االضطهاد واالســتغالل والقهر 
لشعب آخر. ومن مناذج ذلك قيام الرئيس 
التشادي إدريس ديبي، أول من أمس، بزيارة 
إسرائيل، ومعروف أن تشاد بلد مسلمة 
االحتاد  رئاســة  وتتولى  بالعربية  ناطقة 
اإلفريقــي هذا العام، وبحســب املصادر 
اإلسرائيلية، فإن إسرائيل عززت عالقاتها 
مع مالــي والصومــال وكينيــا ورواندا 
أعادت  التي  وليبيريا، وغينيــا  وأثيوبيــا 
عالقاتها الدبلوماســية مع إســرائيل، 
فضــالً عــن العالقة مــع دول خليجية 
مان  عربية وكان أبرزهــا زيارة نتنياهو لعُ
ودعوة وزير االقتصاد اإلســرائيلي لزيارة 
البحرين وزيارة وزيرة الثقافة اإلسرائيلية 

لإلمــارات العربية، وغير ذلك من عالقات 
مع قطر وعالقــات أخرى غيــر معلنة. 
لقد طار شــرط التطبيــع مقابل إنهاء 
واختفى شعار  السالم.  وإقامة  االحتالل 
األرض مقابل الســالم الــذي طرح في 
العقود الســابقة. ليحل مكانه السالم 
مقابل السالم، حيث جتمع دولة االحتالل 
بني بقاء احتاللها لألرض الفلســطينية 
واجلوالن وبني إقامة عالقات طبيعية مع 

دول عربية وغير عربية.
أصبح الناظــم املأخوذ به هو مصالح 
التطبيع مع  واقتصادية، مقابل  أمنية 
دولــة االحتالل. واملعروف أن إســرائيل 
تبرع فــي تســويق قدراتهــا األمنية 
تبرع  ما  مبثــل  االقتصادية  وخبراتهــا 
فــي تنكرها للحقوق الفلســطينية. 
إنهاء  مطلــب  إســقاط  والنتيجــة 
قــرارات  تطبيق  ومطلــب  االحتــالل 
الشرعية الدولية، ومطلب االستجابة 
إســقاط  الفلســطينية،  للحقــوق 
كل ذلــك مــن الصفقات التــي يتم 
إبرامها من قبل الــدول املندلقة على 
دولــة االحتــالل. ويعد هــذا التحول 
فــي العالقــات اإلســرائيلية الدولية 
والعالقــات اإلســرائيلية العربية من 
أخطر التحوالت والتحديات التي تواجه 

الشــعب الفلســطيني. هذا التحول 
الذي ســيؤثر ســلباً ومبســتوى غير 
مســبوق على ميزان القوى السياسي 
الذي تعتمد عليه منظمة التحرير في 
بحثها الدائم عن حل سياســي ينهي 
االحتــالل. وقد بدأت جتليات إســقاط 
الشــروط الدولية والعربية على أرض 
الواقــع كتهويــد القــدس واعتبارها 
االحتالل،  لدولــة  موحــدة  عاصمــة 
وقانــون القومية اإلســرائيلي الذي ال 
والوطنية  التاريخية  باحلقــوق  يعترف 
للشــعب الفلســطيني فــي وطنه، 
إضافة لشطب قضية الالجئني ونهب 
وتقويض مقومات  واستيطانها  األرض 
الفلســطينية  والدولة  االســتقالل 
على األرض.  ضمن هــذه املعادلة، لم 
والتصويت  البيانات  إصدار  يكفي  يعد 
فــي الهيئــات الدوليــة والعربية مع 
فلسطني ضد إسرائيل، في ظل تثبيت 
العملي  املنهجي  واإلحبــاط  االحتالل 
ملقومــات التحرر الفلســطيني، وفي 
ظل مكافــأة الدولة احملتلــة في إطار 
العالقات الثنائيــة التي تتعامل معه 

باعتباره تشجيعاً لسياساتها.  
لم يعد اخلطاب السياســي واإلعالمي 
والسياســات الفلســطينية املتبعة 

الدراماتيكي  التحول  مع   ً أبدا يتناسب 
فــي مواقف الــدول، وذلــك في ظل 
طغيــان لغة املصالــح الضيقة على 
واحلقوق.  واألخالقيات  والقيــم  املبادئ 
االحتالل تســتطيع  دولة  وإذا كانــت 
تلبية مصالــح دول ونخــب حاكمة، 
فإن الشــعب الفلســطيني هو الذي 
الدول،  يحتــاج إلى مســاعدة تلــك 
وســيكون ثمن املساعدة في هذه املرة 
التحول  عن  الفلســطيني  السكوت 
اخلطير الــذي يهدد املصيــر الوطني. 
نظريــاً الشــعوب وقــوى التحرر هي 
التي تنســجم مصاحلها مع مصلحة 
الشعب الفلسطيني في التحرر. وقد 
زمت الشعوب  حدث ما حدث عندما هُ
العربية إبان ربيعها الذي مت إحراقه بال 
رحمة. وبرغم ذلــك ال بد من التجديد 
الفلســطيني في لغــة اخلطاب وفي 
السياســات وفي إعادة بناء العالقات، 
فمــن يفعل ذلــك؟ نحــن دفعنا ثمن 
عدم االعتماد علــى الذات باحلد األدنى 
الضــروري، وندفــع ثمــن إدارة الظهر 

للشعوب ولقواها احلية. 

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

كارمن م. راينهارت

كمبريدج 
 عبر اخلمسة عشــر عاما املاضية، 
واحدة  شــرارة  الصــني  أشــعلت 
مــن أكثر موجــات اإلقــراض إثارة 
وقت  في  (جغرافيــا)  مدى  وأبعدها 
التاريخ.  مر  الرســمي على  السلم 
فقــد اقترضت أكثر مــن مئة دولة 
منخفضة الدخل فــي الغالب من 
بنية  مشــروعات  لتمويل  الصــني 
حتتية، أو لتوسيع طاقاتها اإلنتاجية 
في التعدين أو السلع األولية األخرى، 
أو لدعم اإلنفاق احلكومي بنحو عام.

لكن حجــم موجة اإلقــراض هذه 
الالفت  بــل  األبرز.  ليس ملمحهــا 
للنظــر فعال هــو ضآلــة معرفة 
املباشرين  الالعبني  عدا  بها،  اجلميع 
ــ وأعني بهــم احلكومة الصينية، 
ووكاالت التنمية املقرضة من جهة، 
واململوكة  احلكومية  واملشــروعات 
أخرى.  مــن جهة  املقترضة  للدولة 
فهناك بعض املعلومات املتاحة عبر 
املالية  بالشؤون  اخملتصة  الصحافة 
وأكادميية  خاصــة  أخــرى  ومصادر 
متنوعة عن حجم وتوقيت القروض 
أو تنعدم  الصينيــة، فيمــا تنــدر 
املعلومات اخلاصة بأحكام وشــروط 

القروض.
وفــي معرض  أعــوام،  ثالثــة  قبل 
كتابتــي عــن «الديــون اخملفيــة» 
على  وتركيزي  للصني،  املســتحقة 
الدول املقترضة في أميركا الالتينية 
(فنزويال واإلكوادور)، سجلت مخاوفي 
من عــدم إحاطة مصــادر البيانات 
الصني  لتعامالت  امللحوظ  بالتوسع 
املالية مع بقية دول العالم النامي. 
ولم يتغير الوضــع كثيرا منذ ذلك 
احلــني. وبرغم انضمــام الصني عام 
2016 ملصــاف الــدول التــي تقدم 
كشــف حســاب لبنك التسويات 
اإلقــراض من  الدوليــة، فلــن جند 
بنوك التنميــة الصينية مفصال أو 
مقســما بتوضيح األطراف املقابلة 
في بيانات بنك التســويات الدولية. 
أن تتخذ اســتدانة  ينــدر  أنه  كما 
األسواق الناشــئة شكل السندات 
املاليــة الصــادرة في أســواق املال 
الدولية، ومن ثــم ال تظهر القروض 
أيضا في قواعد بيانات البنك الدولي 

أو غيره.
وتعني أوجه القصور احملاسبية هذه 
أن التقديــرات احلاليــة لديون كثير 
من الــدول النامية ودول األســواق 
الناشــئة، أقل من احلقيقة بدرجات 
متفاوتــة. فضــال عــن ذلــك، فإن 

اختفاء صلة الصني بالديون لكونها 
يؤدي  الغالب،  فــي  بالدوالر  مقومة 
إلــى التهوين من تقديــرات تعرض 
العملة.  خملاطر  العمومية  امليزانيات 
وقد تكون مبالغ القروض متواضعة 
مــن منظــور الصني، لكــن حجم 
التقليل من الديون (باعتبارها نسبة 
من النــاجت احمللي اإلجمالــي للدول 
عبر   15% حوالي  يبلغ  املســتدينة) 

كل الدول املقترضة.
وإذا افترضنــا أن الزيــادات املبدئية 
قُللت  قــد  اخلارجي  االقتــراض  في 
تقديراتهــا، فهنــاك أيضا ســبب 
للظن في احتمالية أن يكون حجم 
رؤوس  تدفقات  اجلاري في  االنعكاس 
النامية  الدول  إلى كثير من  األموال 
ودول األســواق الناشــئة، رمبا يكون 
أكبر مما هو معتقد بنحو عام. وتشير 
األرقام املعلنة مؤخرا من قبل مبادرة 
في  الصينية-األفريقيــة  البحــث 
جامعة جونز هوبكنز، إلى انخفاض 
الدول  الصيني لكل  اإلقراض  حجم 
املدرجة في  املقترضــة  األفريقيــة 
قاعدة بياناتها مبقــدار النصف في 
الســابق  بالعام  مقارنة   2017 عام 

عليه.
املقبولة  التفسيرات  أحد  ويتلخص 
لهذا التقشــف البادي في اإلقراض 

النمــو الصينــي بدرجة  لتباطــؤ 
كبيــرة بعدما وصل إلى معدل جتاوز 
%10 حتــى 2010. ومع حتول مصادر 
البنية  فــي  االســتثمار  من  النمو 
التحتيــة إلى اســتهالك األســر، 
السياسات  اهتمام صانعي  انحسر 
بتمويل التوسع في إمدادات السلع 
األساســية فــي أجزاء شــتى من 
العالم. وهناك تفســير آخر مقبول 

(وإن كان ال يســتبعد األول) وهو أنه 
رمبا وصلت التزامات الديون اخلارجية 
لــدى املقترضني حدا بــدأت تظهر 
عنــده صعوبات الســداد، مما جعل 
بنوك التنمية فــي الصني معرضة 
بشكل هائل للقروض املنطوية على 

مخاطر أو القروض العاطلة.
ورمبا ألقت املراحل املبكرة من موجة 
االقتــراض اخلارجي (أو فترة شــهر 
العســل) الضوء أيضا على أسباب 
حتول الوضع إلى شكل أشد خطورة 
الطلب،  ناحية  وأقل استقرارا. فمن 
العموميــة  امليزانيــات  ســهلت 
تقريبا)  الدين  من  (اخلالية  النظيفة 
نســبيا لكثير من الدول منخفضة 
الدخــل حــدوث هــذه املوجة من 
القروض، حيث كانت مبادرة البلدان 
الفقيرة املثقلة بالديون، التي تبناها 
الرســميني،  للدائنني  باريــس  نادي 
قد  األطراف،  متعددة  واملؤسســات 
كبير  جزء  بشــطب  بالفعل  قامت 
لتلك  السابقة  اخلارجية  الديون  من 
ــطبت  الدول (وفي بعض احلاالت شُ
كل الديــون تقريبا). أمــا من ناحية 
العرض، فقد أدت قلة أو عدم تعرض 
تلك الدول للديــن قبل ذلك الوقت، 
إضافــة إلى عدم اســتعداد بعض 
للعودة  الكبار  الرســميني  الدائنني 

إلــى اإلقراض التنمــوي بعد مبادرة 
شــطب ديون الدول الفقيرة املثقلة 
بالديون، إلى ظهور فراغ في اإلقراض 
الصني هذا  وقد مــألت  الرســمي. 

الفراغ.
ونُفــذ هذا الســيناريو من قبل مع 
تغير أســماء املقترضني واملقرضني. 
ويُبرز بحثي املشــترك مع فنسنت 
تريبيش،  وكريســتوف  راينهــارت، 
ازدهار  فتــرات  أن عواقب  حقيقــة 
أســعار الســلع وموجات القروض 
اجلديــدة ملنتجــي الســلع، تغلب 
وصعوبات  التعثــر  حــاالت  عليها 
أخــرى تتعلق بخدمــة الدين. لكن 
اجلديــد املالحظ هذه املــرة، جتاهل 
اجملتمــع الدولي للسياســات أيضا 
الصني  تبرمها  ثنائية  اتفاقيات  ألية 
الدول  مــع  الديون  هيكلــة  إلعادة 
الدخل، وهي  لها منخفضة  املدينة 
كثيرة، وجتاهله كذلك لطبيعة هذه 

االتفاقيات.
إن الصني ليست عضوا بنادي باريس، 
لذا فليــس هناك من األســباب ما 
يدعونا الفتــراض أن طريقة التعامل 
املعتادة مع مفاوضات الدين الرسمي 
تتعلــق بفهم ما قد يحــدث. وأظن 
أنه إذا زادت الصعوبات املســتفحلة 
بالفعــل التي حتيــط بخدمة الدين 

بني الكثيــر من دول العالم األشــد 
فقرا، فســيخلق ميــل الصني نحو 
الضمانات  ذات  القــروض  تفضيــل 
اإلضافية حتديات خاصة. كما قد تؤثر 
أحكام مثل هذه القروض على ترتيب 
األقدميــة بني الــدول املقرضة، التي 
الثنائية  القروض  املاضي  في  وضعت 

الرسمية في أسفل الترتيب.
النقد  أكــدت مدير عــام صنــدوق 
على  مؤخرا  الجارد  كريستني  الدولي 
باكســتان  طلب  على  املوافقــة  أن 
من  مســاعدات  علــى  للحصــول 
«شــفافية  يتطلــب  الصنــدوق، 
مطلقة» فيمــا يتعلق بديون الدولة، 
التــي يأتي كثيــر منها مــن مبادرة 
التي جتسد مجهودا  والطريق،  احلزام 
صينيا جبارا لتحديث البنية التحتية 
للتجارة والنقل عبر أوراسيا وأفريقيا. 
الطريق  بــأن  الجــارد  بيــان  ويوحي 
الشاق للكشــف الكامل عن الديون 
املستترة، قد مير عبر برنامج لصندوق 

النقد الدولي.

ترجمة: أمين السمالوي          
كارمن م. راينهارت: أستاذة النظام 
الدولــي في كليــة كينيدي  املالي 
لــإلدارة احلكوميــة فــي جامعــة 

هارفارد.
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حذام يوسف طاهر

كه يالن ُمحَمد
 

تُنشر في الصحف وامُلالت الئحة تضُم 
عناوين الكتب املوصية  بقراءتها مرفقة 
بتقريظ الشــخصيات العامة وما قاله 
هؤالء عن محتوى الكتاب وما أعجبهم 
في األُســلوب مع التنويه بأوجه الفائدة 
من قراءة الكتاب علــى غرار مايُعلُن من 
قائمة بعشــرة أفالم أكثر مشاهدًة في 
األســبوع وأصناف األطعمــة الصحية 
والتمارين  العذائيــة  وبرامــج احلميــة 
الرياضية إلنقاص الوزن.هنا تلعب وسائل 
اإلعالم دوراً كبيراً لترويج بنماذج ثقافية 
معينة فإنَّ الفضاءات أصبحت مفتوحة 
ملُشــاركة كل من  يريُد حشد اجلمهور 
حول  أفــكاره ومعتقداته السياســية 
أطروحات  مــن  ومايُقدمــُه  والدينيــة 
لتشخيِص جذور املشاكل واألزمات وفي 
ظل هذه الســيولة الثقافية والفكرية 
مــن الطبيعــي أن يكون املــرُء ُمتخذا 
قراراتــه بإيحاء ما َتُر عليــه من الصور 
واإلقتباســات التي تتواردُ على منصات 
إعالمية سواًء أكانت تقليدية أو جديدة.
باإلستناد إلى قدمناه آنفاً يصح توصيف 
ـه خاضع لســطوة وهيمنة  بأنَـّ الواقع 
املظاهر ويستوى في ذلك ماميكُن إعتباره 
سلعة مســوقة أو أسماَء ورموز تتصدر 
واجهة الفعاليات الثقافية. هنا المحيد 
من سؤاٍل بشأِن عوامل التأثير على رؤية 
وإختيارات اإلنسان ورغباته في واقٍع يضُج 
املتابــَع بوجود حلول  بخطابات توهــُم 
ســحرية ألزمات مركبة كمــا تدغدُغه 
بتوفير الفرص املتســاوية للجميع ،وما 
علــى صاحــب املشــروع إال أن يتمثَل 
األدوات  والبحث عــن  العصر  لشــروط 
التي ُتكنه من فك األلغاز لُِيصبَح قدوًة 

للنجاح.ومتربعاً على القمة.
آالن  السويســري  الصحافــي  يُشــير 
دوبوتون إلى ما أحدثته وســائل األعالم 
مــن إزدياد التطلعــات املاديــة وتغذية 
الرغبة اإلستهالكية لدى اجلماهير وذلك 
بنقل أخبار رجال األعمال ومنط عيشهم 
واإلهتمام بقصص جناحهم اخلارق.ويَذكُر 
مؤلف )عزاءات الفلســفة( ماحظي به 
كتاُب الرأســمال األمريكي أنتوني روبنز 
حيُث سردَ حتت عنوان )أيقظ العمالق من 

داخلك( من الترويج واإلنتشار وهو يتناول 
قصة إنطالقته من أصول متواضعة إلى 
أعلى مراتــب النجاح مؤكداً أنَّ ماقام به 
ليس معجزًة ومن املمكن ألي شخص أن 
يسيرَ على خطاه.بالطبع فإنَّ هذا الطرز 
من الُكتب يخدُم تكريس عقلية منطية 
تُرخي العنان لرغبات مادية إلى أن تُصبَح 
املكاســب املادية معياراً وحيداً للنجاِح 
املال  هــذا  خارج  اإلنســاُن  ومايحققُه 
اليُْعتــُد به إال إذا حتوَل إلــى آلية داعمة 

جلني مزيد من الربح.
القنوات  الرأســمالي  النظــام  وظــَف 
الكُتــب  منهــا  املتنوعــة  الثقافيــة 
واملطبوعــات فــي خدمــة دورة اإلنتاج 
واإلستهالك،وتكاثر عدد الزبائن. مايعني 
أن هــدف مــن العمل والنشــاطات لم 
يعد من أجل اإلنســان بــل لتوثني املال 
على حد قــول كارل ماركس. لــذا فإنَّ 
الثقافة في أحســن أحوالها تكتســُب 
داخل املتمعات الرأسمالية.  تزيينياً  دوراً 
األخطُر فــي هذه املنظومــة هو جتنيد 
كل الوســائل إلقناعــك باإلندماج في 
حركة الســوق ويكون الكتاُب أداًة ضمن 
إلى  إضافة  هذا  الرأســمالية  الترسانة 
مايُضُخ في وسائل التواصل اإلجتماعي 
ومواقع يوتوب مــن امُلاضرات عن جتارب 
الرأســماليني ورجال األعمــال العامليني 
املتابــع بإمكانية تكــرار ذلك  وإيهــام 
النجــاح في حياتهــم دون أن يكلفهم 
األمُر مجهوداً كبيراً،واحلال هذه يتصاعد 
ســقف توقعات يوما وراء اليوم، وتتسُع 
الفجوة بني مايطلُع إليه اإلنسان وماهو 

في متناوله.
وآخر صيحات العالم الرأسمالي تراه في 
الُعملــة األلكترونيــة بأنواعها امُلتلفة 
وما يُصاحبها مــن قصص آولئك الذين 
املاليني. إلى منصة  بواســطتها  وصلوا 

وقد يطيُب للمنضمني إلــى نادي رجال 
األعمال اجلدد تدوين سيرتهم في الكتب 
ويقومــون بنشــرها وذلك جلــذب عدد 
أكبر من األشــخاص لإلستثمار بعمالت 
ألكترونية.ومــن الواضح أن حجم القلق 
والتوتر راح يكبُر مبــوازاة هذه املُعطيات 
اجلديــدة إلى أن ُتحى احلــدودُ ملُتطلبات 
األفضل  ويكــون  ُمنفلتة،  وطموحــات 
ُ هــو من أكثــُر قدرًة على اإلســتهالك.
ومايجدرُ بالذكر هنا هو مالحظة القس 

اإلجنليزي جون بانيســتر التي يستشهُد 
بها آالن دوبوتون في كتابه )قلق السعى 
إلى املكانــة( عن طبيعة الرأســمالية 
إذ إكتشــف  بــأن الوافدين اجلــدد إلى 
أمريكا جنحــوا في دفع هنــود منطقة 
خليج َهدُســن ليرغبوا في أشياء كثيرة 
لم يحتاجــوا إليها من قبل،وذلك ألنهم 
لــم ميتلكوها قــط. وهذا ما يشــتغُل 
عليه النظام الرأســمالي بأنَّ تستهلَك 

مااليُضيُف إليك شــيأً واليسُد حاجتك 
الفكرية واملادية.

وما صدر للرئيس األمريكي السابق بيل 
كلينتون بعنــوان )الرئيس املفقود( وهو 
عمل روائي شــارك في صياغته الكاتب 
الشــعبي األمريكي جيمس باترســون 
يندرُج في خانة ماالحتتاُج إلى قراءته نظراً 
خللوه من أبعاد فنية حســب رأي النقاد 
واملُتابعــني ومع ذلك قديكــون من أكثر 

كتب مبيعاً ويُحوُل إلى فيلم ســيمائي.
يدرُس املفكر الســعود عبداهلل غدامي 
فــي مَؤلَفه )اليــد واللســان( موضوع 
مايُســمى بأكثر كتب رواجاً موضحاً أن 
ُمعظم تلك العناوين من تأليف الرؤساء 
واإلعالميني أو علمــاء النفس إذ تتصُف 
لغة هذه املؤلفات بالبساطة واألسلوب 
الســواليفي ويضرُب مثاالً طريفاً حول 
وقوع القاريء في فــخ العناوين اجلذابة 
منها كتــاب )كل مايعرفــه الرجال عن 
النســاء( مــن تأليــف آالن بيس.يقوُل 
أن وجدُت  الفضائي( ما  )الفقيه  صاحب 
هذا العنوان حتى أخذته مباشرة وبدأُت 
بنزع الغــالف وعندما تفصحته تفاجأت 

بوجود ثالثمائة صفحة بيضاء.
إذاً فإن رفوف املكتابــات مليئُة مبا ميكن 
اإلســتغناء عنهــا تامــاً مثــل املراكز 
التجارية املُكتظة بالســلع التي ليست 
مــن الضروريــات غيــر أن إدراكنا لهذه 
احلقيقــة المينعنا من شــرائها .يشــارُ 
إلــى أن كل توصية في املــال املعرفي 
هي مصــادرة لرغبة البحــث والتنقيب 
ولوال جود هــذه الرغبة ملا يتطور العقُل 
وتنضُج األفكار.هنا رمبا يسأُل سائُل هل 
ثمة سبيل لتحصن من مؤثرات خارجية 
فــي إختياراتنا هل نتجول في األســواق 
ونرددُ مثل ســقراط )ما أكثر األشــياء 
التي النحتــاج إليها( ماذا لــو أن قيمة 
اإلنســان تكمن فيما ميتلكه وإنسياقه 
وراء امُلددات السائدة في التذوق والفكر؟ 
بكل  الثقافــة  إكســاب  ميكــن  كيف 

أشكالها بعدا إنسانياً من جديد؟
 قد تتمثُل الرهانات البديلة في اإلهتمام 
مبا ينمي احلس اإلنســاني ويتعالى على 
والدينية  والقومية  الطبقية  اإلعتبارات 
ألنَّ كل ذلك صار من العوامل التي تزيُت 
عجلة نظام يقــدُس الربَح ويبخُس فيه 
اإلنســان. يقول املفكر املصري ســمير 
الرأســمالي المينع من  النظام  بأن  أمني 
وجود شــخص ميســك بيِد علبة كوكا 
كوال وبيد أخرى يحمل شعارات ُمتطرفة    
عدا ذلك يجــُب التفادي من الكتب التي 
تتضمــن وصفــات جاهزة توهمنــا بأنَّ 
مانعيش فيه هو من املسلمات واألنظمة 
املالية والسياســية التــي حتكمنا قدر 
المفــرَّ منها.ألنَّ هذه األفــكار ماهي إال 

أيدولوجية الطبقة احلاكمة.

 
قبــل أيــام اطلعت على منشــور فــي مواقع 
التواصــل االجتماعــي )فيس بــوك(، للكاتب 
شــوقي عبد األمير وكان في زيارة ملرقد الشيخ 
منصور احلالج، وبقدر ما أسعدني زيارة األستاذ 
عبد األميــر لهذا املــكان بقدر دهشــتي من 
اهمال االعالم لهذا االســم الكبير في ســماء 
االدب والفكر والفلسفة، فلم يجر ذكره في أي 
مناسبة ثقافية ومجتمعية، مع انه شخصية 
تســتحق منا البحث واالشــارة الشتغاله في 

أكثر من مجال أدبي.
وملن ال يعرفه من قرائنــا األعزاء ومتابعينا على 
ثقافيــة الصباح اجلديد، فهو أبو عبد اهلل او أبو 
الغيث احلسني بن منصور احلالج )858 26- مارس، 
922( (244 هـ 309 هـ( من أعالم التصوف، ومن 
أهــل البيضاء وهي بلده قرب واســط الواقعة 
علــى بعد 180 كــم جنوب العاصمــة بغداد، 
احلالج ولد في منتصــف القرن الثالث الهجري 
ونشــأ بالعراق، وُقتل في سنة ثالثمائة وتسعة 
هجرية، وفي سٍن مبكرة جًدا، وهو بعد غالٌم في 
السادسة عشــرة من عمره، اتصل بالصوفية، 
ولبــس حرفتهم، وتتلمذ علــى ايدي أعالمهم 
كاجلنيد، وسهل التســتري وغيرهم، ثم أصبح 
له هو نفســه مع مرور األيــام مريدون كثيرون، 
كان يعبر عنهم في قصائــد بقوله: “أصحابي 

وخالني”.
ولكن حــال احلالج لم يعجب اعــالم الصوفية 
آنذاك، ألنه كان يجاهر مبــا يفكر به ويعبر عنه 
بوضوح، بينما هم جلأوا الى عدم البوح مبا يفكرون 
به ويبحثون عنه، واختاروا العزلة على االختالط 
بالناس، فنشــأ خالف بينهــم، في الوقت الذي 
كان احلالج يتنقل بني الناس ويتحاور معهم في 
أمور عدة، عبر احاديث واضحة ومباشــرة، وهو 
يتنقل بينهم داخل األسواق واألماكن املزدحمة، 
واحيانا يختلط معهم بأحاديث رمزية ال يفقها 
اجلميع، حتى انهم كانوا يرفعونه على مستوى 
البشــر!، البعض منهم كان مفتونا به، لدرجة 
انهم عندما عرفوا مبقتله، لم يصدقوه وانتظروا 
عودته للحياة بحجة ان من قتل كان شــبيهه 

وليس احلالج بحق.
كان احلــالج شــجاعا بنقــده ألحــوال البالد، 
ورفضه ملا كان ســائدا في عصــره، وحتما لم 
يعجب مــن كان يقود البالد ولــم يتقبلوا منه 
انتقاداته، فدبروا له مكيدة لقتله واخلالص من 
شر فصاحته وشجاعته وفضحهم بني الناس، 
فكانــت محاكمتــه صورية حســب ما تقول 
الكتــب وقتل بطريقة بشــعة )فقد جلد ألف 
ســوط، وُقطعت يداه ورجــاله، وأحرقت جثته، 
ورمي برمادها في نهر الفرات وُعلق رأســه بباب 
الكرخ(على يد حاقدين علــى أي تغيير، مثلما 
يحصل اليوم، مع من يدعو الى التغيير وكســر 
حاجز الصمت، فمرة يعتقل الداعي لهذا ومرة 
يتم اغتياله واحلجج كثيرة والتبريرات أكثر من 

اتباع املسؤولني!
يقع مرقده في جانب الكــرخ من مدينة بغداد 
في العراق، خلف مبنى مستشــفى الكرامة، 
وتبلغ مساحة املرقد 150 متر مربع، ولقد تهدم 
فأعيد بناؤه عــام 2005م، وبتصميم حديث من 

قبل ديوان الوقف السني في العراق.

الحالج .. البطل 
الداعي الى التغيير

الثقافة وسطوة الترويج

قصائد قصيرة.. للشاعر األمريكي ريتشارد بروتيغان

دراسة

ترجمات

اصدار

جانب من شارع املتنبي

ترجمة سوران محمد

)1)
 فقط ألن .. فقط ألن
الناس يحبون عقلك

ال يعني ان ميلكوا جسدك كذلك

)2)
1.)بوو( لألبد أدور مثل شبح

من اجلزء السفلي العلوي
أنا مســكون بالفراغ الذي اعيشــه من 

دونك

)3)
رجاء هل تفكر في
بقدرما أفكر فيك؟

)4)
روميو وجوليت

إذا كنت ستموتني من أجلي
انا سوف اموت من اجلك

وسيكون قبورنا مثل محبني
يغسالن مالبسهما معا

في غرفة الغسيل
إذا كنت ستحضرين الصابون

فأنا سأحضر املبيض

)5)
القصيدة اجلميلة

أذهب إلى الفراش في لوس أجنلوس أفكر 
فيك

)6)
%15

انها حتاول احلصول على األشياء
من الرجال

لكنها ال تستطيع
ألنها ليست أجمل

مبقدار 15 ٪

)7)
قبعة كافكا

مع هطول املطر
جراحيا علی السقف

أكلت طبق من اآليس كرمي
التي بدت مثل قبعة كافكا.

)8)

أنا أعيش في القرن العشرين
أنا أعيش في القرن العشرين

وأنت ترقدين بجنبي
كنت غير سعيدا عندما منت

لكن لم يكن بوسعي فعل شيء
هكذا.. شعرت باليأس

فوجهك اجلميل جعلني ال أتوقف
عن وصفها

 وليــس هنالك شــيء ميكننــي فعله 
ً ألجعلك سعيدا

مادمت نائما

)9)
دعونــا ان نرحــل إلى البيــت األمريكي 

اجلديد
هنالك أبواب تريد أن تتحرر

من مفاصلها
کي تطير مع غيوم تامة

هنالك نوافذ تريد أن تكون
طليقا  من االطر

كي تهرب مع الغزالن
في مروج الفناء اخللفي للبلد

هنالك جدران تريد أن جتوس مع اجلبال
في وقت مبكر عند الغسق.

هنالك أرضيات
تريد هضم األثاث

و حتويلها الی الزهور واألشجار
هنالك أسطح

تريد السفر بأمان مع النجوم
خالل دوائر الظالم

....................................

)1( بوو: اســم الكلب الــذي ضاع من 
الشاعر.

)2( ولد الشــاعر في 30 يناير 1935 في 
مدينــة تاكومــا، واشــنطن، الواليات 
املتحدة.. بدأ مشواره  االدبي في أواسط 
اخلمسينيات للقرن املاضي، کان متأثرا 
بكتــاب کالـ: جــاك كيروك، تشــارلز 
همينغــوي،  إرنســت  بوكوفســكي، 
کارلــوس وليــم كارلوس، لــه  العديد 
من املؤلفــات مابني الشــعر والقصة 
والرواية، من  اهم رواياته صيد ســمك 

سلمون املرقط في أمريکا 1967.
وقد متيز بأســلوبه اخلاص في الكتابة، 
حيــث كان ميــزج بني الفكاهــة واجلد 

لرسم واقع خيالي.
کان للبؤس واحلرمان حضورا دائما في 
حياتــه و نتاجاتها االدبيــة، ففي عام 
1956 علی ســبيل املثال قام بكســر 
زجاجــة شــباك ملرکز للشــرطة كي 
يسجننونه  حيث يکون بوسعه االكل 
فــي الســجن، لكن ســرعان ما خاب 
ظنه عندما مت حتويله الی املستشفی 
الشيزوفرينيا  عالج  لتلقي  النفســي 
بالصدمــات  العــالج   - والبارانــوي 

الكهربائية-
انتهی مشواره االدبي عندما انتحر في 
بولنيســا، كاليفورنيا في 16 سبتمبر 

1984

أحالم يوسف
 

بصوت ملــيء باملبــة، وبأصابع تخط 
الفــرح رغم الوجــع، أهدانــي الكبير 
روحا وفكرا الكاتب حســب اهلل يحيى 
االوجاع  )أصابع  القصصية  مجموعته 
الشــؤون  دار  عن  الصادرة  العراقيــة(، 
بخمســة  الثقافة،  وزارة  في  الثقافية 
وعشــرين قصة قصيرة، حملت معها 
أوجاع العراقيني، على مدار أعوام، كتبها 
األستاذ حســب اهلل يحيى في عامي 
2014 ــ 2015، لتكون وثيقة شــاهدة 
لكل خيانــات القــدر، وخيانات الوطن 

والضمير، لتشــكل بذلك ملحمة من 
تاريخ العراقيني املوجوع بسبب حماقة 
من يسمون أنفسهم قادة وسياسيني!

الغالف  فــي ظهــر  الكاتــب  يقــول 
للمجموعــة: "انه خالصة 73 عاما من 
االوجاع العراقية التي عشت نبض كل 
حلظــة منها .. من هنــا أجدني امتحن 
األعــوام بتجارب جريحــة ومغرقة في 
باألحزان وثقل الزمن الذي عشته سواء 
على صعيد الواقع او املتخيل، والتماس 
املباشــر والتفاعل مع شخصيات أدرك 

طبيعة هواجسها ومراراتها الثقيلة.
نعم هناك صفحات مشــرقة ونسائم 
مــن الفــرح اال ان هذا الفــرح املرد ال 
ينتج تفاعــال كما التجارب التي تتحن 

االنســان فــي أدق مشــاعره وطبيعة 
تكوينه.

ومع اننــي ال اريد ان تتحول الكتابة الى 
نواح وامنا اريــد التعبير عن واقع صديء 
البد مــن تغييره وهو أمر اســعى اليه 
واكافح من أجله على طوال املدى الذي 
استشــرف تغيراته بالوعي املســؤول 
ويتساءل  الصادقة."  احلميمة  واملواقف 
بعدهــا: هل افلحــت؟  .. وعندما كنت 
اتنقل بني القصــص، انتهي من قصة 
بأخذ  نفســي  فأُلــزم  بأخــرى،  ألغرق 
نفس عميــق ليمكنني مــن مواصلة 
القــراءة ألصابع االوجــاع العراقية دون 
االستســالم لنوبة نواح رمبا لن تنقطع 

لتراكم اوجاعنا منذ عقود!.

أصابع االوجاع العراقية تتراقص على ايدي حسب اهلل يحيى

 ريتشارد بروتيغان
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17 منوعات

بغداد - وداد ابراهيم:
أطلــق عليهــا نورســة العراق، 
العراقــي  للتلفزيــون  قدمــت 
بني مسلســل،  فنياً،  70 عمــاً 
ومتثيليــة، ووقفت فيما يصل الى 
200 عمل إذاعي، وكان للمســرح 
حصدت  إعمالهــا،  مــن  نصيباً 
اجلوائــز والشــهادات عن مجمل 

اعمالها الفنية كممثلة.
سهى سالم، ضيفة منتدى ابداع 
املرأة التابــع ملدينة االبداع االدبي 
املنظمة اليونسكو، شدت انتباه 
املتنــوع بحديثها عن  اجلمهــور 

الفن والدراما العراقية.
الشــعراء،  مــن  اجلمهــور  كان 
واســاتذة جامعات، ومهندسني، 
وقليل مــن االعاميني، وان غابت 
الفضائيــات، ولــم يكــن هناك 

حضور من الفنانني. 
حتدثت عن رحلتها الفنية فقالت: 
ان مــا عزز في روحــي حب الفن 
هو أني من عائلــة فنية، فكنت 
ارافق ابي املرحوم طه ســالم الى 
األســتوديو، وحني يكــون لي دور 
معني، كان يتركنــي حتى أكمل 
مشــاهدي الفنية مع مجموعة 
أنهم  الفنانني، كنت اشــعر  من 
وعائلتي  وشــقيقاتي،  أشقائي، 
ادوار  الكبيــرة، حتى صارت لــي 
كثيــرة في التلفزيــون، واالذاعة، 

واملسرح.
فقالــت:  حديثهــا  واكملــت   
تراجعت اعمالــي من عام 1995، 
حني دخلت األستوديو في تلفزيون 
العراقية لتجسيد دوري في إحدى 
فوجدت  العراقية،  املسلســات 
وجوهــاً ال تنتمي الــى الفن، وال 

عاقــة لهــا بالوســط الفني، 
فتركــت دوري وخرجــت من دون 

رجعة حتى عام 2001.
وأضافــت :علــى الرغــم من ان 
املسلســات العراقية  لها تأثير 
كبيــر على اجملتمــع العراقي، بل 
واصبحت تشــكل جزًء كبيراً من 
حياته، باالخص ما يتعلق بالتراث، 
املنهاج  تــدرج ضمــن  وصــارت 
السنوي للتلفزيون، فحني يعرض 

اجملتمع  كان  العراقي  املسلســل 
يترقبه بشــغف، وحــني تنتهي 
احللقــة يبدأ نقاش فــي العائلة 
وصار  القصــة،  تفاصيــل  حول 
جمهور  العراقــي  للمسلســل 
عربــي كبير، وحتــى االن يعرض 
العربي مسلسل  تلفزيون املغرب 
والذي قدم ب150  الكام(،  )احلى 
االعمال  اهــم  من  وهــو  حلقة، 
التي شــاركت فيها، نعم كانت 

اال  لرقابة،  تخضع  املسلســات 
اني كنت اجــد ان مهمة الرقابة، 
هي ان تضع الفنان في أمان، لكن 

بدأت عاصفة 
تعصف بالوســط الفنــي، منذ 
املاضي  القرن  من  التســعينيات 

وازدادت بعد عام 2003
االعام  عــن  ابتعد  كنــت  لهذا 
وحتى  لســنوات،  والفضائيــات 
االن، الن ال جديد عندي، وال هناك 

أي منجز فني، ألحتــدث عنه، وما 
قدمته فــي املاضــي كتب عنه 
العراقي،  الفنــان  ان  الكثير.بــل 
والدرامــا التلفزيونيــة، والفــن 
بشكل عام، قد تعرض للتهميش، 
الفضائيات  عبــر  يقدم  ما  وصار 
الشــخصية،  تدمير  الــى  يدعو 
وحتــى برامــج االطفــال، اي ان 
تقدمــه من  ومــا  الفضائيــات 
وبرامــج مصــدر  مسلســات، 

خطر علــى شــخصية املراهق، 
والطفــل، وكل افــراد العائلــة، 
فحــني يكون البطــل مجرماً، او 
البطلة شخصية سلبية، فكيف 

يتعامل املشاهد مع هكذا دراما.
للعتاب من  أتعــرض  لذا كنــت 
وعبارة  اجلمهور، في كل مــكان، 
متكررة، تواجهنــي) اين انتم اين 
الدراما العراقية( دون ان يكون لي 

جواب. 
اما عــن االعمال التي قدمت بعد 
قدمت  نعم  فقالــت:   2003 عام 
بعض الفضائيات العراقية اعماال 
عراقيــة تتحــدث عــن االوضاع  
السياســية، واالجتماعيــة وما 
تعرض له العراق من هجمات، اال 
انها قليلة جدا، مثل مسلســل 
فوبيــا، واملواطــن ج، والدهانــة، 
ومسلســل ســارة خاتون، الذي 
كنــت بطلــة فيه، اذ جســدت 
شــخصية امرأة عراقية اسمها 
شــخصية  وهي  خاتون،  ســارة 
مهمة جدا، اذ اطلق اسمها على 
منطقة فــي بغداد، ويتحدث عن 
والطوائف  القوميات  العاقة بني 
العراقية، وتاحمها، وانسجامها، 
وكتب اجلزء الثاني من املسلسل، 
اال انه لــم ينتج حلد االن، واجد ان 
هناك تفاصيل كثيــرة في حياة 
املمكن  العراقيــة من  املرأة  هذه 
الكتابــة عنها بشــكل اوســع 
واكثر، لكن هل سيكتب؟ وهناك 
الكثيــر من النصــوص املكتوبة 
ودخلت عملية الفحص لكن لم 
تنتــج حلد االن، ذلــك الن الدراما 
العراقيــة قد تراجعت بشــكل 

كبير.   

بعد 70 عماًل تلفزيونيًا و200 عماًل إذاعيًا 

هل توقفت »نورسة العراق» سهى سالم عن الفن؟
10كانون األول انطالق مهرجان الواسطي في 

دورته 12
حددت دائــرة الفنون العامة، يــوم االثنني املصادف 10-

12-2018 املقبــل، موعــداً النطاق فعاليــات مهرجان 
الواســطي بدورته الثانية عشرة، أعلن ذلك املدير العام 
الدكتور علــي عويد العبادي، خــال اجتماعه باللجان 
التحضيرية للمهرجان. وقال ان املهرجان تقام فعالياته 

في القاعات الفنية للدائرة. 
وبني املدير العام ،ان الدائرة شــرعت منــذ مدة بأعمال 
تهيئة القاعات والصيانــة واعادة التأهيل، ضمن خطة 
اعدت مسبقاً بهدف اخراج املهرجان بأبهى صورة تليق 
بهذا الصرح الشــامخ الذي احتضن ورعــى رواد الفن 

التشكيلي العراقي املعاصر .
وأشــار الى ان االيام املقبلة ستشهد االعان عن اسماء 
الفنانني املشــاركني في فعاليات املهرجان، اذ مت اختيار 
االعمــال من قبل جلنة فنيــة متخصصة ضمت نخبة 
من االســماء االكادميية الفنية في الساحة الفنية، وان 
الدائرة لــن تتدخل باختيارات اعضــاء اللجنة لألعمال 
التي ستعرض ضمن فعاليات املهرجان ، مبيناً ان الدائرة 
شكلت خمس جلان ســاندة وهي ) اللجنة التحضيرية، 
وجلنة التصميــم والطباعة، اللجنــة االعامية، جلنة 

املراسم، جلنة الضيافة والتشريفات(.
وختم العبــادي قائــاً : ان اهم ما مييز الــدورة الثانية 
عشرة ملهرجان الواســطي عن الدورات السابقة هو ان 
هناك برنامجا اعد لهذا الغرض ، كما سيشهد تنظيم 
حلقة نقاشية ونقدية عن املهرجان، وسيكون هناك يوم 

لاختتام.
جدير بالذكر ان مهرجان الواسطي حمل هذه التسمية 
منذ عام 1972 اذ كان يقام كل سنتني، توقفت فعالياته 

ألكثر من مرة ألسباب مادية وتنظيمية.

فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات 
داعش

أنتج جتمع »فنانو العراق« فيلماً وثائقياً عن رحلة قامت 
بها مجموعة من املصورين الفوتوغرافيني ملدينة املوصل 

في عام 2016 بعد اعان النصر على داعش.
ويســرد الفيلم توثيــق املصورين لكل اخمللفــات واالثار 
التي تركتهــا عصابات داعــش االرهابية في محافظة 
نينــوى وحجم اخلراب الذي تســببت به تلك العصابات 
االجرامية.وأصدر التجمع هذه الصور على شكل كتاب 

يعد األول من نوعه في العراق والعالم.
وقد انتج الفيلم جتمــع »فنانو العراق« بفريق تكون من 
تيسير مهدي وأحمد الفكيكي و بشار علي بالتصوير، 
و عمار الشــويلي في املونتاج ومحمد الامي باالخراج 

ليكون وثيقة تعرض في احملافل احمللية والدولية.

جامعة بريطانية تنتج أول فيلم بلغة بابل 
القديمة

تســتعد جامعة كمبريدج البريطانية النتاج أول فيلم 
بلغة بابل القدمية. ويدور الفيلــم عن قصة ثأر وانتقام 

بابلية، تظهر في أول فيلم باللغة األكادية في العالم.
وهي قصــة درامية وكوميدية حول الثأر تعود لعام 700 
قبل املياد، مت تصويرها ألول مرة، باســتخدام لغة بابل 
القدمية التي لم يتم التحدث بها منذ 2000 عام. وأنتج 
الفيلم أستاذ في جامعة كمبريدج البريطانية وطابه، 

باالستناد الى قصيدة عمرها 2700 عام.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 
ذكــر تقريــر لــألمم املتحــدة، أن 
املســببة  الغازات  انبعاث  معدل 
لاحتبــاس احلــراري قــد يتجاوز 
املســتوى املطلوب للحفاظ على 
بنحو درجتني  األرض  زيادة حــرارة 
مئويتني فقط خال القرن احلالي، 
إذ أن الزيادة ســتتراوح بني 13 و15 

مليار طن في عام 2030.
وحلل التقرير الســنوي التاســع 
لبرنامج األمم املتحــدة للبيئة أثر 
أهداف وسياســات الدول خلفض 

إذا كانت كافية  االنبعاثات، ومــا 
درجات  في  الزيادة  متوسط  جلعل 
احلرارة على مســتوى العالم عند 
حــد أكثر أمانا يقــل عن درجتني 

مئويتني.
ويأتي هذا التقييــم قبل أيام من 
املتحدة للمناخ  انعقاد مؤمتر األمم 
الذي سيبدأ في بولندا في الثاني 
من ديسمبر املقبل ويستمر حتى 
14 من الشهر ذاته. ومن املقرر أن 
املؤمتــر عن »كتاب  يتمخض هذا 
قواعد« عن كيفيــة تنفيذ اتفاق 

2015 والذي  باريس املبرم في عام 
يهدف ألن تتــراوح الزيادة العاملية 
1.5 درجة  بــني  احلرارة  درجات  في 

ودرجتني مئويتني.
للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  وقال 
إن املعدل السنوي لانبعاثات بلغ 
53.5 مليار طن في عام 2017 وهو 
رقم قياســي بعد ثاثة أعوام من 
التراجــع. ولم يكن من املنتظر أن 
ذروتها في  إلــى  االنبعاثات  تصل 
عام2030، ناهيك عن مســتواها 

بحلول عام 2020.

االنبعاثات  أن معدل  التقرير  وذكر 
في عــام 2030 يجب أن يكون 25 
في املئــة أقل من معــدل العام 
املاضي حتــى تكــون الزيادة في 
درجة حــرارة األرض بنحو درجتني 
فقــط، وأن تكون مبعــدل 55 في 
املئة أقل حتى تكون الزيادة بنحو 

1.5 درجة فقط.
وأضــاف »االنبعاثــات املتزايــدة 
)مواجهتها(  إجــراءات  وقصــور 
تقرير هذا  الفجوة خال  أن  يعني 
العام ســتكون أكبر من أي وقت 

مضى«.
واتباع سياســات املنــاخ احلالية 
ســيقلل االنبعاثات مبا يصل إلى 
ســتة مليارات طن في عام 2030 
وهو ما يعني أن درجة حرارة األرض 
ســتزيد بنحو ثاث درجات مئوية 

بحلول عام 2100.
وتابــع التقرير »إذا لم يتم ســد 
عام  بحلــول  االنبعاثات  فجــوة 
2030 فمن املعقول جدا أن يصبح 
هدف جعل زيادة حرارة األرض دون 

درجتني مئويتني  صعب املنال«.

وبالتالي فــإن حتقيق هذا الهدف 
ســيتطلب من الدول أن تضاعف 
جهودها احلالية بثاثة أمثال فيما 
ســتحتاج الدول إلــى مضاعفة 
جهودهــا احلالية بنحو خمســة 
1.5 درجة  أمثال حتى حتقق هدف 

األكثر طموحا.
للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  وقال 
إن جهود أكبر 20 دولة في العالم 
من حيــث االقتصاد لــن جتعلها 
مجتمعة حتقق تعهداتها في هذا 

الصدد بحلول عام 2030.

األمم المتحدة تحّذر من االحتباس الحراري قبيل صدور كتاب عن تغير المناخ

سهى سالم
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حاوره سمير خليل
مابني املسرح والسينما والتلفزيون 
يتحرك سعد هدابي بثقة وبذهنية 
متوقدة ووعي مبا يحيط بنا، وبرغم 
االشــتغاالت  هذه  احتواء  صعوبة 
والســيطرة عليهــا اال ان هدابي 
جنح ان يفرض رؤاه ورســم خطوات 
واملعرفة  الثقافة  اساسها  ناجحة 
التــي نهلها مــن واقــع مدينته 
الطيبــة، الديوانيــة التــي يفخر 

بانتمائه اليها.

 هدابي امسك برمانتي املسرح 
والسينما في آن واحد، ومن هنا 

يقول:
-انا شخصيا منشطر على نفسي، 
في  مايندرج  بــكل  اجدني مهتما 
منحني  وقــد  االشــتغال،  الئحة 
املسرح فســحة من التفاعل على 
مستوى الصورة وامللفوظ اللساني. 
السينما لون ساحر ولد من طيف 
املســرح، وكالهما قريب مني على 
مســتوى التأليف واالخــراج، أجد 
بالســينما آلية التحرر من ايقونة 
املسرح، لالنطالق نحو فضاء أرحب، 
بلغــة اشــتغالية أكثــر فاعلية، 
الى صيرورته  املسرح  لكن يشدني 

املهيبة وعمله الثر". 

* أيــن يقــف ســعد هدابــي من 
خارطة املسرح العراقي؟

 -أقــف حيث انــا االن، معنيا بكل 
التأســيس  داخــل حقل  مايقــع 
العديــد من  واالضافــة. قدمــت 
االعمال املســرحية التــي تعتمد 
منظومة اجرائيــة املرئي، وحققت 
النجاحات واجلوائز، انا لست ببعيد، 
انظــر الــى الفعالية املســرحية 
اتنفس من  فانــا  بانتماء حقيقي، 
رئة املســرح. اصدرت كتابي االخير 
الذي يحمل عنوان (ابصم باســم 
اهللا) في هذا العام، وكل ماورد في 
هذا الكتاب من نصــوص جاء من 
البحث امليداني في السعي لتأليف 
العرض املسرحي شكال ومضمونا.

* مــا حــدود االزمة التــي مير بها 
الفــن العراقي عموما واملســرح 

خصوصا؟
 -الفــن العراقي عمومــا، ضحية 
التــي  السياســية  التحــوالت 
عصفــت بــه بنحو مباغــت، وما 
تبعها مــن ازمات خلقت قطوعات 

وحتوالت، وهناك تقشفات إنتاجية، 
بالفن  والتهاءات مصيريــة دفعت 
عموما ليغرق في معترك ما يحدث، 
ووضع  التسويق،  عن طموح  بعيدا 
اســتراتيجيات تبشــيرية ملا يطرأ 
املنجز االشــتغالي  من حداثة في 

العراقي برمته.
 املســرح صار مختصرا على نسق 
بادوات  (مهرجاناتــي)  اشــتغالي 
داخل  باملشــتغلني  وشحة  فقيرة 
التذاكر  العرض. حتكمهم بطاقات 
ملهرجانــات تقــام هنــا وهنــاك، 
فاختطف بريق املســرح الثر، وصار 
مجرد رقم بني األرقام، عكس ماكان 
يحتفى به لريادته ونزوعه احلداثوي. 
اننا امام تغييب كبير، امام فوضى 
القرار، ولو بقــي احلال كما هو االن 
في ظل هذه االزمات على مستوى 
الدرامــا التــي ماتت، والســينما 
التي ال تتنفــس اال من خالل جتارب 
شخصية متباعدة، او املسرح الذي 
يعاني ضياع النهج على مســتوى 
وخيمة،  العواقب  فستكون  اإلدارة، 

نحن في حالة مخيفة من التراجع. 

* هــل اســتطاع الفــن العراقي 
بكل اشكاله التعبير عن واقعنا 

اليوم؟ 
 -الفن مرآة الواقــع، وعجلة احلياة 
ترتبــط حتمــا بالنتاج البشــري، 
والفــن اول ما بزغ على مســتوى 
التعبير اإلنساني، وللفنان العراقي 
تاريــخ ثر بالتعبير عــن الواقع عبر 
مراحــل تاريخية حلضارة ســومر، 
الفنان  زال  وبابل، وما  واشور، واكد، 
ينهل من الواقع ويترجم اشكاالت 
الواقع وتسليط الضوء على عجلة 

التطور.
وتأثيرها على  الطيبــة  وعن مدينته 
الديوانية مهبط   : شــخصيته، قال 
الهامي ومستقر حياتي. هذه املدينة 
التي تغفو على نهر الفرات، منحتني 
احقيتــي فــي الوجود، واســهمت 
ببناء شــخصيتي. وهبتني مالمحي، 
ولها دور كبير في بناء شــخصيتي. 
واناســها  واعرافهــا،  تقاليدهــا، 

الطيبــون، وطقوســها الثــرة. لقد 
منحتها وجــودي برمته، وقدمت لها 
ما ينبغي ان يقدم االبن البار، وما زلت 

مدينا لها بالكثير. 
حصل ســعد هدابي على عدة جوائز 
خالل مشــاركاته بعــدة مهرجانات 
محليــة وعربية نذكر منهــا: جائزة 
الشــارقة لإلبداع، وجائزة الســعفه 
الذهبية ملهرجان القاهرة السينمائي 
وجائزة  (الثالســيميا)،  فيلــم  عــن 
مهرجــان القاهرة الســينمائي عن 
فيلم (نفــوس مطمئنه)، إضافة الى 
اجلائزة الذهبية في مهرجان ســوريا 
السينمائي الدولي 2018 عن سيناريو 

فيلم (ذهان).
 محليــا، حصل على جائــزة أفضل 
كاتــب درامي عراقي عــام 2012 عن 
الطريق) ملؤسسة  مسلسل (خارطة 
عيون العربي للثقافة، وجائزة أفضل 
كاتب درامي عراقي عام 2015 وجائزة 
أفضل مخرج عن مسرحيات(ارحتاالت) 
 2012 صديقــة)  و(بنيــران   2011

و(العباءة) 2014 و (كوليرا) 2016 ".

اجلملة  ليســت  "التفاهة"  نظام 
أو العبارة أو الشــعار الذي اخترته 
أنا العبد املســكني لكي أصف به 
نظــام احلكم احلالــي أو األنظمة 
مدى  على  املتعاقبــة  الســابقة 
العقــود والقــرون املاضيــة، وإمنا 
 (Mediocratie) التفاهــة"  "نظام 
كتاب  عنــوان  هو  نقصــده  الذي 
الكنــدي  الفيلســوف  أطلقــه 
املعاصر أالن دونو، هذا الكتاب الذي 
شغل الدنيا وأقامها ولم يقعدها 
والى  املكتبــات  فــي  منذ طرحه 
يومنا هذا، حيــث حظي باهتمام 
في شــؤون  واملهتمني  املفكريــن 
واجملتمع  واالقتصــاد  السياســة 
والفلسفة والثقافة وغيرهم.. في 

أرض اهللا الواسعة.
نظام التفاهــة.. فتح باب النقاش 
علــى الكثيــر من بواطــن األمور 
واإلشــكاليات  والقضايا  واخلفايا 
نعيشــها  التــي  واالزدواجيــات 
ونتعايــش معهــا في الســراء أو 
الــذي فعله ويفعله  الضراء.. وما 
"التافهون" بنا ومبصائرنا وبأحالمنا 
ومجتمعاتنــا.. ولهــذا يقول دونو 
وســيطروا  احلرب،  التافهون  "ربح 
علــى عاملنــا وباتــوا يحكمونه"، 
ومن األســباب التي يعــزو "دونو" 
ذلــك إليها تغير مفهــوم العمل 
في اجملتمعــات. يقول "إن «املهنة» 
صــارت «وظيفة»، صار شــاغلها 
يتعامل معها كوســيلة للبقاء ال 
غير، ميكن أن تعمل عشــر ساعات 
في  قطعــة  وضع  علــى  يوميــاً 
ســيارة، وأنت ال جتيد إصالح عطل 
بسيط في سيارتك، ميكن أن تنتج 
غذاءً ال تقدر على شــرائه، أو تبيع 
كتباً ومجالت وأنــت ال تقرأ منها 

!"ً سطرا
وعن تأثيــر أنظمة احلكم في دعم 
مثالً  "دونــو"  يضرب  "التفاهــة" 
أنــه عندما جــاء التكنوقراط في 
بريطانيــا إلى احلكم، اســتبدلوا 
السياســة مبفهــوم «احلوكمة»، 
الشــعبية  اإلرادة  واســتبدلوا 
مبفهــوم «املقبوليــة اجملتمعية»، 

«الشــريك»، في  واملواطن بكلمة 
النهاية صار الشــأن العام تقنية 
ثل  «إدارة»، ال منظومــة قيــم ومُ
وصارت  عليــا،   ومفاهيم  ومبادئ 

الدولة مجرد شركة !
أما كيــف ميكن مواجهــة نظام 
التافهــني..؟ يقول دونــو: "ما من 
وصفــة ســحرية، فاحلــرب على 
لنظــام  خدمــة  أدت  اإلرهــاب 
الشــعوب  جعلــت  التافهــني، 
تستســلم إلرادات مجموعات، أو 
ميلكون  كأنهم  ألشــخاص،  حتى 
عناية فوقية، بــدل أن تكون تلك 
احلرب فرصة لتســتعيد الشعوب 
قرارها، إنه خطــر «ثورة تخديرية» 
جديــدة، غرضهــا تركيــز حكم 

التفاهة." 
ونحــن نقــول إن أصابــت نظرية 
"دونو" أو أخطأت يبقى الواقع على 
األرض هو الذي يفرض نفسه على 

طبيعة اجملتمعات !
وأنا أحتدث مــع صديقي عن هذه 
مني  طلب  العصريــة  النظريــة 
فقلت  "التفاهة"  لـ  تعريفاً  بدوره 

"مفردة"  ليست  إنها  له: 
مبتكرة،  أو  جديدة 

أنا  أجتهد  حتى 
تفســيرها  في 
بل إن مجتمعنا 
يردد  تعرف  كما 

املفردة كلما  هذه 
تصرفاً  أو  حالة  رصد 
ســلبياً من شخص 
أو  باحلمق  يتصــف 
أوالتفاهة  احلقــارة 

الشخصية  ضعف  أو 
"هذا  مثــال  فيقولون 

د تافه"!  شكَ
أمــا أنــا فأجــد أن من 

تنتقــد  أن  التفاهــة.. 
وأنت  أو قضية ما..  موضوعاً 
جتهل حقائق األمور وال متتلك 
أوليات املوضوع !، كذلك فإن 
من "التفاهــة" أن تخرج في 
تظاهرة أو مسيرة احتجاجية.. 

وأنــت ال تعرف الدوافع واجلهات 

التي تقف وراءها ..!
 ومن التفاهة.. أن يبحّ صوتك وأنت 
تهتف أو تقوم بترديد الشــعارات 
من دون أن تعرف مغزاها أو معناها 

!
تردد كالببغاء..  أن  "التفاهة"  ومن 
الكلمات التــي يرددها اآلخرون من 
دون أن تكلف نفسك عناء مراجعة 
فحواها.. والتأكــد من صحتها أو 

عدمها !
ومن "التفاهة" أيضــا.. أن تتقافز 
وترقص علــى "حس الطبل" وأنت 
ال تعرف أنغام الطبــل وال من هو 

الضارب عليه !
ومن "التفاهة".. أن تتحول الكثير 
مــن وســائل اإلعــالم والصحف 
والتشــهير  لالبتزاز  وســائل  الى 

والتسقيط والقذف والذم !
ومن "التفاهة" أن تضطرك األقدار 
الى محاورة " من لم ميســك قلماً 
في حياته.. وال يتقن من الصحافة 
اخللفية  الشــوارع  لغــة  ســوى 

والسطحية..!

• ضوء
"التافهون"  قفــز 
الســطح،  الى 

فســقط 
 " ن ملــو حلا ا "

منه ..!

نظام التفاهة !

"مفردة"  ليست  إنها  له: 
مبتكرة،  أو  جديدة 

املفردة كلما  هذه 
تصرفاً  أو  حالة  رصد 

املفردة كلما  هذه 
تصرفاً  أو  حالة  رصد 

املفردة كلما  هذه 

ســلبياً من شخص 
تصرفاً  أو  حالة  رصد 
ســلبياً من شخص 
تصرفاً  أو  حالة  رصد 

أو  باحلمق  يتصــف 
أوالتفاهة  احلقــارة 

الشخصية  ضعف  أو 
"هذا  مثــال  فيقولون 

أمــا أنــا فأجــد أن من 
تنتقــد  أن  التفاهــة.. 

وأنت  أو قضية ما..  موضوعاً 
تنتقــد  أن  التفاهــة.. 

وأنت  أو قضية ما..  موضوعاً 
تنتقــد  أن  التفاهــة.. 

جتهل حقائق األمور وال متتلك 
أوليات املوضوع !، كذلك فإن 
من "التفاهــة" أن تخرج في 
تظاهرة أو مسيرة احتجاجية.. 
من "التفاهــة" أن تخرج في 
تظاهرة أو مسيرة احتجاجية.. 
من "التفاهــة" أن تخرج في 

• ضوء
"التافهون"  قفــز 
الســطح،  الى 

فســقط 
 " ن ملــو حلا ا "

منه ..!

عاصم جهاد
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رانيا  الفنانــة  ــفت  كشّ
سعادتها  ياسني،  محمود 
التي تلقها  الفعــل  بردود 
"أمينة"،  شــخصية  عن 
التــي جســدتها خــالل 
الســياق الدرامي لقصة" 
حلظــة من فضلــك"، من 
اجلزء  حكايــات  قصــص 
الثانــي مــن مسلســل 
وقســمتك"،  "نصيبــي 
عبــر  عرضــه  مت  والــذي 
القنــوات  شاشــات 

الفضائية.
وقالــت في تصريــح الى 
أحد املواقع االخبارية إن رد 
فعل اجلمهــور كان مبنزلة 
مفاجأة بالنسبة لها، ولم 
تكن تتخيــل هذا النجاح 
للشــخصية،  الكبيــر 

ذلك  ملســت  أنها  خاصة 
بنفســها عبــر مواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل 
وكذلك بنحو مباشــر في 

الشارع املصري.
أنهــا  رانيــا  وأوضحــت 
لــم تتعمــد االبتعاد عن 
املشاركة في أعمال فنية، 
ولكن  املاضية،  املدة  خالل 
بكثرة  ليســت  الفكــرة 

التواجد.

عائشة  الفنانة  فت  كشّ
بــن أحمد، عــن تعاونها 
حســني  تامر  الفنان  مع 
في فيلمــه املقبل، قائلة، 
"سعيدة بالعمل مع فنان 
فأي  حسني،  تامر  بحجم 
أن يقف  يرغب فــي  فنان 
الشامل،  الفنان  أمام هذا 
البطولــة  وسأشــاركه 
النسائية لفيلم "حمزة".

خاص  تصريح  في  دت  وأكّ
االخبارية  املواقع  أحد  الى 
أنها مبجرد قراءة السيناريو 
اخلــاص بالعمــل وافقت 

القصة  ألن  الفــور،  على 
وســتجذب  مختلفــة، 
"أراهن  ا،  مضيفً املشاهد، 
على جناح العمل، وال ميكن 
أقول أكثر من ذلك حتى ال 

أحرق تفاصيل العمل". 

حسني  الفنان  كشــف 
فهمــي عــن ســعادته 
بالدورة  اخلاص  بالتنظيم 
القاهرة  ملهرجــان  الـ40 
الدولــي،  الســينمائي 
مؤكدا أن هــذا املهرجان 
وقيمة  خــاص  طابع  له 
من  العديد  بــني  خاصة 

املهرجانات األخرى.
فهمي،  حســني  وأضاف 
له  خالل تصريــح خاص 
الى أحد املواقع االخبارية 
أنــه يؤيد قــرار تقليص 
التي  املسلســالت  عدد 
سيتم إنتاجها في شهر 
رمضان املقبل، وقال: هذا 
القرار يصب في مصلحة 
املشاهد الذي سيتخلص 

مــن احليرة التــي تنتابه 
كثــرة  مــن  عــام  كل 
الدرامية  األعمــال  عدد 
وازدحامهــا، خاصة بعد 
بهذا  الفضائيات  انتشار 
العــدد، وكذلــك يصب 
ألنه  الفنــان  مبصلحــة 
سيضمن أن العمل الذي 
سيشارك به لم يتعرض 
يخص  فيمــا  للظلــم 

رانيا محمود ياسين

حسين فهمي

عائشة بن أحمد

أخبــارهــــــــــم الفنان الكاتب سعد هدابي: الفن 
العراقي في حالة مخيفة من التراجع

أحد أعماله املسرحية الكاتب سعد هدابي

جمال جصاني

"اليوم البرتقالي" هو سلسلة من الفعاليات والنشاطات 
أطلقتهــا األمم املتحدة في العــام 1991 ملناهضة جميع 
أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات حول العالم، 
متتد ملدة 16 يوماً تبدأ من 25 تشــرين الثاني وتنتهي في 

10 كانون األول.
في مثــل هذه األيــام من كل عــام تقــود األمم املتحدة 
ومؤسساتها ومبشــاركة واســعة من منظمات الدفاع 
عن حقوق املرأة وحقوق اإلنسان والقوى املناصرة لقضايا 
احلقوق واحلريــات، حملة واســعة لتعزيــز مكانة املرأة 
ودورها في شــتى مجاالت احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وقد عكس أحد شعاراتها السابقة وبدقة 
أهميــة وخطورة هــذا امللف في مجال األمن والســالم 
عندما قال: (من السالم في املنزل الى السالم في العالم)، 
وهذا ما أكده هذا العام االمني العام لالمم املتحدة انطونيو 
غوتيرس عندما قال: (ال ميكننا حقاً أن نقول اننا نعيش في 

عالم يسوده العدل واملساواة، 
حتــى يتمكن نصــف ســكاننا املتمثلني في النســاء 
والفتيات من العيش في مأمن من اخلوف والعنف وانعدام 
االمن يومياً). مثل هذه الشعارات واملقوالت تبدو منطقية 
وواقعيــة لــكل ذي عقل ووعــي وضميــر، لذلك جندها 
تتجسد بالعديد من النشاطات والتشريعات التي تنتصر 
ملثل هذه القضايا العادلة عند االمم التي أكرمتها االقدار 

مبنظومة احلقوق والتعددية واحلريات، 
وعلــى العكس مــن ذلك عنــد االمم والشــعوب وامللل 
التي اســتيقظت على تضاريســها ديناصورات القبائل 
والعشــائر والعصابات والكتل التي تســتمد عنفوانها 
من علــف "الهويات القاتلة" وغيبوبة احلشــود املهرولة 
الى هاوية الرسائل اخلالدة والســرديات والهذيانات التي 

انقرضت منذ قرون.
وما عــودة الفردوس املفقود (اخلالفــة) على ثلث االراضي 
العراقيــة صيف العــام 2014 على يــد عصابات الدولة 
االسالمية في العراق والشــام (داعش) والتي مثلت ذروة 
الردة احلضارية في مضاربنــا املنكوبة من دون خلق اهللا؛ 
ً على طبيعة الفضــالت القاتلة وحجم  إال مثاالً ســافرا
االحتياطي الهائل منها. هــذا اإلرث الذي يقف باملرصاد 
لكل دعوة تتجرأ على التضامن الفعلي مع املستضعفني 
على أســاس اجلنس، ذلك التمييز الذي تستمد منه كل 
قوى العنف والكراهة والقســوة، أسباب قوتها ودميوتها، 
لذلك جندهــا جميعاً (ديناصــورات الكراهة والعنف من 
دون متييز على أســاس الرطانة واخلطاب) تشترك باملوقف 
املعادي لكل ما له صلة بالدعوة ملساواة املرأة بالرجل حتت 

شتى الذرائع الواهية.
أما املواقف االستعراضية واخلجولة والعابرة، التي تطفح 
لدينا في مثل هذه املناســبات األممية، فال تعدو أكثر من 
ذر الرماد في العيون، حيث ال مواقف فعلية ورســمية وال 
تشــريعات تعكس ذلك الصخــب والضجيج على ارض 
الواقــع، ال بل ان املعطيات واالرقــام تتحدث عن غير ذلك 
متاماً، وقد شــاهدناه في الدور الذي رســموه للمرأة في 
الكابينة احلكوميــة اجلديدة واملناصب احلكومية االخرى، 
حيث مت اختيار مرشــحتني حلقيبتي التربيــة والتعليم 
والعدل، لم حتصدا ســوى الرفض واالمتعاض الواســع 
الرسمي والشعبي، وهي تعكس بوضوح طبيعة العقلية 
الذكورية املتخلفة، في التعاطي مع هذا امللف احليوي في 

حياة اجملتمعات والدول.
ان هذا النفوذ الواســع للقبائل "وســناينها" واالجنحة 
املســلحة و"فصائلها" على حســاب الدولــة احلديثة 
وقوانينها ومؤسســاتها املدنية والعسكرية؛ لن يسمح 
ملثل هذه "األيــام البرتقالية" بترك ادنى أثر على مضاربنا 
املطوبــة لوصايــة قبائل و"أحــزاب" و"كتــل" ال يدخل 
دواوينها ومكاتبها السياسية إال من وهبته األقدار شارباً 

يهتز عند مفترق الطرق...!

ومضــة

البرتقالي.. مطلوب عشائريًا

عصفــت بــه بنحو مباغــت، وما 
تبعها مــن ازمات خلقت قطوعات 

يهتز عند مفترق الطرق...!

ت  جــــــر أ
لنــــجـــمة  ا
أمبــر هــرد جلســة 
تصويــر جديــدة حتدت 
بهــا شــائعات عودتها 
من  ديب  جونــي  للنجم 
جديد، نشــرت مع مجلة 
زينــت  التــي   Glamour
غالفها فــي عددها اجلديد 
نوفمبر  لشــهر  الصــادر 

تشرين الثاني اجلاري.
أنباء عن  تــرددت  وكانت قد 
عــودة النجمــة أمبــر هرد 
لزوجها السابق النجم جوني 
ديــب، غير أنهــا أكدت على 

عــدم ارتباطها بــأي عالقة في 
الوقت احلالي.

واحتفلــت النجمــة آمبــر هرد 
لفيلمها  االفتتاحــي  بالعــرض 
مبدينة   London Fields اجلديــد 
إعالمــي  حضــور  فــي  لنــدن 

وجماهيري كبير.
ً ثانوية في عدد  لعبت هيرد أدوارا
من البرامج التلفزيونية واألفالم. 
رمبا كان أشــهر أدوارها دور غريتا 
 CW ماثيوز فــي برنامج تلفزيون
بعنــوان "Hidden Palms". كما 
 All The الرئيس في  الدور  لعبت 
Boys Love Mandy Lane، الذي 
عــرض ألول مــرة فــي مهرجان 
تورونتو الســينمائي الدولي في 

عام 2006 ثم عرض مسرحيا عام 
.2008

وظهــرت أيضا على غالف مجلة 
Maxim ، ولعبــت دور صديقــة 
 Pineapple"    ســيث روجن في
Express".  كمــا شــاركت في 
 The العرض الســينمائي لرواية
Informers لبريت ايستون اليس.

اخبــار عــن قضية  وانتشــرت 
طالقهــا مــن النجــم جونــي 
ديب، واملشــكالت التــي رافقت 
ديب  التــزم  وقــد  التفاصيــل، 
لكنه  اشــهر،  طــوال  الصمت 
مؤخــرا حتدث عــن ان االتهامات 
التــي طالته مــن زوجته مجرد 

أكاذيب.

شائعات عودة أمبر هرد 
الى جوني ديب

الصباح الجديد - وكاالت:
غالبــا ما تكــون الرحــالت فرصة 
الرحالت  وتشــهد  الصور،  اللتقاط 
األوقــات  مــن  الكثيــر 
املرحــة،  واللحظــات 
لكــن أن يكون املرح 
ملــك  مصــدره 
هي  فتلك  الغابة، 

املفاجأة.
مــــا  أن  غــير 

ســجلته 
ا  مــــير كـــا

مصممــة 
روز  املالبــس 

فليمنــغ 
عاما)   49)
فــي أثناء 
رحلة  أول 
ي  ر ســفا
في  لهــا 
كينيا كان 
غير  أمرا 

اعتيادي.
فقد جنحت فليمنغ فــي التقاط صورة 
ألســدين اثنني في محمية ماساي مارا 
فــي كينيا. وبــدت مالمــح وجهيهما 
وكأنهمــا تبــادال نكتة خاصــة وأخذا 

يضحكان عليها.
غيــر أن التعليقات علــى الصور كانت 
مثيــرة بدورهــا، ودار معظمها بشــأن 

أحدهما  ألقاها  التي  النكتة"  "طبيعة 
لآلخر!  من بني اظــرف التعليقات كان 
ما كتبه أحدهــم، ويبدو أنه مر بتجربة 
ســيئة مع النســاء اذ قــال: "انظروا 
إليهمــا.. كالهما ذكــران.. الذكور أكثر 
روعة من اإلناث". لكن األكثرية من هذه 
التعليقات أشارت إلى املفاجآت املوجودة 

في الطبيعة وسحرها.

صورة ألسدين يضحكان تثير الدهشة
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