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بغداد ـ الصباح الجديد:
السياســية  الهيئــة  عقــدت 
واالعمــار  االصــاح  لتحالــف 
اجتماعها الدوري برئاســة رئيس 
احلكيم،  عمار  الســيد  التحالف 
حيث ناقش اجملتمعون مستجدات 
وامللفــات  السياســي  الوضــع 

التشريعية والتنفيذية.
التحالف  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، ان االجتمــاع خــرج بعدة 
نقاط، وهي دعــوة رئيس مجلس 
الذين  الــوزراء  إقالة  الــى  الوزراء 
سجلت عليهم مؤشرات قانونية 
والتشــديد على مراعــاة النظام 
الداخلــي جمللس النــواب وضرورة 
التصويت  آليــة  في  النظر  اعادة 
الــذي جرى علــى وزيــري الدفاع 
والتربيــة كونــه يعــد مخالفة 
النواب،  جمللــس  الداخلي  للنظام 
أمام  قضائيــة  دعــوى  وإقامــة 
بآلية  للطعن  االحتاديــة  احملكمة 
ورفض  النظام  اخملالفة  التصويت 
رئاســة  في  املذهبــي  التوزيــع 
اللجان النيابيــة باعتباره تهديدا 
ان  وضــرورة  الوطني  للمشــروع 
يكون التوزيع مبنيا على أســاس 

التوزان بني التحالفات النيابية.
كما شــهد االجتماع مناقشــة 
املســتجدات االقليمية والدولية 
فضــا عــن مناقشــة القوانني 

املؤمل مناقشــتها في  املهمــة 
الدورة التشريعية احلالية.

ان  الصــدد  هــذا  فــي  ويذكــر 
مشكات كبيرة اعتورت جلسات 
مجلــس النــواب منذ اجللســة 
األولى لدورتــه األخيرة ، وما زالت 
مســتمرة حتى االن، على الرغم 
من مرور اكثر من ثاثة اشهر، ومن 
بني املشكات ما يتعلق باالحزاب 
والكتل السياسية، سيما اخلاصة 
بالتناحر فيما بينها على املناصب 
الوزارية ضمن ما اصطلحت عليه 
تلك األحزاب والكتل باالستحقاق 
االنتخابــي، ومنها أيضا متســك 
احــدى الكتلتــني االكبريــن في 
بترشــيح  البناء  وهــي  اجمللــس 
فالــح الفياض لــوزارة الداخلية، 
األمر الــذي ترفضه الكتلة األكبر 
والتي  واالعمار  اإلصــاح  األخرى، 
ســبق لها ان تخلت عن ما سمي 
االســتحقاق االنتخابــي وتركت 
لرئيس الوزراء عــادل عبد املهدي 
ان يختــار الــوزراء لكابينته كما 
ان  أيضا  املشــكات  ومــن  يريد، 
تشــكيل اللجــان النيابيــة في 
البرملان شــملته احملاصصة أيضا، 
ليســتغرق اكمال اللجــان مدة 
األســماء  وان  ســيما  طويلــة، 
لرئاســات تلك اللجان لم حتسم 
حتى االن، األمر الذي ســاهم في 
إعاقــة اكمــال التصويــت على 

املوازنة، وشــؤون برملانية  قانــون 
تخــص احلكومة والشــارع على 
املشــكات  الســواء، ومــن بني 

رابعا ان جلســات التصويت على 
أسماء مرشحي الكابينة الوزارية 
اســتغرقت جلسات عدة من دون 

ان تستكمل، وكان من بني اسباب 
الوزراء  بعض  ان  اجللســات  تعدد 
الوزراء،  رئيس  الذين رشحهم  من 

انكشفت من بعد تاديتهم اليمني 
الدســتورية ملفات ذات مؤشرات 

تستوجب اقالتهم وفق القانون.

اإلصالح يرفض التوزيع المذهبي في رئاسات
اللجان النيابية ويعده تهديدا للمشروع الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
نفى رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبــد املهــدي، امــس الثاثاء، 
تقدميه طلبــا الى رئيس البرملان 
اسماء  ثاثة  ترشــيح  يتضمن 

للحقائب الوزارية الشاغرة.
وذكــر مكتب عبــد املهدي في 
عليه  واطلعت  بتوقيعه،  كتاب 
"الوثيقة  ان  اجلديــد  الصبــاح 
املتداولــة في وســائل االعام، 
التي تزعم بترشيح عبد املهدي 
للداخليــة  الفيــاض  لفالــح 
للدفــاع  اجلبــوري  وســليم 

والقاضــي رزكار امــني للعدل، 
مزورة".

وكان النائــب عــن ائتاف دولة 
القانــون عبد الســام املالكي 
اكد امــس الثاثاء، تقدمي رئيس 
املهدي "كتابا  الوزراء عادل عبد 
ترشــيح  يتضمــن  رســميا" 
الفياض  وفالح  اجلبوري  "سليم 
املتبقية،  للوزارات  امني"  ورزكار 
فيمــا دعــا اعضــاء البرملــان 
اجللســة  املكثف في  للحضور 

املقبلة لغرض مترير االسماء. 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفــض مجلس النــواب أمر تعيني 
عضــو مجلــس احملافظــة فاح 

اجلزائري محافظاً لبغداد، 
وجاء في أمــر إداري صادر من مدير 
عــام مكتب النائــب االول لرئيس 
اجلزائري  تعيني  "ان  النواب  مجلس 
فاقد للمشروعية القانونية إبتداًء، 
وحلني إصدار القرار الفصل من قبل 
جمهوري  مرسوم  وصدور  القضاء 

بذلك".
حملافظ  االعامــي  املكتــب  وكان 
بغداد أعلن يوم األثنني املاضي ، ان 
"رئاســة اجلمهورية صادقت على 
قرار احملكمة الذي حســم موضوع 
لبغداد"،  جديدا  محافظا  انتخاب 

مؤكــدا ان "رئاســة اجلمهوريــة 
صادقت على ان يكون فاح اجلزائري 
محافظا خلفا لعطوان العطواني 
الذي فاز باالنتخابات البرملانية بعد 
تقدمي اســتقالته وبشكل رسمي 
خــال جلســة انتخــاب احملافظ 

اجلديد".
ان  االعامــي  املكتــب  وأوضــح 
مهامه  بــأداء  باشــر  "اجلزائــري 
محافظا لبغداد بعد تأديته لليمني 
الفني  نائبه  الدســتوري بصحبة 
علي هيجــل الــذي انتخب بذات 
اجللســة نائبا فنيــا حملافظ بغداد 
خلفا جلاسم البخاتي الذي فاز هو 

االخر باالنتخابات البرملانية".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
احلقائق  تقصــي  قــررت جلنــة 
املشكلة بشــأن تقييم االوضاع 
امس  نينــوى  محافظــة  فــي 
الثاثاء، اســتضافة رئيس هيئة 
احلشد الشــعبي فالح الفياض 
اليوم االربعاء، فيما أجمع أعضاء 
اللجنة على إســتضافة احملافظ 
في  باحملافظة  األمنية  والقيادات 

البرملان خال االيام القادمة . 
وقــال عضــو اللجنة شــيروان 
تلقت  بيــان  فــي  الدوبردانــي، 
الصبــاح اجلديد "نســخة منه، 
عقدت  احلقائق  تقصي  "جلنة  إن 
اجتماعا صبــاح امس في بغداد 

للجنة"،  األولي  التقرير  ملناقشة 
اللجنــة  أعضــاء   " أن  مبينــا 
تقريرها  استكمال  بعد  اجمعوا 
القيادات  إستضافة  على  األولي 
األمنية في نينــوى واحملافظ في 
البرملــان خال االيــام القادمة"، 
اللجنة على  الى "عزم  مشــيرا 
احلشد  رئيس هيئة  إســتضافة 
) اليوم (  الشعبي فالح الفياض 

األربعاء". 
"اجلميع  أن  الدوبردانــي،  وأوضح 
يهدفون إلى معاجلة املشــكات 
التي تعاني منهــا نينوى ووضع 

حد ملا يجري فيها".
تتمة ص3

عبد المهدي ينفي ارساله أسماء 
مرشحي الوزارات الى البرلمان

مجلس النواب ُيبطل تعيين 
الجزائري محافظًا لبغداد

لجنة تقصي الحقائق في نينوى 
تستضيف فالح الفياض اليوم

مجلس النواب "ارشيف"
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الصباح الجديد - متابعة:
الكاتب  بــوت،  ماكس  هاجم 
في صحيفة واشنطن بوست 
دونالد  الرئيــس  األمريكيــة، 
"با  بأنه  إيــاه  واصفاً  ترامب، 
عقــل"، وأنه في ظــل وجوده 
فا ميكن البحث عن سياسة 

خارجية للواليات املتحدة.
"إلــى جانب  الكاتب:  وتابــع 
أمريكا  عرفتها  التــي  األلغاز 
فــي ظــل سياســة ترامب؛ 
ومنها ما هــي احلياة اجليدة؟ 
وهــل لدينــا إرادة حرة؟ ميكن 
إضافة لغز جديد لها، وهو ما 
في  األمريكية  السياسة  هي 

سوريا؟".
في ديســمبر املاضــي، أعلن 
ترامب ســحب ألفــي جندي 
يقول  ســوريا،  مــن  أمريكي 
قراراه  ترامب  اتخــذ  الكاتب، 

بعد مكاملة هاتفية مع الرئيس 
التركي، رجــب طيب أردوغان، 
ما شّكل مفاجأة ملستشاريه، 

حتى إن وزير الدفاع الســابق، 
جيمس ماتيس، ســعى لثني 
خطوة  اتخــاذ  عــن  الرئيس 

من هذا النــوع، وعندما رفض 
الرئيس االســتماع لنصائحه 

قّرر ماتيس االستقالة.

بعــد عاصفــة االحتجاجات 
علــى هــذا القــرار املفاجئ، 
خاصــة أن اجلميع مّتفق على 
أن داعــش لم يُهزم بشــكل 
للتراجع  الرئيس  نهائي، عــاد 
عــن القــرار ببــطء، مؤكداً 
أنه لــم يقل إن االنســحاب 
ســيكون فورياً، ثــم أعقبت 
بأن  البنتاغون  ذلك تصريحات 
 4 يستغرق  سوف  االنسحاب 

أشهر.
ثــم جاء يــوم األحــد، يقول 
الكاتــب، ليطالعنا الســيد 
األمن  مستشار  بولتون،  جون 
يرفع  جديد  بتصريح  القومي، 
الزمني  اجلــدول  خالــه  من 
لســحب القــوات وتأكيد أن 
القــوات األمريكية باقية في 
ســوريا طاملا أن هناك أهدافاً 

لهذا البقاء.

ميلــر،  ديفيــد  آرون  يقــول 
إنه  اخملضــرم،  الدبلوماســي 
ميكن أن يتحــّدث عن العالم 
عامــاً   40 فخــال  بأســره؛ 
واشــنطن،  العيش في  مــن 
بينهــا 25 عاماً مــن العمل 
في مؤّسســات الدولة، ميكن 
القــول إنه لم يســبق أن رأى 

مثل هذا الشيء.
ويؤكد الكاتب أن هذا االرتباك 
لــم يعد أفضل حــاالً بعد أن 
الثانية  ســنته  ترامب  أكمل 
فــي احلكم، فترامــب، البالغ 
من العمــر 73 عاماً، ال ميكنه 
أن يغّيــر شــخصّيته، فهذا 
الرجل متقّلــب وغير عقاني 
وغير منطقــي، إلى درجة أنه 
يتصــّرف مثل ولــد يبلغ من 

العمر 7 أعوام.
تتمة ص3

تقريـر

كاتب في الواشنطن بوست:
ليس للواليات المتحدة سياسة خارجية ورئيسها "بال عقل"

الصباح اجلديد – وكاالت 
اعلنــت هيومن رايتس ووتش، إن 
حكومــة إقليم كردســتان في 
شــمال العراق تعــذب األطفال 
االعتــراف  علــى  إلجبارهــم 
بعملهم مــع تنظيم "داعش"، 
بان  احلكومة  هــذه  ردت  فيمــا 
والتحقيق  االحتجــاز  عمليــة 
مــع املتهمني جتري بشــفافية 
واالجهزة  السلطات  رقابة  وحتت 

القضائية املعنية
رايتس  لهيومــن  أطفــال  وقال 

األمــن  "عناصــر  إن  ووتــش 
كانوا  األسايش  باسم  املعروفني 
يعذبونهــم، بــني 2017 و2018، 
عبــر ضربهــم ووضعهــم في 
وضعيــات مجهــدة وصعقهم 
بالكهرباء"، واضافوا ان "أغلبهم 
لم يتمكنوا مــن احلصول على 
محام أو قــراءة االعترافات التي 
كتبها األسايش وأجبروهم على 

توقيعها".
من جانبها، ذكرت مديرة املناصرة 
فــي قســم حقــوق الطفــل 

انه "برغم  بيكــر  باملنظمة جو 
مرور عامني علــى وعد حكومة 
إقليم كردســتان بالتحقيق في 
ما  احملتجزين،  األطفــال  تعذيب 
يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة"، 
مبينــة ان "علــى الســلطات 
الكردية إنهــاء تعذيب األطفال 
ومحاســبة  حــاال  احملتجزيــن 

املسؤولني عنه".
وقابلــت هيومــن رايتس ووتش 
20 فتى، أعمارهــم بني 14 و17، 
متهمني باالنتماء إلى داعش في 

إصاحية النســاء واألطفال في 
أربيل في تشرين الثاني 2018، و3 

أطفال أُطلق سراحهم مؤخرا. 
وخــال الزيــارة، قــال موظفو 
اإلصاحية إنهــم يحتجزون 63 
باإلرهاب  بتهم متعلقــة  طفا 
وإنــه أديــن 43 منهــم. كمــا 
ووتش  رايتــس  هيومن  قابلــت 
األطفال  بعض  وأقارب  موظفني 
وشــابني عمرهما 18 عاما، كانا 

محتجزين في السابق.
تفصيات ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزيــر االعمــار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة بنَكني 
اجتماعا  ترؤســه  خــال  ريكاني 
موســعا في اطار تنفيــذ مبادرة 
رئيس الــوزراء لتوزيع قطع اراضي 
للمواطنــني، على ضــرورة اختيار 
مواقع املدن اجلديدة قريبة من املدن 
في مراكز احملافظات لتكون جاذبة 
وجتنب  املواطنني  قبل  من  للسكن 

العزوف عنها .
ووجــه الوزير بأن تكــون تصاميم 

حديثة  تصاميــم  اجلديــدة  املدن 
تأخذ بنظــر االعتبــار توفر كافة 
املستقبلية  واخلدمات  االحتياجات 
الشــوراع  تكــون  وان  املطلوبــة 
فيها واســعة بتصاميــم حديثة 
السكنية  الوحدات  مســاحات  و 
لتلبية  فيها مبســاحات مختلفة 
الشــرائح  كافــة  احتياجــات 
تتوفر  و  للمواطنــني  االجتماعية 
في تصاميم هذه املدن مســاحات 
خضراء واماكــن ترفيهية وغيرها 

من االستعماالت املطلوبة....

على صعيــد متصل اكــد الوزير 
قرار  باحــكام  النظر  اعــادة  على 
مجلس الوزراء املرقم ٢٥٢ لســنة 
٢٠١٧ وذلك مــن خال اقتراح آلية 
جديدة تضمن توزيع قطع االراضي 
الســكنية ألكبر عــدد ممكن من 
العراقــي ومنها  شــرائح اجملتمع 
شــريحة ذوي الدخــل احملدود بعد 
استحصال موافقة مجلس الوزراء 

على ذلك 
نطمئن  الوزيــر،  الســيد  وتابــع 
املواطنني بأن مبــادرة رئيس الوزراء 

ســتنفذ وهناك مرحلــة جديدة 
في توســعة املدن بشكل حضاري 
ومبــا يحقق الطمــوح للمواطنني 
واحلصــول علــى ارضي تناســب 

دخلهم ووضعهم االجتماعي.
يذكــر ان االجتمــاع مت بحضــور 
الوكيــل الفني للــوزارة املهندس 
العامني  واملــدراء  احلســاني  جابر 
والتخطيط  البلديــات  ملديريتــي 
من  واملدققني  واخملتصني  العمراني 
اعضــاء اللجــان املكلفة بحصر 

االراضي وفرزها.

ريكاني يؤكد اهمية تخصيص أراض للمواطنين قريبة من مراكز المحافظات  رايتس ووتش تتهم اقليم كردستان بتعذيب اطفال محتجزين
في اطار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراءضرب وصعقات كهربائية.. 

ناجية ايزيدية: إرهابي سوري اغتصبني 
3وشقيقتي "القسم األخير" وزير الموارد المائية يناقش أدارة ملف 

2المياه المشتركة مع دول الجوار

طالب عبدالمهدي بإقالة وزراء سجلت عليهم مؤشرات

بغداد - وعد الشمري:
املستقلة  العليا  املفوضية  أكدت 
الثاثاء،  أمــس  االنســان،  حلقوق 
في مخيمات  عراقي  مليوني  بقاء 
إلى أنهــم يعانون  النــزوح، الفتاً 
مبينة  صعبة،  انســانية  اوضاعاً 

اجبرت  العائــات  من  أن قســماً 
اطفالهــا علــى التســول، فيما 
انتقدت التفــاوت في االحصاءات 
الدولية  واملنظمــة  احلكومة  بني 

للهجرة بشان اعداد املهجرين.
يأتي ذلك فــي وقت، طالب حتالف 

احملور بغلق ملــف النازحني نهائياً 
من خال تأمــني العودة الطوعية 
االجراءات  وعّد  فيها،  للمتواجدين 
املتخــذة ال ترتــق إلى املســتوى 

املطلوب كونها "ترقيعية".
وقــال عضــو املفوضيــة فاضل 

"الصباح  إلى  تصريح  الغراوي في 
مســتمرة  "متابعتنا  إن  اجلديد"، 
ملا يحدث فــي مخيمات النازحني، 
وخاصة االوضاع االنسانية املتردية 
وبقاؤهم في مدة طويلة دون عودة 

إلى ديارهم".

واضــاف الغــراوي، أن "عــدداً من 
املشــكات مت تســجيلها تتعلق 
باماكــن االيــواء وقدمهــا وعدم 
حتملهــا اعــداد املتواجدين فيها، 
القاســية في  الظروف  وحتملهم 

فصول السنة اخملتلفة".

وأشــار إلــى أن "ابرز مشــكات 
النازحني تتعلق باجلانب االقتصادي 
وفقدان  العمــل،  وجود  مثل عدم 
الضمان الصحي، وكذلك االفتقار 
إلى مستلزمات العودة الطوعية".
تتمة ص3

مفوضية حقوق االنسان: مليونا عراقي ما زالوا في المخيمات
المحور يطالب بـ"غلق نهائي" لملف النازحين

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالي  التعليــم  وزارة  قــررت 
جعــل  العلمــي,  والبحــث 
للطلبة  األوليــة  التمديــدات 
املبتعثــني )بعثات وزماالت( في 
جميع الدول التي يدرسون فيها 
براتب تام، موضحًة انه متّ تعديل 
مدة دراســة الدكتوراه لطلبة 
البعثات والزماالت املســتمرين 
بالدراسة من ثاث سنوات الى 
اربع سنوات اكادميية للحصول 

على شهادة الكانديدات.
وقال املدير العام لدائرة البعثات 
الدكتور  الثقافيــة  والعاقات 
إن  الســواد،  النبي  عبد  امجد 
وزير التعليــم العالي الدكتور 
قصــي الســهيل،  “وافق على 
املبتعثــني  الطلبــة  شــمول 
)بعثــات وزماالت( فــي جميع 

الــدول التــي يدرســون فيها 
على جعــل التمديدات االولية 
)التمديد االولي ملدة 6 أشــهر 
والتمديد الثاني ملدة 6 أشــهر( 
براتب تام اســتناداً الى الفقرة 
رابعــاً مــن نظــام البعثــات 
املالية  واملســاعدات  والزماالت 
رقم )3( لســنة 2018  واشارة 
الى املادة 15 من النظـام املشار 

اليه.
واضــاف املديــر العــام ان وزير 
التعليم العالي وافق أيضا على 
تعديل مدة دراســة الدكتوراه 
والزماالت  البعثــات  لطلبــة 
مــن  بالدراســة  املســتمرين 
ثاث ســنوات الى اربع سنوات 
اكادميية  للحصول على شهادة 

الكاتديدات.
تتمة ص3

"التعليم" توافق على تمديد 
دراسة المبتعثين للدكتوراه 

لمدة سنة براتب تام

للحصول على شهادة كانديدات



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اقليم كردســتان  ردت  حكومــة 
على تقريــر ملنظمة هيومن رايتس 
اطفال  بتعذيــب  اتهمها  ووتــش 
لتنظيم  االنتماء  بتهم  محتجزين 
داعــش االرهابي، مؤكدة ان عملية 
االحتجــاز والتحقيق مع املتهمني 
جتــري بشــفافية وحتــت رقابــة 
الســلطات واالجهــزة القضائية 

املعنية.
وقال منسق التوصيات الدولية في 
حكومــة إقليم كردســتان ديندار 
زيباري، في معــرض رده على تقرير 
اإلنســان،  حقوق  مراقبة  منظمة 
إقليم  »العراق  الذي حمل عنــوان 
بســبب  مزدوج  خطر  كردســتان 
اإلجراءات  ان  »داعش«.«  العالقة ب 
كردســتان  إقليم  يتخذهــا  التي 
بحق الســجناء واحملتجزين بتهمة 
االنتمــاء لتنظيــم داعــش خالل 
محكوميتهم  فتــرة  قضاء  وبعد 
واضحــة، وأن التحقيــق واعتماد 
األدلــة الثبوتية وكذلــك اعتراف 
املتهم قبل احلكم عليه، امور يتم 
اعتمادها بعد ثبوت االدلة والتهم.

واكــد زيبــاري وجود تنســيق بني 
حكومة إقليم كردستان واحلكومة 
معتقلــي  بخصــوص  االحتاديــة 
داعش، الذي يقــول تقرير املنظمة 
أن تكــرار االعتقال ســببه »غياب 
التنسيق بني النظامني القضائيني 
املنفصلني حلكومة إقليم كردستان 
إن  الى  العراقيــة، الفتا  واحلكومة 
هناك تنســيقاً بــني اجلانبني، وأن 
تسهيالت  قدمت  اإلقليم  حكومة 
سلمت مبوجبها أكثر من 1400 من 
معتقلي داعش إلى اجلهات املعنية 
في احلكومة االحتادية، وهناك جلنة 
وأربيل،  مشــتركة عليا بني بغداد 
من رؤساء ثالث محاكم استئناف، 

لتبادل املعلومات عند احلاجة.
وكانــت  منظمة هيومــان رايتس 
ووتــش قد قالت في احــدث تقرير 
لها، إن حكومة إقليم كردســتان 
األطفــال إلجبارهم على  تعــذب 
تنظيم  مــع  بعملهم  االعتــراف 
»الدولــة اإلســالمية« )داعــش(، 
وان العــرب الذين يقضــون فترات 
كردســتان  إقليم  في  ســجنهم 

داعــش،  بتنظيــم  الرتباطهــم 
اعتقالهم  إعــادة  خطر  يواجهون 
بعــد اإلفــراج عنهــم، إذا حاولوا 
املناطق  في  بعائالتهــم  االلتحاق 
التــي تســيطر عليهــا احلكومة 
االحتادية نظرا لغياب التنسيق بني 
املنفصلني  القضائيني  النظامــني 
حلكومة إقليم كردستان واحلكومة 

االحتادية.
ويقــول تقرير املنظمــة إن عناصر 
»األسايش«  باسم  املعروفني  األمن 
كانوا يعذبــون، اطفال محتجزين 
بتهــم االنتمــاء او تأييــد داعش 
و2018، عبــر ضربهم   2017 بــني 
مجهدة  وضعيــات  في  ووضعهم 
وقــال  بالكهربــاء.  وصعقهــم 
يتمكنوا  لــم  إنهــم  »أغلبهــم 
مــن احلصول على محــام أو قراءة 
االعترافات التي كتبها األســايش 

وأجبروهم على توقيعها«.
وقالــت جو بيكر مديــرة املناصرة 
في قســم حقــوق الطفــل في 

هيومن رايتس ووتــش »برغم مرور 
عامــني على وعــد حكومة إقليم 
تعذيب  في  بالتحقيق  كردســتان 
األطفــال احملتجزين، مــا يزال ذلك 
يحــدث بوتيــرة مقلقــة، ينبغي 
على الســلطات في االقليم إنهاء 
تعذيــب األطفــال احملتجزين حاال 

ومحاسبة املسؤولني عنه«.
ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش ان 
ممثلني عنها قابلوا  20 فتى، تتراوح 
أعمارهــم بــني 14 و17، متهمني 
باالنتمــاء إلى تنظيــم داعش في 
إصالحيــة النســاء واألطفال في 
أربيل، قال 16 طفال من أصل 23 إن 
األسايش عذبوهم خالل التحقيق، 
مســتخدمني  ضربوهــم  حيــث 
واألسالك  البالســتيكية  األنابيب 
 3 وقال  والقضبــان.  الكهربائيــة 
للصعق  تعرضــوا  إنهــم  أطفال 
بالكهرباء، وقال 4 أطفال آخرين، إن 
األسايش هددوهم بالتعذيب خالل 

التحقيق. 

وبينمــا قــال تقريــر املنظمة ان 
اعترفوا  األطفــال  مــن  العديــد 
بإنهــم التحقوا بداعــش وعملوا 
مــع التنظيــم أو تلقــوا تدريبات 
دينية أو عســكرية، وقال بعضهم 
إنه شــارك في معارك ضد اجليش 
العراقــي فــي محافظــة نينوى، 
إلى  انتماءهم مباشرة  آخرون  نفى 
داعش بالرغــم من عالقة أفراد من 
أســرتهم بالتنظيم، وقال البعض 
إن ال هــم وال أي فرد من أســرتهم 

كان مرتبطا بداعش. 
وينــص القانــون الدولــي حلقوق 
الدولي  والقانون اإلنساني  اإلنسان 
على  املعاملــة،  وســوء  التعذيب 
انــه ميكن احتجــاز األطفال فقط 
كتدبير أخيــر وألقصر مدة ممكنة، 
فيمــا يخص األطفــال والنزاعات 
املســلحة، يدعو القانــون الدولي 
الــدول إلــى مســاعدة األطفال 
الذين جتندهم اجملموعات املسلحة 
في  مبا  قانونيــة،  غيــر  بطريقــة 

اجلســدية  املســاعدة  تأمني  ذلك 
والنفســية إلعــادة إدماجهم في 

اجملتمع.
وطالب التقرير حكومة االقليم أال 
دامغة  أدلة  بــدون  األطفال  توقف 
على ارتكابهم جرائم، ووضع برامج 
إعادة تأهيــل ودمج لألطفال الذين 
قد يكونــون منتمني إلــى داعش، 
إلنهاء  فوريــة  واتخــاذ خطــوات 
واالعترافات  التعذيب  اســتخدام 
القسرية والتحقيق مع املسؤولني 

ومحاسبتهم. 
وكان املنســق الدولي في حكومة 
اإلقليم دينــدار زيباري قد اعلن في 
تصريح ســابق عن اعتقال القوات 
كردســتان  إقليم  فــي  األمنيــة 
»2753 »داعشي« أغلبهم عراقيون 
باإلضافــة إلــى عــرب وأجانــب، 
مضيفــا إن أغلب هــؤالء اعتقلوا 
بتهمة االنتماء الى تنظيم الدولة 
داخل  مــن  »داعش«،  االســالمية 
آخرون  واعتقل  النازحني،  مخيمات 

في مراكز مدن اإلقليم بينها أربيل 
حيث كانوا يختبئون«.

وأضاف زيبــاري ان حكومة االقليم 
قامت بتسليم اكثر من الف و400 
احلكومة  إلــى  املعتقلني  منهــم 
االحتاديــة أغلبهم مــن العراقيني، 
بعض  بتســليم  قامــت  بينمــا 
بلدانهم  قنصليــات  الى  األجانب 

املوجودة في إقليم كردستان. 
وفقا ملسؤولني وقيادات في االجهزة 
االمنية فانه مت اعتقال نحو 20 ألف 
رجل وامرأة بتهمة االنتماء لتنظيم 
بعضهــم  االرهابــي،  »داعــش« 
العراق خالل  في  أطفالهم،  برفقة 
العمليات العسكرية التي نفذتها 
القــوات االمنيــة العراقية وقوات 
البيشــمركة خــالل احلملة التي 
نفذتهــا بداية عــام 2015 ولغاية 
2017 لطــرد اجملاميع  نهاية عــام 
االرهابية التي ســيطرت على ثلث 
مســاحة العراق فــي حزيران عام 

.2014

تقرير دولي يتهم حكومة اإلقليم بتعذيب
أطفال معتقلين بتهم االنتماء إلى داعش

قال ان االعترافات انتزعت منهم بالقوة  

جانب من سجون االقليم

ديندار زيباري: ان 
اإلجراءات التي يتخذها 
إقليم كردستان بحق 
السجناء والمحتجزين 
بتهمة االنتماء لتنظيم 
داعش خالل وبعد قضاء 
فترة محكوميتهم 
واضحة، وأن التحقيق 
واعتماد األدلة الثبوتية 
وكذلك اعتراف المتهم 
قبل الحكم عليه، امور 
يتم اعتمادها بعد ثبوت 
االدلة والتهم
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يبدو واضحا ان قطاع التعليم في العراق ُكتب عليه ان يستمر  
يعاني الكثير من االشــكاالت والتحديات التي من شــأنها ان 
تؤثر ســلبا على مســتقبل هذا القطاع الذي يعد احد اهم 
القطاعات ، اذ ميثل االساس واملنطلق للبناء التنموي السليم 
، فكلمــا كانت املقدمات واملنطلقات في التعليم ، صحيحة ، 

جاءت النتائج سليمة ، والعكس بالعكس طبعا ،
وإذ نتحــدث عن التحديــات فإننا ننطلق من املشــهد االخير 
الذي تابعناه خالل االيام املاضيــة واملتمثل بتلك االزمة احلادة 
التي نتجت عن وجــود اخطاء فادحة في املناهج الدراســية 
للدراســتني االبتدائية واملتوسطة ، وهي ليست مجرد اخطاء 
امالئية او طباعية ، امنا هي اخطاء علمية ومنهجية وبعضها 
فيه ايحاءات ليست ســليمة وال ينبغي ان يتم تضمينها في 
تلك املناهج ، الســيما اننا نتحدث عن تربية االطفال ومن ثم 
يأتــي تعليمهم ، وفي املناهج ايضا بعض القضايا واملســائل 
التي تبدو انها اعلى بكثير من مدركات االطفال  وامكاناتهم 
العقلية واستيعابهم  - وان كان البعض يرى غير ذلك فوجود 
مثل هذه املســائل الصعبة من شــأنه ان يدفع التلميذ الى 
التفكير والفهم وبالتالي تتفتــح مداركه العلمية في وقت 

مبكر .
قضية املناهج هذه تداعت كثيرا ، وأصبحت بني ليلة وصباحها 
، قضية رأي عام ، دفعت وسائل اعالم ومنظمات مجتمع مدني 
الى حتريض الطلبة على التظاهر ومقاطعة الدوام ، للمطالبة 
بتغييــر تلك املناهج وتصحيح ما حملتــه من اخطاء ، وهنا ، 
وفــي الوقت الذي  ندعو   وزارة التربية الى ضرورة  العمل على 
حل هذه املشــكلة اخلطيرة ، فإننا نقــول ايضا ، انه ليس من 
املناسب ابدا ان نزج بأطفالنا في اتون قضايا اكبر من اعمارهم ، 
فكما اننا نستنكر على وزارة التربية طبعها املناهج الدراسية 
متضمنة بعض املســائل التي تبدو اعلى من ادراك التلميذ ، 
فكيف لنا ان نطلب من هؤالء التالميذ ان يتظاهروا ويقاطعوا 
الدوام ، غير مدركني خطورة مثل هذه اخلطوة على مســتقبل 
اطفالنا ؟؟،.. نعم بإمكان وســائل االعــالم ومنظمات اجملتمع 
املدني وحتى نقابة املعلمني ، ان تشكل »لوبيات« ضغط على 
وزارة التربيــة ، مع وجود مجلس النواب الذي هو اآلخر عليه ان 
يأخذ دوره في مالحقة هــذه القضية املهمة واخلطيرة جدا ... 
وهنا وفي حالة استجابت وزارة التربية - وعليها ان تستجيب 
ســنكون امام حتد آخر ، يتمثل في عملية اعادة طبع املناهج ، 
مع وجود شح واضح في التخصيصات ، وهذه املشكلة رافقتنا 
خالل سنوات سابقة ، اذ كان الطلبة يعانون من مشكلة عدم 
توافــر الكتب ، االمر الذي كان يضطر ذويهم الى البحث عنها 
في شارع املتنبي ، وهناك يجدونها متوفرة وبطبعات حديثة ، 
من دون ان يعلم احد كيف وصلت الــى املكتبات !!.. املهم ان 
الوزارة ، رمبا جنحت بنحو او بآخر في معاجلة مشكلة عدم توفر 
املناهج ، وان كان في هذا التوفير مشكلة اخرى تتمثل بتجاوز 
املطابع احمللية والذهاب الى دول اخرى لطبع تلك املناهج ، وهذا 
االمر دفع اصحاب املطابع االهلية الى املطالبة بإناطة مهمة 

الطبع لهم ، وهم قادرون على ذلك ..
وقطعا ان مشــكالت التعليم ال تقتصــر على طبع وطبيعة 
املناهج وما فيها من ضعف وركاكة  ، بل هناك حتديات اخرى ، 
تكمن في وجود فجوة كبيرة في عديد املدارس في عموم البالد 
، االمــر الذي ادى الى حدوث حالة اكتظاظ   كبيرة ، فتجد في 
املدرســة الواحدة ثالثة او حتى اربعــة دوامات )مدارس( ، وجتد 
فــي الصف الواحد اعدادا من الطلبة تتجاوز املعايير املطلوبة 
، ناهيك عن عدم مواكبة اســاليب وطرائــق التدريس ، فهي 
مازالت قدمية ، وان املعلمني واملدرســني يعانون من عدم زجهم 
فــي دورات علمية حديثــة متكنهم مــن اداء مهمة التعليم 
والتدريس بأسلوب علمي تكنولوجي متطور ، وفوق هذا وذاك 
، اننا الى االن مازلنا نشاهد املدارس الطينية  شاخصة ، وقبل 
ذاك وهذا ، وبســبب قلة االبنية املدرسة فان الكثير منها يقع 
في مســافات بعيدة عن ســكن التالميذ ، وهنــاك اكثر من 
٣٠٪ مــن هؤالء التالميذ تركوا املدرســة ، لكونها  بعيدة  عن 
مناطق ســكنهم ، الســيما البنات منهم ، وقطعا ، ان حالة 
التردي هذه اسهمت في انعاش التعليم االهلي وبأسعار ترهق 
كاهل االسر ، فهي مضطرة الى قصده على حساب التعليم 

احلكومي .
خالصة القول ، اننا ان اردنا السير على طريق سليم نحو حتقيق 
التنمية ، علينا ايالء التعليم اهتماما استثنائيا ، والعمل على 
معاجلة جميع املشــكالت التي تواجه هذا القطاع سواء تلك 
التي اشــرنا اليها ، وفي مقدمتها رصانة وعلمية وسالســة 
املناهج ، واالهتمام باملدارس واملالكات التعليمية  ، ولعل زيادة 
التخصيصــات املالية يعد احد اســاليب املعاجلة ، فمن خالل 
توفير التخصيصات ميكن بناء املزيد من املدارس وحتسني الواقع 

احلالي ، بعيدا عن التظاهرات واالعتصامات.

التعليم أوال
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير املوارد املائية الدكتور جمال 
العادلي أجتماعاً مشــتركاً بحضور 
الوزارات واجلهــات املعنية وعدد من 
املدراء العامــني اخملتصني في الوزارة 
املشتركة  املياه  ملف  أدارة  ملناقشة 
مع دول اجلوار املتشاطئة مع العراق 
بالشكل الفعال واملناسب واملتابعة 
املستمرة لقضايا املياه املتعلقة بني 
العراق وتلك الدول وتسريع االجراءات 
املطلوبة والطارئة مللف املياه وضمان 

عدم االضرار بحقوق العراق املائية.
وأكــد الوزير خــالل االجتماع حرص 
املائية  العراق  الوزارة لكسب حقوق 
بالطــرق الدبلوماســية وتفعيــل 
امللفات الدوليــة املائية حرصاً على 
مســتقبلنا املائي وتــدارس قضايا 
املياه وتوحيــد االراء واالفكار جلميع 
املعنية مبوضوع  اجلهات احلكوميــة 
امليــاه وحتديد املهــام لتلك اجلهات 
مبا يضمن حقــوق العراق في مياهه 
املشتركة كونها اهم مكونات االمن 
املائي للبــالد مضيفاً أهمية أعتماد 
ووضع  املائــي  لالمن  اســتراتيجية 
اخملرجات لتشــكيل جلنة عليا تتفرع 
والوصول  للتفاوض  فنية  جلان  منها 
الى حلول ورؤى مســتقبلية تضمن 

حقوقنا املائية مع دول اجلوار. 

علــى صعيــد متصل قامــت ادارة 
مشــروع ســدة الكوت بالسيطرة 
على إطالقات املياه اإلضافية الواردة 
الى عمود نهر دجلة نتيجة السيول 
الســيطرة  ضمان  بهدف  واألمطار 
وتوزيع املياه الــى محافظات ذي قار 

وميسان والبصرة .
ويتم التعامل مــع الكميات الواردة 
عن طريق احلجز في مقدم الســدة 
ويتم اإلطالق مبا يتالءم مع الكميات 
الواردة والتي تدخــل الى نهر دجلة 
عــن طريــق املهــارب الفيضانية ) 
اجلبــاب، ام اجلري ( وتصــب في نهر 
دجلة وتكون مســيطر عليها كماً 
ونوعاً ليتم تعزيــز االطالقات باجتاه 
محافظة البصرة عن طريق مشروع 
ماء البصرة من خالل االطالقات في 

شط الغراف .
املوارد  من جانبهــا نفذت مديريــة 
املائية في محافظة واســط اعمال 
واالســتعداد  الســيول  معاجلــة 
ملوجــات فيضانية في حــال ورودها 
بهدف االســتفادة من مياه السيول 
واألمطار لتعزيز اخلزين االستراتيجي 
، وتضمن العمل تقوية اكتاف كالل 
ترسخ وكالل بدرة ومعاجلة التأكالت 
واخلرور في سداد الشويجة وملسافة 
180كم وإنشاء اكتاف ملهرب اجلباب 
اضافة الى قيام املديرية وبالتنسيق 
مع مديريــة صيانة مشــاريع الري 

والبزل بتســليك موجات الســيول 
بشكل انسيابي الى هور الشويجة 
ثم الــى نهر دجلة عن طريق املهارب 

الفيضانيــة ، كما نفــذت مديرية 
تعزيــز االطالقات باجتــاه محافظة 
البصرة لدفع اللســان امللحي والى 

لتغذية  قار  وذي  ميسان  محافظتي 
وإنعاش االهوار ، واســهمت املديرية 
بتجهيز احملافظة مبضخات وسيارات 

حوضية وحفارات لسحب جتمع مياه 
األمطار من املناطق السكنية. 

الــى ذلك قامــت مديريــة صيانة 
مشــاريع الري والبزل في محافظة 
واســط بأعمال معاجلة اثار السيول 
التي وردت الى احملافظة خالل الفترة 
الى  املاضيــة بهــدف االســتعداد 
مواجهــة اي إطالقــات إضافية في 
العمل  ، وتضمن  حال حدوث سيول 
تكتيف اجلانب األيســر لكالل بدرة 
فــي منطقــة الكمكميــة وعمل 
اضافة  الكالل  لتحويل مجرى  سدة 
الى قيام املديريــة بفتح مبازل غير 
نظامية على مبازل تصريف األمطار 
وردم االنهيارات احلاصلة في السداد 
احملاذية ملنطقــة مزيبلة ليتم حتويل 
املياه الى نهر دجلة لالستفادة منها 

.
كما مت إنشــاء ســداد حلماية القرى 
وتصريــف  الســكنية  واملناطــق 
خارج  املتجمعــة  األمطــار  ميــاه 
الزراعية  الدور الســكنية واألراضي 
السدة  في  احلاصل  التأكل  ومعاجلة 

الوترية قرب مهرب الشهابي.
اجنزت العامة للمياه اجلوفية فرقتي 
74و77 اعمالها بحفر عدد من  حفر 
االبار في مناطــق وقرى متعددة من 
محافظة ذي قار خالل شهر تشرين 
الثاني من عام 2018 منها 6 ابار في 
الرفاعي و4 في قلعة ســكر اضافة 

الى عدد من االبار موزعة على مناطق 
متفرقــة في احملافظــة .كما اجنزت 
الهيأة حفر 4 ابار مائية خالل شــهر 
تشــرين الثاني مبحافظــة البصرة 
 60 البصرة وبعمق  في شركة نفط 
م اضافة الى فحــص 90 بئراً مائياً 
بهــدف توفير امليــاه حلميع املناطق 
والقرى البعيدة عن املياه السطحية 
ولالغراض الزراعية واالســتخدامات 

اليومية اخملتلفة والرواء احليوانات.
كما قامت دائــرة تنفيذ اعمال كري 
االنهر / ادارة موقــع الكوت بأعمال 
رفع الترســبات الطينية وتوســيع 
مقاطع نهــر دجلة بهــدف حتقيق 
الســتيعاب  تصميمــي  مقطــع 
ورودها  حال  في  الفيضانية  املوجات 
، وتضمــن العمــل اجنــاز تطهيــر 
مقدم ســدة الكوت لضمــان مرور 
بانســيابية  اإلضافية  االطالقــات 
، واملباشــرة بأعمــال التطهيــرات 
في موقــع العزيزية بهــدف إيصال 
املياه الى مشــروع مــاء العزيزية - 
احلفرية املوحد والذي يخدم 60 الف 
نســمة وحتقيق مقطــع تصميمي 
وإجراء   ، اإلضافية  االطالقات  لتمرير 
الزبيدية متهيداً  التحريات في قاطع 

للبدء برفع الترسبات.

استعدادات لموجات فيضانية جديدة في حال ورودها الى واسط

وزير الموارد المائية يناقش أدارة ملف المياه المشتركة مع دول الجوار

جانب من االستعدادات ملوجات فيضانية في واسط

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعلــن مدير مطار الســليمانية 
الدولــي، طاهر عبــداهلل، قيمة 
اخلسائر بســبب تعليق الرحالت 

اجلوية التركية من وإلى املطار.
وقال عبــداهلل في مؤمتر صحفي 
شــخص  االف   309" ان  امــس 
السليمانية  ســافروا عبر مطار 
املاضي"،  العــام  خــالل  الدولي 
مبينــاً أن "قــرار تركيــا بإيقاف 
الرحــالت اجلويــة إلــى مطارنا 
ماليني  بـ5  تقدر  بخسائر  تسبب 

و400 ألف دوالر".
وحمل مدير مطار الســليمانية 
مسؤولية  العراقية  الســلطات 
انخفاض معدل الرحالت، وأوضح 
أن "عدد املســافرين الذين جاءوا 
إلــى الســليمانية عبــر املطار 
%73 فيما  انخفضــت بنســبة 
بنســبة  املغادرين  عدد  انخفض 
%82" ، مشــيرا إلــى أن 5 آالف 
و700 ســائح زاروا املركز الصحي 
في مطار السليمانية خالل العام 

املاضي.

يذكــر أن تركيا أعلنــت في 24 
2018، متديد حظر  كانــون األول، 
مطار  وإلى  مــن  اجلوية  الرحالت 
الســليمانية الدولــي ملدة ثالثة 
أشهر إضافية ، كما ان احلكومة 
التركية قررت فــي 24 من أيلول 
اجلوي  احلظــر  متديــد  املاضــي، 
السليمانية  املفروض على مطار 
لثالثــة أشــهر أي حتــى الرابع 
األول  والعشرين من شهر كانون 

.2018
العراقيــة  احلكومــة  وكانــت 

فرضت مجموعــة من العقوبات 
على إقليم كردســتان، إثر إجراء 
استفتاء االستقالل، ومنها حظر 
مطاري  مــن  الدولية  الرحــالت 
أربيل والســليمانية وإليهما في 
29 أيلــول املاضي، قبــل أن يتم 
رفع احلظر بقرار من رئيس الوزراء 
الســابق، حيدر العبــادي في 15 
امتنعت  تركيا  لكــن   ،2018 آذار 
عن استئناف الرحالت اجلوية إلى 
مطار الســليمانية ملا قالت إنها 

"أسباب أمنية".

بسبب تعليق الرحالت التركية اليه 
خسائر مطار السليمانية 5 ماليين و400 الف دوالر 



3 شؤون عراقية

نينوى ـ خدر خالت:

روت الناجيــة االيزيديــة امينــة 
قاسم خلف معاناتها بجرأة عقب 
اختطافها من قبل تنظيم داعش 
االرهابي في ســنجار وكان عمرها 
حينهــا 15 عاما، مشــيرة الى ان 
واغتصب  اغتصبها  ارهابي سوري 
شــقيقتها، فضال عــن تعرضها 
لعمليات اغتصــاب ال حتصى من 

قبل الدواعش من عدة جنسيات.
اخملتص  االيزيــدي  الباحث  ونقــل 
بتدوين قصص الناجيات االيزيديات 
داود مراد اخلتاري، عن الناجية امينة 
قولهــا "ان ما حــدث معي قلب 
حياتي رأسا على عقب ودمر احالم 
طفولتي، بقيت عنده سنة كاملة، 
ولم يبَق شيئاً لم يفعله بي، كنت 
اتنــاول وجبة واحدة مــن الطعام 
يوميــاً باالضافــة الــى التعذيب 
القسري  اجلنس  وممارسة  املستمر 
واالغتصــاب واالضطهاد، وعائلته 
انسانية  ال  بطريقة  معي  تتعامل 
وكأني لست بشراً بينهم، وعندما 
املنــزل يغلقون  كانــوا يغــادرون 
االبواب حيث لم يكن باستطاعتي 
جلب كاس مــن املاء أو رغيف خبز 
من املطبخ ما لــم يعودوا، وبقيت 
ســنة على هذا الوضع املأســاوي 
وعائلته كانــت جتبرني على قراءة 
القرآن وترك الدين االيزيدي واعتناق 
الدين االســالمي ولم اكن الفتاة 
تواجه هذه  كانــت  التي  الوحيدة 
املصاعب فــي هذا العصر املتقدم 
بل كان هنــاك االالف من الفتيات 

والنساء اللواتي تغتصنب مثلي".
واضافــت "بعدهــا انتقلــت الى 
مدينة الطبقة السورية بعد سنة 
كاملــة في منزلــه، اصبت مبرض 
نفســي، احيانا كنت اسقط على 
االرض واسند جسدي املتعب على 
جدران البيت، وذات يوم غادروا املنزل 
وكنــت انا الوحيدة فيــه، فهربت 
ليالً مرة اخــرى عبــر النافذة الن 
جميع االبواب مغلقة، كنت اركض 
مسافات طويلة ملدة يومني بشكل 
مســتمر وحافية القدمني دون ان 
احمل معي طعاماً او شــراباً، في 
الليلة االولــى اختفيت بني غابات 
خارج الطبقة، وفــي اليوم الثاني 
ايضا ركضــت دون ان ادرك الى أين 
أجته، كنــت اهــرب للتخلص من 
العذاب الذي كنت اواجهه من قبل 

االرهاب".

واشارت امينة الى انه "في صباح 
يوم الثاني شاهدني بعض عناصر 
الى  وأخذوني  فامسكوني  دواعش 
احملكمة اإلسالمية وهناك سألوني، 
ملاذا تهربني؟ فبينت لهم ما كنت 
اعاني من قبــل عائلة )ابو محمد 
شــريعتكم  هي  وهذه  االدلبــي( 
ايضاً، لكنهــم أعادوني الى املنزل 
نفسه ، وبعد شهر قتل ابو محمد 
بقصف جوي، وطلبت زوجته مني 
ســلطات  وأبلغت  الــدار  مغادرة 
الدواعش، فأخذونــي وباعوني الى 
، بقيت  داعشي سعودي اجلنسية 
عنــده يوم واحد، وهــو باعني الى 
الداعشــي زياد )ابو طارق( من أهل 
من  الزواج  بعقد  وتزوجني  املوصل 

احملكمة الشرعية".
وتابعت "بقيت عنــده حلني حترري 
بتاريخ 11/ 7/ 2017 كان يغتصبني 
كالوحــوش ملدة ســنتني، وننتقل 

من حي الى حــي آخر في املوصل، 
وبقيت شــهر عنــد عائلته ايضاً، 
في احــد االيام تعــرض املنزل الى 
قصــف جوي وتهــدم املنزل وبعد 
ذلك اخذني الى مقر عسكري تابع 
للدواعــش ومرة اخرى تعرضنا الى 
قصف جوي بثالثة ايام قبل رمضان 
2017، لكــن دون تاثير وكان معي 
في املقر الفتاة )هيام دخيل خلف 
علي( وهي من قريتي وفي النهاية 

اخذونا الى املوصل القدمية".
ونوهت امينة "خالل سنتني كانوا 
ياخذونــا من مــكان الــى مكان 
اخــر، وفي احــد املنــازل تعرضنا 
الى قصف جــوي وكان معنا )12( 
شخصا تابعني لداعش ومت قصفنا 
الــى قتلهم  ادى  وهذا القصــف 
صديقتي  واستشــهدت  جميعاً، 
)هيام( ايضا ولم يبَق احد من تلك 
اجملموعة وبقيــت وحدي على قيد 

احليــاة لكن مصابــة، وأخرجوني 
اهالي املوصل من حتت الركام وقد 
أصبت بكســر في يدي اليســرى 
وقدمي اليمنى وجــرح عميق في 
البطــن مع احتــراق ورضوض في 

بقية اجلسم".
ومضت بالقول "ثــم اخذوني الى 
مستشــفى املوصــل، بقيت في 
العناية املركزة ملدة شــهر كامل، 
وبعــد خروجنا تعرضنا الى قصف 
اخــر في املكان نفســه فأخذوني 
الى منزل آخر في املوصل القدمية، 
وكانت هناك معارك في شــوارع 
املوصــل بــني القــوات العراقية 
بال  أياما  نبقــى  كنا  والدواعــش، 
طعام وانقطاع التام للماء وكانت 
معــي )فتاة مســيحية ســورية 
مختطفة، و شهد خضر ميرزا من 
تل بنات، وسامية سفيل عمو من 
الكوركوركي  الزمــة  و  تل قصب، 

من سيبا شيخدر(، بقينا في هذا 
احلصار خمسة أشــهر، وذات يوم 
خرجت زميلتي )سامية( جللب املاء، 
وعند خروجها من الغرفة اصيبت 
وحينها  ذراعها  في  قناص  بطلقة 
كنت طريحة الفــراش الني كنت 
اعاني أملــاً من اصاباتــي، وبعدها 
في احد أيام اجلمعــة في رمضان 
)شــهناز  زميلتنا  خرجــت   2017
دخيــل بشــار/ من قريــة كوجو( 
محاولة الهــرب والتجاء الى قوات 
اجليش العراقي في املوصل، لكنها 
العام  الشــارع  استشــهدت في 

بقصف الطائرات".
ولفتــت امينة الــى ان "اخملطوفة 
)شــهد( من مجمع تل بنات كانت 
والصدر  القلــب  االم  مــن  تعاني 
لم  والهمــوم،  التعذيب  نتيجــة 
الى  والوصــول  اخلروج  نســتطع 
املستشفى فكنا في بكاء مستمر 

وتوفيــت بعــد حتريرهــا بأيام في 
مستشفى دهوك، وبعد مرور ثالث 
سنوات وعدة اشــهر من اخلطف 
والتعذيــب اجلســدي واالغتصاب 
املســتمر، حتررت مدينــة املوصل 
بالكامــل، كانــت هنــاك االالف 
مــن القتلــى واجلرحــى والرؤوس 
املرميــة  واالجســاد  املقطوعــة 
واحملترقة في شوارع املدينة، سلمنا 
انفســنا الى القوات العراقية، ومت 

معاجلة جروح سامية".
"مازال  قصتها  أمينــة  واختتمت 
افراد من عائلتي مخطوفني  اربعة 
ايضا  )الوالدين وشقيقني( وجدتي 
كانــت مختطفــة ولكنها ماتت 
بعد التحرير، وحتــررت مع زميالتي 
/ 2017/7 وهذه   11 بتاريخ  سامية 
االول  اليوم  من  مأـــساة خطفي 
إلى حلظة حتريــري من زنزانة املوت 

والهرب نحو احضان احلياة".

ان ما حدث معي قلب 
حياتي رأسا على عقب 
ودمر احالم طفولتي، 
بقيت عنده سنة 
كاملة، ولم يبقَ شيئًا 
لم يفعله بي، كنت 
اتناول وجبة واحدة من 
الطعام يوميًا باالضافة 
الى التعذيب المستمر 
وممارسة الجنس 
القسري واالغتصاب 
واالضطهاد

ناجية ايزيدية: إرهابي سوري اغتصبني وشقيقتي
تروي بجرأة معاناتها مع الدواعش 2-2

مفوضية حقوق االنسان: مليونا 
عراقي ما زالوا في اخمليمات

ولفت الغراوي، إلــى أن "جميع مناطق 
العــراق مت حتريرها بنحو تــام وتأمينها، 
لكنهــا تعانــي لغايــة االن مــن قلة 
اخلدمات فضالً عن تدمير تنظيم داعش 
االرهابي البنــى التحتية واالبنية، كما 
أن النازحني لــم يجر تعويضهم لغاية 
االن برغم تقدمي معامالت رســمية إلى 

اجلهات اخملتصة".
وأكد عضو مفوضية حقوق االنسان أن 
"العديد مــن العائالت اجبرت اطفالها 
امتالكها  التسول؛ بســبب عدم  على 
مورد اقتصادي، وميكن مالحظة ذلك في 

مفارق الطرق الرئيسة".
وشــكا "االفتقــار الى اليــة واضحة 
للتعامل مع االرقام واالحصاءات اخلاصة 
بالنازحــني، بداية النزوح عام 2014 كان 

لدينا بحدود 5 ماليني مهجر".
وبني، ان "قسماً منهم عاد بعد عمليات 
التحريــر، في حني يوجــد تفاوت حول 
احصاءات املتبقني، بــني التي تصدرها 
االدارات  أو  واملهجريــن  الهجــرة  وزارة 
احمللية التي تتواجد فيها اخمليمات، وبني 

ما تعلنه املنظمة الدولية للهجرة".
وفيمــا رأى الغــراوي أن "عــدم تطابق 
االحصاءات ميكن أن يربك املشهد ويؤّثر 

يحتاجها  التــي  األولويات  في حتديــد 
تشير  "معلوماتنا  بأن  وافاد  النازحون"، 
إلى وجــود مليوني نازح فــي اخمليمات 
نصفهم مــن االطفال الذين يحتاجون 

إلى رعاية اخلاصة واملوارد االنسانية".
ويجــّد الغــراوي، أن "العــراق بحاجة 
إلــى نقلــة نوعية في تعامــل جميع 
الرسمية  وغير  الرســمية  مؤسساته 

مع ملف النازحني وغلقه".
وشــدد، علــى أن "بقــاء عراقيني في 
اهانــة  للنــزوح يشــكل  مخيمــات 
لكرامتهم، الســيما وأن ذلك اســتمر 
على مدى طويل وفي اوضاع انســانية 

صعبة من دون مبرر".
وخلص الغراوي، إلى "ضرورة االستعانة 
باخلبــرة الدوليــة فــي تعزيــز فكرة 
العودة الطوعيــة للنازحني بعد توفير 

مستلزمات العيش في ديارهم".
من جانبــه، طالب النائــب عن حتالف 
احملور فالح العيســاوي في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، بـ "ضــرورة طي 

صفحة مخيمات النزوح".
احلالية  "االجراءات  أن  العيساوي،  وتابع 
التي يتم اتخاذهــا للتعامل مع ملف 
النــزوح ترقيعية وال ترتــق إلى حجم 
املشكالت التي يعاني منها املتواجدون 

في اخمليمات".

ولفت، إلى أن "هذا امللف اصبح باباً من 
ابواب الفســاد الذي تعاني منه البالد 

للمنظمات احمللية وكذلك الدولية".
وأورد العيســاوي، أن "محافظة االنبار 
لوحدها تضم نحو 7300 خيمة، ومهما 
عملــت احلكومة لن تســيطر عليها، 
االموال من  وبالتالي يجب تخصيــص 
أجل تأمني العودة الطوعية كونها احلل 
االمثل لهذه املشــكلة املتفاقمة منذ 
مدة ليســت بالقصيرة واستنزفت من 
موازنــة الدولة مبالغ طائلة اغلبها لم 

يتم توجيهها باملسار الصحيح".
يشار إلى أن العراق كان قد شهد اكبر 
موجة نزوح بعد سيطرة تنظيم داعش 
االرهابي على عدد مــن احملافظات عام 

.2014

عبد املهدي ينفي ارساله أسماء 
مرشحي الوزارات الى البرملان

وقال عبد الســالم املالكي امس: " ان 
الوزراء عادل عبــد املهدي اصدر  رئيس 
كتابا رســميا يتضمن ترشــيح فالح 
الفياض لوزارة الداخلية وسليم اجلبوري 
لوزارة الدفاع ورزكار محمد امني لوزارة 
العدل"، متوقعا "عرض هذه االســماء 

بجلسة اخلميس املقبل".
ودعــا املالكي الكتل السياســية الى 

غد  يــوم  املكثف جللســة  "احلضــور 
اخلميــس والتصويت على مترير الوزارات 
املتبقيــة وخاصــة االمنيــة للمضي 
بتطبيق املنهــاج احلكومي ضمن املدد 
احملددة"، مشددا على ضرورة "استكمال 
املهمة  القوانني  وبقية  اللجان  رئاسات 
وخاصة املوازنة التي تعطلت بســبب 
املقاطعات والســجاالت السياســية 

على الوزارات".
يذكر ان مجلس النواب، اجل جلســته 
التي كان من بني مــواد جدول اعمالها 
استكمال الكابينة الوزارية في االمس، 
الى الغد الغد اخلميس الختالل النصاب 

القانوني املطلوب لعقدها.

مجلس النواب يُبطل تعيني
اجلزائري محافظاً لبغداد

وكذب عضــو مجلس محافظة بغداد، 
ونائب احملافظ املنتخب، محمد الربيعي، 
األنباء عــن مصادقة احملكمــة اإلدارية 
لبغداد،  اجلزائري محافظاً  انتخاب  على 
وقال ان "هــذه االنباء غيــر صحيحة 
ولم يصدر أي قرار من احملكمة بقضية 

احملافظ ونائبه".
ويذكــر ان مجلــس محافظــة بغداد 
انتخــب فــي 12 من الشــهر املاضي، 
فاضــل الشــويلي عن كتلــة االحرار 

نائبا  الربيعي  لبغداد ومحمد  محافظاً 
فنيا للمحافظ بعد فوز احملافظ السابق 
عطوان العطواني باالنتخابات النيابية 

التي جرت في 12 من آيار املاضي.
فيما عقدت كتل أخرى مبجلس احملافظة 
جلســة في 22 من الشهر نفسه في 
فندق الرشــيد ببغداد إلعــادة انتخاب 
احملافظ بعد ان قدم بعض أعضاء اجمللس 
طعناً لــدى محكمة القضــاء اإلداري 
بجلســة انتخاب الشويلي والتي تأخذ 

15 يوماً للبت بها.
وطالبت رئاســة اجلمهوريــة، القضاء 
اإلداري بالبــت فــي قانونية جلســة 

انتخاب الشويلي محافظاً لبغداد.

جلنة تقصي احلقائق في نينوى 
تستضيف فالح الفياض اليوم

الفتا الى أن "هذه اللجنة ال تستهدف 
أحدا إمنــا توصل صوت أهالــي نينوى 
و تنقل صــورة واقعية عما تعيشــه 

احملافظة".
وأضاف: "نتمنى أن يساهم اجلميع في 
النهوض بنينوى و الدفــع باجتاه األمن 
واالستقرار والبناء واألعمار وتوفير فرص 

عمل وإعادة النازحني". 
ولم يشر الدوبرداني الى األسباب التي 

تستدعي استضافة الفياض.

يذكــر ان نوابــا عن محافظــة نينوى 
شــكلوا جلنة تقصي احلقائق باشراف 
رئيس مجلس النواب، وقد جرى إنتخاب 
اســامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار 
الكيكــي نائبا له واحمد اجلبوري مقررا 
للجنــة، فيما جــرى انتخــاب النائب 
باسم  متحدثا  الشــمري  عبدالرحيم 

اللجنة.

كاتب في الواشنطن بوست:
ليس للواليات املتحدة سياسة 

خارجية ورئيسها " بال عقل "
وألن الرئيس ال ميلــك عقله، كما يقول 
الكاتب، فإن اإلدارة لن تعرف السياسة 
إليها، فكبار  أنها تسعى  يُفترض  التي 
املســؤولني عاجزون عن فهم ما يدور، 

"مثلنا متاماً".
وفي 19 ديســمبر املاضي، على سبيل 
املثال، حــّدد وزير اخلارجيــة األمريكي، 
مايــك بومبيــو، عــام 2021 موعــداً 
نهائياً لنزع الســالح النووي من كوريا 
الشــمالية، ثم عاد ترامــب ليقول إنه 
ال موعد نهائي لســحب سالح كوريا 

الشمالية النووي.
هذا االنفصال بني ترامب ومستشاريه، 
يرى الكاتب أنه ميكن أن يشّكل نقطة 
الشــمالية  كوريا  تســتغّلها  ضعف 

بســهولة، وهو مــا ميكن أن يفّســر 
األســباب التي تدفع الزعيــم الكوري 
الشــمالي، كيم جونغ أون، لعقد قمة 

ثانية مع ترامب.
وباملثل فــإن أي محاولة مماثلة من قبل 
أو  روسيا  أو  الصني  واشــنطن الحتواء 
املتضاربة  اإلشــارات  وفي ظــل  إيران، 
القادمــة من البيت األبيض، ســتكون 
محاوالت مشّوهة، وفق ما يرى الكاتب.

التعليم توافق على متديد دراسة 
املبتعثني للدكتوراه ملدة سنة براتب 

تام
مبينا ان الطلبة الذين باشروا في جهة 
عملهم قد حصلت املوافقة بالسماح 
لهــم على متديــد مباشــراتهم حلني 
حصولهــم على شــهادة الكانديدات 
بشــرط أالّ تتجاوز الســنة، ومنحهم 
املتطلبــة  املــدة  وبحســب  إجــازة 
وتبعاتها لغــرض اكمال  للمناقشــة 

متطلبات الكانديدات.
واكــد املدير العــام  لدائــرة البعثات 
والعالقات الثقافية، موافقة الوزير على 
تعديل مدة الدراســة من ثالث سنوات 
املبتعثني  للطلبــة  أربع ســنوات  الى 
الى اســتراليا للحصول على شــهادة 

الدكتوراه.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس الثالثاء، مقتل مدني 
بهجوم باسلحة كامتة جنوب غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
فتحــوا نيران اســلحتهم الكامتة، 
صباح يــوم امس باجتاه مدني ضمن 
عن  اســفر  ما  الرضوانية،  منطقة 
مقتله في احلال" ، مضيفا أن "قوة 
امنية فتحت حتقيقا باحلادثة ونقلت 

اجلثة الى الطب العدلي".

ديالى – عملية استباقية  
األمنــي  اإلعــالم  مركــز  أعلــن 
امــس الثالثــاء العثور علــى وكر 
لـ"االرهابيني" في منطقة احلميرات 

مبحافظة ديالى.
وقــال املركــز إن "القــوات األمنية 

فــي قيــادة عمليات ديالــى وخالل 
عملية اســتباقية عثرت على وكر 
لالرهابيني قيد اإلنشاء يحتوي مواد 
الثانية  بناء في منطقة احلميــرات 
وقد مت تفجيره من قبل القوة املنفذ 
للواجب" ، مضيفا أن القوات االمنية 
"عثرت على عتاد رشاش ثقيل ١٤،٥ 
ملم في قرية البــو حنيحن، وعتاد 
رشاشة دوشــكه في إحدى املبازل 
في قرية البيجات، حيث مت التعامل 

مع املواد املضبوطة أصوليا".

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
الثالثاء  امــس  محافظــة كركوك 
ان مفــارز مديريــة واســتخبارات 
ومكافحــة االرهــاب متكنــت من 
القــاء القبض على احــد املتهمني 
في منطقــة واحد حزيران بكركوك 
ألنتمائة  إرهابية  بقضايــا  مطلوب 

لعصابــات داعش بصفة مقاتل في 
ما يسمى فرقة القادسية .

واضاف املصــدر ان املتهم احيل الى 
اجلهات االمنيــة اخملتصة للتحقيق 
معــه لينال جزاءه العــادل على ما 
ارتكبه من عمليــات اجرامية بحق 

املواطنني االبرياء .

بابل – عمليات امنية 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شرطة محافظة بابل امس الثالثاء 
عــن إلقــاء القبض علــى عدد من 
املطلوبــني للعدالة بقضايا جنائية 
أثر  والســرقة،  العمد  القتل  أبرزها 
عمليات أمنيــة نفذتها في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وأوضح اخملصدر ان العمليات األمنية 
استخبارية  إلى معلومات  استندت 
 ، قضائية  قبــض  ومذكرات  دقيقة 
مؤكدة إحالة جميــع املتهمني الى 

اســتكمال  لغرض  اخملتصة  املراكز 
اإلجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – ضبط عتاد 
االســتخبارات  خلية  مفارز  متكنت 
الدين  الوطنية في محافظة صالح 
امس الثالثاء من العثور على كدس 

للعتاد 
ضــم  ٥٧ قذيفــة مدفعية من دون 
زعانف و١٩ قذيفة أخرى حتتوى على 

زعانف وصاروخ قاذفة.
وتأتــي هــذه العمليــة بعــد ورود 
معلومــات دقيقة وتشــكيل فريق 
عمل جنح في تنفيــذ هذه املهمة، 
وقد مت التعامل مع املواد املضبوطة 

أصوليا.

النجف – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف األشرف واملنشآت 

امس الثالثاء عن قيام أفواج الطوارئ 
مبمارســة أمنيــة لتأمــني محيط 
احلماية  توفيــر  القدميــة  املدينــة 

للمواطنني والزائرين.
وبني املصدر ان الفوج أجرى ممارســة 
أمنية لتطبيق القانون ضمن قاطع 
مســؤوليته، فيما تفقد آمر الفوج 
املقدم عمار عبد الرســول  اجلبوري 
جميع النقاط واملداخل والسيطرات 
لإلطالع على سير عملها، فضال عن 
محاســبة عدد من املتجاوزين على 

الطرق العامة في احملافظة. 

كربالء – اجتماع امني 
ناقش رئيــس اللجنة االمنية العليا 
عمران  عقيــل  كربــالء  محافــظ 
الطريحي في اجتماع امني بحضور 
مدير شــرطة احملافظة اللواء أحمد 
اخلاصة  االجــراءات  زوينــي  علــي 

للنهوض بالواقع االمني . 

الكتل  رفع  اهمية  االجتماع  وناقش 
امام  الشــوارع  وفتح  الكونكريتية 
تنقلهم  لتسهيل  املواطنني  حركة 
خصوصا ان احملافظة تشــهد توافد 
مليونــي متواصل اضافة الى اهالي 
املدينــة مما يؤدي الــى حدوث بعض 
االختناقــات املروريــة فــي مناطق 

مختلفة من احملافظة.

الديوانية – اعتقال متهمني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة الديوانية امس الثالثاء عن 
إلقاء القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوبني للقضــاء على وفق مواد 
قانونيــة وجنائيــة مختلفــة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وأفاد املصدر أن دوريات قسم األسرة 
ومركــز شــرطة الشــامية ألقت 
القبض على عــدد من املتهمني في 
إطار حملة للبحــث عن املطلوبني 

وتنفيــذ مذكرات القبض ، مضيفة 
ملراكز  التابعــة  األمنية  املفــارز  أن 
الدغــارة واحلمــزة وال بدير وعفك، 
أربعة متهمني  القبض على  وألقت 

مبواد قانونية مختلفة. 

البصرة – ضبط مخدرات 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
الثالثاء  امــس  البصرة  محافظــة 
ان مفــارز شــعبة شــؤون اخملدرات 
واملؤثــرات العقلية في ابي اخلصيب 
للقضاء على ظاهرة ترويج وتعاطي 
اخملــدرات متكنت من إلقــاء القبض 
على  متهــم خطير مــن مروجي 
اخملدرات مطلــوب قضائيا على وفق 

املادة 28/ مخدرات. 
ودعا املصــدر في مديرية شــرطة 
البصــرة أبناء احملافظة الى تقدمي أي 
معلومــات تســاعد بالقبض على 

مثل هؤالء اجملرمني.

هجوم باسلحة كاتمة في منطقة الرضوانية جنوبي بغداد * عملية استباقية تسفر عن تدمير وكر ارهابي بديالى 
ضبط كدس للعتاد ضم 76 قذيفة مدفعية في صالح الدين * اعتقال عدد كبير من المطلوبين والمتهمين في الديوانية

رئيس الوزراء يوجه برفع 
جميع الحواجز الكونكريتية 

في منطقة شارع الرشيد

التعليم تدعو خريجي اإلعدادية 
الى التقديم على مقاعد القناة 

الحكومية الشاغرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئيس الــوزراء الدكتور عــادل عبد املهدي 
باالهتمام بشــارع الرشــيد ألهميته التأريخية 
ورفع جميع احلواجــز الكونكريتية املوجودة في 

املنطقة .
وقــال رئيس الوزراء خالل جولة ميدانية له رفقة 
أمني بغــداد الدكتورة ذكرى علوش في شــارع 
الرشــيد للمقطــع املمتد من ســاحة املقاتل 
القاضــي مروراً  الــى ســاحة حافظ  العراقي 
مبنطقــة امليدان ومتثال الرصافــي لالطالع على 
الواقع اخلدمي للشــارع واالشــراف على اعمال 
الشارع  افتتاح  واعادة  الكونكريتية  رفع احلواجز 

احملاذي ملبنى وزارة الدفاع القدمية .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان رئيس الوزراء 
وجــه ايضاً برفع احلواجــز الكونكريتية احمليطة 
بالبنــك املركزي وتأهيــل اخلدمات في شــارع 

الرشيد.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليــم والبحث العلمي، الثالثاء، 
عن إطالق االســتمارة االلكترونية للتقدمي على 
املقاعــد الشــاغرة للتخصصــات كافة على 
قنــاة التعليم احلكومي اخلــاص الصباحي من 
خريجي الدراسة اإلعدادية للسنتني الدراسيتني 
السابقتني، مبينة ان التقدمي بدأ من يوم االثنني 
املوافق الســابع من شــهر كانون الثاني احلالي 
والى يوم االحد املوافق الثالث عشــر من الشهر 

احلالي.
وقال املدير العام لدائرة الدراســات والتخطيط 
واملتابعــة إيهاب ناجي في بيــان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن “الــوزارة أطلقت يوم 
االثنــني 7/1/2019 عبــر البوابــة االلكترونيــة 
واملتابعة استمارة  والتخطيط  الدراسات  لدائرة 
خاصة للتقدمي على املقاعد الدراسية الشاغرة  
للتخصصات كافة ومن ضمنها كليات اجملموعة 
الطبيــة لطلبة الدوريــن االول والثاني خلريجي 
 2017/2018 و   2016/2017 اإلعدادية للســنتني 
ولنهايــة الدوام الرســمي ليوم األحــد املوافق 

.”13/1/2019
وأضــاف ناجي، أنــه “بإمكان الطلبــة مراجعة 
قســم شــؤون الطلبة في أية جامعة لتفعيل 
الرقم الســري اخلاص بالتقدمي على االســتمارة 
www.dirasat-gate.( عبر البوابة االلكترونيــة 

org(“، مبينا أن “الطلبة الذين سيقبلون سيتم 
تأجيلهم للسنة الدراسية املقبلة”.

الناجية االيزيدية امينة قاسم خلف
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مناشدة 

حتية طيبة 
ليكن قراركم حاسما وملزما بإنهاء محنة الطلبة 
املرقنة قيودهــم ، وعام مبارك مكلل باخلير واألمان 

وحتقيق اآلمال بعون اهللا .. 
لقد استبشــر الطلبــة املرقنة قيودهــم وأولياء 
أمورهم خيرا خالل االحتفاالت بأعياد رأس الســنة 
امليالديــة مبوافقتكم املباركة علــى إعادتهم إلى 
مقاعدهــم الدراســية وإعــادة نظــام التحميل 
املتعلقة بشؤون  التوجيهات السديدة  وغيرها من 
الطلبة الذين حرموا من مواصلة الدراســة برغم 
وصولهــم إلى مراحل متقدمة ، بســبب الظروف 
العســيرة واخلطيــرة التي أملت بالبــالد من خالل 
األعمال اإلرهابية التي لم تنقطع خالل الســنوات 
الســت األخيرة وتدفق الزمر الداعشية عبر احلدود 
واحتالل العديد من املــدن والقصبات ونزوح اآلالف 
مــن العائالت من مناطقهم الســكنية قســرا ، 
واستشــهاد املئات من األبرياء وهجرة العديد إلى 

خارج البالد للنجاة بأنفسهم .. 
وأود أن يعلم الســيد الوزير احملترم بأن السيد الوزير 
الســابق أصدر عدة قرارات مماثلة ملعاجلة مثل هذه 
احلاالت ، ولكنها لم تنفذ من قبل مجالس اجلامعات 
املعنية بسبب التذرع بالضوابط الصادرة عن هيئة 
الرأي التــي تقف بعض فقراتها حجــر عثرة أمام 
تنفيذها ، أو من خالل العقبات الروتينية واإلجراءات 
البطيئة جدا التي تكون ســببا آخر في عدم إفادة 

معظم الطلبة املعنيني من القرارات املذكورة .. 
وهذا ما حتدثنا عنه أكثر من مرة وأشرنا إلى حاالت 
تتعلق بعدد من طلبة كليــات الطب الذين رقنت 
قيودهم وهم على وشك إنهاء دراستهم سواء في 
املرحلة اخلامســة أو الرابعة وغيرها من املراحل .. 
كما أصدر السيد الوزير السابق قرارات ( استثنائية 
) لعدد من الطالب وتشــير نصوصهــا إلى اإللزام 
بالتنفيــذ ، إال إن اإلجراءات املعقدة التي تنتقل بني 
مجالس الكليات ومجالس اجلامعات ببطء شديد 
جدا حالت دون اإلفادة منها أيضا .. كما حصل لعدد 
من طلبة املرحلتني الرابعة واخلامســة بكلية طب 
بغداد ، حيث متت اإلجابــة على كتاب ( عاجل جدا 
) من مكتب الســيد الوزير بعد مرور سبعة أشهر 
بالتمام والكمال .. ومرة أخرى أجيب املكتب اخلاص 

للسيد الوزير بعد ( 47 ) يوما على كتاب مماثل .. 
ولهذا نأمل من السيد الوزير أن يأخذ باالعتبار ذلك 
ويكــون أكثر حرصا على تنفيذ أوامره – وهو كذلك 
أن شاء اهللا – ويصدر أمرا بتعديل عاجل للضوابط 
التــي تضم أكثر من ( 17 ) فقــرة ، التي تتذرع بها 
بعــض اجلامعــات وينهي معاناة هــؤالء الطلبة ( 
املشــردين ) حتى لو كان ذلك بنقلهم إلى كليات 
مماثلة أو مقاربة وإلــزام اجلامعات املعنية بالتنفيذ 
قبل فوات األوان ، ومن دون وضع ( الكتل الكونكريتية 
) أمام حتقيق هذه املكرمــة التي ينتظرها الطلبة 
وأهاليهم بفارغ الصبر .. وهــذا ال يؤثر مطلقا مع 
رصانة الدراسة في اجلامعات العراقية ومعمول به 
في أغلب جامعات العالــم املتقدمة التي فتحت 
ذراعيها الحتضان الطلبة  (التاركني ) حتى لو كانوا 

بأعمار متقدمة . 
واهللا من وراء القصد. 

عز الدين املانع 

السكك تنقل ( 3536 ) 
حوضا من النفط االسود الى 
منصات التحميل في الموانئ

بغداد _ الصباح الجديد:
احلديد  للســكك  العامة  الشــركة  اعلنــت 
العراقية امس الثالثاء نقل ( 3536 ) حوضا من 

مادة النفط االسود عبر املوانئ العراقية.
وقال مدير عام الشــركة املهندس ســالم جبر 
ســلوم مت نقل مادة النفط األسود من مصافي 
الــدورة إلى املوانــيء العراقية عنــد منصات 
التفريغ على رصيــف رقم 9 اليصالها للبواخر 
لتصديرها خارج العراق من قبل مالكات منطقة 
البصرة ، مضيفا أن العمل كان بجهود مثمرة  
لاليفاء بالعقد املبرم بني السكك وشركة جنة 
الفردوس على نقل 2000 متر مكعب وبواسطة 

  . FZBاألحواض التخصصية
يذكر ان هذه األعمال االستثنائية جاءت بجهود 
من قبل املسؤولني واملسهمني ملنطقتي سكك 
بغداد والبصرة لضمان انسيابية سير قطارات 
التحميل وتأمني وصولها لتعظيم املوارد املالية 
للشــركة ، اذ بلغت االيــرادات املتحققة خالل 
ســنة 2018 مليارين و620 مليونــا و160 الف 
دينار  لتعزيز دور الشركة وجعلها من الشركات 

الرابحة بدال من خاسرة. 

بغداد _ الصباح الجديد:

االعلى عمل  القضــاء  مدد مجلس 
القضاة رؤساء اللجان املركزية العليا 
اعتراضات  حســم  عن  املســؤولة 
املستبعدين من االعانة االجتماعية 
لـمدة ستة اشهر استجابة لطلب 
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزير 

الدكتور باسم عبد الزمان. 
واشار وزير العمل خالل زيارته لرئيس 
مجلــس القضاء االعلــى القاضي 
فائق زيدان الى ان متديد عمل القضاة 
رؤساء اللجان املركزية العليا يسهم 
في حســم طلبات املستبعدين من 
االعانة االجتماعية بأسرع وقت ممكن 

لغرض اطالق االعانات للمستحقني 
الفعليــني إذ بني ان االســتبعاد هو 
ايقاف مؤقت بعد ان اعطى القانون 
للمســتبعد حــق االعتــراض امام 
اللجان املركزيــة، الفتاً الى ان الوزارة 
املعترضني  طلبات  حسم  الى  حتتاج 
ً للذين  لغرض اطــالق االعانة فــورا
تثبــت اللجنة احقيتهــم باالعانة 

االجتماعية.  
كما بني اهمية متديد عمل رؤســاء 
حســم  فــي  لالســهام  اللجــان 
االعتراضات للفئــات الضعيفة من 
العجزة واملعوقــني مراعاة حلاالتهم 
االجتماعيــة وظروفهــم اخلاصــة 
بأسرع وقت ممكن، بعد قرار استبعاد 
غير املستحقني بناء على قرار مجلس 

الــوزراء الذي ينص على اســتبعاد 
املســتفيدين غير املســتحقني من 
شبكة احلماية االجتماعية، وتوجيه 
املعونات التي كانت مخصصة لهم 

الى الفقراء الفعليني.  
واشار الى ان الوزارة باشرت بتشكيل 
عن  املســؤولة  املركزيــة  اللجــان 
االعتراضات وهــي على تواصل دائم 
معهــا ملتابعة نتائــج االعتراضات 
املقدمــة من قبــل املواطنــني الى 
اقســام احلمايــة االجتماعيــة في 
احملافظــات ممــن شــملهم البحث 
امليدانــي ومت حتديدهــم فــوق خط 
التخطيط،  وزارة  لنتائج  الفقر وفقاً 
ً الى ان الوزارة وبالتعاون مع  ، مشيرا
احملافظني ورؤســاء اللجان وعدد من 

نواب احملافظات تتابــع عمل اللجان 
املركزية حلســم طلبــات االعتراض 
بأســرع وقت ممكن واطالق االعانات 

للمستحقني الفعليني. 
وتابــع وزير العمــل ان اهمية عمل 
برئاسة  املشــكلة  املركزية  اللجنة 
قاضٍ تكمن فــي انها صاحبة القرار 
فــي حتديد الشــخص املســتحق 
لالعانــة من غيــره وفقــاً لطلبات 
االعتــراض التي تصلهــا االمر الذي 
من  كونه  عملهــم،  متديــد  يوجب 
مسؤولية شرعية وقانونية واخالقية 
حتتــم توجيه هــذه االعانــات نحو 
املستحقني الفعليني للتخفيف من 
وطأة الفقر في ظل ظروف اقتصادية 

صعبة تشهدها البالد. 

تقرير

«القضاء االعلى» يمدد عمل القضاة لحسم اعتراضات المستبعدين من االعانة االجتماعية

البصرة _ سعدي السند:

نظم قســم علم األرض بكلية 
العلــوم فــي جامعــة البصرة 
(مقرر  ســفرة علمية لطلبــة 
طلبة  وبعض  العراق  جيولوجيا 
الدراســات العليا) الى منطقة 

الطيب مبحافظة ميسان.
 ورافــق الطلبة في ســفرتهم 
غازي  واثــق  الدكتور  العلميــة 
واالستاذ  منديل  ماهر  والدكتور 
رافد عبد احلسن وقد متت الزيارة 
بالتعاون مع مدير الهيئة العامة 
للمياه اجلوفية  احمد حاشوش 
بصــورة  التعــرف  مت  وفيهــا 
جيولوجيــا  علــى  تفصيليــة 
التركيبية  الناحية  من  املنطقة 
والرســوبية والطباقيــة واهم 
التكاوين املوجودة فيها وتطبيق 
ناحية  مــن  النظريــة  االمــور 
اســتعمال البوصلــة وقــراءة 

اخلارطة في احلقل.

سفراتنا العلمية داخل 
البصرة وخارجها 

وعن اجلدول املوقعي الذي تضمنه 
تدريب هذا العام قال مصدر في 
كلية العلوم لـ»الصباح اجلديد» 
ان  العمل احلقلي يتم اما خارج 
احملافظــة أو داخلها ففي العام 
فــي محافظة  اجري  الســابق 
دهوك شمالي العراق  وفِي هذه 
السنة الدراســية اجري العمل 
البصرة في  احلقلي حول مدينة 
جبل سنام وخور الزبير وسفوان 
وشــركة نفط البصرة واملقالع 
اضافة الى موقعي البرجســية 
النفطيــني  عمــر  ونهــران 
الطلبة  مبشاركة عدد كبير من 
الى  توجهنا  اليوم  والتدريسيني 
منطقة الطيــب في محافظة 

ميسان .
وقــال مصــدر فــي الكلية ان 
ســفرتنا العلمية قبل سفرتنا 

هــذه الى منطقــة الطيب في 
محافظــة ميســان كانت الى 
جبل سنام الذي يقع في ناحية 
الى قضاء  اداريا  التابعة  سفوان 
(الزبير)  الزبير  حيث تقع مدينة 
ــدن محافظة البصرة  ـ إحدى مُ
به اجلزيرة  رق شِ ــمال شَ ـ في شِ
العربية، ويتميز اجلبل بخصائص 
الً  مهمة، جعلت منه مكاناً مؤهّ
ألن يكون من احملميّات الطبيعيّة 
كــن جعــل املناطق التي  ، إذ ميُ
لميّة  يط بهذا اجلبل مَحميّة عِ حتُ
ل على الدارسني والباحثني  تسهّ
التي  العلميّة،  اخملتبــرات  إقامة 
اكتشــاف  تُســاعدهم علــى 
الكائنات  أســاليب حياة بعض 

املتواجــدة في املنطقــة، وألنّه 
أحــد املعالم األثريــة، واملناطق 
الســياحية التي عمل موقعها 
فــرض  علــى  اإلســتراتيجي 
يتها في املنطقة ، لتواجده  أهمَّ
في اجلزء الــذي يربط محافظة 
البصــرة والعراق بــدول اخلليج 
البريّة  ابة  البوّ العربي عن طريق 
فإنّه  بالكويــت،  جتمعنُــا  التي 
(جبل  موقــع  حتويل  باإلمــكان 
سنام) إلى منطقة سياحيّة عن 
والفنادق  املُنتجعات،  بناء  طريق 
السياحيّة، واألماكن الترفيهيّة، 
غير  اً  ســياحيّ ساً  تنفّ مُ ليكون 
نكون  وبذلك،  يّاح،  للسُ تقليديّ 
ً آخر للتمويل،  قد أوجدنا مصدرا

ميكن اإلفادة مــن وارداته املاليّة 
لرفد خزينة الدولة.

هذا هو قسم علم األرض
ان قسم علم األرض أحد أقسام 
كلية العلوم الذي تأســس في 
العام الدراسي 1993 بغية توفر 
شــتى  في  تخصصية  مالكات 
مجاالت فروع علوم األرض سيما 
فــي حقلي جيولوجيــا النفط 
وجيولوجيا املوارد املائية ملا تتمتع 
به منطقة جنوبي العراق بصورة 
عامة ومنطقــة البصرة بصورة 
خاصة من موارد مائية ونفطية.  
رؤية القســم ورسالته واهدافه 
حيــث يطمح القســم ليكون 

املتميزة  العلمية  من االقســام 
في العــراق والعالم في اجملاالت 
واخلدمية  واالكادميية  العلميــة 
التــي يقدمها الى مؤسســات 
الدولــة والقطاع اخلاص، واضعا 
نصــب عينيه تطبيــق معايير 
تضمنها  التي  العامليــة  اجلودة 
املواصفــة القياســية الدولية 
مــع   2000 لســنة   ISO 9001
عن  الالحقة،فضال  تعديالتهــا 
اجلوانب  فــي  التطور  مواكبــة 
والبحثية  التعليمية  العمليــة 
واخلدمية  ويســعى قسم علم 
اخلدمات  افضــل  لتقدمي  االرض 
والشركات  اجملتمع  الى  العلمية 
البترولية واملعدنية والتي تتبادل 

من  معها،  واملنافــع  املصالــح 
خالل اعداد املالكات اجليولوجية 
والتشــخيص  املتخصصــة 
احلالية  ملشــكالتهم  الدقيــق 
واملستقبلية وحتقيق االستجابة 
الفاعلة والكفوءة لهذه احلاجات 
جــودة جميع  عن طريق ضمان 
وتهيئة  املطلوبــة  املمارســات 
والتدريســية  العلمية  اخلطط 
التــي تضمــن االداء اجلامعــي 
االفضل وأجراء البحوث العلمية 
أجل  من  والتطبيقية  االكادميية 
فهم اوسع جليولوجية املنطقة 
ووضع احللول املناسبة ملشكالت 
العام  القطاعــني  مؤسســات 

واخلاص.

للتعرف على جيولوجيا المنطقة من الناحية التركيبية والرسوبية والطباقية

لغرض اطالقها فورًا للذين تثبت احقيتهم

 طلبة جامعة البصرة ينظمون سفرة علمية الى 
منطقة الطيب بمحافظة ميسان

تهدف السفرات 
العلمية للتعرف على 

جيولوجيا المنطقة 
من الناحية التركيبية 

والرسوبية والطباقية 
واهم التكاوين 
الموجودة فيها 

وتطبيق االمور النظرية 
من ناحية استعمال 

البوصلة وقراءة 
الخارطة في الحقل

طلبة جامعة البصرة في منطقة الطيب

بغداد _ الصباح الجديد:
هاشــم  محمد  الدكتور  اطلع 
العاني وزيــر التجارة على خزين 
الفحص  واليــات  احلنطة  مادة 
اخملتبري قبل وفــي اثناء عملية 
سايلو  في  للمواطنني  جتهيزها 

التاجي .
واكــد الوزيــر العانــي خــالل 
الــوزارة  ان  املفاجئــة  الزيــارة 
املواطنني  حريصة على جتهيــز 
مبفــردات غذائية جيــدة فضال 
عــن اهمية الفحوصــات التي 
لبيان  مســتمر  بشــكل  جتري 
تكون  بأن  ووجهنــا  صالحيتها 
تلك الفحوصات مستمرة حتى 
يؤمن  مبا  املواطنني  الى  وصولها 

سالمتها وكفاءة نوعيتها .
واضاف الوزيــر بأن الوزارة تعمل 
علــى التعاقد لتوريــد احلبوب 
العاملية  املناشــئ  افضــل  من 
وتوقيــع عقود جتــري على وفق 
وطموحنا  القانونيــة  االليــات 
في ذلك حصــول املواطن على 
افضل املفردات وبنوعيات جيدة 
وقد وقعنــا مذكرات تفاهم مع 
دول متقدمــة للغرض نفســه 
واحلصول على النوعيات القريبة 

من ذائقة املواطن العراقي .
وشــدد الوزير على أهمية اجراء 
الفحوصــات اخملتبرية بشــكل 
دوري وعلى وفق مراحل مع تأمني 
واحملافظة  جيد  بشــكل  اخلزين 

عليه من الظروف اجلوية خاصة 
في ظل تساقط االمطار الغزيرة 
على البالد هذا العام مما يتطلب 
اجــراءات حمايــة متنــع تضرر 

احلنطة اخملزونة .
واســتمع الوزيــر العانــي الى 
العاملون  مالحظــات قدمهــا 
في الســايلو  فضال عن عرض 
بعض املشــكالت الفنية واوعز 
مبعاجلتهــا بســرعة مطالبــا 
اجلميــع لبذل قصــارى اجلهود 
لالرتقاء باخلدمــات وتقدمي مادة 
احلنطــة لتكون طحينا بنوعية 
افضل تخدم الفقراء وشــرائح 
مهمــة تعتمد علــى البطاقة 

التموينية.

وزير التجارة يطلع على خزين الحنطة والفحص المختبري في سايلو التاجي

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث العراق ممثال بوزارة املوارد املائية 
مع ممثــل منظمــة الفــاو للزراعة 
واألغذيــة العاملية القضايا املتعلقة 
بتأهيــل املرحلة الثانية ملشــروع ري 
اجلزيرة الشمالي في محافظة نينوى 
. وكانــت مديرية املــوارد املائية في 
نينوى عقدت اجتماعا مشــتركا مع 
مدير  بحضور  العاملية  املنظمة  ممثل 
شعبة املالك املتقدم ملناقشة خطة 
العمل اخلاصة بتأهيل املرحلة الثانية 

والذي  ملشــروع ري اجلزيرة الشمالي 
ستتم املباشرة به قريبا .

والفنية  الهندسية  املالكات  واصلت 
في مديرية صيانة مشــاريع ري وبزل 
مابني النهرين اعمالها بتنفيذ خطة 
التطهيرات لعام 2019 والتي تشمل 
والترســبات  الشــنبالن  نبات  ازالة 
الطينية وتنظيف املبازل من االوساخ 
احلصص  تأمــني  بهدف  املتراكمــة 

املائية وفي السياق ذاته 
علــى صعيد اخــر تواصــل مديرية 

االنبار  وبــزل  ري  صيانــة مشــاريع 
حملتهــا التطهيرية لتطهير املبزل 
الرئيس MD6 واملدخل الشرقي ملدينة 
الرمــادي بهــدف حتقيق انســيابية 
عالية للمياه واالســتعداد للموسم 
احلالي واحتواء املوجــات الفيضانية 
واالمطــار . ومــن اجلديــر بالذكر ان 
الوزارة مستمرة بعملها اجلاد من اجل 
االرتقاء بالواقع االروائي في احملافظات 
وتأمني احلصص املائية وتنفيذ اخلطة 

املرسومة لهذا العام .

العراق يبحث مع "الفاو" تأهيل المرحلة
 الثانية لمشروع ري الجزيرة 

أمام أنظار معالي وزير 
التعليم العالي والبحث 

العلمي المحترم  

واسط _ الصباح الجديد:
نفــذت شــعبة الرقابــة 
الصحية في قطاع الكوت 
الصحيــة  للرعايــة  االول 
لصحة  والتابــع  االوليــة 
رقابيــة  حملــة  واســط 
واســعة على مخازن املواد 
الغذائيــة في مركز مدينة 

الكوت .
وذكر مســؤول االعالم في 
ان  االول  الكــوت  قطــاع 

الصحية  الرقابة  شــعبة 
وبالتعاون مــع جهاز االمن 
الوطنــي نفــذت حملــة 
صحية في اســواق مدينة 
الكــوت التي تقــع ضمن 
الرقعــة اجلغرافية التابعة 
للقطاع اذ مت خاللها متابعة 
جميع املــواد الغذائية من 
ناحية تاريخ اإلنتاج و النفاذ 
اضافــة الى التحــري عن 
واملشروبات  الغذائية  املواد 

على  والتأكيــد  الغازيــة 
ضــرورة حصــول جميــع 
بطاقــة  علــى  العمــال 
الفحص الطبي وشــهادة 
الصحية وكذلك  التربيــة 
املقصريــن  محاســبة 
الصحة  قانــون  وحســب 
املواد  اتالف  العامة حيث مت 
املنتهية الصالحية مبحضر 
وبحضور  رســمي  اتــالف 

اصحاب العالقة . 

حمالت رقابية صحية في االسواق 
المحلية بمركز مدينة الكوت
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الصباح الجديد _ وكاالت: 
أعلنــت الدامنــارك أن االحتاد األوروبــي وافق امس 
الثالثاء على فرض عقوبات على اخملابرات اإليرانية، 
بعد الكشف عن خطط إيرانية الغتيال معارضني 

إيرانيني في االحتاد األوروبي.
وكتب وزير خارجية الدامنارك أندرس سامويلســن 
عبــر تويتر: »يــوم مهــم للسياســة اخلارجية 
األوروبية! وافــق االحتاد األوروبــي للتو على فرض 
عقوبات ضد اخملابرات اإليرانية بســبب مؤامراتها 

لتنفيذ اغتياالت على األراضي األوروبية«.
وأضاف أن ذلك »إشــارة قوية مــن االحتاد األوروبي 

تؤكد أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا«.
وتوتــرت العالقات بني الدمنارك وإيــران بعد اتهام 
عمليات  لتنفيذ  بالتخطيط  لطهران  كوبنهاغن 
اغتيــال علــى أراضيها ضــد قادة الفــرع احمللي 
لـ«حركة النضال العربي لتحرير األحواز« اإليرانية 
املعارضة، وهو اتهام نفته اجلمهورية اإلســالمية 

بشكل قاطع.

الصباح الجديد _ وكاالت: 
أفادت وســائل إعالم إسرائيلية امس الثالثاء، بأنه 
مــن املتوقع وصــول الدفعة الثالثــة من املنحة 
القطريــة لقطاع غزة خــالل يومني، أو مســاء 

اخلميس املقبل.
وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر واملبعوث 
أبلغا حماس  اخلاص الدولي نيكوالي مالدينــوف، 
مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع 

خالل يومني.
وحســب القناة، فإن قطر ســتحول األموال إلى 
غزة، مســاء اخلميس املقبل، بشرط عدم تصعيد 

األوضاع األمنية في القطاع.
وجــاء هذا التقرير مناقضا ملــا حتدث عنه اإلعالم 
اتخــاذ احلكومة  االثنني حول  اإلســرائيلي أمس 
قرار جتميد نقــل األموال القطريــة لغزة بدعوى 
»التصعيد األخير جنوبي إسرائيل، وإطالق قذيفة 

من القطاع« قبل يومني.
وســبق لوزير الدفاع الســابق أفيغــدور ليبرمان 
وكتب في تويتر: »من العــار أن يكون نتنياهو قد 
توصل اآلن فقط إلى اســتنتاج مفاده أن إسرائيل 
ال تســتطيع متويل اإلرهاب ضد نفسها، وآمل أن 
يكون هذا القرار مطلقا وغير مرتبط باالنتخابات، 
وأننا لن نرى بعــد 9 أبريل نتنياهــو يجدد حتويل 

األموال إلى حماس«.

الصباح الجديد _ وكاالت: 
أصيب 20 طفال بجروح في هجوم على مدرســة 
ابتدائية في بكني امس الثالثاء، جروح ثالثة منهم 
خطيرة وفق السلطات احمللية، فيما ذكرت وسائل 

إعالم رسمية إن املهاجم كان يحمل مطرقة.
وقال مسؤول اإلدارة احمللية في حي شيشنغ الواقع 
في غرب بكني، إن مشــتبها به »حتت السيطرة« 
والتالميذ اجلرحى نقلوا إلى املستشــفى مشيرا 
الى أن حالتهم مستقرة. وذكرت صحيفة غلوبال 
تاميز الرسمية في تغريدة إن املشتبه به استخدم 
مطرقة لتنفيذ الهجوم. وكثيرا ما تشهد الصني 
هجمات عنيفة تســتهدف التالميذ. ووقعت في 
الســنوات القليلة املاضية حــوادث دامية نفذت 
بسكاكني. وفي نيسان املاضي قتل رجل في الـ28 
من العمر تســعة تالميذ في مدرسة متوسطة 
اثناء عودتهم إلى منازلهم في مقاطعة شاجني، 
في أحد أعنف الهجمات بسكاكني في السنوات 

املاضية. ومت إعدام املهاجم في ايلول.
والحقا في 2018 جرحت أمرأة 14 طفال في هجوم 

بسكني على حضانة في مقاطعة سيتشوان.
وفي كانون الثاني 2017 قام مزارع مسلح بسكني 
مطبــخ بطعن وجرح 12 طفال فــي حضانة في 
منطقة غواغنتشي تشوانغ ذات احلكم الذاتي. ومت 
إعدامه اجلمعة. ودفعت تلك األحداث بالسلطات 
إلى تعزيز األمن حول املدارس والتحقيق في جذور 

األسباب التي تؤدي إلى مثل تلك الهجمات.

االتحاد األوروبي يفرض 
عقوبات على المخابرات 

اإليرانية

األموال القطرية تصل 
إلى غزة قريبا

إصابة 20 طفال بجروح 
في هجوم داخل مدرسة 

في بكين

متابعة ـ الصباح الجديد:

فيمــا يســعى الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب إلــى تبديد اخملاوف من 
انسحاب ســريع للقوات األميركية 
التركي  الرئيس  رفض  من ســورية، 
اســتقبال  اردوغــان،  طيــب  رجب 
مستشــار األمن القومي األمريكي 
جون بولتون فــي العاصمة التركية 
أنقرة، بســبب تصريحاتــه األخيرة 
بشــأن حماية األكراد في ســوريا، 
وعــدم رغبة واشــنطن بــأي حتّرك 
عســكري تركي ضّدهم في سوريا 

دون التنسيق معها.
       وأكــدت صحيفة »ديلي صباح« 
التركية، امس الثالثاء، أن بولتون غادر 

تركيا بعد رفض أردوغان استقباله.
     وقــال أردوغان، خــالل كلمة له 
أمام الكتلة البرملانية حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم في البرملان التركي: 
»رغم توّصلنا إلــى اتفاق واضح مع 
الرئيــس األمريكي، دونالــد ترامب، 
)بشــأن شــرق الفرات( فــإن هناك 
أصواتــاً مختلفة بــدأت تصدر من 

إدارته«.
القومي  األمن  وأضاف: »مستشــار 
األمريكي )جون بولتون( ارتكب خطأ 
جسيماً في تصريحاته بشأن سوريا، 
تنــازالت في  تقدمي  ولن نســتطيع 

مجال )مكافحة اإلرهاب(«.
وكان بولتــون أعلــن، يــوم األحــد 
املاضي، أن »واشــنطن ال ترغب بأي 
حتّرك عسكري تركي في سوريا دون 

التنسيق معها«.
تصريحــات  فــي  بولتــون،  وقــال 
زيارتــه  خــالل  للصحفيــني 
االنسحاب  لـ«إسرائيل«:»سنناقش 
من سوريا مع إسرائيل وتركيا خالل 

جولة إقليمية«.
وشــدد على أن الرئيــس األمريكي، 
بــأن  يتمّســك  ترامــب،  دونالــد 
»االنسحاب األمريكي من سوريا لن 

يحدث دون اتفاق حلماية األكراد«
املتحدة ستجعل  »الواليات  وأضاف: 
مرهوناً  ســوريا  مــن  انســحابها 
بتطمينات تركية بشــأن ســالمة 
األكراد، وإنها ترغب أيضاً في إجراءات 
حلمايــة القــوات األمريكيــة أثناء 

االنسحاب«.
     كذلك بنّي أردوغان أن التحضيرات 

اجلارية إلطــالق حملة على شــرق 
الفرات أوشــكت على االنتهاء، رغم 
القومي  األمن  مستشار  تصريحات 

األمريكي.
    وتابــع أردوغان قائــالً: »تركيا هي 
التــي حتّملت العــبء األكبر لألزمة 
وهي  في سوريا،  احلاصلة  اإلنسانية 
بشكل  اإلرهاب  تكافح  التي  الدولة 

حقيقي«.
وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب 
بــالده من  أنه قّرر ســحب قــوات 
لذلك،  ســوريا، دون أن يذكر موعداً 
غير أن مســؤولني أمريكيني قالوا إن 
االنسحاب قد يستغرق شهوراً، وهو 
ما بات يفرض ان يســعى ترامب إلى 
تبديد اخملاوف من انســحاب ســريع 
للقوات األميركية من سورية، حيث 
»بطريقة  سيتم  االنسحاب  أن  أكد 
حذرة«، مشــيراً إلى أن املعركة ضد 

تنظيم »داعش« لم تنتِه بعد.
وقال عبر حســابه في »تويتر« أمس 
)ســورية(  »ســنغادر  االثنني:  االول 
بوتيرة مالئمة، علــى أن نواصل في 

الوقت نفســه قتال تنظيم داعش، 
والتصــرف بحــذر والقيــام مبا هو 

ضروري بالنسبة لباقي األمور«.
وتعــّرض ترامب إلــى ضغوط قوية 
داخــل بالده وفــي عواصــم الدول 
احلليفة له بعد تصريحاته السابقة، 
التي أشــار فيها إلى أنــه يعتبر أن 
تنظيــم »داعــش« قــد مت القضاء 
عليه، وأنــه يرغب في خروج القوات 

األميركية من سورية فوراً.
 وتأتــي تصريحاتــه غــداة زيــارة 
جون  القومــي  لألمن  مستشــاره 
أبلغ خاللها  إلى إســرائيل،  بولتون، 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
االنســحاب  أن  األحــد  نتانياهــو 
األميركــي لن يحدث قبــل »هزمية 
داعــش، وعــدم قدرته علــى إحياء 
نفســه مرة أخــرى«. وفــي تركيا 
يبحث بولتون مع املسؤولني األتراك، 
ملــف االنســحاب األميركــي من 
السوريني،  األكراد  ومصير  ســورية، 
وســط مصاعب تعتري املفاوضات، 
األميركية  النبــرة  بعــد  خصوصاً 

احملذرة ألنقرة من أي عمل عســكري 
دون تنسيق كامل  في ســورية من 

معها.
 وأثــارت تصريحات بولتــون بأن أي 
انســحاب من سورية رهن بالتوصل 
إلى اتفــاق مع أنقــرة لضمان أمن 
األكراد وحمايتهم، استياء املسؤولني 
األتراك، الذين شــنوا هجوماً مضاداً 
املتحدث باسم  وأعلن  على دفعتني، 
الرئاســة التركية إبراهيم كالني، أن 
اتهام تركيا باستهداف األكراد »أمر 

ال يتقبله عقل«.
في غضون ذلــك، أعلن رئيس هيئة 
التفاوض في املعارضة السورية نصر 
احلريري، أن املعارضة تدعم انسحاب 
األجنبية من سورية،  القوات  جميع 

وخصوصاً إيران وميليشياتها.
وأكد أن إيران وميليشياتها تسببت 
السوري،  للشعب  طائفي  بانقسام 

ومبقتل اآلالف وتهجير املاليني.
وفي الســياق، وّجــه املبعوث األممي 
غير  إلــى ســورية  اخلاص  اجلديــد 
بيدرســن، الذي حّل محل ســلفه 

ستيفان دي ميستورا، رسالته األولى 
في املنصب بشأن مهمته.

     ونشــرت البعثــة األممية اخلاصة 
إلى ســورية علــى حســابها في 
»تويتر« نص رســالة بيدرسن، الذي 
بدأ مهمات منصبه رســميا أمس، 
باللغتــني اإلنكليزية والعربية. وقال 
فيها: »يشرفني أن أستهل مهمتي 
من أجل خدمة الشــعب الســوري 

وتطلعاته من أجل السالم«.
وتعهد بيدرســن بالقيام بـ«مساٍع 
حميــدة«، والعمل مــن أجل حتقيق 
مجلس  قرار  وتطبيق  السلمي  احلل 

األمن الدولي رقم 2254.
وأكــد تطلعه إلى »التشــاور على 
نطاق واسع مع كل األطراف املعنية 

داخل سورية وخارجه«.
    وفــي االجتــاه نفســه، وصل وزير 
اخلارجيــة األميركي مايــك بومبيو 
األردنية  العاصمة  الى  الثالثاء  امس 
عمان في مســتهل جولــة عربية 
ستقوده إلى ثماني دول عربية إلجراء 
محادثات ترّكز بشــكل خاص على 

ملّفات اليمن وسوريا وإيران.
     وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان 
امــس االول اإلثنــني قاعــدة أندروز 
إلى  مّتجهاً  واشــنطن  قرب  اجلوية 
التي  لبدء جولته  األوســط  الشرق 
تستغرق ثمانية أيام يزور خاللها كالًّ 
من عّمان والقاهرة واملنامة وأبوظبي 
والدوحة والرياض ومســقط وأخيراً 

الكويت.
     ورغــم أّن جولة بومبيو ليســت 
األولى فــي املنطقــة إال أّنها تأتي 
أعادت خلط  أحداث  بعد سلســلة 
األوراق في الشــرق األوســط وأثرت 
علــى حتالفات قائمــة. وكان ترامب 
أثار مفاجأة قبيل عيد امليالد بإعالنه 
أّنه قّرر أن يســحب »فــوراً« القوات 
األميركية املنتشرة في سوريا لقتال 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأثــار هذا القــرار مخــاوف حلفاء 
واشــنطن، لكّن ترامــب حاول بعد 
ذلك تبديــد مخاوف احللفــاء وبات 
يتحّدث عن انســحاب »بطيء« يتّم 

»على مدى فترة من الزمن«.

فيما يسعى ترامب لتبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات األميركية

اردوغـان يصـعد ضـد امـيركـا برفـض
 استقبـال مستشارها لالمـن القـومي

تعرّض ترامب إلى 
ضغوط قوية داخل 
بالده وفي عواصم 

الدول الحليفة له بعد 
تصريحاته التي أشار 

فيها إلى أنه يعتبر 
أن تنظيم داعش قد 

تم القضاء عليه، وأنه 
يرغب في خروج القوات 

األميركية من سورية 
فورا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

وصــل الزعيم الكوري الشــمالي 
كيــم جونغ اون امــس الثالثاء الى 
زيارة غيــر معلنة الجراء  بكني في 
الرئيس الصيني شي  محادثات مع 
التحضيرات  جتــري  فيما  جينبينغ 
لقمة ثانية محتملــة مع الرئيس 

االميركي دونالد ترامب.
والصني تعتبر احلليف الدبلوماسي 
الشــمالية  لكوريــا  الرئيســي 
من  الرئيســي  ومصدرها  املعزولة 
املســاعدات والتجارة، وهذه الزيارة 
لقاء محتمل  التكهنات حول  تعزز 
مع الرئيس االميركي حيث أن كيم 
تنســيق  لبحث  يكــون حضر  قد 

استراتيجيته مع الرئيس الصيني.
وسيلتقي كيم خالل النهار الرئيس 
الصيني كما أفــادت وكالتا االنباء 
والكورية  الصينيــة  الرســميتان 

الشمالية.
وكان الزعيــم الكوري الشــمالي 

والرئيس االميركــي عقدا قمة في 
سنغافورة في حزيران 2018.

الكورية  »يونهــاب«  وكالة  وأفادت 
اجلنوبية لألنبــاء أّن الزعيم الكوري 
الشــمالي وصــل صبــاح الثالثاء 
على منت قطــار خاص إلى محطة 
القطارات في بكني في زيارة تستمر 

لغاية اخلميس.
وأرفقــت »يونهــاب« نبأها بصورة 
الكوري  الزعيــم  قطــار  فيها  بدا 
األخضر  بلونــه  املمّيز  الشــمالي 
الغامق واخلط األصفر األفقي الذي 

ينتصفه وهو يدخل احملطة .
وأتى نبــأ الوكالة الكورية اجلنوبية 
بعيد إعــالن بيونغ يانــغ وبكني أّن 
كيــم غادر ليل امــس االول اإلثنني 
بــالده على منت قطــار مّتجهاً إلى 
الصني في زيارة تســتمر أربعة أيام 

تلبية لدعوة من الرئيس الصيني.
الكورية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الشــمالية الرسمية إّن كيم »يزور 
الصني من الســابع ولغاية العاشر 
الثاني بدعوة من شــي  من كانون 

الزعيم  أّن  وأضافــت  جينبينــغ«. 
القطارات  انطلق من محّطة  كيم 

فــي بيونغ يانــغ على مــنت قطار 
خــاص متوّجهاً إلــى بكني ترافقه 

زوجته ري ســول جو وعدد من كبار 
املســؤولني في نظامه. وتأتي زيارة 

كيــم جونغ اون بعد أســبوع على 
حتذيره الواليات املتحدة في خطابه 
مبناسبة السنة اجلديدة حيث أعلن 
انه ميكن ان يغيــر موقفه في حال 
عقوباتها  علــى  واشــنطن  أبقت 
االقتصاديــة ضد بيونــغ يانغ رغم 
التقارب الدبلوماســي الذي حصل 

بني البلدين منذ السنة املاضية.
»مساعدة بكني«

وزار كيم الصني ثــالث مرات العام 
املاضي للقاء شي، ولم يتّم اإلعالن 

عن أي من تلك الزيارات مسبقاً.
وقــال بونــي غالســر مــن مركز 
الدراسات االســتراتيجية الدولية، 
وهو معهد أبحاث اميركي، إن »شي 
وكيم يريان مصلحة في تنســيق 
مواقفهمــا قبــل قمة بــني كيم 
وترامب. وهذا أمر يبدو معتادا االن«.

وأضافــت أن »كيم يســعى أيضا 
للحصول على مساعدة بكني لكي 
الدولية«  العقوبــات  تخفيف  يتم 
عن بالده. وتعتبر الصني وروســيا أن 
االمم املتحدة يجب ان تنظر في رفع 

هذه العقوبات، لكــن ترامب أعلن 
االحد انها ستبقى قائمة طاملا لم 
»ايجابية جدا«  نتائــج  يتم حتقيق 

حول نزع االسلحة النووية.
وبحســب مصادر عّدة فــإّن كيم 
الـ36،  ميالده  بعيد  الثالثاء  يحتفل 
لكّن هــذه املعلومة لــم تؤّكدها 

بيونغ يانغ يوماً.
أســلحة  نزع  محادثات  وتوّقفــت 
كوريا الشــمالية بــني بيونغ يانغ 
وواشــنطن، إالّ أّن التوقعات تتزايد 
باحتمال عقــد قمة ثانية بني كيم 
األحد  قال  الذي  األميركي  والرئيس 
إّن الطرفني يتفاوضــان حالياً على 
مكان عقد القمــة املرتقبة، لكّنه 
الرّد على ســؤال يّتصل  تهّرب من 

مبوعد انعقاد هذه القمة.
وقال ترامب لصحافيني أمام البيت 
االبيض رّداً على ســؤال عن القّمة 
الثانيــة املرتقبة بينــه وبني كيم 
»نحــن نتفاوض على مــكان. على 
األرجح ســيتّم إعالنــه في موعد 

ليس بعيدا«.

بدعوة من شي جينببينغ

الزعيم الكوري الشمالي يزور الصين قبيل قمة محتملة مع ترامب
تقـرير

اجليش السوري

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ

الصباح الجديد _ وكاالت: 
أعلنت اســتراليا امس الثالثاء 
بعناية" طلب  إنها "ســتدرس 
 18 جلوء شابة سعودية عمرها 
بانكوك  مطار  في  أوقفت  عاما 
بعدما فرت من بالدها ثم سمح 
ممثلني عن  برفقــة  باخلروج  لها 
املتحدة لالجئني،  االمم  مفوضية 
في قضية أثارت اهتماما عامليا.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية 
لوكالة فرانس برس إن "احلكومة 

ألن  بارتياح  تشــعر  األسترالية 
طلــب رهــف محمــد القنون 
احلصــول علــى حمايــة، جتري 
دراســته" من قبــل املفوضية 
االمم  لــدى  لالجئني  الســامية 
املتحدة. وأضــاف "أي طلب من 
على  للحصول  القنــون  جانب 
تأشيرة إنسانية ستتم دراسته 
إجراءات  انتهــاء  بعــد  بعناية 

مفوضية الالجئني".
وتقــول القنون إنهــا تعرضت 

والنفســي  اجلســدي  للعنف 
من قبل عائلتهــا وإنها حاولت 
التوجه إلى اســتراليا بتأشيرة 

سياحية.
لكــن مت توقيفهــا مــن جانب 
وقالت  تايالند.  في  الســلطات 
القنون إن مســؤولني سعوديني 
جــواز  صــادروا  وكويتيــني 
ســفرها وهو ما نفته السفارة 

السعودية.
في  غرفتها  الشــابة  ولزمــت 

فندق في مطار بانكوك رافضة 
على  بتعبئة  وقامــت  املغادرة، 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع 

جلذب االنتباه إلى قضيتها.
وكان مســؤول تايالنــدي كبير 
الشــابة  أن  االثنــني  أعلــن 
الســعودية باتت حتــت حماية 
املفوضيــة العليــا لالجئــني، 
بعد تعبئة كبيــرة على مواقع 

التواصل االجتماعي دعما لها.
االنسان  حقوق  نشــطاء  وعبر 

على القلق من أن تقوم احلكومة 
االســترالية -- التي تتبع نهجا 
بالغاء   ، الهجرة  من  متشــددا 

تاشيرتها السياحية.
ولم يؤكد املســؤول االسترالي 
كما لم ينف مــا إذا كان قد مت 
إنها  قال  لكنه  التأشيرة،  إلغاء 
لن تؤثر على مسعاها للوصول 

إلى استراليا.
ومارســت اســتراليا ضغطــا 
تايالند  فــي  الســلطات  على 

بالوصول  املتحدة  األمم  للسماح 
إلى القنون وتريــد اآلن معاجلة 

القضية بسرعة.
"احلكومة  إن  املســؤول  وقــال 
احلكومــة  أمـــام  عرضــت 
املفوضية  التايالنديــة ومكتب 
الســامية لالجئني في بانكوك 
هـــذه  إزاء  الـــبالغ  قلقهـــا 
القضية واحلاجة إلـــى تسريع 
اآلنـــسة  طـــلب  دراســــة 

القـنون".

استراليا تدرس طلب لجوء الشابة السعودية المحتجزة في تايالند 

الصباح الجديد _ وكاالت: 
قالت الشرطة اجلنائية االحتادية 
في أملانيــا امس الثالثــاء إنها 
القبض على شاب عمره  ألقت 
20 عاما فيمــا يتصل باختراق 
مــن  واحــدا  كان  إلكترونــي 
أكبــر عمليات االختــراق التي 
شخصية  بيانات  اســتهدفت 

وتأثر بها مئات السياسيني مبن 
فيهم املستشارة أجنيال ميركل.
األملانية  الســلطات  وتواجــه 
انتقادات حادة ألسلوب تعاملها 
في  تســبب  الذي  االختراق  مع 
ووثائق  بيانات شــخصية  نشر 
خاصة بسياسيني وشخصيات 

عامة على شبكة اإلنترنت.

وقال مكتب الشــرطة اجلنائية 
إن الشــرطة  االحتادية في بيان 
فتشــت شــقة املشــتبه به 
األحد  يــوم  والية هيســه  في 
وألقــت القبــض عليــه، ولم 
وذكرت مجلة  تفاصيــل.  يذكر 
ديــر شــبيجل علــى موقعها 
اعترف،  الشــاب  أن  اإللكتروني 

إن  قوله  ونقلت عــن محقــق 
املشــتبه به لم يكن على دراية 
ليس  وإنه  فعلته،  أثر  بضخامة 
هناك ما يشــير حتــى اآلن ألي 

صلة بأجهزة أمنية خارجية.
ومن غير الواضح إن كان اعتقال 
هذا الشــاب له صلة بتفتيش 
اتصاالت عمره  شــقة موظف 

19 عامــا في مدينــة هايلبرون 
اجلنوبيــة األحد املاضــي. وقال 
تويتر  يان شيرالين على  الشاب 
إن الشــرطة تتعامــل معــه 
وإنه  التحقيــق  في  كشــاهد 

يتعاون معها.
املـــطالبة  األصوات  وتعالــت 
بتشديد قوانني أمن الـــبيانات 

وبخاصــة بعــد أن قــال جهاز 
الدفــاع عن األمــن اإللكتروني 
بالبرملـــان اتصـل  إن عـــضوا 
بـــه فـــي أوائل كانــون األول 
وأبـلـــغ عـن نشـــاط مـريب 
اإللـكترونـــي  الـبـــريد  على 
التواصـل  ووســـائل  اخلـــاص 

االجـتماعي.

القبض على شاب اخترق بيانات سياسيين في ألمانيا 
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متابعة الصباح الجديد:

رئيــس غرفة جتــارة بغداد  أكد 
الثالثاء  امــس  احلمداني  جعفر 
ان إدارة الغرفــة وخالل اتصالها 
ولقاءاتها مــع التجار العراقيني 
واألتراك شــخصت املشــكالت 
التي تواجههم خاصة مبا يتعلق 
باملنافــذ احلدودية فــي وقت بني 
هنالك  انه  الــى  التركي  اجلانب 
الســلع  الســتيراد  إمكانيــة 
العراقيــة، معلنــا  والبضائــع 
عن حجم التبــادل التجاري بني 

البلدين.
وبني احلمداني في كلمة له امام 
وفد من التجار االتراك يتقدمهم 
الســفير التركي فاحت يلدز خالل 
زيارتهم الى غرفــة جتارة بغداد، 
ان »الزيــارة من شــانها تقريب 
وجهات النظر بني اجلانبني«، الفتا 
الى ان »غرفة جتارة بغداد تتطلع 
الى مزيد من الشراكة مع اجلارة 
تركيا خاصة وانها اليوم تشكل 
للبضائــع  واســعة  مســاحة 
والســلع املوجودة في الســوق 

العراقية«.
وتوقع رئيس الغرفــة ان »الوفد 
العــراق  يــزور  الــذي  التركــي 
وهــو يضم عــددا مــن التجار 
والصناعيــني االتراك من املمكن 
ان تكــون هنالــك لقــاءات مع 
اجلانب العــراق ينتج عنها عقد 
عدد مــن الصفقات واالتفاقيات 
وهو بالتأكيــد ينعكس إيجابيا 

على السوق العراقية«.
»هنــاك  ان  احلمدانــي  واكــد 
معوقــات تواجه اليــوم التاجر 
التركي  التاجر  وأيضــا  العراقي 
احلدودية  املنافــذ  مقدمتها  في 
وطبيعــة الســلع املســتوردة 
واملصنعة«، الفتا الى ان »الغرفة 
وهي  املعوقات  هذه  شــخصت 

بصدد إيجاد احللول لها بالتعاون 
التركي وســتكون  اجلانــب  مع 
هنالك نتائــج يتم اإلعالن عنها 

في املستقبل القريب«.
من جانبه، بني الســفير التركي 
فاحت يلــدز ان »العــراق هو اهم 
الشــركاء لتركيــا بــل انه في 
للصــادرات  البلــدان  مقدمــة 
التركيــة«، الفتا الــى ان »زيارة 
الوفد التجــاري التركي للغرفة 
االستثمارات  من  مزيد  جللب  هو 
للجانبني إضافة الى حل ما ميكن 
حله لــكل املعوقات التي تواجه 
ميدانيا  واالطالع  التركي  التاجر 
الى حاجة الســوق العراقية من 

سلع وخدمات«.
واكد يلــدز ان »هناك توجها الى 
الســوق التركــي بان يســتورد 
الســلع والبضائــع العراقيــة 
فهي ال تقل اهميه من الســلع 
الى  الفتا  التركيــة«،  والبضائع 
ان »حجــم التبادل بــني العراق 
وتركيا ممكن ان يزداد خالل العام 
الى نحو ٢٠ مليار  احلالي ليصل 
دوالر وهو رقم يســتحق الوقوف 

عليه«.
الظروف  »ورغم  انــه  يلدز  واكد 
واملعوقــات التي تواجــه التاجر 
التركــي والعراقي اال ان ذلك لم 
مينعهم من االستمرار وهذا دليل 

النجاح«. 
وممــا يذكــر ان العقوبــات التي 
فرضتها الواليــات املتحدة على 
ايــران، جعلت الســوق التركية 
العــراق من  لــواردات  مصــدرا 
الســلع، كبديل عــن نظيرتها 

اإليرانية احملظورة.
التجارة  وزارة  بيانــات  وحســب 
اإلحصــاء  وهيئــة  التركيــة 
تتمتع  أنقــرة  فــإن  التركيــة، 
العراق في  بعالقات متينة مــع 
السياسية،  االجتماعية،  اجملاالت 
الثقافية، التجارية، واالقتصادية.
وتشــير البيانات إلــى أن العراق 
ارتقــى إلى املرتبــة الثانية بعد 

أملانيا، من حيث استيراد املنتجات 
التركية عام الفني واحد عشــر، 
وأن قيمة الصادرات التركية إلى 
العراق ارتفعت لتصل إلى حدود 
اثني عشــر مليار دوالر في عام 

الفني وثالثة عشر.
الذي ســجلت فيه  الوقت  وفي 
قيمــة الصــادرات التركية إلى 
العــراق عام الفــني وثالثة، نحو 
ثمامنئة وسبعني مليون دوالر، فإن 
ارتفع  اخلارجية  التجــارة  حجم 
العــام املاضي ليبلــغ اكثر من 

عشرة مليارات دوالر.
التركية  الصادرات  قيمة  وبلغت 
للعراق تســعة مليــارات دوالر، 

العــام املاضي، فــي حني جتاوزت 
استوردتها  التي  املنتجات  قيمة 
تركيا من العراق املليار والنصف 
مليــار دوالر ، وتتمتع شــركات 
اإلنشاءات التركية مبكانة مهمة 
العراقية،  التعهدات  في ســوق 
البالد  فــي  أنشــطتها  وازدادت 
بشكل كبير بعد الغزو االميركي 

للعراق عام الفني وثالثة.
وأسهمت الشركات التركية في 
واربعني  اكثر من ســتمئة  إجناز 
البنى  مشــروعا، فــي مجــال 
التحتية والفوقية خالل عشــر 
سنوات، بقيمة ثالثة عشر مليار 

دوالر. 

انقرة تؤكد امكانية استيراد السلع والبضائع العراقية 

غرفة تجارة بغداد ُتشخص المشكالت التجارية مع تركيا 

 تتطلع غرفة تجارة 
بغداد الى مزيد من 
الشراكة مع الجارة 
تركيا خاصة وانها 
اليوم تشكل 
مساحة واسعة 
للسلع والبضائع في 
السوق العراقية

لقاء غرفة جتارة بغداد بالوفد التركي

بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر ببورصة الكفاح 
واألسواق احمللية امس الثالثاء )7 كانون الثاني 

.(2018
وســجلت أســعار بورصة الكفاح – بغداد 

. 119.900
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 
وســعر بيع الدوالر = 120.500 دينار وســعر 

شراء الدوالر = 119.500 دينار.

بغداد - الصباح الجديد:
قــررت وزارة الزراعــة امس الثالثــاء منع 
اســتيراد محصول اخلــس لوفرته محلياً، 
مبينــة أن عــدد احملاصيــل املمنوعة من 

االستيراد بلغ 10 محاصيل زراعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف 
في بيان تلقت »الصباح اجلديد« نســخة 
منــه، إن »الــوزارة قــررت منع اســتيراد 
محصول اخلس ومن جميع املنافذ احلدودية 
واعتبارا من اخلامس من شهر كانون الثاني 

احلالي«.
وأضاف النايــف، أن »عمليــة املنع جاءت 
نتيجــة لوفرة املنتج احمللــي«، موضحاً أن 
»القرار منح 10 ايام للمستوردين احلاصلني 
على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال 
جزء مــن االرســاليات املســتوردة وذلك 
ملنحهم الوقــت الكافي الســتكمال ما 

تبقى منها«.
وتابــع، أن »عــدد احملاصيــل املمنوعة من 
االســتيراد وصل إلى 10 محاصيل زراعية 
وهي ) الطماطة والباذجنــان واجلزر والنبق 
والقرنابيط  واللهانة  والشــجر  والبطاطا 
والذرة الصفراء واخلــس( لوفرتها محليا«، 
مبينا بأن »سياســة الــوزارة هي حماية 
املنتج احمللي من جانب وحماية املستهلك 
من جانب اخر ومن خالل تطبيق الروزنامة 

الزراعية«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعت اســعار النفط امس الثالثاء بعد 
أن خففــت محادثات جتاريــة مقترحة بني 
الواليــات املتحدة والصــني بعض اخملاوف 
املكاسب  اقتصادي عاملي، لكن  تباطؤ  من 
انحســرت بعد أن أعلنت الواليات املتحدة 

عن زيادة حادة في مخزونات الوقود.
العاملي مزيج  القيــاس  وأنهت عقود خام 
برنت ألقرب اســتحقاق جلســة التداول 
مرتفعة 85 ســنتا دوالر، أو 1.49 في املئة، 
دوالر   57.91 التســوية  عنــد  لتســجل 

للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوســيط مرتفعة 81 سنتا، أو 

1.69 في املئة، إلى 48.76 دوالر للبرميل.
وبعــد أن أنهى اخلامان القياســيان العام 
املاضي على هبوط حاد، ســجلت األسعار 
مكاســب كبيرة في األســبوع األول من 
2019، على الرغم مــن بيانات مؤخرا زادت 

القلق من تباطؤ االقتصاد العاملي.
مكاسبها  بعض  عن  األســعار  وتراجعت 
خالل اليومــني املاضيني بعــد أن أظهرت 
الطاقــة  إدارة معلومــات  مــن  بيانــات 
األمريكية زيادة حادة في مخزونات البنزين 
مــع قيام مصافي التكريــر برفع معدالت 
التشــغيل إلــى 97.2 باملئة مــن الطاقة 
اإلنتاجية، وهو أعلى معدل مســجل لهذا 

الوقت من العام.

ارتفاع اسعار صرف 
الدوالر ببورصة الكفاح

الزراعة تمنع استيراد 
محصول الخس

ارتفاع اسعار
 النفط عالميا 

الصباح الجديد - وكاالت:
 

أثار تبادل الصــني والواليات املتحدة 
علــى  جمركيــة  رســوم  فــرض 
منتجاتهمــا علــى مدى شــهور، 
احتمــال أن يؤثــر ذلك فــي النمو 
االقتصادي العاملي. وأشــارت بيانات 
بدأ  التجــاري  التوتــر  أن هــذا  إلى 
في  يلقي بظالله، خصوصاً  بالفعل 

الدول اآلسيوية.
وتراجعت في تشــرين األول )أكتوبر( 
املاضي نسب االنتاج في العديد من 
على  تعتمد  التي  اآلســيوية  الدول 
التصديــر، مبا في ذلــك الصني، مع 
ســيطرة التشــاؤم على التوقعات 
التجارية املستقبلية. وهبط »مؤشر 
في  الرســمي  املشــتريات«  مديري 
الصني، الذي يقوم مبســح شــهري 
50.2 نقطة  الى  لنشاطات املصانع، 
 50.8 في تشــرين األول املاضي، من 
نقطة في الشهر السابق، في داللة 
أخيــرة على التباطؤ فــي ثاني أكبر 
اقتصاد عاملي وسط احلرب التجارية 

ومشكلة الدين الداخلي.
االقتصاد  تعــرض  أن  ويعد محللون 

الصيني للمشاكل أمر سيء لبقية 
الدول  وســّجلت  والعالم.  املنطقة 
اآلسيوية املصّدرة من كوريا اجلنوبية 
إلــى ماليزيا، انخفاضاً في مؤشــر 
مديري املشــتريات في تشرين األول، 
أتش  و«آي  »نيكاي«  وفقا ملؤسستي 
أس ماركــت«، كما شــهدت تايوان 
واألعمال  االنتــاج  تراجــع في  أكبر 
اجلديدة منذ 3 ســنوات، وانخفضت 
األولى  للمرة  الشــركات  مشتريات 
منــذ أيــار )مايــو( 2016. وتتوقــع 
مؤسســتا »نيكاي« و«آي أتش أس« 
اســتمرار انخفاض انتــاج املصانع 

خالل السنة املقبلة.
تايوان  فــي »معهــد  اخلبير  وقــال 
مينغ  ســون  االقتصادية«  لألبحاث 
تي إن »تايوان تشــعر بتأثيرات هذه 
احلــرب التجارية، ألن الصني هي مقر 
التصنيــع للكثيــر من الشــركات 
التايوانية، وعندما يحصل انســداد 

في املصّب، ستشعر بهذا التأثير«.
املشتريات في  وتراجع مؤشر مديري 
كوريــا اجلنوبية الــى 51 نقطة في 
تشــرين األول، مــن 51.3 نقطة في 
أيلول )ســبتمبر(، كما هبط مؤشر 
آخــر مســتقل الجتاهــات املصانع 

الكوريــة الى أدنى مســتوياته في 
عامــني. وتُعتبــر الصني الشــريك 
إذ  التجاري األكبر لكوريــا اجلنوبية، 

تستقطب ربع الصادرات الكورية.
وقــال أحــد احملللني في املؤسســة 
الكوريــة للتمويــل إن »الوضع قد 

يــزداد ســوءاً العام املقبل بســبب 
احلرب التجارية الطويلة بني الواليات 
املتحــدة والصني، وتنامي العجز عن 

التســديد للمؤسســات الصينية 
االقتصاد  وتباطؤ  بالديــون،  املثقلة 
العاملي الذي يخفــض الطلب على 

صادراتنا«.
ويشــعر املصّنعون في جنوب شرق 
الصني بتأثيرات هذه احلرب أيضاً، مع 
تراجع مؤشــر مديري املشتريات في 
ماليزيا وتايالند إلى ما دون 50 نقطة، 
ما يشير إلى االنكماش في القطاع 
أدنى مؤشر مديرين  الصناعي. وهذا 
تســجله ماليزيا منذ متــوز )يوليو( 

املاضي، واألدنى لتايالند منذ عامني.
وحــذر صنــدوق النقــد الدولي في 
اجتماعه السنوي الشهر املاضي من 
أن االحتكاكات التجارية، إضافة إلى 
تهديدات أخرى، من شــأنها أن تعيق 
توقعاته  وتخفض  العاملي،  االقتصاد 
للنمــو لعــام 2019. وجاء مؤشــر 
منطقــة اليورو ملديري املشــتريات 
مخيباً لآلمال في تشرين األول، على 
رغم أن ذلك يعــود إلى عوامل أخرى 
غير احلرب التجارية. ولكن لم يشعر 
اجلميــع باالرتدادات حتــى اآلن، اذ أن 
مؤشرات اليابان للشهر املاضي تبدو 

صلبة.
وحتــى في آســيا، ســيكون هناك 

بعض املســتفيدين، في وقت تعيد 
األمناط  تشــكيل  التجارية  احلــرب 
أن  ويبدو  التجارية، كما أشار خبراء. 
فيتنام حتديداً، تتطلع إلى الكســب 
مــع مغــادرة الشــركات األجنبية 
احلرب  انعكاســات  من  هرباً  الصني 
التجارية، واعتبار هذه الشــركات أن 
الصني باتت على نحو متزايد مكاناً 
غير مالئم لها. وارتفع مؤشر مديري 
املشــتريات في فيتنام من 51.5 في 
أيلــول، وهو أدنى مســتوى منذ 10 
شــهور، إلى 53.9 الشــهر املاضي. 
وقال احمللل االقتصادي في مؤسسة 
ماكروايكونوميكــس«  »بانثيــون 
ميغيــل تشــانكو لـ«فرانس برس« 
إن »البيانات الســيئة عن الصادرات 
األشــهر  الصناعــي في  واإلنتــاج 
األخيرة لم تكن كبيرة جداً، ومع ذلك 
أظهرت االستطالعات األخيرة كيف 
متكنت فييتنام جتاوز احلرب التجارية 
أفضل من نظيراتها في دول آسيان«. 
وأضــاف: »إذا تصاعــدت حدة احلرب 
التجاريــة، فســتكون فيتنــام من 
الوجهات الرئيســة للشركات التي 
تعنى يالتصدير، وتتطلع إلى اخلروج 

من الصني«.

تقـرير

اإلنتاج الصناعي في آسيا ضحية للحرب التجارية بين أميركا والصين
احتمال تأثيره على النمو االقتصادي العالمي 

الصباح الجديد - وكاالت: 
حققــت بورصــة الكويــت خالل 
تعامالتهــا أمس ارتفاعا في قيمة 
األسهم املتداولة أمس بنسبة 20 
في املئة الى 31 مليــون دينار في 
الســابق  لليوم  مليونا   26 مقابل 
املتداولة  الكميــة  تراجعت  فيما 
بنسبة 16 في املئة الى 201 مليون 
مليون،   239 مقابــل  في  ســهم 
املنفذة  الصفقــات  عــدد  وهبط 
بنســبة 4 فــي املئة الــى 6633 

صفقة في مقابل 6627 صفقة.
ارتفاع في مؤشــر  ذلــك  صاحب 
الســوق االول أمس بنسبة بلغت 
0.69 في املئة تعادل 36.90 نقطة، 

 5377.41 مســتوى  الــى  صعودا 
5340.51 نقطة  نقطة في مقابل 
اول من امس، فيما ســجل مؤشر 
الســوق العام ثاني أكبر زيادة بني 
املؤشرات نســبتها 0.38 في املئة 
تعــادل 19.42 نقطة الى 5158.36 
نقطة في مقابل 5138.94 نقطة، 
وهبــط مؤشــر الســوق الرئيس 
12.82 نقطة  0.27 في املئة تعادل 
هبوطــا الــى 4759.76 نقطة في 
لليوم  نقطــة   4772.58 مقابــل 

السابق.
وجاء سهم »بنك وربة« في صدارة 
االســهم الرابحــة، بعــد ارتفاع 
سعره بنسبة بلغت 1.89 في املئة، 

وصوالً إلى 216 فلســاً، من تداول 
3.55 مليون سهم، بلغت قيمتها 
767 الف دينار، نُفذت من خالل 210 

صفقات.
وحقق سهم »ميزان« أكبر خسارة 
بني االســهم، بعد تراجع ســعره 
بنسبة بلغت 4.2 في املئة، وصوالً 
إلى 479 فلساً، من تداول 867 ألف 
ســهم، قيمتها بلغــت 419 الف 

دينار، نُفذت من خالل 80 صفقة .
وسجل سهم »بيتك« أكبر سيولة 
متداولــة بلغت 6.7 مليــون دينار، 
ارتفع ســعره خاللها بنسبة 1.13 
في املئة الى 626 فلساً، جاءت من 

تداول 10.8 مليون سهم.

بغداد - الصباح الجديد:
تداول ســوق العراق لألوراق املالية، 
امس الثالثــاء اكثر من 419 مليون 

سهم .
وذكر بيان للسوق تلقت » الصباح 
اجلديد« نسخة منه انه » بلغ عدد 
 419,923,511 املتداولة  االســهم 

سهم ، فيما بلغت قيمة االسهم 
267,004,497 دينار ».

 ISXواضاف » واغلق مؤشر االسعار
60 في جلسة اليوم على }509.97{ 
عن   0.27 بنســبة  مرتفعا  نقطة 
اغالقه في اجللسة السابقة البالغ 

}508.62{ نقطة

واشــار البيان الى » تداول اسهم 
104 شركة  27 شــركة من اصل 
مدرجة في الســوق ، واصبح عدد 
الشــركات املتوقفــة بقــرار من 
هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمــات االفصــاح املالي }30{ 

شركة«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أكد خبــراء على ضــرورة أن يعمل 
صناع القرار في األردن على إحياء دور 
قطاع الصناعة في الدولة، عبر تعزيز 
التعاون مع املعنيــني إلعادة إنعاش 

مكانته في االقتصاد الوطني.
وشدد اخلبير االقتصادي خالد الوزني 
أن  على  تصريحــات صحفيــة  في 
»قطاع الصناعة األردني يقوم عليه 
نخبة مــن الصناعيني القادرين على 
العمل مع احلكومــة، وال مصالح أو 
إلى  أهداف شخصية لديهم« داعياً 
ضــرورة أن تعمــل احلكومة مع هذا 
القطاع بجدية، إذ يشكل أحد اخملارج 
األســاس لتباطؤ النمو وللتحديات 

املالية والنقدية«.
أهمية  يجهــل  »مــن  أن  وأوضــح 
وبنيته  اقتصــاده  يــؤذي  الصناعة 
وأهم مقومات عيشــه،  التحتيــة 
إذ أن القطــاع يتميز باســتخدامه 
قيمــة مضافة محلية مــن الدولة 
التــي يعمل فيها، ويســتغل موارد 
الدولة من طاقات بشرية ومواد خام 
وموارد طبيعية«. واعتبر أن »القطاع 
يقوم أساســاً على تلبية احتياجات 

وبالتالي  فيهــا،  يعمل  التي  الدولة 
استقاللية  مســتوى  من  جزء  فهو 
الدولة وقدرتها على الصمود أمام أي 
أزمات اقتصادية أو سياسية حترمها 
مقدرات ومتطلبــات العيش الكرمي، 
القيمني  ومصالح  مصاحله  وتتالقى 

عليه مع املصالح الوطنية«.
وأشار الوزني إلى أن »كل دول العالم 
بالطاقة،  الصناعــة  تدعم قطــاع 
إلى  يصل  متنحه خصمــاً  فأملانيــا 
نحو 50 فــي املئة، مقارنة بســعر 

االستهالك املنزلي«.
زوانه  زيان  االقتصــادي  اخلبير  واتفق 
مع الوزني علــى أن الصناعة قطاع 
اقتصادي أساس في كل االقتصادات، 
موضحــاً أن األردن ميتــاز بصناعــة 
الفوســفات واإلســمنت، وتشكل 

مدخالً لصناعات أخرى.
وأكد فــي تصريح إلــى »احلياة« أن 
»األردن يشتهر بعدة صناعات، منها 
صناعة األدوية، فتوجد شركات يتم 
تداول أســهمها في أسواق عاملية، 
الزراعية  الصناعــة  إلــى  إضافــة 
وغيرها«. وأضــاف أن »الصناعة في 
لليد  األردن تعتبــر قطاع مشــغل 

العاملة، خصوصــاً بعدما أصبحت 
البطالة مشكلة كبيرة تواجه األردن 

خالل السنني الـ10 املاضية«.
الصناعة  »قطــاع  أن  على  وشــدد 
قادر علــى رفد خزينة الدولة وتنمية 
االقتصاد في حال دعمه في الشكل 
املناســب، كما ييعمل على إنعاش 
القطــاع اخلــاص وبالتالــي انعاش 
االقتصاد األردني، في حني أن عمليات 
التصدير تســاهم في ربــط األردن 
بدول عربيــة وأوروبية، ما يســاهم 
في خلق عالقات مستقرة ومصالح 

مشتركة«.
ونّوه زوانه بـــ »دعم املصرف املركزي 
متويل  تقدمي  عبــر  الصناعة  لقطاع 
في  واملســاهمة  منخفضة  بفوائد 
خفض الكلــف«. وتطرق إلى »اتفاق 
فعلى  املنشــأ،  قواعــد  تبســيط 
رغــم مرور أكثــر من عامــني على 
توقيــع االتفاق مع االحتــاد األوروبي، 
الفائدة  احمللية  الصناعــة  لم حتقق 
املرجوة بســبب عدم تطبيق بعض 
الصناعي  القطاع  وعجز  الشــروط 
عن منافســة املصدرين إلى السوق 

األوروبية«.

ارتفاع السيولة المتداولة 
في بورصة الكويت 20 %

»األوراق المالية« يتداول أكثر من 419 مليون سهم

القطاع الصناعي األردني بحاجة الى دعم 
الدولة لتعزيز دوره في النمو

يشكل أحد المخارج األساسية للتحديات المالية والنقدية 



عبد الغني سالمة

«بعد العام 2011، تعرضت ســوريا 
لهجمة إرهابية أصولية، تورط فيها 
مئــات اآلالف مــن اإلرهابيني الذين 
الــدول، بتمويل  أتوا من عشــرات 
ســخي من دول اخلليج، وتسهيالت 
وتواطؤ  تركيــا،  مــن  لوجســتية 
أميركي.. إال أن القائد املظفر بشار 
األسد تصدى لهم ببطولة، وحافظ 
قلعة  لتظل  السورية،  الدولة  على 
العروبة، وحصن املقاومة، وقد متكن 
من ذلك مبساعدة القوى الصديقة 
وإيران  للشعب الســوري، روســيا 

وحزب اهللا..»
«فــي العــام 2011، قام الشــعب 
الســوري بثــورة ســلمية، ضــد 
االســتبداد والظلم والفساد، حتت 
شــعار بدنــا حريــة، إال أن النظام 
بكل  الثــورة  قمــع  االســتبدادي 
املدنية  األحياء  فقصف  تعســف، 
بالبراميــل املتفجرة، واعتقل مئات 
الشبان، وقد مات اآلالف  اآلالف من 
منهم حتــت التعذيب، كما شــرد 
نظام األسد اجملرم ماليني السوريني، 
الدولة والشــعب،  ودمر مقــدرات 
وجعل األرض الســورية مستباحة 
من إيران اجملوسية، وروسيا الكافرة، 

وحزب اهللا الطائفي..».
«في العام 2012، وفي انتخابات حرة 
ونزيهة انتخــب املصريون ألول مرة 
رئيســا مدنيا، وهو الرئيس املظفر 
محمد مرسي، وفي عهده القصير 
تزدهر  وبــدأت  البــالد،  اســتقرت 
اقتصاديا وعمرانيا، وقد جنح مرسي 
بتوفيــر جميع اخلدمات للشــعب، 
ض  اذ خفّ والكهرباء،  األمن  وأهمها 
البطالة،  معدالت  وقلّص  األسعار، 
وتصدى  األهلــي،  الســلم  وفرض 
بشــجاعة غير اعتياديــة لإلرهاب 
اإلســرائيلي، وسن دســتورا مدنيا 
للبالد، وعــاش الناس حينها بأجواء 
دميقراطية لــم يعهدوها من قبل، 
إال أن العســكر بأوامر من أميركا، 
وحتالف مع إســرائيل، انقضوا على 
دمويا على  انقالبــا  ونفذوا  احلكم، 

الرئيس الشرعي..».
الشــعب  2013، كان  العــام  «في 
الغالء  تعــب مــن  املصــري قــد 

والبطالــة وانهيار األمــن، وتراجع 
الفوضــى،  وتفشــي  االقتصــاد، 
وانقطاع الكهرباء، وغياب اخلدمات 
األساســية، وقــد عبــرت النخب 
املثقفــة عن اســتيائها من حكم 
املرشد، وعن رفضها سيطرة قيادة 
اإلخــوان على الدولة، وخشــيتها 
من مشــروع األخونــة، ومن حتالف 
نظام مرســي مع اإلدارة األميركية 
لتأســيس شــرق أوســط جديد، 
اإلخوانية، مع  الســلفية  بقيــادة 
احملــور القطــري التركــي.. فنظم 
ع  الشــعب املصري حملة متــرد، وقّ
عليها عشرات املاليني، ثم قام بثورة 
جماهيرية شاركت بها أعداد فاقت 
من شــارك بثورة 25 يناير، أدت إلى 
اســتدعاء اجليش للتدخل لصالح 
مرســي،  حكم  وإنهاء  الشــعب، 

بقيادة عبد الفتاح السيسي».
«في العام 2006، انتخب الشــعب 
هنية  إســماعيل  الفلســطيني 
رئيســا للحكومة، فــأراد تصعيد 
الفســاد،  ومكافحــة  املقاومــة، 
وتوفيــر بنية حتتية متطورة للدولة 
الفلســطينية، وتثبيــت صمــود 
الفلسطينيني فوق أرضهم، وإرساء 
دعائم احلق والعدل واحلكم اإللهي، 
عبر حكومة ربانية رشــيدة.. إال أن 
السلطة،  وتآمر  الصهيوني،  احلقد 
وأذناب فتح، حــال دون ذلك، إذ بدأوا 
يكيدون حلمــاس، عبر فرض حصار 
شــامل وخانق، فاضطــرت حركة 
للحســم  اإلســالمية  املقاومــة 
العسكري، وإقامة حكومة مقاومة 
في غــزة، لتكون مقدمــة لتحرير 
فلســطني، ومع كل هذه املؤامرات 

إال أن القائــد املظفــر حقق ثالثة 
انتصــارات ربانيــة مجلجلة على 

إسرائيل..».
«في العــام 2007، نفــذت حماس 
انقالبــا دمويــا علــى الســلطة، 
واستفردت بحكم القطاع، وفرضت 
نظاما قمعيا على الشــعب، الذي 
اتخذت منه رهينة، وعيشــته في 
ظروف قاســية ومهينــة، وورطته 
بثــالث حــروب مدمرة، أتــت على 
وبذلك صنعت  ومنجزاته،  مقدراته 
املوقــف  وأضعفــت  االنقســام، 
الفلســطيني، مــا أدى إلى تراجع 

مكانة القضية الفلسطينية..».
ميكــن أن نضع أي اســم ألي زعيم 
عربي، ونطبق عليه االمنوذج نفسه.. 

لكننا سنكتفي بهذه األمثلة..
مثلما قرأنا تاريخ أســالفنا، سيأتي 

نا  زمــن، وســيقرأ أحفادُنــا تاريخَ
املعاصر.. ومن حسن حظهم، أن في 
زمانهــم (كما هو في زمننا احلالي) 
آليات توثيــق دقيقة، ملن يبحث عن 
على  باالطالع  يرغب  ومن  احلقيقة، 
تاريخنــا احلقيقي.. فاليــوم، لكل 
شــيء، ولكل حدث، ولكل تصريح 
بالصوت  توثيق مدعم  ألي شخص 
والصورة والبراهــني الدامغة.. ومع 
ذلــك، كثير مــن األحيــان تضيع 
الباحثني،  علــى  وتلتبس  احلقيقة، 
وتختلــط األمور ببعضها وســط 
ركام مــن الدعايــات الدمياغوجية 
وحمالت التضليل، وأساليب الكذب 
والتزوير التي تتيحها التكنولوجيا.. 
ً.. مقتل  ولدينــا مثــال قريب جــدا
املقاالت  مئات  فمع  اخلاشــقجي.. 
واألخبار والتحليالت والتســجيالت 

بشــأن مقتله، إال أن الصورة ظلت 
ملتبسة، حتى ملن يعتقد أنه فهم 
الصورة كاملة وبوضوح، ستجد من 
يقول العكس، هــذا حدث ويحدث 
اآلن، فكيف ســتكون الصورة بعد 
مائــة أو مائتي ســنة؟ أي خبر وأي 
صورة هي التي ســتفرض نفسها، 
لتكون الرواية املعتمدة؟ فما بالكم 
بتغطية  حتــظَ  لم  التي  بالقضايا 
إعالمية كافية.. وما بالكم بتاريخنا 
القــدمي، حيث الروايــات املتضاربة، 
والبراهــني املاديــة واألركيولوجية 

شحيحة للغاية؟
وبالرغم  التاريخ،  كتابة  الواقع،  في 
من كل احملــددات واملعايير الصارمة 
تلزمهــا، تظل دومــا صنعة  التي 
املنتصــر.. هو الذي يفــرض روايته، 
لو  (حتى  األخــرى  الروايات  بينمــا 

ومنطقيــة) تظل  وجيهة  كانــت 
علــى الهامش، موضع تشــكيك، 
وتكذيب.. وتبقى الرواية الرســمية 
هــي التي يتداولها عمــوم الناس، 
ويتعاملون معها بوصفها احلقيقة 

الوحيدة.
املنطق  األمثلــة،  لو طبقنا هــذه 
الطويل،  تاريخنــا  علــى  نفســه 
ســنكون أمــام اللبــس نفســه 
رســمية  رواية  هنالك  والغموض.. 
معتمدة ومقدســة، يرفض عموم 
النــاس التشــكيك بهــا، أو حتى 
أخرى  روايات  مقابل  طرحها..  إعادة 
الباحثني من حني  ينبشــها بعض 
آلخر، ســواء بدعــاوى أيديولوجية 
أكادميية  ألغــراض  أو  وسياســية، 
وبحثية، تسعى وراء احلقيقة اجملردة.
فلو أســقطنا املنهج نفسه على 
بعض شــخصياتنا التاريخية.. لن 
نقرأ سوى بطوالتهم، وفتوحاتهم، 
ومآثرهــم التي ال يأتيهــا الباطل 
مــن خلفهــا وال من أمامهــا.. لن 
نعرف شــيئا عن حيواتهم اخلاصة، 
البشــرية،  ونزعاتهم  نزواتهم،  عن 
ونقاط ضعفهــم، وأخطائهم.. ما 
ومجتزأة  مبتسرة  قراءة  أنها  يعني 
وانتقائية للتاريخ، مرت من حتت يدي 
وهذبتها،  شــذبتها  صارمة،  رقابة 
حتى وصلــت إلينا بهــذه الصورة 
مفادها  هنالك مقولــة  املثاليــة. 
«إذا أردت أن تهــزم أمــة، وتدمرها 
رموزها  فــي  ك  الداخل، شــكّ من 

وشخصياتها التاريخية».. 
كعشرات  ســلبي،  مثل  أنه  وأظن 
األمثلة الســلبية التــي تزخر بها 
ثقافتنا الشعبية.. وهو مثل يصلح 
التي تقدس  البدائيــة  للشــعوب 
قادتهــا وشــخصياتها التاريخية، 
آلهــة، وتضعهم  وتصنــع منهم 
الشعوب  البشــر.  في مكانة فوق 
الغارقــة في املاضي، التــي ما زال 

يحكمها األموات. 
إذا أردنــا للتاريــخ أن يكون منصة 
انطالق نحو املســتقبل، فعلينا أن 
من  مجردة،  علمية  بصورة  نفهمه 

دون تقديس. 

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

نعمت اهللا بيزان

 أوكسفورد 

 فــي فبراير/ شــباط املاضي، عرض 
الرئيس األفغاني محمد أشرف عبد 
الغني على حركة طالبان املشاركة 
فــي محادثــات غيــر مشــروطة 
بشــأن عملية سياسية  للتفاوض 
مقترحة قد تفضــي إلى محادثات 
ســالم بهدف إنهاء احلرب املستمرة 
منذ أكثــر من 16 عاما. ولدعم هذه 
العمليــة، قامت الواليــات املتحدة 
أيضا بإجراء محادثات مباشــرة مع 
طالبان حســب طلبها. وقد أعلنت 
حركــة طالبان منــذ ذلك احلني عن 
حملة أخرى من العنف، مما أســفر 
عن مقتل مئات املدنيني، من بينهم 
عشــرة مرشــحني في االنتخابات 
وأنصارهم. كما  األخيــرة  البرملانية 
رفضت طالبان إجــراء أي محادثات 

مع احلكومة األفغانية.
إنهاء  يرغب معظــم األفغان فــي 
لكن  أمــده.  الذي طــال  الصــراع 

لتحقيق  احلاليــة  اإلســتراتيجية 
تسوية سياسية قد باءت بالفشل، 
ألنها تتجنب املؤسســات األفغانية 
الرئيســية، وتســتثني املواطنــني 
االعتياديــني من العمليــة، وتدعم 

حملة العنف التي تشنها طالبان.
إذا ظلت هذه املشكالت من دون عالج، 
فإن محاوالت إشراك طالبان قد تزيد 
ألفغانستان  السياسية  الهشاشة 
وبالتالي إضعاف الدولة. ينبغي على 
احلكومة األفغانية والواليات املتحدة 
 ً أن تكونا عمليتني وأن تتبنيا منظورا
طويل األجل في بحثهما عن تسوية 
سياســية، وال تركــزا فقــط على 

االهتمامات الفورية.
في الواقع، شجع النهج احلالي على 
ارتــكاب املزيد من أعمــال العنف. 
األفغانية وال  تُطالب احلكومــة  لم 
هجمات  بوقف  األميركية  احلكومة 
في  إلشــراكهم  كشــرط  طالبان 
أصبحت  لذلك،  ونتيجــة  احملادثات. 
كل جولــة من احملادثــات عبارة عن 
فرصــة لطالبــان لشــن املزيد من 
حمالت العنف في ســعيها لتعزيز 

موقفها التفاوضي.
حتديا  موازية  دولة  ظهور  ويُشــكل 
آخرا. ســاهمت احلكومة األفغانية 
في بناء دولة أخــرى من خالل منح 
دبلوماســيا.  امتيازا  طالبــان  قادة 
طالبان  عن مساعدة حركة   ً وبعيدا
على تعزيز الســالم في أفغانستان، 
قادتها  الدبلوماســي  الوضع  ن  مكَّ
األجنبية  اجلهــات  مع  التفاعل  من 
شــرعية  وبناء  قضيتهم  لتعزيــز 
دولية، الســيما من خــالل مكتب 

اجملموعة في قطر.
تعمــل هــذه الدولــة املوازية على 
جني األموال من خالل جتارة اخملدرات 
واالبتزاز، وقــد حصلت على اعتراف 
رسمي من البلدان القريبة والبعيدة. 
ورغم معارضته بشدة إلنشاء قطاع 
عام موازٍ لتقدمي املعونات خالل مدة 
توليه منصب وزير املالية في املدة ما 
بــني 2002 و 2004، ال يُعير غاني أي 
اهتمــام للتهديد الذي متثله الدولة 

املوازية لطالبان في أفغانستان.
على الرغم من ذلك، مت حتقيق نتائج 
إيجابيــة. في عــام 2002، لم يكن 

ألحــد أن يتخيل مدى حتــول البلد 
احلــني. فقــد ظهر جيل  منذ ذلك 
املرأة  مشاركة  وزادت  مثقف،  جديد 
في احلياة السياســية واالجتماعية 
كان صمود  لقد  ملحوظ.  بشــكل 
املواطنــني األفغــان العاديــني في 
الصعيدين  اإلرهاب علــى  مواجهة 

احمللي والوطني غير عادي.
وقد تبني ذلك من خالل حملة طالبان 
املتعمــدة مــن العنــف والترهيب 
تهــدف إلــى عرقلــة االنتخابــات 
املواطنني  وحرمان  األخيرة  البرملانية 

املشــاركة  في  حقهم  من  األفغان 
دون  السياسية  العملية  بحرية في 
خوف. لكن في حــني يعمل اجملتمع 
والواليات  عــام،  بشــكل  الدولــي 
املتحدة بشــكل خــاص، على دعم 
التقدم فــي أفغانســتان، لم تقم 
هذه  باستخدام  األفغانية  احلكومة 
املرونة االستثنائية من خالل إشراك 
املواطنــني أو إقامة عملية توافقية 
كجزء من إســتراتيجيتها للتوصل 

إلى تسوية سياسية.
النقيض من ذلك، ســمحت  وعلى 
التســوية السياســية األخيرة بني 
حكومة كولومبيا ومتمردي «القوات 
لكولومبيــا»  الثوريــة  املســلحة 
بالتعبير  الكولومبيني  للمواطنــني 
عن رأيهم من خالل اســتفتاء عام 
2016. وفي حني لــم يوافق مواطنو 
كولومبيا علــى الصفقة النهائية 
فــي املــرة األولــى، إال أن احلكومة 
فاعلة  كجهة  بإشراكهم  سمحت 

رئيسة في هذه العملية.
لكن أفغانســتان لم تصل بعد إلى 
هذه املرحلة املتقدمة. سوف يحتاج 

أي إطار لتسوية سياسية مشروعة 
األفغان  املواطنــني  مشــاركة  إلى 
العاديــني، وليس هنــاك في الوقت 
دليل على مشــاركتهم.  أي  احلالي 
مــع  السياســية  املشــاورات  إن 
السياســيني األقويــاء فــي كابول 
ليســت بديالً لالعتــراف باملصالح 
للمواطنني  املشروعة  واالهتمامات 
العاديني الذين عانوا بشــكل كبير 
من العنف لعقــود طويلة. ويتجلى 
اجمللس االستشاري  النقص في  هذا 
األعلــى للســالم الــذي أنشــأته 
احلكومــة األفغانية حديثًا، والذي ال 
يضم ممثلني عن الشــباب أو اجملتمع 
املدنــي ولديــه واليــة تتداخل مع 

مجلس السالم األعلى احلالي.
ميكــن حتقيق هــدف الســالم في 
أفغانستان. لكن يتعني على احلكومة 
األفغانية والواليات املتحدة أن تكونا 
والنتيجة.  العملية  بشأن  واقعيتني 
تتطلب التسوية السياسية للنزاع 
دراســة متطورة  أمده  الذي طــال 
ومتوازنة ملصالح واهتمامات جميع 
الفاعلة ذات الصلة. يحتاج  اجلهات 

املواطنــون العاديون إلــى االعتراف 
وتقبــل النتيجة، األمر الذي يتطلب 
العنف،  أعمال  التسوية  أن تخفض 
كــن الدولة من  وقبل كل شــيء، متُ

احلفاظ على النظام املدني.
إن اختيار النفعية السياســية في 
خدمــة التوقعــات غيــر الواقعية 
ســيضع مســتقبل أفغانســتان 
في خطر أكبــر. ولتحقيق النجاح، 
يجــب متابعة اجلهــود الرامية إلى 
إلى تســوية مــع طالبان  التوصل 
إلى جانب مبادرات بناء املؤسســات 
التنمية  وسياسات  األجل  الطويلة 
بطرق توحــد املواطنني وتعزز الدولة 
يعتمد  التي  الرئيسية  واملؤسسات 

عليها االستقرار في املستقبل.
نعمــت اهللا بيزان: باحــث بارز في 
برنامج احلوكمة االقتصادية العاملية 
بجامعة أكســفورد، وزميل زائر في 
مركز سياسات التنمية في جامعة 

أستراليا الوطنية.
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تاريخنا، بعد مائة عام

إصالح عملية السالم المعيبة في أفغانستان

االحتجاجات  املصرية على حكم املرشد«ارشيف»

عمر حمزاوي

ــص: تثبت اخلبــرة التاريخية  ملخّ
واملعاصــرة ألمنــاط احلكــم غيــر 
الدميقراطيــة عجزها اجلماعي عن 
حتقيق التقدم والتنمية املستدامة 
واالســتقالل  األهلــي  والســلم 
وتزجّ  نحو مســتقر،  على  الوطني 
بدولها ومجتمعاتها إلى أتون أزمات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ال 

تنتهي.
للدولة  الدميقراطي  التنظيم  ن  ميكّ
املواطنني  وللمجتمع، حني يستقر، 
من إدارة حياتهم اخلاصة واإلسهام 
في الشــأن العام في ظل ضمانات 
للحريات وحلقوق اإلنسان ولكرامته، 
ولتكافــؤ الفرص، وبحث مشــروع 
بالقطع،  الفرديــة.  املبــادرة  عــن 
تتفــاوت حظوظ املواطنــني، وتؤثر 
األوضــاع االقتصادية واالجتماعية 
شعورهم  درجات  في  واملعيشــية 
باحلريات، وحقوق اإلنســان، واملبادرة 
احلياة  في  لها  وممارستهم  الفردية، 
أن متكــني  إال  والعامــة.  اخلاصــة 
قطاعات تتسع باطراد من املواطنني 

للدميقراطية،  أســاس  قاعدة  ميثل 
ويقتــرن بهــا دومــا التحــرر من 
اخلــوف النابع إن مــن قمع احلكام 
املظالم  تراكم  من  أو  للمحكومني 

اجملتمعية.
توفــر احلريــات واحلقــوق وصــون 
الكرامة اإلنسانية واملبادرة الفردية 
مثلما يوفــر التحرر من اخلوف بيئة 
مســاعدة على التميز الشخصي 
واإلبــداع، وتدفع بالدولــة واجملتمع 
املســتدامة  التنمية  إلى  املعنيني 
والتقدم. أما حني تغيب الدميقراطية 
أو تتعثر مسارات التحول باجتاهها، 
وحقوق  احلريــات  ضمانــات  فــإن 
اإلنســان وكرامته واملبادرة الفردية 
وميســك  تتراجع  الفرص  وتكافــؤ 
ويغتال  النــاس  بتالبيــب  اخلــوف 
اإلبداع.  ويقتل  الشــخصي  التميز 
حــني تغيب الدميقراطيــة، تهيمن 
جموع محــدودي الكفاءة ومروجي 
خطاب الكراهية واإلغالق واإلقصاء 
على الفضاء العــام وتبتعد طاقة 
املواطن  التــي يحتاجها  نور احلرية 
لكيال تنزع عنه إنسانيته وحتتاجها 
بيئة  توفر  الدولــة واجملتمع لكــي 

صحية للناس.
علــى الرغــم مــن ذلــك، يجافي 
االعتقــاد  التاريخــي  الصــواب 
للتنظيم  الشــعبي  القبــول  بأن 
وللمجتمع  للدولــة  الدميقراطــي 
يســتند فقط إلى ضمانات احلقوق 
التي  والعامة  الشخصية  واحلريات 
ويفعلها  وقانونيا  يقرها دســتوريا 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
فبجانب ضمانــات احلقوق واحلريات 
التاريخية  اخلبــرات  تدلــل  هــذه، 
أن  على  للدميقراطيــات  واملعاصرة 
قبولها الشعبي يرتبط بأفضليتها 
مقارنــة باألمناط األخــرى للحكم 
جلهــة حتقيــق التقــدم والتنمية 

املستدامة والسلم األهلي.
في  يسمى  كما  الدميقراطية،  وعد 
أدبيات السياسة، هو اقتران احلقوق 
واحلريات بتحسن األحوال املعيشية 
وارتفاع  وللمواطنــني  للمواطنات 
التعليميــة  اخلدمــات  مســتوى 
والثقافية  واالجتماعية  والصحية 
التي يحصلون عليها ومتكينهم من 
املشــاركة في النشاط االقتصادي 
الفرص  تكافــؤ  من  أســاس  على 

واملنافسة، ومن املشاركة في احلياة 
االجتماعيــة وممارســة الشــعائر 
الدينيــة في إطــار من املســاواة 
واألمــن واحلياد. وعــد الدميقراطية 
هو، أيضا، اقتــران احلقوق واحلريات 
ومؤسساتها  الدولة  التزام  بتنامي 
احلكومية  غير  اجلماعية  والكيانات 
بسيادة القانون والسلمية ومحاربة 
الفســاد ومنع اســتغالل املنصب 

العام.
أمــا حــني تخفــق الدميقراطيات 
فــي حتقيــق التقــدم والتنميــة 
املســتدامة والســلم األهلي، فإن 
واحلريات  احلقــوق  ضمانات  حضور 
الشــخصية والعامة ال يحول بني 
االندفاع  وبــني  املواطنني  قطاعات 
أمنــاط أخرى  تأييد  اجلماعي نحــو 
للحكــم، تبني قبولها الشــعبي 
على وعد مضاد باســتعادة التقدم 
الفاشــيات  فعلت  كما  والتنمية، 
األوروبيــة واألميركيــة الالتينيــة 
فــي أواســط القــرن املاضــي، أو 
بإنقاذ الســلم األهلي وبناء الدولة 
االســتقالل  وحتقيــق  القويــة، 
الوطنــي ومحاربة الفســاد، كما 

فعلــت النخــب العســكرية في 
مصــر وغيرها من الــدول العربية 
واإلفريقية فــي النصف الثاني من 
القرن العشرين، أو بخليط من كل 
هذا كما فعل فالدميير بوتني ونخبة 
االحتادية خالل  روســيا  في  حكمه 
العقد املاضي، وبعد سنوات بوريس 
يلتسني الكارثية في التسعينيات.

 وفــي حاالت أخــرى كالصني التي 
لــم يتطــور بهــا أبــدا التنظيم 
أغلبية  اســتجابت  الدميقراطــي، 
ملساومة  املواطنني  من  مســتقرة 
جماعيــة جوهرها ضمــان الدولة 
للتقــدم االقتصــادي واالجتماعي 
وتخلــي  املســتدامة،  وللتنميــة 
باحلقوق  املطالبــة  عــن  اجملتمــع 

واحلريات الشخصية والسياسية.
غير أن اإلشــكالية الكبرى هنا هي 
أن اخلبرة التاريخية واملعاصرة ألمناط 
احلكــم غيــر الدميقراطيــة تثبت 
عجزها اجلماعي عن حتقيق التقدم 
والتنميــة املســتدامة والســلم 
على  الوطني  واالســتقالل  األهلي 
نحو مســتقر، وتثبت زجها بدولها 
أزمات  أتــون  إلــى  ومجتمعاتهــا 

وسياســية  واجتماعية  اقتصادية 
ال تنتهي. ويســتفيق الناس، وبعد 
اندفاعهــم لتأييــد التخلــي عن 
من  اســتبعادها  أو  الدميقراطيــة 
قامــوس املرغــوب بــه جماعيا أو 
بعــد تورطهم في تأييــد موجات 
الفاشــية والشــعبوية، يستفيق 
الناس على خسارتهم لكل شيء. 
تضيــع آمــال التقــدم والتنمية، 
مثلمــا تتــوارى ضمانــات احلقوق 
واحلريات. هكذا انتهت الفاشــيات 
األوروبية والالتينيــة، هكذا انتهت 
نخب حكم العســكرية في بعض 
ولم  واإلفريقيــة،  العربيــة  الدول 
يبتعد عن خبرة إخفاق أمناط احلكم 
غيــر الدميقراطيــة، إال الصني ذات 
اخلصوصية اجللية املرتبطة بالتاريخ 
والكثافة  واملســاحة  واجلغرافيــا 
الطبيعيــة  واملــوارد  الســكانية 

الهائلة. 
يعني هــذا، وأســجله اليوم فيما 
خــص احلالــة املصريــة وباجتــاه 
قطاعات املواطنني الواســعة التي 
فقدت الثقة في اآلليات واإلجراءات 
الدميقراطية، أن األمل في ضمانات 

حلقوقنا وحرياتنــا كما في التقدم 
والتنميــة املســتدامة والســلم 
العادلة  القويــة  والدولة  األهلــي 
ومحاربة الفساد يظل معقودا على 
ملسار  الشعبي  القبول  اســتعادة 
بناء الدميقراطية والتمكني آللياتها 
وإجراءاتها من إحداث مفاعيلها في 
هذا،  ويعني  انقطاعات.  دون  الواقع 
نخب سياسية  وجود  أيضا، ضرورة 
واقتصاديــة ومجتمعية قادرة على 
إدارة التحول الدميقراطي دون جتاهل 
والتنمية  بالتقــدم  الوعد  ملركزية 
للربط  وجاهــزة  األهلي  والســلم 
بني الدفاع الصريح والســلمي عن 
األزمات  تتوالى  حــني  الدميقراطية 
وبني تطوير استراتيجياتها وأدواتها 
احلياتية  الناس  لالستجابة ملطالب 

دون استعالء.

عمرو حمزاوي
الديناميكيات  أبحاثــه  تشــمل 
السياسية  للمشــاركة  املتغيّرة 
في العالم العربــي، ودور احلركات 
اإلسالمية في السياسة العربية.

مركز كارنيغي للشرق االوسط

ليس بالحقوق وحدها تستقر الديمقراطيات
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شعرقصة قصيرة

اإلبتدائية و حتى أيام الدراسة اجلامعية . 
ســرد بديع و مفردات منســوجة بدراية 
وعنايــة ال مثيــل لهما أســهمت في 
جتســيد صور املاضي أمام عيني كوني 
مــن الذين عاشــوا تلــك احلقبة بكل 
التفاصيل التي أوردها إبراهيم في روايته 
التي وضع لها هذا العنوان اإلســتفزازي 
للذاكرة املغطاة بغبار األحداث الذي هز 
مجتمعنا بعد العام 2003، والتي متثلت 
بالغزو األميركي لبالدنا وما أفرزه وأنتجه 
من ظواهر لم يألفهــا مجتمعنا حتى 
في كل الفترات املظلمة التي مرت على 

البالد. 
يبدأهــا البهرزي بوداع بطله حلبه اخلالد، 
ينهيها بلقائه مع ذاك احلب بعد 34 عاما 
ً من الفراق وعلــى أرض غير أرض الوطن 
الذي نشــأ كل منهما على حبه وأرتوى 
حبهمــا من أفيائه، منــذ فترة املراهقة 
ولقائهما   1979 عــام  افتراقهما  وحتى 

في العام 2013. 
تاريخ  تفاصيــل جميلــة ومثيرة عــن 
في  للدراسة  إنتقالهما  وعن  مدينتهما 

العاصمــة قبل أن حتني ســاعة الفراق 
الظالــم الذي لم يترك لهما نصيبا ً في 
احليــاة، ليتوجا به حبهمــا بنهاية كانا 
يحلمان بها أن تكون سعيدة، كحلمهما 
الكبير بسعادة شعبهما في ظل وطن 
بالعدالة  الكبيــرة  اآلمال  حر، تســوده 
واملســاواة واحترام حقوق اإلنســان عن 
تتيح  التي  الظروف اجليــدة  طريق خلق 
للفرد العراقي إســتعمال كافة حقوقه 

التي توفرها لها الشرائع اإلنسانية.
تفاصيــل مفرطة في الوصــف لبغداد 
ومناطقها كأنه أحــد أبنائها، من خالل 
شــخصية بطلــه الطالــب اجلامعي، 
ووصــف رائع للحياة شــبه البوهيمية 
التي عاشــها بطله هناك طيلة سنني 
دراســته، أضفت عليهــا نكهة خاصة 
روح إبراهيم الســاخرة من كل شيء مر 

بالبالد طيلة تلك الفترة. 
أهم صورة ينقلهــا لنا وبتلك الروح هي 
ترعرع  الذي  اإلجتــاه  صورة اإلختالف مع 
على حبــه ومنا حتت رعايــة مريدي ذلك 
االجتــاه، الذين علق األنقيــاء منهم في 
ذاكرتــه حتــى بعد رحيلهــم عن هذه 
الدنيا وألســباب مختلفــة، نعرف من 
ســير أحداث الرواية أن بطله قد أعتنق 
الفكر الشيوعي، كفكر من منهل نقي 
ثم قاده ذاك اإلعتناق إلى اإلنتماء للحزب 
الشيوعي العراقي في األعوام التي كان 
هذا احلزب ماضٍ  في حتالفه مع من خاضوا 
بدمــاء أعضائه و منتســبيه و مؤيديه 
قبل عشــرة أعوام من ذاك التحالف، و 
الذي مت رغم املعارضة الشديدة من قبل 
قواعد احلزب و جماهيره والتي كان بطله 
واحــدا ً من املعارضني لهــذا التحالف، 
ومن املعارضني لنهج وســلوكية قيادة 
احلزب وبعض من كوادره املتقدمة والتي 
لم تكن متت ال لألفكار املاركســية، وال 
لألخالق الشــيوعية التــي حتتمها تلك 
األفكار وتســتوجب على عضو احلزب أن 

يتحلى بها أثناء حياته بني اجلماهير .
و يروي لنــا على لســان البطل موقف 
التحذيرات  القيادة و كوادرهــا من  تلك 
التي أطلقتها قواعــد احلزب وجماهيره 
من املآل الذي ســيؤول له هذا التحالف، 
وبسبب من خبرة هذه القواعد واجلماهير 
ومعرفتها ال بل يقينها من تلك املعرفة 
بأفــكار البعث وقادته التي أســتلمها 
أبنــاء القرية، و كيف أن شــخصا ً مثل 
صدام حســني ما كان ليرتضي أن يكون 
له شــريك فــي احلكم، كيــف أنه في 
مســعاه للتفرد بطش بأقرب رفاقه إلى 

قلبه مختلقا ً قصة املؤامرة التي حاكها 
هؤالء مع النظام الســوري في محاولة 
منــه مضافــة للتخلص مــن العالقة 
اجليدة التــي منت بني البلدين خالل عهد 

البكر . 
و يقــص لنا ماجــرى لبطله من تعذيب 
العامة  األمــن  معتقــل  في  وحشــي 
على الرغــم من كونه مســتقيال ً من 
احلزب الشــيوعي العراقي قبل الهجمة 
الرعناء لنظــام صدام على قواعد احلزب 
ومنظماته بثالث ســنواتن وكيف أنهم 
أطلقوا سراحه بعد التحقق من إدعائه 
عن طريق أمن مدينتــه، الذي أكد لهم 

صحــة أقواله بأن ســبق لــه و أن كان 
شــيوعيا ً وأســتقال كمــا نوهنا قبل 
ثالث ســنوات، و في هذا السياق يسرد 
لنا مشــاهدات بطله ملا كان يجري من 
حفالت تعذيب وسوق بعده إلى محكمة 
عواد البندر ومنها بعدذاك إلى مشــانق 
أبي غريب، لشــيوعيني مت تدجينهم من 
قبل قيادة مارقة حلزبهم، ليكونوا كبش 
فداء لسياســاتها اخملطوءة والتي أودت 
بحياة عشــرات اآلالف من خيرة خريجي 
بينما ولت هي   , الكليات وأســاتذتهم 
هاربة عبــر مطار بغداد لقســم منها 
و حتت رعاية احلكومة و قســم آخر عبر 

كردستان . 
يتصاعد البناء اإلنتقــادي الرائع للرواية 
رويدا ً رويدا ً ليبلغ ذروته بلقاء احلبيبة في 
تركيا، بعد قرابــة ثالثة عقود و نصف و 
حياتهما  لدقائق  املتبادل  إستعراضهما 
بعــد الفراق الــذي أجبــرا عليه بفعل 
الهجمــة الهوجاء على احلــزب و التي 

أستتبعت هجرتها و بقائه في البلد . 
إعترفت له ألول مرة بأنه كان الصح في 
كل طروحاته و إنها واآلالف غيرها كانوا 
تعشعش  كانت  مخدوعني بشخصيات 
في قيادة احلزب، في حــني إنها كانت ال 
حتمل ذرة واحدة من األخالق الشــيوعية 
التي يفتــرض إنهم قد تربــوا عليها، و 
معاناتها،  في ســرد  أسترسلت  عندما 
تكشــفت أمام بطــل إبراهيــم » ندمي 
إســماعيل » أوراق و أحداث لم يكن في 
حسبانه ) على هول ما عاشه و شاهده ( 
إنه سيسمع يوما ً عن وقوع مثلها أبدا ً . 
عندما ســرح مع ما يســمعه من حبه 
اخلالد، لم يكن يتصور أن دناءة و سفالة 
البعض مــن القادة ســتنحدر إلى هذا 
الــدرك من اإلنحطــاط، و هم في ظرف 
نضالي يستوجب عليهم اإللتزام بأقصى 
درجات الشــرف و العفة، مطاردين حتى 
خــارج بلدهم لكنهم لم يســتطيعوا 
التخلص من احلقارة الكامنة في أعماق 
نفوسهم مع الرفيقات العازبات، و كيف 
أن البعــض منهن أضطررن لزيجات غير 
موفقــة للتخلص من حترشــات الرفاق 
القادة عبر هذه الزيجات و الهجرة بعيدا 
ًعنهم، لتنتهــي بعد ذلك تلك الزيجات 
بالنتيجــة احلتمية وهــي الطالق، رغم 
وجود ثمــار لها كما فــي حالة بطلته 
»عايــدة »،والتي هي مجــرد رمز حلاالت 
كثيرة مشــابهة، وكلما دار احلديث عن 
مثل هذه احلاالت في داخل التنظيم يأتي 
املنحرفني  أساتذتهم  تالميذ  من  اجلواب 
والذين خلفوهم في القيادة بأنها حاالت 

فردية متت معاجلتها . 
هذا اجلــواب الذي كنا و مــا زلنا نتلقى 
مثيالته كلما قدمنــا دالئل على خيانة 
البعض من الرفاق وخصوصا ً في حاالت 
الفاشــية  األمن  لقوات  العمودي  اخلرق 
كأن يكــون اخلرق من عضــو قيادة نزوال ً 
لعضــو محلية ثم تكملة السلســلة 
التنظيمية نــزوال ً للقواعد، وهذا اخلرق 
يعد من أخطــر اخلروقــات والذي ذهب 
ضحيتــه خيــرة املناضلني فــي احلزب 
وكأمثلة على ذلك خيانة » أبو ح , أبو هـ 

, أم  ع , ... إلخ » .

عامر الدلوي
 

فــي » طروادة » إبراهيم البهرزي التي » ال 
أبطال فيها »، تعّرض جرئ حلقبة ســوداء 
مليئــة باألحداث املريــرة التي مرت على 
املتواضع  بإعتقادي  التــي  العزيز،  عراقنا 
لــم يتعرض أحد لها ســابقا ً،ومبثل هذا 
األســلوب الفريد الذي ميزج بني الســرد 
األدبي امللتزم، والســرد األدبي اخلارق لكل 
مفــردات اإللتــزام، التي نســج قوالبها 
مثقفون وكتــاب ورواة وشــعراء أغرقوا 
أنفســهم في بحور الوهم، الذي حاكوا 
خيوطه ليصنعوا منها تيجان، أوهى من 
نسيج العنكبوت ويعتمروها في مباهاة 
على مجتمعهم، على إنهم مبدعني في 
وقــت أن نتاجاتهم كلها لم يتمثل فيها 
أي مســاس بالواقع املر الــذي يرزح حتت 
نيره شــعبهم منذ اإلحتالالت السابقة، 
لتأســيس الدولــة العراقيــة واملبتدئة 
بنهاية الدولة العباسية، التي جنح بعض 
األخوة العرب في سوريا و مصر في تأطير 
ماحصل لبلدانهم، خالل تلك الفترات في 
روايات و كتب بحثية و أفالم و مسلسالت 
تلفزيونية، أبدعوا في متثيلها و إخراجها، 
في وقت لم نر أي نتاج من هذا القبيل لـ 
» مبدعينا » الذين أضفوا على أنفسهم 

هالة كاذبة إال النزر اليسير. 
تعــرض البهرزي في طروادتــه وفي مزج 
جميــل بني اللغــة العربيــة الفصحى 
و اللهجــة العاميــة في احلــوارات بني 
الشــخوص، حلقبة ممتدة طيلة خمسة 
عقود مــن الزمن ثالثة منهــا في القرن 
وإثنــان في قرننــا احلالي بكل  املنصرم، 
والكبيرة،  منهــا  الصغيرة  تفاصيلهــا 
والتــي باتت منســية لــدى الكثير من 
معايشــيها، فكيف مبن لم يعشها من 
نتائجها  والتي عاشــت  اجلديدة  األجيال 
الكارثيــة املمتدة من العقــد األخير في 
القرن العشــرين، مــع العقدين احلاليني 
التي مازلنا نعيش سنوات الثاني منهما 
األخيــرة، وميضي في تعرضه لترســيخ 
الصورة في ذهن القــارئ كما هي وكما 
حصلــت، منــذ طفولة بطلــه » ندمي » 
الرئيسية  الرواية  والتي ســبقت أحداث 
إلى  الزمــن، فينقلنا  آخرين من  بعقدين 
أجواء مدينة البطل الرائعة، تلك املدينة 
الراقدة بني نهرين وحتيط بها البســاتني 
من كل اجلوانــب وعن إنتقاالت بطله إلى 
العاصمــة لزيــارة أقاربه هنــاك، وتعلق 
البطل بفتاة من بلدته منذ أيام الدراسة 

والتضاد البارع ، هو مزيجك وحدك صديقي 
كيوش ، حتى بات لنا ان نزهو مببدع في الفن 
اال  اياه  القصصي مبستوى لن يقاســمك 
نفر قليل ممن كتب عن االهوار من املبدعني، 
وهم الراحل فهد االسدي ووارد بدر السالم 
وجاسم عاصي ، وشــوقي كرمي .. واعتقد 
ان قصــص )مــرادي املعيل( مــن الكتب 
التي تترك وشــمها في ذاكرة القارئ، وهو 
يتذوق ويســتمتع بكل سطر وبكل كلمة، 
ملا تخلفه مــن أثر في النفس قد ال حتققه 
احلادثة ذاتهــا، كما حتصل فــي صيغتها 
الواقعية! مبا ميتلــك القاص من قدرة على 
بحيث  وشحنه،  وصياغته  احلدث  تشكيل 
يصبــح الوهم والتمخيــل عميقا ومؤثرا 

كالواقع، بل يكون اشــد تأثيرا من الواقع 
نفسه! فشــخصياته تبق حقيقة ماثلة 
في االذهان، شــاخصة بشجنها وكدحها 
وصالبتها، وغرابة عشــقها الفريد، ترى اي 
خيال عارم؟ اي حســية؟ وهو يصنع عوالم 
مكتضة بالدهشــة وحرارة التجربة ، عبر 
عمــق انغماســه وتعلقه ببيئــة االهوار 
واناسها وطبيعتها اخلاصة، وهذا هو شأن 
الفنان احلقيقي الــذي يخلق من التجربة 
وصنــع اخليــال واقعــا ملموســا ينبض 
باإلحساس ويفجر فينا اشياء كان يجب ان 
تقال ، واشياء يختزنها الالوعي قد ال جنيد 
التعبير عنها، فقصصه ذات نكهة خاصة 
بامتياز من امثال )هموم رجل اعور( و)لقاء 

على اعتاب الســتني ( و)صــرة فطيم ( و) 
حميد ( وسواها، هذه القصص لها القدرة 
اللعب بعوطف القــارئ، ومتلك عليه قلبه 
وخياله، فالعشق عنده ملئ بخواطر املوت، 
وصبواته مضمخة باخلوف، بني مياه االهوار 
وغابات البردي والقصب ، بهذا املزج الباهر 
بني احلقيقــي والوهمي، املزج املتواصل بني 
احلب للنــاس واالهوار واحليوانــات واالهوار 
والطيــور، واملغمس غالبا باحلزن الســادر 
والغادر الذي من شــانه ان يرافق كل حب 
. . لقد وضعت كتابــك صديقي د كيوش 
بقربي وقد شــعرت باألســف حني فرغت 
منه، برغبة العودة اليــه مرة اخرى لتذوق 

متعته.

كاظم حسوني
 

ما كدت افرغ من قراءة قصص كتاب )مرادي 
املعيل( والذي صدر بطبعتة الثانية للقاص 
د. ســلمان كيــوش حتى شــعرت برغبة 
الكتابة ألقول ان هــذه القصص الفاجعة 
بأنســانيتها، الفاجعة بعشقها ، بتمردها 
، ال ميكن ان تفيــض باملتعة الهائلة ، وبهذا 
الزخم املتواصــل اال على قلم القاص الذي 
شــغفت بكتاباته مــن قبل ، د. ســلمان 
كيوش ، فحتى القصب والصرائف والطيور 
واملراكب واالهوار لن يصفها احد بحذق كما 
وصفها ،هــو ، هذا املزيــج الزاخر باملفارقة 

رجاء الربيعي
 

ســحب ســود تخّيم على املكان . هذه 
البقعــة املليئــة بالقصــص واأللــوان 
وشراشف العرســان،، ُسيجت باسيجة 
حديدية ؛ غرف صغيــرة ، وامهات ثكالى 
ال يــكاد يســكت نشــيجهن اليومي ، 
ظفائــر وضعت قــرب اآليــات القرانية، 
رجٌل اليعرفها وقف حد جلوســها فيما 
تتطلع صوب الســماء ناعية باكية وتارة 
اخرى الهية مبد شــفتها السفلى ملا آل 
اليه مصيرها . يســتئذنها ان يتلو على 
روحه صالة الوحشــة ، وما عليها سوى 
تتدارك حزنها فتبكيه متذكرة حلظة  أن 
دخوله الدار محمــواًل على االكتاف . بدا 
صوت القارئ يخفت فيما يعلو نشيجها 
. - ال.. ال ارجــوك توقفي ارجوك توقفي ال 
يعجبني حزنك، ال احب الوشــاح املؤطر 
لصورتــي التــي صنعتها بعــد وفاتي ، 
الحترقي قلبي وال تصرخــي فان صراخك 
يزيد من قلقي الجلــك. ذهبت وتركتني 
وحــدي اعلق علــى حائــط الذكرى كل 
اوجاعي، ما من احد يشــاركني فجيعتي 
. حني ذهبت لتلبية ندائهم نسيت ان لك 
ســماء تنتظر ان تنيرها ، لم ذهبت تاركاً 
اياي وحدي العن الوحدة، على الرغم من 
كل شــيء لم اذهب أني اشتقت لدفء 

يومي معك

كريم جخيور

احلياة خضراء
أو هكذا أريدها

لهذا لن أشتري شجرة اصطناعية
ال عصافير على أغصانها
وال يجلس حتتها عاشقان

وسوف ال أشعل خمسني شمعة
ونيف

ألحتفل بوالدة سنة ٢٠١٨. 
وأنا أعرف أن أكثرها
انطفأت في احلروب

وواحدة
في املعتقل

وأخريات في الفقر
والوحشة

ولن أكرر فعلتكم
فأنا ال أحب الدببة

حتى لو كانت ملونة. 
هذه الليلة

لم أحصل على قنينة خمر
سأكتفي بأقداح الشاي

وعلبة سجائر 
وأنشغل بكتابة قصيدة

عنك حبيبتي
عن نهديك وهما يحددان لي

نسبة ارتفاع الشعر
عن سطح األرض

وانام سعيدا بحلمي بك
لست معنيا ب بابا نوئيل

القرقوز األبله
وألنني أنتظرك 

لهذا صرت ال أنتظر أحدا
كما يغعل السذج

فهو لن يأتي بلقاح للسكري
ولن يوقف طائرات التحالف العربي

عن اليمن
أو عن دمشق

ولن يأتي بأغطية الى النازحني
من املوصل

وسوف لن يلغي قرار ترامب
بأن القدس عاصمة اسرائيل

هذه الليلة ستكون خالصة لك
ولهذا ال أحب أن أفسدها

باحتفاالت مزيفة
وأحالم كاذبة

يكفي أننا من قاع واحد
أقصد من طني اهلل

نبلله بالقبل
والشعر

غالف الرواية

تعرض البهرزي في 
طروادته وفي مزج جميل 
بين اللغة العربية الفصحى 

و اللهجة العامية في 
الحوارات بين الشخوص، 

لحقبة ممتدة طيلة 
خمسة عقود من الزمن 

ثالثة منها في القرن 
المنصرم، وإثنان في قرننا 

الحالي بكل تفاصيلها 
الصغيرة منها والكبيرة، 

والتي باتت منسية لدى 
الكثير من معايشيها

قراءة في طروادة إبراهيم البهرزي

)مرادي المعيل( قصص رائعة

الحياة خضراءحديث الصبر 
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إعادة التنظيم والتسلح

*وهــل كانــت هنــاك أيــة خالفــات 
حول صياغــة وتنفيذ هــذا البرنامج 
السياسي والعسكري، أو حول توزيع 

املهام على قيادات األجنحة؟
- نعــم كانــت هنــاك خالفــات حتى 
بطريقــة ذهابنــا الى داخــل األراضي 
التركيــة. كنت أنا ونوشــيروان نرى بأن 
نتريث قليــال ونتخذ هذا القــرار بروية 
وحكمة، ولكن علي عسكري والدكتور 
األمور،  إســتعجال  يريدان  خالد كانــا 
وإعتقدا بأن إيران ستسمح لطاهر علي 
والي وســيد كاكة بالعبور من أراضيها 
وأن الســلطات هناك ستغض الطرف 
عن ذلك.وهنا دعني أكشــف لك بعض 
األمــور: كانت اجلوالت التــي يقوم بها 
نوشيروان واملالزم عمر من جهة، وكذلك 
جوالت الدكتور خالد و الشــيخ حسني 
من جهــة أخرى قد أثارت احلس القومي 
لدى أبناء شعبنا، وشعر الناس بأن الثورة 
إندلعت فعال وباتت تقف على أقدامها 
و أنها ماضيــة بطريقها نحو املزيد من 
كل  إستســالم  وأن  والنهوض،  التطور 
للنظام  البيشــمركة  األفواج من  تلك 
لم يثن من عزمية اآلخرين ولم ينه تواجد 
البيشمركة في ســوح القتال، وهكذا 
إنتعشت آمال اجلماهير بطلوع شمس 
احلرية وبإســتمرارية الثورة.كما أن تلك 
اجلوالت أدت الى ظهور تنظيمات اإلحتاد 
الوطني في معظم مناطق كردســتان 
وإلتفافهم حــول رايته كقوة طليعية 
ومفجرة للثورة والنضال ميكن للشعب 

أن يعلق آماله عليه.
ومن جهــة أخرى كانت إحــدى منافع 
تلك اجلوالت هــي اإلتصال بالتنظيمات 
وحث  كردســتان  مدن  داخل  الســرية 
صفوفهم  لتنظيم  بالداخل  املناضلني 
واإللتفاف حول الثورة، ومت اإلتصال أيضا 
مبجموعــات مــن الناس لكــي يهيؤوا 
أنفســهم لوقت احلاجة حــني تصلنا 
األســلحة، وفعــال أبــدى العديد من 
هؤالء املناضلني القدماء إســتعدادهم 
إليهم،  الثورة عندما حتتاج  نداء  لتلبية 
كما مت اإلتصال بســكان جميع القرى 
احلدودية لكي يواجهوا مخطط البعث 
بالتهجير والتعريب وأن يخوضوا القتال 
العنصرية. اخملططــات  تلك  إلفشــال 

وكانت مطالب الناس هي تأمني السالح 
فقط مبا فيها املضادات اجلوية، ولألسف 
إســتولت جماعة القيادة املؤقتة على 
10 رشاشات دوشكا املضادة للطائرات.

* في ظــل كل هذه اإلنتصارات رافقت 
املســيرة أيضا العديد من اإلخفاقات 
والهزائــم خاصة فــي تعاملكم مع 
جماعة البارتي من جهة، ومع النظام 
البعثي من جهة أخــرى، فهال حتدثنا 

عن تلك الهزائم؟
- بالطبــع واجهتنــا الهزائم.فمع كل 
تلك اإلنتصارات واجهنا هزميتني كبريني، 
األولى هي إستشــهاد شاســوار جالل 
التي  )آرام(، والثانية الهزمية العسكرية 
في  البيشمركة  واجهت مجموعة من 
دشــتيو(.  بـ)ملحمة  املعروفة  املعركة 
فقد كان مقررا أن يأتي ســيد كاكة و 
سعدي كجكة ومعهما قوة كبيرة من 
البيشمركة البســالء من سهل أربيل 
الى مقر القيادة بقرية نوكان احلدودية، 
وفي طريــق مرورهم مبنطقة قلعة دزرة 
تعرضــوا لهجوم من قوات عســكرية 
تابعة للنظام البعثي. وكانت هناك تلة 
تشــرف على ســاحة املعركة تسيطر 
عليها قوة من البيشــمركة حتت قيادة 
ســيد كاك، ولكن ســيد كاكة فر من 
موقعه  عــن  وتخلى  املعركة  ســاحة 
وإســتولت قوات احلكومــة على التلة 
وحاولت  العدو،  لصالح  األمر  وحســم 
قوة بقيادة ســعدي كجكــة الهجوم 
إلســتعادة التلة فأستشهد بعضهم 
أثنــاء الهجــوم املضاد. ولــو لم يهرب 
ســيد كاكة من املواجهة لم تكن تلك 
وفي احملصلة أستشــهد  تقع،  الكارثة 
ســعدي كجكة ومجموعة من أبطال 
البيشــمركة معه ومت أسر أعداد أخرى 
منهم جعفر كاكة أسود الكويي والذي 
أعدم فيما بعد مع مجموعة أخرى من 
تتألف من  القوة  الشباب.عموما كانت 
30-40 فردا لم ينج منهم ســوى 10-

12 ، منهــم األخ قادر عزيز إبن شــقيق 
الشــهيد ســعدي كجكة. وكان قادرا 

عمه  إستشــهاد  على  وينتحب  يبكي 
وأصيب بحالة نفســية سيئة للغاية، 
وفي احلقيقة لم أكن أعهد من شــاب 
تنهــار معنوياته بهذا  أن  ثوري مثلــه 
الشكل املرعب جملرد أن الشهيد هو أحد 
القتال  فاإلستشهاد في سوح  أقربائه، 
وأثناء الثورات أمر طبيعي وفي مثل هذه 
احلــاالت يجب أن يتحلى البيشــمركة 
يفقــد  أن  ال  والصمــود  بالشــجاعة 
توازنــه وتنهار معنوياته.ولألســف لم 
نحقق في موضوع تخاذل ســيد كاكة 
وهروبه من ساحة املعركة، وكان يجدر 
بنا أن نحاســبه على ذلك ألنه تسبب 
بإستشــهاد كل هذا العدد الكبير من 

البيشمركة.
وحلت علينا كارثــة مماثلة في منطقة 
)مــاوت(، حني جاء كاكة خــان معيني 
شقيق سليمان معيني ليلتحق بنا في 
منطقة ماوت وكان معه 10 رفاق آخرون، 

لكنه أستشهد هو ومن معه هناك.

العالقة مع كرد إيران

* هذا يعني أنكــم كنتم على عالقة 
مع كرد إيران؟

- نعم كنا على إتصال بهم.كان كاكة 
الثورية  للعصبــة  ممثــال  معيني  خان 
الينا  إيران، ومجيئه  لكادحي كردستان 
شكل بداية لناء العالقة بيننا، وخاصة 
بني ثوريي كردستان وبني اإلحتاد الوطني، 
ألننا شــعرنا بوجود فراغ وتباعد بيننا 
وســاعدنا هو لســد الفــراغ احلاصل، 
فصوت احلزب الدميقراطي الكردستاني 
اإليرانــي )حــدكا( كان خافتــا جــدا 
معنا  عالقتهم  كانت  ولذلك  حينذاك، 
ليســت قوية مبا فيــه الكفاية، حتى 
إستشرت  الوطني  اإلحتاد  أسسنا  حني 
الدكتور قاسملو، ثم أرسلت له رسالة 
وقد  اإلحتــاد،  تأســيس  ببيان  أرفقتها 
إستحســن األمر وأبدى دعمه وتأييده 
خلطوتنــا، لكنه عمليا لم يقدم لنا أية 

مساعدة تذكر.

* وهــل كانت مقراتكــم آنذاك داخل 
اجلهــة  فــي  أم  العــراق  كردســتان 

اإليرانية؟
- كنا في نــوكان بالطرف اإليراني وكنا 
نهييء أنفســنا للرحيــل حني داهمنا 
اإليرانيون وأرغمونــا على ترك املنطقة 
فورا وطلبــوا منا أن نذهب الى "توزلة" 
وأرغمنا هناك أيضا بالذهاب نحو )دولة 
كوكة( وكانت قرية مهجورة وواجهتنا 
فيها مشــاكل عديــدة خاصة جلهة 
إنعــدام املؤن واألرزاق ولــم يكن املكان 
مناســبا إلقامة املقرات. وكنا في تلك 
الفترة قد توصلنا الى قناعة بأن نذهب 
نحو بهدينــان، ولكن حدث خالف حول 

هــذا اخليار، ومع ذلــك إتفقنا أن نوجه 
رســائل بيد علي عســكري والدكتور 
خالــد وطاهر علي والي الى الســيدة 
حمايل خان والدة مســعود والشــيخ 
محمــد خالد وإدريــس البارزاني الذين 
كانوا جميعا فــي منطقة )كرج( قرب 
طهران ونطلب منهم التدخل من أجل 
ضمان عدم التحــرش بنا في املنطقة 
ألننا ذاهبون الى هناك لتسلم أسلحة 
سنســتخدمها مــن أجــل مواجهة 
العدو.وفــي الوقت ذاته أرســلت إيران 
بـ)مينة كوبة( لكي يستكشف نوايانا 
وما نحن عازمون عليه، وبدا أن هدفهم 
األساســي هو التجســس حتت غطاء 
التفاهم معنا حــول إمكانية فتحهم 
للطريــق أمامنــا للعبور مــن أراضي 
إيــران، ولكنهم ماطلــوا كثيرا بذلك 
وتبني هدفهم احلقيقي وهو التجسس 

علينا..

* وهل رضيتم بالدعم اإليراني؟
- حــول العالقة مــع إيــران كنا على 
خــالف، فجماعة كاك نوشــيروان لم 
تؤيد بناء مثل هذه العالقة، ولكن رفاقا 
آخرين كانوا ال ميانعون، خاصة شــمس 
الدين املفتــي والدكتور محمود عثمان 
وآخرين من اللجنة التحضيرية للحزب 
الدميقراطي الكردستاني الذين إلتحقوا 
بنا عند املثلث احلدودي ثم جاءوا وفتحوا 
نــوكان.وكان  بقرية  قربنا  لهم مقــرا 
هؤالء يرون أنه من أجــل دعم كفاحنا 
القيادة  مع جماعة  والصراع  املســلح 
املؤقتة فإننــا بحاجة لبناء العالقة مع 
إيران الى حني أن تستقر أوضاعنا ونقوى 
ثــم لن نكــون بحاجة اليهــم. كانت 
وجهــة نظرهــم أن نســتغل املقترح 
اإليرانــي، وهكــذا قررنا اإلبقــاء على 
ولكن  وعدم قطعها،  إتصاالتنا معهم 
حني أردنا دخول أراضــي إيران من قرية 
)دولة كوكــة( فوجئنا بقصف مدفعي 
إيراني شديد ضدنا ولم نستطع النجاة 
منه إال بشــق األنفس.فعدنــا أدراجنا. 
وبعــد تعرضنــا للقصف بــدا بعض 
املدافعني عن العالقة مع إيران بالتبرم، 
منهــم طاهر علي والي وســيد كاكة 
فقلت لهــم "هذا تصديق ملا حذرناكم 
منه ســابقا، فإيران هي إيران الشــاه 
الميكن  لكردســتان  محتلة  دولة  وهي 
اإلعتمــاد عليها"، ثــم إلتفت إليهم 
وقلت "ال تتبرموا وال حتدثوا مشــكلة، 
فهذا القصف يجب أن يكون درسا لنا 

جميعا".
ووقــع حدث آخر في تلــك الفترة، وهو 
جتديد عالقتنا مــع األخوة في العصبة 
اإليرانيــة وحتقق ذلك عــن طريق األخ 
صالح الدين مهتدي، الذي أرســل إلينا 
أيضا برســالة يحدثنا فيها عن أوضاع 

مببلغ  وأرفقهــا  اإليرانيــة  كردســتان 
خمســة آالف دينــار وكان هــذا املبلغ 
مساعدة كرمية منه في يوم كنا أحوج 
مــا نكون إليه في ظــل ظروف صعبة 

للغاية.

* حســنا، هل بقيتم علــى احلدود أم 
إنصرفتم الى مكان آخر؟

- قررنا التحرك، وأخذنا طريقنا من خلف 
قريــة )دولةكوك( وصعدنــا نحو جبل 
قنديل وســط ثلوج كثيفــة وأمضينا 
يومــا كامال في جــو صقيعي وصلت 
الثلوج فيه الى حد الركبة، فلم جند بدا 
ســوى أن ننقلب الى األسفل وصادفنا 
هنــاك عددا من بيوت الشــعر لبعض 
الرحل، ثم وجدنا باليوم التالي منطقة 
عشبية تســمى  )دولة نية( إسترحنا 
فيها قليال ثم واصلنا الطريق. وسبقنا 
الدكتور خالد والشيخ حسني وحوالي 
200 بيشــمركة معهمــا بالوصــول 
الى منطقة الشــيخ رشــيد لوالن أي 
منطقة برادوســت وكانوا يراســلوننا 
لإلستعجال بقدومنا إليهم، ونحن في 
تلك املنطقة العشبية عقدنا إجتماعا 
أبدى نوشيروان فيه رأيه بصراحة وقال 
"ليس محبذا أن نخلــي هذه املنطقة 
جميعا، فإمــا نذهب أنا ومام جالل الى 
هنــاك ويبقى علي عســكري وبعض 
من رفاقه هنــا، أو يذهب هو ومن معه 
ونبقى نحن هنا"، فقالوا "حسنا، إبقوا 
أنتم هنا ونحن سنذهب". هكذا بقينا 
أنا ونوشيروان والدكتور محمود وذهبوا 
هــم مع علي عســكري ومــالزم عمر 
وطاهر علي والــي وآزاد هورامي وآخرين 
حوالي  ومجموعهم  املنطقة  تلك  الى 
300 مسلح  منهم  700-800 شخص، 

والبقية بغير سالح.
الدكتور  أن  والتاريــخ  وأقول للحقيقة 
محمود عثمان عبر عــن رأيه بصراحة 
ووضــوح قائال "ان قلــق الدكتور خالد 
وعلــي عســكري وطاهر علــي والي 
جتــاه جماعة القيــادة املؤقتة هو قلق 
حقيقي وأن وجودهم بقربنا سيشكل 
خطــورة كبيــرة علينا، صحيــح أننا 
حاولنــا أن ال نصطــدم بهــم، ولكني 
بصراحة ســيعترضون  لكــم  أقــول 
طريقكم وسيقاتلونكم، وال داعي لكي 
بأنهم لن يتحرشوا  أنفسكم  تخدعوا 
بكــم، فلن يترددوا للحظــة من تأليب 
العشــائرالكردية بتركيا وجواســيس 
وجهاز  )ميت(  التركيــة  اخملابرات  جهاز 
فإذا حترشوا  عليكم،  اإليراني  السافاك 
بكم وقاتلوكم يجــب أن تردوا عليهم 
جميعا"..فقال  سيبيدونكم  وإال  باملثل 
الرفاق وخصوصا علي عسكري وطاهر 
علي والي "دع هذا األمر لنا فنحن نعرف 
معهم".  نتصرف  وكيف  سنفعل  ماذا 

وهكذا مضوا وبعد عناء طويل وبشــق 
األنفس إجتازوا األراضي اإليرانية ووصلوا 
الى منطقة )كيلة شــني( ومن هناك 
عبروا مرة أخرى نحو األراضي العراقية 
فيها لقصــف جوي مكثف  وتعرضوا 
العديد  وأصيب  العراقية  الطائرات  من 
منهم وإضطربت أحوالهم كثيرا جراء 
الدكتور  بقــوات  إلتحموا  القصف.ثم 
خالد قرب ) دولة كوســتة (ولألســف 
الشــديد حني مضوا معا تعرضوا الى 
كارثــة  )هــكاري( التي كانــت ضربة 
قاصمة للثورة اجلديــدة، وكانت جرمية 
التاريــخ الكردي ضد  كبرى ســجلها 
جماعة القيادة املؤقتة مبشاركة فاعلة 
احملتل ومبســاعدة  العراقي  النظام  من 
جهازي امليت التركي والسافاك اإليراني 
وراح ضحيتهــا املئات مــن خيرة قادة 
واإلحتاد  كردســتان  ثورة  وبيشــمركة 
الوطني.حتــى األســرى لم يســلموا 
من التصفيــة، وأعادت تلــك الكارثة 
الــى أذهاننا ماحصل ســابقا من قتل 
إبراهيم عزو ورفاقه من األسرى بكهف 
)بافي( على يد نفس الزمرة، ولكن هذه 
املرة راح ضحية تلــك املؤامرة الدنيئة 
أبطال كبار لثورة كردســتان وهم علي 
عســكري والدكتور خالد وحسني بابا 
الشــيخ اإليزيدي الذيــن أعدموا داخل 
ســجنهم وقتل العشرات اآلخرون هنا 

وهناك من خيرة شباب البيشمركة.

كارثة هكاري

* ماهو تقييمك ملا حصل في هكاري؟
- لقــد عبر الكتاب الــذي أصدره كاك 
عــن موقفنا  نوشــيروان مصطفــى 
وتقييمنــا ملــا حصل، ومــع ذلك فلي 
بعــض املالحظــات أود أن أتطرق إليها 
هنا وأهمها أنــه كان بإمكاننا أن ندرأ 
عن أنفسنا تلك الكارثة، وخاصة إذا لم 
التي سأجملها  يرتكب بعض األخطاء 

كالتالي:
أوال: لم يكــن ضروريا أن يتوغلوا بعمق 
األراضي التركية بهــذا القدر ويقتربوا 
من مناطــق العشــائر ومرتزقة جهاز 
امليــت ومقاتلي القيــادة املؤقتة، فقد 
واضحة  العدائيــة  نواياهــم  كانــت 

ومتوقعة.
ثانيــا: كان يفترض بهــم أن اليكونوا 
حســني النية جتــاه جماعــة القيادة 
املؤقتة وأن ينخدعوا مبعسول كالمهم 
وبوعودهــم الكاذبــة، وكان يفترض أن 
يستمعوا الى حتذيرات الدكتور محمود 
حني نبههم بأن تلك اجلماعة ستكمن 
لهــم وتعتــرض طريقهم وســتؤلب 
عليهم العشائر ومرتزقة جهازي امليت 
والسافاك بهدف القضاء عليهم، كان 
ويحسبوا  يحتاطوا  أن  عليهم  يفترض 

احلســاب لــكل شــيء وأن ال يغامروا 
بدخول عمــق األراضي التركية دون أية 
مباالة باملواقف السابقة لتلك اجلماعة.
ثالثا: أثناء عقد إتفاق املصاحلة مع تلك 
اجلماعة، كان يفتــرض بهم أن يفكروا 
في تلك اللحظة بكيفية اإلنســحاب 
من ساحة املعركة وخاصة أنهم كانوا 
منتصرين فيها كما سمعنا من بعض 
الرفاق، وكان يفتــرض أن تلتحق القوة 
التي يقودها الدكتور خالد بالقوة التي 
يقودها علي عسكري ويلتحما معا ثم 
ناصرتهم،  التي  العشيرة  الى  يلتجئان 
ولو فعلوا ذلك لكان بإمكانهم اخلروج 

بسهولة والنجاة بأنفسهم.
رابعا: إنفصلــت القوة التي قادها علي 
عســكري عن بقية الرتل، وكنا نشعر 
بأن خيانة حصلت لتحقيق ذلك، وفعال 
أعدمنا أحد اخلونة فيما تاب الشخص 
اآلخر املشــارك باخليانة. وكان يتفرض 
أن تكون القوتان معــا أو أن تفصلهما 
مسافة قصيرة عند املسير، عندها كان 
بإمكانهــم أن يتغلبوا على كل كمني 
يصادفهم فــي الطريــق، وحينها لم 
تكن قوات علي عســكري تنفصل عن 
قوات الدكتــور خالد ولن حتتاج لدخول 
تعرضت  والتي  العراقية  األراضي  عمق 
فيها الى ضربة شــديدة مــا أدى الى 
املؤقتة  القيادة  جماعة  بأسر  وقوعهم 
ثم إستســالم مقاتليهــم للحكومة 

العراقية.
خامســا: اخلطأ املضاف هــو أن القوة 
التي مع الدكتور خالد و املالزم عمر كان 
عليها أن تتقصى خبر علي عســكري 
وقواتــه قبــل اإلنطالق باملســير على 
سبيل التأكد واإلحتياط. فحني وصلت 
أخبار علي عســكري إليهم كان هؤالء 
قد سلكوا طريقا آخر ووقعوا في كمني 
العــدو، وهذا لم يكــن تصرفا حكيما 
القوتني بعضهما  منهم خاصة فصل 
عن بعض، باإلضافة الى أخطاء صغيرة 
تكنيكيــة أخرى يعرفهــا الرفاق الذي 

كانوا ضمن تلك القوات.
الكارثة  تلــك  * وماكانــت تداعيــات 

وتأثيراتها على معنويات قيادة الثورة؟
-علــى رغم من هــول الكارثــة التي 
وقعت واخملططات اخلبيثة لألعداء، لكن 
معنويــات القيادة لــم تهتز خصوصا 
الذين  الوطنــي  قيادة و كــوادر اإلحتاد 
أصــروا على جتاوز احملنــة واإلصرار على 
مواصلة النضــال والتضحية بالنفس.
وهنا أريــد أن أســجل للتاريخ موقفا 
رجوليــا من نوشــيروان مصطفى في 
ظل تلك الكارثــة. فبعد وقوع الكارثة 
وعلمنــا بتفاصيــل ماحــدث لرفاقنا 
داهمنا حزن شديد للمصير الذي القوه 
الثورة، وكنــا مازلنا  ونحن في بدايــة 
في منطقة )دولــة نية( ومجموعنا 42 

شــخصا ولدينا بندقيتني فقط مع 14 
من البيشــمركة غير املســلحني، لم 
نكن منلك الزاد وال املال، ومروحيات إيران 
تقصفنا من جهة، واملدفعية العراقية 
من جهة أخــرى، أي أننا كنا حتت نيران 
عدوين حاقدين. جاءني نوشيروان وطلب 
وبادر بسؤالي  أن نتمشــى قليال،  مني 
"هل تصــدق إذا قلت لــك بأنني أمتنى 
املوت قبلك، وبأنني على إستعداد كامل 
ألرد عنك أية رصاصة توجه إليك، ألنني 
أحبــك وأقدرك الى أبعــد ما تتصور"؟ 
قلت له "نعم أنــا متأكد من صدقك" 
قال "إذن إســمع مني إقتراحا وأرجوك 
أن حتققــه لي، أنت تعلــم بأن معظم 
والى  الكردية  القادة السابقني للثورات 
حد هذا اليــوم حني واجهتهم الهزائم 
املواجهة  والصعاب هربوا من ســاحة 
فماتوا خارج وطنهم،  وتركوا شعبهم 
فدعنا أنا و أنــت ال نقتدي بهم ونبقى 
داخل وديان و جبال كردستان نحيا فيها 
أو نستشهد فيها، فإذا ضاقت بنا هذه 
والوديان ألي ســبب كان نذهب  اجلبال 
الى املدن ونقود فيها النضال الســري 
حتى منوت داخل وطننا أو نحقق النصر 
لشــعبنا". أعجبني قولــه، فقلت له 
بأنني  بأنني أفكر مثلك، وثق  "صدقني 
لن أفكر أبدا باإلنهزام أو مغادرة الوطن، 
وسنخطط  معا  النضال  سنواصل  بل 
القتال  للنهوض مجــددا وإســتئناف 

حتى يتحقق لنا النصر أو الشهادة".
حتت ضغــط اجلوع والقصــف اإليراني 
واصلنا مســيرنا نحو قمة جبل قنديل 
وفي  بالكايتي،  الى منطقــة  للوصول 
مســاء متأخر وبعد تعب شــديد وجو 
قــارص البرودة وصلنا الــى قمة اجلبل، 
وكان أمامنــا ربيئة للجيــش العراقي 
فلم نســتطع املرور وكشــف أنفسنا 
وسط الثلوج البيضاء ونحن رتل يتكون 
من 42 شــخصا، فكان علينا أن منضي 
نهارنا ساكنني حتى يحل الظالم وننزل 

من اجلبل لنواصل املسير.
عند املســاء هممنا بالنــزول، ولكني 
تدحرجت لألسفل فأمسكت ببندقيتي 
وشددت على عصاي أســتند عليهما 
تلة  الى اهلل، وصادفتني  أمري  وفوضت 
صغيــرة أوقفت تدحرجي فإســتندت 
عليها و مللمت نفســي و إذا بالدكتور 
محمود ينزل نحوي مســرعا خوفا من 
أن أكون قد أصبت بأية جروح ليداويني 
كطبيب، ولكن احلمــدهلل لم يحصل 
شــيء. ومن هنــاك ســلكنا الطريق 
وعنــد حلول نهار اليــوم التالي وصلنا 
الى واد يدعــى  )خيالب( ذاب الثلج فيه 
وبدأ العشــب األخضر يطل برأســه، 
وكنا في شــهر مايو/أيار، وحني وصلنا 
الى هناك لم يكن لدينا شــيء نأكله، 
فبدأ البيشمركة بالبحث بني العشب 
واألزهار عن شيء نأكله وإذا بهم يأتون 
بفطــر ضخم لم أر مثلــه في حياتي، 
وأتذكــر أن بوال معــروف البرزجني الذي 
كان يرافــق الدكتور محمود طبخه لنا 

وأكل منه 11 شخصا حتى الشبع!
كان هناك بعض البيشمركة العارفني 
باملنطقة فبدءوا مع قادر خبات يبحثون 
هنــا وهناك عــن شــييء ينفعنا في 
تلك احملنــة وخاصة أن قرى املنطقة قد 
تعرضت للتهجيــر ولم يبق فيها أحد، 
وبعــد البحــث  وجدوا بعــض األواني 
والقــدور التــي أخفاها النــاس هناك 
الطعام.وبهمة  إلعــداد  كثيرا  وأفادتنا 
من قادر خبات أيضا جلب لنا 14 خروفا 
ومعزة تبرع بها أحد األخوة من أصحاب 
فأكلناها،  اإليرانية  بكردستان  املواشي 
وأمضينــا يومنــا هناك ثــم توجهنا 
نحو وادي )سرشــيو( والذي يقع خلف 
وادي )خيالب( وهو قريــب من منطقة 
بالكايتــي. بعد وصولنا الى هناك خرج 
رأس مفــرزة صغيرة  نوشــيروان على 
هناك  فصــادف  املنطقة  إلســتطالع 
رجال أبلغهم بــأن يعودوا أدراجهم ألنه 
ملــح نيرانا موقدة بوادي )سرشــيخان( 
ويشــك بأنهم من اجلحــوش املرتزقة 
أو من أفراد اجليــش العراقي، لكن قادر 
خبات تطوع إلســتجالء املوقف، وحني 
إقتــرب نظر إليهــم باملنظار فعرفهم 
فورا بأنهم من البيشــمركة ويقودهم 
أحمد مولود بقــوا هناك معلقني على 
أمل أن يأتي يوم ومتر القيادة من قربهم، 
وهذا ماحصــل فإلتقيناهم في اليوم 
التالي وكنــا فرحني جدا لرؤيتنا 18 من 

بيشمركتنا وقد جنوا وإلتحقوا بنا.

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

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

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

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 44
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الرئيس مام جالل مع نوشيروان مصطفى عبد الرحمن قاسملو

- قررنا التحرك، وأخذنا طريقنا من خلف قرية )دولةكوك( وصعدنا نحو جبل قنديل وسط ثلوج 
كثيفة وأمضينا يوما كامال في جو صقيعي وصلت الثلوج فيه الى حد الركبة، فلم نجد بدا 

سوى أن ننقلب الى األسفل وصادفنا هناك عددا من بيوت الشعر لبعض الرحل، ثم وجدنا باليوم 
التالي منطقة عشبية تسمى  )دولة نية( إسترحنا فيها قليال ثم واصلنا الطريق. وسبقنا
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بغداد ـ فالح الناصر:

ميدان  فــي  بدايتهــا  كانــت 
إحدى  في  كاتبــة  الصحافة،  
بعد  صــدرت  التي  الصحــف 
٢٠٠٣ ، وقــد كتبت عن هموم 
املرأة وحتقيقاً عن احدى األزمات 
، لكنهــا لم تلقى ســوى غنب 
احلقــوق اســوة بالعديــد من 
وجدن  اللواتــي  الصحفيــات 
تهميشــاً واضحــاً، هــذا لم 
يحبــط معنوياتها، بــل زادها 
اوراق اعتمادها في  لتقدم  ثباتاً 
العام 2004 إلى صحيفة املدى، 
وهنــا كانت نقطــة التحول، 
حيث وجــدت ترحابــاً وأخذت 
تنشــر لها أســرة الصحيفة 
املوضوعات بشكل شبه يومي 
، ومنهــا انطلقت إلــى بقية 
العديد من الصحف، إلى جانب 
الكتابــة في مجــات )نرجس 
هذه  باء(،  وألــف  ومرآة  وبغداد 
مســيرة الصحفيــة، مديحة 
البياتي، التي كانت ضيفة على 
في  اجلديد«  »الصباح  صحيفة 

هذا اللقاء:

* برأيك كيف تصمد املكتوبة 
في ضوء الثورة األلكترونية؟

تأثيــر كبير  - نعــم هنالــك 
الورقيــة  ، لكــن الصحافــة 
املطبوعة لن متــوت أبًدا ما دام 
اإلنســان يحتاج إلــى الوثائق 
، اإلعام  وإلى آرشفة املعلومة 
على  يعامــل  »العنكبوتــي« 
أنــه وهمــي! ومعلوماته غير 
موثوقة بحســب كام الناس، 
واذا اردت إثبــات مصداقيته ما 
وطباعته  سحبه  سوى  عليك 
علــى الورق ليكتســب الثقة 
اإلعامية، وهــذا هو الفرق با 

رتوش. 

* حدثينا عــن الصحف التي 
تنشــرين فيهــا، ومــا النوع 
املفضــل لديــك مــن أنــواع 

الفنون الصحفية ؟

- انشر حالياً حوارات وحتقيقات 
احلقيقة،  النهــار،  صحف  في 
ادرس  وحالياً  الشــعب،  طريق 
اجملات  احدى  بإدارة حترير  عرضا 
التــي ســتصدر قريبــاً. ومن 
خال ممارســتي ألغلــب فنون 
الصحافــة وجــدت نفســي 
الصفحات  حتريــر  فــي  كثيرا 
عمل  وكذلك  باملــرأة،  اخلاصة 
االســتقصائية  التحقيقــات 
التي اثبت فيهــا جدارة كبيرة 
الصحفية  الــورش  إحدى  في 
التي أقيمت فــي بيروت، حيث 
حصــل حتقيقي الــذي كتبته 
من هناك على أعلى تقييم من 
بني جميع محاوالت الزماء في 
الورشة وبشــهادة خبراء عرب 
وأجانب، وبعد عودتي من بيروت 
مت نشــره في احــدى الصحف 
العراقية )طريق الشعب( وكان 

عنوان التحقيق )العراقيون في 
املهجرين  بني   . ولبنان  ســوريا 
باملسابقة  شاركت  والاجئني( 
الوطنية  النقابة  اقامتها  التي 
للصحفيني فــي دورتها االولى 
وقد حصلت علــى املركز االول 

ومن دون مناصفة.

* قلة صحفيات ميدانيات.. ما 
السبب؟

- هــذا أمر مؤكد .. وأســبابه 
معروفة منها ما هو اجتماعي 
، ومنهــا مــا يتعلــق بحقوق 
الصحفي التي تفتقدها اغلب 

مؤسساتنا اإلعامية.

* املرأة ما زالت مهمشــة في 
مجتمعنــا .. ماذا عــن حواء 

الصحفية ؟
- تهميش املــرأة إفراز طبيعي 

القبلية«  النظرة   « لســيطرة 
الذكر فقط وتستعر  ترى  التي 
من األنثى ، أما حواء الصحفية 
فاعدادها بدأت تتضاءل بشكل 
واضح  لألســف ما دام رؤساء 
التحريــر ومالكــو الصحــف 
اخلارجي  الشــكل  يفضلــون 
واحلضور  الثقافة  حساب  على 

واملستوى املهني واإلعامي. 

* ما هواياتك األخرى؟
- املطالعــة والســفر وحضور 

امللتقيات الفنية، والطبخ. 

* ما أبرز اإلجنازات التي حصلت 
عليها في مجال اختصاصك 

الصحفي؟
- جائــزة منظمة اليونســكو 
العامليــة عــن أفضــل حتقيق 
منتدى  بالتعــاون مع  صحفي 

عام  العراقيــات  االعاميــات 
املركز  علــى  احلصــول   .٢٠١٧
األول ألفضــل حتقيق صحفي 
فــي املســابقة التــي أجراها 
احتــاد الصحفيني عــام ٢٠١٥. 
حصولي على شهادة الدكتوراه 
الفخريــة من قبــل االكادميية 
الدولية للدراسات في سويسرا 
الفخرية  الدكتوراه  وشــهادة 
من معهــد التاريــخ للعلماء 
أفضل  واختيــاري  واملؤرخــني 
صحفية للعــام 2015 واخرها 
والتميز  االبداع  بوسام  تكرميي 
من قبــل قائممقام االعظمية 
الدكتور عصــام العبيدي هذا 

العام.

* مــاذا تعني لــك الصحافة 
والنجاح؟

تعبير،  وســيلة  الصحافــة   -

وصوت من ال صــوت له، عبرت 
مــن خالهــا عــن همومــي 
أبنــاء  وهمــوم  الشــخصية 
لي  بالنســبة  وهي  شــعبي، 
اكثر من »ســلطة رابعة«، وقد 
أحدثــت كتاباتــي الكثير من 
الســلطات  لدى  األفعال  ردود 
بدءا بســلطة االحتال سابقاً 
الــوزارات  ببعــض  وانتهــاًء 
يؤكد  ما  وهو  حاليا،  احلكومية 
وأنا  ومصداقيتها،  مهنيتهــا 
أثمــن واشــكر كل مســؤول 
يســتجيب ملــا يكتــب فــي 

الصحافة.

جميــل  امليدانــي  العمــل   *
وصعب بالوقت نفســه؟ ماذا 

استفدت من امليدان؟
 - العمــل امليدانــي يعطــي 
املوضــوع قــوة ومصداقيــة، 
تعطــي  احلالــة  ومعايشــة 
الصحفي شعورا مبعاناة الناس 
جتعله اقرب لوجعهم ، ال أنكر 
صعوبة املهمــة ، لكن ثمرتها 

حلوة املذاق. 

* الصحفي بعيد عن الشهرة؟ 
.. ملاذا ؟

 - ألننا في بلد ال يصنع النجوم 
مقارنــة مع بلــد كمصر مثا 
، القــاص والروائــي عندنا غير 
مشــهور ، وكاتــب األغنيــة 
وأيضــا   ، وملحنهــا كذلــك 
التشكيلي واإلذاعي واملسرحي 
واخملرج والكثير من الشــعراء ، 
الفنون  إلى  تنتمي  والصحافة 
اإلبداعيــة التــي يتــم جتاهل 
شخوصها بقصد وبدون قصد ، 
وإذا ما أراد الصحفي أن يحصل 
على الشــهرة فما عليه سوى 
الفضائيات  إلحــدى  التوجــه 
البرامج  املعروفة وتقــدمي أحد 
الساخنة التي تعتمد التهويل 
واملبالغــة والفبركة في بعض 
األحيــان ، وهــذا كلــه يصب 
وتغذية  االحتقــان  إبقــاء  في 
الصراعات وهو برأيي يخرج عن 

الرسالة السامية لإلعام.

مديحة البياتي لـ »الصباح الجديد«:

العمل الميداني يمنح الصحفي قوة ومصداقية 
السعودية تحذر مواطنيها

من »أكل الجراد«
حذرت وزارة املياه والزراعة السعودية املواطنني من تناول اجلراد، 
الذي يعد من األكات الشعبية السائدة على نطاق واسع في 

اململكة، وذلك خشية التسمم باملبيدات املستعملةضده.
ويأتي هذا التحذير بعد إعان ســلطات إمارة منطقة مكة أن 
اجلهات اخملتصة متكنت من الســيطرة على انتشــار حشرات 
صرصور الليل، أو ما يعرف باجلداجد، التي انتشرت بشكل غير 

مسبوق في ساحات احلرم املكي.
وذكــرت أمارة مكة أنــه وبعد متابعة مقطــع فيديو يظهر 
انتشار احلشرات في الساحات احمليطة باحلرم املكي، مت التحقق 
من أنها حشرات اجلداجد، وتوجيه الفرق املتخصصة للقضاء 

عليها برش أماكن تواجدها باملبيدات.

جديد أضخم معرض إلكترونيات في العالم
ذكرت تقاريــر تقنية، أن معرض اإللكترونيــات الضخم الذي 
ينطلق، مبدينة الس فيغاس، سيشــهد اإلعان عما يقارب 20 

ألف جهاز مبتكر.
وبحســب ما نقلت »نيويورك بوســت«، فإن كبرى الشركات 
العامليــة حجزت مكانها فــي املعرض بوالية نيفادا، وســط 

توقعات بأن حتضر تقنيات القيادة الذاتية بشكل الفت.
ورجــح املصــدر أن جتلــب الــدورة احلالية من املعــرض عدة 
مســتجدات وفي مقدمتها »تقنيات املساعدة الصوتية«، إذ 
تسعى شركتا غوغل وأمازون إلى دمج مساعديهما الصوتيني 

مع املزيد من األجهزة واملنتجات.
ومن املرجــح أن تتيح األجهــزة املعروضة خدمة املســاعدة 
الصوتية لكل من املنبهــات والثاجات واملراحيض، أما إحدى 
الشــركات الصينية فســتعرض دراجتني مزودتني مبساعدين 

صوتيني.
فضا عن ذلك، ســتقدم أروقة املعرض شاشــات تلفزيونية 
بدقة تصل إلــى 8KK وهذه اجلودة تتفــوق بواقع 16 مرة من 
حيث »البيكســل« مقارنة 1080p HDTV، وستقوم شركات 

مثل سامسونغ وسوني بعرض آخر الشاشات.

3400 دوالر غرامة لزوجة
خرقت »واجب اإلخالص«

قضت محكمة تركية في العاصمة أنقرة بتغرمي امرأة بسبب 
خرقها »واجــب اإلخــاص« لزوجها، على خلفيــة اتهامات 
متبادلــة بني الزوجني بشــأن حضانة ابنهمــا، وفق ما ذكرت 

وسائل إعام تركية، الثاثاء.
وتعود فصول القصة إلى 11 نوفمبر 2016، عندما عاد الرجل، 
ويدعى محمد إلى املنزل، ولم يجد ابنه البالغ من العمر سنة 
ونصف السنة آنذاك، وزوجته، وتدعى بيلني، بحسب صحيفة 

»حرييت« التركية.
وبعد أن علم الزوج بأن صهره )زوج أخته(، ويدعى دورموس، قد 
اختفى هو اآلخــر بالتزامن مع اختفاء زوجته وابنه، رفع دعوى 

قضائية ضده ظنا منه أنه هرب مع زوجته وابنه.
وفي 13 نوفمبر 2016، أخبرت الزوجة الســلطات بأنها هربت، 
ألن زوجها قد أهملهــا وابنها. وقالت: »لم أهرب مع دورموس. 
لم تكن هناك عاقة بيننا كما زعم. وأضافت: »لم يكن زوجي 

يعتني بي وطفلي واملنزل«.
بعد ذلك تقــدم محمد بطلب الطاق، مطالبا بـ50 ألف ليرة 
تركية )حوالي 93.3 دوالر أميركــي( تعويضا عن األضرار التي 

حلقت به من جراء فعلة زوجته، ومن أجل حضانة الطفل.

ملونشريط

مديحة البياتي
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متابعة الصباح الجديد:

في تطور علمي جديد، مثير ومخيف في آن 
واحد، كشفت دراسة علمية حديثة أن مياه 
احمليطات والبحار متتص أكثر من 9٠ في املئة 
من احلرارة الناجمة عن الغازات الدفيئة التي 
يتسبب بها اإلنسان، في حني تعمل نسبة 
ضئيلة على زيادة حرارة الهواء والبر والغطاء 

اجلليدي.
وقالت الدراسة، التي غطت فترة ١٥٠ عاماً، 
إن الكمية الهائلة من الطاقة التي متتصها 
البحار واحمليطات تعمل على زيادة مســتوى 
البحــر، وتؤدي بالتالي إلــى جعل األعاصير 

والعواصف أكثر حدة وقوة.
املمتدة  الفترة  التي غطت  الدراسة،  وقالت 
منذ عام ١8٧١ حتى اآلن ونشــرت الدراسة 
فــي دوريــة »جلســات أكادمييــة العلوم 
الوطنيــة ، احلرارة يتــم تخزينها في أعماق 
الغارديان  ملا ذكرته صحيفة  احمليطات، وفقاً 

البريطانية.
ووجــدت إحصائية قامت بهــا الغارديان أن 
متوسط ارتفاع احلرارة خال ١٥٠ عاماً يعادل 
احلرارة الناجمة عن تفجير قنبلة نووية أكبر 

بنحو ١.٥ مرة من القنبلة التي ألقيت على 
هيروشــيما في كل ثانية، لكن االرتفاع في 
احلرارة تسارع مبرور الوقت مع ارتفاع انبعاثات 
غــازات الدفيئة، وأصبحت تعادل اآلن احلرارة 
الناجمة عن تفجيــر نووي أكبر ما بني ٣ و6 

مرات قنبلة هيروشيما كل ثانية.
وقال األستاذة في جامعة أكسفورد ورئيسة 

فريــق الدراســة لــوري زانا »نحــن نحاول 
في العــادة مقارنة احلرارة مع االســتعمال 
البشــري للطاقة، وهو ما يجعل األمر أقل 

رعباً وخوفا«.
وأضافت أنه من الواضــح أن ما ننتجه من 
حــرارة ونضعه في النظــام املناخي ينتهي 

كثير منه، من دون شك، في احمليطات«.

اإلنسان يفجر  قنبلة نووية كل ثانية

من أزقة بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

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

يطلبها منك البعض.

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

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

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

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

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

واستراتيجياتك في العمل.

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

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

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

لن حتقق أي شيء في النهاية.

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

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

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

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

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

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

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

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

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

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

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

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

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

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

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

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

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

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

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

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

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

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

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

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

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بوينس آيرس ـ وكاالت:
بأن  إعالميــة  تقاريــر  كشــفت 
ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي 
مهاجم نادي برشــلونة اإلسباني 
قد يعود لصفــوف منتخب بالده 
قبل إنطــالق منافســات بطولة 
كوبــا اميركا املزمــع اقامتها في 

البرازيل الصيف املقبل.
وأكدت صحيفة "ماركا" اإلسبانية 
بــأن إحتــاد اللعبــة وبضغط من 
شــركة "أديداس" األملانية الراعي 
الرســمي والرئيســي للمنتخب 
األرجنتيني ، قد وضع خطة إلعادة 
ميسي لصفوف منتخب بالده في 
شــهر مارس القادم خالل اسبوع 
"الفيفــا" ، وحتديداً خــالل اللقاء 
الــودي امام منتخــب فنزويال ، أي 
ان عودته لـ"التانغو" ستكون من 
ملعب "الكامب نو" في برشلونة 
أو ملعــب "وانــدا ميتروبوليتانو" 

بالعاصمة مدريد.
إلى  اللجوء  فإن  التقرير،  وبحسب 
لعودة  هذه اخلطة قد جــاء جتنباً 
قبل  املنتخب  إلى صفوف  ميسي 
بطولة كوبا أميركا ، حيث يفضل 
سكالوني  ليونيل  الوطني  املدرب 
ان يلتقي ميسي بزمالئه اجلدد في 
عليهم  للتعرف  الوطني  املنتخب 
خالل املعســكر الذي يسبق ودية 

فنزويــال ، حيث يتوقــع ان تكون 
العودة املبكرة مليسي جملرد إشراكه 
خالل فتــرات قصيرة مــن املباراة 
في  املنتخب  بعثــة  مع  والتواجد 

مقر اقامته .
وكان ميسي قد علق مسيرته مع 
بعد  مباشــرة  األرجنتني  منتخب 
بطولة كأس العالم 2018 بروسيا 
، حيث لم يصــدر عنه أي تصريح 
كافة  اكــدت  وقت  في  رســمي، 
التقارير وتصريحات املسؤولني عن 

بأن "البرغوث"  الكرة األرجنتينية، 
ســيعود لتمثيل منتخــب بالده 
املقرر  اميركا  في مســابقة كوبا 

إقامتها بالبرازيل.
يشــار الى أن قرار االعتزال املوقت 
رغبته في  مليســي جاء بســبب 
تركيز جهوده على برشــلونة من 
أجــل تعزيز فرصته فــي التتويج 
بلقــب دوري أبطــال أوروبا خاصة 
بأن روزنامة األرجنتني تخلو من أي 

استحقاقات رسمية.

لندن ـ وكاالت:
رفع األرجنتيني ســيرجيو اغويرو 
نادي مانشســتر سيتي  مهاجم 
37 هدفاً  رصيده التهديفي إلــى 
فــي شــباك اخلمســة الكبــار 
ببطولة الــدوري اإلنكليزي والتي 
تضم أندية مانشســتر يونايتد و 
ليفربول وأرســنال و تشيلسي و 

توتنهام هوتسبير.
وســاهم اغويرو فــي الفوز الذي 
حققه مانشســتر ســيتي على 
مضيفــه ليفربــول فــي قمــة 
مباريات اجلولة الواحدة والعشرين 
، ليرفع رصيده مــن األهداف في 
ناديه  التي جمعــت  املواجهــات 
باألندية الكبار إلى 37 هدفاً خالل 
62 مباراة ، خاضهــا منذ انتقاله 
للعــب بإنكلترا فــي صيف عام 
أتلتيكو  نــادي  من  قادمــاً   2011

مدريد اإلسباني.
وعزز أغويرو صدارته ترتيب هدافي 
املواجهات الكبــرى بالهدف الذي 
ســجله فــي شــباك ليفربول ، 
موســعاً الفارق الذي يفصله عن 
مالحقه املباشر الدولي اإلنكليزي 
هاري كني هداف توتنهام هوتسبير 
الذي أحرز 21 هدفاً في 41 مباراة.

املهاجم  الثالــث  املركز  ويحتــل 
اإلنكليزي واين روني الذي ســجل 
مانشســتر  بقميص  هدفــاً   20
يونايتد فــي الفترة من عام 2011 
وحتى عــام 2017 بعدما لعب 48 
مبــاراة قبل ان يتركــه عائداً إلى 
نادي إيفرتون مثله مثل الهولندي 
روبن فان بيرســي الذي سجل 18 
هدفاً لصالح مانشســتر يونايتد 
خــالل 31 مبــاراة قبــل ان يحزم 
حقائبــه ويقرر الرحيــل إلى نادي 

فنربخشه التركي.
وفي املركز اخلامــس تواجد العب 
الوســط البلجيكي إيدين هازارد 
الذي تألق مع نادي تشيلسي أمام 
كبار املسابقة ، فسجل 17 هدفاً 

بعدما خاض 61 مباراة .
افضل  أيضاً  أغويــرو  وميتلك  هذا 
معدل تهديفي يبلغ 0.6 هدف في 
هاري  ميتلك  بينما  الواحدة  املباراة 
كني متوســط بنصف هدف في 

املباراة الواحدة.
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ابو ظبي ـ وكاالت:

اإلماراتي  القــدم  كرة  احتاد  فى 
التفاوض  عــن  املتداولة  األنباء 
مع وصيــف كأس العالم خالل 
االحتاد،  وكتب  احلاليــة..  الفترة 
على  الرســمي  حســابه  عبر 
االجتماعي  التواصــل  موقــع 
»تويتر«: »غيــر صحيح ما يتم 
الكرة  احتاد  تفاوض  تداوله حول 
زالتكو  الكرواتــي  املــدرب  مع 
في  )األبيض(  لتدريــب  داليتش 
 ..2019 آســيا  نهائيــات كأس 
متمنني مراعاة الدقة في تداول 

مثل هذه األخبار«.
في  جنــح  داليتــش  أن  يذكــر 
قيــادة منتخــب كرواتيا خالل 
عــام 2018 إلى احتــالل املركز 
الثانــي فــي مونديال روســيا، 
كما ســبق للمدرب قيادة فريق 
العني اإلماراتــي من عام 2014 
اإليطالي  ويتولى   ..2017 وحتى 
األبيض  قيادة  زاكيروني  ألبيرتو 
في بطولة كأس آســيا اجلارية 

باإلمارات.
رينيه  قــال  اخــر،  جانــب  من 
مدرب  مســاعد  مولنســتني، 
الشكوك  إن  أستراليا،  منتخب 
حتيط مبشــاركة العب الوسط 
تــوم روجيتش مــع الفريق في 
آســيا  كأس  في  مبارياته  ثاني 
لكرة القدم أمام فلسطني يوم 
تعرضه  بسبب  املقبل،  اجلمعة 

إلصابة في اليد.
وذكرت تقارير إعالمية أسترالية 
أن روجيتــش أصيــب بكســر 

فــي عظمة بيده خــالل هزمية 
اللقب  عن  املدافعة  أســتراليا 
أمام األردن في املباراة االفتتاحية 
للفريقــني، ضمــن اجملموعــة 
األحد  يــوم  للبطولة  الثانيــة 
املاضي، لكن االحتاد األســترالي 

للعبة لــم يؤكــد بعد حجم 
مولنســتني:  وقال  اإلصابــة.. 
»يجــب علينا أن نصــل ألبعد 
مــدى فيما يجــب أن نقوم به 
إزاء هذه اإلصابــة، وذلك مبجرد 
النهائية  النتائج  على  حصوله 

إذا كان سيواصل  ما  بخصوص 
اللعب أم ال«.

أســتراليا مجموعة  وغاب عن 
من العبيها األساســيني مبا في 
ذلك ثنائي الوسط دانييل أرزاني 

وآرون موي، بسبب اإلصابة.

املنتخب  يواصــل  من جانبــه، 
الثالثــاء،  اليــوم  البحرينــي، 
تايالند،  ملواجهة  اســتعداداته 
يوم غــد اخلميس ، فــي اجلولة 
اجملموعــات  دور  مــن  الثانيــة 
ببطولــة كأس آســيا.. ولــم 

يوم  أي  الالعبــون على  يحصل 
راحة من التدريبات عقب خوض 
اإلمارات،  أمــام  االفتتاح  مباراة 
والتي انتهت بالتعادل اإليجابي 
احلارس ســيد شبر  وبات   ..1-1
مهددًا بالغياب عن مران مساء 
أمس، بســبب معاناته من ألم 
في األســنان أجبــره على زيارة 

الطبيب، إلجراء جراحة.
وحــذر حمد شمســان، العب 
منتخب البحريــن، من خطورة 
قبــل  التايالنــدي،  املنتخــب 
الفريقني، يوم غٍد، في  مواجهة 

بطولة أمم آسيا باإلمارات.
واعتبــر شمســان أن مبــاراة 
اإلماراتي  املنتخب  االفتتاح ضد 
النســيان،  طي  فــي  أصبحت 
بعد االســتفادة من مكاسبها 
واخلــروج  واملعنويــة،  الفنيــة 
أن  وأوضح  صعبــة..  بنقطــة 
التركيز دائًما يكون على القادم، 
حيث يســعى الالعبون لتقدمي 
األفضل، ورغبة الفوز هي الغاية 
لقطع شــوط كبير في طريق 

التأهل للدور الثاني.
أن  كما رفض شمســان فكرة 
املنتخــب التايالنــدي ضعيف، 
حاصل  حتصيــل  ومواجهتــه 
ملنتخــب البحريــن، معتبرًا أن 
خطورة تايالند أكثر من اإلمارات، 
لتعويض  يحتاجــون  كونهــم 
وألقى  الهنــد..  من  اخلســارة 
الالعــب الضــوء علــى احلالة 
يعيشها العبي  التي  النفسية 
والتي  املدرب،  تايالند بعد تغيير 
دائًما ما تكون سالحا ذو حدين، 

وخطورته تكون على املنافس.

البحرين يحذر من خطورة تايالند

اإلمارات تنفي مفاوضاتها مع داليتش
 وأستراليا تتمسك بأمل عودة روجيتش

اإلمارات والبحرين في أفتتاح نهائيات آسيا 2019

اوغويروميسي

ريال مدريد يتقدم 
بشكوى لالتحاد اإلسباني

نيويورك ـ وكاالت:
ســجل دميار ديروزان 26 نقطة، وأرســل 9 متريرات 
حاســمة، واســتحوذ على 7 كرات مرتدة، فيما 
واصل املدرب جريج بوبوفيتش زيادة عدد انتصاراته 
خالل مســيرته بدوري كــرة الســلة االمريكي 
للمحترفني، خالل انتصار ســان أنطونيو سبيرز 

على ديترويت بيستونز 119-107 الليلة املاضية.
وحقــق بوبوفيتــش 1221 انتصــارا علــى مدار 
مسيرته، ما جعله يتساوى مع جيري سلوان في 
املركــز الثالث في قائمة املدربــني األكثر حتقيقا 
لالنتصارات علــى مر العصــور.. ويتراجع املدرب 
الذي تولى مسؤولية سان انطونيو على مدار 23 
عاما خلف دون نيلسون الذي حقق 1335 انتصارا 
وليني ويلكينز الذي حقق 1332 فوزا.. وســيطر 
ســان أنطونيو على آخر ثالثة أرباع عقب تراجعه 

في البداية.
وفي بقية املباريــات، قدم جيمس هاردن أداء رائعا 
بعد أن سجل 32 نقطة ومرر 14 كرة مؤثرة ليقود 
انتصاراته  لتعزيز مسلسل  روكتس  هيوســتون 
على أرضه، ليبلــغ 10 انتصارات بالفوز على دنفر 

ناجتس متصدر القسم الغربي 113-125.

مدريد ـ وكاالت:
ال تزال موجة الغضب في ريال مدريد مستمرة، 
بعد هزمية الفريق أمس على يد ريال سوسييداد 
بهدفني نظيفني على ملعب سانتياجو برنابيو، 
واتساع الفارق بينه وبني برشلونة املتصدر إلى 

10 نقاط.
 وشهد اللقاء جدال حتكيميا كبيرا حيث طالب 
العبو الفريــق امللكي، باحتســاب ركلة جزاء 
لصالح فينيســيوس جونيور، إال أن قرار احلكم 
كان اســتمرار اللعب، وعدم العودة إلى تقنية 

.VARالـ
 وذكرت صحيفــة »موندو ديبورتيفو« أن النادي 
امللكي سوف يقدم شكوى إلى االحتاد اإلسباني 
أمس، يطلب فيها بعض التوضيحات ملا حدث 
في تلك اللقطة، والتــي يعتبرها من املواقف 
غير العادلــة.. وكان بإمكان ريال مدريد العودة 
إلى املباراة واخلروج بنقطة على األقل في حالة 

احتساب ركلة اجلزاء وتسجيلها.
ويحتل امليرجني املركز اخلامس برصيد 30 نقطة 
بعد مــرور 18 جولة، وذلك بفوزه في 9 مباريات 

والتعادل في 3 وخاسرة 6 مواجهات.

رقم مميز لبوبوفيتش 
في السلة األمريكي
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتاد اإلفريقــي لكرة القدم 
»كاف«، أمس، إسناد تنظيم بطولة 
إلــى   ،2019 اإلفريقيــة  األمم  كأس 
مصر، بعد أسابيع من قرار سحبها 
مــن دولــة الكاميرون.وانفرد ، منذ 
األمس، بخبر إســناد التنظيم إلى 
امللــف املصري، عبــر مصدر خاص 
من داخل االحتــاد اإلفريقي، وأكد أن 
املهندس  أبلغوا  الكاف  مســؤولي 
هاني أبــو ريدة رئيس االحتاد املصري، 

باألمر.
لالحتاد  التنفيــذي  املكتــب  وعقد 
»كاف«، جلســة مطولة  اإلفريقي 
العاصمــة  فــي  أمــس،  صبــاح 
جميع  بحضور  داكار،  الســنغالية 
األعضــاء، مت االتفــاق خاللها على 
إلــى مصر، بعد  التنظيم  إســناد 
حصدهــا 16 صوتًــا، مقابل صوت 
إفريقيا. جنوب  ملف  لصالح  وحيد 
وتســتضيف مصــر بطولة كأس 
األمم اإلفريقية للمرة اخلامســة في 
و1974   1959 بعد نســخ  تاريخها، 
البطولــة  وتعــود  و2006..  و1986 
القاريــة إلــى أحضان مصــر بعد 

الوفد  13 عاًما كاملة.وحضر  غياب 
املصري بقيــادة هاني أبوريدة رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم، منذ أيام، 
إلى السنغال، من أجل إقناع أعضاء 
املصري. بامللف  التنفيــذي  املكتب 
2019 ألول مرة  وتشــهد نســخة 
مشــاركة 24 منتخًبــا في بطولة 
كأس األمم اإلفريقية بعد قرار الكاف 

بزيادة عدد املنتخبات.
أشــرف  الدكتور  أكد  جانبــه،  من 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  صبحي 
املصــري، أن الدولة ممثلــة في وزارة 
الرياضــة تقــدم كل الدعم لالحتاد 
املصــري لكــرة القدم فــي ملف 

تنظيم كأس األمم األفريقية 2019.
أعرب أشــرف صبحي، وزير الشباب 
إعالن  عن سعادته عقب  والرياضة، 
اجتمــاع املكتــب التنفيذي لالحتاد 
اإلفريقــي لكرة القــدم، فوز مصر 
خالل  األمم  كأس  تنظيــم  بشــرف 
الفترة مــن 15 حزيران حتى 13 متوز 

من عام 2019 اجلاري.
وقــال صبحــي، فــي تصريحــات 
واثًقــا من فوز  تلفزيونيــة: »كنت 
مصر بتنظيم البطولة فور تقدمنا 
مبلف االســتضافة، وحصولنا على 
احلكومية«.وأضــاف:  املوافقــات 

»مصر تتوافر فيهــا كل اإلمكانات 
على أعلى مســتوى مــن املالعب 

في  واالتصاالت،  والفنــادق  والطرق 
مختلف أنحــاء اجلمهورية، وحتديًدا 

التي ستســتضيف  احملافظات  في 
البطولة«.

وتابع: »مصر دخلت هذا السباق وهي 
تنظيم  في  متتلك خبرات ســابقة 
كبرى البطوالت سواء محافل قارية 
أو دولية، وكل هــذا لعب دورًا كبيرًا 
في الفوز مبلف التنظيم، عالوة على 

عنصر األمن الذي نتمتع به«.
وواصــل: »فــور عودة بعثــة االحتاد 
داكار سنجتمع معهم  املصري من 
لبحث عملية التنظيم، وسنشكل 
جلنة مــع اجلبالية، لوضــع برنامج 
زمني سريع، لتحديد كل ما حتتاجه 
بالشــكل  البطولة  خلــروج  مصر 

املثالي«.
وأمت: »ســننظم بطولة تليق باسم 
املصري  الشــعب  وأعــد  مصــر.. 
بتنظيم على أعلى مســتوى، وهم 
سيكونون شــركاء لنا، بحضورهم 
وتقــدمي  البطولــة  لفعاليــات 
التشــجيع املثالي«.فــي حني، اكد 
األفريقي  االحتاد  رئيس  أحمد،  أحمد 
لكرة القدم »كاف«، أنه متت دراسة 
ملفي مصر وجنوب أفريقيا بعناية، 
قبل اختيار الدولة املضيفة لبطولة 

كأس األمم األفريقية 2019.
 وقال أحمد، في كلمته خالل املؤمتر 
باإلعالن عن اسم  الصحفي اخلاص 
البطولة:  بتنظيم  الفائــزة  الدولة 

أن أشــكر كل مــن حضر  »أريــد 
وأنــا حريص على  االجتمــاع،  هذا 
األفريقية«.  القــارة  القدم في  كرة 
طلبت  التنفيذية  »اللجنــة  وتابع: 
وقمنا  أفريقيا،  وجنوب  ملفي مصر 

بدراستهما بعناية« .
 وأضــاف: »الدعم احلكومي املصري 
كان أكثر جدية فــي ملف تنظيم 
جنوب  عكس  على  للبطولة،  مصر 
األغلبية  »اختيار  وأردف:  أفريقيــا«. 
ملصر، يرجع لهــذه النقطة حتديداً، 
في ظــل تقارب امللفــني في بعض 
املميــزات«. وواصل: »أود أن أشــكر 
تفهم  على  ورئيســها  الكاميرون، 
رؤيتنا حول أن منشآتها غير جاهزة 
قررنا  لــذا  البطولة،  الســتضافة 
ســحب التنظيم منها« . واختتم: 
»أود أن أرفــع القبعــة  للكاميرون 
لتقبل القرار بصدر رحب، وعليها أن 
تستغل املنشآت التي مت تشييدها، 

فيما هو قادم«.
 جدير بالذكر أن مصر فازت بشرف 
 16 التنظيم بعدمــا حصلت على 
صوتــا، مقابل صــوت واحد جلنوب 
أفريقيا، في حني امتنع أحد أعضاء 
عن  للــكاف  التنفيــذي  املكتــب 

التصويت.

مصر تفوز بتضييف كأس األمم اإلفريقية 2019
وعود بتنظيم النهائيات على أعلى مستوى

تقرير

جانب من مباراة سابقة للمنتخب املصري

2:00 ظهرًا

7:00 مساًء
4:30 عصرًا

مفكرة اليوم

اليابان ـ تركمانستان

قطر ـ لبنان
أوزبكستان ـ عمان

نهائيات أمم آسيا

»أديداس« تضغط على األرجنتين
أغويرو هداف المواعيد الكبرى في  إلعادة ميسي قبل إقامة »كوبا اميركا«

بطولة الدوري اإلنكليزي

سجل 37 هدفًا خالل 62 مباراة منذ عام 2011



بغداد ـ الصباح الجديد:
يبــدو أن االزمة التــي يعانيها 
الســابق،  الدولي  املرمى  حارس 
اجلوية،  القوة  فريق  وجنم شباك 
بشــير عزيز، وصلت إلى مرحلة 
الرئاسات  يجب ان تتدخل فيها 
املواطن  ينــال  لكــي  الثــاث، 

العراقي بشير عزيز، 
العيش  فــي  حقوقه  أبســط 
ان  انســان قبل  بكرامــة، وهو 
يكون حارس مرمــى ملنتخب أو 

فريق كرة قدم.
بشير ينشر يومياً مقاطع فييدو 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
فيها  يوضــح  بــوك«  »الفيس 
منزالً  أمتاكه  لعــدم  معاناته 
الراحلة  والدتــه  فقــد  وكيف 
وكانــت مقعدة على كرســي 
متحرك من شــدة العوز ووطأة 
املنية،  وافتها  ان  اإلهمال بعــد 
ليبقى بشير، مشرداً في وطنه، 
برغم أنه ضمن صنف الرياضيني 
القانون وهو  الرواد حيث شمله 
ما يخفف عنه بعض الشــيء 

من همومه الكثيرة.
السابق،  والرياضة  الشباب  وزير 
عبد احلســني عبطــان، منحه 
كرفانــاً ليســكن فيــه، فقام 
محافظة  إلــى  برحلة  بشــير 
ديالى جللبه، لكــن اين يجد له 
مكانــاً ليضع الكرفــان، فبقي 
في منطقة النهضة، وله قصة 

مؤملة فــي هذا الشــأن، ألن ال 
توجد موافقات أصولية لتثبيته 
بامر  مــكان  إلى  يحتــاج  فهو 
احملافظة وامانــة بغداد والدوائر 

احلكومية األخرى.
وزارة الشــباب والرياضة، ممثلة، 
رياض  د. احمد  احلالــي،  بوزيرها 
الدائرة  ومدير عــام  العبيــدي، 
واملالية،  والقانونيــة  اإلداريــة 
بتأمني  قامــا  اجلبوري،  شــاكر 
منامه منذ نحو شــهر ونصف 
باملدينة  الرياضة  بيت  في فندق 

الشبابية.
املسؤولني  املرمى  حارس  يناشد 
ان ينصفــوه وان يضعــوا حداً 
ملعاناته وهو الذي دافع عن عرين 

نــادي القوة اجلويــة لنحو عقد 
من الزمن، اذ وقف بني اخلشبات 
منتصف  العريق،  للنادي  الثاث 
مطلع  حتى  الثمانينــي  العثد 
واحدا  وكان  التسعيني،  العقد 
من االســماء البارزة في امللعب 
باالداء الفني، وخارجه مبا يتحلى 

به من اخاق رفيعة.
للرئاســات  دعــوة صادقة  هي 
الثاث، أن توفر لألنســان بشير 
مكانا يأويه، فهــو ال ميلك املال 
الكافــي الســتئجار منــزالً او 
الســكن في الفنــادق، ويكون 
خامتة مســيرة عراقي إبدع في 
ســنوات ســابقة وأفنى سني 

شبابه في العطاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:

فوزا  الوطنــي  حقــق منتخبنا 
قاتــا على نظيــره الفيتنامي، 
بنتيجة 3 ـ 2، مساء أمس على 
ملعــب مدينة زايــد الرياضية، 
للمجموعة  األولى  اجلولة  ضمن 
الرابعة بكأس أمم آســيا املقامة 

حاليا في اإلمارات.
ســجل ثاثية اســود الرافدين، 
مهند علي وهمــام طارق وعلي 
عدنــان، بالدقائــق 35 و60 و90، 
فيما أحــرز لفيتنــام علي فائز 
باخلطأ في مرمــاه، وكوجن فيوجن 
و42.وحصــد   24 بالدقيقتــني 
نقاط   3 أول  الوطنــي  منتخبنا 
املركز  ليحتــل  بالبطولــة،  له 
الثاني فــي اجملموعة خلف إيران 
املتصدرة بفــارق األهداف، فيما 
يأتي منتخــب فيتنام في املركز 

قبل األخير با نقاط.
الدفاعيــة  األخطــاء  كلفــت 
املنتخــب التأخــر بهــدف أول 
فيتنــام، عــن طريق علي  أمام 
مرماه  في  باخلطــأ  عطية،  فائز 
منتخبنا  24.وحــاول  بالدقيقة 
تشــكيل خطورة علــى املرمى 
الاعب  واســتغل  الفيتامــي، 
علي،  مهنــد  املميز،  الصاعــد 
ليســجل  فيتنام،  مدافع  خطأ 
هدف التعادل العراقي بالدقيقة 
الدفاع الضعيف،  35.ولكن خط 
تســبب في هدف ثــان لفيتنام 
بالدقيقــة 42، عبــر كوجن فيوجن 

بتسديدة بالشباك العراقية.
ودخل األســود الشــوط الثاني 
برغبة قوية في تعديل النتيجة، 
متســلحا بروح قتاليــة عالية، 
وفــي الدقيقــة 60 جــاء هدف 
التعادل العراقي بواسطة همام 

طارق، من تسديدة متقنة.
العراقي على  الضغــط  تواصل 
مرمى فيتنام، ولكن دون تسجيل 
أهــداف برغم كثرة الفرص التي 
أتيحــت للفريــق العربي وذلك 
الشــديدة  الرعونــة  بســبب 

وغياب الدقة.. وحملت الدقيقة 
األخيرة؛ هدف الفوز ملنتخبنا عبر 
جنمه علي عدنان، من ضربة حرة 

مباشرة لعبها بطريقة رائعة.
من جانبه، اعترف بارك هاجن سيو، 
املديــر الفني ملنتخــب فيتنام، 
في  العراقي  املنتخــب  بأحقية 
الفوز اليوم الثاثاء، خال مباراة 
آســيا  كأس  ببطولة  الفريقني 
2019 باإلمــارات، لكنــه أكــد 
ســعادته ورضاه مبســتوى أداء 

فريقه.
تأخره  العراقي  املنتخــب  وقلب 
مرتني إلى فــوز ثمني )3-2(، على 
نظيــره الفيتنامي فــي املباراة 
التــي أقيمــت بينهمــا أمس 
باســتاد »مدينة زايد الرياضية« 

في أبو ظبــي.. وحصل املنتخب 
العراقــي على 3 نقــاط ثمينة 
وضعتــه فــي املركــز الثانــي 
باجملموعة الرابعة، بفارق األهداف 
فقط خلف نظيره اإليراني الذي 
اكتســح املنتخــب اليمني )5-
اجملموعة  مباريات  افتتاح  في   ،)0

أمس.
واحتل املنتخب الفيتنامي املركز 
الثالث في اجملموعة با رصيد من 
األهداف فقط  وبفــارق  النقاط، 

أمام نظيره اليمني.
املؤمتر  فــي  وقال هــاجن ســيو، 
الصحفي بعد املبــاراة: »أعتقد 
أن األداء كان جيدا رغم اخلسارة 
والاعبــون قدمــوا أفضــل ما 
لديهم. الفنيات واللياقة البدنية 

مستوياتها«. أعلى  في  بالفريق 
وأوضح »نأســف للهدف األخير 
الذي ســجله املنتخب العراقي 
ولكن الاعبني قدموا أداء جيدا«.

توقعاتــه  عــن  ســؤاله  ولــدى 
ملســتقبل الفريق فــي البطولة، 
الفيتنامي:  املنتخــب  مدرب  قال 
الواقع نخطط إلحراز نقطة  »في 
واحدة علــى األقل في مباراة إيران 
وإن كان املنافس قويا. سنســتعد 
املنافس  له بشــكل جيد وندرس 
التأكد متاما من  جيدا، وعلينا من 

النجاح في هذه املباراة«.
وتصــدر هدف الفوز الــذي أحرزه 
علــي عدنــان، الظهير األيســر 
للمنتخــب العراقــي، في مرمى 
فيتنام، قبل نهاية املباراة، املشهد 

في لقاء  أمس، ضمن منافســات 
كأس آســيا.وفاز أســود الرافدين 
بداية صعبة  )3-2(، فــي  بنتيجة 
ملشــوارهم بالبطولة اآلســيوية 
املقامة حاليا فــي اإلمارات، على 

ملعب مدينة زايد الرياضية.
ويســتعرض في هذا التقرير، أبرز 
5 مشاهد في هذه املباراة املهمة 

ألسود الرافدين:
املباراة  في صدارة مشــاهد  يأتي 
علي  الذي سجله  اجلميل  الهدف 
فريق  بصفــوف  احملترف  عدنــان، 
أتاالنتــا اإليطالــي، حيــث لعب 
الكرة باحترافيــه عالية من فوق 
حائط الصــد وفي توقيت صعب، 
ليمنح فريقــه انتصارا مهما في 
بداية مشــواره بالبطولة القارية، 

والتي يطمح فيها أسود الرافدين 
للمنافسة على اللقب.

وكاد الهدف الذي ســجله مدافع 
املنتخب العراقــي، علي فائز، في 
الشــوط األول، في مرماه، بخطأ 
مشــترك مع حارس املرمى جال 
حسن، أن يكلف العراق كثيرا في 
اللقاء.. ولم يكن هــذا اخلطأ هو 
األول في اللقاء من خط الدفاع، إذ 
وقعت بعض األخطاء املؤثرة والتي 
مت تداركها فــي النهاية بتحقيق 

الفوز.
واملشــهد الثالث في لقاء اليوم، 
طارق،  همام  العراقي  للنجم  كان 
الثاني  الهــدف  ســجل  والــذي 
ملنتخب بــاده بعد دقيقتني فقط 
من مشاركته في الشوط الثاني، 
امتاك  ليؤكــد  ملســة  أول  ومن 
الرافدين لاعبني ميكنهم  أســود 
أن يصنعوا الفــارق في مثل هذه 
املهمة.ويســتحق همام  املباريات 
طارق أن يكون ضمن التشــكيلة 
األساســية ألســود الرافدين في 
قدمه  ملا  بالنظر  املقبلة،  املباريات 

في اللقاء بعد نزوله بديا.
املنتخب  اعتمد مــدرب  في حني، 
العراقي، الســلوفيني كاتانيتش، 
علــى طريقــة دفاعيــة بوضــع 
3 مدافعــني فــي اخلــط اخللفي، 
برغم مــا فيها مــن مبالغة في 
احلذر، بالنظر للفــارق بني فيتنام، 
واملنتخب العراقي صاحب التاريخ 

الكبير.
أثــرت كثيرا على  الطريقة  وهذه 
أداء العراق ال ســيما في الشوط 
األول، وكان أسود الرافدين يلعبون 
بطريقة رد الفعل أمام املنافس، إال 
أن األداء حتســن بعد تغييرها في 

الشوط الثاني.
وشــكل اعتماد منتخــب فيتنام 
علــى الهجــوم املرتد الســريع، 
العراقــي،  للمنتخــب  مفاجــأة 
وخطــورة على مرمــاه، ولكن مع 
مرور الوقت، جنح أســود الرافدين 
فــي إيقاف اخلطورة في الشــوط 
الثاني، بعد أن تأخر بنتيجة )1-2(، 

في الشوط األول.

ضمن كأس آسيا 2019

الوطني ينتزع فوزًا قاتاًل من فيتنام
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

األسود.. أول الغيث
أنهى أسود الرافدين عقدة املنتخب الفيتنامي التي 
الزمت الكرة العراقية في اخر مباريات ســواء على 
صعيد املنتخــب الوطني او األوملبــي، ومتكن امس 
االطاحــة باملنافس القوي املتطور بشــكل واضح، 
وحقق األسود املطلوب في اجلولة االولى في نهائيات 
كأس آســيا اجلارية احداثها في اإلمارات، وبرغم ان 
الفريق املنافس تقدم أوالً ثم تعادل األســود، قبل ان 
يعود إلى التقدم مرة ثانيــة، فكرر منتخبنا العودة 
بالتعديل، قبل ان تشهد املباراة هدفاً جمياً حملته 
الدقائــق األخيرة للمواجهة التــي ضيفها ملعب 
مدينة زايــد الرياضية، وأتى من ركلــة حرة باقدام 
الاعب علي عدنان، احملترف في نادي اتانتا اإليطالي.

األســود، ينجحون في فــك العقــدة الفيتنامية، 
وعليهــم ان يدركــوا ان املباراة املقبلة ســتكون 
مفتاحــاً لعبورهم نحو الدور التالي، اذ ســيلتقي 
أسودنا امام الشــقيق اليمني في الساعة الرابعة 
والنصف عصر يوم السبت املقبل، وبرغم ان الفريق 
اليمني، مني بخسارة قاسية قوامها 5 أهداف من 
دون رد في املباراة االولى امــام إيران ضمن اجملموعة 
الرابعة ذاتها، لكن هذا ال يعني ان املهمة ســهلة، 
وان الفريق بقيادة مدربه السلوفاكي، جان كوسيان، 
ســيلعب ألجل اثبات الوجود والعودة إلى املسابقة 

بطموح مشروع.
الفــوز العراقــي، كان صعبا، لكنه حتقــق، ليؤكد 
مقدرة منتخبات غربي آسيا مبواجهة نظيرتها من 
شــرقي القارة، وعن ذلك، يقــول الصحفي محمد 
احلتو: منتخب »النشــامى« خالــف كل التوقعات، 
وشفى غليل أمم آســيا التي ال تزال تنظر ألستراليا 
على أنهــا »قارة دخيلة« زاحمتهــا في بيتها على 
كل شــيء مبا في ذلك إحدى املقاعد املؤهلة لكأس 
العالــم! وذلك بالفوز املظفر عليها برأســية أنس 
بني ياســني، بعد التألق الافت للكتيبة الدفاعية 

و«احلوت« عامر شفيع.
ويؤكــد: بعيداً عــن كل األزمات، فإن »النشــامى« 
كتبوا تاريخاً جديدا، وباتوا أكثر منتخب في آســيا 
يحقق الفوز على أســتراليا بثاثة انتصارات مقابل 
هزميتني، كمــا أن األردن حســم معركتــه األولى 
مــع »الكنغارو« على أرض محايــدة! لذا أدعو إدارة 
املنتخب إلى أستثمار األجواء اإليجابية لهذا الفوز  
»املفاجــئ«، والتأكيد على أنه لــم يأت صدفة وإمنا 
بجدارة وذلك من خال حصد نقاط اللقاء املقبل مع 

املنتخب السوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد ســعد عبد ياســني رئاســته لاحتــاد العراقي 
لاوملبياد اخلاص في االنتخابات التي جرت اليوم االثنني 
في قاعة وزارة الشباب والرياضة في املدينة الشبابية 
بشارع فلسطني وجاء علي حنون عبد الوهاب مبنصب 
نائــب الرئيس وفوزي مصطفــى عثمان مبنصب امني 
السر فيما حصل وائل عبد املطلب صادق على منصب 
االمني املالي وكانت العضوية من نصيب رغد جاسم 

ونورا عبد اجلبار ونرجس محمد.
ويعد االحتاد العراقي املركزي لاوملبياد اخلاص واحد من 
االحتادات التي تعمل بــروح العائلة الواحدة من خال 
تواجدهــم وتاحمهم االخوي مــع بعضهم اذ جتد ال 
فرق بــني الاعب واملدرب واالداري فالــكل يعمل بروح 
االنســانية واحملبة واالنسجام فمشــاركات االوملبياد 
اخلاص واجنازاتهم تشــهد لهم في احملافــل الدولية 

واالقليمية والعاملية .
ويســتعد االوملبياد اخلاص العراقي للمشــاركة في 
دورة االلعــاب االوملبية مطلع شــهر اذار املقبل والتي 
2019 مبشاركة  ابوظبي  ستضيفها عاصمة االمارات 
13 فعاليــة رياضية وبوفد قوامه 109 شــخصا من 

مجموع 177 دولة مشاركة.

األولمبياد الخاص يجدد 
الثقة بـ سعد عبد ياسين 

همام طارق يسجل هدف التعادل الثاني في شباك فيتنام

بشير ضمن تشكيلة اجلوية »أرشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطني  العــراق  منتخب  مدرب  اكد 
لفئة الشابات بتنس كرة القدم، عماد 
حسن، ان 12 العبة يواصلن التدريبات 
بطولة  في  للمشــاركة  اســتعداداً 
العالم املقررة ان تقام في التشــيك 
أول بطولة  املقبل، وهي  شهر شباط 
ستشــهد مشــاركة العــراق بهذه 
الفئة، مبينا ان النتائج التي حصدها 
احتاد تنس كرة القــدم في البطوالت 
الدولية األخيرة، يؤكــد جدارته ودقة 
املسار الذي يعمل فيه االحتاد برئاسة، 
صفاء صاحب، ونائبه اسعد الساعدي 
وفريقهــم املتميــز الــذي يحــرص 
على امتــام العمل والوصــول بالفرق 

واملنتخبات إلى االفضل.
وبــني ان االحتــاد منحــه الثقــة في 
اعداد العبات شابات  االشــراف على 
منذ 6 أشهر، حيث قام بدعوة الاعبات 
املتميزات من فرق املديريات بخماسي 
التي  الوجوه اجلديــدة  او مــن  الكرة 
التدريبات  وتقام  بالتدريبات،  التحقت 

املنتظمة فــي ماعب احتاد تنس كرة 
الدولي  القدم مبجمع ملعب الشعب 
والاعبات هن »مــاك محمد وماك 
علي ومينا كرمي وســارة حيدر ونرميان 
والشقيقتان ماك  ومرمي جودة  أحمد 
وحــوراء محمد حربي، وفاطمة أحمد 
وآية عامر وفاطمة حيدر وهبه رحيم«.

وقال: انشــاء املاعب احلديثة اخلاصة 
برياضة تنس كرة القدم، متنح اجلميع 
الناجح  االعــداد  لتحقيــق  فرصــة 
ويسهم في ايصال الفرق واملنتخبات 
إلــى درجــة التحضيــر املثالية قبل 
وفي ماعب  اخلارجيــة،  املشــاركات 
االحتــاد اجلديــدة التي مت تشــييدها 
مؤخراً نرى اجلميع يتدرب ويبذل اجلهد 
االضافي من أجل الوصول إلى االفضل 
فنيا وســط متابعة ميدانية لرئيس 
احتــاد اللعبة، صفاء صاحب، واســرة 
االحتاد الفعالة التي تؤدي دورها بامتياز 
وما يتحقق للعراق في اللعبة خارجيا 
يؤكد صحة العمل والتنظيم املثالي 
والفنية،  اإلدارية  اجلوانــب  في جميع 
إلى جانب اهتمام االحتاد بتعزيز ثقافة 
والتحكيمية عبر  التدريبية  الطواقم 

سلسلة من الدورات احمللية واخلارجية 
لألرتقاء باملؤهات في اجلانبني.

وتابــع ان الاعبــات ميلــك الثقة في 
املقبل،  الدولي  باحملفــل  العراق  متثيل 
بالوحدات  االنتظام  فقد حرصن على 
اللعبة  بقانــون  وااللتزام  التدريبيــة 
واالندفاع الكبير في االستعداد االمثل 
هنالك  وكذلــك  املقبلة،  للبطولــة 
تشجيعا من اهالي الاعبات في ضوء 
التعامل التربوي مــن احتاد تنس كرة 

القدم واملاك التدريبي.
واشار إلى انه قاد فريق نادي املستقبل 
للفــوز بلقب أندية العــراق في تنس 
كرة القدم في املنافسات التي اقيمت 
في القاعة النســوية مبجمع املدينة 
الشــبابية، وكذلك الفوز بلقب بطل 
تربية  فريقه مديرية  التربيات حلساب 
الكرخ الثانية، ســيما بعــد اعتماد 
التي  اللعبة رسميا ضمن الفعاليات 
تعتمدهــا وزارة التربية في البطوالت 

الرياضية.
واضاف: العمل في تدريب فرق النساء 
الفتاة  مــع  فالتعامل  جــدا،  صعب 
يجب ان يكون مبنيا على ثقة االهالي 

قبل  املدرب  باخــاق  املطلق  واميانهم 
ان يركــزوا على اجلانــب الفني، وفي 
احتــاد تنس كرة القــدم، نحرص على 
ايــاء الاعبــات اهتماماً أبويــاً، ثم 
االمكانات  وتطوير  بالتدريبــات  نقوم 
هذه  في  متميــزات  العبات  لصناعة 
الرياضة التي بدأت تشــهد للعراق ان 
يكون رقما صعباً في االســتحقاقات 
اخلارجية، ســيما بعد اإلجنــاز الكبير 
الــذي حتقق لاعب علــي عبد اجلليل 

املتوج بذهبية العالم في رومانيا.
ويوضح: على صعيد الدورات التدريبية 
اخلاصة بلعبــة تنس كرة القدم، فقد 
اشتركت في الدورة التدريبية الدولية 
التي اقيمت في بغداد، وسابقا كنمت 
العباَ ضمن فريق ناشــئة نادي الزوراء 
راضي وصباح  املدربان، رشيد  باشراف 
محمــد، وفي شــباب نــادي الطلبة 
لكن  لــزام،  قاســم  الدكتور  ودربني 
لم اكمل املســيرة فتوجهت الكمال 
الدراســة اجلامعيــة، فحصلت على 
شهادة البكلوريوس من كلية التربية 
البدنيــة وعلــوم الرياضــة/ جامعة 

بغداد.

مدرب منتخب الشابات بتنس كرة القدم.. عماد حسن:

12 العبة يتدربن استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم  

تقرير

عماد حسن مع العبات منتخب تنس كرة القدم فئة الشابات

إعالم األولمبية:
اختارت الهيئة االدارية الحتاد كرة 
الطائرة السيد، جميل العبادي، 
رئيسا لها باالجماع، بعد تقدمي 
الســابق،  اللعبة  احتــاد  رئيس 

مناف فاضل، استقالته ألسباب 
خاصة به .

ومتــت املصادقة علــى محضر 
اجتمــاع احتاد اللعبــة، الذي مت 
فيــه انتخاب العبادي رئيســا 

االمانة  قبــل  باالجمــاع مــن 
العامة للجنــة االوملبية، حيث 
بعد  اعماله،  االحتاد مهام  باشر 
العبادي  جميل  السيد  انتخاب 

رئيسا له.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر االحتــاد املركــزي للماكمة 
بتاريخ  املنعقدة  الثالثة  بجلسته 
2019/1/5 اقامــة بطولــة العراق 

لفئــة املتقدمــني مــن تاريخ 17 
ولغاية 21/ 2/ 2019 . سيعلن عن 
مكان اقامــة البطولة في الوقت 
اقامة  القادم.وكذلــك  القريــب 

بطولــة العــراق لفئة االشــبال 
بتاريخ 2019/2/28 لغاية 2019/3/4 
.وســيتم نشــر املنهاج السنوي 

كاما نهاية هذا االسبوع .

إعالم اتحاد الكرة
تقام يــوم غٍد اخلميــس مباريات 
دور  إليــاب  العراق  بطولــة كاس 
الـ١٦ ، حيث ســتحتضن ماعب 
بغداد واحملافظات ســبعة لقاءات، 
اذ سيحل فريق الســماوة ضيفا 
علــى فريــق النفط فــي ملعب 
األخيــر، حيث. انتهــت مباراتهم 
االولى بفوز النفط بنتيجة هدفني 
مقابل الشــيء، فيما ياعب فريق 
الطلبــة فريق الكــرخ في ملعب 
الذهاب  مباراة  ان  يذكر  الصناعة، 
بهدفني  االيجابي  بالتعادل  انتهت 

لكل فريق، ويســتقبل فريق نفط 
ميســان فريق نفــط اجلنوب في 
مباراة  وانتهت  امليمونــة،  ملعب 
الذهــاب لصالــح فريــق نفــط 
ويلتقي  لاشــيء،  بهدف  اجلنوب 
والديوانية في ملعب  احلدود  فريق 
مباراة  ان  الــى  يشــار  التاجــي، 
االيجابي  بالتعادل  انتهت  الذهاب 
بهــدف لكل فريق، وســيحتضن 
ملعب أمانة بغداد لقاء أهل الدار 
مع ضيفهم فريق نفط الوســط، 
حيث ســيطر التعادل الســلبي 
علــى نتيجة مبــاراة الذهاب بني 

اربيل  الفريقــني، ويضيف فريــق 
فريق الزوراء في ملعب فرانســوا 
حريــري، يذكر ان مبــاراة الذهاب 
انتهت بالتعادل السلبي.. وتختتم 
مباريــات اإليــاب لبطولة الكاس 
يوم اجلمعــة املقبل بلقــاء فريق 
الشــرطة مع فريق الكهرباء في 
ملعب أمانة بغداد، علما ان مباراة 
الذهــاب انتهــت لصالــح فريق 

الكهرباء بهدف.
يشــار الــى ان جميــع املباريات 
الواحدة  الســاعة  ســتقام عند 

والنصف ظهراً.

الرئاسات الثالث.. أنقذوا بشير عزيزالعبادي رئيسًا التحاد الكرة الطائرة

المالكمة ينظم نزاالت للمتقدمين

غدًا.. مباريات اياب دور الـ 16 لبطولة الكأس
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أحالم يوسف
اجلميلة  الروســية  األفالم  أحد  في 
عميقــة  فكــرة  حتمــل  والتــي 
نتابع قصة صبي مجد  مبضمونها، 
يدرس في املرحلــة االبتدائية ولكن 
غالبا ما تكــون نتيجة االمتحانات 
مخية لآلمال، مما يعرضه الى توبيخ 

أخيه األكبر.
شكا الصبي الى عامل في املنطقة 
داخل معمله، انه ال يفهم ما يدرس، 
ألنه يعاني مشــكلة االســتيعاب 

البطيء. 
 طلب العامــل منه ان يجلس على 
كرســي، حوله العديد من املعدات، 
وأخبر الصبي ان آلة منها ستساعده 
على فهم املواد الدراســية بالنحو 
املطلــوب، وطلب منــه ان يفتح أي 

كتاب ويبدأ بالقراءة.
وفجــأة  بالقــراءة،  الصبــي  بــدأ 
توقف عنها مندهشــا من سرعة 
استيعابه للمواد، وبات يذهب يوميا 
حتت  واجباته  ليكمــل  العامل  الى 

تأثير تلك االلة.
تســلم الصبي نتيجة االمتحانات 
الى  النهائية وكانت ممتــازة، وذهب 
العامل وأخبره بانه ال يشــعر بانه 
يســتحق هــذا النجــاح، ألنه لم 
يكن باجتهاده الشــخصي، فاخبره 
العامل بحقيقــة انها مجرد خردة، 
وان مــا حصل ايحــاء لعقله بانها 
املعلومات  ترسيخ  ستساعده على 

بذاكرته.
في كثير من األحيان يسيطر الوهم 
على االنسان بصورة كبيرة، ميكن ان 
يتحول معها الــى حقيقة، فهناك 
اشخاص يصابون بحالة وهم ميسي 
بأنهم معرضون لإلصابة  هاجســا 
مبــرض معني، ومبرور الوقت ســيبدأ 
اجلســم باســتقبال هــذا اإليحاء 
واالقتناع به، مما قد يســبب اإلصابة 

بهذا املرض بالفعل.

من هــذه النقطة انطلــق األطباء 
باختراع ما يُسمى بالعالج الوهمي، 
ويطلق عليه باإلجنليزية Placebo، اذ 
يقومون بإقناع املريض أنه سيتناول 
عالجا للمرض الذي يعاني منه حًقا، 
لذلك،  النفســية  حالته  فتتهيــأ 
ويؤمن بأنه بدأ رحلة العالج بالفعل، 
في حــني أن العالج ليس له أي تأثير 

على مرضه.
تقول منار مشني الباحثة في علم 
النفس ان هناك فريقا من الباحثني 
ذهبــوا إلى أن التأثير الذي يُســببه 

الــدواء او العــالج الوهمي نابع من 
االرتباط املطلق بني العقل واجلسم. 
أي ان التأثير يرجــع إلى ما ينتظره 
املريض، فيؤثر على كيمياء جسمه 
ويجعلهــا حُتدث آثارًا تشــبه تأثير 

العقاقير واألدوية احلقيقة.
الباحثني أن  وتابعــت: أكد بعــض 
تأثير العقار الوهمي ناجت من عوامل 
نفسية، فمثال عندما يتوقع احدهم 
ان الــدواء الفالنــي من الشــركة 
الفالنية تأثيره اقوى على احلالة التي 
يعاني نها، ميكــن ان يعطى املريض 

دواء فعال أكثــر، لكنه ال يؤثر عليه 
الن عقله وجســمه ال يريدان تقبل 
فكرة اخذ عالج اخر غير الذي اعتاد 

عليه.
مبوضوع  املتعلقة  األبحــاث  نتائج   
تأثيره  أن  اكــدت  الوهمي  العــالج 
باألمــراض  أكبــر  بنحــو  يظهــر 
النفسية، مثل االكتئاب، والوهواس 
وغيرهــا من احلاالت بحســب منار 
مشــني. وهذا ادعى الى ان نحرص 
على التعامــل بإيجابية مع احمليط 

ومع كل حدث او حالة منر بها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بابنه  تركي  أســنان  اعترف طبيب 
امرأة روســية، فيما  الرضيع مــن 
أبوته"  "مســؤولية  حتمــل  رفض 
لسبب غريـــب، وفـــق ما ذكـرت 
صحيفـة "حرييـــت دايلـي نيـوز" 

التركيـة.
وقــال املصــدر إن الروســية داريا 
بيريكوفــا التقت طبيب األســنان 
التركي، إيــركان أكيلي، عام 2015، 
قبل أن تتطور عالقتهما العاطفية، 

التي دامت عامني.

وفي مــارس 2017، أجنبت بيريكوفا 
طفلها مــن الطبيب التركي، الذي 
رفض، في البدايــة، االعتراف بابنه، 
مقررا قطــع عالقته بهــا بصفة 
نهائية، األمر الذي جعلها تلجأ إلى 

القضاء.
واعتبــرت أمــام محكمــة 

إسطنبول  في  األســرة 
أن أكيلــي "مــن دون 

يســأل  لم  ضمير.. 
قط عن ابنه"، كما 

طالبــت زوجهــا 

بـ15 ألف ليرة تركية شهريا إلعانة 
طفلها.

وبعد إجــراء اختبار احلمض النووي، 
اضطر أكيلي لالعتراف بابنه، لكنه 
رفض جميع املطالب املالية املترتبة 

على األبوة.
"لم  الطبيب  وقال 
عالقتنا  تــدم 
كما  طويال، 
لم  أننــي 
هــا  عد أ
ج  وا لز با

أبدا.. استخدمت هذا الطفل ضدي 
لتحصل على ما تريد"، حســب ما 

أوردت الصحيفة.
وتابع "أخبرتها أنني ال أريد الطفل، 
أربي عدوا.. ســيفهمني  أن  أريد  ال 

حني يكبر".
ولــم يذكـــر أكيلـــي طبيعـــة 
العـداوة التي يراها مرتبطة بتربية 
ابن من أم روسيـــة، ومـــا إذا كـان 
األمــر يتعلق بخالفات سياســية 
يراهــا قائمة بني البلديــن بالفترة 

األخيرة.

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي

املُؤّقت  انفصالهما  بعد 
فــي شــهر مــارس اذار 
املاضــي،  العــام  مــن 
تــدورُ شــائعات جديدة 
الّثنائي  انفصال  بشــأن 
األزياء  عارضــة  العاملي، 
واملُغّني  حديــد،  جيجي 
مالك  زين  الباكســتاني 
مّرًة أخــرى، ُخصوًصا وأّن 
األخير قــد ألغى ُمتابعة 
حبيبتــه جيجــي عبــر 

َمنّصة إنستجرام.
هذه  صّحة  مــن  زاد  وما 
رؤية  الّشــائعات، عــدم 
منذ شــهر  الّثنائي معاً 

الثاني  تشــرين  نوفمبر 
املُنصــرم،  العــام  مــن 
ســواَء كان ذلــك عــن 
معاً  تصويرهمــا  طريق 
نشــرهما  أو  العلن،  في 
حلظــاٍت حميميــة عبر 
علــى  حســاباتهما 

اعربــت الفنانــة هبــه 
مجــدي عن ســعادتها 
جائزة  علــى  بحصولها 
للدراما  النيــل  قناة  من 
الســنوية  حفلتها  في 
عوالم  مسلســل"  عن 
أنها  موضحــة  خفية" 
العمل  بهــذا  ســعدت 
كثيرًا النهــا وقفت أمام 
والذي  إمام،  عادل  الفنان 
في  فنية  أكادمييــة  يعد 

حد ذاته.
حرصت  أنهــا  وأّكــدت 
على تبــادل التحيات مع 
الفنانات  من  صديقاتها 
الالتــي حضــرن احلفلة 
شــيري  الفنانة  ومنهم 

عادل.
وأوضحــت هبــه أنهــا 
تستعد لتقدمي مسلسل 

صعيــدي خــالل املــدة 
املقبلة، وهو مسلســل 
أحمد  مع  الغالبة"  "ولد 
الســقا، ومي عمر، ومن 
ســامي.  محمد  إخراج 
مجدي  هبــه  وقدمــت 
األعمال  مــن  مجموعة 
الفنية في الدراما والتي 
القت جناحــا كبيرا منها 
وأفراح  األمــس،  قصــة 
إبليس اجلزء األول، ولعبة 

إبليس.

عبد  أحمد  املنتج  تعاقد 
وليد  الفنان  مع  الباسط 
فواز على املشــاركة في 
بطولــة فيلــم "دمــاغ 
اذ صور عددًا  شــيطان"، 
والتي  مشــاهده،  مــن 
جمعته بباســم سمرة، 
وعمرو عابد، في استوديو 

النحاس.
تصوير  فواز"  وسيواصل 
"دمــاغ شــيطان" خالل 
اخملرج  مع  املقبلــة  األيام 
كــرمي إســماعيل، اذ من 
جتمعــه  أن  املفتــرض 
رانيا  املقبلة مع  املشاهد 
يوســف، وباسم سمرة، 
ويتبقــى علــى انتهــاء 

العمل ثالثة أيام تصوير.
شــيطان"  "دماغ  فيلم 
بطولة باســم ســمرة، 
ورانيا يوسف، ووليد فواز، 
وســلوى  عابد،  وعمــرو 
عمرو  وتأليــف  خطاب، 
أميــن  وإنتــاج  الدالــي، 
وأحمــد عبد الباســط، 

وإخراج كرمي إسماعيل

جيجي حديد

وليد فواز

هبة مجدي

أخبــارهــــــــــم انتبهوا الى الوهم ألنه يتربص بكم
الصباح الجديد - وكاالت:

     حذرت شــركة "واتس آب" عبر موقعها اإللكتروني من 
أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون باإلمكان العمل به 

في بعض أنظمة التشغيل القدمية قريبا.
    وحسب الشركة، فإنه لن يتسنى استعمال تطبيقها 
 Nokia ألصحــاب الهواتف العاملــة مبنصة سلســلة
Series 40، والتــي كانت مــن أكثر منصــات الهواتف 
احملمولة اســتعماال في العالم، اذ ثُبتت في أكثر من 1.5 

مليارات من األجهزة عام 2012.
   كمــا أعلنت "واتس آب" أنها لن تدعم الهواتف الذكية 
 iOSو Android 2.3.7 العاملة بنظامي التشغيل القدميني
7 وإصداراتهما السابقة بعد األول من فبراير شباط لعام 

.2020
    وأوضحت أنه لن يكون ممكنا بعد اآلن إنشــاء حسابات 
جديدة في أنظمة التشــغيل القدميــة املذكورة، كما أن 

بعض امليزات فيها قد تتوقف عن العمل في أي وقت.

الصباح الجديد - وكاالت:
     جلأ عدد من األتراك إلى أســاليب مبتكرة لالحتجاج على 
اضطرارهم إلى دفع ثمن األكياس البالستيكية، عند شراء 

األغراض من محال البقالة والـ"سوبرماركت".
      وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق"، رجال 
في محافظة نيدا جنوبي البــالد، وهو يحتج بإدخال حماره 

إلى محل جتاري لشراء أغراضه.
    واســتعان الرجل الغاضب بحماره حتى يحمل ما اشتراه، 
بدال من أن يدفع ثمن األكياس البالستيكية، احتجاجا على 

القانون. 
    وأثارت احلادثة تفاعال واسعا في املنصات االجتماعية، فيما 

ظهر محتج آخر وهو يجر عربة يدوية حتى يحمل أغراضه.
     ومبوجب القانون اجلديد في تركيا، يتوجب على املستهلك 

أن يدفع ربع ليرة عن كل كيس بالستيكي يشتريه.
     ويقضــي القانون الذي دخل حيــز التنفيذ بدءا من يناير 
كانــون الثاني اجلــاري، مبنــع البقاالت من تقــدمي األكياس 

البالستيكية مجانا للزبائن.
     وفي حال خالف التجار هذا القانون، فإنهم ســيدفعون 
غرامة قدرها عشــرة ليرات )1.85 دوالرات( عن كل متر مربع 

من مساحة املتجر.
من السيء هنا..واضع القانون ام احملتج؟..لو علمنا ان االكياس 
البالســتيكية من اكبر أعداء البيئة، ألنها ال ميكن ان تتلف، 

لعلمنا ان احملتجني ليسوا دوما على حق، ألن بينهم اغبياء.

مشكلة لـ"واتساب " مع 
بعض األنظمة الهاتفية

احتجاجات بليدة
 في تركيا

الصباح الجديد - وكاالت:
    أعلنــت داليا ســعادتها بتكرميها من 
مجلة الديرغست عن شخصية "ليلى" 
التي جســدتها خالل مسلسل " للحب 
فرصة أخيرة " والذي يتم عرضه حالًيا عبر 
شاشات القنوات الفضائية، مشيرة أنها 
سعيدة أيًضا بعودة عرض اجلزء الثاني من 
ألنها  أخيرة"،  فرصة  "للحب  مسلسلها 
تعده من األعمال املميــزة على النواحي 
الفنية تأليفــا وإخراجا، إضافة الى فريق 
أن  وأوضحت  واملتحــاب،  املتعاون  العمل 
العمل ال ينقصه سوى االعالن، اذ أنه لم 
يأخذ حظــه الوافي مــن الدعاية، ولكن 
برغم ذلك حقق جناًحا كبيرًا في الشــارع 

املصري.
    وأّكــدت داليــا أن مسلســل "للحب 
فرصة أخيرة " تعّرض للعديد من الظروف 
الســيئة، منها أنه بعد بدء عرضه وجناح 
احللقات األولى وتلقي ردود فعل إيجابية، 
قررت القناة التي تقوم بعرض املسلسل 

ايقاف عرضه في احللقة 21 بســبب قرب 
حلول شهر رمضان، موضحة أن هذا األمر 
أثر ســلبًيا على املسلســل، بخاصة في 
ظل تعلق اجلمهــور بالعمل، إضافة إلى 
أنه لم يكن مخطط من البداية تقسيم 

املسلسل إلى جزأين.
     وأشــارت أن هــذا العمــل يعــد 
الدراما  أول جتربة لهــا في مجــال 
كثيرًا  متحمسة  وكانت  الطويلة، 
لها، بخاصة أن السيناريو مكتوب 

بعناية شديدة
    واختتمت داليا حديثها عن جناح 
زوجة  "يوميات  أجزاء مسلســل 
مفروسة أوي" بأنها سعيدة بهذا 
العمل، ألنها كســبت من خالله 
شــريحة جديدة من املشاهدين 
تعده  األمر  وهــذا  األطفال  وهم 
لها،  بالنســبة  مكســبا كبيرا 
املسلســل  هــذا  أن  مشــيرة 
للبحث عن تقدمي فكرة  حمسها 

عمل ســينمائي تظهر من خالله 
في شكل كوميدي.

تكريم داليا البحيري 
الصباح الجديد - وكاالت:عن "للحب فرصة أخيرة"

    نبحــث جميعــا في فصل الشــتاء عن كل ما 
ميكننا من الشعور بالدفء، لذلك نلجأ في منازلنا 
إلى استعمال املدفأة، لكن الكثير منا يدرك أن هذا 
اخليار ليس صحيا ويكون السبب الرئيس بإصابتنا 

بنزالت البرد خالل هذا الفصل.
     رمبا يغفل الكثير منا بعض الطرائق البسيطة 
التــي ميكن لها ان تســاعدنا بتدفئــة منازلنا 
طرائق سليمة، وهذه قائمة من اخلطوات التي 

ميكن اللجوء اليها: 
١-ادهــن حوائط منزلك بالطــالء الغامق 
والذي بدوره ســيمتص أشعة الشمس 
في النهار، ويعمل على رفع درجة حرارة 

املنزل طوال اليوم.
٢-اســتخدم ســتائر ذات خامــات 
لتمنع  الشــبابيك،  علــى  ثقيلة 
تســرب الهواء إلى منزلك، وتأكد 
مختلفة  ملســة  ستضيف  أنها 

في ديكور املنزل.
٣-احرص علــى تغطية أرضيات 
احلجم،  كبيرة  بسجادات  املنزل، 
والتي بدورها لن تشعرك ببرودة 

األرض.
٤-قــم بتغطيــة أثــاث املنزل 
ببعــض املفــارش ذات اخلامات 

الشتوية.

٥-على عكس الصيف الذي نقلــل فيه اإلضاءة نظرا 
ألنها ترفع درجات احلرارة، ميكنــك أن تزيد إضاءة املنزل 

في الشتاء من أجل دفء أكثر.
٦-يعد غلق أبواب غرف املنزل، من الطرق الفعالة لبقاء 

اجلو دافئا.
٧-إذا كانت هناك مســاحات واســعة بــني اجلدران أو 
الشــبابيك، فيفضل أن تقوم بوضع شريط سيلكون 

في هذه الفراغات لسده.
كل ذلك من شأنه ان يزيد من حرارة غرف املنزل وبطرائق 

امنة 100 %.

الصباح الجديد - وكاالت:
يســتضيف الفنان هشــام عباس، املطربة 
كارمن ســليمان، اخلميــس 10 يناير، خالل 
برنامج »شريط كوكتيل« الذي يقدمه عبر 
شاشــة قناة احلياة.  ومــن املقرر أن تلقي 
كارمن ســليمان على مسامع اجلمهور، 
وستكشــف خالل  األغاني،  مــن  عددا 
اللقــاء كثيرا من األســرار عن حياتها 

ومسيرتها الفنية، وأعمالها املقبلة.
ويعتمــد برنامج »شــريط كوكتيل« 
لتقدمي  الغنــاء  جنــوم  اختيــار  على 
كوكتيــل أغاني متنوعــة وتقدميها 
مع الفنان هشــام عبــاس، ويعرض 
البرنامــج أســبوعياً كل خميــس 
على قناة »احلياة« في متام الســاعة 

العاشرة مساًء.

كارمن سليمان تكشف أحدث 
أعمالها في »شريط كوكتيل«

طرائق لتدفئة المنزل من دون مدافئ

الصباح الجديد - وكاالت:
    اســتطاع مليارديــر ياباني كســر الرقم 
القياســي ألكثر التغريدات انتشــارا على 
موقع "تويتر"، عندما وعــد بتقدمي مكافأة 
تقترب من مليون دوالر ملئة شــخص مقابل 

إعادة تغريداته.
    وفي غضون 48 ساعة، متت إعادة تغريدات 
يوساكو مايزاوا، نحو 5.6 ماليني مرة، لتصبح 

التغريدة األكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".
     ووعد أغنى رجل في اليابان متابعيه بدفع 
100 مليون ين ياباني )925 ألف دوالر أميركي( 
ملئة شخص، أي مليون ين ياباني لكل متابع، 
يجــري اختياره عشــوائيا ممن أعادوا نشــر 

تغريدته.
     وجاء في التغريــدة: تخفيض زوزوتاون 
ســبرينغ، األســرع في التاريخ، وجتاوز 10 
مليار ين، وســأقدم 100 مليــون ين نقدا 
يوميا، والطريقــة الوحيدة للحصول على 
اجلائزة، متابعتي، وعمــل إعادة تغريد لها، 

بتوجيه رســالة مباشرة  وســأقوم 
للفائز".

     وتفوقت تغريدة مايزاوا على تغريدة 
املراهق األميركي كارتر ويلكنســون 
)3.55 مليون إعادة تغريد(، الذي طلب 
مــن متابعيه عام 2017 مســاعدته 
للحصــول على دجــاج مجاني ملدة 
عام من سلســلة مطاعم الوجبات 

السريعة "ويندي".
     وكان مايزاوا )43 عاما( الذي يشغل 
منصب الرئيس التنفيذي ألكبر متجر 
لألزيــاء عبر اإلنترنت فــي اليابان، قد 
أعلن في أكتوبر تشرين األول املاضي، 
أنه دفع مبلغا لم يكشــف عنه إلى 
إيلون ماسك، حتى  امللياردير  صديقه 
يحظى بفرصة أن يكون أول ســائح 
فضائي على منت رحلة تخطط لها 
شركة "سبيس أكس" التي ميتلكها 

ماسك في مطلع عام 2023.

925 ألف دوالر 
من أجل تغريدة
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