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بغداد - وعد الشمري:
توقع نــواب، أمس الســبت، أن 
يســتغرق النقاش على مشروع 
املوازنة خلمس أو ســت جلسات 
برملانيــة، فيما حتدثوا عن اجماع 
بني مجلســي الــوزراء والنواب 
على اهمية اقــرار القانون خالل 
الشــهر احلالي أو بداية الشهر 
املقبــل كحد اقصــى، مبينني 
أن جهودهم اســفرت عن زيادة 
الشق االستثماري ليصل إلى 2 

تريليون دينار.
إن  النــوري،  بهاء  النائــب  وقال 
"املوازنة عندما اتت إلى مجلس 
النواب، قد اتفق اجلميع على أنها 
ال تلبي طبيعة املرحلة، وال تتفق 
مع البرنامــج احلكومي املصّوت 
عليه عندما مت تكليف عادل عبد 
لهذه  الوزارة  بتشــكيل  املهدي 

الدورة االنتخابية".
وأضاف النوري، فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "مجلس 
النــواب يريد اضافة قســم من 
الفقرات على القانون، فقد جنح 
من  االستثماري  الشق  زيادة  في 

تريليون إلى تريليوني دينار".
"القانون جتاهل  أن  إلى  وأشــار، 
الســكانية،  النســب  موضوع 
وكذلــك احملافظــات املنتجــة 
للنفط والتي تعاني اليوم نقصاً 

في اخلدمات".

ولفت النوري، إلى أن "املناقشات 
تخصيص  إلى  افضــت  احلالية 
ومهمة  كبيرة  ملشــاريع  مبالغ 
االولــى  النســخة  جتاهلتهــا 
للموازنــة، فــي مقدمتها فتح 

طرق مهمة في البالد".
وبــني، أن "القانــون خــال مــن 
وتثبيت  الوظيفيــة  الدرجــات 
العاملني على العقود وهو ما قد 

عاجلناه داخل مجلس النواب".
املوظفني،  رواتــب  وبخصــوص 
أوضح النوري أن "املوازنة وضعت 
على اساس سعر النفط، وهناك 
لزيادتها لكننا حتى  من يسعى 
االن ما زلنا في مرحلة النقاشات 

ولم يتم التصويت عليها".
واســتبعد، أن "يحصل االقليم 
على نســبة اكثر مما هي عليه 
في املشروع بسبب تراجع اسعار 
النفــط إلى دون ما مت وضعه في 
القانون وهذه مشــكلة ينبغي 

معاجلتها".
ومضى النوري، إلى أن "مجلسي 
الوزراء والنواب عازمان على اقرار 
احلالي،  الشــهر  املوازنــة خالل 
أو بدايــة الشــهر املقبل كحد 
املشــتركة  اللجان  وأن  اقصى، 
النقاشات  بينهما مستمرة في 
بغيــة الوصــول إلــى حلــول 

نهائية".
من جانبــه، ذكــر النائب خالد 

اجلشــعمي أن "املوازنــة العام 
بالتزاماتها  تفــي  ولكي  احلالي 
أوجدت نصوصــاً على االقتراض 

ملعاجلــة  والداخلــي  اخلارجــي 
العجز".

وأضاف اجلشــعمي، في تصريح 

إلى الصباح اجلديد"، أن "مجلس 
مســؤوليات  االن  ميارس  النواب 
تخلــت عنها احلكومــة عندما 

اعدت املشروع وقدمته للسلطة 
التشريعية".

تتمة ص2

التصويت على الموازنة يستغرق ست جلسات 
للنواب ولن ينتهي قبل بدء الشهر المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
نفى مركز االعــالم االمني، امس 
السبت، ما تناولته وسائل االعالم 
بشأن انتشــار قوات اميركية في 

املوصل.
وذكــر املركــز فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه: 
"ينشــر بني احلني واآلخر من قبل 
مواقع محســوبة علــى اإلعالم 
مواضيع واخبار، اال ان هذه املواقع 
بعيــدة جدا عن العمــل املهني، 
حيث تعمد الى نشــر معلومات 
كان  وغيــر صحيحة  مغلوطــة 
تنتشــر  أمريكية  قــوات  اخرها، 
احلشد  وتطرد  املوصل  مقرات  في 

الشعبي والداخلية".
ودعا "وســائل االعالم واملواطنني 
الى عدم التصديق مبا ينشــر دون 
مصدر رسمي" وأورد " اننا رصدنا 
املاضية  القليلــة  الفتــرة  خالل 
غير  املعلومــات  مــن  مجموعة 
جذب  منها  الغــرض  الصحيحة 
املتلقــني والبحث عن الشــهرة 
بطرق بعيدة عــن طبيعة اإلعالم 

احلقيقي".
وكانــت وســائل اعــالم محلية 
واجنبيــة منهــا ) بــارس تي في 
(، تداولــت اخبــارا عــن حتركات 
عســكرية أميركية في مختلف 

ارجاء البالد. 

الصباح الجديد - متابعة:
أعلــن ممثــل الواليــات املتحدة 
املكلف مبلف ايــران برايان هوك 
امس الســبت، أن واشنطن لن 
متنح إعفاءات أخــرى في احلظر 

املفروض على النفط اإليراني.
وقــال هوك فــي مؤمتر صحفي 
مــن العاصمــة االماراتيــة أبو 
ظبــي تابعته الصبــاح اجلديد، 
ان " بالده ال تنظــر في أمر منح 
يتعلق  أخــرى فيما  إعفاءات  أي 
بقطاع النفط اإليراني بعد إعادة 
على  األمريكية  العقوبات  فرض 

طهران" حسب وكالة "رويترز".

وأكد ان ســبب اإلعفاءات التي 
منحت من قبــل هو منع ارتفاع 
أســعار النفــط، وأحجــم عن 
اإلفصاح عما تعتزم واشــنطن 
فعلــه عندمــا تنتهــي مــدة 

اإلعفاءات احلالية بنهاية أيار.
ومنحــت أمريكا إعفــاءات من 
العقوبــات إلى ثمانــي دول من 
للنفط  الرئيســيني  املشــترين 
اإليراني من بينها الصني والهند 
واليابان وكوريا اجلنوبية والعراق، 
العقوبات  أعادت فــرض  أن  بعد 
على قطاع النفط في تشــرين 

الثاني.

بغداد - الصباح الجديد:
توقــع تقرير صادر عــن البنك 
الدولي منــو االقتصاد العراقي 
بشــكل ملحوظ هذه السنة 
2019 وأشــار التقريــر، إلى أن 
العراقي ســيكون  االقتصــاد 
الدول  بيـــن  منـــوا  األعلـــى 
العربيــة مبعدل ســتة واثنني 

باملئة.
من  بالرغم  أنــه  إلــى  ولفت، 
تســجيل العراق منوا متواضعا 
في العــام الفائت مبعدل واحد 

وتســعة باملئة، إال أن مشاريع 
إعادة اإلعمار ستشــكل دافعا 
مهما لنمو اقتصاده في العام 

احلالي.
الذي صدر مؤخرا  التقرير  وأورد 
واطلعت  امــس  تداوله  وجرى 
عليه الصباح اجلديد، بعد رصد 
البنــك الدولي القتصادات دول 
العالم، ان السنة هذه ستكون 
قامتة على اقتصاديات كثير من 
دول شمال  الدول، ســيما في 

افريقيا والدول العربية.

االعالم األمني ينفي مزاعم انتشار 
قوات اميركية في الموصل

برايان هوك: ال إعفاءات أخرى في
الحظر المفروض على النفط اإليراني

البنك الدولي يتوقع: العراق
أعلى الدول العربية نموا
اقتصاديا في هذي السنة

مجلس النواب "ارشيف"

a

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلماراتي  الطاقــة  وزير  توقع 
ارتفــاع  املزروعــي،  ســهيل 
متوسط أســعار النفط الى 
70 دوالر خــالل العام احلالي، 
فيمــا لفت الــى ان منظمة 
"أوبك" ليست عدوا للواليات 

املتحدة.
وقــال املزروعــي فــي مؤمتر 
أبــو ظبي امس  صحفي في 
الســبت، فــي تعليقه على 
العالقات بــني "أوبك" وكبرى 
الــدول املســتهلكة للنفط 
أن  املتحــدة،  الواليات  مثــل 
لبعضهما  مكمالن  الطرفني 
البعــض وليس هنــاك عداء 
لوكالـــة  وفقــا  بينهمــا، 

"رويترز".
وتوقع أن يبلغ متوسط سعر 
للبرميل في  دوالرا   70 النفط 
عام 2019، على خلفية اتفاق 

توصلت إليــه "أوبك" والدول 
املصدرة للنفط غير األعضاء 
خفض  بهــدف  "أوبــك"،  بـ 

اإلنتاج.

وفــي كانــون األول املنصرم، 
وافقــت الــدول األعضاء في 
دول  إلــى  إضافــة  "أوبــك" 
منتجة كبرى بقيادة روســيا 

على خفــض إنتــاج النفط 
مبقــدار 1.2 مليــون برميــل 
يوميــا، اعتبــارا مــن كانون 
الثاني سعيا لتحقيق التوازن 

للسوق.
وجاء هذا القــرار رغم دعوات 
دونالد  األمريكي،  الرئيس  من 
ترامب، للدول املصدرة للنفط 
باإلحجام عــن خفض اإلنتاج 
قائال إن ذلك سيتســبب في 

رفع أسعار اخلام العاملية.
وفي السياق، أكد وزير النفط 
العمانــي محمــد الرمحي، 
"أوبك  اتفاق  ان  ايضــا،  امس 
+" بــني الــدول األعضاء في 
يســير  وخارجها  املنظمــة 

بشكل جيد.
"ســبوتنيك"  وكالة  ونقلت 
الروســية عن الرمحي، قوله 
يســير  االتفاق  أن  "أعتقــد 
أعتقد  ال  لذلك  بشكل جيد، 
أننا بصــدد اجتماعات طارئة 
قبل نيســان املقبــل، إال في 
حال جــدت بعض األمور مثل 
الصني"، في إشارة إلى احلرب 

التجارية مع الواليات املتحدة.
الدعوة  عــدم  الوزير  ورجــح 
الجتماعات طارئة حول اتفاق 
نيســان  قبل  اإلنتاج  خفض 

املقبل.
وكان وزراء الــدول األعضــاء 
في صفقــة األوبك+ قد قرروا 
فــي اجتماعهــم الذي عقد 
يوم 7 كانــون األول في فيينا 
بشأن خفض إنتاج النفط أنه 
ســتقوم هذه الدول بخفض 
حجم إنتــاج النفط مبا قدره 
1.2 مليون برميل  اإلجمالــي 
األول  اعتبارا من كانون  يوميا 
عام 2019 وملدة 6 أشــهر، مبا 
فــي ذلك ســتقوم دول أوبك 
إنتاجهــا  حجــم  بخفــض 
اإلجمالي مبا قــدره 800 ألف 
برميــل يوميــا ودول خــارج 
األوبــك مبــا قــدره 400 ألف 

برميل يوميا.

تقريـر

اتفاق خفض اإلنتاج يسير جيدا

توقعات بارتفاع متوسط أسعار النفط الى 70 دوالر هذا العام

بغداد - الصباح الجديد:
تعتــزم اللجنــة املاليــة في 
اســترجاع  النــواب،  مجلس 
في  املوجودة  العـــراق  أمـوال 
دول العالم األخرى، فيما أوردت 
انها تصل الـــى 300 مليـــار 

دوالر.
أورد هذا عضــو اللجنة ناجي 
ادريس السعدي، امس السبت، 
في تصريــح أوردته الغد برس، 

واطلعت عليه الصباح اجلديد.
وقــال الســعدي إن "االزمات 
التي مر بها العراق امتدت منذ 
مرحلة  الى  الســابق  النظام 
وتشــكيل  النظام  ســقوط 
ان "كل  "، مبينــا  احلكومــة 
دولة لديها اســهم ومشاريع 
وشــركات عائــدة للعراق في 

اغلب دول العالم".
االموال  "بعــض  ان  واضــاف 

النظـام  زمـــن  فـي  حجـزت 
ارجاعها  يتـــم  ولـم  السابق 
هـــذه  حلــد  العـــراق  الــى 

اللحظـة".
اليوم  النواب  "مجلس  ان  وبني 
اموال  اعــادة  قانــون  يناقش 
العراق، عن طريق صندوق اعادة 
امــوال العراق باعتبــاره كان 
املتحدة  االمم  لقانــون  يخضع 
وكانــت كل امواله تذهب الى 

واشنطن". 
ان  الـــى  الســعدي  ولفــت 
للعـراق  تعـود  التـي  "املبالـغ 
كبيـــرة جدا تصــل الى 300 
مليار دوالر امريكي موجـــودة 
وآلية  الــدول  اغلـــب  فـــي 
بتشكيـل  تكـــون  االسترداد 
وفــد مفــاوض باإلضافة الى 
ادخــال االمم املتحــدة ضمــن 

املفاوضات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحــق اســود الرافديــن بركب 
الستة  دور  الى  املتاهلة  املنتخبات 
املقامة  اسيا  امم  لنهائيات  عشــر 
حاليــا في دولة االمــارات العربية 
املتحــدة بعد فوزهــم امس على 
اليمن بثالثة اهداف مقابل الشيء 
في املباراة التي جــرت في ملعب 
الشــارقة بحضور وزير الشــباب 

والرياضة الدكتور احمد العبيدي.
ســجل الهــدف االول ملنتخبنــا 
الدقيقة  الالعب مهند علي فــي 
10 بعد ان تالعــب مبدافعي اليمن 

قبل ان يسكن كرته مبهارة وحرفنة 
في شباك ســعود السوادي. وعزز 
بشار رسن رصيد منتخبنا باحرازه 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 18 

عندما تســلم الكــرة عند قوس 
اجلزاء ليهيأها لنفســه ويسددها 
صوب املرمى حيث مســت القائم 
االيســر قبل ان تاخذ طريقها الى 

عالء  البديل  واختتــم  الشــباك، 
عباس التســجيل باحرازه الهدف 
الثالث اثــر كرة هيئــت له داخل 
االولى  الدقيقة  اجلزاء في  منطقة 
من الوقت بدل الضائع تصدى لها 

بتسديدة قوية هزت الشباك.
وبهــذه النتيجــة رفــع منتخبنا 
نقــاط محتال  الى ســت  رصيده 
بفارق  الوصيف متخلفــا  مركــز 
التي فازت امس  ايران  االهداف عن 
علــى فيتنام بهدفني مــن دون رد 
لتحدد مواجهة االربعاء بني العراق 

وايران هوية متصدر اجملموعة.

المالية النيابية: نعتزم استرجاع 300 مليار دوالر
من اموال العراق في الخارج

الوطني يبلغ دور الـ 16 في نهائيات أمم آسيا

 نساء الموصل ينافسن الرجال في 
3سوق العمل مركز ميترو ينتقد التضيق على الحريات

2والتعبير عن الرأي في االقليم

زيادة الشق االستثماري فيها الى ترليوني دينار

الصباح الجديد - متابعة:
لرئيس  الثانــي  النائــب  توقــع 
مجلس النواب، بشير احلداد، بقاء 
والداخلية بني يدي  الدفاع  وزارتي 
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي، 
وادارتهمــا بالوكالة، مرجحا في 
الوقت ذاته استمراره في ادارتهما 
حتى انتهاء عمر احلكومة احلالية 

ما لم يجر االتفاق على املرشحني 
لهما.

وقال احلداد في برنامج بثته قناة 
اجلمعة  مساء  الفضائية  الفرات 
"ال أرى في املدى القريب حســماً 
والدفاع  الداخلي  وزارتي  ملنصبي 
وال نستطيع حتديد سقف زمني".
وأضــاف "مــن احملتمــل ان تدار 

على  وتبقى  بالوكالــة  الوزارتني 
هذا الشكل بيد رئيس الوزراء حلني 
املرشــحني،  على  االتفاق  يتم  ان 
ورمبــا هذا يســتمر حلــني نهاية 
عمــر احلكومة وال خيار أمامنا اال 

بالتوافق على املرشحني".
وأكد ان " التمســك بالرأي وعدم 
باملرشــحني ســيؤخر  القبــول 

حســم املنصبني" مشيرا الى ان 
"تأخــر اســتكمال الكابينة قد 
للحكومة  البرملان  رقابة  يضعف 
ومحاســبتها علــى البرنامــج 

احلكومي".
احلــزب  فــي  القيــادي  ولفــت 
ان  الى  الكردستاني،  الدميقراطي 
يريد  واإلعمار،  االصــالح  "حتالف 

تغيير مرشح البناء فالح الفياض 
للداخلية، وهم ال يخشــون من 
متريــره بتصويــت األغلبية بل ال 
يريدون نقض االتفاق على معايير 
الترشــيح ومواصفات املرشــح 
أي أنه اعتراض علــى أصل املبدأ 
مشيرا  الشــخص"  على  وليس 
الى ان "الدميقراطي مع مرشحي 

عبد املهدي حتى لو كان املرشح 
للداخلية هو الفياض".

وبني، انه "ال يوجد في السياسة 
موقف دائــم وامنا مصلحة ثابتة 
وال صديــق بــاق وال عــدو دائم 
العراقية  السياســية  واخلارطة 

هي هكذا اليوم".
تتمة ص2

حداد يرجح تولي رئيس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة حتى انتهاء واليته

حقول العراق اجلنوبية "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
كشــفت جلنة الصحة في 
مجلــس محافظــة االنبار، 
االصابة  نســبة  ارتفاع  عن 
الى  الســرطانية  باألمراض 
الضعــف خالل عــام واحد، 
الى  الصحــة  وزارة  داعيــة 
بذل اقصــى اجلهود من اجل 
الطبية  العالجــات  توفيــر 

للمصابني.
وقالت رئيسة اللجنة اسماء 
العانــي فــي تصريح امس 
والعالجات  االدويــة  “قلة  إن 
الطبيــة اخلاصــة مبرضــى 
االورام الســرطانية فاقــم 
ازمة املصابني واســهم في 
زيادة نســبة اعداد املصابني 
باملــرض حيث اشــارت اخر 
ان عدد  الــى  االحصائيــات 
املصابني فــي عام 2017 بلغ 

494 وزاد العــدد ليصل الى 
826 مصاب في عام 2018”.

“العدد  ان  العانــي  واضافت 
الكلــي من املصابــني بهذا 
بلغ نحو1320 مصاب  املرض 
بصيص  وجود  دون  لعامــني 
امل فــي توفيــر العالجات 
وزارة  مخاطبة  رغم  الطبية 
الصحة وملرات عديد بضرورة 
ألجــراء  اجلهــود  تكثيــف 
الدورية  الطبية  الفحوصات 

للكشف املبكر عن املرض”.
وطالبت العاني وزارة الصحة 
اجلهــود  اقصــى  بـ”بــذل 
من اجــل توفيــر العالجات 
الطبيــة للمصابــني بهذه 
االمراض وحــث اجلميع على 
الدورية  الكشــوفات  اجراء 
انتشـــار  دون  للحيلولــة 

املرض.

األمراض السرطانية في
األنبار ترتفع الى الضعف

في عام واحد



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قامت قوات االســايش باعتقال 
والصحفيني  النشطاء  عشرات 
مبحافظــة الســليمانية فــي 
مســعى منهــا ملنــع احــدى 
العمال  حلزب  التابعة  املنظمات 
الكردســتاني من عــرض فلم 
وثائقــي يحكــي حيــاة احدى 
القيــادات النســوية في حزب 

العمال الكردستاني.
وتأتي اجراءات احلد من نشاطات 
وفعاليــات املنظمــات املوالية 
حلــزب العمــال الكردســتاني 
مبحافظــة الســليمانية منعا 
الثارة حفيظة انقرة التي تسعى 
لكسب  السليمانية  محافظة 
ودها واملوافقة على فتح االجواء 
اجلوية،  الرحــات  امام  التركية 
الســليمانية  والــى مطار  من 
املعلقــة بقرار مــن انقرة منذ 
اجراء االستفتاء عام في 25 من 

سبتمبر ايلول العام 2017.
ملراقبة  ميترو  مركز  واســتنكر 
الصحفيني،  حقوق  عن  والدفاع 
بالتضييــق على  مــا اعتبــره 
احلريات وفرض القيود ومحاصرة 
اجملتمع  منظمــات  نشــاطات 
املدنــي، واصفا تلــك االجراءات 
للقــوات  الفاشــلة  باحملاولــة 
التعبير  حريــة  خلنــق  االمنية 
للمواطنني، كما انه ميثل اعتداء 

فاضحا على حقوق االنسان.
واضاف اســعد علي مســؤول 
الدولية مبركز  االعام والعاقات 
ميتــرو فــي تصريــح للصباح 
اجلديــد، ان املركــز يراقب بقلق 
االحداث التــي جرت خال االيام 
رفضه  ويعبــر عــن  املاضيــة، 
لاجراءات التي اتخذتها القوات 
الســليمانية  مدن  في  االمنية 
وكار وقلعــة دزة مــن اعتقال 
وفــض  املدنيــني  النشــطاء 
نشــاطاتهم بالقــوة، علما ان 
بعــض املعتقلني قــد مت اطاق 
ســراحهم بكفالة مالية، فيما 

بقي االخرون قيد االعتقال.
وكانــت القــوات االمنيــة قد 
منعت عــرض فيلم مؤيد حلزب 

العمال الكردستاني في حديقة 
عامة في السليمانية ثاني اكبر 

مدن اقليم كردستان.
وجاء هذا املنع بعد ثاثة ايام من 
دار سينما كانت تخطط  اغاق 
لعــرض الفيلم املثيــر للجدل 
والذي يتحدث عن سيرة املقاتلة 
في حزب العمال الكردســتاني 
ساكنة جانسز والتي ُقتلت في 
اثنتني من  ظروف غامضة مــع 
زمياتها فــي باريس في مطلع 

عام 2013.
)اآلسايش(  األمن  قوات  وأغلقت 
بينما  ســالم،  ســينما  صالة 
فيلم  لعــرض  تســتعد  كانت 
مبناســبة الذكــرى الســنوية 
جانســز،  الغتيال  السادســة 

دار  مــن  وبــدالً  ورفيقاتهــا، 
الفيلم  منتجو  حاول  السينما، 
عرضه في منتزه بارك آزادي، ومع 
جتمــع املشــاركني والصحفني 
ملشــاهدة الفيلم، وصلت عدة 
ســيارات من قــوات األمن إلى 
بوابــات املنتزه وأمــرت بإيقاف 
من  عــددا  واعتقلت  العــرض، 
األشخاص يعتقد أنهم مؤيدون 
حلــزب العمال الكردســتاني أو 
أعضاء فــي حركة حرية اجملتمع 

الكردستاني.
العاقــات  مســؤول  واضــاف 
الدولية مبنظمة ميترو اســعد 
ان اســلوب محاولة منع  علي، 
نشــاط مدني وفي مكان مثل 
متنزه ازادي، الذي اراد له الرئيس 

يكون  ان  طالباني،  الراحل جال 
منصة للحريــة و التعبيير عن 
الــراي ومكانا لتوجيــه النقد، 
حتى انه ســمح بتوجيه النقد 
له اوال ثم لاخرين مشيرا الى ان 
تلك االجراءات تتنافى مع القيم 
واملبادئ التي رسخها مام جال 
املعمول  القوانني  مــع  وتتنافى 

بها في االقليم.
واكد ان مركز ميترو يعلن رفضه 
واســتنكاره لفرض القيود على 
الفضاء املدني، وســعي القوات 
فــي محاولتها خنق  االمنيــة 
صــوت املواطنني فــي التعبيير 
عــن ارائهم، كما انه ميثل تعديا 

وجتاوزا على حقوق االنسان.
كمــا يطالــب مركــز ميتــرو 

باطاق سراح كل املعتقلني من 
اجملتمع  نشــطاء  و  الصحفيني 

املدني فورا ودون شروط.
واشارت مصادر مطلعة للصباح 
اجلديد، ان املعتقلني لدى اسايش 
الســليمانية ابــدوا اضرابا عن 

الطعام داخل احملتجزات.
وكانــت قــوات االســايش في 
يــوم  اعتقلــت  الســليمانية 
اجلمعــة املاضي 52 ناشــطا و 
ناشطة بينهم اداريني في حركة 
حريــة اجملتمع الكردســتاني و 
الكردســتانية  املــرأة  منظمة 
احلــرة و صحفيــني،و ذلك على 
وثائقي  خلفية عزمهم عــرض 
عن القيادية فــي حزب العمال 
الكردستاني ســاكينة جانسز 

في حديقة ازادي بوسط املدينة.
املــرأة  منظمــة  ونظمــت 
الكردســتانية احلرة في حديقة 
مســاء  بالســليمانية  ازادي 
مراســيم  نفســه،  اجلمعــة 
الكردســتانية  الســتذكار 
ســاكينة جانســر و رفيقاتها 
السادســة  الذكرى  مبناســبة 
العاصمــة  فــي  الغتيالهــن 

الفرنسية باريس.
النســوية  املنظمة  عزمــت  و 
و  الناشطات  ومبشــاركة مئات 
املواطنات عرض وثائقي عن حياة 
جانســز، لكن قوات االســايش 
منعت عــرض الوثائقي وفضت 
املراسيم و اعتقلت نحو 50 من 

املنظمات واحلضور.

مركز ميترو ينتقد التضيق على الحريات
والتعبير عن الرأي في االقليم

طالب باطالق سراح المعتقلين من نشطاء وصحفيين

قوات االسايش »ارشيف«

اسعد علي: ان المركز 
يراقب بقلق االحداث 
التي جرت خالل االيام 
الماضية، ويعبر عن 
رفضه لالجراءات التي 
اتخذتها القوات االمنية 
في مدن السليمانية 
وكالر وقلعة دزة من 
اعتقال النشطاء المدنيين 
وفض نشاطاتهم بالقوة
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أيوب بابو بارزاني

عندما تتعرض اجملتمعات البشــرية 
وجودها  تهدد  حضارية  نكسات  الى 
فــي الصميــم، ال بَد من الســعي 
الى معرفة العوامل الرئيســة التي 
أوصلــت اجملتمع الى الوضــع املزري، 
وواضح منذ سنني أن اجملتمع الكردي 
الفدرالي - يعاني  – اقليم كردستان 
مــن هــذه اآلفــة وعلى يــد نخبة 
متسلطة على احلزب واجملتمع لعقود 

طويلة.
 فالســلطة احلاليــة متهمة بتزوير 
التــي جرت في  االنتخابات  جميــع 
اإلقليم، وفي كل دورة انتخابية تزداد 

وتيرة التزوير والتفنن فيه.
 فالهزميــة العســكرية املتعمــدة 
فــي ســنجار، نكبــة االســتفتاء 
والذي كان فشــله مضموٌن سلفاً، 
واألزمــة االقتصادية واملالية اخلانقة، 
السلطة  وافساد  املتراكمة،  والديون 
القضائية وحتويــل البرملان الى دمية 
رخيصة، ووزراء لصــوص ونهب املال 
العام وفســاد البيروقراطية الكردية 
وتدني مســتوى التعليــم اجلامعي 
الى حــدود غير مســبوقة، واحتكار 
الرئيــس واخوته وذويه  للســلطة 
السياســية وحتالفهــم مــع بقايا 

حسني  صدام  نظام  ومرتزقة  البعث 
العام في  باملال  الكرد، والتصرف  من 
غياب الشفافية، والتبعية للرجعية 
العربية في الشــرق االوســط ودول 
معاديــة حلقــوق الشــعب الكردي 
تاريخياً، والتهرب من مســؤولية ما 
أحلقوه من دمار وهزائم، أمور يعرفها 

القاصي والداني.
كمــا ان إدارة العاقات اخلارجية من 
وبعقليــة صبيانية  فــردي  منطلق 
عشــائرية، وضع االمــن االقتصادي 
لإلقليــم حتــت رحمــة دول التكن 
للشعب الكردي وحقوقه أي احترام. 
وكان الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغــان واضحاً فــي كامه عندما 
أشار الى ان شريان احلياة االقتصادي 

لإلقليم هو في »أيدينا«.
ففي مراحــل معينة من االنحطاط 
احلضاري، تصبح فضائح الســلطة 
حافزاً لتغيير عميق في بنية اجملتمع 
ووعيه السياسي. اذ يصل اجملتمع الى 
ارتكبه  الذي  املميــت  باخلطأ  قناعة 
ووطنية  أخــاق  على  املراهنــة  في 
النخبــة احلاكمة. عــاوة على ذلك 
يبدو ان عقــوداً طويلة من املراوغات 
أكسبتهم  واالختاسات،  واألكاذيب 
مناعــة قوية ضد »الشــعور باحلياء 
واخلجل«، فمن خــال التزوير املتكرر 
واملفضوح أفرغت الســلطة احلزبية 
احلاكمــة االنتخابات من كل معنى، 

فهــي مجــرد مناســبة لتجديــد 
البيعة لديكتاتــوري احلزب ومن هنا 
املشاركة الضعيفة في االقبال على 
صناديق االقتراع. وبهذا تغلق املنافذ 
ارادته  عــن  للتعبير  الشــعب  أمام 
تداول  الســلمي في  واالنتقال  احلرَّة 

السلطة.
وعندمــا يتلمس الشــعب طريقه 
حاضره،  ويرفــض  احلقائق،  ملعرفــة 
ويبحــث عــن التغيير، يكــون أقل 
احلزب  قادة  بأكاذيب  للتأثر  استعداداً 
ووعودهــم. وهنا يكــون العودة الى 
التاريخ أمراً ضروريــاً، كل ذلك لكي 
نحــدد ونعــرف حقيقــة القيادات 
الكردية احلاكمــة. يجب وضع قمة 
الهــرم احلزبــي حتت اجملهــر مبنتهى 

احليادية واملوضوعية:
عامل التربية، خلفياتها االجتماعية؟ 
كيف جاءوا الى السلطة واحتكروها؟ 
وكيف اســتمروا رغم الكوارث التي 
صنعوهــا؟ وكيف خضع الشــعب 
الى ســلطة تهينه وتسرق  الكردي 
أخطأ  لعقود طويلــة؟ كيف  ثرواته 
تشــخيصه  في  الكردي  الشــعب 
جلوهر القيــادة وصدق أكاذيبها؟ قوة 
النزعة الوراثيــة ودميومتها وفرضها 
بالقــوة واملال والتزويــر، حتى أمكن 
واالقطاعيني  املرتزقــة  واوالد  ألحفاد 
ونصب  الكــردي  الشــعب  اخضاع 
مستغلني  عليه  اســياداً  أنفسهم 

القضايا الوطنية املشروعة؟
وكيف بقي هؤالء القادة حكاما على 
إقليم استباحوه واستغلوه بعقلية 

امراء احلرب؟
لقد فشــلت محــاوالت التغير في 
اإلقليــم ألن املعارضة التي نشــأت 
على أســس ومبادئ نبيلة لإلصاح 
اإلداري والسياسي كرد فعل طبيعي 
لفســاد السلطة واســتبدادها لم 
تلتزم فيمــا بعد مبا كانــت تدعيه، 
الواسعة،  اجلماهير  نقمة  فامتصت 
لكي تتعامل فيمــا بعد من موقف 
القــوة مع أحــزاب الســلطة وثم 
تشــترك معها في احلكومة وحتصل 
على امتيــازات. شــكل ذلك ضربة 
مؤملة آلمال اجلماهير الواســعة في 
الدميقراطية  واحليــاة  الكرمي  العيش 

ومستقبل أفضل لألجيال القادمة. 
كيف يجــب النظر اليهــا: هل من 
منظــار الرجعية والتقدمية، اليمني 
واليسار، الوطنية والقومية، الدينية 

او العلمانية أو الليبرالية الخ....
ال نستطيع أن نضع النخبة الكردية 
احلاكمــة في أي مــن املصطلحات 
املذكــورة، فهــي باختصار شــديد 
»نخبة تنهب ثروة شــعبها وتسرق 
قوته« وتشــوه تاريخــه وفي الوقت 
الدولة  شــعارات  تســتغل  نفسه 
الدميقراطيــة  واملبــادئ  الكرديــة 
القانون  العامة وســيادة  واحلريــات 

وقدسية البرملان واحترام الرأي العام 
وابقائها  الكردية  اجلماهير  لتضليل 

في خانة الطاعة.
تفادي  بخبث  احلاكمة  النخبة  حتاول 
الكردي ضد  الشارع  سخط وغضب 
ســلوكها املشــني بتحويل غضب 
اجلماهير نحو املشــاكل املعلقة مع 
بغداد، كي تســتمر هــي في احلكم 
وتوريثــه لــألوالد واالحفــاد مبنطق 

إقطاعي متخلف. 
كل ذلك يحتم تتبــع جذور األزمات 
املتراكمة، وهذا بــدوره يعني العودة 
تاريخ شعبنا خال فترة تشمل  الى 
القرن التاسع عشــر الى يومنا هذا: 
انتاج  والعشــائر في  املشيخات  دور 
القيادات لفتــرات معينة، انحرافها 
الكردية  األحــزاب  والدة  وفســادها، 
احلديثة وتولــي العناصر االقطاعية 
والعشــائرية قيادتها، مستوى وعي 
الشعب الكردي، البرجوازية الكردية 
والعقلية  االقطــاع  مــع  وحتالفها 
بقناع  واملقنعة  املتجذرة  العشائرية 

القومية والدميقراطية؟
كان إلزالة اإلمارات الكردية في فترة 
بقرار  ابتــدأت  والتي  )التنظيمــات( 
عملياً  تطبيقهــا  ومت   1836 ســنة 
ســنة 1838 باحتال وإزالة اإلمارات 
الكردية، حينها كان الشعب الكردي 
في مرحلــة ما قبــل القومية، قام 
األتراك بتسليم السلطة الى رؤساء 

الى مرحلة  الكرد  واعادوا  العشــائر 
قبائل وعشائر متناحرة والتي أعاقت 
دخول  نحــو  الكردي  اجملتمــع  تطور 

املرحلة القومية. 
البد من حترير عقــل اجملتمع الكردي 
االعام  أكاذيب مرتزقة  من ســموم 
احلزبي علــى مدى جتاوز النصف قرن، 
من  نفسه  النمط  ومايزال ســجني 
القدمية.  النخبة  واســتمرار  احلكم 
فربط مصير الشعب الكردي بعائلة 
أو شــخص أو قبيلة هو في حد ذاته 

مأساة كبيرة.
املهتمني مسلســل  أيدي  بني  نضع 
من ثاث كتــب تغطي بدايات القرن 
التاســع عشــر الى عام 1975 وهو 
التي  الكردية  احلركــة  انهيــار  عام 
الدميقراطــي  احلــزب  يديرهــا  كان 
الكردســتاني بقيادة ما مصطفى 

البارزاني:  
بارزان وحركة الوعي القومي الكردي 

1914-1826
-1914 لاحتال  الكرديــة  املقاومة 

1958
الكرديــة وصراع  التحررية  احلركــة 
القــوى اإلقليميــة والدولية 1958-

1975. ويقع في مجلدين.
آمل ان يســهم هذا املسلســل من 
الكتب فــي إيقاظ العقــل الكردي 
األكاذيب  تشــخيص  قابلية  وتوفير 
وابطــال مفعولها من أجــل تغيير 

حقيقي فــي حترير طاقات مجتمعنا 
من اجلمــود والتعثــر املفروض على 
شــعبنا من قبــل عــدد قليل من 
األشخاص غير املؤهلني، والبدء ببناء 
األسس التي تترســخ عليها املبادئ 
الســلطات  وتفعيل  الدميقراطيــة 
التشــريعية والقضائية والتنفيذية 
وعلى وفق دستور واضح املعالم ولد 

من اإلرادة احلرة للشعب.

ملعرفة املزيد من املســاعي اخلفية 
إلعادة هيكلة األمناط الفاسدة من 
احلكم احلزبي حتــت غطاء التغيير 
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التصويت على املوازنة 
يستغرق ست جلسات 

للنواب ولن ينتهي قبل بدء 
الشهر املقبل

وأشار إلى أن »الدستور يسمح 
لنــا املناقلــة أو التخفيــض 
ســنعمل  اإلجراءين  وبهذين 

على معاجلة اخطاء املوازنة«.
من  اجلشــعمي  ويســتغرب 
»وجــود مبالغ تقــدر باملايني 
حتت امرة وزيــر او رئيس هيئة 
مستقلة مقرة ضمن املوازنة«، 
وعّد ذلك »احد اوجه الفســاد 
التي ينبغي معاجلتها للمضي 

مبشروع االصاح«.
مــن  »العديــد  أن  ويؤكــد، 
املاحظــات مت تقدميهــا على 
على  اليــوم  ونحن  املشــروع 
اعتاب التصويت، ونترقب مدى 
تفاعل السلطتني التشريعية 
مســتقبل  لنقرأ  والتنفيذية 
الــدورة االنتخابية احلالية هل 

هي مع الشارع أم ضده«.
أن  اجلشــعمي،  ويسترســل 
وما  احملررة  املناطــق  »موضوع 
تعرضت له مــن دمار يجب أن 
تتم معاجلته من خال املوازنة 
لها  املناســبة  االموال  وادراج 

وتوفيــر الدرجــات الوظيفية 
الهلها«.

إلى ذلك، توقع النائب حســن 
إلى  تعليــق  فــي  خاطــي، 
»الصباح اجلديد«، أن »تستغرق 
املوازنة  قانون  حول  النقاشات 
بحدود ست جلسات لكي يتم 

متريره«.
وأضاف خاطي، أن »اختافاً في 
وجهات النظر ســوف يحصل 
على فقــرات القانــون وعلى 
مســتويات عدة، االول النواب 
فيمــا بينهــم، والثانــي بني 
ممثلي احملافظــات، والثالث بني 

املكونات والكتل السياسية«.
ونّوه إلــى، أن »املعطيات تفيد 
بــأن احلــوارات ســوف تصل 
في نهاية املطــاف إلى حلول 
وسطية ترضي جميع االطراف 

السياسية املهمة«.
علــى  خاطــي،  وشــدد 
أهميــة »تفعيــل مــا يعرف 
املوازنة  ضمــن  بـ)البترودوالر( 
وفي مقدمة املستحقني لهذا 
املشروع هي محافظة البصرة 
بوصفها اكثــر املدن العراقية 

املنتجة للنفط«.
يشــار إلى أن مجلسي الوزراء 

والنواب كانا قد شــكا جلنة 
مشــتركة بهدف مناقشــة 
قانــون املوازنــة واالتفاق على 
بنود يتــم التصويــت عليها 
لكــي ال يتــم الطعــن فيها 
الحقاً امــام احملكمة االحتادية 

العليا.

حداد يرجح تولي رئيس 
الوزراء وزارتي الدفاع 

والداخلية بالوكالة حتى 
انتهاء واليته

ان »التوافقات  الــى  مشــيرا 
والتحالفــات  السياسيــــة 

وليســـــت  تكتيكــــية 
املدى  بعيــدة  اســتراتيجية 
التحالفات  جميــع  ان  ونقول 
وهي كلها حتالفــات مرحلية 
وهذا شــيء صحيــح الن كل 
مرحلة لها ظرفها وطبيعتها 

السياسية«.
ونوه الى ان »أكبر حتديات تواجه 
حكومة عبد املهدي هو نقص 
واألزمات  واالرهــاب  الكابينة 
وانخفاض  والسياسية  املالية 
أسعار النفط واخلدمات وملف 
النازحني والعقوبات االمريكية 

على ايران وغيرها«.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن وزيــر النقــل املهندس عبــد اهلل لعيبي 
حصول خمسة من ارصفة املوانئ العراقية على 
  IMO رموز رسمية في املنظمة البحرية الدولية
وقد مت تسجيل االرصفة ٨ ، ٢ ، ٤ ،٣ في ميناء خور 
الزبيــر  ورصيف رقم ٩ في ميناء ام قصر اجلنوبي 
في موقــع املنظمة البحريــة الدولية كأرصفة 
تعمــل باجراءات امنية مكافــأة الحكام املدونة 

. ISPS الدولية المن السفن واملرافق املينائية
واوضح الوزير انه بذلــك حصلت جميع املوانىء 
اخلمسة التابعة للشركة العامة ملوانىء العراق 
على رموز في املنظمــة البحرية الدولية ، وذلك 
اســتكماال ملــا مت حتقيقه بتســجيل ٨ ارصفة 
وترميز ٣ موانىء ، وســوف يتــم ترقيم االرصفة 
واعانهــا تباعا حســب اســتيفاء الشــركات 
املشــغله لارصفة ملعايير التقييم االمني الذي 

يقوم به قسم املدونه الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل« املركز االقليمي فــي الهيئة العامة 
لانواء اجلويــة والرصد الزلزالي  وفــداً فنيا من 
وزارة الزراعة ، دائرة الغابات والتصحر  ملناقشــة 
انتاج خرائط اطلس العــراق ومقارنتها مبثياتها 

العاملية.
واكد مدير عام الشــركة املهندس علي صاحب 
لقد متت مناقشة اكمال اخلرائط اخلاصة ببيانات 
احلرارة ، واخلرائط اخلاصة بالرطوبة للثاثني سنة 
سيما التحاور في بعض البيانات املزودة بخصوص 

السطوع الشمسي وتصحيحها.  
من جانبها« عبرت مســؤولة الوفد رشــا شاكر 
محمود عن ســعادتها الكبيرة بتلك الزيارة عبر 
االســتفادة منها فــي تبادل املعلومــات فكرياً 
وعلمياً والتعرف على آلية عمل املركز االقليمي 
في تعزيــز القدرات وتطورها علــى وفق النظم 

املعتمدة دولياً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشــرت هيئة االنواء اجلوية امس الســبت، حالة 
الطقس لغاية يوم االربعاء املقبل، فيما اشــارت 
الى ان الطقس سيشــهد تســاقط زخات مطر 

وثلوج.
وقالــت الهيئة في تقرير لهــا، ان »طقس اليوم 
االحد ســيكون للمنطقتني الوسطى واجلنوبية 
غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، اما 
في املنطقة الشــمالية سيكون الطقس غائما 
جزئيــا يتحول تدريجيا في الــى غائم مصحوب 

بتساقط امطار«.
وتابعــت ان »طقــس يــوم غد االثنني ســيكون 
في املنطقة الوســطى غائمــا جزئيا مصحوبا 
بتســاقط زخات مطر تتحول تدريجيا الى صحو، 
فيما سيكون في املنطقتني الشمالية واجلنوبية، 

غائما ممطرا مع تساقط الثلوج شماال«.
واكــدت الهيئــة ان »طقــس يــوم الثاثاء في 
املنطقتني الوســطى واجلنوبية صحــو، اما في 
املنطقة الشــمالية فغائم الــى غائم جزئي مع 
تساقط زخات مطر وثلوج« ، وسيكون طقس يوم 
الوســطى  املنطقتني  املقبل صحوا في  االربعاء 
واجلنوبية، وغائما ممطرا مع تســاقط الثلوج في 

املنطقة الشمالية«.

ارصفة الموانئ العراقية 
تحصل على رموز المنظمة 

IMO البحرية الدولية

بحث انتاج خرائط 
اطلس العراق ومقارنتها 

بمثيالتها العالمية

الطقس ما بين غائم وغائم 
جزئي وفرص لتساقط 

المطر حتى االربعاء المقبل

أيوب بابو بارزاني
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الملف األمني

بغداد – اعتقال هارب 
ذكر مصدر امني في قيادة شرطة بغداد 
امس السبت، اعتقال هارب من سجن 
بــادوش وســط العاصمــة، مبينة ان 

املعتقل محكوم بالسجن مدى احلياة.
وقال املصدر ان "قوة من قيادة شــرطة 
بغداد، متكنــت صباح يــوم  امس من 
اعتقال متهم هارب من ســجن بادوش 
الشيخ وسط بغداد"  باب  في منطقة 
، مضيفا ان "املعتقل محكوم بالسجن 

مدى احلياة".

كركوك – اعتقال ارهابيني 
اعلــن املتحدث باســم وزارة الداخلية 
امس السبت، عن اعتقال متهمني اثنني 
وثائق  في محافظة كركوك بحوزتهما 

تابعة إلى تنظيم "داعش".
وقال املتحــدث اللواء ســعد معن، إن 
"مفارز اســتخبارات الشرطة االحتادية 
العاملــة ضمن وكالة االســتخبارات 
والتحقيقات االحتادية في وزارة الداخلية 
ومن خالل املتابعة الدقيقة وتســخير 
املصــادر متكنت مــن ان تلقي القبض 

على متهمني اثنني في ســيطرة التون 
كوبري" ، مضيفا انه "ُضبط بحوزتهما 

وثائق لعصابات داعش اإلرهابية". 

صالح الدين – حترير مختطفني 
اكــد مصدر امنــي في قوات احلشــد 
الشعبي امس الســبت حترير أثنني من 
اختطفتهمــا عصابات  األغنــام  رعاة 
العلم  ناحية  شــمال  اإلرهابية  داعش 

مبحافظة صالح الدين.
وذكر املصــدر إن "قوة من اللواء 88 في 
احلشــد الشــعبي متكنت ، مــن حترير 

اثنني من رعاة االغنــام من أصل أربعة 
اختطفتهــم عصابات داعش اإلرهابية 
قبل أيام شمال ناحية العلم" ، مضيفا 
أن "قــوات احلشــد الشــعبي تكثف 
جهودها مــن اجل العثــور على بقية 

اخملتطفني".

الديوانية – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
الديوانية امس السبت عن إلقاء القبض 
علــى عدد مــن املتهمــني واملطلوبني 
للقضاء بعمليــات دهم وتفتيش على 

وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة في 
مناطق متفرقة من احملافظة.

نينوى – مسح ميداني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس السبت ان مفارز من احلشد 
الشــعبي احبط هجوما صاروخيا كان 
القيروان غربي مدينة  يستهدف ناحية 
املوصل، فيما اشــار الــى ضبط قنابر 
هــاون وصواريخ وعبــوات خالل عملية 

مسح ميداني في الناحية.
وقال املصدر إن قوات اللواء 29 وعمليات 

ومديرية مكافحة  املوصل  احلشد غرب 
املتفجرات نفذت عملية مسح ميداني 
في قرية عــني غزال تل قصب وتل بنات 
فــي القيــروان حيث مت رفــع ومعاجلة 
مئات املتفجــرات احلربية من مخلفات 
التخلص منها  "داعــش" بعضهــا مت 

بشكل آمن.

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس الســبت ان قــوة أمنية 
القت القبــض على أثنــني من أخطر 

املطلوبني في احملافظة .
وذكر املصــدر انه وحســب معلومات 
الرد  قوات  ألقت  دقيقة  اســتخباراتية 
الســريع في الفوجني الثانــي والثالث 
مــن اللــواء االول، القبــض على أثنني 
مــن أخطر املطلوبــني قضائياً بجرائم 
القوات  وضرب  تسليب وسطو مسلح 
جنوب  املعقــل  منطقة  فــي  االمنية 
البصرة"، مشــيرا الى ان القوة "عثرت 
بحوزت املطلوبني على سيارة مسروقة، 
ومت تســليمهما الى مكافحــة اجرام 

البصرة".

اعتقال هارب من بادوش في باب الشيخ وسط بغداد * اعتقال متهمين بحوزتهما وثائق ارهابية في التون كوبري
احباط هجوم صاروخي في القيروان غربي الموصل* القبض على أثنين من أخطر المطلوبين في البصرة

الصباح الجديد ـ متابعة:

بالرغم مــن حترير مدينة املوصل من 
سيطرة عناصر تنظيم داعش، إال ان 
احلياة وإيجــاد فرصة للعمل ما تزال 
من االمور الصعبة التي يعاني منها 

أهالي هذه املدينة.
أم مصطفــى، أرملة فــي الـ27 من 
عمرها، أعدم زوجها على يد عناصر 
مضطــرة  فأصبحــت  التنظيــم، 

للعمل وتربية أطفالها الصغار.
وعلــى الرغم مــن اندهاش البعض 
من عمل امــرأة في محل لبيع مواد 
غذائية، بسبب الثقافة احملافظة في 
هذه املدينة، إال انها متكنت من عبور 
هذه املرحلــة، ألنها تعلم بأن عليها 
في النهاية ان حتافظ على اطفالها 
وتربيهم، وخصوصاً بعد وفاة زوجها.

وتقــول أم مصطفى، “انــا الوحيدة 
التــي اعمل في هذا الشــارع الذي 
يســمى بشــارع الفاروق، وقد تعود 
النــاس على ذلــك، ألن العمل ليس 
عيباً، وأفضل من ان يطلب الشخص 
من اآلخرين ليتصدقوا ويعطوه املال، 

ألنه ال توجد اية رعاية”.
وكان تنظيــم داعش إبــان احتالله 
للموصل قد منع النســاء حتى من 
مغادرة املنزل، أو التجول في األماكن 

العامة.
األمم  أجرته  اســتطالع  وفــق  وعلى 

املتحدة، فأن ثلثي فئة الشــباب في 
العراق يؤيــدون حق املرأة في العمل، 

مقارنة بـ%42 فقط من املسنني.
%14 فقط  بــأن  اإلســتطالع،  وبني 

يعملن أو يبحثن عن عمل في العراق، 
مقابل %73 من الرجال، وان هناك 2% 

فقط من النساء يعملن في القطاع 
اخلاص، في حني، أن نســبة البطالة 

تعد هي األعلى فــي نينوى من بني 
كل احملافظات العراقية.

التي  الدموية  الصراعــات  أدت  لقد 
دمــرت البالد منذ ما يقرب من أربعة 
عقــود، إلى مقتل مئــات اآلالف من 
األشخاص وتردي الوضع االقتصادي، 
مما ادى في النهاية الى تفاقم حاالت 
الطالق، فقد أصبحــت امرأة واحدة 
من كل عشــر أســر عراقية تعيل 
وتربي أبناءها، على وفق األمم املتحدة.
ويقول املواطن عــادل زكي، وهو جار 
أم مصطفــى ويأتي إلــى متجرها 
بانتظــام لشــراء الشــوكوالتة أو 
زجاجة من عصيــر الفاكهة، “يجب 
ان تكــون أم مصطفى مثاال يحتذى 

بها”.
أما دانية ســالم، وهي مــن أهالي 
املوصــل، لم تكــن لديهــا احلاجة 
امللحــة للعمل، ولكن بعــد فرارها 
مــع عائلتها من عناصــر التنظيم 
إقليم  أربيل عاصمــة  الى مدينــة 
كردســتان، اصبحت حتــب العمل، 
واالعتماد على نفسها لكسب املال.
فقد عملت دانية البالغة 23 عاماً في 
محل لبيع الزهور، حيث استطاعت 
الباقات وانشــاء  ان تتعلــم ترتيب 

أكاليل من الزهور االصطناعية.
وبعد عودتها مع اسرتها الى املوصل، 
فتحت محالً لبيع جميع انواع الزهور 

في داخل مدينتها.
وقالت دانية، “بالنسبة لي، كان هذا 

حتدياً، فأنا اعدها طريقة لتحســني 
مكانة املرأة في اجملتمع، والتي تغيرت 

كثيراً في اآلونة االخيرة”.
وأضافــت، “هذا احملل هــي خطوتي 
األولى ولدي خططا أخرى سأنفذها 

في وقت الحق”.
وأردفت، “في بداية العمل كان هناك 
بعض االســتغراب، بــأن هناك فتاة 
تعمل وتدير احدى محال بيع الزهور 
فــي املوصــل، باملقابــل كان هناك 
تشجيع كبير من بعض الناس لكي 

اواصل عملي”
أمــا الناشــطة في مجــال حقوق 
بأنه  رمي محمد، فقد أشــارت  املرأة، 
من الضروري ان تقدم الدولة الدعم 
املطلــوب للنســاء ليكــون لهــن 

أعمالهن اخلاصة.
وقالــت “يجب ضمان حقــوق املرأة 
االجتماعية، وخلق فرص العمل لهن 
وضمان مكانتهن في احلياة الثقافية 

والسياسية”.
من جانبه قال مدير قسم التخطيط 
في محافظة نينوى، خلف احلديدي، 
بأن “القروض الصغــرى التي تتراوح 
بني خمســة وعشــرة ماليني دينار 
ستمنح )للنساء والفتيان والفتيات( 
كأولويــة، وســيكون هنــاك دعم 

للشباب بإيجاد فرص عمل لهم”.
ووعد بــأن يحــدث ذلك مبجــرد أن 
تتلقى احملافظة مبلغ املليار دوالر من 

امليزانية الفيدرالية للعراق.

على الرغم من 
اندهاش البعض من 
عمل امرأة في محل 
لبيع مواد غذائية، بسبب 
الثقافة المحافظة 
في هذه المدينة، إال 
انها تمكنت من عبور 
هذه المرحلة، ألنها 
تعلم بأن عليها في 
النهاية ان تحافظ على 
اطفالها وتربيهم، 
وخصوصًا بعد وفاة 
زوجها

 نساء الموصل ينافسن الرجال في سوق العمل

جانب من الشارع املوصلي
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اكساء جميع المحالت 
السكنية مكتملة 

الخدمات في العاصمة

محاضرة لتوعية 
الطلبة بمخاطر 

المخدرات في بابل 

قريبا .. افتتاح مشروع 
صيانة وتأهيل جسر 

حديثة الحديدي

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغــداد ان خطتهــا لعام 2019 
تتضمــن اكســاء جميــع احملالت الســكنية 

املكتملة اخلدمات في العاصمة بغداد .
وذكــرت مديرية العالقــات واالعــالم ان دائرة 
املشاريع احدى تشــكيالت امانة بغداد أعدت 
احملالت  جميــع  إلكســاء  متكاملــة  خطــة 
 ً ً باحملالت االكثر تضررا الســكنية هذا العام بدءا
واملكتملــة اخلدمات باالعتمــاد على جهودها 

الذاتية ومالكاتها الهندسية .
واضافت ان دائرة املشــاريع اجنزت اعمال تطوير 
والرصافة  الكــرخ  عدد من احملــالت بجانبــي 
بالكامل فضال عن صيانة االجزاء املتضررة في 
عدد من الشــوارع املهمــة بالعاصمة ، وبينت 
ان الدائرة أكملت اعمال اكســاء ما مساحته 
أكثر من مليونني ونصف املليون متر مربع خالل 
ً من طرق املرور السريع  عام (2018) شملت عددا
والشوارع الرئيســة واحملالت السكنية واالزقة 

الداخلية املتضررة

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة عــن ان وزارة الداخلية / 
قيادة شــرطة بابل نظمت محاضرة توعية عن 
اخملدرات وخطرها في مدارس احملافظة بالتعاون 
مع مديريــة التربية فيهــا ، موضحة بأن تلك 
اخلطوة تندرج ضمن برامج التوعية التثقيفية 
التي أطلقها القســم لتعزيز ونشــر مفهوم 

الثقافة األمنية  وترسيخها بني الطلبة .
وقال املكتــب اإلعالمي ان تربيــة بابل ابرمت 
تعاوناً مع قســم العالقــات واالعالم في قيادة 
شرطة احملافظة ألقامت محاضرة توعية حول 
اخملدرات وخطرها في املدارس التابعة لها ، حيث 
تطرقت الندوة الــى موضوعة اخملدرات واالبتزاز 
االلكتروني وخطرها وأثرها السلبي على اجملتمع 
وكيفية معاجلتها ، اضافة الى تعريف الطلبة 
مبدى خطورة بث الشائعات التي تفتك باجملتمع 
ليكونوا على قدر من املســؤولية في التعامل 
معها ، مع توعيتهــم بعدم التعاطي مع تلك 
الظواهر اخلطرة ، وكيفية احلد من انتشــارها 
في اجملتمع ، واآللية التي يجب اتباعها للوقوف 
بوجه هذه الهجمة ، فضال عن املواد القانونية 
النافــذة التــي تنظــم كيفيــة التعامل مع 
مرتكبيها والعقوبات املفروضة عليهم خدمة 
للصالح العام . وقد ادار الندوة العقيد احلقوقي 
عادل العناوي احلســيني مدير قسم العالقات 

واالعالم في قيادة شرطة احملافظة . 

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان والبلديــات 
واالشغال العامة عن قرب افتتاح مشروع صيانة 
وتأهيل جســر حديثــة احلديــدي بجزئيه االول 
والثاني والبالغ طولهمــا 487 مترآ وعرضها 7,5 
امتار في محافظة االنبار , عن طريق مديرية طرق 
وجســور االنبار التابعة لدائرة الطرق واجلســور 
العامــة احدى تشــكيالت الوزارة بنســبة اجناز 
وصلت الى %99 وبكلفة مليار و316 مليون دينار.

وذكر املركز االعالمي للوزارة ان للجســر اهمية 
كبيرة فــي ربط محافظــة االنبــار باحملافظات 
الشــمالية وهو يعد اجلســر الرابط بني حديثة 
وناحيــة بروانة ، وقد مت ســحب وصيانة عدد من 
دوب اجلسر وطالئها مبادة االيبوكسي مع تصنيع 
عدد من الطوافــات بدل املتضررة وصب الثقاالت 
لتثبيت الطوافــات وربط اجلســر بحبال الربط 
اخلاصة باجلسور ، اضافة الى انشاء مصد حجري 
للجهة الشرقية للجســر لغرض رفع منسوب 
املاء لضمان اســتوائية اجلسر مع انشاء عوارض 
الثقيلة  متحركة ملداخل اجلســر ملنع احلموالت 
من املرور ونصب كشافات انارة. يذكر ان اجلسر مت 
تشييده في ثمانينيات القرن املاضي وتعرض الى 
اضرار جســيمة خالل هذه املدة الطويلة وتوقف 
العمــل به نتيجــة الوضع االمني ومت املباشــرة 
بأعادة تأهيله عام 2013 وتوقف العمل به نتيجة 
الوضع االمني واستأنف العمل في 9/17/ 2018. 

 

بغداد _ الصباح الجديد:

املالية  الرقابــة  ديوان  تقرير  كشــف 
االحتادي  سياسة وزارة الكهرباء لصيانة 
محطــات إنتاج الطاقــة الكهربائية   
والذي صدر أواخر شــهر حزيران لعام 
2018 ، ماتــزال وزارة الكهرباء تعتمد 
على الشــركات األجنبية في صيانة 
الوحــدات اإلنتاجية ملعدات شــركة 
جنــرال الكترك األميركية وشــركة 
ســيمنس لصيانة (امليجر ) العظمى 
التقرير  عــن وجود  حيــث كشــف 
عالقــة بني كلفــة تنفيذ مشــاريع 
دقة  الكهربائية ومعيار  الطاقة  انتاج 
فكلمــا   (Reliability factor) األداء 
زادت كلفة االداء زادت كلفة املشــروع 
تكاليف  انخفاض  الــى  تؤدي  الكلية 
الصيانة التشــغيلية ، وعليه يترتب 
تصميم املشــروع ، اذ الميكن تنفيذها 

اجملهزة  الوقود  نوعيــة  لرداءة  موقعيا 
للمشــاريع من ( النفط اخلام ، الوقود 
الثقيــل، الغاز الطبيعــي ) اجملهز من 
وزارة النفط . وعلــى الرغم من وجود 
شركات عراقية متخصصة في اعمال 
الصيانة ،كالشــركة العامة لتأهيل 
املنظومات الكهربائية وشركة الزوراء 
التــي تضم خبــرات عراقية  العامة 
ولديهما رخصة تقنية من شــركتي 
ســيمنس االملانية و(ABB) االيطالية 
، كمــا انهــا لــم تســتثمراملعاهد 
التدريبية في بغداد وبعض محافظات 
العراق في تدريب العاملني واســتثمار 
الصيانة  اعمال  اجــراء  طاقاتهم في 
، اال ان وزارة الكهربــاء تعاقــدت مع 
العاملية مثل(شركة جنرال  الشركات 
الكترك وسيمنس األملانية ) في تنفيذ 

الصيانة الدورية .
كما أشــار التقرير الى توقف اربع من 
محطات انتاج الطاقة الكهربائية عن 

العمل وهي ( محطــة الدورة الغازية 
 stxديوانية و  stx ومحطــات ديــزالت
كربــالء ، ومحطة الكحــالء الغازية 
املتوقفــة منــذ اكثر من ســنتني )، 
لعدم توفر التخصيصــات املالية في 
األدوات االحتياطية لصيانتها  شــراء 
وعــدم اعتماد الشــركات احلكومية 
املتخصصــة بصيانة ( املســار احلار ) 

للمحطات الكهربائية .
وخلــص التقريــر الــى جملــة من 
التوصيات منهــا ضرورة توفير األدوات 
االحتياطيــة  وايجــاد نظــام موحد 
لترميزهــا املطلوبــة إلجــراء إعمال 
في  تبادل  واجــراء  الدورية  الصيانــة 
احملطــات    بــني  االحتياطيــة  االدوات 
لضمــان اســتمرار عمــل الوحدات 
وزارة  تنســيق  وضــرورة  اإلنتاجيــة 
لتحســني  النفط  وزارة  مع  الكهرباء 
الطاقة  اجملهــز حملطات  الوقود  نوعية 
في  االقتصاديــة  اجلــدوى  واعتمــاد 

االنتاجية  الوحدات  وتأهيل  تشــغيل 
، كما الــزم التقرير الوزارة تأســيس 
شركات عراقية متخصصة في اعمال 
، واجراء الصيانة  الصيانة الشــاملة 
املطلوبة حملطتــي حديثة الكهربائية 
إلدخالها في تغذية الشبكة الوطنية 
الطاقة  اجــل معاجلــة شــحة  من 
للمنطقة الشمالية والغربية لصيف 
2018 . يذكــر ان العــراق يعتمد على 
احملطــات الغازيــة بصورة اساســية 
النتاج طاقتــه الكهربائية ، التي هي 
حتتاج الى اعمال صيانة دورية ، خاصة 
تلك التي تتجاوز ســاعات تشغيلها 
التصميميــة لضمــان اســتمرارية 
 ، االنتاجية  عملها واستغالل طاقتها 
فضال عن احملطات احلرارية التي تعمل 
للتوقف  لتعرضها  متدنيــة  بطاقات 
يســبب عدم توفر االدوات االحتياطية 
واملبالغ اخلاصــة بأعمال صيانتها من 

قبل الشركات العاملية . 

تقرير

عزوف وزارة الكهرباء عن الشركات الوطنية
 لصيانة محطات انتاج الطاقة

البصرة _ سعدي السند:

عبداحلســني  الدكتــور  بحضــور 
تربية  عام  مدير  سلمان عبداحلسن 
البصرة ، وعدد كبيــر من التربويني 
املدني  اجملتمــع  منظمــات  وممثلي 
اقامت منظمة   ، املــدارس  وتالميذ 
الســنوي  مهرجانها  اليونســيف 
للتربية األيجابيــة ونبذ العنف في 
املدارس بالتعــاون مع تربية البصرة 

في حدائق متنزه البصرة العائلي .
الذي  املهرجــان  فعاليات  ابتــدأت 
حمل شعار (التربية األيجابية حتقق 
ذات االطفال وتنمي شــخصيتهم 
) بتــالوة من الذكــر احلكيم وعزف 
دقيقة  والوقوف  الوطني  النشــيد 
صمت حــدادا على ارواح شــهداء 
ملدير  كلمــة  اعقبتهــا   ، العــراق 
عــام تربية شــكر فيهــا منظمة 
اقامــة هكذا  علــى  اليونســيف 
املستمرة  وعلى فعالياتها  مهرجان 
لدعــم القطاع التربــوي ، موضحا 
بأن املديرية تســعى دائما الى نشر 
مفاهيم احملبة والسالم وتربية جيل 
مبعزل عن األزمــات موجها املالكات 
التربويــة بعــدم اللجــوء للعنف 

والتوبيخ .
 وفي كلمة له أثنى ماتسيري مدير 
اليونسيف في اجلنوب على  مكتب 
لشــتى  البصرة  تربية  اســتجابة 
برامــج املنظمة وســعيها الدامة 
الشراكة من اجل مستقبل افضل 
لألطفال ، بعدهــا قدمت فعاليات 
جميلــة لعدد من اطفــال مدارس 
مركز احملافظة تنوعت بني األناشيد 
والقصائد  املســرحية  واملشــاهد 
والتــي اكدت علــى مفاهيم احملبة 
والســالم وحب الوطن ونبذ العنف 
وتوفيــر اجــواء آمنــة ألجيالنا مبا 
يضمن حقوقهم التامة في العيش 

اآلمن مبنأى عن األزمات .
بعــض  تكــرمي  مت  اخلتــام  وفــي   
الشــخصيات التي اســهمت في 

وكذلك  اليونســيف  برامــج  دعم 
جميع االطفال املشاركني في اجواء 

احتفالية رائعة.

دورة جديدة للمرشدين التربويني 

وأقامت شــعبة شــعبة االرشــاد 
التربوي بالتعاون مع مؤسســة أثر 
للتنمية والتدريب دورة للمرشــدين 
التربويــني مــن كال اجلنســني في 
من  عدد  بأشــراف  املؤسسة  قاعة 

احملاضرين اخملتصني .
وقد تركزت الدورة حول كيفية ملء 
السجالت االرشادية وكتابة التقرير 

بشكل  التربوي  لالرشــاد  الفصلي 
مفصــل ، فيما اعرب املشــاركون 
في الدورة عن استفادتهم من هذه 
الــدورات التي من شــأنها ان تزيد 
مــن خبراتهم وتعمــق جتاربهم مما 
عملهم  على  ايجابيا  ســينعكس 

في املدارس.

دورة التعليم الدامج 
واملدير املطور في الزبير

وتفقد الدكتور عبداحلسني سلمان 
البصرة  تربية  عام  عبداحلسن مدير 
برفقــة مدير قســم تربيــة الزبير 

املشرفني   من  وعدد  حاجم  حســن 
املطور  واملدير  الدامج  التعليم  دورة 
التي يقيمها القســم فــي قاعة 
الزبير  ابــن  مصعــب  متوســطة 
مبشــاركة ٤٠ مديــرا مــن مدارس 

القضاء . 
وقد اكــد املديرالعــام على اهمية 
هذه الدورات التي تأتي ضمن برنامج 
تعــاون بــني وزارة التربيــة واملركز 
الثقافي البريطاني التي تهدف الى 
تطوير قابليات اداراتنا وزيادة خبراتها 
من اجل تعليــم افضل  واثنى على 
جهــود احملاضرين واملشــاركني في 
اجنــاح هذه الدورات التــي تقام في 

لتســتوعب  البصرة  واطراف  مركز 
جميع مدراء مدارســنا ضمن دورات 

فاعلة و متسلسلة.

دورة التوعية الصحية
 والنفسية للمرشدين واملرشدات

لتربية  العامــة  املديرية  واقامــت 
العام  التعليــم  - قســم  البصرة 
واملالك - شــعبة االرشــاد التربوي 
وبالتعاون مع دائــرة صحة البصرة 
ومؤسســة أثر للتنميــة والتدريب 
دورة ( التوعية الصحية و النفسية) 
للمدة من ٧  واملرشدات  للمرشدين 

لغاية ٨ من الشهر اجلاري في قاعة 
املؤسسة . 

وتعد هذه الدورة التي يشارك فيها 
٣٠ مرشــدا ومرشــدة مــن مركز 
احملافظة كوجبة اولــى على جانب 
كبيــر مــن األهمية ، حيــث تلقى 
املشــاركون محاضــرات في مجال 
حيوية  مواضيع  تتضمــن  التوعية 
على يد متخصصــني لزيادة خبرات 
مرشــدينا في التعامل مع الطلبة 
والتالميذ على وفق احدث مفاهيم 
األرشاد التربوي وايجاد احللول لشتى 
في  والنفسية  الصحية  املشكالت 

مدارسنا.

بالتعاون مع مديرية تربية البصرة

تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف

«اليونسيف» تقيم مهرجانها السنوي للتربية 
االيجابية ونبذ العنف في المدارس

وتعد هذه الدورة على 
جانب كبير من األهمية ، 
تضمنت مواضيع حيوية 

على يد متخصصين 
لزيادة خبرات مرشدينا 
في التعامل مع الطلبة 

والتالميذ على وفق 
احدث مفاهيم األرشاد 

التربوي

مدير عام تربية البصرة يحضر مهرجان منظمة اليونيسيف للتربية اإليجابية ونبذ العنف

 الديوانية - الصباح الجديد:
للتربية  العامة  املديرية  كشفت 
فــي محافظــة الديوانيــة عن 
انتهائها من االستعدادات الجراء 
الدراسي  العام  امتحانات نصف 
احلالي مؤكــدة ترميم نحو 400 
(مدرستنا  حملة  ضمن  مدرسة 
بيتنــا) واقامت سلســلة دورات 
مدير   1238 شــملت  تدريبيــة 
(املدير  ومديــرة ضمن مشــروع 
املطور) وتنفيذ حملة موســعه 
في  والسبورات  الرحالت  الصالح 
العشرات من املدراس بجود ذاتية 
مشــيدة بنتائج رفع مســتوى 
التنسيق بينها وبني شتى اجلهات 
االشــراف  ومنها  العالقــة  ذات 
التربوي ، مشددة اجراءت الرقابة  
واملتابعة على املدراس احلكومية 
واالهلية ان واحد مشــيدة بدور 
الوزارة الداعم جلهود الرقي بواقع 

التربية والتعليم .
وافــاد املدير العــام للتربية في 
عقيــل  الديوانيــة  محافظــة 
اجلبوري فــي تصريــح خص به 
«الصباح اجلديد» ان املديرية انهت 
االمتحانات  الجراء  استعداداتها 
النصفية للموســم الدراســي 
2018-2019 موضحا ان االجراءات 
شــملت ســند نواقص املدارس 

بالكــوادر التعليميــة التــي مت 
تعيينهم مؤخرا من خالل درجات 
وجتهيز  واالســتحذاف  احلــذف 

املســتلزمات  بجميع  املــدارس 
الضرورية التي حتتاجها في اثناء 
االمتحانات وترميم وصيانة نحو 

400 مدرســة واصالح العشرات 
من الســبورات والرحالت وبقية 
خــالل  املدرســية  املوجــودات 

تنفيذ حملة ( مدرســتنا بيتنا) 
التي اســتنفرت فيهــا مديرية 
الى  اضافة  اجلهــود  التربية كل 
الثابتة  الورش  من  العديد  اقامة 
واملتحركــة التي عنــت باصالح 
طال  التي  املدرســية  محتويات 
ان  الى  مشــيرا   ، اســتعمالها 
تبذلها   التي  املشــتركة  اجلهود 
مديريــة التربيــة وبالتنســيق 
مع جميع اجلهــات ذات العالقة 
اثمرت  التربوي  االشــراف  ومنها 
عن حتقيق العديــد من االجنازات 
بالتربيــة والتعليــم ، مؤكــدا 
استمرار اللجان الرقابية بتنفيذ 
زيارات تشمل جميع املدارس حلث 
اداراتها على بذل املزيد من اجلهود 
مع قــرب امتحانات نصف العام 

الدراسي احلالي .
واكد املديــر العام حاجة مديرية 
جديدة  تعيني  لدرجــات  التربية 
علــى الرغــم من اســتفادتها 
درجــات احلــذف واالســتحذاف 
التــي ســاعدت الى حــد كبير 
املدارس  من  البعض  نقص  لسد 
، موضحــا ان مــدارس تقع في 
مناطق بعيدة عن مركز احملافظة 
حتتــاج الــى امتــام كوادرها من 
خالل تخصيص درجات وضيفية 
جديدة ولفت اجلبــوري الى قيام 

املديرية العامة بتكثيف اجراءات 
املتابعة لسير العمل في املدارس 
االهلية ملنــع حتولها الى مدارس 
التربية  جتارية تؤثر على مستوى 
والتعليــم ، محــذرا اداراتها من 
اجــراءات صارمة ســتتخذ في 
حال ثبــوت اخملالفات للتعليمات 
والتوجيهات التي تصل حد غلق 
العام  املدير  واشــاد   . املدرســة 
بالدور الذي لعبته اقسام مديرية 
التربيــة خالل االشــهر املاضية 
والذي اســفر عن اقامة العديد 
من الدورات االرشــادية والندوات 
التثقيفية التي حتتاجها املالكات 
التعليمية والتدريسية خصوصا 
املتعلقة بتأهيــل ادارات املدارس 
، مبينــا ان مديرية التربية اقامة 
املدير  الــدورات ضمن مشــروع 
املطــور شــملت 1238 مديــرا 
ومديرة جلميع املدارس احلكومية 
11 قاعة  واالهليــة وزعو علــى 
مناطق  عمــوم  فــي  تدريبيــة 
احملافظة ، داعيا الــى اولياء امور 
التالميذ الى اخذ دورهم الفاعل 
واملؤثــر الى حتســني مســتوى 
ابناءهم من خــالل التواصل مع 
اثر  ملــا لذلك من  املدارس  ادارات 
التالميذ  تأهيــل  علــى  ايجابي 

تربويا وتعليميا.

اشاد بدور الوزارة الداعم لجهود النهوض بواقع التربية والتعليم

مدير عام تربية الديوانية: انهينا استعداداتنا لخوض امتحانات نصف السنة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقــد رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو الصني من 
جديد امس االول اجلمعة بســبب احتجاز كنديني اثنني 
ودافع عن اعتقال بالده مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة 
بناء على طلب الواليات املتحدة والذي أدى إلى نشــوب 

خالف دبلوماسي بني كندا والصني.
وقال للصحفيني في مدينــة ريجينا بغرب كندا »من 
املؤســف اعتقال الصني بشــكل تعسفي ومجحف 

مواطنني كنديني«.
واعتقل الكنديان الشــهر املاضي بعد اعتقال منغ وان 
تشــو املديرة املالية لشركة هواوي الصينية العمالقة 
لتكنولوجيــا االتصاالت في األول مــن كانون األول في 

فانكوفر.
وقال السفير لو شاي في مقال في صحيفة هيل تاميز 
التي مقرها أوتاوا يوم األربعاء إن مطالب كندا باإلفراج 
عــن الرجلني تعكــس »الكيل مبكيالــني“ الناجم عن 

»الغرور الغربي وفكرة تفوق العرق األبيض«.
وقال ترودو عندما ســئل عن هذه التصريحات إن كندا 
تتصرف ببســاطة وفقا لســيادة القانون. وأُفرج عن 
منــغ بكفالة وتقيم حاليا في منزلها في فانكوفر في 

انتظار إجراءات أخرى لتسليمها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال زعيما حزبني متنافســني في واليــة أوتار براديش 
الهندية الواقعة في شــمال البالد إنهما سيتحالفان 
في محاولــة لهزمية حزب بهاراتيــا جاناتا احلاكم في 

انتخابات عامة جترى في أيار.
وقال حزبــا ســاماجوادي وباهوجان ســاماج، اللذان 
يتمتعان بشعبية كبيرة بني أوساط الطبقة العاملة 
في أوتار براديش ويتزعمهما رئيســا وزراء سابقان في 

الوالية، إنهما سيخوضان االنتخابات كفريق.
ووالية أوتــار براديش هي أكبر واليــات الهند من حيث 
عدد السكان وميثلها ســدس أعضاء البرملان وهو عدد 
التمثيل األعلى لوالية منفردة. وعادة ما يشــكل احلزب 
الــذي يفوز بأغلبية مقاعد الواليــة احلكومة االحتادية 

فيما عدا استثناءات وقعت في التسعينيات.
وقال زعيمــا احلزبني في مؤمتر صحفي مشــترك يوم 
السبت إنهما سيرشحان أعضاء من حزبيهما لشغل 
38 مقعدا لكل حزب من أصل 80 مقعدا متاحا للوالية 
فــي البرملان فيما لن يتقدما بأي مرشــحني لشــغل 
املقاعد األربعة الباقية التي تضم مقعدين شــغلهما 
عبــر التاريخ مرشــحني من حــزب املؤمتــر وهو حزب 

املعارضة الرئيسي في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع انفجار قوي في مخبز بوســط باريس صباح 
امس السبت ما أدى إلى سقوط عدد من اجلرحى 
وحتطم زجاج واجهات محالت محيطة إثر تسرب 
للغاز، كما أعلنت الشرطة وصحافيون من وكالة 

فرانس برس في املكان.
واندلع حريق بعد االنفجار الــذي وقع في الدائرة 
الفرنسية، وهي منطقة  العاصمة  التاسعة في 

سكنية وجتارية.
وأظهرت صور نشرت على تويتر ركاما متناثرا في 
الشارع، فيما دمر الدور األسفل للمبنى واشتعلت 
فيه النيران. كما تعرضت سيارات متوقفة الضرار.
وشــاهد مراســل فرانس برس عناصــر االطفاء 
يخرجــون شــخصا على األقل علــى حمالة من 
املبنى. وهرع عناصر اإلطفاء الخماد احلريق وإجالء 
عدد من سكان املبنى مستخدمني الساللم فيما 
عاجلت فرق االسعاف عددا من املصابني في مكان 
احلادثة، وصــدرت مخاوف ما لبثــت ان تبدد، بأن 
يكون االنفجار بفعل من جماعة السترات الصفر، 
وبددت الشــرطة الفرنســية اخملاوف خالل دقائق 

باعالنها ان االنفجار نتج عن انفجار انبوبة غاز.
يذكر ان جماعة الســترات الصفر كانت حتركت 
منذ صباح امس لتواصل احتجاجاتها لألســبوع 

التاسع.

رئيس وزراء كندا ينتقد 
الصين بسبب احتجاز 

مواطنين كنديين

حزبان متنافسان 
يتحالفان في الهند ضد 

الحزب الحاكم

انفجار مخبز في باريس 
وال عالقة للسترات 

الصفر

ـ الصباح الجديد: متابعةـ 

أفاد الناطق باسم التحالف الذي 
حملاربة  املتحدة  الواليــات  تقوده 
الكولونيل  »داعــش«  تنظيــم 
االول اجلمعة  رايان أمس  شــون 
بأن قوات التحالف بدأت عملية 
االنسحاب من سورية، في إشارة 
إلى بدء سحب تلك القوات الذي 
شــابته رســائل متضاربة من 

مسؤولني أميركيني.
ترامب  دونالــد  الرئيس  وأعلــن 
الشــهر املاضي عزمه ســحب 
ســورية  من  األميركية  القوات 
البالــغ قوامها 2000 فــردا، ما 
انضموا  الذيــن  احللفــاء  فاجأ 
إلى واشــنطن في قتال تنظيم 

»داعش« في سورية.
»بدأ  التحالــف  إن  رايــان  وقال 
املــدروس  انســحابنا  عمليــة 
من ســورية، وحرصــاً على أمن 
العمليات، لن نعلن جداول زمنية 
أو مواقــع أو حتــركات محــددة 
للقــوات«. وذكرت وكالة اإلعالم 
أمس  أعلنت  روسيا  أن  الروسية 
الواليات  بأن  انطباعــاً  أن لديها 
املتحدة تريد البقاء في ســورية 
علــى رغم اإلعالن عن ســحب 

القوات.
وقال سكان قرب معابر حدودية 
تستخدمها  ما  عادة  العراق  مع 
القوات األميركيــة في الدخول 
واخلروج من سورية إنهم لم يروا 
حتركات واضحة أو كبيرة للقوات 

البرية األميركية أمس.
وأضاف هــذا القــرار مزيداً من 
الغموض على احلرب الســورية 
املســتمرة منذ نحو 8 سنوات، 
وسلســلة من االتصاالت بشأن 

كيفيــة مــلء الفــراغ األمني 
في أعقــاب انســحاب القوات 
التي  املناطــق  من  األميركيــة 
تتمركز فيها في شمال سورية 

وشرقها.
حملة  شــّن  إلى  تركيا  وتهدف 
ضد القــوات الكردية املتحالفة 
ومن  املتحــدة،  الواليــات  مــع 
ناحية أخرى يرى اجليش السوري 
فرصة  وإيران  روسيا  من  املدعوم 
من  ضخمة  مساحة  الستعادة 

األراضي.
وأشار مستشــار األمن القومي 

األميركــي جون بولتــون إلى أن 
حماية األكراد حلفاء واشــنطن 
مســبقاً  شــرطاً  ســتكون 
دفع  ما  األميركي،  لالنســحاب 
طيب  رجــب  التركي  الرئيــس 
ووصف  توبيخــه  إلى  أردوغــان 

تعليقاته بأنها »خطأ فادح«.
وقــال وزير اخلارجيــة األميركي 
مايــك بومبيــو، الــذي يقــوم 
بجولة في الشــرق األوسط، إن 
االنسحاب لن يتوقف على رغم 
التهديــدات التركيــة. واجتهت 
التي تسيطر  الكردية  اجلماعات 

على شمال سورية إلى موسكو 
ودمشــق على أمل إبــرام اتفاق 
سياســي يردع تركيــا ويحمي 

حكمهم الذاتي في الشمال.
وفي روســيا، أعلنــت الناطقة 
اخلارجيــة ماريــا  وزارة  باســم 
زخاروفا أن من املهم أن يبدأ أكراد 
ســورية وحكومة دمشق حواراً 
االنســحاب  خطط  ضــوء  في 
األميركية. وأضافت للصحافيني 
أنــه يتعــني نقــل الســيطرة 
على األراضي التي تنتشــر بها 
احلكومة  إلى  األميركية  القوات 

الســورية. وقالــت: »فــي هذا 
بني  لبدء حــوار  يكون  الشــأن، 
األكراد ودمشــق أهمية خاصة، 
فاألكراد جزء ال يتجزأ من اجملتمع 
الســوري«. وقال مسؤول كردي 
بارز لـ«رويترز« األســبوع املاضي 
موسكو  على  عرضوا  األكراد  إن 
خارطة طريق التفاق مع دمشق، 
السورية  اخلارجية  أعلنت  بينما 
عــن تفاؤلها باســتئناف احلوار 
مع األكــراد. ورحب وزير خارجية 
فرنســا جــان إيــف لــو دريان، 
املشــاركة في التحالف بقيادة 

الواليات املتحــدة، مبا يعتقد أنه 
إبطاء لالنسحاب األميركي بعد 
ضغــوط من حلفاء واشــنطن. 
تلفزيونية:  مقابلــة  فــي  وقال 
ســيتم  االنســحاب  إن  »قالوا 
بطريقة أبطأ، وذلك على األرجح 
املتنوعــة  الضغــوط  نتيجــة 
التي رمبــا حدثت مبا في ذلك من 
فرنســا«. وفي اعتــراف نادر بأن 
القوات الفرنسية موجودة أيضاً 
في سورية، قال لو دريان أن هذه 
التوصل  عند  ســتغادر  القوات 

إلى حل سياسي في البالد.

من دون اعالن مسبق او جدول زمني

انسحاب بطيء للقوات األميركية من سورية 
وتركيا تعتزم حملة ضد قواتها الكردية

أشار مستشار األمن القومي 
األميركي جون بولتون إلى أن 

حماية األكراد حلفاء واشنطن 
ستكون شرطًا مسبقًا 

لالنسحاب األميركي، ما دفع 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان إلى توبيخه ووصف 
تعليقاته بأنها خطأ فادح
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متابعة ــ الصباح الجديد:

دعا برملان فنزويال املؤسسة الوحيدة 
التي تســيطر عليهــا املعارضة في 
البالد امس االول اجلمعة، إلى تعبئة 
في 23 كانون الثاني من أجل تشكيل 
تنصيب  انتقاليــة«، غداة  »حكومة 
الرئيس نيكوالس مادورو لوالية ثانية 

وسط اعتراضات.
البرملان خوان غايدو أمام  وذكر رئيس 
نحو ألــف من أنصــار املعارضة في 
كراكاس، بأن دســتور فنزويال مينحه 
الشــرعية لتولي السلطة في إطار 

حكومة انتقالية.
أعلــن  الفنزويلــي  البرملــان  وكان 
في اخلامــس من كانــون الثاني أنه 
وقال  الوحيدة،  الشــرعية  السلطة 
انتقالية«  »حكومة  سيشــكل  إنه 

قبل تنظيم انتخابات جديدة.
وقــال غايدو »هل يكفي التمســك 
بدستور في ظل ديكتاتورية؟ ال. يجب 
أن يحملنا الشعب الفنزويلي واجليش 

واألسرة الدولية إلى السلطة«.
ودعا رئيس البرملان إلى »تعبئة كبيرة 
في جميــع أنحاء فنزويــال« في 23 
كانــون الثاني. ويرتدي هــذا التاريخ 
طابعا رمزيا كبيرا في ذكرى سقوط 
الديكتاتور ماركــوس بيريز خيمينيز 

في 23 كانون الثاني 1958.
وصف  التصريحات،  هــذه  على  وردا 
مادورو املعارضة بأنها »صبية صغار«، 
وســخر من »انقالب تويتري« يستند 
التواصل  إلى تكهنات علــى مواقع 

االجتماعي.
مــن جهتهــا، ردت وزيرة الســجون 
تويتر  علــى  بتغريدة  فاريــال  إيريس 
هددت فيهــا غايدو، مؤكدة أن لديها 
زنزانة جاهزة لــه. وقالت فاريال »آمل 
لنعرف  أن تعني حكومتك بســرعة 

من سيرافقك«.
*دعم خارجي لرئيس البرملان 

وقــال جون بولتون مستشــار األمن 
القومــي للرئيس األميركــي دونالد 
إنــه »يدعم بقــوة اجلمعية  ترامب 
الشرعي  الفرع  الفنزويلية  الوطنية 

انتخبه  الذي  احلكومــة  الوحيد من 
الشعب الفنزويلي«.

وأكد انــه يدعم خصوصــا »القرار 
الشجاع« الذي اتخذه غايدو بإعالنه 

أن مــادورو »ال يتولى رئاســة البالد 
بشكل شرعي«.

العام  األمني  اعترف  واشــنطن  وفي 
ملنظمــة الــدول األميركيــة لويس 
أملاغرو بغايدو رئيسا للدولة، بصفته 
رئيسا للهيئة الشــرعية والوحيدة 
فــي فنزويــال.  وكتــب أملاغــرو في 
تغريدة »نرحب بتولي غايدو رئاســة 
فنزويال بالنيابــة«. من جهتها، دعت 
احلكومة اليمينيــة القومية بقيادة 
البرازيل غايدو  جاير بولســونارو في 
إلى االستعداد »لتولي رئاسة فنزويال 
دســتوريا«. وطلب جزء من املعارضة 
من خــوان غايدو أن يقســم اليمني 
كرئيــس للبالد بســبب »الفراغ في 
الســلطة« حاليا، علــى حد قولها، 
بعد رفــض النواب وجــزء كبير من 
األسرة الدولية لتولي الرئيس مادورو 

املنصب لوالية ثانية.
وبحســب الدســتور، يتعــنّي على 
الرئيس أن يؤدي القسم أمام البرملان. 
لكن مادورو )56 عاما( أدى اليمني أمام 

احملكمة العليا.
قبيل ذلــك، قــال جون بولتــون إن 
»التنصيب  بـ  تعترف  لن  واشــنطن 

مــادورو«  للدكتاتــور  الالشــرعي 
رئيســا لفنزويال. وأضاف في تغريدة 
»سنســتمر في زيادة الضغط على 
هــذا النظــام الفاســد، وفي دعم 
اجلمعية الوطنية الدميوقراطية، وفي 
الدعوة إلى احلرية والدميوقراطية في 

فنزويال«.
من جهته، دعا وزير اخلارجّية األميركي 
مايــك بومبيو الشــعب الفنزويلي 
إلــى العمل مع اجلمعيــة الوطنية. 
وأشــارت وزارة اخلارجيــة األميركية 
اخلميس املاضي إلى أن بومبيو حتدث 
هاتفيا مع رئيــس اجلمعية الوطنية 
الواليات  التــزام  و«كّرر  الفنزويليــة 
املّتحــدة إزاء اجلمعّيــة الوطنّيــة، 
املؤّسســة الشــرعّية الوحيدة في 

فنزويال ،« بحسب ما جاء في بيان.
ويحكــم مــادورو خليفــة الرئيس 
-1999( تشــافيز  هوغــو  الراحــل 
2013( فنزويــال مدعوما من جمعية 
تأسيســية تضم مناصرين للنظام، 
ومن اجليــش الذي منــح صالحيات 

اقتصادية كبيرة.

غداة تنصيب نيكوالس مادورو لوالية ثانية

رئيس البرلمان المعارض يدعو إلى تعبئة لتشكيل »حكومة انتقالية« 
تقـرير

القوات االميركية في سوريا

 نيكوالس مادورو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف حقوقي عن منظمة مينية 
ملكافحة اإلجتار بالبشر أن ميليشيا 
احلوثــي اختطفــت 120 امرأة في 
صنعاء، منهــن مت احتجازهن لدى 
البحث اجلنائي اخلاضع لالنقالبيني.

وأشــارت املنظمــة، وفقــا لقناة 
»العربية احلــدث« اإلخبارية، امس 
أن هذا املشــهد  إلــى  الســبت، 
تكــرر كثيــرًا منذ بــدء االنقالب 
رافقه  والــذي  الشــرعية،  علــى 
شــن االنقالبيني حمــالت توقيف 
املعارضني  بصفــوف  واعتقــاالت 
وزعماء  والناشــطني  السياسيني 
القبائــل. وأشــار التقريــر إلى أن 

املنظمــة تواصلــت مــع اجلهات 
األمنيــة ومن بينهــا إدارة البحث 
اجلنائي التي يديرها حوثيون، الذين 
أنكــروا وجود محتجــزات لديهم، 
لكن التحريــات احلقوقية حصلت 
على معلومــات تفيد بأن عددا من 
النســاء اخملتفيات محتجزات لدى 
ولفتت  احلوثيــة.  اجلنائيــة  اإلدارة 
املنظمة إلى أن هناك شــخصيات 
حوثية حصلــت على مبالغ مالية 
كبيرة مقابل اإلفراج عن احملتجزات، 
على  عــدة  أشــهر  مــرور  بعــد 
احتجازهــن وخطفهن وتعرضهن 

للتعذيب.
وأوضح التقرير أن احملتجزات اتهمن 

شــخصيات فــي اجلهــاز األمني 
احلوثي، من بينهم شخصان يدعيان 
أحمد مطر، وحسن بتران، بالتورط 
في جرائم االختطاف واالســتيالء 

على أموالهن ومجوهراتهن.
اندلعــت  آخــر،  وعلــى صعيــد 
اشتباكات صباح امس السبت في 
مدينة احلديدة اليمنية بني القوات 
املواليــة للحكومــة واملتمرديــن 
احلوثيني، رغم الهدنة الهشــة في 
بحســب  االســتراتيجية  املدينة 

مراسلة لوكالة فرانس برس.
وتــرّددت في القســم اجلنوبي من 
املدينة املطلــة على البحر االحمر 
في الســاعات األولى مــن صباح 

امــس الســبت أصــوات طلقات 
باالسلحة  واشــتباكات  مدفعية 

الرشاشة، وفقا للمراسلة.
ويســري وقف إطالق النــار الهّش 
تبادل  في محافظة احلديدة وسط 
لالّتهامات بخرقه منذ دخوله حيز 

التنفيذ في 18 كانون االول.
ويسيطر املتمّردون على اجلزء األكبر 
من أرجــاء املدينة، بينمــا تتواجد 
القــوات احلكومية عنــد أطرافها 

اجلنوبية والشرقية.
ومبوجــب االتفــاق الــذي أبرم في 
الســويد في 13 كانون االول ، وافق 
املتمردون على إعادة االنتشــار من 
احلديدة. وتدخــل عبر ميناء مدينة 

احلديدة غالبية املســاعدات واملواد 
الغذائية. وكانت منّسقة الشؤون 
االنســانية لــدى االمم املتحدة في 
اليمــن ليــز غرانــدي زارت ميناء 
والتقت مسؤولني  اجلمعة  احلديدة 
محليني هنــاك. وقــال مدير فرع 
الهيئــة الوطنية إلدارة وتنســيق 
الرازحي  جابر  اإلنســانية  الشؤون 
لوكالــة فرانــس برس أن ســبب 
زيارتها هــو »اإلطالع على األوضاع 
وصول  مــن  ،والتأكد  اإلنســانية 
املســاعدات عبــر املينــاء مبوجب 

اتفاقية ستوكهولم )السويد(«.
ومينــاء احلديدة هــو نقطة دخول 
املساعدات الغذائية إلى 14 مليون 

مينــي على حافــة اجملاعــة، وفقاً 
ألرقام األمم املتحدة، ويشكل جبهة 

رئيسية في حرب اليمن.
احلوثيني  بــني  احلرب  تصاعــدت  و 
املدعومني من إيران والقوات املوالية 
للرئيس عبد ربه منصور هادي في 
آذار 2015 عندمــا هــرب هادي إلى 
الســعودية وتدخل التحالف الذي 
تقوده الســعودية في البلد. ومنذ 
احلــرب حوالي  احلــني، قتلت  ذلك 
10 آالف شــخص، وفقــاً ملنظمة 
الصحة العاملية، رغم أن منظمات 
حقــوق اإلنســان تقــول إن عدد 
القتلى احلقيقي قد يبلغ خمســة 

أضعاف ذلك.

120 مرأة اختطفهن الحوثيون واشتباكات في الحديدة رغم الهدنة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
الواليات  إن  اجلمعــة  االول  امــس 
في  املشــاركة  تعتــزم  املتحــدة 
اســتضافة قمة دولية تركز على 
إيران،  وحتديدا  األوســط،  الشــرق 

الشهر املقبل في بولندا.
اإليراني  اخلارجيــة  وزيــر  ورفــض 
محمد جواد ظريف القمة املزمعة 
بوصفهــا "عرضــا هزليا يائســا 
مناوئا إليران". وقــال وزير اخلارجية 
حملطة  بومبيو  مايــك  األميركــي 
القمة  إن  التلفزيونية  نيوز  فوكس 
"ستركز على االستقرار في الشرق 

األوسط والسالم واحلرية واألمن في 
هذه املنطقة، وهذا يشمل عنصرا 
مهما وهو ضمــان أال يكون إليران 

تأثير مزعزع لالستقرار".
وقال بومبيو إن االجتماع "سيضم 
عشــرات الــدول مــن كل أنحاء 
العالــم، من آســيا، و أفريقيا، من 
دول النصف الغربــي، أوروبا أيضا، 
والشرق األوســط بالطبع". ويقوم 
أيام  ثمانية  بومبيو بجولة تستمر 

بالشرق األوسط.
وقال بومبيو أثناء اجلولة إن الواليات 
جهودهــا  "تضاعــف"  املتحــدة 
للضغط على إيران وتسعى إلقناع 

حلفائها في املنطقة بأنها ملتزمة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مبحاربة 
على الرغــم من قــرار ترامب في 
اآلونــة األخيــرة ســحب القوات 
وســحب  ســوريا.  من  األميركية 
ترامــب بــالده العــام املاضي من 
االتفاق النــووي اإليراني املبرم عام 
بإعــادة فرض عقوبات  2015 وقام 
الشــركاء  وســعى  طهران.  على 
اآلخرون فــي االتفاق وهم بريطانيا 
وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني إلى 
االنهيار  االتفــاق من  احلفاظ على 
وذلك رغم حدث حتول في األسبوع 
املاضي عندما حترك االحتاد األوروبي 

لفرض بعض العقوبات على إيران.
البولندي  اخلارجيــة  وزيــر  وقــال 
ياتسيك تشــابوتوفيتش في بيان 
إنــه علــى الرغم من دعــم بالده 
األوروبــي للحفاظ  االحتــاد  جلهود 
على االتفاق النووي فإن االتفاق "ال 
مينع إيران من األنشــطة املزعزعة 
الســتقرار املنطقة“ وأبدى أمله أن 
املواقف  تقريب  عن  املؤمتر  يســفر 

األميركية واألوروبية.
الدعوة ألكثر  أنه مت توجيه  وأضاف 
من 70 دولة حلضور املؤمتر من بينها 

كل دول االحتاد األوروبي.
وقــال ظريــف على تويتــر "نذكر 

املناهض  املؤمتر  يســتضيفون  من 
إليران واملشــاركني فيــه أن الذين 
حضروا العرض األمريكي الســابق 
املناهض إليران إما ماتوا أو أصبحوا 
وإيران  أو مهمشــني.  موصومــني 

أقوى من أي وقت مضى".
وأضــاف "فــي حني أنقــذت إيران 
البولنديــني فــي احلــرب العاملية 
الثانيــة تســتضيف )بولندا( اآلن 

عرضا هزليا يائسا مناوئا إليران".
وزارة اخلارجية األميركية إن  وقالت 
في  قوية مشتركة  هناك مصالح 
استقرار الشرق األوسط. وأضافت 
ســيناقش  الوزاري  ")االجتمــاع( 

القضايا احلساسة  سلســلة من 
تشــمل اإلرهاب والتطرف وتطوير 
األســلحة  وانتشــار  الصواريــخ 
والتجارة البحرية واألمن وتهديدات 
اجلماعــات التــي تخــوض حروبا 
بالوكالة في الشــرق األوســط". 
في  بومبيو خــالل جولته  ويحاول 
الشــرق األوسط حشد الدعم في 
املنطقة في ظــل وجود مجموعة 
تشــمل  الراهنة  القضايــا  مــن 
انســحاب القــوات األمريكية من 
السعودي-القطري  واخلالف  سوريا 
ومقتل الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي.

أميركا تشارك في استضافة قمة دولية في بولندا تركز على إيران
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت املستشــارة األملانية أنغيال مركل أمس، 
أن بالدها »تــدرك مســؤوليتها التاريخية« عن 

»معاناة« اليونان خالل احلقبة النازية.
جاء ذلك أثناء أول زيارة لهــا إلى أثينا منذ العام 
2014، ســعت خاللها الى تهدئــة أجواء متوترة 
مع برلني خــالل األزمة اليونانية )2010-2014(، إذ 
إن أملانيا مرتبطة في أذهان اليونانيني بسياسات 
التقشــف الصارمــة التي ُفرضت علــى البالد، 
لتجّنب تخلفها عن دفع مســتحقاتها وتفّكك 

منطقة اليورو.
وخالل محادثات اخلميس مع رئيس الوزراء اليوناني 
أليكسيس تسيبراس، أشادت مركل بتضحيات 
واعترفت بشــجاعة  األزمــة  اليونانيــني خالل 

احلكومة اليونانية في ملف اسم مقدونيا.
الرئيس  وقالت املستشــارة أمس قبل لقائهــا 
»نــدرك  بافلوبولــوس:  بروكوبيــس  اليونانــي 

مسؤوليتنا التاريخية.
نعرف أيضاً حجم املعاناة التي سّببناها لليونان 
خالل احلقبة القومية االشتراكية. لذلك الدرس 
بالنســبة إلينا هو أن نفعل مــا ميكننا إلقامة 
عالقات جيدة مع اليونان وتبادل الدعم، من أجل 

خير اليونان وأملانيا«.
ويشــّكل مطلب احلصول على تعويضات مالية 
من برلني، عن اجلرائم التــي وقعت خالل احتالل 
النازيني اليونــان )1941-1944(، وقرض ُفرِض على 
أثينــا تقدميه عام 1942، جــدالً قدمياً في اليونان 

أحيته أزمة الدين في السنوات األخيرة.
وكان تقرير لهيئة احملاســبة اليونانية قّدر قيمة 
التعويضــات املطلوبة بـ 162 بليــون يورو. لكن 
برلني تعتبر أن ملف تعويضات احلرب ُسِوي نهائياً 

عبر معاهدات دولية.
على رغم ذلــك، طلب الرئيس األملاني الســابق 
يواكيــم غاوك علناً عام 2014 »الصفح باســم 
أملانيا«، من عائالت ضحايا مجزرة ارتكبها اجليش 
األملانــي في جبال شــمال اليونان خــالل احلرب 

العاملية الثانية.
على صعيد آخر، بدأ حزب »البديل من أجل أملانيا« 
اليمينــي املتطرف مؤمتراً أمــس، يتضّمن حملة 

حول مسألة اخلروج من االحتاد األوروبي.
مشــروع البرنامــج االنتخابي الذي ســُيعرض 
على التصويت، يتهــم االحتاد بأنه »بات هيكلية 
غيــر دميوقراطيــة صّممهــا بيروقراطيــون ال 
يتحّلــون بكثير مــن الشــفافية وال يخضعون 
ملراقبة«ويطلــب إدخال إصالحات عميقة بحلول 
العام 2024، محذراً من أنه في حال لم يتم ذلك 
»سيكون انسحاب أملانيا ضرورياً، أو القيام بحّل 

منسق لالحتاد«.
لكن هذا املشــروع ما زال يثير انقسامات داخل 
احلزب املناهــض للمهاجرين، الذي بات عام 2017 

أبرز تشكيل معارض في مجلس النواب. 
والتشــكيك باالحتاد كان يُعتبر من احملرمات في 
أملانيا التي يبقــى تاريخها ما بعد احلرب العاملية 

الثانية مرتبطاً بالبنية األوروبية.

ميركل في اليونان تقّر 
بـ«المسؤولية« عن 

الحقبة النازية

متابعة ــ الصباح الجديد:

عــادت اجلبهــة اجلنوبيــة فــي 
لبنان  بــني  احلدوديــة  املنطقــة 
لتتقدم  الواجهة  الى  وإســرائيل 
العالقة  امللفــات  بقيــة  علــى 
داخلياً، وخصوصاً أزمة تشــكيل 
انتقال  مع  وذلك  حكومة جديدة، 
إســرائيل من »حملة البحث عن 
أنفاق حــزب اهلل« التي أطلقتها 
الشــهر املاضي، إلى الشروع في 
بناء حائط إسمنتي وإنشاءات في 
نقــاط التحفظ على اخلط األزرق. 
وفاقمت االستفزازات اإلسرائيلية 
عســكريني  خبراء  مخــاوف  من 
التصعيد  وبــني  بينهــا  ربطــوا 
األميركي في وجــه »حزب اهلل«، 
الــذي جتلَّى أخيــراً باملواقف التي 
أطلقهــا وزيــر اخلارجيــة مايك 
بومبيو الــذي يجول في املنطقة، 
أنــه ال ميكن  اعتبــر فيها  والتي 
القبول بالوضع الراهن للحزب في 

لبنان.
أمس  احلدودية  املنطقة  وشهدت 
للجيش  االول اجلمعة اســتنفاراً 
اليونيفيــل«  وقــوات  اللبنانــي 
اللذين اســتقدما تعزيزات كبيرة 
إلى املنطقة، ونفذا انتشــاراً في 
اجلهــة املقابلــة للمنطقة التي 
إنشــاء  فيها  إســرائيل  واصلت 
جدار إســمنتي. وقالت »الوكالة 
الوطنيــة لإلعــالم« إن القــوات 
بتركيــب  قامــت  اإلســرائيلية 
6 بلــوكات إســمنتية مبحــاذاة 
الســياج التقني في مستوطنة 
نقطــة  عنــد  »مســكافعام« 
احملافر، في خراج بلدة العديســة 
قضــاء مرجعيون، على الرغم من 
اللبنانية، الفتة  الدولــة  اعتراض 
إلــى اســتنفار للجيــش وقوات 

»اليونيفيل« في اجلانب اللبناني.
الوكالة  أفــادت  الحق،  وقت  وفي 
مبباشــرة القــوات اإلســرائيلية 
في مجرى  اإلسمنت  أعمال صب 
البنى التحتية، مبحاذاة الســياج 
التقنــي عند نقطــة احملافر، في 
خراج بلدة العديسة، في املنطقة 
التيي حتفظ لبنان عليها باعتبارها 

إلى  منطقة محتلة. كما أشارت 
إطالق إسرائيل طائرة صغيرة فوق 
أجواء محلة احملافر، سبقها حتليق 
أجواء  في  املعادي  احلربي  للطيران 

منطقة مرجعيون.
وتابعت قيادة القوات الدولية عن 
كثب املســتجدات علــى احلدود. 
باســم  الرســمي  الناطق  وقال 
»اليونيفيــل« أندريــا تيننتي، إن 
القيــادة علــى تواصل تــام مع 
األطــراف لتفادي أي ســوء فهم، 
وإيجــاد حــل مشــترك لهــذه 
جنــود  أن  موضحــاً  القضيــة، 
»اليونيفيل« موجودون على األرض 
على  واحلفــاظ  الوضع،  ملراقبــة 

الهدوء على طول اخلط األزرق.
عســكرية  مصــادر  وشــددت 
هو  التوجــه  أن  علــى  لبنانيــة 

الفتة  دبلوماســياً،  املوضوع  حلل 
السياســية  الســلطات  أن  إلى 
الدولي،  تتواصــل مــع اجملتمــع 
واجليش ينســق مع »اليونيفيل« 
حملاولــة احتــواء املوضــوع ومنع 
أن  املصادر  وأوضحــت  التصعيد. 
اجليش موجود على احلدود ويراقب 
األشــغال اإلســرائيلية، وهو في 
حالة جهوزية تامة في حال تطور 
الوضــع، وإن كنا نعتقد أن ال أحد 
العســكري  التصعيد  يناســبه 

الكبير.
وكشــفت املصادر عــن اجتماع 
الثالثية،  اللجنة  ستعقده  جديد 
التــي تضم ممثلني عن اجليشــني 
اللبنانــي واإلســرائيلي وقــوات 
املقبل،  األســبوع  »اليونيفيــل« 
بأن  علمــاً  املســتجدات،  لبحث 

أول من  ُعقــد  مماثــالً  اجتماعــاً 
أمس، دان خاللــه اجلانب اللبناني 
العدو  جيش  خروقات  »اســتمرار 
اإلسرائيلي البرية والبحرية اجلوية، 
التي تنتهك اخلــط األزرق والقرار 
1701 والســيادة اللبنانية، وتهدد 

باستئناف األعمال العدائية«.
اللبنانية  اخلارجية  وزارة  وشجبت 
االعتداء اإلســرائيلي اجلديد على 
الســيادة اللبنانية، عبــر القيام 
ببنــاء حائــط وإنشــاءات داخل 
األراضــي اللبنانيــة، فــي نقاط 
األزرق،  اخلــط  علــى  التحفــظ 
بالقرب من املســتعمرة املسماة 
)مســكافعام(. واعتبرت في بيان 
أن مــن األجــدر أن يلتئم مجلس 
الدولي  اجملتمع  يتعامل  وأن  األمن، 
مع هذا اخلــرق الواضح والصريح 

مع  فعــل  كمــا   ،1701 للقــرار 
العدو  قبل  من  املقّدمة  الشكوى 
وزير  أن  وأوضحــت  اإلســرائيلي. 
اخلارجيــة واملغتربني في حكومة 
تصريف األعمال، جبران باســيل، 
اجتماع  بُعيد  تعليماتــه،  أعطى 
اجمللس األعلى للدفاع، إلى مندوبة 
لبنان الدائمة لــدى األمم املتحدة، 
لتقدمي شكوى أمام مجلس األمن 
البرية،  اإلســرائيلية  باخلروقــات 
والتي تشــّكل انتهــاكاً فاضحاً 
للقرار 1701، وتهدد االستقرار في 
اجلنــوب واملنطقة. كما دعا كافة 
البعثات الدبلوماســية اللبنانية 
اللبناني  في اخلارج لشرح املوقف 
من هــذا التعــدي اإلســرائيلي 
األعلــى  اجمللــس  وكان  اجلديــد. 
للدفاع قد انعقد اخلميس املاضي، 

في القصــر اجلمهــوري، ملتابعة 
اجلنوبية،  احلدود  على  املستجدات 
وأكد أن لبنان سيستكمل مسار 
التفاوض حلــل النزاعات احلدودية، 
وســيطلب من قوات )اليونيفيل( 
مســؤولياتها  حتمــل  العاملــة 
 ،1701 القرار  تنفيــذ  في  كاملة، 
واحلفاظ على أمن احلدود اللبنانية.
زيارة  وتأتي هذه التطورات عشية 
اخلارجية  وزيــر  لوكيــل  مرتقبة 
السياسية،  للشــؤون  األميركية 
ديفيد هيــل، إلى بيــروت، األحد، 
أن يشدد خاللها على  املرجح  من 
وجوب جتنــب تصعيد التوتر على 
على  التأكيد  مع  اجلنوبية،  احلدود 
ضرورة استمرار األطراف اللبنانية 
في سياســة النــأي بالنفس عن 

النزاعات اإلقليمية.

استنفار للجيش وقوات »اليونيفيل« على الشريط الحدودي

لبنان يعتزم التعامل الدبلوماسي مع 
االستفزازات اإلسرائيلية في الجنوب

شجبت وزارة 
الخارجية اللبنانية 

االعتداء اإلسرائيلي 
الجديد على السيادة 
اللبنانية، عبر القيام 

ببناء حائط وإنشاءات 
داخل األراضي 

اللبنانية، في نقاط 
التحفظ على الخط 

األزرق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلقــت قــوات األمن الســودانية 
قنابل الغاز املســيل للدموع لتفريق 
محتجني نظموا مسيرة عقب صالة 
امــس االول اجلمعة فــي العاصمة 
اخلرطوم في الوقت الذي اتسعت فيه 
رقعة االحتجاجــات املناوئة للرئيس 
عمر البشير الذي يحكم البالد منذ 

30 عاما.
االحتجاجــات  شــرارة  واشــتعلت 
املاضي  الشهر  للحكومة  املناهضة 
لتشــكل أكبر حتــد أمام البشــير، 
القائد العســكري السابق املطلوب 
لدى احملكمة اجلنائية الدولية بشــأن 
مزاعــم عن دور له فــي جرائم حرب 

مبنطقة دارفور.
وقتل 22 شخصا على األقل وأصيب 
مئــات آخــرون فــي االحتجاجــات 
التي أشــعلها الغضب مــن ارتفاع 
أســعار الغــذاء ونقص الســيولة 
لكن املظاهرات حتولت بســرعة إلى 
مناهضة حكومة البشــير. وقوبلت 
حملة احلكومة ضد احملتجني بانتقاد 
نادر مــن مفوضية حقوق اإلنســان 

التي متولها الدولة.
االول  امــس  احتجاجات  واجتذبــت 
يبــدو مزيــدا من  اجلمعــة فيمــا 
األشــخاص مقارنــة باالحتجاجات 
نطاقا.  أوسع  الســابقة كما كانت 
املاضيــة كانــت  وفــي األســابيع 

االحتجاجــات تنطلــق عقب غروب 
الشمس فقط.

وقال شهود من رويترز إن قوات األمن 
استخدمت الغاز املسيل للدموع ضد 
عشرات احملتجني في منطقة احللفايا 
بحري باخلرطوم، وضد مظاهرة أخرى 
شارك فيها عشرات األشخاص بعد 
خروجهم من مســجد السيد عبد 
الرحمن فــي أم درمــان على اجلانب 

اآلخر من نهر النيل.
أن قوات األمن طاردت  وتابع الشهود 
املتظاهريــن إلى الشــوارع اجلانبية 
لكن لــم تــرد تقارير عن ســقوط 

ضحايا.
وشــوهدت قوات من اجليش مجهزة 

بأسلحة آلية على شاحنات صغيرة 
وهي حترس محطات وقود.

في واقعــة منفصلة، قال شــهود 
إن مئــات املتظاهريــن خرجــوا من 
باحلكومة  بارتباطه  معروف  مسجد 
في حي جبــرة بجنوب اخلرطوم وهم 
إسقاط  يريد  ”الشعب  شعار  يرددون 

النظام“.
مواقع  على  مصور  تســجيل  ونُشر 
فيه  يظهر  االجتماعــي  التواصــل 
مجموعة من املتظاهرين وهم ميرون 
ويرددون شــعارات  املســجد،  بجوار 
يتسن  ولم  البشير.  حلكومة  مناوئة 

بعد التحقق من صحة التسجيل.
وقــال شــهود إن متظاهريــن إلى 

الشــمال من اخلرطوم سدوا الطريق 
الرئيســي الــذي يصــل العاصمة 
مبيناء بورســودان على البحر األحمر 
لكن الشــهود لم يذكروا مزيدا من 

التفاصيل.
خــالل  متظاهريــن  ثالثــة  وقتــل 
واتهمت  اخلميــس،  يوم  احتجاجات 
منظمة العفــو الدولية قوات األمن 
داخل  مصابني  متظاهريــن  بتعقب 

مستشفى أم درمان.
وانتقــدت املفوضية القومية حلقوق 
اإلنسان في السودان في بيان شديد 
الهجوم على مستشــفى  اللهجة 
أم درمــان وطالبــت بتحقيق عاجل 
في مقتل احملتجني. وقالت املفوضية 

بالغ الستخدام  بأسف  ننظر  ” ونحن 
الرصاص احلي ضــد مواطنني عزل...
التعــرض حلياة  املفوضية  وترفــض 
املواطنــني وإزهاقهــا إذ أن حفــظ 
احليــاة حق مكفول فــي كل األديان 
والدساتير“. وتابعت ”كما نبدي قلقنا 
املسيل  الغاز  اســتخدام  من  البالغ 
للدمــوع داخل حرم مستشــفي أم 
درمــان والذي أدى إلي إيــذاء املرضى 
الصحيني  واملمارســني  واملرافقــني 
محتملة.. خلطــورات  وتعريضهــم 
الذي  املستشــفي  داخل  واملطاردات 

أدي إلي ترويع املواطنني“.
وانزلق الســودان إلى أزمة اقتصادية 
منذ اســتقالل اجلنوب في عام 2011 

واستئثاره بجزء كبير من موارد البالد 
النفطيــة. وتفاقمــت األزمــة منذ 
العام املاضي عندما شــهدت البالد 
نقص  على  وجيزة  لفترة  احتجاجات 
في  املتحدة  الواليــات  ورفعت  اخلبز. 
أكتوبر تشــرين األول 2017 عقوبات 
جتارية كانت مفروضة على السودان 
20 عامــا. لكــن الكثير من  منــذ 
املســتثمرين يتجنبون البلد الذي ال 
األمريكية  القائمة  على  مدرجا  يزال 

للدول الراعية لإلرهاب.
إلى الســلطة في  البشــير  ووصل 
انقالب عســكري في عام 1989 وفاز 
منتقدون  قال  متتالية  انتخابات  في 

إنها غير حرة وغير نزيهة.

األمن يطلق الغاز المسيل للدموع مع تجدد االحتجاجات في السودان

متابعة ــ الصباح الجديد:

بات »اإلغالق« الذي يشــل جزءا من اإلدارات 
الفدرالية للحكومة األميركية األطول في 
تاريخ الواليات املتحدة بدخوله اليوم الثاني 

والعشرين امس السبت.
وجتاوزت مدة هــذا التوقف اجلزئي في عمل 
احلكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون 
األول ، الـ21 يوما التي ســجلت في عهد 

الرئيس األسبق بيل كلينتون في 1996.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
أكد امس االول اجلمعة أنه »لن يتســرع« 
في إعالن حــال الطــوارئ الوطنية بينما 
علق مجلس الشــيوخ جلساته حتى غد 
اإلثنني. ولــم يتم التوصل إلــى اتفاق بني 
الرئيس اجلمهوري الــذي يريد 5,7 مليارات 
دوالر لبناء جدار على احلدود مع املكســيك 
والدميوقراطيني  املهاجرين،  للحد من تدفق 
الذين يعارضون بشــدة هــذه اخلطة التي 
وغير  أخالقيــة« ومكلفة  يعتبرونهــا »ال 

فعالة في مكافحة الهجرة السرية.
وكان ترامب صرح خالل اجتماع حول األمن 
على احلدود أن »احلل السهل بالنسبة إلي، 
هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية«. لكنه 
أضاف »لن أسارع إلى القيام بذلك ألن هذا 

القرار يعود إلى الكونغرس«.
أيام من  األميركي بعــد  الرئيــس  وتابــع 
التكهنــات حول اللجوء إلــى هذا اإلجراء 
الذي مينحه صالحيات اســتثنائية »إذا لم 
يتمكنوا من ذلك ، فســأعلن حال الطوارئ 

الوطنية. لدي احلق املطلق في ذلك«.
وســيؤدي إجراء من هذا النــوع إلى إغراق 
الواليــات املتحدة في عاصفة سياســية 
وقضائية. وفي الكونغرس ال تلوح في األفق 
أي بوادر لتسوية إذ إن مجلس الشيوخ علق 
بعيد ظهر اجلمعة جلسته ولن يجتمع من 

جديد قبل غد اإلثنني.
والعواقــب واضحــة وتتمثل فــي أن 800 
ألــف موظف فــي اإلدارات الفدرالية التي 
يشــملها اإلغالق لم يتلقوا رواتبهم امس 
االول اجلمعة للمرة األولى. فمند 22 كانون 
األول اعتبــر نصفهــم »غير أساســيني« 
مدفوعة.  غيــر  إجازات  عليهــم  وفرضت 
أمــا النصف اآلخر فقــد واصلوا وعملهم 
لكنهم لم يتلقــوا أجورهم في منتصف 
الشهر كما هي العادة، بل في نهاية كانون 

األول.
لكن مجلس النواب أقر بأغلبية ســاحقة 
اجلمعة قانونا تبناه مجلس الشــيوخ من 
قبل، يضمن دفع أجور املوظفني الفدراليني 
مبفعــول رجعي بعــد انتهــاء »اإلغالق«. 

ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.
وهذا النوع من اإلجراءات عادي في الواليات 
املتحدة عندما تشــهد البالد أزمة ميزانية 
كهذه. لكنه ال يشــمل ماليني املتعاقدين 

الذين تضرروا أيضا ب«اإلغالق«.

»رهائن« 
وقال بيني تومســون الرئيس الدميوقراطي 
للجنة األمن الداخلي في مجلس النواب إن 
»اكثر من مئتي موظف من األمن الداخلي 

،مكلفــني حماية مجالنا اجلــوي ومياهنا 
وحدودنــا  ،لن تدفع لهم رواتب )فورا( بينما 

هــم يعملــون«. ودانت النقابــات الكبرى 
للنقل اجلوي ، الطيــارون والطواقم اجلوية 

واملراقبون اجلويون ، اخلميس تدهور الوضع، 
مشــيرة إلى تزايد اخملاطر على أمن البالد. 

إغالق  املوظفني، ســيتم  نقص  وبســبب 
أحــد مباني مطار ميامي الدولي بشــكل 
متقطع من الســبت إلى اإلثنني. وتظاهر 
أكثر من ألفي موظف في احلكومة حسب 
النقابات، في واشنطن للتعبير عن قلقهم 

من تدهور ظروفهم املعيشية.
وقــال أنطونــي وهــو موظف فــي خفر 
الســواحل تعمل زوجته في منظمة غير 
ربحية، لوكالة فرانس برس »يتوجب علينا 
تســديد فواتير. يجب علينا دفع أقســاط 

منزلنا«.
وأضاف »حلســن احلظ لدينا بعض األموال 
التــي وفرناهــا لنعيــش لكــن ال ميكننا 
االستمرار لفترة طويلة«. ورأى أن املوظفني 
باتــوا »رهائن« لــدى الرئيــس األميركي. 
ونظمــت في جميع أنحاء البــالد مبادرات 
خاصة وعامة عديدة لتقدمي وجبات طعام 
مجانية أو معارض لتأمني عمل للموظفني 

الذين يواجهون بطالة تقنية.
وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة فايننشال 
تاميــز، أن ابنة رئيس أميــركا دونالد ترامب، 
ايفانــكا وزوجها جاريــد، ومبعوثة أمريكا 
السابقة في األمم املتحدة، نيكي هايلي، من 

بني أبرز املرشحني لرئاسة البنك الدولي.
وســوف يترك رئيس البنــك الدولي، جيم 
يونغ كيــم، منصبه اعتبارا مــن 1 فبراير 
املقبــل، وســتتولى املديــرة التنفيذيــة 
البنك  رئاســة  جورجيفــا  كريســتالينا 
مؤقتا. ويتوقع البنك الدولي إكمال عملية 
مناقشة املرشحني للرئاسة حتى منتصف 
فبراير، وعملية املوافقة على أحدهم حتى 

منتصف أبريل القادم.
ووفًقا لصحيفة فايننشــال تاميز التي لم 
حتدد مصــدر معلوماتها، فإن املرشــحني 
لهذا املنصب هم نيكــي هايلي وإيفانكا 
ترامب ووكيــل وزارة اخلارجيــة األمريكية 
للشــؤون الدولية ديفيــد مالباس، ورئيس 
الدولية، مارك  الوكالة األمريكية للتنمية 
غرين، باإلضافــة إلــى زوج إيفانكا جاريد 

كوشنير.
ونقلــت الصحيفة عن ممثــل وزارة اخلزانة 
األميركية قوله، إن الوزارة تلقت »عددا كبيرا 
مــن التوصيات ملرشــحني جيدين« وبدأت 
عمليــة املراجعة الداخلية للمرشــحني. 
»نعــم ، إنــه رعب«.  هكــذا رّد مصدر في 
البنك الدولي على هذه املعلومات لوكالة 
نوفوستي الروســية. ووفقا له، تناقش بني 
املوظفــني، أيضا احتمــاالت تعيني جاريد 
كوشنر، زوج ايفانكا ترامب، لرئاسة البنك 
الدولي. وجيــم يونغ كيم قرر ترك منصبه 
قبــل فترة طويلة من انتهاء واليته في عام 
2022. وهو شــغل منصب رئيــس البنك 
الرسمي  ألكثر من ست سنوات. والسبب 
الســتقالته هو رغبة هذا املصرفي العريق 
في العودة إلــى العمل في القطاع اخلاص 

لالقتصاد.
وتقليديــا، أصبــح منصب رئيــس البنك 
الواليات  مــن  ملوظف  مخصصــا  الدولي 
املتحــدة ، البلد الذي يعد أكبر مســاهم 
في البنك. ويتم انتخــاب الرئيس من قبل 
ســنوات،  خمس  ملدة  احملافظــني  مجلس 

وميكن إعادة انتخابه.

إغالق اإلدارات الفدرالية األميركية بات
 األطول  في تاريخ الواليات الـمتحدة

تقـرير

جانب من عمليات االغالق

قوات االمم املتحدة على احلدود اللبنانية



اقتصاد8 األحد 13 كانون الثاني 2019 العدد )4093(

Sun. 13 Jan. 2019 issue (4093)

بغداد - الصباح الجديد:

الدكتور صالح  الزراعة  وزير  اكد 
احلسني انه في الوقت الذي تبذل 
احلكومــة العراقيــة ومن خالل 
املنتج  لدعم  اجلهود  الوزارة  هذه 
احمللي ومنها محصول الطماطة، 
وبعد ان بلغت مستويات االنتاج 
قامت  الذاتي  االكتفــاء  مراحل 
ببث  املغرضــة  اجلهــات  بعض 
االشــاعات للنيل مــن االجنازات 
املتحققة وترويج خلبر اصابة هذا 
البصرة  في  باألمــراض  احملصول 
الفيحاء ومبساحات وكميات غير 

دقيقة.
واضاف الوزير ان بعض االصابات 
حدثت بشــكل محــدود مبرض 
اللفحــة املتأخــرة ولــن تؤثــر 
علــى االنتاج وعمليــة عالجها 
تهوية  بســيطة جدا من خالل 
وتقليل  البالســتيكية  البيوت 
الســقي وان الوزارة ماضية مبنع 
االستيراد دعما للفالح ولن تنال 
الوزارة  عــزم  من  اجلهــات  هذه 
برفع مســتويات االنتاج وخدمة 

االقتصاد الوطني.
واوضــح الوزيــر اننــا وجهنــا 
وبشكل فوري تشكيل فريق فني 
الوزارة  مــالكات  من  متخصص 
املرض،  الحتواء  االجراءات  التخاذ 
في الوقت الذي نطمئن الفالحني 
واملزارعــني بان جميــع احملاصيل 
الطماطة بخير،  الزراعية ومنها 
وان الوزارة حاضرة ومرافقة لكل 
مراحل الزراعة واالنتاج وبضمنها 

االستمرار مبنع االستيراد .
املســاحات  ان  الوزير  وكشــف 
البصرة  فــي محافظة  املصابة 
بسيطة  وبنســب   2600 بلغت 
ومتفاوتــة فــي حــني ذكــرت 
الشــائعات اصابــة اكثــر من 
، وان  4000 حقل وبنسب كبيرة 
املســاحات املزروعة فــي الزبير 
اقــل  االصابــة  وان  دومن   16000
مــن 25 % وان العمــر االنتاجي 
في نهايتــه وهو العامل الرئيس 
االصابة  زيــادة حساســية  في 
باألمــراض ، وان اغلــب البيوت 
احملمية واالنفاق اخملصصة للزراعة 
لم يتم تهويتها بشكل صحيح 
ويعد هــذا االمر احد االســباب 

الرئيســة لإلصابة باألمراض في 
حني احلقول االخرى ذات التهوية 
االصابة محدودة  كانــت  اجليدة 
، كمــا ان املســاحات املزروعــة 
باحملصول  ســفوان  ناحيــة  في 
تقدر بحدود 12000دومن ونســب 

االصابة متفاوتة وبسيطة .
ولفــت الوزير الى انه مت ارشــاد 
الفالحني الى ضرورة تقليل مياه 
السقي  ويفضل عدم  الســقي 
حلني جفاف التربة، وحث الفالحني 
على تهوية البيوت البالستيكية 
منها  الرطوبة  الزالــة  بالتدريج 
ايقــاف االصابات، كما  وبالتالي 
مت ارشــاد الفالحني للعمل على 
تنشــيط النباتات من خالل رش 
ســماد ورقي متعادل العادة دفع 

النباتات للنمو من جديد.
باســتمرار  تأكيده  الوزير  وجدد 
واملزارعــني  الفالحــني  دعــم 
حالة  أي  ملكافحــة  باملبيــدات 
مرضية ومنها اللفحة املتاخرة ، 
وان املوسم احلالي في بدايته وقد 
الزبير   االنتاج في  بلغت نســبة 

مراحل متقدمة وصلت الى اكثر 
47357 طنا لغاية العاشــر  من 
من الشــهر اجلــاري ، في الوقت 
االعالم  بوســائل  نهيــب  الذي 
كافة اخــذ االخبار من مصادرها 
احلقيقيــة ، وعدم االجنــرار وراء 
غايتها  التي  املغرضة  االشاعات 
تخريــب االجنــازات وخلق الفنت 

واالشاعات .
اكدت  قد  الزراعــة  وزارة  وكانت 
فــي وقت ســابق عــدم اصابة 
حقــول الطماطة فــي البصرة 
املرض  اسباب  وان  بوباء مجهول 
هي نتيجــة التغييرات املناخية 
مع  كثيفة  امطار  رافقتها  التي 
ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة , 
مما ادى الى اصابة عدد من احلقول 
التابعة  اللحيــس  منطقة  في 
الى قضــاء الزبير مبرض اللفحة 
املتأخــرة وهو مرض مشــخص 
من قبــل دائرة وقايــة املزروعات 
ويصيــب الطماطــة والبطاطا 
على حد ســواء اذا مــا توافرت 
اســباب االصابة املذكــور انفا، 

اذ بلغت اعــداد احلقول املصابة 
)٢٦٠٠(حقل  قرابة   احملافظة  في 
بحجومها  متفاوتــة  وبنســب 
التــي ظهرت في  لألرقام  خالفا 

وسائل االعالم مؤخرا .
وقــد باشــرت هــذه املــالكات 
إليقاف  الضروريــة  باإلجــراءات 
السقي  تقليل  واهمها  االصابة 
الــذي يعد املســبب النتشــار 
اجليــدة  والتهويــة  االصابــة 
لألنفاق والســيطرة على املرض 
واالســتمرار بتوعيــة الفالحني 
مــن قبــل كادر دائرة االرشــاد 
والتدريــب الزراعــي والــذي له 
الدور االكبــر لتالفي مثل هكذا 
التوعية  حاالت وكذلك ضــرورة 
املالئمة  البــذور  اختيار  بشــأن 
واملتحملــة لإلصابــات وكذلك 
االلتزام بتعليمــات وزارة الزراعة 
وعــدم اعتماد توصيــه املكاتب 
الزراعية بشــكل نهائي اال بعد 
اخذ راي اجلهة اخملتصة ، والتاكيد 
على االســتمرار مبنع اســتيراد 
الطماطــة لوفــرة املنتج احمللي 

حتى مــع االصابات التي ظهرت 
في البصرة 

مــن جهة اخــرة عقــدت دائرة 
الزراعــي  والتدريــب  اإلرشــاد 
بالتعــاون مع دائــرة التخطيط 
واملتابعة في وزارة الزراعة ورشة 
علمية حول األســاليب احلديثة 

للتسويق الزراعي .
وافتتح الورشــة الوكيل االداري 
للــوزارة الدكتور مهدي ســهر 
عن  فيها  أنــاب  بكلمة  اجلبوري 
الوزير حيث بني مدى جدية الوزارة 
في تنفيذ برامجهــا على ضوء 
التحديات التــي تواجه القطاع 
الزراعي ، مبينا بان تلك البرامج 
اســهمت في تزايد اإلنتاج حتى 
زراعيا  12 منتجا  إلى  املنع  وصل 

من االستيراد.
بعد ذلك ألقى مديــر عام دائرة 
اإلرشــاد الزراعي كلمة متحورت 
حول أهمية الفعاليات اإلرشادية 
التســويق  عمليــة  جنــاح  في 
الزراعي، ثــم كلمة رئيس االحتاد 
أكد  الفالحية  للجمعيات  العام 

فيها على دعمه لقانون تنظيم 
عالوي اخلضــار وان تلعب الوزارة 

دورها املنشود في ذلك.  
كمــا تضمنت فقرات الورشــة 
من  عمل  أوراق  خمــس  تقــدمي 
قبل وزارة الزراعة ودائرة اإلرشــاد 
والتدريــب الزراعي وورقتي عمل 
الفالحية  باجلمعيــات  خاصــة 
الزراعيني  املهندســني  ونقابــة 
واخــرى طرحت مــن قبل كلية 
الزراعة بجامعــة بغداد حملت 
الطرق   أفضل  االوراق مبجملهــا 
ومشــاكل  احمللي  االنتاج  لدعم 
ونشاطات  التســويق  ومعوقات 

اخرى لدائرة االرشاد .
 وفــي ختــام الورشــة صدرت 
التوصيــات التــي من شــانها 
تنظيم عمل عالوي بيع  اخلضار 
الفالحية  اجلمعيــات  تلعب  وان 
ووزارة الزراعــة دورها في عملية 
باعتبارها  التســويق  تنظيــم 
اجلهــة األكثــر دراية فــي ذلك، 
ووصايا اخرى  من شانها االرتقاء 

بعملية التسويق.  

اكد عدم فتح باب االستيراد

وزير الزراعة: انتاج الطماطة بخير وسنقضي على مصادر اإلشاعات

ان بعض االصابات حدثت 
بشكل محدود بمرض 
اللفحة المتأخرة ولن 
تؤثر على االنتاج وعملية 
عالجها بسيطة جدا 
من خالل تهوية البيوت 
البالستيكية وتقليل 
السقي وان الوزارة 
ماضية بمنع االستيراد 
دعما للفالح ولن تنال 
هذه الجهات من عزم 
الوزارة برفع مستويات 
االنتاج وخدمة االقتصاد 
الوطني

انتاج الطماطة

الصباح الجديد - وكاالت:
اغلقت أســعار النفط ، امس الســبت، 
على انخفاض بلغ اكثر من %1.5 مع قلق 
عاملي،  اقتصادي  تباطؤ  املســتثمرين من 
اال انها انهت االســبوع على مكاسب مع 
آمال بشأن محادثات التجارة بني الواليات 

املتحدة والصني.
واغلقت عقود خام القياس العاملي مزيج 
برنــت حتميــل اذار 1.13 دوالر، أو 1.83 في 
املئة، لتبلــغ عند التســوية 60.55 دوالر 

للبرميل.
وتراجعــت عقود خام القيــاس األمريكي 
غرب تكســاس الوســيط 0.83 ، أو 1.69 
باملئة، لتسجل عند التسوية 51.70 دوالر 

للبرميل.
لكن اخلامني القياســيني كليهما سجال 
ثاني أسبوع من املكاسب مع صعود برنت 
حوالي 6 باملئة في حني قفز اخلام األمريكي 

7.6 في املئة.
وأعطت توقعــات متزايدة بأن حربا جتارية 
شــاملة بني واشــنطن وبكني رمبا ميكن 
تفاديهــا دعما ألســواق النفط في وقت 
احملادثات  واختتمت  األســبوع.  سابق هذا 
األربعاء  يوم  االقتصاديــني  العمالقني  بني 
املاضي بدون اإلعالن عن نتائج ملموســة، 
لكن مناقشــات على مســتوى عال قد 

تعقد في وقت الحق هذا الشهر

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت شــعبة الرقابة الصحية التابعة 
لدائرة صحة ديالى، السبت، اتالفها اكثر 
من 113طن من املواد الغذائية غير صاحلة 
البشــري في احملافظة خالل  لالستهالك 
عام 2018، وتغرمي عدد من احملالت التجارية 

خملالفتها للشروط الصحية.
وقــال مديــر الرقابة الصحية فــي دائرة 
صحة ديالى محمد هادي رشــيد بحسب 
بيان لالعــالم الرقابة الصحيــة  تلقت /

موازين نيوز/، نسخة منه، ان »فرق الرقابة 
الصحية التابعة للمديرية  نفذت عدد من 
احلمالت التفتيشــية في األسواق احمللية  
في محافظة ديالى اسفرت عن غلق )81) 
محال  و معمال جتاريا خملالفتها الشــروط 
والضوابــط الصحية فــي مجال عملها 
واملــواد اخملتلفة التي تعرضهــا واخلاصة 

باالستهالك اليومي للمواطنني« .
واضــاف، ان »الشــعبة قامــت باتخــاذ 
االجــراءات القانونية بحــق اصحاب هذه 
احملالت فضــال عــن عملية الغلــق اذ مت 
 ، )14828000( فرض غرامات مالية قدرها 
ومصادرة واتالف )113248( كغم من املواد 
الغذائية الصلبة و )54412( لترا من املواد 

السائلة« .
وبينــت االحصائيــة بحســب البيان، ان 
»عدد احملالت اخلاضعــة للرقابة الصحية 
بلغ )16477( محال مختلفا ضمن الرقعة 
اجلغرافية للقطاع، وعدد احلمالت املنفردة 
التي نفذتها الشــعبة )298(,واملشتركة 
التي نفذتها مع اجلهات الســاندة بلغت 
(368( زيارة وحملة تفتيشــية ، تضمنت 
قيام الفرق التفتيشــية بسحب )1766 )

منوذجــا مختلفا للفحــص اخملتبري كما 
قامــت الشــعبة مبنــح )3993( بطاقات 
صحيــة خــالل الفتــرة ذاتهــا وكما مت 
اســتيفاء مبلغ)00 297350(  من االجور 
الستحصلة للمحالت واملعامل اخلالضعة 

للرقابة الصحية«.

النفط يغلق على انخفاض 
أكثر من 1.5 % والخامين 
القياسيين سجال مكاسب

اتالف 113 طنا من المواد 
الغذائية غير صالحة 

لالستهالك البشري في ديالى

الصباح الجديد-وكاالت:

الناقالت  لتتبــع  بيانــات  أظهرت 
أن  رويترز  اطلعت عليهــا وكالــة 
الهنــد زادت وارداتها مــن النفط 
اخلام بنسبة 4.8 في املائة في 2018 
 4.58 بلغ  قياســي  مســتوى  إلى 
عززت  بينما  يوميــا،  برميل  مليون 
البالد املشــتريات لتغذية قدراتها 

التكريرية املتنامية.
وكشفت البيانات أنه في ديسمبر 
)كانون األول(، بلــغ إجمالي واردات 
البــالد مــن النفــط 4.86 مليون 
برميــل يوميا، بزيــادة نحو 15 في 
املائة مقارنة مع الشــهر السابق 
ومرتفعة نحو 11 في املائة مقارنة 

مع مستواها قبل عام.
2018 واصل العــراق تصدر  وفــي 
مــوردي النفــط إلــى الهند على 
الثاني على  للعام  أساس ســنوي 
السعودية  حافظت  فيما  التوالي، 
الثاني وفقا ملا أظهرته  املركز  على 

البيانات.
وظلت إيران ثالث أكبر مورد للنفط 
2018، وتظهر  إلــى الهنــد فــي 
البيانات أن إجمالــي واردات الهند 
مــن إيران فــي 2018 بلغ نحو 531 
 13 بزيادة قدرها  يوميا،  برميل  ألف 

في املائة على أساس سنوي.
وظلت منطقة الشــرق األوســط 
أكبر مورد للنفــط إلى الهند، مع 
الواردات  املنطقة في  ارتفاع حصة 
إلى نحو 65 فــي املائة من 63 في 
املائة قبل عــام. وانخفضت واردات 
النفط الهندية مــن أفريقيا قليال 
املائة من  14.5 فــي  لتمثل نحــو 

إجمالي الواردات.
وبحســب بيانــات وزارة البتــرول 
الهنديــة فقــد زاد الطلــب على 
الوقــود في البالد بـــ3.2 في املائة 
خالل ديسمبر )كانون األول( مقارنة 

بنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ حجــم الطلب علــى الوقود 
18.5 مليون طــن، وكانت مبيعات 
البنزين أعلــى 10 في املائة مقارنة 

الســابق،  العام  الفترة من  بنفس 
حيث وصلت إلى 2.4 مليون طن.

وزادت مبيعات غاز الطهي بـ5.6 في 
املائة إلى 2.17 مليــون طن، بينما 
ارتفعت مبيعات النفط بـ10.7 في 

املائة إلى 1.23 مليون طن.
وزادت مبيعــات القار، املســتخدم 
في صناعة الطرق، بـ1.9 في املائة، 
الوقود  ارتفعت مبيعات زيت  بينما 

بـ6.5 في املائة.
دارمندرا  الهندي،  النفط  وزير  وكان 
برادهان، قال قبــل أيام إن احلكومة 
الهندية تدرس إمكانية اتخاذ عدة 
خطوات لتعزيز إنتاج النفط والغاز 

الطبيعي.
يشار الى ان الصباح اجلديد، كانت 
نشــرت في آذار من العــام املاضي 
تقريرا، أفادت فيه ان %60 من انتاج 
اخلام العراقي ســتذهب الى كبرى 
الدول في اسيا، وجاء في التقرير ان

»سومو«  النفط  تســويق  شركة 
كشــفت عــن إن 60 باملئــة من 
صادرات النفط اخلام العراقية تتجه 

إلى آســيا، قال مدير عام الشركة 
على  لالستحواذ  يسعى  العراق  إن 
حصة أكبر في األســواق اآلسيوية 
مــن خــالل ســتراتيجية جديدة 

للمشروعات املشتركة.
وأعلــن عالء خضير الياســري في 
في  الشــركة  نظمتهــا  ورشــة 
بغــداد عن )آليات تســويق النفط 
اخلــام ومعايير مبادرة الشــفافية 
الدوليــة وآليــات تعميمهــا(، أن 
لتوقيع مشروعات  »سومو تسعى 
آسيوية  مشــتركة مع شــركات 
من الصني والهنــد واليابان وكوريا 
اجلنوبية في إطار استهداف أسواق 

القارة«.
وفي حني أكد الياسري إن »60 باملئة 
من صــادرات النفط اخلام العراقية 
تتجه بالفعل إلى آســيا، اوضح أن 
األمد  عقــودا طويلة  وقع  »العراق 
لتوريد اخلــام مع شــركات طاقة 
ريالينس  بينها  مــن  كبيرة  هندية 
ليظل موّردا كبيرا للخام إلى الهند 

في 2018«.

تقـرير

العراق يتصدر قائمة مصدري النفط للهند للعام الثاني على التوالي

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة امس السبت، 
اقامة  2019 سيشــهد  أن عــام 
العديد مــن املعارض املتخصصة 
واملتنوعــة في محافظــات اربيل 
وميســان.  والنجــف  والبصــرة 
جــاء ذلك في البيان الذي نشــره 
مكتبها االعالمــي نقال عن مدير 
للمعارض  العامة  الشــركة  عام 
واخلدمــات التجاريــة العراقيــة 

املهندس هاشم محمد حامت. 
واوضح البيان الذي تلقت الصباح 
بأن شــهر  منه،  اجلديد نســخة 
شــباط املقبل سيشــهد اقامة 
واملشــروبات  االغذيــة  معــرض 
الســابع ) بصــرة اجــرو فــود ( 
الرابــع عراق  الدولــي  واملعــرض 
ســتايل للمالبس اجلاهزة واجللود 
واملفروشــات  املنــازل  وفــرش 
والفنادق ومعرض العراق الســابع 
والبتروكيمياويــات  للبالســتك 
والتغليــف  والطباعــة  والــورق 

للفتــرة مــن )7-2019/2/10( في 
البيت  ومعرض  البصرة  محافظة 
املثالي للشــرق االوســط للفترة 
من )20-2019/2/24( في محافظة 
ميســان  ومؤمتر  ومعــرض  اربيل 
واالعمار  للطاقة  السادس  الدولي 
-25 مــن  للفتــرة  واالســتثمار 
2019/2/28 في محافظة ميسان.

أذار  ان شــهر  مضيفــا كذلــك 
سيشــهد اقامة معرض النجف 
االشرف للتسوق للفترة من )2/28-

النجف  ( في محافظة   2019/3/9
ومؤمتــر ومعرض العراق الســابع 
للصحــة في محافظــة البصرة 
للفتــرة مــن 2-2019/3/4 , امــا 
محافظة اربيل فستشهد وخالل 
الشــهر ذاته اقامة ثالثة معارض 
وهي معرض اوتو شــو للفترة من 
6-2019/3/9 ومعــرض املنتجــات 
 2019/3/17-6 من  للفترة  املصرية 
 ( METEX (واملعــرض الســياحي

للفترة من 2019/3/19-17.

كما سيشــهد شــهر نيســان 
من العــام اجلــاري اقامة معرض 
اربيل الدولــي للكتاب للفترة من 
العــراق  ومعــرض   2019/4/12-3
للفترة  والسياحة  للسفر  الدولي 
قاعات  على   2019/4/22-21 مــن 
نصب الشهيد ومعرض االنشاءات 
واملكائن اضافة الى معرض النفط 
والغاز للفتــرة من 2019/4/25-22 
فــي محافظة اربيل . اما شــهر 
أيــار سيشــهد اقامــة املعرض 
من  للفترة  فارمادينتيــك  الطبي 
2-2019/5/4 فــي محافظة اربيل 
, و فــي شــهر حزيران فســيقام 
معرض صنع فــي العراق ومعرض 
اعادة اعمــار العــراق للفترة من 
26-2019/6/29 فــي محافة اربيل 
البصرة  محافظة  ستشهد  كما 
اقامــة مؤمتــر ومعــرض البصرة 
شهر  خالل  والغاز  للنفط  الدولي 
كانــون االول املقبــل وللفترة من 

.2019/12/7-5

بغداد - الصباح الجديد:
تستعد وزارة الصناعة واملعادن، 
أفريقيا،  الى  الذرة  زيت  لتصدير 
فيما ابدت اســتعدادها لســد 
احتياجــات البطاقة التموينية 

بنسبة 25%.
وقال وكيل مدير الشركة العامة 
نصر  الغذائيــة،  للمنتوجــات 
إنه »اســتطعنا  الدين محمد، 
النباتية  اقامة معمل للزيــوت 
فــي العمارة وســيفتتح قريبا 
البنت( وهي  )عالمة  زيت  النتاج 

عالمتنا املعروفة«.
أن »الطاقة  وأضــاف محمــد، 
االنتاجيــة لهذا املعمــل ) 50 
الف طن ( ســنويا ونعمل على 
رفــع الطاقة االنتاجيــة الى ) 
واعلنا  ســنويا(،  طن  الف   100
البطاقة  لتجهيز  اســتعدادنا 
التموينيــة«، مبينا »شــركتنا 
حاليــاً بصــدد توقيــع العقد 

مــع وزارة التجــارة لتجهيزها 
بكمية ) 100 الف طن سنويا ( 
25 باملئة  وهذه الكمية تشكل 
وفي  التموينية،  البطاقــة  من 
السنوات الالحقة سـوف تـزداد 

النسبـة«.

وأضاف: »نعمل حالياً على انتاج 
زيت الذرة الذي يعد سعره اغلى 
من زيت زهرة الشمس وسندخل 
به األســواق في النصف الثاني 
من هذا العام كما من املؤمل ان 
يتم تصديره ايضا الى افريقيا«.

معارض متخصصة للتجارة في أربع 
محافظات خالل الشهور المقبلة

الصناعة تعتزم سد 25 % من حاجة 
البطاقة التموينية الى الزيت



عبد الغني سالمة

كتاب جديد، للمؤلف جوني منصور، 
عنوانه: «التديــن في مناهج وكتب 
التعليم في إسرائيل»، إصدار مركز 
(2018)، يقع الكتاب في  «مسارات» 
املتوســط.  القطع  76 صفحة من 
وتأتــي أهميتــه فــي مضمونــه 
وتوقيتــه، في الوقت الــذي تواصل 
فيه إســرائيل (ومعها أميركا ودول 
أوروبية) حملتهــا التحريضية ضد 
مناهــج التعليــم في الســلطة 
الوطنية، متهمــة إياها بالتحريض 
والتشدد  والتعصب  الكراهية  على 
الديني.. اذ يكشــف الكتاب أن هذه 
االتهامات تنطبق متاما على مناهج 

التعليم في إسرائيل.
يؤكد الكاتب على أن جهاز التعليم 
في إسرائيل ليس حياديا، وليس حرا، 
وال دميقراطيا، بل هو موجه، ويخضع 
الدولة  لرقابــة  تفاصيله  أدق  فــي 
الصارمــة، وأن جميع املؤسســات 
رسمي  لتفتيش  تخضع  التعليمية 

من قبل وزارة املعارف.
ويشــير الباحث إلى أن تراجع التيار 
العلماني في إسرائيل لصالح التيار 
على  انعكس  قــد  املتدين  اليميني 
جهاز التعليــم، ففي ظل حكومة 
نتنياهو تعاقب ثالثة وزراء على جهاز 
التعليم، من التيار الديني اليميني، 
آخرهم نفتالــي بينيت، زعيم حزب 
البيت اليهــودي. وفي عهد هؤالء مت 
الدينية  املركبات  مــن  املزيد  إقحام 
بتنويعاتهــا اخملتلفــة، فــي جميع 
الكتــب تقريبــا، مبا فيهــا الكتب 
العلمية، فضال عن األنشــطة ذات 
الطابــع الديني، التي تعــزز القيم 

اليمينية لدى النشء اجلديد. 
متر الكتب التعليمية في إســرائيل 
مبراحل تدقيق مشددة قبل إجازتها، 
وتســعى الدولة جلعل هذه الكتب 
اإلسرائيلية،  الهوية  لبناء  وســيلة 
ثقافيا ودينيا، وتكوين ذاكرة جمعية 
من خاللها، وجعلها عامال رئيســا 
فــي الربط بــني احلاضــر واملوروث 
الثقافي والديني، وأداة توجيه فكري 
وأيديولوجــي ديني.. فمثال في كتب 
بإدخال  التاريخ واجلغرافيا ال يسمح 

مضامــني أو أســماء ال تتوافق مع 
على  القائم  الصهيونــي،  الفكــر 
ترســيخ يهودية الدولة، ويســمح 
فقط بــكل ما يتوافق مــع الرواية 
اليهوديــة التوراتية، على نحو ينكر 
الوجــود الفلســطيني، ويخرجــه 
وحتى  التاريــخ،  ومن  الذاكــرة  من 
من اجلغرافيــا، حيث تتعمد الكتب 
املقررة عدم ذكر كلمة «فلسطني»، 
تكتفــي  بــل  «فلســطينيني»،  أو 

باإلشارة إليهم بكلمة «األعداء». 
ويلعب البعد السياسي دورا مركزيا 
في هذا الشأن، وهناك عالقة وثيقة 
بني ما يجري في احللبة السياســية 
إعداد  احلزبية، وما يجري فــي غرف 
الكتــب، حيث صارت هــذه الكتب 
وأخرى  مباشــرة  رســائل  تتضمن 

ورؤى  تطلعــات  تضــم  ضمنيــة، 
األحزاب املشكلة لالئتالف احلكومي، 

مبا يخدم توجهاتها. 
العلمانيني»  «منتــدى  قــام  وقــد 
مبراجعة أكثر مــن 600 نص من 80 
املقررة  التعليمية  الكتب  من  كتابا 
مــن الصــف األول االبتدائي، حتى 
الثالــث الثانوي، فظهــر في ثلثها 
تلميحات وإشارات دينية وحتريضية. 
وإضافة للنصوص الواضحة، هنالك 
أيضــا اخلرائط التي تتبنــى الرواية 
التوراتية، مبا في ذلك أســماء املدن 
التي  واملســتوطنات، والرســومات 
تتضمن رسائل مشــفرة، موجهة، 
مثل «اليهــودي الطيب»، و»الغريب 
السيئ الشــرير» (الغريب دائما هم 
الفلســطينيون، والعــرب، بل وكل 

العالــم غير اليهــودي)، فضال عما 
يقوم به املعلمون (من خارج املنهاج) 
بالتحريــض، وتنميط صورة العربي، 
وإظهاره دوما شريرا وعدوا ومتخلفا. 
وكمثال علــى التربية الدينية التي 
تتعارض مــع العلم واملنطق، وفيها 
في  العربــي: جاءت  لصورة  تنميط 
كتــاب للصــف الثالــث االبتدائي 
قطعة تتحدث عن حرمة الســبت: 
«الســبت يحافظ علــى اليهودي، 
طاملا حافظ اليهودي على السبت»، 
«شخص اســمه سليمان هرب من 
أعداء عرب، وأثنــاء هربه كان عليه 
االختيــار بــني أن يهــرب ويخالف 
السبت، وبني أن يبقى ويحافظ على 
سليمان  قرار  كان  الســبت.  حرمة 
صائبا؛ إذ اختار احلفاظ على السبت 

وتعريض حياته للخطر، بينما خالف 
أصدقــاؤه الســبت والذوا بالفــرار 
فقتلــوا، بينمــا ســليمان حفظه 

السبت، وحماه اهللا». 
في هذا النص تنميط لصورة العربي 
بوصفه عدوا وقاتال، وتغييب للعقل 
الصحيح، فكيف يحفظ  والتفكير 

السبت حياة إنسان؟
والتدين في املناهج يعمل بشــكل 
على  الطلبة  تهيئــة  على  مدروس 
ومنذ ســن  اجليش،  فــي  االنخراط 
مبكــرة، من خــالل تعظيــم قيم 
اجليش، وتكرمي قتاله، وإعالء مكانته 
الدينية، بوصفــه جيش الرب، الذي 
يقاتل أعــداء اهللا.   ال توفر املناهج 
شرحا تاريخيا أو علميا يفسح اجملال 
للطلبة للتساؤل أو للنقاش أو احلوار، 

األرثوذكسية  الرؤية  تستولي  حيث 
وتشــكلها،  الطلبة  وعــي  علــى 
وفق  اليومــي،  ســلوكهم  وتصيغ 
إقصائية،  استعالئية  عنصرية  روية 
تكــرس الفكرة التوراتيــة القائمة 
على شــعار «شــعب اهللا اخملتار»، 
وأن غيــر اليهود هم األغيــار، الذي 

خلقهم اهللا خلدمة اليهود.
توجه املناهج اإلســرائيلية الطلبة 
على أن القيم اإلنسانية حكر على 
اليهودية، ففي كتــب التاريخ مثال، 
أشــرار  واليونان  والرومــان  الفرس 
وسيئون ليس ألنهم قوى إمبريالية، 
بل ألنهم يفتقدون للقيم اليهودية. 
وهنــا يفهــم الطالب بــأن القيم 
التوراة  مــن  مســتمدة  األخالقية 
فقــط. وأن اآلخرين بال أخالق، ألنهم 

ليسوا يهودا.
متهد املناهج الدينية عقول الطلبة 
للتســليم باخلرافات الدينية، فمثال 
«التــوراة تنبأت باحملرقة»، وفي كتاب 
اجلغرافيا، «األمطار تنهمر في اليوم 
الثامن من أيــام عيد املظلة» وليس 
اجلوية. كما تكرس  العوامل  بسبب 
املفاهيم التلموديــة التي حتط من 
شــأن املرأة، وحترم االختــالط، وتعزز 

القيم الذكورية.
وفي كتــاب الكيمياء للصف احلادي 
عشــر، مت تشــبيه الزواج اليهودي 
باحتاد اجلزيئات: «ملا يكون في الغرفة 
وعريس  (هيدروجــني)،  عرائس  ثالث 
واحــد (زوج إلكتــرون دون ترابــط)، 
ميكن أن يحدث زواج يهودي حســب 
الشــريعة.  وفــي كتــاب الثقافة 
للصف السابع يتجاهل النص كون 
قاتل رابــني متدينا، وأنه قام بفعلته 
إلى  متزمتة، مستندا  دينية  بدوافع 
نصوص توراتية، وبتحريض من رجال 
ديــن.. والقصد هنــا التخفيف من 
خلفيات القاتــل، وتلميع صفحته، 
الدينية  التيــارات  تبرئــة  وبالتالي 

املتشددة.
أما املناهــج في املــدارس الدينية، 
التلمــود  علــى  تعتمــد  فهــي 
و»املشناة» والتعاليم التوراتية، وهي 
مليئة بعبــارات العنف والتحريض 
وتنظر  والعنصريــة،  القتــل،  على 
للعرب وللعالم أجمع نظرة فوقية، 

بوصفهم أغيارا.
املناهــج  الكتــاب وثيقــة تديــن 
اإلســرائيلية، وتصف حجم تغلغل 
فيها،  الصهيونية  اليمينية  األفكار 
بالتالي بشــكل ومواصفات  وتتنبأ 
اجليــل اليهــودي الذي ســيتخرج 
للعالــم بعد أعــوام قليلــة، ذلك 
اجليل الذي تعبــأ باألفكار اليمينية 
املتزمتة، الذي يعتبر الضفة الغربية 
اجلــزء التوراتي من أرض إســرائيل، 
والذي يقدس االســتيطان، وال يؤمن 
بأي ســالم.. هذا اجليل سيتســلم 
زمام الدولة، وسيكرسها دولة دينية 

عنصرية. 

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

جيه. برادفورد ديلونج
 

بيركلي 

ر عــام كامل اآلن منذ مــرر الرئيس   مَ
ورفاقــه  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
تخفيضهــم  بالقــوة  اجلمهوريــون 
الشــركات  الضخم لصالح  الضريبي 
عبر الكوجنرس األميركي. في ذلك احلني، 
وصــف منتقدو «قانــون التخفيضات 
الضريبيــة والوظائف» على أنه منحة 
هازئة للمســاهمني األثرياء. لكن عددا 
كبيــرا مــن االقتصاديــني أعربوا عن 

دعمهم لهذا القانون.
على ســبيل املثال، تنبــأت مجموعة 
بارزة، خــدم أغلب أفرادها فــي إدارات 
جمهورية ســابقة، في مقال نشــرته 
صحيفــة وال ســتريت جورنــال، بأن 
على  ستعمل  الضريبية  التخفيضات 
تعزيز الناجت احمللــي اإلجمالي في األمد 
البعيــد بنحو %3 إلــى %4، فضال عن 
حتقيــق «زيادة مصاحبــة» بنحو 0.4% 
في «معدل منو النــاجت احمللي اإلجمالي 
الســنوي» على مدار السنوات العشر 

إلى  وفي خطــاب مفتــوح  املقبلــة. 
الكوجنرس، أكدت زمرة تتألف من أكثر 
مــن 100 خبيــر اقتصــادي أن «املردود 
املتولد عن  الكلــي  علــى االقتصــاد 
التخفيضــات الضريبيــة» رمبا يكون» 
أكثر من كاف للتعويض عن خســارة 
العائدات الثابتة»، مــا يعني ضمنا أن 
الفاتورة ســتكون محايدة فيما يتصل 

بالعجز مبرور الوقت.
على نحــو مماثل، فــي تعليــق كتبه 
بروجيكــت  ملؤسســة  خصيصــا 
ســنديكيت، زعــم روبرت جيــه. بارو 
من جامعــة هارفــارد أن التخفيضات 
الضريبيــة مــن شــأنها أن تزيد من 
نصيب الفرد في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي (املعدل تبعــا للتضخم) في 
األمــد البعيد بنحــو %7. وأيد مايكل 
جيه. بوسكني من مؤسسة هوفر هذا 

التحليل في تعليق الحق.
وأخيــرا، زعم كيفني هاســيت، رئيس 
األبيض  البيــت  مستشــاري  مجلس 
للشؤون االقتصادية، وجريج مانكيو من 
جامعة هارفارد أن مكاســب اإلنتاجية 
الناجتة عن هــذه احلزمة الضريبية من 

شــأنها أن تعمل على تعزيز األجور في 
املقام األول، وليس األرباح، ألن املدخرين 
األجانب ســيصبون االســتثمارات في 

الواليات املتحدة.
من املؤكد أن هذه كانت في املقام األول 
األمد. لكــن مؤيدي  بعيــدة  تكهنات 
مشــروع القانون زعموا رغم ذلك أننا 
ســنرى اســتثمارات إضافيــة كافية 
لتعزيز النمو بنحو %0.4 سنويا. ويعني 
هذا ضمنا زيادة سنوية في الناجت احمللي 
اإلجمالي بنحو 800 مليار دوالر، وهو ما 
يتطلب ارتفاع االســتثمارات السنوية 
من %17.5 إلى حوالي %21.5 من الناجت 
احمللي اإلجمالي. وال ميكننا أن نعلم إلى 
أي مدى قد ينمو االقتصاد األميركي في 
ولكن  الضريبية.  التخفيضــات  غياب 
لم تقفز االســتثمارات إلــى مثل هذا 
ر أي عالمة تشير  املســتوى، ولم تُظهِ
إلى أنها قد تقفز إلى مثل هذا املستوى 

في أي وقت قريب.
لم يكن هــذا مفاجئــا. فعندما كان 
آنفا  املذكورين  االقتصــاد  كل خبــراء 
يخرجــون إلينا بتكهناتهــم املتفائلة 
حــول التأثيرات احملتملــة لهذه احلزمة 

الضريبية، كانت اجلهات املراقِبة احملايدة، 
مثل مركز السياسة الضريبية، ترسم 
صورة أكثر واقعية. وعلى النقيض من 
معظم أنصار التخفيضات، فإن سبب 
وجود مركز السياســة الضريبية ليس 
إرضاء املانحني أو دعم حزب سياســي 
بعينه، بل تقدمي أفضل توقعات ممكنة.

كان اخلــالف العميق الذي نشــب في 
احملتملة  اآلثــار  بشــأن  املنصرم  العام 
لهذا التشريع الضريبي يعذب بنيامني 
أبلباوم من صحيفة نيويورك تاميز، الذي 
تســاءل على موقع تويتر آنــذاك: «ما 

املغــزى من إنتاج توقيعــات 100 خبير 
اقتصادي لصالــح اقتراح معني عندما 
يوقع 100 آخرون بأســمائهم على بيان 
معاكــس؟» وأضاف متســائال: «كيف 
تبرر جامعة هارفارد، على سبيل املثال، 
منح الوالية ألشــخاص يزعمون أنهم 
يعملــون في نفس الفــرع املعرفي ثم 
أنهم  علــى  بعضا  يدينــون بعضهم 
االعتياديني،  للنــاس  وكيف  محتالون؟ 
أن  الكوجنــرس،  ناهيك عــن أعضــاء 
يكتشــفوا أي األســاتذة الراســخني 
ميكن اعتبارهم خبــراء اقتصاد جادين 
حقــا؟» نســتطيع اآلن أن جنيب على 
التســاؤل األخير. الغرض من الدراسة 
هــو الســعي وراء احلقيقــة. وعندما 
يجد الباحثون أنهم أخطأوا في تقدير 
أمر ما، فإنهم يســألون أنفسهم ملاذا 
وقعوا في ذلك اخلطأ، من أجل حتســني 
منهجيــة أبحاثهم ورمبــا جعلها أقل 
ميال إلى اخلطأ في املستقبل. وقد تبني 
اآلن أن خبراء االقتصــاد الذين تكهنوا 
الضريبية من شأنها  التخفيضات  بأن 
أن حتفز زيادة ســريعة في االســتثمار 
والنمو املســتدام كانوا على خطأ. وإذا 

كانوا أكادمييني جاديــن ملتزمني بآداب 
مهنتهم، فســوف يرون في هذا عالمة 
على أنهم ميكنهم أن يتعلموا شــيئا 
جديدا. ولكن من احملزن أنهم لم يفعلوا. 
بل التزموا الصمت، ما يشير إلى أنهم 
االســتثمارات  لرؤية  يندهشــوا  لــم 
تنخفــض كثيرا عن املســتويات التي 

وعدوا بها.
ولكن ملاذا ينبغي لهم أن يندهشوا إزاء 
ذلك االنخفاض؟ من املريب في النهاية 
أن نفتــرض، كما تشــير مناذجهم، أن 
االســتثمار مــن املمكــن أن يرتفع (أو 
ينخفض) بسرعة مع تدفق املستثمرين 
إلى  (أو  املتحدة  الواليــات  إلى  األجانب 
خارجها). ذلك أن األفراد والشــركات ال 
تزيد من مدخراتها فجأة جملرد أن معدل 
الربح بعد الضريبــة ازداد. وفي حني أن 
معدل الربح األعلى يجعل االدخار أكثر 
ربحية حقا، فإنه يزيد أيضا الدخل من 
من  بالتالي  فيقلل  السابقة،  املدخرات 
احلاجة إلــى االدخار. في عمــوم األمر، 

يتوازن األمران.
الواقع أن كل أولئك الذين نشروا مقاالت 
افتتاحية ودراسات تدعم التخفيضات 

الضريبيــة فــي العام الفائــت كانوا 
يعرفون (أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا) 
هذا في املقام األول. ولهذا السبب، لم 
يكلفوا أنفســهم عنــاء التحقق من 
تكهناتهــم املعيبة لتحديد ما فاتهم 
من عناصر. ويبــدو األمر وكأنهم كانوا 
يعلمون طوال الوقت أن توقعاتهم غير 

صحيحة.
أمــا عن املراســلني الذين يتســاءلون 
حتى اآلن إلى أي خبير اقتصادي ينبغي 
لهم أن ينصتوا، فالبد أن تكون اإلجابة 
املنصرم  العام  إذا كانت جتربة  واضحة. 
حتمل أي رســالة فهي: «عــار عليك إن 
خدعتني مرة؛ وعار علــيّ إذا خدعتني 

مرتني».

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
جيــه. برادفورد ديلوجن مســاعد نائب 
وزير املالية األميركي األسبق، وأستاذ 
علوم االقتصاد في جامعة كاليفورنيا 
فــي بيركلــي، وباحث مشــارك لدى 
املكتب الوطني للبحوث االقتصادية.
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التحريض في المنهاج اإلسرائيلي

عملية السطو الضريبي األميركية الكبرى تكمل عامها األول

جانب من دروس الدين في املدارس االسرائيلية

عبداهللا العودة

الذي  نفســه  املتعنت  األســلوب 
تفسير  في  السعودية  تستخدمه 
«اإلرهــاب» بغية قمع الناشــطني 
في الداخــل تلجأ إليه إلســكات 

االنتقادات من اخلارج.
 فــي األول من كانــون الثاني/يناير 
نتفليكس  اجلاري، حذفت شــبكة 
حلقة مــن البرنامــج التلفزيوني 
األميركي «قانون باتريوت مع حسن 
منهج» عن منصتها الســعودية. 
في احللقة التــي بُثَّت ألول مرة في 
28 تشــرين األول/أكتوبــر املاضي، 
ه منهج انتقادات إلى السعودية  وجّ
وولــي العهــد األميــر محمد بن 
دورهما  خلفيــة  علــى  ســلمان، 
الصحافي  مقتل  تدبير  في  املزعوم 
القنصلية  في  خاشــقجي  جمال 
الســعودية فــي اســطنبول في 
األول/أكتوبر،  الثاني مــن تشــرين 
ً إلى  والتعتيم علــى القضية. نظرا
أن خاشــقجي كان صاحب خطاب 
منطقــي – مقبــول من الشــرق 
ى من خالله لسردية  والغرب – تصدّ
ولّدت  التي  الســلطوية  اإلســالم 

العهد  رأى فيه ولي  ً وقمعاً،  تشددا
السعودي 

مها   باملثل، حتمل احللقــة التي قدّ
الطابع  مســلمة  إدانــةً  منهــج 
ملمارســات اململكة، وميكن بالتالي 
ل مادة مقنعة للسعوديني،  أن تشكّ
وتتســبب بزعزعة قاعــدة املوالني 

لولي العهد.
 يُظهــر حــذف حلقــة منهج أن 
النظام امللكي الســعودي يستمر 
والتذرّع  اإلسالم  خلف  ي  التلطّ في 
بالــدور التاريخــي للملك بوصفه 
الرتكاب  الشريفني»  احلرمَني  «خادم 

الفظائع وإسكات االنتقادات. 
حذفت شــبكة نتفليكس احللقة 
بعدما  اململكة  في  املشاهدين  عن 
أنها  ادّعــت احلكومة الســعودية 
ا  تنتهك القانون الســعودي. ودعمً
احلكومة  استشهدت  الزعم،  لهذا 
باملادة السادسة من نظام مكافحة 
رِّم «إنتاج  جرائم املعلوماتية التي جتُ
ما من شأنه املساس بالنظام العام، 
العامة،  اآلداب  أو  الدينية،  القيم  أو 
أو حرمة احلياة اخلاصــة، أو إعداده، 
أو إرســاله، أو تخزينــه عن طريق 
الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة 

القانون نفسه  إنه  اآللي».  احلاسب 
مستمرة  بصورة  يُســتعمل  الذي 
إلسكات النشــطاء والشخصيات 

العامة.
 في األشهر األخيرة من العام 2018 
فقط، أعدّ النائب العام الســعودي 
ســعود املعجب ما ال يقل عن ثالث 
مجموعات مــن التهم بحق كتّاب 
إلى  اللجوء  عبر  ونشطاء مرموقني 
املعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام 
ونظــام مكافحة جرائــم اإلرهاب 
ومتويله للعام 2017 على الســواء. 
فني علي بادحدح  وكان بني املستهدَ
بالســجن ملدة  يواجه حكماً  الذي 
تصل إلى 25 عامــاً في تهمٍ منها 
تتضمن  إلكترونية  ملفــات  حيازة 
انتقــادات للمملكــة، وعبــداهللا 
املالكــي الذي يواجــه أيضاً حكماً 
بالسجن ملدة تصل إلى 25 عاماً في 
تهم تشــتمل على نشر تغريدات 
«متسّ بالسلم وحترّض على الفتنة» 
ضد اململكة، وعــوض القرني الذي 
اإلعــدام في تهم  يواجــه عقوبة 
تشتمل على نشر الفساد في األرض 
والتعاطف مع اإلخوان املســلمني. 
على ضوء مذكــرات التوقيف التي 

تهــا جهة االدعاء الســعودية  أعدّ
وسواهم،  األشــخاص  هؤالء  بحق 
يتبــني أن النائب العام الســعودي 
املادة السادسة من  إلى  دائماً  يلجأ 
املعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام 
عندما يسعى إلى مقاضاة نشطاء 

ومثقفني سلميني. 
إشــارة أيضاً إلــى أن انتقــاد ولي 
العهــد الســعودي، كمــا فعــل 
منهج، ليس ممارســة غير قانونية 
وحسب في الســعودية، بل يُعتبَر 
تقنيــاً بأنه «عمــل إرهابي». تنص 
املادة 30 من نظام مكافحة جرائم 
ن  اإلرهــاب ومتويله علــى أن «كل مَ
وصف – بصــورة مباشــرة أو غير 
مباشــرة – امللك أو ولي العهد بأي 
وصف يطعن في الدين أو العدالة» 
ــن يرتكــب عمــالً إرهابياً  هو كمَ
عقوبته الســجن ملــدة ال تقل عن 
ن  خمس ســنوات. ميكن أن يُســجَ
األشــخاص املتهمون بارتكاب مثل 
ى،  هذه «اجلرمية» إلى أجل غير مسمّ
«بانتظــار محاكمتهم»، على وفق 
ما تنص عليه املادة اخلامســة من 
تصنّف  كذلــك  املذكور.  النظــام 
ً من احلقوق  ً كبيرا املادة الثالثة عددا

واألنشطة احملميّة من قبل األنظمة 
الدميقراطية حول العالم، في خانة 
األعمــال اإلرهابيــة، ومنها «حمل 
الدولة على القيام بأمر أو االمتناع 

عنه». 
 ً كمــا أن اللغــة الواســعة جــدا
تتيح  القانون  التي يعتمدها هــذا 
للدولــة توقيــف أيٍّ كان في تهم 
إرهابية لقيامه بـ»املساس مبصالح 
اململكــة، أو اقتصادهــا، أو أمنها 
إن الســلطات  الوطنــي». حتــى 
اســتعملت، بطريقة عبثية، نظام 
مكافحة جرائم اإلرهاب إلســكات 
األشخاص الذين حاربوا اإلرهاب في 
الشــيخ سلمان  ومنهم  اململكة، 
ي  العودة الذي عمل من أجل التصدّ
في  اجلهادية  اإلســالم  لســرديات 
أيلول/سبتمبر   11 هجمات  أعقاب 
ــه تقرير صــادر عن األمم  2001. وجّ
املتحــدة فــي حزيران/يونيو 2018، 
انتقادات شــديدة لنظام مكافحة 
 ً جرائم اإلرهاب الســعودي، مشيرا
إلى أنه يُســتعمل لكبــح احلراك 
اإلنسان  حقوق  وتقييد  الســلمي 
واحلريات األساســية. كذلك أدانت 
منظمــة «هيومن رايتــس ووتش» 

القانــون عند تعديله في تشــرين 
أنه  معتبرةً   ،2017 الثاني/نوفمبــر 
«يجيز إساءة استعمال السلطة». 
لقد استعملت احلكومة السعودية 
القانــون املذكور لقمع النشــطاء 
الســلميني. علــى ســبيل املثال، 
اعتقلت السلطات الناشطتَني في 
مجال حقوق املــرأة، جلني الهذلول 
وميساء العمودي، في العام 2014، 
وأحالتهمــا إلى احملكمــة اجلزائية 
املتخصصة فــي النظر في جرائم 
للحظر  يهما  حتدّ بســبب  اإلرهاب 
الــذي كان مفروضــاً علــى قيادة 
املرأة للســيارة في اململكة. وتقبع 
مثل  أخريات،  نســائيات  ناشطات 
عزيزة اليوسف وإميان النفجان، في 
السجن حتى مع ظهور تقارير ذات 
في ســجن  املعتقلني  بأن  صدقية 
لالعتداءات  يتعرضــون  الذهبــان 

اجلنسية والتعذيب.
لكن إذا أرادت نتفليكس وشــركات 
تقنية أخرى التقيد بهذين القانونني 
السعوديني، فســوف يكون عليها 
أن حتــذف حتى أصغــر االنتقادات 
للحكومة السعودية. لو كان منهج 
سعودي اجلنســية، ألدانته احملكمة 

اجلزائية املتخصصة بسهولة بتهمٍ 
ل جترمي احلريات املدنية  إرهابية. يُشكّ
قانونيةً  وسيلة  األساسية  والقيم 
الديكتاتوريون  ام  احلكّ يستخدمها 
ولي  قال  الســتغالل ســلطتهم. 
العهد الســعودي، في مقابلة مع 
مجلــة «األتالنتيك» في نيســان/
2018، إن «النظــام امللكي  أبريــل 
و»إننا   ،«ً ل تهديدا يُشــكّ املطلق ال 
ال نتشــارك القيم» مــع الواليات 
د  املتحدة، في إشــارة على ما يُعتقَ
إلى قيم حقوق اإلنســان واحلريات 
األساســية – وقــد أظهــر مقتل 
خاشــقجي أن ذلك يؤدّي أيضاً إلى 
ل  عدم إيالء قيمةٍ للحياة. قد يشكّ
نتفليكــس، في حال  حذف حلقة 
تدفع  الدولي، سابقةً  اجملتمع  أجازه 
بالذراع الطويلة للقانون السعودي 

نحو مزيد من التمدد.

* تُرجــم هــذا املقال مــن اللغة 
اإلنكليزية.

ســعودي  باحث  العودة:  عبداهللا 
وزميــل رفيع املســتوى في مركز 
في  املسلم-املســيحي  التفاهم 

جامعة جورج تاون.

الرقابة السعودية تصل إلى نتفليكس



ثقافة10
دراسة   

مقال

متابعات

املقارنــة الى افضلية عطــر احملبوب على 
عطــر القــداح ، على أنــه كان باإلمكان 
استثمار فعل ) التزهير( بدل من )التوريق( 
بالنســبة للمحبوب لتكون املقاربة عبر 
فعل واحد هو )التزهير( ، ومن نصوص هذا 
العنوان هذا النــص الذي يتناص مع نص 

قرآني :- )هزي بنخلة انتظاري
      لعله ...يســقط الوعــد ..النص ص8 
( فقــد اســتعار النص اللفــظ واملعنى 
لتكريــس حالة االنتظار تلك املشــابهة 
حلالة انتظار مرمي للوالدة ، فاالنتظار يؤول 
الى الوالدة/ الوعد ، وجنــده نصا مكتفي 
الداللة دون االمتداد بفائض لغوي قد يضر 
بتوليد املعنى وتشــتت مركزية الومضة 
وتكثيف جتربة االنتظــار واختزالها ، ومن 
مجموعة النصوص التي جاءت حتت عنوان 

) مرمدة النفري ( نختار هذا النص :-
         ) على غير عادته ،

                  استيقظ ؛ اليعازر؛
                  وقال : خذوا جسدي

                   واعطوني بقية باقية

                من روح أثير ..النص ص16(
 فالنص يتمثل جتربة اليعازر في اخالصه 
الى  الصوفــي هلل  وحبــه  الالمتناهــي 
مستوى التفريط بجســده الذي يتوقف 
فعله حني افتراقه عن الروح التي ترتبط مبا 
وراء الطبيعة / األثير املتســامي واملتعالق 
باهلل والذي ينشــد التوحــد معه ، ومن 
املمكن االشارة الى ان جميع نصوص هذا 
العنوان تدور حول جتربة صوفية تســتمد 
توجهها من املوروث الصوفي العربي ممثال 

في شخصية النفري .
ومن مجموعة )بروق( نقرأ :-

           ) كاحلرب أنت ..
                باآلس نطالعها

                 وباألخضر والنشيد
                 نزوق سرفاتها

        يا ويلها ...
            تبادلنا بالفجائع ،

            والشــظايا العقيمة ....النص ص 
)21

فالنص يقيم عالقة مشــابهة غريبة بني 
احلرب واآلخر/ احملبوبة ، فهو اذ يشــير الى 
لها  األناشــيد  وانشــاد  باحلرب  اإلحتفاء 
وتزويق ســرفات الدبابات  بالزينة فإنها ال 
متنح غير الفجيعة واخلسارات واملزيد من 
الشــظايا القاتلة ، فإن النص يحيل هذه 
املقابلة املتناقضة بــني األخذ / االحتفاء 
والعطــاء/ الفجيعة واملــوت ، الى حالة 
الذي مينحه  التي تقابل اجلميل  محبوبته 
احلبيب بجحود ونكــران من قبل احملبوبة ، 
لقد متكن هــذا النص من تكثيف جتربتني 
فــي آن واحد عبر خاصية املشــابهة بني 
احلــرب واحملبــوب وكالهما فــي النهاية 

جاحدين وقاتلني .
القصيرة  النصــوص  مجموعــة  وفــي 
املدرجة حتت عنوان ) انهم يحلقون هناك 
( يؤثث الشاعر نصوصه وفق مخيلة ترقى 
الى مســتوى فجيعتنــا باألطفال الذين 
غادروا احلياة قسرا في حروبنا التي انهكت 
جسد اجملتمع العراقي مفترضا حياة أخرى 
تعويضا لبهجتهم املسروقة فهو يقول :-

        ) في ظل العرش العظيم
          أراهم ....

             يتسلقون 
                   ســدرة املنتهــى ! .....النــص 

ص 67( 
فالنــص يؤكــد مكانة هــؤالء األطفال 
بعد ان غادرونا فهــم في ظل العرش في 
مــكان مقرب مــن اخلالق ، وهــم - كما 
يراهم متخيال - ميارسون لعبهم ومزاحم 
عبر تسلقهم ســدرة املنتهى ، وكما هو 
معروف فإن مكان هذه السدرة هو اجلنة ، 

وتظل العديد من هذه النصوص القصيرة 
ممتلكة هاجس احلرب ووزرها وآثارها احمليقة 

باملكان واالنسان :- 
     ) عشية كل حرب

        ثمة اوطان تتهدم
        شوارع حترثها

        القنابل
        تلك هي

               قلوب االمهات ....النص ص 106(
   فالنص هنــا يقيم معــادال بني املكان 
واالنســان / االمهات ، وفق تبادلية الدمار 
الذي حتدثــه احلرب في املــكان / االوطان 

التي تتهدم وقلــوب األمهات التي صارت 
كشــوارع حترثها القنابل كل حني ، ووفق 
هذا املتخيل فإن النص ينجح في رســم 
هــذه الصورة املؤثــرة لفعل احلــرب الال 
انســاني والهمجي الــذي يأتي على كل 
ما هو جميل في احليــاة ، فقد ركز النص 
فكــرة هذه املعادلة بني املكان واإلنســان 
مختزال تفاصيل كثيرة تعد فائضا لغويا 
قــد ال يفضي الــى ما متكــن النص من 
تقدميه مكثفا رؤيته االنسانية والشعرية 
على حــد ســواء، وال يفــوت النص عن 
احــداث املفارقة في نهاية النص التي رمبا 

تستجمع تلك الرؤية ، فجملة ) تلك هي 
قلــوب األمهات ( تعد اقالب حال ملا قبلها 
من فعل احلرب خلراب املدن وتهدميها وحرث 
الشــوارع بالقنابل ، اال ان هذه الشــوارع 
احملروثة لم تكــن اال قلوب االمهات الالئي 
سيفقدن االبناء في هذه احلرب ، وتعد هذه 
الصورة البليغة مفارقة تســتفز املتلقي 
وتدهشــه . وعودة للحــرب في نصوص 

مجموعة ) نصوص املوجة( :-
         ) اول الغيث

               حرب ضروس... 
                   وآخر املنفى ،

                       حياة عاقر...النص ص 112(
   فالنــص اآلنف يكرس بنيــة املوت عبر 
تعرض احلياة حلرب ضروس لن جتلب معها 
غيــر موت / حياة عاقــر ، ومنفى ، ومابني 
األول واآلخر خراب داخلي وخارجي متسع 
املتســعة  القصيرة  اجلمل  هذه  اختزلته 
الداللــة قاطعــة الطريق امــام املتلقي 
للدخــول في تفاصيل فائضة حتمل عديد 
مظاهر احلرب ، فقد اختزل النص ما يجري 
بــني االول / احلــرب واآلخر / حيــاة عاقرة 
للمتلقي فرصة الســتدعاء  ، ليفســح 
بتفاصيلها  يعيشــها  التــي  مرجعيته 
واملعرضة دوما حلالة احلرب ليمأل الفجوات 
التــي تركهــا النص بــني االول واآلخر مبا 
يعرفه عن احلرب وويالتها بعد أشارة النص 
الى طبيعة هذه احلــرب / ضروس لتكون 

بداية حلياة عاقر تستجلبها تلك احلرب .
لقد اعتمدنا هذه النصوص القصيرة التي 
شكلت القســم األعظم من مجموعة 
الشــاعر نصير الشــيخ مناذجا للتحليل 
واإلشــارة بعدها منطا شائعا في املشهد 
الشعري املعاصر ، وكونها معيارا لتوكيد 
قدرة الشــاعر في تقدمي جتربته الشعرية 
وفق منــط ينحو الى التركيــز والتكثيف 
للتجارب احلياتية ، على أنها -- النصوص 
– ال تخلــو من خطاب جمالــي ومعرفي 
يرفد ذائقة املتلقــي ومرجعيته بنصوص 
كرست شعريتها املؤثرة ، لقد كانت كأس 
الشاعر نصير الشيخ مترعة بجمال حياة 
أخرى استبطنتها النصوص بقدرة لغوية 
انزاحت عن متثالتها االســتهالكية لتقف 
وبجدارة الى صف الشعر احملايث ملكابدات 
لكل  املوضوعي  املعادل  ليكون  االنســان 
اخلــراب والقبح الــذي يضج بــه الواقع 

العراقي . 

عبد علي حسن 
   

   يتشــكل الفضاء الشــعري للنص عبر 
لتكون  املفــردات  بني  والتعالق  التفاعــل 
سياقا تتخلى فيه عن معانيها الصريحة 
املعجميــة لتدخــل فــي عالئــق جديدة 
تستمد فيها معنى آخر ، فعالقة السابق 
بالالحــق يتكفل في انشــاء وتخليق بنى 
شــعرية جديدة تنزع بإجتاه رســم صورة 
تنشــد التفرد في التكوين واملعنى ، وبهذا 
املعنى فإن جهد الشــاعر سينصب على 
للجملة  التعبيريــة  الطاقــة  اســتنفار 
الشــعرية كيما تتمكن من حتقيق اخللق 
اجلديــد واملتفرد للصورة التي يرســمها ، 
مما يترك أثــرا بالغ التعقيــد للدخول الى 
غمــوض التجربة الشــعورية وصوال الى 
املعنى الذي تســتبطنه تلــك الصور وهو 
ما ســيحقق الفضــاء الشــعري للنص 
املتمثل جتربة الشــاعر ، وهــو ما متكنت 
العراقي  الشــاعر  منه نصوص مجموعة 
نصير الشــيخ املوســومة بـ ) كأس حلياة 
أخرى ( الصادرة عن دار الشــؤون الثقافية 
العامــة /2017  التي ضمت بــني دفتيها 
نصوصــا قصيرة / ومضــة وأخرى طويلة 
قاربت جميعها جتربته احلياتية التي حرص 
علــى ان ينفلت من تفاصيلهــا املنظورة 
واملدركة حســيا ليؤثث فضاءها الشعري 
اجلديد لتكتسب ابعادا جديدة تثري النص 
وكذلــك ذائقة املتلقي عبر جمالية الصور 
الشــعرية التي انزاحت كليا عن فضاءها 
االستهالكي اليومي املألوف ، فقد اسهم 
التخييل في تخليق النــص املوازي وتبدي 
قدرتــه على رســم الصــورة خاصة في 
النصوص القصيــرة التي تتطلب قدرا من 
التكثيــف والتركيز على حالة شــعورية 
واحدة ومتكينها من االكتفاء التعبير كيما 
تصل الى املتلقي دون فائض وال نقص، ففي 
النصوص املكونة لعنــوان ) حدائق البلور( 
التي حتركت جميعا ضمن فضاء موضوعي 
موحد نتلمس اجلهد التخييلي الذي بذله 
الشاعر لتقدمي جتربة حب وتعالقاتها برؤية 
مكثفة ومركزة حتمل خالصة موقف بينه 

وبني اآلخر :-
   ) تورقني هكذا..

      مثل سماء ناصعة
      يا ألزهار القداح ، 

             جترجر عطرها خجال .. النص 7( 
    ففي النص السالف يحاول الشاعر تقدمي 
مقاربة بني حالني حــال حبيبته حني تورق 
وحال ازاهير القداح مستثمرا ما يعرف عن 
قوة عطر القداح وســحره ، وتتجاوز هذه 

عبد المنعم األعسم

ينقذف عصرنا الى خارج حدود املنع املنظم 
والرقابة الصارمة، أو هكــذا يبدو من زاوية 
املقارنــة مع املاضي، لكن احلقيقة غير ذلك 
الــى حد بعيد، وبخاصة حــني يتعلق االمر 
مبجتمعات حديثة النمــو، مثل مجتمعنا، 
حيث يصعب عليها ان تتقبل تيارات التحرر 
والثورة على الرقابة والتحرمي، وقد تابعنا في 
العقود املاضية كيف ارتّدت الى الوراء حملة 
ترجمة افكار املفكر  الفرنســي ميشــيل 
فوكــو في كتابــه بهذا الصــدد »املراقبة 
واملعاقبــة« الى الواقــع العربي، حني رصد 
التي كانت  اآلليات االجتماعيــة والنظرية 
وراء االختالف الرهيب بني نظم العقاب في 
العصــر احلديث، فيما خلــص فوكو الى ان 
»االنســان املعاصر نزيل سجن شعوري وإن 

لم يُسجن«.
جتربتنــا العراقيــة احلديثة بعد ســقوط 
الواحدية وفكرها الرقابي القهري تصلح ان 
تكون )في مجال االنتاج الثقافي والفكري( 

موضوعــا اكادمييــا عنوانــه »الدولة التي 
تتخلى عــن املراقبة الى غيرهــا« بدءا من 
تصفية وزارة االعــالم وانهاء العمل مبراقبة 
املطبوعــات وفتح حرية التأليف والنشــر 
ســالمة  بهبوط  وانتهاء  مصراعيها،  على 
اللغة فــي النص االبداعي.. ففي تضاعيف 
واقنية  والصحف  املكتبات  استقبلت  ذلك 
النشــر وفرة من االعمال واملدونات والكتب 
واجلدة  بالعمــق  التــي تتصف  والنصوص 
والشــجاعة والتخلص من اخلوف واالرتياب 
واملداهنة واملديح املــذل، لكن، ومبوازاة ذلك، 
تعرض ذوقنا وحياؤنا ومعارفنا الى اعتداءات 
استفزازية على يد شعراء وكتاب شباب او 
اللغة  انصاف موهوبني ســلقوا  او  طارئني 
ســلقا، وجتاوزوا جماليــات التعبير والنحو 
والصرف واالشتقاق واالبدال الى غثاثة اقل 
ما يقال فيها انها ال متت للكتابة واصولها 
وشروطها وابســط قواعدها بصلة، تكفي 
االشارة الى دواوين شعر تطل علينا باخطاء 
نحوية تبدأ مــن الغالف، ثم تضج مختلف 
االخطاء فــي عناوين ومتــون القصائد مما 
يستدعي نشر »ســيطرات« ذوقية ووقائية 

لوقف هذه املهازل عند حدها.
 اجلاحظ دعا كتاب عصره الى »السالمة من 

فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في 
كتاب إْن َكَتبه، وِشــعٍر إْن انشده، وشيٍء إْن 
وَصَفه« ولم ينس ان يحذر غيرهم مما اسماه 
»عويص النحو الذي ال ينفع في املعامالت« 
وفي معاجلــة ألبي حنيفــة النعمان لهذه 
الظاهــرة يقول فيها »النحــو ملح العلم، 
ومتى استكثر من امللح في الطعام فسد« 
اما ياقــوت احلموي فــي كتابه الشــهير 
»معجم االدباء« فانه ينقل عن عالم النحو 
ابن الســكيت قوله »خذ من االدب ما يعلق 
بالقلوب وتشــتهيه اآلذان، وخذ من النحو 
ما تقيم به الكالم، ودع الغوامض« ويشــاء 
البعض مــن ضعاف املوهبة واحلجة ان يلوذ 
في اغاليطه النحوية والتعبيرية مبوضوعة 
االجتهاد املرخــص له، وهي غير ذلك حتما، 
حتى في مــا كان يقوله ابن حزم في كتابه 
»احمُلّلــى« من ان اجملتهــد اخملطئ أفضل من 
املقلد املصيب« حيــث يُعّد خلط االجتهاد 
بالتفكيــر بعملية الكتابة االبداعية مبثابة 
تهريب متعمــد للقواعد، او قــل تبييضا 
لالموال بحسب مصطلحات االقتصاديني. 

الــى ذلــك، وعلى الرغــم مــن التغييرات 
التعبير  حريــات  مجــال  في  االنفجاريــة 
والكتابة، فقد اســتمرت القيود واملراقبات 

فــي نواحي كثيــرة من النشــاط الفكري 
العاملي ويشار هنا الى كتاب األمريكي بول 
فندلي الذي صدر قبل عشرين سنة بعنوان 
»من يجرؤ على الكالم؟« والذي كشف فيه 
عن عن وجــود لوبي امريكــي يتولى كبح 
حرية التعبير والنقد مبختلف الطرق، فيما 
قدمت الثورة العلمية في مجال االتصاالت 
والرصــد خدمة كبيــرة للرقابــة واعمال 
الرقابة  اســتقرت  فيما  واملنــع،  التفتيش 
على منظومة من االجهزة السرية املعقدة 
واخملاتلة واجملسات احلريرية التي ال تُرى بالعني 

اجملردة. 
ويبــدو ان الدعوة الى نوع مــن الرقابة على 
املدونات في الغرب لها ما يبررها حني يتعلق 
االمر بتلك املؤلفات واملنشورات التي حترض 
على الكراهية وتبييض صفحات وســمعة 
والعقائد  الديانــات  واهانــة  االســتعمار 
وحقوق الشــعوب في تقرير مصائرها، بل 
واثيرت شــكاوى على كتــاب قدامى كانت 
مؤلفاتهــم قــد افلتت مــن الرقابة حيث 
ارتكبــت مخالفات حتت طائلة احملاســبة، 
فالروائــي »اورويل« حتدث فــي كتاب »ابنة 
االكليريكــي« باهانة مبطنــة الى »فقراء 
الغجر« الذين كانوا يجبرون على الســخرة 

في حقول الرأسماليني، وقال عنهم »كانوا 
مخادعــني، ذوي مكر غير  قابــل لالختراق 
كالذي عند املتوحشــني، كانت هناك نظرة 
الشرقية«  البلهاء  متوحشة في وجوههم 
االمــر الذي اعتبرته هيئات انســانية نزعة 
عنصرية محرمة، فيما استطردت القراءات 
الكبرى في بحثها  االدبية  اجلديدة لالعمال 
عــن االفكار والنصــوص التــي عبرت من 
»مقــص الرقيــب« او انهــا لم متــر بذلك 
املقص فعثرت على تصريــح مثير لداعية 
الســالم واحلريات »برتراند راسل« يدعو فيه 
الســلطات البريطانية، في الثالثينات، الى 
إجناب« مصنفة بحســب  »بطاقات  إصدار 
اللون، مما يعني ضبط ومراقبة والدات السود 
واملتحدرين من القارة االفريقية، ما يُسجل 

في خانة التمييز العنصري. 
دعوني اعتــذر الصدقائي الكتاب واملثقفني 
من اصحاب احلساســية حيال التدخل في 
ضبط النشر، وانا منهم، بان املطالبة بابعاد 
الرقيب عــن جادتنا »من اجل فن انســاني 
حر« مشــروعة، كما ان  املطالبة  بنوع من 
الرقابة الواعية حلماية الفن االنســاني احلر 

من تعديات اجلهالة مشروعة الى حد ما.

امستردام - الصباح الجديد:
 

يقيــم الفنان والشــاعر العراقي املقيم في 
هولندا »موفق السواد« معرضه الشخصي 
أمستردام  الهولندية  العاصمة  في  اخلامس 
فــي غاليــريOut in the field ( ( ظهيرة يوم 
األحد القادم 13 كانــون الثاني اجلاري 2019، 
املعرض يحمل عنــوان » قراءة املمحو« وهي 
الثيمــة األساســية التي يشــتغل عليها 
الفنان في أغلب أعماله التشــكيلية والتي 
يقول عنها: ) إنهــا تدوين للحظات املمحوة 
أو الغائبة فــي القصيدة( . يتضمن االفتتاح 
أمســية أدبية وموســيقية برفقــة عازف 
الكمان العراقي« عضيد » وقراءة ممســرحة 
إلحــدى قصائد الشــاعر »موفق الســواد« 
يؤديهــا الفنان املســرحي »صالح حســن 
فارس« ثم قراءات شــعرية تبدأها الشاعرة 
الهولنديــة دورين دي فت وشــعراء عراقيون 

وآخر هولندي عددا من قصائدهم.
 ويقدم الناقد التشكيلي والباحث الهولندي 
فلوريس شــيرف ورقة نقدية يســلط فيها 

الضوء على جتربة الفنان موفق لسواد. 
جديــر بالذكر ان املعرض سيســتمر لغاية 

التاسع والعشرين من الشهر اجلاري

بواقع احلبيبة التي عرجت الى السماء 
دون عودة تاله الشــاعر فراس الصكر 
الذي لم  ولده  بقصيدة مخاطبا فيها 
الى السماء عاليا كما  يستطع رفعة 
كان فــي ريعان طفولته ومشاكســا 
قبالته التي لم يعــد لها طعم يغري 
تلك البــراءة التــي شــحذها الزمن 
فاق  بطعم  ذكرياته  سجلتها  بتواريخ 

تصوره بعدها قرأ الشــاعر رعد شاكر 
قصيدة مليســان وافولهــا الذي انهك 
حارتها القدمية وافنى ماضيها اجلميل 
الذي بات يتحســر عليه من عاشــه 
بذكرياتــه التي غدت كبوابة لم تصان 
مــن واقعنا احلالي تاله السينارســت 
ضاري الغضبان في اول ظهور شــعري 
له حيــث قرأ خمس قصائــد قصيرة 

شاكست ميسان واخرى وصفت طريق 
املوت الــذي يربط بني العمارة والنجف 
غير انــه طريق احلياة في عيون محبيه 
العراق  انســان  واخرى تغنت بحضارة 
الطامح فــي التغيير من النهوض من 
كبوته املســتدمية بعدها قرأ الشاعر 
غسان حســن محمد مرثية لصديق 
طفولته وصباه » سعد صالح ياسني 
» عرج فيها على حيــاة الفقيد الذي 
غادر مبكــرا وامنياتهم التي هوت دون 
الوصل الى مبتغاها تاله الشاعر حيدر 
احلجاج حيث قــرأ »مرثية قبل االوان » 
رصد فيها وجعــه املر من تراتيل احلياة 
الفانيــة وما اصابه مــن ويالتها التي 
تتراكــم في صنــدوق ذكرياتــه التي 
اوغلت في النحيب وختامها مسك قرأ 
الشاعر رعد زامل قصائد قصار تغنت 
بلوعة احلياة التي شاكست معطياته 
التي لــم حتض بــأدق التفاصيل التي 
نراها وال منســكها كمحصلة يفترض 

ان تكون معادل للحياة . 

 

حيدر الحجاج 
 

اســتضاف احتاد ادباء وكتاب النجف في 
قاعة محمد مهــدي اجلواهري وبحضور 
ادباء  مثقفي النجف نخبة من شــعراء 
ميسان في امسية شعرية صدحت بها 
حناجر الشــعراء امليسانيني بقصائدهم 
التي جسدت رؤاها الواقع العراقي، وقدم 
االمســية الشــاعر معن غالب السباح 
الذي اثرى اجللســة مبفرادتــه ومفارقته 
العذبــة التــي تالمس شــغاف القلب 
والروح واستهل االمســية الدكتور باقر 
الكرباســي بكلمــة ترحيبة لشــعراء 
في  الرصني  الثقافي  ومنجرها  ميســان 
مختلف الصعد ومعرجا على النســخة 
السادسة من مهرجان الكميت السادس 
الذي انعسكت افاقه الشعرية والنقدية 
مبحتواها املائز وما يطرحه من رؤى مغايرة 
افتتح  العراقية بعدها  الثقافة  ملرتكزات 
اجللسة القراءات الشعرية الشاعر حسني 
ازرق( تغنت  )دم  حرير بقصيدة عنوانهــا 

غالف احملموعة الشعرية

النص يقيم عالقة مشابهة 
غريبة بين الحرب واآلخر/ 
المحبوبة ، فهو اذ يشير 

الى اإلحتفاء بالحرب وانشاد 
األناشيد لها وتزويق سرفات 

الدبابات  بالزينة فإنها ال 
تمنح غير الفجيعة والخسارات 
والمزيد من الشظايا القاتلة 

، فإن النص يحيل هذه 
المقابلة المتناقضة بين األخذ 
/ االحتفاء والعطاء/ الفجيعة 

والموت ، الى حالة محبوبته 
التي تقابل الجميل الذي 

يمنحه الحبيب بجحود ونكران 
من قبل المحبوبة

تأثيث الفضاء الشعري في) كأس لحياة أخرى(لـ«نصير الشيخ«

رأٌي في الرقابة ومشكالت سالمة اللغة

 معرض شخصي لموفق السواد 
يصاحبه الشعر في هولندا

شعراء ميسان يصدحون في وادي السالم
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إنشقاق جماعة راية
 الثورة )ئاالي شورش(

*في تلــك الفترة من النمو والتطور 
حدث إنشقاق بعض قيادات وكوادر 
املــا بختيار، مأ  العصبة بقيــادة 
اســباب ذلك اإلنشــقاق وتأثيراته 

على العصبة واالحتاد الوطني؟
- لألســف تقدم بعض الشباب الى 
وخاصة  بالغرور  أصابهــم  الواجهة 
بعــد أن إحتلــوا مواقــع متقدمة، 
فإغتروا باإلنتصــارات التي حققتها 
العصبة و اإلحتاد الوطني، وفيهم من 
لم يكن يحلم بأن يحتل في يوم من 
املتقدمة  القيادية  املواقع  تلك  األيام 
وتكــون لــه كل تلــك الصالحيات 
والسلطة، وبدال من أن يدفعهم ذلك 
الى اإلخالص وبــذل املزيد من اجلهود 
بدءوا  التنظيــم  أجل  والعمل مــن 
يشــقون عصا الطاعــة للتنظيم. 
لقد إغتروا بأنفسهم االى حد أنهم 
توهموا بأن التقــدم الذي حصل إمنا 
جاء علــى أكتافهــم، وقادهم ذلك 
الغرور الى إرتكاب املزيد من األخطاء 
فشــكلوا في البداية تكتال بإســم 
آرام.وفــي احلقيقة إســتخدموا آرام 
كشماعة وقميص عثمان كما يقال، 
وإال فإنهم لم يكونوا أبدا مبثل أخالق 
ومباديء آرام. حتى أنــه في مرة من 
املرات كان هناك إجتماع عســكري 
املتعلقة  األمور  األعضاء  فيه  يتداول 
بالنشــاط العســكري وأراد آرام أن 
قائال  أحــد هؤالء  فقاطعه  يتحدث، 
“أسكت كاك آرام فأنت ال تفهم في 
األمور العسكرية؟ فسأله آرام "وأنت 
في أي أكادميية عســكرية تخرجت، 
خضتهــا،  عســكرية  جتربــة  وأي 
وكيف أصبحــت هكذا خبيرا بحرب 

العصابات"؟
كقميص  إســتخدموه  قلــت  كما 
عثمــان، حتى من الناحيــة املبدئية 
كانــت آلرام توجهات كردســتانية، 
فيما هؤالء يريدونها عراقية، كان آرام 
مؤيدا لتطور وتقــدم اإلحتاد الوطني 
وأن تؤدي العصبــة دورها في حتقيق 
ذلك، ولكن هــؤالء كان هدفهم هو 
إضعــاف اإلحتــاد الوطنــي وتفتيت 
صفوفه، كمــا أن آرام كان ينظر الى 
الشــيوعي كحــزب حتريفي،  احلزب 
ولكــن هؤالء كانــوا مقربــن منه 

ومتأثرين به وأخيرا جلئوا إليه.
العائلة  لقيــادة  معاديــا  آرام  وكان 
البارزانية و كتب بذلك مقاالت حادة 
وعنيفة، ولكــن هؤالء جلؤوا الى بيت 
البارزاني ملواجهــة العصبة و اإلحتاد 
الوطني، وفي احلقيقــة كان لهؤالء 
دورا ســلبيا في دفع رســول مامند 
الــى اإلنشــقاق و اخلروج مــن إطار 
اإلحتــاد الوطنــي، وكان لهــم أيضا 
دورا في إغضــاب كوادر العصبة عن 
اإلحتــاد الوطني، وخاصــة موقفهم 
املشــن من الرفاق الذين خرجوا من 
الســجون بالعفو العام سنة 1979 
دارو شــيخ  فريدون عبدالقادر،  وهم 
نوري، أرســالن بايز، جبار فرمان، عمر 
سيد علي، أنور حسن، علي بجكول و 
مجموعة أخرى من الرفاق املناضلن. 
فقبل خروجهم مــن اإلحتاد الوطني 
كتبوا مقاال مبجلة )كوملة( ضد رفاق 
)السجن( شــنوا فيه هجوما عنيفا 
ضدهــم، حتى أن هؤالء الرفاق خافوا 
من أن نكون نحن أيضا داعمن لهذا 
العودة  على  عزمــوا  ولذلك  التوجه 
الى بيوتهم، ولكن بعد أن أفهمناهم 
بأننا لسنا مع طروحاتهم وال نؤيدهم 

تغيرت أحوالهم.

تطور العصبة 
و مشكلة )راية الثورة(

*وكيــف تطورت أحــوال العصبة و 
خاصة من الناحية العسكرية؟

- بعــد كونفراس )نوكان( شــكلت 
العصبــة قيادتها اجلديــدة وأصبح 
نوشيروان مصطفى مسؤوال و مديرا 
ألعمالها، وبدأ بإصدار اجمللة الداخلية 
و بإصدار التعليمات لإلتصال بالناس 

و كســبهم و مصاحلــة و تطييــب 
خواطر األعضاء الذين إبتعدوا عنها. 
وبرغم تداعيات مأساة هكاري، ولكن 
مت تشــكيل تنظيمات جيــدة داخل 
املــدن، وتقرر إصدار جريــدة مركزية 
بإســم )العصبة( و كذلــك إصدار 
البوسترات و البيانات في املناسبات. 
وإستمرت هذه النشاطات امللحوظة 
من عام 1977 الى عــام 1979، وفي 
ذلك العام عقــد كونفراس آخر في 
قرية )شــيني( ومت إنتخــاب القيادة 
مرة أخرى و ســقط بعض الرفاق في 
تلك اإلنتخابات ولكن نوشيروان أصر 
إنتخابهم بهدف لم  مرة أخرى على 
من  الكونفراس  وإســتمر  شملهم 

.1979/11/26-3
بعد إندالع الثــورة اإليرانية تقدمت 
ولكن  أكثر،  الواجهــة  الى  العصبة 
بــدأ هؤالء الرفاق مــرة أخرى بالتآمر 
الذي  والنهج  نوشــيروان  ومعــاداة 
خططه للعصيــة، وفي احلقيقة أن 
بعضهم عادونــي أيضا داخل اإلحتاد 
الوطني، وحاولوا بعد خروج رســول 
مامند تصفية بقية املوجودين ضمن 
اخلط العــام ومن بقي مــن احلركة 
اإلشــتراكية داخل اإلحتــاد الوطني.
وبعد إلتحاق رفاق السجن بنا تطورت 
نوشــيروان  وأصبح  أكثــر  العصبة 
ســكرتيرا لها، وســاند هؤالء أيضا 
وإعتبرهم مناضلن يجب إحترامهم، 
وفعال فاز بعضهم بعضوية اللجنة 
القيادية للعصبة بدعم نوشــيروان 

لهم ..

* ومــن كانــوا مــع تلــك اجلماعة 
املنشقة؟

- تشــكلت كتلتهم من أشــخاص 
فكرية،  مباديء  أية  لديهم  ليســت 
في  المبدئية  سياســة  وإنتهجــوا 
جمع النــاس حولهم، فكل من كان 
يزعــل من اإلحتــاد وألي ســبب كان 
يكسبوه الى صفهم، وكان الناقمن 
واملتبرمــن واملنزعجن هم األكثرية 

ممــن حامــوا حولهــم، لقــد كانوا 
يردون بصراحــة و وضوح أن يهيمنوا 
علــى العصبة و يزيحوا نوشــيروان 
عــن قيادتهــا، ثم من خالل بســط 
سيطرتهم على العصبة تتاح لهم 
الفرصة للهيمنــة على اإلحتاد. وفي 
احلقيقــة لم يقصــروا للحظة في 
معاداتي، ولكن بعد الكونفراس األول 
حسمت األمور وهدأت الصراعات الى 
حن وأرادوا إستغالل وقوع نوشيروان 
الكردستاني  اإلشتراكي  احلزب  بأسر 
احلزب  قيادة ذلك  فحاولوا إســتفزاز 
نوشــيروان  قتل  الى  يدفعوها  حتى 
والتخلص منــه، وكانوا يرددون دائما 
بأن نوشــيروان ذهب ولن يعود!)10(، 
تلك  احلقيقــة كل تصرفاتهم  وفي 
كانت تصب في إجتــاه التخلص من 
نوشيروان، ولكن حلسن احلظ أتيحت 
فرصة أمام نوشيروان ليفر من األسر 
ويعود الينا.وأود أن أذكر هنا بأن رفاق 
اخلط العام واجهــوا تلك التصرفات 
املشينة ببذل أقصى جهودهم إلنقاذ 
نوشــيروان منهم عمر دبابة وشيخ 
دارا احلفيــد وجمــال حكيــم وعمر 
وآخرين. حويــز  وعلي  شــيخموص 
وبعد حترر نوشــيروان من األسر عقد 

كونفراس آخر للعصبة.
 أريــد أن أذكــر لك حادثــة و قعت 
كوادر  أحد  هنــاك  الفترة.كان  بتلك 
العصبة من هذه اجلماعة رأيته وقد 
إنهار متاما بعــد أن تلقى خبر مقتل 
إعترف  فقــد  بالداخل.  له  شــقيق 
شــقيقه هــذا بعد إلقــاء القبض 
عليه من قبــل النظام على عدد من 
رفاقه بالتنظيم كاشــفا أسماؤهم 
واحدا واحدا فتسبب بذلك مبقتلهم 
جميعا ثم قتل هو الحقا، وحن وصل 
اخلبر الى شــقيقه هــذا إنهار وبدأ 
فقلت  بشدة،  شقيقه  على  ينتحب 
له "مــا تفعله عيــب، فنحن بأوامر 
من قيادة الثورة نتسبب بإستشهاد 
البيشمركة  املئات من  بل  العشرات 
أنت  تفعله  ومــا  ونتحمل،  فنصمد 

تكــون معنوياتنا  أن  فاملهــم  عيب 
عالية ونصمد جتاه اخلطوب".

* وهــل إســتطاعت العصبــة في 
هذا الكونفراس أن حتل مشــاكلها 

الداخلية؟
- إتضحت اخلالفاتهم بشكل أفضل 
داخــل الكونفراس.فقــد هزموا في 
اإلنتخابــات الداخليــة ماعــدا املال 
بختيار الــذي جنح بنســبة ضئيلة 
جدا، أما البقية فقد خسروا جميعا، 
بل حتى من يحســب عليهم خسر 
أيضا، وبــدت مالمح اإلنهيــار بادية 
علــى وجوههم بعد تلك اخلســارة، 
فغادروا الى طهران منكسرين، ورغم 
ســقوطهم في اإلنتخابات فإننا لم 
نعفهم من املســؤوليات التي كانوا 
يتولونها، مع ذلك شعروا بخسارتهم 
الفادحة وتبن للجميع بأنهم ليسوا 
تلك القوة التي تفاخروا بها بدليل أن 
أعضاء التنظيم لم يثقوا بهم ولم 
إستمروا  ذلك  ومع  ألجلهم،  يصوتوا 
تصرفاتهــم  وأدامــوا  بتكتلهــم 

الالمقبولة.

* ومــا كانــت أهــم نقــاط اخلاف 
بينهم و بني قيادة العصبة؟

- لقد حدث حتول كبير في أســلوب 
تفكير بعضهــم و هذا التحول كان 
الســبب األساســي و اجلوهري في 
تلك اخلالفات، خاصة بعد أن شــعروا 
و  العصبة  داخــل  دورهــم  بضعف 

اإلحتاد والثورة عموما. 
ومــن أهم التحــوالت الفكرية عند 
بعضهم هو بــأن إعالن الثورة خطأ، 
وأن زمــن الثورات املســلحة قد ولى 
وأن ثــورة الفالحن لم تعــد قائمة 
وحــان الوقت لكي ننظم أنفســنا 
داخل املدن ونهيئ العمال إلنتفاضة 
املضمون األساسي  مســلحة.وكان 
)العراقجية(، أي أن  لتفكيرهم هــو 
الضرورة تســتدعي أن نشكل حزبا 
عراقيا ونتصالح مع احلزب الشيوعي، 

مبعنى أن كل ما يضر اإلحتاد الوطني 
يؤيدونه، وتصرفوا بشكل عدائي جدا 
جتاه اإلحتــاد، وتعاملوا معنا بوجهن، 
في العلــن يقولون بأنهم معنا، وفي 

اخلفاء يعملون ضدنا.
وأثناء املفاوضات جــاء إلينا أحدهم 
وأظهــر نفســه أحد اخمللصــن لنا 
وطلب أن نرســله للخــارج وقال"إذا 
جنحت املفاوضات سأعود وسأنصرف 
الى مزاولــة عمل حر، وإذا فشــلت 
ســأبقى فــي اخلــارج وأي مهمــة 
تكلفونني بها سألتزم بها بإخالص".

وذات ليلة كان أزاد هورامي معنا في 
املنزل حن جاء هذا الشــخص وبدأ 
يتملقني وميدحني حتى إســتغربت 
هيرو مما قاله، فقلت لها "كل ما قاله 
كذب فــي كذب"..وبعد أن وصل الى 
اخلارج وعن ممثــال عن اإلحتاد الوطني 
لإلحتاد،  جــدا  معادية  مواقف  أظهر 
حتى أنه حن كان في دمشق إلتقى 
بقادة احلزب الشــيوعي منهم أحمد 
بانيخيالني وعزيز محمد وكرمي أحمد 
الذين شجعوه ونفخوا فيه وأوهموه 
بأنــه يســتطيع أن يعــارض اإلحتاد 
الوطني، وهو لم يخب ظنهم فأظهر 
نفســه بأنه فعال قــادر على القيام 
بهذا الــدور وأنه ميتلك قــوة كبيرة 
وهائلة وهو علــى إتصال بالرفاق في 
الداخل الذين شكلوا تنظيما جديدا 

عرف فيما بعد بإسم )راية الثورة(.

* وعلــى أي أســاس إدعــوا أنهــم 
ميتلكون تلك القوة الهائلة؟

- أخطأوا في حســاباتهم وإعتقدوا 
بأن اجلزء األكبر من قوات البيشمركة 
معهم،  تقف  العصبــة  وتنظيمات 
املفاوضات  بعد فشــل  أنــه  وظنوا 
ســتنهار الثــورة ولــن نســتطيع 
النظام. ولكن  مواصلة قتالنا ضــد 
حن إندلعت املعارك مجددا إستغلوا 
الفرصــة وهربــوا الى إيــران، حتى 
أنهم أصدروا كراســا هاجمونا فيه 
بعنوان )لم يعد الصمت ممكنا( وكان 

مليئا باألكاذيــب و اإلفتراءات ضدنا. 
ةمنها  مفضوحة،  أكاذيبهم  وكانت 
كذبتهــم بأنني إلتقيت بشــخص 
إســرائيلي، وهذا أبعد ما يكون عن 
الصحــة، والغريــب أنه حــن جلأوا 
الــى إيران حاولوا التعــاون مع جهاز 
اخملابــرات )اإلطالعات( كي ينســقوا 
للعمــل ضدنا وكذلــك مع جماعة 

جبهة )جود( والبارتي.

* وهل كانت هناك إتصاالت بينهم 
و بني رفاقهم باخلارج؟

إتصــاالت  نعــم كانــت هنــاك   -
بينهم، فقــد جاء بعض رفاقهم من 
أوروبــا الى إيران وكتبوا رســائل الى 
رفاقهــم بالداخل، وجــاء بعضهم 
الى  الذهاب  في  مشــورتي  يطلبون 
إيران للقائهم، وقالوا بأنهم ســوف 
يذهبــون إليهــم لينصحونهــم و 
يثنوهم عن مهاجمة اإلحتاد الوطني، 
أرادوا مخادعتنا  بأنهــم  ولكن ظهر 
فقط ليصلــوا إلــى رفاقهم هناك 
لكــي يتعاونوا معا ضدنــا. ووقعت 
إحدى رسائلهم بأيدينا فعرفنا مدى 
غبائهم حــن ظنوا بأن أكثرية قوات 
وبهذه  معهم،  ستقف  البيشمركة 
العقليــة املنحرفة جمعــوا الناس 
حولهم في اخلارج، ولكن ظهر فيما 
بعــد أن من بن 30 ألــف من أعضاء 
العصبة لم يكن معهم سوى نسبة 
ضئيلة ال تتجاوز 200 شخص. وبعد 
ذلك تراجع بعض قادتهم وإنشــقوا 
عنهم ثم أعتقلــوا، وهكذا رأينا بأن 
حتت  العصبة  عن  املنشــقن  هؤالء 
إســم  )راية الثورة( تسببوا بإرادتهم 
في شق صفوف العصبة مرة أخرى، 
ورغم أنهم إقتبسوا إسم تنظيمهم  
)راية الثورة( من آرام، لكنهم إعترفوا 
فيما بعــد أنهم إنحرفــوا عن خط 
آرام ســواء على صعيد مبادئه أو عن 
أردوا  وبأنهم  الكردستانية  توجهاته 

أن يشكلوا حزبا عراقيا.
 وحــاروا ايضــا في إختيــار أي نهج 

ماركسي لتنظيمهم اجلديد، فبعض 
املقربن منهم الى احلزب الشــيوعي 
تبنوا املاركسية اللينينية، وبعضهم 
اآلخر إنحاز الى نهج احلزب الشيوعي 
حكمت. منصــور  بقيــادة  اإليراني 
وقاموا بعدة أعمال ســيئة جدا في 

تاريخ الشعب الكردي وهي:
أوال: أحدثــوا فتنة داخــل العصبة و 
اإلحتاد الوطني والثورة اجلديدة خاصة 
في وقت كنا أحوج ما نكون الى رص 
الصفــوف ووحــدة التنظيم وجمع 

البيشمركة حولنا.
ثانيا: قاموا لسنوات بالترويج ألفكار 
منحرفة داخل صفوف اإلحتاد الوطني 
اليــأس بنفوس  والعصبــة وإثــارة 

اجلماهير والتنظيمات احلزبية.
املنحرفن  أمام  الفرصة  أتاحوا  ثالثا: 
و املتآمريــن و املتفاخرين و املغرورين 
لتوجيه الشتائم واإلنتقاص من شأن 
اآلخريــن من معارضيهم واإلســاءة 
أن بعض قادتهم كانوا  إليهم، حتى 
وبشــرفهم  آرام  بقبــر  يقســمون 
بأنهم ليســوا تكتال، رغم أنهم في 
اخلفاء يديرون تنظيمات سرية تعمل 
ضد اإلحتــاد. وكان نوشــيروان على 
علــم تام بتلــك التنظيمات ويعلم 
بأنهم كاذبون.واألهــم من كل ذلك 
هو تصرفهم املشــن بقبول بعض 
جواسيس احلكومة بينهم، ولألسف 
كانــت هــذه التصرفــات واحملاوالت 
تتزامن مع تعاظم قوة اإلحتاد الوطني 
وحتوله الى قوة دفاعية رئيســة على 
وحاولت  الكردســتانية،  الســاحة 
اخلالفات  تلك  أن تســتغل  احلكومة 
ومتزيق  الفتنة  لبث  وتستخدم هؤالء 
لتصفية  الوطنــي  اإلحتــاد  صفوف 
الثــورة ولكن مخططاتها فشــلت 

متاما بتحقيق أهدافها.

* وهل كانت لهــم مطالب محددة 
من اإلحتاد الوطني حتى يلجؤوا الى 

مثل هذا األسلوب من التفرقة؟
- في احلقيقة لقد بذلوا جهدا كبيرا 
لتصفيــة اإلحتاد الوطنــي، ووقعت 
قادتهم  أحد  بأيدينا رســالة كتبها 
الــى املســؤول األول عــن التنظيم 
يقول فيها "يجــب أن يتجه نضالنا 
باملقام األول الى كسر شوكة اإلحتاد 
الوطني سياسيا، ثم تصفيتهم بعد 
وأن صراعنا  العسكرية،  بالقوة  ذلك 
األساســي هو مع اإلحتــاد الوطني، 
وإذا  فإذا تقدم اإلحتاد خســرنا نحن، 
هزم نكــون نحن املنتصريــن" ، وبرر 
عالقتهم بإيران قائال "أن الكل يرحب 
بأن تكون لنا عالقــة مع إيران، وهذه 
العالقــة هي ضــد اإلحتــاد الوطني 

ونفتخر بذلك". 
ويقول "لقــد حاولت أن أحافظ على 
املعادي  وليبيا وســوريا  إيران  موقف 

ضد اإلحتاد الوطني".
وكان ذلــك إدعاء كاذب، ألن كالمهم 
وموقفهــم لم يؤثربتاتــا على هذه 
الدول.وقالوا بأنهم هم الذين عرقلوا 
باحلزب  الوطني  اإلحتاد  عالقة  حتسن 
)جود(.  وجبهة  والبارتي  الشــيوعي 
وبذلك فقد إستخدم البارتي واحلزب 
الشــيوعي هؤالء ضدنا على أمل أن 
يضعفوا دور اإلحتــاد الوطني ، ثم أن 
إيران وليبيا وســوريا إنكشفت لهم 
يشــكلون  ال  وبأنهم  هؤالء  حقيقة 
إســما أو قوة في كردستان فتخلوا 

عنهم.
واخلطــأ اآلخر لهذه اجملموعة هو دفع 
عدد كبير من أبنــاء الكرد ليتحولوا 
الى جحــوش مرتزقة لــدى النظام، 
فقــد كانــوا يشــيعون بينهم بأن 
هــذه ليســت ثــورة حقيقيــة وال 
يرجتــى منها شــيء وأن قيادتها هي 
تعــادي حكومة  برجوازيــة  قيــادة 
 ، برجوازية  برجوازية ألجل مصالــح 
العشرات من  بإستســالم  وتسببوا 
البيشمركة الى احلكومة ثم حتولهم 
الــى جحوش حملاربة الثورة منـــهم، 
وبابا طـاهر  عمـر عـــرب وعمر رش 
الذين أصبحوا أمراء مفـــارز األمـن 
وجواسيـس  أدالء  وأصبحوا  اخلـاصة 

للنظام.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح 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 جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال 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 لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة 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 خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع 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 جال 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 خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 46
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نوشيروان مصطفى أرسان بايز

بعد إندالع الثورة اإليرانية تقدمت العصبة الى الواجهة أكثر، ولكن بدأ هؤالء 
الرفاق مرة أخرى بالتآمر ومعاداة نوشيروان والنهج الذي خططه للعصية، وفي 

الحقيقة أن بعضهم عادوني أيضا داخل اإلتحاد الوطني، وحاولوا بعد خروج 
رسول مامند تصفية بقية الموجودين ضمن الخط العام ومن بقي من الحركة 

اإلشتراكية داخل اإلتحاد الوطني.
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متابعة الصباح الجديد: 

تزخــر عدد من محافظــات العراق 
بعــدد كبير مــن املواقــع األثرية 
املوغلة في القدم، يقول خبراء إنها 
تاريخ متكن مشــاهدته  عن  عبارة 

أيضاً وليس قراءته فقط. 
تتوزع تلك املواقــع على عصور ما 
قبل اإلسالم، وما بعده، إضافة إلى 
املدن األثرية كبابــل وأور وغيرهما. 
مــن بــن هــذه األماكــن، قصر 
كربالء  في محافظــة  األخيضــر، 
التي تقع إلى اجلنوب من العاصمة 
بغــداد ، وترتفع املدينة 30 مترا عن 
مستوى ســطح البحر، وهي تقع 
في موقــع مهم يربطهــا باحلدود 
النخيب ومن  السعودية عن طريق 
الشــمال ترتبط بالعاصمة بغداد 
ومن اجلنوب ترتبــط بالنجف ومن 

جهة اجلنوب الشرقي باحللة.
يقــع حصــن األخيضر فــي بادية 
كربالء على بعد 70 كم من الكوفة 
غربــاً، ونحــو 100 كم مــن بغداد 
شــماالً، ويبعــد عــن مدينة عن 
التمر القدمية نحــو 20 كم فقط، 
وهو طريق عرب العراق وبالد الشام 
في التجارة قدميــاً، كما أن موقعه 
كخط  يبدو  جعله  االســتراتيجي 
دفاعي رئيسي في البادية اجلنوبية 
القوافل  للعراق، وكموقــع حلماية 

بن العراق وبالد الشام. 
وســوره  بنائه  طريقة  ذلــك  تعزز 

املنيع مع وجود حتصينات  الدفاعي 
دفاعية ســميكة من اجلدران التي 
يبلغ عرضها قرابة خمســة أمتار، 
وال يتخللها إال فتحــات في أعلى 
السور لغرض رمي السهام، والزيت 

الساخن. 
احلصن بني على شكل مستطيل، 

بطول يصل إلــى 176 متراً، وعرض 
يقارب 170 متراً. وقد بنيت جدرانه 
ويضم  والنورة.  احلجر  من  اخلارجية 

داخله عشرات القاعات واألروقة. 
في  اآلثار  وعلماء  املؤرخون  واختلف 
تاريخ إنشائه وحوله، لكن الروايات 
املتطابقــة على األكثــر تؤكد أنه 

شيد في العصر العباسي من قبل 
أي  الســفاح،  العباس  أبو  اخلليفة 
نحو عام 161 للهجرة/778 للميالد. 
اآلثار  مجــال  فــي  الباحث  قــول 
األوضاع  إن  موسى  العراقية سعد 
العراق  فــي  املتدهــورة  األمنيــة 
خالل الســنوات املاضيــة لم متنع 

قصر  إلى  اجملــيء  من  الســائحن 
األخيضــر للتمتع مبــا يحتوي من 
هندسة متكنت من الصمود طيلة 

القرون املاضية.
 يضيــف: »ميكن القــول إن قصر 
األماكــن  مــن  يعــد  األخيضــر 
فــي كربالء«،  املهمة  الســياحية 

مبينــاً انه محطة جلــذب الزائرين 
طيلة أيام السنة. 

يتابع: »علمنا من الروايات املتداولة 
أن تســميته جاءت بسبب وجوده 
ضمن مســاحات زراعية خضر في 
محيطه«، موضحاً أن االهتمام به، 
ســيحوله  مرافقه  بعض  وتطوير 
إلى مكان سياحي مميز في العراق«. 
وهذا ما يؤكده عالء عبد الصاحب، 
في  وهو مســؤول محلي ســابق 
كربالء: إن الســياحة فــي كربالء 
يجــب أال تقتصــر علــى الزيارات 
إلى  مشــيراً  املوســمية،  الدينية 
أن تطوير قصــر األخيضر، وصيانة 
مرافقه، قد يوفران دخالً ســياحياً 

إضافيا للمحافظة. 
ويوضح: »عانــى القصر من إهمال 
في  الســابقة  احمللية  احلكومــات 
كربــالء، حاله حــال أي موقع أثري 
آخر«، مبيناً أن هذا االمر يحتم على 
املؤسســات املعنية فــي احملافظة 
العمل بجديــة على تطوير القصر 
ملنحه قدرة أكبر على اســتقطاب 

الزوار. 
للعراق  األميركــي  االحتــالل  قبل 
2003، أقيمت مهرجانات وفعاليات 
فنيــة داخل احلصــن، إال أنه ومنذ 
نحــو 15 عامــاً اقتصر نشــاطه 
التي تقــوم بها فرق  الزيارات  على 
ســياحية أجنبية ومحلية إضافة 
املدرسية ملطالعة  الســفرات  إلى 
واحد مــن أبرز التحــف املعمارية 

العربية اإلسالمية.

عانى إهمال الحكومات المحلية السابقة

قصر األخيضر: تطوير وصيانة مرافقه
يوفران دخاًل سياحيًا لكربالء

كبار السن االكثر مشاركة
للشائعات على فيس بوك

أكد مركــز االعالم الرقمي، ان دراســة حديثة نشــرها موقع 
Science Advances وشــارك فيها عدة باحثن توصلت الى ان 
االميريكين الذين تزيد اعمارهم على 65 عاماً يشاركون االخبار 
املزيفة بنســبة تزيد ســبعة اضعاف مقارنة بالفئة العمرية 

االصغر )29-18(.
واضاف املركز، في بيان له ان الدراسة لم تستخلص استنتاجاً 
حول سبب مشاركة كبار الســن لألخبار املزيفة لكن باحثن 
متخصصن قالوا ان الســبب قد يعــود الفتقارهم اخلبرة في 
اســتعمال االنترنت مقارنة بالفئات العمرية االصغر ســناً او 
بسبب التدهور املعرفي نتيجة التقدم بالسن والذي يجعلهم 

عرضة لتصديق االخبار الكاذبة.
واشاد املركز جلهود الشركات التقنية الكبرى في مجال محاربة 
الشائعات او االخبار املزيفة في العالم، كما اشاد بجهود بعض 

املتطوعن للتصدي للشائعات واالخبار املزيفة في العراق.

فيٌل يسحق رجاًل حاول تنويمه مغناطيسيًا
لقي رجل حتفــه بعدما هاجمه فيل غاضــب داخل محمية 

»Yala« الطبيعية في سريالنكا.
وبحســب التفاصيل، فإّن »الرجل الــذي كان يقود مجموعة 
ســياحية داخــل احملمية، حــاول تنــومي الفيل مغناطيســياً 
مستعمالً إشارات معينة بيديه. إاّل أّن األخير كان غاضباً، األمر 
الذي أدى إلى قيامه بســحق الرجل حتت أطرافه األربعة بوزنه 

الكبير«.
وإّبان احلادثة، عمدت السلطات السريالنكية إلى فتح حتقيقات 
باحلادث. وفي هذا اإلطار، كشــف مصدر حكومي أّن »الضحية 
كان مخموراً في أثناء مهاجمــة الفيل له، حيث ما كان عليه 

الترجل من سيارته واالقتراب بشدة من الفيل«.
ولفت املصدر نفسه إلى أّن »إمكانية تنومي الفيلة مغناطيسياً 
تعــد أمراً غير واقعي«، محذراً من »تكــرار هذا األمر تداركاً ألي 

عواقب مميتة«.

بعد قرن على غرقها 
غواصة ألمانية تطفو قبالة سواحل فرنسا

أصبح من املمكن مشــاهدة جزءين من الغواصة »يو سي 61« 
حن ينحســر املاء وقت اجلَزر، منذ كانون األول/ديسمبر املاضي، 
وهي ما زالت في املكان نفســه الذي غرقت فيه قبل مئة عام 
قبالة السواحل الفرنسية املواجهة للسواحل اإلجنليزية على 

.»mc-doualiya« بحر املانش. وفقاً ملوقع
في ذلك التاريخ كانت الغواصة قادمة من بلجيكا، وقد سلكت 
اخلط الساحلي متجهة إلى الســواحل الفرنسية الشمالية 
لوضع ألغام بحرية قبالة املرافئ الكبرى في الشمال الفرنسي، 
إذ كانــت مهمتها إغراق الســفن التجاريــة، بهدف الضغط 
االقتصادي على األعداء، لكنها متكنت أيضا من إغراق سفينة 

حربية، وفقا إليزابيل ديلومو املتخصصة في التاريخ البحري.
وملا حوصــرت الغواصة، البالغ طولها خمســن متــراً، عمد 
طاقمها إلى تدميرها باملتفجرات ملنع وقوعها بيد الفرنسين، 

ثم قبضت عليهم فرقة من اخليالة.
وكانــت أجزاء من حطام الغواصة، تظهر بن احلن واحلن اآلخر، 
لكنهــا املرة األولى التي تنكشــف أجزاء منهــا إلى هذا احلّد، 
ويرجح البعض أن السبب هو اشــتداد الرياح وتآكل الشاطئ 
في هــذه املنطقة، ويتوقعون، بالتالي، ظهــور أجزاء أخرى من 

الغواصة في األشهر املقبلة.

ملونشريط

قصر األخيضر في كربالء
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متابعة الصباح الجديد: 
فــي املســتقبل القريب قد تطبــق أمناط 
نقيق الضفادع على االتصاالت الســلكية 
والالســلكية لتفــادي التداخــل في نقل 
البيانات وتوفير الطاقة، بحســب ما أوضح 
اإلســبانية  األنباء  لوكالة  يابانيون  باحثون 

)إفي(.
حيث وضع فريق علمي من جامعة تسوكوبا 
الباحث إكيو أيهارا  اليابان( يترأسه  )وسط 
أمنوذجاً رياضياً يعتمــد على األصوات التي 
يصدرها هذا النوع من البرمائيات، يســمح 
بتجنب أخطاء نقل البيانــات بن األجهزة 

املتصلة بشبكة واحدة.
فعندمــا تقــوم مجموعــة مــن أجهزة 
الكمبيوتــر أو الهواتــف الذكيــة بنقــل 
بيانات في الوقت نفســه عبر شــبكة ما، 
يحدث »تصادم بن حــزم البيانات« مبا مينع 
هذه األجهزة من »اإلرســال أو االستقبال« 

أيهارا لـ  بطريقة سلسة، حسبما شــرح 
)في(.

وقام الباحثون بدراسة نقيق أربع مجموعات 
من الضفادع، تتكون كل منها من 3 ضفادع 
احليوانات كانت  أن هذه  ذكور، واكتشــفوا 
قادرة على السيطرة على فترات اتصاالتها 

لتجنب التداخل، على نطاق زمني قصير.

وعلى مدى فترة أطــول، متكنت البرمائيات 
أيضاً من مزامنــة نقيقها بنحو جماعي أو 

االنتقال إلى حالة من الصمت.
وقال الباحث الرئيســي في الدراســة في 
مقابلة عبر الهاتف »الحظنا أنه عندما بدأ 
ضفدع في النقيق، بدأ الضفدع التالي في 
النقيق أيضا واستمر في ذلك بشكل فوري، 

وهو أمر قمنا بتطبيقه على عدة أجهزة«.
ومن خالل حتليل 16 ساعة من التسجيالت، 
اســتخلص الباحثــون صيغة حســابية 
تســمح بتطبيــق منط أصــوات الضفادع 
على نقــل البيانات بن أجهزة متصلة على 

شبكة واحدة.
وتخلص الدراســة التي نشرتها »اجلمعية 
امللكيــة« في لنــدن إلى أن هــذا االمنوذج 
احلســابي اجلديد »يقلل من احتمال تصادم 
حزم البيانات ويقلل من اســتهالك الطاقة 

ويحسن االتصاالت بنحو عام«.

نقيق الضفادع يلهم اليابانيين لتجربته
في االتصاالت الالسلكية

البصرة - متابعة:
أبدت هيئة اآلثار والتراث في البصرة، 
اســتغرابها مــن عــدم تخصيص 
احلكومة احملليــة أي مبلغ من موازنة 
احملافظة لدعم قطــاع اآلثار والتراث، 
وأكــدت حاجتها الــى تخصيصات 
املتحف  وتطويــر  إلكمــال  ماليــة 

احلضاري.
وقال مدير الهيئة قحطان العبيد، إن 
"احلكومة احمللية في احملافظة حصلت 

علــى مبالــغ كبيرة مــن احلكومة 
العــام املنصرم، لكن  االحتادية خالل 
أي شــيء منها لم يخصص لقطاع 
اآلثار والتــراث"، مبينــاً أن "متحف 
البصرة احلضــاري بحاجة ملحة إلى 
تخصيصات مالية إلنشــاء ســياج 

خارجي وحدائق".
وأضــاف، أن "ثــالث قاعــات جديدة 
والبابلية  الســومرية  للحضــارات 
واآلشــورية من املؤمل افتتاحها في 

املتحف منتصف شــهر آذار املقبل، 
1500 قطعة أثرية في خزائن  وهناك 
املتحف الوطني في بغداد من املؤمل 
أن يتم نقلهــا وعرضها في القاعات 
الثالث، لكن مــن الضروري قبل ذلك 

إنشاء سياج وحدائق".
ولفــت العبيــد، إلى أن "الســفارة 
الفرنســية أبدت استعدادها إلنشاء 
مختبــر لصيانــة اخملطوطــات في 
الســفارة  وعدتنا  كمــا  املتحــف، 

األملانية بإنشاء قاعة للمؤمترات داخل 
املتحف".

يذكر أن السلطات احمللية في البصرة 
قررت أواخر الســبعينيات حتويل أحد 
بيــوت الشناشــيل التراثية املطلة 
على نهر العشار الى متحف حضاري 
صغير بإمكانيات متواضعة، لكن في 
عــام 1991 تعرضت جميع موجودات 
والتخريب، حيث  النهب  الى  املتحف 
الفخارية  اجلرار  من  العشرات  فقدت 

والتماثيــل  النحاســية  واألوانــي 
الصغيــرة التي تعود الــى حضارات 
الرافدين،  وادي  فــي  غابــرة كانــت 
وبسبب ذلك مت إلغاء املتحف، وخالل 
عام 2007 حتدث مســؤولون محليون 
عبر وســائل اإلعالم عــن وجود نية 
إلنشاء متحف حضاري بدل املتحف 
السابق، ثم قررت احلكومة احمللية في 
2010 تخصيص )قصر البحيرة(  عام 
الــذي خلفه رئيس النظام الســابق 

صدام حسن كموقع إلنشاء متحف 
تأريخــي، وفــي )27 أيلــول 2016( مت 
افتتــاح املتحف بواقــع قاعة واحدة 
تضم أكثر من 500 قطعة أثرية تعود 
الى الفترتن الساسانية واإلسالمية، 
نقدية  عبارة عن مســكوكات  وهي 
ومــواد فخاريــة، وفي )18 تشــرين 
2016( مت افتتــاح قاعة أخرى  الثاني 
للفعاليات  مخصصــة  املتحف  في 

الثقافية.

ال تخصيص في موازنة المحلية لدعم آثار البصرة

كلمات متقاطعة

حظك اليـوم
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طيبا o قوة الضرب )اجلبر(
4. أوعية لزراعــة النبات o واحد في 
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الســاعد  املفصل بن  6. منطقــة 
والزند o هزت بجناحيها بسرعة

7. نصف جلنة o معسكرات اجليش
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القوسالعقربالعذراء
ال تفكر في أي شــيء هذا املساء خاصة قبل 
اخللود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد األسرة 
اليوم على جتديد املنــزل أو حتى على االنتقال 
إلى منــزل آخر. هــذه التغييــرات اإليجابية 

ستغير حياتك متاما.

املشروع الذي بدأته البارحة في طريقه للنجاح 
خاصة إذا كان هذا املشــروع له صلة بالكتابة 
أو الرسم أو أي شــكل من أشكال الفنون. ال 
تخف من الفشــل احملتمل. قد تفكر اليوم في 

طهي طعامك املفضل بنفسك.

يعتمــد أحد أصدقائك على مســاعدتك في 
بعض املهام فال تخذله! أنت اآلن في وضع جيد 
يســمح لك باكتشــاف إمكاناتك القصوى، 
وهــذا يعني أنك أقوى وأكثر ثقــة من املعتاد. 

استخدم هذا ملصلحتك.

اكتب أفكارك أوال وخططك ثم ابدأ البحث. 
رمبا ترتب حلضور اجتماع طــارئ في العمل، 
ولكــن انتبه فالوضــع متوتــر للغاية، فال 
تنزعج إذا اعترض أحــد الزمالء على قراراتك 

أو وجهات نظرك.

اســتمتع بوقت اليــوم وال تهتــم بتعليقات 
البعــض أو بكالمهم اجلارح. رمبــا يقرر احلبيب 
أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل في 
دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة 

جيدة للتقرب منه والتعامل معه مبرونة أكثر.

قد تالحظ أن هناك توافقا بينك وبن الزمالء أو 
األصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم 
مشاركتك في مشروع ما، يجب أن توافق على 
الفور. اهتم بصحتك خالل هذه الفترة وتناول 

السوائل وابتعد عن املنبهات بقدر اإلمكان.

قد تســتفيد اليوم من األشــخاص الذين 
تلتقــي بهم وقــد ميدونك بقــدر كبير من 
املعلومــات املهمــة. ســتظل تتحدث مع 
أصدقائك اليــوم حول موضــوع ما يتعلق 

بالدراسة أو بالعمل.

ســتصبح اليوم أقرب للحبيــب وعالقتك به 
ســتكون أقوى مما كانت عليه الفترة املاضية. 
من املتوقع أن تشــعر بتوتر فــي بعض األمور 
ولكن بشــكل عام تبدو إيجابيا وتتعامل مع 

من حولك بحرص شديد.

حتاول أن تقــوي روابطك وعالقاتــك باآلخرين 
وخاصة أســرتك. رمبا يكون أحد األشــخاص 
الذيــن تلتقي بهــم اليوم فــي منزلك أو في 
العمل هو الشــريك احملتمل وسيعبر لك عن 

إعجابه بك وبشخصيتك.

الحوتالدلوالجدي
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم في وقت مبكر 
املتبقي في مقابلة األصدقاء  الوقت  واستغل 
أو احلبيــب. رمبا حتضر احتفاال في املســاء في 
منزل أحد األشــخاص. قد تشارك أحد زمالئك 

في العمل في مشروع ما. 

من احملتمــل أن تلتقي بشــريك حياتك اليوم 
وتتحدث معه لســاعات طويلة. قد تواجهك 
بعض املشــاكل خاصة في الفترة املســائية، 
ولكن نحذرك من التشــاؤم أو احلزن، عليك أن 

تواجهها بكل قوة وحزم.

تركز هذه الفترة علــى حتقيق بعض األهداف 
واملهنية.  العاطفيــة  بحياتك  تتعلــق  التي 
أحالمك التي تراهــا خالل هذه األيام تطلعك 
على بعض األشــياء التي لم تكن تعرفها عن 

نفسك.

جانب من مدينة بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة



رياضة األحد 13 كانون الثاني 2019 العدد )4093(14

أبو ظبي ـ وكاالت:

حســم املنتخب اإليراني تأهله 
إلــى دور الســتة عشــر )ثمن 
النهائــي( ببطولــة كأس األمم 
حاليا  املقامة   ،2019 اآلسيوية 
باإلمــارات، بعدمــا تغلب على 
نظيــره الفيتنامي 2 ـ 0، أمس 
في اجلولــة الثانية من مباريات 

اجملموعة الرابعة.
بفضل  اإليراني  املنتخب  ويدين 
كبير في الفــوز لالعبه املتألق 
ســردار أزمــون، الذي ســجل 
الدقيقتني  فــي  الفريق  هدفي 
38 و69 من املباراة، التي أقيمت 
على ملعب اســتاد »آل نهيان« 

بنادي الوحدة في أبوظبي.
ورفع املنتخب اإليراني، الذي كان 
قد افتتح مشواره في البطولة 
بانتصار ســاحق علــى نظيره 
اليمنــي 5 ـ 0، رصيــده بذلك 
إلــى 6 نقاط منفــردا بصدارة 

اجملموعة.
اجلنوبية  كوريا  بلغت  ذلك،  إلى 
دور الـــ16 مــن كأس آســيا - 
اإلمــارات 2019 لكــرة القدم، 
بعد فوزها على قيرغيزســتان 
أمــس، ضمــن  أول  -1صفــر، 
منافســات  من  الثانية  اجلولة 
اجملموعــة الثالثة.وعلى ملعب 
هــزاع بــن زايد مبدينــة العني، 
ســجل كيم مني جــاي هدف 
الفــوز لكوريا اجلنوبيــة )41(.. 
وتصدرت الصني الترتيب بست 
نقاط وبفارق األهداف عن كوريا 
اجلنوبية، فيما بقيت الفيليبني 
رصيد  دون  من  وقيرغيزســتان 

بعد تعرضهما خلسارة ثانية.
ويتأهــل بطــل ووصيــف كّل 
مــن اجملموعــات الســت إلى 
أربعة  التالي مــع أفضل  الدور 

منتخبات حتتــل املركز الثالث.
الثالثة  اجلولة  مباريــات  وتقام 
واألخيرة في 16 احلالي، فتلتقي 
كوريــا اجلنوبيــة مــع الصني 
وتلعــب  املتصــدر،  لتحديــد 

قيرغيزستان مع الفيليبني.
وعلى غرار مباراتها األولى أمام 
كوريا  تســتثمر  لم  الفيليبني 
املطلقة  ســيطرتها  اجلنوبية 
أكثر  في تسجيل  اجملريات  على 
الكثيرة  الفرص  رغم  من هدف 

التي ســنحت لهــا. وخاضت 
مباراتهــا الثانية واألخيرة قبل 
أن ينضــم إليها جنمها ســون 
توتنهام  احملترف مع  هيونغ-مني 

اإلنكليزي.
هدفهــا  كوريــا  وســجلت 
الوحيــد عبر كيم مــني جاي 
بعدمــا قفز لركنيــة من فوق 
مدافــع قيرغيزســتان كومتان 
كاديربيكــوف وحــّول الكــرة 

رأسية )41(.

اجلنوبية  كوريــا  احلــظ  وعاند 
ثالث مرات بعدما أصابت كرات 
العبيها العارضة مرتني والقائم 

مرة واحدة.
وكان هوانــغ أوي جــو ارتقــى 
أصابت  لكنهــا  عالية  لكــرة 
العارضــة ونزلــت علــى خط 
مرمــى قيرغيزســتان ثــم متّ 
يعاند  أن  )68(، قبــل  إبعادهــا 
احلــظ الالعب نفســه بعدما 
أصابــت تســديدته القوية يد 

احلارس كومتــان قادربيكوف ثم 
وأكمل هوانغ هي   .)72( القائم 
تســان مسلسل ســوء احلظ 
لكوريا اجلنوبيــة بعدما أصاب 
العارضة وهو في وضعية جيدة 

للتسجيل )76(.
مــن جانبه، اســتعاد املنتخب 
كأس  في  توازنــه  األســترالي 
آســيا - اإلمــارات 2019 لكرة 
القدم بتغلبــه أول أمس على 
في   0-3 الفلســطيني  نظيره 

منافســات  من  الثانية  اجلولة 
اجملموعة الثانية.

وســجل ثالثية اســتراليا كل 
 )18 )دق  مــاكالرن  من جاميــي 
والبديــل   )21( مابيــل  واويــر 
)90(.وارتقى  أبوستولوس جيانو 
املركز  الى  »الكنغــر«  منتخب 
الثانــي برصيد 3 نقــاط، وبات 
في  التعادل  نقطة  الى  بحاجة 
ســوريا  مع  األخيرة  مواجهته 
الـ16،  إلــى دور  ليضمن تأهله 
بينمــا جتمد رصيد فلســطني 
واحدة  نقطــة  األخيــر عنــد 
حصدها بتعادله مع سوريا في 

املباراة األولى.
مــن جهتــه، ضمــن األردن )6 
نقــاط( الصدارة، حتــى بحال 
خســارته املبــاراة األخيرة ضد 
فلسطني وفوز أســتراليا على 
ســوريا، إذ ستؤول األفضلية لـ 
املواجهات  بفارق  »النشــامى« 
املباشــرة بعــد فوزهــم على 
أستراليا  »ســوكروز«.وتخوض 
جنميها  اعتــزال  بعد  البطولة 
تيــم كايهل وميلــي يدينياك 
وإصابة جنــوم الفريق آرون موي 
ودانيــال آرزانــي ومارتــن بويل 
وماثيــو ليكــي املتواجــد في 

التشكيلة.
آســيا  إلى  انضمامها  وبعــد 
قادمة مــن أوقيانيا عام 2006، 
بلغت استراليا ربع النهائي في 
 2011 2007، ثم خسرت نهائي 
أمام اليابــان بعد التمديد قبل 
التصاعدي  مشوارها  تكمل  أن 
وتتوج علــى أرضها في احملاولة 

الثالثة.
وكان منتخــب فلســطني قد 
حقق نقطتــه األولى في تاريخ 
بتعادله مع ســوريا  النهائيات 
ثالث هزائم  بعد  وذلك  افتتاحا، 

في نسخة أستراليا 2015.

أستراليا تستعيد توازنها بفوز مستحق على فلسطين

إيران وكوريا الجنوبية يلحقان بركب المتأهلين
 إلى ثمن نهائي كأس آسيا

صراع على الكرة في مباراة كوريا اجلنوبية وقيرغستان

وست هام يكسر 
أنياب آرسنال 

بوينس آيرس ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد األرجنتيني لكرة القــدم، اليوم أن 
املنتخب الوطني، سيواجه نظيره التشيكي وديا، 

في مدينة دريسدن األملانية في 26 آذار املقبل.
 وفــي الـــ22 مــن الشــهر ذاتــه، ســيواجه 
األلبيسيليســتي منتخب فنزويــال، على ملعب 
)واندا ميتروبوليتانو( في إسبانيا. وستقام املباراة 
أمام املنتخب التشــيكي على ملعب )دريسدن( 
الذي يتســع لـ32 ألف مشجع. وسيبدأ املنتخب 
األرجنتينــي بهاتني املواجهتــني ودياته في العام 

اجلاري.
 ومن احملتمــل أن يتواجد ليونيل ميســي، العب 
برشلونة، الذي لم يشارك مع املنتخب منذ انتهاء 
كأس العالم 2018 بروسيا، في هاتني املواجهتني. 
ويســتعد املنتخــب األرجنتينــي لبطولة كوبا 
أمريكا التي ستقام في البرازيل في الفترة من 14 

حزيران وحتى 7 متوز 2019.

لندن ـ وكاالت:
ســقط آرســنال خارج ملعبه على يد وست 
هــام يونايتــد بهــدف مــن دون رد، أمس، في 
إطــار منافســات اجلولــة الـ22 مــن الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.وبحســب شبكة »سكواكا« 
لإلحصائيات، فإن آرســنال فشل في تسجيل 
هدف ألول مــرة في البرمييرليج منــذ مباراته 

االفتتاحية هذا املوسم.
وكانت آخر مباراة قد شــهدت غيــاب الفريق 
اللندني عــن التهديف، خالل خســارته على 
يد مانشســتر ســيتي )2-0(، باجلولة األولى.

كما أبرزت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات فشل 
آرســنال في حتقيق أي فوز خالل مبارياته الـ5 
األخيرة خارج ملعبــه في الدوري اإلجنليزي.ولم 
يســتطع رجال املدرب أوناي إميري سوى العودة 
بنقطتــني فقط مــن آخر 5 زيــارات، بتحقيق 

تعادلني واخلسارة في 3 مواجهات.
وكان آرســنال قد جنح في حصد 13 نقطة في 
املباريات الـ5 التي سبقت هذه السلسلة خارج 

ملعبه، بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد.

األرجنتين تواجه 
التشيك وديا في ألمانيا
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نيويورك ـ وكاالت:

أفضل  ألدريدج،  الماركــوس  حقق 
رقم في مســيرته، حيث سجل 56 
سبيرز  أنطونيو  سان  ليقود  نقطة 
إلى الفوز على أوكالهوما ســيتي 
ثانــدر بنتيجــة 154-147، أمــس 
اخلميس، ضمن منافسات دوري كرة 

السلة األمريكي للمحترفني.
وحســمت املباراة بالوقت اإلضافي 
الذي ســجل ألدريدج خالل شوطه 
الثانــي، 7 نقــاط، وأضــاف ديريك 
وايت أربع نقــاط لتنتهي املواجهة 
بانتصار مثير لســبيرز.ورفع سبيرز 
عدد انتصاراته بذلك إلى 25، مقابل 
18 هزميــة محتــال املركــز الثالث 

مبجموعة املنطقة الغربية.
وكان راسيل ويستبروك أبرز عناصر 
ثاندر خالل املباراة، وسجل 24 نقطة 
و24 متابعــة و13 متريرة حاســمة، 
لكن الفريق مني بالهزمية الـ 16 له 

هذا املوسم مقابل 25 انتصارًا.
وأحرز نيكــوال جوكيتش 18 نقطة 
و14 متابعة و10 متريرات حاســمة، 
ليقــود دنفــر ناجتس إلــى الفوز 
على لوس أجنلــوس كليبرز بنتيجة 
121-100.وتغلــب ميامــي هيــت 

على بوســطن سلتيكس 99-115، 
ديترويت  على  كينجز  وساكرامنتو 
بادي هيلد،  112-102.وقاد  بيستونز 
قائمــة املســجلني فــي كينجز، 

برصيد 18 نقطة.
وفي مبراة ثانية، ســجل ماركوس 
22 نقطــة و8 متابعات،  موريــس 
ليقود فريقه بوســطن سلتيكس 
للفوز على إنديانا بيســرز بنتيجة 
135-108،ضمــن منافســات دوري 
الســلة األمريكــي للمحترفــني.

وســجل كيري إيرفينج 12 نقطة، 
قبل أن يجلس على مقاعد البدالء 

في الشوط الرابع.
وفي مباراة ثانية، ســجل جيانيس 
أنتيتوكومنبو 27 نقطة و21 متابعة، 
ليســاهم في فوز فريقه ميلواكي 
روكتس  هيوســن  علــى  بكــس 
واشــنطن  116-109.وفاز  بنتيجة 
ســفنتي  فيالدلفيا  علــى  ويزاردز 

سيكسرز بنتيجة 106-123.
وســجل برادلــي بيــال 14 نقطة 
متتالية في الشــوط الرابع، وأنهى 
املباراة مسجاًل 34 نقطة ليساهم 
بشــكل كبيــر فــي فــوز فريقه 

واشنطن ويزاردز.
وفي بقيــة املباريات، فــاز بروكلني 
نيتس علــى أتالنتا هوكس بنتيجة 

116-100، ونيــو أورليانــز بيليكانز 
على كليفالنــد كافالييرز بنتيجة 
140-124.كمــا فاز يوتــا جاز على 

أورالنــدو ماجيك، وتغلــب بورتالند 
ترايل بليزيرز على شيكاغو بولز.

االنتصار  رابتــورز،  تورونتــو  وحقق 

والســادس  التوالي  علــى  الثالث 
باملباريــات التــي يخوضهــا على 
أتالنتا هوكس  ملعبه، وتغلب على 

(104-101(، ضمن منافســات دوري 
كرة السلة األمريكي للمحترفني.

نقطة،   31 ليونارد،  كاوي  وســجل 
وأضاف زميله باسكال سياكام 13 
نقطة، و10 متابعات، ليحقق رابتورز 
االنتصار رقم 31 له هذا املوســم، 
مقابل 12 هزمية، متصدرًا مجموعة 
املنطقة الغربية.ورفع حامل اللقب 
متصدر  واريــورز،  ســتيت  جولدن 
عدد  الغربية،  املنطقــة  مجموعة 
14 هزمية  لـــ27، مقابل  انتصاراته 
بعدما تغلــب على نيويورك نيكس 
(122-95(.وأحــرز تاديــوس ياجن، 26 
نقطة، وأضاف بويان بوجدانوفيتش 
23 نقطة، ليتغلب إنديانا بيســرز 
على مضيفه كليفالنــد كافاليرز 

.)115-123)
وفــي مباريات أخــرى، تغلب لوس 
تشــارلوت  على  كليبرز،  أجنليــس 
وفينيكس   ،)109-128( هورينتــس 
صنز على ساكرامنتو كينجز )115-

على  تيمبروولفز  ومينيسوتا   ،)111
ثاندر  ســيتي  أوكالهوما  مضيفه 
على  ناجتــس  ودنفــر   ،)117-119)
 ،)99-103( هيــت  ميامي  مضيفه 
وفيالدلفيا ســيفنتي سيكســرز 

على واشنطن ويزاردز )115-132(.
من جانب اخــر، أعلن موقع »تويتر« 

توصله التفاق مع الرابطة الوطنية 
لبث  األمريكيــة  الســلة  لكــرة 
األشواط الثانية من املباريات مجانًا 
من خــالل التركيز على العب واحد 
يختاره املشجعون قبلها عبر موقع 

التواصل االجتماعي.
معرض  خالل  الشــركة  وكشفت 
إلكترونيــات املســتهلك في الس 
فيجاس )نيفــادا، الواليات املتحدة(، 
أن هــذه التجربــة ســتبدأ مبباراة 
»كل النجوم« في دوري كرة السلة 
األمريكي للمحترفني يوم 17 شباط 

املقبل.
وتســعى الشــركة من خالل ذلك 
لتعزيز خدماتهــا اخلاصة بالفيديو 
وأن تصبح منصة مرجعية لعشاق 
من  األول  الشــوط  الرياضة.وخالل 
املشــاهدون  ســيضطر  املباريات، 
ســيكون  ولكن  التلفاز،  ملتابعــة 
بوســعهم التصويت على حساب 
الختيــار   NBAonTNT@ تويتــر 
الالعب الذيــن يرغبون في متابعته 

خالل الشوط الثاني.
الذي  الالعــب  وســتتم متابعــة 
يحصل علــى أعلى األصوات مبجرد 
النهاية من  اللقاء وحتى  استئناف 
ســتبث   »iso-cam« كاميرا  خالل 

عبر »تويتر« بشكل مجاني.

سبيرز يتخطى ثاندر في دوري السلة األمريكي
تويتر يقتحم المنافسات بفكرة جذابة

تقرير

جانب من مباريات الدوري األميركي بالسلة

2:00 ظهرًا

7:00 مساًء
4:30 عصرًا

مفكرة اليوم

كوريا ش ـ قطر

تركمانستان ـ اوزبكستان
عمان  ـ اليابان

نهائيات أمم آسيا

مدريد ـ وكاالت:
اإلســبانية  الشــرطة  أعلنت 
عصابــة  تفكيــك  اخلميــس 
للتالعب بنتائــج مباريات كرة 
15 شــخصا  وتوقيف  املضرب 
 68 تــورط  بشــأن  والتحقيق 
آخرين مبا يشمل العبني شارك 
أحدهم في بطولة فالشــينغ 

ميدوز العام املاضي.
بيان  في  الشــرطة  وأشــارت 
الى أن العصابة قامت برشــوة 
العبني من أجل التالعب بنتائج 
املباريات في مستويات متدنية 
من الــدورات االحترافية، والتي 
تشكل مدخل الالعبني الشبان 
لرابطة  األهــم  الــدورات  الى 

احملترفني.
وأوضحت الشرطة أن العملية 

رســمية  شــكوى  بعد  بدأت 
مــن وحــدة النزاهة فــي كرة 
املضرب، وهي هيئة مســتقلة 
ملكافحة الفســاد في اللعبة.
ولم حتدد الســلطات أســماء 
أو  التوقيفات  شملتهم  الذين 
باإلشارة  التحقيقات، مكتفية 
الــى أن أحدهــم شــارك في 
فالشــينغ ميــدوز األميركية، 
الكبرى  األربــع  البطوالت  آخر 
أقيمــت  والتــي  للموســم، 

الصيف املاضي في نيويورك.
وبحســب الشــرطة األوروبية 
املشــتبه بهم  "يوروبول"، قام 
"برشــوة العبــني محترفــني 
لضمان نتائج محددة ســلفا، 
آالف  هويــات  واســتخدمت 
املواطنني للمراهنة على مباراة 

)نتيجتها( بشــكل  تدبيرها  مت 
مسبق".

وأعضاء العصابــة من األرمن، 
توقيف "عــدد منهم"،  وقد مت 
متحدث  أفــاد  مــا  بحســب 
اإلســبانية  الشــرطة  باسم 
برس.وأوضحت  فرانــس  وكالة 
"يوروبــول" أن األفــراد كانــوا 
"يحضــرون املباريــات لضمان 
التزام العبي كرة املضرب مبا مت 
األوامر  وأعطوا  االتفاق عليــه، 
ألعضــاء آخرين فــي اجملموعة 

لوضع الرهانات" على النتائج.
اإلسبانية  الشــرطة  وأشارت 
أن العصابة تنشــط منذ  الى 
شباط 2017 على األقل، وميكن 
أن تكــون قد حققــت إيرادات 

مباليني اليورو.

لشبونة ـ وكاالت:
البرتغالي  بورتــو  نــادي  حقق 
بقيــادة جنمه اجلزائري ياســني 
براهيمــي إجنــازاً تاريخياً على 
املســتوى احمللــي بعدما عادل 
رقــم غرميه بنفيــكا في عدد 
االنتصارات املتتالية في جميع 
املســابقات الرســمية احمللية 

واخلارجية.
وكان براهيمــي قــد تألق مع 
بورتو وقاده لفوز ســاحق على 
ثالثة  بنتيجة  ماديرا  ناسيونال 
اهــداف لهدف ضمــن اجلولة 
السادسة عشــرة من بطولة 
الدوري البرتغالي، بعدما سجل 
الهدف األول فــي الدقيقة 32 
الدقيقة  الثالــث في  والهدف 

.57
هو  االنتصــار  هــذا  ويعتبــر 
التوالي  علــى  عشــر  الثامن 

لزمــالء ياســني براهيمي منذ 
بداية املوســم اجلاري في ثالثة 
الدوري  تشــمل  استحقاقات 
أبطال  ودوري  احملليتني  والكأس 

أوروبا .
هذا ولم يخسر بورتو أي مباراة 
رســمية منذ خسارته ملوقعة 
الكالســيكو أمــام بنفيــكا 
بهـــدف من دون رد في اجلولة 
في  لعبت  التـــي  السابعــة 
شهـــر أكتوبـر مـــن العـام 
بعدهــا  ليحقــق  املاضـــي، 
بلغ  االنتصارات  سلســلة من 
، وهو نفس  18 إنتصاراً  عددها 
العــدد الــذي حققــه غرميه 
بنفيــكا في موســم )2010-

.)2011
وفــي التفاصيــل ، فقد حقق 
بورتو 9 انتصــارات في بطولة 
البرتغالي حيث يتصدر  الدوري 

جدول الترتيــب ، كما حقق 4 
انتصــارات فــي دور اجملموعات 
مبســابقة دوري أبطــال أوروبا 
لينجــح في بلوغ دور الســتة 

عشر دون خسارة.
كمــا أحــرز 5 انتصــارات في 
البرتغاليــة. الرابطــة  كأس 

وجنح هجوم بورتو في تسجيل 
اســتقبل  بينمــا  هدفــاً   49
،كما حافظ  16 هدفــاً  مرماه 
على نظافة شباكـــه التـــي 
يحرســها النجم اإلسبانـــي 
اخملضـرم ايكـر كاسيـاس فـي 
7 مباريـــات.ويعتبر هذا اإلجناز 
االفضل فــي تاريخ النادي منذ 
بعدمـــا   1893 عام  تأسيسه 
االنتصـــارات  رقـــم  جتـــاوز 
املتتاليـة الـــذي حققـه فـي 
موسـم )1984-1985( والبالـغ 

15 انتصـاراً متتاليـاً.

الشرطة اإلسبانية تفكك عصابة 
للتالعب بمباريات كرة المضرب

الجزائري ياسين براهيمي يقود بورتو 
لتحقيق إنجاز تاريخي في البرتغال

توقيف 15 شخصا والتحقيق بشأن تورط 68 آخرين



بغداد ـ ساجد سليم *
يســتعد فريق الفي اي بــي الدولي 
للدراجات للمشاركة في طواف تركيا 
التاسع  الذي ستنطلق سباقاته في 
القادم مبشــاركة  فبراير  من شــهر 
متســابقات من املنتخــب العراقي 
للدراجات الهوائية ومشاركة واسعة 
مــن االنديــة التركيــة واملنتخبات 
والعربية  واالســيوية  الغربية  الدول 
االولى للنساء  وتعتبر هذه املشاركة 

العراقيات في هذا الطواف العاملي.
وقال مديــر الفريــق الكابنت فيصل 
صالح ان هذه املشاركة تعتبر االولى 
مت  العــراق حيث  من  للمتســابقات 
الشــمال  اختيار ســتة العبات من 
االختيار  ان  واضاف  واجلنوب  والوسط 
وقع علــى النتائج التي حصل عليها 
الالعبات في نهائيــات املربع الذهبي 
الذي اختتم في اربيــل مؤخرا ونحن 
كنا حاضرين في الســباقات وتابعنا 
الالعبــات بــكل دقــة فــي جميع 

السباقات.
واشــار صالح ان املشاركة في هكذا 
سباقات وطوافات تصب في مصلحة 
النســاء في  الدراجــات لفئة  لعبة 
العراق لكون املنتخب العراقي مقبل 
علــى مشــاركات عربية واســيوية 
الطواف  في  املشــاركة  هذه  وتعتبر 

هي اعــداد للبطــوالت القادمة من 
حيث االحتكاك مــع العبات ذو خبرة 
طويلة والعبات على مســتوى عالي 

من حيث النتائج واالجنازات.
واضــاف ان الالعبــات التــي متــت 
تسميتهن للمشــاركة في الطواف 
هن هدير نعمة من نادي االحتاد البصري 
وزهراء مســعد من نادي عفك ومزدة 
رفيــق وازيز رفيق وكانيا حســن من 
باالضافة  السليمانية  من  نوروز  نادي 
الى احملترفات نــور العميري ولطيفة 
با حســن من الكويت ومن البحرين 
تنســيم  تونس  ومــن  صبــح  رازان 

يوم  السباقات  وســتنطلق  العريبي 
التاســع ســيكون هو ســباق غازي 
باشا لقطع مســافة 109كم ويليه 
في اليوم الثاني سباق جراند بريكس 
لقطع مسافة 106كم ويشرف على 
الفريق الكابنت منير من تونس وهذه 
للمتســابقات  االولى  اخلطوة  تعتبر 
الدولية  الطوافــات  فــي  العراقيات 
اليه  وان شاهلل ســنحقق ماتصبوا 
الدراجــات العراقية في املشــاركات 

العراقية املقبلة .

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

إعالم األولمبية:
هنأ االمــن العام للجنة االوملبية 
الوطنية، حيدر اجلميلي، االوساط 
الكروية والشــارع الرياضي واحتاد 
املنتخب  الكــرة وجميع العبــي 
واالداري،  الفني  واجلهازين  الوطني 
عقب الفوز املستحق على نظيره 
والتأهل   ، نظيفة  بثالثية  اليمني 
الى الدور املقبل برسم املنافسات 
النهائية لبطولة كاس اسيا التي 
تقــام في دولة االمــارات العربية 

املتحدة .
وطالب اجلميلــي جميع اخمللصن 
والصحافــة  االعــالم  ووســائل 

خلف  بالوقوف  الرياضي  والشارع 
املنتخب في مهمته الرسمية، الن 
رفع املعنويات وشحذ الهمم لدى 
على  ايجابيا  سينعكس  الالعبن 
االداء ومواصلة حتقيق االنتصارات 
التي نتمناها من مباراة الى اخرى. 
التنفيذي  املكتب  ان  عن:  كاشفا 
للجنــة االوملبية ســيكون خلف 
املنتخب فــي مهمته وتوفير كل 
ما يحتــاج اليه من اجــل تذليل 
العقبــات والصعــاب امامه في 
املهمة الرســمية التــي نأمل ان 
يكون ختامها مسكا، وهذا ليس 

ببعيد على اسود الرافدين.

إعالم الشباب والرياضة
قررت وزارة الشــباب والرياضة فتح 
ابــواب مالعب الــوزارة مجانا امام 
تدريبات املنتخبات الوطنية واالندية 
التي لديها مشاركات خارجية من 
لقطاع  ودعمها  منطلق حرصهــا 

الرياضة في الظروف احلالية.
وبينت الوزارة ان مالعبها ســتكون 
حتت تصــرف املنتخبــات الوطنية 
واللعب  للتدريب  مبختلف فئاتهــا 
وحتى االندية التي لديها مشاركات 
خارجيــة، وذلــك للتخفيــف من 

ايجار  املترتبة على  املاليــة  االعباء 
املالعب.

واوضحــت ان الوزارة ال تســتطيع 
اجلمهور  امــام  املالعب  ابواب  فتح 
اذا اقتضــت املصلحة  إال  مجانــا 

العامة وحسب القانون.

فتح مالعب الوزارة بالمجان امام المنتخبات 
واالندية في مشاركاتها الخارجية

ابراهيم  ـ محمد  الشارقة 
وعلي حنون *

بركب  الرافديــن  اســود  التحق 
املنتخبات املتاهلة الى دور الستة 
املقامة  اسيا  امم  لنهائيات  عشر 
حاليا في دولــة االمارات العربية 
املتحدة بعــد فوزهم امس على 
اليمــن بثالثــة اهــداف مقابل 
الشــيء في املبــاراة التي جرت 
في ملعب الشارقة بحضور وزير 
الشباب والرياضة الدكتور احمد 

العبيدي.
ســجل الهــدف االول ملنتخبنا 
الدقيقة  في  علي  مهند  الالعب 
10 بعــد ان تالعــب مبدافعــي 
اليمــن قبــل ان يســكن كرته 
مبهارة وحرفنة في شباك سعود 
السوادي. وعزز بشار رسن رصيد 
منتخبنا باحــرازه الهدف الثاني 
18 عندما تســلم  الدقيقة  في 
الكرة عند قــوس اجلزاء ليهيأها 
لنفسه ويســددها صوب املرمى 
قبل  االيسر  القائم  حيث مست 
الشــباك،  الى  تاخذ طريقها  ان 
واختتــم البديــل عــالء عباس 
التسجيل باحرازه الهدف الثالث 
اثر كــرة هيئت له داخل منطقة 
اجلزاء فــي الدقيقــة االولى من 
الوقت بــدل الضائع تصدى لها 

بتسديدة قوية هزت الشباك.
بتشــكيلة  املباراة  منتخبنا  بدا 
ضمــت جــالل حســن واحمد 
ابراهيــم وعلــي عدنــان وعالء 
وصفاء  ســوالقة  وريبن  مهاوي 
هادي واحمد ياسن ومهند علي 
وهمام طارق وبشار رسن وحسن 
علي وحل امجــد عطوان محل 
 57 الدقيقة  فــي  همام طــارق 
وعالء عباس محل مهند علي في 

الدقيقــة 70 ومحمد داود محل 
حسن علي في الدقيقة 87.

قــدم منتخبنــا عرضــا جميال 
ان لم  وفــرض تفوقه معظــم 
نقل جميع دقائق الشــوط االول 
العديد  رســم  وجنح العبوه في 
تارة  املنســقة  الهجمــات  من 
عبر اجلناحــن واخرى من العمق 
ليهــددوا مرمــى املنافس مرات 
عديدة في الوقت الذي استسلم 
فيه العبو اليمــن وبدوا عاجزين 
وندرت  االســود  مجــاراة  عــن 

محــاوالت تهديــد مرمى جالل 
حسن اذ كانت املرة الوحيدة التي 
التي  هي  مرمانــا  فيها  اخطروا 
ســدد فيها عبدالوصي املطاري 

الكرة لتعلو العارضة بقليل.
وسعى العبونا ســعيهم لزيادة 
خالل  االهــداف  مــن  غلتهــم 
الشــوط الثانــي دون ان يبلغوا 
غاياتهم، ففــي الدقيقة 64 مرر 
بشــار رســن الكرة ملهند علي 
املواجه للمرمى غير ان كرة مهند 
التــي لعبها ارتطمــت بالقائم 

وعاد  تشــتيتها،  ليتم  االيســر 
مهند لينطلق كالسهم قبل ان 
يسدد كرته لتعلو العارضة عند 
الدقيقة 67.. وجنح جالل حســن 
في رد اخطر محاوالت اليمن في 
الدقيقة 63 والدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع.
وبهــذه النتيجة رفــع منتخبنا 
نقاط محتال  الى ســت  رصيده 
بفارق  متخلفا  الوصيــف  مركز 
فازت  التــي  ايران  االهداف عــن 
من  بهدفن  فيتنــام  على  امس 

دون رد لتحــدد مواجهة االربعاء 
بن العراق وايــران هوية متصدر 

اجملموعة.
وكان منتخبــا كوريــا اجلنوبية 
والصــن قــد حجــزا بطاقــة 
التأهل إلى الدور الثاني بعد فوز 
االول علــى قرغيزســتان بهدف 
واحد احرزه كيــم من جاي في 
الدقيقة 41 من املباراة التي جرت 
بينهما فــي ملعب هزاع بن زايد 
من  الثانية  اجلولة  بالعن، ضمن 

منافسات اجملموعة الثالثة.

فــي حــن تأهلت الصــن بعد 
فوزها على الفلبن بثالثة اهداف 
من دون رد فــي املباراة التي جرت 
على ستاد محمد بن زايد في أبو 
ظبي. وســجل وو لي هدفن من 
اهداف فوز الصن في الدقيقتن 
40و66 بينما احرز يو داباو الهدف 

الثالث في الدقيقة 80.
وفــي مبــاراة اخرى جــرت في 
ملعــب مكتوم بن راشــد بدبي 
ضمن اجلولة الثانية من مباريات 
اجملموعة الثانية فازت اســتراليا 
على فلســطن بثالثــة اهداف 
ماكالرين  جيمي  من  كل  احرزها 
فــي الدقيقــة )18( واوير مايبل 
في الدقيقة )20( وابوســتولوس 

جيانو في الدقيقة )90(.
يشــار الى ان منتخب االردن كان 
اول املتاهلن الى دور الستة عشر 
بعــد فوزه على ســوريا بهدفن 
مقابــل الشــيء يــوم اخلميس 
املاضــي ليتصدر فــرق اجملموعة 
الثانية برصيد ست نقاط بعد ان 
على  بالفوز  االولى  مباراته  انهى 

استراليا بهدف من دون رد.
وجتري اليــوم االحد ثالث مباريات 
ضمــن البطولة ففي الســاعة 
الثانيــة بعــد الظهــر بتوقيت 
بغــداد يلتقــي منتخبــا قطر 
وكوريا الشــمالية فــي ملعب 
خليفة بــن زايــد بالعن ضمن 
اجملموعة اخلامسة، وفي الساعة 
الرابعة والنصف يتقابل منتخبا 
اليابان وعمان في ملعب زايد بابو 
السادسة،  اجملموعة  ضمن  ظبي 
الســابعة  يلعب في  في حــن 
اوزبكســتان  منتخبــا  مســاء 
وتركمانســتان في ملعب راشد 

بدبي ضمن اجملموعة نفسها.

* موفدا االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بعد أداء أفضل في الدور الثاني ألمم آسيا

منتخبنا الوطني يسحق نظيره اليمني 
بثالثية ويتأهل الى ربع النهائي
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

شريط الذكريات 
الفوز الذي حققه أسود الرافدين امس في مباراتهم 
اليمني الشــقيق  املنتخب  الثانية على حســاب 
ضمن نهائيــات آســيا اجلارية أحداثهــا في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وبفضل التنوع اخلططي، 
جاء منســجما ًمع تطلعات اجلماهيــر، وهو الفوز 
الذي منحنا التأهل عن فــرق اجملموعة الرابعة إلى 
جانب إيران نحو دور الـ 16، بيد أننا ما زلنا نبحث عن 
الصدارة في مباراة اخلتام لدور اجملموعات امام إيران 
التي ستجرى في الساعة 7 من مساء يوم االربعاء 

املقبل.
الفوز منحنا دفعة قوية في البطولة، وبات منتخبنا 
ضمن الـــ 16 املتفوقن في البطولــة، ويقينا فان 
اجلوالت املقبلة ســتكون اكثر إثارة يسعى األسود 
إلى كسبها واملضي في طريق املنافسة على اللقب، 
وان كانــت البداية متواضعة فنيا في املباراة االولى 
التي انتهت بالفوز، لكن علينا ان نسترجع شريط 
الذكريات في باكورة املشاركة التي تكللت باللقب 
عــام 2007 يومها انتهت اولــى مبارياتنا بالتعادل 
امام تايالند بهــدف ملثله واألخير كان متقدما على 
فريقنا بهدف من ركلة جزاء، قبل ان يدرك السفاح 

يونس محمود هدف التعديل.
نعم، طموحنا اصبح كبيراً في النهائيات اآلسيوية، 
لدينا املقدرة والطاقات الشبابية، ولعل التغييرات 
في التشــكيلة مبباراة امس اثمرت عن انفتاح في 
اللعب والوصول برهــاوة إلى مرمى الفريق املنافس 
الذي استقبلت شباكه هدفن بامضاء، بشار رسن، 
محتــرف بولس بيروس اإليرانــي، والنجم الصاعد، 

مهند علي، العب نادي الشرطة.
يقول الصحفي اإلماراتي، محمد البادع: الفوز الذي 
حققــه »األبيض« أمس األول علــى الهند بهدفن 
نظيفــن، هو فوز جاء في وقتــه، ألن االنتصارات ال 
يتوقــف أثرها على النقاط الثــالث التي نحصدها 

منها، لكنها متتد إلى ما هو أبعد من ذلك..
متضــي بالفريق على الطريق.. تعــزز الروح وتنعش 
الطموح، وبالطبع ال ميكــن أن يفكر الفريق مدرباً 
والعبــن كمــا يفكر ويتمنــى اجلمهــور.. تفكير 
اجلمهور أمنيــات، لكن امللعب آليــات وإمكانيات 
وخطط وتشــكيالت، وما يعنيك في املدرج أن يفوز 

فريقك أكثر من »بكم أو كيف«.
أقدر جملــة االنتقادات التي صــدرت من اجلماهير 
وأقــدر مخاوفها، لكن ال ميكــن أن يكون ذلك ثمن 
الفوز.. عبر عن أمنياتك لكن ال جتعلها سهماً ينال 
مــن عزمية جنودك.. حتدث عن مخاوفك لكن ال تكن 

أنت أيضاً أحد مصادر اخلوف.

إعالم األولمبية:
اســفرت انتخابات االحتاد العراقي لبناء االجســام  عن 
فوز كال من فائز عبد احلســن وسوركيو محمد سعيد 
وعلي جويد الشحماني وحيدر ياسر دخيل وسلمان عبد 
احلمزة وعلي حســن جاسم وحيدر رشيد غامن وابراهيم 
ناطق ، وجرت االنتخابات صباح أول أمس في مقر اللجنة 
االوملبية الوطنية الكائن في شــارع فلسطن وبحضور 
39 عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتــاد اللعبة، والبالغ 

عددهم 39 شخصا.
وحصل كال من فائز عبد احلسن على 35  صوتا وسيركو 
محمد ســعيد على 34 صوتا وعلي جويد الشحماني 
على 32 صوتا وحيدر ياســر على 31 صوتا وسلمان عبد 
احلمزة على 28 صوتا وعلي حسن جاسم على 26 صوتا 
وحيدر رشيد غامن على 25 صوتا وابراهيم ناطق على 22 
صوتا ، وســيتم توزيع املناصب في االجتماع الرســمي 

االول لالحتاد، وخالل مدة زمنية اقصاها 15 يوما.
كما، اســفرت انتخابات االحتاد العراقي للكيكوشنكاي 
عن فوز كال من عمار عدنان وهيــب وعماد عبد الوهاب 
عبد احلسن وعمر كرمي حسن وحيدر عبد الستار عباس 
وبهــاء ضياء علي وســلوان منير مجيــد وحيدر جليل 

سلمان وعلي حسن عبيد.

اجراء انتخابات بناء 
األجسام والكيكو شنكاي

مهند علي وبشار رسن يتبادالن التهنئة

العبات الدراجاتحيدر اجلميلي

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور 
دائرة  العبيــدي، نظمت  رياض  احمد 
شــؤون األقاليم واحملافظات/ قســم 
املركز الوطني بالتعــاون مع مديرية 
الشــرطة اجملتمعيــة أول أمس على 
باملصارعة  الوطنــي  املركز  بســاط 
في املدينة الشــبابية بطولة احداث 
وبراعم بغداد مبشاركة 7 فرق ابتهاجاً 
الباســل  جيشــنا  اعياد  مبناســبة 

والشرطة الوطنية البطلة.
باملصارعة،  الوطني  املركز  مدير  وقال 
الدكتــور، علي ســلمان الطرفي، ان 
البطولة تقــام برعايــة معالي وزير 
الدكتــور احمد  والرياضة  الشــباب 
عام  ملدير  ميدانية  ومبتابعة  العبيدي، 
واحملافظات،  االقاليــم  شــؤون  دائرة 
طالب جابر املوســوي، ومدير قســم 
الرياضية ســوالف حســن،  املوهبة 
وتأتــي اقامتها للســنة اخلامســة 
تواليا، باملناســبة العزيزة على قلوب 
العراقين وهي اعياد اجليش الباســل 
مبينا  البطلة،  الوطنية  والشــرطة 

انها فرصة لالعبــن بفئتي االحداث 
ليؤكــدوا  يتنافســوا  ان  والبراعــم 

جدارتهم فوق بساط املصارعة.
من جانبه، قال العميــد، خالد احملنا، 
مدير عام الشــرطة اجملتمعية: نبارك 
ان قوات  الســعيدة ونؤكد  املناسبة 
الوطنية  وشــرطتنا  البطل  جيشنا 
الذيــن ســطروا اروع املالحــم فــي 
احلــرب على االرهــاب واالنتصار على 
الظالمين، فانهما سيواصالن حماية 
شعبنا وحدوده بكل بسالة، مبينا ان 
وزارة الشــباب لطاملا كانت مساندة 
للجميــع، وهي اذ حتتفل باملناســبة 
الغالية، فانها تؤكد حرصها الوطني 
على احياء احتفاالت جيشنا الباسل 

وشرطتنا الوطنية.
اما عضو إدارة نادي اجلنسية الرياضي، 
ســامر عبــد اهلل، مشــرف فريــق 
املصارعة، اكــد ان ناديه يحرص على 
التعاون في إجناح البطولة وهو مساند 
بنحو كبير في اقامة البطولة بفضل 
النشــاط الكبيــر ملــدرب املصارعة 
في النادي، قاســم حنون، الذي يبذل 
البطولة  اقامة  الكبيرة فــي  اجلهود 
واحلفاظ علــى دميومتهــا كل عام.. 

مبينــا ان إدارة نادي اجلنســية حترص 
على إيالء األهتمام باأللعاب املعتمدة 
للمصارعة  بالنسبة  اما   ،14 وعددها 
فقد متكن النادي من تسجيل العديد 
من النتائج االيجابية والفوز بأوسمة 
اشــترك  التي  البطوالت  في  التفوق 
فيها وقدم العديــد من الالعبن إلى 

صفوف املنتخبات الوطنية.
واسفرت النتائج النهائية التي ادارها 
ومهدي  الرضا  عبد  ســلوان  احلكام) 
ســوادي ومحمد عبد الرضا(، عن فوز 
املركز الوطنــي باملركز االول تاله نادي 
اجلنســية الرياضي، وحل نادي شباب 

العدل باملركز الثالث.
في حن كانــت النتائج الفردية على 
النحــو االتي: بوزن 25 كغم ســجاد 
احمد اوالً تاله رســول ســعد، وبوزن 
27 كغــم نال صادق مؤيد املركز االول 
وحسن كرمي ثانيا، وفي وزن 31 كغم 
االول  املركز  حصل سيف احمد على 
ثم عبــاس علي، وفــي وزن 34 كغم 
حصل وارث عباس علــى املركز االول 
ثم احمــد عباس ثانيــا، وفي وزن 38 
كغم تفوق علي هاني بحصوله على 
املرتبــة االولى، تــاركا املرتبة الثانية 

لالعب علي أكبر، وفي منافسات وزن 
املرتبة  نال مجتبــى صالح  41 كغم 
االولى ثم مؤمل عادل باملرتبة الثانية، 
وفــي وزن 44 كغم حصل علي صالح 
على املركز االول وعلي رعد على املركز 
الثانــي، وفي وزن 45 كغم نال محمد 
املرتبة االولى ثــم علي رعد  ســعد 
ثانيا، وفــي وزن 51 كغم حصل أمير 
مصطفى على املركز االول تاركا رضا 
طالب في املرتبة الثانية، وفي وزن 57 
كغم حل مهدي محمد اوالً ويوسف 

عمار ثانيا.
في نهايــة البطولة، وزعــت اجلوائز 
املشــاركن،  بن  والفرقية  الفرديــة 
كمــا مت توزيع التجهيــزات الرياضية 
جلميــع الالعبن الذيــن بلغ عددهم 
65 مصارعــاً مــن فئتــي البراعــم 
واألحداث، واهددى مدير املركز الوطني 
باملصارعة هدايا دائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات/ وزارة الشــباب والرياضة، 
إلى العميد مدير الشرطة اجملتمعية 
خالد احملنا، وعضو إدارة نادي اجلنسية 
الرياضي، ســامر عبد اهلل، ومت توزيع 
هدايا تقديريــة للطاقم التحكيمي 

الذي إدارة املنافسات.

البطولة تقام للسنة الخامسة تواليًا

المركز الوطني للموهبة الرياضية يحرز لقب اعياد الشرطة والجيش بالمصارعة

تقرير

املشاركون في البطولة بعد اخلتام

األولمبية تهنئ بالتأهل وتأمل ان يكون 
ختام مشاركة الوطني مسكا في أمم آسيا

 vip ست العبات من العراق في فريق
الدولي بالدراجات
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سمير خليل 
    على خشــبة املســرح الوطني، 
قــدم محتــرف بغداد املســرحي 
بالتعاون مع دائرة السينما واملسرح 
مســرحية )ســبايا بغداد(، تأليف 
واخراج الفنانــة الدكتورة عواطف 
عزيز  للفنان  العام  واالشراف  نعيم 

خيون.
   تناولــت املســرحية موضوعــة 
النسوة  سبي واضطهاد واغتصاب 
االيزيديات واملسيحيات من عصابات 
داعش اإلرهابية. استطاعت اخملرجة 
املؤلفــة عواطف نعيــم ان تقدم 
األلم،  حكاية مأساوية ســطورها 

وكلماتها املرارة.
خاضــت نعيــم خــال العــرض 
امتحانات عدة، وجنحت فيها بذكاء. 
فقد اختارت موضوعا مهما وتاريخا 
سيطبع في ســفر العراق بحروف 
مــن دم، وقدمتــه بســرد موجع. 
كلمــات تلســع القلب بســياط 
املأساة، وتستفز الدموع في املآقي. 
    كذلــك جمعــت توليفــة من 
الفنانات الرائعات، ورشــفت منهن 
عصــارة اخلبرة والشــباب، ســمر 
وبيداء  شــكري،  وسوسن  محمد، 
رشيد، وشــيماء جعفر، واميان عبد 
احلسن، وريتا كاسبر.  كما استفزت 
ذائقــة اجلمهور ببوح على لســان 

حواء احملبطة املأزومة واحملطمة.
     اختارت نعيم عنوان مسرحيتها 
)سبايا بغداد( وكأنها ارادت ان تعمم 
املأســاة على كل العــراق، ودعمت 
ذلك باألغاني التراثية التي صاحبت 

العرض بصوت الفنان عزيز خيون.
      ويواصــل الفنان الشــاب علي 
السوداني ابهارنا مبا يقدم من فنون 
السينوغرافيا، والتي شكلت اضافة 
كبيــرة لهــذا العمل، وشــاركته 
اخملرجــة عواطف نعيم التي حتدثت 
عــن العمل: املســرحية رســالة 
للعالم ليعرف حجم هذه املأســاة 
التي وقعت على هؤالء النسوة من 

املكون االيزيدي واملسيحي. 
      وتابعــت: يجب ان يعرف العالم 
ما وقع عليهن من حيف على ايدي 
تنظيم ارهابي كل شيء مباح لديه 
باســم الدين، هذا التنظيم سلب 
العرض واالرض، ال ميكن اســتباحة 
الطريقة  بهــذه  والعــرض  االرض 
العراقيات  النسوة  هؤالء  البشعة. 
وامتهان  لاغتصاب  تعرضن  الائي 

تســلط  ان  يجب  انســانيتهن، 
االضــواء عليهــن، ويجب على 

العالــم ان يقف عنــد هذه اجلرمية 
لكونهــا  ليــس  الشــنعاء 

مأساة كبيرة فقط، بل 
الشعوب  لتتجنبها 

األخرى.
الفنانــة        
شكري  سوسن 
ثــت  حتد
دورهــا:  عــن 
دوري  احببــت 
برغم  كثيــرا 
ية  و ســا مأ
 . لشخصية ا
تعرضت  امرأة 
ب  غتصــا لا
مــن جــرذان 
 ، عــش ا د
واجنبت طفا 
ســمته  أ

طفــل 
 ، يح لر ا

شــهدت هذه املــرأة جرائم كبيرة 
بحــق نســوة بريئات. جّســدن 
حاالتهن اذ ظهرن مسلوبات 
العقل واالرادة من هول 

املأساة.
      امــا الفنانــة 
محمــد  ســمر 
سعدنا  فقالت: 
هــذا  بتقــدمي 
عشنا  العرض. 
احــداث  مــع 
حية  ملســر ا
كنا  اننا  حتى 
كل  نبكــي 
يوم فــي اثناء 
 . ت ينــا لتمر ا
نسوة  مأساة 
بعمر  وفتيات 
الزهور تعرضن 
ن  متهــا لا
واالغتصــاب 
مــن عناصر 

داعش اإلرهابــي. نريد ان نوصل آالم 
وآهات هؤالء الفتيــات الى العالم. 
نتمنــى ان ال يخطــئ الزمــن مرة 
اخرى وتعود هذه الكارثة على بلدنا 

والعالم.
     الناشــط املدنــي هــادي نايف 
الزبيدي حضــر العرض مع وفد من 
ديوان الوقف االيزيدي قال: نتضامن 
مــع كل مكونــات العــراق ومنها 
االيزيديني. هم أنقــذوا حياتي حني 
ظللت يوما كاما في االرض احلرام 
خال احلرب العراقية اإليرانية. نعتب 
السياسية  واجلهات  احلكومة  على 
البحث ومعرفة مصائر ثاثة  بعدم 
آالف مختطفــة ايزيدية، اختطفن 
باســم االســام واالســام بــراء 
من هــؤالء اجملرمني. نســجل على 
بعض وســائل االعام مســؤولية 
تسويف احلقائق، هناك )74( مقبرة 
جماعية في سنجار ال أحد يكشف 
هوياتهــم. الناجيات من الســبي 
ليس لديهــن اي حقوق، ما زلن في 
العراء، وقسم منهن  في  مخيمات 
اخذتهن منظمات انســانية دولية 

خارج العراق. 

"سبايا بغداد " توثيق لمأساة 
انسانية ورسالة تحذير الى العالم

لقطة من املسرحية "عدسة: أسامة صبري"

جمال جصاني

 (PUBG( ليس هناك أدنى شــك حول مــا حققته لعبة
من شــعبية ونفوذ فــي العالم كله، وهذا ما أشــارت 
اليه الشــركة املطورة لهــذه اللعبــة، عندما أعلنت 
ان عــدد مســتخدميها حــول العالم علــى االجهزة 
احملمولــة، قد جتــاوز الـ 200 مليون مســتخدم. ومع ان 
هذه الشــركة لم تزودنا بعدد مستخدمي هذه اللعبة 
في العراق، فاملعطيات واآلثار املباشــرة وغير املباشــرة 
لها على شرائح واســعة من العراقيني، تشير بوضوح 
الى ما اكتســحته مــن طاقات واهتمامــات وأوقات ال 
حدود لها، ولن نكــون بعيدين عن الواقع عندما مننحها 
عنوان الكتلة االكبر في املشــهد الراهن، من حيث عدد 
املنخرطــني في همومها ومعاركهــا املتعاظمة حلقة 
بعد اخــرى وطور بعد آخر، كما انهــا واحلق يقال كتلة 

عابرة ألساك احملاصصة. 
لقد وجدت هذه اللعبة في العراق بكل اطيافه واجياله 
وبنحو خاص شريحة الشباب، ما لم حتلم به من آفاق 
وتوقعات للنجــاح والنفوذ، وكل ذلك يعود ملا نتميز به 
كمجتمع )افراداً وجماعات( من احترام وتقدير لكل ما 
هو جديد في حقول اللعب واللهو واحلروب والقادسيات 
االفتراضية، ذلك العالم الــذي يتناغم وموروثاتنا في 
مجــال الكراهة والعدوانية واالحقاد وشــيطنة اآلخر 
اخملتلف وسلبه حقه في الوجود الواقعي واالفتراضي. 
لقد جاءت هذه اللعبة لتمــد ال العاطلني عن العمل 
مبا يشغلهم عما يعيشونه من بؤس وحاجة وانسداد 
لآلفاق وحســب بل اكتســحت ســريعاً ذلك اجليش 
العرمرم من املوظفني العاملــني في دوائر الدولة، تلك 
القطاعات املبتاة بساعات طويلة من املكوث االجباري 
على مقاعد وظيفة ال يســبر غورها وســبب وجودها 
أكثر الراســخون بعلــوم البطالة املقنعــة وجيوش 

التنبلة الرسمية.
فكرة هذه اللعبة )PUBG( والتي طورتها شركة كورية 
جنوبيــة، تدور حول مجموعة مــن الاعبني يتصارعون 
حتى املوت، وهي مزودة بآخر تقنيات التسلية والتشويق 
واملتعــة واالثــارة، لذلك جتد املشــارك فيهــا ينفعل 
ويضطرب ان انقطع عنها ألي ســبب، فهي قد صممت 

كي تكبل الاعب بها ومبتطلباتها بشكل محكم.
 ومن االهمية مبكان االشــارة الى ان املعطيات واالرقام 
تشــير الى ان شــعبية هذه اللعبة هي أكثر ما تكون 
عليه بني العرب والهنود ونادراً ما جتد بني املنخرطني بها 
من االوربيني أو من صانعي اللعبة انفسهم أي الكوريني 

اجلنوبيني. 
وهذا يشير بوضوح الى البيئة املثالية ملثل هذه االلعاب 
وعلل انتشارها في مضاربنا املسكونة بالعطالة املزمنة 
واالهتمامات التي عفــا عليها الزمــن، حيث االغتراب 
الطويل عن التحديات الواقعيــة لعصرنا واالصرار على 
مواجهــة ما يحصل من زحزحات وثورات علمية وقيمية 
هائلة بعقل وسرديات القرن السابع الهجري. وكما أشار 
عدد من العلماء فان انتشار مثل هذا االلعاب " يعد نوعاً 
من الهروب بعيداً عن العالم احلقيقي" الى حيث العالم 
االفتراضي الذي مينح املشــارك فرصة حتقيق الكثير من 
آماله احملبطة، وبنحو خاص بالنسبة لشريحة املراهقني 
".. والذين ميارســون هذه األلعاب هرباً من مشــكاتهم 
العاطفية، ومــا يواجهونه من صعوبات في الدراســة 
واالنخراط في اجملتمع.." وهناك نقطة غاية في االهمية 
اشاروا اليها تتعلق مبوضوع العنف والعدوانية في ممارسة 
هذه اللعبة واأللعاب املماثلة لها ".. ان هذه اللعبة جتعل 
املنخرطون بها ينظرون الى العنف كوسيلة حلل جميع 
املشاكل، وان العنف هو السبيل األنسب للفوز بالعالم 
احلقيقي، مما يجعلهم يصابون بفقدان احلساســية جتاه 
العنف، فيقلل ذلك من شعورهم األخاقي جتاه اآلخر.." 
وهذا آخر ما نحتاج اليه في بلد صار عامله الواقعي نهباً 

لعصابات الهمجية والعنف واالجرام... 

ومضــة

PUBG الكتلة األكبر

الصباح الجديد
توفي في أحد مستشفيات لندن، الباحث 
واألديــب العراقي علي الشــوك، أحد أبرز 
القامات الثقافيــة العراقية، بعد معاناة 

طويلة مع املرض.
وظلَّ علي الشوك على تواصل مع الوسط 
الثقافــي العراقي حتى األيام األخيرة قبل 
نقلِه إلى إحدى مستشــفيات العاصمة 

البريطانية.
وســطع جنم علي الشــوك في الوسط 
القرن  خمسينيات  منذ  العراقي  الثقافي 
املاضي، اذ جمع بني ما هو ثقافي ووطني، 
لذلك تعّرض لاضطهاد في العهد امللكي.

الثامن من  انقاب  واعتقل الشــوك بعد 
شباط، لكن ذلك لم ينل من عزميته بإنتاج 
ثقافــة وطنية رصينة، فقد أصدر الباحث 
واألديــب الراحل العديد مــن األبحاث في 
والنقد  واملوســيقى  والفيزياء  الرياضيات 

األدبي، فضاً عن رواياته الثاث.
واضطر الشــوك للهجرة إلى املنفى عام 
موضوعاته  فــي  الكتابة  ليواصل   ،1979
الثقافيــة الوفيــرة. عاش علي الشــوك 
املولود في بغداد عــام 1930 حياًة حافلًة 

باإلبداع، وترك للعراقيني إرثاً ثقافياً غنياً.

الى رحمة اهلل...ايها الكبير مبا أعطيت.

علي الشوك..
الى رحمة اهلل

الصباح الجديد - وكاالت:
زينت النجمة ريس ويذرسبون غاف مجلة 
Vogue في عددها اجلديد الصادر لشــهر 
يناير كانون الثاني اجلاري، وأجرت جلســة 

تصوير جديدة لعدد اجمللة.
      وظهرت ريس على غاف اجمللة بإطالة 
 ،Givenchy جذابة من تصميمات ماركة
إحدى مــاركات األزياء التي ترعاها اجمللة 

الشهيرة.
   وأجــرت ريس حــوارا مــع اجمللة عن 
مســتقبلها في هوليوود بعد بلوغها 
ســن الـ 42، اذ عبرت عــن انها تعيش 
أفضــل فترات مســيرتها الفنية بعد 

أكثر من 20 عاما بهذا اجملال.

   وحرصت ريس على وجود والدتها وابنتها في 
جلسة التصوير اخلاصة باجمللة، ووجهت لهما 
الشكر على دعمهما لها، كما متنت لوالدتها 

دوام الصحة.
    ووجهــــت ريـس حديثهـــا للمجلـة عـن 
ابنتهـا "آفـــا"، اذ عبـرت عـن تفكيرهـا جتـاه 
السينمــا  بالعمـل مبجــــال  ابنتهـــا  نيـة 
ردهـــا  املقبلة، وكـــان  خـــال السنـــوات 

مشجعـا.
    وأكـدت ريـس علـــى أنهـا ستدعم ابنتها 
في حـال توجههـا للعمـل بالسينمـا، فهـي 
لم جتد من يدعمها حني كانــت بعمر ابنتها، 
وقـت أن بـدأت بالبحـث عـن عمـل بهوليـوود، 

وشقـت طريقهـا نحـو الشهـرة.

ريس ويذرسبون: أعيش 
أجمل فترات حياتي

وسام صابر
     "دكتور جيكل أند مســتر هايد" رواية خيالية 
لويس ستيفنسون  روبرت  لألديب األســكتلندي 
نشرت ألول مرة في لندن عام 1886 تتناول الصراع 

بني اخلير والشر داخل االنسان.
    القت الرواية جناحــا كبيرا بعد صدورها ووصل 
صداها الى شتى دول العالم.  القصة تتحدث عن 

دكتور جيكل الذي يعاني صراعا بداخله بني 
اخلير والشــر، فيخترع دواء يشربه ليتحول 
الى شخصية اخرى تتمثل مبساعده مستر 
هايد )مختبئ( الشــرير، وهنا يريد املؤلف 
ان يرمز الى ما يختبئ داخل كل انسان من 

شر.
     يتحول دكتور جيكل بسبب مستر هايد 
الى مجرم وقاتل تطــارده العدالة، فيتيقن 
ان مســتر هايد قد ســيطر عليه ويجب ان 
ميوت حتى ان كان موته معناه موت الدكتور 

نفسه. 
    نتيجــة لشــهرة هــذه الروايــة وألنها 
تناولــت الصراع االزلــي بني اخلير والشــر 
بطريقة مختلفة فقد مت حتويلها الى اعمال 
ســينمائية ومســرحية عديدة منها فيلم 
البريطاني  املمثــل  بالعنوان نفســه مثله 

مايكل كني.
      وفيلــم Mask جليم كيري، تناول القصة 
بشــكل كوميدي فيظهر البطل كشخص 
مهــزوز ال ميتلك ثقــة بنفســه. يعثر على 
قناع يرتديه فيتحول الى شــخص آخر بقوى 
وإمكانيــات جبــارة، والقصة هنــا تؤكد ان 
األنسان املسالم ال يتحول الى مجرم بسهولة.

    الفيلم اآلخر الذي اقتبس احداثه من الرواية 
فيلم )Fight club( بطولة براد بيت وادوارد نورتن، 

واعتمد هذه املرة االكشــن، حيث يُنشئ البطل 
ناديا للقتال ليفرغ كل اعضائه العنف بداخلهم 
ضد اجملتمع وضد كل مــن يكنون الكره له حتى 
يجد البطل هنا نفسه مسؤوال عن مجموعة من 

اجملرمني، ويحتار كيف ينهي ما بدأه.

الصباح الجديد - وكاالت:
     أّكدت موروينا فيريير، ُمحررة املوضة في صحيفة 
"الغارديان"، أن أوشــحة العنق بأشكالها املتنوعة، 

تُعبر عن احلاالت املزاجية للرجال.
     في األسبوع املاضي، وخال حلظة يشوبها التوتر 
في أثناء مباراة بني مانشســتر ســيتي وليفربول، 
ألقى مدرب مانشســتر ســيتي، بيــب غوارديوال، 
وشــاحه على األرض فــي نوبة غضــب. برغم فوز 
فريقــه، ولكــن بالنظر إليه، جند ان الوشــاح ليس 
غرضه الوحيد احمُلافظة على الدفء، بل هو ســاح 
وطريقة للتعبير عن احلالــة املزاجية، وليس ُمجرد 

قطعة إكسسوارات.

    وتقــول موروينــا فيريير، أن األوشــحة تربعت 
على العرش، في أســبوع املوضة في لندن للرجال 
"AW19"، حيــث امتألت عــروض األزياء الرجالية، 
بالعديد من أنواع األوشــحة التي يتــم ارتداؤها 

بطرق ال حصر لها.
     وجــاءت األوشــحة في عرض "بيرغوتســون" 
صغيرة وقصيرة وتشــبه داعم الرقبة، أما عروض 
"أية كولد وال "، و"لو دالتون"، فكانت األوشــحة 
الكبيرة ملفوفة حول أذرع العارضني مثل األصفاد، 
وفــي عرض "في بوبــي ألبى"، كانت األوشــحة 
طويلة ويغلب على اجملموعة اللون األصفر، ومعها 

أقنعة كاملة للرأس من دون العينني.

أوشحة العنق تتربع 
عرش الموضة الرجالية 

الخير والشر في جيكل وهايد

الصباح الجديد - وكاالت:   
    احتفل األمازيع في شــمال أفريقيا 
والعديد من دول املهجر، برأس الســنة 
األمازيغية اجلديــدة 2969، والتي يطلق 

عليها تسمية يناير.
    وكلمة )يناير( تعنــي باللغة األمازيغية 
"إخف أوســغاس" وهي أول شهر في التقومي 

الفاحي عند األمازيغ.
     انقســم املؤرخون بشــأن أصــل االحتفال 
برأس الســنة األمازيغية إلى فريقني، فريق يرى 
أن اختيــار هــذا التاريخ رمــز لاحتفال باألرض 
والزراعة، مما جعلها معروفة باســم "الســنة 
الفاحية"، في حني يرى آخرون أن رأس الســنة 
يشــير إلى االحتفال بذكرى اليوم الذي انتصر 
فيه امللك األمازيغي شاشناق على امللك املصري 

رمسيس الثاني في مصر.
    وتعد اجلزائر أول دولة في شــمال أفريقيا تقر 
رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية، إذ أصدر 
الرئيس اجلزائــري، عبد العزيز بوتفليقة، نهاية 
ديســمبر كانون االول 2017 قــراراً باعتبار 12 

يناير عطلًة وطنية رسمية مدفوعة األجر.
     ومعظم االحتفاالت برأس السنة األمازيغية 
مرتبطــة باألرض والزراعة. ففــي اجلزائر يقام 
سنوياً املهرجان التقليدي "إيراد" ويلبس فيه 

األمازيغ األقنعة ويتجولون في األحياء الســكنية 
مرددين أهازيج مصحوبة برقصات.

     ومــن مظاهر االحتفال عنــد األمازيغ املغاربة 
وضع عصي طويلة من القصب في احلقول تفاؤالً 
مبحصــول زراعي جيد، في حــني يقطف األطفال 
الزهور ويرتــدون مابس جديــدة وأحيانا يحلقون 

رؤوسهم.

األمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969
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