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البرنامج الحكومي تعطل بذريعة "أزمة الوزارات الشاغرة"

ّ
تسوية قريبة لحقيبة الداخلية باستبدال
اإلصالح:
الفياض وامام عبد المهدي تحديات كبيرة

بغداد  -وعد الشمري:
كشــف حتالف اإلصــاح واألعمار،
أمس الثالثــاء ،عن تســوية قريبة
بشأن مرشــح وزارة الداخلية وذلك
باســتبدال فالح الفياض بشخص
آخر ،مؤكدا ً أن النتائج سوف تظهر
خالل األيام القليلة املقبلة ،مجددا ً
مطالبته لرئيس احلكومة عادل عبد
املهدي باملضي في تنفيذ برنامجه
من دون النظر إلى عملية استكمال
كابينته.
وقال النائب عــن التحالف محمد
رضــا آل حيــدر ،فــي حديــث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "تقــدمي
مرشــحني لوزارتي العدل والتربية
أمر جيــد ومتوقع ويعــد جزءا من
حل مشــكلة النقص في الكابينة
الوزاريــة لكــي نتفــرغ بعدهــا
للحقائب األمنية".
وأضاف آل حيدر ،أن "رئيس مجلس
الــوزراء يقع علــى عاتقــه حاليا ً
االنصــراف إلــى تنفيــذ البرنامج
احلكومــي وال يتــم تعطيله حتى
مع عــدم مترير مرشــحي احلقائب
األمنية".
وأوضح ،أن "عددا ً من امللفات تنتظر
عبد املهــدي منها أزمــة البطالة
ونقص اخلدمات وزيادة ساعات قطع
الكهرباء عن املواطــن وغيرها من
التحديات".
ولفت آل حيدر ،إلى أن "البقاء بعقدة
استكمال الكابينة احلكومية يعني

مجلس النواب "ارشيف"
أننا لن نقدم إلــى املواطن العراقي
شــيئا ،مع وجــود اتهامــات لعبد
املهدي بأنه عطــل برنامجه لعدم

التصويت على الوزارات الشاغرة".
وفيمــا يرى ،أن "عمليــة التصويت
على مرشحي العدل والتربية ستمر

وكشــف آل حيدر ،عن "معلومات
جديــدة تفيــد بوجــود وســاطة
ســتظهر نتائجها خالل أيام بشأن

فــي مجلــس النواب بســهولة"،
توقع" ،تأخر حسم الوزارات األمنية
لبعض الوقت".

مرشــح وزارة الداخلية باستبدال
فالح الفياض بشخص أخر".
وحــذر النائب عن اإلصالح رئاســة
مجلــس النواب ،مــن "اعتماد ذات
اآلليات الســابقة في عملية مترير
الوزراء بعــدم عد األصــوات بغية
معرفــة حقيقة عددهــا ،كون ما
يحصل في الواقع هــو رفع األيادي
والقول بأن األغلبية قد حصلت من
دون تدقيق".
وطالــب آل حيــدر" ،عبــد املهدي
بإرســال الســ ّير الذاتية ملرشحي
الــوزارات املتبقية مبكــرا ً من أجل
التعرف عليها".
وينتقد ،مــن "يتهم مجلس النواب
ّ
معطل بســبب الوزارات
بأن عمله
الشــاغرة ،فاللجــان برغــم عدم
التصويت علــى رئاســتها متارس
مهامها برئاسة اكبر األعضاء سناً،
وهناك عمليات تضييف مســتمرة
ملسؤولني حكوميني بغية التنسيق
بــن الســلطتني التشــريعية
والتنفيذية".
ومضى آل حيــدر ،إلــى أن "نتائج
العمل احلكومي لــم تظهر لغاية
اآلن ،وبرغــم ذلــك فأننــا داعمون
لعبــد املهــدي ولم منــارس بحقه
الوسائل الرقابية املنصوص عليها
في الدســتور بغية منحه الفرصة
إلثبــات وجــوده ومعاجلــة امللفات
الراهنة".
تتمة ص3

صادرنا  930صهريجًا خالل العام الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت قيادة شــرطة الطاقة
التابعــة لــوزارة الداخلية امس
الثالثاء  ،عــن تهريب "كبير جداً"
للنفط واملشتقات النفطية.

وقال مدير اعالم شــرطة الطاقة
املقدم احمد فاخر في تصريحات
صحفية ان "موضــوع التهريب
كبيــر جدا ً ولدينــا  3محافظات
داخل إقليم كردستان ،هن خارج

نطاق صالحياتنا وتوجد شــرطة
داخل اإلقليم هــي املعنية بهذا
امللف".
وأضــاف "نحن لســنا مخترقني
ونبــذل جهدا ً غيــر موجود بكل

الديمقراطي وحركة التغيير يتفقان
على االسراع فـي تشكيل حكومة االقليم

الدوائر األمنية كون عملنا واسع
جدا ً ميتد من الشمال الى اجلنوب"
 ،مؤكــدا "ال ننكر وجــود تهريب
وخرق لألنابيب" مشيرا "الى اآلن
صادرنا  930صهريجا ً خالل 2018
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انخفاض اكثر من  75من اإليرادات بعد الشراكة مع سيمفوني

الخدمات النيابية تطالب االدعاء العام بالتحقق
من هدر المال العام في عقود االنترنت

بغداد  -الصباح الجديد:
طالبــت عضــو جلنــة اخلدمات
واالعمــار النيابية ،هدى ســجاد،
امــس الثالثــاء ،االدعــاء العام
بالتحقــق مــن عقود الشــركة
العامة لالتصاالت ،مبينة ان ملف
االتصــاالت بالتزامن مع تشــريع
قانــون املوازنــة العامة يشــهد
تناقصا ملحوظا بااليرادات املالية.
aتقريـر

وقالت ســجاد في مؤمتر صحفي
من داخل البرملان تابعته الصباح
اجلديــد ،ان "ملــف االتصــاالت
بالتزامن مع تشريع قانون املوازنة
العامة يشــهد تناقصا ملحوظا
بااليــرادات املاليــة" موضحــة
ان "ايــرادات الشــركة العامــة
لالتصاالت شــهريا تصل الى 14
مليــار دينار عراقــي مايقارب 12

مليون دوالر".
واضافت مع "دخول عقد الشراكة
مع شــركة ســيمفوني ايرثلنك
حيز التنفيــذ ،انخفضت ايرادات
الشركة لتصل الى  3مليار دينار
عراقــي" مبينــة ان "هناك هدرا
واضحــا باملال العــام على ضوء
الدور التشريعي والعمل الرقابي
جمللس النــواب واللجنــة ملتابعة

قطاع االتصاالت".
وطالبت ســجاد" ،االدعــاء العام
بالتقصي عن عقد الشراكة بني
الشركة العامة لالنترنت وشركة
ســيمفوني ايرثلنــك االماراتية
واالســراع بالتثبت مــن احلقائق
والوقوف على الشكاوى والدعاوى
التي اعدتها اللجنة النيابية".
تتمة ص3
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العام مبعــدل  10مليارات متر
مكعب ،واصفا هذه النسبة
املمتازة والكافيــة لتغطية

احتياجات البــاد وخصوصا
لري احملاصيل الزراعية".
وأضاف إن "املساحات الزراعية

التي وافقت عليها الوزارة في
بداية املوسم تبلغ مليون دومن،
أما اآلن فقــد ازدادت إلى أكثر

اإلسكان واالعمار تستعيد  108عقارات
بقيمة  21مليار دينار في  5محافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة
اســترجاعها  108عقارات للدولة
بقيمــة تقديرية بلغــت  21مليار
دينار في  5محافظات (النجف  ،ذي
قار ،االنبار ،الديوانية ،كربالء ).
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان
القيمة التقديرية لهذه العقارات
بلغــت ما يقــارب  21مليارا و318
مليونا  632ألف دينــار  3عقارات
منها في محافظة النجف االشرف
قيمتهــا التقديرية أكثــر من 13
مليارا  ،و 93عقــارا في محافظة
ذي قار بلغت اكثر مــن  5مليارات
و10عقارات فــي محافظة االنبار

بلغــت قيمتهــا التقديرية 397
مليارا وعقار واحــد في محافظة
الديوانيــة بلغــت بقيمــة مليار
دينــار  ،اما فــي محافظة كربالء
املقدسة عقار واحد بلغت قيمته
التقديرية  648مليون دينار  ،مشيرا
الى ان هــذه العقارات تختلف في
مســاحاتها واســعارها ومواقها
اجلغرافية في احملافظات اخلمس .
من جانبــه اكد احلقوقــي ماجد
الصاحلــي مفتش عام الــوزارة ان
اللجان التحقيقية املشــكلة في
املكتب ابطلت قيود هذه العقارات
خملالفتها التعليمات والضوابط مع
إزالة األثر املترتب علية..
تتمة ص3

بغداد  -الصباح الجديد:
وصــف عضــو جلنــة التخطيــط
االســتراتيجي واملتابعــة النيابية
رائد فهمــي ،اداء البرملان في الفصل
التشــريعي احلالي باخمليــب لآلمال
بســبب عدم إقــراره اي قانون ،فيما
حمــل احلكومــة مســؤولية جزء
مــن اإلخفاق ،النها لم تقدم ســوى
مشروع املوازنة الى البرملان.
وقــال فهمي فــي تصريــح امس:
"أداء مجلــس النواب فــي الفصل
التشريعي احلالي مخيب لالمال ولم

يلــب حجم الطموحات الشــعبية
بسبب عدم متكنه من مترير اي قانون
لغايــة اآلن" .وأضــاف أن "احلكومة
تتحمل جــزء من اإلخفــاق النيابي
كون التشريعات تقترح من مجلس
الوزراء في حني ان احلكومة لم تقدم
سوى مشروع املوازنة" .وأشار فهمي
إلى أن "مجلس النواب انشــغل في
إكمــال الكابينة الوزاريــة وتعديل
نظامه الداخلي وسيشــرع في إقرار
القوانــن واداء دوره الرقابــي خالل
الفصل التشريعي املقبل".

اغلب الكتل االسالمية تعزف عن االنضمام للجنة االوقاف
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف نائب عــن تيــار احلكمة
امــس الثالثاء ،عن عــزوف الكتل
السياســية من االنضمام للجنة
االوقاف النيابيــة برغم أن "اغلب
تلك الكتل اسالمية" ،مشيرا ً إلى
أنها تتزاحم على جلــان "النزاهة
والدفاع والقانونية".
وقــال النائــب علــي البديري في
تصريحــات صحفيــة إن "مــن
املفارقات الغريبة أن اغلب الكتل

السياســية هي اســامية ،لكن
بنفس الوقت حني ننظر الى جلنة
االوقــاف البرملانيــة جنــد ان عدد
اعضاءها اليتجاوز نصف النصاب
املطلوب للجان".
واضاف أنه "في نفــس الوقت أن
هنــاك تزاحمــا على جلــان اخرى
كالنزاهــة والدفــاع والقانونية"،
مشــيرا الى أن تلك الكتل تتذرع
بأنها لن تستطيع تقدمي اخلدمات
جلماهيرها من خالل جلنة االوقاف".

من مليونــي دومن ،حيث اجته
املزارعون إلى زراعة محاصيل
أكثر بســبب األمطار الوفيرة
وازديــاد اخلزيــن املائــي الذي
خصصت الوزارة جزءا منه لري
املســاحات الزراعية للحفاظ
عليها".
ولفت املديــر العام الى "عدم
وجــود مخاطر تهــدد البالد
وتعرضها الــى اجلفاف خالل
العام احلالي كما حصل خالل
االعوام الثالثة املاضية ،منبها
الى وجود مســاحات خزنية
مناســبة مللئها مبياه االمطار
والثلوج في موســم ذوبانها،
داعيــا املتجاوزين على حوض
النهــر الى االبتعــاد عن هذه
املنطقة النها مكان مخصص
لتمرير كميات املياه"  ،مشيرا
الى "زيــادة املنســوب املائي

وأوضح أن "هنالك عزوف فعلي عن
االنضمام للجنة" ،مشــيرا الى ان
هذا العــزوف "ال عالقة له بقضايا
طائفية فهنالك اوقاف شــيعية
وسنية ومسيحية".
واســتبعد البديري أن يكون هناك
اي توجه اللغاء جلنة االوقاف ،كون
االمر ســيكون له تبعــات وردود
افعال غير مرضية للجميع".
وأفادت تقاريــر صحفية ،في وقت
ســابق اليوم الثالثاء ،بأن البرملان

العراقــي يتجه نحــو إلغاء جلنة
الشــؤون الدينية بعــد أن رفض
البرملانيون االنضمام لها ،مبينة أن
الرفض البرملانــي يأتي على اعتبار
أ ّن اللجنــة ذات صبغــة طائفية
داخل البرملان.
وتعــد جلنة الشــؤون الدينية من
ّ
اللجــان الرئيســة فــي البرملان
العراقــي منذ دورتــه األولى بعد
العام ..2003
تتمة ص3

الحكيم يدعو دول العالم الى

الخزين المائي في سد الموصل يصل  10مليارات م3/

سد املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتضيف مجلــس النواب في
جلســته يوم غــد اخلميس رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي.
وقال رئيــس محمد احللبوســي
خالل جلســة اجمللس التي عقدت
امس إنه "سيتم استضافة رئيس
مجلــس الوزراء بجلســة يوم غد
اخلميس " ،مــن دون ذكر املزيد من
التفاصيل.
وكان احللبوســي اكــد ان جدول
اعمــال جلســة اليــوم االربعاء
يتضمــن التصويت علــى املوازنة
واستكمال الكابينة الوزارية.
وقال احللبوســي في بيــان تلقت

"الصباح اجلديد" نســخة منه ،إن
" جلســة اليوم وجدول اعمالها
سيتضمن التصويت على املوازنة
واستكمال الكابينة الوزارية".
وأكد النائب عن كتلة سائرون بدر
الزيادي أن املوازنة املالية لعام 2019
ســتكون جاهزة للتصويت داخل
قبة اجمللس في جلسة اخلميس .
وقــال الزيــادي إن "اللجنة املالية
باجتماعات مستمرة بشان املوازنة
وهناك اكثر من  ١٣٠مالحظة يتم
مناقشــتها االن ،وهناك مناقالت
بني الوزارات"  ،مضيفا أن "املوازنة
ســتكون غدا جاهــزة للتصويت
داخل قبة مجلس النواب ".

تتزاحم على لجان النزاهة والدفاع والقانونية

تقهقر خطر الجفاف وزيادة المساحات الزراعية حتى مليوني دونم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت كميات اخلزين املائي
في ســد املوصــل حتى 10
مليــارات متــر مكعــب من
امليــاه مؤخــراً ،وعــدت وزارة
املــوارد املائية امــس الثالثاء،
هذه الكميــات ممتازة وكافية
الحتياجات البالد ،.فيما أوردت
ان هــذه الكميات ســمحت
مبضاعفة املساحات الزراعية
الى مليونــي دومنــن بعد ان
كانــت وافقت علــى مليون
فقط.
وقال مدير عام الهيئة العامة
لتشغيل مشاريع الري والبزل
علــي هاشــم ،فــي تصريح
صحفي امــس إن "نســبة
اخلزين املائي كانــت تبلغ في
العام املاضي ثمانية مليارات
متــر مكعــب ،وارتفعت هذا

الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية

جزء من اإلخفاق
والحكومة تتحمل
ً

الصهريج فقط من أين أتى والى
أيــن يتجــه ،والقضاء هــو الذي
يصل الى األشخاص الذين خلف
التهريب".
تتمة ص3

نحو  1250موظف ًا بالتصنيع العسكري
في الموصل ينتظرون من "يرأف بحالهم

مجلس النواب يصوت اليوم على

فهمي :أداء البرلمان مخيب لآلمال

شرطة الطاقة تؤكد التهريب الكبير للنفط ومشتقاته
والقينا القبض على ســائقيها
وال نســتطيع حتديد اجلهات التي
تقف ورائهــا والقضاء والتحقيق
هو يثبت ذلك".
وبني "نحن نحقق على مســتوى

يستضيف عبد المهدي ايضا

في ســد املوصل من  319الى
 321مترا مع احتمالية ارتفاع
املنسوب الى  323مترا ،وذلك
بسبب اعمال التحشية التي
تنفذها الشــركة االيطالية
(تريفي) ،اضافة الى استعمال
تقنيــات ومكائــن جديــدة
وتغيير املواد املســتعملة  ،مما
أمن الســد وجعله يستقبل
كميات اضافية من املياه".
وكانــت وزارة املوارد قد اكدت
مؤخرا جتــاوز اخلزين املائي في
البحيرات واخلزانات  18.5مليار
متر مكعــب ،نتيجة االمطار
والسيول التي شهدتها البالد،
فيما اشــارت الى ان نســبة
االغمار فــي االهوار جتاوزت الـ
 % 60الى جانب تراجع نسبة
امللوحة في مياه شط العرب.
تفصيالت أوسع ص2

دعم امن واستقرار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيــس حتالــف اإلصالح
واالعمار السيد عمار احلكيم
دول العالــم الــى دعــم امن
واستقرار العراق.
وقال الســيد عمــار احلكيم
خالل اســتقباله في مكتبه
ببغداد يوم امس الثالثاء ،سفير
املانيــا لــدى العراق ســيريل
نــان انــه بحث مســتجدات
الوضع السياســي في العراق
واملنطقــة والعالم فضال عن
مناقشة العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تعزيزها إضافة

إلــى عالقــة العــراق باالحتاد
األوروبي".
وبني السيد عمار احلكيم ،أن"
العراق خطا خطوات كبيرة في
مجال الدميقراطية وتأصيلها،
كما حقق انتصــارات مهمة
في اجملال السياســي واألمني
والعسكري واجملتمعي وينتظره
انتصار قادم في ملف اخلدمات
ليكــون متوجــا لالنتصارات
الســابقة" ،داعيا ً دول العالم
إلى" دعم العراق في هذا اجملال
ألن أمن واستقرار املنطقة يبدأ
من أمن واستقرار العراق".
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

بحثا البرنامج الحكومي والية توزيع المناصب

الديمقراطي وحركة التغيير يتفقان
على االسراع فـي تشكيل حكومة االقليم
ُ
نعد ..لنستعد !
بدأنا عام  1927وتوقفنا عام  ... 1997فهالٌ واصلنا املسير ؟!!
فيما اعلنــت وزارة التخطيط عن نيتها تنفيذ التعداد العام
للســكان عام  ، 2020وإنها بدأت اســتعداداتها لهذا احلدث
املهم الذي طال انتظاره كثيرا  ،من خالل الشــروع بتشكيل
فرق العمل املتخصصة  ،وقد مت تغطية خطوات االســتعداد
هذه من خالل تخصيص مبلغ مالي مناســب ضمن مشروع
موازنــة  ، 2019فيما اذا وافق عليها مجلــس النواب  .. ،عاد
احلديث مرة اخرى عن تســييس التعداد وإخراجه عن مساره
الصحيح  ،االمر الذي ســيجهض املشروع كما اجهض عام
 ، 2010قبيل اســابيع قليلة من انطالقه  ..ولعل فكرة ربط
مخرجات التعداد بأجندات سياســية  ،مبعثها عدم الفهم
احلقيقي ألهداف هذا املشروع احليوي  ،هذا اذا افترضنا حسن
النية في عدم الفهم هذا  ،اما اذا افترضنا غير ذلك  ،فان االمر
يعني ان ثمة محاوالت فعلية ملنع تنفيذ التعداد !! ..
وفــي كال احلالتني  ،فان االمر يتطلب الكشــف عن االهداف
احلقيقية للتعــداد بعيدا عن الصراعات السياســية  ،وما
يترتب على تلك االهداف من اهمية من دون حتميله اي نتائج
ذات صلة بالواقع السياســي  ،كعملية اجرائية  ،امنا كنتائج
 ،نعم ميكن القول ان التعداد العام للســكان يعطينا الرقم
احلقيقي للســكان وبالتالي ميكن حســاب اعضاء مجلس
النواب بحسب تلك النتائج  ،اما عدا ذلك  ،فان كل ما ينتجه
التعداد من مؤشــرات  ،امنا هي تخــدم التنمية على املديني
املتوســط والبعيد  ،فهو يعد مبنزلة لقطة لواقع معني في
حلظة معينة  ،ومن خالل قــراءة تفاصيل تلك اللقطة ميكن
الوصــول إلى الواقــع احلياتي وخصائص الســكان في ذلك
الواقع  ،الن احتساب الكثافة السكانية بنحو دقيق يساعد
فــي احلصول علــى البيانات التفصيلية لتلــك اخلصائص ،
االمر الذي يساعد ويســهم في دعم عمليات رسم اخلطط
والسياســات االقتصادية والتنموية  ،كمــا انه يحدد بدقة
احلاجة إلى اخلدمات مثــل الصحة والتعليم واملاء والكهرباء
والطرق وكل ما يرتبط مبتطلبات حياة االنســان  ،السيما مع
صعــود العراق مع اجملتمع الدولي ضمن عربة اهداف التنمية
املستدامة  2030التي تدعو إلى محاربة الفقر واجلوع وتوفير
اخلدمات واحملافظة على البيئة  ،ومثل هذا االمر يتطلب بيانات
دقيقة تساعد في معرفة ما مت وما سيتم حتقيقه من اهداف
التنمية املســتدامة الـ( ، )17كما تسهم نتائج التعداد في
حتليل وتقييم املتغيــرات االقتصاديــة والدميوغرافية التي
يشــهدها العراق بدقة  ،بعد مرور نحو  22عاما على تنفيذ
آخر تعداد سكاني في البالد عام  1997والذي لم يكن تعدادا
متكامال ألنه لم يشمل اقليم كردستان في حينه .
وإزاء ما تقدم  ،تظهر بوضوح اهمية التعداد العام للســكان
الــذي ينبغي ان يجري كل  10ســنوات  ،بهدف توفير قاعدة
البيانات الشــاملة والكاملة عن الواقع الفعلي والتي ميكن
مــن خاللها النظر تنمويا على مدى  10ســنوات مقبلة في
طريق مقمــر  ،بدال من االعتماد علــى التنبؤات والتكهنات
 ،التــي قطعــا لن تكون دقيقــة كما هي نتائــج التعداد ،
ومثل هــذه الدقة تتحقق من خالل االســئلة املتنوعة التي
تتضمنها استمارة السكان واملســاكن  ،التي تُعد من قبل
خبراء متخصصني وبدعم فني وخبــرات من منظمات االمم
املتحــدة وفي مقدمتها صندوق االمم املتحدة للســكان  ،ما
يجعلنا مطمئنني على ان البيانات ستكون دقيقة  ،خصوصا
وان احلديث يجري عن عزم اجلهات املعنية استعمال التقنيات
االلكترونيــة في تنفيــذ التعداد  ،وليس كمــا جرت العادة
باســتعمال الورق  ،االمر الذي سيضمن الدقة والسرعة في
قراءة النتائج .
ومن املؤكد ان اهمية بهذا املستوى توجب على اجلميع العمل
على دعم وإجناح مشروع التعداد العام للسكان في نسخته
التاسعة ضمن مجموع التعدادات التي شهدها العراق منذ
عام  ، 1927والرابــع بني التعدادات التي نفذها اجلهاز املركزي
لإلحصاء  ،اذ كان تنفيذ تعدادات (-1957 1947--1934-1927
 )1965مــن قبل وزارة الداخلية  ،ألننــا  ،وبصراحة متناهية ،
فيما لو ســعى البعض إلى عرقلة املشــروع فإننا سنكون
امام تكرار سيناريو  ، 2010فبعد ان استُكملت االستعدادات
كافــة والتي تضمنت تدريب  350الف عــداد وطبع نحو 15
مليون اســتمارة وتنفيذ عمليات الترقيم واحلصر في عموم
البالد  ،وكل تلك اجلهود التي اســتغرقت نحو سنتني انفقت
عليهــا اموال ليســت بالقليلة  ،ولكن فــي نهاية املطاف
اصطدمت عربة التعداد مبلفــات مفتعلة  ،كان الهدف من
اثارتها  ،اما جهال  ،او عمدا  ..ومن االن علينا ان نرفع شــعار
(نعد  ،لنســتعد)  ،واالستعداد هنا يعني بناء قاعدة البيانات
الشــاملة عن واقع التنمية  ،لننطلق مــن خاللها نحو غد
افضل ،

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اتفــق احلــزب الدميقراطــي
الكردستاني وحركة التغيير خالل
اجتماع عقــداه فــي اربيل امس
الثالثــاء على البرنامــج احلكومي
ومعايير املشــاركة فــي حكومة
االقليم ،التي تأخر تشكيلها رغم
مــرور اكثر من اربعة اشــهر على
انتهاء االنتخابات في كردستان.
وعقد احلــزب الدميقراطــي الفائز
ب  45مقعدا في برملان كردســتان
اجتماعا صباح امــس الثالثاء في
اربيل مع الوفــد التفاوضي حلركة
التغيير التي متتلك  12مقعدا في
برملان االقليم ،فــي اطار مباحثات
تشكيل حكومة االقليم.
وقال عضو املكتب السياســي في
احلــزب الدميقراطي عضــو الوفد
املفاوض هوشيار زيباري في تصريح
عقب انتهــاء االجتماع ،ان اجلانبني
بحثا االتفاق على البرنامج املقبل
حلكومــة االقليــم واملعايير التي
ينبغي ان تعتمد في توزيع املناصب
بني االطراف التي ستشارك فيها.
واضاف زيبــاري ،ان الطرفني حققا
تقدمــا ملحوظا في املناقشــات
التي اجروهــا ،مؤكدا ان حزبه اكد
خالل اجتماعه اول امس االثنني مع
االحتاد الوطني ضرورة االســراع في
تشكيل حكومة االقليم الن الوقت
ليس في صالح اطراف احلوار باالخذ
بعني االعتبــار اوضــاع املواطنني
املصلحة العامة.
زيبــاري قال «االن وضعنــا النقاط
علــى احلــروف حــول النقــاط
االساســية اخلاصة بالية تشكيل
احلكومة ،مشــيرا الى وجود توافق
وتفاهم حول العقبات االساسية
التي تواجه االســراع في تشكيل
احلكومة ،منها معايير املشــاركة
وكيف ســيكون برنامج احلكومة
املقبلة ،واولوياتها.
واضح زيباري انــه ال خيار اخر امام
االطــراف السياســية املتحــاورة
ســوى التفاهم على الية مناسبة
لتشــكيل حكومــة االقليــم،
باالخذ بعني االعتبار االســتحقاق
االنتخابــي ،وبينمــا نفــى وجود
نية لــدى حزبه القصــاء اي طرف
يرغب باملشــاركة ،اكــد ضرورة ان
تدرك جميع االطراف السياســية

هوشيار زيباري :ان
الطرفين حققا تقدما
ملحوظا في المناقشات
التي اجروها ،مؤكدا ان
حزبه اكد خالل اجتماعه
اول امس االثنين مع
االتحاد الوطني ضرورة
االسراع في تشكيل
حكومة االقليم الن
الوقت ليس في صالح
اطراف الحوار باالخذ بعين
االعتبار اوضاع المواطنين
المصلحة العامة

جانب من االجتماع
املســؤولية امللقات علــى عاتقها
الخراج االقليم من الفراغ احلكومي
الذي ميــر به ،الن تأخير تشــكيل
حكومــة االقليــم ،اليصــب في
مصلحة شعب كردستان.
وعن توقعاتــه بالتوقيتــات التي
حتتاجهــا االطــراف لالنتهــاء من
تشــكيل حكومة االقليم ،اشــار
زيبــاري الــى انه يامــل ان تتوصل
االطراف املتحاورة الى تسمية هيئة
رئاسة البرملان كي يتمكن البرملان
من عقد جلساته ،في اطار تشريع
القوانني الهامة منها تعديل قانون
رئاســة االقليم بعــد اتفاق عليه
بني االطراف السياســية ،الفتا الى
انــه يامل في ان تفضــي احلوارات
السياسية اجلارية الى عقد جلسة
لبرملان كردســتان نهاية الشــهر
احلالي.
ويعــد اجتمــاع امــس الثالثــاء
الثالــث من نوعه بــن احلزبني في
اطار املســاعي املبذولة لتشكيل

حكومــة االقليــم ،بعــد ان عقد
املكتبــان السياســيان اجتماعان
اخــران فــي اربيل والســليمانية،
وياتي االجتمــاع ،بعــد ان توصل
الطرفــان الــى تشــكيل جلنــة
مشتركة لالشراف على الية وضع
املنهاج والبرنامج احلكومي ،وتوزيع
املناصــب فــي حكومــة االقليم
املقبلة.
وكان عضــو الوفد املفــاوض في
حركة التغيير ،علي حمه صالح قد
اعلــن ان االجتماع يتناول محورين،
األول يتعلــق ببرنامــج احلكومة
اجلديــدة واآلخــر معاييــر توزيــع
املناصب فيها.
واكدت مصادر سياســية مطلعة
للصباح اجلديــد ،أن حركة التغيير
أعدت قائمة باملطالب عرضتها على
احلزب الدميقراطي فــي االجتماع،
أهمهــا املناصــب التــي تطالب
بها احلركــة وفقا الســتحقاقها
االنتخابي ،بدءا ً مبنصب نائب رئيس

حكومة وإقليم كردستان وانتهاءا ً
بالوزارات والهيئات واملدراء العامني.
واشــارت املصادر ان حركة التغيير
طالبت ب  12%من مناصب االقليم
وفقــا الســتحقاقها االنتخابي،
والذي يتضمن منصب نائب رئيس
حكومــة االقليم الذي يتمســك
االحتــاد الوطني باحلصــول عليه،
اضافة الــى نائب رئيــس االقليم
وثــاث وزارات خدميــة في كابينة
مســرور بارزاني وعدد من الهيئات
املســتقلة ،ومناصــب امنية في
جهاز امن االقليم.
وكان عضــو املكتب السياســي
لالحتاد الوطني الكردســتاني قادر
عزيز اشار الى ان حزبه غير مستعد
للمشاركة في حكومة االقليم ما
لم يتم حســم ملف استحقاقه
في بغــداد وحصوله على منصب
محافظ كركوك
واضاف عزيز فــي حديث للصباح
اجلديــد ،ان االجتمــاع االخير بني

انطالق التسجيل في البيئة التجريبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت مالكات دائرة التخطيط واملتابعة
فــي وزارة التجــارة اعمالها خــال ايام
اجلمع والعطل الرسمية وحققت نسبة
اجناز كبيرة في حسم كثير من املعامالت
التي تتعلــق بعمل املراكــز التموينية
بهدف استكمال معامالت املواطنني .
واوضحــت مدير عــام الدائــرة ابتهال
هاشــم ان مالكات املراكز التموينية في
بغداد واحملافظات واصلت اعمالها خالل
العطل الرســمية وايام اجلمع وساعات
بعد الدوام في اطــار برنامج يهدف الى
معاجلة كثير مــن القضايا التي تخص

تقـرير

للبطاقة الذكية

املواطنــن بغية االســراع فــي اجنازها
وعدم التأخير مبا يرهق املواطن ويزيد من
معاناته.
مــن جهة اخــرى اشــارت مديــر عام
التخطيط الــى مواصلة مالكات املراكز
التموينية الى التدقيق في عمل الوكالء
من خالل زيارات ميدانية شــملت جميع
مناطق البالد للتأكــد من اليات التوزيع
واالســتمارات التــي توضــح املفردات
الغذائيــة اجملهزة فضال عن االطالع على
نوعية املفردات وطريقة خزنها اســتنادا
للضوابط والتعليمات النافذة.
ولفتت الى الغاء عدد كبير من الوكاالت

االحتــاد الوطنــي والدميقراطــي
الكردستاني رغم انه كان ايجابيا،
اال ان الطرفان مــا زاال بعيدان عن
التوصل الى اتفاق نهائي.
واشــار الى احلزب الدميقراطي يريد
ان يعــزل اســتحقاق االحتــاد في
كركوك وبغداد وتأجيله الى ما بعد
مباحثات تشكيل حكومة االقليم،
وهو ما يرفضه االحتاد ويصر على ان
مترر املســائل العالقة بني الطرفني
بحزمة واحدة.
وتابعت املصــادر ان االحتاد الوطني
ســلم احلــزب الدميقراطي خارطة
طريق بهــدف ضمان االســتقرار
السياسي واالداري للسنوات االربع
املقبلــة ،لالتفــاق عليــه واتخاذه
أساسا ً للمشاركة في احلكومة.
وقالت املصادران مشــروع االتفاق
الذي قــد يوقع بــن احلزبني ميكن
وصفه بأنه إعــادة إحياء لالتفاقية
االســتراتيجية ،التــي وقعت بني
االحتــاد والدميقراطي عــام ،2005

واشــارت الــى ان االحتــاد الوطني
يعتقــد بانه بدون هــذه االتفاقية
ال ميكنــه ضمــان االســتقرار في
احلكومة املقبلة ،بينما يقول احلزب
الدميقراطي بان لدىــه مالحظاته
حول خارطــة الطريق التي قدمها
له مسبقا االحتاد الوطني.
بدوره قال عضو اجمللس القيادي في
احلزب الدميقراطي ،نوري حمه علي
إن احلزب الدميقراطي يعمل على أن
يشارك االحتاد في احلكومة باعتباره
حليفا ً حقيقيــاً ،متابعاً« :يجب أن
تشــارك حركة التغييــر أيضا ً في
هذا االتفاق الــذي ينبغى أن يصاغ
مبا يحقق مصالح شعب كردستان
واملناطــق الكردســتانية ،واردف
«هذا االتفــاق قادر على ترســيخ
األمن واالســتقرار ،لكن يجب أخذ
بقية الشــركاء في احلكومة بنظر
االعتيار ،إضافة إلى ضرورة االلتزام
به وعدم التنصل عنه كما حصل
مع االتفاقية االستراتيجية».

توزيع مدافئ نفطية وكهربائية

ومعاقبــة وكالء من خالل غرامات مالية
في خطــوة الهدف منها حتســن االداء
ومنــع عمليــات حتايل وتالعــب البتزاز
املواطن ومنع ايصال حصته الشــهرية
املقررة في نظام البطاقة التموينية .
وفي اطار برنامج البطاقة الذكية اكدت
بان عملية التســجيل بــدأت في مركز
متوين املتنبي وهي خطوة جتريبية مهمة
نسعى من خاللها تعميم البرنامج الى
كل مناطق العراق بعــد ان ضمان جناح
اخلطوة االولى فــي بغداد ودهوك التي مت
اختيارها بيئة جتريبيــة من قبل برنامج
الغذاء العاملي بالتنسيق مع الوزارة .

على 140عائلة متعففة

بتوجيه من النائــب آراس حبيب
كرمي و مع موجة البرد املؤثرة
مت توزيــع  140مدفــأة نفطيــة
وكهربائيــة للعوائــل املتعففة
الكرمية .
وتأتــي هــذه املبادرة مــن ضمن
مشــروع (واجبنا ) الــذي اطلقه
النائــب اراس حبيــب كــرمي
والــذي يهدف الى تقــدمي الدعم
واملســاعدات لقرابــة  250عائلة
متعففة من محافظة بغداد .

المنسوب وصل الى  323مترا

ارتفاع كميات الخزين المائي الى  10مليارات م 3/في سد الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت كميات اخلزين املائي في سد
املوصل حتى  10مليارات متر مكعب
من امليــاه مؤخراً ،وعــدت وزارة املوارد
املائية امس الثالثاء ،هــذه الكميات
ممتــازة وكافيــة الحتياجــات البالد،.
فيما أوردت ان هذه الكميات سمحت
مبضاعفــة املســاحات الزراعية الى
مليونــي دومنن بعــد ان كانت وافقت
على مليون فقط.
وقــال مديــر عــام الهيئــة العامة
لتشغيل مشــاريع الري والبزل علي
هاشــم ،في تصريح صحفي امس إن
«نســبة اخلزين املائي كانت تبلغ في
العام املاضــي ثمانية مليــارات متر
مكعب ،وارتفعت هــذا العام مبعدل
 10مليــارات متر مكعب ،واصفا هذه
النســبة املمتازة والكافية لتغطية
احتياجــات البــاد وخصوصــا لري
احملاصيل الزراعية».
وأضاف إن «املســاحات الزراعية التي
وافقت عليها الوزارة في بداية املوسم
تبلغ مليون دومن ،أمــا اآلن فقد ازدادت
إلى أكثر مــن مليوني دومن ،حيث اجته
املزارعــون إلى زراعــة محاصيل أكثر
بســبب األمطار الوفيرة وازدياد اخلزين
املائي الــذي خصصت الــوزارة جزءا

منه لري املساحات الزراعية للحفاظ
عليها».
ولفــت املدير العام الــى «عدم وجود
مخاطر تهــدد البــاد وتعرضها الى
اجلفاف خــال العــام احلالــي كما
حصل خالل االعــوام الثالثة املاضية،
منبها الــى وجود مســاحات خزنية
مناسبة مللئها مبياه االمطار والثلوج
في موســم ذوبانها ،داعيا املتجاوزين
على حــوض النهر الــى االبتعاد عن
هذه املنطقــة النها مكان مخصص
لتمريــر كميات املياه»  ،مشــيرا الى
«زيادة املنسوب املائي في سد املوصل
من  319الــى  321مترا مع احتمالية
ارتفاع املنســوب الى  323مترا ،وذلك
بسبب اعمال التحشية التي تنفذها
الشــركة االيطالية (تريفي) ،اضافة
الــى اســتعمال تقنيــات ومكائن
جديدة وتغيير املواد املســتعملة  ،مما
أمن الســد وجعله يستقبل كميات
اضافية من املياه».
وكانت وزارة املوارد قــد اكدت مؤخرا
جتــاوز اخلزين املائــي فــي البحيرات
واخلزانــات  18.5مليار متــر مكعب،
نتيجــة االمطــار والســيول التــي
شــهدتها البالد ،فيما اشارت الى ان
نســبة االغمار في االهوار جتاوزت الـ
 % 60الى جانب تراجع نسبة امللوحة
في مياه شط العرب.

سد املوصل
وتعود حكاية تشــييد السد إلى عام
 1950عندمــا قــرر مجلــس اإلعمار
العراقي تأسيســه علــى نهر دجلة
في موقع يوجد على بعد نحو أربعني
كيلومتــرا شــمال املوصــل  ،لكن
التقلبات السياســية التي عاشــها
العراق ،وكثرة الدراسات الفنية التي
أجريت علــى األماكن املقترحة وبنية

السد ومكونات بنائه جعلت إنشاءه
يتأخر إلى عام .1984
ويعد ســد املوصــل أكبر ســد في
العراق ،ورابع أكبر ســد في منطقة
الشرق األوسط ،ويوفر املياه والكهرباء
ألكثــر من مليون عراقي  ،وبني ســد
املوصــل على تربة هشــة حتتاج إلى
دعم مستمر لتقويتها حتى ال تنهار

فتتفجر املياه التي يبلغ ارتفاعها نحو
عشــرين مترا في اجتاه ســكان املدن
القريبة.
ووفق مصــادر أميركية عــام ،2007
فإن معــدل قدرة الســد على توليد
الكهربــاء يصل إلــى  750ميغاوات
تكفي لســد حاجات نحو  675ألف
منزل  ،بينمــا يبلغ حجم كمية املياه

اخملزنة في ســد املوصل نحو  12مليار
متــر مكعب ،تخصص للشــرب وري
األراضي الفالحية  ،ويصل طول السد
إلى  3.4كيلومترات ،وارتفاعه إلى 113
متــرا ،وكلف بناؤه نحــو  37.7مليون
متر مكعب من مواد البناء.
وبرغم أن شركات استشارية متعددة
أجرت دراســات كثيرة على مكان بناء
الســد ،فإنه بني فــي النهاية على
أرضية غير صاحلــة ،ما يجعله خطرا
مســتمرا إن لــم يتعهــد باملعاجلة
بانتظــام  ،فاألرض فــي تلك البقعة
تتكون من صخور كلســية تتعرض
للذوبــان بفعــل الضغــط وتخزين
املياه مما يؤدي إلــى ظهور التصدعات
والرشح ،وتشكيل فراغات على شكل
حجرات أسفل جسم السد تؤدي إلى
هبوط الطبقات التي تعلوها.
وبحســب دراســة أعدتهــا جامعة
«لولــي» التكنلوجيــة الســويدية،
تعتبر أساسات السد ضعيفة أصال،
نظرا ملكوناتها امللحيــة التي تتآكل
جراء التقائها باملياه ،ومن ثم تسمح
لها بالنفوذ ،متســببة بتداعي السد
والتهديــد بانهياره ،األمر الذي فاقمه
اإلهمال واملعارك املستمرة منذ الغزو
األميركي عام .2003
ووفق خبراء عراقيني ،فإن دراسة روسية
معمقة أجريت قبيل بناء السد أقرت

بشــكل قطعي عدم صالحية املكان
لبناء ســد عمالق باحلجــم املطلوب
بســبب نوعيــة األرض التــي جرى
حتليلها ،وأثبتت أنها تتعرض للذوبان
نتيجــة الضغط العالي مــن املياه ،
غير أن شركتني فرنسية وسويسرية
قدمتــا دراســات للحكومــة آنذاك
اعتبرتــا فيها املنطقــة صاحلة لبناء
الســد بعد إجراء تعديالت بسيطة
على أرضيتهــا وعالجها مبواد خاصة،
واضعة نسبة فشل تقارب  ،15%على
خالف التقرير الروســي الذي جتاوزت
نسبة الفشل في تقريره الـ.93%
وقد أثبتت التقارير الروسية صحتها
بعد أشــهر قليلة من بداية الشروع
في تشــغيل الســد بعدمــا حدثت
تشققات واجنرافات في التربة أسفل
قاعدته ،مما اضطر الشركتان املنفذتان
إلــى عالج ذلــك عبر عمليــة احلقن
اإلسمنتي التي جتري تقريبا منذ عام
 ،1986وبالنظر إلى أن سد املوصل بني
على تربة ذات مكونات هشــة تتميز
بضعف مقاومتها للماء ،فإنه مهدد
باالنهيار إن لم يعزز باملواد الرئيســية
التي تقوي هيكله  ،ففي أيلول ،2006
صدر تقرير عن فيلق الهندســة في
اجليش األميركي بشــأن سد املوصل،
خلص فيه إلى اعتبــاره «األخطر في
العالم» من حيث احتمال انهياره.

شؤون عراقية
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رئيس المحكمة االتحادية يدعو
إلى تعميق الحريات العامة
والمساواة بين العراقيين

نحو  1250موظفًا بالتصنيع العسكري

في الموصل ينتظرون من "يرأف بحالهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيس احملكمة االحتاديــة العليا ،القاضي
مدحت احملمود ،أهمية التنســيق املشترك بني
الســلطات ،داعيا ً إلى تعميق احلريات العامة
واملساواة بني العراقيني.
وذكــر املتحدث الرســمي للمحكمــة إياس
الساموك في بيان تسلمت " الصباح اجلديد"
نسخة منه إن "القاضي مدحت احملمود رئيس
احملكمة االحتادية العليا اســتقبل بشير احلداد
نائب رئيس مجلس النــواب ،حيث مت التباحث
في عــدد من القضايا املشــتركة مــن بينها
احلريات العامة وسيادة القانون وترسيخه وفق
احكام الدستور".
وقــال احملمود في اللقــاء إن "احملكمة االحتادية
العليا حريصة على دعــم اداء مجلس النواب
وفــق اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا في
الدســتور ،وقد اصدرت العديد مــن االحكام
والقرارات امللزمة التي عززت الدور التشــريعي
والرقابي النيابي".
وأكد احملمود على "استمرار التنسيق املشترك
بني الســلطات وفق الدستور ،وتعميق احلريات
العامة واملساواة بني العراقيني".
من جانبه ،أشــاد احلداد ،بدور احملكمة االحتادية
العليــا في الرقابــة على دســتورية القوانني
واالنظمة النافذة ،وشدد على اهمية "استمرار
التعاون في ما بني القضاء الدستوري ومجلس
النواب في مجال التشــريعات ،مبا يؤمن سيادة
القانون وترسيخه وفق احكام الدستور".

نينوى ـ خدر خالت:
يترقب اكثر مــن  1250موظفا من
اهالي محافظة نينوى ،كانوا تابعني
لهيئة التصنيع العسكري ـ سابقا
ـ مــن ميكنــه ان يتــرأف بحالهم
ويعيدهم لوظائفهم كي يتمكنوا
من اعالة عائالتهم اسوة بأقرانهم
مــن احملافظات االخــرى ،بضمنهم
فنيون لديهم خبرات عالية ورفيعة
املستوى ،حسب احدهم.
وقال املواطن جــال عبداهلل حازم
العــزاوي ،املوظــف الســابق في
منشــأة جابر بن حيان العامة في
حديث الــى "الصبــاح اجلديد" ان
"هنالك  1273موظفــا من اهالي
محافظة نينــوى تابعني الى هيئة
التصنيع العســكري سابقا ،والى
وزارة الصناعة واملعــادن حاليا ،من
منتسبي منشــأة جابر ابن حيان،
الكنــدي ،االســتخراجية ،واحلضر،
ننتظر من يــراف بحالنــا ويعيدنا
لوظائفنــا كــي نعيــل عائالتنــا
وينتشلنا من الواقع املأساوي الذي
منر به".
واضاف "حسب علمنا ،فان نظرائنا
في جميــع محافظــات العراق مت
اعادتهــم لعملهــم ويتســلمون
رواتبهــم ،باســتثنائنا نحــن في
محافظة نينــوى وايضا محافظة
صــاح الديــن ،ونحن نســأل ملاذا
بالذات ابناء هاتــن احملافظتني لم
يتــم االهتمــام بهم ،واننــا ندعو
نوابنا وممثلينا في مجلس احملافظة
ومجلــس النــواب العراقــي الى
االهتمام بنا فنحن عراقيون ايضا".
واشــار العزاوي الى انه "نحن نعلم
ان هنالك تصاريحــا امنية وتدقيق
للملفــات ،خشــية ان البعض قد
تــورط باالنضمــام لتنظيم داعش
االرهابي اثناء سيطرته على مدينة
املوصل ،لكن ال ميكن ان نبقى نحن
جميعا بــا راتب وبال مصــدر رزق
بسبب بعض املشتبه بهم ،وعليه
ندعو الــى اعادتنا لوظائفنا وصرف
رواتبنا ،والعمل على حسم امللفات
االمنية لآلخرين".
وتابع بالقول "رمبا ال يعرف الكثيرون

هنالك  1273موظفا
من اهالي محافظة
نينوى تابعين الى هيئة
التصنيع العسكري
سابقا ،والى وزارة
الصناعة والمعادن
حاليا ،من منتسبي
منشأة جابر ابن حيان،
الكندي ،االستخراجية،
والحضر ،ننتظر من
يراف بحالنا ويعيدنا
لوظائفنا كي نعيل
عائالتنا وينتشلنا من
الواقع المأساوي الذي
نمر به

اللجنة العراقية السورية

تناقش فتح المعابر الحدودية
التصنيع العسكري "ارشيف"

ان هنالك بيننا مــن ميتلكون خبرة
وكفاءة فنية رفيعة في العمل على
مختلف املكائــن االنتاجية وايضا
صيانتهــا وادامتها بــل وتطويرها
ايضا ،والســادة في وزارة الصناعة
واملعادن ادرى بهذه املســالة ،فلماذا
ال يستفادوا من هذه الكفاءات في
مصانعهم التابعة لهم".
ويشار الى ان اغلب املنشآت التابعة
لهيئة التصنيع العسكري مت نهبها
مبعداتها الى ال تقدر بثمن من قبل
عصابات داعش االرهابي ،فضال عن
تضــرر الكثير مــن مبانيها بفعل
الضربــات اجلوية وعمليــات حترير

محافظة نينوى.
ونــوه العــزاوي الــى ان "االكثرية
من زمالئنا اعمارهــم بني االربعني
واخلمســن ســنة ،أي ال ميكنهم
ممارســة اية مهنة كانــت العالة
عائالتنا وبعضهم اقترب من ســن
التقاعــد وال ميكنهم ممارســة اية
اعمال جتارية ،والبعض خسر منزله
وممتلكاتــه بعد حترير املوصل ،ونحن
بامــس احلاجة الي اهتمــام مبلفنا،
الن صبرنا بدا ينفــد وليس هنالك
أي بصيص امــل العادتنا لوظائفنا
علــى اعتبــار اننا كنــا نعمل في
منشأة حساسة امنيا سابقا ،لكن

ســيبقون بال عمل وال مصدر رزق،
ونحن نرى الكثير من املواد املصنعة
والبســيطة فــي اســواقنا كنا
ننتجها بارخص االســعار وبجودة
عاليــة ،ألنه كان لدينــا املواد اخلام
واملكائن احلديثة حينها".
ويــرى العــزاوي ان "االهتمام مبلف
منتسبي هيئة التصنيع العسكري
هو واجــب على كل مســؤول في
نينوى وغير نينوى ،الننا خدمنا بلدنا
ومســتعدين ان نخدمه اذا اعطونا
الفرصة مجــددا ،وال نقبل ان يكون
هنــاك من يقول ان املنشــآت التي
كنــا نعمل بها مدمــرة حاليا ،الن

احلقيقة هــي اننا موظفون ونبحث
عن ارزاق عملنا".
ومضــى بالقــول "كل موظفــي
الــوزارات العراقية ســابقا وحاليا
يخدمون الدولة ،ونحــن ايضا كنا
نفعــل ذلــك ،فلماذا النظــر الينا
بعني الريبة والشــك؟ نحن لســنا
من عائــات وزراء النظام لســابق،
بل نحــن اناس بســطاء من عامة
النــاس ،وميكننا ان نقــدم خدماتنا
في مختلف املصانع بســبب اخلبرة
الكبيرة التي منتلكهــا ،وان اهمال
القطــاع الصناعــي احلكومي في
نينوى يعنــي ان االالف من العائالت

االالف من املوظفــن في احملافظات
احملررة يقبضــون رواتبهم ودوائرهم
مدمــرة او يداومــون لبضعة ايام
اسبوعيا مبكان مؤقت ،ولها نطالب
بالعدالــة التي ال نريد غيرها ،والبد
من االسراع بإعادتنا لوظائفنا".
وكان تنظيــم (داعــش) االرهابــي
قــد اقدم ،فــي مطلع متــوز يوليو
 ،2015على تفجير منشأة جبار بن
حيان احدى مؤسســات التصنيع
العسكري في عهد النظام السابق،
مــن خــال تفخيخهــا بالبراميل
شديدة االنفجار وحتويلها الى ركام
وتدميرها بالكامل.

العراق يبحث مع قطر

امانة بغداد ترفع  8اآلف طن من النفايات يوميًا
بغداد ـ الصباح الجديد:

أهابت أمانة بغــداد ،باملواطنني
بعــدم التعامــل مــع اآلليات
األهليــة التــي تقــوم بجمع
النفايــات مقابــل ثمــن ،عاد ًة
إياها حالة حتايــل على القوانني
واالنظمة البلدية.
وذكــر بيــان لألمانــة تلقــت

"الصباح اجلديد" نســخة منه
ان "أمانة بغداد تهيب باملواطنني
بعدم التعامل مع الكابســات
واآلليــات األهليــة التــي تقوم
بجمع النفايات من دور املواطنني
مقابل ثمن من دون وجه قانوني
ما يعرض مــاكات أمانة بغداد
لإلتهام بتسلم تلك األموال".

وبــن ،ان "تلــك الظاهــرة تتم
بعيدا ً عن موافقات امانة بغداد
ومن دون علمها عادة إياها حاالت
حتايل علــى املواطنني ومخالفة
للقوانني واالنظمة البلدية".
ودعت أمانة بغداد املواطنني الى
"عدم تســديد أية أموال آلليات
جمــع النفايات" مشــيرة الى

"ضــرورة االبالغ عــن اية حاالت
جلمع النفايــات مقابل ثمن عبر
هواتف الشــكاوى اخلاصة بها
وهواتف مكتــب املفتش العام
ومواقــع التواصــل االجتماعي
الرسمية املعتمدة لديها التخاذ
االجــراءات القانونيــة بحقهم
بعد رصد رقم اآللية ونوعها مع

عنوان املنطقة".
وأوضحــت ان "املالكات العاملة
فــي امانة بغداد تقوم بشــكل
يومي برفــع مايقــارب ثمانية
آالف طن من النفايات واخمللفات
الناجتــة عــن مزاولــة االعمال
التجارية فــي املناطق املكتظة
بحركــة املتبضعــن واملناطق

تطوير التعاون العلمي
السكنية في عموم العاصمة"،
ملفتــة الــى ان "التعــاون مع
املــاكات اخلدميــة من شــأنه
االســهام فــي تقليــل العبء
عن كاهل العاملــن في الدوائر
البلدية وتوفيــر الوقت واجلهد
واملال للمحافظة على جمالية
ونظافة العاصمة بغداد".

تتمات ص1
اإلصالح :تسويّة قريبة
حلقيبة الداخلية باستبدال
الفياض وامام عبد املهدي
حتديات كبيرة
مــن جانبهــا ،ذكــرت مق ّررة
مجلس النواب خديجة علي ،إن
"عبد املهدي أرسل رسميا ً إلى
السلطة التشــريعية الس ّير
الذاتية ملرشحي وزارتي التربية
والعدل".
وأضافــت ،فــي تصريــح إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "النواب
ســوف يطلعون بنحو مباشر
ومريح على هذين املرشــحني
وعملهــم الســابق وتدقيــق
املعلومات الواردة في سيرهم".

ولفتت ،إلى أن "القرار النهائي
برفضهما أو قبولهما سيكون
من قبل مجلــس النواب وذلك
بالتصويت عليهما فأن حصل
كل واحد منهما على األغلبية
ســيمرر أما إذا مت رفضه فعلى
عبد املهدي أن يقدم البديل".
وتواصــل علــي ،أن "مجلــس
النــواب لن يكون حجــر عثرة
أمام مترير الــوزراء ،بل انه يدقق
األســماء ويتخــذ األعضــاء
قرارهم على وفــق ما توصلوا
إليه من قناعات".
يشــار إلــى أن وســائل إعالم
تداولــت وثائق تظهر ترشــيح
عبد املهدي كل من :ســفانة

حســن علي احلمداني لوزارة
التربية ،والقاضــي اركان قادر
ولي لوزارة العدل.

هذه احلاالت وســنعاهد جميع
املواطنني على الضرب بيد من
حديد على املهربني".

شرطة الطاقة تؤكد
التهريب الكبير للنفط
ومشتقاته
مشــيرا الى ان "بعض األحيان
الذي يقوم بهذه االعمال لديهم
عيون ويرصدون حتركاتنا ومرات
جند فقــط االليــات فاالراضي
مفتوحــة ونرى االنبــوب املعد
للتهريــب ممدود لنحــو 1000
متر".
وطالب "من اجلميع باإلبالغ عن
عمليات التهريب للكشف عن

اإلسكان واالعمار تستعيد
 108عقارات بقيمة  21مليار
دينار في  5محافظات
وإصدار قيود جديــدة من قبل
دائرة التســجيل العقاري في
احملافظة باســم مؤسســاتنا
البلديــة وإعــادة ملكية هذه
العقارات الــى أمالك البلديات
في هذه احملافظــات على وفق
قــرارات قضائيــة عــن طريق
احملاكم اخملتصة في احملافظة .
واشــار الصاحلي الــى ان هذه

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت اللجنة العراقية الســورية إجتماعا ً
لها في العاصمة الســورية دمشق ملناقشة
حركة التبادل التجــاري وفتح املعابر احلدودية
بني البلدين.
وقال مدير الشركة العامة للنقل البري عماد
عبد الرزاقلقد متت مناقشــة اهمية تفعيل
العالقات التجارية وفي مقدمتها النقل البري
بني البلدين عبــر منفذ ( البو كمال ) و اهمية
الربط السككي عبر منفذ ( التنف ) .
وتابع عبد الرزاق كما تســعى وزارة النقل إلى
اعادة تأهيل فرع الشــركة العراقية السورية
في بغداد إســتعدادا ً لفتــح املنافذ احلدودية
بني البلدين والعمــل بالترانزيت بني جمهورية
إيران وجمهورية العــراق واجلمهورية العربية
الســورية وكذلك قد يكــون تطبيق العمل
بالترانزيت الســماح للدول االخرى مبرور حركة
النقل البري على اراضيها عبر املنافذ احلدودية .

العقارات كانت بحوزة مواطنني
وجهات أخــرى كانوا متجاوزين
عليهــا بطــرق غيــر قانونية
كذلــك اهمال بعــض الدوائر
البلدية فــي متابعة امالكها
في احملافظة و النزاعات املدنية
بني املواطن والبلدية على هذه
العقارات.

للســيطرة على سعات وحزم
االنترنت" مضيفة ان "اللجنة
بصدد تشريع املظلة القانونية
لوزارة االتصاالت وهيئة االعالم
وقانون االتصاالت واملعلوماتية
للنهوض بعمل الوزارة والهيئة
بشــأن تعضيــد االيــرادات
احلكومية للفترة املقبلة"

اخلدمات النيابية تطالب
االدعاء العام بالتحقق من
هدر املال العام في عقود
االنترنت
واكــدت" ،ضــرورة تشــييد
بوابات النفاذ االلكترونية التي
تعد صمــام االمان الرئيســي

اغلب الكتل االسالمية
تعزف عن االنضمام للجنة
االوقاف
وكانــت األحــزاب الدينيــة
والســنية
(الشــيعية،
واملســيحية) تقــدم نوابهــا
لالنضمام اليها.

والثقافي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التعليم العالــي والبحث العلمي
الدكتور قصي الســهيل مع القائم باألعمال
القطــري املعتمد لــدى بغداد حســن علي
الفضالة تطوير التعاون العلمي والثقافي بني
اجلامعات في كال البلدين.
وقــال وزير التعليــم العالي خــال اللقاء ،إن
العراق يتطلع لتجســير عالقاتــه الثقافية
والعلمية مع املؤسسات التعليمية الرصينة
في دول املنطقــة والعالم ومنهــا اجلامعات
القطرية واالفادة من خبراتها في تطوير قطاع
التعليم.
وأضاف الوزيــر أن وزارة التعليــم تعمل على
تفعيل مذكرات التفاهم بني اجلامعات واملراكز
البحثية العراقية ونظيراتها القطرية مبا يتيح
مجاالت عمل مشتركة في أطار إجراء البحوث
والدراسات بني املؤسسات اجلامعية للبلدين.
مــن جهته قــدم القائم باألعمــال القطري
حســن الفضالــة منــح دراســية للطلبة
العراقيني في الدراسات العليا ملعهد الدوحة
للدراسات العليا ،مبديا استعداد بالده تطوير
التعاون واألكادميي والثقافي مع املؤسســات
التعليميــة العراقية عبر املؤمتــرات والورش
والندوات املشتركة.

الملف األمني

تفكيك عبوة ناسفة في منطقة الدورة جنوبي بغداد * استشهاد شرطي وجرح اخر بنيران قناص شرقي ديالى
مقتل ارهابي بكمين شمال غربي الضلوعية * اعتقال  12مطلوبا في عدد من مناطق الموصل

بغداد – تفكيك عبوة
افاد مصدر أمني في الشرطة العراقية
امــس الثالثــاء ،بابطال مفعــول عبوة
ناســفة محلية الصنع فــي منطقة
الدورة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن "دوريات جندة بغداد عثرت
فجر يوم امس على عبوة ناسفة محلية
الصنــع موضوعــة على جانــب طريق
 ،ضمن احلــي الصناعي في ابو دشــير
مبنطقة الدورة ،جنوبي بغداد"  ،موضحا
أن "خبير املتفجرات وبالتعاون مع االجزة
االمنية االخرى متكن من ابطال مفعول
العبــوة دون اي اضرار بشــرية او مادية
تذكر".
ديالى – نيران قناص
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة

ديالى امــس الثالثــاء ان شــرطيا ثان
استشــهد  ،فيمــا أصيب اخــر بنيران
قناص شمال شرقي ديالى.
وذكر املصــدر انــه" في حادثــة ثانية
استشــهد شــرطي فيما أصيب آخر
بنيران قناص ،تبعها هجوم لداعش على
نقطة في قرية شــيخي ضمن بساتني
الوقف شــمال شــرقي ديالى"  ،ولفت
املصدر الى ان شــرطيا في قوات سوات
استشــهد بنيــران قناص خــال تأدية
واجبه في نقطة  ،على طريق أمام ويس
من جهة قرى مياح احلدودية للمقدادية
شمال شرقي ديالى.
صالح الدين – نصب كمني
اعلن مركــز االعالم االمني امس الثالثاء
عن قتــل ارهابي بعد نصــب كمني له
شمال غرب الضلوعية التابعة حملافظة

صالح الدين .
وقال املركز ان "قوة مــن قيادة عمليات
ســامراء متكنت من قتل أحــد عناصر
داعــش اإلرهابية امللقب (ســعد الدله)
بعد نصــب كمني محكم له شــمال
غــرب مطــار الضلوعية ضمــن قاطع
املســؤولية" ،مضيفــا ان "القوة عثرت
بجانــب القتيــل علــى ثــاث عبوات
ناسفة وسلك تفجير ونضيدة  ٩فولت
وبندقية".
االنبار – اعتقال ارهابي
افاد مصــدر في مديرية االســتخبارات
العسكرية امس الثالثاء بالقاء القبض
علــى عنصــر بتنظيم "داعــش" في
الرمــادي ،يقدم معلومات أمنية خطيرة
عــن حتــركات القطعــات االمنية الى
التنظيم.

وقال املصدر إن "مفارزها في مقر الفرقة
 14وبالتعاون والتنسيق مع أستخبارات
لواء املشــاة  40وعلى ضــوء معلومات
أستخبارية دقيقة من القبض على أحد
االرهابيني الذين كانوا يعملون كعناصر
أمنية مع عصابات داعش قبل التحرير"
 ،مضيفــا أن "االرهابــي املعتقــل قدم
معلومات مهمــة وخطيرة عن حتركات
قطعاتنا االمنية ومنتسبيها واملتعاونني
معهــا" ،مبينة أنــه "مــن املطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرة قبض على وفق
املادة  4إرهاب".

اجل تعزيز التعاون اجملتمعي بني القوات
االمنية وأفراد اجملتمع ،
وذكــر املصــدر ان فوج طــوارئ كربالء
الثاني نفذ حملــة تطوعية كبرى لعدد
من مدارس احملافظــة مت خاللها صيانة
اكثر مــن  200رحلة مدرســية وإعادة
تأهيل  4مدارس ضمن قاطع املسؤولية
وذلك دعما للعملية التربوية ،فضال عن
تصليح عدد كبير من األبواب والشبابيك
واعادة إصالح نقاط الكهرباء واملاء وصبغ
املدارس التي شــملتها احلملة بالكامل
وجتهيزها امام الطلبة والتدريسني.

كربالء – حملة تطوعية
افــاد مصدر امنــي في قيادة شــرطة
كربالء امس الثالثاء بان حملة تطوعية
انطلقــت للمشــاركة مــع الدوائــر
احلكومية ومنظمــات اجملتمع كافة من

الديوانية – اعتقال متهم
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة النجــف امس الثالثــاء ان
مكتــب مكافحة اجرام الوفاء متكن من
القاء القبض على متهم ارتكب جرمية

السرقة " .
وبني املصــدر انه مت القــاء القبض على
املتهم الذي اعترف بارتكابه اربع جرائم
ســرقة وصدقت أقوالــه قضائيا وقرر
القاضي توقيفــه وفق املــادة  444من
قانون العقوبات .
نينوى – اعتقال مطلوبني
كشف املتحدث باســم وزارة الداخلية
اللواء ســعد معــن امــس الثالثاء عن
اعتقال  12مطلوبا في نينوى.
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء سعد
معن ان "مديريــة مكافحة إجرام قيادة
شرطة نينوى وبنا ًء على مذكرات قبض
قضآئيــة وتعاون املواطنــن متكنت من
القاء القبض علــى ١٢متهما ً مطلوبا
بجرائم ســرقة وتزوير علــى وفق املواد
القانونيــة (  ٤٤٣ق ع و  ٤٤٤ق ع و ٤٤٦

ق ع و ٢٩٨ / ٢٨٩ق ع )"  ،مضيفــا ان
"هؤالء اعتقلوا فــي اماكن متفرقة من
مدينة املوصل" ،مشيرا الى انه "مت اتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم".
البصرة – اطالق نار
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
البصرة امس الثالثاء ان قيادة العمليات
جددت تأكيدها على منع إطالق العيارات
النارية.
وقال املصدر ان قيــادة عمليات البصرة
اكــدت أوامرها الســابقة باالنتشــار
"الواســع للقوات األمنيــة في عموم
قاطع املسؤولية خصوصا مركز املدينة
وذلك ملنع إطالق العيــارات النارية وألي
سبب كان وســتكون املتابعة امليدانية
من قبل قيادة العمليات البصرة حصرا
".
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صندوق االسكان 1592..
دفعة اقراضية الشهر
المنصرم

جسور ونافورات متطورة وأستراحات وأعمال زراعية وإنارة متميزة

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامــة ان صندوق االســكان
العراقي احدى تشــكيالت الوزارة وزع 1592
دفعة اقراضيــة على املقترضــن بعد اجناز
اجراءاتها لشهر كانون االول املاضي.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان عدد الدفعات
االقراضية لشهر كانون االول  /للعام املاضي
بلغــت ( )1592دفعة اقراضيــة بواقع ()398
دفعــة اولــى و( )406كدفعة ثانيــة و()788
كدفعة ثالثة منجزة وبهــذا يكون مجموع
املبالغ املصروفة جلميــع الدفعات االقراضية
واملوزعة في عمــوم احملافظــات ( )20مليارا
و 127مليونــا و 650الف دينــار وان مجموع
املبالغ املصروفة اعاله يشمل حسب املبادرة
والسيولة .يذكر ان صندوق االسكان العراقي
يسهم بشــكل فعال في حل ازمة السكن
التي تعاني منها شــرائح كبيرة من اجملتمع
حيــث يدخل ضمن االقراض الفردي من خالل
رفع ســقوف االقراض للمواطنني فضال عن
دخوله بقوة نحو مســؤولية انشاء اجملمعات
السكنية.

لتطوير نهر العشار في البصرة

السكك تواصل صيانة
الخطوط المتضررة في
الموصل
بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة للســكك احلديد
العراقيــة تواصل العمــل بصيانة اخلطوط
الداخليــة املتصلة مبحطة قطــار املوصل
وإصالح اخلطوط املتضررة .
وقال مدير عام الشــركة املهندس سالم جبر
ســلوم مت العمل بصيانة اخلطوط الداخلية
الواصلة إلى محطة قطــار املوصل وإصالح
اخلطوط املتضررة املؤدية إلى مأوى القطارات
والكشف عن الشاحنات واملواد املوجودة في
ساحة احملطة .
وأضــاف ســلوم ان منطقــة املوصل قامت
مؤخرا بتأهيــل وحتميل الشــاحنات املبردة
الكبيرة عدد ( )8وحتميلها بواسطة العجالت
إلى محطة ســامراء ومن ثم شحنها على
خط الســكة الى بغداد لزجهــا في العمل
لنقــل املواد املبــردة من مينــاء ام قصر إلى
عمــوم احملافظات مــن اجل تعظيــم املوارد
املالية للشركة .
وأكــد املديــر العــام ان العمــل مســتمر
باالمكانات الذاتيــة باعادة تاهيل منظومات
شــبكة اإلتصــاالت وتســليك الطاقــة
الكهربائية لبعض الشــعب والوحدات من
خالل نصب املولدة الكهربائية لتزويد املواقع
باالنارة.

مناشدة

امام انظار امانة بغداد وبلدية وقائم مقامية
الشعب
بعد التحية
ال يخفى على املســؤولني في امانــة بغداد وبلدية
وقائممقامية الشعب ان ملعب كرة القدم ومتنزه
الشــعب  /حي اجلزائــر  /محلــة  / 351زقاق  7هو
املتنفس الهالــي هذه املنطقة  ،وشــيد من اجل
راحتهم  ،لكن مع االســف هناك مجاميع خارجة
على القانون حتاول الســيطرة عليه والعبث به من
اجل حتويله الى قطع اراض ســكنية يرومون بيعه
 ،وحرمان االهالي منــه  ،وال نعرف باي حق او قانون
يساندهم فيما يقومون به من فعل اليقره القانون
النه ملك الدولة .
نضــع امام انظــار املســؤولني اتخــاذ االجراءات
الكفيلة بابعاد هذه اجملاميع التي حتاول الســيطرة
على امللعب وبيعه من اجل حماية ممتلكات الدولة .
لفيف من اهالي املنطقة

تحقيق نسبة انجاز  % 70في المرحلة الثانية
البصرة _ سعدي السند :

بلغت نســبة األجناز في املرحلة
الثانيــة ملشــروع تطويــر نهر
العشار وسط البصرة  70%بعد
اجناز املرحلة األولى التي تضمنت
الكثير من األعمال التي حتققت
وبشكل واضح للمواطن الكرمي
من خالل الفعاليات الهندسية
والفنية التي تضمنتها األعمال
في تطوير النهر و بطول  10كم
وتســير كل الفعاليات بشكل
دقيق ومخطط له.
األعمال تسير بأنسيابية
عالية
أعلن ذلك لـ»الصبــاح اجلديد»
مدير املشــروع املهندس كاظم
عبدالــرزاق  ،مضيفــا ان هــذا
املشــروع الــذي تنفــذه وزارة
النفط ومبتابعــات ميدانية من
الوزارة ومن شركة نفط البصرة
ومديرها العام املهندس احسان
عبداجلبار ومالك الشركة وبوجود
عدد مــن اللجان املمثلة للدوائر
اخلدمية ذات العالقة في مدينة
البصــرة للتعامــل مع شــتى
الفعاليات بالشــكل املطلوب
لتسير األمور بأنسيابية عالية .
وقــد تضمنت املرحلــة الثانية
تنفيــذ أعمــال احملجــرات
احلديديــة واســتبدال القالب
اجلانبــي (الكيربر) واجللســات
الكونكريتية املدرجة وتغليفها
باحلجر واكمال اجلدران الساندة
من احلجر وربط اجلدران املعدنية
بأســتعمال املقاطــع احلديدية
واالســاك املعدنية اخلاصة مع
اعمــال صبغ اجلــدران املعدنية
الســاندة كذلــك مت العمــل
بتطبيــق االرصفة مبــادة احلجر

تضمنت المرحلة
الثانية تنفيذ
أعمال المحجرات
الحديدية واستبدال
القالب الجانبي
(الكيربر) والجلسات
الكونكريتية
المدرجة وتغليفها
بالحجر واكمال
الجدران الساندة من
الحجر

مدير املشروع املهندس كاظم عبدالرزاق يتحدث ملراسل»الصباح اجلديد» بالبصرة
الطبيعي (البازلت) بنسبة 35%
مــن الكمية الكليــة هي قيد
التنفيذ وهــي  12الف م 2تنجز
نهاية شهر شباط املقبل .
انشاء جسور مشاة ذات طراز
معماري حديث
امــا الفقــرات التي هــي قيد
التنفيــذ فقد قــال عنها مدير
املشــروع انها تتضمن انشــاء
جسور مشاة ذات طراز معماري
حديث وعددهــا ثالثة وأحد هذه
اجلسور يقع مقابل نادي اجلنوب

الرياضي والثاني يربط بني سوق
املغايز وســوق حنا الشيخ اما
الثالث فهو مبدخــل النهر قرب
مدينة االلعــاب وعندنا اعمال
انشاء شالالت داخل نهر العشار
وعددها اثنان قرب ســوق املغايز
وانشاء جلسات استراحة على
جانبي النهــر وعددها ( )8وهي
في طريقها لألجناز .
الكهرباء واألنارة واجلسور
وأحواض سقي املزروعات
وعن االعمــال الكهربائية قال

املهندس كاظــم عبدالرزاق ان
هذه االعمال تخص االنارة وهي
منجزة االن بنسبة  30%اضافة
الــى اعمــال احواض الســقي
اخلاصــة باملزروعــات وعددهــا
ســبعة احــواض وعلــى طول
القاطع وحجــم احلوض الواحد
18م 3واالنابيــب املغذيــة لها
ومحطة ضخ مياه السقي وهي
منجزة بنســبة  100%واعمال
الزراعة ستكون في كل ثمانية
امتار حــوض زراعة مــع االنارة
االرضيــة لألشــجار ويشــمل

املوارد املائية للقيام بتشــغيل
ناظم نهر العشار لغرض ادخال
املاء من شــط العرب الى داخل
النهر وأخراجه بأجتاه نهر اخلندق
وهذه هي احدى االساسيات التي
مت تنفيذ مشــروع نهر العشار
مبوجبهــا حيث قامت شــركة
نفط البصرة بأعمال كري نهري
العشار واخلندق وجاءت املرحلة
الثانية التكميلية بأدخال املياه
الى داخل النهــر وتغيير نوعية
املياه فيه وهي فقرة اساســية
مهمة ألجناح املشروع.

العمل ايضــا صيانــة وتأهيل
جســور الســيارات وعددها 9
وجسور املشاة وعددها . 5
تشغيل ناظم نهر العشار
لغرض ادخال املاء من شط
العرب
وأوضح عبدالــرزاق ان اجتماعا
مت فــي مقر مجلــس محافظة
البصــرة لتحديد مســؤوليات
الدوائر الســاندة لشركة نفط
البصرة في اعمال مشروع تطوير
نهر العشــار ومت تكليف مديرية

استكمال تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام على وفق المخطط

غرفة عمليات خاصة لمعالجة االختناقات في تجهيز الحبوب لمناطق بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن تشــكيل
الشــركة العامــة لتصنيع احلبوب
غرفــة عمليــات خاصــة ملعاجلة
االختناقــات احلاصلــة فــي جتهيز
الطحني لبعــض املناطق في بغداد
ذات الكثافــة الســكانية العالية
كالثعالبة والشعب واملعامل .
واوضح مديرعام الشركة املهندس
جاســم العامــري خالل ترؤســه
اجتماعــا ضم املعاون التســويقي
وادارات اقســام التســويق والرقابة
والقســم الفنــي وقســم النقل
والورشــة فــي الشــركة تنــاول

موضــوع معاجلــة االختناقات في
جتهيز الطحني ووضــع آلية وخطة
عمل بالتنســيق مع شــركة جتارة
احلبوب لتوفير احلبوب املطلوبة الى
املطاحن املكلفة باالنتاج ولتحقيق
انســيابية التجهيــز وايصال مادة
الطحــن ملســتحقيها فــي تلك
املناطــق بأوقاتهــا احملــددة وتذليل
العقبــات التــي حتــول دون حتقيق
الهدف املنشــود بتجهيز العائالت
في الفترات الزمنية احملددة وايصال
مفردات البطاقــة التموينية جلميع
مســتحقيها من دون تلكؤ أو تأخير
 ،مشيرا الى املباشرة بارسال كمية

( )10االف كيس طحني كوجبة اولى
مع اســتمرارية التجهيــز بوجبات
الحقة تباعا  .علــى صعيد متصل
اعلنت الشــركة العامــة لتجارة
املواد الغذائية احد تشــكيالت وزارة
التجارة خطــة تعاقد لتجهيز مواد
الســكر وزيــت الطعــام من خالل
املناشــئ الوطنيــة لســد حاجة
متطلبــات الربــع االول مــن العام
احلالي للمفردات الغذائية
وقــال مدير عام الشــركة قاســم
كحمود أن شــركته اســتطاعت
جتهيز حصة املواطنني كاملة خالل
عــام  2018وتوفيــر حصة شــهر

اضافــي نتيجة تخفيض اســعار
شــراء مواد الســكر وزيت الطعام
واســتغالل االمــوال بتوفير احلصة
االضافيــة فضال عن اعــداد خطة
تعاقدية لتجهيــز حصة املواطنني
للربــع االول مــن العــام احلالي من
خالل التعاقد مع املناشئ الوطنية
لتوفير مادتي السكر وزيت الطعام
ومن النوعيات اجليدة التي لم تؤشر
عليها اي مالحظات خالل التعاقدات
الســابقة وهو مايؤكد احلاجة الى
دعــم املنتج الوطني ويســهم في
مواجهة آفة الفساد.
واضاف املدير العام ان البرنامج الذي

اعدته شركته يتضمن وضع خطة
استيرادية تتضمن احلاجة الفعلية
ملواد السكر وزيت الطعام وما يتعلق
بها من آليــات واجراءات ودراســة
واقعية السعار الســوق والبورصة
العاملية فضال عن خطة تســويقية
تستهدف جتهيز جميع مخازن البالد
خاصة االكثر حاجــة واملناطق التي
تضررت مــن ارهاب داعــش لتأمني
امنها الغذائي .
واشــار املدير العام الى ان شــركته
تعمل على تأهيل مخازنها في جميع
محافظات البالد مبا يســهم بتأمني
سالمة املواد الغذائية وعدم تضررها

نتيجة الظروف اجلوية التي يقع حتت
تأثيرها العراق كذلــك العمل على
تنفيــذ برنامج رقابــي لعمل وكالء
املــواد الغذائية فــي جميع مناطق
البــاد والتدقيــق فــي املبالغ التي
تستقطع من املواطنني وعدم فرض
مبالــغ اضافية علــى مامقرر على
وفق القانون واتخــاذ اجراءات بحق
اخملالفــن  ،والتهيئة واالســتعداد
الجــراء التعاقــدات مع املناشــئ
الوطنية لتجهيز مواد السكر وزيت
الطعام وســد متطلبات الربع االول
من العام احلالي واملباشــرة بتجهيز
املواطنني عبر وكالء املواد الغذائية.

صيانة واصالح ( )950جهاز حاسوب مع ملحقاتها

صحة الكرخ تنظم ( )12دورة تخصصية خالل العام الماضي

احمد عبد الصاحب
نظمــت صحــة الكــرخ ( )12دورة
تخصصيــة فــي مجــال أنظمة
احلاسبات وربط الشبكات واحلوكمة
االلكترونيــة و صيانة احلاســبات
مبشــاركة ( )425مشــاركا واعداد
مجموعة من االنظمة وربط اغلب
اقســام الدائرة ببرنامــج احلوكمة
االلكترونية واعداد خطة شــاملة
للعام احلالي . 2019

تقرير

كمــا قامــت شــعبة تكنولوجيا
املعلومات  -وحــدة الصيانة باجناز
وصيانة واصالح ( )950جهاز حاسوب
مع ملحقاتهــا مع اجهزة البصمة
االلكترونيــة خالل العــام املاضي
في جميــع مؤسســاتنا الصحية
مبجهــودات ذاتية و وبنســبة اجناز
 100%حسب اخلطة املوضوعة .وقال
مدير شــعبة تكنلوجيا املعلومات
رئيس مبرمجني اقدم ميســاء باقر

صاحــب ان وحــدة الصيانــة في
شعبة تكنولوجيا املعلومات قامت
باجناز اخلطة املوضوعــة خالل عام
 2018بصيانــة واصــاح االجهزة
االلكترونية (احلاســبات  ،الالبتوب
 ،الطابعــات  ،اجهــزة البصمة) و
كذلك تدريــب املــاكات العاملة
فــي وحــدات الصيانة فــي جميع
مؤسساتنا الصحية
و بينت مدير الشــعبة لقد مت اجناز

وصيانــة ( )950جهــاز حاســوب
مــع ملحقاتها توزعت بــن ()250
جهاز حاســوب ( )Desktopو ()450
جهــاز حاســوب ( )laptopو ()225
طابعة و ( )25جهــاز بصمة  ،فيما
قامــت مــاكات وحــدة الصيانة
بتدريب جميع العاملني في وحدات
الصيانة في املؤسســات الصحية
علــى كيفية صيانــة االجهزة في
مركز الدائرة وداخل مؤسســاتهم

الصحية .
واضافــت ان الشــعبة اعــدت
مجموعــة مــن االنظمــة (نظام
االختبار االلكتروني  ،برنامج نســب
التجهيز اخلاص بوحدة الســيطرة
اخملزنية  ،برنامــج املراجعني  ،نظام
التصاريح االمنية) اضافة الى ربط
اغلب اقسام الدائرة بنظام احلوكمة
االلكترونيــة مــع ادخــال ()2072
استمارة تصاريح امنية واملشاركة

في اعمال املؤمتر الســنوي السابع
للدائــرة وتوحيد الرقــم الوظيفي
ملوظفــي دائرتنــا واملؤسســات
املرتبطة بها واملشــاركة بتشكيل
جلنــة لتوطني الرواتب واملشــاركة
في جلنة خطة تأهيل مستشــفى
اليرموك التعليمي واملعايشــة مع
الفريق واجراء ( )98عمال (Backup
 ), Archiveملنظومــة الســيرفر
لبرنامج احلوكمة االلكترونية .

تأهيل معمل انتاج المقاييس الكهربائية الذكية

الحديد والصلب تجهز القطاع الخاص باالنابيب الحديدية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة للحديد
والصلــب إحــدى شــركات وزارة
الصناعة واملعــادن عن تنفيذ طلبيات
عدد مــن شــركات القطــاع اخلاص
لتجهيزها باالنابيب احلديدية ولشتى
االستعماالت .
وقــال مدير عــام الشــركة املهندس
عبدالكرمي خلف جابر ان الشركة قامت
ومن خــال مصنع االنابيــب احلديدية
التابــع لها بتجهيز احدى الشــركات
اخلاصة بكمية ( )216مترا من االنابيب
بقطر ( )762ملم وبسمك ( )11,91ملم
وجتهيز احدى شــركات القطاع اخلاص
بثالثة انابيب قطر ( )1066ملم وبطول
اجمالي ( )36مترا.
وابــدى املدير العام اســتعداد املصنع
لتجهيز طلبيات الشركات احلكومية
والقطــاع اخلــاص مــن االنابيــب
احلديدية امللحومــة حلزونيا املطابقة

للمواصفات العامليــة ملعهد البترول
االميركــي ( )APIوباقطــار مــن ()16
اجنــا ولغايــة ( )48اجنا  ،مشــيرا في
الوقت ذاته الــى توفر االمكانية لطالء
االنابيب بالبولي اثيلني وبثالث طبقات
هي االيبوكســي باودر واملادة الرابطة
(االدهســف) والبولي اثيلني فضال عن
امكانية طــاء االنابيب مــن الداخل
بااليبوكســي الغذائي  ،مفصحا عن
ان العمل جار في الوقت احلالي لنصب
معدات اخلط اجلديــد لتبطني االنابيب
ذات منشأ كوري.
في غضون ذلك لفــت جابر الى جهود
مالكات دائرة املشــاريع في الشــركة
مــن ذوي اخلبرة واملهــارة والكفاءة في
اعمال الهندسة املدنية من املهندسني
والفنيــن الجنــاح مشــروع التأهيل
من خالل دراســة اخملططــات املدنية
واالشــراف على حفر االســس ملكائن
مصنــع الدرفلة وصــب الكونكريت
االولي لطبقة البالندنك والذي تنفذه
شــركة يو بي هولدنك التركية فضال

احلديد والصلب إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن

عن قيــام مــاكات الدائــرة املذكورة
باعمــال رفع جميع االبنية واملنشــآت
التي تتعارض مع اخلط االنتاجي اجلديد
ملصنــع الدرفلة وغيرها مــن االعمال
االخرى  ،مشيرا الى ان الشركة قامت
في وقت ســابق بعقد اجتماع مع وفد
فني من شركة يو بي هولدنك التركية
ملناقشــة عقد تأهيل مصنع الصلب
وتفاصيل االعمال املدنية التي ستنفذ
على وفق هــذا العقد وقــد اكد وفد
الشركة التركية خالل االجتماع شحن
الوجبــة الثانية من معــدات مصنع
الدرفلة في املوانئ التركية.
من جانبها كشــفت الشركة العامة
ملعــدات االتصــاالت والقــدرة إحدى
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عن
قيامها بتأهيل معمل انتاج املقاييس
الكهربائية الذكية.
واوضح مدير عام الشــركة املهندس
احمــد ريحــان دعيجل أن الشــركة
باشــرت مبشــروع تأهيل بناية معمل
النتاج املقاييــس الكهربائية الذكية

واستكمال متطلباتها بتمويل وجهود
ذاتية منذ شهر تشرين االول من العام
املاضي بطاقة ( )13الفا و 500مقياس
سنويا  ،وان املعمل يتكون من خطوط
جتميــع وفحــص وتعبئة مــع جميع
املســتلزمات  ،الفتا الى اجناز مانسبته
 90%من اعمال املشروع .
واكــد املديــر العــام ان الشــركة
اســتطاعت بجهودها وباالعتماد على
امكانياتها وخبرات وكفاءة منتسبيها
مــن اعــادة تأهيــل واعمار عــدد من
مبانيها ومعاملها واستعادة مكانتها
واســتئناف حركتهــا الصناعيــة
واالنتاجية حيث نفذت عددا من االعمال
واملشــاريع منهــا مشــروع املضادات
احلياتية لصالح شــركة ادوية سامراء
ونصب منظومــات مراقبة فديوية في
عدد من املصارف احلكومية وغيرها من
االعمال االخــرى فيما جهزت عددا من
مديريــات وزارة الكهرباء مبنتجاتها من
االعمدة الكهربائية مختلفة االحجام
فضال عن انشطتها املتنوعة االخرى.
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تصفيته نحو 60
إرهابيا غربي مصر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن اجليش املصــري مقتــل  59إرهابيا
وسقوط ضابط و 6من جنوده في عمليات
نفذها غربي البالد.
وقالت القيادة العامة للقوات املسلحة في
البيان رقم  31بشأن العملية الشاملة في
ســيناء ،إن « 44تكفيريا قتلوا في عمليات
نوعية لقوات اجليش ،و 15تكفيريا شديدي
اخلطــورة في عمليــة اســتباقية لقوات
الشرطة ،واستشهد ضابط و 6جنود خالل
عمليات املداهمات».
وأضافت أنه عثر بحــوزة التكفيريني على
عدد من البنادق مختلفــة األعيرة النارية،
وعبوات ناســفة معــدة للتفجير بنطاق
اجليشني الثاني والثالث امليدانيني ،مشيرة
إلى ضبــط وتدمير والتحفيــظ على 15
ســيارة و 43دراجــة ناريــة بــدون لوحات
معدنية خالل عمليات التمشيط.
وأشار البيان إلى تدمير  56عربة دفع رباعي
تســتخدمها العناصر التكفيرية ،منها 6
عربات على االجتاه الشمالي الشرقي ،و36
على االجتــاه جنوبي ،و 11باالجتــاه الغربي
للبالد.
وأوضح أنه مت تدمير عدد من اخملابئ واألوكار
التي تستخدم إليواء العناصر التكفيرية،
وعثــر بداخلها على مواد إعاشــة وقطع
غيار للســيارات ،مضي ًفا أن املهندســني
العســكريني متكنوا من اكتشاف وتدمير
 242عبوة ناسفة متت زراعتها الستهداف
قوات املداهمات على طرق التحرك بنطاق
العمليات

«قاعدة صواريخ
سرية» في كوريا
الشمالية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقرير نشــره مركز الدراســات
االســتراتيجية والدولية في واشنطن ،عن
قاعدة عســكرية «لم يعلــن عنها» في
كوريا الشمالية تســتخدم مق ّرا لكتيبة
صواريخ استراتيجية.
وورد فــي التقرير «القاعــدة تضم وحدة
عســكرية مــزودة بصواريــخ نــودوجن-1
البالســتية متوســطة املدى وهذا النوع
من الصواريخ يتوافق مع االســتراتيجية
العســكرية النوويــة املفترضــة لكوريا
الشــمالية ،إذ أنهــا توفر على مســتوى
العمليات قدرة شــن ضربة أولى نووية أو
تقليدية».
ولفت إلــى أن القاعدة التي حتمل اســم
«ســينو-ري» ،شــيدت علــى بعــد 212
كيلومتــرا شــمالي املنطقــة منزوعــة
السالح مع اجلارة اجلنوبية ،وهي قائمة على
مســاحة  18كيلومترا مربعا ،و»تلعب دورا
رئيســيا في تطوير الصواريخ الباليستية
التي ميكنها الوصول إلــى كوريا اجلنوبية
واليابان بل ومنطقة غــوام األمريكية في
غرب احمليط الهادي».
كما أشــار التقرير إلــى أن صورا التقطت
باألقمار االصطناعية لهــذه القاعدة في
 27ديسمبر  ،2018أظهرت مدخال ملقر حتت
األرض وحتصينات ومركزا لقيادة القاعدة.
ومت الكشف عن هذا التقرير بعد ثالثة أيام
من إعالن الرئيــس األمريكي دونالد ترامب
عــن أمله في عقد قمة ثانيــة مع نظيره
الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير
القادم ،لبحث مســألة نزع السالح النووي
من شبه اجلزيرة الكورية.
ونظمــت القمة األولى بــني ترامب وكيم
في  12يونيو املاضي في سنغافورة ،ووافق
الزعيم الكوري الشــمالي خالل املباحثات
مــع ترامــب علــى التخلي عــن تطوير
األســلحة النووية مقابل تقدمي واشنطن
ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

شؤون عربية ودولية

وسط تبادل ّ
لالتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ

مبعوث األمم المتحدة مجددا في صنعاء للدفع
نحو تطبيق إتفاق الحديدة
متابعة ـ الصباح الجديد :
يسعى مبعوث األمم املتحدة إلى
اليمن مارتــن غريفيث الى انقاذ
اتفاق ستوكهولم ،وادامة احلوار
بني طرفي النزاع في اليمن ،ففي
اقل من شــهر ،قام بزيارة جديدة
لصنعاء امس االول اإلثنني للدفع
قدما فــي اجتاه تطبيــق االتفاق
الــذي مت التوصل إليه الشــهر
املاضي في الســويد حول هدنة
في مدينة احلديدة االستراتيجية.
وقال مصدر فــي األمم املتحدة ان
غريفيــث يزور صنعــاء من أجل
«العمل على التنفيذ الســريع
يحدد
التفاق احلديدة» ،من دون أن
ّ
مدة إقامة املســؤول الدولي في
العاصمــة اليمنية ومــا إذا كان
ينوي زيارة احلديدة.
وفــي نيويــورك ،قال ســتيفان
دوجاريك املتحدث باســم االمني
العام لالمم املتحــدة ان املنظمة
االممية تعمــل على عقد اجتماع
جديــد للجنة املكلفــة تطبيق
اتفاقات الســويد في محافظة
احلديدة واملؤلفــة من ممثلني عن
طرفي النزاع.
وذكر ان غريفيث سيزور الرياض،
حيــث يقيم عدد من مســؤولي
الســلطة اليمنية املعترف بها
دوليا ،خالل االيام املقبلة.
وكان موكب بعثــة األمم املتحدة
املكلفــة مراقبــة الهدنــة في
احلديــدة والتي تتــرأس اللجنة
املشــتركة ،تعــ ّرض األســبوع
املاضي إلطــالق نار فــي املدينة
اليمنية ،بدون وقوع اصابات.
ّ
الهش
ويســري وقف إطالق النار
في محافظة احلديدة غرب اليمن
وســط تبادل لالتّهامات بخرقه
منذ دخولــه حيز التنفيذ في 18
كانون االول.

ان المنظمة
االممية تعمل
على عقد اجتماع
جديد للجنة
المكلفة تطبيق
اتفاقات السويد
في محافظة
الحديدة
والمؤلفة من
ممثلين عن
طرفي النزاع
مبعوث االمم املتحدة
ويســيطر املتمــ ّردون على اجلزء
األكبر مــن املدينة ،بينما تتواجد
القــوات احلكومية عند أطرافها
اجلنوبية والشرقية.
وتقع احلديدة على البحر األحمر
ومتر عبر مينائها غالبية الواردات
اليمنية واملساعدات اإلنسانية،
ما يو ّفر شــريان حياة ملاليني من
السكان باتوا على حافة اجملاعة.
ومبوجــب االتفاق الــذي أبرم في
الســويد في كانون االول  ،وافق
املتمــردون على االنســحاب من
موانــئ احملافظة (مينــاء مدينة
احلديدة ،ميناء رأس عيسى ،ميناء
الصليف).

كما نص االتفاق على انســحاب
املتمرديــن والقــوات املواليــة
للحكومة مــن كامــل مدينة
احلديدة ،مركز احملافظة.
ولم يتم تنفيذ االتفاق حتى اآلن
وسط خالفات واتهامات متبادلة
بني طرفي النزاع بخــرق االتفاق
وعدم االلتزام ببنوده.
ويشــهد اليمن ،أفقر دول شبه
اجلزيرة العربيــة ،حربا منذ 2014
بني احلوثيــني املدعومني من إيران
والقــوات املواليــة للرئيس عبد
ربه منصور هــادي ،تصاعدت في
آذار  2015مع تدخل الســعودية
على رأس حتالف عســكري دعما

للقوات احلكومية.
ومذاك ،قتل في احلــرب نحو 10
آالف شــخص ،وفقــا ً ملنظمــة
الصحــة العامليــة ،بينما تقول
منظمات حقوقية مســتقلة إن
عــدد القتلى احلقيقــي قد يبلغ
خمسة أضعاف ذلك.
كما ســاهم النزاع في تصاعد
نفــوذ جماعــات متطرفــة في
مقدمتهــا تنظيــم القاعــدة
وتنظيم الدولة االســالمية في
بعــض مناطق وســط وجنوب
البلد الفقير.
واالثنــني ،قتل مســلحان يرجح
انهمــا ينتميــان الــى تنظيم

القاعدة في ضربة جوية نفذتها
طائــرة مــن دون طيــار يعتقد
انهــا أميركية ضد ســيارة كانا
يســتقالنها في مأرب (وســط)،
حســبما أفــاد مســؤول أمني
محلي في مأرب.
ووقعت الضربة بعد ساعات من
مقتل مدني ميني في ضربة مماثلة
في محافظة البيضــاء اجملاورة،
وفقا ملســؤول أمني محلي آخر
في البيضاء .وأوضح املسؤول ان
«والد أحد عناصــر القاعدة كان
يقود ســيارة جنله الذي لم يكن
بداخلها».
وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة

في اليمــن منذ أكثر من عقدين،
واغتنمــوا الفوضــى الناجمــة
عن احلرب بــني احلكومة املعترف
بها واملتمرديــن احلوثيني لتعزيز
مواقعهم.
وتعتبر واشــنطن «قاعدة اجلهاد
فــي جزيرة العــرب» أخطر فروع
تنظيــم القاعدة فــي العالم،
وتبدي قلقها بازاء تعزيز التنظيم
نفوذه.
وك ّثفــت الواليــات املتحدة منذ
تسلم دونالد ترامب الرئاسة في
كانون الثاني  ،2017ضرباتها ضد
التنظيم خصوصــا عبر طائرات
من دون طيار.

عشائر دير الزور تطالب بربط ضفتي الفرات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســببت احلرب ضد اإلرهاب في
حــوض الفــرات بتدمير معظم
اجلسور بني ضفتي النهر وتفريق
الســكان وتأجيــج معاناتهم،
مبد
حيــث خرجــوا للمطالبــة ّ
اجلســور وانتشار اجليش السوري
والشرطة الروسية.
احلرب انتهت في املنطقة ،وأخذ
السكان يطالبون بإصالح الوضع
ومت تنظيــم فعاليــة جماهيرية
علــى ضفتي النهــر للمطالبة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب املتحدث الرســمي باسم
اجليش الوطنــي الليبي العميد
أحمد املسماري ،اجلانب اللبناني
بر ّد االعتبار عن حادث إنزال العلم
الليبــي فــي قمة بيــروت ورفع
راية حركــة أمل مكانــه .وقال
املســماري في حديث لصحيفة
«عكاظ» الســعودية« :حقيقة
نحن مســتاؤون جدا ملا حدث في

تقرير

بحل مشــكلة اجلســور .وخالل
الفعالية ،قال أحد شيوخ قبيلة
شــعيطات« :نرحــب باجليــش
العربــي الســوري والقادمــني
من دمشــق ،واألصدقــاء الروس،
وبشــكل عام نرحب بــكل من
شارك في حترير سوريا.
لقد دمرت قــوات التحالف كل
اجلسور بني شــرق وغرب الفرات
ولذلــك نطلــب مــن احلكومة
السورية واجليش الروسي ،تشييد
اجلســور بســرعة بني الضفتني

الشرقية والغربية للنهر».
وأضاف« :بعد ســبع سنوات من
احلــرب ،متكــن اجليش الســوري
مــن حترير غرب الفــرات ،ووقعت
الضفة الشــرقية حتت سيطرة
ما يســمى بالتحالــف الدولي
وقام اإلرهابيــون بتدمير الكثير
مــن اجلســور ،فضال عــن تلك
التــي دمرتها غــارات التحالف
اجلوية .اآلن انتهــت احلرب ،وملاذا
ال يستطيع السكان التنقل بني
الضفتني بحرية ،يجب إعادة بناء

اجلسور على الفرات».
وأكــد بعــض املشــاركني في
الفعاليــة ،أن معظم املنشــآت
احليويــة في املنطقــة تقع غرب
النهر وخاصة فــي دير الزور واآلن
يضطر ســكان اجلانب الشرقي،
بســبب تدمير اجلسور ،لاللتفاف
ملســافة طويلة قبــل أن يصلوا
إلى املعبر املؤقت ومن هناك إلى
دير الزور ،ممضني خمس ســاعات
في الطريق .وقال مواطن آخر ،إن
الكثير من األمور ،تقتضي التنقل

بني ضفتي النهر ،بني زيارة طبيب
أو مراجعــة محكمــة أو حضور
فعالية اجتماعية لدى األقارب .ال
يفهم الناس ،ملاذا ال يجري إصالح
وترميم اجلسور لكي يتمكنوا من
قطع النهر في أي وقت كان».
وبدأت املظاهرات اجلماهيرية في
منطقة الفــرات ،في وقت واحد
في عدة مــدن وبلدات تطل على
النهر العظيم.
وجتمــع املواطنــون على ضفتي
النهــر وهــم يرفعــون األعالم

السورية ويعقدون حلقات الرقص
ويرددون األهازيج الشــعبية غير
آبهني للجيش األمريكي وحلفائه
على الضفة الشرقية.
وفي قرية حطلــة الواقعة على
الشاطئ الشرقي ،عقد اجتماع
لم
لشــيوخ القبائــل دعــا إلى ّ
الشمل بأســرع وقت وأعربت 12
عشــيرة وقبيلة مــن مدينة دير
الــزور و 23قبيلة مــن احملافظة،
تأييدهــا ملد اجلســور وعـــودة
الـجيش.

لبنان مطالبة برد االعتبار لليبيين في حادث العلم
بيروت ،لكــن نتوقع أن اإلخوة في
لبنان وخاصــة املهتمني بقضية
موت الصدر أن القضية ليســت
قضيتهم فقط بــل هي قضية
حتى الليبيــني ،فالليبيون كانوا
يعانــون في الســابق من معمر
القذافي ومن التصرفات».
وأضــاف« :حولــوا القضيــة
إلى قضيــة دولة وحاولــوا اآلن
االستفادة منها بشكل أو بآخر،

وبالتالي نحن مستاؤون جدا ً من
هذا العمــل وخاصة إنزال العلم
الليبــي والــدوس علــى العلم
الليبي ،وهذا ميثــل كل الليبيني
وميثل الشــعب الليبي بأســره،
وال ميثــل القذافي وال ميثل حقبة
معينة ،ولكن لألســف ما حدث
حدث وأمتنى أن يكون هناك عمل
إيجابي على مســتوى رســمي
من اجلانب اللبنانــي ،ورد العتبار

الليبيني نحو هذه احلادثة».
وتابع« :احلرب الشاملة مستمرة
لتطهير املناطــق من العصابات
واجلماعات املتطرفة ،ووصلنا إلى
منطقة اجلنــوب وبدأنا باجلنوب
الغربي» .وشــدد على أن اجليش
يكافــح «اجلماعــات اإلرهابيــة
بجميع مسمياتها سواء تنظيم
(داعش) أو (القاعدة) أو (املليشيات
اإلخوانية اإلرهابية) املدعومة من

الدوحة وأنقرة ،ورغم أن العمليات
في بدايتها لكنها مبشرة وقريبا
سنقضي على جميع العصابات
في تلــك املنطقة التي أصبحت
مــالذا لإلرهابيني بعــد هزميتهم
في بنغازي وسرت ودرنة ومنطقة
الهالل النفطي» .وأكد املسماري
أن اجليــش الليبــي ال يدخل أي
منطقــة إال بدعم شــعبي من
األهالي ،وهو يواجــه في جنوب

البالد عناصر القاعدة والعصابات
بدعم من الطيــران في معركة
شــاملة ،مؤكدا على أن اجليش
الوطني الليبي قادر على حماية
ليبيــا .وردا على ســؤال بشــأن
جهود الســعودية في املنطقة،
قال« :اململكة هــي ميزان القوة
والفصــل فــي جميــع املناطق
العربية واإلســالمية ،ودورها بارز
في محاربة اإلرهاب».

ماكرون وميركل وقعاها

ّ
ألمانية جديدة بنبرة أوروبية لمواجهة النزعات القومية
معاهدة فرنسية
متابعة ـ الصباح الجديد :
وقع الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون
واملستشارة األملانية أنغيال ميركل امس
الثالثاء معاهدة جديدة لتوطيد العالقة
الفرنســ ّية األملان ّية وتوجيه رسالة دعم
لبناء االحتاد األوروبي في مواجهة تصاعد
النزعات القومية.
والنص الذي مت توقيعــه باألحرف األولى
قبيل الظهر في آخن بغــرب أملانيا قبل
أربعة أشهر من االنتخابات األوروبية ،يثير
جدال في فرنســا حيث يــرى فيه اليمني
واليســار املتطرفان انتقاصا للســيادة
الوطنية وتبعية لبرلني.
ومعاهدة «التعاون والتكامل الفرنسية
األملانيــة» تأتــي «اســتكماال» ملعاهدة
اإلليزيــه املوقعة عــام  1963بني اجلنرال
ديغــول وكونــراد آديناور ،والتي أرســت
املصاحلة بني البلدين بعد احلرب العاملية
الثانية.
وتنــص الوثيقــة علــى تطابــق فــي
السياســات االقتصاديــة واخلارجيــة
والدفاعية للبلدين وتعــاون في املناطق
احلدودية وتشــكيل «جمعيــة برملانية
مشتركة» من مئة نائب فرنسي واملاني.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية «إنها حلظة
هامة لإلثبات على أن العالقة الفرنسية
األملانية ركيــزة ميكن إحياؤهــا  ،خلدمة

أن «عدم التفاهم انــدس بني الطرفني»
مضيفا أنه «بالرغم من الضرورة امللحة،
يبدو التوقيت غير مناسب».
فقــد ظهرت خالفات بــني باريس وبرلني
حول عدة مسائل ،منها ميزانية منطقة
اليــورو وفــرض ضرائب على شــركات
اإلنترنــت العمالقــة املعروفة مبجموعة
«غافا» ،وقــد توصل البلــدان إلى اتفاق
باحلد األدنى حول املســألتني ال يرقى إلى
الطموحات الفرنسية .كما أن احلكومتني
على خالف حول سياسة بيع االسلحة.
وعلقت اخلبيرة السياسية كلير دمييماي
من معهد «دي جي آ بي» األملاني لألبحاث
متحدثــة لإلذاعة العامــة األملانية «إننا
نواجــه أزمة وجــود لالندمــاج األوروبي،
مع بريكســت والصعود املرتقب للقوى
القومية في االنتخابات األوروبية املقبلة.
وفي هذا السياق ،فإن التأكيد على إمياننا
في التعاون الفرنســي األملاني له قيمة
رمزية محض».

تعزيز املشــروع األوروبــي» مضيفة «لم
منــض يوما إلــى هذا احلد علــى صعيد
الدفاع» املشترك.
بند دفاعي
وســيقر البلدان «بنــد دفــاع متبادل»
في حــال التعــرض لعدوان ،علــى غرار
البند املنصوص عليه فــي نظام احللف
األطلسي .وسيكون بوسعها مبوجب هذا
البلد نشر وسائل عســكرية مشتركة
في حــال التعــرض لهجــوم إرهابي ،أو
التعاون حول برامج عسكرية كبرى مثل
مشروعي الدبابات والطائرات املقاتلة.
وقالت ميركل السبت إن «أملانيا وفرنسا
تعتزمان االســتمرار في دفع األمور معا
قدما في أوروبا».
وســيلقي ماكرون وميــركل خطابا في
قصــر البلدية املهيب مبدينــة آخن التي
أقام فيها اإلمبراطور شارملان بالطه ،قبل
مواطني» مع
أن يشاركا معا في «نقاش
ّ
طالب من البلدين.
وســتوقع املعاهدة بــني زعيمني ضعف
موقعهمــا .فأنغيال ميــركل تقبل على
نهايــة واليتها في خريــف  2012بعدما
تراجعت شعبيتها ،وماكرون يواجه أزمة
«السترات الصفراء».
وعلق كاتــب االفتتاحية في صحيفة «ال
فوا دو نــور» في مدينة ليل الفرنســية

ماكرون وميركل

«تراجع السيادة»
غير أن هذا الرمز ليس موضع إجماع في
فرنســا ،بل على العكــس .ورأت زعيمة
«التجمــع الوطني» (ميني متطرف) مارين
لوبــن أن املعاهدة اجلديــدة هي «ضربة
خبيثة» من الرئيس الــذي «يقوم بهدم
قوة بلدنا».
وقالت اجلمعة إن األمر «على غرار ميثاق

مراكش (حول الهجرة) :نعلم بذلك قبل
ثالثة أيام من توقيعه ،حتى ال يتمكن أحد
من نقض محتوى هذه املعاهدة».
واتهمــت ماكرون بالســعي لتقاســم
عضوية فرنسا الدائمة في مجلس األمن
الدولي مع أملانيا ،وهو أمر ال تنص عليها
املعاهدة ونفاه قصــر اإلليزيه مؤكدا أن
باريس تسعى لالستحصال على عضوية
دائمة ألملانيا.
كذلك ندد زعيم «فرنســا املتمردة» جان
لوك ميالنشــون اإلثنني املاضي بـ»تراجع
ســيادتنا» الــذي يترافــق بنظــره مع
«التراجع االجتماعــي والبيئي» .ورأى أن
هدف املعاهدة «ليس التقدم االجتماعي
أو االنتقــال البيئي بل التنافســية» مع
توفيــر «قدر أقــل من اخلدمــات العامة
واالســتثمارات العامة وتراجــع األجور
ومطاردة العاطلني عن العمل».
كما أبــدى مخاوفــه من أن تلــزم هذه
االتفاقيــة فرنســا وأملانيــا بـ»اعتماد
مواقف مشتركة في الهيئات األوروبية»
محذرا بــأن «االلتصاق بأملانيا في مطلق
الظــروف ،هذا ما يقوم بــه ماكرون منذ
بداية واليته».
وفــي أملانيا ،أثــارت بعض اخملــاوف التي
وردت في فرنســا الذهول ،وال سيما حني
نقلت صحيفة «فاز» هواجس فرنسيني
تساءلوا في األسابيع املاضية «هل تكون
األلزاس قريبا أملانية؟».
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القصف شمل محيط دمشق وريفي درعا والسويداء جنوب دمشق

مئات السودانيين
يتظاهرون في أم درمان
بعد وفاة متظاهر

إسرائيل تستهدف وجود إيران
وميليشياتها جنوب سورية
متابعة ـ الصباح الجديد:
فــي أكبــر اســتهداف للمواقع
العســكرية اإليرانية في سورية
منذ أيار  ،2018قصفت إســرائيل
مواقع يتواجد فيها فيلق القدس
اإليراني في محيط دمشق وريفي
درعا والسويداء جنوب سورية.
وفيما أعلن اجليش اإلســرائيلي أن
«اخلط الساخن» مع نظيره الروسي
كان قائما ً أثنــاء الهجوم ،اكتفت
وزارة الدفاع الروسية بعرض نتائج
القصف االسرائيلي ،وبدا واضحا ً
أن موسكو ضغطت على دمشق
وطهران الحتــواء التصعيد وعدم
الرد على القصــف ،واكتفى قائد
القوات اجلوية اإليرانية عزيز نصير
زادة بالقول إن «العدو ال يجرؤ على
شــن عدوان على إيران» ،مؤكدا ً أن
«إيران مســتعدة حلرب ســاحقة
مــع إســرائيل .قواتنا املســلحة
مســتعدة لليوم الــذي نرى فيه
تدمير إسرائيل».
وللمرة الثانية في أقل من أسبوع
تعرضت القوات األميركية لهجوم
انتحاري في شمال شرقي سورية،
ما أسفر عن جرح جنديني أميركيني
ومقتــل ثمانية مــن مرافقيهم
من «قوات ســورية الدميقراطية»
(قسد) .وبينما قال املبعوث الدولي
اخلاص إلى ســورية غير بيدرسون
إنــه «يجب علــى كل مــن األمم
املتحدة وروسيا لعب الدور الرئيس
في دفع العملية السياســية في
سورية قدماً» ،أشاد وزير اخلارجية
الروسي ســيرغي الفروف بنتائج
عمل ضامني آستانة ،وشدد على
أهمية العمل على أهمية العمل
من أجل عودة الالجئني.
وحتول اجلنوب الســوري ســاحة
حلرب بالوكالة بني إيران وإسرائيل
التــي ضربــت مواقع عســكرية
فــي جنوب دمشــق والســويداء
والريف الغربــي لدرعا إضافة إلى

يجب على كل
من األمم
المتحدة
وروسيا
لعب الدور
الرئيس في
دفع العملية
السياسية في
سورية قدما

القصف االسرائيلي جنوب سوريا
القنيطــرة حيث يتواجــد فيها
اإليرانيون وميليشــيات مدعومة
من قبلهم .وأعلنت موســكو أن
مطار دمشــق تضرر جزئيا ً نتيجة
الضربات اإلســرائيلية ،وكشفت
مصادر إعالمية أن الغارات أجبرت
طائرة إيرانية علــى عدم الهبوط
في املطــار والعودة إلــى طهران.
وذكــر «املرصــد الســوري حلقوق
اإلنسان» أن  11مسلحا ً على األقل
سقطوا بينهم ســوريان .وطاول
القصــف مواقع رادارات ســورية
ومطار الثعلة شــرق الســويداء،
حيث تؤكــد املعارضة الســورية

حتولــه إلى نقطة حتت ســيطرة
إيران وميليشــاتها ،ووفق شبكة
«الســويداء  »24قتل عســكريان
على األقل وأصيــب ثمانية آخرون
بجــراح ونقلوا إلى مستشــفى
السويداء.
كمــا اســتهدفت الصواريــخ
اإلســرائيلية مناطــق جمرايــا
ومحيط مطــار دمشــق الدولي
والكسوة ،إضافة إلى معسكرات
ومخــازن أســلحة مليليشــيات
«حــزب اهلل» اللبناني في مناطق
متفرقة .وقــال مركــز التحكم
العسكري الروســي إن الدفاعات

اجلوية الســورية دمــرت أكثر من
 30صاروخ كــروز وقنبلة موجهة
أثناء الضربات ،وزاد أن أربعة جنود
سوريني قتلوا وأصيب ستة نتيجة
القصف.
وأكــد الناطــق باســم اجليــش
اإلسرائيلي جوناثان كونريكس أن
«اجليش اســتخدم خط االتصال
مع الزمالء من العسكريني الروس
خالل القصف الليلي على سورية»،
وقــال إن «آلية منــع الصدامات
تعمل ،ويستخدمها اجلانبان ،وقد
عملت في شــكل روتيني الليلة
املاضية» .وفي إقرار نادر ،قال رئيس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
إن الضربــات اجلوية اإلســرائيلية
على سورية اســتهدفت أساسا ً
مواقع عســكرية أقامتهــا إيران،
وزاد في كلمة «نعمــل ضد إيران
والقوات الســورية التــي تتواطأ
فــي العــدوان اإليرانــي» ،ملوحا ً
بأن إســرائيل ســتضرب «كل من
يحاول اإلضرار بنا .من يهدد مبحونا
عليــه حتمل املســؤولية كاملة».
وكان وزيــر االســتخبارات والنقل
اإلسرائيلي يســرائيل كاتس ،قال
في تصريحات« :تغيرت سياستنا
وباتت مواجهة مفتوحة مع إيران

وعندما سنحتاج الى تشديد هذه
املواجهة ،سنقوم بذلك.
وفي مدينة الشدادي شمال شرقي
ســورية اقتحم انتحاري بسيارته
نقطــة تفتيــش أمنيــة بالقرب
من طريق يســتخدمه التحالف
بقيــادة الواليــات املتحــدة الذي
يحــارب «داعش» ،وفــي حني أكد
«املرصد» أن ثمانيــة من مقاتلي
«قسد» قتلوا ،إضافـــة إلى جرح
جنديني أميركيني ،نـفـى التحالف
سـقـــوط أي جـرحـــى وقـالـت
قـوات «قـســـد» أن ثـمانية من
قواتـه جـرحوا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهر مئات الســودانيني في مدينــة أم درمان
امس االول اإلثنني ،بعد وفــاة رجل متأثرا بجروح
كان قد اصيب بها خــال تظاهرة ضد احلكومة
األســبوع املاضي ،وفق ما أفاد به شهود .ويشهد
الســودان احتجاجات دامية منذ  19كانون األول
عقب قرار احلكومة زيادة سعر اخلبز ثالثة أضعاف.
والتظاهرات التي حتولت بسرعة إلى احتجاجات
ضد حكم الرئيس عمر البشــير املســتمر منذ
ثالثــة عقــود ،أدت إلى مقتل  26شــخصا حتى
اآلن بحسب مســؤولني ،في حني تقول منظمة
العفو الدولية إن عدد القتلى يتجاوز ال .40وأفاد
شهود لفرانس برس أن مئات املتظاهرين جتمعوا
امس االول اإلثنني فــي مدينة أم درمان تزامنا مع
وصول جثمــان متظاهر توفي في املستشــفى
متأثــرا بجروحه .وقــال أحد الشــهود «الناس
يصرخون ،حرية ،حرية ويسقط بس ،يسقط بس
في الوقت الذي يتجمعون فيه للمشــاركة في
جنــازة املتظاهر» .وأكدت مقتــل املتظاهر جلنة
أطباء الســودان املركزية املرتبطة باحتاد املهنيني
الســودانيني الذي يقــود االحتجاجــات .وقالت
«جرح اخلميس ،لكنه
اللجنة في بيان إن املتظاهر ُ
توفي اليوم في املستشــفى» .وأفاد لفرانس برس
مشــترطا عدم الكشــف عن هويته «أنا احضر
جنــازة صديقي الــذي كان يعمــل كمهندس».
وأضــاف ان املتظاهــر املتوفي أُصيب في شــرق
اخلرطوم في حي بوري الذي شــهد اشــتباكات
بني قوات األمــن واملتظاهريــن اخلميس .وأكدت
الشرطة ان شخصني آخرين قتال خالل اشتباكات
اخلميس فــي بوري ،أحدهــم كان طبيبا وأعلنت
عــن مقتله ايضا جلنــة األطباء .وشــارك أطباء
بلباسهم األبيض امس االول االثنني في اعتصام
صامت أمام مستشــفى أحمد قاسم حيث كان
الطبيــب القتيل يعمــل ،وبعضهم حمل الفتة
كتب عليها «قتل طبيب يعني قتل أمة» .وقالت
سارة جاكســون نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا
في منظمة العفو الدولية اجلمعة إنّه «أمر مر ّوع
استمرار أجهزة األمن الســودان ّية في استخدام
يقدمون
ضد املتظاهريــن والذين ّ
القــ ّوة املميتة ّ
خدمات رئيســ ّية كاألط ّباء» .ورفض البشير في
كلمــة في بلــدة الكريدة بواليــة النيل األبيض
هذه االتّهامات ،زاع ًما أ ّن جماعات بني املتظاهرين
تقف وراء عمليــات القتل .وقال في خطابه الذي
نقله التلفزيون السوداني الرسمي «هناك بعض
األشــخاص بني املتظاهرين يقومــون بقتلهم».
وتأتــي االحتجاجــات في وقت يواجه الســودان
نقصا كبيرا ً في العمــات األجنبية وارتفاعا في
نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء
والدواء أكثر من الضعف .ومن املقرر تنظيم مزيد
من التظاهرات اخلميــس «في أنحاء بلدات ومدن
السودان» وفق ما أعلن االحتاد األسبوع املاضي.

بسبب محادثات السالم مع طالبان

متابعة ـ الصباح الجديد :
قبــل  18عامــا وفــي ذروة حكم حركة
طالبان في أفغانســتان تولت روشــان
مشــال تعليم ابنتيها القراءة والكتابة
مع نحو عشر بنات من احلي قمن بتهريب
الكتب الدراســية إلى بيتها في أكياس
بطاطا.
وحصلت البنتان على درجات جامعية في
االقتصاد والطب .غير أن روشان تخشى
اآلن احتمال عودة طالبان ،التي كانت متنع
النســاء من الدراسة أثناء فترة حكمها،
للمشاركة في احلكم.

نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن بهن الى الوراء
وقالت روشان في مقابلة في مكتبها في
كابول «يقولون إنهــم تغيروا لكن لدي
هواجســي .ما من ثقــة ،ال نريد أن يحل
السالم وتفقد النساء كل اإلجنازات التي
حتققت في الســنوات الســبعة عشرة
األخيرة» .ومــع تصاعد وتيــرة احملادثات
الرامية إلنهاء حرب أفغانستان الطويلة
تخشى النســاء من أمثال روشان ،عودة
عقارب الســاعة إلى الــوراء وفقدان ما
حتقق بشــق األنفــس من حريــات منذ
أطاحت قوات أفغانية تدعمها باكستان
بطالبان عام  2001ويخشني من تهميش

أصواتهــن .وقالت إحــدى معاونات روال
غني زوجة الرئيس األفغاني إن الســيدة
األولى أطلقت إشارة البدء إلجراء مسح
للنساء في  34إقليما وذلك في مسعى
لرفع أصواتهن في العملية الســلمية
على أن يصدر تقريــر يلخص آراءهن في
فبراير شباط املقبل.
وأضافت «احلرب بدأها الرجال وسينهيها
الرجال .لكن النساء واألطفال هم الذين
يتحملون أقصــى املعاناة ولهم احلق في
حتديد شكل السالم».
وفي احلــرب الدائرة منــذ قرابة عقدين

كان لــكل من طرفيهــا دوره في معاناة
النســاء .ففي العام املاضــي أبدت األمم
املتحــدة انزعاجها من تزايد جلوء القوات
األميركية واألفغانيــة للضربات اجلوية
األمر الذي تسبب في تزايد أعداد القتلى
من النساء واألطفال.
* تغير الزمن
لم تصبح أفغانستان بعد مكانا تسهل
فيه حيــاة املــرأة إذ يقول دعــاة حقوق
املســاواة بــن اجلنســن إن الفتيات ما
زلن يجبرن على الزواج وينتشــر العنف

األســري كما أن معدالت وفيات األمهات
مرتفعة في مختلف أنحاء البالد السيما
في املناطق الريفية .غير أن اخلروج للحياة
العامة أصبح أيســر من ذي قبل خاصة
في املــدن مثل العاصمــة كابول حيث
تعمل نساء كثيرات خارج البيت كما أن
أكثر من ربع أعضاء البرملان من النساء.
إال أن نائبــات فــي البرملــان وبعــض
الدبلوماســيني األجانب يخشــون من
تراجع االهتمام باملساواة بني اجلنسني في
أي اتفاق للسالم في ضوء التركيز الدولي
الشديد على إنهاء القتال والقضاء على

محكمة طوكيو ترفض اإلفراج عن كارلوس غصن بكفالة
متابعة ـ الصباح الجديد :
رفضــت محكمــة طوكيــو
امس الثالثاء طلبا شــخصيا
تقدم به رئيس شركة نيسان
السابق كارلوس غصن إلطالق
ســراحه بكفالة ،بالرغم من
تعهده البقاء في اليابان حتى
موعــد محاكمتــه التهامه
بارتــكاب مخالفــات مالية
ينفيها بشدة.
وكان القــرار متوقعــا إذ أن
احملكمــة قضت فــي املاضي
بأنه قد يفر مشيرة إلى أنه قد
يعبث باألدلــة .وأكد محامي
غصن أن موكله سيبقى على
األرجح في الســجن إلى حني
موعد محاكمته.
ومنذ توقيفه املفاجئ في 19
تشــرين الثاني  ،كانت قضية
غصن مليئة باملفاجآت حيث
شدت انتباه اليابان وعالم املال
واألعمال.
ولــم تأبه محكمــة طوكيو
بتعهــد قطــب صناعــة
الســيارات علنــا البقاء في
اليابــان وعرضه ارتداء ســوار
إلكتروني ّ
ميكن من تعقبه إذا
اقتضت الضرورة.
وفي بيان أصــدره امس االول
االثنني تقدم غصن بسلسلة
خطــوات علــى أمــل إقناع
احملكمــة بأنه لــن يهرب من
اليابان.
وتعهد بتسليم جوازات سفره
الثالثة وارتداء جهاز الكتروني
ّ
ميكن مــن تعقّ به بينما عرض
مبلغا إضافيا ككفالة.
كما تعهد بتوظيــف ح ّراس
أمن يوافــق عليهــم اإلدعاء
ملراقبتــه مؤكدا أنه لن يتصل
بــأي شــخص علــى صلــة

كارلوس غصن
بالقضية.
وأكد غصــن في بيــان وزّعه
مم ّثلــوه في الواليــات املتّحدة
"في وقت تدرس احملكمة طلب
إطالق سراحي بكفالة ،أريد أن
ّ
أؤكد أنّني سأبقى في اليابان
وسأحترم ّ
كل شروط الكفالة
تتوصــل إليها احملكمة".
التي
ّ
أيضــا حضور
وتعهّ ــد غصن ً
جلسات احملاكمة "ليس ألنّني
ملــزم ذلك قانون ًيا فحســب،
أيضــا ألنّني أتوق ألن تكون
بل ً
للدفاع عن
لدي الفرصة أخيرًا ّ
ّ
نفسي".
"لست مذن ًبا بالتُهم
وأضاف
ُ
ضدي ،وأنــا أتط ّلع
املوجهــة ّ
ّ
إلى الدفاع عن ســمعتي في
احملكمة".

لكن مســؤوال في وزارة العدل
اليابانية أوضح لوكالة فرانس
برس أنه "ال يوجــد نظام في
اليابان يســمح بإطالق سراح
املتهم في قضية جنائية مع
سوار تعقب" إلكتروني كالذي
أشار إليه غصن.
وأضاف املســؤول أن "احملكمة
حتدد مبلغ الكفالة وبإمكانها
كذلك إضافة شروط مناسبة
مثل حتديد مكان بقاء املتّهم".
وكان غصــن فعليــا قيــد
االعتقــال قبــل احملاكمــة
بعدما وجهت إليه ثالث تهم
منفصلة ينفيها جميعها.
وتتهمه النيابة بعدم اإلفصاح
عن جزء من دخلــه يبلغ نحو
خمسة مليارات ين ( 46مليون

دوالر) فــي بيانــات رســمية
قدمها للمساهمني بني عامي
 2010و ،2015في محاولة على
ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه
كان يتلقى أجرا زائدا.
ويواجه تهمة ثانية مشابهة
كثيرا تتمثل بأنه واصل القيام
بذلــك بــن العامــن 2015
و 2018حيث لم يعلن عن جزء
من دخله بلغ أربعة مليارات ين
إضافية.
كما وجــه إليه املدعون تهمة
الضلوع فــي مخطط معقد
يقولــون إنه هــدف لتحميل
"نيســان" خســائر ماليــة
تكبدها في مشــاريع خاصة
به إذ جلأ إلى شخص سعودي
اعتبــر كضامــن لــه وقــام

بتحويالت مالية حلســابه من
حساب تابع ألحد فروع نيسان.
ومنذ توقيفــه ،لم يظهر إلى
العلن إال مرة واحدة حيث بدا
نحيال للغاية وأصر على براءته
في قاعة احملكمة املكتظة.
وناشدت زوجته كارول منظمة
"هيومــن رايتــس ووتــش"
التدخــل ،وقالت إنــه يُحتجز
في ظروف "قاسية" ويخضع
لعمليات استجواب على مدار
الساعة بهدف انتزاع اعتراف
منه.
وأثار توقيف غصن شــكوكا
بشــأن مســتقبل حتالــف
شــركات الســيارات الــذي
أسســه والذي تعــرض إلى
ضغوط في غيابه.
وأقالتــه نيســان مباشــرة
مــن رئاســتها إضافــة إلى
ميتسوبيشي موتورز ،الشركة
الثانية املنضوية في التحالف
الثالثي الذي يضم كذلك رينو
الفرنسية.
ويتوقع أن تعقد رينو اجتماعا
في وقت الحق هذا األســبوع
ملناقشــة إقالــة غصــن من
منصب رئيــس مجلس اإلدارة
واملدير التنفيذي.
وقال مســؤولون في احلكومة
الفرنسية أنهم حثوا مجلس
إدارة الشــركة علــى اختيار
"قيادة جديدة دائمة".
وقال رئيس اللجنة سييشيرو
نيشــويكا إن املشكلة تتمثل
بـ"تركيــز الســلطة بدرجة
كبيرة في أيدي شخص واحد".
ونفى وزير االقتصاد الفرنسي
برونــو لومير األحــد احلديث
عن اندمــاج محتمل بني رينو
ونيسان ،رغم تقارير في وسائل
إعالم يابانيــة ذكرت إن باريس
تدفـع في ذلـك االتـجاه

احتمال أن تصبح البالد مأوى للمتطرفني
يشنون منه هجماتهم في اخلارج.
وقال دبلوماســي غربي كبير في كابول
متول بالده مشروعات ترمي لتمكني املرأة
«ذلك هو احلد .والســؤال هو إلى أي مدى
ســيقبلون تدهور وضع النساء في تلك
العملية .رمبا يحدث بعض التراجع .لكن
املأمول أال نعود إلى نقطة البداية».
وخــال الفترة من  1996إلــى  2001في
ظل حكومة طالبان التي كانت تســمي
نفســها إمارة أفغانســتان اإلسالمية
كانت النساء ممنوعات من العمل ويتعني

عليهن ارتداء البرقع الذي يغطي الوجه
وال يسمح لهن مبغادرة البيت إال بصحبة
أحد األقارب من الذكــور .وتقول طالبان
إنها تغيــرت وإنها ستســمح بتعليم
النســاء لكنها تصر علــى الفصل في
املدارس بني اجلنسني وعلى ارتداء النساء
مالبس فضفاضة .وقال ذبيح اهلل مجاهد
املتحدث باســم احلركة لرويترز الشهر
املاضــي «نريد أن تتقدم أفغانســتان مبا
لديهــا في الوقــت احلالي مــن إجنازات
وتطورات .لكــن ثمة إصالحات وتغييرات
ستواجه اإلمارة فيها صعوبات».
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القلق يعتري االقتصاد العالمي ..والمنتدى يختصر المشهد

ارتفاع التضخم

انطالق أعمال «دافوس االقتصادي»

في المغرب

مراكش ـ رويترز:
قالت املندوبية املغربية الســامية
للتخطيط أمس الثالثاء إن التضخم
السنوي زاد إلى  1.9باملئة في كانون
األول من  1.3باملئة في تشرين الثاني
مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء.
وزاد تضخم أســعار الغذاء إلى 1.3
باملئة في كانون األول من  0.1باملئة
في تشــرين الثاني .وتراجع تضخم
األسعار غير الغذائية إلى  1.8باملئة
في كانــون األول من اثنني باملئة في
الشهر السابق.
في الســياق ،توقعــت املندوبية أن
ينمو االقتصاد املغربــي مبعدل 2.9
فــي املائة خالل العــام احلالي ،بعد
مستوى  3في املائة في  ،2018و4.1
في املائــة فــي  ،2017وذلك برغم
تراجع التضخم إلى مســتوى 1.2
في املائة في  ،2019من  1.7في املائة
في .2018
وقال أحمــد حلليمي علمي ،املندوب
الســامي للتخطيط ،خالل تقدمي
احلصيلــة التو ّقعيــة لالقتصــاد
املغربــي بالــدار البيضــاء ،إن «منو
االقتصاد املغربي خالل ســنة 2019
سيســتفيد مــن دعــم الطلــب
الداخلي ،وإن كان بشــكل أقل من
السنة الســابقة ،في حني ستظل
مساهمة الطلب اخلارجي الصافي
ســلبية ،برغم التحسن الطفيف
الذي ستشهده».

الدوالر قرب ذروة 3
أسابيع

لندن ـ رويترز:
اســتقر الدوالر قرب أعلى مستوى في
ثالثة أســابيع أمس الثالثاء مع ســعي
املســتثمرين لألمان النســبي للعملة
األمريكية بعد أن خفض صندوق النقد
الدولي توقعات منو االقتصاد العاملي في
 2019و.2020
ويقــول مراقبو الســوق إن الــدوالر قد
يتعرض لضغوط مع بدء إغالق احلكومة
األمريكية في التأثير على النمو احمللي.
ويعتقد احملللون في مورجان ســتانلي أن
النمو األمريكي في الربع األول من العام
سيسجل مســتوى أقل من توقعاتهم
البالغة  2.2باملئة على أســاس ســنوي
ونحو نصف معدل النمو املســحل في
 2018والبالغ  4.2باملئة.
وخفض صندوق النقد توقعات النمو في
 2019و 2020بســبب الضعف في أوروبا
واألســواق الناشئة .وقال إن الفشل في
تســوية التوترات التجارية قد يتسبب
في تفاقم حالة عدم استقرار االقتصاد
العاملي.
وصعــد مؤشــر الــدوالر إلــى 96.472
مسجال أعلى مستوياته منذ الرابع من
يناير كانون الثاني ومرتفعا أكثر من 1.5
باملئة عن أدنى مســتوى في ثالثة أشهر
املســجل في وقت ســابق من الشهر
احلالي.
وعانى اليورو قرب أقل مستوى في ثالثة
أســابيع عنــد  1.1361دوالر منخفضا
نحو اثنني باملئة على مدى األســبوعني
األخيرين من مستويات قرب  1.16دوالر.
وارتفع الدوالر  0.3باملئة في مقابل اليوان
في املعامالت اخلارجية إلى  6.8157يوان.
وكان قد صعد نحو واحد باملئة عن اليوان
اخلارجي في اجللسات السبع املاضية.
واســتقرت العملــة اليابانية ،وهي من
عمالت املــاذ اآلمن أيضا ،فــي مقابل
الــدوالر وســجلت  109.64يــن فــي
التعامالت املبكرة.

وأبرز قادة العالم يغيبون عنه

الصباح الجديد ـ متابعة:
انطلقت أمس الثالثاء ،فعاليات
منتــدى “دافــوس” االقتصادي
العاملي في سويســرا ،وســط
غيــاب قــادة عامليــن بارزيــن،
كالرئيســن األمريكــي دونالد
ترامــب والفرنســي اميانويــل
ماكرون.
وذكرت وسائل إعالم سويسرية،
ان املنتدى الذي انطلقت أعماله،
ويســتمر حتى اجلمعة املقبل،
يعد أفضل فرصة للقاء الرؤساء
التنفيذيــن ومحافظي البنوك
املركزيــة ومــدراء املنظمــات
الدولية ،والسياســيني البارزين،
فيمــا يغيــب عــن فعالياتــه
لهذا العام الرؤســاء الروســي
واألمريكي والفرنســي ورئيسة
الوزراء البريطانية.
ويبحث املنتدى لهذا العام أزمة
املناخ وتباطــؤ االقتصاد العاملي
والثــورة الصناعيــة الرابعــة
وتأثيرها على اجملتمع.
وكان الرئيــس األمريكي دونالد
ترامــب ،أعلن في وقت ســابق،
عدم حضوره املنتدى العاملي في
سويســرا على خلفية استمرار
إغــاق احلكومة فــي الواليات
املتحــدة وفشــل مباحثاته مع
الدميقراطيني.
وتصاعدت اخملاوف مــن أن تؤدي
األزمــات االقتصاديــة التــي
تشــهدها دول عدة منذ أشهر،
إلــى تباطؤ االقتصــاد العاملي،
األمر الذي انعكس على منتدى
دافــوس العاملي في سويســرا،
وقد متثل في غياب عدد كبير من

ان المنتدى الذي
انطلقت أعماله،
ويستمر حتى الجمعة
المقبل ،يعد أفضل
فرصة للقاء الرؤساء
التنفيذيين ومحافظي
البنوك المركزية
ومدراء المنظمات
الدولية

مؤمتر دافوس االقتصادي

الزعماء والقادة.
وتزايدت اخملاوف من أن يؤدي تباطؤ
منو االقتصــاد الصيني ،واإلغالق
احلكومي فــي الواليات املتحدة،
وفرض رسوم جمركية أميركية
علــى دول عدة ،إلى تراجع النمو
في االقتصاد العاملي.
وبينما سجلت الصني أسوأ منو
ســنوي لها منذ عقود ،أضفت
الواليــات املتحدة املزيد من عدم
اليقني علــى الســوق العاملي،

ال ســيما في ظــل التعريفات
اجلمركيــة واإلغــاق احلكومي
الــذي علــى ما يبدو ســيكون
طويال.
وقالــت الصــن إن اقتصادها
توســع بنســبة  6.6فــي املئة
العــام املاضي ،وهــو رقم برغم
أنه جيد لكثير من البلدان ،ميثل
أبطأ منــو للصني خالل  28عاما،
على وفــق ما ذكــرت صحيفة
«واشنطن بوســت» األميركية،

المركزي يتريث بتمديد خطابات
الضمان لشركات الصيرفة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن البنك املركزي العراقي ،أمس
الثالثاء ،عن تريثه بتمديد خطابات
الضمان لشركات الصرافة.
وقال البنــك في بيــان صحافي:
"اســتنادا الى ما جرى طرحه في
املؤمتر االول لشــركات التوســط
ببيع وشراء العمالت االجنبية من
خالل رغبة بعض شركات التوسط
باالندمــاج تقرر التريــث في متديد
خطابات الضمان جلميع شــركات
الصرافة".
واضــاف البنك" :ســيجري اعالم
الشــركات الصرافة بنسبة مبلغ
خطــاب الضمــان الــى راس مال
الشركة التي ســيجري حتديدها
الحقا".

وقــرر البنك املركزي فــي  9كانون
الثاني ان تكون مدة نفاذ خطابات
الضمان الصادرة من قبل املصارف
لصالح شــركات التوســط ببيع
وشراء العملة االجنبية ملدة ستة
اشهر بدال من سنة.
وخطاب الضمان هو تعهد يصدره
البنك بنــاء على طلــب العميل
يتعهد فيــه البنك بدفــع قيمة
اخلطاب حلســاب طرف ثالث وهو
املستفيد فى حالة املطالبة بسداد
قيمته منه خالل فترة معينة.
على الصعيد ذاتــه ،اعلن مصرف
الرافدين ،أمــس الثالثاء ،عن صرف
وجبــة جديدة من ســلفة ضعف
وضعفــن للمتقاعديــن املدنيني
والعســكريني عــن طريــق أدوات

الدفع االلكتروني.
وقال املكتــب االعالمي للمصرف
في بيان له" :مت صرف دفعة جديدة
مــن ســلفة ضعــف وضعفني
للمتقاعدين املدنيني والعسكريني
ألكثر من  1552متقاعد".
وأضاف ،ان "سلفة ضعف وضعفني
تكون حســب تقدير راتب املتقاعد
وتتراوح ما بني  3ماليني و  7ماليني".
واوضح ان "صرف تلك الســلفة مت
عن طريق ابالغ املتقاعد عبر إرساله
رســالة نصيــة تخطــره مبنحه
الســلفة وذلك بعد ان استكمل
جميع اإلجــراءات القانونية ملنحه
اياهــا وصرفها عن طريــق أدوات
الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة
الرصيد املالي اليها".

تراجع مؤشر السوق الياباني
طوكيو ـ رويترز:
هبط املؤشــر نيكي القياســي
الياباني أمس الثالثاء متراجعا عن
أعلى مســتوى في شهر مع اجتاه
املســتثمرين جلني األربــاح التي
حققتها أسهم في اآلونة األخيرة
وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو
العاملي.

وهبط ســهم باناسونيك كورب
في تعامالت بعــد الظهر وأغلق
علــى انخفــاض بلــغ  2.7باملئة
بعــد أن قالت مصادر إن تســا
وقعت اتفاقــا مبدئيا مع تياجنني
ليشــن الصينية لتوريد بطاريات
ملصنع الســيارات التابع لها في
شــنغهاي ،مع سعيها لتقليص

االعتماد على باناسونيك.
وخسر املؤشر نيكي القياسي 0.5
باملئة مسجال  20622.91نقطة،
بعد أن أغلق عند أعلى مســتوى
في أكثر من شهر يوم االثنني.
وانخفض املؤشر توبكس األوسع
نطاقــا  0.6باملئة إلــى 1556.43
نقطة.

أمس الثالثاء.
فــي الوقــت نفســه ،خفض
صندوق النقــد الدولي توقعاته
لنمــو االقتصــاد العاملــي ،إذ
ســلط الضــوء علــى التراجع
احلاد لالقتصــاد في أوروبا ،وحذر
مــن أن مخاطر حــدوث تباطؤ
في االقتصــاد العاملي أصبحت
تتزايد.
ويأتــي هذا اإلعالن فــي الوقت
الــذي يجتمع كبار املســؤولني

التنفيذيــن وقــادة العالم في
مدينة دافــوس السويســرية
في املنتــدى االقتصادي العاملي
السنوي.
وعلــى النقيض مــن التفاؤل
الذي أشــاعه الرئيس األميركي
دونالد ترامب وغيــره من زعماء
العالــم عــن االزدهــار العاملي
في منتدى العــام املاضي ،عبر
املشــاركون هــذا العــام عن
قلقهم من أن الواليات املتحدة

تقوض اقتصادها ،واقتصاد بقية
العالــم ،عبر حرب جتارية وأطول
إغالق حكومي في تاريخها.
وفي الواليات املتحدة ،أثر اإلغالق
احلكومي بالفعــل على النمو،
وفقــا لكثير مــن االقتصاديني.
وتراجعت ثقة املســتهلك إلى
أدنى مســتوى لها في رئاســة
ترامــب ،على وفق مســح آلراء
املســتهلكني أجرتــه جامعة
ميشيغان.

األوراق المالية 31 :شركة متوقفة لعدم
إلتزامها بتعليمات االفصاح المالي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية،
أمس الثالثاء ،مؤشرات التداول،
مبينــا ان الشــركات املتوقفة
لعــدم التزامهــا بتعليمــات
االفصاح املالي بلغت  31شركة.
وقال الســوق في بيان صحافي:
«بلغ عــدد االســهم املتداولة
ســهم»،
()2,028,715,078
مبينا ان «قيمة االسهم بلغت
( )704,929,549دينار».
واضــاف ان «مؤشــر االســعار

 ISX 60اغلق في اجللســة على
( )487,40نقطــة منخفضــا
بنســبة ( )1.40عــن اغالقــه
في اجللســة الســابقة البالغ
( )494.33نقطة».
وبني« :جرى تداول اســهم ()31
شــركة من اصل ( )104شركة
مدرجة في السوق» ،موضحا ان
«عدد الشــركات املتوقفة بقرار
مــن هيئــة االوراق املالية لعدم
التزامهــا بتعليمــات االفصاح
املالي اصبح ( )31شركة».

ولفت الــى ان «عدد االســهم
املشتراة من املســتثمرين غير
العراقيني بلــغ ( )10,262مليون
سهم بقيمة بلغت ( )5,390الف
دينار من خالل تنفيذ ( )5صفقة
على اسهم ( )4شركات».
واكد ان «عدد االســهم املباعة
من املســتثمرين غير العراقيني
بلــغ ( )41,407مليــون ســهم
بقيمة بلغــت ( )61,500مليون
دينــار من خــال تنفيــذ ()34
صفقة على اسهم  3شركات».

انخفاض معدل التضخم السنوي
لـ  ٢٠١٨بنسبة % 0.1
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط ،أمس
الثالثاء ،عــن انخفــاض معدل
التضخم الســنوي خالل العام
املاضــي  ٢٠١٨بنســبة 0.1%
والشهري بنسبة .0.6%
وقال املتحدث الرســمي للوزارة
عبد الزهرة الهنــداوي ،في بيان
صحافــي ،إن «معــدل التضخم
خالل الشــهر االخير مــن العام

املنصرم  ٢٠١٨انخفض بنســبة
 ،0.6%مقارنة مع شــهر تشرين
الثاني الــذي ســبقه ،في حني
شــهد معدل التضخم السنوي
هو االخر انخفاضا بنســبة 0.1%
باملقارنة مع شهر كانون االول من
عام .»٢٠١٧
وعزا الهنداوي اســباب انخفاض
التضخــم خــال شــهر كانون
االول املاضــي الــى «انخفــاض

قســم االغذيــة واملشــروبات
غيــر الكحولية بنســبة ،1.1%
وانخفاض قسم السكن بنسبة
 ،0.7%وقسم النقل بنسبة ،1,7%
وقسم الفنادق واملطاعم بنسبة
 ،»0.1%مشيرا الى ان «التضخم
االساس انخفض مبعدل  0.3%عن
الشهر السابق وبنفس النسبة
مقارنة بشــهر كانــون االول من
عام .»٢٠١٧

تقـرير

إيران تواجه العقوبات األميركية بقرار يستهدف تركيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:

قالت تقاريــر إعالمية إن احلظر ،الذي
فرضه البرملان اإليرانــي ،على بعض
منتجــات تركيا ،ســيكون له «تأثير
كبير» على االقتصاد التركي.
وذكرت صحيفة «حرييت دايلي نيوز»
التركيــة أن البرملــان اإليراني صادق،
قبل يومني ،على مشروع قانون يحظر
استيراد املنتجات التركية ،التي ينتج
بعضها في األصل داخل إيران وتكفي
لتلبية االستهالك احمللي.
وأوضح فاحت كاياباثمــاز ،ممثل رابطة
الصناعيــن املســتقلني ورجــال
األعمال في طهران ،أن القرار سيضر
بالعالقات التجارية بني تركيا وإيران.
وأضــاف «دخلــت اتفاقيــة التجارة
التفضيلية بــن تركيا وإيــران حيز
التنفيــذ فــي عــام  ،2015إذ كانت
تضم قائمة باملنتجات التركية التي
سيجري استيرادها».

وتابع «إال أن طهران حظرت ،في ،2018
عددا مــن املنتجات التركيــة ،التي
كانت ضمن االتفاقية ،في مســعى
ملواجهــة العقوبــات األميركيــة»،
مضيفا «ويوم  20كانون الثاني ،2019
قامــت مرة أخرى بحظــر  61منتجا
تركيا جديدا».
وذكر كاياباثماز أن هذا احلظر أدى إلى
انخفاض صــادرات تركيا إلى إيران مبا
يصل إلى  30في املئة ،مشيرا إلى أن
هذه النسبة قد ترتفع أكثر في حال
استمرار احلظر.
يشــار إلــى أن إيــران تســتورد في
الغالــب املنتجــات االســتهالكية
من الســوق التركية ،مثل النسيج
واملواد الغذائيــة ومنتجات الصحة
ومستحضرات التجميل.
في الســياق ،ذكرت هيئــة الرقابة
على املنتجــات الزراعية الروســية
أمس الثالثاء ،أن روسيا حصلت على
التراخيــص الالزمة من إيــران لبدء
تصديــر منتجاتها من حلــوم الضأن

إليها.
وذكــرت الهيئــة أن وزارة الزراعيــة
اإليرانية اعتمدت املتطلبات البيطرية
والصحية الستيراد هذه املنتجات من
روسيا.
وشددت الهيئة على أن هذه اخلطوة
تفسح اجملال أمام  17شركة معتمدة
لتصديــر منتجات حلــوم الضأن إلى
السوق اإليرانية.
يذكر أن روســيا تعمل منذ سنوات
على زيادة صادراتها من املواد الزراعية،
وقــد جنحت فــي  2018بزيــادة هذه
الصادرات بواقع  20%لتصل قيمتها
إلى  25مليار دوالر.
على صعيد آخر ،قال نائب وزير النفط
اإليراني ،أمير حســن زمانــي نيا ،إن
جميع الدول التي حصلت على إعفاء
مــن الواليات املتحدة لشــراء كمية
محــددة من واردات النفــط اإليراني،
ملتزمة بالعقوبات األميركية.
ونقل موقع وزارة النفط اإليرانية على
اإلنترنت (شــانا) عن زماني نيا قوله:

«ال يريدون شراء حتى ولو برميل نفط
واحد آخر من إيران».
وأضاف أن «برغم العقوبات األميركية
على إيران فإن طهران توصلت ببعض
مشــتري النفط (احملتملــن) اجلدد،
الذين يدفعهم اجلشع والسعي وراء
الربح».
ولم يذكر املزيــد من التفاصيل ،كما
لم يكشف أسماء هذه الدول.
وفرضــت الواليات املتحــدة في آب
وتشــرين الثاني حزمتني شــديدتني
من العقوبات على إيران ،اســتهدفتا
قطاعات النفط والطيران والصناعة
والنظام املصرفي.
وكان الرئيــس األميركــي ،دونالــد
ترامــب ،قد انســحب مــن االتفاق
النووي مع إيران في أيار  ،2018وأعلن
فرض عقوبات على طهــران ،بعدما
استغلت األخيرة عائدات االتفاق في
متويل األنشطة الصاروخية وتسليح
امليليشــيات اإلرهابيــة في منطقة
الشرق األوسط.
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مرحبًا بك في الكونجرس  ..هنا كيف تدير العالم
ستيفن والت
ذبت اجللســة رقــم  116املنعقدة في
الكوجنــرس األميركي ،انتبــاه املتابعني
من جميع أنحاء العالم ،وكذلك وسائل
اإلعالم ،خاصة في ظل الســيطرة من
جانب احلزب الدميوقراطي على مجلس
النواب بقيــادة النائبــة الدميوقراطية
نانســي بيلوســي ،وما قد تسببه من
متاعب إلدارة الرئيــس األميركي دونالد
ترامب ،ولترامب ذاته.
فإن معهد السياسة في كلية كينيدي
فــي جامعــة هارفارد اســتضاف منذ
برنامجــا لتوجيه احلزبني
مدة طويلــة
ً
على مــدى يومني لألعضــاء اجلدد في
الكوجنرس ،بهدف املســاعدة على رفع
مستوى السرعة قبل توليهم السلطة
ً
نقاشا مفع ًما
في هذا العام ،وشهدت
باحليوية والود.
كانت اجللسات غير قابلة للحفظ ،ولم
يتــم اإلفصاح عما قالــه األعضاء في
املنتدى ،أو مــا كان يجب على األعضاء
اجلدد أن يقولوه ردًا على ذلك .إال أن تلك
الفقرة شــكلت أحد النقــاط التي مت
عرضها في املناقشة:
سيداتي وسادتي:
إنه ملن دواعي ســروري أن أكون معكم
هنا بعــد ظهــر اليــوم .تهانينا على
جناحكم االنتخابي ،وآمل أن تســتعمل
مواقفك اجلديدة من أجل الصالح العام
للبالد .أريد أن أقدم لك أفكاري بشــأن
كيفية التعامل مع موضوع السياسة
اخلارجيــة ،ومــن ثــم تقدمي خمســة
اقتراحــات محددة ملا يجب عليك فعله
عندما تكون في منصبك.
مــن حيث كيفيــة التفكيــر في هذا
املوضوع :تذكر أن السياســة اخلارجية
من املفترض أن جتعل الشعب األميركي
أكثــر أمنــا وأكثر رخاء فــي عالم غير
مؤكــد وتنافســي ،مع احلفــاظ على
قيمنا السياســية األساســية .إذا لم
يفعل ذلك ،فهــذا ال ميثل عائد إيجابي
على واشنطن ،فالواليات املتحدة قوية،
غنية ،وتتمتــع «بأمن حر» هائل بالنظر
إلــى موقعها اجلغرافــي ،لكن اخليارات
التي نتخذها في السياســة اخلارجية
ميكن أن جتعــل األمور أفضل أو أســوأ
بالنسبة لنا ولآلخرين.
وبهذا املعيار ،كانت السياسة اخلارجية
األميركية في العقود األخيرة فشالً في
الغالب .ليس كل الوقت ،أو كل شــيء
بالطبع ،ولكن مــن الصعب النظر إلى
ربع القرن املاضي من دون إحساس قوي
بخيبة األمل.
لنفترض أن العالقات مع روسيا والصني
كانــت جيدة قبــل  25عا ًمــا ،اذ عززت
عملية أوسلو األمل في سالم دائم في
الشرق األوســط .اليوم« ،حل الدولتني»
هــو «شــعور كأنــه نكتة قاســية»،
واملنطقة األوســع تعاني مــن العنف
واملعاناة.

الكوجنرس األميركي
قبل خمسة وعشرين عاماً ،لم يتعرض
اإلرهابيون األجانب لالعتداء على الوطن
األميركي ولم نبدأ حربني فاشلتني في
العراق وأفغانســتان بتكلفة عدة آالف
من األرواح وتريليونات الدوالرات.
قبل خمســة وعشــرين عا ًمــا ،كانت
الدميقراطية تنتشــر في جميع أنحاء
العالــم ،اليــوم هي فــي التراجع .في
الواقع ،وفقًا ملنظمة فريدوم هاوس ،فإن
عام  2018قد شــهد العام الثاني عشر
على التوالــي انخفاض فــي معدالت
احلرية العاملية.
قبل خمسة وعشرين عا ًما ،كان االحتاد
األوروبي يتوســع ويخلق اليــورو ،اليوم،
صوتــت بريطانيــا للمغــادرة ،والقوى
الليبرالية بدأت تتجذر في جميع أنحاء
أوروبا.
قبل خمســة وعشــرين عا ًما ،لم يكن
لدى كوريا الشمالية قنابل نووية ،ولم
تكن لــدى إيران قــدرة تخصيب نووية.
ومنذ ذلك احلني ،قامت كوريا الشمالية
والهند وباكســتان باختبار األســلحة
النووية ،وإيران بــات لديها القدرة على
احلصــول على قنبلــة إذا قــررت أنها
تريد ذلك .وعلى طول الطريق ،ســاعد
التدخل العسكري األميركي في إنشاء
دول فاشلة في ليبيا واليمن والصومال
وسوريا وبعض األماكن األخرى ،من دون
أن تلوح لها نهاية في األفق.
إن الواليــات املتحــدة ليســت وحدها
املســؤولة عــن كل هــذه التطورات
املؤســفة ،لكن بصماتها موجودة على
الكثير منها ،في ظل كل من الرؤســاء
الدميقراطيــني واجلمهوريني .لذا عندما

تكون في وظائفك اجلديدة وحان الوقت
للتعامل مع السياسة اخلارجية ،أحثك
علــى إبداء موقــف متشــكك حيال
الكثير من أعمالنــا األخيرة ،والتفكير
في هذه األخطاء املتكررة ،باإلضافة إلى
بعض األشــياء التي قمنــا بها مت على
أكمل وجه.
بعض االقتراحات احملددة
أوالً :عندما سألت طالبي عما اعتقدوا
علي أن أخبركم به ،شــدد
أنــه ينبغي ّ
العديد منهم علــى احلاجة إلى إصالح
مؤسســات الدميقراطيــة األميركية،
والبــدء في ســد الفجــوة العميقة
القائمة بــني أحزابنا السياســية .أنا
موافــق ،في الواقع أنــا أزعم أن إصالح
دميقراطيتنا هنا في الوطن أكثر أهمية
مــن الترويج له في اخلــارج .ال ميكن أن
تكون السياســة األميركيــة صحية
عندما يكــون حزبانا الرئيســان أكثر
حزبيــة من اجلمهور العام ،وهو شــرط
يجعل من الصعب اتخــاذ إجراء فعال
بشــأن أي من القضايا الرئيسية التي
تواجهنا اآلن.
لــذا ،فإنني أحثكم كخطوة أولية على
البحث عن قضايا السياســة اخلارجية
التي ينبغي أن يكون التعاون بني احلزبني
فيها نســب ًيا ســهل التحقيــق .على
سبيل املثال ،يجب أن يكون من السهل
على كل من اجلمهوريني والدميقراطيني
املوافقة على أن احلصول على مزيد من
السيطرة اآلمنة على األسلحة النووية
في العالم (واملواد القابلة لالنشــطار)
أمــر مرغوب فيــه .على محمــل اجلد،

وهل يعتقد أي شــخص أنــه أمر جيد
عندما تكون املواد االنشطارية خاضعة
حلراسة ضعيفة أو غير مضمونة؟ وقد
لعب الكوجنــرس دورًا بنا ًء في هذا اجملال
في املاضــي -وعلى األخــص من خالل
برامــج احلد من التهديــدات التعاونية
لـ - Nunn-Lugarوقــد تصبح اتفاقية
احلزبني بشــأن هذه القضية تشــكل
مبادرة مهمة في هذا الصدد.
ثان ًيــا :يجــب أن تتكاتف املؤسســات
التنفيذية مع مجلس الشــيوخ وإلغاء
تصريــح  2001الســتعمال القــوة
العســكرية .الذي مت إصداره في األصل
ملنح إجراء عســكري ضد القاعدة بعد
 11سبتمبر ايلول ،لكنه امتد إلى ما هو
أبعد من االعتراف في السنوات الالحقة
واستعمل لتبرير أي عمل عسكري ،مثل
قرار جورج بوش أو باراك أوباما أو دونالد
أيضا
ترامب باتخاذه .كما مرر الكوجنرس ً
قرارات منفصلة في عام  2002لتغطية
غزو العراق ،وكال القرارين اآلن عفا عليها
الزمن بنحو مخيف .وقد اســتعملهم
الرؤســاء الالحقون مــن كال الطرفني
إلضفــاء الشــرعية علــى العمليات
العسكرية التي هي في أفضل األحوال
مرتبطة بنحو خاطئ بالواليات األصلية
للكوجنرس ،ويرجع ذلك في الغالب إلى
عدم رغبة الكوجنرس السابق في حتمل
املسئولية عن هذه اإلجراءات بالتصويت
على تصريح جديد.
ً
وبــدال مــن الســماح للمؤسســات
التنفيذية باستعمال القوة مهما كان،
وأينما أراد ذلك ،يجــب على الكوجنرس
إلغاء هــذه التراخيص التي عفا عليها

الزمن ،وإذا ما رأت ذلك مناســ ًبا ،فقم
بالتصويت لألذونات اجلديدة( .السناتور
جيف ميركلي مــن والية أوريجون لديه
مســودة اقتراح جيدة ج ًدا يجب عليك
إلقاء نظــرة عليهــا) .وإذا حصل جون
بولتون على رغبته وقــررت إدارة ترامب
أن تذهب إلى احلرب مع إيران ،فاجعلهم
يصعدون إلى كابيتــول هيل واحلصول
علــى إذنــك أوالً ،اذ أن الدســتور الذي
أقسمتم على تأييده يتطلب ذلك ،وهذا
هو عملك.
ثال ًثــا :التعرف على الصــني .قد يعرف
بعضكــم الكثير عن الصــني بالفعل،
لكــن معظمكم رمبا ال يفعل ذلك .هذا
ليس خطأك رمبــا كان لديك الكثير من
األشياء األخرى التي ميكنك القيام بها
في السنوات األخيرة .لكن خالل العقود
القليلة املقبلة ،سوف تؤثر العالقات مع
الصني وتطور األوضاع السياســية في
آســيا على أمننا وازدهارنا أكثر بكثير
مما يحدث في أوكرانيا وســوريا واليمن
وأفغانستان ،أو معظم األماكن األخرى
في الواليات املتحدة .وهذه ليست حجة
لتجاهل بقية العالــم ،ولكنها حجة
لتحديد أولويات واضحة.
يجــب أن جتعــل مــن أولوياتــك أن
تتعلــم أكبر قدر ممكن عن منافســك
اجليوسياســي اجلاد الوحيــد .لكن من
فضلكم تفهمــوا أن هناك مجموعة
واسعة من اآلراء بشــأن هذا املوضوع،
حيــث يعتقد بعض اخلبــراء أن الصني
سوف تســتمر في صعودها بال هوادة،
فــي حني يصر آخرون علــى أنها تواجه
رياحــا معاكســة متزايدة ،ومــا تزال
ً

أضعــف بكثير مما نحن عليــه ،ورمبا لن
نلحق بهــا أبدا .إذا كنت تريد التصويت
بطريقة مســئولة ،فأنــت بحاجة إلى
معرفة املزيد بشــأن هذا اجلدل وحتديد
املكان الذي تقف فيه.
راب ًعــا :احلصــول علــى تذكيــة حول
العقوبات .قم مبقاومة إغراء التصويت
على عقوبات اقتصادية جديدة في كل
مرة تغضب فيها ممــا فعله بلد آخر ،أو
عندما يأتي إليك بعض أعضاء جماعات
الضغط احمللية أو األجنبية مبشروع قرار
أو خطاب «زميل عزيزي» للتوقيع عليه.
ميكن للعقوبــات أن تكون جــزءا ً قيما ً
من اســتراتيجية دبلوماســية متقنة
الصنــع ،ولكنها تشــبه إلــى حد ما
الشتم :تضيع قيمة الصدمة إذا كنت
تستعملها كثيرًا .واستعمالها ألغراض
رمزية بحتة ،أسوأ من كونها بال جدوى
وهو غال ًبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية.وفي أثناء وجــودك في الكوجنرس ،تذكر
أن الدبلوماســية الفعالة تنطوي على
حل وســط .إذا لم حتصل الدول األخرى
على ما يريدونه عندما يتفاوضون معنا،
فلن يكــون لديهم أي حافــز للتوصل
إلى اتفاق أو االحتفــاظ بالصفقة مع
مــرور الوقت .لــذا يرجى عــدم اتهام
الرئيــس أو ممثلــي «التهدئــة» عندما
يتفاوضــون على ترتيبــات ذات منفعة
متبادلــة ولكن ال يقدمــون لنا كل ما
كنا نريده .هذه ليســت الطريقة التي
تعمل بها الدبلوماسية ،والتظاهر بأن
الواليات املتحدة تســتطيع ببســاطة
إمالء الشروط على اآلخرين هي وصفة
للفشل املتكرر.

خامســاً :كن حذرًا مــن محاولة إعادة
تشــكيل العالــم على صورتنــا .وأن
املثــل السياســية األمريكيــة رائعة،
وقد أقســمت اليمني على دعمها هنا.
لكن ليــس كل مجتمع يشــاطر هذه
االلتزامــات ،وغال ًبــا ما تكــون اجلهود
احلثيثة لنشــر الدميقراطيــة وحقوق
اإلنســان والقيــم الليبراليــة األخرى
ذات نتائج عكســية .ميكننا تعزيز هذه
القيــم على أفضــل وجه فــي اخلارج
من خالل وضــع مثال جيد فــي املنزل
بحيث يــرى اآلخرون أن مجتمعنا يعمل
بنحــو جيــد ويقتنعــون بالبحث عن
شــيء مماثل ألنفســهم .وهذا سبب
آخر يجعلكــم تعملــون جمي ًعا على
معاجلة املواقف الســامة التي تشــل
العديد من مؤسســاتنا السياسية ،مبا
في ذلك الكوجنرس نفسه .كيف ميكن
لنا أن نقــول للدول األخــرى أن تتبنى
الدميقراطية ،وســيادة القانون ،وغيرها
من املفاهيم الليبراليــة عندما يكون
ً
مختال إلى هذا احلد؟
نظامنا اخلاص به
نقطة أخيرة :أشجعكم على أن تظلوا
متشــككني فيمــا تخبرك بــه نخبة
السياسة اخلارجية (وأن تكون منص ًفا،
وأن النخبــة تضــم أســاتذة هارفارد
مثلي) .لذا عندما يأتي شــخص ما إلى
الكابيتــول هيل لإلدالء بشــهادته ،ال
تنظر فقط إلى ســيرته املتألقة ،تعرف
على أنواع السياســات التي ساندوها
فــي املاضي ،ثم فكر في مدى جناح هذه
النصيحة.
عندمــا يخبرك الناس مبــا يجب فعله
بســجالت تتبع ســيئة ،قد ترغب في
استبعاد نصائحهم .كثير.
أيضا.
تأكد من االستماع إلى مكوناتكً ،
ليس فقــط مجموعــات االهتمامات
اخلاصة التي ســرعان مــا جتد طريقها
إلــى مكتبك وتغمر لوحــة مفاتيحك
أيضا أولئك األميركيني
باملكاملات ،ولكن ً
الذين ال يشاركون في الشؤون اخلارجية
كثيرًا .وال يعرف األميركيون أو يهتمون
كثيرا ً بالكثير من السياســة اخلارجية
جزئيــا ً ألنهم يفهمــون أن البلد آمنبالفعل -لكنني أعتقــد أن الكثير من
تنسى:
غرائزهم سليمة إلى حد ما .وال َ
إذا واصلــت التصويــت علــى مبادرات
السياســة اخلارجية التي تفشل مرارًا
وتكرارًا ،فقد تكــون أيامك في املكتب
أقصر مما قد ترغب .حظا سعيدا!
هــذا ما قلتــه لهم ،ال أعــرف كيف مت
اســتالمه ،أو إذا كان لها أي تأثير على
أي من ســلوكياتهم ،علــى الرغم من
أنني أتيحت لي بعض احملادثات املمتعة
بعــد اللجنة مع أعضــاء جدد من كال
الطرفني .ســأكون مهت ًما ملعرفة ما إذا
كان اجلمهور اجلديد قادرًا على حتســني
أداء أســالفهم .يجب عليهــم؛ ليس
بالضبط نقطة عالية للتخلص منها.
ترجمة :مصطفى صالح
املركز العربي للبحوث والدراسات

اختيار اليسار
داني رودريك
كمبريدج
من املعقول أن نقول إن املستفيدين
األساســيني في عالَم السياســة
مــن االنقســامات االجتماعيــة
واالقتصادية التــي أحدثتها العوملة
والتغيــر التكنولوجــي حتــى اآلن
هم الشــعبويون اليمينيــون .فقد
صعــد إلى الســلطة ساســة من
أمثــال دونالــد ترمب فــي الواليات
املتحــدة ،وفيكتور أوربــان في اجملر،
وجايير بولســونارو في البرازيل ،من
خالل االســتفادة من العداء املتزايد
ضد النخب السياســية الراســخة
واستغالل املشاعر املستترة املعادية
للمهاجرين.
كانت اجلماعات اليسارية والتقدمية
مفقودة في املعركــة إلى حد كبير.
ويعكس ضعف اليســار النســبي
جزئيا تراجــع النقابــات واجلماعات
العماليــة املنظمــة ،والتــي كانت
تاريخيــا تشــكل العمــود الفقري
للحركات اليســارية واالشتراكية.
لكن التنازل اإليديولوجي لعب أيضا
دورا مهمــا .فبعد أن أصبحت أحزاب
اليســار أكثر اعتمــادا على النخب
املثقفة بدال من الطبقــة العاملة،
انحازت أفكارها السياســية بشكل
أوثق مع املصالح املالية والشركات.
ظلت العالجــات املعروضة من ِق َبل
األحزاب اليسارية الرئيسة محدودة
على نحــو مماثل :زيــادة اإلنفاق على
التعليم ،وحتسني سياسات الرفاهة
االجتماعيــة ،ونظــام ضريبي أكثر
تدرجية ،والقليل من أمور أخرى .كان
برنامج اليســار يدور بشأن تلطيف
مرارة النظام الســائد وليس معاجلة
املصادرة األساسية ألشكال التفاوت
االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
اآلن ،نستشــعر اعترافــا متزايــد
القوة بــأن السياســات الضريبية
والتحويــالت بلغــت منتهــى دورة
حياتها .فعلى الرغــم من توفر حيز
كبيــر لتحســني أنظمــة الضمان
االجتماعي والضرائــب ،وخاصة في
الواليــات املتحــدة ،هنــاك احتياج
إلصالحات أكثر عمقا للمساعدة في

الشعبويون اليمينيون
متهيد أرض امليــدان لصالح العمال
العاديني واألســر عبر نطاق واســع
من اجملاالت .وهذا يعني التركيز على
املنتجات ،والعمل ،واألســواق املالية،
وعلى السياســات في التعامل مع
التكنولوجيــا ،وعلــى القواعد التي
حتكم اللعبة السياسية.
لن يتسنى لنا حتقيق الرخاء الشامل
مبجرد إعادة توزيع الدخل ببســاطة
من األثرياء إلى الفقراء ،أو من األجزاء
األكثــر إنتاجية فــي االقتصاد إلى
القطاعات األقل إنتاجية .بل يتطلب
األمر إدمــاج العمال األقــل مهارة،
والشركات األصغر حجما ،واملناطق
املتخلفــة عن الركب بشــكل أكثر
اكتماال مــع األجزاء األكثر تطورا في
االقتصاد.
بعبارة أخــرى ،يتعني علينــا أن نبدأ
بإعــادة إدماج االقتصــاد احمللي على
نحــو مثمــر .وينبغي للشــركات
الضخمــة واملنتجــة أن تلعب دورا

بالغ األهميــة في هذا الســياق .إذ
يتعــني عليهــا أن تــدرك أن جناحها
يتوقف علــى املنافــع العامة التي
توفرها حكوماتها الوطنية وشــبه
الوطنية ــ كل شــيء مــن القانون
والنظــام وقواعد امللكيــة الفكرية
إلى البنية األساســية واالســتثمار
العام في املهارات والبحث والتطوير.
وفي املقابل ،ينبغي لها أن تســتثمر
في مجتمعاتها احملليــة ،ومورديها،
وقوتها العاملة ــ ليس على سبيل
املسؤولية االجتماعية ،بل كنشاط
أساسي.
في عصور ســابقة ،كانت احلكومات
تنخرط في أنشطة اإلرشاد الزراعي
لنشــر تكنولوجيات جديدة لصالح
صغــار املزارعــني .ومــن املمكن أن
نتبــني اليــوم دورا مماثال ملا يســميه
تيموثــي بارتِــك من معهــد أبجون
ألبحاث تشــغيل العمالة «خدمات
اإلرشــاد الصناعــي» ،وإن كانــت

األفكار ذاتها تنطبــق على اخلدمات
اإلنتاجية أيضا .وبوســع احلكومات
التي تتعاون مع الشركات لتشجيع
نشر التكنولوجيات وأساليب اإلدارة
اجلديدة املبدعة على بقية قطاعات
االقتصــاد أن تســتفيد مــن ذخيرة
راسخة من مثل هذه املبادرات.
يتعلــق مجال ثان مــن العمل العام
باجتــاه التغيــر التكنولوجي .كانت
التكنولوجيــات اجلديدة مثل األمتتة
(التشغيل اآللي) والذكاء االصطناعي
حتل محل العمل البشري عادة ،مما أثر
سلبيا على العمال من ذوي املهارات
املتدنية بشــكل خــاص .لكن هذه
احلال ليســت حتمية في املستقبل.
فبدال من تبني سياسات (مثل إعانات
الدعم الرأسمالية) التي تشجع عن
غيــر قصد تكنولوجيات تســتغني
عن العمالة ،تستطيع احلكومات أن
تعمل على تعزيز التكنولوجيات التي
تزيد من الفرص املتاحة للعمال األقل

مهارة في سوق العمل.
في كتابــه الوقور بعنوان «التفاوت»،
تساءل اخلبير االقتصادي الراحل توني
أتكينســون حول احلكمــة من دعم
احلكومات لتطوير مركبات مستقلة
دون إجراء الدراسات الواجبة للتأثيرات
التي قد يخلفها ذلك على ســائقي
سيارات األجرة والشاحنات .وفي وقت
أقرب إلى الزمــن احلاضر ،كتب خبراء
االقتصاد دارون أســيموجلو ،وأنطون
كورينــك ،وباســكوال ريســتريبو
حول الكيفية التي ميكن بها نشــر
تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعي
بطرق جديــدة لزيــادة الطلب على
العمالة ،على سبيل املثال من خالل
السماح للعمال العاديني باملشاركة
في أنشطة كانت في السابق بعيدة
عن متناولهم .لكن التحرك في هذا
االجتاه يتطلب جهــدا واعيا من ِق َبل
احلكومات ملراجعة سياسات اإلبداع
واالبتكار وإنشــاء احلوافــز املالئمة

للقطاع اخلاص.
حتتــاج أســواق العمل أيضــا إلى
إعــادة التــوازن .فقــد أدى إضعاف
النقابــات وتدابير حماية العمال إلى
تآكل املصادر التقليدية للســلطة
املوازنة .وقد أظهــرت أبحاث حديثة
أن الشــركات حتتفظ بكم كبير من
القدرة على املساومة ضد املوظفني،
مما يســمح بكســاد األجور وتدهور
ظروف العمــل .ويتطلب عكس هذه
االجتاهات مجموعة من السياســات
الداعمة للعمال ،مبا في ذلك تشجيع
إنشــاء النقابات ،وزيــادة احلد األدنى
لألجور ،وتوفير املعاييــر التنظيمية
املناســبة للعمال في ظل «اقتصاد
العمل املؤقت».
وميثــل التمويل مجــاال آخر يتطلب
جراحة كبرى .الواقــع أن القطاعات
املالية في أغلب االقتصادات املتقدمة
تظل متضخمة .وهي تفرض مخاطر
مستمرة على االستقرار االقتصادي

دون تقــدمي أي فوائــد تعويضية في
هيئة استثمارات متزايدة في أنشطة
إنتاجية .وكما زعمــت الباحثة أنات
أدماتي من جامعة ستانفورد وآخرون
لفتــرة طويلــة ،فإن البنــوك حتتاج
على األقل إلى متطلبات أعلى فيما
يتصل برأس املال فضال عن تشــديد
الرقابة التنظيمية .والواقع أن إفالت
املؤسســات املالية دون عقاب تقريبا
من أزمة  2009-2008ينبئنا بالكثير
عن قوتها السياسية.
كما تنبئنا إخفاقات التنظيم املالي،
فعلــى الرغم من أهميــة مثل هذه
اإلصالحــات االقتصادية فإنها حتتاج
إلى التكميل بتدابير تعالج أشكال
التفــاوت في القدرة علــى الوصول
إلى عالَم السياســة .الواقع أن عقد
انتخابــات في الواليــات املتحدة في
أيام العمل ،وليس خالل عطلة نهاية
األســبوع أو العطالت الرســمية ــ
جنبا إلى جنب مع قواعد التسجيل
التقييدية ،والتالعب في توزيع الدوائر
االنتخابيــة ،وعــدد ال يحصــى من
القواعد االنتخابيــة األخرى ــ يدفع
بالعمال العاديني إلى وضع غير موات
إلى حد كبيــر .ويأتي كل هذا إضافة
إلى قواعد متويل احلمالت االنتخابية
التــي مكنــت الشــركات وأعضاء
اجملتمــع األكثر ثراء من ممارســة قدر
مفرط من النفوذ على التشــريعات.
ســوف يواجــه احلــزب الدميقراطي
اختبــارا حاســما فــي االنتخابات
الرئاسية األميركية املقبلة ،بعد أقل
من عامني .وفي غضون ذلك ،عليه أن
يختار .فهل يظل احلزب الذي يضيف
كســبات ومحليــات الطعم إلى
ُم ِ
النظام االقتصادي غير العادل؟ أو هل
ميلك من الشــجاعة القدر الكافي
للتصدي ألشــكال التفاوت الظاملة
مبهاجمتها عن جذورها؟
ترجمة :إبراهيم محمد علي
دانــي رودريــك أســتاذ االقتصــاد
السياســي الدولــي فــي كليــة
كينيدي في جامعــة هارفارد ،وهو
مؤلف كتاب «حديــث صريح حول
التجــارة :أفكار من أجــل اقتصاد
عاملي عاقل».
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
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ثقافة

رؤية

ّ
تتحول إلى صيغة مرئية في السينما
الرواية ..حين
هدى الهرمي
ال تســتأثر الرواية باالبداع وإمنّا هي فرع
هم من شجرة األدب امل ُ ّ
الفن
تجذرة من
ّ
ُم ّ
ُ
همة و املُعتمدة
مل
ا
روافــده
احدى
فكانت
ّ
على احلبر ،لينصاع للســرد و الوصف و
ذلــك الصراع القائم بني الشــخصيات،
و هي تعتمد على قواعــد فنية جتعلها
ُمنفردة في صيغة االبداع و مختلفة عن
سائر الفنون األخرى.
ُعد الســينما نوع مــن الفنون
بينمــا ت ّ
القائمــة علــى الصــورة و الصــوت ،و
يتم ّيز بتقنيات و ســمات عديدة جعلته
يستحوذ على االبداع املرئي ،بشكل ماتع
في طرحه ملواضيع معرفية و وثائقية ال
تخلو من التأثير ،و رمبا هو محاولة ناجحة
أيضا للموازنة بني القضايا االنســانية و
مهمته الفنية و املبهرة بشكل بصري ،و
ّ
لكن من خالل تلك اجلدل ّية القائمة بينه
و بــن الرواية ،التي طاملــا تناولت الواقع
االنســاني بــكل ابعــاده و جتلياته لكن
بنتف من اخليال و هــو امر مثير و جذاب
لرصد هذا االقتباس الــذي ّ
ظل ُمفتعال
القتحام عوالم الرواية و البحث في عمق
شــخصياتها و هواجسهم التي تختال
بني الوهــم و احلقيقة و االمــل و االلم
...فهل ميكننا اســتنادا لهاته اجلدلية ان
ن ُعزّز قيمة السينما و تقنياته املرئية في
الولوج الى اغوار الرواية بنجاح ،و اضفاء
املزيد من االبهــار للعمل االدبي بصناعة
عمالقة ت ُ ّوسع امداء الرواية دون تشويه او
اســفاف في حق االبداع و مصادرة جلهود
الكاتب ؟
عد عصرنا احلالــي عصر ثقافة الصورة
يُ ّ
بامتياز ،حيث اجتاحت الوســائل املرئية
بــؤرة التلقّ ــي ،بل و جلبــت اليها امناط
حديثة الستقطاب فضاءات الدهشة من
خالل فرض ســلطتها على عديد اجملاالت
االبداعيــة و الفنيــة ،لتتنامى صناعة
الصورة و الصــوت بعد االفالم الصامتة
التي رُجمت باحلوار ،و خالل مائة ســنة
قدمت الســينما اهــم عمالقة االدب و
ّ
خاضت جتربة االقتبــاس لروايات عاملية،
كما تخ ّلصت من تقنياتها الكالسكية
من خالل التشــاكل الزمانــي و املكاني
مما اكســبها عمقا ملحوظا و رونقا اخر
شجع اخملرجني السينمائيني على صناعة
فقدمت جلمهورها العريض
ُمســتق ّلة،
ّ
مأدبة مرئية و ســاهمت بشكل او باخر
في انتشار هذه الروايات املُلهمة لها.

االدب والسينما
و
اجللي أ ّن الســينما ،استطاعت جذب
ّ
جمهــور عريض من ُقــراء االدب بعد ان
انحازت الــى العمل الروائــي و احدثت
ذلك التوافــق واالنســجام ،مع اضافة
ملسات تقنية و حبكة درامية ،ساهمت
في جناح العديد مــن االفالم
فتوهجت
ّ
النصوص الروائ ّية لتُضفي عليها جودة
و سحرا و شاعر ّية ،و ّ
لعل رواية
« التيتانيــك « التــي ظلــت مغمورة
لفترة ،لكــن النجاح اخلُرافــي للفيلم
أهلــه لدخول قامــوس غينيس لالرقام
القياسية بحصوله على  11اوسكار.
و من االعمــال الروائية التــي قدمتها
السينما بصيغة مرئية مبهرة و َع ّرفت
مبؤلفيهــا ،روايــة « العطــر « لباتريك
روســكنيد  ،اضافــة الــى العديد من
الروايات التي منحتها شــهرة و عمقا و
جدية في املعاجلة الدرامية رغم ضعف
حبكتها الفنية و الشكلية منها رواية
« احلــب في زمــن الكوليــرا « لغابريال
غارســيا ماركيز و « شــفرة دافنشي»
لدان براون.
و متاشيا مع ما عرفته السينما العاملية
مــن تنامي ظاهــرة اقتبــاس االعمال

يعدّ عصرنا الحالي عصر
ثقافة الصورة بامتياز،
حيث اجتاحت الوسائل
ّ
التلقي ،بل و
المرئية بؤرة
جلبت اليها انماط حديثة
الستقطاب فضاءات
الدهشة من خالل فرض
سلطتها على عديد
المجاالت االبداعية و
الفنية ،لتتنامى صناعة
الصورة و الصوت بعد
االفالم الصامتة التي
رُجمت بالحوار

الروائيــة و حتويلهــا الــى افــام ،فقد
اكتســحت ايضا العالم العربي و أث ّرت
بصفة ملحوظة على السينما العربية،
ممّا فســح اجملال لهــا ان ت ُ ّوطد عالقتها
باجلمهــور العريض و تعرف ن ُقلة نوعية
مثل فيلم «دعاء الكروان» لطه حسني
و «الرباط املقــدس» لتوفيق احلكيم و «
االرض « لعبد الرحمان الشرقاوي.
و رغــم االختالف اجلوهري بــن االدب و
الســينما مــن حيث البنيــة الفنية و
اســلوب التلقي ،فقد كانــت العالقة
بينهما على غاية من العمق و االثراء ،مما
جعل السينما خير مجال يُعتمد عليه
في سبيل انتشار الكاتب بقطع النظر
عن الترجمة الى عديد اللغات االجنبية،
و اضحى اقتباس العمل الروائي واحد من
اقصى ما ميكن ان يطمح اليه اي كاتب
للحصول علــى اكبر قاعدة شــعبية
تضمن العماله البقاء و الرسوخ.
و لعل جنيب محفوظ هو اكثر من ُحظي
التوهج االســتثنائي في السينما
بهذا
ّ
العربية ،من خالل مجموعة من الروايات
التي حتولت الى افــام و اقتحمت وعي
اآلخر املتلقــي البســيط ،لترتقي الى
مصاف االثار الفنية و االنسانية اخلالدة
الى يومنا هذا.
عد مــن عمالقــة الروائيني في
فهــو ي ُ ّ
العالم العربــي  ،و أول كاتب عربي حاز
جائزة نوبل لالداب ،و اضافت اعماله الى
الســينما املصرية الكثيــر من العمق
مبحاكاتها للواقع لتُخ ّلف بصمة ُمؤثرة
في القرن املاضي ،و ســاهمت بشــكل
او بآخر في انتشــار رواياته امللهمة لدى
شريحة هامة من القراء.
من اهم اعماله الروائية التي حتولت الى
افالم روايــة « اللص و الكالب « و « زقاق
املــدق» التي ظلت محفوفــة باالبهار و
ذلك التأثير املت ّوج بروعة االقتباس .
االديــب امبرتــو ايكــو :ليس ســهال
التعبير في الســينما عن ما موصوف
على الورق
اما الســينما البوليوودية فهي ال تخلو
ّ
من االقتبــاس ايضا ،فقد حــ ّول اخملرج
ســاجناي رواية «ديفداس» الشهيرة الى
فيلم ،و هــي للروائي و القاص البنغالي
ســارات تشــاندرا ،و قد تباينت طريقة
املعاجلــة و الطرح لكنها فــي النهاية
جســدت روح الرواية و بقيت ناقال أمينا
ّ
لهــاُ ،مضيفا عظمــة بصر ّية و حبكة
عد هذا العمل نسخة
درامية هائلة .و ي ُ ّ
ثالثة و حديثة بعد ثمانية عقود ليصبح

احالم مســتغامني خير مثال على ذلك
اضافة الــى رواية « العجــوز و البحر»
ألرنست
همنغــواي و احلاصلة علــى جائزة نوبل
لألدب حتى انه حني شاهد الفيلم خرج
قبل نهايته صارخا في الظالم « ليست
هذه قصتي «.

غالف رواية العطر

مدخال مرئيــا ،تط ّرق الى حال الهند في
بداية القرن العشرين  ،و مبستوى تقني
ُمتطور و اســتعمال هائــل للمؤثرات
اخلاصــة ،و املُالحظ ان ســاجناي برع في
احلفاظ على التشــويق مع احلرص على
امانة نقل ســير االحداث في الرواية ،و
استحدث بذلك حركة وطنية حداثية
فــي االدب الهندي ،و كانت مناســبة
الستحضار الشــخصية املَنس ّية الى
حيز الوجود مرة اخرى.
لكن لنا ان نتساءل عن اشياء كثيرة قد
تتع ّرض اليها الرواية من خالل اقتباسها
و تطويع احلبر الى مشــهد مرئي ،و في
هذا االطار يــرى الروائي االيطالي البرتو

موزافيــا ان الروايــة قد تتعــرض فيها
اشياء للحذف و االقصاء عندما تتح ّول
الى فيلم ،الن للســينما حــدود و هي
تســتطيع ايضا ان تنجز اشياء رائعة و
ُمدهشة ال يســتطيعها األدب من اجل
انشاء واقع جديد متاما.
اما الفيلسوف و الروائي االيطالي أمبرتو
ايكو فهو يقــول « ليس ســهال دائما
التعبير في الفيلم عن أشياء موصوفة
علــى الورق  ،أشــياء ســوف يفهمها
القارىء آليا» .
لذلــك ال تخلــو بعــض االعمــال
السينمائية من تشــويه للرواية فنيا و
ادبيــا و لعل «ذاكرة اجلســد» لكاتبتها

مراكب األمل
حسين نهابة
مشلول ٌة أطراف اصابعي
وحتى أفكاري
توسدت املرار َة صدري
وصارت طعما ً يُالزم لساني
ْ
صارت لوناً،
ْ
يلف أجفاني ورائحة أشمها.
كل شيء صار مرا ً

وأنت،
ِ
صرت تساوين حجم املرارة
ِ
واخليبة واخلديعة
منحك صوجلان قلبه
انا الذي
ِ
وق ّلدك مفاتيح حكمه
وعبدتك ربة ،أكثر منك امرأة،
ِ
حزنك
وقفت في باحة
انا الذي
ُ
ِ
فنارا ً
أهدي مراكب األمل والفرح
عينيك،
الى شطآن
ِ

أشباح اليأس واخلوف
َ
واطردُ
والقلقُ
عنك
ِ
وال ّو ُح للنجم ِة املعلقة
حلمك
في سماء
ِ
قرطك،
بجانب
وتستقر
أن تنزل
ِ
فتشعني أكثر
أحبك اكثر.
وأصي ُر
ِ
استطعت أن تنسني؟
كيف
ِ
مللت ســؤال الطريــق عن طيف
ُ
وجهك
ِ

بك،
ُ
وفقدت امياني ِ
وطويت تلك الرجفة التي تخضني
ُ
وزعمت اني انا اآلخر ،نسيت.
ُ
انتظرتك
كم
ِ
ْ
اليك
الوصول
حبال
ت
ك
ح
وكم
ُ
ِ
ِ
اشتهيتك،
كم
ِ
اردتك،
كم
ِ
اختفيت،
ولكنك
ِ
ِ
واخترت أن تنسني،
ِ
وحدي أنا ،من زعم أني

حبيب ُمرجتى،
ٌ
ّ
ذكراك
وحدي أنا ،من خلد
ِ
على هيكلي،
بإسمك على باب القلب
وختمت
ُ
ِ
وأبيت إالّ انتظارك،
ُ
حتى فات عمري،
ولم يفت بعد،
قطارك.
على محطتي،
ِ

من اعمال بتول الفكيكي

شعر

شركات اإلنتاج والتجارة بالسينما
و من جانــب اخر ت ُعبــر صناعة االفالم
الروائيــة جتارة ُمربحة و اســتثمار جيد
لالربــاح و جني اهتمام النقاد مع حصد
اجلوائز العاملية ،اذ جتاوزت َمبيعات افالم
الروائــي ســتيفن كينغ و هو اشــهر
كاتب رعب  350مليون نســخة و بلغت
اعماله املُستوحاة من عوامله الروائية و
املُقتبســة ما يقارب  214عمال متنوعا
بني افالم قصيرة و طويلة ،و يكفي القول
ان هناك ما يقارب  25عمل ســينمائي
و تلفزيونــي ُمقتبس مــن رواياته جاري
اعدادهم للعامني القادمني.
فهــي
اما أجاثا كريســتي
ُعد اعظم
ت
ّ
كاتبة للروايات البولســية حتى اآلن  ،و
ُقدرت مبيعاتها اكثر من مليار نســخة
لتتصدر االفالم املُقتبســة
من رواياتها،
ّ
من رواياتها شبابيك التذاكر في قاعات
عاملية.
ُ
ان
الــك ّل يَجزم ان املســتقبل للصورة
املرئية و ان العمل الســينمائي اصبح
ُمنفتحا اكثر ،و ُمكتسحا بق ّوة لوجدان
حد
املُت ّلقــي املثقــف و العــادي على ّ
حد ذاته رهان للرواية و
السواء ،و هذا في ّ
ّ
رمبا مخاطرة ،لكن
يظل احلسم للكاتب
فيما يراه جديرا بابداعه دون الوقوع حتت
طائل قانون العرض و الطلب.
و بدون احلكم على جتــارب العديد فاننا
نعيــش اليــوم علــى وقع الســينما
كمساحة جذب لنصوص و شخصيات
أدبية في كامل اصقاع العالم ،و حسب
كلود موريال و هــو الذي يُعتبر من أهم
ُكتاب السينما و ُم ّ
نظريها « ان السينما
تتمتع بأكثر الوسائل اقناعا في اقتناص
الشاعري اوال النها ال ُت ّمده.
أي
و فــي خضم االئتــاف و االختالفّ ،
مستقبل للرواية بعد ان تنامت صناعة
الصورة بشكل ُمتطور و ذو نسق سريع،
في ّ
ظل نزعة اســتهالك ّية نحو اقتحام
كل مــا هو مرئي و ُمريــح مقابل عالم
الكتب ّ
الشاق الذي يُكابد في عصر هذا
االنفتاح البصري الشاسع .

دراسة

الشاعرة منور مال حسون  ..عندما

يستوحش اللبالب شرفته المهدمة
فاروق مصطفى
(مرافئ ضبابية) مجموعة شــعرية للشاعرة
الكركوكية (منور مال حسون) يتصدرها إهداء
مكرس الــى بعلها وولديهــا وابنتيها  ..وهذا
اإلهداء مدخل قرائي صالح الى عاملها الشعري
ألنهــا ال تريــد أن تتــرك وحيدة فــي رحالتها
وأسفارها بني متاهات املرافئ الضبابية ،الزمان
ّ
ودب البوار في محيطها وهي بحثا
خط ذبولــه ّ
تهديهم
أن
تريــد
الكيميــاء
زهرة
عــن
ً
نبض
َ
حنينهــا وارتعاشــات لهفتها ملواســم ّ
لعل
اإلزهرار يعود اليها من جديد.
ال أذكر متى بالضبط تناهى اســم شــاعرتنا
(من ّور) الى مسامعي ،أعرفت اإلسم عن طريق
كتاب (تسعة شعراء من كركوك) أم عن طريق
جريدة (صــوت التأميم) ورمبا عــن طريق أخي
الدكتور (فائــق مصطفى) الــذي حدثني عن
إحدى مشــاركاته في مهرجــان املربد وكيف
التقى هناك بالشاعر الراحل (قحطان الهرمزي)
والسيدة (منور) أو عن طريق محادثات األصدقاء
األدبية واألسماء النسوية التي كانت تتألق في
فضاءات كركوك.

ومبرور األيــام
أصبحــت وكأنني أعــرف هذه
ُ
الشــاعرة ،بل أعرفها من ســنني طــوال ،ثم
جاء إصدارهــا (مرافئ ضبابيــة) هذا الكتاب
الــذي وصل الى العديد من معارفي وأصحابي
وتصافحــت معه أيــد ٍ ِكثار إال يــدي ،وطال
انتظاري لــه إال أنه بــدا مثل الزائــر الذي ال
يجيء ولم يأتِني إال فــي طبعته الثانية ،بعد
أن
تضببــت في تلــك املرافئ التــي يغطيها
َ
الضباب .وإن الشاعرة تعلم أنه ال شيء هناك
دون طائــل .فلهذا فهي متضــي في طريقها
بحثا عن جمرة الثلج ،ولكنها عندما يصيبها
الكالل تأوي الى ذاتهــا ،ويا حلزنها جتد اللبالب
فيها يفتقد شرفته كي يتسلقها و يتعرشها
.
تقول في نصها (مرافئ ضبابية) وفي مقطعه
األول:
« أعود الى ذاتي أحتضنها!...
لكن !!.ماذا ...لو؟!
ماذا لو واجهني
اللبالب فيها
ُ
وهو ميوت حسرة
من دون شرفة يتسلقها؟! «

وأعتقــد جازما بأنــه يصح ان تتوج شــاعرة
لالخضرار وباذرة اإلزهرار في ّ
كل األمكنة التي
َ
وعشش فيها اليباس.
أ ْم َحلت
وفي نصها الــذي وســمته ب (ينابيع ملونة
ثمان مــن املقاطع
األســرار) اشــتمل علــى ٍ
الومضيــة ،مقاطع قصيرة ولكن يشــوبها
التكثيــف ،وتقدم نفســها بغنائيــة عالية
وتكشف لنا عن بوح كلماتها وما تكتنز فيها
من معاناة وما تتكبد من أوجاعها املســتمرة
لتض َع لنا جمال كلماتها ،تقول:

الشاعرة (منور) مستهامة بعالم األلوان فهي
تلون األشياء ،تلون املشاعر ،تلون اجلماد وبهذه
األلوان تثري عوالم قصائدها ،فأنا معها أهتف
النص َعينه ِ:
في املقطع الثالث من
ِّ
« إذن !! .من أين يحاصرنا اجلوع
أيها الفقراء ؟!
ما دام جلوعنا لو ٌن أسمر
كلون ثرى وطني .؟! «
لقد شــاع في الشعر العراقي احلديث تعاطي
األلوان وتلويــن املفردات باحلــزم اللونية .وقد
ظهر هذا جليا ً عند السياب والبياتي وسعدي
يوســف وشــاعرتنا هي األخرى تذهــب وراء
فراشات األلوان ،تريد اقتناص أجملهن ثم متنح
هذه األلوان لكلماتهــا ،فهناك تزهر وتضوع،
تقول:
تخصنا
« قوافينا التي
ّ
ترانيم وأحلان من عطرنا..
وإنّا مثل القزح
يهب الكون ك َّل االلوان« .
وال يخفــى على الناظر فــي نصوصها ،فإنها
هائمة باللون األخضر .وقد أســلفت في هذا
املوضوع في مقالــة كتبتها عن مجموعتها

غالف اجملموعة الشعرية
الثانية املوسومة ب (طالسم العطش) وحتى
هي فــي مجموعتها التي نحن بصددها ،جتري
وراء هذا اللون الذي ت َّيمها ،حيث يهيمن على
تشــكيالت مناخاتها ،فهو يُع ُّد مبثابة املعادل
املوضوعــي ملا ح َّل من ال َبــوار ،وأحاط اجلفاف ُ
َ
وامل ُل مبحيطها الذي تعيش فيه ،فغدت وتاقت
الغيوم
الى
الســ ْمحاء التي تعيد النماء الى
َّ
قلب األراضي القفر.
« والقصص احلبلى بألف معنى
كمطر يتساقط أخضر َ قطرة ً قطرة

من غيمة خضراء
عاهدت أن تغسل أيامنا الضيابية «
عهدي بالشــاعرة الغضب ينــزف في قلبها،
حزين ي َ ِح ّن الى شــرفته املهدمة
اللبــاب
ألن
ٌ
َ
دب في أشجارها
الذي
اليباس
تشكو
واحلدائق
َّ
والذبول الذي أمــات أزهارهــا والكهاريز هي
األخرى تتلهف الى معانقة مياهها.
لو عدنــا الى نصها املعنــون ب (لك وألجلك)
فتعاطت تلوين (جزر خضــراء) و(مطر اخضر)
و (هالل أخضر) و (بحر أخضر) و(شــعر أخضر)

« قبل أن يتفجر العسل
في شفتي..
جمعت كلماتي،
َ
ونسجت منها
سمفوني ًة لم تسمعها
أذ ُن أحد بعد « !..
وفــي حقائــب الشــاعرة املزيد مــن أوراقها
املنتظرة ،ألنها ما زالت مســتمرة في رحلتها
الشــعرية وهي شــاعرة هيام جوالة تطوف
مرافئ األيام لتعود لنا وهي محملة بأشــعارٍ
جديدة مغتسلة بأمطارها اخلضراء ،يبرق فيها
ضَ وع ُ اجلزر الغريبة وشوق السفائن في اإلبحار
نحو اآلفاق البعيدة.
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

االحتاد وترتيب البيت الداخلي
املؤمتر األول لالحتاد الوطني
الكردستاني
* ما الذي دفعكم لعقد املؤمتر احلزبي
األول لالحتاد الوطني؟
 بعــد اإلنتفاضة حصل تقــارب بنيجميع األجنحة داخــل اإلحتاد الوطني،
وإتفقــت علــى البحث عن أســلوب
جديــد إدارة شــؤون احلــزب ،ونضجت
هــذه الفكرة عنــد أغلبيــة الكوادر.
وتطلبــت احلاجــة أيضا الــى صياغة
سياسة جديدة تتماشى مع التطورات
الدراماتيكية التــي حصلت وبعصرنة
اخلطاب السياســي ،كل ذلك أدى الى
التفكير بعقد املؤمتر احلزبي ،ويكون أهم
أهدافه توحيد العصبــة واخلط العام
وإنتخاب قيادة جديدة للحزب ،وصياغة
تكتيكات سياســية جديــدة لتعامل
احلزب مع املستجدات .وكان القصد من
سياسة جديدة هو املوقف من األحزاب
الكردســتانية األخرى وكيفية التعاون
والتعامــل معها وخاصة مــع البارتي،
وصياغة سياســة موحــدة للجميع
مبا يوصلنــا الى إعادة بناء كردســتان
على أساس مؤسســاتي واإلستعداد
لتنظيم اإلنتخابات البرملانية وتشكيل
احلكومة ،كانت هــذه أهداف ومهمات
املؤمتر الذي أنعقد في تلك الفترة.
* وما شكل املؤمتر الذي رغبتم بعقده؟
 أنا شخصيا كانت لي عدة مطالب:أوال :كنــت أفضل وأدعو أن يكون مؤمترا
حقيقيا وشــفافا ومنتخبــا من قبل
أعضــاء وكوادر اإلحتــاد الوطني ،ولكن
لألســف حدثت تقصيــرات وخروقات
كثيرة منها ،أن بعض الرفاق رشــحوا
أسماء إضافية في مناطقهم لعضوية
املؤمتر حتــى يزيدوا من عــدد املندوبني
املواليني لهم.
ثانيــا :حدثت تكتــات داخــل املؤمتر،
وكانت تكتات المبدئية ،فالكل سعى
لتغليب جناحه على اآلخر لتأمني زيادة
عدد مرشحيه الى اللجنة القيادية.
إضافة الــى ذلك كانت هنــاك فكرة
بتقليــص صاحيــات مــام جــال،
وإصطلحــوا عليه بـ(تقليص وحتجيم)
ســلطة مام جال في املؤمتر ،وجتســد
هــذا التوجه أثناء الترشــيحات أيضا،
فالكل حاول مــن موقعه أن يصل الى
عضوية القيادة من دون أي حساب فيما
إذا كان مؤها لذلك أم ال؟ ومع ذلك وألن
املؤمتر كان خيار أغلبيــة أعضاء احلزب
وســادته أجواء دميقراطيــة ،خصوصا
بعد أن أنتخب األخ شــازاد صائب إلدارة
أعماله وأدى واجبه بكل جدارة وإقتدار
وذكاء ،لذلــك أعتقد بأنــه كان مؤمترا
ناجحــا وحقق أهدافه الــى حد بعيد.
ومــا أهمني وأصريــت عليه هي فقط
املصادقة على التقرير السياسي الذي
كتبته أنا بنفســي وبينت فيه املوقف
مــن احلكومة واملفاوضــات وتصوراتنا
لإلنتخابات البرملانية وتشكيل احلكومة
القادمة ،وبعد مناقشات وإجراء بعض
التعديات جرت املصادقة عليه.وبعدها
لم تعد تهمني بقية املســائل مبا فيها
مسألة تقليص صاحيات األمني العام
مام جال.
*هــل كان باإلمــكان إنتخــاب جلنة
قيادية أفضل ،وإذا كان جوابك بالنفي
فما كانت األسياب؟
 لم يكــن باإلمكان أفضــل من ذلك،وأريد أن أقول شــيئا بهذه املناســبة
كانت احلرية متاحــة الى أبعد حدودها
أمام اجلميع حتى وصل األمر في بعض
األحيــان الى حد التســيب والفوضى
داخل صفوف اإلحتاد .فهناك مجموعة
من الشــباب ومناضلي اجلبــل كانوا
يرون أنفســهم أحق وأجــدر بعضوية
القيادة ،ولذلك رشــحوا أنفسهم من
دون أن يبالوا بإمكانياتهم ومؤهاتهم
وقدراتهم وخبراتهم ووعيهم الثقافي
لتبوأ تلك املواقع القيادية.
*و كيف متكن املؤمتر من إحتواء كل هذه
التوجهات و اخلروج بقرارات مرضية؟
 كمــا حتدثت آنفا ،صــادق املؤمتر علىالتقريــر السياســي وضمنته جميع
تصوراتــي وأفكاري ،ولــم تعد تهمني
املســائل األخرى ،وإعتقد بأنني حققت
نصــرا كبيرا بذلــك التقريــر وإقراره،

علي واليتي

املال بختيار

إتسم اإلتحاد الوطني منذ بدايات تأسيسه بعدة سمات ثورية جسدها بساحة النضال
الثوري ،إحداها هي الوفاء ،أتذكر أن األخ نوشيروان دخل في نقاش مع بعض الرفاق الذين
شكلوا جماعة (راية الثورة) وقال لهم "إن ظننتم بأن تاريخنا النضالي يبدأ بيوم تأسيس
العصبة ،فأنتم مخطئون ،فالشعب الكردي يواصل نضاله منذ عشرات السنين ونحن جئنا
لنديمه ،عليه يجب أن نحترم كل المناضلين الذين سبقونا بهذا الدرب".
وإعتبرت ما دون ذلك من األمور الثانوية
التي ال يجب أن أشغل نفسي بها.
عودة جماعة (راية الثورة)
الى صفوف اإلحتاد الوطني
*بعــد املؤمتر بــدأت موجــة إنضمام
القوى اليســارية الى اإلحتــاد ومنها
جماعة (راية الثــورة) ما تأثيرات تلك
العودة على اإلحتاد الوطني؟
 إتســم اإلحتاد الوطني منــذ بداياتتأسيســه بعدة سمات ثورية جسدها
بســاحة النضال الثــوري ،إحداها هي
الوفــاء ،أتذكر أن األخ نوشــيروان دخل
في نقــاش مع بعــض الرفــاق الذين
شــكلوا جماعــة (راية الثــورة) وقال
لهم "إن ظننتــم بأن تاريخنا النضالي
يبدأ بيوم تأســيس العصبــة ،فأنتم
مخطئون ،فالشــعب الكردي يواصل
نضاله منذ عشــرات الســنني ونحن
جئنــا لندميه ،عليه يجب أن نحترم كل
املناضلني الذين ســبقونا بهذا الدرب".
وفي احلقيقة فعلنا ذلــك ،وخاصة أنا
ونوشــيروان لزمنا هذا اجلانب ،فلم نزح
املناضلني القدمــاء أو نرفضهم ،ورغم
أن هــؤالء إنشــقوا عنا ولكننــا قدرنا
أدوارهم ،ولذلك دعونا معظم قياداتهم
الى مؤمترنــا منهم ســاالر عزيز و املا
بختيار ،وقلنا لهم تفضلوا شــاركونا
املؤمتر لكي تعرفوا الى أين وصل اإلحتاد
بغيابكــم ،وراج حينها بأن هؤالء عادوا
الى اإلحتاد الوطني بإســم (راية الثورة)
وهذا أمر غيــر صحيح ،ألن هؤالء كانوا
قد توحدوا مع حزب كادحي كردســتان
سابقا ودار احلديث حينها حول إنضمام
حزب الكادحني الى اإلحتاد الوطني ولم
يكــن األمر كذلك أيضــا ،فقد إقتصر
األمر بعــودة معظم أعضاء راية الثورة
الى داخل اإلحتاد ،وأســتطيع القول بأن
عددهم لــم يكن قليا بــل أخمنهم
بحدود ألف شخص فيهم كوادر جيدة
وكفوءة وملئوا فراغــات مهمة داخل
مكاتب ومؤسسات اإلحتاد الوطني.
* بعد املؤمتر ســافرت الــى عدة دول و
إلتقيــت فيها بشــخصيات عديدة،
فهــل كانت لهــم أية تأثيــرات على
التجربة اجلديدة بكردستان؟
 منذ القدم حاول محتلو كردستان أنيحصروا قضيتنا القومية بإطار ضيق
داخل كردستان ويوصدوا جميع األبواب
بوجوهنا إليصال صوت الشعب الكردي
الــى اخلــارج وتأســيس العاقات بني
شــعبنا والعالم اخلارجي ،حتى راجت

تلــك املقولة التاريخية الشــهيرة بأن
"الكرد ليس لهم أصدقاء سوى اجلبال".
ولكننا حاولنا وجنحنا في بناء العاقات
مع األحزاب اإلشــتراكية والدميقراطية
وعن طريقها إســتطعنا الوصول حتى
الى مؤمتر حزب العمال البريطاني ،فقد
كنت األجنبي الوحيد الذي ســمح لي
بإلقاء خطاب بذلــك املؤمتر وقلت فيه
"ان شعب كردســتان رددوا مرارا بأنهم
ال أصدقاء لهم ســوى اجلبال ،ولكن ها
نحن اليوم لدينا أصدقاء وأنا محاط هنا
بأصدقاء ومناصري شــعب كردستان"،
فصفقوا لــي طويا وطلبوا مني إعادة
هذه العبارة مرات عديدة.
بعد جناحنــا ببناء العاقات مع األحزاب
اإلشــتراكية ،عقدنا الصلــة ببعض
احلكومــات أيضا ،ويجــب أن أقول بأن
أول رئيس حكومة أوروبية إســتقبلنا
ورتب اللقاء بنفسه هو فاساف هافل
رئيس جمهوريــة جيكوســلوفاكيا.
واللقاء حضرته أنــت معنا أيضا وكان
ذلك قبــل حتقيقنا النصــر ،وجاء في
وقــت كانــت أوضاعنا السياســية و
العســكرية غير مســتقرة ،وعليه ال
ننســى هذه اإللتفاتــة الكرمية منه.
وبعد حترير مناطق كردســتان ودخولنا
مجــال اإلهتمــام الدولــي ،إلتقينــا
بالعديد من الرؤســاء و الشــخصيات
العامليــة ،و تلقينا دعــوة من احلكومة
الكويتيــة بعــد حتريرهــا وذهبنا الى
هناك لتقدمي التهاني بالتحرير وأنشأنا
معهــم العاقة ،وبعدهــا ذهبت الى
إيران و إلتقيت برفســنجاني والدكتور
علي والييتي ومســؤولني آخرين منهم
محسن رضائي.
فرانسوا ميتران
ومسألة الفدرالية
* وماذا عن لقائك بالرئيس الفرنســي
فرانسوا ميتران ،وهل كان لذلك تأثيرا
على املسألة الكردية؟
 بالطبــع كان لقاؤنــا مــع الرئيــسالفرنسي مهما للغاية ،ألن فرنسا دولة
كبرى في القــارة األوروبية وهي عضو
دائم مبجلس األمن الدولي ولها دور كبير
في أحداث العالم ،مجرد لقاءنا به حقق
تقدما كبيرا بالنسبة للقضية الكردية
و تعريفهــا بالعالــم ورفــع معنويات
شــعبنا بالداخــل واخلــارج بوقــوف
شخصية دولية كبيرة بحجم الرئيس
ميتران داعمــا لقضيتنا القومية .ومن
اللحظات اإلنسانية التي ال أنساها أبدا
قوله "أنتم شــعب مظلوم في التاريخ

وقدمتم تضحيات جسيمة ،ولكم احلق
أن تتمتعــوا بحقوقكم في بلد متعدد
القوميات وحتــل قضيتكــم العادلة
بالدميقراطية وبتحقيق الفدرالية ،فمن
دون ذلك لن حتل مسألتكم".
وبــدا من كامــه أنه داعــم ملطالبنا
بنظــام فدرالــي للعراق.وإلتقيناه مرة
أخرى مع مسعود البارزاني وكرر دعمه
للفدرالية ،وحني عدنــا قدمنا إقتراحا
لتبني الفدرالية الى برملان كردستان.
وطبعا جرت لقــاءات أخرى مع العديد
من املسؤولني الدوليني ساهمت أيضا
بإيصــال صوت شــعبنا الــى احملافل
الدوليــة حتى اليقــال بــأن ليس لنا
أصدقاء ســوى اجلبال ،بل أصبح للكرد
أصدقاء في جميع أنحاء العالم وأدرجت
املسألة الكردية ضمن القضايا الدولية
تساندها فرنســا وأميركا واملنظمات
الدولية الكبرى كاإلشتراكية الدولية،
كمــا يجــب أن الننســى دور احلــزب
اإلشــتراكي الفرنســي كأول حــزب
إشــتراكي أوروبي يدعــم ويؤيد حقنا
بتقريــر املصير وإقرار هــذا املوقف في
مؤمترهم احلزبي.
* بعــد تلك اللقاءات مــا كان موقف
اإلحتــاد الوطني من مســألة تنظيم
اإلنتخابــات البرملانيــة األولــى
بكردستان؟
 هــذه الفكــرة نضجت أثنــاء عقدمؤمترنــا احلزبي األول ،كنــا في البداية
مع تأســيس اجملالس احمللية في القرى
والنواحــي و األقضية واملدن ،الى جانب
تأســيس مجلس وطني على مستوى
كردستان.
أما حول قانــون اإلنتخابــات فأريد أن
أكشــف للتاريخ بأنه فــي تلك الفترة
ظهــرت خافات داخل أطــراف اجلبهة
الكردســتانية ،وكان مسعود البارزاني
هو الشــخص الوحيد الذي أصر على
قوله "أن اإلتفاق الذي لم يوقع بعد مع
احلكومة ســأوقعه أنا وحدي وحتى لو
لم يؤيدني فيه البارتي أيضا ،ســأذهب
لتوقيعه مهما يكن"!
وفــي احلقيقــة كان اإلتفــاق باألصل
مفروغا من أي محتوى يرضينا ويرضي
شــعبنا ،فلم تقدم احلكومة أية حلول
معقولــة للقضيــة الكرديــة ماعدا
متجيد حــزب البعــث وقيــادة صدام
حسني ،فا تطرق الى موضوع كركوك
وال الــى تطويــر احلكم الذاتــي ،وكنا
جميع أطــراف اجلبهة ضد ذلك اإلتفاق
فيما عدا مسعود البارزاني.

مسعود البارزاني والقضية الكردية
* وملاذا أصــر مســعود البارزاني على
توقيع اإلتفاق مع احلكومة العراقية،
هل كان فاقدا األمل من الثورة وقوات
البيشــمركة ،أم كانت هناك أسباب
أخرى ملوقفه؟
 كان مســعود البارزانــي مصرا علىتوقيــع اإلتفاق مــع احلكومــة .فأثناء
اإلجتماع الذي عقدناه بناحية (خليفان)،
قال "ســأوقعه وحدي ،فأنــا ال أؤمن ال
بالشعب الكردستاني وال بالبيشمركة
وال حتــى بحزبي"! وأضاف "حني وقعت
الكارثة بعودة قوات النظام للسيطرة
على كردســتان لم يبق معي ســوى
أربعون شخصا! ولو لم يكن خلاطر قبر
والدي ومبادئه ،لوضعت هذه العمامة
احلمراء حتــت أقدامي ،كما انني ال أؤمن
حتى ببيشمركة اإلحتاد الوطني ،فحني
هاجمتنا قوات احلكومة لم يبق بجبهة
(كورى) سوى جماعة كوسرت رسول و
حسن كويســتاني ،عليه ال أعتقد بأن
الشعب الكردي يســتطيع املقاومة و
مواصلــة النضال ،وأنــا ال أريد أن أبقى
الجئا في إيــران ،و أفضل حل هو توقيع
هذا اإلتفاق مع احلكومة" .بعد أن أكمل
مسعود كامه رجاه عزيز محمد قائا
"كاك مسعود أريد أن أسمع منك مثل
هذا الكام ،فأنت إبن البارزاني ،وناضلتم
كثيرا ،والشعب الكردي شعب مناضل
ومستعد للفداء والتضحية ،فأرجوك
أن التفعل هذا".
االنتخابات في كردستان
* وماذا كان موقف مســعود البارزاني
من تنظيم إنتخابات برملان كردستان؟
 أصــر علــى كامه و قــرر أن يذهب،ولكنــي صرحــت لوســائل اإلعــام
حينــذاك وقلت بأنني تلقيت رســالة
من أحــد أصدقاء شــعبنا يقول فيها
"أن دول كبرى مثــل بريطانيا واميركا
وغيرها من الدول األوروبية مســتعدة
لإلعتــراف بنــا إذا أجرينــا إنتخابات و
شكلنا حكومية محلية ،وسيسعون
لدى تركيا كي التعــادي كرد العراق إذا
قامــوا بهذه اخلطــوة" .ويبدو أن نفس
الرسالة أرسلت الى مسعود البارزاني،
لكني لم أكشف ذلك وإعترف مسعود
الحقا بأنه تلقى فعا نفس الرســالة.
وهكذا تغيرت األجواء وقالوا في اجلبهة
الكردســتانية "مادام األمــر على هذا
النحــو فلنتهيأ لتنظيــم اإلنتخابات،
ونحيل موضوع املفاوضات مع احلكومة

الى مــا بعــد اإلنتخابات ،فــأي حزب
يحصل علــى األكثرية يســتطيع أن
يذهب لتوقيع اإلتفاق مع احلكومة ،وإذا
لم تتحقق األكثريــة ألي حزب ،عندها
يحال املوضوع الى البرملان املنتخب وهو
يقرر التوقيــع أو رفض اإلتفاق" .وهكذا
مت التوافــق علــى تنظيــم اإلنتخابات
بإجتماع اجلبهة الكردستانية.
* بعد إجــراء اإلنتخابات هل توقعتم
النتائج التي متخضت عنها؟
 كنا نتوقــع أن يحصل اإلحتاد الوطنيعلــى األغلبيــة ودعنــي أذكــرك بأن
اخلافات بــدأت منذ اللحظــة األولى،
فقــد كانت هنــاك أطــراف تدعو الى
أن تكون اإلنتخابــات بصيغة القائمة
النســبية ،وأخرى تدعــو الى الصيغة
الدائريــة ،ونحن كإحتــاد وطني فضلنا
الصيغــة األخيــرة ظنا منا بــأن ذلك
يحقق لنــا األكثرية .وكنــا على يقني
بأننا ســنحصل عليها فــي كركوك
والســليمانية اللتان شــكلتا نصف
الدائرة ،ونتوقع أيضــا أن نفوز بنصف
أصوات أربيل وبذلك سنحقق األغلبية
املطلوبة ،مــع ذلك كان عدد من رفاقنا
منهم الدكتور كمال فؤاد مصرين على
القائمة النســبية وأن تشارك األحزاب
األخرى جميعها ( .)1وفي البداية فضل
البارتي الصيغة الدائرية ،ولكنهم بعد
أن شــعروا بأن اإلحتاد سيتفوق عليهم
غيروا رأيهــم الى القائمة النســبية،
وفرضــوا معهــا العتبــة اإلنتخابية
بنســبة  7%ولم يتنازلوا عنها مطلقا،
وكما قلت كنا على قناعة كاملة بأننا
ســنفوز اإلنتخابات ،ولكننــا إرتكبنا
بعض األخطــاء ســأجملها بالنقاط
التالية:
أوال :حصرنــا مرشــحينا بالكــوادر و
القيادات التي ناضلت باجلبال ،في حني
يفترض أن نتقدم ببعض املرشحني من
الشــخصيات املعروفة علــى النطاق
اإلجتماعــي واألشــخاص املقبولــني
واحملبوبني من الناس.
ثانيا:إرتعــب كســبة أربيــل وجتارها
من شــعارنا (حق تقريــر املصير) الذي
طرحنــاه كدعايــة إنتخابيــة وإعان
رفضنــا للمفاوضات مع احلكومة.فقد
ظن هــؤالء بأن البارتــي يريد التفاوض
واحلكــم الذاتــي ،ألن شــعار البارتي
حينذاك كان احلكم الذاتي ،وشــعارنا
حق تقرير املصير وهذا ما دفع بأشخاص
(محافظني) للتصويت لصالح البارتي.
ثالثا :كنا نتبنى سياســة متشــددة
جتاه اجلحــوش ،وإرتكب بعــض رفاقنا

في منطقة بهدينان أخطاء كبيرة في
تعاملهم مع رؤوســاء العشائر هناك
ودفعونهــم للتخلي عنــا ،وهذا أضر
كثيرا بأصواتنا في تلك املنطقة.
رابعا :لــم منتلك اخلبــرة الكافية في
مســألة تنظيم اإلنتخابــات ،ولذلك
وضعنــا صناديــق إقتــراع قليلة في
مناطق نفوذنــا ،فلو كانت هناك أعداد
كافية من تلــك الصناديق في كركوك
والســليمانية لكنا نســتطيع ضمان
مايقــل عن  80ألفا من أصوات إضافية
لصالح اإلحتاد.فــآالف املواطنني حرموا
مــن اإلدالء باصواتهم بســبب نقص
الصناديق وبشــهادة الصحفي ديفيد
بيرس الذي كان في السليملنية آنذاك،
قال "هناك عشــرات اآلالف من الناس
يجولون فــي أحياء املدينــة واليجدون
صناديق لإلدالء بأصواتهم وأغلبهم من
أنصار ومؤيدي اإلحتاد الوطني".
باإلضافة الــى ذلك كنــا نعتقد بأننا
ســنحصل في محافظــة أربيل على
أصوات أكثر ممــا حصلنا عليها .أضف
الى ذلــك أن احلبــر الــذي أعتمد في
مناطــق البارتي كان ميحو بســهولة
ما أتــاح الفرصة لقيامهــم بعمليات
تزوير فــي مناطق عدة مثــل منطقة
(برادوست) التي تعتبر منطقة إحتادية،
والبارتــي أرســل النــاس الــى هناك
بالشاحنات لكي يصوتوا له ،ولهذا لم
يرض الكثيــرون بالنتائج املعلنة ،و أول
من إنتقد العملية هو مسعود البارزاني
ذاته ،فقد أرســل برقية يقول فيها "أنا
ال أعترف بنتائج هذه اإلنتخابات" .ومع
ذلك فقد إســتطاع اإلحتاد الوطني أن
يثبت صحــة دعواه بأن الكــرد قادرون
على ممارسة هذه العملية الدميقراطية،
وإنتهــت العمليــة بإعــان النتائــج
باملناصفة كما رأينا.
* ومــن الــذي إقترح إجــراء إنتخابات
قائد احلركة التحرريــة الكردية التي
تزامنت مع إنتخابات البرملان؟
 كان بإقتــراح من الدكتــور محمودعثمان.
* ومن أين جاءته الفكرة برأيك؟
 هــو تقدم باإلقتراح ونحــن عارضناهمنذ البداية ،ألننا رأينا بأنه الينســجم
مع املباديء الدميقراطية التي ننادي بها.
وحتدث نوشيروان مصطفى بالتفصيل
حــول ذلك وعده إقتراحا غير ســليما،
ولكــن الدكتــور محمود أصــر عليه
فأضطررنا نحــن و البارتي بقبوله على
مضض حتــى اليقال عنــا بأننا نخاف
اإلنتخاب املباشر من قبل الشعب.
* وأين أدليت أنت بصوتك؟
 مبقر إقامتي بقاجواالن.* وحني أعلنت النتائــج أين كنت وما
كان شعورك حيالها؟
 كنت فــي أربيل ،وقــد أزعجتنا تلكالنتائج ألننــا رأينا بأن حقوقنا هضمت
من ناحيتني:
األولى :بســبب حرمان  8--70ألفا من
مواطني السليمانية و رانية و قلعةدزة
و كرميان و جمجمال من التصويت.
الثانية :حدثت تزويرات واسعة النطاق
ومكشــوفة فــي منطقــة بهدينان،
وبشــهادة ســامي عبدالرحمن عضو
املكتب السياسي للبارتي ،و الكل يعلم
بأن الصناديق ملئت بآالف الكارتات املزورة
لصالــح البارتي حتى أنهم إحتســبوا
أصوات املوتى .فعلى ســبيل املثال كان
عدد املصوتني الكلي في عموم منطقة
بهدينان هو  178ألفا ،ولكن مســعود
البارزاني وحده حصل على أصوات أكثر
من ذلك العدد!وهذا عدا  40-30ألف من
األصوات التي حصلت عليها أنا هناك،
وعدا أيضا عــن األصوات التي حققتها
األحزاب اإلسامية األخرى وحزب سامي
عبدالرحمن ذاتــه ،وفي احلقيقة حدثت
عمليات تزوير واسعة النطاق هناك وإال
كان البارتي يحقق نسبة أقل بكثير مما
أعلن عنها في النتائج النهائية(.)2
* وهل قام اإلحتاد الوطني بتزويرات في
مناطق نفوذه؟
 أبدا لم يحصــل ذلك على حد علميألني كنت في قاجــواالن وال أصدق أن
تزويرا حصل مبناطقنا.
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مثال بارز لـ « جيل جديد « يطالب بمستقبل أفضل

«روان زهرة بابل « تتسلم جائزة
توليب الهولندية لحقوق االنسان
بغداد  -الصباح الجديد:
بالرغــم مــن التحديــات
االجتماعية والقانونية اتخذت
فتــاة بعمــر الزهــور منصات
التواصل االجتماعي لتحسني
خدمــات الرعايــة واحلقــوق
االجتماعية.
اذ انتشرت على مواقع التواصل
االجتماعــي « فيــس بــوك «
صــور لفتاة جميلــة تبلغ من
العمر سبعة عشرة ربيعا ً من
مدينة بابل ،قادت عدة مبادرات
إنســانية في حقــوق الطفل
واملرأة.
روان ســالم حســن ،ناشطة
في حقــوق الطفل واملرأة قادت
حملة « كــن معنا وال تهملنا»
لتقدمي العون لألطفال النازحني
فــي محافظة بابــل من خالل
البرامج التعليمية والنفسية
واالجتماعيــة والترفيهية ممن
تعرضــوا لصدمــات احلــروب.
وقادت حملة « الزم» أيضا ً التي
تهدف الى متكني املرأة من خالل
البرامج التعليميــة ».إضافة
الى ذلك،
وعبر الكثير من النشــطاء في
مواقع التواصــل االجتماعي «

الفيــس بوك « عــن تقديرهم
واعجابهم بهذه الشــابة التي
وصفوهــا بـــ « زهــرة بابل «
لكونها حتمل صفات الزهور.
وقال أحد النشطاء في « فيس
بــوك « يحق لنــا ان نفخر بـ «
روان بنت العراق «.
وتقديرا ً للجهود واملبادرات اجلادة
لهذه الشابة البابلية منحتها
وزارة اخلارجية الهولندية ،جائزة
توليــب حلقوق االنســان لعام
 ،2018وقــام بتســليم اجلائزة
سفير مملكة هولندا لدى العراق
ماتايس فولترز خالل احتفالية
أقامتها الســفارة الهولندية
في بغداد.
وقال الســفير فولترز بأن «روان
مثــال بــارز جليل جديــد من
الشــبان والفتيات في العراق
الذيــن يطالبــون مبســتقبل
أفضــل جملتمعاتهــم والذين
يكرســون حياتهــم اليومية
لألعمال اخليرية».
وأضاف الســفير بأن «احلكومة
الهولنديــة ترغب مــن خالل
تقدمي هــذه اجلائزة أن ترســل
رســالة دعم قوي للعمل الذي
تقوم به روان ولتقدمي املساعدة
واألفكار لها وجيلها».
ويقول الســفير فولتــرز بأنه

جانب من التكرمي

«غالبا ً ما يتم النظر الى حقوق
االنسان على انها مبادئ مجردة
او معاهــدات معقــدة ،لكن
الواقع ان األمور ليست كذلك.

وفاة عالمة االثار «لمياء الكيالني»

ِ
لجمالك سيدتي
عادات يومية سيئة
تؤذي البشرة

متابعة الصباح الجديد:
قــد تعتمدين روتني عنايــة مثاليا ً
فتخصصني لها الوقت
لبشــرتك
ّ
الكافي صباحا ً ومســاء الستعمال
ّ
ّ
واملقشر،
املنظف ،والتونر ،واملصل،
ّ
واملرطب ،لكن هل تعلمني أن بعض
العادات اليوم ّيــة التي تعتمدينها
ممكــن أن ّ
تعكر صفوها وتتســ ّبب
بظهور التجاعيد املبكرة عليها.
التواجــد في أجواء مل ّوثــة :تتم ّيز
أجــواء املدينــة بارتفــاع نســبة
التلــ ّوث فيهــا نتيجــة انبعــاث
الدخــان من الســيارات ،واملصانع،
والســجائر ،إضافة إلى األشــعة
ما فوق البنفســج ّية مما يتســ ّبب
نسميه «الســترس املؤكسد»
مبا
ّ
املسؤول عن الشــيخوخة املبكرة
للبشــرة .ملكافحة هذه اخملاطر من
الضروري اســتعمال مستحضرات
غن ّية مبضادات األكســدة ،واحلمض
الهيالوريني ّ
ترطب البشرة ّ
وتغذيها،
وتؤمن لهــا احلماية مــن العوامل
ّ
ّ
تشكل اعتداء عليها.
اخلارج ّية التي
تناول السكر :تشير الدراسات إلى
أن اإلفراط في اســتهالك الســكر
يؤذي الصحة بنحو عام والبشــرة
بنحــو خاص .فهو يتســ ّبب بتلف
أنســجة اجللد مما يؤدي إلى فقدانه
لليونتــه ومتانتــه ،كمــا يجعل
البشرة فاقدة إلشراقها ويس ّرع في
ظهور التجاعيد على ســطحها.
ولذلك من الضــروري جتنّب إضافة
السكر إلى املشروبات التي نتناولها
واحلد من اســتهالك احللويات
يوميا ً ّ
واملشروبات الغن ّية بالسكر.
بكتيريا تنام على وسادتنا :إذا كانت
تتجدد في أثناء نومنا خالل
البشرة
ّ
الليل ،فهذا يعني أن خالياها امليتة
تتساقط على الوســادة التي ننام

عليها .ولتجنّب تعريض البشــرة
للبكتيريــا املرافقة لهــذه اآلل ّية
الطبيع ّيــة يُنصــح بتغيير غطاء
الوســادة مرة أســبوعيا ً للحفاظ
على نظافتها وحماية البشــرة من
مخاطر البكتيريا.
الكمبيوتر ومخاطره على البشرة:
اســألي نفســك متى كانت آخر
مرة ّ
نظفتي فيهــا لوحة مفاتيح
وكــم مــرة تضعني
الكمبيوتــر؟
ّ
يديك على بشــرة وجهك في أثناء
استعماله؟
فقــد أظهــرت الدراســات التي متّ
إجراؤها في هذا اجملال أن األوســاخ
التــي تتراكم عــاد ًة علــى لوحة
مفاتيح الكمبيوتــر أكثر من تلك
املتواجــدة على كرســي املرحاض.
وهي ممكــن أن تكون الســبب وراء
العديد من االلتهابــات التي ميكن
أن تطــال البشــرة .ولذلك يُنصح
بتنظيفها بشكل يومي بواسطة
محرمة مبللة بالكحول أو مناديل
ُمعقمة.
استعمال الهاتف احملمول :ما زالت
األبحاث مســتم ّرة للتع ّرف بشكل
أكبر علــى مخاطر الضــوء األزرق
املنبعث مــن شاشــات الهواتف
احملمولــة ،والكمبيوتــر ،والتلفاز.
ولكن ما أصبح ّ
مؤكدا ً حتى اآلن أن
هذا الضوء يتســ ّبب في اضطراب
ســاعتنا البيولوج ّيــة ممــا يعني
ســاعات نوم ّ
أقل وبشــرة متعبة،
إضافة إلى تســريع في آل ّية ظهور
التجاعيد.
ولذلك ينصح اخلبراء في هذا اجملال
بتخفيض انبعاث هــذا الضوء في
الهواتف احملمولة وتخفيض ساعات
اســتعمال الكمبيوتر والتلفاز قدر
املستطاع.

حقوق االنسان متثل جزءا ً كبيرا ً والرجال واألطفال يســتحقون
من حياتنــا اليومية وهي تبدأ حقوقا ً متساوية».
في أماكن صغيــرة مثل املنزل ويضيــف الســفير «يعلمنــا
والقرية واملدرسة حيث النساء التاريخ بأن أجراء التغيرات يبدأ

من املستوى الشعبي من خالل
دعوات املواطنــن الى تغيرات
عملية من شآنها ان توفر لهم
حياة كرمية ومــن خالل األفكار
اجلديدة التي يأتي بها املواطنون
في سعيهم الى إيجاد الدعم
مــن الطبقــة السياســية
وتطبيــق هــذه الفضائل في
حياتهم اليوميــة .يظهر في
العراق جيل جديد من الشباب
والشــابات الذين يعملون ذلك،
روان مثال بارز عن هذا اجليل».
جائزة توليب الهولندية حلقوق
االنســان ،تكــرمي ســنوي من
قبــل وزارة اخلارجية الهولندية
لفرد او منظمة ممــن يقدمون
مســاهمات واضحــة وفريدة
في مجال حقوق االنســان في
العراق.
وتشــتمل اجلائزة على ميزانية
مببلغ  10000يــورو مخصصة
لدعم مشــروع يدعــم حقوق
االنســان ،إضافة الى املشاركة
في برنامج األشخاص املؤثرين
فــي هولنــدا والــذي يجمع
نشــطاء حقوق االنســان من
جميع انحاء العالم .وترســل
رســالة دعم من مملكة هولندا
للمدافعني عن حقوق االنسان
في العراق والعالم.

بغداد  -الصباح الجديد:
انتقلت الى رحمة اهلل تعالى يوم
اجلمعــة املاضية فــي العاصمة
عمان عاملــة اآلثار ملياء
األردنيــة ّ
الكيالني عن عمر يناهز  88عاماً،
كرســت معظمه لدورها الكبير
تعد أول
في مجــال اآلثار ،فهــي ّ
امرأة عراقية حتصل على شهادة
الدكتوراه في اآلثار من بلد غربي.
ولــدت ملياء مكــرم الكيالني في
بغــداد العام  ،1931وهــي أثارية
وأكادمييــة عراقيــة ،حصلت عل
شــهادة البكالوريــوس في اآلثار
مــن كليــة اآلداب جامعة بغداد
عام  1957بتفوق وعلى شــهادة
الدكتوراه في اآلثــار من جامعة
كامبــردج فــي بريطانيــا عــام
 . 1966فــي عائلــة تتحــدر من
القطــب الصوفي األشــهر عبد

القــادر الكيالني في بغداد ،وأمتت
دراســتها االبتدائيــة والثانوية
فيها ،ودخلت كلية اآلداب جامعة
بغداد ـ قسم اآلثار ،غادرت بغداد
حلصولها على زمالة في جامعة
كيمبردج في بريطانيا لدراســة

اآلثار لتعود عام  1961كأول امرأة
عراقية درست اآلثار في اجلامعات
الغربية.
عملت في املتحف العراقي الذي
كان يديره في تلك الفترة اآلثاري
العراقي د.فــرج بصمجي ،الذي

كلفهــا بعمل يحتــاج إلى بذل
الكثير من اجلهــد والصبر ،فقد
تكدســت في املتحــف العراقي
آالف األختــام االســطوانية ،وقد
كلفت الكيالني بفرزها وتبويبها
وتصويرهــا فوتوغرافيــا ً لغرض
أرشــفتها ،مما و ّلد في نفســها
عشقا ً سيتطور الحقا ً إلى دراسة
اكادميية ،بعــد ذلك تولــى إدارة
املتحف أحد أشــهر آثاريي العراق
وهو د.طه باقر ،الذي كان ذا عقلية
متفتحة فيما يخــص التعامل
مــع املرأة فــي حقل اآلثــار ،وقد
ابتدأت حينها أعمال التنقيب في
موقــع قرب بغداد ممــا وفر فرصة
مناسبة للدكتورة ملياء الكيالني
للمشــاركة ،وبذلــك كانت أول
عراقيــة تشــارك فــي أعمــال
التنقيب عن اآلثار العراقية.

تعاون بين دائرة المرأة ومركز ايالف للتدريب اإلعالمي
متابعة الصباح الجديد:
التقــت مدير عام دائــرة احلماية
االجتماعيــة للمــرأة الدكتورة
عطور حسني املوسوي مدير مركز
ايالف للتدريب االعالمي للتباحث
بشآن املشروع الذي قدمه املركز
(نحــن مع املرأة) ملســاعدة املرأة
وخاصــة املطلقــة واالرملة في
اجملتمــع العربــي والعراقي التي
تعاني نوعا ً من اجلفوة االجتماعية
التي تسبب التغييب والتعطيل
لدورها احلقيقي للمجتمع.
وبني مدير املركز ان هذا الشــعور
يدفــع الكثيرات مــن املطلقات
واالرامــل الى ان تنــزوي وتغيب
حتى ينســى اجملتمع ماهي عليه
اذ جنــد ان العــبء االكبــر في

توجيــه اجملتمع وتغييــر نظرته
جتاه املطلقــة واالرملة .مضيفا ً
ان علينــا ومــن واجبنــا اعادة
تأهيلهــا تأهيــاً كامــاً و يقع
اجلــزء االكبر على املؤسســات
االجتماعية والتربوية الرســمية
وكذلــك منظمات اجملتمع املدني
فالــكل يجب ان يتحمــل اعادة
تأهيل املطلقــة واالرملة وذلك
بإقامــة الــدورات االجتماعيــة
وورش العمــل التأهيليــة التي
تســاعدها علــى تخطــي كل
احلواجز والعيش بشكل طبيعي
واستعادة تفكيرها باحلياة بنحو
عــام والــزواج خصوصــا ً فمثالً
الزواج الفاشل املنتهي بالطالق
يترك اثرا ً نفســيا ً عميقا ً لديها

وغالبيــة املطلقــات يدخلن في
حالة اكتئاب ورمبا تصاب اخريات
بوسواس قهري النها تشعر انها
ضعيفــة وغير قــادرة على نيل
حقوقها من انسان انتهك حقها
وعدم قدرتهــا على االندماج في
اجملتمع مرة اخرى واحلال نفســه
مع االرملة التي تســبب االرهاب
في ترملها لذلــك كانت مبادرة
املركز في اقامة مشروع تأهيلي
بعنوان (نحن مــع املرأة) والهدف
االساســي لهــذا املشــروع هو
(اعادة تأهيــل املطلقات واالرامل
ضحايا االرهــاب ودمجهم داخل
اجملتمع عن طريق دعمهم نفسيا ً
واجتماعيا ً وقانونيا ً )
واهــداف املشــروع اخلاصة هي

(متكــن ودمــج مجموعــة من
املطلقات واالرامل ضحايا االرهاب
فــي اجملتمع اجتماعيا ً ونفســيا ً
والعمل على اكتشــاف النماذج
االيجابية من النســاء املطلقات
واالرامل وجعلهم كوادر طبيعية
للمشروع بغية االســتمرار في
خدمة أكبر عــدد منهن والعمل
علــى تغيير وتصحيــح النظرة
السلبية للمطلقات واالرامل في
اجملتمع.
بدورها رحبت املديــر العام بهذا
املشــروع وبأي مشــروع يخدم
النســاء وانها ومالكات الدائرة
على امت االســتعداد للتنســيق
والتعاون الجناح هذا املشروع الذي
يصب في مصلحة املستفيدات.

عالجان لسرطان الثدي قد يتسببان في
انتشاره
حذرت دراسة سويسرية من أن العالج الكيميائي
قد يتسبب في انتشار سرطان الثدي بأماكن أخرى
في اجلسم ،خاصة الرئتني.
وذكــرت الدراســة ،ان “العــاج الكيميائي املتاح
حاليــا ً بشــكل شــائع ،وهو”باكليتاكســيل”
و”دوكسوروبيســن” ،يتسبب في نشر أورام الثدي
باجلســم ،بإطالق البروتينات التــي جتري في الدم
حتى تصل إلى الرئتني ،ممــا يؤدي إلى ظهور املرض
في جزء جديد من اجلسم”.
واضافت الدراســة أنه “عندما منــع العلماء هذا
البروتني في أمنوذج اخملتبر لم ينتشــر الســرطان،
وغالبا ً ما يُعطى العالج الكيميائي ملرضى سرطان
الثدي قبــل اجلراحة ،لتقليــص أورامهم وجعلها
أسهل في إزالتها”.
نوم القيلولة مفيد للمرأة ومضر
للرجل
كشفت دراســة هولندية أن نوم القيلولة مفيد
لصحة املرأة لكنه في املقابل يحمل أضرارا ً للرجل،
حتى وإن كانت  5دقائق.
وذكــرت الدراســة ،ان “فتــرات النــوم القصيرة
للحصول على قســط من الراحــة في منتصف
اليــوم أو في عطلة نهاية األســبوع أو في األعياد
ميكــن أن تقلل من خطر اإلصابة بالســكري لدى
الســيدات ،في حــن أن الرجال الذيــن يحاولون
احلصــول على فترة قصيرة للنوم في الظهيرة ولو
ملدة  5دقائق فقط يحصلون على التأثير املعاكس”.
واضافت الدراسة انها ” حللت العالقة بني اجلنسني
والنوم ومستويات األنسولني ،ومبتابعة ما يقرب من
 ٨٠٠شــخص ســليم ظهرت العالقة بني النساء
والرجال وبني فترة النوم واستقالب اجللوكوز”.
بين االنجاب والزهايمر ..ثمة صلة
ووجدت دراســة مشــتركة بقيادة كلية العلوم
الطبيعيــة بجامعة ســيئول الوطنية ،صلة بني
تاريخ احلمل لدى النســاء واحتمــال تطور مرض
ألزهامير لديهن.
وذكرت الدراســة أن “إجناب خمسة أطفال أو أكثر،
زاد من احتمال اإلصابة مبرض ألزهامير ،إال أن تعرض
املرأة حلمل واحد أو أكثر غير مكتمل ،كان له تأثير
وقائي كبير ضد املرض”.
وشملت الدراسة تسجيل تواريخ احلمل ألكثر من
 3500امرأة ،مبا في ذلك معلومات عن عدد الوالدات،
وعدد حاالت احلمل غير املكتملة بسبب اإلجهاض
أو اإلجهــاض التلقائي ،ثم قام العلمــاء باختبار
ذاكرة النساء ومهارات التفكير ملعرفة ما إذا تطور
لديهن مرض ألزهامير أو عالماته”.
وأظهرت النتائج أن إجناب خمســة أطفال أو أكثر
يجعل النســاء أكثر عرضة بنســبة  70%لتطور
مرض ألزهامير.
ومن املثيــر لالهتمام أن النســاء اللواتي تعرضن
حلمل غير كامل ،كــن أقل عرضة لإلصابة باملرض،
حيث ســجلن درجات أعلى في اختبارات الذاكرة
والتفكير.
ويعتقــد الباحثون أن النتائج قــد تكون مرتبطة
بالتغيــرات الهرمونيــة التي حتدث خــال احلمل،
حيث تتضاعف مســتويات هرمون اإلســتروجني
في جســم املرأة في األســبوع الثامن من احلمل،
وتســتمر في الصعــود إلى نحــو 40مرة ضعف
املستويات االعتيادية.
الى الحوامل ...احذرن شرب الشاي
يحظى الشــاي بشعبية واسعة في العالم ،لكن
اإلكثار من شربه ال يناسب بعض األشخاص الذين
مي ّرون بظروف صحية خاصة مثل احلوامل.
أظهرت دراســة حديثة أن اإلفراط في اســتهالك
مادة الكافيني املوجودة في الشــاي والقهوة خالل
فترة احلمل يعود بتبعات سلبية على اجلنني.
وأظهرت عينــة من ألف امــرأة إيرلندية أن تناول
الكافيني بصورة غير معتدلة خالل األشهر األولى
للحمل يؤدي إلى مشكالت صحية لدى األجنة.
وأشارت الدراســة املنشورة في مجلة «كلينيكال
نيوترشــن» األميركية ،إلى أن تناول الشاي الغني
بالكافيني يؤثــر على مدة احلمل لــدى املرأة ووزن
اجلنني عند الوالدة.
وأضافت أن هذه اخملاطر تزيــد بواقع الضعف لدى
النســاء اللواتي يشربن بكثرة مشــروب الشاي
خالل احلمل على الرغم مــن التحذيرات الصحية
الكثيرة.
ويوضــح اخلبراء أن منســوب الكافيــن يختلف
بحســب أنواع الشاي ،فالشاي األسود الذي يجري
اســتهالكه في إيرلندا بكثرة يحتوي تركيزا ً أعلى
مقارنة بالشاي األخضر.
ويختلف املقدار املوصى به من الشاي ،من منظمة
إلى منظمــة أخرى ،ففــي الوقت الــذي تنصح
منظمة الصحة العاملية بعدم جتاوز  300ميليغرام
في اليوم الواحد ،تنبه هيئة السالمة الغذائية في
إيرلندا إلى عدم جتاوز  200ميليغرام.

فايروس العنف ضد المرأة يصيب السوشيال ميديا
متابعة الصباح الجديد:
تتعرض املرأة إلى جميع انواع العنف
ســواء فــي البيت من قبــل الزوج
أو االخ أو فــي اجملتمــع تتعرض إلى
العنف اجلسدي أو اجلنسي والعنف
النفسي واملعنوي ،ومن انواع العنف
التي قــد تواجهها يوميــا؛ احلرمان
واالغتصــاب واالجهاض القســري
وغيرها الكثير ،فلم يتركها العنف
حتى في مواقع التواصل االجتماعي
التــي تلجأ أغلــب النســاء اليها
للترفيه أو لكسب معلومة أو إليجاد
مساحة حرية شخصية لنفسها،
حتى هنا يطاردها هذا الشبح الذي
يسمى العنف .ويعرف املتخصصون
بعلم النفس أن العنف االلكتروني
هو العنف ضد اآلخر سواء باالبتزاز
أو التهديــد اللفظــي أو الكتابــة
ويســتهدف كل الفئــات وخاصة
النســاء وذلك من خالل استعمال
الهواتــف احملمولــة ،أو الرســائل
الفوريــة ،أو البريــد اإللكتروني أو
مواقع الشــبكات االجتماعية مثل
 Facebookو Twitterملضايقتهــا أو

تهديدها وابتزازها من خالل نشــر
أسماء أو تعليقات أو محتوى يتعلق
بأية خصائص شخصية للمرأة من
أي مكان في العالم.
أسباب للعنف االلكتروني
 .1الفهم اخلاطئ للحرية والتعبير
عن الرأي من قبل مستعملي مواقع
وشبكات االنترنت.
 .2شــعور األشــخاص بالنقــص
واالحبــاط ،واحلرمان ،وعــدم الثقة
بالنفس.
 .3إســتفحال التسلط واالستبداد
وسياســة التفرد واإلقصاء والقمع
واالنتهاكات واملالحقــات والتقييد
على احلريات العامة وحرية التعبير
من قبل السلطات احلاكمة.
 .4الضغوط النفسية واالجتماعية
نتيجــة الفقــر والبطالة وســوء
األحوال االقتصادية.
 .5قلة الوعي باألســاليب املناسبة
للتعامل مع املواقف والظروف.
ملاذا تستهدف النساء والفتيات؟
تتمتع التكنولوجيــا بالقدرة على
أيضا
االتصال والتمكــن ،ولكنها ً

ميكنها تعزيز وتوطيد أدوار اجلنسني
والعادات الثقافية ،التي حتمل املزيد
مــن الســلبية نحو النســاء مثل
ثقافة كراهية النســاء والتهميش
والعنف.
وجــدت األبحــاث التــي أجرتهــا

مؤسســة «احلقــوق الرقمية» في
باكستان أن  40%من النساء أبلغن
عن تعرضهن للمطاردة واملضايقة
عبر تطبيقات املراسلة اإللكترونية،
وأن النســاء أكثر عرضة بـ 27مرة
ليكونوا ضحايا للعنف اإللكتروني

أكثر من الرجال.
آثاره على املرأة
في دراسة نشــرتها شبكة «Vaw
 »learningبشآن العنف االلكترونى
ضد املرأة قالت الشبكة إن العنف
أيضا أن يكون امتدادًا
ضد املرأة ميكن ً

لتجربــة العنــف التي تعيشــها
النســاء في عالقتهــا العاطفية،
حيث ميكــن اســتعماله من قبل
شريك املرأة كوسيلة للحفاظ على
سيطرته وسلطته عليها.
وأشــارت الدراســة إلى أن العنف
اإللكتروني ضد املرأة له آثار نفسية
واجتماعيــة وماديــة واقتصادية،
ولكــن اآلثــار األكثر انتشــارًا هي
النفســية التي تشعر بها معظم
النســاء الالتي يتعرضــن للعنف
اإللكترونــي ،ومن أكثر هــذه اآلثار
النفســية شــيو ًعا القلق وتشوه
الصــورة الذاتية ،وأحيان ًا تصل اآلثار
النفســية إلى حــد أكثــر تطر ًفا
كاألفكار االنتحارية أو االنخراط في
سلوك إيذاء النفس.
ومن آثــار العنــف اإللكتروني على
املــرأة األرق ونوبات الهلــع واخلوف
الشــديد من مغادرة املنزل ،إضافة
إلى الشــعور بــاإلذالل .أمــا اآلثار
االقتصادية للعنف اإللكتروني ضد
املرأة فهي األخــرى خطيرة ،فأحيان ًا
تكــون نتيجته فقــدان وظائفهن

بسبب التشهير أو نشر صور إباحية
انتقامية.
كيف حتتمي منه
حريتك على وفق الشروط
اجعلِيِ
الدينية املســموح بهــا حتى في
مواقع التواصل االجتماعي.
ال تتحدثِي مع شخص ال تعرفينهفي مواقع التواصل االجتماعي.
ِ
اجعلــي التقوى فــي داخل قلبكعزيزتــي والتكوني عــداوات داخل
السوشــيال ميديا .مــن خالل الرد
على تعليق مسيء أو ما شابه.
 اجعلِي خطوطا ً حمرا ً ملعلوماتكالشــخصية وال جتعليهــا متاحة
للجميع.
كوني صادقة مع نفسك واجعلياميانك باهلل ســر جناتــك من خالل
مصارحة االشخاص املقربني لك في
تعرضت إلى عنــف الكتروني
حال
ِ
حتــى يتوصلــون وايــاك إلى حل
مناسب.
 ال تعط فرصة ألي أحد ان يستفزكأو يعنفك ،كوني املرأة القوية التي ال
يستطيع أحد التغلب عليها.
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تاريخية في البريمييرليج
لندن ـ وكاالت:
واصل املصري محمد صالح ،مهاجم ليفربول ،تألقه
مع فريقه بعدما سجل هدفني في الفوز بنتيجة 4
ـ  3على كريستال باالس ،السبت املاضي ،مبنافسات
اجلولــة  23من الدوري اإلجنليــزي ..ووصل صالح في
تلــك املباراة لهدفه رقم  50بالبرميييرليج ..وفي هذا
الصدد ،قالت شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،إن صالح
استغرق ( )5374دقيقة لكي يصل إلى  50هدفا في
الدوري اإلجنليزي.
وأضافت أن آالن شيرر ،أســطورة نيوكاسل يونايتد
السابق ،هو الالعب الوحيد الذي متكن من تسجيل
 50هدفــا في عدد دقائق أقــل ( )5337دقيقة..وجاء
بعدهما فرناندو توريس ( ،)5483رود فان نيســتلروي
( )5600وســيرجيو أجويــرو ( ،)5710فــي القائمة
اخلماسية ألســرع الالعبني وصوال ً للهدف رقم 50
بالدوري اإلجنليزي.

بواتينج ..أول غاني
في تاريخ برشلونة
مدربد ـ وكاالت:
أصبح كيفن برينس بواتينــج ( 31عاما) ،أول العب
غاني يلعب لبرشلونة في التاريخ ..وعلى الرغم من
إمكانيــة لعبه مع املنتخب األملانــي ،إال أن الغاني
شارك في كأس العالم  2010و 2014بألوان املنتخب
الغانــي ،وواجه أخــاه جيروم بواتينــج الذي يلعب
ملنتخب أملانيــا ..كما أنه الالعــب األفريقي الـ14
الذي يلعب في البلوجرانا ،وفقا للموقع الرســمي
للبارسا.
من جانبه خاض بواتينج  8مباريات أمام برشــلونة،
 6مع امليالن ،و 2مع الس باملاس ،وســجل مرتني في
مرمى الفريق الكتالونــي ..وكانت أول مواجهة في
دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2012/2011
وشارك في  33دقيقة فقط خرج بسبب اإلصابة.
وفي نفس املوسم في مباراة اإلياب ،سجل بواتينج
أول هدف له في مرمى البارسا ،في املباراة التي جنح
فيها الكتالن بالفوز  ،2-3وفي نفس املوسم تواجه
الفريقان مرة أخرى في ربع النهائي.

الرباط الصليبي
ينهي موسم بيليرين
لندن ـ وكاالت:
تأكد غياب اإلسباني هيكتور بيليرين ،الظهير األمين
لنادي آرسنال ،عن املالعب حتى نهاية املوسم اجلاري،
بعد اإلصابة التي تعرض لها في مباراة تشيلســي،
يوم السبت املاضي.
وبحســب صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية ،فإن
الفحوصات الطبية أكدت إصابة الالعب بقطع في
الرباط الصليبي للركبــة ،وتأكد غيابه حتى نهاية
املوســم..وذكرت الصحيفة أن آرســنال ســيجري
فحوصات طبية أخــرى على ركبة بيليرين ،من أجل
حتديد مدة الغياب بشكل رسمي ..وكان بيليرين قد
تعرض إلصابة قوية في الركبة خالل مشاركته في
الفوز على تشيلســي ،يوم السبت املاضي ،وهو ما
اضطره إلى اخلروج وعدم استكمال املباراة.
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سالح اإلمارات الفتاك يكسب رهان زاكيروني
أبو ظبي ـ وكاالت:
بفوز صعب يفتقد ألي بريق ،تأهل
املنتخــب اإلماراتي لكــرة القدم
إلى دور الثمانية في بطولة كأس
آســيا  2019التي تســتضيفها
بالده حتــى أول شــباط املقبل،
وذلك بالتغلب  2-3على منتخب
قيرغيزســتان في الــدور الثاني
للبطولة.
ولكن املنتخب اإلماراتي سيحتاج
إلــى حتســن مســتوى األداء
بشكل هائل إذا أراد اجتياز عقبة
املنتخب األسترالي حامل اللقب
عندما يلتقيان فــي دور الثمانية
للبطولــة ..ولم يتــردد اإليطالي
ألبيرتــو زاكيروني املديــر الفني
للمنتخب اإلماراتي في اإلشــادة
مبهاجمه أحمــد خليل جنم فريق
اجلزيــرة اإلماراتي والذي شــارك
كالعب بديل ،لكنــه أنقذ فريقه
مجددا عندما سجل هدف الفوز
 2-3على منتخب قيرغيزستان.
وقال زاكيرونــي« :خليل مهاجم
رائع ،وهو من أفضــل املهاجمني
في آســيا ...حاولنا االستعانة به
في املباريات .وفي كل مرة يشارك
فيها ،يسجل هدفا».
ودفع زاكيرونــي باملهاجم أحمد
خليل خــال الشــوط اإلضافي
األول مــن مبــاراة األمــس أمام
قيرغيزســتان وســجل الالعب
هدف الفوز  2-3مــن ضربة جزاء
بعد  5دقائق فقط على نزوله أرض
امللعب.
وكان هذا تكرارا لسيناريو املباراة
األولى للفريق في البطولة والتي
تعادل فيها مع املنتخب البحريني
 1-1فــي افتتاح فعاليــات هذه
النســخة من خالل هدف خليل
الذي سجله من ركلة جزاء أيضا،

جانب من مباراة اإلمارات و قيرغيزستان
قبل دقيقتني فقــط على نهاية
املباراة.
ولكن الفــارق الوحيد يكمن في
طريقــة تســديد الركلــة بكل
مــن املباراتني ،حيث ســدد خليل
ركلــة ال تصد وال تــرد في مرمى
البحرين فيما اجتازت الكرة خط
املرمى في مباراة األمس بصعوبة،
بعدمــا ارتطمــت بقــدم حارس
قيرغيزستان.

واآلن ،يســتطيع خليــل معادلة
الرقم القياســي لعــدد األهداف
التــي يســجلها أي العــب مع
املنتخب اإلماراتي واملسجل باسم
النجم الشهير الســابق عدنان
الطليانــي برصيد  52هدفا بفارق
هدف واحد فقط أمام خليل.
ولدى ســؤاله عن الســبب وراء
عدم الدفع بخليل في التشكيلة
األساسية للفريق ،قال زاكيروني:

«عندما توليت تدريــب املنتخب
اإلماراتــي ،كان خليل مصابا ولم
يشــارك فــي أي مران باملوســم
املاضي ...وفي العام األخير ،تعرض
الالعــب ألكثــر من إصابــة ولم
يشارك كثيرا مع فريق ناديه».
وقال زاكيروني« :خليل العب رائع
وأعتمد عليه كثيرا .صنع الكثير
مع منتخب بــاده مقارنة بفريق
ناديه».ويلتقي املنتخب اإلماراتي

فــي دور الثمانيــة مــع نظيره
األســترالي حامــل اللقب على
بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
وعانى املنتخــب اإلماراتي كثيرا
فيما يتعلق بهز شباك منافسيه
منذ تولى زاكيروني املســؤولية،
ورغــم هــذا ســجل الفريــق 3
أهــداف في مبــاراة األمس ،فيما
أهدر العبوه بقيادة املهاجم علي
مبخوت عــدة فرص للتهديف ما

أثار غضب اجلماهير وإن شجعت
الفريــق وهنأته علــى الفوز في
نهاية املباراة.
من جانب اخــر ،قال خبير اللوائح
الرياضية أحمد األمير ،إن املنتخب
السعودي يواجه احتمالية خصم
 3نقاط من رصيده في النســخة
املقبلــة مــن بطولــة كأس أمم
آســيا . .وأكد األمير عبر حسابه
الشخصي على تويتر ،أن الالعب
الســعودي حمدان الشــمراني
شــارك في مباراتي لبنان وقطر،
ببطولــة أمم آســيا اجلارية حاليا
في اإلمــارات ،وهو غيــر مؤهل،
ومت اكتشــاف األمر بعــد انتهاء
مشاركة األخضر في البطولة.
وأضاف «الشــمراني نال البطاقة
احلمراء فــي مباراة الســعودية
وماليزيا في كأس آســيا حتت 23
ســنة ،ولم ينفذ الالعب اإليقاف
املفــروض عليــه ،نظــرا خلروج
الســعودية من تلــك البطولة».
وأكمــل «كان لزاما تنفيذ عقوبة
اإليقــاف املترتبة علــى البطاقة
احلمراء ،في أول بطولة آســيوية
يشترك فيها».
وأوضح أن الشــمراني املولود في
 ،1996جتاوز ســن بطولة حتت 23
ســنة ،ولذا فإنه يحمل العقوبة
معــه فــي أول بطولة يشــارك
فيها ،وإن كانت في مرحلة أكبر..
وأكــد األميــر أن اللوائــح متنح
جلنة االنضبــاط باحتاد كرة القدم
اآلســيوي ،حق إيقاف الالعب في
أول بطولة آسيوية يشارك فيها
مســتقبال ،أو خصم  3نقاط من
رصيــد املنتخب الســعودي في
النسخة املقبلة.
وودع املنتخب السعودي بطولة أمم
آسيا ،اجلارية حاليا ،أمس اإلثنني،
باخلســارة من املنتخــب الياباني
بهدف دون رد ،في ثمن النهائي.

رونالدو يعترف بالتهرب الضريبي ..والمحكمة تصدر قرارها تشيلسي يسابق الزمن إلشراك
هيجواين في ديربي لندن
مدريد ـ وكاالت:
املدعي العام في إســبانيا األسبوع
املاضــي التفــاق مــع الســلطات

تقبــل جنم كــرة القــدم البرتغالي
كريســتانو رونالدو ،عقوبتي غرامة
مالية والســجن مع إيقاف التنفيذ،
في قضية تهرب ضريبي في إسبانيا
أمس ،،ووقــع اتفاق تســوية إلنهاء
القضيــة ،وهو ما ســيكلفه 18.8
مليون يورو ( 21.4مليون دوالر) ..وكان
رونالدو وصل إلى محكمة في مدريد
للرد على اتهامه بالتهرب الضريبي،
خــال  9أعوام قضاهــا في صفوف
ريال مدريد حامــل لقب دوري أبطال
أوروبا ،بات خاللها الهداف التاريخي
للنادي ..وابتسم رونالدو لكن لم يدل
بأي تعليق أثنــاء دخوله احملكمة مع
صديقته جورجينا رودريجيز.
وتوصــل املهاجم البرتغالــي العام

اإلسبانية لتسوية القضية ،مقابل
دفــع الغرامة والقبــول باحلبس 23
شهرا مع إيقاف التنفيذ.
وطالبــت النيابــة بتوقيــع عقوبة
الســجن مــع إيقــاف التنفيــذ
لكريســتيانو مع دفع غرامة مالية
قدرهــا  18.8مليــون يــورو ،وهــي
العقوبة التي اتفقت عليها النيابة
مع وزارة املالية ،مقابل اعتراف العب
ريال مدريد السابق ويوفنتوس احلالي
بارتكابه أربع جرائــم تهرب ضريبي
بني عامي  2011و ..2014لكن رونالدو
( 33عامــا) لن يقضــي أي وقت في
الســجن ألن القانون اإلسباني ينص
على أن أي عقوبة أقل من عامني في
أول جرمية ميكن إيقاف تنفيذها..وقال

رونالدو

املاضــي إن رونالدو دفــع  5.7مليون
يــورو ( 6.5مليون دوالر) غرامة إضافة
إلى ما يقــدر بنحو مليون يورو فائدة
مستحقة في يوليو متوز .2018
وفي وقت سابق مثل تشابي الونسو
زميل رونالدو الســابق في ريال أمام
احملكمــة أيضا بشــأن قضية تهرب
ضريبي أخرى ،يطالــب فيها االدعاء
بحبــس الالعــب خمس ســنوات
وتغرميه أربعة ماليني يورو.
ووجهــت إلــى الونســو ،الفائز مع
اســبانيا بكأس العالم واعتزل عام
 ،2017اتهامات بالتهــرب الضريبي
واالحتيــال وعدم دفع نحــو مليوني
يــورو بــن  2010و ،2012لكنه نفى
مرارا ارتكابه أي مخالفة.

لندن ـ وكاالت:
يأمل األرجنتيني جونزالو هيجواين،
مهاجم ميالن اإليطالي ،أن يســافر
إلى العاصمة البريطانية لندن في
أســرع وقت ممكن ،لوضع اللمسات
األخيرة على انتقاله إلى تشيلسي..
وقالــت صحيفــة «ديلــي ميل»
البريطانيــة ،إن هيجوايــن ينتظر
حال ًيــا احلصول علــى تصريح من
ميالن ،للسفر إلى عاصمة الضباب
واالنضمام للبلوز بشكل رسمي.
ويرغب هيجواين في تقليص فترة
وجــوده رفقة الروســونيري ،عل ًما
بأنه معار من يوفنتوس حتى نهاية
املوســم ،وذلك كــي يجتمع مع

مدربه الســابق ماوريسيو ساري
مرة أخرى.
وأفادت الصحيفــة البريطانية ،أن
تشيلســي يطلــب احلصول على
الالعــب في أســرع وقــت ممكن،
الســتخراج تصريح له كي يلعب
أمــام توتنهــام في ديربــي لندن
بإياب نصف نهائي كأس الرابطة،
اخلميس املقبل.
ويأمــل البلــوز والذي ســجل 4
أهداف في آخر  5مباريات ،أن يكون
هيجواين احلل خلط هجوم الفريق،
ويســاعده في الوصول إلى نهائي
كأس الرابطة ،برغم اخلسارة ذهابًا
بهدف نظيف.
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تبخر الحلم العراقي في نهائيات أمم آسيا

ترحيل العبين شباب

بسـام يرجـح كفـة قطـر ويقـوده لمالقـاة

إلى فريق الطلبة

كوريـا الجنوبيـة فـي ربـع النهائـي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبخر احللم العراقي في نهائيات
امم آسيا  2019اجلارية أحداثها في
اإلمارات عندما خسر أمس امام
املنتخب القطري بهدف من دون
رد حمــل امضاء الالعب بســام
هشام الراوي من ركلة حرة ثابتة
نفذها بحرفنة عالية اقصى ميني
حارس املرمى جالل حســن لتهز
الشباك.
وفي عودة الحداث الشوط املباراة
األول ،فقد شــهد ادا ًء حذرا ً من
كال اجلانبــن ،برغم ان القطريني
هددوا مرمى جالل حســن بكرة
املدافــع عبد الكرمي حســن ،في
حني توفرت ملهند علي فرصة في
مواجهة املرمى بعد خطا دفاعي،
لكن مهند لم يستغلها بالنحو
االمثــل فقطعهــا مــن امامه
حــارس املرمى ،في حــن كانت
حتركات قطر تتركز على حســن
الهيــدوس واكرم عفيــف ،اما
األسود فلعبوا مبهند علي وحيدا
في اخلط الهجومــي األمر الذي
وضعــه بني كماشــة الدفاعات
القطرية احملكمة.
امــا شــوط املبــاراة الثانيــة
فتحســنت الصــورة لالســود،
هاجموا ووصلوا املرمى القطري،
كما لألشقاء طلعاتهم اخلطرة،
حتى نفذ بســام هشــام الراوي
ركلة ثابتة بدقة لتهز الشــباك
فــي الدقيقة  ..61وما ســجلته
املبــاراة مــن نقاط هــي كثرة

جانب من مباراة أمس «عدسة :محمد عامر»
االصابات فــي صفوف منتخبنا،
فغادر همام طارق ثم البديل علي
حصنــي وعالء مهــاوي ،نتيجة

املباراة ظلت على حالها وانتهت
بفــوز الفريق القطــري بالهدف
الثمن الذي نقله ملالقاة املنتخب

العبيدي يتابع عملية صيانة القاعات
الرياضية في المدينة الشبابية
إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
زار وزير الشباب والرياضة الدكتور
احمد رياض العبيدي اليوم دائرة
شــؤون االقاليــم واحملافظات ،
لتفقد عملية الصيانة الكبرى
التي جتريهــا الدائرة على قاعات
مجمعهــا الرياضــي وخاصة
قاعتــي املركز الوطنــي لرعاية
املوهبة الرياضية لكرة الســلة
و املركز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضية لكرة اليد.
وكان في اســتقباله مدير عام
الدائــرة طالب جابر املوســوي
وعــدد من مســؤوليها  ،واطلع
العبيــدي خــال الزيــارة على
مامت اجنازه مــن مراحل الصيانة
التي تشــمل تبديــل االرضيات

الكــوري اجلنوبي عصــر اجلمعة
املقبل في دور ربع النهائي.
يشــار إلى ان املنتخبــن التقيا

في  27مباراة ،فاز العراق  11مرة،
مقابــل  8انتصــارات لقطر ،و8
تعادالت.

وكان أول لقــاء بينهمــا ،فــي
كأس اخلليج عــام  ،1976وانتهى
بالتعادل السلبي ،وحقق العراق
أول انتصار في تاريخ مواجهاتهما
بدورة األلعــاب اآلســيوية عام
 ،1978وانتهى اللقاء .1-2أما أول
انتصار حققته قطر على العراق،
فكان عام  ،1984في بطولة كأس
اخلليج ،بنتيجة .1-2
فــي حني أن آخر مبــاراة جمعت
بينهما ،فكانت ودية في شــهر
آذار  ،2018ضمــن حتضيــرات
املنتخبني لكأس آســيا احلالية،
وانتهى لصالح قطر .2-3
وفــي مباراة أمس ،فــاز منتخب
كوريــا اجلنوبيــة ،بنتيجة ()1-2
على نظيــره البحرينــي ،ضمن
منافســات دور الـــ 16لبطولة
كأس آســيا املقامــة حاليــا
باإلمارات.وسجل لكوريا اجلنوبية،
هواجن هي تشان في الدقيقة ،44
وكيم جــن فــي الدقيقة ،107
في حني ســجل للبحرين محمد
الرميحــي فــي الدقيقــة ..77
ومنتخــب البحرين هو رابع فريق
عربي يودع كأس آسيا من دور الـ
 16بعد السعودية وعمان واألردن.
وســتفتتح مباريــات دور ربــع
النهائــي للبطولــة ،اخلميــس
باقامة مباراتي فيتنام واليابان في
الساعة  4عصرا ،ومباراة الصني
وإيران في الساعة  7مساء ،وفي
اليوم التالي جترى مباراتان ايضا،
ففي الساعة  4عصرا يلعب قطر
وكوريا اجلنوبية ،وفي الســاعة 7
مساء يلتقي اإلمارات وأستراليا.

درع اإلبداع لمدير عام شركة نفط ميسان
ميسان ـ المكتب اإلعالمي:
قدم رئيــس نادي نفط ميســان
يحيــى زغير ،األحــد ،درع اإلبداع
والتميز للمهندس تغلب كاظم
مبناسبة تسنمه منصب معاون
مدير عام شــركة نفط ميسان
وجــاء ذلك بحضــور نائب رئيس
النادي خالد واهم و عضو الهيئة

االدارية ســيف الدين ســعدون
فضالً عن حضور عضو احتاد كرة
القدم الفرعي جاسم حطاب».
وعبر رئيس النادي االستاذ يحيى
زغيــر عــن امنياتــه بالتوفيق و
النجــاح للســيد ،تغلب كاظم،
في عمله  ،فضالً عن تقدمي رئيس
النادي احصائيــة كاملة لكل ما

اجنزه النادي خالل هذا املوســم و
فــي جميع االلعــاب الرياضية».
ومن جانبه أبدى الســيد املعاون
«إعجابه باإلجنازات التي حققها
النادي متمنيا ً اســتمرار التفوق
احلاصــل  ،كما اكد اســتعداده
التام لدعم النادي في مســيرته
القادمة «.

رسالة ماجستير عن مركز الموهبة الرياضية
جولة الوزير التفقدية

باللعبتــن  ،مثنيــا ً على عمل
الدائــرة و جهود شــركة البان
املنفذة لعمليــة الصيانة وهي

شــركة عراقية متخصصة في
اعمال بنــاء وصيانــة القاعات
واملنشآت الرياضية.

علي حميد ..خطوات على طريق النجومية
بغداد ـ الصباح الجديد:
الالعب الشــاب ،علــي حميد ،
مواليد  ،1998بدأ مسيرته العبا َ
ضمن صفوف الفرق الشعبية،
اكتشف موهبته املدرب جاسم
كاتب ،بعدها ألتحق في صفوف
مدرســة الراحل عمو بابا ،منها
لعب ضمن فرق الفئات العمرية
لنادي الزوراء ،قبل ان يستدعيه
املدرب طالب جلوب إلى منتخب
أشبال العراق.
والنه ميلك مؤهالت فنية ،يجيد

علي حميد

اللعب في أكثــر من مركز فوق
املستطيل األخضر ،فقد واصل
مســيرته في اللعــب ملنتخب
الناشــئني باشــراف الكابــن
قحطــان جثيــر حيــث حصل
الفريق على بطولة كأس العرب
عام  2014حتت  17سنة.
وفي دوري الكبــار ،لعب لفريق
نــادي التاجي باشــراف املدرب،
ذياب نهير ،بعدها ارتدى قميص
نادي الصناعة حتت قيادة املدرب
هادي مطنش.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــكل املركــز الوطنــي لرعاية
املوهبة الرياضيــة التابع الى دائرة
شــؤون االقاليم واحملافظات بوزارة
الشــباب والرياضة ومنذ سنوات
قبلة للباحثني وطلبة الدراســات
العليا فــي كليات التربية البدنية
وعلــوم الرياضــة مــن اجلامعات
اخملتلفة العراقيــة والعربية  ،وفي
هذا السياق تقدم الباحث واملوظف
في الدائرة قسم املوهبة الرياضية
حيدر فالــح ،إلى كليــة التربية
الرياضية بجامعة االســكندرية
برســالته املوســومة (خطــة
مقترحــة لألنشــطة الترويحية
في املركــز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضيــة فــي وزارة الشــباب
والرياضة العراقية) ،لنيل شــهادة
املاجستير ،وضمن اجلانب العملي
للرســالة بــدأ الباحــث بتقدمي
االســتبانة عــن خطــة التدريب
السنوية في االلعاب اخملتلفة التي
تعنى بها مراكــز املوهبة  ،فضال
عن هيكلية املركز الوطني  ،متهيدا
جلمع وحتليــل البيانــات ورفعها

الباحث مع مواهب األثقال
الى جلنة االشــراف على الرسالة
املؤلفة من االستاذتني (د .سامية
حسن ود .نبيلة أحمد).
يشــار إلــى ان الرســالة (خطة
مقترحــة لألنشــطة الترويحية
في املركز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضيــة فــي وزارة الشــباب
والرياضــة العراقيــة) للباحــث
 ،هــي الثانيــة من نوعهــا التي
تخصصت عــن املركــز الوطني
للموهبة الرياضية بصورة عامة،

حيث ســبقتها رســالة معاون
املدير العام لدائرة شؤون االقاليم
واحملافظات حاليا ،سوالف حسن،
كما انتقى العشــرات من طلبة
الدراســات العليــا (املاجســتير
والدكتــوراه) عينــات الرســائل
واألطاريــح التي تختص بشــتى
املراكز املعتمدة لدى دائرة شــؤون
االقاليــم واحملافظــات وعددهــا
 12لعبــة من العبــي تلك املراكز
ومبختلف الفئات العمرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئــة اإلدارية لنادي الطلبــة الرياضي
ترحيل مجموعة من االســماء الشــبابية إلى
الفريــق األول ،وجــاء قرار ترحيــل الالعبني بعد
متيزهم في دوري الشباب وتتوجيهم بلقب دوري
كرة القدم لفئة الشــباب .كمــا ان ادارة األنيق
تعمل على اســتثمار تواجد املواهب في الفئات
العمرية ومنحهــم الفرصة لتمثيل كرة األنيق.
ومن جانب اخر اشــادت وباركت اجلهود الكبيرة
التي بذلها الــكادر التدريبي الــذي عمل طيلة
الفترة املاضيــة بجد واخالص مــن اجل حتقيق
الفريــق املركز االول وهو مــا جماه من خالل هذا
اجملهود .
والالعبني هــم كل من» محمد منعم موســى
وحسني علي رشــيد وزيد محمد كاطع وحسني
محمود عبدالرزاق وصــادق نهاد كاظم ومحمد
رحيم طاهر املرتضى ناصر وعلي رشاد ومصطفى
فيصل ومرتضى باسم وحسني جبار وياسر عمار
وليث ماجد ومنتظر كامل وعلي سلمان وسجاد
علي ومرتضى ناصر كابنت الفريق».

كوليبالي ينضم
للشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق النــادي األهلي املصري ،على إعــارة املالي
ســاليف كوليبالي ،مدافع الفريق ،للشــرطة
العراقي ،حتى نهاية املوسم اجلاري.
كانت الصفقة فــي طريقها لالكتمــال ،لك َّن
املفاوضات تع َّثرت خلالفات مالية ،قبل أن تكتمل
بشكل نهائي أول أمس.
وقال ساليف كوليبالي ،في تصريحات صحفية
 ،بعــد حضوره ملقــر النادي األهلــي ،إنه توصل
التفاق مع الفريق األحمر ،إلعارته لنادي الشرطة
عرضا آخر من الفتح
العراقي.وأضاف« :تلقيــت
ً
الســعودي ،لكن عرض الشــرطة العراقي كان
أفضل ووافقت عليه وسأرحل إلى فريقي اجلديد
خالل أيام».كان األهلي ،قد رفع اســم ســاليف
كوليبالي مــن القائمة احملليــة لقيد النيجيري
جونيور أجاي.

إختبارات لحكام الدرجة
الثانية بكرة الصاالت

بغداد ـ عدي صبار*
اختتمــت االختبارات العمليــة والنظرية حلكام
كرة الصاالت ( الدرجة الثانيــة ) والتي أقامتها
جلنة كرة الصــاالت املركزية  ،بالتعاون مع االحتاد
الفرعي في محافظة الديوانية ،وبإشراف مباشر
من قبل مسؤول قســم احلكام ،كرمي مطر ،إلى
جانــب أعضاء اللجنة في احملافظات الوســطى
واجلنوبية .
ومتكن  37حكما ،من بــن  ،38اجتياز االختبارات
بكل جناح ،وســط تفاؤل كبير من إدارة قســم
احلــكام بتأهيل الكــوادر التحكيمية ووصولها
إلــى مراحل متقدمة ،والســير على وفق اخلطة
التي وضعتها جلنة كرة الصاالت ،برئاسة السيد
غالب الزاملي.
وأكد مسؤول إدارة قســم احلكام ،كرمي مطر :أن
احلكام املشــاركني ،وعددهم  38حكما ،اجتازوا
االختبارات العملية والنظرية بنجاح باســتثناء
حكم واحد لم يتمكن من العبور  .وبني :ان جميع
احلــكام بذلوا جهــودا ً كبيرة  ،من اجــل اجتياز
االختبارات.
من جانبه ،أشــاد الســيد غالب الزاملي ،رئيس
جلنة كرة الصــاالت ،باجلهود الكبيرة التي بذلها
القائمــون على هذه االختبارات  .كما ثمن جهود
احلكام الذين ســاروا على البرنامج اخلاص الذي
وضعته اللجنة ،واالنضباط العالي الذي اظهروه
خــال فترة االختبــار .وأكد الزاملــي :أن احلكام
الفائزين ســيكونون جاهزين لكل املنافســات
الكروية التي تقيمها جلنة كرة الصاالت .متمنيا ً
لهم كل التوفيق والنجاح.
* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

مناقشة سبل دعم مسيرة لجنة الالعبين المغتربين

«المسابقات» تثمن موقف إدارة نادي النفط ..والسبت تنطلق إياب ربع نهائي الكأس
إعالم اتحاد الكرة:
ثمنت جلنة املســابقات في احتاد كرة
القدم املوقــف االيجابــي إلدارة نادي
النفــط ،بعــد ان وافقــت على نقل
مباراتهــم مع فريــق القــوة اجلوية
ضمن ذهاب بطولــة كاس ألعراق من
ملعبهم الى ملعب الصناعة.
وقال نائــب رئيس جلنة املســابقات،
يحيى كــرمي :نقدم شــكرنا وتقديرنا
الى ادارة نادي النفط على هذا املوقف
اجلميــل ،وهو ليــس بغريب على هذه
االدارة النموذجيــة التــي دائمــا ما
تكون ســباقة في املواقف التي تخدم
الصالــح العام ،والرياضــة على وجه
اخلصوص.
واضــاف كرمي :بعــد ان طالبنــا ادارة
النفط بنقــل مباراتهم من ملعبهم
الى ملعــب الصناعة ضمــن ذهاب
دور الثمانيــة لبطولة الــكاس بغية
فســح اجملال لدخول اكثــر عدد ممكن
مــن جماهير القوة اجلويــة ،ولم تترد
ادارة النفــط بالقرار ،بل على العكس

وافقت ورحبت بالفكرة من اجل متعة
جماهيرنا ،ال ســيما ان املباراة أقيمت
أول أمس في ملعب الصناعة وانتهت
بالتعادل السلبي ،وسيلتقي الفريقان
يوم الســبت املقبل في ملعب القوة
اجلوية في اياب البطولة نفسها.
من جانب اخر ،اجتمعت جلنة الالعبني
املغتربــن واملوهوبني بالعبي املنتخب
االوملبي املغتربني على هامش املعسكر
التدريبي للمنتخــب االوملبي واملقام
في محافظة كربــاء  ..وذكر الناطق
الرسمي بأســم اللجنة ،زيد الزيدي،
إن اللجنــة إســتمعت لالعبني فيما
اذا كان هناك معوقات او مشــكالت
تواجههم او تؤثــر على تواجدهم مع
املنتخب االوملبي بغية تذليلها وتوفير
االجواء املناسبة لهم
وجددت اللجنة دعمها جلميع الالعبني
 ،مطالبــة إياهــم ان يبذلــوا قصار
جهدهم إلثبــات قدراتهم واحقيتهم
في إرتــداء فانيلة الوطــن الى جانب
اخوتهم من الالعبني احملليني .
واضــاف الزيدي :ان االعضاء ناقشــوا
مستقبل اللجنة  ،والسبل الكفيلة

لقطة من مباراة اجلوية والنفط

في دميومة مسيرتها واإلرتقاء بعملها
 ،و بالرغــم مــن عــدم وجــود رئيس
للجنة الى اآلن لكن هذا االمر لم يثن
اعضائها على االستمرار في عملهم
بكل حرص وتفان .
يذكر أن املعســكر احلالي للمنتخب
االوملبي يضــم 6العبني مغتربني وهم
(احمد حســن  ،وايهاب ناصر  ،واصيل
عبد الرضا  ،ولؤي ماجد العاني  ،واريان
ابراهيم  ،ورياد بولص ).
إلى ذلك ،تنطلق مباريات إياب دور ربع
النهائــي لبطولــة كأس العراق ،يوم
الســبت املقبل وتقــام املباريات عند
الساعة الثانية والنصف ظهرا ،علما
ان ثالث مباريات لم حتدد مالعبها الى
اآلن ،حيث سيكون ملعب القوة اجلوية
مسرحا ملباراة الصقور والنفط ،فيما
ستحدد مالعب املباريات الثالث الحقا،
حيث سيلتقي فريق الزوراء ،الذي وضع
قدما فــي دور نصــف النهائي ،فريق
أمانة بغداد ،ويحل فريق نفط ميسان
ضيفــا ثقيال علــى فريــق الطلبة،
ويستقبل فريق احلدود فريق الكهرباء.
هــذا ووضع فريــق الــزوراء قدما في

العبور للــدور املقبــل لبطولة كاس
العراق في ذهــاب دور ربع النهائي اول
أمس  ،بعد فــوزه على مضيفه فريق
امانة بغــداد بهدف مــن دون رد ،جاء
بإمضاء املهاجــم مهند عبد الرحيم،
فيما اســفرت املباريات الثالث االخرى
بالتعــادل االيجابي والســلبي ،حيث
ســيطر التعادل السلبي على نتيجة
مبــاراة فريقي النفــط والقوة اجلوية
التي ضيفها ملعــب الصناعة ،فيما
ضيف فريــق نفــط ميســان فريق
الطلبة ،واســفرت نتيجة املباراة عن
التعادل االيجابي بهــدف لكل فريق،
ســجل هدفي املباراة وسام سعدون
لفريــق املضيف ،وعبد القــادر طارق
لفريق االنيق ،وبالنتيجة نفسها تعادل
فريقا الكهربــاء واحلدود في املواجهة
التي جرت احداثها في ملعب االول ،إذ
بدأ فريق احلدود بالتسجيل عن طريق
الالعب سيف جاســم عند الدقيقة
 24مــن الشــوط االول ،ولــم متــض
سوى دقيقتني حتى متكن العب فريق
الكهربــاء عالء محســن من تعديل
النتيجة ،معوضا اهدار ركلة اجلزاء.

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير
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سلطان الجمال!!..

--1
قال الشاعر :
ٌ
جميل ُت ُّب اجلمال
وأنت
فكيف عبادُ َك ال يعشقون ؟
ان أعظم ألوان العشق هو :
العشق االلهي ،
ومعه يعيش االنســان في ظالل نعمة احملب ِة واالتصال
الدائمبرب العز ِة خالق اجلمال في النفس ..
وفي التكوين .
وفي التشريع ..
ومالحم العشــق اإللهي التي عاشها النبي املصطفى
وآلهالهداة امليامني صلوات اهلل وسالمه عليهم واالبرار
من اولياءاهلل معروفة مشهورة
وأما ســلطا ُن اجلمال فانه ســلطان أخّ اذ آســ ٌر  ،يأخذ
مبجاميعالقلوب ،وله تاثيراته ومفاعليه التي ال ت َ
ُنكر .
ومــن هنا جتد أ َّن َمــ ْن متلك من النســاء اجلمال العالي
تشــمخبانفها ،غير ُمبالي ٍة بشيء ،مســتندة الى أ َّن
جمالها هو الكنزالثمني الذي يضمن لها كل ما تريد !!..
--2
وقــد دارت محاورة مهمة بني امراتــن كان ( معاوية بن
يزيد) استمع اليهما ،وكان لها أثرها الكبير في اعتزاله
السلطة واالبتعاد عنها .
بت خلــ َع (معاوية بن يزيد)
هــذه احملاورة هي التي ســ ّب ْ
لنفســه ،كما ذ ََكرَ ذلك الشــيخ احمد بن فهد احللي
رحمه اهلل .
والسؤال االن :
الفتاتي ؟
ما دار بني
َْ
والتي كانــت احدهما بارع َة اجلمــال  ،وضيئ ًة للغاية ،
فقالتلها الفتاة االخرى :
جمالك تتكبرين تكبر السالطني ،
علك
ِ
لقد َج ِ
فاجابتها ضاحكة :
ُ
سلطان احلُسن واجلمال ؟
أفضل ِم ْن
وا ُّي سلطان
ِ
بل ا ّن واقع الســلطنة فيهما ،فاجلمال هو احلاكم على
أسرِ ِه
جميعامللوك والسالطني  ،وجميعهم واقعون في ْ
قالت لها االخرى :
س ٍن وخير ؟
ما الذي في السلطنة من ُح ْ
إما أ ْن يقف نفسه لرعاية حقوق السلطنة
ا ّن السلطان ّ
فيناحلمد الرعاية واقبالها عليه ،
وهو في هذه احلال لن يفوز بلذة أو راحة ،
ُ
منغص على الدوام .
فعيشه
ٌ
وإمــا أ ْن يجري وراء شــهواتِه ويختــار ملذاتِه ف ُيض ّيع
ّ
حقو َقالسلطنة والرعية ،
وسلطان كهذا مكانه في النار ،
واذا ً فليــس في مقدور الســلطان أ ْن يجمع راح َة دنياه
وآخراه .
وهكذا أدرك (معاوية بن يزيد) انه بني حالني :
إما أ ْن يوظف الســلطة لصالح اخلدمــة العامة وهذا
ّ
جه ُد ُه ويُ ْت ِعب ُه ...
َ
ماس َي ِ
وإمــا أ ْن يوظفها لصالح ذات ِه وملذاتِه فيبوء بســخط
ّ
أليم عقاب ِه
اللهويستوجب َ
مضافا الى أ ّن ُمؤدِب َ ُه ( عمر بن مقصوص) كان قد ّ
غذاه
علىح ّب أمير املؤمنني (ع) واهل البيت ،وبغض أســافه
ُ
االمويني ،الذين اغتصبوا اخلالفة وعاثوا فسادا ً في البالد
والعباد .
واملهــم اأ َّن حقيقــة الســلطة يتجاهلهــا عن عمد
خداما
عامةالســلطويني الذين يريدون ان يكون الناس ّ
خداما للناس .
لهم  ،ب َ َد َلن يكونوا ّ
هذه هــي النقطة املركزيــة التي جتعلك قــادرا على
التمييز بيناألمني واخلائــن  ،وبني األصيل والدخيل ،وبني
اخمللصواالنتهازي
ولألسف الشــديد فان معظم السلطويني في العراق
اجلديدأرادوا املواطنني خّ داما لهم ب َ َد َل أ ْن يكونوا هم في
خدمة املواطنني .
نعم
لقد خدموا أنفســهم ،وخدموا ابناءهــم واصهارهم
وأقرباءهموأنصارهم ،ونسوا أ ْن يخدموا <span clas

مقهى (المدلل) منتدى قريب من الروح البغدادية

وداد ابراهيم
يعمــد بعض اصحــاب املقاهي
اجلديدة الى ان تكون ملقهاه ســمة
ثقافية ليصير اشــبه مبنتدى ادبي،
وفني ،مبالمح ،وصفــة ،وابعاد ،ولون
جديــد ،ليكون دخولهــا ليس لقتل
وقت الفــراغ كما كان متعارفا عليه
في السابق ،بل لســماع الشعر ،او
حضور مناقشات او مشاهدة عرض
مسرحي ،او فيلم.
ومن هــؤالء احمد اجلبــوري صاحب
مقهى (املدلل) الذي قال:
مببادرة شــخصية قمت بافتتاحمقهى ،وســط بغداد ،قرب الســوق
البغــدادي احملاذي لســوق هرج ،وهو
قريب من سوق املتنبي ،وأطلقت عليه
(املدلل) ،وهذا االســم تراثي ،ويحبه
اهل بغداد ،والني من عشــاق التراث،
ولي مقتنيات كثيرة منه ،فقد زينته
باالنتيكات ،وصور لشخصيات فنية
واجتماعيــة عراقيــة وعربية ،وحتف
فنية ،ليكون له مالمح التراث ،ولون
االصالة البغدادية ،بل جعلته مكانا
يقترب الى شــكل متحــف بغدادي
صغير.
وتابع:
بدأت العمل فيه بافتتاح رسمي،وبحضور ممثلة عن اليونســكو ،وعن
منظمــة االمم املتحــدة ،وبحضــور
الشــخصية البغداديــة (محمــد
اخلشــالي) صاحب مقهى الشابندر،
وشــخصيات فنية ،وادبيــة ،ودعيت
خالل االفتتــاح كل املثقفني القامة
نشــاطاتهم الفنيــة ،واالدبية فيه،
ليمثــل روح بغــداد وألقهــا ،وفعال
اقيمت الكثير مــن الفعاليات فيه
مثل توقيع كتاب ،وعرض فلم وثائقي،
وقدم عدد من الشــباب مســرحية
اسمها السوق لطلبة كلية الفنون
اجلميلة.
اما عن رواده فقال:

ريهام حجاج تعلن
زواجها رسميًا
الصباح الجديد  -وكاالت:
على الرغم من محاولة اخفائها موضوع
زواجهــا من رجــل االعمال محمــد حالوة،
زوج الفنانة ياســمني عبد العزيز ،لكن قوة
الشــائعات التي الحقتها واألدلة التي تثبت
ان زواجها وقع بالفعل ،دفعها لالستســام
واالعالن عن زواجها رسميا من حالوة.
وانتشــرت خالل الســاعات املاضية
مجموعة من الصور جمعت الفنانة املصرية
ريهام حجاج ،برجــل األعمال محمد حالوة،
ّ
وأكد البعض بأن هذه الصور أكبر دليل على
زواجهما ،فيما تساءل البعض اآلخر ان كان
الزواج حصل بالفعل ام ال.
وأكدت ريهام زواجها رســم ًيا ،من رجل
األعمال محمد حالوة ،وذلك في أول اعتراف
لها بعد انتشار األنباء بزواجهما أخيرًا.
وعــن الصور التي انتشــرت لها برفقة
محمد حالوة ،أوضحت الفنانة املصرية في
تصريحات ملصادر إعالمية أن زوجها ،من قام
بنشــرها ليعلن من خاللهــا عن عالقتهما
الرسمية.
يأتي هــذا ،في الوقت الذي ما تزال فيه

الفنانــة املصريــة
ياســمني عبــد
العزيــز علــى
ذمــة زوجها
محمــد
حــاوة ،اذ
كشــفت
مـصــــــادر
أن ياسمني ما تزال
علــى ذمة "حــاوة" ،ولم يصل
األمــر للطالق رســم ًيا حتى اآلن
برغم إعالن االنفصال.
وأشــارت املصــادر إلــى أن
االنفصــال قائــم بينهمــا ،حيث
يعيش كل منهـــما فـــي مكـان
سكن بعيد عن اآلخـــر ،وإن كانـت
هنـــاك محـــاوالت للصلـح مـن
أجـل أوالدهـما.
يُعــرض لريهــام حجــاج حال ًيا
مسلســل "كارمن" ،مــن بطولتها
املطلقــة ،وقــام بإنتاج املسلســل،
محمد حالوة ،عقب زواجه منها.

ضربة من فرنسا لـ"غوغل"
الصباح الجديد  -وكاالت:
غرمــت الوكالــة املعنية بحمايــة البيانات
في فرنســا ،شــركة "غوغل" التابعة جملموعة
"ألفابت" 50مليون يورو ( 57مليون دوالر) ،بسبب
انتهاكها قواعد االحتــاد األوروبي للخصوصية
على اإلنترنت ،في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض
لها إحدى شــركات التكنولوجيــا األميركية
العمالقة.
وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات واحلريات
أن أكبر محــرك بحث في العالــم "افتقر إلى
الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها
مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية،
ولــم يحصل علــى املوافقات املالئمة لنشــر
إعالنات وفقا لالهتمامات الشخصية".
ودخلــت الالئحة العامة حلماية البيانات في
االحتاد األوروبي حيز التنفيذ في مايو أيار املاضي،
في أكبر تعديل لقوانــن اخلصوصية منذ أكثر

من  20عاما.
وتسمح الالئحة للمستخدمني
بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم
الشــخصية ،وتعطــي الهيئــات
التنظيمية ســلطة فــرض غرامات
تصل إلــى  4%من اإليــرادات العاملية
على اخملالفات.
ويأتــي قــرار اللجنــة الوطنيــة
للمعلومــات واحلريــات فــي أعقــاب
شــكاوى تقدمت بهــا منظمتان غير
حكوميتني ،وقالت إنها بحثت الشكاوى
بعدمــا فوضها فــي ذلك عشــرة آالف
شخص حتى اآلن.
وميكن ان تكون للعقوبة القياسية التي
فرضتها على "غوغــل" تداعيات في وادي
الســيليكون ،وقد تدفع شــركات بتعديل
جذري في شروط خدمتها.

أخبــارهــــــــــم
انكيتا لوخاندي
اعترفت الفنانة الهندية
انكيتــا لوخانــدي ،التي
حتدثــت كثيــرا عــن
انفصالهــا عــن املمثل
الشاب سوشانت سينج
راجبــوت ،أنهــا متــر في
الوقــت احلالــي بحالــة
عاطفية مرة أخرى.
الشائعات املتداولة عنها
تقــول ان ممثلــة الفيلم
التاريخــي األســطوري
 Manikarnikaمغرمــة
بأحــد رجــال األعمــال
ويدعى فيكي جاين ،ومن
املقــرر أن يعقــد االثنني
قرانهما قريبا ،ومع ذلك،
فقد كشــفت املمثلة ان
الزواج ليس في ذهنها في
الوقت احلالي.

وفــي مقابلــة حديثــة
نشــرتها صحيفــة
 ،indiatodayحتدثــت
انكيتــا عــن حياتهــا
العاطفية وخطط الزواج،
وكشــفت املمثلة ،التي
من املقــرر أن تصور دورها
في فيلم ،manikarnika
أنها تعيــش قصة حب،
ولكــن ال توجــد خطط
للزواج في أي وقت قريب.

فتحي عبد الوهاب
مقهى املدلل

 صــار لــه رواد كثــر ،باألخص يوماجلمعــة ،ويشــهد حضــورا كبيرا
لشــريحة مــن رواد ســوق املتنبي،
إضافــة الــى نشــاطات ،وفعاليات
ثقافيــة مــن طلبة كليــة الفنون
اجلميلة وغيرهم.
اما عــن االختالف في الشــكل عن
مباني املقاهي املعروفة فقال:
املعــروف ان املقاهــي ،عبارة عنصالة كبيرة مربعة ،او مســتطيلة،
ولها باب واحد كبير ،لكن هذا املقهى
يختلــف كل االختالف النــه عبارة

الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكــر القائمــون علــى
استوديوهات "والت ديزني"
العاملية أنهــم يعملون
على إنتاج نسخة حية
مــن فيلــم "أحدب
نوتــردام" الشــهير.
وســيعمل علــى
كتابــة
إعــادة
ســيناريو الفيلم،
مــع االســتعانة
با لســينا ر يو
األصلــي ،الكاتب

عن بناء يشــبه االبنيــة البغدادية
في التصميم ،والشــكل ،له فضاء
مرتفــع ،ومفتوح ،يغطيــه الزجاج،
ما يعطي جمالية للبناء ،ويســمح
لدخــول ضــوء الشــمس ،فيكون
املكان اشــبه بباحة وسطية ،وفيه
مكان مرتفع بســلمة واحدة يشبه
املســرح القامة الفعاليات ،وخلفه
مكان عامل الشاي ،والقهوة ،اضافة
الى ذلك لدي شاشــة عرض القامة
الفعاليات السينمائية.
وقال فيما يخص املردود املادي:
-هكــذا مشــاريع الحتقق الربح

الســريع ،وحتــى ال حتقــق تكاليف
انشــائها ،وبصراحة كان الهدف من
افتتاحه ،املردود املعنــوي ،وان يكون
لدي منتدى يفتح ابوابه الهل بغداد،
ومن ثم املردود املادي الذي لم احققه
حلد االن .لكني اقول ان هكذا مشاريع
يجب ان يكون للمؤسسات الثقافية
احلكومية دور بدعمهــا ،مثل امانة
بغداد ،او املنظمــات املعنية بالتراث
ليكــون وجهــا جديــدا للمقاهي
البغداديــة ،على وفــق التطور الذي
يشــهده العالم على صعيد احلياة
االجتماعية والثقافية.

احياء "أحدب نوتردام"
املســرحي الشهير،
ديفيــد هنــري
هو ا نــغ .
كمــا من
املفترض
ن
أ
يلعب
ا ملمثل
جوش
جا د
دور

البطولة فيه ،أي دور "األحدب كوازميودو"،
فضال عن مساهمته في اإلنتاج.
وكمــا فــي النســخة األولــى من
الفيلم ،ســتعتمد هذه النسخة أيضا
على روايــة "أحدب نوتردام" الشــهيرة
للكاتب العاملي ،فيكتــور هيوغو ،والتي
تروي حكاية طفل غجري مصاب بتشوه
خلقي جلأ إلى كاتدرائية نوتردام ،وأصبح
قارعا لألجــراس فيهــا ،ودأب دوما على
فعل اخلير ومســاعدة الغير ،ثم تتطور
االحــداث ،التــي حتمل رســالة جميلة
مفادها ان القبــح مرتبط بالروح وليس
الشكل.

كشــف الفنــان فتحي
عبد الوهاب في تصريح
خــاص الى أحــد املواقع
اإلخباريــة املصريــة عن
ســعادته باإلنضمــام
ملسلســل "ملس أكتاف"
مع الفنان ياسر جالل.
وقــال :مسلســل "ملس
أكتاف" سيكون مختلف
عن جميع أعمال الفنان
ياســر جــال واعمالي
الســابقة ،وقصتــه
مختلفة وبها تشــويق
وإثارة.
وعلى جانب آخــر ،أعلن

عبد الوهاب اشــتراكه
في مسلســل "امللكة"
الــذي يقــوم ببطولته
أمام الفنان ياسمني عبد
العزيز ،وسيشــارك في
ماراثون الدراما لرمضان
املقبل.

سينام كوبال
جتــري الشــركة املنتجة
ملسلســل "هاكان احملافظ
" مفاوضات مــع النجمة
التركية سينام كوبال من
أجل املشاركة في األجزاء
اجلديدة من العمل واملقرر
عرضها خالل العام املقبل.
وحققت األجــزاء املاضية
مــن املسلســل نســبة
مشاهدة مرتفعة وصلت
إلى عشرة ماليني مشاهد،
ما جعــل الشــركة تقرر
تصوير أجــزاء جديدة من
العمل .وينتمي مسلسل
"هــاكان احملافــظ" ،إلــى
نوعية األعمال ذات اخليال
احلماســي ،وتقوم بإنتاجه
شركة  O3لصالح شبكة

"نتفليكــس" الشــهيرة
عامل ًيــا .اجلديــر ذكــره أن
العمــل بطولــة كل من
شاتاي أولســوي ،وآيتشا
آيشــن تــوران ،وهــازار
إيرجوتشلو ،وتدور أحداثه
في مدينة اسطنبول التي
يســيطر عليهــا احتالل
قوى الشــر ،إال أن احملافظ
ينجح في التصدي لذلك.

حرب باردة بين أنجيلينا
جولي وتشارليز ثيرون
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعــد التقارير التي حتدثت عن عالقة
عاطفية بني جنمي هوليــوود براد بيت
وتشــارليز ثيــرون ،كشــفت صحف
عن "حرب باردة" بــن ثيرون وأجنيلينا
جولي ،طليقة بيت.
وأشــارت صحيفــة "صــن"
البريطانيــة نقال عن موقــع "رادار
أونالين" املهتم بأخبار املشــاهير،
إلى صراع بني النجمتني على مدار
سنوات ،من أجل احلصول على أدوار
في أفالم هوليوود.
وذكــر املوقــع أن آخــر هــذه
الصراعات ،كان تنافســا على دور
"عروس فرانكشــتاين" ،وهو فيلم
ضخم بدأت املفاوضــات فيه عام
 2017ولم يتم االنتهاء منه بعد.
وقــال املصــدر إن شــركة
"يونيفيرســال" املنتجــة اختارت
جولــي للــدور ،لكن األخيــرة ظلت
متاطل ولم توافق مباشــرة ،مما أبقى
ثيــرون منتظرة اإلجابــة ،ألنها كانت

اخليار البديل.
وأضــاف "رادار أونالين" :جولي أبقت ثيرون
مترقبة برفضها االلتزام باملشــروع ،وأضاعت
بذلك فرصا أخرى على ثيرون.
وتابع املوقع :جولي تبدو كأنها مســتمتعة
بإعاقة تطور ثيرون ،واألخيرة متيقنة أن جولي
دخلت على اخلط في املشروع حتى متنعه عنها.
وأشــارت أنباء مؤخرا إلــى أن ثيرون بدأت
مواعــدة براد بيــت ،زوج جولي الســابق ،قبل
أسابيع ،مما قد يثير العداوة بني النجمتني بنحو
أكبر.

أورغامي بنكهة فلسطينية
الصباح الجديد  -وكاالت:
تنشر مجموعة شبابية فلسطينية
فن طي الورق الياباني املعروف بأورغامي،
وحتــاول تعزيز حضــوره فلســطينيا،
عبــر تعليم أسســه ودمجــه بفنون
فلسطينية كالتطريز.
وفــن طــي الــورق أو األوريغامــي أو
األوريجامــي يتألف من جزأيــن (أوريOri-
ومعناه الطي) و(الغامي  kami-ومعناه الورق)،
اذن فهــو فن طي الورق ،والذي كثيــرا ً ما يرتبط
بالثقافة اليابانية.
واالستعمال احلديث لكلمة "أوريجامي" شامل
جلميع ممارســات الطي بغض النظــر عن ثقافتها
األصلية ،والهدف منها ،حتويل ورقة مسطحة إلى
الشكل النهائي من خالل تقنيات النحت والطي.
وال يشجع ممارســو األوريجامي على استعمال
القص واللصق ،أو عمل أي عالمات على الورق عامة.
اذ يســتعمل محترفو صناعة الــورق األوريجامي
غالبا ً الكلمة اليابانية "الكيريغامي " لإلشارة إلى

التصميم الذي يســتعمل فيه القص ،على الرغم
من أن القص ،ســمة من سمات الصناعات الورقية
الصينية.

