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الزيادي :ال رغبة لكتلة البناء باعادة

رحبت بتفعيل المجلس األعلى لمكافحته وطالبت بابعاده عن المحاصصة

طرح الفياض مرشحا للداخلية

سائرون :نعمد الى فتح جميع ملفات الفساد
وإقرار قانون الكسب غير المشروع في البرلمان

بغداد  -وعد الشمري:
طالبــت قائمة ســائرون ،أمس
الثالثــاء ،بإبعاد اجمللــس األعلى
ملكافحة الفساد عن احملاصصة
الطائفية واحلزبيــة ،معربة عن
رفضها إشــراك جهــات دولية
فــي متابعة هــدر املــال العام،
كاشــفة عن عزمها فتح جميع
امللفات من خالل مجلس النواب
والســعي إلقرار قانون الكسب
غير املشروع.
وقال النائب عــن القائمة ماجد
الوائلــي ،إن "احد ابــرز متبنيات
املرحلة احلالية بالنسبة لسائرون
والــذي مت اإلعــان عنــه قبــل
االنتخابات هو تنفيذ اإلصالح".
وأضاف الوائلي ،أن "هذا املشروع
يتضمن التحقيق في كل ملفات
الفســاد ،ومفاصل الدولة التي
تدور حولها شــبهات بهد املال
العام".
وأشــار ،إلى أن "تقصي الفساد
يجــب أن يكون علــى محورين:
األول اإلداري والثانــي املالي ،لكي
نســتطيع اســتيعاب جميــع
امللفات التي أربكت البالد".
وبني الوائلــي ،أن "قائمتنا تؤيد
قرار رئيس مجلــس الوزراء عادل
عبد املهدي بإعادة العمل باجمللس
األعلى ملكافحة الفساد".
وشــدد ،على أهميــة "متابعة
تنفيذ آليــات مكافحة هدر املال

مؤمتر صحفي سابق لسائرون "ارشيف"
العام من خالل الوسائل الرقابية
جمللس النواب بنحو صارم وفعال
وقوي وهــو ما ســنعمل عليه

لدعم جهود عبد املهدي".
ودعــا النائب عن ســائرون ،إلى
"إبعــاد اجمللــس املرتقــب مــن

احملاصصة الطائفيــة أو احلزبية
فعالة
وأن يكون بناءه على أسس ّ
ومهنية".

وحتدث الوائلي ،عن ضرورة إسناد
"مجلــس مكافحــة الفســاد
باحلمايــة األمنيــة املناســبة

وأن حتظــى بدعــم املؤسســة
القضائيــة لكي ميــارس واجبه
علــى أمت وجه وحســم امللفات
التحقيقية ومحاسبة املتورطني
بعد القبض عليهم".
وأفــاد ،بــأن "نتائــج انتخابات
عضوية مجلــس النواب األخيرة
عكســت تغييرا ً فــي العملية
السياســية ،بنحــو يقلــل
نفوذ الفســاد املستشــري في
مؤسســات الدولــة العراقية،
ويحجم فعالية اجلهات املهيمنة
ّ
على مقدرات الشعب".
وأكــد الوائلي" ،رفض ســائرون
دخــول أطــراف دوليــة بحجة
القضاء علــى الفســاد ،كوننا
نتبنى مشــروعا ً وطنيا ً ملواجهة
هدر املال العام".
ونوه ،إلــى أن "مجلــس النواب
يحتــوي بدورته احلالية على قوى
سياســية قادرة علــى محاربة
الفســاد ومتلــك اإلرادة علــى
محاسبة سارقي املال العام وفق
األطر القانونية".
وأكمــل الوائلــي ،بالقــول أن
"ملفــات فتحــت مؤخــرا ً وقد
وجهنا أســئلة نيابيــة عديدة
إلى مسؤولني حكوميني وهناك
توجه إلقرار قانون الكســب غير
املشــروع خالل الدورة االنتخابية
احلالية".
تتمة ص3

السائقون الذين كانوا ينقلون النفط ايام سيطرة داعش يعملون االن معه..

النائب احمد الجبوري يتهم "فصيال في الحشد" بتهريب نفط القيارة لتجار في اربيل

نينوى ـ الصباح الجديد:
اتهــم النائب عــن محافظة نينوى
احمد اجلبوري امــس الثالثاء ،فصيال
مســلحا تابعا للحشــد الشعبي
بالقيــام بعمليــات تهريــب لنفط

ناحية القيــارة باحملافظة ،مشــيرا
الــى تواطؤ عدد من املســؤولني في
الناحية مع الفصيــل في عمليات
السرقة والتهريب.
وقــال اجلبــوري فــي حديــث نقله

موقع الســومرية نيــوز ،ان "حقول
القيارة مبحافظــة نينوى هي حقول
كبيرة جــدا وهنالك مصفى للنفط
في املنطقــة ،اضافــة الى محطة
كهربائيــة ،وجميع تلك املنشــآت

اسسرد محذرا :فشل االجتماعات يضعنا
امام خيارات صعبة مع الديمقراطي

تخضع لســيطرة فصيل مســلح
يتواجــد فــي القيــارة" ،مبينــا ان
"هنالك تواط ًؤ من قبل املســؤولني
في الناحية مع هذا الفصيل السيما
مدير الناحية ومدير مصفى القيارة".
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واضــاف اجلبوري ،ان "هــذا الفصيل
املســلح يقوم بنقل املنتج النفطي
من القيارة ســواء مــن املصفى او
الشركة االنغولية والتي هي شركة
غير رصينة ولالسف حني مت التعاقد

تحسين سعيد بك أمير االيزيدية في ذمة
الخلود بعد بقائه  75عام ًا بمنصبه

نائب يتهم جهات لم يسمها بارتكاب "جرائم أخالقية"
بغداد  -الصباح الجديد:
اتهم النائب حــازم اخلالدي ،جهات
وصفها باالنانية من دون ان يسميها،
ترتكب جرائم أخالقية بحق األطفال
والنســاء فــي مخيمــات النازحني
بنينوى.
وحــذر النائب عــن كتلــة النهج
الوطني حازم اخلالدي ،امس الثالثاء،
من تداعيات مجتمعيــة واخالقية
خطيرة قــد تنجم عن املظالم التي
يتعرض لها النازحــون في اخمليمات،

aتقريـر

مشــيرا الى وجود جهــات "أنانية"
تعتاش على معاناة النازحني وترتكب
"جرائــم أخالقيــة" ضــد األطفال
والنساء.
وقال اخلالدي في بيان تلقت الصباح
اجلديــد نســخة منه" :نحــذر من
التداعيات اجملتمعيــة اخلطيرة التي
ســتنعكس عاجــا ام اجــا جراء
املظالم التــي يتعرض لها النازحون
فــي مخيمات النازحــن ومخيمات
العــزل ،فقد اصبحت ميــدان جتارة

اســتغالل جنسي بشــع لالطفال
والنســاء اشــبه بالقنبلة املوقوتة
التــي تهدد االســتقرار والســلم
اجملتمعي في محافظة نينوى".
ولفت إلــى ان "مجموعــة اخملاطر
املذكــورة ترتب مســؤولية قانونية
واخالقيــة علــى قيــادات البــاد
وسلطاتها الرئيسة لتجميع اجلهود
وتركيزها النهاء مآسي هذه اخمليمات
ورفع الظلم واالضطهاد بأشــكاله
العديدة ضد ساكنيها".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو جلنة العالقات اخلارجية
النيابية مثنى أمني ،امس الثالثاء،
ان اغلب الدول تختلق التعقيدات
ملنع العراق من استرداد امواله في
اخلارج.
وقال امني في تصريحات اطلعت
عليها الصبــاح اجلديد ،إن "جلنة
العالقــات اخلارجيــة اصــدرت

مجموعــة مــن التشــريعات
الســترداد األمــوال العراقية في
اخلــارج ،ولدينا مقتــرح لتعديل
القانون اخلاص بذلك"  ،وان "جلنة
النزاهة تابعت امللف خالل الدورة
الســابقة واســتضافت جميع
املعنيني فــي الدولة العراقية في
هذا امللــف ولكن لألســف عند
استماعنا الى تقاريرهم اغلبها ال

اتالف اطنان من االدوية عام 2018

موانئ العراق "ارشيف"

أدويــة بشــرية غيــر صاحلة
لالســتهالك بســبب وجودها
فــي حاوية حديديــة مخالفة
لشروط حفظ االدوية".

واشــارت إلى "اتخاذ االجراءات
القانونيــة بحقهــا واحالتها
للقضاء".
وكانــت كشــفت الهيئــة

العامة للجمارك امس الثالثاء،
إحصائيــة لألدوية البشــرية
واملســتلزمات التــي قامــت
بإتالفها فــي عام  ،2018مبين ًة

لتطوير قدرات الجيش

بغداد  -الصباح الجديد:
وقع رئيــس اركان اجليش الفريق
اول الركــن عثمان الغامني وبعثة
الناتو برئاســة القائــد األعلى،
اجلنرال كورتيــس ورئيس الهيأة
حللف شــمال األطلسي اجلنرال
ســتيوارت بيج مذكــرة تعاون
لتطوير قدرات اجليش العراقي.
وذكــر بيان لــوزارة الدفاع تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه:
"مــن اجــل تنميــة اســاليب
التدريــس وكســب اخلبــرات
وتطويــر البنــى التحتيــة في
املؤسسات التعليمية والتدريبية
وانعكاســها على تطوير قدرات

اجليــش العراقــي ،اســتضافت
جامعــة الدفــاع الوطني ،امس
الثالثاء ،توقيــع محضر التعاون
بني اجلانب العراقــي الذي مثله
الغامني وســتيوارت بيــج وعن
الناتو".
وأضاف ان "اجلانبــن رحبا بهذه
البدايــة التــي تؤســس ملراحل
جديــدة متقدمــة مــن العمل
املشترك التي سوف تعمم الحقا ً
على مدارس الصنوف وتشكيالت
اجليش العراقي خاصة وان احللف
ميتلك خبرات كبيرة من ( )29دولة
لتطوير املؤسســات التعليمية
والتدريبية والنهوض بواقعها".

المحكمة االتحادية تحتسب خدمة
المحاضرين وتعدها جزاء عادال لجهودهم
بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت احملكمــة االحتاديــة العليا،
اليوم الثالثاء ،ان احتســاب خدمة
احملاضر ألغراض العــاوة والترفيع
والتقاعد وفق قانون تشغيل حملة
الشــهادات العليا رقم ( )59لسنة
 2017جاءت جزا ًء عادال ً ملا يبذله من
جهد ،الفتة إلــى عدم تعارض ذلك
مع الدستور.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة
إياس الســاموك في بيــان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه ،إن
"احملكمــة االحتاديــة العليا عقدت
جلستها برئاسة القاضي مدحت
احملمود وحضور القضــاة االعضاء

كافــة ،ونظرت دعــوى اقامها وزير
املالية /اضافــة لوظيفته ،خاصم
فيها رئيس مجلس النواب /اضافة
لوظيفته".
واضاف الساموك ،أن "املدعي طلب
في دعواه احلكم بعدم دســتورية
املادة ( )9من قانون رقم ( )59لسنة
 2017مــن قانون تشــغيل حملة
الشــهادت العليــا ،بداعي ان هذه
الفقرة ستؤدي الى تعيني املستفيد
منهــا بوظيفة تقــع بدرجة اعلى
من اســتحقاقه وفقا للقانون ،وان
تطبيق هذا القانون ســيرتب اعباء
مالية على اخلزينة العامة".
تتمة ص3

الخارجية النيابية :اغلب الدول تختلق تعقيدات
لمنع استرداد أموال العراق منها

ضبط  965كارتون أدوية غير صالحة لالستهالك في البصرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطــت الهيــأة العامــة
للجمــارك امــس كميات من
االدويــة شــحنت فــي حاوية
حديدية ،بعد ساعات من تلقي
الصباح اجلديد نسخة من بيان
لها تضمــن إحصائية باالدوية
واملســتلزمات الطبيــة التي
اتلفتها العام املاضي.
واعلنــت الهيــأة العامــة
للجمارك ،متكــن جمرك بوابة
البصــرة ،مــن ضبــط حاوية
حجم  40قدما حتتوي على 965
كارتون أدوية بشرية غير صاحلة
لالستهالك ،امس الثالثاء.
وذكرت الهيأة فــي بيان تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه:
"بالتعاون مع شــرطة اجلمارك
من ضبــط حاويــة حجم 40
قدما حتتوي كمية  965كارتون

مذكرة تفاهم بين العراق والناتو

المجتمع الدولي ليس متفاعال بما يكفي

في مخيمات العزل والنازحين بنينوى
لكثير من اجلهــات االنانية وضعاف
النفــوس تعتاش علــى معاناتهم
املعيشــية وتســتغل وجودهــم
وترتكب جرائم اخالقية ضد االطفال
والنساء".
وأضــاف ان "هذه األفعــال ال ميكن
السكوت عنها ،اذ انتشرت جتارة غير
اخالقية وكثر االضطهاد واالستغالل
اجلنسي لالطفال والنساء ناهيك عن
انتشــار االمراض واالوبئة واصبحت
مخيمــات العزل وما يجري فيها من

معها قبل ســت او سبع سنوات لم
تات شركة قوية قادرة على التعامل
مع النفــوط الثقيلة كنفط القيارة
الذي يحوي على الكبريت".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف نائب عن كتلة سائرون
امس الثالثــاء ،ان كتلة البناء لن
تعيد طرح اســم فالح الفياض
مــن جديــد للتصويــت عليه
كمرشــح لوزارة الداخلية ،عازيا
ذلك الى منع شــق صف البرملان
وزيادة املشاكل ،مشــيرا الى ان
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي
بانتظار توافق الكتل السياسية
على مرشــحي وزارتــي الدفاع
والداخليــة بغية تقدمي اســماء
مرشحني لها.
وقــال بــدر الزيادي فــي تصريح

امس ،إن " كتلة االصالح اعلنت
موقفهــا الواضح من مرشــح
الداخليــة فالح الفيــاض بانها
لن تصوت له بحال عرضه داخل
قبــة مجلــس النــواب  ،مبينا
ان "عــادل عبد املهــدي بانتظار
توافــق الكتل السياســية على
مرشــحي الوزارتــن بغية تقدمي
اسماء مرشحني لها الى مجلس
النواب".
واكد الزيادي ،ان "التصويت على
مرشــحي الوزارتني سيكون في
الفصل التشريعي املقبل".
تتمة ص3

أن أسباب اإلتالف تعود النتهاء
الصالحية أو ســوء اخلزن أثناء
الشحن أو عدم حصولها على
املوافقات الرســمية من وزارة
الصحة.
وقالت الهيئة فــي بيان تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة
منه ،إنها "متكنــت في جميع
مراكزهــا احلدودية خالل العام
املاضي  ٢٠١٨من ضبط كميات
كبيرة مــن األدوية البشــرية
واملستلزمات الطبية واتالفها"،
مبينــة أن "األســباب تعــود
النتهاء الصالحية أو سوء اخلزن
أثناء الشحن أو عدم حصولها
علــى املوافقــات الرســمية
من وزارة الصحــة إضافة إلى
قيــام الهيئة بضبــط وإتالف
كميات كبيرة من أغلفة أدوية
تســتعمل في عمليات الغش

التجاري".
وأضــاف ،أنهــا "ضبطت أكثر
من ( )٨٠٠٠كارتون أدوية طبية
مختلفــة و( )١٠االف علبــة
فارغــة و ( )٧٥كغم و ( )٣٣رولة
و( )١٣٧حقيبــة ألغلفة أدوية
تستعمل في الغش الصناعي
و( )١٧الف شريط حبوب طبي
واعادة إرسال ( ) ٤حاويات حتتوي
على ( )٥٥الفــا و 420طنا من
األدوية واملواد الطبية اخملتلفة".
وتابعت الهيئــة ،أنه "مت إتالف
( )١٥طرد ادويــة طبية و()١٥٠
كارتون أدوية طبية وســجلت
الهيئــة ( )٣٤حالــة اتــاف
لشــحنات طبيــة مختلفة"،
مشــير ًة إلــى أنهــا "اتخذت
االجراءات القانونية بحقها وان
عمليات االتــاف متت بحضور
ممثل من وزارة الصحة".

تقدم شيئا".
ولفت عضو اللجنة الى ان "هناك
عراقيل كثيرة في اللجان العاملة
الســترداد االموال اخلارجية وعدم
جديــة احلكومــة بتفعيل امللف
اضافة الى عدم توفير اإلمكانيات
املطلوبــة  ،مضيفــا ان" هناك
تعقيــدات أخرى تتعلــق بالدول
التي ال تريد لنا اســترداد األموال

فتختلق االعذار والتعقيدات غير
القانونية لتبقي األموال لديها".
واشــار أمني الى ان "اغلب الدول
ال تريد التعاون الســترداد األموال
إضافة الى ان العــراق ليس لديه
القــدرة للضغــط علــى الدول
الســترداد أمواله إضافــة الى ان
اجملتمع الدولــي ليس متفاعل مبا
يكفي مع العراق".

زيادة عدد الرحالت الجوية
بين العراق واالردن

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت ســلطة الطيــران
املدنــي امــس الثالثــاء ،عن
توقيعهــا مذكــرة تنفيذية
مع نظيرتهــا االردنية لزيادة
عــدد الرحــات اجلويــة بني
العراق واالردن ،مشــيرة الى
ان املذكــرة تتضمــن تبادل
اخلبرات والطاقات واالستفادة
مــن االمكانــات املتاحة بني
اجلانبني.
وقال مدير عام السلطة علي
خليل ابراهيم في بيان صدر
على هامش مراسم التوقيع
مع الرئيس التنفيذي للطيران
املدنــي األردني الكابنت هيثم
مستو "اننا نتطلع ملزيد من
التعاون والتنســيق في عدة
مجاالت مبا يخــص الطيران
املدني والعمليات اجلوية بني
العراق واالردن".
واضــاف املديــر العــام ان

"املذكــرة تضمنــت كذلك
تبــادل اخلبــرات والطاقــات
واالســتفادة من االمكانات
املتاحــة في توطيــد عالقة
العمل املتينة مبا يخص زيادة
عدد الرحالت اجلوية واجملاالت
الفنيــة وســامة الطيران
والعمليات اجلوية وســامة
املطــارات ومقاييس املالحة
اجلوية والتشــريعات اخلاصة
بالطيران املدني".
يذكــر ان حركــة العمــل
املتواصلــة التي تقــوم بها
ســلطة الطيــران املدنــي
العراقي مع شتى دول العالم
تأتي ضمن توجهات احلكومة
العراقيــة فــي تعزيــز اطر
العمــل والتعــاون مبا يخص
التوســع بواقــع اخلدمــات
التي تقدم في خدمة حركة
الســفر واملســافرين بــن
املطارات العاملية.
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

االتحاد :مرحلة الحزب القائد قد ولت الى غير رجعة

اسسرد محذرا :فشل االجتماعات يضعنا
امام خيارات صعبة مع الديمقراطي
حرب المحافظين !
«بغــداد  ,البصرة  ،النجف  ،كربالء  ،بابل  ،ذي قار ،واســط
«  ،ومحافظات اخرى  ،شــهدت في االونة االخيرة ومازالت
معــارك طاحنة  ،وقد دارت رحى تلك املعارك في ســاحة
منصب احملافظ على وجه التحديد !!..
وواضح جدا ان ثمة اسبابا مباشرة وأخرى غير مباشرة وراء
نشوب تلك املعارك  ،كما هو املألوف في اندالع احلروب  ،اما
االسباب املباشرة فقد انقسمت إلى قسمني  ،االول يرتبط
بفوز بعض احملافظني بعضوية مجلس النواب وبالتالي فان
االمر يتطلب اختيار محافظ جديد خلفا للمحافظ الذي
اصبح نائبا  ،ومــن هذه النقطة على وجه التحديد تندلع
معركة كسر عظم ضروس بني الكتل السياسية  ،وكل
كتلة من هذه الكتل تريد ان تســتحوذ على املنصب  ،ثم
تتصاعد وتيرة املعركة من دون وجود اي مساع إلنهاء النزاع
والدخول في مفاوضــات لرأب الصدع واصالح ذات البني !!
 ،ومثل هذه الصورة جندها متجســدة فــي بغداد  ،فبعد
صعود احملافظ السابق إلى البرملان  ،تنازعت الكتل املكونة
جمللــس احملافظة  ،وهي ذاتها املوجــودة في مجلس النواب
 ،على املنصب بشراســة  ،وراح القوم يتســابقون في َمن
يتمكن عقد جلســة النتخاب احملافظ اجلديد  ،فنجح هذا
التحالف او ذاك  ،بذلك وســمى احملافظ ونائبه  ،ما تسبب
في سخونة املشهد  ،بعد ان جلأ املتحاربون إلى استعمال
اســلحة اخرى اكثر مضــاء  ،واملتمثلــة بالطعن بتلك
العملية  ،فينجح الطرف الثاني بكســب اجلولة  ،ليسارع
إلى عقد جلسة اخرى ينتخب خاللها محافظا اخر  ،ولكن
 ،اجلولــة لم تنته  ،فاحلرب ســجال  ،وبني هذا وذاك  ،تبقى
مناطــق العاصمة وأبناؤها  ،يطرحون ســؤالهم العتيد :
وماذا بعد هذه املعارك ؟  ..هل ســتبقى مناطق العاصمة
تعاني من ســوء اخلدمات  ،فيما يستمر النزاع بني الكتل
للظفــر باملنصب ؟؟  ..واحلال في البصــرة ال يختلف عنه
فــي بغداد  ،وان كانت التفاصيل هناك بطعم ماء البصرة
املالح ودخان نفطها االســود  ،فاحملافظ «الســابق» الذي
مــازال موجودا  ،فاز بعضوية مجلس النواب  ،ولكنه رفض
االلتحاق باجمللس  ،من دون ان يعطينا سببا ملوقفه هذا  ،وإال
ملاذا رشح اصال في االنتخابات ؟ ام انه لم يكن يتوقع الفوز
 ،وبالتالي ســيبقى محافظا ؟  ..وفي اطــار احلرب الدائرة
حول الظفــر باملنصب  ،فان املناوئــن للمحافظ يصرون
على موقفهم الرافض ملوقفه  ،عادين ذلك خذالنا لناخبيه
الذين منحوه ثقتهم ليمثلهم فــي البرملان  ،غامزين  ،ان
سبب متســكه باملنصب يعود لســببني االول هو حصول
احملافظة على تخصيصات ماليــة كبيرة تتجاوز النصف
ترليون دينار  ،والسبب الثاني هو تأجيل انتخابات احملافظات
إلى نهاية العام وبالتالى فانه سيبقى محافظا حتى ذلك
احلني  ،وفي اتون هــذا الصراع تبقى البصرة وأهلها تعاني
االمرين بسبب سوء اخلدمات فيها والذي تتحمل احلكومة
احمللية املساحة االكبر من املسؤولية في ذلك  ..اما الوضع
في احملافظات االخرى التي تشــهد مثل هذه املعارك فهو
مشــابه حلال العاصمتني السياســية واالقتصادية من
حيث التفاصيل  ،ولكنه مختلف في االســباب  ،في االقل
ظاهريا  ،فاملعارك في النجف وكربالء مثال اندلعت بداعي
الفساد او اســباب اخرى  ،فأقدم مجلسا احملافظتني على
اقالة محافظيهمــا  ،ومازال دخان املعــارك يتصاعد في
ســماء احملافظتــن  ..ونحن مازلنا نتحدث في االســباب
املباشــرة الندالع حرب احملافظني هذه  ..اما اذا انتقلنا إلى
االسباب غير املباشرة  ،فيمكن للمراقب ان يضع اليد على
عدة اســباب  ،اما اولها  ،فان منصب احملافظ اصبح بوابة
للمرور إلى مجلــس النواب الحقا  ،ويبــدو ذلك جليا من
خالل عدد احملافظني الذين اصبحــوا نوابا  ،والفكرة تقوم
على اساس انني اصبح اليوم محافظا وغدا نائبا ورمبا وزيرا
او مســؤوال تنفيذيا  ،اما الســبب االخر فيربطه املراقبون
بقضايا املشــاريع والتمويل (افتراض سوء النية)  ،وأال لم
كل هذا الصراع على املنصب بني الكتل السياســية ؟ ..
فاألصل في املوضوع  ،هو ان يأتي احملافظ او اي مسؤول اخر
لقيادة املؤسسة  ،وفقا ملقتضيات املصلحة العامة بهدف
توفير اخلدمات للنــاس  ،بصرف النظر عن لونه وانتمائه ..
أما يعلم هــؤالء املتحاربون  ،ان حروبهــم هذه  ،لم جتلب
للعراق ســوى املزيد من التخلف والدمــار ؟؟ أما آن األوان
لتلك احلروب ان تضع اوزارها  ،لننعم مبؤسســات تُدار على
اساس الكفاءة وتقدمي اخلدمات ؟
تساؤالت بطعم احلنظل نضعها برسم املتحاربني !!!

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
دخلــت حوارات تشــكيل حكومة
االقليــم بــن احلــزب الدميقراطي
واالحتــاد الوطني في مــازق جديد
وســط تصعيــد اعالمــي اعــاد
املباحثات بــن احلزبني الــى املربع
االول.
اجتماع كان مقررا عقده بني االحتاد
والدميقراطي امس الثالثاء في اطار
املباحثات اجلارية لتشكيل حكومة
االقليــم مت تأجيله الــى اجل غير
مسمى ،عقب تصريحات ادلى بها
سكرتير املكتب السياسي للحزب
الدميقراطــي فاضــل ميرانــي ،رد
عليها االحتاد بقوة معتبرا انها جتاوز
وتدخل في شــانه الداخلي الميكن
القبول به.
وقال عضو في املكتب السياســي
لالحتاد الوطني رفض الكشف عن
اســمه للصباح اجلديــد ،ان على
املكتب السياســي حلزبه ان يرفض
التعامل مع احلزب الدميقراطي حلني
انهاء احلملــة االمنية واالعتقاالت
ضــد كــوادر واعضاء االحتــاد في
مناطق نفوذه ،واشــار الى ان احلزب
الدميقراطي اصيب بغرور كبير ،وهو
لم يأخذ درسا من فشله في اجراء
االســتفتاء والتبعــات التي جرها
على االقليم.
واضاف ان احلــزب الدميقراطي الذي
كان ينــادي مبقاطعة بغداد ويعتبر
اجليــش العراقــي محتــا ينافس
االحتاد الوطني االن على استحصال
منصب وزاري في بغــداد ،مبينا ان
الدميقراطــي فقد خطابــة الذي
كان يزايد به علــى االحتاد واالحزاب
االخرى جتــاه بغداد ،فهو كان يخون
االطراف التي كانــت تدعو للحوار
مع بغــداد ويضــع الذيــن كانوا
يرفضون االستفتاء في خانة اخلونة
العمالء بينما هو االن يتنافس على
استحصال املناصب في بغداد.
بــدوره حذر عضو اجمللــس القيادي
في االحتــاد الوطني الكردســتاني
فريد اسسرد من ان فشل االجتماع

اجتماع كان مقررا عقده
بين االتحاد والديمقراطي
امس الثالثاء في اطار
المباحثات الجارية
لتشكيل حكومة االقليم
تم تأجيله الى اجل غير
مسمى ،عقب تصريحات
ادلى بها سكرتير
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي فاضل
ميراني ،رد عليها االتحاد
بقوة معتبرا انها تجاوز
وتدخل في شانه الداخلي
اليمكن القبول به.
جانب من اجتماعات احلزبني «ارشيف»
املرتقب بني االحتــاد الوطني واحلزب
الدميقراطــي ،في اطار تشــكيل
حكومة االقليم سيعيد النقشات
الى املربع االول.
واضاف اسســرد في تصريح لراديو
صــوت اميــركا ،تابعتــه الصباح
اجلديد ،ان االحتاد يعتزم انهاء جميع
امللفات اخلالفية مــع الدميقراطي
الكردســتاني بحزمة واحدة ،الفتا
الــى ان االجتمــاع املرتقــب بــن
الطرفــن مهم جدا فــي التوصل
الى اتفــاق نهائي حــول مختلف
القضايا ،وبخالفه يضيف اسسرد
«ان النتائج ستنعكس سلبا على
مجمل العالقة بني احلزبني».
واشــار الى ان االحتاد يرغب باالتفاق
حــول مختلــف القضايــا مــع
الدميقراطي وعــدم ترك اية قضية
عالقة قد تتســبب بخلق مشاكل

حلكومة االقليــم املقبلة« ،الننا ال
نريد ان تنشــغل حكومة االقليم
املقبلة مبعاجلة اخلالفات السياسية
بــن االحتــاد الوطنــي واحلــزب
الدميقراطي».
واضــاف “اذا لم نصل الى اتفاق مع
الدميقراطي حول استحقاق االحتاد
مبحافظ كركوك ووزارة في حكومة
االحتادية ،فانا ال اعتقد باننا سنصل
الى نتيجة حول تشــكيل حكومة
االقليم ،الننا هــذه امللفات الثالثة
مرتبطة ببعضها وال ميكن جتزأتها
بالنسبة لنا».
واوضح اسســرد ان االحتاد الوطني
لديه برنامج شامل ملعاجلة املسائل
اخلالفية يشمل  80%منه املشاكل
الداخلية في االقليم ومســتقبله،
بينمــا يتنــاول  15%منــه قضية
كركوك واملناطق املتنــازع عليها،

واخلمســة املتبقية تتناول العالقة
بني اقليم كردستان وبغداد.
مبينا ً «ان عدم توصل الطرفان الى
اتفاق ســتضعف معه االحتماالت
االيجابية وســتبقى اخليارات غير
االيجابية ،وهو مــا قد يجلب معه
املزيــد مــن التوتر والتشــنج في
العالقة بــن احلزبني» ،الذي قال انه
ســينعكس بطبيعة احلــال على
مجمــل الواقــع السياســي في
كردستان.
بــدوره قال املتحدث باســم االحتاد
الوطنــي ســعدي بيــرة ان قباد
طالبانــي مســتمر علــى النهج
الذي رسخه مام جالل وهو اليؤمن
باملزايدات السياســية ولم يتحول
الى عبئ على االحتــاد حتى يكلف
احلزب الدميقراطي نفســه بايجاد
منصب مالئــم له فــي احلكومة

املقبلة ،الفتــا الى ان مرحلة احلزب
القائد قد ولت الى غير رجعة.
واضــاف بيرة في معــرض رده على
تصريحــات ســكرتير املكتــب
السياســي للحــزب الدميقراطي
فاضــل ميراني ،الذي قــال ان قباد
حتــول الى عبــئ على االحتــاد ،وان
احلــزب الدميقراطــي يعمــل على
ايجــاد منصــب مالئهــم له في
احلكومــة املقبلة ،النه مســؤول
عنه كمــا االحتــاد الوطني ،اضاف
بيرة ،ان قبــاد طالباني غير مهتم
باملناصب بقــدر اهتمامه مبعاجلة
االزمات االقتصاديــة واالدارية التي
اعقبــت اجراء االســتفتاء ،وايجاد
حلول للمشاكل العالقة بني بغداد
واربيل.
واشار الى ان االحتاد ينوي املشاركة
كشــريك حقيقي فــي حكومة

االقليــم ،ومن هــذا املنطلق فانه
يعتقــد بان مرحلة احلــزب االوحد
واحلــزب القائــد قــد انتهت في
االقليم ،ولن يقبل االحتاد بان يكون
تابعا او مهمشــا في التشــكيلة
املقبلة حلكومة االقليم.
وكان احلــزب الدميقراطــي بزعامة
مســعود بارزاني الذي حصل على
 45مقعــدا فــي انتخابــات برملان
كردســتان قد خاض ثــاث جوالت
حوار مــع االحتاد الوطنــي وحركة
التغيير ،اخفقت جميعها في فك
عقدة تشــكيل حكومة االقليم،
نظــرا لتمســك االحتــاد الوطني
بحسم مســالة تسمية محافظ
جديد ملدينة كركوك وحصوله على
منصــب وزاري فــي حكومة عادل
عبد املهدي الذي يعتبره استحقاقا
الميكن التنازل عنه.

بحث الملف اإلنساني مع ممثل منظمة اليونيسف في العراق

وزير التخطيط  :نسعى لتوحيد الجهود المحلية والدولية
لتحقيق افضل الخدمات للمواطن
بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزيــر التخطيط الدكتور
نوري صبــاح الدليمي اجتماعا ً
موســعا ً لبحث نتائج مســح
التنمية الريفيــة ،الذي نفذته
الوزارة فــي عدد من محافظات
العراق ،واجلهــود املماثلة التي
ستبذلها فرق الوزارة في املرحلة
املقبلة.
كمــا بحــث الوزيــر الســبل
الكفيلة لتوفير التخصيصات
املاليــة ،من خالل االســتعانة
باخلطة االســتثمارية ،وبرنامج

تنمية األقاليم ،واملشاريع التي
تضطلع بهــا اإلدارة التنفيذية
الســتراتيجية التخفيــف من
الفقر ،وذلــك وفقــا ً ألولويات
اخلدمات التي ســتوفرها تلك
املشاريع.
وشــدد وزير التخطيــط على
أهميــة أن يلمــس املواطن أثر
هــذه اخلدمــات فــي القريب
العاجل ،مؤكــدا ً على متابعته
الشــخصية لتحقيق ذلك ،مع
اجلهــات التنفيذية املعنية في
احلكومتــن احملليــة واملركزية،

فضال ً عن االســتعانة باجلهود
الدولية ،مشــيرا ً إلى استمرار
زياراته امليدانية حملافظات أخرى.
إلــى ذلــك مت خــال االجتماع
بحث إجنــاز املشــاريع احليوية
فــي احملافظة ،وفــي مقدمتها
مشــروع تصفيــة وحتلية ماء
الســماوة ســعة  5االف متر
مكعــب ،واملمول مــن القرض
الياباني ،ومشــروع ماء اخلضر،
ومشــروع اســتصالح املثنى،
ومشــروع مستشــفى سعة
 400ســرير ،ومشــروع تبليط

شوارع قضاء الرميثة ،ومشروع
توزيع دور واطئة الكلفة ،ضمن
مشــاريع مكافحــة الفقر في
احملافظة.
على صعيد متصل بحث الوزير
مع ممثل منظمة اليونيســف
في العراق بيتــر هوكينز امللف
اإلنســاني  ،والتعاون املشترك
مع الوزارة لتعزيز قاعدة البيانات
املتعلقة بالشــرائح السكانية
األشد ضعفاً.
وبني الوزير اســتعدادات الوازرة
لتنفيذ التعداد العام للسكان

في الربــع األخير من عام ،٢٠٢٠
واوجــه التعاون املشــترك مع
اليونيسف في تنفيذ مشاريع
دعم ومتكني االطفال والنســاء،
واالستثمار في مجال اخلدمات
والتعليم.
ولفــت الوزيــر الــى ان الوزارة
اعتمدت خططا ً اســتراتيجية
ذات توجهــات وأبعاد اجتماعية
واقتصادية فــي خطة التنمية
اخلمســية ،٢٠٢٢ - ٢٠١٨
واســتراتيجية التخفيــف من
الفقر ،داعيا ً إلــى أهمية زيادة

الدعــم الدولي املشــترك ،الى
املســتوى الــذي يحقــق رؤية
الــوزارة للتنمية املســتدامة
لعراق .٢٠٣٠
من جانبه أشاد ممثل اليونسيف
بالتنســيق العالــي والتعاون
املشــترك اللذين وجــه بهما
الوزير خالل اللقــاء ،مؤكدا ً أن
املنظمــة وضعت خطة جديدة
للفترة مــن ٢٠٢٤-٢٠٢٠تقوم
على محوريــن االول في مجال
الطــوارئ والثاني فــي مجال
حتقيق اهداف التنمية.

ردا على مطالب فك ارتباط موظفي االسناد الهندسي بالحديد والصلب

الصناعة :دمج الشركتين استند على قرار مجلس الوزراء رقم ( )100لسنة 2018
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتــأت وزارة الصناعة واملعــادن الرد
على طلبــات مجموعة من موظفي
الشــركة العامة لالسناد الهندسي
املدمجة بشأن فك ارتباط شركتهم
عن الشركة العامة للحديد والصلب
موضحة ان عملية دمج الشــركتني
املذكورتني جاء استنادا لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )100لسنة .2018
وبينــت مدير عــام الدائــرة االدارية
واملالية ديار خليل عبداهلل بأن الوزارة
اتخذت اجراءاتهــا بخصوص الطلب
املقدم من قبل لفيف من منتســبي
الشــركة العامة لالسناد الهندسي
والذي يتضمن السلبيات التي رافقت
عملية الدمج  ،مشيرة الى انه وبعد
مفاحتة الشــركة العامــة للحديد
والصلب فقد اجابت االخيرة بأن ليس
لعملية الدمج عالقة مبوضوع حرمان
الشــركة العامة لالسناد الهندسي
مــن ايرادات التســقيط وســكراب
الســيارات املســقطة او حرمانهــا
من تســلم ســكراب دوائــر الدولة
لصدور قــرار مجلس الوزراء رقم ()42
لســنة  2017قبل الدمج والذي اجاز
للشــركات احلكومية بيع السكراب
جتاريا فضال عن توجيه االمانة العامة
جمللــس الوزراء بكتابهــا الذي نص ان

يكون بيع السكراب املعالج على وفق
قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لسنة  2013املعدل وان اخملاطبات
مســتمرة من قبل الدائرة القانونية
في مقــر الوزارة مــع االمانة العامة
جمللس الوزراء بهذا الشأن.
وبخصوص تعطيل معامل الشركة
العامة لالســناد الهندسي اضافت
عبداهلل بأن شــركة احلديد والصلب
اجابــت بأن قســم االســناد مخول
باالشــتراك في املناقصــات بصورة
مباشــرة من دون الرجــوع الى مقر
الشــركة  ،كما ان القســم املذكور
مخــول ايضا ببيــع منتجات معمل
االوكســجني غيــر انــه التوجد أي
طلبات للشراء او ان العروض املقدمة
لشــراء االوكســجني تكون زهيدة ،
وتابعت بخصــوص معمل املضخات
بأن اللجنة الوزارية اوصت بانهاء عقد
املشــاركة اخلاص بتجميع املنتجات
وقد جرى مؤخرا استدعاء ممثل شركة
ارســون ملعاجلــة املالحظــات التي
مبوجبها اوصت اللجنة الوزارية بانهاء
العقد ومخاطبة الوزارة العادة تفعيل
العقد  ،واسترسلت بخصوص معمل
الهيــاكل احلديدية بالقول ان املعمل
يقع في موقع االســناد الهندســي
القدمي في خان ضاري وهو حاليا خارج
سيطرة الشركة ومسيطر عليه من
قبل اجلهات االمنية.

اما بشــأن طلبات تأخــر مخاطبات
متابعة احملاكــم والدوائــر العدلية
واصــدار االوامر االداريــة ومعامالت
التقاعــد قالــت املديــر العــام أن
شــركة احلديد والصلــب اوضحت
بأنه قد جرى االتفــاق على ابالغ مقر

الشــركة في حالة وجــود أي دعوى
او مســاءلة تتطلــب احلضــور امام
احملاكم والهيئــات القضائية الصدار
وكالــة خاصة او تخويــل للموظف
اخملتــص واعطــاء وكالة مــن مدير
القانونيــة الــى احلقوقيــن لغرض

اقامة الدعــوى واحلضور امام اجلهات
والدوائــر الرســمية لغرض حســم
الدعاوي وجتنــب التأخير  ،مشــيرة
فــي الوقت ذاته الــى ان مخصصات
املنصب متنح حسب النظام الداخلي
للشــركة وانه اليوجــد أي تأخير في

تنفيــذ االوامــر الوزاريــة بخصوص
النقل والتنســيب وامنا هناك بعض
احلاالت التي تســتوجب تزويد الوزارة
باالوليــات املطلوبة وكذلــك احلال
بالنســبة للمعامــات التقاعدية
اخلاصة بقسم االســناد الهندسي
والعالوات الســنوية  ،اما بخصوص
تغييــر العناوين الوظيفيــة بأنه قد
جرى تشكيل جلنة في قسم االسناد
الهندســي مهمتهــا ترويــج واجناز
املعامالت املتعلقة باملوضوع.
وافصحت املدير العــام عن ان الوزارة
قامت بتشــكيل جلنة تتولى مهمة
دراســة ايجابيات وســلبيات عملية
الدمــج وســيتم عــرض توصياتها
امــام انظار الوزير في اطار ســعيها
للتصدي وايقاف محاوالت التشــويه
واالساءة التي تتعرض لها الوزارة من
قبل بعض اجلهات واالشخاص الذين
يلجأون لنشــر االكاذيــب حول عمل
الوزارة وتشكيالتها على بعض مواقع
التواصــل االجتماعي مايــؤدي الى
عكس صورة غيــر صحيحة واعطاء
انطبــاع غير واقعي عــن اداء الوزارة
وشركاتها امام الرأي العام.
يذكر ان الشــركة العامة لألســناد
الهندســي تعد من الشركات التي
تقــدم خدمات االســناد امليكانيكي
والصناعــي لكافة الــوزارات ودوائر
الدولــة ولها خبرة فــي تنفيذ كافة

االعمــال امليكانيكيــة والكهربائية
وتنفيذ املشــاريع اخلدمية ومشاريع
البنى التحتية فضــا عن امتالكها
قدرات وامكانيات واسعة في مجاالت
تصميــم وتصنيــع خزانــات املياه
والوقود ومضخات املاء لصالح امانة
بغــاد وتصنيع املضخــات العمودية
واالفقية والغاطسة بكل احجامها
ومنها املضخات التوربية املستفيدة
منها الشــركة العامة للتجهيزات
الزراعيــة واملضخــات الغاطســة
التي تســتفاد منها الهيئة العامة
للميــاه اجلوفية مــع امكانياتها في
نصب وتشــغيل منظومات الـ R-O
ومحطــات التصفية املياه ومحطات
معاجلة املياه الصناعية ومد شبكات
انابيب نقل املياه ومت تكليف الشركة
العامة لالسناد الهندسيي من قبل
االمانة العامــة جمللس الوزراء بتنفيذ
مشروع مخلفات املعادن الذي يعد من
املشــاريع اخلدمية واملهمة بالنسبة
للبلــد والبالغة كلفتــه االجمالية
 165مليــار دينار حيــث تتم عملية
حتويل السكراب من كافة مؤسسات
الدولة والدوائر غيــر املرتبطة بوزارة
الــى الشــركة ونقلها الــى مواقع
السكراب التابعة لها واملتضمنة 16
موقع منتشرة في بغداد واحملافظات
كافة عدا اقليم كردستان.
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وفاة أقدم أمير عراقي

صحة صالح الدين تتسلم 16
سيارة اسعاف نوع GMC

تحسين سعيد بك أمير االيزيدية
في ذمة الخلود بعد بقائه  75عامًا بمنصبه

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت دائرة صحة صالح الدين عن تســلمها ( 16
) سيارة اســعاف نوع  GMCبالتنســيق بني وزارة
الصحة ومشروع التنمية الطارئة  /البنك الدولي .
واوضح الدكتور عمر صباح شفيق مدير عام دائرة
صحة صالح الدين بانه اســتمرار للدعم املتواصل
واجلهود املبذولة والتعاون مع املنظمات الدولية من
قبل وزيــر الصحة والبيئة الدكتور عالء الدين عبد
الصاحب العلوان مت تسلم سيارات اسعاف مجهزة
باالحتياجات الصحية والطبية الطارئة وتعد هذه
اخلطوة من اخلطوات التي ســتكون عامال أساسيا
في توفير جميــع اخلدمات الصحيــة والعالجية
ملواطني محافظة صالح الدين.

الصباح الجديد ـ نينوى:
توفي امير االيزيديــة في العراق
والعالم ،حتســن سعيد بك ،عن
عمر ناهز السادســة والثمانني،
في مستشفى (ك ار ايج سليوه)
فــي مدينة هانوفــر االملانية يوم
االثنني  ،٢٠١٩/١/٢٨ليكون بذلك
احد اطــول االمراء فــي العراق
والشرق االوسط ورمبا في العالم
يبقى مبنصبه الذي استمر لنحو
ثالثة ارباع القرن.
"الصبــاح اجلديــد" ترصــد هنا
مســيرة االمير االيزيدي الراحل،
الذي ولد عام سنة  1933في بلدة
باعذرة ( 40كلم شمالي املوصل)
وتولى منصبــه كامير لاليزيديني
عام  ،1944بعد وفاة والده االمير
سعيد بك بن علي بك ،بدعم من
جدته االميرة ميــان خاتون التي
اصبحت وصية عليه حلني بلوغه
سن الرشد.
هو حتســن ســعيد علي بيك،
امير االيزديني في العراق والعالم.
ولد في  15أغســطس  ،1933في
باعدرى التابعة لقضاء الشيخان،
املوصل .مت تنصيبه أميرا لاليزديني،
بترشــيح من جدته ميان خاتون،
بعد مرور  15يوما على وفاة والده
األمير ســعيد علي بك وذلك في
صيف  ،1944ومازال في منصبه
منذئذ إلى اآلن.
نسبه وسيرته
هو األمير حتسني بن سعيد (توفي
ســنة  )1944بن علي (قتل سنة
 )1913بن حســن بن علي بيك،
وعلي بيك ُقتل ســنة  1846في
منطقة (شــال كلي علي بيك)
في جبال راوندوز ،وهذا الشــال
يحمل اسمه حلد اليوم.
عندما توفي األمير ســعيد بيك
ســنة  ،1944كان جنله حتســن
لــم يتجاوز الثالثة عشــر عاماً،
وهــذا ال يؤهلــه أن يُعتــرف به
أميرا ً على ملته ،ولم يســمح له
بدخول البرملان العراقي ،كممثل
لاليزيديــن ،لكن نفــوذ جدته أم
أبيه ميــان خاتون لدى شــيوخ
االيزيديــة وبــن طبقــة األمراء
وكذلك لــدى احلكومة العراقية،
ســهلت له الطريــق ،و مبقترح
من وزير الداخلية العراقي آنذاك
سن األمير حتسني إلى السن
رُفع ّ
املناسب ،فأصبح أميرا ً وعضوا ً في
البرملان ،وظلت اجلدة ميان خاتون
وصية عليه تُسهّ ل له الصعاب

"الصباح الجديد" ترصد
هنا مسيرة االمير
االيزيدي الراحل ،الذي
ولد عام سنة 1933
في بلدة باعذرة (40
كلم شمالي الموصل)
وتولى منصبه كامير
لاليزيديين عام ،1944
بعد وفاة والده االمير
سعيد بك بن علي
بك ،بدعم من جدته
االميرة ميان خاتون
التي اصبحت وصية
عليه لحين بلوغه سن
الرشد.

( ) % 75نسبة انجاز

تطوير المدخل الجنوبي
للعاصمة بغداد

أمير االيزيدية حتسني سعيد بك

في مركزه ،مع أنه األصغر من بني
عــدة إخوة لألمير ســعيد ،إال أن
اجلــدة اختارته ودعمته بكل قوة،
ألن أمــه كانت من طبقة األمراء،
وهذا مهم بالنسبة إلى التراتبية
االجتماعية لدى االيزيديني.
االمير حتسني ســعيد علي بك،
عاش اكثر سنواته متنقالً بسبب
االوضاع غير املستقرة في العراق،
و في ســنة  1959اعتقل وسجن
ومت نفيه إلــى كركوك ثم الكوت
واالقامــة اجلبرية فــي الديوانية
إلتصاالتــه ودعمــه للحركــة
الكردية التحررية.
 عاود دعم احلركــة الكردية فيكردستان بزعامة املال مصطفى
البارزانــي فصــدر بحقه حكم
االعدام سنة 1969م فأنتقل إلى
ناوبــردان وظل هناك  5ســنوات
بالقرب من مال مصطفى البارزاني
حيث مركز الثورة الكردية ،وبعد
انهيار الثــورة الكردية التحررية
عقب اتفاقية اجلزائر بني الشــاه

والنظام العراقي الســابق انتقل
الى ايران بتوجيه من البارزاني ثم
انتقل إلى بريطانيا.
ظل فــي بريطانيا عدة ســنوات
وتعلم النطق باللغة االنكليزية،
وظلــت اتصاالته مســتمرة مع
ابناء جلدته وقادة الثورة الكردية،
وعقب انــدالع حلــرب العراقية
االيرانيــة ( 1980ـ  )1988أعفــي
عنه مبرســوم جمهوري في بداية
الثمانينــات من القــرن املنصرم
وعاد للوطن وقد تقدم في السن
و ذو خبــرة سياســية وحنكــة
ادارية ،عاد لكي يكــون بني ابناء
جلدته وقرييا منهم.
 عاش حيا ًة مهددة دوما ً وتعرضلعمليــات اغتياالت عــدة كادت
تنال منه من قبــل ازالم النظام
البائد.
 في ســنوات حكمــه تعرضتالكثير مــن املناطــق االيزيدية
للتعريب املستمر حيث مت تعريب
اكثــر من  300قريــة ايزيدية من

قبل نظام البعث.
 تعــرض االيزيديون فــي اواخرســنوات حكمه ألبشــع جرمية
انســانية من قبل تنظيم الدولة
االسالمية ســنة  2014لتصبح
عــدد حمــات االبادة ضــد هذه
الديانــة العريقة إلــى  74انفاال ً
حيث تعرضــوا لالبــادة والقتل
والتهجيــر وســبي النســاء
واألطفال.
تاريخ العائلة االميرية
االيزيدية احلاكمة
كالكثيــر من االمــارات الكردية
تأسســت االمــارة االيزيديــة أو
الداسنية ،وتســلم اجداد االمير
الراحل حتســن بك الســلطة
حسب ما يتداوله االيزيديون خالل
ســنوات 1100م إلى  1300م بعد
ضعف اخلالفة العباســية وعودة
هذه املناطق لسابق عهودها قبل
زمن الغزوات ..وقــدم الكثير من
أمراء هــذه العائلة حياتهم ثمنا

لالحتفاظ بهذه الديانة القدمية
رافضني االستسالم والدخول في
الديــن االســامي ومنهم جده،
علي بك الكبير.
تعــرض تاريــخ هــذه العائلــة
للتشــويه حيث مت تنســيبهم
للعرب مثلهم مثــل بقية امراء
الكــرد فــي جزيرة بوتــان ،حيث
مت نســبهم خلالد بــن الوليد او
امراء بهدينان حيث مت نســبهم
للعباسيني.
وتنحــدر أصــول العائلة من مير
مهمد الباطني اخلراســاني كما
يتداوله رجال الدين االيزيديني حلد
االن الذي تولــى الزعامة واالمارة
في ظــروف جنهلها أنــذاك مللئ
الفــراغ ثم حتولت ســلطته إلى
زعامة دينية وسياسية.
ميكن القول ان هــذه االمارة هي
اخر االمارات الكردية املتبقية بعد
ان مت القضاء على جميع االمارات
الكردية األخرى من قبل الدولتني
العثمانية والصفوية.

النظام االميري االيزيدي يشــمل
جميع االيزديني في العالم سواء
كانــوا في الداخــل او اخلارج ممن
ابعدتهم الظروف هربا من القتل
خالل حقبات التاريخ إلى جورجيا
وأرمينيا وداخل روســيا وثم إلى
كافة أرجاء العالم.
اجنازاته
 عقب سقوط نظام احلكم فيالعراق سنة  2003وجه ابناء ملته
وجلدته بالعــودة إلى مناطقهم
التي مت تعريبها.
 ثبت اســم االيزيديــن كديانةرسمية ضمن الدستور العراقي
بإتصاالت مباشــرة وبدعم كبير
من قبل رئيس اقليم كردســتان
مسعود بارزاني.
 لم يتــرك بابا ً لــم يطرقه اباناملآســاة والكارثــة التي حصلت
بحق ابنــاء جلدتــه وجعل اكثر
الدول تقف مع محنتهم وتفتح
ابواب اللجوء لهم وخاصة أملانيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت امانة بغداد نســبة اجناز بلغت ( ) % 75من
اعمــال تطوير وتأهيل املدخــل اجلنوبي للعاصمة (
طريق بغداد  -واسط ) .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان دائرة بلدية بغداد
اجلديدة اكملت اعمال تطوير اجلزرة الوســطية من
خالل عمل كابات زراعية ونصب سارية علم كبيرة
وتعمل على تســييج املوقع القريــب من محطة
الوقــود ونصب مظلــة داخلية وتنظيم اكشــاك
الباعة اجلوالني على جانبي الطريق وإزالة التجاوزات
واالنقاض ومد القالب اجلانبي وإنشاء ( )40مشبكا
لتصريف مياه االمطار .
واوضحــت ان الدائرة البلدية تعمل على توســيع
الشــارع ذهابا وايابا بعد االتفاق مع القوات االمنية
لتوسيع ممرات الســيطرة الرئيسة إلستيعاب اكبر
عدد من العجــات االتية من احملافظــات اجلنوبية
وفك االختناقات املرورية الى جانب تهيئة الســاحة
الرئيســة في املدخل اجلنوبي للبدء بأعمال إنشاء
ممــرات ومماش داخلية ونافورة في وســط الســاحة
وزراعة محيطها بالشــتالت والشجيرات الدائمية
واملوسمية .

العراق يشارك في اجتماع

المجلس التنفيذي الصحة
العالمية بجنيف

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك وفد العراق برئاســة وزير الصحــة والبيئة
الدكتور عــاء الديــن العلوان في اجتمــاع اجمللس
التنفيذي ملنظمــة الصحة العامليــة الذي اختتم
اعماله في العاصمة السويسرية جنيف .
وتضمنت املشــاركة مــن قبل وفــد وزارة الصحة
العراقية عدة مداخالت للسيد وزير الصحة والبيئة
العراقية الدكتور عالء الدين العلوان ممثال عن العراق
ونيابة عن اقليم شرق املتوسط في اجملاالت املتعددة
حول القضاء على شلل االطفال ،التغطية الصحية
الشاملة والرعاية الصحية االولية ،الصحة والبيئة
وتغيــر املناخ ،االدويــة ،مقاومة املضــادات احليوية،
الوقاية والســيطرة على االمراض غيــر االنتقالية،
انهاء السل.

تتمات ص1
سائرون :نعمد الى فتح جميع
ملفات الفساد وإقرار قانون
الكسب غير املشروع في البرملان
مــن جانبــه ،ذكــر النائــب رامي
السكيني في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،أن "مشــروع اإلصالح يعد
أبــرز مرتكــزات كتلة ســائرون في
مجلس النواب".
وأضــاف الســكيني ،أن "العراق قد
شهد خالل الســنوات املاضية هدرا ً
كبيــرا ً للمال العــام ،وعلى اجلهات
احلكومية والرقابية أن متارس ملعاجلته
ومحاسبة املقصرين بالفساد".
وبني ،أن "ســائرون تســاند أي توجه
مــن شــأنه القضاء على الفســاد
وســتعمل علــى ذلــك مــن خالل
تواجدها في مجلس النواب".
يشار إلى أن املنظمات الدولية عادة
ما تصدر بيانات تضــع فيها العراق
في مراتب متقدمة بني أكثر الدولة
انتشارا ً للفساد.

النائب احمد اجلبوري يتهم
"فصيال في احلشد" بتهريب نفط
القيارة لتجار في اربيل
الفتا الــى ان "هــذا الفصيل الذي
يســمي نفســه الكتائــب هو من
يسيطر على نفط القيارة واملوظفني
وهم مــن يعطــون املوافقات لنقل
النفط داخل مدينة املوصل او باجتاه
مخمور واربيل او باجتاه بيجي ومن ثم
بغداد والى البصرة".
ولفت الى ان "هنالك شــركات هي
ذهــب الرافديــن وبــرج املعالي هي
شركات تابعة لهذا الفصيل وبحال
جاءت شــركات او صهاريــج اخرى
فيتــم فــرض ضريبة ورســم على
كل عجلة الــف دوالر" ،موضحا ان
"محافظ نينــوى نوفــل العاكوب
يتحدث عن عدم وجود تهريب للنفط
وهو كالم كذب ومن كان يقف خلفه
عنــد حديثه هو مســؤول الكتائب
علي الزهيري وهو بديل ابورقية الذي
يهرب النفط ولالســف كان بعض

اعضاء من مجلــس احملافظة ايضا
واقفني معهم".
وتابــع ان "الســائقني الذيــن كانو
ينقلــون النفط اثناء ســيطرة زمر
داعش على احملافظة وهم مسجلني
لدى وزارة النفــط وممنوعني من نقل
النفط هم انفســهم االن يعملون
مع هذا الفصيل املسلح"،مشــددا
على ان "كل من عليه مؤشــر امني
فهو يلجأ الى احلشــد بغية حماية
نفسه من مواطني نينوى وهذا االمر
ينطبق على ناقلي نفط القيارة".
واوضح  ،ان "النفط من القيارة ينقل
وفق شــكلني اولهما رســمي عن
طريق موافقة وزارة النفط وســومو
وناقل للنفط وهي الجدوى اقتصادية
منها عبر الصهاريج من القيارة الى
البصــرة الن اجرة صهريــج النفط
مابــن الفني الــى ثالثــة االف دوالر
وما يتبعها من اجور تفريغ وشــحن
وغيرها مــا يجعل ســعر البرميل
 16-13دوالر اضافة الى ان الشــركة

االنغوليــة تاخــذ منها خمســة
دوالر"،مشددا على ان "الشكل االخر
يتم بالســرقة والتهريــب وهو يتم
بعدة اجتاهات فمــا يخص املصافي
واملعامل في شــمال مدينة املوصل
قرب املنطقة احلــرة وهذه املصافي
االهليــة تقــوم باســتخدام زيت
السيارات احملروق وهم ياخذون النفط
اخلام من خــال الفصيل املســلح
التابــع للحشــد كما يبــاع ايضا
النفط اخلام لتجار في اربيل مبوافقة
وتنسيق مع احلشد".
وبني اجلبوري ،ان "عمليات االستخراج
للنفط بهذه الطرق جتري بشكل غير
مهني وبخبرة قليلة وحصلت حاالت
اختناق لبعض منتســبي احلشــد
ومت التكتــم اعالميا علــى املوضوع
ومــن توفــى منهــم مت اخراجهم
بالكرينات"،مشددا على ان "فصيل
الكتائب املسلح مازال يسيطر على
ابــار النجمة التــي ارقامها  30و31
و 32و 33فضال عن الســيطرة على

ابار نفــط  53و 57و 90و 87وهي في
املنتصف".
الزيادي :ال رغبة لكتلة البناء
باعادة طرح الفياض مرشحا
للداخلية
مشددا على ان "كتلة البناء ال ترغب
باعادة طرح اسم الفياض من جديد
للتصويت الن املشــاكل كثرت وقد
يؤدي االمر الى شــق مجلس النواب
وهم لديهــم رغبة بتحقيق التوافق
الوطني بغية دعم احلكومة بشكل
قوي".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته
التي عقــدت االثنني 24 ،كانون االول
 2018علــى مترير مرشــحي وزارتي
الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح
وزارة الدفــاع فيصل فنــر اجلربا ولم
يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية
والعــدل لعــدم اكتمــال النصاب
القانوني للتصويت بعد انســحاب
نواب كتلة االصالح واالعمار.

احملكمة االحتادية حتتسب خدمة
احملاضرين وتعدها جزاء عادال
جلهودهم
وتابع أن "املدعي ذكر في دعواه ايضا ً
أن هذا القانون لم يقدم من مجلس
الــوزراء ،وأنه عبارة عن مقترح قدمه
عدد من اعضاء مجلس النواب".
وأشــار إلى أن "املادة املطعون بعدم
دســتوريتها نصت على ان حتســب
مدة القاء احملاضرات بشكل مستمر
مدة ال تقل عن سنة واحدة الغراض
العــاوة والترفيــع والتقاعــد بعد
حسم التوقيفات التقاعدية".
وذكــر ان "احملكمة االحتاديــة العليا
وجدت في حكمها ان النص موضوع
الطعن ال يخالف احكام الدســتور
ذلك ان احملاضر يشــارك في العملية
التربوية شأنه شأن زميله الذي ُع ّي
على املالك الدائم".
ولفــت الــى ان "احملكمــة اكدت ان
احتســاب مــدة القــاء احملاضرات
ألغراض العــاوة والترفيع والتقاعد

لقاء ما يقوم بــه ،يعد جزا ًء عادال ملا
بذلــه احملاضر من جهــد في مجال
اختصاصه رغم عــدم تعيينه على
املالك الدائم لسبب ال دخل له فيه".
وبني املتحدث الرســمي ان "احملكمة
اشارت في حكمها الى ان احملاضرين
ملزمــن بتســديد التوقيفــات
التقاعدية مدة اخلدمة وال حتتســب
املــدة املذكورة اال ان تكون بشــكل
مســتمر وملــدة ال تقل عن ســنة
واحدة".
واوضح أن "احملكمة ذكرت بان املشرع
العراقي ســبق له وان اصدر القانون
رقم ( )65لسنة  2007قانون احتساب
ممارســة مهنة احملاماة خدمة فعلية
ألغــراض التعيــن وحتديــد الراتب
والتقاعد".
واســتطرد قائال "احملكمــة االحتادية
العليا قضت برد دعوى املدعي كونها
خالية من ســندها الدستوري حيث
أن النص املطعون جاء خيارا تشريعيا
وفق اسباب موجبة".

الملف األمني

تحرير مختطف في منطقة البنوك شرقي بغداد * ضبط مواد متفجرات وأدوات لصناعة العبوات الناسفة

مقتل  6قياديين في"داعش"بضربة جوية غربي األنبار* اعتقال ارهابي في الجانب االيمن من مدينة الموصل
بغداد – حترير مختطف
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد
امــس الثالثاء ،حتريــر مختطف واعتقال
اخلاطف والقبض على متهمني وفق مواد
قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من
العاصمة.
وقال املصدر إن "القوات األمنية في قيادة
عمليات بغداد وتشــكيالتها متكنت من
القاء القبض على عدد من املتهمني على
وفق مواد قانونية مختلفة" ،موضحة أن
"قوة من الفوج الثاني في اللواء  44متكن
من حترير مختطــف والقاء القبض على
اخلاطف في منطقة البنوك ضمن قاطع
الشعب".
ديالى – عملية امنية
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة

ديالى امس الثالثاء أن قــوة أمنية ألقت
القبض على متهمــة مطلوبة للقضاء
علــى وفــق املــادة " 4إرهاب" شــمالي
احملافظة.
وقال املصدر  ،إن "قــوة من مديرية األمن
الوطنــي ألقت بعمليــة امنية القبض
على متهمة مطلوب علــى وفق املادة 4
إرهاب في قضاء اخلالص شمالي ديالى"،
مضيفا أن "عملية القبض متت على وفق
معلومات استخبارية دقيقة".
بابل – مخلفات حربية
كشــف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة بابل امس الثالثاء عن متكن قوة
أمنية مشتركة من العثور على مخلفات
حربية تالفة شمالي احملافظة.
وأفاد املصــدر ان قوة من فــوج الطوارئ
متكنت على ضوء معلومــات دقيقة من

العثور على مخلفات حربية قدمية تالفة
مقذوفات وحشــوات دافعــة  ،مدفونة
متروكــة حتت تــل ترابي فــي منطقة
مويلحة الثالثة ضمن ناحية االسكندرية
شــمالي احملافظــة  ،مضيفــة ان املواد
املضبوطة عبــارة عن ســتة ألغام ضد
األشخاص و قذيفتني و 27حشوة قذيفة
دافعة.

علــى قذيفة من النوع النمســاوي عيار
١٥٥ملم وثالثة أحزمة ناســفة ،وســت
مقذوفات عيار٥٧ملم ،وعبوتني ناسفتني،
وسبع عبوات ناســفة "قمعية" تعمل
بنظــام الضغط ،فضال عــن مواد تدخل
بصناعــة العبوات واألحزمة الناســفة
 ،مشــيرا الــى قيــام القوة برفــع املواد
املضبوطة متهيدا إلتالفها.

صالح الدين – ضبط متفجرات
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة
صالح الدين امس الثالثاء ان خبراء قسم
مكافحة املتفجرات متكنوا خالل عملية
أمنية لتفتيش قرية شــاكر العجالن في
جزيرة الصينيــة من العثــور على مواد
متفجــرات وأدوات تدخــل فــي صناعة
العبوات الناسفة.
وبني املصدر أن مفارز القسم أعاله عثرت

االنبار – ضربة جوية
كشــف مصدر عســكري امس الثالثاء
عــن مقتل  6قياديني فــي تنظيم داعش
االرهابي مرتبطني بزعيــم التنظيم ابو
بكــر البغــدادي ،بضربة جويــة نفذتها
الطائرات املقاتلــة العراقية في صحراء
الرطبة غربي األنبار.
وذكر املصــدر ان "طائرات مقاتلة عراقية
وبنا ًء على معلومات استخباراتية قتلت

 6قياديني فــي تنظيم داعــش االرهابي
اثناء حتركات لهم بعجالت رباعية الدفع
فــي صحــراء الرطبة غربــي محافظة
األنبار" ،مبينــا ان القادة االرهابيني الذين
متت تصفيتهــم بالطائــرات مرتبطني
بزعيم التنظيم اجملرم ابي بكر البغدادي،
وإشــرفوا على تفجير عشرات السيارات
امللغمة فــي محافظــات نينوى وصالح
الدين واألنبار".
الديوانية – ممارسة امنية
نفذت قوة مشــتركة من أقسام شرطة
النجــدة ومكافحة اإلجــرام ،فضال عن
عدد من بقية تشــكيالت مديرية شرطة
الديوانية امــس الثالثاء ممارســة أمنية
واسعة في عدد من مناطق احملافظة،ضمن
خطة فرض القانون ومتابعة تنفيذ أوامر
إلقاء القبض الصــادرة من القضاء بحق

املطلوبني ومالحقة اخلارجني عن القانون.
وبينت املديرية أن اخلطة تضمنت انتشار
املفــارز ونصــب الســيطرات املتحركة
والثابتة وتفتيش العجالت واألشــخاص،
وذلك بهــدف احلفاظ على الوضع األمني
املستتب الذي تعيشه احملافظة.
ذي قار – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
ذي قــار امس الثالثاء ان لقوة امنية القت
القبض على املتورطني بإطالق النار على
دورية الشرطة مبدينة الناصرية .
واضاف املصدر ان احلادث االجرامي تسبب
بإصابــة ضابط ومنتســبني ومت القبض
على احــد املتهمني مصــاب بطلق ناري
فــي اثناء تبادل إلطالق النــار  ،على اثرها
داهم فريــق العمل منــزل املتهم (ل .ع.
ب)  28عاما بعد اســتحصال املوافقات

القضائيــة حيث مت القــاء القبض عليه
وضبط بندقية نوع كالشنكوف ومخازن
واعتدة عنده.
نينوى – اعتقال ارهابي
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية امس
الثالثاء عــن اعتقال احد عناصر "داعش"
في اجلانب االمين من مدينة املوصل.
وقــال املصــدر إن "مفارز اســتخبارات
ومكافحة ارهاب نينــوى العاملة ضمن
وكالــة االســتخبارات والتحقيقــات
االحتادية في وزارة الداخلية تلقي القبض
على احد عناصر عصابات داعش االرهابي
في الساحل االمين للمدينة"  ،مضيفا أن
املعتقل "مطلوب بقضايــا إرهابية بنا ًء
على ادلة جمعــت بحقه من خالل وثائق
تعود لداعش االرهابي ،وقد اتخذت بحقه
االجراءات القانونية اصوليا".
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ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ

ﺍﻏﻼﻕ  12ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻭﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻈﻤﺖ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻼم
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣﻤﻠﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻏﻼق  12ﻣﻄﻌﻤﺎ
وﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻘﺼﺎﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮوط
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺪﻳﺔ .
وﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺜﻨﻰ
راﻓﻊ ﻗــﺪوري ﻗﺎﻣــﺖ ﻓﺮﻗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻻﺟﻬــﺰة اﻻﻣﻨﻴــﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼــﺔ ﺑﺤﻤﻠــﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻄﺎﻋــﻢ و ﻣﺤﺎل اﻟﻘﺼﺎﺑﺔ واﻻﻓﺮان واﺳــﻮاق اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮوط و اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻠﺔ ) (825ﺣﻴﺚ ﰎ اﻏﻼق
اﶈﺎل اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸــﺮوط واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﺻﻮﻟﻲ وﺑﺤﻀﻮر اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﳌﺎدة ) (96ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(81
ﻟﺴــﻨﺔ ) (1981وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وﺧﺘﻢ اﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻤﻊ
اﻻﺣﻤﺮ وﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﶈﺎل واﳌﻄﺎﻋــﻢ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻏﻼﻗﻬﺎ
) (12ﻣﻄﻌﻤﺎ وﻣﺤﻼ وﻓﺮﻧﺎ واﺗــﻼف ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ .

ﻗﺮﻳﺒﺎ  ..ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ
اﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻻﻗﺴﺎم واﳌﻌﺎﻣﻞ واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺷﻬﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻬﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارﺗﻬﺎ وﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬــﺎ .واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻧﻪ ﰎ اﻳﻘﺎف
اﳌﺮاﺟــﻞ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﳌــﺪة ) (48ﺳــﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﳌﻌﺎﳉﺔ
اﺧﺮ اﻟﻨﻀﻮﺣﺎت ﻓــﻲ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﺨﺎر واﻟﻐﺎز واﳌﺎء اﳋﺎم
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎدﺧﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻓﺮان واﻟﻜﺎﺑﺴــﺎت ﻓﻲ
ﻣﻌﻤﻞ اﻻﺛﻠﲔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ اﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ
وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﺮاﺟــﻞ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﺳــﺘﻤﺮار اﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻀﺨــﺎت ﻓﻲ ﻗﺴــﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﺳــﺘﻤﺮار اﻋﻤﺎل اﻟﻠﺤﺎم واﻟﻘﻄــﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳉﻤﻴﻊ
ﺻﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴــﺘﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ورﺑﻂ اﻓﻠﻨﺠﺎت اﳌﺒﺎدﻻت
ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ اﻧﺘﺎج ﺑﻮﻟﻲ اﺛﻠﲔ واﻃﺊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ واﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
)اﻟﻜﺎزﺗﻮرﺑﺎﻳــﻦ( واﻋﻤــﺎل ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧــﺔ وﺗﺒﺪﻳﻞ
وازاﻟﺔ اﻟﺸــﺤﻮم ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻞ واﺑــﺮاج اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻋﻤﺎل
اﻟﻠﺤﺎم واﻟﻔﺤﺺ وﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻻﻗﺴــﺎم
واﻟﻮﺣﺪات واﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﺧﺮى .واﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ وﺑﺬل اﳉﻬﻮد
اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﻛﻤﺎل اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮوع ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻔﻌﻠــﻲ وﻋﻮدة اﻟﻌﺠﻠــﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟﺼﺮح
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﺑﺪﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺼﻒ

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺪء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻮم اﻗﺴــﺎم ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺒــﻼد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻠﻐــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳــﺎس واﻟﺘﻜﻤﻴــﻞ  ،وذﻟــﻚ ﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻟـ 7ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳــﻲ
. 2018/2019وﻗﺎل اﳌﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ
ان اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﲡﺮي ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ
 ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﹰ أن ﻣﺪراء اﻻﻗﺴــﺎم واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻣﻮا
ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺎت وﻧﻔﺬت زﻳﺎرات
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ
 ،واﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻰ أن اﻟﺪارس اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
وﺑﺈﻣــﻜﺎن اﻟــﺪارس أﻳﻀــﺎ ﹰ إﻛﻤﺎل اﻟﺼــﻒ اﳋﺎﻣﺲ
واﻟﺴﺎدس وﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮزارة ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺄن .

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

ﺑﺤﺚ وزﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ
اﻟﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓﺪا
ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴــﻴﻒ ان
اﻟــﻮزارة ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻛﺜﺮ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻻﻗﺪم
ﻟﻠﻮزارة اﳌﻬﻨﺪس ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮي
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﻣﻊ وﻓﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺟﺮى ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
وﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﻻﻃﻔﺎل،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺸــﺄن اﳊﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل.
وﺛﻤــﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻻﻗــﺪم ﺟﻬﻮد
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻣــﻊ اﻟﻮزارة
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺘﻲ اﺳــﻬﻤﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺒﺮاﻣﺠﻬﺎ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻮزارة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘــﺪرات وﲢﺴــﲔ اﳋﺪﻣــﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮاﺋﺢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة.
واوﺿــﺢ ان اﻟــﻮزارة وﺿﻌﺖ ﻣﻦ
اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬــﺎ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻘﻮاﻧــﲔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﺑﻬﺪف ﺗﺸــﺮﻳﻌﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻰ ان اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﻋﺪاد اﳌﻼﺣﻈﺎت
واﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻮزﻳﺮ

ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻋﺎﺩﺓ
ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻼﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺷﺮﺍﻛﻪ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ

اﳌﺪارس اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻋﺪاد وﺛﻴﻘــﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺮاق .وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا
اﻟﻠﻘﺎء اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺸﺎورات
اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﳋﺎﺻــﺔ
ﺑﺘﻔﻌﻴــﻞ ﺣﻘــﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ،
ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺎع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻗﺎﻧﻮن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳋﺎﺻــﺔ رﻗﻢ  38ﻟﺴــﻨﺔ 2013
ﲟﺎ ﻳﺘــﻼءم ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ وﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣﻴــﺎة ﻛﺮﳝــﺔ ﻟﻬــﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﺷــﻤﻮل اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻛﺎﻓﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﰎ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ

ﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻃــﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ .وﺟﺮى ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻳﻀــﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻋــﺎدة دﻣﺞ
اﻻﻃﻔﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴــﻠﺤﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻼﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰام
اﻟﻌــﺮاق ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔــﻞ وﻋﺪم
اﺷﺮاﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺰاﻋﺎت .وﻛﺎن
اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ﻧﺎﺋــﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﳌﻜﺘﺐ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮاﻧﻚ ﻫﺎﻏﻤﺎن ﺳــﺒﻞ
اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺸــﺮﻳﺤﺔ اﳌﻌﻮﻗــﲔ

اﳋﻄــﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﳌﻘﺘــﺮح واﻵﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺪة
اﳌﻘﺒﻠﺔ .وﺑﲔ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ أﻫﻤﻴﺔ
وﺿﻊ ﺑﺮاﻣــﺞ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ ﻗﺪرات
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان
اﳌﺪة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﻓــﻲ اداﻣﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﳌﻌﺘﺎدة ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ

ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة  ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ
وﺿﻊ رؤى ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺨﺪم اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
وﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺧﻠﻖ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ
وزﻳﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺷــﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻻﻃﻔــﺎل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
ﻣﺒﺪﻳﺎ ﹰ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ اﳉﻬــﺎت اﶈﻠﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟــﺎ ﻳﺨﺪم اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺷــﺎد ﻫﺎﻏﻤــﺎن ﺑﺎﳉﻬﻮد
اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟــﻮزارة ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺸــﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ وﻓﻘــﺎ ﹰ

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﺳــﻌﻴﻬﺎ
اﳉــﺎد ﻟﺘﺒﻨــﻲ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت ﲟﺎ
ﻳﺘﻼءم ﻣــﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ،ﻻﻓﺘﺎ ﹰ اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ
اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق  ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﹰ اﺳــﺘﻌﺪاد
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺸــﺘﺮك ﻣﻊ
اﻟﻮزارة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳋﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻼﺋﻖ وﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋــﺎص وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤــﻞ ﻏﻴﺮ
اﳌﻨﻈﻢ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ
اﳊﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﺣﺪى ﺗﺸــﻜﻴﻼت
وزارة اﻟﻨﻘــﻞ اﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛــﺎء ﻋﻦ
ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ
) (GPSﺑﻨﺼﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮات
اﳌﺮاﻗﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻄﺎرات .

ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ) (GPS
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳــﻼم
ﺟﺒﺮ ﺳــﻠﻮم ﰎ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوة ﻣﻮﺳﻌﺔ
ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﻨﺼﺐ
وﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄــﺎرات واﻋﻤــﺎم ﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪواﺋــﺮ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ  .وأﺿﺎف ﺳــﻠﻮم ان

ﻫــﺬا اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻﻗﻤﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐــﺮض ﺗﺄﻣﲔ وﺿﺒﻂ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄــﺎرات واﻵﻟﻴﺎت ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴــﺮع وﺑﻴــﺎن ﻣﺪى
اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎر
ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺮ  .وأﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ان

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺼﻲ اﻟﺴــﻬﻴﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻮزارة  ،ﻣﻮﻋﺰا ﺑﺎﻹﺳــﺮاع ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
ﺣﻴــﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ وﻋﻠﻰ وﻓــﻖ اﳌﺪد
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟــﻮزراء .وﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﺨﻤﻟﺘﺺ
ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

إن اﻟﻮزارة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺪد
اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﶈــﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أﻫﺪاف
ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳊﺎﻟﻴــﺔ واﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﳌﻨﺴــﺠﻤﺔ ﻣﻊ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﳋﻄــﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،ﻣﺒﻴﻨﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄــﺔ اﻟﻘﺒﻮل
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻮأﻣﺔ ﻣﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷــﺮا
ﳉــﻮدة اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق.ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
ﻟﻠﺸــﺆون اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺮاج ان ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ
ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺧﻄــﻮات اﺗﺒﻌﻬــﺎ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻷﻋﺪاد
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻧﻈﺎم ال  GPSﻳﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺴﻜﻚ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺎرات اﻟﻌﻤﻞ
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺴﺮﻋﺔ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات
اﻟﻨﺎزﻟﺔ واﻟﺼﺎﻋﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮﻓﻴﺎت
اﻟﻮﻗــﻮد  ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺸــﻤﻞ اﻟﺮاﻓﻌﺎت

ووﺳــﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﺒﻂ
ﺣﺮﻛﺘﻬــﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺎرﻫﺎ ﺣﻴﺚ
ﺳــﻴﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴــﻜﻚ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .
ﻳﺬﻛــﺮ أن اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻓﻲ ﻗﺴــﻢ اﻹﺷــﺎرات

واﻻﺗﺼــﺎﻻت ﺑﺎﺷــﺮت ﺑﻨﺼــﺐ
ﺷﺎﺷﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎرات ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
اﳌﺮاﻗﺒــﺔ ﻋﻠﻰ  12ﻗﺎﻃــﺮة ﺻﻴﻨﻴﺔ
 DMUإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  12ﻗﺎﻃﺮة ﺑﻀﺎﺋﻊ
وﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ رﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎﺷــﺎت
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳊﻮادث .

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻳﺒﺤﺜﺎﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮري ﺻﺒــﺎح اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ،ﻓﻲ دﻳﻮان
اﻟﻮزارة ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻟﺪى اﻟﻌﺮاق ﺳﺎﺟﺪ ﺑﻼل ،اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ،وﺳــﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﲟﺎ
ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﻛــﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧــﻮري اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
ﺧﻼل اﻟﻠﻘــﺎء ،ﻋﻤــﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن ،داﻋﻴﺎ ﹰ

اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان
ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻮزﻳﺮ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺎدة
ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ
 اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴــﻞاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬــﺎ ،واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
اﳋﺒﺮات اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وزﻳﺎدة

اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ،وﺗﺴــﻬﻴﻞ
اﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ أﺷــﺎد اﻟﺴــﻔﻴﺮ
اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻲ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا ﹰ
ﺣﺮص ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺘﻰ
أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳــﻬﺎم ﻓــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎر.

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺭﻳﻜﺴﻮﻥ

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﳝﺎﻧــﺎ ﺑــﺪور اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮر
وارﺗﻘــﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺸــﺒﺎب
ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ ،ﻋﻘــﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﻼم
واﻻﺗﺼــﺎﻻت و زﻳــﻦ اﻟﻌــﺮاق ،إﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳــﻦ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻨﻘﹼ ﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻣﺆﲤﺮا ﹰﺻﺤﻔﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ
إرﻳﻜﺴــﻮن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟــﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻹﻃﻼق
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ »إﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺷﻴﺎء« ) (IoTﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ وﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
واﻋﺮب رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ د .ﻋﻠﻲ
اﳋﻮﻳﻠﺪي ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدرة واﻛﺪ
ان ﻣﺜــﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗــﻲ واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻄــﻮر اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ و

ﺗﻌﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻼﻧﺨﺮاط
ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳــﺒﻖ ﻟﻨﺎ و ان اﻃﻠﻘﻨﺎ
ﻣﺒﺎدرة )دوم( ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت و
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ
و اﻟﺘﻌــﺎون و اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﺻﺤﺎب
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت،
ﻫــﺬا وﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ ان ﺗﺴــﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬه
اﳌﺒﺎدرة )دوم( ﻋﺎم .«2025
وﺣﻮل اﳌﻮﺿــﻮع ،ﻗﺎل ﻋﻠــﻲ اﻟﺰاﻫﺪ،
اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﺸــﺮﻛﺔ زﻳﻦ
اﻟﻌــﺮاق» :ﻧﺘﻼﻗــﻰ ﻧﺤــﻦ وﻫﻴﺌــﺔ
اﻻﻋــﻼم و اﻻﺗﺼــﺎﻻت اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إرﻳﻜﺴــﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف
ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﹼﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﺳــﺘﺤﺪاث ﹼ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ
ﻧﻘﺪم ﻟﻬﻢ
ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ .ﻓﻨﺤﻦ اﻟﻴــﻮم ﹼ
ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺧــﺎرج اﻹﻃﺎر اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﺿﻤــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﻌﻬــﻢ أﻣﺎم

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮ

ﲢﺪﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﹼ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﳊﺪود
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻛﻤﺤﺘﺮﻓﲔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎﹰ» :ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻮ ﹼﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﹼ
ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬــﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﺗﻘــﺪم اﳊﻠــﻮل اﻵﻳﻠﺔ إﻟﻰ ﲢﺴــﲔ
ﹼ
اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸــ ﹼﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺒﺮ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷــﻴﺎء« .وﻳﺘﻢ
ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﻠﺊ اﺳــﺘﻤﺎرة
ﻣﻔﺼﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﹼ
اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴــﺔ أﻓﻀﻞ  20ﻣﺸــﺮوﻋﺎ ﹰ
ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ،ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ 5
ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر
 3ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﺎﺋﺰة .وﺳــﺘﻮزع اﳉﻮاﺋﺰ
واﻟﺪروع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﻘﺮر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎم اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻋﻴﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﳌﺪة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ اﺳﺒﻮع ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ

ﻓﻲ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أرﻳﻜﺴﻮن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
وﳌﺪة ﺷــﻬﺮ ﻓــﻲ زﻳﻦ اﻟﻌــﺮاق ،ﺣﻴﺚ
ﹼ
ﺳــﻴﺘﺪ ﹼرﺑﻮن ﻋﻠــﻰ ﻳﺪ أﻣﻬــﺮ ﺧﺒﺮاء
اﻟﻘﻄﺎع.
ﻳﺬﻛــﺮ أن زﻳــﻦ اﻟﻌــﺮاق ﻫــﻲ إﺣﺪى
أﻛﺜﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺗﻘﺪﻣﺎ ﹰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺮاق .وﻫﻲ
ﺗﺒﺤــﺚ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ
اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳌﺸﺘﺮﻛﻴﻬﺎ وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت .ﻛﻤﺎ ﺗﺴــﻌﻰ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ
وﻧﻘــﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺄﻣــﲔ اﳋﺪﻣــﺔ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺳــﺮع،
وﺳــﺒﻖ ﻟﺰﻳﻦ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﻃﻠﻘﺖ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﺧﺮﻫﺎ
ﻫﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺷﺒﺎب زﻳﻦ  ZYاﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
اﻟﻰ ﲤﻜﲔ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻈﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.
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 6دول عربية في
األردن لبحث أزمات
المنطقة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد املستشــار اإلعالمي مللك البحرين حمد
بن عيســى آل خليفة أن اجتماعا لست دول
عربية سيعقد اخلميس القادم لبحث أزمات
املنطقــة .وقال املستشــار نبيل احلمر أمس
االول االثنني في تغريدة له على موقع «تويتر»:
«يعقــد وزراء خارجية البحرين والســعودية
واإلمــارات والكويت ومصــر واألردن اخلميس
القــادم اجتماعا فــي األردن لبحــث أزمات
املنطقــة» .وأضــاف« :وزراء خارجيــة الدول
الست ســيعقدون لقاء تشــاوريا في قصر
امللك حسني بن طالل للمؤمترات في منطقة
البحر امليت وذلك لبحث أزمات املنطقة».

نتنياهو سيحضر
مؤتمر وارسو الدولي
حول الشرق األوسط
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت القناة « 13اإلســرائيلية» عن مسؤول
حكومي رفيع املستوى قوله بأن «إسرائيل قد
حتدثت رســميا للحكومة البولندية واإلدارة
األميركيــة عن نية نتنياهو املشــاركة» في
مؤمتر وارسو.وأفاد املســؤول اإلسرائيلي بأنه
«من املتوقع أن يحضر املؤمتر في وارســو وزراء
اخلارجية من دول اخلليــج العربي ،من بينها
السعودية ،واإلمارات ،والكويت ،وعمان».
وذكــرت القناة فــي تقريرها بــأن «نتنياهو
ســيكون واحدا من املتحدثني الرئيسيني في
املؤمتــر ،ومن املتوقع أن يلقي خطابا قاســيا
ضــد إيران».وأضافت القناة بأن «الســلطة
الفلســطينية وإيران لم يتم دعوتهما إلى
املؤمتر» .وقالت القناة بأن «نتنياهو ســيغادر
وارســو إلى ميونيخ للمشــاركة في املؤمتر
األمني الســنوي هناك ،وعندمــا يعود إلى
إسرائيل ،سوف يســتضيف قمة سياسية
في القدس تشمل مجموعة دول (فيسغراد)
التــي تضــم كال مــن بولنــدا وهنغاريــا
وسلوفاكيا والتشيك ،في  19فبراير املقبل».
ووصفــت القناة بــأن نتنياهو «ســيحظى
بأسبوع حافل من األجندة السياسية وامللف
اإليراني ،وهــذا بالضبط ما يريــده نتنياهو
في حملتــه االنتخابية املقبلــة ،قبل إجراء
االنتخابات البرملانية (للكنيست) في التاسع
من أبريل املقبل».

غني يطالب بـ
«قيادة أفغانية
لعملية السالم»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب الرئيس أشــرف غني بـ «قيادة أفغانية
لعملية الســالم» ،بعد تلقيــه تأكيدات من
واشــنطن بأنها أص ّرت خــالل محادثاتها مع
حركة «طالبان» على أن «حوارا ً بني األفغان» هو
ّ
«احلل الوحيد لسالم دائم» في البلد.
تصريحــات غني جاءت بعــد لقائه في كابول
ألربع ســاعات األحد ،املوفد األميركي املك ّلف
حتدث
ملف أفغانســتان زملاي خليــل زاد ،الذي ّ
«تقدم مهم» في ختام 6
الســبت املاضي عن
ّ
أيام من املفاوضات مع احلركة في الدوحة.
وشكت السلطات األفغانية من استبعادها عن
احملادثات ،مشددة على أن أي اتفاق بني الواليات
املتحدة و»طالبان» يتط ّلــب موافقتها ،علما ً
أن احلركة ترفض التفاوض مع حكومة كابول.
وقــال غني« :أدعو طالبان إلــى إظهار إرادتهم
األفغانية وقبــول مطلب األفغان للســالم».
وأضــاف في خطاب من قصر الرئاســة« :نريد
السالم سريعاً ،ولكن مع خطة .علينا أال ننسى
أن ضحايا احلرب هم أفغان ،وأن عملية السالم
يجب أن تكون بقيــادة أفغانية .ليس هناك أي
أفغانــي يريد بقاء قوات أجنبيــة في بلده إلى
مبني على
مــا ال نهاية .وجود القوات األجنبية
ّ
ضرورة ،ونحاول تقليــص العدد إلى صفر وفقا ً
خلطة محددة .ال أفغاني يريد أن يواجه هجمات
انتحارية في مستشــفيات ومدارس ومساجد
وحدائق» .وجاء خطاب غني بعد ســاعات على
إعالن مكتبه أن خليــل زاد أبلغه أن «الواليات
املتحدة أص ّرت خالل محادثاتها مع طالبان على
أن ّ
احلل الوحيد لسالم دائم في أفغانستان هو
حوار بني األفغان» .وأضــاف أن دوره يتمثل في
«تسهيل احملادثات بني األفغان» ،نافيا ً مناقشة
تشــكيل حكومة انتقالية ،ومشددا ً على أن
هذه التكهنات «خاطئة بالكامل».

تقرير

شؤون عربية ودولية

السراي الحكومي اللبناني في ربع الساعة األخيرة

الحريري يبشر بالحسم آخر األسبوع واللقاء
التشاوري يفيد ان الحكومة ليست قريبة

متابعة ـ الصباح الجديد :
يتهيأ الفرقــاء اللبنانيون ألســبوع
احلســم في شــأن احلكومة بعد أن
حدد الرئيس املكلف تأليفها ســعد
احلريري مهلة التخاذ قــراره النهائي
في ما يخــص العقدتني اللنت تؤخران
والدتهــا ،فتبعــه هــؤالء الفرقــاء
للتبشــير باحلســم ،تارة من أوساط
رئيــس اجلمهورية العماد ميشــال
عون ،وأخرى من رئيــس البرملان نبيه
بري الذي أعطى مؤشــرا أمس االول
االثنــني على طريقته بــأن دعا هيئة
مكتب اجمللس النيابي لالجتماع اليوم
األربعاء ،وعلى جدول أعمالها الدعوة
جللسة تشريعية ،قالت مصادره إن ال
رابط بينها وبني تشــكيل احلكومة،
بل ألن هناك مشـــــاريع ملحـــــة
تســـتوجب اإلقــــرار.
وبينمــا واصــل قياديون فــي «حزب
اهلل» حتميــل احلريري ،الــذي عاد من
باريس بعــد  3لقاءات فيها مع رئيس
«التيــار الوطني احلــر» الوزير جبران
باسيل ،ولقاء مع رئيس حزب «القوات
اللبنانية» ســمير جعجع ،مسؤولية
تأخير احلكومــة ،أقرت مصادر مقربة
من الرئيس املكلــف قبل ظهر أمس
وفق تســريبات لعدد مــن محطات
التلفــزة ،أن اجتماعــات باريــس لم
حتمل جديدا يبنى عليه ،وأنه سيجري
جولة أخيرة من املشــاورات وهو يأمل
في أن يكون احلســم إيجابيا» .وقالت
إن «اخليارات البديلة عن التشكيل ال
ميلكها أحد سواه».
وبــدا واضحا على وفق قــول مصدر
متابع عن قرب جلهود احلريري األخيرة،
،أن أسبوع احلسم يعني أسبوع البت
مبصيــر احلكومــة ،فإمــا نذهب إلى
التشكيل واإلعالن عن والدة احلكومة
قبل آخر األســبوع ،أو نذهب إلى قرار
ميلك الرئيس املكلف حتديده واإلعالن
عنه».
وردا علــى ســؤال صحفــي عما إذا
كانت العقبة التي جرى البحث فيها
في باريس هي اســتمرار إصرار الوزير
باســيل على حصول تكتله على 11
وزير ،قال املصدر« :املشكلة محصورة
مبســألتني ،األولــى تتعلــق بتمثيل
النواب السنة الســتة حلفاء «حزب
اهلل» ،ووفقا ألي شروط؟ والثانية هي
املتعلقة بإشــكالية حقيبة البيئة
واجلهة التــي ســتوكل إليها ،وهي
مســألة تتم معاجلتها وإيجاد اخملارج
لها فور إيجاد حل للمسألة األولى».
وأضاف املصدر املتابع عن قرب جلهود
احلريــري ،أن األخير يصــر على وضع
حــد للجدل املســتمر منذ أشــهر
حول الصيغــة احلكومية ،ولن يرضى
بتمديــد مهــل التعطيــل إلى أجل
غيــر مســمى .وإذا كانــت األوضاع
االقتصادية واملالية ال حتتمل التأجيل،
فاألمر يســتدعي وقف هــدر الوقت،
واملباشــرة بتحريك عجلــة العمل
احلكومي وإنقــاذ البرامج التي يعول

مصادر مقربة من
الرئيس المكلف
الحريري أوردت
أن اجتماعات
باريس لم تحمل
جديدا يبنى عليه،
وأنه سيجري
جولة أخيرة من
المشاورات وهو
يأمل في أن يكون
الحسم إيجابيا
احلريري «ارشيف»
عليها لبنان في النهوض االقتصادي،
وإطــالق البرنامج االســتثماري الذي
وافق عليه مؤمتر «سيدر».
وتشير مصادر أخرى مواكبة لعملية
التأليــف إلــى أن «العــد التنازلــي
للحسم بدأ ،وأن احلريري ينتظر اجوبة
فرقاء آخرين ويترقب ما أســفرت عنه
لقاءات باريس وهو يقــول إنه قام مبا
عليه من تنازالت» .الفتة الى «أننا في
ربع الساعة األخير في امللف احلكومي
والرئيــس احلريري حني حتــدث عن أنه
سيحسم قراره قصد املعنى اإليجابي
بقيــام حكومــة الوحــدة الوطنية
التي ينتظرهــا اللبنانيون وحتتاجها
البالد التخــاذ القرارات املطلوبة حول
اإلصالحــات والتصحيــح املالي .أما
إذا لم تــأت األجوبة التــي ينتظرها
من املشــاورات التي ســيتابعها في
الســاعات املقبلة بجديد ،لم تظهر
فــي باريس ،فإن البلد ســيكون أمام
معادلة جديدة .واخليــارات املطروحة
مفتوحة وهي حصرا ً عند احلريري».
وأوضحت املصادر أن زيارة احلريري الى
الرئيس عــون في بعبدا تنتظر اجلديد
في هذه املشاورات».
ماذا عن لقاءات باريس إذاً؟
أحد الوزراء املعنيني مبالحقة مشاورات
العاصمة الفرنســية قال إن البحث
بتمثيــل النــواب الســنة الســتة
بشخصية ســنية مقربة منهم ،من
حصــة الرئيس عــون ،بحيث يتخلى
األخير عن الشــخصية السنية التي
كانت محســوبة عليــه وفي كتلته
الوزارية و»التيار احلــر» ،لم يلغ إصرار
الوزيــر باســيل على أن تكــون هذه

الكتلــة الوزارية  11وزيــرا ،أي الثلث
زائــدا واحــداً .وهذا يســتوجب إما
متوضــع هذه الشــخصية في كتلة
عون « -التيار احلر» ،أو أن يتخلى فريق
مــا في احلكومــة عن مقعــد وزاري
لصالح «التيــار» والرئيس عون ،وهذا
متعــذر ،ولهذا يردد احلريــري أنه غير
مستعد ألي تنازل إضافي من حصته.
كما أنه لهذا السبب قال أمام بعض
الوزراء إنه ال يستطيع أن ينتظر أكثر
مما انتظر.
فــي املقابل ،قالــت مصــادر اللقاء
التشاوري لـ»ال بي سي آي» أن أيا من
األطراف لم يتحدث إلينا في موضوع
متثيلنا ،وال نزال عنــد رأينا وطاملا لم
يتحدث احد معنا فاحلكومة ليست
ّ
قريبة.
مصادر الرئاسة وبري
ورأت مصادر القصر الرئاســي أن هذا
االســبوع يفترض ان يكون حاسما،
واشــارت الى أن هناك امكانا لبلورة
الصورة هذا األســبوع تشــكيال أو
عدمه.
واعتبــرت أن ايجابية لقــاءات باريس
تكمن في أنها حددت إطار إنهاء هذا
امللف وأن االجتاه مييل الى اإليجابية ،إذا
متكن الرئيس املكلف ســعد احلريري
من حتقيق تقدم في اتصاالته .ولفتت
الى ان هنــاك نقاطا عدة طرحت من
وحــي املنــاخ القائم علــى حكومة
ثالثينية .لكن املصادر ذاتها لم تؤكد
ما تردد عــن ان الوزير باســيل عرض
على الرئيس احلريري اســترجاع الوزير
املســيحي من حصته واعطاء الوزير
الســني من حصة رئيس اجلمهورية

للحريري.
وتعلــق مصــادر نيابية علــى فكرة
الدعــوة إلى جلســة نيابيــة نافية
عالقتها مبــداوالت تأليــف احلكومة
بالقول إن بري يعتبر ان هناك مشاريع
واقتراحات قوانــني ذات الطابع املالي
مــن االفضل املصادقــة عليها قبيل
تشــكيل احلكومــة اجلديــدة ،التي
يتطلب امســاكها بامللفات اشهرا ً
بدءا ً من صدور املراســيم وصوال ً الى
إعداد البيــان الــوزاري ومثولها أمام
اجمللــس لنيل الثقة ،عــدا عن وجوب
املباشــرة في درس املوازنــة العامة
للعام اجلــاري  2019الذي يحض بري
على ضرورة ارسالها من قبل حكومة
تصريف األعمال الــى اجمللس النيابي
للمباشرة في درسها.
وتلفت املصــادر النيابيــة إلى ان ما
رشــح من معلومات عن اجتماعات
باريس ال يؤشر الى إيجابيات .وتختم
املصادر داعيــة اجلميع الــى التنازل
من اجل اخراج البلــد من املأزق على
املســتويات السياســية واملاليــة
واإلدارية ،علما ً ان األوضاع االقتصادية
واملعيشية وما يرافقها من فقر وعوز
وما نراه من تداعيات باتت تســتدعي
حتركا ً عاجالً إلصالح ما ميكن اصالحه
قبل فوات األوان.
وفي املواقــف قال الرئيس الســابق
للجمهورية العماد ميشال سليمان:
«علــى رغم مقولة كل شــي فرجني
برجنــي ،لقــاءات باريس لم تــؤد الى
تشكيل احلكومة».
«لبنان القوي»
وغرد النائب فادي سعد على «تويتر»

بالقول« :يتحدث املعنيون عن ضرورة
تشكيل احلكومة وال تتشكل ،وينتظر
املواطنــون عــودة احلياة الــى الدورة
اإلقتصاديــة قبل الســقوط الكبير،
خصوصا بعد تخفيض تصنيف لبنان
اإلئتماني واحلديث عن جتميد الرئيس
ماكرون زيارته الى لبنان بســبب هذا
الوضع الشــاذ .فإلى متــى املقامرة
مبستقبل البلد ومصير الناس؟».
وأكد عضــو تكتل «لبنــان القوي»
النائب أســعد درغام ،عبر تلفزيون الـ
 ،otvأن «هذا األسبوع سيكون حاسما
بالنســبة لتشــكيل احلكومة ،وأن
باسيل واحلريري سيكمالن املشاورات
مع عودتهما الى لبنان ،واملطلوب من
اجلميع تقدمي تنازالت» .ورأى أنه «اذا لم
تتشكل احلكومة أواخر هذا األسبوع
فهذا يعني وجود نية مبيتة لتعطيل
العهد .لن ندخل بالتســميات اليوم
ألننا نحرص على األجواء االيجابية».
وأكد درغام أنه «يتم البحث في توزيع
احلقائــب وعندها ميكن التفرغ اليجاد
حل للقاء التشاوري ،وكتكتل قدمنا
تنــازالت ،فقد كانت وزارة األشــغال
مطلبا لنا لكننا لم نتمسك بها».
وطالب «بعالقة صحية مع ســورية.
هنــاك مليــون ونصف مليــون نازح
ســوري في لبنــان ،ونحــن الطرف
األضعف ومحاطون جغرافيا بسورية
وفلسطني ،مشــيرا إلى أن «األفرقاء
السياســيني مــن تيار املســتقبل
والقوات اللبنانية واللقاء الدميوقراطي
يرفضون التعاطي مع ســورية في ما
يخص النازحني الســوريني ،ويصرون
على التعاطي مع املنظمات الدولية
التي بات ال ترغب باعادة النازحيني».

«التشاوري و»حزب اهلل»
وســأل عضــو «اللقاء التشــاوري»
للنواب الســنة حلفاء «حزب اهلل»،
عبد الرحيم مــراد «هل العقبة امام
تشــكيل احلكومة اليــوم هي فقط
متثيل «اللقاء التشــاوري» ام عملية
توزيع احلقائب»؟
واعتبــر»أن قضية اللقاء التشــاوري
باتت أســهل بعد حصر متثيل اللقاء
بـــستة نواب باالضافة الى مرشحي
اللقاء الثالثــة ونعتبر ان متثيل اي من
التســعة كأننا نتمثل جميعاً» .ورأى
أن تشكيل احلكومة قد يعطي االمل
للناس فتعود احلركة ونســتفيد من
مؤمتر «سيدر».
واعتبر عضــو «التشــاوري» النائب
جهــاد الصمد ،أن «الثلث املعطل هو
تعطيل للطائف» .ورأى أن «املعلومات
تقول أن نسبة التشــاؤم في تأليف
احلكومة جتــاوزت التفاؤل» ،معتبرا أن
«باسيل هو الوزير املكلف واملؤلف في
تشكيل احلكومة».
أضــاف« :أمر شــاذ وغيــر مقبول أن
يبقى السراي احلكومي فارغا في فترة
تصريف األعمال».
وأكد عضو كتلة نــواب «حزب اهلل»
نواف املوســوي أن «رئيــس احلكومة
املكلف هو املســؤول عن أي شــيء
يترتب على تأخير تشــكيل احلكومة،
ال سيما أن باستطاعته أن يشكلها
غدا إذا أراد توزير اللقاء التشاوري ،وال
يوجد هناك مــن داع خلوض عراك من
أي حصة نريد توزير الســنة ،فاللقاء
التشاوري سيتمثل من حقه وحصته
مبا ميثل من قاعدة شعبية».

مرشح ترامب لوزارة العدل :الرئيس لم يناقش معي تحقيقات مولر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبلغ وليــام بار مرشــح الرئيس
األميركي دونالــد ترامب ملنصب
وزير العدل املشرعني األميركيني
فــي تعليقات مكتوبة نشــرت
امــس االول االثنني بأنه لن يتخذ
أي خطــوات إلقالة احملقق اخلاص
روبــرت مولر على نحو غير مالئم
وقال إن ترامب لــم يبحث معه
قط فحوى التحقيق الذي يجريه
مولر بشأن روسيا.
وفــي رده علــى أســئلة أعضاء
اللجنــة القضائيــة مبجلــس
الشــيوخ ،قال بار أيضا إنه بحث
مــع املســؤولني بــوزارة العدل
مسألة إعفاء نفسه من اإلشراف

على حتقيق مولر في دور روســيا
في انتخابــات  .2016ومن املقرر
أن تصــوت اللجنة يــوم الثالثاء
علــى التصديق علــى تعيني بار
وإحالة األمر إلى مجلس الشيوخ
بأكمله إلقراره.
وكتــب بــار ردا علــى تســاؤل
للســناتور الدميقراطــي باترك
ليهي ”لم يطلــب الرئيس مني
معرفــة وجهة نظري بشــأن أي
جانب مــن جوانب التحقيق ولم
يســألني عما ســأفعله بشأن
التحقيق“.
ووصف الرئيس اجلمهوري حتقيق
مولر بأنــه "حملــة اضطهاد"
رغــم أن بار قــال هذا الشــهر

وليام بار

خالل جلســة النظر في تعيينه
إنه ســيتيح للمحقــق اخلاص
اســتكمال حتقيقــه وتعهد بأن
يعمل كل ما في وسعه للكشف
عن أكبر قــدر من تفاصيل نتائج
التحقيق.
باملقابــل قــال متحدث باســم
نانسي بيلوسي ،رئيسة مجلس
النواب األميركــي ،إنها والرئيس
دونالد ترامب اتفقا على أن يلقي
ترامب اخلطاب السنوي عن حالة
االحتاد يوم اخلامس من شباط بعد
تأجيل اخلطاب الــذي كان مقررا
يوم  29يناير كانون الثاني بسبب
اإلغالق اجلزئي لإلدارة األميركية.
وجــاء في خطــاب موجــه إلى

ترامــب نشــره على تويتــر درو
هاميل املتحدث باسم بيلوسي،
إن رئيســة مجلــس النــواب
الدميقراطيــة دعت ترامب إللقاء
اخلطــاب فــي اجمللــس .وأضاف
املتحــدث أن بيلوســي حتدثــت
مــع الرئيس واتفقــا على موعد
اخلطاب الذي يذيعــه التلفزيون
األميركي.
ويلقي الرئيس األميركي اخلطاب
الســنوي الذي يحــدد أولويات
اإلدارة في العــام التالي .وانتهى
اإلغــالق اجلزئــي للحكومــة
األميركية اجلمعة بعدما استمر
 35يومــا ،وهو ما مهــد الطريق
إللقاء اخلطاب.

يستهدف «الحفاظ على األعمال التي ال تطاولها العقوبات األميركية

أوروبا تستعد لتفعيل ّ
آليتها مع إيران وأميركا تهدد منتهكي عقوباتها
متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت أملانيا أمــس ،أن االحتاد األوروبي
أعدهــا تتيح
ّ
ســيفعل آلية ماليــة ّ
لطهران االلتفاف على العقوبات التي
فرضتها واشــنطن .لكن إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب ل ّوحت بعقوبات
صارمــة تطاول أي دولة حتــاول انتهاك
عقوباتها.
وفي بروكســيل ،قــال وزيــر اخلارجية
األملانــي هايكو مــاس« :اآللية اخلاصة
ُســجل بعد ،لكــن تنفيذ خطتنا
لم ت
ّ
بات وشيكاً» .وأضاف أن االحتاد األوروبي
يستهدف «احلفاظ على األعمال التي ال
تطاولها العقوبــات األميركية ،وهناك
أداة مناســبة للمدفوعــات الدولية».
وتابــع أن أملانيــا تعمل مــع بريطانيا

وفرنســا وشــركاء آخرين مــن االحتاد
األوروبي في األشــهر األخيرة ،من أجل
إعداد اآللية.
وناقش موفدو الدول األعضاء في االحتاد
ملف إيران أمــس االول االثنني ،لكنهم
رجح
لــم يعلنــوا تفعيــل اآلليــة .ويُ ّ
مناقشــة األمر خالل اجتمــاع لوزراء
خارجية دول االحتاد فــي رومانيا ،يو َمي
اخلميس واجلمعة.
لكن البيــت األبيض ّ
حذر األوروبيني من
غرامــات وعقوبات صارمــة ،إذا حاولوا
االلتفــاف على العقوبــات األميركية
املفروضة علــى إيران .ونقلــت وكالة
«أسوشييتد برس» عن مسؤول بارز في
اإلدارة األميركيــة ،أن الواليات املتحدة
ســتط ّبق العقوبات بشــكل كامل،
وحتاســب األفراد والكيانات التي حتاول
تقويضها.

لقاء سابق بني ميركل وماكرون
وقال الســيناتور اجلمهوري توم كوتون:
«اخليــار هــو بــني التعامل مــع إيران
أو الواليــات املتحــدة .آمل بــأن يختار

حلفاؤنا األوروبيون بحكمة» .أما زميله
اجلمهــوري ماركو روبيو فشــدد على
ضرورة «معارضة جهود إنشــاء قنوات

ماليــة أجنبية ميكن أن تســتخدمها
إيــران لاللتفاف علــى حملة الضغط
القصــوى التــي متارســها الواليــات

املتحدة عليها ،خصوصا ً عندما تكون
هناك استثناءات إنســانية في قوانني
العقوبات األميركية».
رجحت وكالة االحتاد األوروبي
إلى ذلكّ ،
ألمن الشــبكات واملعلومات أن تك ّثف
إيران «نشــاطات التهديد اإللكتروني
التــي ترعاهــا الدولــة ،ســعيا ً إلى
أهدافها السياســية واالستراتيجية
على مســتوى إقليمي» ،بعد تشــديد
العقوبــات عليهــا .وتــدرج الوكالة
املتســ ّللني الذيــن ترعاهــم الــدول
باعتبارهم ضمن أشــد األخطار التي
تواجــه األمــن الرقمي فــي التكتل،
«أشد
معتبرة أن الصني وروســيا وإيران
ّ
وأنشــط  3قوى إلكترونيــة مرتبطة
بالتجسس االقتصادي».
ّ
لكن مسؤوال ً إيرانيا ً بارزا ً رفض التقرير،
وأدرجه «في إطار حرب نفسية أطلقتها

الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا» ضد
طهران .وكان وزير اخلارجية الفرنســي
جان إيف لودريان أعلن أن بالده مستعدة
لفرض مزيد من العقوبات على طهران،
تقدم فــي محادثات
إذا لــم يتحقــق ّ
في شــأن برنامجهــا الصاروخي .لكن
الناطق باسم اخلارجية اإليرانية بهرام
قاســمي شــدد على أن «ال محادثات،
سواء ســرية أو غير ســرية ،في شأن
برنامجنا الصاروخي مع فرنســا أو أي
دولة أخرى» ،وزاد« :برنامجنا الصاروخي
دفاعــي نناقشــه فقط داخــل البالد.
ال ميكننــي تأكيد إجــراء أي محادثات
سرية مع فرنسا في شأنه .نتحدث مع
فرنسا عن ملفات إقليمية وسياسية،
لكــن قدراتنــا الصاروخيــة ليســت
قابلة للتفــاوض .قلنا ذلك مرات خالل
محادثاتنا السياسية مع فرنسا».
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في وقت تقف فيه البالد على شفا المجاعة

مجلس الشيوخ األمريكي
يدفع بتشريع خاص
بالشرق األوسط

المبعوث الدولي إلى اليمن يحث طرفي
الصراع على االنسحاب من الحديدة
متابعة ـ الصباح الجديد:
حث مارتــن جريفيث مبعوث األمم
املتحدة اخلاص إلى اليمن الطرفني
املتحاربــني امس االول االثنني على
االســراع في ســحب القوات من
ميناء احلديــدة ،وقالت منظمات
مســاعدات دولية إن أوضاع آالف
املتضورين جوعا تتدهور سريعا.
وســلم جريفيث بوجود تأخير في
تنفيذ اجلــداول الزمنية املقترحة
لالنسحاب من املدينة الساحلية
في وقت تقف فيه البالد على شفا
اجملاعة.
وكتب على تويتر «اجلداول الزمنية
املبدئية كانــت طموحة نوعا ما...
نتعامــل مــع وضع معقــد على
األرض».
وقالت منظمــات اإلغاثــة التي
اجتمعــت فــي لنــدن إن الناس
يواجهــون صعوبــة فــي إطعام
أطفالهــم في أجــواء باتت متثل
أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
لكن إيزابيل موســارد كارلســن
املســؤولة مبنظمــة (العمل ضد
اجلوع) قالت إن زيادة املســاعدات
ليســت احلل الوحيــد لتخفيف
معاناة الشعب اليمني .وأضافت
«أعتقــد أن علينا أن نقول بوضوح
شــديد إننــا بحاجــة إلــى حل
سياســي لهذا الصــراع» .كانت
االتفاقات التــي مت التوصل إليها
فــي ديســمبر كانــون األول بني
جماعة احلوثي املتحالفة مع إيران
وحكومة الرئيس عبد ربه منصور
هادي املدعومة من السعودية هي
أول انفراجــة كبيرة فــي الصراع
الدائــر منذ نحــو أربع ســنوات
والذي أودى بحياة عشــرات اآلالف.
ويســيطر احلوثيون على احلديدة،
وحتتشــد قوات التحالــف الذي
تقوده الســعودية على مشارفها.
ويختلف الطرفان املتحاربان حول
من الذي ينبغي أن يســيطر على

قالت منظمات
اإلغاثة التي
اجتمعت في
لندن إن الناس
يواجهون صعوبة
في إطعام
أطفالهم في
أجواء باتت تمثل
أسوأ أزمة إنسانية
في العالم

مارتن جريفيث مبعوث األمم املتحدة
املدينــة واملينــاء بعد انســحاب
القــوات .ومت احتــرام الهدنة في
احلديدة إلى حد بعيد منذ دخولها
حيــز التنفيــذ قبل نحو شــهر
لكن املناوشــات مســتمرة .ولم
تنســحب القوات بعد ،متجاوزة
املوعد املستهدف في السابع من
ينايــر كانون الثاني .وقال ســكان
وموظفــو إغاثــة لرويتــرز إنه مت
تعزيــز احلواجز واخلنــادق واحلواجز
على الطــرق .وأبلــغ األمني العام
لألمم املتحــدة أنطونيو جوتيريش
مجلس األمن امــس االول االثنني
في رســالة اطلعت عليها رويترز

بأنه ســيعني رئيسا جديدا ملهمة
املراقبة الدولية املكلفة باإلشراف
على اتفاق سالم احلديدة.
وقــال جوتيريــش إن اجلنــرال
الهولندي املتقاعد باتريك كاميرت
الذي وصل احلديدة أواخر الشــهر
املاضــي ليــرأس فريــق املراقبني
ســيحل محله اللفتنانت جنرال
الدمنركي مايكل أنكر لوليسجارد
الذي قاد فريق األمم املتحدة حلفظ
الســالم في مالي عامــي 2015
و .2016ولــم يذكــر ســبب ترك
كاميرت للمنصب .وفي األســبوع
املاضي نقل دبلوماسي كبير باألمم

املتحــدة طلب عدم ذكر اســمه
عن كاميرت قوله إنه ســيضطلع
باملهمة لفترة قصيرة.
سجن بال جدران
على الرغم من تصاعد القتال في
مناطق أخرى باليمن ،قال جريفيث
إنه ال يزال متفائال.
وأضاف «أكثــر من أي وقت مضى،
هناك إرادة سياســية تبديها كل
األطراف من أجل وضع نهاية لهذا
الصــراع ...ما نحتــاج أن نراه اآلن
هو تنفيذ شروط االتفاق بالكامل
وبسرعة» .ويعتري اجلمود الصراع

اليمني منــذ ســنوات مع عجز
التحالف بقيادة الســعودية الذي
يضم دوال ســنية وعربية وحلفاء
مينيني عن هزمية حركة احلوثي التي
تســيطر علــى العاصمة صنعاء
ومعظــم املراكــز احلضرية .ومنذ
العام املاضي حاول التحالف مرتني
الســيطرة على مينــاء احلديدة
إلجبــار احلوثيني علــى التفاوض
لكنه تراجع عن شن هجوم كامل
وسط مخاوف من أن يؤدي تعطيل
خطوط اإلمداد إلى مجاعة .ودعت
 14منظمــة خيرية فــي اجتماع
لندن إلى حتــرك لتخفيف األزمة

اإلنســانية .وقال أوســان كمال
مديــر حملة منظمة أوكســفام
في اليمن لرويترز «هــذا ما أود أن
أسميه بأنه ســجن بال جدران ملن
يعيشــون في البلد اآلن .إنه وضع
صعب يكافح فيه الناس لشــراء
مؤنهــم اليومية كــي يتمكنوا
من إطعــام أطفالهــم» .وقالت
كيمبرلي براون املسؤولة بالصليب
األحمر البريطاني إن  85ألف طفل
هلكوا وإن سوء التغذية يترك أثرا
بالغــا .وأضافت «أعلم من زمالئي
أن الوضع يتدهور بشدة في الوقت
احلالي».

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دفع مجلس الشــيوخ األمريكــي امس االول
االثنني بتشــريع يعيد تأكيــد الدعم حللفاء
في الشرق األوســط ويتضمن فرض عقوبات
جديدة على ســوريا وإجراء حملاربة حركة تدعو
ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها
وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها جتاه
الفلسطينيني.
كان الدميقراطيــون قد عرقلوا التشــريع في
اجمللــس أثناء اإلغالق اجلزئــي للحكومة والذي
استمر  35يوما قائلني إنه يتعني على مجلس
الشيوخ أن ينظر أوال في تشريع إلعادة تشغيل
اإلدارات احلكومية.
لكن بعد االتفاق يوم اجلمعة على إنهاء اإلغالق
حتــى  15فبراير شــباط على األقــل ،انضم
معظم الدميقراطيني إلى اجلمهوريني في تأييد
بدء النظر في مشروع القانون.
وال يزال أمام اإلجــراء عدة خطوات كي يصبح
قانونــا وقد ال يصل أبــدا إلى هــذه املرحلة.
وحتــى إذا أقــره مجلس الشــيوخ فيجب أن
يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر
الدميقراطيون على غالبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات
جديدة على سوريا وضمان املساعدات األمنية
إلسرائيل واألردن.
وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة
حلفاء الواليات املتحــدة بعد أن أعلن الرئيس
دونالد ترامب فجأة الشهر املاضي عن اعتزامه
سحب قواته من سوريا سريعا.
إال أن مشروع القانون يتضمن أيضا بندا خاصا
بحركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض
العقوبات على إسرائيل ،وهو بند يرى معارضوه
أنه ينتهك حرية التعبير.
وقال الســناتور بيرنــي ســاندرز ،وهو عضو
مستقل يشــارك في اجتماعات الدميقراطيني
وكان من األصــوات املعارضة فــي التصويت
الذي جرى امــس االول االثنني «رغم أني ال أؤيد
حركة املقاطعة وســحب االستثمارات وفرض
العقوبات ،فإنه يتعــني علينا الدفاع عن احلق
الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي املشاركة
في العمل السياسي.
ومن الواضح بالنســبة لي أن هذا القانـــون
سينتهك هذه احلقوق».
واتهــم بعــض األعضــاء اجلمهوريني فـــي
الكوجنــرس الدميقراطيــني بتأييــد حـــركة
املقاطعــة الـــتي يعـــتبرونها معـــادية
للسامية .واتـــهم الدميقراطيون من جانبهم
اجلمهوريني بـمحـاولـــة استـغـالل اإلجـراء
الـــخاص بحركة املقـاطعـــة فـــي بـــث
االنـقـسـام بـيـــن الدميقراطيني املـعتدلـني
والـليـبرالـيـيـن.

لمواكبة دعم االتحاد األوروبي وإنذاره

متابعة ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيــس البرملــان الفنزويلي خوان
غوايــدو الــذي أعلن نفســه رئيســا ً
بالوكالــة إلى «تعبئــة» اليوم األربعاء
والسبت ضد الرئيس نيكوالس مادورو.
جاء ذلك بعدمــا أمهلت  6دول أوروبية
مــادورو  8أيام للدعوة إلــى انتخابات،
تنتهي األحــد املقبل ،وإال ســتعترف
بغوايدو رئيساً.
وقال غوايــدو« :األربعاء وفي كل مكان
في فنزويال سننزل إلى الشوارع ملطالبة
القوات املســلحة بالوقوف إلى جانب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤول إن وفدا رفيع املستوى من
احلكومة الليبية املؤقتة في شرق البالد
زار مدينة ســبها الرئيســية باجلنوب
امس االول االثنني بعد ســيطرة قواتها
على املدينــة هذا الشــهر .واحلكومة
الليبية في الشرق متحالفة مع القائد
العسكري خليفة حفتر الذي بدأ اجليش

غوايدو يحشد لـ»تعبئة كبرى» في فنزويال والعالم
الشــعب» .ودعا إلى «تعبئة كبرى في
فنزويال والعالم الســبت ،ملواكبة دعم
االحتاد األوروبي وإنذاره» مــادورو ،وتابع:
«ســنحتفل (الســبت) بدعــم يُعتبر
ســابقة في أنحاء العالــم لقضيتنا،
وكذلك باالســتناد إلى أنه ســيكون
املوعد الوشــيك النتهاء مهلة االحتاد
من أجل التوصل إلــى إنهاء اغتصاب
السلطة وتشــكيل حكومة انتقالية
والدعوة إلى انتخابات حرة».
غوايدو الذي يحاول إضعاف والء اجليش
ملــادورو ،عرض عفــوا ً عــن املوظفني

والعســكريني الذيــن يوافقــون على
دعمه ،فــي قانون وزّعــه أنصاره على
مراكز الشرطة واجليش في البالد .وقال:
لنمد يدنــا» .وخاطب اجلندي
«ذهبنــا
ّ
الفنزويلــي ،قائــالً« :نضــع أملنا بك
وبالتزامك حيال دستورنا .ليس الوقت
املناسب للشــعور باخلوف .أيها اجلندي
الفنزويلــي ،أعطيــك أمــراً :ال تقمع
التظاهــرات الســلمية ،ال تطلق النار
على الشعب».
نص القانون،
وأمام معارضني س ّلموهم ّ
تقدم «كل
أحــرق جنود الوثيقة التــي ّ

الضمانات الدســتورية» للعسكريني
واملدنيني الذيــن «يتعاونــون من أجل
إعــادة الدميوقراطية» .وقــال أحدهم:
«اجليــش مع قائدنا نيكــوالس مادورو»
الذي أشرف على تدريبات عسكرية في
شــمال فنزويال .وأضاف« :أقول للقوات
املســلحة البوليفاريــة :وحدة قصوى
وانضباط أقصى وتالحم أقصى».
وحذر العســكريني ،قائــالً« :هل أنتم
انقالبيــون أم حتترمــون الدســتور؟ ال
تكونــوا خونة بل أوفيــاء دائماً .كونوا
ثابتني فــي محاربة االنقــالب .ال أحد

الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة سبها بعد السيطرة عليها
الوطني التابع له حملة الشــهر اجلاري
في جنوب غرب ليبيا .وتخضع ســبها
اسميا لســيطرة احلكومة املعترف بها
دوليا في طرابلس لكن كانت تديرها في
الواقع جماعات محلية بينها قبائل.
وتعد السيطرة على سبها أمرا جوهريا
لتأمني حقول النفــط في جنوب ليبيا،
وهو أحد األهداف املعلنة حلملة اجليش

الوطني الليبي .وأظهرت صور أرســلها
إلى رويترز أعضــاء في الوفد الذي يقوم
بالزيــارة لقــاء وزير الداخليــة ووكيلي
وزارتــي الصحة والعدل فــي احلكومة
املؤقتــة ،التي تتخذ من بنغــازي مقرا،
ومسؤولني محليني في بلدية سبها.
ولم يتســن احلصول علــى تعليق من
املسؤولني في طرابلس على الزيارة التي

تؤكد من جديد استمرار افتقار احلكومة
املعترف بها دوليا للسلطة في معظم
أنحــاء ليبيا .وقــال رئيس الــوزراء في
حكومة طرابلس فائز السراج خالل زيارة
لفيينا يوم االثنني إن أمورا كثيرة ال تسير
على نحو جيد في اجلنوب ،لكنه لم يشر
إلى زيارة وفد حكومة الشــرق أو تقدم
اجليش الوطني الليبي .وأضاف أنه فيما

بدء أعمال الدورة  15للجنة حقوق اإلنسان العربية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت أعمال الدورة  15للجنة حقوق
اإلنسان العربية «جلنة امليثاق» أمس
االول (االثنني) بجامعة الدول العربية
برئاسة املستشــار جابر املري نائب
رئيــس اللجنــة مناقشــة التقرير
الــدوري األول ململكــة البحريــن،
مبشــاركة وفــد مملكــة البحرين
برئاســة مســاعد وزيــر اخلارجية
عبداهلل بن فيصل الدوسري واألمني
العام املساعد للشؤون التشريعية
والقانونيــة مبجلس التعــاون لدول
اخلليــج العربية الســفير حمد بن
راشــد املري ،ورئيس اللجنة العربية
الدائمــة حلقوق االنســان أســامة
صالح الذويخ.
وتناقــش اللجنة علــى مدى يومني
التقرير الدوري األول ململكة البحرين
حــول تنفيذهــا للميثــاق العربي
حلقوق اإلنسان وإجراء حوار تفاعلي
مع الوفد البحرينــي للتعرف على
اإلجنــازات التي حققتهــا اململكة
في هــذا اجملــال وتقييــم تنفيذها
للتوصيات اخلتاميــة التي أصدرتها
اللجنــة فــي عــام  2013بشــأن
تقريرها األولي ســواء على مستوى
السياســات التنفيذية أو املستوى
التشريعي.
ودعت األمني العام املســاعد رئيس
قطاع الشؤون االجتماعية باجلامعة

يحترم الضعفاء أو اجلبناء أو اخلونة .ما
يُحترم في هذا العالم هو الشــجاعة
والقوة .يجــب أال يفكر أحد في أن يطأ
علــى هــذه األرض املقدســة .فنزويال
تريــد الســالم ،ولتحقيقــه علينا أن
نكون مســتعدين» .وندد بـ «مؤامرة»
تستهدف نشر التمرد في اجليش ،الفتا ً
ُوجه يوميا ً إلى
الى أن آالفا ً من الرسائل ت ّ
اجلنود عبر تطبيق «واتســاب» ومواقع
للتواصل االجتماعي من كولومبيا.
في املقابل ،طالب غوايدو الســلطات
البريطانيــة مبنــع وصول مــادورو إلى

احتياطيات الذهــب املوجودة في بنك
إنكلتــرا ،علمــا ً ان حكومــة الرئيس
الفنزويلي حتــاول منذ العــام املاضي
اســتعادة الذهب من البنك ،خشية أن
تشمله عقوبات دولية ضدها.
وجههمــا زعيم
ووَرَدَ فــي رســالتني ّ
املعارضة لرئيســة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي ،ومحافــظ املصرف املركزي
مــارك كارنــي« ،أكتــب إليكما كي
أطلــب منكما وقف هــذه التحويالت
غير القانونيــة .إذا ُح ِولت هذه األموال،
سيســتخدمها النظام غير الشرعي

والســارق لنيكــوالس مــادورو لقمع
الشعب الفنزويلي وترويعه».
الى ذلك ،أعلنت إدارة الرئيس األميركي
قبلت ترشيح غوايدو
دونالد ترامب أنها ِ
كارلــوس ألفريــدو فيشــيو ليصبح
قائما ً بأعمال الســفارة الفنزويلية في
الواليات املتحدة ،فيما اعترفت أستراليا
بغوايدو رئيسا ً موقتاً ،إلى حني تنظيم
انتخابات .أما البابا فرنسيس فحذر من
«حمام دم» في فنزويال ،وزاد« :مشكلة
التوصل
وحض على
العنف تر ّوعنــي».
ّ
ّ
الى ّ
«حل عادل وسلمي».

جانب من اعمال الدورة
العربية الســفيرة هيفاء أبو غزالة،
ممثل األمني العام للجامعة العربية
في كلمتهــا خالل افتتــاح أعمال
الدورة الـ  15لـ «جلنــة امليثاق» إلى
ضــرورة العمــل من أجل ترســيخ
وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
في الوطن العربي ،الســيما وسط
ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة

وشــديدة التعقيد ،مشيرة إلى أنه
ال سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل
املشترك والتنسيق احملكم والتشاور
املستمر على املستويات كافة.
مــن جانبه ،أشــاد رئيــس البرملان
العربي الدكتور مشــعل السلمي،
بجهود مملكة البحرين بقيادة امللك
حمد بن عيسى آل خليفة في مجال

دعــم وتعزيز حقوق اإلنســان على
كل املستويات محليا ً وعربيا ً ودولياً،
وجهوده املقــدرة لتقــدمي اململكة
كنموذج عاملي للتسامح بني األديان
والطوائف ،وهو ما كان له أكبر األثر
في ثقة اجملتمع الدولي ودعم انتخاب
مملكة البحرين عضوا ً مبجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

يتعلق باجلنوب توجد حاجة لدعم أفضل
لقــوات األمن ومزيد من التعاون بني كل
وأمن اجليــش الوطني الليبي
القــواتّ .
مطار سبها ومواقع استراتيجية أخرى
في املنطقة خالل األيام القليلة املاضية
بعد أن ســلمتها جماعات محلية دون
قتال .ويقول اجليــش الوطني الليبي إن
حملته تهدف حملاربة اجلماعات املسلحة

وتأمني منشآت النفط في اجلنوب مبا في
ذلك حقل الشــرارة أكبــر حقول ليبيا.
وقال أحمد املســماري املتحدث باسم
اجليش الوطني الليبــي إن قوات اجليش
قتلت يوم االثنني شــخصا تشتبه بأنه
مقاتل في تنظيم القاعدة يدعى عادل
أحمد العبدلــي عندما اقتحمت منزله
في سبها .وفيما عدا ذلك ،يسود الهدوء

املدينة إلى حد كبير منذ وصول اجليش
الوطنــي الليبي .ويســتخدم تنظيما
القاعــدة والدولــة اإلســالمية جنوب
البالد قاعــدة لتنفيذ هجمات في ليبيا
والدول اجملاورة مستغلني فراغا أمنيا بعد
اإلطاحة مبعمر القذافي خالل انتفاضة
عام  2011بدعم من ضربات جوية حللف
شمال ألطلسي.
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برميل برنت يتجاوز
الـ  60دوالرًا

سنغافورة ـ رويترز:
ارتفعت أســعار النفــط أمس الثالثــاء بعد أن
فرضت واشــنطن عقوبات على شــركة النفط
الفنزويلية اململوكة للدولة بي.دي.في.إس.إيه في
خطوة قد تكبح صــادرات اخلام من البلد العضو
مبنظمــة البلدان املصــدرة للبتــرول (أوبك) إلى
الواليات املتحدة.
وبالرغــم من هذه اخلطوة ،التــي تأتي مع تطلع
احلكومة األمريكية إلــى تكثيف الضغوط على
الرئيس نيكوالس مادورو للتنحي ،قال متعاملون
إن وفــرة إمــدادات النفــط العامليــة والتباطؤ
االقتصادي الســيما في الصني يحدان من ارتفاع
أسعار اخلام.
وبلغــت العقــود اآلجلــة خلام غرب تكســاس
الوسيط األمريكي  52.29دوالر للبرميل مرتفعة
 20ســنتا أو  0.4باملئة مقارنة مع سعر التسوية
الســابقة .وبلغت العقود اآلجلــة خلام القياس
العاملــي برنــت  60.11دوالر للبرميــل مرتفعة
 18ســنتا أو  0.3باملئة.وتظــل الواليات املتحدة
مستوردا رئيســيا للنفط الفنزويلي بالرغم من
اخلالفــات السياســية ،وإن كانــت الكميات قد
انخفضت في الســنوات األخيــرة في ظل أزمة
فنزويال االقتصادية وفي الوقت الذي تســتهدف
فيه الواليات املتحدة فنزويال بعقوبات.
ولدى فنزويال أكبــر احتياطيات نفط مؤكدة في
العالم وهــي أيضا عضو في منظمــة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك).
وتظل إمدادات النفط العاملية مرتفعة ألســباب
على رأسها زيادة إنتاج النفط األمريكي أكثر من
مليوني برميل يوميا العام املاضي إلى مســتوى
قياسي يبلغ  11.9مليون برميل يوميا.

إيران تطلق

عملة رقمية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت وكالة «مهــر» أن إيران اتخــذت خطوات
فعليــة لاللتفاف علــى العقوبــات األمريكية
املفروضة عليهــا ،ومنها إطــاق عملة رقمية،
وذلك في ظل محاوالت واشــنطن إقصاء طهران
عن النظام املالي العاملي.
وقالــت الوكالة إنه من املتوقــع اإلعالن عن هذه
العملة الرقمية خالل مؤمتر بشأن أنظمة الدفع
اإللكترونــي واملصرفي ،والذي يقــام في طهران
يومي  29و 30كانون الثاني اجلاري.
إضافــة للعملة الرقميــة تنتظر إيــران اآللية
األوروبية للتجارة ،والتي تهدف لتجاوز العقوبات
األمريكيــة أيضا ،وحتمــي الشــركات األوروبية
املتعاونة مع طهران من عقوبات واشنطن.
وتعارض واشــنطن ،التي انســحبت من االتفاق
النــووي الدولي مع طهران في مايو  2018وأعادت
فــرض العقوبات على إيران ،تعــارض هذه اآللية،
وحاولت في األشــهر املاضية ثني األوروبيني عن
متكني طهــران من االلتفــاف علــى العقوبات،
إذ قامــت بإلقاء الضــوء على برنامــج طهران
الصاروخي ،الذي ترى أنه يهدد اســتقرار منطقة
الشرق األوسط.

 2تريليون دوالر أموال
مغسولة سنويًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســلط تقرير لوكالة «بلومبيــرغ» الضوء على
عمليات غســل األمــوال التي تصل ،بحســب
تقديرات األمم املتحدة ،إلى  2تريليون دوالر سنويا،
برغم جميع اجلهــود ملكافحة هــذه العمليات
غير الشــرعية .وذكرت الوكالــة االقتصادية ،أن
برغم عشــرات احلمالت التي استهدفت عمليات
غســل األموال منذ األزمة املاليــة ،والتي تعتمد
على املصارف وشركات «األوفشور» ،يبدو أن هذه
اجلهود لم تكلل بالنجــاح ،إذ ما تزال التعامالت
املشبوهة تصل إلى تريليوني دوالر سنويا.
ومن املشــكالت التي تواجــه مكافحة عمليات
غســل األموال ضعف العقوبات مقارنة باألرباح
الهائلة من هذا النشــاط غير الشــرعي ،فرغم
تقديــرات «رويترز» بتلقي العديد من الشــركات
املاليــة والبنوك حول العالــم لقرابة  321مليار
دوالر كغرامــات منذ عــام  2008حتى يومنا هذا
لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل األموال ،إال
أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا.
وغســل األموال هي عملية حتويــل النقود ،التي
مت اكتســابها من خالل أنشــطة غير مشروعة،
إلى أخرى «نظيفــة» وإدخالها في دورة االقتصاد
الطبيعي ،ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من
التحويالت املالية.

تقـرير

«المشاريع النفطية» تعتزم انجاز مشروع النتاج 11
ألف برميل يوميًا من البنزين عالي النقاوة

البصرة ـ احسان ناجي:
تعتزم شــركة املشــاريع النفطية
اجنــاز مشــروع وحدة األزمــرة في
مصفاة البصرة مســتهدفة انتاج
 11ألــف برميل يوميا ً مــن البنزين
«الكازولني» عالي النقاوة للحد من
تعد من
اســتيراد هذه املادة التــي ّ
املواد الوقودية وتكلف الدولة مبالغ
طائلة.
وقال معــاون مدير عام الشــركة
املهنــدس كــرمي وحيــد وادي ان
«املشــروع الــذي مخطــط له أن
ينتج نحو  11الف برميل يوميا ً من
البنزيــن عالي النقــاوة ميثل وحدة
تساعد على معاجلة املنتجات التي
حتتوي على اخمللفات النفطية والتي
تصدر عن وحدة حتسني البنزين في
مصفاة البصرة».
وأضــاف« :بلغت نســبة االجناز في
املشــروع ما يقارب الـــ  % 90ومن
املؤمل تشغيل الوحدة في اقل من
ستة أشهر».
وأوضح وحيد أن «املشروع الذي هو
وحدة معقــدة بجميع التفصيالت
فيمــا يخــص البناء والتشــغيل
والتكرير يعد اجنازا وطنيا مهما جدا
لم يسبق لشركة وطنية في قطاع
النفــط أن أجنــزت مثلــه» ،مؤكدا ً
مضي شركة املشــاريع النفطية
الجنــاز أي مشــروع على مســتوى
القطاع بشقيه النفطي والغازي.
الى ذلك ،قال املهندس كامل صالح
مدير املوقع« :تقوم شركة املشاريع
النفطيــة متمثلــة بذراعها هيئة
مشاريع اجلنوب باعمال تنفيذ وحدة
األزمرة في مصفاة البصرة لصالح
شــركة مصافــي اجلنــوب النتاج
البنزين بعــدد اوكتاني  88وبطاقة
 11ألف برميل يومياً».
وأكــد ان «املشــروع من املشــاريع
املهمــة التي تقوم علــى تنفيذها
الشــركة الول مرة مــن نوعها في
مصفاة البصرة».

المشروع الذي مخطط
له أن ينتج نحو 11
الف برميل يومي ًا من
البنزين عالي النقاوة
يمثل وحدة تساعد على
معالجة المنتجات التي
تحتوي على المخلفات
النفطية والتي تصدر
عن وحدة تحسين
البنزين في مصفاة
البصرة

جانب من مشروع وحدة األزمرة «عدسة :صفاء جميل»
فنياً ،استدرك صالح« :استخدم في
املشــروع تقنية وطريقة مفاعالت
خاصة من صاحبة الرخصة شركة
( )UOPاالميركيــة ،إذ يجري اعتماد
مادة العامل املســاعد ()I-8-PLUS
والتي حتتوي علــى مادة البالتينيوم
ومــادة كلوريــد االمونيــا في هذه
املفاعــات فضالً عن مــادة النفثا
اخلفيفــة املغذيــة لهــذه الوحدة
والفائضة واملُنتجــة من الوحدات
ومنها املفصولة واملُنتجة في وحدة
الفصل في مشــروع وحدة حتسني
البنزين في املصفاة ذاتها».
واضــاف صالح ،ان العمل «شــمل
تنفيذ جميــع االعمال امليكانيكية
والكهربائيــة والســيطرة واآلالت

الدقيقة ومنظومات اطفاء احلرائق
واالبنية علما ً ان التصميم والتجهيز
يجري من قبل شركة هيدروكاربون
االردنية واشراف شــركة املشاريع
النفطية فــي حني يجــري تنفيذ
اعمال التشييد بشكل مباشر من
قبل مالكات شركتنا».
وأشار الى ان «العمل بدأ في املشروع
عــام  2012وبالرغم املعوقات والتي
ســببها تأخر جتهيز بعض املواد إالّ
أن نســبة االجناز وصلت حاليا ً الى
مراحــل متقدمة شــملت اعمال
التشــييد والفعاليات امليكانيكية
التي بلغت نســبة االجناز فيها نحو
.»95%
ومضــى الــى القــول ،أن «اخلطوة

القادمة بعد اكتمــال جتهيز املواد
متثل التهيئــة للتشــغيل االولي
للمشــروع الذي مــن املؤمل اجنازه
بالكامــل فــي األشــهر القليلة
املقبلة».
مــن جانبه ،قال املهندس حســن
علــي عبيــد مســؤول فعاليــة
امليكانيــك ،أن «اعمالنــا تتضمن
نصــب جميع املعــدات واملضخات
واملبادالت احلرارية اضافة الى اعمال
اللحام على وفــق حجم الفعالية
ونوعهــا» ،مضيفــاً« :ألول مرة في
شــركة املشــاريع النفطية يجري
استخدام حلام معدن (اآللوي ستيل)
والذي يعتمد على عملية التسخني
االوليــة واملعاجلة احلرارية للمفصل

بعد اللحــام ..إذ متــت جميع هذه
االعمال مــن قبل مــاكات هيئة
مشاريـع اجلنـوب التابعـة لشركـة
املشاريـع».
وبــدوره ،قال املهنــدس احمد عبد
الغفار مســؤول فعالية السالمة
في املشــروع ،ان «واجبنا يتركز في
توفيــر اجواء عمل آمنــة للعاملني
عالوة على توفير معدات الســامة
اخلاصة لــكل فعالية الجناز االعمال
مــن دون اي اضــرار ،إذ وصل العمل
الى ارتفاعات عاليــة تصل الى 74
متر ،وبفضــل ارشــادات التوعية
واحملاضرات املســتمرة للعاملني في
املشروع بخصوص تطبيق اجراءات
السالمة الدولية ( )HSEلم تسجل

اي حادثــة باملشــروع األمــر الذي
يعود لتعاطي العاملني مع شــروط
السالمة».
أمــا املهندس عماد غــركان كاصد
مســؤول فعاليــة اآلالت الدقيقة
فتحدث قائال :ان «اعمالنا تتلخص
فــي اربــع محــاور وهــي اعمال
الســيطرة بنصب االجهزة احلقلية
في موقع العمل ونقل االشارات الى
منظومتــي ( )DCSو( )PLCاضافة
الــى اعمــال ( )Fire Fetingاخلاصة
مبوقع العمــل والبنايــات واعمال
متحســس الغازات (الكاز دي دكتر)
وليــس انتهــا ًء باالعمــال اخلاصة
مبنظومــة االتصـــاالت وبنايـــات
السيطـرة».

أول وجبة من مجمع الزهور السكني تسلم نهاية آذار

استثمار بغداد :دور المصارف في ملف االستثمار مغيب
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنتقدت هيئة اســتثمار بغداد،
أمس الثالثــاء ،دور املصارف في
التعامل مع ملف االســتثمار
واصفــة ايــاه بـ"املغيــب"،
مؤكدة ان نهاية الشهر احلالي
سيشهد تسليم اول وجبة من
مجمع الزهور السكني.
وقــال رئيــس الهيئة ،شــاكر
الزاملي ،فــي تصريح صحافي:
"مــن املفتــرض ان يكــون
للمصارف دور في تنمية قطاع
االستثمار بحكم عملها فضال
عن ان يكون هنالك توفير قروض
ميسرة للمشاريع االستثمارية
التي تصل نســبة اجنازها 25%
ويكــون للمســتفيد االخيرة

للمشــروع ،لكن مع االسف لم
يكن لهم دور واضح".
واضاف" :منذ تأســيس الهيئة
لم تكــن هنالك اي مشــاركة
للمصــارف العراقيــة ســوى
مشــروع واحد (مشروع مجمع
الزهور السكني في بغداد) واالن
يواجه مشكلة".
واوضح الزاملــي" :كانت هناك
جلنــة مشــتركة مــن هيئــة
االســتثمار وامانة بغداد وايضا
البنك املركزي العراقي وعدد من
املصارف باضافة الى وزارة املالية
ووصلنا الى  9نقاط وفرت فيها
اليات القراض املشاريع بضمان
املشــيدات وليــس بضمانــه
عقارية الن هذا الشــرط يعجز

طوكيو ـ رويترز:
ارتفــع املؤشــر نيكي لألســهم
اليابانيــة أمس الثالثــاء مدفوعا
مبكاسب القطاعات الدفاعية مثل
املرافق ،بعدما ظل املؤشر معظم
اجللســة منخفضا فــي أعقاب
حتذيرات مــن شــركتي كاتربيلر
وإنفيديا األمريكيتني أثارت مخاوف

بشأن ضعف الطلب الصيني.
وأنهى املؤشــر نيكي القياســي
التعامالت مرتفعا  0.08باملئة إلى
 20664.64نقطة ،بعدما بلغ أدنى
مســتوياته منذ  17كانون الثاني
عند  20406.22نقطة.
وممــا يعكــس حالــة احلــذر بني
املستثمرين ،حتققت املكاسب في

املســتثمر عن توفيــره ،كما ان
البنــك املركــزي العراقي عمم
هذا النقاط على املصارف لكن

لم تنفذ بــل ان هنالك مصارف
اعترضت عليها".
واشــار الى ان "قصــة مجمع

الزهور هو إنشاء مجمع سكني
ملنتسبي وزارة املالية وأن العقد
املوقــع كان بني ثالثــة اطراف
وهــم (وزارة املاليــة واملصــرف
واملســتثمر) وهيئة اســتثمار
بغداد فقــط اعطــت االجازة
حتى يتمتــع بامتيازاتها ضمن
القانون".
وتابع الزاملــي ان "العقد املبرم
تضمن اقراض املستثمر بشكل
مباشــر وهــذا ما لــم تقبله
الهيئــة ولم يكــن بتوجهاتها
النه يجــب ان يكــون االقراض
الى املواطن وليس للمســتثمر
لهذا وقع اجلميع باخلطأ ،وتاخر
املشــروع عن التقــدم بالعمل
وحصلت مشكالت مختلفة".

ولفت الــى ان "جلنة شــكلت
بخصــوص ذلــك وتوصلت الى
حلول منها ان يكون يوم  31اذار
احلالي هو موعد لتســليم 240
وحده ســكنية ،ومن بعد ذلك
يجري تسليم الوحدات املتبقية
على وفــق جدولة زمنية واليات
معدة ذلك".
وبني الزاملي ان "هناك مشكلة
كبيرة تواجه هذا املشروع وهي
ربط البنى التحتية للمشــروع
كالكهرباء واملاء وحسب القانون
ان البنى التحتية يجب ان تكون
علــى الدولــة لكن فــي ضوء
املعطيات االخيرة حتاول الهيئة
ان تنســق مع املســتثمر بأنه
يتولى تهيئة البنى التحتية".

ارتفاع مؤشر السوق الياباني
األســهم الدفاعية مثل أســهم
شركات املرافق واألغذية وتشغيل
السكك احلديدية.
وصعد ســهم طوكيــو للطاقة
الكهربائيــة  3.7باملئــة وارتفــع
نيســن لألغذية القابضة واحدا
باملئة وزاد ســهم ســكك حديد
وسط اليابان  1.3باملئة.

ومــن بــن  33مؤشــرا فرعيا في
بورصــة طوكيــو ،كان مؤشــرا
قطاعي اآلالت واملعدات الكهربائية
من بني األسوأ أداء ،إذ انخفضا 1.6
باملئة و 1.2باملئة على الترتيب.
وأعلنت كاتربيلر يوم االثنني نتائج
فصليــة دون التوقعــات ،متأثرة
بضعف الطلب الصيني وارتفاع

تكاليف التصنيع والشحن.
وخفضــت شــركة إنفيديــا
تقديراتهــا لإليرادات فــي الربع
الرابــع مبقدار نصــف مليار دوالر
بســبب ضعــف الطلــب من
الصني علــى الرقائق اإللكترونية
اخملصصــة لأللعــاب ومبيعات
أقــل من املتوقــع ملنتجات مركز

البيانات.
ونزل سهما كوماتسو وهيتاشي
ملعدات البناء أكثر من أربعة باملئة
لكل منهما بعد نتائج كاتربيلر.
ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.4
باملئة وتراجع ســهم أدفانتست
كــورب  4.6باملئة وهبط ســهم
سكرين هولدجنز  7.6باملئة.

العمل تسترد مليار دينار من المتجاوزين على راتب اإلعانة االجتماعية

 ٢٠٠ألف عامل أجنبي في العراق والشركات تتحايل على القانون
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد خبير فــي الشــأن االقتصادي
العراقي ،أمس الثالثاء ،وجود نحو ٢٠٠
الف عامل اجنبي في العراق في ضوء
وجود قانــون للعمــل اال انه هنالك
حتايل عليه من قبل الشركات.
وقال انس مرشد في حديث صحافي:
«يوجد اليوم أكثر من  200ألف عامل
أجنبي فــي العراق وأكثــر من 180
ألف عامــل أجنبي لم يحصلوا على
موافقات عمل».
واضاف ان «مكاتب التشــغيل تأخذ
مبلــغ يتراوح ما بــن  500إلى 1000
دوالر كتغطيــة لتكاليف الســفر
واإلجــراءات الالحقــة وأجورهم من
 400إلى  450دوالر شــهريا بالنسبة

للذكــور و 300إلــى  350دوالر لألناث
مع توفير السكن والطعام والرعاية
الصحية بشكل مجاني».
واوضح ارشــد ان «مجلــس الوزراء
أصدر قــرارا خاصــا بتنظيم العمل
لألجانب في البــاد حمل رقم ()130
يلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل
بأن تكون نســبة العراقيني  50%بني
العاملني على األقــل ،من أجل توفير
فرص عمل للشباب العراقي».
واشــار الى ان «القــرار يعطي احلق
للشــركات األجنبيــة العاملة في
العراق بأن جتلــب  1000عامل كحد
أقصى إذ توجهت الشركات لالحتيال
علــى القانون ليصبــح العدد 5000
عامــل باالتفاق مع بعــض أصحاب
املكاتب اخلاصة».
يذكر ان دائرة التشغيل والقروض في

وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
استحصلت على أكثر من مليار دينار
عن رســوم إجازات العمل للوافدين
ومدبرات املنازل خالل شــهري كانون
الثاني وشباط املاضيني للعام .2018
في الســياق ،أعلنت مدير عام دائرة
صندوق احلماية االجتماعية في وزارة
العمل جاكلني صليوا ،أمس الثالثاء،
عن املبالغ املســتردة الى الصندوق،
التــي بلغت قرابة املليــار دينار خالل
شهر كانون الثاني من العام احلالي.
وقالــت أن «املبالــغ املســتردة من
املتجاوزيــن علــى رواتــب اإلعانــة
االجتماعية شملت بغداد واحملافظات
عدا اقليم كردستان».
وقالــت صليوا ،ان «مجمــوع املبالغ
املســتردة من املتجاوزين بلغت اكثر
من ( )900مليــون دينار مضافا اليها

مبلغ اكثر من (  )422مليون دينار من
نسبة حساب .»0,25
وبينت املدير العام ان «دائرة الصندوق
مســتمرة في اســترداد االموال من
املتجاوزيــن علــى االعانــة وبوتيرة
متصاعــدة تنفيــذا لتوجيهات وزير
العمــل الدكتور باســم عبد الزمان
القاضيــة بضــرورة االســراع فــي
انهاء ملف اســترداد الديون وحسم
االيقافات للحفــاظ على املال العام
وايضا اعــادة اطالق رواتــب االعانة
للمتوقفة رواتبهم».
وكان مجلس الــوزراء قد عدل القرار
رقــم ( )110لســنة  2011اخلــاص
مبعاجلة التجاوزات على رواتب االعانة
االجتماعيــة ومــدد مبوجبــه مدة
تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدال
من خمس.
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مصر :عن إجبار المواطن على االعتذار عن طلب الديمقراطية
عمرو حمزاوي
ملخص :تتيح السيطرة على وسائل
ّ
اإلعالم واملمارسات القمعية النظام
احلاكم من تعقّ ب اجملتمع املدني الذي
تغلق أمامه ساحات النشاط العلني
وتق ّيده قوانني سلطوية الطابع.
يغــري القمــع احلكــم فــي مصر
باالعتماد عليه كأداة رئيســة إلدارة
شــؤون املواطن واجملتمــع والدولة.
يوظف القمع لضمان طاعة أو عزوف
األغلبيــة ،ولكي يحــد من ضجيج
املعارضــني .يقبل احلاكــم ونخبته
مخاطرة تراجــع فاعلية القمع مبرور
الوقــت ،إمــا تعويال علــى االبتكار
املســتمر ملمارســات قمعية أشد
فتكا أو إحلاقا ألدوات إضافية بالقمع
تســتهدف أيضا إخضــاع املواطن
وضبــط اجملتمــع والســيطرة على
مؤسسات الدولة.
ومــن بــني تلــك األدوات اإلضافية
يبرز اليوم اإلعــالم ،فاحلكم ونخبته
واملصالــح االقتصاديــة واملاليــة
واإلدارية املتحالفة معــه أو املوالية
له جتد في وسائل اإلعالم التقليدية
كالصحافــة والبرامــج اإلذاعيــة
والتليفزيونية املســاحة األســهل
ملمارســة الهيمنــة علــى الفضاء
العام واحتكار احلديث باسم الوطن
واملصلحة الوطنية.
ومــن خالل إحكام الســيطرة على
اإلعالم ،إن عبر متريــر قوانني جديدة
لإلعالم تكبل حرية التعبير عن الرأي
وتستحدث هيئات حكومية كاجمللس
األعلــى لإلعالم والهيئــة الوطنية
للصحافــة وظيفتهــا إخضــاع
اإلعالميــني والصحافيــني إلرادة
احلكم أو بتوســيع ملكية األجهزة
األمنية واالســتخباراتية لوســائل
اإلعالم ،يســعى احلكــم إلى فرض
صوته على النــاس كالصوت األوحد
للشعب والصالح العام وكذلك إلى
نزع املصداقيــة الوطنية واألخالقية
عن كل صوت آخر تــارة تخوينا وتارة
تشويها.
أما القطاعات الطالبية والشــبابية
ومنظمات اجملتمع املدني املســتقلة

اجليش املصري يقمع املتظاهرين

والفعاليات الســلمية األخرى التي
تريد ملصــر العودة إلى مســار حتول
دميقراطي حقيقي وترفض الهجمة
الســلطوية على احلقــوق واحلريات
وتنــأى بنفســها دوما عــن التورط
في خروج علــى القانون أو في عنف
أو فــي تبرير للجرائــم اإلرهابية وال
تســاوم على ضرورة االنتصار جملتمع
يسوده الســلم األهلي والتسامح
ولدولــة وطنية عادلــة وقوية ،هذه
القطاعــات واملنظمــات تعاني من
القمــع املمنهج للحكم وتعجز عن
أن تعني بعــد بالدقة املطلوبة الرؤى
واألفــكار والتوجهــات التفصيلية
التي ترغب فــي دعوة أهل مصر إلى
مســاندتها لكي تنجــو البالد في
حاضرها ومســتقبلها من الهجمة
السلطوية الراهنة.
بل ولم ينجح أنصار الدميقراطية في

صياغة استراتيجيات بديلة للتعامل
مع وسائل اإلعالم وشبكات التواصل
االجتماعي لكي يخاطبوا الرأي العام
بفعالية.
عبر الســيطرة على وسائل اإلعالم
ومن خــالل ممارســة القمــع باجتاه
اجملموعات املدافعة عن الدميقراطية
واحلقوق واحلريات ،يواصل احلكم في
مصر إلغاء السياسة وقصر صناعة
القرار علــى املؤسســات واألجهزة
والدوائــر الرســمية (الســلطة
التنفيذية).
ميكن خليط الســيطرة على وسائل
اإلعالم واملمارسات القمعية احلكم
من تعقــب اجملتمــع املدنــي الذي
تغلق أمامه ساحات الفعل العلني
وتقيده قوانني سلطوية الطابع ،ومن
تهجيــر املواطن مــن الفضاء العام
عبر استخدام قوانني سلطوية أيضا

تتوعده بالويل والثبور وعظائم األمور
ما لم ميتثل للصــوت األوحد القادم
من مقر رئاسة اجلمهورية.
وفي باب تبرير القمع ،تزين السيطرة
علــى اإلعــالم للحكــم االكتفاء
بالترويج ملقوالت شديدة العمومية
عن حتمية دفع الوطن إلى النهوض
واجملتمــع إلى التنميــة والدولة إلى
االســتقرار واحلفــاظ علــى األمن
القومــي .وتلــك جميعــا أهداف ال
يختلف عليها ،غيــر أن مضامينها
احملددة تختلف بشــدة بني املمارسة
الدميقراطيــة التي ترى فــي احترام
احلريات واحلقوق والتداول الســلمي
للســلطة أســاس نهوض الوطن
وتنمية اجملتمع واستقرار الدولة وبني
املمارســة الســلطوية التي تصور
احلاكم كبطل مخلص ومنقذ واملالذ
األوحد لتحقيق الصالح العام.

يواصل احلكم ذلك النهج املســتند
إلى الســيطرة على اإلعالم والقمع
وإســكات الصــوت اآلخــر ،بينما
تتمسك قطاعات شــعبية ليست
بالصغيــرة بدعمها لــه إن اقتناعا
بحتمية «االعتذار» عن جتربة التحول
الدميقراطــي التي بــدأت في كانون
الثاني/يناير  2011وانتهت في صيف
 2013بعــد خطايــا كبــرى للقوى
السياسية اإلســالموية والعلمانية
أو تقريرا بضــرورة «االعتراف» بعدم
مالءمة الدميقراطية واحلقوق واحلريات
ألوضاعنا املصرية أو تسليما بأن منع
حتول مصــر إلى «ســورية جديدة»
يســتدعي تأييد احلاكم القادم من
املؤسسة العسكرية.
ال ينبغــي ،إذا ،إنكار حضور قطاعات
شعبية مؤثرة تؤيد احلكم السلطوي
وتشــك فــي نوايــا اإلســالمويني

والعلمانيني وتستريح حلضور احلاكم
ذي اخللفية العسكرية وتتخوف من
غيابه لكيال تلحــق األضرار بالوطن
واجملتمــع والدولة .والبعــض اآلخر
يؤيد احلاكم ونخبته أمال في حتســن
الظروف االقتصاديــة واالجتماعية
واملســتويات املعيشية بعد سنوات
التراجع منــذ  .2011وملقوالت اخلوف
من أن تلحق املصائر اإلقليمية مبصر
وآلمال «اخلروج من عنــق الزجاجة»
تروج وسائل اإلعالم املسيطر عليها
بكثافة بالغة.
غيــر أن حضــور جمهور املــواالة ال
يلغــي أبدا وجود قطاعات شــعبية
معارضة وقطاعــات أخرى رمبا كانت
قبل ســنوات في خانات تأييد ودعم
احلكــم الســلطوي وتبــدو عليها
اليوم مظاهر التململ والتأرجح بني
العزوف والرفض الصامت للهجمة

الســلطوية وبــني اجلهــر بالرفض
ومعارضة انتهاكات احلقوق واحلريات
التــي يتحمل مســؤوليتها احلاكم
ونخبته.
كذلــك ال ينفــي حضــور جمهور
املــواالة حقيقة ارتفاع أصوات بعض
القطاعــات الطالبية والشــبابية
مطالبــة بإنهــاء وضعيــة األمــة
معطلة الضمير والعقل الســائدة
في بالدنا بســبب املظالم املتراكمة
وســيادة القانون املتراجعة والعدل
الغائــب .أنصــار الدميقراطيــة بني
الطالب والشباب يدعون إلى العودة
إلى مســار حتول دميقراطي ،وينادون
برفع املظالم وإنهاء انتهاكات احلقوق
واحلريات وإيقاف اإلجراءات العقابية
التي أنزلت بالناس خالل الســنوات
املاضية في إطار منظومة متكاملة
للعدالة االنتقاليــة تضطلع أيضا
مبهام توثيق االنتهاكات واملكاشفة
واملساءلة واحملاسبة.
إال أنهــم وبجانــب القمــع الــذي
يواجهونه يوميا يقفــون أمام حتدي
ترجمة مبادئ الدميقراطية إلى قائمة
واقعية من الرؤى واألفكار والتوجهات
واملطالب القابلة للتداول في الفضاء
العــام ،والقــادرة على تقــدمي بديل
واضــح املعالم للحكــم ولهجمته
الســلطوية بقوانينها وممارســاتها
الكثيفــة ،والراغبة في اســتعادة
الثقة الشــعبية في إمكانية إدارة
حتول دميقراطي ناجح في مصر.
من دون مثل هذا االشتباك اإليجابي
مع الــرأي العام واســتعادة اهتمام
العازفــني بــني املواطنــني مبطالب
الدميقراطيني ،ســتتواصل الهجمة
الســلطوية وســيواصل احلكــم
شــيطنة الفكرة الدميقراطية ودفع
النـاس إلى مواصـلة االعتـذار عـن
جتربـتها بـني  2011و.2013
عمرو حمزاوي
تشــمل أبحاثــه الديناميكيــات
املتغيّرة للمشــاركة السياســية
فــي العالم العربــي ،ودور احلركات
اإلسالمية في السياسة العربية.
مركز كارنيغي للشرق االوسط

"حماس" في مرمى صفقة العصر
رجب أبو سرية
برغــم أن الســماء منحــت
الفلسطينيني فرصة أخيرة لتنفس
الصعــداء ،والتحــرر مــن الضغط
قليال وبشــكل مؤقت ،مبــا ميكن أن
مينحهــم حلظة اللتقــاط األنفاس
وإعادة ترتيــب أوضاعهم الداخلية،
مــن أجل لياقة كفاحيــة أعلى في
مواجهة احملتل ،وذلك بعد أن أضطر
البيت األبيض ،ألكثر من ســبب إلى
تأجيل إعالن صفقة العصر ،إلى ما
بعد االنتخابات اإلسرائيلية على أقل
تقدير ،إال أن الكل الفلســطيني ما
زال لم يلتقط الفرصة السانحة.
وألن القيادة الفلسطينية املسؤولة
عن املشروع الوطني تدرك ما أشرنا
إليه ،فإنها تسعى بكل ما لديها من
قدرة من أجل مللمة اجلراح ،وألنها هي
التي في مواجهة إسرائيل بعربدتها
على طول وعــرض الضفة الغربية
والقــدس ،وألنهــا أيضا املســؤول
الرســمي واحلامل الطبيعي للهم
الفلســطيني ،وليس حكم حماس

في قطاع غــزة ،برغم ما يتشــدق
به من شــعارات ،لذا فــإن القيادة
الفلســطينية أقدمت قبل أسابيع
على حل اجمللس التشــريعي لقطع
الطريق علــى أي محاولة الحقة ألن
يكون بوابة لتنصيب سلطة رسمية
بديلــة تنخرط في صفقــة ترامب،
ثــم ها هــي تعد العدة لتشــكيل
حكومة وطنيــة بديلة عن حكومة
التكنوقراط وهذه رســالة موجهة
إلســرائيل ،تعني التحلل من تبعات
أوسلو ،والعودة إلى برنامج الكفاح
الوطني ،برنامــج "م ت ف" .واملتابع
للشــأن الداخلي يــدرك أخيرا بأن
القيادة الفلسطينية تخوض حاليا
كفاحا سياســيا ،ال يقل شأنا عما
كانت تخوضــه "م ت ف" على مدار
العقود املاضية من كفاح مســلح،
كفاح صعب ومرير ،مثابر ومتواصل،
يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية،
وألنه بيــد القيادة األغلبية الوطنية
متمثلة بفصائــل "م ت ف" ،وليس
بيدها الكل الفلســطيني ،بسبب
اشتراطات "حماس" و"اجلهاد" على
"ثمن" سياســي فصائلــي خاص،

وعلــى ترتيبات ال يكفــي الوقت وال
الظــروف لتحقيقها ،فــإن القيادة
الفلســطينية تعمــل وفق منطق
"عصفــور باليــد وال عشــرة على
الشــجرة" .كان بالطبــع الوضــع
املثالي هو أن يغلق ملف االنقســام،
على وفــق الرعاية املصريــة ،لكن
كلما الح بريق األمل ،جاءت قطر من
بعيــد لتخرب على اجلهــد املصري،
وهكــذا كان في الفصل األخير ،فما
أن تدخلــت مصر لرأب الصدع ،حتى
هرول املندوب السامي القطري إلى
غزة عبر إســرائيل ،ليقدم الرشــوة
املالية لـ"حماس" ،حتى ال تستجيب
الستحقاق إنهاء االنقسام الداخلي.
وبعد أن "فاحت" رائحة هذه الرشوة
املاليــة املهينة حتــى لـ"حماس"،
وبعــد أن واجهت الدفعــة الثالثة
من املنحة القطرية عقبات داخلية
إسرائيلية ،أخّ رت دخول حقائب املال
القطري عبر البوابة اإلسرائيلية من
أول هذا الشــهر حتــى آخره ،تدخل
محمد العمادي ،وتنقل بني "حماس"
وإسرائيل ،ليقترح صرف الكوبونات
بــدال من النقــود ،بعــد أن رفضت

مبا ميكن لليابان فعله وما ال تستطيع
القيــام بــه .ووفقــا ً للصحيفــة
الليبرالية «أســاهي شيمبون» ،يعد
ذلك إجراءا سياســيا ،مستوحى من
إصــرار ترامب على تنفيذ سياســة
«أميــركا أوالً» .لكن األمر يتعلق اآلن
بقضية «اليابان أوالً» .على الرغم من
عدم تدخل ترامب ،إال أن إصرار اليابان
على صيد احليتان يعد ســيئًا لصورة
البالد.
إن عالقة آبي ،وهو قومي ياباني صارم،
مع الواليات املتحدة معقدة للغاية.
مثل جده نوبوســوك كيشي  -وهو
أيضا قومي مت اعتقاله كمجرم حرب
عــام  ،1945لكنه أصبــح بعد ذلك
حليفــا مخلصا للواليــات املتحدة
ضد الشــيوعيني  -يعمل آبي جاهدا
على توطيــد العالقة مــع الواليات
املتحدة ،في حــني يرغب في تنفيذ
نهج «اليابــان أوال» .كان أحد أحالمه
إكمال محاولة جده لتعديل الدستور
الســلمي بعد احلرب الــذي وضعه
األميركيــون واســتبداله بوثيقــة
أكثــر وطنية ورمبا أكثر اســتبدادية
من شــأنها إضفاء الشــرعية على
استعمال القوة العسكرية.
يجب أن تصبح اليابــان حلي ًفا قويا

للواليات املتحدة .فقد انضمت أملانيا
وإيطاليــا ،القوى املهزومــة األخرى
في احلرب العاملية الثانية ،إلى حلف
شــمال األطلســي واالحتاد األوروبي.
لم تُوقع اليابان سوى معاهدة تعاون
وأمــن مع الواليات املتحــدة في عام
 1960حلماية نفســها مــن القوات
املعادية ،كمــا يثير صعــود الصني
مخاوف اليابانيني .ولهذا السبب كان
آبي أول سياسي أجنبي ،بعد رئيسة
الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي ،يهرع
إلى تهنئة ترامب شــخصيا ً في عام
.2017
في بعض القضايا املهمة ،استفادت
اليابان بنحو كبير من حماية أمريكا،
ومن دســتور ما بعد احلرب ،الذي لم
يكن فقط سلميا ،بل أكثر دميقراطية
مــن أي دســتور فــي البــالد ،حيث
يحافــظ على احلقــوق الفردية وحق
االقتراع الكامل وحرية التعبير .ميكن
لليابان  -غير القادرة دســتوريا على
املشــاركة في املغامرات العسكرية،
إال كمنتج البضائــع مدفوعة األجر
خالل الصراعات اآلســيوية املتعددة
للواليــات املتحدة  -مثــل دول أوروبا
الغربيــة ،التركيــز على إعــادة بناء
قوتها الصناعية.

"حماس" حجب الرواتب عن عدد من
موظفي "حماس" األمنيني.
و"حمــاس" التي ما زالــت تركض
وراء الوهــم ،تظــن أنــه ميكنها أن
تقوم باســتغالل فتــرة االنتخابات
اإلسرائيلية لتحسني شروط تفاهم
التهدئة ،والقائم على أساس تهدئة
مســيرة العودة مقابــل فتات املال
القطري ،قبلــت أوال أن مير املال عبر
إسرائيل ومبعرفتها ،ثم قبلت وسيطا
تطبيعيا يتجول بني غزة وإســرائيل،
وال مير عبر الســلطة الفلسطينية،
فيما تقــدم قطــر بذلــك خدمة
إلسرائيل وأميركا بجعلها "حماس"
هدفا ميكن من خاللــه مترير صفقة
ترامب عبر البوابة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي حتاول فيه السلطة
فرض إنهاء االنقســام بالوســائل
السياســية الضاغطــة علــى
"حماس" ،تواصل قطر عبر مندوبها
املتجول بني غزة وإسرائيل ،مواصلة
التملص واحلفاظ على ســيطرتها
املنفــردة علــى قطاع غــزة وها هو
العمادي يجد حال إلدخــال الدفعة
الثالثــة عبر األمم املتحــدة ،ومبعرفة

إســرائيل أيضا ،فاملهم عنده هو أال
ميــر إدخال املال لغزة عبر الســلطة
الرســمية ،ذلك أن دخول السلطة
لغزة عند قطر خط أحمر ،واملهم هو
أن تبقى غزة خارج اإلطار الرســمي
وخارج عباءة الكل الوطني.
لكــن دخول األمم املتحــدة بحد ذاته
وإن كان عبــر مشــاريع الشــؤون
االجتماعية ،على خــط إدارة قطاع
غزة ،يعتبــر برأينا عمال خطيرا فهي
تفتــح الطريــق ،لفكــرة إدارة غزة
عبر املنظمة الدوليــة بدافع الواقع
اإلنساني وما إلى ذلك .السؤال هنا،
هو انــه إذا كانت القيــادة الوطنية
املســؤولة ،ال مشــكلة لديها في
إشــراك فصائل "م ت ف" في حكم
الضفــة الغربيــة ،فلــم ال تقدم
"حمــاس" على الفعــل ذاته ،بفتح
الباب أمــام إدارة وطنيــة جماعية
لفصائل العمل الوطني لقطاع غزة،
إن كانت ما تزال ترفض املشاركة في
احلكومــة الوطنية ،حيــث إنها ما
زالــت تريد أحد خياريــن ،إما التفرد
بحكم غــزة مقابل حكــم "فتح"
للضفــة ،أو الشــراكة الثنائية في

حكــم جناحي الوطــن معا ،وجتربة
"حماس" السياســية أصال ال وجود
ملفردة الشراكة فيها ،فهي متفردة
دائمــا منذ العــام  1987وحتى اآلن،
مرورا بحكمها العســكري املتفرد
لقطــاع غــزة .لذلــك فــإن فعال
ضاغطــا من خارج "حمــاس" ومن
غزة بالدرجة األولى بــات أمرا واجبا
وضروريا ،علــى الفصائل أن تبادر له،
ويتمثل في حتديــد جملة مطالب،
منها :إنهاء مهمة املندوب القطري،
وإجبار قطــر إن كانــت صادقة في
دعم غزة على املرور عبر الســلطة
الرســمية ،وإنهــاء كل مظاهــر
احلكم الفــردي لـ"حماس" في غزة،
فــإن كانت "حماس" مــا تزال تصر
على عدم متكني الســلطة من غزة،
فعليها أن توافــق على إدارة وطنية
فلســطينية جماعية لها ،بشكل
مؤقت على طريق إعادة الوحدة عبر
ممر االنتخابات العامة ،وميكن الشروع
فــورا بإطالق تظاهــرات ضد مهمة
العمادي ووجوده بل وتواجده املشبوه
في غزة ،والذي يتوافق مع إســرائيل
فــي كل خطوة ،ويبقــي على حالة

االنقســام ،ويجعل مــن «حماس»
هدفا في مرمى صفقة ترامب.
وحيــث إنه مــن املتوقــع أال توافق
"حماس" على إدارة جماعية وطنية
تعلن بشــكل فوري لقطــاع غزة،
عبر جلنة حكوميــة تابعة حلكومة
فصائل العمــل الوطني ،فإن مهمة
وطنية تقــع على عاتــق الفصائل
وهي عــزل "حماس" وطنيا ،واإلعالن
عــن أن حكمهــا لقطاع غــزة جاء
بقوة السالح وعبر انقالب عسكري،
وأن واليتهــا على غزة غير شــرعية
وال طاعــة لها على احــد ،أي على
الفصائل والشــعب بغــزة أن يعلن
العصيــان املدني والوطني فورا ،هذا
أذا أردنــا أن نبقي على حظوظنا في
التحــرر الوطني وحتقيــق أهدافنا
باحلرية واالســتقالل وإقامة الدولة
على حــدود العام  67مع حق العودة
والقــدس عاصمــة ،قائمــة ،وعدم
اخلــروج فقــط بدولة غــزة بحكم
شمولي مستبد.
ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام
الفلسطينية

اليابان أوال
إيان بوروما
طوكيو
حتــى احليتان تأثرت اآلن بسياســات
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب.
في اآلونــة األخيرة ،أعلنــت اليابان
انســحابها مــن اللجنــة الدولية
للحيتــان بهدف اســتئناف الصيد
التجاري في يوليو /متوز املقبل .تزعم
حكومة رئيــس الوزراء شــينزو آبي
احملا ِفظــة أن أكل حلم احليتان هو جزء
مهم مــن الثقافــة اليابانية ،على
الرغم مــن أن عــدد اليابانيني الذين
يســتهلكون حلم احليتان في الواقع
صغيــر مقارنة بنصــف قرن مضى.
وســيعني االنســحاب من اللجنة
الدولية للحيتــان أن صائدي احليتان
اليابانيــني ميكنهم الصيد فقط في
املياه الساحلية لليابان ،اذ يكون عدد
احليتان صغيرا نسب ًيا.
واحلقيقة هي أن القرار باالنســحاب
يعــد خبرا ســارا بالنســبة لبعض
السياســيني من املناطق التي ال يزال
ميارس فيها صيد احليتان ،والقوميني
املســتاءين الذين يتــم إخبارهم من
قبل األجانب فــي املنظمات الدولية

لكن تدخــل الواليــات املتحدة أعاق
أيضا النظام الدميقراطي الذي تأسس
في الواليات املتحــدة بعد عام 1945
والــذي ما يــزال األميركيون فخورين
به .مثل إيطاليــا ،كانت اليابان على
اخلطوط األمامية فــي احلرب الباردة.
ومثل احلزب الدميقراطي املسيحي في
إيطاليا ،اســتفاد احلزب الدميقراطي
الليبرالي احملافظ في اليابان لسنوات

عديدة من التدفق النقدي األميركي
الهائل لضمان عــدم وصول األحزاب
اليســارية إلى الســلطة .ونتيجة
لذلــك ،أصبحت اليابــان دولة حزب
واحد بحكم الواقع.
وأدى ذلــك إلــى نوع من االنقســام
بــني القوميني احملافظني فــي اليابان
مثل آبــي .وأعربــوا عــن تقديرهم
للسخاء األميركي ،فضال عن دعمها
العســكري ضد األعداء الشيوعيني.
لكنهم استاءوا بشــدة من العيش
مع دســتور ليبرالي فرضتــه الدول
األجنبيــة .مثل محكمــة مرتكبي
جرائم احلــرب في طوكيــو في عام
 ،1946اذ قــام قضاة أجانب مبحاكمة
قــادة احلــرب اليابانيــني ،يُنظر إلى
الدستور وكل ما ميثله على أنه إهانة
للبالد.
يود اليمني الياباني إســقاط معظم
نظام مــا بعد احلرب ،الذي أنشــأته
الواليات املتحدة بدعم من الليبراليني
اليابانيني .ال يتضمن مشروع التعديل
الذي أعده آبي املادة  9الســلمية من
الدســتور فقط ،التي متنــع اليابان
من اســتخدام القوات املسلحة ،بل
أيضا التعليم وقانــون الطوارئ ودور
ً
اإلمبراطور.

من أجل تعديل املادة  9من الدستور،
حتتــاج احلكومة االئتالفيــة احلالية
إلى دعم ثلثي البرملان ،باإلضافة إلى
الفوز باســتفتاء شــعبي .بعد فوزه
الســاحق في انتخابات عــام ،2017
أصبــح لدى آبي األغلبيــة البرملانية
املطلوبة .مازال فوزه في االســتفتاء
غير مؤكدا ،لكنــه تعهد بإجراء هذا
االختبار قريبا .في مجــال التعليم،
حقق آبي بالفعــل بعض النجاحات
املهمة .تعــد «الوطنية» و «التعليم
األخالقي» هدفان رسميان للمناهج
الدراســية الوطنية .وهذا يعني أنه
يتم تعليم األطفال اليابانيني أهمية
طاعة احلكومة في سن مبكرة ،بدال ً
من متابعة احلقــوق الفردية واحلرية.
وهــذا يعني أيضــا أن تاريــخ احلرب
اليابانية ،إذا مت تدريسه في الفصول
الدراسية ،ســيكون مبنزلة مشروع
بطولي ينبغي أن يفخر الشباب به.
في املاضي ،كانــت الواليات املتحدة،
برغــم كل أخطائهــا وصراعاتهــا
اإلجراميــة ،قابلــة للتكيــف مــع
املواقــف األيديولوجيــة اخملتلفة .ال
يــزال االمنــوذج األميركــي لالنفتاح
والدميقراطية جديــرا باإلعجاب .في
نفس الوقت ،كما هو احلال في أوروبا

الغربيــة ،لــم يكن االعتمــاد على
احلمايــة العســكرية األميركية له
تأثير إيجابي كامــل ،حيث أصبحت
اليابان دولــة تابعة .انتهى اليابانيون
باخلضوع جلميع مطالب األميركيني.
وهذا ميكن أن يكون له تأثير كبير على
السياسة.
في عصــر ترامب ،لم تعــد أميركا
موثوقة .هذا قد يســاعد اليابانيني
فــي األقل في التركيــز على كيفية
االندمــاج في العالم دون مســاعدة
األميركيني .لكن الواليات املتحدة لم
تعد امنوذجا للحرية واالنفتاح .بل على
العكس ،فقد أصبحت مثاال ً للنزعة
القوميــة الضيقة وكراهية األجانب
واالنعزاليــة .ال يحتــاج القوميــون
اليابانيون أي تشــجيع إضافي لتبني
هــذا النمــط .إذا فعلوا ذلــك ،فلن
يشكل ترامب بالتأكيد عقبة .وبذلك
سوف يقلدون أســوأ جوانب أميركا
احلديثة  -وسيتجنبون أفضل ما ميكن
أن تقدمه الواليات املتحدة.
إيان بوروما هــو مؤلف كتاب «قصة
طوكيو الرومانسية :مذكرات».
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
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دراسة

َ
حين تنطق َذ ْك َرأة
نبيل جميل
حسب ما هو معلوم إن األنثروبولوجيا هي
العلم الذي يدرس اإلنســان ،ويبحث في
أوجه اخلصائص والتشــابه مع الكائنات
األخرى ،وأيضــا العالقــات االجتماعية
والبيئية في اجملتمــع ،والتأثير التاريخي
وما تركــه على الســلوك بصفة عامة
من قيم وعادات وأعــراف وما هو متوارث
من أديان ..وبالتالــي كل هذا وغيره ميثل
مراحل تطور اإلنســان ،لذلك جند عوامل
مشتركة بني الشعوب التي تتكلم لغة
واحدة مثال ً أو يهيمــن عليها دين واحد،
وهذه املعطيات في بنــاء اجملتمع ك ّونت
ترسخت
وحدات إنتاج فكرية ملعتقدات ّ
في أذهان توارثت ما خ ّلفه األجداد ،فنجد
القلق هو املرافــق الدائم في البحث عن
حقيقة ،رمبــا تكون من الوهم أو مبهمة
لكنها تبقى حقيقة.
مــن املقدمة أعــاه والتي لــم أتعمق
فيهــا أكثر ألنني لســت مبختص بعلم
االنثربولوجيا ،لكننــي وجدت بأن ظالل
هذا العلم قد غطت الرواية ،وفي معظم
تفاصيلها ،من رحلة البطــل إلى أربيل
وتعرضه للسجن إلى أن يلتقي بـ(ليلى)
في بيروت وتشــتعل عنــده العاطفة،
لذلك سعيت أن أرتب املفردات ولو بشيء
بسيط للدخول إلى رواية (ذ َْكرَأَة) للروائي
يلم
(علي احلديثي) ،وكيف اســتطاع ان ّ
بثيمتها وإن بدت متشــظية ،والتي أثار
فيها عدة تســاؤالت من خالل شخصية
البطل (عمار) وهو يصــف ويؤ ّول كل ما
يراه ،وفق مفهومــه الثقافي للمجتمع
العراقي حتديداً ،ال شــك أن (ذ َْكــرَأَة) لو
دخلت في مختبر ناقد متمرس فســوف
يخرج لنا مبحددات مركزية اعتمد عليها
الروائي في اجناز روايته.
أعتقــد أن مــا أراده (احلديثي) هــو إثارة
ملعتقدات ما زالت تسيطر على الذهنية
العربية ،رمبا تكون إجابة على أسئلة قلق

مــا ،قد يصيب من هو مبثل شــخصية شــخصية بل تثبيت لوجود من ناحية
البطل اجتماعيا ،أمام عالم وجودي قد (ذكر ،أنثى) وفي مجاالت كافة من عمل
يهتم باملظهر اخلارجي الشــكلي ،الذي وعبــادات وغيرها ،هكذا ولــدت (ذ َْكرَأَة)
ّ
يتخذ منه اإلنســان مرآة عاكسة ملا هو من رحم املعاناة (منذ ســنوات سبقت
ظاهــر ،ثم يتدرج صعودا نحو كشــف عمــري جاءني في املنام يرتدي جســدا ً
املستور ،ويفتح بوابات جديدة تفضي إلى عاريا طويالً ،كنت حينها أرقد في كهف
ما يستنتجه ككاتب عليم ّ
ملم بعادات مظلــم ،اندفع نحوي بقــوة ليعمدني
ً
ا
تعقيد
ازدادت
رآها قد تطــورت أو لنقل
مبائه اللزج) ص ،9ثــم تبدأ رحلة املصير
مؤسســاتي،
في زمننــا احلالي ،وكذا..
اجملهول ،لكل إنسان حكاية تأخذ بالنم ّو
ورثناه
ملا
ترجمة
ديني ،أعراف ..إذن هــي
كلما تقدم بــه العمر ،ثيمتها التوجس
ً
وبحكم
،
ا
شــرق
وتأصلت فينا
تاريخيــا
ّ
خيفة واندهاشــا لســيرة أخطبوطية
حلمة
بتشــكيل
جمعيا
بل
فرديا
ليس
تتشــعب في دهاليز احلياة ،فنقرأ عن :
مجتمع تنســجم وتطلعات املصلحة احلب ،القهر ،املــوت ،اجلنس ،االغتصاب،
الفردية ،مبعنى االنطالق كفرد من داخل احلرب ،الســجن ،التذمر ،صــراع األديان،
نســيج مدمج ،ال أقــول تقدمي مصالح الطائفيــة ،التهجير ..إلــخ ،ونصطدم
مبؤهالت وأســس لبــوادر صناعة أزمات
حتاكي العاطفة يتم استخدامها فيما
بعد لتفكيــك مجتمعات كانت تعيش
بسالم.
ص َد الروائي التحقيق في
والسؤال :هل َق َ
من المقدمة أعاله والتي
نزاعات؟ حت ّوالت؟ دون مســاس أو حدوث
شــرخ وحســب العالقات (ذكر /أنثى)،
لم أتعمق فيها أكثر
متجاوزا التعقيدات ملا ورثناه من األولني،
ألنني لست بمختص بعلم
بحكم مراحــل متعددة ،ثــم االعتماد
َ
صلنــا اليوم من علوم؛
علــى تقانة ما وَ َ
االنثربولوجيا ،لكنني
تفســير لوجود قانون وضعي وكيفية
تطويعه برغم احلشمة ومستحباتها..
وجدت بأن ظالل هذا
هذا إذا تطرقنــا إلى الديانات والتي ّ
أكد
العلم قد غطت الرواية،
عليها (احلديثي) في نهاية الرواية وكيف
اجتمــع األب (ساســون) اليهودي حتت
وفي معظم تفاصيلها،
مظلــة دينية بابنته (ســوزان) وهو من
من رحلة البطل إلى أربيل
تخ ّلى عنها في زمن ما ،هل أراد الروائي
تذكيرنــا كقــ ّراء بالعودة الــى املوروث
وتعرضه للسجن إلى أن
الديني بحقيقته املعروفة (الشــكلية)
الســام (الصــراع لم يكن اســامياً/
يلتقي بـ(ليلى) في بيروت
يهودياً ..بل هو صراع سياســي ،وأسلم
وتشتعل عنده العاطفة
طريقة لهم هو إلباســها ثــوب الدين
لينجرف الناس من الطرفني ملســاندة
هؤالء السياســيني ،الدين هو أســهل
طريقة لضمــان خداع النــاس ،أحيانا
أفكــر هل اخللل في الدين؟ أم في َح َملة

متابعات

الديــن؟ أم في النــاس الذين جعلوا من
الدين مخدرا ً يلغي عقولهم؟) ص ،138
هي حاجة عميقة في دواخلنا ،ســلوك
لم شــمل؟
ذاتي معرفي ،هل
ّ
أســميه ّ
مرجعية أخالقية موحدة؟ وجدها (عمار)
في رســائل اخلال (صبيح) لتكون وثيقة
مهمة يستند عليها في حياته.
حتملــت كل ذلك فــي عملية
(ذ َْكــرَأَة) ّ
الطرح املثقلة من قبل الروائي فضال عن
معاناة العشاق (صبيح ،سوزان) و(عمار)
بتجاربه املش ّوشــة وغير املستقرة في

عالقاتــه العاطفية إلــى أن التقى بـ(
ليلى) ابنة سوزان.
هل تعد (ذ َْكرَأَة) من الروايات اإلشكالية
في التجريــب؟ وإذا اعتبرت ضمن خانة
التجريب ،فهل يعنــي هذا أن التجريب
في الروايــة العراقية أخــذ منحى آخر
وفق مســيرة الرواية العربية بشــكل
عــام؟ مثلما مــ ّرت به من قبــل ومنذ
ســتينات القــرن املاضي حتديــداً ،هذا
الســؤال يجعلني كقارئ أن أقول عنها
هي رواية تســاؤالت عميقــة ،رمبا رآها

اصدار

ملتقى الخميس اإلبداعي يحتفي بالفنان جعفر الخفاف
حذام يوسف
بحضور عــدد كبير من الفنانــن واملثقفني،
وضمن نشــاطه األســبوعي ،ضيف ملتقى
اخلميس اإلبداعي في احتاد األدباء يوم اخلميس
 2019وعلى قاعة اجلواهري في االحتاد ،الفنان
جعفر اخلفاف ،للحديث عن جتربته اإلبداعية
في املوسيقى والغناء.
أدار اجللسة الناقد جواد الزيدي ،مرحبا باحلضور
والضيف مســتعرضا بعض من مســيرته
الفنية واالبداعية »:ملحن ومؤلف موسيقي
مــن محافظة النجف .له أثــره الواضح في
مسيرة األغنية العراقية احلديثة ،فلقد غنى
له عدد كبير مــن املطربني العراقيني والعرب
أمثال محمد قنديل – ســوزان عطية – مالك
ماضي – مصطفى شعشاعة – رباب – أحمد
رامي – بشــارة الربضي – عامر محمد – منى
حداد – جهاد ســركيس – نهاوند – ســميرة
العسلي – سهير عودة وآخرين».
واملعروف عن هذا املوســيقار أنه أســرع من
يكتب النوتة املوسيقية بعد العمالقة روحي

غالف الرواية

البعــض تناقضــا ،وفق مفهــوم بناء
الرواية التقليدي احلكاية الرئيســة من
الصفحة األولــى ،ثم احلبكة ،األحداث..
إلخ.
مــن وجهة نظر قــارئ آخر رمبــا يكون
العكس حيث يجدها مليئة باألحداث..
بيئة عراقية ،عربية ،وخوض في سلطات
وقوانني ،املؤسسة احلاكمة ،رجل الدين،
األعــراف القبلية ..إلخ ،اســترجاع زمن
وربطه باحلاضــر ،محاكاة أجيال ،القدرة
على اخلوض في موضــوع عالقة اخلالق
بعباده (مــا رأيت الناس بحاجة الى اهلل
كحاجتهم إليه اليوم ،ولكنهم يريدون
(اهلل) الذي يبث األمان في قلوبهم ،الذي
يحتضنهم برحمته ..وليس (اهلل) الذي
تدعي أنها ناطقة باسمه،
رسمته أفواه ّ
هــؤالء جعلوا مــن اهلل وحشــا ضاريا
متعطشا للدم ،أتعلمني ان الصراع بني
السنة والشــيعة عندنا ال عالقة له بـ
(اهلل)( ،اهلل) في صراعهم ليس ســوى
(فزاعة خضرة) يخيفون بــه أتباعهم)
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ختاما ً ميكن القول بأن (احلديثي) أفرغ
شــحنات متنوعة في (ذ َْكــرَأَة) ،حملت
أبعادا ً سياسية واجتماعية ذات أهمية
قصوى ،ومتايز خالفا ً لكتاباته الســابقة
بالقدرة على اللعــب بالفضاء الروائي
بصــورة عامة ،وأعتقد أن هــذا األمر ال
يعدو أن يكون غير خــوض جديد وجرأة
في عملية الســرد الروائــي ،من ناحية
الشــكل ،وهيمنــة حضــور التعليق
والتأويل على ما يعيشه اجملتمع العربي
حاليا ً مــن أزمة صراع دينــي ،مذهبي،
سياســي؛ ثم امليل إلى تبرير وتفســير
يصل إلــى حد الفضح للمؤسســات
السياسية ،وتلك التي تتخذ من األديان
غطاء لها.

اخلماش ،جميل ســليم وجميل بشير.
حلانه وموســيقاه التي وضعها للكثير
من املسرحيات التي أخرجها مخرجون
عراقيون مثل- :موســيقاه التصويرية
وأحلانــه التــي قدمهــا للســينما
والتلفزيــون واإلذاعة ،نــال العدد من
اجلوائــز والشــهادات التقديرية- :عام
 1975حصــل على اجلائــزة األولى عن
أغنية «حمامة الســام» في مهرجان
األغنيــة السياســية األول في بغداد،
عام  1976حصل على اجلائزة األولى عن
أغنية «اســمك عربي» بصوت الفنان

قحطان العطار فــي بغداد ،عام 1989
حصل على اجلائزة األولى عن أغنية (آن
األوان) التي غناها الراحل رياض أحمد.
عــام  1994فــازت أغنية «الشــمس
شمســي» من أحلانه وغنائــه باملركز
األول باســتفتاء األغاني فــي تلفزيون
بغداد.
ومن اجلدير بالذكــر أن أغنية مرة ومرة
التي غناها الفنان الراحل رياض أحمد
اعتبرت في استفتاء شعبي من أجمل
أغاني القرن العشرين واألغنية موجودة
بأصوات  14مطرب ومطربة عراقيون.

«ليثيوم» تميم هنيدي..
قصص من عالم ثنائي القطب
صــدرت حديثــا عن منشــورات
املتوســط – إيطاليــا ،الطبعــة
الثانية مــن «ليثيوم» (قصص من
عالم االضطــراب الوجداني ثنائي
القطــب) ،اجملموعــة القصصية
األولى للقــاص الســوري املقيم
في اإلمارات العربية املتحدة متيم
هنيــدي .وقد وصــل الكتاب إلى
القائمة القصيــرة جلائزة امللتقى
عدة
 ،2017وكتبت عنــه مقاالت ّ
في مختلف الصحف العربية.
مقال للروائي والناقد
ومما جاء في
ٍ
كمــال الرياحــي عــن اجملموعة:
«ليثيوم» كتابــة قصصية ذكية
تقتصــد فــي الســرد واألحداث
تكثــف مــن الوقائــع ملتقطة
اللحظة الفارقة في حياة املريض
التي تختــزل كل عاملــه املعقد.
اســتطاع متيم هنيدي أن يجعل
القارئ يتــورط في القراءة إلى آخر

الكتــاب ملته ًما حتى نصوص ما
بعد النصــوص ،الكلمة اخلتامية
والشــكر ،التي جاءت بدورها في
أسلوب حكائي خفف من طبيعة
موضوعها العلمي ،بل قرب عوالم
هذا املرض وضحايــاه من القارئ.
وقد أبدع في وصف هــذا العالم
وتشــخيص هذا املــرض بإحدى
القصص« :عالم مبهم ،ال يعرفه
سوى من تردد عليه مرارًا ،ال أشجار
هناك ،وال أنهار ،وال بشــر ،يا بني،
ال أصوات ســوى فحيح األفاعي،
ال لون ســوى الســواد ،عالم قامت،
ال يشبه شــيئا عايشته من قبل.
هناك تغدو كقط
«وصــل الكتــاب إلــى القائمة
القصيــرة جلائزة امللتقــى ،2017
عدة»
وكتبت عنه مقاالت ّ
مطرود جائع ،ال صديق ينتشــلك
مــن قاع التــراب ،وال أغنية تدخل
الروح».

وقراءة ما بعد النصوص حتيلنا إلى
قدرة الكاتب على مالمســة هذا
الواقع األليم دون السقوط في ِّ
فخ

التقريرية ،وهــو ما أكدته الكاتبة
بديعة زيدان فــي تناولها للكتاب:
«ليثيــوم» هــي بطاقــة تعريف
باملرض ،بأســلوب قصصي بعيد
عن التوعية الطبيــة التقليدية.
هــي قصــص خرجت مــن مرارة
الواقع ،وحملــت تفاصيل كثيرة
من زوايا الذاكرة املظلمة للمرضى
وذويهم .هي رحلة نخوضها م ًعا،
واحلديث من خامتة هنيدي ،وندخل
من خاللها إلــى عالم يعيش فيه
املاليني ،مقفلني فيــه الباب على
معاناتهم مخافــة أن جتلب العار
والسمعة السيئة.
متيم هنيــدي كاتب من ســورية،
ولد عام  1989في مدينة أبو ظبي
فــي اإلمــارات العربيــة املتحدة،
حيــث يقيــم حال ًيا .لــه العديد
من القصص واملقاالت املنشــورة
والدور ّيات
الصحــف ّ
في مختلف ّ
العرب ّية.

تشكيل

بوال ريغو والحكايا الرهيبة
أسعد عرابي
يبــدو أن الفــن البرتغالي عــاد ليفرض
مساهمته في احلداثة األوروبية من خالل
عبقريتني أنثويتني اســتثنائيتني :عازفة
البيانــو األولى في الكوكب املوســيقي
الراهن ماريا بيريز ،والفنانة التشــكيلية
(تصوير بالباستيل على قياسات عمالقة
ورســم تخطيــط وحفر معدنــي) بوال
ريغو ،التي تعرض حاليا ً ســبعني من أبرز
أعمالها التعددية في تقنيتها وجنونها
حتــت عنــوان« :احلكايا الرهيبــة» ،حتتل
جــدران «متحف األوراجنــوري» في قلب
العاصمــة .ابتدأ العــرض منذ النصف
الثانــي من أكتوبــر من العــام املاضي،
واستمر حتى منتصف كانون الثاني من
العام اجلاري.
لم يكن ممكنًــا حتقيق هذا العرض الالئق
بأصالتهــا إال من خــال التعاون احلثيث
من قبل عدد من املؤسســات واملتاحف
وعلى رأسها املتحف الفرنسي «أورسي»
واملتحف اللندني «مالبورغ» ،وهي مولودة
في لشبونة عام ١٩٣٥م ،هربت شابة من
القهر السياســي واالجتماعي إلى لندن
متسكت باإلقامة فيها
لتدرس الفن ،ثم ّ
أكثــر من نصف قرن حتــى اليوم .تعتبر
املرأة الوحيدة في تشخيصية «مدرسة
لندن» .فرضت موهبتها بســرعة ضمن

هذا الوسط الوعر ،فأصبحت جز ًءا منه
من خالل احتكاكها وعروضها املباشرة
مــع أعمدته األساســية :فرانســيس
بيكون ولوســيان فرويد ودافيد هوكني
وهاملتــون ،هو املعــرض األول لها في
باريس .نتعــرف على عبقريتها ألول مرة
وقد جتاوزت عمر التسعني.
اللوحــة :نافذة الالوعــي على كوابيس
الواقع
دعونــا نعبــر إلــى العوالــم احلميمة
الشــطحية لهذه العبقرية ،واملنتزعة
في توليفاتها االستعارية واالستحواذية
على املناخات السردية والواقعية غال ًبا
مــن جتربتهــا امللحميــة املتحرقة ،ما
بني هواجســها الطفوليــة املهيضة
األجنحة ،ومعاناة املــرأة البرتغالية في
نضالها النتزاع «حق
اإلجهاض» .ثم انســحابها بعد فقدها
لزوجها مبكرًا إلى عالم احللم والالوعي
و«الليبيــدو» (احملرمــات) الفرويدية ،بل
وأشد حدة من خالل السلوك االحتدامي
واإلضطرابــات الهموديــة والتوحــد
العزلوي اإلحباطــي .هو الهم الوجودي
املأزوم بالتداعي الصــوري (أحيان ًا املوثق
عن الواقع الوصفــي الفوتوغرافي) ،من
هنا تبــدو العالقة وثيقة مــع النظائر
الروائيــة أو احلكائيــة أو امليثولوجيــة
الســردية ،مبثالها املغامراتي الهذياني
الطفولي« :أليس في بــاد العجائب»،

التوجس الكابوسي
مع جنوح دؤوب إلى
ّ
والهواجــس املمسوســة بالســحر
والتط ّير والكائنات التعويذية ،بتعددها
اخليالي النخبــوي وبتعدديتها الزمانية
واملكانية الشمولية.
تعتمد بوال ريغو في مهرجان شخوصها
على «التوليــف» وضمن مروحة اختيار
رحبة .لكن هذه االســتعارات املتباعدة
بني احملدثني والقدامى واملعاصرين تخضع
لقــوة تف ّرد عاملها الداخلــي .تختار في
اســتحواذاتها ما يتناغم مع خصائص
مناخاتهــا احللميــة -الكابوســية.
تبصمها بأســلوبها املتف ّرد .تكشــف
هذه املالحظة مفتاح أصالتها :منتهى
التف ّرد وذروة الشــمولية واالنفتاح على
تراكمات خبرات اآلخرين خاصة النخبة:
تستحضر منذ بداياتها احلشود
االســتفزازية التــي تتســم بعنــف
ســادية تاريخ التحــوالت االجتماعية
في الشــهادات الصاخبة والفظائعية
لفرانشيســكو جويا .هو رمز للتوأمية
الثقافية بني إسبانيا والبرتغال ،مبا فيه
معاناة الفنانني مــن دكتاتورية فرانكو
(مدريد) وســاالزار (لشبونة) .ناهيك عن
الغالقة الســحرية مع الفراغ  .استقى
جويــا طيران شــخوصه من ســابقه
اجلريكو وفنانتنا بدورها اســتعادت هذا
التحليق البشــري في فــراغ إحباطي
ميثولوجي كابوسي.

لوحة في احلديقة لبوال ريغو

يصل اســتفزازها الواقعي الصادم إلى
ذروته مع ســخرية العرائــس واألقنعة
املســتعارة مباشــرة مــن البلجيكي
إنســور ،أو الشخوص احلاملة في تصاوير
اإلنكليــزي هوغارث .فــي لوحة رقص
الفالس الشــهيرة تســتعير نســق
التظليــل امليتافيزيقي مــن اإليطالي
شــيريكو وهكذا .هي ال تقــل أهمية
عن أعمدة «مدرســة لندن» الواقعيني
الذين مر ذكرهم ،وقد تتفوق عليهم في

موهبتها اخلارقة في الرسم والتخطيط
كما تثبته مناذج العرض املدهشة.
تنصهر في بوتقة أســلوبها الواقعية
الوصفيــة الســينمائية التوثيقيــة
مبا حتفل بــه من تداع صــوري كما هي
املدرســة اإلنكليزية من جهة واحلشد
الباروكي املوروث عن الفنون الشــعبية
أو النخبويــة البرتغاليــة .تعتمد في
اختيــارات موضوعاتهــا املأزومة (التي
تعكس معاناتها األنثوية) على تعددية

متباعدة في املوضوعات ،يجمعها نفس
األرق واحليرة اإلحباطية .هي التي متشي
فــي كل مرحلة بعكس التيــار الفني
العــام أو الغالب .وهو ما
يفســر تأخّ ر
ّ
اكتشاف خصوبة مناخاتها السردية.
يجتمع في تكويناتها املوحشة أصناف
البشــر ،خاصــة األنثى التــي تقع بني
الطهرانية والفجور .ثم اقتناص حترقات
اجلسد النزق الذي ينبش مبخالبه األرض
بطريقة هســتيرية همودية معاشــة.
ثــم عذابــات الطفولــة ،واحليوانــات
اإلبليســية ،وجنون السيرك واملهرجني،
املتوجسة
والغرف املغلقة الســكونية
ّ
برعب مديد ومزمن ،حلمي كابوســي
قيامي عزلوي اغترابــي .كثيرا ً ما تص ّور
مرآتها في احملترف ،عالم اكتئابي لكنه
يضج باحليويــة واإلثــارة ،بديناميكية
ّ
اللون واخلط وصفعات الفرشــاة وأقالم
الباســتيل .حشــود متنافرة األمزجة
واحلكايا ،ال يجمعها سوى سلوك أنامل
بوال ريغو ،ورعشتها التي ال تبارح وجدان
املشــاهد ،ورغبته املزمنة في محاولة
فــك ألغاز شــخوصها وأســرار اجلذب
الذوقي الغامض.
* ضفة ثانية
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الحلقة 59

( لقاء العمر)

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

تضع "الصباح اجلديد" بــن 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 حســن
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

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

هي مســألة (األمة) ،فقد سمعت هذه
الكلمة من بعض األشــخاص ،ولذلك
ســألته يوما "هل أن احلزب الشيوعي
يعتبر الكرد أمــة أم ال"؟ فرد "ال الكرد
ليسوا أمة ألنهم يفتقرون الى الشروط
التي وضعها ســتالني" .فقلت "طيب
أال تتشــكل األمة من الشعب" ؟ فقال
"ال الكرد ليسوا شــعبا ،بل هم أقلية
قومية كما أشار الى ذلك برنامج فهد"،
هذه األجوبــة دفعتني منذ البداية الى
اإلبتعاد عــن هذا احلــزب فقاطعتهم
وأعدت إليهم الكتب التي إســتعرتها
من املكتبة.

القوى الكردية والكردستانية
* يالحــظ بأن كال مــن اإلحتاد الوطني
و البارتــي جمعا حوليهمــا عددا من
األحزاب الصغيرة و مجموعات كردية
وكردســتانية ،الى أي مدى تستطيع
هذه القوى أن تقوم بدور على الصعيد
السياسي ،وهل تتمتع بالقدرة إلتخاذ
قرارات سياسية مؤثرة؟
 تنقســم األحزاب الكردســتانية الىقسمني:األول هم األحزاب األصيلة التي
كانــت موجودة ومازال لهــا حضورها،
مثل حزب الكادحني أو احلزب اإلشتراكي،
هؤالء لهم دورمميز سواء أثناء ثورة اجلبال
أو فــي الظرف الراهــن ،وظهرت أحزاب
أخرى جديدة مثل حزب احملافظني وهناك
أحزاب ظهرت نتيجة اإلنشقاقات مثل
حــزب رزكاري .أما أألحــزاب الصغيرة
األخرى فقد نشأت نتيجة اإلندماج مع
أحزاب أخرى ألسباب تتعلق باإلمكانيات
املاديــة ،وهي في العمــوم فاقدة حلرية
القرار السياسي بسبب تبعيتها املادية،
وبعض هــذه األحزاب والقوى متحالفة
مع اإلحتــاد الوطني أو تتلقــى الدعم
منه ،وأؤكد لك بأنه دعم غير مشروط،
ولهم احلريــة الكاملة للتصرف وإتخاذ
املوقف السياســي .باإلضافة الى ذلك
هناك أحزاب أســميها (مستنسخة)،
وهي موجودة خاصة في أربيل .فبسبب
وجــود احلزب اإلشــتراكي هنــا معنا،
قام بعض أعضائهم املنشــقني هناك
بإستنســخاج منوذج لهذا احلزب وإدعوا
بأنهم ميثلون اإلشــتراكيني األصليني!
أو ألن عندنــا هنا حــزب رزكاري ،قامت
مجموعة فــي أربيل بتأســيس حزب
رزكاري مستنســخ يتلقــى الدعــم
من البارتــي .عمومــا أن البارتي جمع
حولــه أعــدادا من مثل هــذه األحزاب
املستنســخة ،ولكن األحزاب األصيلة
والعريقــة موجودة عندنــا ،وإن كانت
صغيرة ولكن لها دورهــا في العملية
السياسية.
* وملــاذا اليســعى اإلحتــاد الوطنــي
الى توحيد هــذه األحــزاب الصغيرة
ليشــكلوا حزبا معقوال قابال للتطور
والنمو؟
 نحن نحاول ونشجعهم على التوحد،وعلــى العموم هذه األحــزاب متقاربة
فكريا ومبدئيا وال أظن بأن هناك عقبات
أمــام توحدها ،ولكنــك تعلم الظروف
السياسية احلالية ،فهم لم يصلوا بعد
الى القناعة التي تدفعهم نحو الوحدة
واإلندماج.
* وما نفع وجودهم إذا لم يستطيعوا
تدبيــر إمكانيات البقــاء من الناحية
املاديــة وينتظرون ما جتــود بها القوى
السياسية الكبرى من مساعدات؟
 كل شيء له جانبان ،إيجابي وسلبي.فليس هناك شــيء إيجابي مطلق وال
ســلبي مطلــق ،فهذه األحــزاب التي
مازالت تناضل الى جانب اإلحتاد الوطني
لهــا تاريــخ ،وهــم يقدمــون خدمة
للشعب وللعملية الدميقراطية ،وهذا
أحد منافع وجودهم ،أما تفرقهم فهذا
هو اجلانب الســلبي ألنه يحدث فوضى
في العملية السياسية.
* وملاذا اليعتمد اإلحتاد الوطني معيارا
محددا في تقدمي مســاعداته املادية
الى هذه األحزاب على أساس حجمها
الفعلي والدور الذي نستطيع القيام
بــه مــن الناحيتــن العســكرية و
التنظيمية؟
 نحــن نعتمــد هــذه املعاييــر فعال،فاحلزب الصغير مثال نســاعده شهريا
بعشــرة اآلف ،وهو ليس كاحلزب الذي
لديــه بحــدود  700من البيشــمركة
والذي نضطــر أن نعطيه ثالثمائة ألف
دينار ليســد رواتبهــم وإحتياجاتهم
اللوجســتية ،نحن بالطبع نراعي هذه
اجلوانب.
* وهــل كان لهــم دور فــي عمليــة
املصاحلة بينكم و بن البارتي؟
 بالنســبة لألحزاب املوجودة مبناطقناأدانت بشــكل واضح أحــداث  31آب،

عزيز شريف

تانسو شيلر

تنقسم األحزاب الكردستانية الى قسمين:األول هم األحزاب األصيلة التي كانت
موجودة ومازال لها حضورها ،مثل حزب الكادحين أو الحزب اإلشتراكي ،هؤالء لهم
دورمميز سواء أثناء ثورة الجبال أو في الظرف الراهن ،وظهرت أحزاب أخرى جديدة
مثل حزب المحافظين وهناك أحزاب ظهرت نتيجة اإلنشقاقات مثل حزب رزكاري.
وهجوم اجليــش العراقي إلحتالل أربيل
وتعاون البارتــي مع النظــام البعثي،
وتعرضت مقــرات بعضهم داخل أربيل
الى النهب والتخريب جراء هذا املوقف
وتعرض أعضائهم الى مضايقات أمنية.
املهم أن الــكل من موقعه وحســب
قدرته ســاهم معنا بتحرير وإستعادة
املناطق التي إحتلهــا البارتي بالتعاون
مــع النظام ،مثــل قوات بيشــمركة
حــزب الكادحني ،وكذلك قــوات احلزب
اإلشتراكي الذي ســاهم محمد احلاج
محمــود بنفســه فــي قيــادة بعض
املعــارك ،ورغم أن األســتاذ بهاءالدين
نوري رئيس حركة الدميقراطيني لم تكن
لديه قوات عســكرية لكنه جاء معنا
وسجل موقفا إلدانة البارتي ،إذن الكل
اسهم وبحسب مقدرته.

على مناطق متفرقة الحدود جغرافية
متصلــة بينهم.فهــم متواجدون في
تلعفر التي تبعد بحدود مائتي كيلومتر
عــن (آلتون كوبــري) ،أعبر مــن هناك
جتدهــم في كركوك جنبــا الى الكرد،
ثم جتدهم منتشرين في (طوزخورماتو)
واقفز من هناك ســتجدهم في كفري،
وعلى بعــد مائة كيلومتر منها جتدهم
مرة أخرى فــي خانقني ،وهكذا لم تكن
لهم رقعة جغرافية محددة توحدهم.
خامســا :هناك خالفات بني شيعتهم
وســنتهم ،فبعضهم يفكر بذهنيته
الشيعية واآلخر بذهنية سنية.
سادســا :لم تظهــر بينهــم حركة
جماهيريــة شــعبية تســتطيع أن
تكسب جميع التركمان حولها ،ولذلك
لم يســتطيعوا أن يقوموا بأي دور مميز
لهم ،وخاصة قبل اإلنتفاضة الشعبية
بكردستان.

*دعنا نتحــدث عن التركمــان ،بكم
تقدر عددهم في كردستان و العراق؟
 إذا دققنا النظر باإلحصائيات القدميةلعصبة األمم حني كان اإلنكليز يحكمون
العراق ،جنــد بأن عددهم بعموم مناطق
العــراق اليتجاوز مائــة ضمن مجمل
نفوس العراق الذي يفوق حينذاك ثالثة
ماليني نسمة.فإذا حســبنا بأن العراق
إزداد عدد سكانه بثمانية أضعاف ،هذا
يعني بأنهم زادوا ايضا بثمانية أضعاف،
وعليه أخمــن عددهم بحدود800 700-
ألف نسمة وبإتتقادي أنهم اليتجاوزون
مليونا في كل األحوال.

* وكيــف تنظــر تركيا اآلن الــى الدور
اجلديد و املتنامي للتركمان؟
 هنــاك عــدة عوامل تتحكــم بهذااجلانــب.أوال ،لقــد تعــرض التركمان
حالهم حال الكــرد الى ظلم كبير من
التشــرد والتهجير والتعريب ،حتى أن
احلكومــة العراقية لــم تعترف أصال
بوجودهــم القومــي ،فأرغمتهم على
اإلنتماء الى العرب أو الشــعب الكردي،
وبطبيعة احلال حني يكون هناك ظلم،
يولــد رد الفعــل ،فالصــراع قائم بني
الثنائية التاريخيــة (الظلم والنضال).
ثانيا ،حني ينظر التركمان الى إخوانهم
الكرد كيف إنتفضوا وحققوا أهدافهم
وأصبحت لهم أحــزاب وتنظيمات ،ثم
ينظرون الى أنفسهم كقوى متخلفة
عن الركب وليس لها دور سياسي البد
أن يسعوا الى إكتساب القوة .ثالثا ،كل
العالم أصبح اليوم يتحدث عن حقوق
اإلنسان وحق الشعوب ،وهم بتحركهم
يعلقون آمالهم على ذلك .ومع ذلك فأنا
ال أرى أي دور تركــي فاعل ذو أهمية جتاه
التركمان .فهي الى ماقبل خمس وست
ســنوات لم تكن تتحدث عن التركمان
أصال! حتــى أنني أتذكر حني ذهبت الى
تركيا وكانت الســيدة تانســو شيللر
رئيســة الوزراء ســألتها عن أســباب
عــدم دفاع تركيــا عــن التركمان في
العراق؟فقبال لم تكن تركيا تنبس ببنت
الشــفة دفاعا عن التركمان الواقعني
حتت ســلطة النظام العراقي ،بل تركز
حديثها فقط على تركمان كردســتان
رغــم أن نســبة  10%فقــط منهــم
موجودون مبناطقنا ،و 90%يعيشون حتت

التركمان في كردستان والعراق

* وملــاذا لــم يشــاركونكم بجبهات
النضــال كقــوة سياســية قبــل
اإلنتفاضة؟
 هناك عدة أسباب ،وهي:أوال :لم تكن لهم أحزاب تقود نضالهم
السياسي.
ثانيا :التركمان املتطرفني علقوا آمالهم
على املساعدات التركية وأصبحوا تبعا
لذلك جزءا من السياسة التركية جتاه
العراق وهي سياسة مهادنة تدعو الى
التعايش السلمي.
ثالثا :ينقسم التركمان الى مجموعتني،
األولى هــي التركمان الشــيعة الذين
عارضوا النظام البعثي وناضلوا وقدموا
مئات الشــهداء مــن التركمان وأعدم
النظام الكثيرين منهــم .والثانية هي
مجموعة التركمان الذين لم يعارضوا
النظام ولكنهم مــع ذلك تعرضوا الى
اإلضطهاد والقمع بالداخل.
رابعا :مشكلة التركمان أنهم موزعون

ظل النظام ،إذن ملاذا التقف تركيا بصف
أولئك التركمان املظلومني وتركز عبى
التركمــان الذين يعيشــون معنا بأمن
وكرامة في ظل كردستان احملررة؟
* بحســب التكوين الذي حتدثت عنه،
ماذا يستطيع التركمان أن يقوموا به
من دور في مستقبل العراق؟
 هذا الدور يتعلق مبا يفعلونه أنفسهم.فإذا سلكوا طريق الدميقراطية وحقوق
اإلنســان أعتقد بأنهم ســيتمكنون
من حتقيق تــوازن مع الكــرد لتحقيق
الدميقراطية بكردســتان ،أمــا إذا أرادوا
أن ميضوا مع اإلســالميني وهذا حقهم
أيضــا فهذا أمــر آخر ،وعلــى أية حال
فإن خياراتهــم ونواياهم هي التي حتدد
مستقبلهم.وبالنســبة لنــا أرى بأن
مصلحــة الكرد تكمن فــي التعايش
والنضــال املشــترك مــع التركمــان
لرفع الظلم عن الشــعبني ومحو آثار
السياســات العنصريــة والتطهيــر
العرقي والعمل معا إلستعادة املناطق
املعربــة ،ويجب على الكــرد أن يعملوا
لكســبهم ودهم لكي يعيشــوا معا
كأخوة ويدافعوا عن أنفسهم ويناضلوا
معا لتحقيق حقوقهم املشروعة.
التركمان و كركوك
* ترتبط مشــكلة التركمان بقضية
كركــوك ،فهــل ترى كركــوك مدينة
عراقية أم كردستانية ،وهل تعتقد أنه
ميكن حتقيق التعايش بن مكوناتها؟
 ال مجــال للشــك من كردســتانيةكركوك ،إذا عدنــا للحقائق التاريخية
وطالعنــا مــا كتبــه املستشــرقون
والرحالة األجانب حول املنطقة ،سنجد
بأنهــم مجمعــون على كردســتانية
كركوك .حتى في زمن العثمانيني حتدث
(قاموس اإلعالم) الذي يعد إنسكلوبيديا
العثمانيني عن كركوك قائال "كركوك
مدينة من مدن شــهرزور كردســتان،
ثالثة أرباع ســكانها مــن الكرد والربع
األخير مــن التركمان والعــرب" .وأثناء
اإلحتالل األنكليزي للعراق أجروا أحصاء
باملدينة وتبني هناك أيضا بأن الكرد هم
األغلبية ،واللجنة التي شكلتها عصبة
األمم أجرت أحصاء مماثال وقالت بأن الكرد
هم األغلبية واخلــالف الوحيد بني هذه
اجلهــات الثالثة هو علــى حتديد العدد
السكاني ،فعلى سبيل املثال اإلنكليز
والعراقيــني واألتــراك متفقون على أن
الكرد يشكلون أكثرية سكانها والقرار
الذي صدر عن عصبة األمم وهو قرار دولي

جعلها ضمن حدود كردستان .واملسألة
برمتها متعلقة مبا يقــال بأن كركوك
ســتكون البنية اإلقتصادية لتأسيس
الدولــة الكرديــة هذا مــن جهة ومن
جهة أخرى فإن النفط موجود فعال في
أراضي كردستان وبكميات كبيرةأيضا،
فقد إكتشــفنا بعض اآلبــار حاليا في
كويسنجق و (شيواشــوك) في أربيل،
وفي مثلث (آلتون كوبري وأربيل ودوكان)
هناك كميات تفوق إحتياطي كركوك،
ونوعياتهــا أفضــل ،ولهــذا ســعت
احلكومة العراقيــة الى إبعاد الكرد عن
كل منطقة فيها هذه الثروة النفطية.
فعلى سبيل املثال الحظ بأن احلكومة
العراقية أحلقت في الســابق (مخمور
وســهل دزة يي وقراج) بحــدود مناطق
احلكم الذاتي ،ولكن بعد أن مت إكتشاف
النفــط فيهــا عــادت و أخرجتها من
حدود املنطقة .فالسياسة الشوفينية
اإلســتعمارية حملتلي كردســتان كانت
تركــز دائما علــى حرمان الكــرد من
ثروتهم اإلقتصادية ،ولذلك إستقطعوا
مناطق كرديــة مبا فيهــا كركوك من
منطقــة كردســتان .وأهمية كركوك
التكمن فقط في نفطها ،بل قبل ذلك
هي مدينة كردستانية عريقة تأسست
في زمن الكوتيني واللوليني وهي غنية
بزراعاتها ،ومدينة مرتبطة من الناحية
الروحيــة بكردســتان ،وكانــت لفترة
طويلة عاصمة إلقليم شهرزور.

يقول "بعد إطالعنا على جميع الوثائق
والكتب اجلغرافية القدمية والتحقق من
األطالس ،وجدنا بأن كركوك هي مدينة
كردســتانية ولم تكن يومــا من األيام
جزءا من العراق الذي ينتهي حدوده من
مدينة تكريت الــى حدود جبل حمرين،
وحدود كردستان تبدأ من اجلهة األخرى
جلبل حمرين".
وكان هنــاك قرار أتخذ حني تأسســت
الدولة العراقيــة ويقضي بتقليل عدد
الســكان الكرد في كركــوك وأتخذت
عدة إجــراءات لتحقيق ذلــك ،وقضى
مخططهم بتشكيل لواء جديد بإسم
أربيل التي كانت باألساس إحدى أقضية
كركــوك ،وكانــت كويســنجق أيضا
قضاء تابع لكركوك ،فإستقطعوا من
كركوك مادون النهر ،وفي الطرف اآلخر
األجزاء املتصلة بـ(دوكان) .باإلضافة الى
إستقطاع أربيل و كويسنجق و مخمور
و شــقالوة و إحلاقهــا باللــواء اجلديد،
والهدف واضــح من هــذه التعديالت
وهو تقليل النســبة الســكانية في
مدينة كركوك ،وفــي الثالثينيات أيضا
إستقدموا عشــائر عربية وأسكنوها
فــي احلويجة .ومن جهــة أخرة حاولت
شركة النفط العاملة بكركوك أن تنأى
بنفسها قدر املستطاع من تعيني كوادر
وموظفني كردا وتعيني العرب والتركمان
بوظائفها الشــاغرة ،ورغــم كل تلك
اإلجراءات بقيت الغالبيــة في املدينة
هي كردية دائمــا ،حتى في أحصاء عام
 1957كان الكرد يشكلون األغلبية.

احلزب الشيوعي العراقي

* نحــن نعلــم بــأن أهميــة كركوك
تكمن بثروتهــا النفطية ،لنفترض أن
هذه الثروة جفت ،و اكتشفت حقول
نفطية فــي الســليمانية ،فهل ترى
جدوى لكل هذه املناوشــات و املعارك
ألجل تثبيت هويتها الكردستانية؟
 نعم هذا صحيح فاحلكومة العراقيةمتعلقــة باملدينة لثروتهــا النفطية
فقــط ،حتى أننا حــني فاوضنا النظام
بني عامي  1984-1983قــال لنا صدام
بصراحة و وضوح "الأستطيع أن أٌدعي
بأن كركوك مدينــة عربية خالصة ،وال
هــي كردية خالصة" .وحتــى املؤرخون
العراقيني مثل عبدالرزاق احلسني كتب
يقول "أن حدود كردستان تبدأ من جبل
حمرين" ،وإحدى الوثائــق التي قدمها
البعثيون والناصريــون والقوميني الى
الرئيــس جمال عبدالناصــر عام 1962
تقول "بأن حــدود كردســتان تبدأ من
جبل حمرين" .حتى صدام حسني أشار
في خطابه مبدينة أربيــل الى كركوك

*دعنا نعــود مرة أخرى الــى موضوع
احلزب الشــيوعي العراقي ،هل متنيت
يوما أن تنتمي الى احلزب الشــيوعي
العراقي؟
 ال ..لــم أرد ذلــك بحياتــي ،وخاصةعندمــا تكامــل عقلــي وفهمــت
مبادئه وسياســاته.ففي بداية حياتي
السياســية عام  1946كانت لي عالقة
متينة مع أحد كوادر هذا احلزب ويدعى
فاحت رســول وكان يجمــع حوله عددا
من طالب اإلبتدائية وأنــا واحد منهم
يتحــدث إلينــا ويحثنا بالتــردد على
مكتبة كويســنجق للقراءة وإستعارة
الكتــب ،وكانــت هذه املكتبــة تابعة
للحزب الشيوعي ،ورغم أنني لم أفهم
متون تلك الكتب لكــن جميعها تدور
في محــور اإلحتاد الســوفيتي والفكر
اليســاري منها كتاب بعنوان (صديقنا
اإلحتاد الســوفيتي) .وبدأ فــاحت يحدثنا
شيئا فشــيئا حول األفكار التقدمية،
ولكن أول مشــكلة فكريــة واجهتني

* يقــول كــرمي أحمد ســكرتير احلزب
الشــيوعي الكردســتاني ،أنــه لوال
هذه األجوبــة من فاحت رســول ،لكان
مام جــالل اليــوم عضوا فــي احلزب
الشيوعي؟
 ال أعــرف ما كان ســيكون مصيري،ولكن بالتأكيد لوال تلك األجوبة لكنت
أقرب الى احلزب الشيوعي ،ألني أعجبت
فعال باملباديء املاركســية ،وخاصة أن
الســوفييات كانوا يدعمون جمهورية
كردســتان اإليرانية حينذاك وإشتهرت
أصــال بفضــل دعــم الســوفييات،
وراجت في تلك الفتــرة فكرة أن اإلحتاد
الســوفيتي واملاركســية ســتحرران
كردســتان وهذا هو الطريــق الوحيد
لتحرر شــعبنا ،أما ما إذا كنت سأكون
عضــوا بهذا احلــزب أم ال ،فهــذا ما ال
أعرفه.
* ماعدا الفكر اليساري ،ما الذي قربك
من احلزب الشيوعي؟
 عدة مســائل ،فكنا بتنظيم البارتيمقربني من الفكر اليساري واملاركسية،
وكان حزبنا يعتبر فكره يساريا ،وكتابات
همزة عبداهلل حتمل أفكارا ماركسية.
وكانت املاركسية رائجة حينها ويشار
إليها في العديد من املناسبات وخاصة
أثنــاء اإلحتفاالت بذكرى ثــورة أكتوبر،
فكنا نعتبر أنفســنا صديقــا لإلحتاد
الســوفيتي ألن املال مصطفى جلأ الى
هناك .وفي املؤمتــر الثاني للحزب الذي
عقــد مبنزل علي حمــدي ببغداد خالل
شــهر آذار عام  ،1951كانــت األكثرية
تؤيد تبني املباديء املاركسية اللينينية
للحزب .أما عن نفســي فقد كانت لي
عالقة من طرف آخر بهذا احلزب  ،وذلك
حني عقد مؤمتــر الطلبة العراقيني عام
 1948والــذي رعــاه احلزب الشــيوعي
وشــاركنا فيه نحن من البارتي .وكانت
صفوف احلزب الشــيوعي منقسمة و
ممزقــة ،وكنت حينها طالبــا باجلامعة
وكانــت أقــرب مجموعــة منــا هي
مجموعة عزيز شريف وتعمل حتت إسم
(وحدة الشيوعيني العراقيني) ويصدرون
جريدة (النضال) ،وكانت أسباب تقربي
منهم هي:
أوال :أصدر اإلســتاذ عزيز شريف كتابا
بعنوان (املســألة الكرديــة في العراق)
وكتبهــا بنفــس ماركســي لينيني
متحدثا عن احلقوق القومية للشــعب
الكردي.
ثانيا :زامل عبدالرحيم شــريف شقيق
عزيز كال مــن األســتاذ إبراهيم أحمد
وجليل هوشيار في السجن ،وتأسست
هناك عالقة عائلية بينهم وخاصة حني
كانــت عائالتهم تزورهم في الســجن
سوية بأيام الزيارات.
ثم جاء بهاءالدين نوري وأصبح سكرتيرا
للحزب الشــيوعي وتبنى املاركســية
الدميقراطية الشــعبية وصاغ أفكاره
في ميثاق ســماه مبيثاق باســم ،حتدث
فيه عن حــق تقرير املصير للشــعب
الكردي ،وألننا تبنينا بدورنا الدميقراطية
الشــعبية ووضعناها ببرنامج احلزب،
حــدث التقــارب بيننا .كمــا أننا قمنا
بدور مهــم في توحيد صفــوف احلزب
الشــيوعي ،فاملبادرة األولى بهذا اإلجتاه
جاءت من عند البارتي و شــاركت أنا و
حبيب محمد كرمي فــي صياغتها .ثم
جنحنا في جمع ســالم عــادل عن راية
الشــغيلة وحمزة ســلمان عن وحدة
النضــال وعبدالرحيم شــريف وتوجنا
اللقاء بتوحيد (وحدة النضال والقاعدة)
وهكذا بقي احلزب الشيوعي متماسكا.
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اتجاهات

العراق مواجهة التأريخ مواجهة الذات
عصام الخفاجي *
يكبت العراقي (والعربــي) ذاكرته.
يهــرب ممّا يعــرف إلى مــا يتمنّى.
تختار الذاكرة املكبوتة جزيئات من
الوقائع لكي تشــيع اطمئنانا زائفا
في صاحبهــا .يرنو إلــى زمان كان
فيه األمن مستت ّبا في عهد البعث
وميحو ،عبثا ،مــن ذاكرته ثمن ذلك
األمان :خشية من احلديث عما يدور
في ذهنه أمــام ابنه أو أخيه أو أبيه،
خشية من أن تؤدي ز ّلة لسان قد إلى
أن يرفع أحد هؤالء تقريرا الى اجلهات
األمنية عنه يودي بــه .الحظوا أننا
نســتعمل تعبير “يرفع” ،ال “يكتب”.
موجه نحو من هو أعلى منّا.
التقرير ّ
يكبت شــيخ العشــيرة الشيعية
ذاكرته ويشــيع الكبت بــن أفراد
ألد
عشيرته ويقنعهم بأنهم كانوا ّ
أعداء نظام البعث وهم الذين لعبوا
مهما فــي ذبح أبناء طائفتهم
دورا
ّ
ممن ثــاروا على النظام عــام .1991
يكبت السنّي ذاكرة طائفية فيهرب
إلى حوادث تــزاوج بني أبناء طائفته
وبني الشــيعة .ويكبت الشــيعي
والســنّي ذاكرته عن لوحات صارت
تع ّلق في صدر غــرف جلوس بيوت
الشيعة منذ  ،1980لوحات أشجار
عائليــة ،خرافيــة فــي معظمها
بالطبع“ ،تثبت” اجلذور العربية لتلك
العائلــة وإال باتــوا متّهمني بأن دما
فارســيا يجري في عروقهم .يكبت
الكردي ،أكبــر ضحايا نظام البعث
ومجازره ،ذاكرته فيتظاهر أن عشائر
السورجي والهركي والزيباري ،التي
تلعب دورا مهما في حياة كردستان
اليــوم ،لــم تكــن عمــاد “اجلاش”
(اجلحــوش) :مئة ألــف مرتزق كردي
(اشــتغلت في زمن غابر على توثيق
روابطهم العشائرية ومتابعة وثائق
اإلستخبارات العســكرية عنهم)
وقفوا إلى جانب نظــام البعث في
حربه على أبناء شعبهم.
ســامة.
الذاكــرة املكبوتــة ذاكرة
ّ
وتســمم
تســمم صاحبها
ذاكرة
ّ
ّ
تسمم مجتمعا
رؤيته للعالم ،كما
ّ
يحمل تلك السموم.
لــم تت ّلــوث طائفتنــا أو قوميتنا
بالشر .جاء الشــر من خارجنا .كنّا
ولم
ضحايا له ،وقاومنــاه جماعياَ .
كل هــذا النبش فــي التاريخ؟ ألنه،
باختصــار ،نبش فــي حاضرنا .هو
اســتكمال ملقال ســابق على هذا
املوقع عن “الشــر الذي ينخرنا” .هو
عما ينتظر العراق في
أيضا ،حديث ّ
الفترة القادمة ،إذ ستلعب عصابات
احلشد الشــعبي دورا في مأسسة
احلكم القــادم أو انهيــار مابه من
مؤسسات منخورة.
ثمــة بعد خطيــر ملا ســبق يعبر

قوات اجليش العراقي «ارشيف»

ببشــاعة عن انعدام احلس مبآسي
“اآلخريــن” .وتعبيــر “اآلخريــن” هو
نفســه تعبيــر بشــاعة“ :أخواننا
األكــراد” تع ّرضوا جلرائــم“ .أخواننا
الشيعة…” .إسأل عراقيا عاديا :ماهي
األنفــال؟ أراهن أن غالبية لن يعرفوا
أنها مذبحــة أودت بحياة بأكثر من
مئة ألف كردي .وليــس هذا أخطر
ما فــي األمر ،إن لم يكن ما ســبق
خطيرا :لقد انعدمت حساســيتنا
جتاه املوت واحلق في احلياة .انعدمت
حساسيتنا ضد التعذيب.
وذلك هو اإلنحطاط األخالقي الذي
حتدثت
زرعته فينا نظم القمع الذي ّ
عنه هنه آرنت.
أنحن أمام حلقة مفرغة؟ بشــاعة
تو ّلد بشاعة ،تو ّلد تق ّبال بالبشاعة؟

كنّا بحاجة إلــى صدمة ،كصدمة
األملاني بعــد انهيار النازية .صدمة؟
لكننــا واجهنا صدمــات ،صدمات
بشــعةُ .هزمنــا فــي حــرب حترير
الكويــت وحتــ ّول العــراق حطاما
بســببها .و ُهزمنــا مــع اإلحتالل
األميركي عــام  .2003لكن الذاكرة
املكبوتة التقبل توصيفا كهذا :هو
صدام ،ال العــراق للكويت،
احتــال ّ
وهــي هزمية له ال للعــراق في أعني
املعارضة وهــي مؤامــرة في أعني
مؤيديه .وفــي النهايةـ ،ثمة آخر ،ال
نحن من ســاهم مبا حلق بالعراق من
مآس.
فلم لــم توقظنا صدمــة الهزمية/
َ
الهزائم؟
لم تكن الهزمية وحدها ما دفع األملان

إلى اإلحساس بهول ماساهموا به،
بل رؤيــة نظام جديد يبني بلدا أكثر
رفاها مما بنى هتلر .يستشهد ساند
كوهلر في كتابــه “أدولف” ()2015
باستطالع للرأي بني األملان الغربيني
أجري عام  ،1950حــن كانت أملانيا
مدمــرة ،تبني منــه أن قرابة
التزال
ّ
النصــف كان يرون بــأن هتلر لو لم
يشعل احلرب لكان واحدا من أعظم
رجال الدولة األملان ،فهل بالوســع
فصــل عدوانيــة شرســة تقيم
بناءها االقتصادي السياســي على
العسكرة عن حتمية عدوانية على
الغير؟ بعد خمس عشــرة سنة ،أي
 ،1960لــن جتد إال حفنــة أملان يرون
فيما سبق إال تاريخا مظلما ولن تر
إال حفنة ال ترى أن زعيمها الســابق

كان مجرما.
بعد خمس عشرة سنة على سقوط
مدمرا .هل من
البعث ،العراق ال يزال ّ
حاجة لوصف مــا يعرف القارئ عن
حال العراق :نظام سياســي فاسد،
تعددي بوصفه قائما على تعدد أمراء
احلرب والسياسة يحكم كل منهم
قبضتــه على إقطاعية تتناســب
مع وزن ســاحه وماله وقدرته على
شــحن غرائز الطائفــة والقومية
والقبيلة ،عراق في آخر سلم الدول
التي تعاني من الفساد املالي ،عراق
بنى حتتية منهارة واقتصاد متهالك
لوال النفط ،وبطالة وفقر.
عوض أن يكون سقوط نظام البعث
مدخال لكي يتأمل العراقي نفســه
في املرآة ،كان الغزو األميركي فرصة

لــه لكي يتحــ ّرر من ذلــك العبء
املهمة .انكفـأت أملانيا
الثقيل لتلك
ّ
املهزومة على نفسها طوال ربع قرن
على األقل .تغ ّيرت املناهج الدراسية
لكــي تثقّ ــف أجياال ناشــئة ال مبا
جنــاه هتلر من جرائــم بحق األملان
ومســؤوليته عن الدمــار الذي حلق
بأوربا فقط ،بل مبســؤولية الشعب
األملانــي الذي انســاق أغلبيته وراء
هتلر :جهاز دولة ّ
نفــذ تلك اجلرائم
متحمسا أو بشكل روتيني وشبيبة
ّ
تقاطرت علــى التط ّوع في األجهزة
ومنظمــات شــبابية
القمعيــة
ّ
وط ّ
البية ونســوية ّ
نفــذت بحماس
ماكان يأمــر به الفوهــرر ،وفنانون
وأدبــاء كانوا أبواقا ملــا يريد وعلماء
أبدعوا في ابتكار وتصنيع ما يخدم

املاكنة الوحشية للنظام النازي.
كل تلــك الظواهر كانــت مالزمة
لنظام البعث .لكن العراقي طمأن
نفســه بأنه كان ضحيــة ال ج ّ
الدا
وضحيــة فــي آن .طمــأن املعارض
السياسي نفسه بأن هتلر جاء عبر
صناديق اإلقتراع وكبت ذاكرة تشي
بأنــه غالبية ركعــت للبعث وهي،
يصــوت اليــوم بانتخابات
هي من ّ
دميقراطية جل ّ
الدين جدد.
الشــعور بالذنب والعمل الشــاق
لتجاوزه عن قناعة كان مدخل أملانيا
إلعادة بناء مجتمعهــا واقتصادها
وبناء نظام سياسي بدا تفوقه جليا
في أعني األملانــي جعلته مؤمنا بأن
أملانيا النازية التي ساهم بهذا القدر
أو ذاك ببنائها كانت وصمة عار في
جبــن مجتمع أجنب غوته وشــللر
وبيتهوفن وهيغل.
أما العراقي  ،فكانت تبرئته للنفس
ضمانــة إلعــادة انتاج الوحشــية
على يــد طبقــة حاكمــة كانت
ّ
متعطشــة ألن تكون اجلالد اجلديد.
يخرج ألوف العراقيني بشجاعة في
تظاهرات ضد الفســاد والطائفية.
فهل ســمعنا بتظاهــرات تطالب
بالكشــف عن الســجون الس ّرية
والتعذيــب والقتــل العشــوائي
حني تصدر منظمــات دولية تقارير
متتاليــة عن تلــك الفظاعات في
العراق وكردســتان؟ يعترف األملاني
بالذنب عن جرائم ارتكبها بلده بحق
شــعوب أخرى ،فهل سمعنا عراقيا
يسمي األشــياء باســمها ويقول
ّ
“قمنا باحتــال الكويــت وارتكبنا
جرائم بحق شعبها”.
نغ ّيب عراقا أســود ساهمنا جميعا
في تشــكيله يســتبطن ذاكرتنا
فيغدو العراق عراق حمورابي ونبوخذ
نصر ومن تشــاؤون .هو عراق خمس
ّ
آالف ســنة أو يزيد ال عراقا يزن د َمه
املســفوح ثقال على أيدينا جميعا.
وأصل كل هذا الكبت الذاكري يعود
لهذا اخلوف .لست ممن يأبهون للعرق
أو يحتفون به .لكــن على العراقي
ّ
ّ
متكئا على
املتخفي وراء هزائمــه
ذاكرة مكبوتة اإلعتراف بأن ما ال يقل
عن ثمانني باملئة من سكانه احلاليني
هــم مهاجرون مــن جنــد واجلزيرة
العربية منذ الفتح اإلسالمي حتى
القرن الثامن عشر والعالقة عرقية
له بتلك الســاالت عدا الكلدانيني
واآلشوريني واألكراد ،ولم يكن لهذا
العراقــي املتباهي وجــود في تلك
األرض التي يتباهي ببنائه حلضارتها
قبل اليهود ّ
الذين ُه ّجروا منها.
زالت الغشاوة عن عني األملاني إذ رأى
تف ّوق البديل .فما عسى العراقي أن
يرى اليوم؟
* كاتب عراقي

كيف تنظر اسرائيل النسحاب ترامب من سوريا ؟
مايكل هيرتسوغ*
لم يحظ انسحاب القوات االميركية
من سوريا بانتقاد من قبل املسؤولني
االســرائيليني على االطــاق  ,وعلى
الرغم من ان االنسحاب اثار استياء
وقلق اجلانب االســرائيلي ورغبة في
حتقيق مصالح ســريعة ,اضافة الى
حتقيق اقصــى قدر مــن التضامن
الروســي والدولي حول اســتيائهم
من ترامــب وخوفهم على مصيرهم
وتواجدهم في قلب الشرق االوسط,
بعد قــرار االنســحاب الترامبي من
ســوريا  ,اال ان اســرائيل اشارت في
وقت الحــق الى ان املوقف االميركي
ضعيــف جتــاه الزخم العســكري
االيراني في كل من العراق وســوريا
 ,وان اســرائيل وحدها حتملت عبء
مقاومــة هذا الزخــم  ,وبقدر ما هو
وارد ضمن احملافل الدولية واالعالمية
والعربية منها خاصة أن واشــنطن
ســتدعم إسرائيل حتى لو مت سحب
القــوات األميركية .وبقــدر ما هي
صحيحة ،ال تــروي هذه التصريحات
القصة كاملة.
مخاوف إسرائيل
متيل السلطة واحلكومة االسرائيلية
الى نبذ االفكار االميركية والتقليل
من اهميــة التصريحات االميركية ,
التي تركز على ابراز مشــكالتها في
الشرق االوسط  ,بعد قرار االنسحاب
من سوريا والتي تتركز على استهالك
اجلندي االميركي فــي حروب طويلة
وارهاقه في سلسلة عمليات التحرير
ابتداءا من افغانســتان مرورا بحرب
اخلليج وحترير العراق  ,وانتهاءا بحرب
داعش في ســوريا  ,كل تلك اخملاوف
لم جتــد اذنا صاغية لصنــاع القرار
االســرائيلي  ,كون اســرائيل تشعر
بالقلــق الكبير علــى فقدان عنصر
مكمل مهم لردعهم االستراتيجي
ّ
ومرســاة االســتقرار اإلقليمي ,في
الوقت ذاته تفكــر اميركا وحكومة

جانب من عمليات االنسحاب من االراضي السورية

ترامب في حل مشكالتها الداخلية
 ,اضافــة الى قلــة واردات الشــرق
االوسط التي كانت تدر على اميركا
الشيء الكثير .
وفي الغالــب ،تنظر إســرائيل إلى
القــرار األميركي من خــال منظور
التهديــدات األكبــر ألمنها القومي
 وحتديــداً ،طموحات إيــران النوويةواإلقليميــة ،وجيشــها املؤلف من
الــوكالء الذين يبنــون قدراتهم في
اجلوار املباشر إلســرائيل .فمن خالل
هذا املنظور ،تكون النتيجة النهائية
سلبية.
ولكن مــاذا في جعبة ايــران ؟ وملاذا
هذا االهتمام في الشــان الســوري
مــن قبلهــا ؟ محاور مت نقاشــها
علــى طــاوالت مراكز الدراســات
االستراتيجية االســرائيلية بشكل
حثيــث وباحلاح شــديد  ,وجل ما مت
التوصــل اليه ان اليــران مخططات
واضحــة لتحويــل ســوريا املمزقة

جــراء احلروب الى ســاحة حرب ضد
اســرائيل  ,خاصة بعد أن تدمج مع
اجلبهة اللبنانية وبذلك يتم تطويق
اسرائيل من كل اجلهات وانشاء ارض
خصبة لسيطرة ايران الفعلية على
املنطقة .
اســرائيل من دورها كانت قد فهمت
ذلــك اخملطــط وقامــت باجــراءات
احترازيــة حيــث حددت إســرائيل
خطوطها احلمــر فيما يتعلق بتورط
إيران في سوريا وقامت بتنفيذها من
خالل العمليات العسكرية املستمرة
 وهي حملة ناجحة نسبيا ً ولكنهاتنطوي علــى خطر نشــوب صراع
إسرائيلي -إيراني أوسع نطاقاً.
مجابهة احللم التوسعي االيراني
ترامــب مــن ناحيته لــم يجد في
وجود جيشه املســلح على االراضي
الســورية اي فائــدة ملصالح اميركا
االمنيــة والقومية  ,واســرائيل من

ناحيتهــا التي تفكــر في مصاحلها
الدفاعيــة عــن نفســها ووجودها
الشرق أوســطي  ,أعربوا عن املهم
فــي اداء اكبــر للقــوات االميركية
جملابهة احالم ايران التوســعية ومنع
االســتمرار بأنشــطة ايران النووية
املثيــرة للقلق متضامنني في الوقت
ذاته مع كبار املســؤولني االميركيني
في البيت االبيــض الذين ربطوا في
األشهر األخيرة مرارا ً وتكرارا ً الوجود
العســكري األميركي املســتمر في
سوريا بالوجود اإليراني فيها.
ترامــب مــن ناحيته كان قد اشــار
في عدة محافل دولية وعســكرية
وحتى امــام البيت االبيض ,ان وجود
جيشه اجلرار على االراضي السورية
هو حملاربة تنظيم « داعش « االرهابي
ولم يكن وجوده ضمن اســتراتيجية
محاربة ايران والقضاء على احالمها
التوسعية  ,االمر الذي يؤكد متاما ان
الدور االميركي سيكون ضعيفا نوعا

ما في السنني املقبلة في تولي زمام
هذه احلملة االستباقية ضد التوسع
االيراني مع بقاء الدور االكبر ألميركا
فــي دعم اســرائيل واحلفــاظ على
وجودها .
بدورها شكلت العقوبات االقتصادية
األخيــرة ضغوطا ً على اســتثمارات
إيران اخلارجية ،ويشــعر املســؤولون
اإلســرائيليون بالقلق ألن االنسحاب
األميركي ســيؤثر علــى منطقتني
رئيستني )1( :قاعدة التنف ،واملنطقة
العازلة احمليطة بها في جنوب شرق
ســوريا التي يبلغ طولها خمســة
وخمســن كيلومتــراً ،وتقــع على
الطريق االســتراتيجي بــن بغداد
ودمشق ،و ( )2املنطقة الكردية شبه
املستقلة في شمال شــرق سوريا.
وقــد أعاقت هذه املناطــق (وخاصة
التنف) فروع املمــر الذي تخطط له
إيران والذي يصلها بالبحر املتوسط.
وباملثل ،يشعر األردن بالقلق إزاء إخالء

التنف ألن ذلك قد يســمح بنشــر
وكالء إيرانيني بالقرب من حدوده  ,مما
يشــكل مصدر قلق كبير بالنسبة
إلسرائيل التي تعد استقرار اململكة
أمرا ً حاسماً.
امــا مــن وجهــة نظــر احلكومة
الفلسطينية فانها ترى في التواجد
االميركي على االراضي السورية دعما
هائال السرائيل  ,اما املوقف الروسي
فقد سعى كل الســعي للحد من
التصرف االسرائيلي في سوريا منذ
ســقوط الطائرة في أيلــول ،حيث
ألقى اللوم على القوات اإلسرائيلية
نتيجة خطأ فادح ارتكبته الدفاعات
اجلوية لنظام األســد .وحتى اآلن ،لم
تنتعش العالقات الثنائية متاما ً بعد.
تكتيكات الدب الروسي
ويؤمن املســؤولون فــي وزارة الدفاع
اإلسرائيلية أن توجيه هذا اللوم إلى
إســرائيل كان أحد التكتيكات التي
تتبعها روســيا للحث على التوصل

إلى تفاهمات محتملة مع واشنطن
بشأن االنسحاب من سوريا ،من بني
قضايا أخرى .فوفقا ً لتقارير وســائل
اإلعــام الصــادرة مؤخــراً ،اتصلت
موسكو مبسؤولني إســرائيليني في
أيلول بشــأن فتح حوار مع الواليات
املتحــدة ،وذلك جزئيــا ً لإلعراب عن
رغبتها فــي طرد القــوات اإليرانية
ووكالئها من ســوريا .وفــي املقابل،
كان ســ ُيطلب من واشنطن جتميد
العقوبات االقتصادية املفروضة على
إيران أو تخفيفها ،وإخراج قواتها من
سوريا.
اســرائيل متيقنة في الوقت احلالي
ان عليها ان تتكيف بصورة احترازية
لالنســحاب االميركي من ســوريا
خاصة ان قرار انســحاب ترامب من
ســوريا اضاف شــيئا مــن االرتياح
اليران واحالمها التوســعية التي قد
تتخذ من منطقــة « التنف « مقرا
لتواجدها العسكري واالستخباراتي
 ,خاصة بعد ان قامت اســرائيل في
االونة االخيــرة الــى االعتماد على
روسيا بدال من اميركا واعادة صياغة
التفاهمــات واالتفاقيــات االمنية
خاصة فيما يشــمل االعتراف بضم
إســرائيل ملرتفعات اجلــوالن .وبينما
تبدو اإلدارة األميركية متنبهة لبعض
هــذه الطلبات وتبذل جهــدا ً كبيرا ً
للتخفيــف من االنطبــاع اإلقليمي
الســلبي لقرار الرئيس ترامبّ ،إل أن
اآلثــار الطويلة األجــل املترتبة على
الوضع مــا تزال تلوح فــي األفق وال
ميكن جتاهلها.
*مايكل هيرتسوغ ..عميد متقاعد
فــي «جيش الدفاع اإلســرائيلي»،
وزميل دولي في زمالة «ميلتون فاين»
في معهد واشنطن .وشغل سابقاً
منصب رئيس «قســم التخطيط
االســتراتيجي» فــي «اجليــش
اإلسرائيلي» ،ومدير املوظفني لعدة
وزراء دفاع إسرائيليني.
* عن معهد واشــنطن للدراســات
والبحوث االميركية
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االتصاالت :تخفيض أسعار كارتات
شحن شبكة الخطوط الالسلكية

متابعة الصباح الجديد:
كشــفت دراســة جديــدة عن
وجود مواد كيميائية ســامة ورمبا
مسببة للســرطان في حفاظات
األطفال في فرنسا.
ومن بني النتائج التي توصلت إليها
الدراســة ان مادة “الغليفوسات”
فــي بعــض احلفاظــات ،مــادة
كيميائية تســتعمل في مبيدات

معلومة:

مقارنــة بالشــبكات احملليــة
االخرى ،اذ يبلغ ســعرها داخل
املنظومــة ،خمســة دنانيــر
للدقيقــة ،فيما يبلغ ســعرها
مع بقية الشبكات االخرى50 ،

دينارا” ،منبها ً ان “سعر املكاملات
الدولية اقل بكثير من نظيرتها
بالشبكات االخرى”.
واشــار الى ان «التخفيض جاء
لتحقيــق عــروض تنافســية

ببغــداد واحملافظــات امــام
الشــركات االخــرى مــن اجل
االنتشــار وزيــادة االقبــال
لالســتفادة مــن خدماتهــا”،
مفصحا عــن “وجود دراســة
ً

عطست فأخرجت خاتمًا فقدته قبل 12
عامًا
لــم تتوا َن امرأة فــي البحث ملدة  12عامــا ً عن خامتها
املفضل بعد أن أضاعته ،لتعثــر عليه مؤخرا ً بطريقة
غريبة جداً ،وفي مكان «ال يخطر على البال».
وكانت خبيــرة التجميل أبيغيل تومبســون ،وهي من
منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا ،قد فقدت اخلامت
الذي قدمته لها والدتها في عيد ميالدها الثامن.
وذكرت وســائل إعالم بريطانية أن الشابة البالغة من
العمر  20عاماً ،الحظت خروج شــيء مــن أنفها بعد
أن انتابتها «نوبة عطس» شــديدة وهــي في منزلها،
ليتضح الحقا أنه اخلامت الذي فقدته عام .2007
واكتشــفت تومبســون اخلامت في اخملاط الذي خرج من
أنفها ،علــى وفق ما ذكرت صحــف «ديلي ميل» و»ذي
صن» و»ميرور» البريطانية.
وأشارت إلى أنها الحقا ً استنتجت أن اخلامت رمبا علق في
أنفها «بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها».

الــى دوائــر الدولــة اخملتلفــة
والتجمعــات التجاريــة التي
يتواجد املواطنون فيها بكثافة
في بغــداد واحملافظــات لزيادة
االقبــال على شــراء اخلطوط
الالسلكية”.
من جانب آخر نفت الوزارة على
لســان املتحدث االعالمي لها
ما نشــر في بعض الصفحات
األلكترونية بشآن عرض أحدى
خدماتهــا االتصالية ،والدعاية
والترويــج لهــذه اخلدمة ،على
حســاب اخلدمات التي تقدمها
الشــركات االهلية االخرى مثل
شركة آسيا سيل وزين وكورك
وغيرها.
كما تنفي نفيا ً قاطعا ً ما نشر
عن دعوتهــا ملقاطعة خدمات
هــذه الشــركات ،ألن وزارة
االتصاالت ليســت وصية على
خيــارات املســتهلك ،وال يحق
لهــا او لغيرها إطالق مثل هذه
الدعوات والتوجيهات.
لذا فإن الوزارة ستالحق قانونيا ً
كل من قام بنشــر وترويج هذا
املنشــور الكاذب ،الــذي يقرأ
بني ســطوره نوايا بــث الفرقة
واالختالف بني الوزارة والشركات
االخرى ،وخلق اجواء تنافســية
محمومة ،وغيــر ودية بني وزارة
االتصاالت والشــركات االخرى.
وقد اكــد املتحــدث االعالمي
للوزارة بأن اجلهات القانونية في
وزارة االتصــاالت قامت مبتابعة
املنشــور ،لغــرض الوصول الى
مــن يقــف خلفه ،واملباشــرة
باالجراءات القانونية بحقه.

متابعة الصباح الجديد:
كشفت وزارة االتصاالت ،أمس
الثالثاء عــن اتاحــة  400ألف
خط السلكي في بغداد وعموم
محافظــات البــاد ،فــي حني
أكدت تخفيض اســعار كارتات
تعبئتها مع اعداد خطة لزيادة
االقبال على شرائها.
وقال الوكيل االقدم للشــؤون
الفنيــة بالوزارة اميــر البياتي
في تصريــح صحفي :إن الوزارة
“صادقــت علــى تخفيــض
اســعار كارتــات التعبئــة
اخلاصة بالشــبكة الالسلكية،
مساهمة منها في توسيع دائرة
اســتعمال هذه املنظومة التي
تعد من املنظومات املهمة التي
يستعملها املواطن والعديد من
املؤسسات” ،كاشفة عن “بلوغ
عدد اخلطوط املتاحة والعاملة
فعليــا فــي الوقــت احلاضر،
 400ألــف موزعة بــن بغداد
واحملافظات”.
وأضاف البياتي ،أن “سعر الكارت
من فئــة العشــرة االف دينار،
أصبح ثمانية االف دينار ،ولفئة
 15ألــف دينار ،اصبح ســعره
عشــرة االف دينار ،اما الكارت
لفئة الـ  25الف دينار ،فأصبح
سعره  15ألف دينار” ،منوها بأن
“الكارت من فئة اخلمســة االف
دينار بقي على ســعره من دون
تغيير”.
وعد البياتي “اســعار املكاملات
ضمــن الشــبكة ،مخفضــة

ملتابعــة مدى اقبــال املواطنني
على اســتعمالها ،اضافة الى
عزمها تكليف اقسام التسويق
كفرق جوالة ومندوبني للتعريف
بخدمات هذه املنظومة وصوال

العزلة االجتماعية تزيد خطر الوفاة
المبكرة
حــذرت دراســة أميريكية مــن العزلــة االجتماعية،
وكشــفت أنها تزيد خطر اإلصابة مبرض الســرطان أو
الوفاة املبكرة.
وذكرت الدراســة ،إنه “بالنســبة ألصحــاب العرقية
البيضاء تزيد العزلة بشــكل كبيــر من خطر اإلصابة
بالســرطان ،وبالنســبة ألصحاب البشــرة السمراء
يتضاعف لديهم خطر املوت املبكر” ،مبينة أن “العزلة
االجتماعية التي يزيد فيها انقطاع االتصال مع اآلخرين
أو اجملتمع ،تضاعف من اخملاطر احلقيقية ألســباب املوت
خاصة خالل موســم األعياد ،إذ إنه وقت يشــعر فيه
الكثيرون بضرورة أن يكونوا محاطني بأحبائهم”.
وأضافت الدراسة ،أنه “دون اتصال بشري ،يرتفع ضغط
الــدم ،ويتزايد االلتهــاب ،وميارس العديــد العادات غير
الصحية ،التي تعمل على تسريع املشكالت الصحية،
وللتحقق من ذلك ،حلل فريــق البحث بيانات أكثر من
 ٥٨٠ألفا ً من البالغني املسجلني في دراسة عن الوقاية
مــن الســرطان ( ،)١٩٨٣-١٩٨٢وجــرى متابعة معدل
الوفيات حتى عام .٢٠١٢
كوب شاي يوميًا يقلل مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب
حلل علماء أستراليون بيانات دراسة استمرت  23عاما ً
وشملت  35ألف شــخص شــاركوا بها ،توصلوا من
خاللها إلى أن تناول كوب واحد من الشــاي يوميا ً يقلل
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقــال العلماء أن “تنــاول األطعمة التــي حتتوي على
نحــو 500ميلجرام من الفالفونويــد يحمي من ظهور
وتطور أمراض القلــب التاجية والســكتة الدماغية
وأمراض الشــرايني ،بحسب ما نشــرته مجلة “اليف
ساينس”.
واضــاف العلماء ،أن “الكمية املطلوبــة من هذه املادة
يحتويها كوب واحد من الشاي ،ونصحوا بالتوقف عن
التدخني والكحول ،ألنهما يبطالن فاعلية هذه املادة في
اجلسم”.

لطفلك
إحذري ..الحفاظات تسبب السرطان
ِ
األعشــاب الضــارة ،والتي عدت
العام املاضي ســببا ً فــي إصابة
أميركي مبرض السرطان.
وقــال اخلبــراء الذيــن أجــروا
التحقيقــات ،إنهــم وجــدوا «
مســتويات عالية بنحو خطير»
من املواد التي ميكن أن تلحق ضررا ً
باألطفال ،وحثوا الشــركات على
التوقف عن استعمالها.

وقالــت حكومــة البــاد إنهــا
ســتعطي الشــركات املصنعة
 15يو ًمــا التخــاذ خطــوات نحو
التخلــص التدريجي مــن املواد
الكيميائية الضارة.
واكتشــف وجــود هــذه املــواد
الكيميائية فــي احلفاظات التي
تباع في محال “الســوبر ماركت”
مــن قبــل الوكالة الفرنســية

لألغذية والبيئة والصحة املهنية
والسالمة (.)ANSES
ووفقا ملــا ذكرته الوكالــة فإنه
“بعد الدراسات التي أجريت على
احلفاظات وكيفية اســتعمالها
 ،عثــرت الوكالة علــى أدلة على
وجود العديد من املواد الكيميائية
عند مســتويات عالية بشــكل
خطير”.

متابعة الصباح الجديد:
يعكف عمالق محــركات البحث على اإلنترنت
غوغــل علــى توســيع خدماته ملســتعملي
الشبكة العنكبوتية من خالل استغالل تطبيق
غوغل ديو  Google Duoالشهير للدردشة عبر
الفيديو وطرحة للمستخدمني خالل األسابيع
املقبلة.
وســيقوم غوغل بإصدار نسخة من تطبيق ديو
للمحادثة ليصبح متاحا على املتصفح غوغل
كروم ،إضافة إلى املتصفحات املنافسة األخرى
مثل موزيــا فايرفوكس وأبل ســافاري ،إضافة
إلى توفيره على شــكل تطبيق منفصل ميكن
احلصول عليه من متجر غوغل بالي أو متجر أبل.
ويعني هذا توســيع خدمة غوغل ديو للوصول
إلى مســتعملني أكثر .إال أنه من غير الواضح
حتى اآلن فيما إذا كانت نسخة إصدار التطبيق
على الويب ستشــمل جميــع الوظائف التي
يتمتع بها التطبيق املنفصل.
ولكن من املرجح أن تتضمــن ،في األقل ،ميزات
 Duoاألساسية مثل نوك نوك « knock knock
والقدرة على ترك رسائل بالفيديو «.
وقدم عمالق اإلنترنــت غوغل ميزات جديدة إلى
تطبيق الدردشــة املرئية الشهير من وقت آلخر
من بينهــا إجراء املكاملــات اجلماعية بالفيديو،

ووفقــا ً للدراســة ،فــإن
“الغليفوســات” ،من بــن املواد
الكيميائيــة الضــارة التي عثر
عليها في احلفاظات الشــعبية
في البالد.
وتصــدرت هــذه املــادة عناوين
الصحــف فــي العــام املاضي
عندما أقنع ،ديوين جونسون ،وهو
حارس غابة فــي كاليفورنيا يبلغ

أفقي

عمودي

 – 1األســم الثاني لشــاعر
عربي معاصر
 – 2ممثلة مصرية – مسرحية
لفيروز
 – 3وضع خلسة – نسبة إلى
لغة سامية
–4وقعةلنبليون– متشابهان
 – 5متشــابهة – فاكهــة
صيفية
 – 6نصف أريج – مركز قضاء
 – 7جمع سلك – خمرة
 – 8يخفيه – سقي
 – 9مدينة في شمال الهند .

 – 1دولة أسيوية
 – 2مدينة أميركية
 – 3هــرب – مثل – جدها في
والد
 – 4يســجن – عاصمــة
أفريقية
 – 5زعيم نازي – بحر
 – 6جدها في أيوبي – جنيعها
 – 7خاط الثوب – لدى
 – 8ينظرون – أشاهد
 – 9كلمتــان  :أحد األنبياء +
رتبة عسكرية .

حظك اليوم
وهو ما يدعمه حاليــا تطبيق فيس تامي من أبل
من خالل االتصال اجلماعي بـ 32مســتعمالً في
وقت واحد.
وستدعم خاصية محادثات الفيديو على الويب
من غوغل االتصال اجلماعي ملا يصل إلى سبعة

لقطة

أشخاص في كل مرة.
يحتاج املســتعملون أوال ً إلى إنشاء مجموعة
حتتوي على جهات االتصال التي يرغبون في إجراء
دردشة بالصوت والصورة معها ،ثم ميكنهم بدء
مكاملة مع اجلميع في الوقت نفسه.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

مهنيا :تشعر بالق ّوة على مواجهة الظروف
الطارئة وتتمتّع بإرادة قو ّية حيوية عظيمة
تؤهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــ ّوق
ّ
عاطفياً :باإلمكان حماية اســتقرار العالقة
واملستجدات.
شرط التعاطي مع الظروف
ّ

مهنياً :يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك
ّ
متكالً علــى اآلخرين في بعــض الواجبات
واملســؤوليات عاطفياً :تشعر بالغبطة في
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك
وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنياً :تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين
ّ
وتنفــذ رغباتك ،أو تتلقى ما يســعدك من
معلومات وأخبار عاطفياً :ال حتاسب احلبيب
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن
أفضل في املدة األخيرة.

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها،
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكنّك
تتخطى املرحلة ّ
بأقل ضرر ممكن عاطفياً :كن
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما
تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً :قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون
تشغلك عن املشاريع اجلديدة ،أو رمبا تصطدم
بأحد الزمالء ،مــا يولد جوا ً قامتــا ً عاطفياً:
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع
الشريك كما هي العادة.

مهنياً :تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة
وجدارة عاطفيــاً :بعض االنفعاالت واملواقف
الســلب ّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير
احلساسيات بينك وبني الشريك.

العذراء

العقرب

القوس

مهنيــاً :لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً:
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشنّج
النه يزيد الطني ب ّله.

مهنيــاً :يو ّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة
ولقاءات وتغييرا ً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة
فتقدم بال خوف عاطفياً :عالقتك العاطفية
تكون مميزة ،السفر مع الشريك مشروعكما
املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنيــاً :تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط
بصداقات مهمة ،محبة الزمــاء تزداد يوما ً
بعد يوم ،والفضل طريقــة معاجلتك األمور
بصدق وشفافية عاطفياً :تعرف جيدا ً كيف
تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

الدلو

الجدي

الحوت

مهنياً :احلظــوظ تتراجع عــن دعمك ،بعد
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة ،وتخضع
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل
عاطفياً :تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة
واملصاحلة ،من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً :حضورك الالفت وشخصيتك القوية
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل،
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع
عاطفياً :أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك
وجتنّب النزاعات والدعاوى القضائية.

مهنياً :يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً:
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي  ..تنتظرك
مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

أجواء بغدادية ممطرة «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

من العمر  46عامــاً ،احملكمة بأن
مبيد األعشاب قد سبب إصابته
بالسرطان.
ومن بــن املواد األخــرى التي عثر
عليها فــي حفاظــات األطفال
“بيوتيل فينيــل ميثيل بروبيونال”
الــذي يســتخدم فــي منتجات
التجميل ،وبعض الهيدروكربونات
العطرية.

كلمات متقاطعة

غوغل ..ثورة مبتكرة في «مكالمات الفيديو» عبر اإلنترنت

13

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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مشوار كيروش مع منتخب إيران يصل إلى نهايته

يوفنتوس يعلن انتقال

قطـر تتجـاوز عقبـة اإلمـارات وتقطـع

بنعطية إلى الدحيل

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن نادي يوفنتــوس اإليطالي عن رحيــل مدافعه
املغربــي مهدي بنعطية إلى نــادي الدحيل القطري.
أكد يوفنتــوس بطل الدوري اإليطالي في بيان نشــر
على موقعه الرســمي عبر اإلنترنت أ ّن الدولي املغربي
بنعطية انتقل إلى الدحيل بطل الدوري القطري.
وجاء في بيان يوفنتوس الذي كان عنوانه شــكرا ً على
كل شــيء ،مهدي« :يوفنتوس يقول وداعا ً لبنعطية
بعد موســمني ونصف».وأضاف يوفنتــوس أنّه يعلن
اتفاقه مع نادي الدحيل على رحيل بنعطية ( 31عاماً)
إلى صفــوف الفريق القطري.ويحتــل الدحيل املركز
الثانــي في الدوري القطري حاليــا ً بفارق نقطتني عن
السد املتصدر.

الصربي ميهايلوفيتش
مدربا لبولونيا

روما ـ وكاالت:
أعلــن نادي بولونيــا اإليطالي لكرة القــدم أول أمس
إقالة املدرب فيليبو إينزاغي وتعيني الصربي سينيسا
ميهايلوفيتش بدال ً منه.ولم ترق اخلســارة القاســية
التي تعــرض لها بولونيــا األحد علــى ملعبه أمام
فروزينوني صاحــب املركز قبل األخيــر صفر -4ملالك
النادي ،الكندي جوي سابوتو.ولم يحقق بولونيا بقيادة
إينزاغي ( 45عاما) سوى فوزين على روما وأودينيزي في
أيلــول  ،وهو يقبع في املركز الثامن عشــر برصيد 14
نقطة أمام فروزينوني وبفارق نقطة واحدة عنه.
وشــكر بولونيا إينزاغي ،املدرب الســابق مليالن ،على
«العمل الذي قام به بشغف ومهنية» منذ قدومه في
حزيران .2018وأضاف النادي أن املدرب السابق لبولونيا
ميهايلوفيتش وقع عقدا حتــى  30حزيران  ،مع خيار
التمديد له ملوســم .2020-2019وبدأ ميهايلوفيتش
( 49عاماً) مســيرته التدريبية مساعدا ً ملدب املنتخب
اإليطالي حاليا ً روبرتو مانشــيني ،في إنتر ميالن عام
 ،2006ثــم تولى اإلشــراف على بولونيا في موســم
.2009-2008وكان مدرب منتخب صربيا ً السابق اقيل
من تدريب سبورتينغ البرتغالي في حزيران املاضي بعد
ســبعة أيام فقط من العمل معه ،لكنه ميلك جتربة
واســعة في إيطاليا حيث أشرف على أندية فيورنتينا
وكاتانيا وسمبدوريا وميالن وتورينو.
وأمضى الدولي الســابق في منتخب يوغوســافيا،
معظم مسيرته كالعب في الدوري اإليطالي مع روما،
سمبدوريا ،التسيو وانتر ميالن.وأحرز بولونيا لقب بطل
الدوري اإليطالي سبع مرات آخرها عام .1964

أتلتيكو مدريد

يعلن ضم موراتا
مدريد ـ وكاالت:
أعلن اتلتيكــو مدريد ،وصيف البطــل وثاني الدوري
اإلســباني لكرة القدم ،ضم املهاجــم الدولي ألفارو
موراتا من تشيلســي اإلنكليزي مبوجــب عقد إعارة
ملوسم ونصف.وســيدخل ألفارو الذي دافع عن ألوان
اتلتيكو مع الفرق السنية قبل االنتقال إلى جاره ريال
مدريد ،في منافســة مع الفرنســي أنطوان غريزمان
واإلسباني اآلخر دييغو كوستا.
وكان موراتا الذي ســيدافع عن ألوان الفريق األول في
نادي العاصمة ملوســم ونصف ،أجرى أول أمس الزيارة
الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد ،وقال
الالعب البالغ  26عاما ً أمام عدســات الكاميرات «كل
شيء سار على ما يرام».

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

تشيلسي ـ بورنموث
ليستر سيتي ـ ليفربول

مساء
10:45
ً
مساء
11:00
ً

إسبانيول ـ بيتيس
إشبيلية ـ برشلونة

مساء
9:30
ً
مساء
11:30
ً

كأس ملك إسبانيا

تقرير

رياضة

بطاقـة العبـور إلـى النهائـي التاريخـي
أبو ظبي ـ وكاالت:
تأهلــت قطر إلــى نهائي كأس
آســيا ألول مــرة فــي تاريخها
بفوزهــا علــى أصحــاب األرض
برباعيــة بيضاء ..وفــاز منتخب
قطــر برباعيــة نظيفــة على
اإلمارات مســاء أمس في نصف
نهائــي كأس آســيا – اإلمارات
 ،2019ليضرب موعدا ً مع اليابان
في النهائي.
وتنــاوب على رباعيــة قطر ّ
كل
مــن خوخي بوعــام ( )22واملعز
علي ( )37وحسن الهيدوس ()81
والبديل حامد إسماعيل (،)3+90
في مباراة شهدت طرد إسماعيل
أحمد من اجلانب اإلماراتي (.)1+90
وكان العنابي الطــرف األفضل
في ّ
كل شيء وعرف كيف يترجم
فرصــه ويحافظ علــى أعصابه
خــال الدقائق التســعني ،كما
استمر حارسه ســعد الشيب
في احلفاظ على نظافة شباكه
للمــرة السادســة تواليــا ً في
البطولة.وعزّز املعز علي صدارته
لترتيب هدافي البطولة برصيد
ثمانية أهداف.
إلى ذلــك ،أعلن كارلوس كيروش
انتهــاء مهمتــه مــع املنتخب
اإليرانــي بعد اخلــروج من نصف
نهائي كأس آسيا أمام املنتخب
الياباني.
وتأتي هــذه اخلطوة بعــد ثمان
ســنوات مــن العمــل للمدرب
البرتغالي مــع املنتخب اإليراني

فرحة قطرية بالتأهل
والتي بدأت في نيسان عام ،2011
حيث أســهم كيروش في وضع
الكــرة اإليرانية علــى اخلريطة
العاملية من خالل التأهل ملونديال

روسيا وتقدمي أداء كبير.
كما صنفت إيران في املركز األول
عام  2013آســيويا ً حتت قيادته
وكان من املقــرر أن ينتهي عقد

مانشستر يونايتد في مواجهة نارية
أمام تشيلسي بكأس االتحاد اإلنجليزي
لندن ـ وكاالت:
اســفرت قرعــة الــدور اخلامس
ببطولة كأس االحتاد اإلجنليزي عن
مواجهة نارية ســوف جتمع نادي
تشيلســي بنظيره مانشســتر
يونايتد.وكان مانشســتر يونايتد
قد جنح في تخطي نظيره أرسنال
في قمة الدور الرابع قبل ان تسفر
القرعة عن مواجهة نارية جديدة

بينه وبني تشيلسي.
وفيمــا يلــي مواجهــات الــدور
اخلامــس بالبطولــة :فــي قمة
املواجهــات يلتقــي تشيلســي
مبنافســه مانشســتر يونايتــد،
وبريســتول ســيتي يالقي الفائز
من وولفرهامبتون وشيرســبوري
تاون ،ويلعب ميلويل امام وميبلدون،
فيما يلتقي مانشســتر ســيتي

مع الفائز مــن ميدلزبره ونيوبورت
كاونتي ،في حني يلعب ســوانزي
ســيتي امام الفائز من برنتفورد
وبارنــت ،ويواجه دونكســتر روفرز
منافسه كريستال باالس ،ويلعب
اتفــورد امام الفائز من كوينز بارك
رينجرز وبورتسموث ،ويالقي ديربي
كاونتــي فريق الفائز مــن برايتون
ووست بروميتش ألبيون.

موراي يخضع لعملية جراحية
لندن ـ وكاالت:
قال آنــدي مــوراي العــب التنس
املصنّــف األول عامليا ســابقا على
انســتغرام أمس ،إنه خضع جلراحة
في الفخذ في لندن.
وعانى موراي ( 31عاما) الفائز بثالثة

ألقاب فــي البطوالت األربع الكبرى
الستعادة مســتواه منذ خضوعه
جلراحة في كانون الثاني  2018وخرج
من الدور األول في بطولة أستراليا
املفتوحــة .وكان قد أعلن قبل تلك
البطولة أنها قد تكون األخيرة في

مســيرته االحترافية .وكتب موراي
على انستغرام عقب اجلراحة أمس
االول «أملــك اآلن فخــذا حديديا».
وتابع «أشــعر ببعض آثــار اجلراحة
لكنــي أمتنى أن تضــع نهاية لأللم
الذي كان يالزمني في الفخذ».

أوجييه يحرز المركز األول في رالي مونتي كارلو
باريس ـ وكاالت:
أحــرز الفرنســي سيباســتيان
أوجييه ،بطل العالم في املواسم
الستة األخيرة ،األحد املركز األول
في رالــي مونتي كارلــو ،املرحلة
األولى من بطولــة العالم 2019
للراليات.وهو الفوز األول ألوجييه
على منت ســيارة ســيتروين منذ
 ،2011مانحا ً الصانع الفرنســي
الفوز رقم  100في سباقات الرالي.

وحــل البلجيكي تييــري نوفيل
(هيونداي) ثانيا بفارق  2.2ثانيتني،
وجاء االستوني أوت تاناك (تويوتا)
ثالثــا بفــارق كبيــر وصــل الى
 2:15.2دقيقتني.وهــو الفوز األول
ألوجييــه في مونتــي كارلو منذ
 ،2014رافعا عــدد انتصاراته الى
ســبعة ومعادال الرقم القياسي
ملواطنه سيباســتيان لوب ،بطل
العالم تســع مرات والذي اكتفى

في بداية مشــواره مــع هيونداي
باملركز الرابع بفــارق  13ثانية عن
صاحب املركز الثالث.وفاز أوجييه
مبرحلتني خاصتني فقط من أصل
 16مرحلة :اخلامسة والسادسة،
واألخيرة مشــاركة مع الفنلندي
ياري-ماتــي التفاال الــذي حل في
املركز اخلامس ،بينمــا كان تاناك
األكثر فــوزا باملراحــل اخلاصة (7
مراحل) تاله نوفيل ( 3مراحل).

كيروش تلقائيا ً بعد كأس آســيا
وتشير تقارير عديدة إلى اقتراب
كيــروش مــن تدريــب املنتخب
الكولومبي.

وقدمــت اليابــان أدا ًء مغايــرا ً
لذاك الــذي ظهــرت عليه في
املباريات الســابقة وتأهلت إلى
نهائــي كاس آســيا – اإلمارات

 2019متجــاوزة إيران التي كانت
املرشــحة األولى للقب.تغلبت
اليابان على إيــران  0-3أول أمس
في نصف نهائي كأس آســيا –
اإلمارات  2019لتحجز مكانا ً لها
في النهائي.
وأدارت اليابــان مباراتها مع إيران
كما تريد فلــم تتراجع للخلف
وتيقّ ــظ جنومهــا لترقب العبي
إيــران لألخطــاء الدفاعية ،كما
لعبــت علــى صافــرة احلكم،
لتصعد للنهائي.
وســجل يويــا أوســاكو هدف
ّ
اليابــان األول مــن ضربــة رأس
مستفيدا ً من انشــغال العبي
إيران باالعتراض على احلكم ()56
قبــل أن يضيف الهــدف الثاني
من ركلة جــزاء متّ تثبيتها عقب
العــودة لتقنية الفيديــو (،)67
ثم أتى الثالث من هاراغوتشــي
في الوقت بــدل الضائع مترجما ً
هجمة مرتدة (.)2+90
مــن جانبه ،أكد قائــد املنتخب
اإليرانــي أشــكان ديجاغــاه أن
منتخب بالده كانت له األفضلية
في الشــوط األول ومــع بداية
الشــوط الثانــي حتــى وقعت
الهفوة الدفاعيــة القاتلة التي
كلفــت فريقه اســتقبال هدف
التقدم للمنتخب الياباني والذي
مثل نقطــة حتول فــي املباراة..
فيمــا ،أبدى مايا يوشــيدا قائد
املنتخب الياباني رضاه التام عن
األداء الــذي قدمــه الفريق أمام
املنتخــب اإليرانــي ممــا أدى إلى
فوزهم أول أمس بنتيجة .0 - 3

غولدن ستايت يواصل بسط
سيطرته على الـ NBA
نيويورك ـ وكاالت:
واصل النجم ســتيفن كوري تألقه
وقاد فريقه غولدن ســتايت ووريرز،
حامل اللقب في العامني األخيرين،
إلى فوز كبير علــى مضيفه إنديانا
بايسرز  100-132أول أمس ،في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني.
وســجل كوري ،أفضــل العب في
الــدوري مرتني 26 ،نقطــة بينها 6
ثالثيات ليصبح أول العب في تاريخ
الدوري يسجل  200رمية ثالثية على
األقل في ســبعة مواسم متتالية.
وضرب كــوري بقوة في بداية املباراة
وسجل  23نقطة قبل نهاية الشوط
األول ليضع فريقه على سكة الفوز
احلادي عشــر على التوالي ،وهو رقم
قياسي هذا املوسم ،واخلامس تواليا ً
في مبارياته اخلمــس األخيرة خارج
قواعده .واســتعاد غولدن ستايت
توازنــه بعد بداية موســم صعبة
فحقق فــوزه الـ 36فــي  50مباراة
وعزّز صدارتــه في املنطقة الغربية.
وفضــاً عن تألق كوري الذي حقق 6
متابعات و 3متريرات حاسمة في 27
دقيقة ،بــرز العب االرتكاز دمياركوس
كازنس الذي خاض مباراته اخلامسة
فقط بعد غياب فترة طويلة بسبب
إصابة في وتر أخيل ،بتســجيله 22
نقطة في  25دقيقة.
وســقط كازنس بقــوة على األرض
إثــر خطــأ ارتكبه مايلــز تورنر في
الربــع األول ،وقال شــارحا ً نهوضه
البطيء بعد السقوط «لم أتعرض
إلى إصابة ،لكنني شــعرت بالفزع
أكثر بســبب الســقوط».واكتفى

ستيفن كوري في مباراة سابقة
النجم كيفن دورانت بتســجيل 16
نقطــة مع  7متريرات حاســمة في
نصف ساعة من اللعب ،وهي الغلة
ذاتها التي سجلها كالي طومسون
في  32دقيقــة ،فيما أراح كير جنمه
دراميوند غرين.
وســجل تورنــر  16نقطــة مع 6
متابعــات وكان األفضل في صفوف
إنديانا بيســرز الذي افتقد خدمات
صانع ألعابه فيكتــور أوالديبو الذي
سيغيب حتى نهاية املوسم بسبب
خضوعه لعمليــة جراحية لعالج
الوتر املتضــرر في قدمــه اليمنى
بسبب إصابته األربعاء املاضي.
وتعــرض أوالديبــو املولــود ألب
ســيراليوني وأم نيجيرية ،لالصابة
عندمــا كان يدافــع عــن منطقة
فريقه في وجه الكاميروني باسكال
ســياكام في نهاية الربع الثاني من

املباراة التي فاز فيها بايســرز على
تورونتو رابتــورز .106-110وأوالديبو
البالغ  26عاما ً هو أفضل مســجل
لبايسرز مبعدل وسطي  19.2نقطة
في املبــاراة مــع  5.6متابعات و5.2
متريرات حاسمة.
ولم يجد بوســطن ســلتيكس أي
صعوبــة فــي الفوز علــى ضيفه
بروكلني نتــس  104-112رغم غياب
جنمــه كايري إيرفينــغ الذي تعرض
إلصابة في وركه األيســر في املباراة
التي خســرها أمام غولدن ستايت
السبت.
فــي بقيــة املباريات ،خســر لوس
أجنليس كليبيرز أمام أتالنتا هوكس
 123 - 118وممفيــس غريزليــز أمام
دنفــر ناغتــس  ،95 - 92فيمــا فاز
تشــارلوت هورنتس علــى نيويورك
نيكس .92 - 101

معاقبة مرسيليا باقفال مدرجات فيلودروم كتدبير وقائي

باريس سان جيرمان يعلن ضم األرجنتيني باريديس
باريس ـ وكاالت:

أعلن باريس ســان جيرمــان متصدر
الدوري الفرنسي ضم متوسط امليدان
الدولي األرجنتيني ليانــدرو باريديس
قادما ً من زينيت ســان بطرســبيرغ
الروســي.وأكد النادي الباريســي في
بيان لــه على موقعه الرســمي على
االنترنــت أن الالعــب األرجنتيني وقع
عقدا ً بأربعة أعوام ونصف مع الفريق،
بعــد أن جتــاوز الفحوصــات الطبية
مبستشــفى أســبيتار بالعاصمــة
القطرية الدوحة ..وسيرتدي باريديس
القميص رقم  8مــع فريق العاصمة
الفرنســية الذي يســتعد ملواجهة
مرتقبة الشهر القادم أمام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا.
ولعــب األرجنتيني البالــغ ( 25عاماً)
مع منتخب «راقصي التانغو» تســع
مباريات دولية ،لكنه لم يشــارك في
كأس العالم في روســيا  ،2018علما ً

أنه بدأ مسيرته مع فريق بوكا جونيورز
قبل أن ينتقل إلى قارة أوروبا حيث دافع
في الدوري اإليطالي عــن ألوان أندية
كييفو فيرونــا ( )2014وروما اإليطالي
( )2017-2014وإمبولــي (2016-2015
على ســبيل اإلعارة) ،قبل انتقاله إلى
زينيت (.)2019 2017-
ورحب رئيــس النادي ناصــر اخلليفي
ّ
بانضمام باريديس قائالً« :نحن سعداء
جــدا ً باســتقبال ليانــدرو باريديس
فــي عائلــة باريــس ســان جيرمان،
ليانــدرو يحمل معه قــوة كرة القدم
األرجنتينية ،مقاتل فــي كل األوقات
ولديه مهارات عالية».
من جهته عبــر الدولــي األرجنتيني
عن ســعادته باالنضمام إلى العمالق
الفرنســي قائالً« :أشــعر بفخر كبير
النضمامي إلى باريس ســان جيرمان،
بعد جتربتي في إيطاليا وروســيا لدي
اآلن فرصــة رائعة ليــس خلوض جتربة
جديدة فقط بل للدفاع عن ألوان أحد
أكبر األندية في العالم ،أشكر الرئيس
واملدرب علــى الثقة التــي منحوني

باريديس

إياها».
من جانب اخر ،تلقى مرســيليا الذي
يعاني األمريــن هذا املوســم ،ضربة
اضافية موجعــة بعدما عاقبته جلنة
االنضباط في رابطة الدوري الفرنسي
لكرة القدم باقفــال مدرجات ملعبه
«فيلودروم» بشــكل كامــل كتدبير
وقائي ،علــى خلفية االحــداث التي
حصلــت اجلمعة ضد ليــل ( )2-1في
املرحلة الثانية والعشرين.
وقالت جلنــة االنضباط التــي عقدا
اجتماعا اســتثنائيا أول أمس للبحث
مبــا حصل فــي املباراة ضــد ليل ،أنه
«نظــرا لطبيعة وخطــورة ما حصل،
قررت اللجنــة وضع امللف قيد الدرس،
وخالل مدة هذا اإلجراء وكتدبير وقائي،
ســيغلق ملعــب +أوراجن فيلــدوروم+
بشكل كامل».
وتوقفت مباراة اجلمعة ملدة  35دقيقة
بســبب رمي مفرقعات نارية بالقرب
من العبي الفريــق املضيف الهولندي
كيفن سترومتان وجوردان أمافي وحكم
التماس ،ما اضطر احلكم للتدخل في

الدقيقــة  ،57وارســال الفريقني الى
غرف املالبس حلني تأمني سالمة امللعب.
وســيضطر النادي املتوســطي الذي
يحتل املركز الثامن بفارق  9نقاط عن
املركز الثالث املؤهــل الى دوري أبطال
أوروبا املوســم املقبــل بعدما اكتفى
بفوز يتيم في املراحل السبع األخيرة،
الى خــوض مباراته املقبلة على أرضه
ضد بوردو في  5شباط/فبراير (مؤجلة
من املرحلــة  )18مبدرجات خالية ،ورمبا
ضد أميان في  16منــه إذا أبقي على
االجراء الوقائي.
ولن تكون املرة األولى التي يلعب فيها
مرســيليا على أرضه دون جمهور هذا
املوسم ،إذ بدأ مشــواره في مسابقة
«يوروبا ليغ» ضد اينتراخت رانكفورت
األملاني فــي  20أيلول/ســبتمبر أمام
مدرجات خاليــة نتيجــة مخالفات
جلمهوره املوسم املاضي في املسابقة
القارية ،السيما رمي املفرقعات النارية
قبل املبــاراة النهائية التي أقيمت في
ليون ضــد أتلتيكو مدريد اإلســباني
(صفر.)-3
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الجوية يعود غانما من البصرة  ..واليوم  3مباريات في الممتاز

فالح الناصر

اتحاد الكرة يفاتح  6دول للمشاركة في بطولة الصداقة الثانية
إعالم اتحاد الكرة
فــاحت االحتاد املركزي لكــرة القدم
 6احتــادات شــقيقة وصديقــة
موافقاتهــا
الســتحصال
للمشــاركة في بطولة الصداقة
الثانيــة التي ســينظمها االحتاد
للمــدة مــن  18ولغايــة  26آذار
املقبل.
وقال امني سر االحتاد املركزي لكرة
القــدم الدكتور صبــاح رضا :ان
االحتاد فاحت احتادات دول «أوزبكستان
وســلطنة عمــان واإلمــارات
والكويت والسعودية ولبنان» من
اجل مشاركة منتخباتها الكروية
في بطولة الصداقة الثانية التي
ستقام في شــهر اذار املقبل وفي
ايام الفيفا داي حتديدا ..واضاف :ان
االحتاد بانتظار املوافقات الرسمية
من قبــل االحتادات املشــار إليها
اعــاه بغيــة مخاطبــة اجلهات
املعنيــة الداخليــة واخلارجيــة
لتنظيم األمور الفنيــة واإلدارية
اخلاصة بالبطولة.
يشــار إلى ان االحتــاد نظم العام
املاضي فــي محافظــة البصرة
بطولة الصداقة االولى مبشاركة
منتخبنــا الوطنــي إلــى جانب
منتخبي قطر وسوريا وفاز بلقبها
املنتخب القطري الشقيق.
إلى ذلك ،متكن فريق القوة اجلوية
مــن الفــوز على مضيفــه فريق
البحري بثالثة أهداف مقابل هدف

من لقاء الوطني وسوريا في بطولة الصداقة االولى

مساعي القناع نادي الشرطة بالتخلي عن ميمي
بغداد ـ الصباح الجديد:
يتواجد والد وشقيق الالعب علي
عدنان ،في مقر نادي الشرطة من
أجل اقنــاع إدارة النادي بالتخلي
عن خدمــات جنمــه مهند علي
"ميمي" في االنتقاالت الشتوية
اجلارية.
وقــال مصدر مقــرب من الالعب
في حديــث لـ الســومرية نيوز،
إن "والــد الالعــب علــي عدنان
وشقيقه كاظم عدنان ،يتواجدان
برفقة شــخص يدعي انه وكيل
أعمــال العبــن في مقــر نادي
الشرطة".واوضح أن "االشخاص
الثالثة يتواجدون فــي مقر نادي
الشرطة من اجل حث االدارة على
االستغناء عن ميمي للفريق الذي
جلبه وكيل أعمــال علي عدنان،
املصري كريستني امييلي".
ولفــت املصدر الــذي فضل عدم

مهند علي
الكشــف عن اســمه إلــى أن
"الثالثي عرض على ادارة الشرطة
عدة عــروض اوروبية مــن بينها
عروض من ايطاليا وتركيا".
وفي تطور الحــق ،أوردت انباء ان

مهند علي ميمي ســينضم إلى
نــادي يوفنتوس الرديــف ،بعقد
ميتدد الئ  3ســنوات  3.46مليون
يورو ،مع املتغيرات واحلوافز 1900
دوالر سنويآ.

أحمد ياسين ينضم رسميا لصفوف هاكن
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نــادي هاكن الســويدي،
تعاقــده رســميا ً مــع العب
املنتخب الوطني احمد ياسني،
لتعزيــز صفــوف الفريــق في
املوسم املقبل.
وذكــر النــادي عبــر موقعــه
الرســمي أن «الالعــب احمد
ياســن انتقــل الــى صفوف
الفريــق لعقــد ميتــد لثــاث
سنوات».ونقل املوقع تصريحات
ياســن بالقول ،إن «لدينا فريق
جيــد واالن ميكننا القتال ،يجب
أن نهــدف إلــى الصعــود في
الترتيب وســيكون ذلك جيداً».
وكان احمد ياســن قد فسخ
عقده مع نادي اخلــور القطري
بالتراضي.وشــارك ياســن مع
املنتخب الوطنــي في نهائيات
كأس آسيا املقامة منافساتها
حاليا ً فـي االمـارات.
وسبق لياســن وان مثل هاكن

واحد في املباراة التي اقيمت امس
في ملعب الزبير مبحافظة البصرة
ضمن الدور الرابع عشــر من من
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز.
وتقــام اليوم االربعــاء  3مباريات،
حيث ســيحتضن ملعب التاجي
مباراة احلدود وامانة بغداد التي مت
تأجيلها الى اليوم االربعاء بدال من
أمس بسبب عدم صالحية امللعب،
وسيلتقي فريقا امليناء والديوانية
فــي ملعــب الفيحاء مــن دون
جمهور بقرار من جلنة االنضباط،
ونفط الوســط يســتقبل نفط
ميســان في ملعــب النجف .اما
في يوم اخلميس ،فستكون هناك
اربع مواجهات ،حيث يشــد فريق
الشــرطة رحاله ليواجــه فريق
الســماوة في ملعبــه ،ويلتقي
فريق الصناعات الكهربائية فريق
النفط في ملعب التاجي ،ويالعب
فريق النجف فريق اربيل في ملعب
االول من دون جمهــور أيضا بقرار
جلنة االنضباط ،ويســتقبل فريق
الكرخ فريق احلســن في ملعبه،
وتختتم اجلولة يوم اجلمعة بلقاءي
الطلبة ونفــط اجلنوب في ملعب
الصناعة ،والكهربــاء والزوراء في
ملعب التاجي.
علما ان جميع املباريات ســتقام
في الســاعة الثانيــة والنصف
ظهرا بإســتثناء املباراتني اللتني
ســيحتضنهما ملعــب النجف
الدولي فســتكونان في الساعة
الرابعة و 45دقيقة مسا ًء.

سلة النفط في بطولة دبي الدولية
المركز اإلعالمي لنادي النفط:
يشــارك فريق النفط العراقي
لكرة الســلة فــي بطولة دبي
الدولية التي تنطلق في مدينة
دبــي اإلماراتيــة للمــدة من
االول وحتى العاشــر من شهر
شــباط املقبل ،وتاتي مشاركة
فريق النفــط تلبيــة للدعوة
التــي قدمتها اللجنة املنظمة
للفريق.
وحتظــى بطولة دبــي الدولية
بســمعة جيدة ومبشاركة فرق
قوية حيث تشــارك في بطولة
هذا العام عشــر فرق قسمت
الى مجموعتــن حيث ضمت
اجملموعة االولى فرق الهومتمن
من لبنان وفريق مايتي سبورت
من الفلبــن وفريــق اجلامعة
االمريكيــة فــي دبــي وفريق
الوحــدة الســوري باالضافــة
ملنتخب األمــارات فيما ضمت
اجملموعــة الثانية فــرق النادي

سلة النفط

اللبناني وبيروت كلوب من لبنان
ونادي سال من املغرب ومنتخب
االردن اضافـــة لفريـق النفـط
العراقـي.
واكد مدرب فريق النفط الكابنت
خالد يحيى ان البطولة فرصة
حقيقية لفريــق النفط خلوض
منافســات قويــة للوصــول

بالفريق ملستويات اعلى.
وأكــد ان فريق النفــط جاهز
لتقــدمي مســتوى مميــز فــي
البطولة ومبديا شــكرة الدارة
فريق النفط التي وفرت للفريق
كل شــي من اجل املشــاركة
بشكل مثالي في بطولة عالية
املستوى.

تسمية  5لجان في اتحاد اللعبة

احمد ياسني

في موســم  ،2017إذ ســجل
سبعة اهداف في  15مباراة حني
كان معــارا ً من نادي ايك.واحتل
هاكن املركز اخلامس في الدوري

الســويدي املوســم املاضــي،
فــي حني يطمــح باالرتقاء في
املوســم القادم املقرر انطالقه
في آذار املقبل.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس األحتاد املركزي للمواي
تــاي مصطفــى جبــار علك :
ان احتــاد اللعبة حــدد الفترة
من  14ولغاية  16من الشــهر
املقبــل موعدا ألقامــة بطولة
أندية العــراق للمتقدمني في
العاصمة بغــداد ووفق ضوابط
وشــروط حددها احتــاد اللعبة،
منوها الى ان كل نادي مشارك
فــي البطولــة يجــب عليــه
املشــاركة ب( )4العبــن فما
فوق ،فيما مت املوافقة باألجماع

أزمة ال نريدها
ان تكبر!
ما يحدث من تداعيات وتراشــقات واتهامات
بــن االحتاد املركــزي لكرة القــدم وبني بعض
وســائل اإلعالم ،بعــد وداع منتخبنا الوطني
لنهائيات أمم آســيا بنســختها الـ  17اجلارية
أحداثها في مالعــب اإلمارات العربية املتحدة،
ال ميكن الســكوت عنه ،ويحتــاج حقيقة إلى
تدخل حكومي عاجل ممثال ً بدولة رئيس الوزراء
الدكتور عادل عبداملهدي الذي كان على تواصل
مــع الوفد في اإلمارات مــن اجل الوقوف على
تداعيات أزمة ال نريدها ان تكبر!.
اإلعالم شريك أساســي في النجاحات ،وهو
يعضد اإليجابيات ،كما يؤشر السلبيات ،لكن
ان تصــل إلى حــد القطيعة بني احتــاد الكرة
الذي منــع أكثر من قناة فضائية بالدخول إلى
مقره مؤخرا ،فان هذا يؤكد مدى التقاطع الذي
نأمــل ان ال يصل إلى مــا ال يحمد عقباه ،هي
رسالة صريحة لكي نحافظ على متاسك اجلدار
الرياضي الوطنــي ..ليتدخل العقــاء ونأمل
ان يكــون ايضا للجنة الشــباب والرياضة في
مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة واللجنة
األوملبية وجميع املسؤولني موقفا ً لرأب الصدع
بني احتاد الكرة وبني اإلعالميني خدمة للصالح
العام.
وفي العــودة ،خلروج منتخبنــا الوطني ومن
دور الـــ  16في نهائيات أمم آســيا باخلســارة
امام قطــر ،يتطلب مراجعة شــاملة للملف
التدريبي والعمل على تقومي املدرب السلوفيني
كاتانيتش بصورة عميقة بعيدا عن العواطف
والتأثيرات اجلانبية من سماسرة العقود ،سواء
كانوا «محليني أو أجانب» ،وفي جردة ســريعة
ملســتويات الالعبني فنيا ،نالحــظ ممن تراجع
مبســتواه الفني وال ميكن ابقاءه في تشكيلة
الوطني ،كما ان االتهامات التي تطول العديد
من الالعبــن ممن يقال انهم لم يحافظوا على
حتضيراتهم وامضوا ليلة خارج الفندق اخلاص
مبقر اإلقامة ،يتطلب وقفــة صارمة ،لو حدث
فعال ً ذلك اخلطأ ،فان الالعبني املتهمني يجب ان
يتم معاقبتهــم ويبعدوا نهائيا من املنتخبات
الوطنية.
كثيرة هــي النقاط التي افرزتها مشــاركة
األســود في نهائيات آســيا ،منها صالح واخر
طالح ،بــروز الفتى مهند علــي «ميمي» إلى
االضواء ليؤكد انه خليفة الكبار ،لكنه يحتاج
إلى املزيد من اخلبرات واملســاندة والتوجيه في
امللعب ،والشيء االيجابي انه حاز على اهتمام
ومتابعــة ابرز أندية اوروبا بينعا يوفنتوس الذي
تشير األنباء إلى انه دخل في مفاوضات للفوز
بخدماته!.

نادي الكرخ يشارك

المـواي تـاي ينظـم بطولـة
األنديـة للمتقدميـن
على املشــاركة في األنشطة
اخلارجيــة خالل منهــاج 2019
ومنها بطولة غربي آســيا في
لبنان وبطولة اسيا في ابو ظبي
وبطولة العالم للمتقدمني في
تايالند وبطولة العالم للشباب
في تركيا.
وأســتطرد رئيس األحتاد حديثه
بالقول  :مت املوافقــة باألجماع
على تســمية اللجان العاملة
باألحتــاد ومنهــا جلنــة احلكام
برئاســة احلكــم الدولي حيدر
عبد الواحــد وعضوية احلكام

falahalnasser@yahoo.com

في بطولة آسيا باليد

الدوليني محمود هاشم وحيدر
حميــد ،وكذلك جلنــة املدربني
برئاســة الكابنت علــي حميد
تولي وعضويــة املدربني محمد
حســن جحف ومحمد ديوان،
فيما يترأس البطل العاملي علي
ساهر جلنة األختبارات وبعضوية
األبطال عادل جواد وعالء فاضل
ويشرف على املسابقات السيد
نــوزاد نــوري واللجنــة الفنية
مصطفى جبار علك وتسمية
املستشــار القانونــي احملامي
محمد شهاب احمد.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
اكد رئيس االحتاد املركزي لكرة اليد ســام عواد ان
مشاركة فريق نادي الكرخ الذي توج باملركز الثالث
في املوسم املاضي ضمن بطولة أندية آسيا املقبلة
التي تضيفهــا الكويت للمدة من  20اذار ولغاية 2
نيســان املقبلني أتت العتذار بطل الدوري الشرطة
ووصيفه اجليش تواليــا ،ليبذل االحتاد جهودا كبيرة
في اســتحصال موافقات االحتاد االســيوي لكرة
اليد من أجل حضور الفريق العراقي صاحب املركز
الثالث في بطولة االندية االســيوية ابطال الدوري
بنسخته املقبلة.
* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

عزوف األسر العراقية عن المدرجات

األعراف والتقاليد والشغب أبرز األسباب  ..ودعوات إلى تبني حمالت تثقيفية
بغداد ـ حيدر عبد الجليل *
تشــهد املدرجات فــي املالعب احمللية
غياب تام عن حضور األســر والعنصر
النســوي ملتابعة مباريات فرق الدوري
احمللي او املنتخبات الوطنية التي عادت
للعب علــى االرض العراقية بعد قرار
رفع احلظر عــن مالعبنا  ،في وقت جند
حضور الفت للنظر لألســر العراقية
في املالعب اخلليجية او االسيوية في
أي اســتحقاق للمنتخبــات او الفرق
العراقيــة  ،هــذا االمر ولــد عدد من
التســاؤالت لدى اهل الشأن الرياضي
والكروي  ،االمر الذي دفعنا الى توجيه
هذه التساؤالت الى عدد من املواطنني
الذيــن لديهــم اهتمامــات رياضية
وكروية فكانت معهم احملصلة التالية
 ،علنــا نشــخص الســلبيات وجند
احللول لكسب ثقة العوائل والعنصر
النســوي للعودة الــى املدرجات من
جديد:

ضغط اجملتمع
االمــن املالــي فــي االحتــاد املركزي
للبولينغ عصماء عبد احلسني واحدى
مشــجعات نادي الطلبة اوضحت ان
ســبب عزوف العنصر النســوي عن
ارتياد املالعب هو الضغط االجتماعي
 ،الســيما من بعض احملســوبني على
املشــجعني ممــن يطلقــون العبارات
املســيئة على الالعبني او احلكام  ،الى
جانب النظرة الســيئة التي ينظرون
بها الى األســر التي ترتــاد املالعب ،
بأنهم متحرريــن وال يبالون باالعراف
والتقاليد  ،بعد ان كونوا فكرة خاطئة
عن هذا املوضوع  ،فاملدرجات ليســت
حكرا على الرجال فقط بل ان للعنصر
النسوي احلق باملؤازرة والتشجيع داخل
امللعب كما هــو احلال في اغلب بلدان
العالم.

عصماء عبد احلسني

النظرة االجتماعية
املوظفة في وزارة الشــباب والرياضة

نبراس خضر

منتهى عبد الرزاق ،ابــدت رأيها بهذا
املوضوع قائلة  :طاملــا كنت امتنى ان
اكون حاضرة علــى املدرجات ملتابعة
املباريات خصوصا للمنتخب الوطني
وفريقي املفضل نــادي الطلبة ورؤية
الالعبــن بصــورة مباشــرة بأجواء
جميلة من البهجة واحلماســة  ،لكن
العادات والتقاليــد لعائلتي منعتني
من هذا االمــر  ،اذ يرون انه من املعيب
ذهاب املــرأة الى املالعــب ومخالطة
الرجال  ،او االســتماع الــى الكلمات
النابيــة مــن بعض احملســوبني على
املشــجعني خصوصــا وانــه اليوجد
مكان خاص لألسر في امللعب ويكون
اجللوس مشترك بني اجلماهير.

اجلمهور العراقي

الظروف االستثنائية
االعالمية نبراس خضر ارجعت السبب
الى الظروف الغير مستقرة التي حلت
باجملتمع العراقي خالل العقود الثالثة
املاضية  ،اضف اليه ثقافة املشــجع
العراقــي الذي لم يعــد يتقبل وجود

النساء في املالعب و احتكار االمر على
الرجال فقط و نظرة املشجعني للمرأة
تشوبها الكثير من النظرات السيئة
 ،كذلــك اطــاق العبارات الســيئة
والبعيدة عن االخالق من سب وشتائم
وطرق التشــجيع غير املتحضرة من
البعــض كل هذه االمــور تدفع املرأة
على العــزوف عن حضــور املباريات ،
داعية الى التثقيف جتاه هذا املوضوع
بدأ مــن العائلة التي البــد ان تفهم
اوالدهــا من كل اجلنســن بأن حضور
املباريــات والتشــجيع اليقتصر على
حضور الذكور فقط  ،والبد من التأكيد
على االحترام والتصرف السليم على
املدرجــات  ،كذلك البد ان يكون هناك
دور لالعالم بأخــذ دوره في هذا اجلانب
مع املؤوسسات الرسمية ذات العالقة
بتبني واطالق حمالت توعية و القضاء
على الشغب في املالعب و الشعارات
املسيئة.
* إعالم الشباب والرياضة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

خالف بين مصر

واسكتلندا على حجر خوفو
الصباح الجديد  -وكاالت:
مع اقتراب موعد عرض املتحف الوطني األسكتلندي
لعدد من اآلثار املصرية ،أبرزها "حجر خوفو" ،بدأت مصر
حتركا رســميا مبطالبــة املتحف بتقدمي أدلــة تثبت أن
القطع األثرية "وصلت إليه بطريقة قانونية" ،بحســب
ما كشفت صحيفة "تاميز" البريطانية.
ومن املقرر أن يعرض املتحف في فبراير شــباط املقبل،
اآلثار املصرية املميزة ،ومن بينها "حجر خوفو" الذي يقدر
عمره بـ 4500عام ،وقد أُخذ من الهرم الكبير في اجليزة.
ووصل احلجر األثري إلى اسكتلندا عام  1872عن طريق
عالم الفلك ورجل الدين تشارلز بيازي سميث.
وإلى جانب احلجر ،سيتضمن معرض "إعادة اكتشاف
رض تابــوت ذهبي يعــود إلى ملكة
مصر القدميــة"َ ،ع َ
مصرية مجهولة الهوية ،إلى جانب متثال ألبو الهول عثر
عليه في القرن السادس عشر.
وحتدثت وسائل إعالم مصرية عن عزم قسم "استعادة
اآلثار" السفر إلى اسكتلندا للتدقيق في األوراق اخلاصة
باملعروضات التي سيكشف عنها املتحف.
وسبق لوزارة اآلثار املصرية أن علقت على عرض احلجر
في اســكتلندا ،بأنها طلبت عن طريــق اخلارجية أوراق
امللكية اخلاصة به ،فضال عن شــهادة التصدير ،وكشف
طريقة خروجه من مصر.
جدير بالذكر أن القانــون املصري اخلاص بحماية اآلثار
رقــم  117لعام  ،1983يعــد اإلجتار باآلثــار جرمية ،ويعد
تصديرها أمرا غير مســموح ،إذ تصنــف على أنها من
األموال العامة.

انقذ الكوكب بسبعة
غرامات لحم

الصباح الجديد  -وكاالت:
من أجل أن تســهم بإنقاذ كوكــب األرض ،يجب
عليك أن تخفض اســتهالكك للحوم مبقدار سبعة
غرامات فقط فــي اليوم ،وذلك وفقــا لتقرير طبي
حديث أعدته مجموعة من اخلبراء املتخصصني.
وتقول جلنة إيت النســيت  EAT-Lancetالبريطانية
التي جتمع في عضويتها مجموعة من خبراء التغذية
والصحة ،إنــه من أجل حماية رفاهية األجيال املقبلة،
يجب أن يخفض استهالك اللحوم والدواجن والبيض.
وميكــن أن يؤدي "نظام غذائي صحي كوكبي" ،الذي
قد يتحول إلى عادة غذائية صحية أكثر استدامة في
جميع أنحــاء العالم ،إلى منع  11مليــون حالة وفاة
.2050
مبكرة سنويا بحلول عام
وأوضــح التقرير أن
خفــض اســتهالك
اللحوم ســيقلل
مــــن حتويــل
منــا طـــــق
الغابــــــات
إلى مناطــق
عمرانيـــة،
كمــا أنــه
سيســا عد
على تقلـيل
اآلثار الضــارة
للتغير املناخي.

ASSABAH
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فعاليات المهرجان الدولي للسينما
ضد اإلرهاب شباط المقبل

وسام قصي
تســتعد اللجنــة العليــا ملهرجان
الســينما ضد االرهاب بدورتــه الرابعة،
الســتكمال جميع التحضيــرات لبدء
فعالياته مطلع شــهر شــباط /فبراير
املقبل في مدينة اربيل.
وحتمــل الــدورة الرابعــة للمهرجان
اســم القيادي الوطني الشهيد شوكت
شيخ يزدين البارزاني ،الذي استشهد مع
كوكبة من مناضلــي احلزب الدميقراطي
الكردستاني جراء االنفجار اإلرهابي الذي
حدث في مقر الفــرع الثاني للحزب في
اربيل في أثناء اســتقبال املهنئني بعيد
األضحى املبارك في االول من شباط عام
.2004
وبحســب اللجنــة العليــا فإن هذا
املهرجان يتميز بانه الوحيد في كردستان
والعراق واملنطقة والدول العربية ،اخملتص
بأفالم سينما ضد االرهاب ،واالفالم التي
حتارب الفكر االرهابي مبعاجلات وطروحات
سينمائية.
رئيــس ومؤســس املهرجــان الناقد
الســينمائي بيشــتوان عبد اهلل قال ان
املهرجــان يهدف الي نبذ فكــر االرهاب
والتطرف بكل انواعه من خالل رســالة
الســينما االنســانية ،بعــد ان أصبح
االرهاب ظاهرة تهدد اجملتمع البشري ،ومبا
ان الســينما حتاكي الواقع فكان البد من
تناول هذه الظاهرة اخلطيرة عبر السينما
ومحاولة التنديد بها ومحو فكرها.
وأضــاف :كان لدورات املهرجان الثالث
املنعقــدة مســبقاً ،دور مهم في عرض
وجتميــع افالم قصيرة حتارب االرهاب على
املســتوى الفني والفكــري ،كما اولت
وسائل االعالم اهتماما كبيرا باملهرجان،
لكن هنالك معانــاة تتمثل بقلة الدعم
املادي ،فالرعايــة محدودة جداً ،اثرت على
سعة املشــاركات ،وما يصاحبها ،ففي
الســابق ض ّيف املهرجان جنوما واسماء
فنيــة عربيــة مهمــة امثــال الفنانة
شــيرين ،واخملرج هاني الشــن ،ومديري
ورؤساء املهرجانات السينمائية العربية
والعراقية املرموقة ،وطبعت كتب باللغة
العربيــة واالجنليزية تناولــت املهرجان
وأهميته.
وبــدوره اورد مديــر املهرجان اخملرج اياد

ساندرا أوه
حصدت النجمة ساندرا
أوه جائــزة أفضــل ممثلة
رئيســة مبسلسل درامي
في حفــل توزيــع جوائز
نقابــة ممثلي الشاشــة
 SAGبدورتــه الـ  25لعام
 2019اجلاري.
واحتضنت قاعة "شراين
أودتوريــام" حفــل توزيع
جوائــز ،SAG awards
والــذي اختيــرت لتكون
مقدمتــه الرئيســة
اإلعالمية ميجان مواللي.
يذكر أنه خــال  23عا ًما
مضت لــم يحصــل إال
فيلم واحد علــى جائزة
أوسكار أفضل فيلم ،من
دون أن يرشــح جلائزة من
نقابــة ممثلي الشاشــة،

ماهرشال

جانب من االجتماع
جبار ،مشاركة  12دولة ،فضالً عن العراق
واقليــم كردســتان ،وبلغ عــدد االفالم
 45فيلمــا ً قصيــراً ،روائيا وتســجيليا
وانيميشن.
ويشــارك العــراق بـــ  33فيلم ،من
كردســتان وبقية احملافظــات ،فضالً عن
افــام من ايران ،وســوريا ،والســعودية،
ومصر ،وسلطنة عمان ،واملغرب ،وتونس،
واملانيا ،وبريطانيا ،وفلسطني ،والهند.
وبــن مدير املهرجــان ان اهم ما مييز
ّ
الــدورة الرابعــة للمهرجان مشــاركة
الفيلم الســعودي (املســحوق االسود)
للمخرجة الســعودية لورين عيســى،
وألول مــرة في العراق العــرض االول في
املهرجان لفيلم الدمى (فخافيخ الظالم)
للمخرج صالح بشار ،وهو فيلم كوميدي
يعالج الفكر الداعشي املتطرف بطريقة
كوميدية.

وتشهد الدورة الرابعة اقامة جلسات
وندوات حوارية خاصة تتناول السينما
واالرهاب وكيفية تصدي الفن السابع
لألفــكار املتطرفــة واالرهابية ،فضالً
عن طبع كتاب عن الســينما واالرهاب
ودور السينما ملكافحته بقلم الكاتب
والناقد العراقي مهدي عباس ،وسيوزع
الكتاب في حفلة توقيع في املهرجان.
وحســب اياد جبار ،ستشهد الدورة
فتح معرضــن للفوتوغراف ،االول عن
مراحل نضال الشــهيد شوكت شيخ
يزيديــن ،والثاني عن ضحايا النســاء
االيزيديات بيد االرهاب وداعش ،وسيتم
توزيع 14جائزة على االفالم الفائزة في
املســابقة الرســمية للمهرجان ،مع
توزيع جوائز خاصة باســم الشــهيد
شــوكت شــيخ يزيدين على الفنانني
واخملرجــن واملصورين والكتــاب الذين

أســهموا بأعمالهــم علــى نبذ فكر
التطرف واالرهاب ونشــر فكرة السالم
والتعايش السلمي.
وقال :تشــهد الــدورة الرابعة عرض
فيلــم قصير حليــاة ونضــال القيادي
الوطني يزيدين ،في االفتتاح الرســمي
للمهرجان في االول من شــباط ،2019
كما ســيحضر املهرجان  15من رؤساء
ومدراء املهرجانات السينمائية الدولية
والعربية ،وســيتم استضافة وكاالت
اعالمية عربية ودوليــة مهمة ،ووصل
عدد الضيوف الى  100شخص محلي
وعربي وعاملي.
وختم :نأمل ان يدعم املهرجان بعض
الفنانني الشــباب ممن حتصل افالمهم
على نتائــج جيــدة ،فيحصلون على
جوائز تدعمهم ماديــا لينتجوا افالما
اخرى تناهض االرهاب فكرياً.

رامي مالك وطوني شلهوب يحصدان جوائز عالمية
الصباح الجديد  -وكاالت:
ســطع جنم ممثلني أميركيني من أصول
عربيــة ،فــي حفل توزيــع جوائــز نقابة
السينمائيني وممثلي الشاشة "ساغ" في
نسختها الـ ،25هما الشاب رامي مالك ذو
األصول املصرية ،وطوني شــلهوب لبناني

وهــو الفيلــم اخليالــي
الرومانسي (ذا شيب أوف
ووتر) العام املاضي.
لكن هذا الســيناريو قد
يتكرر هذا العام مع وجود
عدة أفــام تتنافس على
األوسكار من دون ورودها
فــي ترشــيحات جوائز
نقابة ممثلي الشاشة مثل
فيلم "رومــا" ،والفيلم
البريطاني "املفضلة".

األصل.
ونظمــت النقابة حفل توزيع اجلوائز ،في
مدينة لــوس أجنليس بواليــة كاليفورنيا
األميركية .وجنــح رامي مالك في إثبات
جدارته واقتناص جوائــز مرموقة ،وحصل
على جائزة أفضــل ممثل عن دوره في فيلم

" "bohemian rhapsodyأو "امللحمــة
البوهيمية" ،الذي جســد فيه شخصية
مغني الــروك الراحل ،فريــدي ميركوري.
ويروي الفيلــم قصة املغنــي البريطاني،
الذي عرف بحركاته الكثيرة على املســرح
ومالبســه الضيقة ،وقــدم مجموعة من

هاتف جديد بكاميرا خفية
الصباح الجديد  -وكاالت:
جتهز شــركة "أوبو" الصينية الرائدة في تصنيع
الهواتف الذكيــة ،هاتفا جديدا ،يقــدم ألول مرة
"الكاميرا اخلفية" احلقيقية.
وقــال موقــع "أندرويــد أوثورتــي" التقنــي
املتخصص إن "أوبو" حصلت على براءة اختراع
جديدة تسمح لها بإخفاء الكاميرا األمامية
ضمن الشاشة اللمسية اخلاصة بالهاتف
الذكي.
وتســمح بــراءة االختــراع اجلديدة
لهواتــف "أوبــو" بإمكانيــة وضعها
أيقونات التطبيقات في أعلى الشاشة
اللمســية ،بشــكل يجعل الكاميرا
األمامية مخفية متامــا خلف أيقونة
تطبيق الكاميرا.
وستســمح براءة االختراع اجلديدة
لشركة "أوبو" بأن تنتج هواتف ذكية
ذات شاشــة كاملة "من احلافة إلى
احلافة" من دون احلاجة إلى نتوء مثل
شــركات "أبل" أو "سامسونغ" أو
حتى "وان بلس".
ومــن املتوقع أن تعلن "أوبو" عن

تلك التقنية اجلديدة فــي هاتفيها اجلديدين "أوبو
إف  ،"19و"أوبو إف  19برو" ،خالل مشــاركتها في
مؤمتر اجلــوال العاملي  2019في مدينة برشــلونة
اإلسبانية في أواخر شهر فبراير/شباط املقبل.

إيمان العاصي تخوض السباق
الرمضاني المقبل بعملين

الصباح الجديد  -وكاالت:
تعاقدت الفنانة إميان العاصي
علــى املشــاركة فــي بطولة
مسلسل "ملس أكتاف" ،املقرر
عرضه فــي رمضــان املقبل،
ويلعب بطولته النجم ياســر
جــال فــي ثالــث بطوالته
الدرامية ،العمــل من تأليف
هاني ســرحان ،ومــن إخراج
حســن املنبــاوي ،وإنتــاج
شركة ســينرجي ،ومن املقرر
أن تبدأ إميــان العاصي تصوير
مشاهدها خالل األيام املقبلة.
وفي ســياق آخــر تبدأ إميان
تصوير مسلســلها "ماليكة
إبليس" اليــوم الثالثاء ،والذي
يكتبــه محمد أمــن راضي،

ويخرجه أحمد خالد موسى ،ومن املقرر
عرض املسلســل في رمضــان املقبل
ايضا.
وقدمت إميــان العاصي آخر أعمالها
الدرامية مسلســل "قانــون عمر" ،ومت
طرحــه في موســم رمضــان املاضي،
وشارك في بطولته كل من حمادة هالل،
وفاطمة ناصر ،تأليف فداء الشندويلي،
وإخراج أحمد شفيق.
يشار إلى أن مسلسل "ملس أكتاف"
بطولة ياســر جــال ،والفنــان فتحي
عبد الوهاب ،وحنان مطاوع ،وهبة عبد
الغنــى ،ومحمد عز ،وســمر مرســى،
وبطل العالم الســابق كــرم جابر ،اذ
انتهى مؤلف العمل هاني ســرحان من
كتابة  50%من أحداث العمل الذي يدور
في إطار من الدراما املشوقة.

االعمال "اخلالدة" ،أبرزها األغنية الشهيرة
" ."We Will Rock Youوقال مالك بعد
تسلمه اجلائزة" :لقد استقيت طاقة منه
(فريدي ميركوري) .أن تعيش وتقدم أفضل
ما لديــك في احلياة" ،مهديــا جائزته إلى
الفنان الراحل.

حصد النجم ماهرشــا
علــى جائــزة أفضل ممثل
مساعد بحفل توزيع جوائز
نقابة ممثلي الشاشة SAG
فــي دورته رقــم  25لعام
 2019اجلاري.
وسيكرم حفل توزيع جوائز
نقابــة ممثلي الشاشــة
أيضــا أفضــل األعمــال
التلفزيونيــة ومــن بــن
أبرز املرشــحني مسلسل
"السيدة ميسل الرائعة"
(ذا مارفلــوس ميســز
ميســل) ،وهو مسلسل
فكاهي عــن ربة منزل في
اخلمسينيات حتولت ملمثلة
فكاهية ،ومسلســل عن
عصابات اخملدرات "أوزارك".
ويشــهد احلفــل تكرميا

للنجم القدير "آالن ألدا"
مبنحه جائــزة SAG Life
،Achievement Award
عــن مجمــل أعمالــه
الفنية ومسيرته احلافلة،
وقدمهــا لــه النجــم
الكبيــر تــوم هانكس.
ومن املقرر أن تكرم نقابة
ممثلي الشاشــة النجم
األميركي آلن ألدا بجائزة
عن مجمل أعماله.

كارينا كابور
ذكرت مصــادر صحفية
أن مؤسســة كوجنــرس
احمللية ،قد بعثت برسالة
إلــى رئيس حــزب املؤمتر
الوطنــي الهندي ورئيس
مؤمتــر الشــباب راهول
غانــدي ،تدعــي فيها أن
النجمــة كارينــا كابور،
هــي األنســب لهزميــة
مرشح حزب بهاراتيا في
دائرة بوبال ،في انتخابات
البرملان الهندي.
وقــد ادعت املؤسســة
في رســالة موجهة إلى

راهول ،أن كارينا ستكون
املرشــح املثالي لهزمية
مرشــح حــزب بهاراتيا
املنافــس ،الذي ســيطر
على مقعــد بوبال ملدة
طويلة ج ًّدا.

مزايا الرفق
--1
اللــن والرفق واملرونــة صفات
لها آثارها االيجابية في النفس
البشرية :
فبالرفــق واللني ميكــن النفاذ
الى القلــوب  ،وبهمــا يتوصل
الى اإلقناع ،وبالرفق يســود جو
مشبع باحلب واحلنان يكون مبثابة
االرضيــة اخلصبة لــكل دعوات
الصالح واالصالح .
--2
ا ّن العالــم اليــوم يشــكو من
االرهــاب واالرهابيني ،وهم أعداء
االنسانية الذين ال يحسنون اال
فن القتل والعــدوان ،ويبتكرون
وســائل االبادة دون هــواده  ،وال
يعرفون اي لون من ألوان الرفق أو
الرحمة ...
--3
ان الرســول االعظــم (ص)
كان أعظــم النــاس رفقــا ً
باالنسانيةالضالة
ومن هنا استطاع أ ْن يقودها الى
منابع النور
فبعد أ ْن عاشــت فــي ظلمات
كثيرة .
ظلمه الكفر واجلحود ،
وظلمة القسوة والعنف ،
وظلمة اجلهل والتخلف ،
وظلمــة اســتباح ِة احلقــوق
واحلريات ،
أخرجهــا الى نور االســام وبه
أصبحت خيرة األمم .
جاء في كتاب ( أســد الغابة في
معرفــة الصحابــة ) البن االثير
ج4ص:632
فــي ترجمة هالل بن احلكم  ،انه
قال :
{ ملا
قدمت على رسول اهلل (ص)
ُ
علمت أمورا ً من أمور االســام
،
ُ
وكان فيما علمت قيل لي :
عطست فاحمد اهلل ،
اذا
َ
واذا عطس العاطس فحم َد اهلل
ــم ْت ُه ( اي قل لــه  :يرحمك
ش ِّ
َف ِ
اهلل )
فبينا انا في الصالة خلف رسول
اهلل (ص) اذ عطس ٌ
فقلت :
رجل
ُ

يرحمك اهلل
فرماني القوم بأبصارهم
فقلت :
ُ
الي بعني َ
شزر ؟
تنظرون
لكم
ما
ّ
{ النظر الشــزر  :غالبا ً ما يكون
في حال الغضب }
فس ّبح القوم ( اي قالوا سبحان
اهلل ) فلمــا قضى رســول اهلل
(ص) صالته قال :
َم ْن املتكلم ؟
قالوا :
هذا االعرابي ،
فدعاني رسول اهلل (ص) وقال :
" امنا الصالة للقراءة ولذكر اهلل
فــاذا كنت في الصــاة فليكن
ذلك حالك "
قال :
رايت ُمع ّلما ً أرفق من رسول
فما ُ
اهلل (ص) }
أرايت كيف أ ّثــر الرفق في نفس
هالل بن احلكم وزاده ح ّبا ً للرسول
حتى قال :
(فما رايت معلما ً أرفق من رسول
اهلل (ص) )
أيــن نحن مــن اخالق الرســول
ورفقه ؟
يقول الشاعر مخاطبا الرسول
(ص) :
ثت أُسو َة ح ٍّق
ب ُ ِع َ
وأين منّا التأسي ؟
صرَّ قو ٌم
إ ْن كا َن َق َ
فما أب ّر ُء نفسي
نعــم لقد غــاب عنّا التأســي
فافتُرســت انســانيتُنا وغابت
تلك احلزمة الوضيئة من مكارم
األفعال والصفات .
--6
ومن املفيد هنا ان نذكر القصة
التالية :
في ســبعينيات القــرن املاضي
جاءنــي احد االخــوة االعزاء في
الكرادة الشرقية
وقال لي :
احلج ،
ص ْهرَ ُه عاز ٌم على ّ
ا ّن ِ
وهو – لالســف – ليــس ملتزما ً
باداء الصــاة  ،واملأمول أ ْن حتثه
عليهــا وترغ ّبه فيهــا ،من دون
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إشــعاره من قريب أو بعيد اني
َ
أخبرك بذلك ..
الذي
وبالفعــل زارنــا الرجــل  ،واجن ّر
حديثنا معه الى الصالة  ،وثقلها
في امليزان  ،وأنها أول ما يُنظر من
أعمال املرء  ،فــا ْن ُقبلت قبل ما
سواها ...
وا ّن األمر محسوم قرانيا بشكل
صريح فحني سئل أهل النار :
سقَر .
{ ما سلككم في َ
قالوا  :لم نك من املصلني }
املدثر 43-42
فالنار هي مصير تاركي الصالة
يقينا ً
قال الرجل :
أنا ال أجهل قيمة الصالة،
ولكن
ّ
املشــكلة أ ّن والــدي – وقد كان
حــدادا – كان يســتعمل أحيانا
ّ
مطرقــة احلديد فــي ضربي من
أجل الصالة ،وهذا ما ّو ّلد عندي
عقدة كبيرة من الصالة !!..
وأنا اليوم حــن أريد أداء الصالة
أغلق على نفسي باب الغرفة وال
أحب ان يراني أحد !!..
ُّ
أقول :
لو كان والده قد استخدم الرفق
معه بدال ً مــن العنف ملا كانت
هذه نهاية املطاف .
--7
واخيرا ً :
ال تنــس أ َّن ( رأس احلم ّية الرفقُ
بالبدن )
وهكذا
يتبدى أ َّن الرفق مطلوب
ّ
ابتدا ًء بالرفق بالبدن صعودا ً الى
الرفق بالشعب والوطن .

