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نفقات روسية بقيمة 23 مليون دوالر خالل يورو 2020

سانشيز.. مدرب مغمور يقود قطر لكتابة التاريخ

البصرة تضيف بطولة الصداقة الدولية الثانية 18 آذار

بغداد - سامي حسن: 
كشــف رئيس ديوان الرقابة املالية 
التي  الفروقات  مبالــغ  عن  االحتادي 
سيتم استرجاعها بدءا من اعضاء 
مجلس احلكم والنواب لغاية الدورة 
البرملانية املاضية تصل الى 53 مليار 
العمار  تخصيصها  ســيتم   ، دينار 

املناطق الفقيرة .
اجلديد،  الديوان للصباح  رئيس  وقال 
ان راتب النائب فــي مجلس النواب 
يعــادل راتب وزير بغــض النظر عن 
الشــهادة التي يحملهــا اذا كانت 
اعداديــة او ماجســتير او دكتوراه ، 
اضافة الى االمتيــازات االخرى التي 
ميتلكها كالســيارات وافراد احلماية 
والــدور املؤثثة وغيرهــا ، مؤكدا ان 
النائب منتخب لدورة او دورتني وليس 
موظفــا يخضــع لقانــون اخلدمة 
املدنيــة ومــا يتقاضاه مــن رواتب 
هي عبارة عن ) مكافــأة ( مقدارها 
راتب وامتيازات وزيــر من حيث عدد 

احلمايات والسيارات وغيرها .
الوزير  ان  الــى  الديوان  رئيس  ولفت 
يتقاضى راتبا اســميا ثابتا ، ولكنه 
يتقاضى مخصصات بنســبة 45% 
اذا كان ميتلك شــهادة البكلوريوس 
و100%  املاجســتير  لشهادة  و75% 
يتقاضون  ، لكن  الدكتوراه  لشهادة 
رواتــب موحــدة بغــض النظر عن 

الشهادات احلاصلني عليها .
وبني رئيس الديــوان ان التقرير الذي 
قدمه الى رئيس الوزراء الدكتور عادل 

عبداملهدي كان ســريا جدا ، ولكن 
بعد ان اطلع علــى فحواه امر برفع 
الســرية عنه من اجل الشــفافية 
وبناء الثقة ، وقال انا اول شــخص 

سيقوم باعادة املبالغ املترتبة بذمتي 
الى خزينة الدولة ، معربا في الوقت 
ذاته عن امتنانه لرئيس الديوان على 
التي  اجلريئة  واملبــادرة  هذه اخلطوة 

طال انتظارها .
وقال رئيس الديوان ان النائب الذي ال 
يفوز بــدورة الحقة فمن املفترض ان 
يقوم باعادة ما بذمته من السيارات 

الى مجلس النواب ويحتفظ بواحدة 
فقط وكــذا احلال بالنســبة الفراد 
احلمايات ، الن النائب اجلديد املنتخب 
الى الســيارات  بديال عنــه يحتاج 

واحلمايات ، كان يجب ان يتم العمل 
ببراءة ذمة النائب مــن االمتيازات ، 
بذمته حسب  ما  بتســليم  ويقوم 
التعليمــات واالنظمة املعمول بها 
فــي جميــع وزارات ودوائــر الدولة 
العراقية ، مؤكدا ان الهيئة العامة 
للتقاعــد اجنــزت دراســة معظم 
االضابير اخلاصة بالنواب املشمولني 
الفروقات ومازال القســم  باعــادة 
االخر منها قيد االجناز وخاصة هناك 
النواقص فــي االضابير مثل  بعض 
التي تدخل  الشــهادات  عدم وجود 
في احتســاب الرواتب اجلديدة التي 

سيتقاضونها .
واضاف رئيس الديوان هناك تلكؤ في 
موضوع اعادة الســيارات احلكومية 
التي بحوزتهم الى الدولة حتت ذرائع 
شــتى فهناك من يدعي من النواب 
بســرقة الســيارات التــي بذمته 
مــن قبل مجاميــع ارهابية ، ولكن 
باحملصلة لم يقدم كشــفا بالدالئل 
التي تثبت القيام باعمال السرقة ، 
وعليه فانه يكون مسؤوال عن اعادة 

السيارات او التعويض عنها .
ومن اجلدير بالذكر ان "رواتب تقاعد 
ســتكون  النواب  مجلــس  اعضاء 
ملوظفي  التقاعدية  للرواتب  موازية 
الدولة عند اكمــال اخلدمة بعد ان 
كانت درجاتهم خاصة ويتســلمون 
التقاعــدي  الراتــب  اضعــاف   10

ملوظفي الدولة".
)نص احلوار ينشر االسبوع املقبل(

53 مليار دينار سوف تسترجع من الرواتب 
التقاعدية ألعضاء مجلس الحكم والنواب السابقين

مجلس النواب العراقي "أرشيف"

a

الصباح الجديد - متابعة:
صدق مجلس الشيوخ األمريكي، 
قانون  علــى  واســعة،  بأغلبية 
ضد حركة بــي دي أس العاملية، 

الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.
يواجه مشــروع  أن  يتوقع  ولكن 
القانــون اعتراضا فــي مجلس 
النــواب، الــذي يســيطر عليه 
الدميقراطيــون، إذ يعتبــر بعض 
حلرية  تقويضا  اإلجــراء  أعضائه 

التعبير.
الشــيوخ  مجلس  عضو  ويقول 
اجلمهــوري، ماركو روبيو، صاحب 
مشــروع القانون، إنه يرد على ما 
وصفها بأنها "حــرب اقتصادية 

عنصرية ضد إسرائيل".
بعد  القانون،  مشــروع  ويسمح 
املركزيــة  للحكومــة  إقــراره، 

بســحب  احمللية  احلكومــات  أو 
استثماراتها من أي دولة أو كيان 

ينخرط في نشــاطات حركة بي 
دي أس، التي تستهدف إسرائيل 

أو األشــخاص أو الشركات التي 
تتعامل مع إسرائيل.

وينص مشروع القانون أيضا على 
بيع األسلحة إلسرائيل، وتوسيع 
التعاون العســكري مــع األردن، 
وفرض املزيــد من العقوبات على 

سوريا.
77 صوتا  القانون علــى  وحصل 
مقابل 23 صوت معارض، وصوت 
جميــع األعضــاء اجلمهوريــني 
القانــون،  مشــروع  لصالــح 
إال واحــدا، وهــو راند بــول. أما 
الدميقراطيون في اجمللس فصوت 
بينما  القانون  25 منهم ملشروع 

صوت 22 ضده.
الدميقراطيني  أن  التصويت  ويبني 
هذا  إزاء  منقســمون  أنفسهم 
ولكن  للجــدل.  املثير  القانــون 
جميع أعضاء مجلس الشــيوخ 
الدميقراطيــني، الذيــن أعلنــوا 

رغبتهم في الترشح لالنتخابات 
صوتــوا  املقبلــة،  الرئاســية 
إميي  باســتثناء  املشــروع،  ضد 

كلوبوشار.
ويعرض مشــروع القانون بعدها 
الذي  النــواب،  مجلــس  علــى 
يســيطر عليــه الدميقراطيون، 
وقــد عبــر العديــد منهم عن 
التي  اخلطوة،  علــى  اعتراضهم 
التعبير،  حلريــة  تقويضا  يرونها 
الدســتور  في  عليها  املنصوص 

األمريكي.
ويضم مجلس النواب اجلديد من 
بني أعضائه الدميقراطيني نائبتني 
الفلسطينية  هما  مســلمتني، 
والالجئة  طليب،  رشيدة  األصل، 
الصومالية السابقة، إلهان عمر.
تتمة ص2

تقريـر
يقوض حرية التعبير ويغفل دستور الواليات المتحدة

مجلـس الشيـوخ األمريكـي يصـدق علـى قانـون
 ضـد حركـة مقاطعـة إسرائيـل

بغداد - الصباح الجديد:
خطوات  النزاهة  هيئة  اتخذت 
مهمة حلصر العقارات العائدة 
واحملافظات  بغــداد  للدولة في 
بيانــات  قاعــدة  لتأســيس 
امللف  ملنع مرور هذا  الكترونية 
مبراحــل تزويــر وتالعــب على 

مستويات كبيرة مجددا.

وذكــر بيــان للهيــأة تلقــت 
الصباح اجلديد " نســخة منه 
امــس، ان رئيــس الهيئة عزت 
باعتماد  املباشــرة  اكد  توفيق 
اجراءات تركــز على منع ترويج 
بالتسجيل  تتعلق  معاملة  اي 
العقــاري بالوكالة او التخويل 
ســواء كانت صادرة من خارج 

العــراق او داخلــه اال بحضور 
املالك شــخصيا بهدف ايقاف 
عمليــات التزوير فــي عقارات 

املواطنني.
الهيئة في  رئيــس  قال  ووكان 
تصريــح صحفــي أيضــا، ان 
"عقارات الدولــة نالت الكثير 
من التجاوز الذي شــمل ايضا 

االمالك اخلاصة للمواطنني، وان 
ملف العقارات العائدة للدولة 
مر مبراحل تزويــر وتالعب على 
وعليه  مســتويات كبيرة جدا 
فــان الهيئة خطــت خطوات 
مهمة حلصــر االمالك العائدة 

للدولة في بغداد واحملافظات..
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
نفــى رئيس الــوزراء عــادل عبد 
املهــدي، وجود اي بنــود او فقرات 
خفية فــي االتفاقية االتي وقعت 
ان  الى  االردن, مشــيرا  مؤخرا مع 
جميع بنود االتفاقية نشــرت عبر 

وسائل االعالم بكل شفافية .
وقال عبد املهــدي في تصريح له 

الصحفي  املؤمتــر  هامــش  على 
إن " احلديث عن وجود  االسبوعي، 
بنود او فقرات خفية لم تعلن غير 

صحيح ".
واضاف عبد املهــدي، أن " جميع 
اعلنت عبر وسائل  االتفاقية  بنود 
واكد   " شــفافية  بــكل  االعالم 
ان علــى " من يتحــدث عن وجود 

ويذكر  ذلــك.  اثبات  بنود خفيــه 
في هذا الصدد، ان نائبني شــككا 
باالتفاقية العراقية األردنية واروردا 
انها تضمنت بنودا خفية لم تعلن، 
اذ طالب عباس عليوي النائب عن 
حتالف سائرون امس األول الثالثاء، 
بعــرض كامل فقــرات االتفاقية 
العراقية األردنية على البرملان عند 

بداية الفصل التشــريعي بسبب 
وجود شكوك بشــان اخفاء عدد 
وقــال عليوي في  الفقــرات،  من 
تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
اجلديد في حينه ان " هناك بعض 
الشــكوك لدى املراقبــني بوجود 

فقرات غير معلنة... 
تتمة ص2

دعت الى تأسيس قاعدة بيانات الكترونية لحصرها النائبان زاهر العبادي وعباس عليوي صرحا بها لالعالم..

النزاهة: التجاوزات على العقارات بلغت
 أرقاما مخيفة وال إحصائية دقيقة لها

عبد المهدي: ليس في االتفاقية العراقية األردنية 
بنودا خفية ومن يدعيها عليه االثبات

116 مليون دوالر مبيعات المركزي 
12العراقي الكونغرس يقر تعديال ينتقد ترامب

6 على قراره االنسحاب من سوريا وافغانستان 

بعضهم ادعى ان مجاميع إرهابية سرقت السيارات التي بذمته!

بغداد - وعد الشمري:
أكدت قائمتا سائرون والفتح، أمس 
التنســيقة  اللجنة  أن  األربعــاء، 
العليا املشــترك بينهمــا عازمة 
الوزارات الشاغرة  إنهاء ملف  على 

خالل العطلة التشــريعية، الفتة 
إلــى أن عــدداً من اللقاء ســوف 
تعقــد بينهما في األيــام املقبلة 
امللفات اخلالفية  من أجل حســم 
في مقدمتهــا املتعلقة بالتواجد 

وتقدمي  العــراق  فــي  األميركــي 
اخلدمات إلى املواطن.

وقــال النائب عن ســائرون برهان 
املعمــوري، إن "لقاءنــا أمس األول 
مع قائمة الفتح ميثل حواراً مهماً 

السياســية،  العملية  بني قطبي 
وبحضــور قياداتهمــا مــن أجل 
البحث في املشكالت التي رافقت 

تشكيل احلكومة".
إلى  فــي حديث  املعموري  وأضاف 

"الصبــاح اجلديــد"، أن "عدداً من 
النقــاط خرج بها اللقــاء أهمها 
البحــث فــي املرحلــة املقبلــة، 
وكيفية دعم احلكومة، وتشخيص 

اخللل، ومعاجلة السلبيات".

وأشــار، إلــى أن "اجلانبــني اتفقا 
علــى وضع مصلحــة العراق فوق 
املتعلقة  اجلميع، ومغادرة اجلزئيات 

باخلالفات احلالية".
تتمة ص2

أكدتا عزمهما إنهاء النقاط الخالفية على الصعيدين السياسي واالقتصادي

سائرون والفتح: اللجنة المشتركة ستحسم الوزارات الشاغرة في الفصل التشريعي المقبل

مجلس الشيوخ األمريكي

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصاد  رئيس جلنــة  أعلــن 
واالســتثمار النيابية حســن 
قــرب  األربعــاء،  الكنانــي، 
التجــارة  وزيــر  اســتضافة 
محمد هاشــم العاني لبحث 
تعثر توزيع مفــردات البطاقة 

التموينية.
وقال الكناني في تصريح امس، 
وزير  إن جلنته “ستســتضيف 
العطلة  انتهاء  بعــد  التجارة 
على  للوقــوف  التشــريعية 
أســباب تعثر توزيــع مفردات 
التموينية، فضال عن  البطاقة 

ما هي االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة بهذا الشأن”.

وأضــاف أن “اللجنــة أعــدت 
االربع  لألعوام  محكمة  خطة 
مفردات  وصول  وآلية  القادمة 
باإلضافة  التموينية  البطاقة 
الى تعويــض املواطنني ممن لم 
لالشــهر  املفردات  يتســلمو 

السابقة”.
“وزارة  أن  الكنانــي،  وتابــع 
التجارة علــى مدى احلكومات 
املتعاقبة لم جتد حال مناسبة 
إلنهاء تعثــر مفردات البطاقة 

التموينية”.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد املهدي أن العراق لن يكون 
جزءا مــن منظومة العقوبات 
ضد إيــران، فــي إشــارة إلى 
العقوبات األمريكية املفروضة 

على طهران.
لعبد  اإلعالمي  املكتــب  واورد 
املهدي في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه امس، إن 
عادل  الــوزراء  مجلس  "رئيس 
عبــد املهدي اســتقبل امس 
محافظ البنك املركزي اإلیراني 
والوفد  الناصر همتــي  عبــد 

املرافق له".
ونقل البيان عــن عبد املهدي 
من  "العــراق متكن  إن  قولــه 
دحر عصابة داعــش اإلرهابية 
والدماء  أبنائه  بفضل بطوالت 
الغاليــة للشــهداء واجلرحى 
ودعــم أصدقائنا  واملضحــني 
وفــي مقدمتهــم اجلمهورية 
بـ"تطور  مشيدا  اإلسالمية"، 
البلديــن  بــني  العالقــات 

والشعبني".
وأضاف عبد املهدي، أن "شعب 
العراق عانى من احلصار ويدرك 
الضرر الذي يلحق بالشــعوب 
العراق  يكــون  ولن  من جرائه، 

جزءا مــن منظومة العقوبات 
ضد إيران وأي شعب آخر".

محافظ  أعــرب  جانبــه،  من 
عبد  اإليراني  املركزي  البنـــك 
الناصــر همتــي عــن "أمله 
بــني  التعــاون  باملزيــد مــن 
اجملـــال  في  وباألخص  البلدين 

املصرفـي".
التي  األولى  املرة  ليست  وهذه 
يؤكــد فيها العــراق أنه ليس 
جــزءا من عقوبات واشــنطن 
ضد طهــران، حيث أكد رئيس 
العراقي ذلك  الــوزراء  مجلس 

في كانون الثاني املاضي.

لجنة االقتصاد النيابية: الحكومات 
المتعاقبة لم تجد حال لتعثر 

البطاقة التموينية

تعتزم استضافة وزير التجارة بشأنه

رئيس الوزراء: العراق لن يكون 
جزءا من منظومة العقوبات ضد 

إيران وأي شعب آخر

البصرة - الصباح الجديد:
محافظة  مجلس  كشــف 
عــن  األربعــاء،  البصــرة، 
مجموعــة مشــاريع وزارية 
 10 منذ  متوقفة  ســكنية 
ســنوات، محــذراً من تآكل 
مبرور  واندثارها  املشاريع  هذه 

الزمن.
وقال عضو مجلس احملافظة 
ناظــم منــر فــي تصريــح 
"هنــاك خطــة  إن  امــس 
فــي البصرة جللب شــركة 
للتصميــم  استشــارية 
والعمــل من اجــل االبتعاد 
والعشــوائية  التخبط  عن 
اخلدميــة  املشــاريع  فــي 
وصــل  حيــث  باحملافظــة، 
كتاب الــى مجلس احملافظة 
الســتقطاب  احملافظ  مــن 
شــركة استشارية ملشاريع 

البصرة".

واضاف منر، أن “هناك هياكل 
البصرة مت انشاؤها على  في 
انها مجمعات ســكنية اال 
انها تركــت وخاصة مجمع 
االحــرار اخلاص بالســجناء 
ومجمــع  السياســيني 
لذوي  اخملصــص  اخلالــدون 
الى  باالضافــة  الشــهداء 
مشروع سكني اخر للهجرة 
واملهجرين، حيث جتاوزت مدة 
سنوات،   10 من  اكثر  تركها 

مما اصابها بالتآكل”.
وأوضح ان “مجمع االحرار في 
منطقــة القبلة يضم اكثر 
مــن الفي وحدة ســكنية، 
مجمعات  الــى  باالضافــة 
اخرى في الزبير وشط العرب 
هذه  اجناز  ان  والكزيزة، حيث 
املشــاريع واعادة متويلها من 
ازمة  علــى  يقضي  جديــد 

السكن في البصرة”.

مجلس البصرة: مشاريع وزارية 
سكنية أصابها التآكل جراء 

توقفها منذ 10 سنوات

عادل عبد املهدي

شاكر محمود: إقالة كاتانيتش ضرورة 



شؤون عراقية

السليمانية - الصباح الجديد - 
عباس كاريزي:

 
برغم اســتمرار التوتــر وحالة انعدام 
احلــزب  يســعى  بينهمــا،  الثقــة 
الدميقراطــي الكردســتاني واالحتــاد 
الوطنــي الغرميــان التقليديــان في 
اقليم كردســتان، الى التقدم خطوة 
الى االمام في اطار تشــكيل حكومة 
االقليم، واالتفاق على برنامج سياسي 
موحد الدارة االقليم خالل الســنوات 

االربع املقبلة.
االحتاد الوطني الفائــز باملرتبة الثانية 
في انتخابات برملان كردســتان، ب 21 
مقعدا رفض املشــاركة في حكومة 
االقليم املقبلة، دون التوصل الى اتفاق 
سياسي شامل مع احلزب الدميقراطي 
الدارة مفاصل احلكــم بنحو حقيقي 
والشراكة في اتخاذ القرارات واالطالع 
علــى تفاصيل ملف النفــط وواردات 

وثروات االقليم.
بينمــا يســعى احلــزب الدميقراطي 
بزعامة مسعود بارزاني الى االحتفاظ 
باكبــر قدر مــن الــوزارات واملناصب 
ورئاسته  االقليم  في حكومة  احليوية 
باالســتناد الى ما يعده اســتحقاقه 
ســيطرته  على  حفاظا  االنتخابــي، 
املستمرة منذ سنوات على  وهيمنته 

اغلب مفاصل احلكم في كردستان.
االحتــاد الذي ربــط بني اســتحقاقه 
في كركــوك وبغداد وبــني حقه في 
عــدد املناصب في حكومــة االقليم، 
متكن عقب حــوارات طويلة من اقناع 
احلــزب الدميقراطــي باملوافقــة على 
شــروطه، بعد رفض جوبه به من قبل 
الدميقراطي، الــذي وافق على مضض 
بتولــي مرشــح عن االحتــاد الوطني 
منصــب محافــظ كركــوك، لقــاء 
االحتاد على تسمية مرشحه  موافقة 
لشــغل منصب رئيس البرملان والبدء 
بعقد جلســاته في موع اقصاه ال 18 

من الشهر اجلاري.     
واالحتــاد  الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
الوطني قد اتفقا عقب اجتماع مهم 
عقداه فــي مدينة اربيــل امس االول 
الثالثاء، على ان يبدا برملان كردســتان 

بعقــد جلســاته في الثامن عشــر 
من الشــهر اجلاري بالتزامن مع عقد 
مجلــس محافظة كركوك جلســة، 
الختيار محافظ جديــد للمدينة في 

أربيل.
وقال املتحدث باســم االحتاد الوطني 
سعدي بيره، في مؤمتر صحفي، عقب 
اجتمــاع عقده الوفــدان التفاوضيان 
للحزبني في أربيــل، ان اجلانبني اتفقا 
على عــدد من النقــاط والتي تتمثل 

بالتالي.
أوالً تباشــر جلنــة كتابــة املشــروع 
لعرض  ايام،  السياسي مهامها خالل 
نتائج العمل املشــترك بــني اجلانبني، 
ثانياً سيعقد برملان كردستان جلسته 
االولى يوم 18 من شهر شباط اجلاري، 
ثالثاً،  ســيعقد مجلــس محافظة 
كركوك جلســة االعتياديــة في ذات 
اليوم مبحافظة اربيل الختيار محافظ 

جديد للمدينة.
من جانبه، قال املتحدث باســم احلزب 
أن  محمــد  محمــود  الدميقراطــي، 
اللجنة املشــتركة  االجتمــاع كلف 
بكتابة االتفاق السياسي بني اجلانبني، 
في إطار رؤية كل طرف، وتقدمي مشروع 
االتفاق بأقرب وقت ممكن لتوقيعه من 
قبل املكتبني السياسيني للدميقراطي 

واالحتاد.
وتابــع »كمــا مت االتفاق علــى ضرورة 
اإلســراع قي عقــد جلســات برملان 
كردســتان، وفقاً لإلجراءات القانونية 
العوامــل  كل  وتهيئــة  املطلوبــة، 
والظروف، التي متهد الســبيل لعقد 
اجللسة واخلطوات األخرى في البرملان«.

بدوره كشــف مصدر سياسي قريب 
مــن اجتماعات الدميقراطــي واالحتاد 
الوطني للصباح اجلديد، عن الية توزيع 
املناصب وحصة كل حزب في حكومة 

االقليم ورئاسة برملان كردستان.
واضاف املصــدر، ان احلزب الدميقراطي 
االحتاد  مع  اتفاقه  مبوجب  ســيحصل 
الوطني وحركة التغيير، على مناصب 
)رئاســة االقليــم ورئيــس احلكومة، 
البرملــان(،  لرئيــس  االول  والنائــب 
فضالً عن متســكه بــوزارات ) الثروات 
الطبيعية، الداخلية، التعليم العالي، 
اخلارجية، مؤسسة  العالقات  االوقاف، 
عالقات االقليم مع بغداد( وهو الينوي 

التخلي عن تلك املؤسسات. 
واوضــح املصــدر ان حركــة التغيير 
طالبــت بدورها مبناصــب نائب رئيس 
التخطيط  ووزارات  االقليــم  حكومة 
والتربيــة والبلديات واحــدى الوزارات 
الســيادية املاليــة او البيشــمركة، 
اضافة الى عدد من املديريات والهيئات، 
ورئيــس صنــدق الــواردات النفطية 

وسكرتير مجلس الوزراء.

واضاف ان االحتاد الوطني ســيحصل 
على مناصب، ) رئيــس البرملان ونائب 
ونائــب  االقليــم،  رئيــس حكومــة 
رئيــس االقليــم اضافة الــى وزارات 
واالعمار،  والسكان  والثقافة  الصحة 

والشهداء واملؤنفلني(.
وتابع املصدر، اما فيما يخص كركوك 
فــان االحتاد والدميقراطــي اتفقا على 
تطبيع االوضاع فيها عبر ثالثة مراحل.
واوضــح املصــدر، ان املراحــل الثالث 
كركوك،  في  االوضاع  بتطبيع  تقضي 
احملافظة،  تفعيل مجلــس  عبر  وذلك 
ومــن ثم تشــكيل جلنة مشــتركة 
لزيــارة بغداد واالجتمــاع مع االطراف 
السياســية فــي كركــوك، ومن ثم 
تقدمي االحتاد الوطني مرشحه ملنصب 

محافظ كركوك.
وبحســب املصدر فان اجلانبني اختلفا 
على مــكان انعقــاد اجتماع مجلس 

محافظة كركــوك، اذا ان الدميقراطي 
يدعــو الــى عقــد جلســة مجلس 
احملافظة في اربيل، بينما يطالب االحتاد 
نظرا  كركوك  فــي  بانعقاده  الوطني 
الهميته ذلك من النواحي السياسية 

والقانونية.
وقال املتحدث باسم احلزب الدميقراطي 
ان االحتاد الوطني وافــق، على انعقاد 
جلســة مجلس محافظــة كركوك، 
مبدينة اربيل برئاســة ريبوار طالباني، 
مؤكــدا ان الدميقراطي لــن يعود الى 

املدينة قبل تطبيع االوضاع فيها.
من جانبه قال ريبــوار طالباني رئيس 
مجلــس محافظــة كركــوك، انــه 
ســيترأس جلســة مجلس احملافظة 
في اربيل، وفق القانون، مرجحا انعقاد 
اجللســة بشــكل غير اعتيادي وذلك 

لتجنب املشكالت القانونية.

الديمقراطي والوطني يتجاوزان عقبات تشكيل
 حكومة اإلقليم باالتفاق على أربع نقاط عداها مهمة

اتفقا على عقد جلسة البرلمان واختيار محافظة لكركوك في يوم واحد 

احلزب الدميقراطي الكردستاني

يسعى الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني واالتحاد 
الوطني الغريمان 
التقليديان في اقليم 
كردستان، الى التقدم 
خطوة الى االمام في 
اطار تشكيل حكومة 
االقليم، واالتفاق على 
برنامج سياسي موحد 
الدارة االقليم خالل 
السنوات االربع المقبلة
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سائرون والفتح: اللجنة املشتركة 
ستحسم الوزارات الشاغرة في 

الفصل التشريعي املقبل
وأوضــح املعمــوري، أن »املباحثــات 
تركزت على ملف تقدمي اخلدمات إلى 
املواطن، واإلدارات احمللية للمحافظات، 
والقوانــني املهمة، ووضع البلد بنحو 
عــام، وكيفية التعامــل مع املرحلة 

املقبلة، وتقومي األداء احلكومي«.
وحتــّدث، عن »تشــكيل جلنــة عليا 
القائمتني سوف تضع  بني  للتنسيق 
الراهن؛ كون  الوضع  توصياتها بشأن 
العراق مير مبرحلة حرجة السيما على 

الصعيدين السياسي واالقتصادي«.
زاد النائب عن سائرون، أن »القائمتني 
تطرقتا إلى إكمال الكابينة الوزارية، 
املتبقية،  األربع  للحقائب  والتصويت 
وفتــح ملف الدرجــات اخلاصة التي 
جرى منحها بالوكالة، وكذلك إجراء 
العامني في  املــدراء  تغييرات علــى 

مؤسسات الدولة«.
ونفى، أن »يكــون االجتماع قد تطرق 
الوزارية، إمنا  إلى أي اســم للكابينة 
ترك ذلك للمباحثات املستقبلة خالل 
تكون  التشــريعية، وسوف  العطلة 

اجتماعات الحقة مكثفة«.
وأكمل املعموري، بالقول إن »اللجنة 
املشتركة سوف تنهي ملف الوزارات 
الشــاغرة وفي مقدمتهــا حقيبتي 
الداخلية والدفاع من أجل التصويت 
الفصل  بدايــة  مع  جميعــاً  عليها 

التشريعي املقبل«.
مــن جانبه، ذكر القيــادي في قائمة 
الفتــح ليــث العذاري فــي تصريح 

أن »االجتماع  اجلديــد،  »الصباح  إلى 
مع قائمة ســائرون قد شجع عليه 
التصعيــد األميركــي األخير بأنهم 
مراقبة  بحجة  العراق  في  متواجدون 

إيران«.
وأضاف العذاري، أن »القائمتني اتفقتا 
على ضرورة رفــض أي تواجد أجنبي 
علــى األرض العراقية كما مت التطرق 

إلى عدد من امللفات األخرى«.
ولفت إلى أن »اللقاء ميثل عودة جديدة 
للقاءات واملباحثات بني القائمتني من 
أجل إقرار القوانني التي تخدم الشارع 

العراقي«.
ويعّد العذاري، »احلوار رسالة اطمئنان 
إلى الشارع العراقي أن الكتل الكبيرة 
في مجلس النواب جاهزة ملناقشــة 

األوضاع التي جتري في احملافظات«.
ويتوقع القيادي في الفتح، أن »يشهد 
نيابياً  أداًء  املقبل  التشريعي  الفصل 
مختلفة عن ســابقه بالنظر لوجود 

متغيرات على الساحة العراقية«.
ومضى العــذاري، إلــى أن »مجلس 
النواب ســيتخذ عدد مــن اخلطوات 
أهمهــا متابعــة ملــف التواجــد 
العراقية  األراضــي  األميركــي على 
ومعاجلة ذلك، وكذلك التصويت على 

القوانني اخلالفية املهمة«.
يشار إلى أن قائمتي الفتح وسائرون 
عقدتا أمــس األول اجتماعــاً مهماً 
بني قياداتهمــا واتفقتا على عدد من 
النقاط التي تتعلق بامللف السياسي 

واخلدمي.

عبد املهدي: ليس في االتفاقية 

العراقية األردنية بنودا خفية ومن 
يدعيها عليه االثبات

ولقطع دابــر تلك الشــكوك يجب 
االتفاقية على  عرض كامل فقــرات 
البرملان عند بداية الفصل التشريعي 

ملناقشتها وتصديقها ».
كما ان القيادي في حركة عطاء زاهر 
العبادي، كان أورد في تصريح صحفي 
يــوم االثنــني املاضــي، ان االتفاقية 
املوقعة بــني العراق واألردن » تتضمن 
بنودا خفية لم يعلن عنها ». مشيرا 
إلى أن » االردن هو املســتفيد االكبر 

من االتفاقية ».
جتدر اإلشــارة، الى انه ال يحق جمللس 
النــواب التدخل في عقد االتفاقيات، 
ألنها من صالحيات احلكومة وان دوره 
تنفيذها،  مراقبة  حسن  في  ينحصر 
وهذا ما صرح به اكثر من مرة النائب 
سليم همزة، عضو اللجنة القانونية 

النيابية.

النزاهة: التجاوزات على العقارات 
بلغت أرقاما خيفة وال إحصائية 

دقيقة لها
 وتبني ان دائرة العقارات التابعة لوزارة 
امانة  فــي  العقارات  ودائــرة  املالية 
بغــداد ال متتلــكان احصائية دقيقة 
اليها مما حدا  التي تعــود  بالعقارات 
بالهيئة تشــكيل جلان لهذا الغرض 
وهي مستمرة باشعار اجلهات املعنية 
بضرورة حصر عقاراتها كي تؤســس 
قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة«.

واضــاف ان »قاعــدة البيانــات هذه 
تســاعد الهيئة على معرفة مجمل 

مــا متتلكــه الدولــة من عقــارات 
لوضــع حــد الي جتــاوز او اغتصاب 
او تالعب بهــا عن طريــق التزوير او 
الفراغ  وشــك  على  والهيئــة  غيره 
من اعداد االحصائيــات، »منوها بان 
الكامل  وبالتوصيف  العقارات  »هذه 
الشــاغرة حاليا التي تعــود للدولة 
واملشــغولة من اجلهات او املستولى 
عليهــا بطريق قانوني ســواء بيع او 
شــراء من الدولة وهل بــدل البيع او 
الشــراء حقيقي ام هنــاك غنب فيه 
للدولة وهل اجــراءات البيع اصولية 
ام ال وهذه االمور ســتضعها الهيئة 
الدولة  اولوياتها السترداد حق  ضمن 

من هذه العمليات«.
العقارات  »موضــوع  ان  توفيق  واكد 
مهــم وينبغــي للجهــات املعنية 
املالكة للعقــارات ان تتخذ اجراءات 
سريعة لوقف التجاوز احلاصل عليها 
الن التجاوز بلــغ ارقاما مخيفة جدا 
حتى تكاد ال توجــد قطعة ارض في 
بغــداد ســواء كانت للتشــجير او 
متنزها اال ومت التجــاوز عليها ووصل 
االمر حتى الرصفة الشــوارع، منبها 
علــى ان جانب الرصافــة من بغداد 
هو االكثــر في حجم التجاوزات يليه 
جانب الكرخ مبســتويات اقل اضافة 

الى احملافظات«.
وتابع ان »التزوير لم يشــمل عقارات 
الدولــة فقــط اذ وصل الــى امالك 
املواطنني الذي بلــغ مديات خطيرة، 
اتخــذت بعض  الهيئة  فــان  وعليه 
التجاوز  اليقاف  الســريعة  اخلطوات 
او التزويــر علــى هذه االمــالك من 

بينها منع ترويــج اي معاملة تتعلق 
بأغراض التسجيل العقاري الي عقار 
عائد للمواطنني من خالل عدم قبول 
وكالــة او تخويل محليــا او اقليميا 
ســواء الوكالة صــادرة مــن خارج 
العــراق او داخله اال بحضــور املالك 
شــخصيا وبعــد تأكد االســتدالل 
على هويتــه واســمه وصفته يتم 
ترويــج املعاملة ألي مــن التصرفات 
العقارية وهنــاك اجراءات الحقة من 
املمكن ان تتخذها الهيئة كخطوات 
سريعة اقلها لوقف التزوير والتالعب 
للعقــارات العائدة لالفــراد فالدولة 
تستطيع حماية اراضيها وتستطيع 
ان ترفع التجــاوز عنها لكن املواطن 
البســيط الــذي غادر العــراق وترك 
عقاره وفوجــئ بعد عودته بان عقاره 
مت بيعــه لسلســلة من املشــترين 
توالوا على شــراء هذا العقار يسبب 
وفــد  زار  وكان  مشــكلة كبيــرة«. 
عالي املســتوى برئاسة رئيس الهيأة 
القاضــي عزت توفيــق جعفر وعدد 
الهيأة، مقر  العامِّني في  املديرين  من 
مبديرها  واجتمع  الدولة  دائرة عقارات 
الربيعي؛ وبحثا  العام أحمد حســن 
واقع حال العقــارات العائدة للدولة 
والتحديــات والعقبــات التي تعتري 

عملية إدارتها«.

مجلس الشيوخ األمريكي يصدق 
على قانون ضد حركة مقاطعة 

إسرائيل
وتنتمي النائبتان إلى موجة سياسية 
بأفــكار مختلفة هبت على  جديدة 

الكثير من  الدميقراطي وغيرت  احلزب 
وجوهه القدمية.

وتعرضت رشيدة وإلهان إلى انتقادات 
بســبب دعمهمــا حلركــة بــي دي 
السياســيني  بعض  يــرى  التي  أس، 
األمريكيــني أنها تهدف إلــى تدمير 
موقع  على  إلهان  وكتبت  إســرائيل. 
تويتــر، ردا على هــذه االتهامات: »أنا 
وأختي رشــيدة نناضل ضــد معاداة 
الســامية، وكل كالم ينفي ذلك إمنا 
هو محض افتراء. فنحن مع الســالم 

ونعتقد أنه ال سالم دون عدالة«.
ويساند احتاد احلريات املدنية األمريكي 
مقاطعة إســرائيل، وعبر عن رفضه 
املستشارة  قالت  إذا  القانون،  ملشروع 
روان،  القانونية فــي االحتــاد، كاثلني 
في بيان إن: »مجلس الشــيوخ فضل 
السياســة على الدستور وداس على 
املادة األولــى منه، التي تكرس حقوق 
ان بي دي  جميع األمريكيني«. يذكــر 
أس، حركة عاملية تدعو إلى مقاطعة 
وترتكز  الداعمة إلسرائيل،  الشركات 
فــي عملها علــى ثالثة مبــادئ هي 
االســتثمارات،  وســحب  املقاطعة، 
والعقوبــات. وأسســت احلركة عام 
2005، هيئــات ومنظمــات مدنيــة 
فلسطينية، وتنسق عملها تنظيمات 
وحــركات فلســطينية ودولية. وترى 
بي دي أس أن احلكومة اإلســرائيلية 
تنتهــك حقوق الفلســطينيني في 
احلرية واملســاواة واحلكم الذاتي منذ 
عقود، وتواجه مطالب الفلسطينيني 
بالعنف والعنصرية واإلبعاد القسري 

عن أراضيهم.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
اعلنــت مديرية جندة بغــداد امس 
األربعاء، اعتقال ثالثة اشخاص بعد 
وقــت قصير من تنفيــذ جرمية في 

العاصمة بغداد.
وقالت املديريــة ان »مواطنة تعمل 
اربعة  بقيــام  ابلغتنــا  بيــت،  ربة 
ضمن  دارهــا  بدخــول  اشــخاص 
منطقة احلسينية اجلريخي وضربها 
مع ام زوجها التي فارقت احلياة باله 
والذوا  ذهبيــة  حادة وســرقة حلي 

بالفرار«.
واضافت انــه »مت القبض على ثالثة 
من املنفذين ضمــن نفس املنطقة 
مكافحة  مكتب  الى  وتسليمهم   ،
ان  الى  الزهــور«، مشــيرة  اجــرام 
عن  البحث  تواصل  النجدة  »دوريات 
الذي يســكن منطقة  الرابع  اجملرم 

الشعلة«

ديالى – عملية دهم 
أعلــن قائد شــرطة ديالــى اللواء 
العبــادي عن مقتل  فيصل كاظم 
ارهابي والقاء القبض على ارهابيني 
امنية  لقوة  تعرضهــم  اثنني خالل 

جنوب بهرز شرق قضاء بعقوبة.
وذكر العبــادي ان »قــوة أمنية من 
مديريــة اســتخبارات ومكافحــة 
ارهــاب ديالى باالشــتراك مع فوج 
طــوارئ ديالى الســابع ومفرزة من 
اجليش العراقي متكنت خالل عملية 
دهم وتفتيش مناطق بزايز بهرز اثناء 
تفتيــش احد املضافات اشــتبكت 
القوة االمنيــة مع االرهابيني مما ادى 
الى قتل احدهم والقبض على اثنني 
اخرين وضبط كميات من االسلحة 
اخلفيفة واالعتــدة كانت بحوزتهم 

اطراف ناحية بهرز«.

كركوك – مقتل ارهابي 
االستخبارية  الصقور  خلية  اعلنت 
امس األربعاء، عن مقتل مايســمى 
كركوك«  والية  تدريب  بـ«مســؤول 
من  وســتة  »داعش«  تنظيــم  في 

مرافقيه.
وذكرت اخلليــة انها نفذت مع قوات 
التحالف واجبــا قصم ظهر العدو 
محافظة  الريــاض/  ناحيــة  فــي 
اجملرم  أميرهــم  طالــت  كركــوك، 
)املكنى  حميــد  خليــل  ابراهيــم 
ابــو الزبيــر( وهو مســؤول تدريب 
من  ســتة  مع  املزعومة  واليتهــم 
أفراد مفرزته« ، مضيفة أنها »أنهت 
ســجل إجرامهم في التعدي على 
مواطنينــا، اثــر تفجيرهــم للدور 
واألبراج الناقلــة للطاقة والعبوات 
أجهزتنا  مســتهدفني  الناســفة 

األمنية وعناصر وطنية«. 

بابل – عملية عسكرية 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شرطة محافظة بابل امس االربعاء 
عن  بدء عملية عســكرية واسعة، 
ومطاردة أي تواجــد لعناصر اخلاليا 

النائمة شمالي احملافظة .
واوضحــت إن قطعــات مــن أفوج 
النخبة  وقــوات  الشــرطة  طوارئ 
من ســرية ســوات وفض الشغب 
مبشــاركة لــواء مغاويــر عمليات 
الفرات االوســط، فضالً عن احلشد 
الشــعبي ، بالتنســيق مــع األمن 
وبالتعاون  واالســتخبارات  الوطني 
مع بقية األجهــزة األمنية العاملة 
اجليش  طيــران  وإســناد  باحملافظة 
معلومات  ضــوء  علــى  أطلقــت 
إســتخبارية دقيقــة عملية أمنية 
واســعة في عدة مناطق شــملت 
مناطــق  الفاضليــة والعبد ويس 
كذلك الطريق الصحراوي باجتاه نهر 

الفرات ضمن ناحية جرف النصر.

صالح الدين – ضبط اوكار ارهابية 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء 
اوكار  القوات االمنية عثرت على  ان 

لالرهابيني في منطقة مطيبيجة.
وذكــر املصــدر ان« قوة مــن قيادة 
عمليات صالح الديــن نفذت واجبا 
لتفتيــش قرية عنيــد في منطقة 
مطيبيجــة، وعثــرت علــى اوكار 
واواني  طعــام  احتوت  لالرهابيــني 

للطبخ، وقد مت معاجلتها«. 

االنبار – عملية نوعية 
االستخبارات  مديرية  مفارز  متكنت 
 10 الفرقة  في مقــر  العســكرية 
والتنســيق  بالتعاون  االربعاء  امس 
مع إســتخبارات اللواء 39 وبعملية 
وفق معلومات  نوعية نفذت علــى 

إســتخبارية دقيقــة مــن اختراق 
وتفكيك خليــة إرهابية مكونة من 
خمسة أشخاص في منطقة جزيرة 

اخلالدية ».
ان  االســتخبارات  ملديري  بيان  وذكر 
»القوات متكنت مــن القاء القبض 
على اخلليــة االرهابيــة«، الفتا الى 
قواتنا  قاتلوا  كتنــوا  »االرهابيني  ان 

االمنية بعدة اماكن قبل التحرير«.

الديوانية – عمليات دهم 
ألقت مفارز قسم مكافحة اإلجرام 
في الديوانية امس االربعاء بعمليات 
دهم القبض على متهم بالســرقة 
مطلوب للقضــاء على وفق أحكام 
املعلومات  وذلــك بعد جمــع   ٤٤٦
تواجده،  علــى محل  والتعرف  عنه 
ومت التحقيق معه في التهم املوجه 

إليه.
كمــا ألقت مفــارز مركز شــرطة 

الدغــارة وعفك وقســم األســرة 
القبض علــى ٥ متهمني مطلوبني 
مبــواد قانونية مــن ضمنها جنائية 
تتعلــق بالنصب واالحتيــال وذلك 
خالل حملــة قامت بها للبحث عن 
املطلوبــني وتنفيذ مذكــرات إلقاء 

القبض الصادرة من القضاء.

نينوى – عملية امنية 
افاد مركــز االعالم االمني ان عملية 
أمنيــة انطلقت امس االربعاء، على 
محافظتي  بــني  الفاصلة  احلــدود 

صالح الدين ونينوى .
وذكر مصدر امني في املركز ان« قوات 
مشتركة وبإسناد من طيران اجليش 
نفــذت عملية أمنيــة في منطقة 
كنعوص على احلــدود الفاصلة بني 
محافظتــي صالح الديــن و نينوى 
والبحث  اإلرهابية  العناصر  ملالحقة 

عن اوكارها ».

سطو مسلح في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد * مقتل »مسؤول والية كركوك«و 6 من مرافقيه في كركوك 
بدء عملية عسكرية واسعة لمطاردة داعش شمالي بابل* العثور على اوكار لالرهابيين في منطقة مطيبيجة 
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يأتــي توقيع الســيد رئيس الــوزراء على األمر 
الديواني رقم 70 لســنة 2019 اخلاص بتشكيل 
اجمللس األعلى ملكافحة الفساد، ضمن مساعي 
اخلاصة مبكافحة  اجراءاتهــا  لتفعيل  احلكومة 
الفســاد، وملنح األجهزة الرقابية زخما معنويا 
وسياســيا للســير في جهودهــا الرامية الى 
الوقوف بوجه الفساد والفاسدين. ومن املعروف 
ان اي تشــكيل او اجراء اداري او قانوني، كي ينال 
صفة املشــروعية، البد من ان يكون مســتندا 
الــى نص قانوني نافذ، يحدد االطار اخلاص بذلك 
االجراءات. فهيأة النزاهــة وديوان الرقابة املالية 
الى  تســتند  العموميني،  املفتشــني  ومكاتب 
قوانني نافذة، مشــرعة من قبل مجلس النواب. 
اما اجمللس االعلى ملكافحة الفســاد، فهو كيان 
اداري مت اســتنادا للســلطة التقديريــة التي 
منحها الدســتور للحكومة. وقــد ورد في هذا 
األمر انه مت تشكيله استنادا للصالحيات اخملولة 
لرئيس الوزراء مبوجب املادة 78 من الدستور، فقد 
مت تشــكيل اجمللس االعلى ملكافحة الفســاد.. 
وبالعودة الى نص املادة 78 جند انها تنص: رئيس 
مجلس الوزراء.. هو املســؤول التنفيذي املباشر 
عن سياســة الدولــة والقائد العــام للقوات 
املســلحة، يقوم بإدارة مجلس الــوزراء ويترأس 
اجتماعاتــه، وله احلــق بإقالة الــوزراء مبوافقة 
مجلس النــواب.. ال ميكن تلمس صالحية رئيس 
مجلس الوزراء بإصدار األوامــر الديوانية اال من 
خالل اعتباره املســؤول التنفيذي املباشــر، وان 
اصدار األوامر الديوانية جزء من مســؤوليته في 
ادارة احلكومــة. وبالعودة الى مواد هذا األمر، جند 
ان املــادة اوال منه نصت علــى انه يكون اجمللس 
االعلى ملكافحة الفســاد برئاسة السيد رئيس 
الوزراء وعضوية كل من: مجلس القضاء االعلى) 
عضوين( ورئيس ديوان الرقابة املالية ورئيس هيأة 
النزاهة و ممثل عن مكاتب املفتشني العموميني 
ومكتب رئيس الــوزراء.. وهذا يعني ان هذا األمر 
منح مهاما جديدة لكل من التشكيالت اعاله، 
علما ان مهام كل تشــكيل محدد وفقا لقانونا 
اخلاص بها. اما مســألة منح مهــام جديدة او 
االنخــراط مبســؤوليات او اجتماعــات او مهام 
لصالح جهــة اخرى غير اجلهة االصل، هو عمل 

مخالف للقانون. 
مهام اجمللس

نأتي ملهام اجمللس االعلى ملكافحة الفساد، التي 
نصت عليها املادة ثانيا من األمر وهي: 

1. اعداد اســتراتيجية وطنية ملكافحة الفساد 
ومتابعة تنفيذها.

2. االشــراف على اســتكمال االطر القانونية 
واعادة املنظومة التشريعية وسد الثغرات التي 

ينفذ منها الفساد.
3. االشراف على استكمال األطراف املؤسساتية 

ملنظومة مكافحة الفساد.
4. توحيــد وتنســيق ودعم جهــود مكافحة 

الفساد.
5. مناقشــة الصعوبات واملشكالت واملعرقالت 
التي تواجه مكافحة الفساد وايجاد احللول لها 
وتقييم سياســة مكافحة الفســاد ومتابعة 

اعمال اجلهات املكلفة بذلك. 
وهنا نسأل: هل هناك شيء جديد جاء به اجمللس؟ 
هل ان مهامه تختلف عن املهام املوكلة الى ديوان 
الرقابة املالية وهيأة النزاهة ومكاتب املفتشــني 
العموميني؟ فلــو عدنا الى قانون هيــأة النزاهة 
لوجدنا ان املادة 2 نصت على واجبات هيأة النزاهة 
وهي تفــوق الواجبــات املناطة باجمللــس. كذلك 
قانون الرقابة املالية. لذا، فإن مبررات وجود اجمللس 
اصال، غير كافية وال قيمــة قانونية او ادارية لها. 
كذلك باقي الفقرات، كلهــا نصت على واجبات 
لهيــأة النزاهة، كلها موجودة فــي قانون الهيأة 
وهي تتولى القيام بها منذ تشــكيلها وحلد اآلن. 
لذا، فإن عملها ال يتأثر لوجود اجمللس. ان تشــكيل 
الفســاد، اجــراء يفتقر  اجمللس االعلى ملكافحة 
الى املشــروعية وال يوجد اي نــص قانوني يبيح 
تشكيله، اضافة الى عدم وجود مبرر لوجوده، في 
ظل وجود هيأة النزاهــة والرقابة املالية واملفتش 

العام واالدعاء العام..

المجلس االعلى لمكافحة 
الفساد.. مشروعية التشكيل 
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االعمار تناقش تقديرات 
خطة الموازنة المالية 

لمشاريع عام 2019

«الرقابة المالية» تنظم 
ورشة عن البرنامج الحكومي 

واشكالية ضعف االداء

بغداد _ الصباح الجديد :
ــني ريكاني اجتماعا موســعا  تــرأس الوزير بنكَ
الوزارة  املالية ملشــاريع  املوازنة  ملناقشــة خطة 
الــواردة ضمن اخلطة االســتثمارية لعام 2019 ، 
بحضور وكيل الوزارة املهندس اســتبرق الشوك 
وعــدد من املــدراء العامني من مقر وتشــكيالت 

الوزارة .
وذكر املركز االعالمي للوزارة انه مت خالل االجتماع 
مناقشة واســتعراض تخصيصات الوزارة املالية 
املقترحة للخطة االستثمارية للعام احلالي على 
وفق املبالــغ احملددة ضمن قانــون املوازنة العامة 
للدولــة والتــي مت توزيعها بني قطاعــي االعمار 
واالســكان وقطاع البلديات واالشــغال العامة 
واملصادقــة عليها بشــكل نهائي واالســتعداد 
للمباشــرة بالعمل مبشــاريع الــوزارة في عموم 
احملافظات حال اطالق هذه التخصيصات من وزارة 
املالية واتخاذ االجراءات االستباقية والتهيؤ لبدء 

العمل مبشاريع الوزارة اجلديدة واملستمرة .
كما مت خــالل االجتماع التأكيد علــى االهتمام 
بالعمل بالنظام اخلاص ملتابعة املشــاريع وضرورة 
اجنــازه مطلع االســبوع املقبل لغرض مباشــرة 
الدوائر املعنية بالعمل في هذا النظام وتطبيقه . 

بغداد _ الصباح الجديد :
برعاية رئيس ديوان الرقابة املالية االحتادي الدكتور 
صالح نوري خلف نظم الديوان ورشة عمل بعنوان 
االداء  البرنامــج احلكومي واشــكالية ضعف   »
بالتعاون مع املعهد العراقي لالصالح االقتصادي .

في مستهل الورشــة قدم رئيس الديوان شرحاً 
ً عن جوانب ضعف االداء احلكومي والفساد  موجزا
الذي يؤخر ذلك االداء وتاثيره على تنفيذ املشاريع 

واخلدمات الضرورية.
والقــى الدكتور كمــال البصري مديــر املعهد 
العراقي لالصالح االقتصــادي محاضرة مفصلة 
وبوســائل ايضاح حديثة عن االسباب احلقيقية 
لضعــف االداء احلكومي واحلاجة الى تشــريعات 
وقوانني صارمة جديدة لتعزيزه وتقويته مع وضع 
املوظفــني التنفيذيني في املواقع املناســبة ومن 
 ً املشهود لهم بالكفاءة واملقدرة والنزاهة ، مؤكدا

على اهمية الشفافية في االداء احلكومي .
وعــرض عدد من احلاضرين رؤاهــم وافكارهم في 
مجال تعزيــز االداء احلكومي وتقويتــه مبا يؤمن 
تنفيــذ اخلطط العامة للدولة وفي جميع اجملاالت 
، فيما اتفق احلاضــرون على تقدمي ورقة عمل عن 
موضوع االداء احلكومي ملناقشــتها واغنائها في 

الورشة املقبلة .
وحضر الورشــة عددً من املفتشــني العموميني 
في الوزارات والدوائر املعنية واملديرين العامني في 

ديوان الرقابة املالية االحتادي  .

البصرة _ الصباح الجديد:

شــارك العشــرات مــن مزارعي 
الطماطــة فــي البصــرة امس 
للمطالبة  تظاهــرة  في  األربعاء، 
بتطبيــق قــرار منــع اســتيراد 
الطماطم مــن دول اجلوار، وعبروا 
عــن احتجاجهــم بقطــع أحد 

الطرق املؤدية إلى حقل نفطي.
وقال أحد املشاركني في التظاهرة 
«العشــرات  إن  البهادلي  ضيــاء 
مــن املزارعــني وأصحــاب مزارع 
الطماطة في قضاء الزبير خرجوا 
في تظاهرة احتجاجية قرب موقع 
تسويق احملاصيل الزراعية (العلوة) 
للمطالبــة بإيقــاف تدفقها من 
دول اجلــوار وتطبيــق قــرار وزارة 
الزراعة مبنع استيرادها حلني انتهاء 

املوسم».
ولفت البهادلــي، إلى أن «كميات 
املســتوردة  الطماطة  من  كبيرة 
البصــرة  أســواق  الــى  تصــل 
واحملافظــات األخــرى، مما انعكس 
سلباً على قدرة املزارعني العراقيني 
على تسويق محاصيلهم بأسعار 
مناسبة» ، مضيفا ان «املشاركني 
التظاهرة قطعوا بشــكل  فــي 
جزئي ومؤقــت أحد الطرق املؤدية 
 ً الى حقل الرميلة النفطي تعبيرا
ً إلى أن  عن احتجاجهم»، مشــيرا
القيام  بصدد  الطماطة  «مزارعي 
مبزيد من االحتجاجات الســلمية 
املنافذ  التــزام  عــدم  حــال  في 
احلدودية بقرار وزارة الزراعة املتعلق 

بحظر استيراد الطماطة».
على صعيد متصــل اعلنت إدارة 
في  احلدوديــة  ناحيــة ســفوان 
محافظة البصرة أن املزارعني في 
الناحية تكبدوا خسائر كبيرة من 
جراء ظهور آفــة زراعية أدت الى 
تضــرر مزروعاتهم، مبينة ان ذلك 
حلول موســم  مع  بالتزامن  جاء 

تسويق محصول الطماطة.
وقال مديــر الناحية طالب خليل 
تصريحات صحفية  في  احلصونة 
إن «مــزارع الطماطــة في قضاء 
الزبيــر تعرضت الــى ظهور آفة 
ســريعة االنتشار كبدت املزارعني 
خسائر فادحة»، مبيناً أن «املزارعني 
بحاجــة الى دعــم احلكومة في 

توفيــر مبيــدات للتخلــص من 
اآلفة واحلفــاظ على محاصيلهم 
، كما نطالــب بتعويض املزارعني 
املتضررين» ، الفتــا الى أن «كتاباً 
رســمياً بهذا الصدد قدمته الى 
والذي  العيداني،  أســعد  احملافظ 
أوعز لقسم التخطيط في ديوان 
احملافظــة بتوفير مبالــغ ملديرية 
الزراعة من أجــل جتهيز املزارعني 

باملبيدات الزراعية «.
بــدوره، قــال رئيــس اجلمعيــة 
الفالحية في قضــاء الزبير رياض 
الفارس إن «آفة (اللفحة املتأخرة) 
أصابت نباتات الطماطة في مزارع 
االمطار  وفــرة  بســبب  القضاء 
وانخفاض  املفرطــة  والرطوبــة 
درجــات احلرارة»، عــادا أن «املرض 
ميكن للمزارعني الســيطرة عليه 
مبيدات  باســتعمال  بســهولة 

معينة». 
يشار الى أن آفة (اللفحة املتأخرة)، 

مــرض نباتي يصيــب الطماطة 
فطريات  طريق  عــن  والبطاطس 
معينة، ويعتقــد العلماء أن بيرو 
الواقعــة غرب أميــركا اجلنوبية 
هي املوطن األصلــي لهذا املرض، 
ومنهــا انتقل الــى أوروبا، وخالل 
الى   1845 املمتدة من عام  الفترة 
1852 تسبب مبجاعة وهجرة  عام 
في ايرلندا، وعلى املستوى العربي 
ظهــر في مصــر للمــرة األولى 
مت  األعوام  وبتوالــي   ،1950 عــام 
تشخيص إصابات باملرض في دول 

عربية أخرى.
يذكــر أن محافظة البصرة تضم 
آالف مزرعة للطماطة  ثالثة  نحو 
بعد أن كان عددها قبل عام 2003 
ال يقــل عن ســبعة آالف مزرعة، 
قضاء  ضمــن  تقع  ومعظمهــا 
الزبير، ويعمل في تلك املزارع التي 
املياه اجلوفية  تعتمد كلياً علــى 
أكثر من سبعة آالف مزارع، وتعد 

نواحــي ســفوان وأم قصر وخور 
الزبيــر من أشــهر مناطق زراعة 
الطماطة في العراق رغم بيئتها 
البصرة  وتتصــدر  الصحراويــة، 
بإنتاج  األخرى  العراقية  احملافظات 
محصــول الطماطة خالل فصل 
إنتاجها  يتــراوح  الشــتاء، حيث 
املوسمي عادة مابني 350 إلى 500 
ألف طــن، بعــد أن كان أكثر من 

650 ألف طن خالل التسعينات. 
احلسني  الزراعة صالح  وزير  وكان 
قد اكد في وقت سابق ان محصول 
الطماطة العراقية بخير، مبينا ان 
اشار  فيما  قليلة،  فيها  االصابات 
الى تشــكيل فريق فنــي التخاذ 

االجراءات الحتواء املرض.
وقال احلســني في بيان له تلقت 
«الصباح اجلديد» نســخة منه ان 
«بعــض اجلهــات املغرضة قامت 
ببث االشاعات للنيل من االجنازات 
اصابة  خلبــر  وترويج  املتحققــة 

محصول الطماطة باألمراض في 
البصرة ومبســاحات وكميات غير 
دقيقة»، مبينا ان «بعض االصابات 
حدثــت بشــكل محــدود مبرض 
اللفحــة املتاخرة ولــن تؤثر على 
بسيطة  عالجها  وعملية  االنتاج 
جــدا من خــالل تهويــة البيوت 

البالستيكية وتقليل السقي».
واضــاف احلســني انــه «وجــه 
وبشكل فوري تشكيل فريق فني 
متخصــص من مــالكات الوزارة 
املرض»،  الحتواء  االجراءات  التخاذ 
بان  واملزارعني  «الفالحني  مطمئنا 
ومنها  الزراعية  احملاصيــل  جميع 
الطماطة بخير، وان الوزارة حاضرة 
الزراعة  لــكل مراحــل  ومرافقة 
واالنتاج وبضمنها االستمرار مبنع 

االستيراد».
وتابــع احلســني ان «املســاحات 
املصابــة في محافظــة البصرة 
بلغت 2600 وبنســب بســيطة 

ذكــرت  حــني  فــي  ومتفاوتــة 
الشــائعات اصابة اكثر من 4000 
حقل وبنســب كبيرة»، الفتا الى 
ان «املســاحات املزروعة في الزبير 
بلغــت 16000 دومن وان االصابــة 
اقل من 25 % وان العمر االنتاجي 
في نهايته وهــو العامل الرئيس 
فــي زيــادة حساســية االصابة 

باالمراض».
واوضح احلسني ان «اغلب البيوت 
احملمية واالنفاق اخملصصة للزراعة 
صحيح  بشكل  تهويتها  يتم  لم 
االســباب  احد  االمر  هــذا  ويعد 
الرئيســية لالصابة باالمراض في 
حني احلقــول االخرى ذات التهوية 
االصابة»،  محــدود  كانت  اجليدة 
موضحا ان «الــوزارة ماضية مبنع 
االســتيراد دعما للفالح ولن تنال 
هــذه اجلهات مــن عزم الــوزارة 
وخدمة  االنتاج  مســتويات  برفع 

االقتصاد الوطني «. 

يتراوح إنتاجها الموسمي مابين 350 إلى 500 ألف طن

تظاهرة احتجاجية لمزارعي الطماطم 
في البصرة تطالب بتطبيق قرار منع استيرادها

تصل كميات كبيرة 
من الطماطم 

المستوردة الى 
أسواق البصرة 

والمحافظات 
األخرى، مما 

انعكس سلباً على 
قدرة المزارعين 

العراقيين على 
تسويق محاصيلهم 

بأسعار مناسبة

مزارعي الطماطه في البصرة في تظاهرات حاشدة

بحث مع نواب سائرون اعادة الثقة بنظام الحماية االجتماعية

لدى مشاركته في الجلسة الحوارية للنواب لدعم الصناعة الوطنية

وزير العمل يدعو لتوحيد جهود الحركات النقابية في العراق

وزير الصناعة يؤكد توجه الوزارة لتحقيق
 الشراكة مع القطاع الخاص

بغداد _ الصباح الجديد :
دعا وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور باسم عبد الزمان الى توحيد 
العراق  النقابيــة في  جهود احلركات 
وحل جميع املشكالت والعقبات التي 

تواجه الطبقة العاملة. 
واكد الوزير خــالل لقائه رئيس االحتاد 
العام لنقابات العمال العراقي سعيد 
نعمة والوفد املرافق له ضرورة العمل 
التي  املشــكالت  على جتــاوز جميع 
تواجــه االحتادات والنقابــات املعنية 
باقرار  لالســراع  والســعي  بالعمال 

قانون التنظيم النقابي في العراق. 
واضــاف ان الــوزارة جــادة فــي حل 

مشــكلة االكثــر متثيال بالنســبة 
للنقابــات العمالية مــن خالل دعوة 
اجلميع لتنســيق اجلهود والعمل في 
اطار قانوني حلل مشــكلة التنافس 
التي باتت تؤثر على الطبقة العاملة 
فــي العراق. وابدى الوزير اســتعداده 
النقابية  احلركات  جميع  مع  للتعاون 
النقابية  الوحدة  حتقيق  ســبيل  في 
في  تســهم  صيغة  الــى  والوصول 
وتطلعات  طموحــات  عــن  التعبير 
الطبقــة العاملة في العراق ، مؤكدا 
حرص الــوزارة واهتمامهــا بتدعيم 
املستمر  والتنسيق  التعاون  مجاالت 

خلدمة قضايا العمل واالنتاج. 

على صعيد متصل بحث وزير العمل 
مــع عدد من نــواب حتالف ســائرون 

التعاون في رصد العائالت الفقيرة.
املستحقة لالعانة االجتماعية. 

وقال الوزيــر خالل اللقــاء ان الوزارة 
بنظام  الثقــة  اعــادة  علــى  تعمل 
احلمايــة االجتماعية والتوســع في 
شمول االســر الفقيرة ألن هناك من 
يحاول اســتغالل هــذا املوضوع من 
معقبني وضعاف نفوس ، الفتاً الى ان 
الوزارة تشدد من اجراءاتها لوضع حد 
، وابدى استعداده  لتلك املمارســات 
للتعاون فــي حتقيق الزيارات امليدانية 
لالســر الفقيرة التي يتم رصدها من 

قبل النــواب وكذلك تفعيل موضوع 
الوحدات االداريــة في جميع املناطق 
للتخفيــف عن املواطنــني من عناء 
املراجعة.  واوضح الوزير  ان معيار خط 
الفقر الــذي وضعه البنك الدولي لم 
يكن منصفاً لكون الكثير من االسر 
التي ظهرت فوق مستوى خط الفقر 
 ً ، مشــيرا هي بامس احلاجة لالعانة 
الى ان الوزارة تعمل على معاجلة هذا 
املوضوع واجــراء تعديالت على قانون 
فئات  لشــمول  االجتماعية  احلماية 
اخرى مستحقة.  وبني الوزير ان الوزارة 
وضعت آلية جديدة في منح القروض 
من خــالل متابعــة املســتفيد من 

القرض خالل ستة اشهر بغية حتقيق 
مشــروعه اخلاص ، كما اشار الى ان 
لدى الوزارة مشاريع صغيرة مدروسة 
الشــراكة في  تعتمد علــى حتقيق 
ادخال خمسة باحثني عن عمل بعقد 
العمل لضمان  شــراكة مع صاحب 
زيــادة االنتاجيــة وتشــغيل االيدي 
العاملة.  كما ناقش الوزير مع النواب 
وتوجه  الصالحيــات  نقــل  موضوع 
الــوزارة نحو حتقيــق الالمركزية من 
للمحافظات  الصالحيات  منح  خالل 
واملالكات  املالية  التخصيصات  ونقل 
اليها بعد رســم السياسات العامة 

للدوائر املنقولة.

بغداد _ الصباح الجديد :

واملعادن  الصناعــة  وزيــر  بحــث 
اجلبوري  عبــداهللا  صالح  الدكتور 
خــالل مشــاركته في اجللســة 
احلوارية التي عقدها مجلس النواب 
الوطنية  (صناعتنــا  حتت شــعار 
فخرنا) ابعاد االتفاقية االقتصادية 
بواقع  النهوض  وســبل  االردن  مع 
القطــاع الصناعي العراقي ودعم 

القطاعني العام واخلاص .
الوزارة لتحقيق  الوزير سعي  واكد 
الشــراكة مــع القطــاع اخلاص 
ومنح الشــركات العامة صالحية 
التعاقد والشــراكة مع اي شركة 
مؤكــدا   ، محليــة  او  اجنبيــة 
علــى أهمية التعاون والشــراكة 
احلقيقية بني اجلهات التشــريعية 
والتنفيذيــة لدعــم رؤى وخطط 
للنهوض  الرامية  الصناعــة  وزارة 
بالقطاع الصناعــي احمللي وتنويع 
اإلنتاج الوطني ، مبينا ان االتفاقية 
العراقية االردنية سبقتها دراسات 
ســنوات  ثالث  دامت  ومباحثــات 
عبر جلنة متثــل 17 جهة قطاعية 
وســيكون املســتفيد االول هــو 

القطاع اخلاص .
واشــار الوزيــر الــى ان املدينــة 
ســتحوي  البلدين  بني  الصناعية 
ومعامل  وســياحية  جتارية  مراكز 
لدول  التصدير  خاللهــا  من  ميكن 
اخرى ليس للعــراق عالقات جتارية 

معها وامنا عبر اجلانب االردني الذي 
كبيرة  واتفاقيات  شــراكات  لديه 
ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف 

فرصة عمل.
القطاع  اجلبــوري  الوزيــر  وطمأن 
االتفاقية  هذه  بأن  العراقي  اخلاص 
ليســت ملزمــة بشــكل كامل 
بل حتــوي شــروطا عديــدة ويتم 
مراجعتها كل ســتة اشــهر من 
خالل جلنة مشــتركة وان اي تأثير 
ســلبي على اي قطاع ســتعاجله 
هــذه اللجنة كما انــه باالمكان 
استبعاد اي بضاعة او سلعة تنتج 

محليا.
فيمــا اكــد النائــب االول لرئيس 
مجلس النواب حســن الكعبي ان 
العــام احلالي سيشــهد انطالقة 
حقيقيــة تختلف عن الســنوات 

االقتصاد  دعــم  باجتاه  الســابقة 
اخلــاص  والقطــاع  واالســتثمار 
القطاعــات  بواقــع  والنهــوض 
املهمــة غير النفطيــة وبخاصة 
ان  الى  ، مشيرا  الزراعة والصناعة 
احلكومي  القطاعني  بني  الشراكة 
للحكومة  ســواء  ملزمة  واخلاص 
او مجلــس النواب والبد من تهيئة 
اجلانب  بهذا  االستثمارية  املشاريع 
، مبينا ان هناك توجسا من جهات 
العراقية  االتفاقية  بشــأن  كثيرة 

األردنية .
واوضح النائب االول أن السياســة 
اهدافها  لديها  للحكومة  اجلديدة 
ورســمت اســتراتيجية لتسخير 
هذه املشاريع االقتصادية لتحقيق 
منافــع اكبر منها انشــاء املدينة 
ميكنها  التي  املشتركة  الصناعية 

اســتيعاب االف االيــدي العاملة 
وحتريك قطاعات النقل واالتصاالت 
والضرائــب وكذلــك خلــق بيئة 
االنبار  محافظة  في  اســتثمارية 
التــي تعاني حاليا مــن قلة فرص 

العمل واملوارد.
عدة  اجللســة  عن  ومتخــض  هذا 
الصناعة  وزير  قيام  منها  توصيات 
بعقد اجتماعــات دورية يخصص 
كل منهــا لبحث قطــاع صناعي 
معــني ودعوة اجلهــات القطاعية 
كافة مــن رجال اعمــال واحتادات 
وضرورة تقدمي اجلهــات القطاعية 
بشــأن  وحتفظاتهم  مالحظاتهم 
االتفاقيــة االخيــرة او اي اتفاقية 
دراستها عبر سلسلة  ليتم  اخرى 
جلســات ورفع النتائج للحكومة 

لغرض متابعتها. 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعرب هاشــم تاجي رئيس جمهورية كوسوفو 
غير املعتــرف بها، عن اســتعداد بريشــتينا 
لتســليم بعض أراضيها لصربيا مقابل اتفاق 
 Gazeta تســوية نهائية بني الطرفني. ونقلت
Express الكوســوفية أمس االول الثالثاء عن 
تاجي قوله فــي واشــنطن: »إذا كان التعديل 
الطفيف للحــدود ثمنا التفاق ســالم نهائي، 
فهــذا األمر يبــدو مقبوال«. لكن تاجي أشــار 
إلــى أن بعــض األراضي واملنشــآت تعتبر ذات 
أهمية اســتراتيجية، وبالتالي فهي ال تخضع 
احلدودية  غازيفــودا  بحيرة  ومنها  للتســليم، 
أكبــر خــزان للمياه فــي املنطقــة، ومدينة 
»تريبشا«  ومجمع  كوسوفسكا-ميتروفيتسا 
الصناعي الواقع بالقــرب منها. وأضاف تاجي: 
»لن تكون عملية حتقيق االتفاق بني كوســوفو 
وصربيا مشوارا سهال، لكنها السبيل الوحيد 
لتفادي العودة إلى حالة التوتر والنزاع«. وشدد 
أن سلطات كوســوفو لن تقبل اتفاقا ترفضه 
األمريكي حيوي  الدعــم  املتحدة، ألن  الواليات 
بالنسبة لها.وحسب تاجي، فإن هدف كوسوفو 
الرئيسي هو نيل اعتراف صربيا واالنضمام إلى 

األمم املتحدة.
وأعلنت كوســوفو انفصالها عــن صربيا عام 
2008، لكــن بلغراد وعددا كبيــرا من عواصم 
العالم لم تعترف بها، واملفاوضات بني الطرفني 

متعثرة منذ مارس 2017.
ويشــكك مراقبون في إمكانية قبــول بلغراد 
شــروط تاجي بشــأن احلدود، نظرا ملا فيها من 
الصربية في  األقليــة  تعديات علــى مصالح 
مناطق كوســوفو التي اســتثناها تاجي من 

الصفقة احملتملة.
وفــي أواخر ديســمبر، وقع تاجي علــى قانون 
تشكيل جيش نظامي لكوسوفو يضم خمسة 
آالف عســكري، في خطوة أدانها حلف الناتو، 
فيما حذرت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش من 

أنها قد تدفع بلغراد للتدخل العسكري.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اتهمت منظمة العفــو الدولية دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة امس األربعاء بنقل أســلحة 
قدمتها دول غربية ودول أخرى الى ”فصائل غير 
خاضعة للمســاءلة متهمة بارتــكاب جرائم 

حرب“ في اليمن.
وتقود اإلمارات والســعودية ائتالفا عســكريا، 
يشــمل القــوات احمللية املؤلفة مــن مختلف 
الفصائــل اليمنيــة، ويحاول إعــادة احلكومة 
املعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت 
بها حركة احلوثي املتحالفة مع إيران في 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان »القوات 
اإلماراتية حتصل على أسلحة مبليارات الدوالرات 
مــن دول غربية ودول أخــرى، لتقــوم بنقلها 
إلى فصائــل في اليمن ال تخضع للمســاءلة 

ومعروفة بارتكاب جرائم حرب«.
وأضافت املنظمة »انتشــار هذه القوات احملاربة 
هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيني اليمنيني 
الذين ســقط منهــم بالفعــل آالف، في حني 
يقف ماليني آخرون على شــفا اجملاعة كنتيجة 

مباشرة للحرب«.
لم يرد املكتب اإلعالمــي للحكومة اإلماراتية 
بعد على طلــب للتعليق علــى بيان منظمة 

العفو.
وقامت اإلمــارات بتدريب وتســليح اآلالف من 
املقاتلني اليمنيــني، ومعظمهم في احملافظات 
اجلنوبية واملناطق الساحلية الغربية، كجزء من 
القوات التي تقاتل احلوثيني، الذين يســيطرون 
علــى معظم املناطــق احلضرية مبــا في ذلك 

العاصمة صنعاء وميناء احلديدة الرئيسي.
وتضغط الــدول الغربية، التي يقدم عدد منها 
أســلحة ومعلومات مخابــرات للتحالف، من 
أجــل إنهاء احلرب التــي اســتمرت قرابة أربع 
ســنوات بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي 
جمال خاشــقجي من التدقيق في األنشــطة 

السعودية باملنطقة.

كوسوفو مستعدة لتنازالت 
إقليمية طفيفة مقابل 

تسوية نهائية مع صربيا

اإلمارات متهمة 
بنقل أسلحة إلى 
فصائل في اليمن

متابعة ـ الصباح الجديد:

وزراء  اجتمــاع  أنقرة  اســتبقت 
ضد  الدولي  التحالــف  خارجية 
تنظيــم »داعــش« بالتحذير أن 
صبرهــا ســينفد فــي غضون 
أســابيع فــي حال عــدم إخراج 
»اإلرهابيــني« من منبج شــمال 
سورية، وشددت على أن »املنطقة 
اآلمنة« على احلدود مع ســورية 
يجب أن تكون حتت ســيطرتها. 
وعشية االجتماع حضت الواليات 
املتحدة دول العالم على استعادة 
مواطنيها ممن قاتلوا في صفوف 
»داعش« وحتتجزهم حالياً »قوات 

سورية الدميوقراطية« )قسد(.
وفي مؤشــر إلى خالفات عميقة 
دونالد  األميركــي  الرئيــس  بني 
ترامــب والهيئــة التشــريعية، 
األميركي  الشيوخ  مجلس  وافق 
بغالبيــة كبيــرة علــى تعديل 
ينتقــد قــرار ترامــب ســحب 
القــّوات األميركّية من ســورية 
تقرير  وأفغانســتان. كما حــّذر 
صادر عــن املفتش العام في وزارة 
الدفــاع األميركيــة )بنتاغــون( 
أن تنظيــم »داعش« يواصل  من 
املقاتلني  مــن  العشــرات  جذب 
األجانب إلى ســورية والعراق كل 
شــهر، كما يحصل على تبرعات 
خارجية باســتمرار، وأشــار إلى 
أهميــة مواصلة دعــم مقاتلي 
»قسد« في وجه »داعش« وتركيا.
وحّذر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان من أنه »إذا لم يتم إخراج 
اإلرهابيــني مــن مدينــة منبج 
األسابيع  غضون  في  الســورية، 
القليلة املقبلــة، فإن صبر أنقرة 
سينتهي«، مشــدداً في خطاب 
أن  علــى  الثالثــاء  االول  أمــس 
»األوضاع الراهنة في شرق الفرات 
ومنبج، علــى رأس أجندة تركيا، 
وال ميكــن للتهديدات مبا في ذلك 
العقوبات، أن حتيدنا عن طريقنا«.
وجدد أردوغان إصراره على »ضرورة 
املزمعة  املنطقة اآلمنة  أن تكون 
تركيا«،  في سورية حتت سيطرة 
مســتدركاً أن بالده »حتترم وحدة 
أراضي ســورية وحق شعبها في 
أن »تركيا  وزاد  تقرير مستقبله«. 

تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد 
دســتور جديد وإجــراء انتخابات 

حرة في سورية«.
الرئاســة  باســم  الناطق  وكان 
التركيــة إبراهيــم كالــن قال: 
»توصلنا إلى تفاهم مع روســيا 
بشــأن خريطة الطريق املتعلقة 
مبنبــج وفــق االتفاق املبــرم بني 
أنقرة وواشــنطن«، مشــيراً إلى 
أن »اإلســراع في تنفيذ خريطة 
طريق منبج مهم جداً للعالقات 
الثنائيــة مــع واشــنطن وأمن 
املنطقة ومسار احلل في سورية«. 
وانتقد كالن »تكتيكات املماطلة 

التي لن تفيد أحداً«.
للتحالف  اجتماع  أول  وعشــية 
الدولــي ضــد »داعــش«، وصل 
وفــد تركي يترأســه مســاعد 
إلى  أونال  اخلارجية ســادات  وزير 
العاصمة األميركية واشــنطن، 
لبحث األوضاع في سورية، وعلى 
رأســها ملف مدينة منبج بريف 

حلب، وتطبيــق خريطة الطريق 
العام  املوّقعة صيف  منبج  حول 

املاضي.
كما من املقــرر أن يلتقــي وزير 
بومبيو  مايك  األميركي  اخلارجية 
نظيــره التركي مولــود جاويش 
أوغلو، على هامــش أول اجتماع 
وزاري للتحالــف بعد قرار ترامب 

سحب قواته من سورية.
في  كبيــر  وكشــف مســؤول 
اإلدارة  أهــداف  أن  اخلارجية  وزارة 
األميركيــة في ســورية ال تزال 
هزميــة »داعــش«، وخــروج كل 
إلى  والوصول  اإليرانيــة،  القوات 

تسوية سياسية إلنهاء الصراع.
وأوضح املســؤول أن االجتماع ال 
يهدف إلــى جمع تعهدات مالية 
رغم تأكيده وجود نقص مالي في 
اإلنسانية  املســاعدات  موضوع 
فــي شــمال شــرقي ســورية 
والعــراق، وجهــود نــزع األلغام 
وتثبيت االســتقرار. واســتبقت 

اجتماع  األميركية  اخلارجية  وزارة 
العالم  دول  وطالبــت  التحالف، 
باســتعادة املســلحني األجانب 
األكراد  حلفاؤهــا  ألقــى  الذين 
القبــض عليهــم في ســورية. 
ويقدر عدد أســرى »داعش« لدى 
»قســد« بنحو 850 مسلحاً من 

بلدان عدة.
وأوضح مستشــار في البنتاغون 
أن بيان اخلارجية يعكس معضلة 
)قرار  ظهرت فجأة »نتيجة إعالن 
ترامب حول االنسحاب( لم يحظ 
بتنســيق ودراســة كافيــة عن 
انســحاب كل القوات األميركية 
من ســورية«، وزاد: »نحن اآلن قد 
أثرنا أزمــة، ألن الدول احلليفة لنا 
لــم تكن تتوقع أنها ســتضطر 

الستعادة مسلحيها األجانب«.
وفي مؤشر إلى املعارضة الكبيرة 
اجلمهوري  احلــزب  صفــوف  في 
ترامب،  الرئيس  إليه  ينتمي  الذي 
وافقت غالبّية كبيرة من أعضاء 

مجلس الشــيوخ )70 في مقابل 
26( على تعديل ينتقد قرار ترامب 
ســحب القــّوات األميركّية من 

سورية وأفغانستان.
التعديــل  إقــرار  وعلــى رغــم 
تنظيمي  ضــد  تقــدم  بإحــراز 
سورية  في  و«القاعدة«  »داعش« 
أن  وأفغانســتان، لكنه حّذر من 
»االنسحاب السريع« من دون بذل 
جهود فّعالة لضمان املكاســب 
ميكن أن يزعزع استقرار املنطقة، 
ويخلــق فراغاً ميكن أن تشــغله 
أن يعّرض  و«مُيكن  روسيا،  أو  إيران 
وكذلك  إحــرازه،  متّ  الذي  التقّدم 

األمن القومي للخطر«.
ومن طهــران، ندد أمــني اجمللس 
األعلــى لألمن القومــي اإليراني 
بالعــدوان  شــمخاني  علــي 
اإلســرائيلي على سورية، ملوحاً 
بأنه سيتم تفعيل تدابير متخذة 
للردع والرد احلاســم واملناسب«، 
وزاد فــي تصريحــات أثناء لقائه 

وزيــر خارجية النظام الســوري 
وليد املعلم: »في حال اســتمرت 
إسرائيل في العدوان على سورية 
ستتلقى درســاً يعتبر منه قادة 

إسرائيل«.
»احلكومــة  إن  املعلــم  وقــال 
الســورية تعتبر أن مــن واجبها 
احلفاظ على أمن القوات اإليرانية 
في سورية«، وزاد أن »املستشارين 
العسكريني اإليرانيني في سورية 
جــاءوا بدعــوة مــن احلكومــة 
السورية، ومهمتهم تعزيز قدرات 

القوات السورية املسلحة«.
ومعلوم أن إســرائيل استهدفت 
ســورية  في  اإليرانــي  الوجــود 
عشــرات املــرات، وهــدد أكثــر 
مــن مســؤول إيرانــي رداً على 
االســتهداف اإلســرائيلي مبحو 
إسرائيل، ولكن الرد كان محدوداً 
احتفظــت دمشــق وطهران  أو 
وحليفهما »حزب اهلل« بحق الرد 

املناسب الحقاً.

غداة انعقاد مؤتمر وزاري للتحالف ضد »داعش«

الكونغرس يقر تعديال ينتقد ترامب
 على قراره االنسحاب من سوريا وافغانستان 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

حض الرئيس االميركي دونالد ترامب 
في خطابه أمام الكونغرس حول حال 
االميركيني  الثالثاء  االول  امس  االحتاد 
علــى الوحــدة ســعيا منــه لطي 
احلزبي  االنقسام  صفحة سنتني من 
في  السائد  السياســي  التوتر  لكن 
واشــنطن وتصريحاته حول الهجرة 

جعلت هذه املهمة شائكة.
وفي خطابــه التقليــدي حول حال 
االميركي  الرئيــس  كثــف  االحتــاد 
الدعوات الى التسوية وجتاوز اخلالفات 
احلزبية لكن الدميوقراطيني ســارعوا 
إلــى رفــض بادرته بعد إصــراره في 
اخلطاب على بناء اجلدار املثير للجدل 
االميركية-املكسيكية،  احلدود  على 
ما ينــذر بتوتر سياســي جديد في 

املستقبل القريب.
وفيما كان ميــازح أعضاء الكونغرس 
يتحدث  أخــرى  أحيان  وفــي  أحيانا، 
باندفاع قال ترامب للكونغرس »يجب 
أن نرفــض سياســات االنتقــام وأن 
نغتنــم اإلمكانــات الالمحدودة من 

التعاون والوفاق«.
عقود  كسر  نستطيع  »معاً،  وأضاف 
من اجلمود السياسي. ميكننا التغّلب 

على االنقســامات القدمية، شــفاء 
بناء حتالفات جديدة،  القدمية،  اجلروح 
تطويــر حلول جديــدة وإطالق عنان 
أميركا.  ملستقبل  االستثنائي  الوعد 

اّتخاذ القرار متروك لنا«.
وتابع »مُيكننا جعل مجتمعاتنا أكثر 
أماناً، وعائالتنا أقــوى، وثقافتنا أكثر 
وطبقتنا  عمقــا،  أكثر  وإمياننا  غنى، 
املتوســطة أكبر وأكثر ازدهارا من أي 

وقت مضى«.
على صعيد السياسة اخلارجية، أكد 
ترامب مجددا تصميمه على سحب 
القــوات االميركية من افغانســتان 
وسوريا في أســرع وقت ممكن. وأعلن 
دبلوماسيته مع كوريا  انه سيواصل 
الشــمالية عبر لقــاء الزعيم كيم 
جونــغ اون في 27 و 28 شــباط في 

فيتنام.
كما شــدد ترامب على أقــوى ورقة 
في يده أمام الناخبــني وهي االزدهار 
اقتصاد  »أفضل  إنه  قائال  االقتصادي 
في العالم« داعيا الى مبادرة موحدة 
الســتئصال مرض االيدز من الواليات 

املتحدة في غضون عقد من الزمن.
أّن  على  األميركــي  الرئيس  وشــدد 
هناك »معجــزًة اقتصادّية حتدث في 
الواليات املّتحدة، واألشــياء الوحيدة 
التي مُيكــن أن توقفها هــي احلروب 

احلمقاء أو السياســة أو التحقيقات 
السخيفة واملنحازة«.

اخلطاب  الرئيســي من  الهدف  لكن 
اجلمهوريون  حيث قاطعه عدة مرات 
رؤية  عــرض  كان  احلــاد،  بالتصفيق 

رئاســية أكثر شــمولية استعدادا 
النتخابات العام 2020.

اال أن االنقســام ال يزال شــديدا في 
البالد منذ تولي ادارة ترامب السلطة 
وصــوال الــى كل جانب مــن احلياة 

السياسية تقريبا.
وكان االنقســام ظاهــرا منذ دخول 
ترامب مجلس النــواب، حيث تدافع 
اجلمهوريــون ملصافحتــه فيما بقي 

معظم الدميوقراطيني بعيدا عنه.

»اجلدران تنفع«
حــني وصل ترامــب الــى موضوعه 
املفضل وهو بناء جــدار على احلدود 
املكســيكية لوقف تدفق املهاجرين 
غير القانونيــني، كان الدميوقراطيون 

يهزون رؤوسهم بغضب.
قال عضــو مجلس  اخلطــاب  وبعد 
ســتني  النافذ  الدميوقراطي  النواب 
هوير أن ترامب جلأ الى لغة »التخويف 
ال خفاء حقيقة ان رئاسته تفتقد الى 
حس القيادة وهي مسيئة ملستقبل 

االميركيني«.
احلصول  في  وفشله  الرئيس  ومبادرة 
على متويل من الكونغرس لبناء اجلدار 
هي في صلب االنقســام السياسي 
الرئيس في خطابه  الذي كان يحاول 

اصالحه.
وقال ترامب »بكّل بســاطة، اجلدران 
تنفع واجلدران تُنقذ أرواحاً. لذا، دعونا 
ولنتوّصل  نعمل معاً على تســوية، 

إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حّقاً«.
وأضاف بلهجة حتد »سأبنيه« وسط 
اجلمهوريني وصمت  تصفيق حاد من 

من الدميوقراطيني.
ويرى الدميوقراطيون ان حتذيرات ترامب 
بخصــوص الهجرة غيــر القانونية 
هي جملــرد إشــاعة اخلــوف ورفضوا 
تقدمي التمويل الالزم. وتسبب اخلالف 

بإغــالق جزئي  امللف  بهــذا  املرتبط 
اســتمر  الفدرالية  احلكومة  إلدارات 
تأجيل  إلى  وأدى  أســابيع  خمســة 

خطاب حال االحتاد أسبوعا.
لكــن االمور قد تتفاقــم مع تهديد 
ترامب بتجديد فترة االغالق احلكومي 
أو اعــالن حالة طــوارئ وطنية لكي 
واعطاء  الكونغرس  جتاوز  من  يتمكن 
نفسه ســلطة احلصول على متويل 

عسكري ملشروعه.
وحديث ترامب عن جناحاته في مجال 
السياســة اخلارجية ال تلقى أصداء 

واسعة حتى في صفوف حزبه.
فقد كرر ترامب في خطابه القول انه 
االميركية من  القوات  يريد ســحب 
افغانستان وســوريا في اسرع وقت 
ممكن. واشار الى محادثات »بناءة« مع 

حركة طالبان »شهدت تسارعا«.
لكن الوعود بســحب القوات كانت 
القــت انتقــادات من جانــب اجهزة 
اجلمهوريني  مــن  والعديــد  االمــن 
الذين يتخوفون من خســارة النفوذ 

االميركي على الساحة الدولية.
وفــي ملــف فنزويال، واصــل ترامب 
اليســاري  الرئيس  علــى  الضغوط 
مع  »نقف  قائــال  مــادورو  نيكوالس 
الشعب الفنزويلي في سعيه النبيل 

الى احلرية«.

ترامب يدعو الى انهاء االنقسام الحزبي والديمقراطي يرفض مبادرته

تداعيات االنسحاب من منبج

ترامب

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تواصــل عناصــر مــن القوات 
والكويتية  املصرية  املســلحة 
وفاعليــات  أنشــطة  تنفيــذ 
التدريبات املشــتركة »الصباح 
1-« و »اليرمــوك 4-« في نطاق 
والقواعــد  اإلقليميــة  امليــاه 
إذ  الكويــت،  لدولــة  اجلويــة 
نفذت عناصــر القوات البحرية 
املسبقة  التدريبات  من  العديد 
للتدريب على حماية ســفينة 
بواسطة  مهمة  شــحنة  ذات 
التشكيل البحري وتنفيذ جتارب 
واملناورات  اإلشــارية  املواصالت 
التعاون  على  والتدريب  املالحية 
فــي تدمير الوحــدات البحرية 
املعادية كذلك تنفيذ حق الزيارة 
والتفتيــش وأعمــال البحــث 
واإلنقــاذ وتنفيــذ تشــكيالت 

اإلبحار نهاراً وليالً والتدريب على 
اإلمداد والتــزود بالوقود بالبحر 
وتنفيذ رمايات باألعيرة اخملتلفة 

على هدف سطحي بالبحر.
القوات  بــدأت عناصــر  كمــا 
اخلاصة البحرية بعرض املعدات 
املشــاركة فــي التدريب وعقد 
والعملية  النظريــة  احملاضرات 
النمطية  غير  الرمايات  وتنفيذ 
بالذخيرة احليــة والتدريب على 
مكافحة األلغام وتنفيذ دوريات 
وتنفيــذ  لإلغــارة  مشــتركة 
املكمان واالســتطالع لألهداف 

املعادية.
اجليش  باســم  الناطق  وقــال 
حرب  أركان  العقيــد  املصــري 
الرفاعــي إن عناصر قوات  تامر 
اجلوي عقدت محاضرات  الدفاع 
للتعــارف والدمج بــني القوات 

والتدريب على أنســب أساليب 
اجلوية  األهداف  مع  االشــتباك 
القيــادة  وأعمــال  اخملتلفــة 
والســيطرة والتدريــب علــى 
باســتخدام  األرضية  الرمايات 

املقلــدات واكتشــاف األهداف 
اجلوية املعادية.

وقامت عناصــر القوات اخلاصة 
واملظــالت  الصاعقــة  مــن 
لألســلحة  معرض  بتنظيــم 

التدريب  واملعدات املشاركة في 
على  للتعــرف  اجلانبــني  مــن 
اخلصائــص القتاليــة وتوحيد 
املفاهيم كذلــك التدريب على 
املبنية ووسائل  املناطق  اقتحام 
املواصالت وحترير الرهائن وتنفيذ 
الرمايــات مــن أوضــاع الرمي 
اخملتلفة والتدريــب على أعمال 
توجيه الطائرات املقاتلة بالليزر 

أثناء تنفيذ املهمات القتالية.
وتواصل عناصــر القوات اجلوية 
املشــاركة فــي التدريب اجلوي 
املشــترك »اليرمــوك4-« عقد 
والعملية  النظريــة  احملاضرات 
ومناقشــات ما قبــل الطيران 
األطقم  تبــادل  على  والتدريب 
واخلبرات  والهندســية  الفنية 
في صيانــة وجتهيــز املقاتالت 
تنفيذ  اإلقالع كذلك  وبعد  قبل 

العديد من الطلعات املشتركة 
األهداف  على  والهجوم  للدفاع 
احليوية ما يســاهم في تنفيذ 
عمــل جماعي مشــترك بدقة 

وكفاءة عالية.
يأتــي ذلك فــي الوقــت الذي 
تســتمر فيــه القــوات كافة 
لتنفيذ  والتجهيز  اإلعــداد  في 
للتدريبات  اخلتاميــة  املراحــل 
إبرار  التي تشمل تنفيذ عملية 
شــاطئ  رأس  وتأمني  بحـــري 
وتطهيـر بؤرة إرهابية مسلحة 
بالتعـــاون الوثيق بني مختلف 
مبا  والتخصصات،  األسلحـــة 
يؤكد قـــدرة القوات املسلحة 
على  الشقيقني  البلديـن  لكال 
مواجهة التحديات املشــتركة 
واالســتقرار  األمن  لتحقيـــق 

باملنطقـة.

تدريبات مصرية - كويتية منها الخاصة بمكافحة اإلرهاب



حظوظ األسود كانت مؤاتية في 
المنافسة على اللقب اآلسيوي

نفقات روسية بقيمة 23 مليون دوالر 
خالل يورو 2020

سانشيز.. مدرب مغمور
يقود قطر لكتابة التاريخ

فوارق شاسعة بين مكافآت كأس االتحاد 
ورواتب نجوم الدوري اإلنجليزي

لم تتوقف مفاجأة املنتخب القطري، في التتويج بكأس آســيا 2019، 
على جنــاح الالعبني، بل تتمثل أيًضا في حدوث هــذا اإلجناز، حتت قيادة 
مدرب مغمور، هو اإلســباني فيليكس سانشيز. وكان سانشيز قد بدأ 
مسيرته التدريبية، كمدير فني لفريق برشلونة للشباب، ملدة 10 أعوام، 

خالل الفترة من 1996 حتى 2006.وبعدها انتقل للعمل..

كشــف االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم عن قيمة احلوافز املالية التي 
ســتحصل عليها األندية املشــاركة في مســابقة كأس االحتاد. 
و برغم ان مســابقة كأس االحتــاد تعد اعرق مــن بطولة الدوري 
اإلجنليزي ، نظراً إلنطالق األولى عام 1871 في حني تأسست الثانية 

عام 1888 ..

89910

ستنفق روســيا أكثر من مليار و500 مليون روبل )23 مليون دوالر(، 
خالل املباريات األربع التي ستســتضيفها مدينة سان بطرسبرج 
في بطولة كأس األمم األوروبيــة 2020، وفقا لوثائق اطلعت عليها 
وكالة )إنترفاكس( الروســية. وستستضيف ســان بطرسبرج 4 
مباريات من هذه البطولة التي ستقام في 12 حزيران لعام 2020..

قال الهداف الطالبي، مروان حســني، انه يطمــح بدخول نادي املئة 
للهدافني وهو طموحه الشخصي، بعد حتقيقه لنجاحات في احملطات 
التي وقف عندما سواء كانت محلية او خارجية، سيما في محطاته 

اجلماهيرية التي شهدت له بالنجاح في هز شباك املنافسني.
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 7 Feb. 2019 issue )4112اخلميس 7 شباط 2019 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:

القدم  والكويت لكــرة  لبنــان  احتادا  ابلغ 
نظيرهمــا العراقــي بخطــاب رســمي, 
باالعتــذار عن عدم املشــاركة في بطولة 
الصداقة الدولية بنســختها الثانية التي 
من املزمع ان تضيفهــا محافظة البصرة 

منتصف اذار املقبل.
وقال النائــب الثاني لرئيس احتــاد الكرة, 
علــي جبار : ان االحتاد الســوري وافق على 

املشاركة بشكل رسمي فيما اعتذر احتادا 
لبنان والكويت.. واضاف ان االحتاد الليتواني 
ابدى رغبته باملشــاركة في البطولة فيما 
لم يحدد احتادا االمارات وعمان موقفيهما 

من املشاركة او عدمها.
يشــار الى ان االحتاد حدد البصــرة مكاناً 
الستضافة البطولة التي ستجري للمدة 
مــن 18 ولغاية 26 آذار املقبل، وســبق ان 
تفوق املنتخب القطري في النسخة االولى 
التي اشتركت فيها منتخبات قطر وسوريا 

إلى جانب العراق.

وفاحت االحتــاد العراقي لكرة القدم ســتة 
في  موافقتهــم  الســتحصال  احتــادات 
املشــاركة ببطولة الصداقة الثانية التي 
سينظمها االحتاد للمدة من الثامن عشر 
من اذار املقبل ولغاية السادس والعشرين 
منه.. وقال امني ســر االحتــاد، صباح رضا 
ان “االحتاد فاحت احتادات اوزبكســتان وعمان 

واالمارات والكويت وسورية ولبنان.
وهذه البطولة هي األولى الرســمية التي 
تقام على املالعب العراقية بعد رفع احلظر 
الرسمي من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« عن مالعب البصرة وكربالء وأربيل.
وتــوج املنتخب العنابي بــكأس الصداقة 
أربــع نقاط من  الدوليــة، بعد حتقيقــه 
مجموع املباراتــني اللتني خاضهما، بفوزه 
على صاحــب األرض واجلمهــور املنتخب 
بثالثة  البطولة  بافتتاح  الشقيق  العراقي 
أهداف لهدفــني، وتعادل في املباراة الثانية 
أمام املنتخب السوري بهدفني لكل منهما.
نتيجة  القطري مــن  املنتخب  واســتفاد 
مبــاراة اخلتــام لبطولــة الصداقــة بني 
املنتخبني العراقي والســوري بعد فشــل 

منتخب نسور قاســيون في حتقيق الفوز 
بفارق هدفني، وهي النتيجة الوحيدة التي 

كانت تقربه من اللقب.
وسيسجل التاريخ بفوز املنتخب القطري 
ببطولة الصداقة أنه أول منتخب يفوز في 
بطولة دولية على املالعب العراقية، إذ لم 
يســبق ألي منتخب آخر التتويج ببطولة 

دولية في العراق.
وشــهدت البطولــة حضــوراً جماهيرياً 
كبيراً، فقــد حضر مبــاراة االفتتاح )65( 
الكاملة مللعب  ألف متفرج، وهي السعة 

املبــاراة، في حني كان احلضــور اجلماهيري 
للمبــاراة الثانيــة بني املنتخــب القطري 
والســوري )20( ألف متفرج، وكان احلضور 
اجلماهيري ملباراة ختام البطولة بني العراق 
وســورية )50( ألــف متفرج.وحصل العب 
منتخب قطــر أكرم عفيف علــى جائزة 
هــداف البطولــة برصيد ثالثــة أهداف، 
العراق،  بهدفــني أحزرهما ضد منتخــب 
وهدف ضد منتخب ســورية، بينما حصل 
مدافع املنتخب القطري بسام الراوي على 

جائزة أفضل العب بالبطولة.

البصرة تضيف بطولة الصداقة الدولية الثانية 18 آذار

الوطني امام سوريا في النسخة األولى

شاكر محمود: إقالة كاتانيتش 
ضرورة.. وغياب التخطيط ساهم 

في مضاعفة العبء 
10



نجحت نهائيات 
كأس آسيا 

لكرة القدم 
2019 باإلمارات، 

في تحطيم 
كل األرقام 

القياسية 
من ناحية 

استقطاب 
متابعة 

الجماهير 
عبر القنوات 

الرقمية لالتحاد 
اآلسيوي لكرة 

القدم.وسجلت 
البطولة أكثر 

من 836.8 
مليون تفاعل، 
لتحقق أرقاما 
بلغت أضعاف 

النسخة 
الماضية 

عام 2015 
في أستراليا.

وكان الحضور 
األكبر عبر 

صفحة االتحاد 
اآلسيوي لكرة 

القدم على 
فيسبوك، والتي 

سجلت 169.4 
مليون تفاعل، 
وبرقم يبلغ 15 
ضعف النسخة 
الماضية التي 

سجلت 11 مليون 
تفاعل.

الملف8

الدوحة ـ وكاالت:

لــم تتوقــف مفاجــأة املنتخــب 
القطري، في التتويج بكأس آســيا 
2019، على جناح الالعبني، بل تتمثل 
أيًضا فــي حدوث هــذا اإلجناز، حتت 
اإلســباني  قيادة مدرب مغمور، هو 

فيليكس سانشيز.
وكان سانشــيز قــد بدأ مســيرته 
لفريق  فنــي  كمديــر  التدريبيــة، 
أعوام،   10 ملدة  للشــباب،  برشلونة 
خالل الفترة مــن 1996 حتى 2006.

وبعدهــا انتقل للعمل، في أكادميية 
اســباير الرياضيــة بالدوحــة، بني 
عامي 2006 و2013.. وتولى سانشيز 
القطــري  املنتخــب  مســؤولية 
للشباب، حتت 19 سنة، خالل الفترة 
مــن 2013 حتى 2015، ليفوز معه 
ببطولة آســيا، عــام 2014 في 
ميامنار، للمــرة األولى في تاريخ 

قطر.
إلى  حينهــا،  العنابي  وتأهــل 
 ،2015 للشــباب  العالم  كأس 
لكنــه لــم يحقــق النتائــج 
املرجــوة، وخرج من الــدور األول.
 ،2015 نيوزيلندا  مونديــال  وعقب 
مهمة  القطري  االحتاد  أســند 
إلى  األوملبي،  املنتخب  تدريب 
سانشيز، مع تصعيد أغلب 
عناصر منتخب الشــباب، 
قبــل أن يتولــى قيــادة 

املنتخب األول.
في صنع  وجنح سانشيز 
توليفة رائعة، من العبي 
منتخب الشــباب في 
أبرزهم:  ومــن   ،2014
املعــز علــي، وأكرم 
عفيــف، وعاصــم 
وعبــد  ماديبــو، 
حســن،  الكــرمي 
الــراوي،  وبســام 
ذلك  بعد  لينجح 
في حتقيــق اإلجناز 

اآلسيوي الكبير.
دون  جانبــه،  مــن 
اهلل،  عبد  علي  املعز 
قطر،  منتخب  مهاجم 
اسمه بحروف من نور في 
بكرة  القياسية  األرقام  سجالت 
القــدم األســيوية، وذلك بعدما 
اسهم بأهدافه التسعة في فوز 
منتخب بالده ببطولة كأس آسيا 

التي أقيمت في اإلمارات.
 ولد املعــز في آب من العام 1996، 
وكانت بدايته مع كــرة الفريق مع 
فريق نــادي مســيمير - أحد اندية 
الدرجة الثانية بقطر- وهو في سن 
الســابعة من عمره، ثم انضم إلى 
انطلق  ومنها  »أســباير«،  أكادميية 
لرحلة أوروبية قبل أن يعود للدوحة 

لالستقرار بصفوف فريق الدحيل.
 لعــب املعز مع منتخــب قطر 35 
مباراة منذ عام 2016، سجل خاللها 
19 هدفا وهو رقم القميص املفضل 
له مــع ناديه الدحيــل وكذلك مع 

املنتخب القطري.
األصول  صاحب  الالعــب  وخاض   
لالحتراف  جتربتني  السودانية، 
أن  قبــل  أوروبــا  فــي 

يســتقر في صفوف فريــق الدحيل 
ويســهم معه في الفــوز ببطولة 
الــدوري وكذلــك كأس قطر وكأس 
األمير إضافــة إلى التأهل معه لربع 

نهائي دوري أبطال آسيا .
وكانت بداية رحلته القوية مع الكرة 
فــي يوليو من العــام 2015، عندما 
لينتس  فريق السك  انتقل لصفوف 
موسم،  ملدة  معه  ولعب  النمساوي 
ثم قضى 6 أشــهر بني صفوف نادي 
اإلســباني،  ليونيســيا  كولتــورال 
وســجل أول هدف لــه وكان هدف 
املباراة الوحيد أمام أراندينا، ليصبح 
أول العــب قطري يســجل في أحد 

الدوريات اإلسبانية.
 في عام 2014 شــارك مع منتخب 
قطر حتت 19 عاما، في بطولة كاس 
آســيا للشــباب، والتي أقيمت في 
ميامنــار، وتوج منتخــب قطر بلقب 
هذه البطولة وســجل خاللها املعز 
3 أهداف وشــارك في نهائيات كأس 
العالم للشــباب والتي أقيمت في 

نيوزيالندا عام 2015 . 
وكانــت أول مباراة رســمية له مع 
املنتخب القطري األول، أمام منتخب 
العــراق وشــارك كبديل فــي هذه 
املباراة التي أقيمت يوم  8 آب  2016 
وأنتهت بفوز قطر )2-1(..  وفي العام 
املاضي شــارك مع منتخب قطر في 
بطولة كأس آسيا للمنتخبات حتت 
23 ســنة، والتي أقيمت في الصني، 
وســجل فيها 6 أهداف، وحصل مع 
منتخب قطر على املركز الثالث في 

البطولة القارية.
وهذا العام توهج، املعز بشــدة مع 
منتخب قطر األول في كأس آســيا 
باإلمــارات وفاز بلقــب أفضل العب 
في البطولة وهداف البطولة برصيد 

9 أهداف..و توج املعــز علي في أخر 
عامني بلقب افضل العب صاعد في 
التي  قطر، عطًفا على املســتويات 
أظهرها مــع فريق الدحيل وكان من 

بني هدافي الفريق.
الســاعات  في  قوية  أنبــاء  وترددت 
املاضيــة، أن الالعــب حتــت منظار 
التي  األوروبية،  األنديــة  من  العديد 
تســعى لضمه في الصيف املقبل، 
ويبرز اســم ميــالن اإليطالي الذي 
يبدي رغبــة في التعاقــد معه في 

الصيف املقبل.
وعاد لقب كأس آســيا لكرة القدم، 
للعــرب، عندما جنــح منتخب قطر 
في الظفر اجلمعــة، بعد فوزه على 
العراق  وكان منتخب   ..1-3 اليابــان 
آخر منتخب عربي ظفر باللقب في 
نســخة 2007، حيث تــوج به بعد 
ذلك علــى التوالي منتخبــا اليابان 
»العنابي«  يتفوق  أن  قبل  وأستراليا، 
على نفســه، ويعيد اللقب للعرب.

وفوت منتخب اليابان على نفســه 
فرصــة توســيع فــارق األلقاب مع 
برغم  األبطال،  مطارديه على الئحة 
بقائه في الصــدارة بـ4 ألقاب، يليه 
منتخبي الســعودية وإيــران ولكل 

منهما 3 ألقاب.
وســجل أهداف قطر كل من، املعز 
علي، عبد العزيز حامت، أكرم عفيف، 
في الدقائق )12، 27، 83(، بينما أحرز 
اليابان  هــدف  مينامينو  تاكومــي 
الوحيد، في الدقيقة 69.. شــهدت 
املباراة النهائية تســجيل 4 أهداف، 
ليرتفع عدد األهداف املســجلة مع 
ختام البطولة إلى 130 هدفا، في 51 

مباراة.
فيمــا كان توزيع أهــداف البطولة 
بالنحــو االتي: 36 هدفــاً في اجلولة 

األولى، و30 هدفا في كل من اجلولتني 
الثانيــة والثالثة، و17 هدفا في ثمن 
النهائــي، و6 في ربع النهائي، و7 في 

نصف النهائي، و4 في النهائي.
ضربة جــزاء واحدة احتســبت في 
املبــاراة النهائيــة وترجمهــا أكرم 
في  بنجاح  قطــر  لصالــح  عفيف 
املنتخبات  اليابــان.. وخاضت  مرمى 
مباراة،   35 البطولــة  فــي  العربية 
سجلت فيها 56 هدفا من أصل 130 
هدفا مسجال.. اما املهاجم القطري 
املعز علي عبد اهلل، فقد تُوج هدافا 
9 أهداف، ليحافظ  للبطولة برصيد 
علــى زعامة املهاجمــني العرب في 
النســخ األخيــرة لالئحــة هدافي 

البطولة.
إلى ذلك، أطلق االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم اســتفتاء للجماهير الختيار 
أفضل هدف في نهائيات كأس آسيا 
الستار  اإلمارات.وأســدل  في   2019
على كأس آسيا، عبر تتويج منتخب 
قطــر بلقبــه األول فــي البطولة 
القاريــة، بعد الفوز على اليابان 3/ 1 

في النهائي.
املرشــحة،  األهداف  قائمة  وضمت 
هدف الهندي ســونيل تشيتري في 
مباراة اجملموعة األولــى أمام تايالند 
وأيضــا هــدف الصينــي وو لي في 
مباراة اجملموعة الثالثة أمام الفلبني.

كما ضمــت القائمة هدف العراقي 
مهنــد علي فــي مبــاراة اجملموعة 
الرابعة أمام اليمن وانضم الفيتنامي 
جنوين كواجن هاي إلى القائمة بهدفه 
في مبــاراة اجملموعــة الرابعة أمام 
اليمن.وتضمنــت القائمــة أيضــا 
هدف الياباني تسوكاســا شيوتاني 
في مباراة اجملموعة السادســة أمام 
أوزبكســتان وأيضا ضمــت األردني 

بهاء عبدالرحمن في مباراة دور الـ16 
أمام فيتنام.

القطري عبدالعزيز  إلى جانب هدف 
حامت فــي مبــاراة دور الثمانية أمام 
املنتخب  كوريا اجلنوبية وشارك جنم 
القطــري املعــز علي فــي القائمة 
بهدفــني، األول الــذي ســجله في 
شــباك اإلمــارات فــي الــدور قبل 
املباراة  في  وكذلك هدفــه  النهائي 
انضم  اليابــان.. كما  أمام  النهائية 
القطــري عبدالعزيز حامت في  هدف 
اليابان إلى  املبــاراة النهائية أمــام 

القائمة أيضا.
لكرة  آســيا  كأس  نهائيات  وجنحت 
القدم 2019 باإلمــارات، في حتطيم 
كل األرقام القياســية مــن ناحية 
اســتقطاب متابعــة اجلماهير عبر 
اآلســيوي  لالحتاد  الرقمية  القنوات 
أكثر  البطولة  القدم.وسجلت  لكرة 
مــن 836.8 مليون تفاعــل، لتحقق 
أرقامــا بلغــت أضعاف النســخة 
املاضية عام 2015 في أستراليا.وكان 
احلضــور األكبر عبــر صفحة االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم على فيسبوك، 
169.4 مليون تفاعل،  والتي سجلت 
النســخة  15 ضعف  يبلــغ  وبرقم 
11 مليون  املاضيــة التي ســجلت 

تفاعل.
وفــي املقابل، شــهد موقــع تويتر 
106.5 مليــون تفاعــل،  تســجيل 
مقارنة بثالثة ماليني في النســخة 

املاضية.
األكبر، عبر احلســاب  االرتفاع  وكان 
لالحتاد  إنســتجرام  الرســمي على 
اآلســيوي لكرة القدم، والذي سجل 
رقمــاً بلــغ 132.4 تفاعــل، مقارنة 
مبليون واحــد فقط في أســتراليا، 
إلى جانــب 52.8 مليون انطباع على 

قصص إنستجرام.وفي املقابل، حقق 
املوقع اإللكتروني لالحتاد اآلســيوي، 
والذي شهد حتديثاً شامالً قبل شهر 
على انطالق البطولــة، إقباالً كبيراً 
مــن اجلماهير التــي زارت املوقع من 
أجل احلصول علــى األخبار احلصرية 
والتقارير الشاملة للمباريات.وسجل 
املوقــع زيادة أكثر من 15 مليون زيارة 
صفحة عن النسخة املاضية قبل 4 

سنوات.
وحققت البطولة التي استمرت 28 
يوماً، جناحاً كبيراً على اليوتيوب، مع 
تسجيل 42.5 مليون دقيقة متابعة، 
وفي الصني ســجلت البطولة أكثر 
من 50 مليون انطباع عبر موقع ويبو.

وقال داتو ويندســور جون، أمني عام 
االحتاد اآلســيوي لكرة القدم: »أمناط 
خيــارات جماهيــر كــرة القدم في 
الوقت الراهن تواصل التغير بسرعة، 
واالحتاد اآلســيوي لكــرة القدم من 
خالل قنواته الرقميــة يقوم بتوفير 
خدمات متطورة بشــكل كبير من 
أجل تلبيــة احتياجــات اجلماهير«.
بطولة  في كل  »طموحاتنا  وأضاف: 
أن نتــرك إرثــاً يفوق مــا حتقق في 
املاليني  ومئات  الســابقة،  النسخة 
التي تفاعلت مع املستويات الراقية 
في البطولة، تعبر عن التطور الكبير 

الذي حتققه كرة القدم اآلسيوية«.
وتعزيز  تطوير  »ســنواصل  وأوضح: 
عملنا  ضمــن  الرقميــة،  قنواتنــا 
املتواصل لتحقيق رؤيتنا في احملافظة 
على مكانة كرة القدم كرياضة أولى 

في قارة آسيا«.
وبرغم مشــاركة 24 منتخبا للمرة 
األولى في تاريخ بطوالت كأس آسيا، 
اإلماراتي  التنظيــم  عمليــة  نالت 
للنســخة األخيــرة مــن البطولة، 
املشاركني  بالغة من جميع  إشادات 
فيهــا على مــدار نحو 4 أســابيع 
أقيمت فيها فعاليات هذه النسخة.
وكان تنظيم النســخة الســابعة 
عشــرة، مبنزلة حتد كبيــر في ظل 
البطولة، من  التي ســبقت  اخملاوف 
تأثير زيادة عدد املنتخبات املشــاركة 
على جودة التنظيم أو على الناحية 

الفنية.
التــي وفرتها  ولكــن اإلمكانيــات 
اإلمــارات العربية املتحدة للبطولة، 
واالستادات الرائعة التي استضافت 
املباريات كانــت كفيلة بخروج هذه 
النســخة بشكل ســاحر، أشاد به 
في  املشــاركني  اجلميع ســواء من 
فعاليــات البطولــة أو اجلماهير أو 

اإلعالميني.
وشارك في اســتضافة البطولة، 8 
اســتادات نالت إعجاب املشــاركني 
واجلماهير، خاصة في ظل السهولة 
واخلروج من  الدخــول  الواضحة في 
االســتادات بشكل انســيابي كان 
له أبلغ األثر في اســتمتاع اجلماهير 

باملباريات.
وبرغــم ارتفــاع عــدد الصحفيني 
أحداث  تغطيــة  فــي  املشــاركني 
1600 صحفي  البطولة ألكثر مــن 
املتوافرة  اإلمكانيات  وإعالمي، كانت 
وفــي مقدمتها املراكــز الصحفية 
بكل من االســتادات الثامنة مؤشرا 
مبكرا على جناح البطولة وتنظيمها 

في إبهار اإلعالميني.

حصاد آسيا 2019.. الكأس يعود إلى العرب

سانشيز.. مدرب مغمور يقود قطر لكتابة التاريخ 
والمعز علي.. رحلة قصيرة بإنجازات كبيرة

انيفانتنيو يسلم الهيدوس كأس البطولة
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بحسب السلم 
الذي حدده 
االتحاد اإلنجليزي 
لمسابقة 
كأس االتحاد، 
فإن المكافآت 
تبدأ قيمتها 
من 180 الف 
جنيه استرليني 
بالنسبة لألندية 
التي تتجاوز دور 
الستة عشر ، 
بينما تصل إلى 
360 الف جنيه 
لألندية التي 
تتأهل لدور 
الثمانية ، فيما 
يتم منح مبلغ 
قدره 720 الف 
جنيه لألندية 
التي تتأهل 
لدور األربعة ، 
والفريقان اللذان 
يخسران الدور 
النصف النهائي 
فيحصالن على 
مكافأة تقدر بـ 
900 الف جنيه 
إسترليني

يحتاج ملعب 
)سان بطرسبرج( 
لبعض أعمال 
البنية التحتية 
المؤقتة، 
وسيتم أخذها 
من التي تم 
إنشاؤها قبل 
استضافة 
كأس العالم 
2018، ولذا لن 
يحتاج هذا األمر 
للمزيد من 
التمويل.ووفقا 
للحسابات 
الروسية، ففي 
يوم المباراة 
ستكون هناك 
حاجة لنقل 213 
ألف شخص ما 
بين مشجعين 
ومنظمين 
ومتطوعين.

وأضافت أن نحو 
250 ألف شخص 
سيدخلون البالد 
خالل بطولة 
يورو 2020.

9 الملف

لندن ـ وكاالت:

القدم  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد  كشف 
عــن قيمــة احلوافــز املاليــة التي 
ســتحصل عليها األندية املشاركة 

في مسابقة كأس االحتاد.
و برغم ان مسابقة كأس االحتاد تعد 
اعرق من بطولة الــدوري اإلجنليزي ، 
نظراً إلنطــاق األولى عام 1871 في 
حني تأسســت الثانية عــام 1888 ، 
إال ان هناك فوارق شاســعة بني ما 
املشــاركة في  األندية  حتصل عليه 
بطولة الدوري وما تناله األندية التي 

تخوض منافسات كأس االحتاد .
ويحصل بطل الدوري على ما يقارب 
مــن 100 مليون جنيه اســترليني ، 
أما الفائز بلقب كأس االحتاد فإنه لن 
يحصل سوى على 3.6 مايني جنيه 

استرليني فقط.
وبحسب الســلم الذي حدده االحتاد 
اإلجنليزي ملســابقة كأس االحتاد، فإن 
املكافــآت تبدأ قيمتها من 180 الف 
لألندية  بالنسبة  اســترليني  جنيه 
التي تتجاوز دور الستة عشر ، بينما 
تصــل إلى 360 الــف جنيه لألندية 
التي تتأهــل لدور الثمانيــة ، فيما 
يتم منح مبلغ قدره 720 الف جنيه 
التــي تتأهل لــدور األربعة  لألندية 
، والفريقــان اللذان يخســران الدور 
النصــف النهائــي فيحصان على 
مكافــأة تقــدر بـ 900 الــف جنيه 
، أما بطل املسابقة فهو  إسترليني 
ينال مكافــأة تصل إلى ثاثة مايني 
و 600 الــف جنيــه بينمــا يحصل 
وصيفه علــى مكافأة تقدر مبليون و 

800 الف جنيه إسترليني.
وفضاً عن الفوارق الشاســعة بني 
امليزانيــة املالية التي ترصد لبطولة 
الــدوري اإلجنليزي ومســابقة كأس 
االحتاد، فــإن احلوافز التــي يرصدها 
احتاد اللعبــة لألندية هي أقل بكثير 
الضخمة  األســبوعية  الرواتب  من 
التي ينالها جنــوم اللعبة في الباد، 
مما يدفع هذه األندية إلدخار جهودها 

ملباريات الدوري املمتاز.
هذا و ال تغطــي مكافأة بطل كأس 
الراتب األســبوعي  االحتــاد ســوى 
لعــدد محــدود من العبــي الفريق 
بالنســبة  خاصة  باللقب،  املتــوج 
لألندية الستة الكبار ، وعلى سبيل 
اليكســيس  التشــيلي  فإن  املثال 
سانشسيز مهاجم نادي مانشستر 
يونايتد يتقاضى راتباً اسبوعيا يقدر 
بنصــف مليون جنيه إســترليني ) 
مليون جنيه إسترليني شهرياً( ، في 
الوســط  زميله العب  حني يحصل 
بــول بوغبا علــى 290 الــف جنيه 
أسبوعياً )ما يقارب من مليون و 200 

الف جنيه  شهرياً( أي ان ما يحصل 
عليه العبان اثنان من »اليونايتد« في 
شــهر واحد لن يحصل عليه النادي 
إال إذا حقق لقــب كأس االحتاد خال 
موسم كامل بعدما يخوض خمس 

مباريات.
وينطبــق هــذا األمــر أيضــاً على 
العبي بقيــة األندية على غرار أندية 
ومانشستر  وأرســنال  تشيلســي 
سيتي، التي يتقاضى العبوها رواتب 
خيالية توازي ما ميكن للنادي ان يناله 
من أرباح في بطولة الدوري اإلجنليزي 
مــن دون غيرها من املســابقات، مبا 
فيها مســابقة دوري أبطــال أوروبا 

التي ال تشــكل حافزاً كبيراً لألندية 
من الناحية املالية.

من جانب آخــر، أكــدت األرقام بأن 
التشــيلي  املهاجم  انتقال  صفقة 
ألكســيس سانشــيز إلى صفوف 
لم  اإلجنليزي  يونايتــد  مانشســتر 
تكن ناجحة برغم األموال الضخمة 
التــي صرفتها خزينــة النادي إلمتام 
الصفقة ومنحه راتباً ســنوياً كبيراً 

يقدر بـ 500 الف جنيه استرليني.
وكان سانشيز قد انتقل من أرسنال 
ايام  قبل  يونايتــد  إلى مانشســتر 
قليلــة من إغــاق بــاب االنتقاالت 
الشــتوية لعــام 2018 في صفقة 

تبادلية مع متوسط امليدان األرميني 
هنريك مخيتاريــان، الذي رحل بدوره 

إلى النادي اللندني.
مانشســتر  مع  سانشــيز  وخاض 
يونايتــد 32 مباراة منهــا 26 مباراة 
ضمن التشكيلة األساسية للفريق 
، فيما مت اســتبداله في 22 مباراة ، 
حيث لــم يكمل 90 دقيقة ســوى 
في 10 مباريات، وهي إشارة واضحة 
على ان مدرب الفريق لم يكن راضياً 
علــى أدائه و مــردوده التهديفي ، إذ 
ان معدلــه لم يتجــاوز هدفاً كل 8 
مباريات ، مع اإلشارة الى انه اكتفى 
بإحــراز هدف وحيد خــال املباريات 

الثماني عشــرة األخيرة، سجله في 
شــباك نيوكاســل ببطولة الدوري 

املمتاز في شهر أكتوبر املاضي .
وبرغــم هــذه احلصيلــة الفنيــة 
املتواضعــة ، إال ان سانشــيز كلف 
خزينة النــادي الكثير مــن االموال 
جنيــه  مليــون   25 نحــو  بلغــت 

استرليني بني رواتب وحوافز .
وينص عقد سانشــيز على تقاضي 
75 الــف جنيــه إســترليني نظير 
مشاركته أساســياً في كل مباراة 
لينــال مليونــا و 950 الــف جنيه 
إسترليني عن املباريات التي لعبها ، 
كما رصــدت له اإلدارة مكافأة بنحو 
مليوني جنيه استرليني في حال بلغ 
رصيده التهديفــي 40 هدفا ومتريرة 

حاسمة.
وتعليقــاً على الصفقــة، أوضحت 
البريطانية  »الدايلي ميل«  صحيفة 
ان إدارة مانشســتر يونايتد ارتكبت 
خطأ كبيراً بتعاقدها مع سانشــيز 
مبقايضته مع مخيتاريان الذي يصل 
سعره إلى 35 مليون جنيه استرليني 
إليها 25 مليــون جنيه  ،  مضافــاً 
إســترليني دفعتها كرواتب وحوافز 
لاعب، مــع دفع 10 مايــني جنيه 
اعماله لتصبح  إســترليني لوكيل 
بالتالي تكلفة التعاقد مع املهاجم 
التشيلي تقارب من 60 مليون جنيه 
إســترليني برغم انه كان على بعد 
اشــهر فقط من إنقضاء عقده مع 
أرســنال مما يتيح التعاقد معه في 

صفقة انتقال حر )مجاناً(.
وخــال املوســم اجلــاري، اكتفــى 
سانشيز بتسجيل هدف واحد فقط 
في بطولة الدوري احمللي، في حني ان 
برغم  أرسنال  مع  سجل  مخيتاريان 

انه ليس مهاجماً .
التهديفي  الرصيــد  ان  واحلقيقــة 
للمهاجم التشــيلي سجل منحى 
تنازليا منذ مواســم، حيث ســجل 
24 هدفاً في موســم )2017-2016( 
إال انــه اكتفى بإحــراز 9 اهداف في 
تراجعه  ليواصل   ، املاضي  املوســم 

بعدما بلغ الثاثني عاماً من عمره.

العواصم ـ وكاالت:

ستنفق روســيا أكثر من مليار و500 
دوالر(، خال  )23 مليــون  روبل  مليون 
املباريات األربع التي ستســتضيفها 
مدينة ســان بطرســبرج في بطولة 
كأس األمم األوروبية 2020، وفقا لوثائق 
اطلعــت عليها وكالــة )إنترفاكس( 

الروسية.
وستســتضيف ســان بطرســبرج 
4 مباريــات من هــذه البطولة التي 
ســتقام في 12 حزيــران لعام 2020، 
3 منها ســتكون خال دور اجملموعات 
والرابعــة فــي الــدور ربــع النهائي 

للبطولة.
وتبلــغ تكلفة االحتياطــات األمنية 
املتعلقــة باملباريات وبأحــداث أخرى 
تابعــة للبطولــة نحــو 655 مليونا 
و96 ألــف روبــل )10 مايــني دوالر(.. 
كما ســتنفق روسيا 376 مليونا و23 
ألف روبــل )5.7 مليون دوالر(، كتمويل 
للجنة احمللية املنظمة لهذه املباريات، 
و134 مليــون و73 ألف روبل )2 مليون 
دوالر(، علــى برنامج املتطوعني الذين 
ســيكونون مســؤولني عن اجلماهير 

خال هذه الفترة.
بطرســبرج(  )ســان  ملعب  ويحتاج 
لبعض أعمال البنية التحتية املؤقتة، 
وســيتم أخذها من التي مت إنشاؤها 
قبل اســتضافة كأس العالم 2018، 
ولذا لن يحتاج هــذا األمر للمزيد من 
الروسية،  للحسابات  التمويل.ووفقا 
ففي يــوم املبــاراة ســتكون هناك 
حاجــة لنقل 213 ألف شــخص ما 
بني مشجعني ومنظمني ومتطوعني.

وأضافــت أن نحو 250 ألف شــخص 
يورو  بطولة  الباد خال  ســيدخلون 

.2020
وأيضا ســتقوم روســيا بإنفاق نحو 
392 مليون روبل )5.9 مليون دوالر( في 

أنشطة الدعاية ليورو 2020.
املؤهلة  التصفيات  قرعة  وأســفرت 
لبطولــة كأس األمم األوروبيــة »يورو 
»دبلن«،  األيرلندية  بالعاصمة   ،»2020
عن وقــوع منتخبى هولنــدا وأملانيا 

فى اجملموعــة الثالثة.. وكان منتخب 
هولندا تغلب علــى أملانيا 3 – 0، قبل 
أن يتعــادال 2 – 2 ضمن منافســات 
األمم  دورى  اجملموعــات مبســابقة  دور 

األوروبية.
األمم  وجاءت قرعــة تصفيــات كأس 
تنطلق  التي   »2020 »يــورو  األوروبية 
في 21 آذار املقبل، كالتالي..  اجملموعة 
األولــى: إجنلتــرا، التشــيك، بلغاريا، 
ضمت  فيما  كوســوفو،  مونتنيجرو، 
اجملموعة الثانيــة، البرتغال، أوكرانيا، 

صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، وتألفت 
اجملموعة الثالثة: هولندا، أملانيا، أيرلندا 
اما  بياروسيا،  إســتونيا،  الشمالية، 
الدمنارك،  سويسرا،  الرابعة:  اجملموعة 
وتكونت  أيرلندا، جورجيا، جبل طارق، 
ويلز،  كرواتيــا،  اخلامســة:  اجملموعة 
ســلوفاكيا، اجملــر، أذربيجان، وضمت 
إســبانيا،  السادســة:  اجملموعــة 
فارو،  رومانيا، جزر  النرويج،  الســويد، 
مالطــة.. في حني تألفــت اجملموعة 
الســابعة، بولندا، النمسا، إسرائيل، 

سلوفينيا، مقدونيا، التفيا، واجملموعة 
تركيا،  أيســلندا،  فرنســا،  الثامنة، 
اجملموعة  اما  أندورا..  مولدوفا،  ألبانيا، 
التاسعة، بلجيكا، روسيا، اسكتلندا، 
قبرص، كازاخســتان، ســان مارينو.. 
واجملموعة العاشرة، إيطاليا، البوسنة، 
فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليختنشتاين.

ويشــارك 55 منتخباً فى التصفيات 
املؤهلة لبطولــة كأس األمم األوروبية 
»يورو 2020«، ســيتم تقسيمها إلى 
5 مجموعات  10 مجموعات، بواقــع 

تضــم 5 منتخبــات، و5 مجموعات 
أخرى تضم 6 منتخبات.

وتنــص لوائــح التصفيــات املؤهلة 
لبطولــة كأس األمم األوروبيــة »يورو 
2020« على صعــود األول والثانى من 
كل مجموعة إلى املســابقة القارية، 
ليصل عدد املنتخبات املتأهلة إلى 20 

منتخباً.
أما املقاعد الـــ4 األخيرة التى تنتظر 
املتأهلــني لـ«يورو 2020« فتحســم 
بناًء على نتائــج مباريات الدور نصف 

األمم  دورى  والنهائى مبسابقة  النهائى 
املنتخبات  األوروبية، فى حــال كانت 
التى تبلــغ نصف النهائــى فى كل 
مستوى من دورى األمم ضمنت تأهلها 
2020 مباشرة من خال  أوروبا  لكأس 
التصفيــات، يؤول مقعدها فى األدوار 
النهائية لــدورى األمم إلى ثانى أفضل 
منتخب فى مجموعتها، بشــرط أال 

يكون قد ضمن أيضا تأهله.
وفى حــال كان عــدد املنتخبات فى 
األدوار النهائيــة ألحــد مســتويات 
دورى األمم أقــل مــن أربعة، ســيتم 
ملء املقاعد الشــاغرة مبنتخبات من 
مستويات أخرى، ما يعنى أن منتخبا 
على األقل من املستوى الرابع فى دورى 
األمم، والذى ســيضم أدنى املنتخبات 
تصنيفا، ســيضمن مقعدا فى كأس 

أوروبا.
إلى ذلك، يســتعد منتخــب إيطاليا 
وليشتنشــتاين،  فنلندا  ملواجهتــي 
نهايــة شــهر آذار املقبل، فــي إطار 
التصفيــات املؤهلة لبطولة أمم أوروبا 

»يورو 2020«.
وذكر احلســاب الرســمي للمنتخب 
اإليطالــي، عبــر موقــع التواصــل 
االجتماعــي تويتــر، أن العبي األزوري 
، اجتمعــوا أول أمــس خلوض حصة 
تدريبيــة، حتــت قيادة املــدرب روبرتو 
مانشــيني.وكان مانشــيني قد قرر 
اســتدعاء 32 العًبا خلوض التدريبات 
اجلماعيــة، على مــدار يومني، متهيًدا 
لاجتمــاع مــن جديد، خــال فترة 
قائمة  وشــهدت  الدولي.  التوقــف 
كوالياريا،  فابيــو  انضمــام  األزوري، 
مهاجم سامبدوريا، ليعود بعد غياب 

طويل الرتداء قميص منتخب باده.
في حني، كشــف روبرتو مانشــيني، 
املدير الفنــي ملنتخــب إيطاليا، عن 
قائمة األزوري التي تستعد ملواجهتي 
فنلندا وليشتنشتاين، في التصفيات 
املؤهلة لبطولــة كأس األمم األوروبية 
األزوري،  قائمة  2020«.وشهدت  »يورو 
انضمــام فابيو كوالياريــا، مهاجم 
ســامبدوريا، وهداف الدوري اإليطالي 
16 هدفــا، ليعود بعد  احلالي برصيد 

غياب طويل الرتداء قميص األزوري.

الفائز باللقب سيحصل على 3.6 ماليين جنيه استرليني فقط

فوارق شاسعة بين مكافآت كأس االتحاد
ورواتب نجوم الدوري اإلنجليزي

نفقات روسية بقيمة 23 مليون دوالر خالل يورو 2020
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املنتخب الروسي في نهائيات كأس العالم 

من الدوري االنكليزي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قــال املــدرب املســاعد ملنتخبنــا 
ان  السابق، شاكر محمود،  الوطني 
الكــرة العراقية ما تزال داخل غرفة 
األنعاش، ولم تفلح معها محاوالت 
والعودة من  ألقها  عدة الســتعادة 
جديد لنشــاطها، مبينــا ان املدرب 
األجنبــي الســلوفيني، كاتانيتش، 
لم يقدم شــيئا ولم يحقق األمال 
املعقــودة على اســود الرافدين في 
نهائيات أمم آســيا التــي ودعها من 
16 باخلســارة امام املنتخب  الـ  دور 
اللعب  بانتهــاج  ســيما  القطري، 
الدفاعي الذي ابعدنا بصورة واضحة 

عن الوصول إلى املرمى املنافس.
املدرب لعــب بطريقة غير  ان  وذكر 
واضحــة، فــكان فريقنا فــي أول 
فيتنام  امــام  يعانــي كثيرا  مباراة 
بالوقت  الثمني  الهدف  سجل  حتى 
القاتــل، في حني كان امــام اليمن 
جيدا بالشــوط االول، وامــام إيران 
تراجع بشكل كبير ليلعب بطريقة 
دفاعية معتمدا على مهاجم واحد، 
اما ضد قطر فكرر املشــهد نفسه 
وبالتالي ودعنا املنافســة اآلسيوية 
برغم ان النســخة احلالية تشــهد 
تقدمي املنتخبات املشاركة واملصنفة 
في املقدمة االســيوية مســتويات 
بالنسخة  فنية متواضعة قياســا 
الســابقة، بعــد االعتمــاد علــى 
تعتمد  حيث  الشــبابية،  الطاقات 
بناء  مرحلة  على  اآلســيوية  الفرق 

وحتضير ملونديال قطر 2022.

مقومات عدة
املنتخب تضم  ان صفــوف  وقــال: 
عناصــر فعالــة وجيدة جــدا فوق 
وبامكانها  االخضــر،  املســتطيل 
النجــاح في املشــاركات  حتقيــق 
املقبلة، ســيما والعراق ينتظر بدء 
رحلة التصفيات االســيوية املؤهلة 
إلى مونديــال قطر 2022، وبصراحة 
فان املدرب الســلوفيني كاتانيتش، 

لن يخدم العراق في املرحلة املقبلة، 
حيــث توفرت لــه مقومــات عدة 
للنجــاح في رحلة اعــداد املنتخب 
الوطنــي كاملعســكرات التدريبية 
في اربيــل وقطر ثم اإلمــارات قبل 
سلسلة  واجراء  اآلسيوية  البطولة 
التجريبيــة عالية  املباريــات  مــن 
املستوى التي واجه فيها فرق عاملية 

كبيرة كاألرجنتني وبوليفيا.

فيتنام املتطورة
واضاف: رحلة النهائيات االســيوية 
شهدت تقدمي فرق مغمورة ملستويات 
فنيــة عالية، واصبــح من الصعب 
التفوق عليها في البطوالت املقبلة، 

واملنتخــب الفيتنامــي ابدى تطورا 
واضحا في السنوات االخيرة وخسر 
بصعوبة امام اليابان في النســخة 
احلالية، في حني ان املنتخب القطري 
يعد احلصان األســود حتى االن في 
البطولــة، وجنح إلى حــد كبير في 
تأكيد دقة التخيط وسالمة النهج 
الذي ميضــي فيه املســؤولني على 

الكرة القطرية.

رؤية تدريبية 
للبطولة  نهائي  النصف  دور  واشار: 
شــهد قمتــني، فاملباراة بــني إيران 
واليابان عالية فــي نديتها وإثارتها 
املواجهة  اما  اجلميع،  يتوقعها  كما 

العربية اخلليجية بني قطر واإلمارات 
البلد املضيف فهي االخرى نالت قدرا 
وبرأيي  واملتابعة،  عاليا من االهتمام 
التتويج  فان قطــر كان يســتحق 
النهائية، سيما  املباراة  بالكأس في 
الياباني  بالســاموراي  اطــاح  وانه 

بالثالثة في لقاء مثير لن ينسى.

ثقافة اخلسارة
املــدرب شــاكر محمود، قــال اننا 
قبل  اخلســارة  ثقافة  إلــى  نفتقد 
ثقافة الفوز، واجلميع يشهر سيفه 
عند اخلســارة وينتقد هذا وذاك وال 
يتعامــل بواقعية مع االمور، نحتاج 
إلى ثورة من املؤمترات والورش اخلاصة 

باجلانــب الثقافي وتعزيزه، ســيما 
في تعرض الفــرق او املنتخبات إلى 

اخلسارة.

الفكر العراقي
وتابع ان رحلته مع املدرب الســابق 
املنتخب  تدريب  في  قاســم  باسم 
الوطنــي عملوا علــى منح فرصة 
في  كلمتها  قالت  شبابية  لعناصر 
هــذه البطولة، وابدى، اســتغرابه 
الكبيــر مــن التهميــش للمدرب 
احمللي وتفضيل )االجانب(، مؤكداً ان 
العراقية متلك  التدريبيــة  العقلية 
مؤهالت القيــادة والنجاح، في حني 

تواجه التهميش برغم ذلك.

االداء في املمتاز
وعــن الــدوري املمتاز، 
املباريات  قائــالً:  اوضح 
فــي اجلــوالت الـــ 14 
املرحلة  من  الســابقة 

الكرة  لــدوري  االولى 
املمتــاز، مع بعض 

املؤجلة،  املباريات 
لــم  فانهــا 

تفصــح 
االداء  عــن 
حلقيقــي  ا
من  للعديد 

مــا  الفــرق، 

زال الكثيــر يعتمد اللعب الدفاعي 
احلذر من دون انتهاج اساليب اللعب 
املمتع الســهل، وهذا برأيي ناجت من 
قلق املدربني من عدم حتقيق نتائج 
ايجابيــة ليصبحــوا خــارج 
فما  التدريب،  منظمومــة 
السابقة  اجلوالت  شهدته 
ســلبية  نقطــة  يعــد 
إدارات األندية التي  علــى 
مــن املفتــرض ان متنــح 
اذ  اخرى،  فــرص  املدربني 
يطول االبعــاد املالكات 
بســرعة  التدريبيــة 
مجال  وال  كبيــرة، 
يــض  للتعو
ة  د لعــو ا و
لتصحيح 

املسار.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قــال الهــداف الطالبي، مروان حســني، 
انه يطمــح بدخول نادي املئــة للهدافني 
وهو طموحه الشــخصي، بعــد حتقيقه 
لنجاحات في احملطات التــي وقف عندما 
ســواء كانت محلية او خارجية، ســيما 
التي شهدت له  في محطاته اجلماهيرية 

بالنجاح في هز شباك املنافسني.
واضاف: احلمــد هلل، فقد متكنت حتى االن 
بتســجيل 9 أهداف في منافسات الدوري 

املمتــاز بكــرة القدم حلســاب فريقي 
الطلبة الــذي ارتديت قميصه 

االنيق ســاعياً إلــى اثبات 
جدارتــي كالعــب هداف 
مــع  التعامــل  يجيــد 
الفــرص وحتويلهــا إلى 
جهود  وترجمة  اهــداف 
املباريات،  فــي  زمالئــي 
حيــث وجــدت دعمــا 
النادي  إدارة  مــن  كبيرا 
واملالك التدريبي للفريق 

وزمالئي الالعبني.
قدمنــا  واوضــح: 
فنيــة  مســتويات 
هــذا  متصاعــدة 
واستعاد  املوســم 
الطالبي  الفريــق 
اناقتــه ونطمــح 
فــي  باملزيــد 
املقبلة،  املباريات 
متكــن  حيــث 
مــن  زمالئــي 
االنســجام مع 
املالك التدريبي 
الكابنت  بقيادة 
الدكتور يحيى 
ورفاقه  علوان 
يعملون  الذين 

وفقــاً لتخطيــط 
صحيح استطاعوا 
الفريق  خالله قيادة 
نتائــج  لتحقيــق 

بيــة  يجا ان شاء ا افضل  والقادم 
اهلل.

األنيق والقيثارة
واشــار إلى انــه معجب مبــا قدمه فريق 
الطلبــة هــذا املوســم مــن اداء فني 
متصاعــد في كل مبــاراة، اظهر فيها 
لتفاهــم العالي في مربعــات امللعب، 

اضافة إلــى ان فريق الشــرطة ايضا نال 
اعجابه بشــكل كبير كونه فريقا ميتلك 
مؤهالت فنيــة عالية جدا وهــو متصدر 

الترتيب حاليا.
وتابــع الهــداف الطالبي قائــالً: مباريات 
املوسم احلالي تشــهد صعوبة كبيرة بني 
الفرق الـ 20 املشاركة، وسيكون التنافس 
على اشــده في مباريــات املرحلة الثانية، 
اندية اســتقدمت العبني  حيث هنالــك 
الشــتوية، وهي  االنتقاالت  جدد في فترة 
بذلك تراهن على امكانات عناصرها اجلدد 
مــع الالعبني البقية فــي الفريق من اجل 

استعادة الطريق الصحيح.

فارق ليس كبيرا
وبــني ان الفرق املتقدمة مــن املتصدر إلى 
نحــو املركز الســابع ال يفصــل بينهم 
العديــد من النقاط، بــل ان الفارق ال يبدو 
كبيرا، وباالمكان اللحاق بفرق الصدارة في 
حال التعثر في مباراة او مباراتني بالنسبة 
للمنافسني الذين ال يبتعدون بشيء كبير 

من النقاط في الئحة الترتيب.
وبشأن تعاقدات فريقه، قال مروان: فريقنا 
استقدم في فترة االنتقاالت الالعب احمد 

ايــاد قادما من فريق الشــرطة وهو العب 
متمكن اثبت جدارته في االندية التي دافع 
عن الوانهــا او املنتخــب الوطني، واملالك 
التدريبــي لفريقنا يســعى الــى احلفاظ 
على تشكيلته املستقرة منذ بدء املوسم 
احلالي، فتعاقد مع الالعب الدولي السابق 

احمد اياد.

رب ضارة نافعة
وذكــر ان املثــل القائل )رب ضــارة نافعة( 
ينطبق على مســيرته هذا املوســم مع 
فريقه الطالبي، مبينــا القول: برغم انني 

كنت ضمن تشــكيلة فريق الــزوراء قبل 
بدء املوســم احلالي، اال انني قررت املغادرة 
بعد ادراكي ان فرصتي لن تكون بشــكل 
اساســي في التحليق مع سرب النوارس، 
لذلــك أختــرت التوقيع لفريــق الطلبة 
هذا املوســم وهو فريــق جماهيري كبير، 
ومن خــالل صحيفتكم الغــراء، امتنى ان 
يتضاعــف اعداد اجلمهــور الطالبي على 
املدرجات، برغم ان احلضور يتزايد باستمرار 
للنتائج  نظــراً  الســابقة  املباريــات  في 
االيجابية التي حققها األنيق هذا املوسم، 
وان شاء اهلل سيكون للفريق تألق اكثر في 

املباريات املقبلة.
مروان، اكد ان املستوى الفني الذي يقدمه 
نال االضــواء واالشــادة، واالهــداف التي 
يسجلها ترجمة جلهود زمالئه في امللعب، 
مبينا ان الطموح يبقى قائما في نيل ثقة 
ومتثيل  الوطني  للمنتخب  التدريبي  املالك 
املقبلة،  الرافدين في االستحقاقات  اسود 
حيــث امليدان هو الفيصل فــي دعوة كل 
العــب يراه املدربني مؤهــاًل الرتداء قميص 

املنتخب الوطني.

أمم آسيا
الوطني ومشــاركته في  املنتخــب  وعن 
نهائيــات أمم آســيا االخيرة، قــال: كانت 
الفرصة مؤاتيــة ملنتخبنا الوطني ان يبلغ 
املباراة النهائية ويكون منافســاً حقيقيا 
على اللقب، فاغلب املنتخبات املشاركة لم 
تكن في صورتها املعروفة، سيما الكبيرة 
كمنتخبات ايران واليابان واستراليا حاملة 
اللقب، ولكن هنالك رؤية للمالك التدريبي 
باعتماد طريقــة التفوق وصدارة اجملموعاة 
الرابعة، وبذلك لم نحقق لنا الفوز سيما 
في مباراتنا امام ايران التي كان الفوز فيها 
يعني عدم مالقــاة املنتخب القطري الذي 
توج باللقب عن جدارة، وال بد من دراســة 
املشــاركة في البطولة االسيوية بجميع 
جوانبها وصــوالً إلى حتقيق النجاحات في 

املشاركات املقبلة.

شاكر محمود: إقالة كاتانيتش ضرورة
وغياب التخطيط ساهم في مضاعفة العبء 

مروان حسين: الطالب ينجحون بالعودة الرتداء قميص األناقة  
حظوظ األسود كانت مؤاتية في المنافسة على اللقب اآلسيوي

مروان في احدى مباريات الطلبة
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مؤكدا أن قطر استحقت التتويج بكأس آسيا

 يطمح بدخول نادي المئة 

جانب من منتخبانا الوطني امام ايران
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املركزي  البنك  بيانــات  أظهرت 
العراقــي، أن مبيعــات العملة 
األجنبيــة مبزاد أمــس األربعاء، 
دوالر،  مليــون   115.95 بلغــت 
مقارنة مببيعات قيمتها 120.88 
مليــون دوالر مبزاد يــوم الثالثاء، 

بانخفاض 4.93 مليون دوالر.
ووفقا لبيــان املركزي أمس، بلغ 
لكل  ديناراً   1190 الصرف  سعر 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 
27 مصرفاً، إضافة إلى شــركة 

حتويل مالي واحدة فقط.
وقال البنك، إن املبيعات املنفذة 
هي نتائج مــزاد يوم غد )اليوم( 
إجمالي  أن  مضيفــا  اخلميس، 
البيع الكلي بلغ 133.31 مليون 

دوالر.
وأوضح املركزي، أن حجم املبالغ 
املصارف  أرصدة  لتعزيز  املبيعة 
في اخلارج قيمتها 115.2 مليون 
دوالر، فــي حــن ُقــدر إجمالي 

النقد املبيع بـ 750 ألف دوالر.
بيع  يكــون  البيان،  وبحســب 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف 
ديناراً   1190 بســعر  اخلارج  في 
لكل دوالر، كما أن البيع النقدي 

سيكون بالسعر نفسه.
وبلغــت مبيعــات العملة يوم 
الثالثــاء، 120.88 مليــون دوالر، 
قيمتهـــا  مببيعــات  مقارنــة 
مبــزاد  دوالر  مليـــون   134.17
 13.29 بانخفـــاض  االثنيـــن، 

مليـون دوالر.
فــي الســياق، طالــب البنك 
شركات  اإلربعاء،  أمس  املركزي، 

بإنشــاء  االلكترونــي  الدفــع 
مكاتب غســل األمــوال وإدارة 

اإلرهاب.
وقال البنك فــي بيان: »انطالقا 
من دوره الداعم لشركات الدفع 
على  منه  وحرصــا  االلكتروني 
عدم تعرضها للمخاطر احملتمل 
حدوثها تقرر قيامكم بإنشــاء 
وحدتي )مكافحة غسل االموال 
اخملاطر(  وادارة  االرهــاب،  ومتويل 

وخالل مدة ال تزيد عن 5 أشهر«.
علــى  أن  البنــك،  وأضــاف 
تزويدنـــا  »الشــركات 
مبرشحيهـم لألقسام املذكـورة 
شريطـة أن يكـــون مرشحـو 
اجلنسيـــة  مـــن  األقســـام 

العراقيـة حصـراً«.
يذكــر ان البنــك املركزي يقوم 
بن احلــن واالخر بتحذير والغاء 
اجازات بعض املصارف وشركات 

التحويل املالي التي يكتشــف 
لديهــا تزويــر او التعامــل مع 

جهات مشبوهة.
وفي شــأن األوراق املالية، أغلق 
العراق  لســوق  العام  املؤشــر 
ليعاود  تراجع  التعامالت علــى 
باألداء  تذبذب  وســط  خسائره 

في اجللسات املاضية.
لســوق  العام  املؤشــر  وأغلق 
انخفاض  علــى  املالية،  األوراق 

 1.28 فاقــدا   ،0.26% نســبته 
مســتوى  مســجالً  نقطــة، 

491.69 نقطة.
أن  البورصة،  بيانــات  وأفــادت 
السيولة زادت إلى 128.5 مليون 
دينــار، مقارنة بـ 106.08 مليون 
دينــار بتعامــالت االثنــن؛ مع 
ارتفاع كميات األسهم املتداول 
عليها لـ 296.8 مليون ســهم، 
مقارنة بـ 92.79 مليون ســهم 

متداول عليه باجللسة املاضية.
باخلتام  أســهم   8 وتراجعــت 
فلســطن  فنــدق  تصدرهــا 
بنسبة %0.39، في حن ارتفعت 
7 أســهم أبرزها ســهم آسيا 

سيل بـ 0.14%.
أغلق  املاضيــة،  وفي اجللســة 
العراق  لســوق  العام  املؤشــر 
على  بالتعامالت  املالية  لألوراق 

ارتفاع نسبته 0.24%.

تراجع طفيف لسوق »األوراق المالية«

116 مليون دوالر مبيعات المركزي العراقي

ان حجم المبالغ 
المبيعة لتعزيز 
أرصدة المصارف 
في الخارج قيمتها 
115.2 مليون 
دوالر، في حين 
ُقدر إجمالي النقد 
المبيع بـ 750 ألف 
دوالر

تعامالت مصرفية يومية

منت األرباح الفصليــة لتويوتا موتور إذ ســاعد 
الطلــب على طــرز أساســية لســياراتها من 
املشــترين الصينين ذوي امليزانيــات احملدودة في 
تبديد أثر ضعف املبيعات في أمريكا الشــمالية 
لكن أســهم الشــركة تراجعت مــع خفضها 

توقعات صافي الربح السنوي.
وعزت أكبر شــركة ســيارات في اليابان خفض 
توقعاتها إلى خسائر غير محققة من استثمارات 
في األســهم، لكن في مؤشــر على أن النشاط 
ما زال قويا، أبقت تويوتــا على تقديراتها لألرباح 
التشــغيلية للعام بأكمله عند 2.4 تريليون ين 

(22 مليار دوالر(.
وبلغــت مبيعات الشــركة في آســيا 464 ألف 
ســيارة في الربع الثالث بارتفاع نسبته 15 باملئة 
على أساس ســنوي في الوقت الذي استمر فيه 
الطلب القوي في الصن على السيارات السيدان 

من طرازي كوروال وليفن حتى نهاية 2018.
وارتفعت مبيعات تويوتــا العاملية 2.8 باملئة إلى 
2.71 مليون ســيارة إذ عوضت آسيا التباطؤ في 
أمريكا الشمالية إذ انخفضت مبيعات الشركة 

7.5 باملئة إلى 680 ألف سيارة.

تُســلط األضواُء من جديد على Amazon، ولكن 
هــذه املرة ليس نتيجــة حتقيق نتائــج إيجابية، 
ولكن بسبب القيود اجلديدة املفروضة على قطاع 
التجارة اإللكترونية في الهند والتي قد يكون لها 
تأثير سلبي على أعمال Amazon في املستقبل.

فقد إضطــرت الشــركة األميركية إلــى إزالة 
مجموعة من املنتجــات من موقعها اإللكتروني 
فــي الهنــد لالمتثــال للقواعد اجلديــدة التي 
وضعتهــا الهنــد، والتي متنع جتــار التجزئة عبر 
اإلنترنت كـAmazon من بيع منتجات الشركات 

التي متتلك فيها أسهًما.
وقد تصل قيمة هذه السلع إلى %33 من إجمالي 
مبيعــات amazon في الهند والتي تقدر بنحو 6 
مليارات دوالر إذ تعد الهند ســوًقا هاًما بالنسبة 

إلى شركة التجارة اإللكترونية.
فقد استثمرت Amazon ما يقارب 5 مليارات دوالر 
فــي الهند ،كما أنها تخطط الســتثمار ملياري 

دوالر إضافية. 
عالوة على ذلك، بدأت الشــركة ايضا باإلهتمام 
بالتجارة غير املتصلة باالنترنت إذ اشترت  أسهما 
في سالســل متاجر التجزئة احمللية كـ«More« و

 .»Shoppers Stop

اســتطاعت شــركة غوغــل جتاوز مشــكالت 
اخلصوصية، كما لم تتأثر نتائج الشركة بفضائح 
التحرش اجلنســي في مقراتهــا، إذ منت إيراداتها 
%24 خالل العام املاضي بأكمله، وســط توقعات 

إيجابية للعام اجلديد.
وقررت الشــركة التحرك بصورة عاجلة ملواجهة 
انتشــار ما ُوصف بتطبيقات خبيثة تروج لصور 
إباحيــة. وُكشــف أن تلك التطبيقــات التي مت 
حذفها من »غوغل بالي« هــي: »بيوتي كاميرا«، 

و«برو بيوتي كاميرا«، و«هوريزونتال بيوتي«.
وأفيد في هذا الشــأن بأن هذه التطبيقات ترّوج 
إلعالنات إباحية عند فتح أي مســتخدم لها، ما 
يجعل البعض يقوم بتحميل تلك اإلعالنات على 
الهاتف، من دون أن يدري أنها حتتوي على برمجيات 
خبيثة تســاهم في اختراق بياناته الشــخصية 

والبنكية.
وترتكــز هذه البرمجيــات اخلبيثة علــى تقنية 
»التصيد االحتيالي«، في سعيها للحصول على 
والتي من  املعلومات الشخصية للمستخدمن، 
أبرزها احلصول على الصور اخلاصة بأي مستخدم 

للهواتف التي تعمل بنظام »أندرويد«.
وتتســلح البرمجيــات اخلبيثة بحيلــة ماكرة، 
إذ تطالــب املســتخدم بتحميــل حتديث جديد 
للتطبيــق، مغرية إياه بالتمتــع مبزايا جديدة، إال 
أن هذا حتديث زائف، ميّكــن قراصنة اإلنترنت من 

سرقة كل بيانات وصور املستخدم.

تويوتا

أمازون

غوغل

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنــت شــركتا قطــر للبترول، 
و«إكســون موبيل« األميركية، عن 
املضي قدمــا الســتثمار نحو 10 
»غولدن  دوالر، في مشروع  مليارات 
الطبيعي  الغــاز  لتصديــر  باس« 
باس«  »سابن  في  الواقع  املســال 
بوالية تكســاس األميركية، والذي 
متلكه شركة غولدن باس برودكتس، 
وهي مشروع مشترك بن شركات 
 ،70% بنسبة  للبترول  لقطر  تابعة 
فيما متتلك »إكسون موبيل« 30%، 
وفقــا لبيان على املوقع الرســمي 

لشركة قطر للبترول، )حكومية(.
وجرى إعالن عن قرار االستثمار في 
هذا املشــروع، خالل احتفال خاص، 
االميركية  العاصمة  فــي  الثالثاء، 
املهندس  رعايــة  حتت  واشــنطن 
وزير  الكعبي،  بن شــريده  ســعد 
الدولة لشــؤون الطاقــة، العضو 
املنتدب والرئيــس التنفيذي لقطر 
للبتــرول، وريك بيــري وزير الطاقة 
وودز،  داريــن  وبحضور  األميركــي، 
إدارة إكسون موبيل  رئيس مجلس 

ورئيسها التنفيذي.
انخفض  األســعار،  مستوى  على 
النفط واحدا باملئــة أمس األربعاء 
بعدما أظهــر تقرير زيادة مخزونات 

اخلــام األميركية بينما انحســرت 
مخــاوف بشــأن تأثيــر العقوبات 
على  فنزويــال  علــى  األميركيــة 

املعروض العاملي.
يوم  األميركي  البترول  معهد  وقال 
الثالثاء إن مخزونــات النفط اخلام 
األميركيــة زادت 2.5 مليون برميل 
في األســبوع املاضي. ومن املنتظر 
الرســمي  احلكومة  تقرير  صــدور 

بشأن اإلمدادات.
العاملي  القيــاس  وانخفض خــام 
مزيــج برنت 62 ســنتا إلى 61.36 
دوالر للبرميل بعدمــا زاد بنحو 15 
باملئة فــي كانون الثانــي. وتراجع 
اخلام األميركي 48 سنتا إلى 53.18 

دوالر.
وكانــت الواليات املتحــدة أعلنت 
النفط  على شركة  عقوبات  فرض 
األســبوع  الفنزويلية  احلكوميــة 
املاضــي فــي خطــوة قــد تكبل 
اإلمــدادات لكــن هذا لــم يدفع 

األسعار للصعود بشدة حتى اآلن.
كمــا أثرت مخاوف بشــأن ضعف 
والنزاع  العاملي  االقتصــادي  النمو 
التجــاري بــن الصــن والواليات 
املتحدة سلبا على املعنويات. ونزل 
بعد مســح  الثالثاء  يــوم  النفط 
أظهر أن منو أنشــطة األعمال في 
منطقــة اليورو توقــف تقريبا في 

كانون الثاني.

وقــال الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب في خطابه عن حالة االحتاد 
إن مــن املمكن إبرام اتفــاق جتاري 
مع الصــن. ومن املنتظــر أن يبدأ 
وأميركيون  صينيــون  مســؤولون 
كبار جولة جديدة من احملادثات في 

األسبوع املقبل.
وتتلقى أســعار اخلــام الدعم من 

تخفيضات اإلنتــاج التي تطبقها 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبــك( وحلفــاء للمنظمــة من 

بينهم روسيا.
التنفيذي  الرئيــس  حذر  ذلك،  الى 
الكويتية هاشم  البترول  ملؤسسة 
هاشــم مــن أن معــروض النفط 
العاملي قد يتأثر ســلبا هذا العام 

تراجعات كبيرة في صادرات  بفعل 
اخلام من فنزويال.

وجــاء حتذير هاشــم، بعد فرضت 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب عقوبات على شركة النفط 
الوطنية الفنزويلية »بي دي في أس 
إيه« بهدف تقليص صادرات فنزويال 

النفطية العضو في »أوبك«.

سياســية  أزمة  فنزويال  وتواجــه 
واقتصادية متصاعدة، بعدما أعلن 
زعيم املعارضة خوان غوايدو نفسه 
به  واعترفت  للبالد،  انتقاليا  رئيسا 
الواليات املتحدة ودول أوروبية وكندا، 
فيما دعمت روسيا والصن وتركيا 
وإيران السلطة الشرعية في البالد 
واملتمثلة بالرئيس نيكوالس مادورو.

ويتوقع اخلبراء أن تــؤدي العقوبات 
احلد  إلى  كاراكاس  على  األميركية 
املفرط مــن تعامــالت النفط بن 
على  املســتهلكة  والدول  فنزويال 
غرار ما حدث مع إيران العام املاضي.

مــن جانبها، تخطط الســعودية 
لدعــم  دوالر  مليــار   3.8 إلنفــاق 
أنشطة التنقيب عن املعادن، وقال 
أمس  كبار  حكوميون  مســؤولون 
اململكة ستســتثمر  إن  األربعــاء 
إتاحة  دوالر لتيسير  3.8 مليار  نحو 
وتقليص  اجليولوجيــة،  البيانــات 
اإلدارية، في إطار سعيها  املعوقات 
عن  التنقيــب  أنشــطة  لدعــم 

املعـادن.
لتحقيــق  احلكومــة  وتخطــط 
التعدين  انطالقــة قوية لقطــاع 
الســعودي، ليشــكل جــزءا من 
نطاق  على  صناعية  ســتراتيجية 
أوســع، تهدف إلى تنويع االقتصاد 
القطاع  وجذب اســتثمارات مــن 
اخلاص بقيمة 1.6 تريليون ريال )426 

مليــار دوالر( على مدى الســنوات 
العشر املقبلة.

من  االســتثمارات  ضخ  وسيجري 
للتنمية  الوطني  البرنامــج  خالل 
الصناعيــة والنقل واإلمــداد، في 
وهي   ،2030 اململكــة  رؤيــة  إطار 
ســتراتيجية إصــالح يقودها ولي 
العهــد الســعودي األمير محمد 
بن ســلمان، وتهــدف إلى تقليص 
اعتماد االقتصاد على النفط وخلق 

وظائف.
وقــال خالــد املديفــر نائــب وزير 
الطاقة والصناعة والثروة املعدنية 
أفريقي  مؤمتر  في  التعدين  لشؤون 
التعدين  نشــاط  ”اتسم  للتعدين 
بقلة  الوقــت  لبعض  الســعودي 
البيانــات اجليولوجية املتاحة علنا، 
ومنح التراخيص في أوقات طويلة، 

واالفتقار إلى الشفافية“.
وأضاف: ســيجري إنفاق 3.8 مليار 
دوالر لتيســير القيــام بأنشــطة 
البيانات  جــودة  وحتســن  أعمال، 
خلفض اخملاطر املرتبطة باالستثمار 
في فــرص تعدينية جديدة للذهب 
ومعادن  النــادرة  واملعــادن  والزنك 

أخرى.
والســعودية من بــن أكبر موردي 
الفوسفات في العالم، ويعمل في 
نحو  اململكة  فــي  التعدين  قطاع 

250 ألف شخص.

تقـرير

قطر تستثمر 10 مليارات دوالر في مشروع غاز أميركي
انخفاض هامشي للنفط مع تبدد مخاوف بشأن المعروض

جانب من توقيع االتفاقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســريع  طريق  مبّد  إيــران  بدأت 
بن مدن كرمانشــاه وبيستون 
وحميل، وذلك في إطار مشروع 
لربط ســوريا بإيران عبر العراق 

وتســهيل حركة الترانزيت بن 
البلدان الثالثة.

وقال وزير الطرق اإليراني محمد 
تدشن  مراسم  خالل  إسالمي، 
الطريــق  إن طــول  املشــروع، 

سيبلغ 141 كيلومترا وستضخ 
فيــه اســتثمارات بنحــو 1.5 

تريليون تومان إيراني.
القطــاع اخلــاص  أن  وأضــاف 
سيســهم في تنفيذ املشروع، 

وستبلغ نسبة مشاركته 70%، 
اخلاص  القطــاع  أن  يعنــي  ما 
سينفذ معظم أعمال املشروع.

وأعرب إســالمي عن أمله بإجناز 
هذا اجلزء بشكل أسرع مبساعدة 

القطاع اخلاص وموافقة البنوك 
على منح املزيد من التسهيالت 

املالية.
الربط بن  إلى أن مشروع  يشار 
وحميل  وبيســتون  كرمانشاه 

عبــر اخلط الســريع يشــكل 
تهدف  اســتراتيجية  من  جزءا 
إلى زيــادة التعاون في مختلف 
بن  التجارية  وخاصــة  اجملاالت، 

سوريا والعراق وإيران.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية، أمس األربعاء، أكثر 
من 115 ألف بطاقة ذكية )كي 
براتب  املشــمولة  لألسر  كارد( 

اإلعانة االجتماعية.

وقالت الوزارة فــي بيان لها، إن 
هذا يأتي ضمن وجبتي الشمول 
اجلديدتــن )الثالثــة والرابعة( 
التــي أعلنتهما وذلك بالتعاون 
للبطاقة  العاملية  الشركة  مع 

الذكية )كي كارد(.

وقال مدير عام دائرة تكنولوجيا 
عبد  جمال  بالهيئة  املعلومات 
العاملية  الشــركة  إن  الرسول، 
الذكيــة أكملــت  للبطاقــة 
115 ألف  إصــدار أكثــر مــن 
بطاقة ذكية لتلك األســر في 

إقليم  عــدا  واحملافظات  بغداد 
كردستان.

وأضــاف، أن أقســام احلمايــة 
االجتماعيــة صعدت من وتيرة 
وإجناز معامالت  لتدقيق  عملها 
األسر املشــمولة براتب اإلعانة 

الشــمول  وجبتــي  ضمــن 
اجلديدتن )الثالثة والرابعة(.

الى  الرســول  عبــد  ومضــى 
القول، أن مالكات أقسام هيئة 
احلمايــة االجتماعية في بغداد 
واحملافظــات تواصــل عملهــا 

يوميــا حتى في أيــام العطل؛ 
الستكمال تدقيق كل معامالت 
األســر التي مت شمولها ضمن 
الوجبتــن األخيرتــن من أجل 
إصدار البطاقات الذكية متهيدا 

ملنحهم الرواتب املستحقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعقد املنظمة العربية للتنمية 
اإلقليمي  العربي  املؤمتر  اإلدارية 
اســتخدام  »كفــاءة  الثانــي 
النفط والغــاز والصناعات ذات 
 .. الصلة فــي الــدول العربية 
نحو رؤية فاعلة للعمل العربي 

املشــترك«، مبشاركة نخبة من 
اخلبــراء والباحثن في اجملال من 
عــدة دول عربيــة، وذلك يومي 
6 و7 آذار املقبــل مبقــر األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية.
وأوضح املديــر العام للمنظمة 
اإلداريــة  للتنميــة  العربيــة 

الهتــالن  ناصــر  الدكتــور 
القحطاني في تصريح له أمس 
ســيبحث  املؤمتر  أن  االربعــاء، 
املســتقبلية  املشــروعات 
العربي  املتاحة للعمل  والفرص 
املشــترك في مجــال صناعة 
البتــرول والغاز والصناعات ذات 

تواجه  التي  والتحديات  الصلة، 
هذه الصناعات.

وأضــاف أن املؤمتــر ســيناقش 
آفــاق الصناعات املســتقبلية 
في  املعرفــة  علــى  القائمــة 
املنطقة العربيــة، ومنظومات 
وآفاق تطورها  املتجددة  الطاقة 

في املنطقــة العربية، وأهمية 
مع  الســتراتيجية  التحالفات 
مراكز البحث والتطوير العاملية 
إلنشــاء صناعات املســتقبل، 
ودور اجلامعات العربية في دعم 
صناعات  إقامة  اســتراتيجية 

مستقبلية واعدة.

وأفــاد املدير العــام للمنظمة 
العربيــة للتنميــة اإلدارية بأن 
جلســات املؤمتر سوف تتضمن 
عرًضــا لعــدد مــن النمــاذج 
العربــي  للعمــل  الناجحــة 
واإلقليمي في  الثنائي  املشترك 

مجال صناعة البترول والغاز.

عبر العراق.. الشروع في شق طريق سريع يربط سوريا بإيران 

العمل تصدر 115 ألف بطاقة لألسر المشمولة باإلعانة االجتماعية

مؤتمر عربي يبحث مستقبل صناعة البترول والغاز في المنطقة
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جلبــرا ابراهيــم جبرا )انــت مطالب 
يستعيد  ما  متردك  يكون  بالتمرد..وان 
بعض حيويته مــن جذورك..وتضيف 
اليــه مــن اصالتك..فتصبــح جزءا 
فاعال من عصــرك وغير منقطع عن 

ماضيك..(
  والقصــة القصيرة جــدا )اللحظة 
غيــر القابلة للتأجيــل( او )اللحظة 
عن  الكاشــفة  اخلاطفة(  التعبيرية 
روح العصر الذي وسم بعصر السرعة 
بفعل التطــورات التقنية والرقمية، 
فن االتصال املوجز عبر فضاء حكائي 
مقنن بنائيا وجماليا، معبرا عن واقع 
حلمي محتمل الوجود عبر منظومة 
لغوية لها خصوصية السرد والوصف 
املقتضب، فاالبداع)دخول في اجملهول( 
علــى حــد تعبيــر ادونيس..باعتماد 
االيجــاز والتركيز واالختــزال اجلملي 
واملعاجلــة املركــزة للحظــة بقدرة 
واحدة لواقعها مــع احتفاء باليومي 
واللحظة  الرؤيــا  علــى  واالنفتــاح 
املكثفة ذات االبعاد اجلمالية املقتربة 
احللمية..بتوظيــف لغة مجازية  من 
والرمز  الفنية  الصــورة  تتكيء على 
الدال..كونها حتمــل قلقا مجتمعيا 
باحثا عن حريته  باســتمرار  متحوال 

التي هي)وعي الضرورة(..
  وباســتقراء اجملموعــة القصصية 
)وجوه ملونة( التي نســجت عواملها 
الربيعي  القاصــة رجاء  انامل  احلاملة 
فــي  ميزوبوتاميــا  دار  واســهمت 
ألنهــا  وانتشــارها/2018،  نشــرها 
تعتمد الســياق الكمي الكاشــف 
فاعلة  ذهنية  التجريب كحالــة  عن 
ومتفاعلة وواقعها بطرحها لألسئلة 
الذي  الواقع  واكتظاظها بإشكاليات 
جعل من االنســان كائنــا تراجيديا 
مغتربــا ابتــداء من العنــوان النص 

املعنى،  املكثفــة  وااليقونة  املــوازي 
املكتنــزة بوظائفها الدينامية الدالة 
على البنية التعبيرية لفعل السرد...

)قرع جرس املسافات فحملتها االيام 
ملكان آخر، وبقيت تبحث بني طياتها 
عن تلك الصور القدمية التي فقدتها 
او مزقتهــا امه حني عــادت لوحدها 
بدونه، كل ذلك صار في جلة النسيان 
الذاكرة  أللــم  الكثيــف  واحلضــور 
وانينهــا املدوي حني جيء به محموال 
الباردة  تلك اخلشــبة، اخلشبة  داخل 
التي ال تعرف ثقــل العاطفة واالنني 
املر ملا حتمله من روح مهمومة وغائبة، 
امللونة اجلميلة  يزال عبــق االوراق  ما 
بكلماته  شفيفة  برومانسية  يضوع 
الطافحة باحلب، تلــك اجلارة احلبيبة 
التــي امضت جل وقتهــا في انتظار 
اوبته ليتهامسا بنظراتهما عند ذاك 

احلائط املتهالك..
  مرت اللحظات بطيئة فيما انتفضت 
بطريقة عجيبــة وهياج كأنه البحر، 
فرحها املمزق واحالمها التي تبعثرت 
وتالشــت، مزق اوراقه امللونة، ولهها 
الذي أمســي فجأة لوعة مرتدة الى 

عمق روحها واضطراب ذاكرتها.
  الــى متى ســأبقى هكــذا احمل 
هموم الناس الى االبــد وما من احد 
يحمــل همــي، انــا اجلثة اخلشــبة 
املوبوءة بالسواد تتكرر مساءاتي التي 
تشــتعل عنوة دومنا ملعــان وال بريق، 
وبانتظــار غائب يتكــرر هو اآلخر في 
خشبة باردة، يحضر كل مساء دون ان 

يجيء...؟  ص11 ـ ص12
  فالنــص يهتم باجلهــد التكثيفي 
واالختــزال اجلملي بالفــاظ ايحائية 
انفتاحه  الدالالت...فضال عن  مكتنزة 
على االجناس االدبية وعنصر املفاجأة 
االســلوبية االدهاشــية داخل البناء 
اجلمالي  اجل استحضار  احلكائي من 
املستهلك  لذاكرة  املســتفز  الذاتي 
الذات اجلمعي اآلخر، باعتماد اللقطة 

والصــورة  الســيمية  املشــهدية 
التشــكيلية والتوتــر الدرامي بلغة 
على  ومتكئة  متشــظية  موحيــة 
االبهــار اجلمالــي لتحقيــق صورها 

االنزياحية.
انزياح عجيبة،  )داهمها شوق حلظة   
متنت ان تكون ضمن جزئياته املبحرة 
في املدى الواســع، اتصلت به، كانت 
تواقــة الــى ان تذوب فــي فمه مثل 
قطعة ســكر يتلذذ بأجزائها ويتذوق 
طعم حالوتها، أجابها الرد اآلتي، نعم 
ســتكون أوراق االجتماع جاهزة بعد 

يومني.( ص93.
  فالنــص يركز على صــورة الفضاء 
باعتباره صــورة محورية وبؤرية داخل 
احلاضن لألحداث  السرد كونه  عوالم 
على  فيركز  زمكانيــا،  والشــخوص 
خلق صورة سينارســتية قائمة على 
الذات  واستنطاق  الوجداني  االنفعال 
بتحويل املشــاهد السردية الى صور 
حركية، بصرية من خالل تتابع االفعال 
اجلملة  باعتماد  متفاعلــة  بدينامية 
الفعليــة الدالة علــى احلركة والتي 
تسهم في تســريع السرد مع ابتعاد 
وتوظيف  االستطرادية  الوصفية  عن 
واالســلوبية  الفنية  التقانات  بعض 
كالتنقيــط )النــص الصامت( الذي 
سواداته،  مللىء  املستهلك  يستدعي 
مع حوارية ذاتية تكشف عما تضمر 

الشخصية.. 
القاصــة نصوصا    وبذلــك قدمت 
االبداعية  خصوصيتها  حتمل  سردية 
البنائيــة والتعبيرية الفنية  ورؤيتها 
والتقنية وعنصر املفاجأة واالقتضاب 
بنيتني  فــي  تســبح  وهي  الوصفي 
اساســيتني: اولهما البنية اللغوية، 
وثانيهما البنية املعرفية، اضافة الى 
اعتمادها تقنية الســرد املوحى لبناء 
نص مؤثث بالتداعيــات التي تفرزها 

الذاكرة املنتجة..

يشــّكل احلدث العامل االساسي والرئيسي في 
عملية السرد، فهو الذي يعطي الصورة املتفاعلة 
للمكان من خالل االحداث اجلارية فيه، ولكن ماذا 
عن السكون؟ ماهي الُبنى الصورية التي يستعني 
بها الســرد عندما ينعدم احلدث في املكان وميأله 
الُسكون وماهي تفاعالته وتأثيراته في املكان وهو 
األمر اخملتلف متاما حلالــة التفاعل مع احلدث في 

املكان؟
ان احلالة املناســبة لتصوير االحساس بالسكون 
والتفاعل معه في املكان ســرديا هو األيحاء بأن 
الحترك ساكنا فيتولد األحساس أن )السكون عمَّ 
ارجاء املكان( حسبما توحيه التعبيرات السردية.

للسكون احســاس له مميزاته، وأول هذه املميزات 
هــي انعدام االحســاس مبرور الزمــن مقارنة مع 
احلدث )في حالة تسارعه مثال( كما انه قد يعطي 
اشــارة ايجابية للتفاعل وهو )الشعور بالهدوء( 
او تفاعال سلبيا )الشعور بالعزلة واالبتعاد( كما 
ان السكون ميكن ان مينح لألشــياء املوجودة في 
املكان اخلالي من احلدث قيمة أكبر لتأكيد وجودها 
باملقارنة مــع حالة طغيان احلــدث الذي يجعل 

املوجودات ثانوية في املكان عبر عملية السرد.
كذلك تســتعني عملية السرد في بعض االحيان 
بالتصويرات املبنية على احلدث ال عطاء احساسا 
أعمق للشعور بالسكون مثل صوت دقات القلب 
او دقات عقارب الســاعة في املكان الســاكن او 
صوت الريــاح القادمة من البعيد، اي انها تأثيرات 
حّســية تزيد مــن قيمة الســكون وحجمه في 

املكان.
كما تســتعني عملية السرد بأسلوب آخر يجعل 
من الســكون امرا التُعرف قيمته احلسية اال بعد 
أنتفاءه عــن طريق ادخال حدث قوي ومفاجئ الى 
املكان الذي يســيطر عليه الســكون كأن يقال 
)شق الصراخ الســكون الذي كان قائما( او )دخل 
الشــخص واقتحم هدوء املكان(، وهذه االحداث 
تنبه القارئ الى ان الســكون كان ذا تأثير قوي في 
املــكان قبل ان يدخل حدث أقوى في الصورة التي 

يقدمها السرد.
وبالعودة الــى البداية في أن احلــدث هو العامل 
الرئيســي فــي الســرد وان الســكون او انتفاء 
االحداث يأخــذ احليز األقل اال انــه يبقى ذو تأثير 
مهم على القارئ وبدونه التوجد قيمة ذات معنى 
لتوالي االحداث من خالل ربطها بالسرديات التي 
تتناول السكون وتوقف احلدث، بل وميكن ان يكون 
الســكون في عملية الســرد حجر زاوية لنهاية 
احداث وبدء احداث اخرى من خالل احتواءه لعنصر 

التهيأة للحدث القادم.

تداعيات الذاكرة وتأثيث النصالسكون في السرد
في )وجوه ملونة(

دراسة

سارة عابدين
 

يبحث الفن احلديث في إطار تســاؤالت 
مختلفة عن أســئلة الفن في املاضي، 
فاالهتمــام باملوضوع لم يعد كما كان 
قدميا، بل أصبح أكثر بالشــكل، بغض 
النظر عما يحمله من مضامني أدبية أو 
درامية، باإلضافة إلى توق الفنان احلديث 
إلى صنع شــيء جديد وليس محاكاة 
الواقع فقط، مهما تكن احملاكاة بارعة.

في تلك املنطقة الوسطى بني االهتمام 
بالشكل واملضمون يقف الفنان املصري 
جــورج بهجوري في معرضه األخير في 

غاليري بيكاسو بالقاهرة.
يحــاول بهجوري خلق عالــم مواز، عن 
طريق جتــارب متنوعة التقنيات يخلط 
فيها بــني أنواع مختلفة مــن الفنون 
والكوالج  التصويــر  البصريــة مثــل 
والكاريكاتيــر، بنزعة فنيــة تراوح بني 
التعبيرية، والتجريد، والفن الشــعبي، 
ورمبا يأتي اهتمــام بهجوري باملضمون 
الذي يحمله العمــل، من خالل عمله 
كاريكاتير،  كرســام  طويلــة  لفتــرة 
كعادة بهجوري يالحظ املتفرج حضورًا 
كبيرًا ألم كلثوم في املعرض، كتميمة 
شخصية لبهجوري ال يستغني أبدا عن 
وجودها في أغلب معارضه الشخصية، 
وفي كل لوحة يتناول كوكب الشــرق 
بزاوية بصرية مختلفة، تركز في أغلب 
اللوحات علــى تعبيرات الوجه، وحركة 

األصابــع، واملنديل الــذي ال يفارق يدها 
أثنــاء الغناء، هــذه العناصر التي متثل 
وعالقتها  كلثوم  أم  جوهر شــخصية 
أخرى  لوحات  إلــى  باإلضافة  باملتفرج، 
جتمــع بينها وبني فرقتها املوســيقية 
تظهر فيها النزعة التكعيبية إلى حد 
مــا. بالرغم من تعــدد لوحات كوكب 
الوجه  الفيغرز ومالمح  أن  إال  الشــرق 
ال تتشــابه أبدا. وعن ذلــك األمر يقول 
بهجوري إنه يرسمها بأحوال مختلفة، 
كما يراها هو برؤية ذاتية لكل حالة، ال 

كما تبدو للجميع.
الكوالج في لوحات بهجوري

حضور  املتعــددة  واخلامات  للكــوالج 
كبيــر في لوحــات بهجــوري، فهو ال 
يتوقــف عن التجريب واالستكشــاف 
لتبدو كل لوحة كأنهــا معمل اختبار 
أللعاب وخامــات جديــدة، لكنها في 
الوقت نفسه شديدة احمللية، في أغلب 
اللوحــات مثل قمــاش اخليامية املزين 
بالنقوش اإلسالمية، واجللود واألقمشة 

السميكة، والكرتون.
لوحــات الكــوالج واخلامــات املتعددة 
تنقسم إلى قسمني مختلفني إلى حد 
كبير، فتبدو اللوحات التي يســتعمل 
فيهــا قماش اخليامية ملونــة وتراثية 
وشــعبية، بينما بعض اللوحات تظهر 
التي  العرضية  الٌقطــب  ثيمــة  فيها 
تشــبه خياطــة جرح طولــي بقطب 
عرضيــة، ويســتخدمها فــي أماكن 
متعددة من جســد الفيغر، األمر الذي 
يحــول اللوحــة إلى مشــهد كوالج 

الكابية،  األجساد  مع  تراجيدي، خاصة 
ذات األلوان احملايــدة الباهتة، التي تبدو 
دون مالمح  مــن  باللوحة،  ملتصقــة 

واضحة.
اللوحــات التــي حتمل القطــب تثير 
عن  وســيكولوجية  بصرية،  تساؤالت 
معنى اجلسد اإلنســاني، ورؤية الفنان 
له، تتداخل مع تســاؤالت املتفرج عن 
عالقته بجسده، وذكريات كل شخص 

عن
"العامل املشــترك بــني أغلب لوحات 
بهجوري هو املالمــس اخملتلفة في كل 

لوحة، نتيجة اخلامات اخملتلفة"
والنفسي،  األلم اجلســدي  تاريخه مع 
وحتمــل هــذه اللوحــات أبعــادا أكثر 

إنسانية واتساعا في التأويل.
يبقى العامل املشترك بني أغلب لوحات 
بهجوري هو املالمــس اخملتلفة في كل 
لوحــة، نتيجة اخلامــات اخملتلفة، التي 
اللمس لدى املتفرج  تناشــد حاســة 
وتثيــر بداخلــه اســتجابات عاطفية 
مختلفــة، مثل احلنني إلــى الطفولة، 
أو اخلــوف مــن الوحدة، لكــن بالرغم 
من تباين االســتجابات، تبقى املالمس 
اخملتلفــة التي يســتخدمها بهجوري 
ســببا في ديناميكية اللوحة، وتكوين 
عالقــة شــخصية مع املتفــرج الذي 
لتبقى  ملســها،  على  اللوحات  حترضه 
اللوحــات بعد ذلك في ذاكــرة العيون 

وذاكرة األصابع.
املعرض يضــم لوحات ملراحل مختلفة 
مــن حياة بهجــوري الفنيــة، ويظهر 

الفارق بــني املراحل، إذ تبــدو اللوحات 
األقــدم أكثر كالســيكية وتخطيطا، 
بينما اللوحات األحــدث أكثر حتررا من 
القواعد، حتمل النزعة الفنية البدائية، 
التــي ال ميكــن تعلمها، فــي حني أن 
كل البراعــات احلرفية ميكــن تعلمها. 
وهنا يتخلــى بهجوري عــن املضمون 
في ســبيل الشــكل والتجريب، وكان 
التعبير أكثــر من خالل اختياره لأللوان 
واخلطوط، واالعتماد على تأثيرات األلوان 
واألشكال، نفسيا وبصريا، لتظهر تلك 
اللوحات خالية من التجســيم، وأقرب 
البورتريهات  بها  وتظهر  للتســطيح، 
بأشكال مختلفة، إما بارزة جدا بحيث 
نشعر أننا نســتطيع مالمستها، وإما 
الالوعي  تتفاعــل مع  وخيالية،  غائمة 

الشخصي.

اجلسد األنثوي العاري
للجســد اإلنســاني خاصة اجلســد 
األنثوي العاري حضور كبير في لوحات 
بهجوري، ويراوح بني ضدين. إذ في بعض 
اللوحات يبدو مرغوبا وممتعا وحســيا، 
ويســتعيد بهجوري مــن خالله طاقة 
جنسية غير مقيدة، من خالل تكورات 
واستدارات تعيدنا إلى الصورة الذهنية 
عن جســم املرأة وإحاالته، تلك الصورة 
التــي متكننا من مراقبــة العالقة بني 
املرء واجلنس والفوارق الدقيقة للجسد 

األنثوي.
تظهــر اللوحات انطباعــات عاطفية 
قوية، مثل اإلثارة أو االشــمئزاز، لكنها 

بالتأكيــد تكســر النمــط أو "تظهر 
اللوحات انطباعات عاطفية قوية، مثل 
اإلثــارة أو االشــمئزاز، لكنها بالتأكيد 
تكســر النمــط أو النمــوذج األصلي 
الراسخ في العقل عن اجلسد األنثوي"

النمــوذج األصلي الراســخ في العقل 

عن اجلســد األنثوي، وتعبر عن وظائف 
نفسية متعددة املستويات، تتشابك مع 
وعي املتفرج، الذي مع مزيد من التأمل 
قد يجد أن مشاعر اإلثارة اجلنسية، هي 
في األساس توق إلى الترابط اإلنساني، 
األولية، على  الشهوة  لتنفتح مشاعر 

مشــاعر احلب. أو رمبا يقود املشاهدين 
إلى تقدير أجســادهم واستكشــاف 
معان أكثر اتســاعا للجســد، خاصة 
بهجوري ألقمشة جافة  استخدام  مع 
ومالمس خشــنة في تشكيل اجلسد، 
والتي ميكن أن متثل اســتعارات مجازية 
للتشــتت والتمزق وعدم قدرة اإلنسان 

على التحكم في جسده.
اســتخدام بهجــوري للخامــات غير 
التقليدية أيضا رمبا يشــير إلى رفضه 
الواعي أو غير الواعي للقيم التقليدية 
والنظرة اجملتمعية السائدة جلسد املرأة 
كســلعة يجب أن تتوفر فيها معايير 
جســدانية  لتختفي  املتداولة،  اجلمال 
اجلســد مبعناهــا احلرفي فــي لوحات 
بهجــوري وتظهر األفــكار التي ميثلها 
اجلسد في عقل كل منا، تبعا لثقافته 

وجنسه ورغباته الشخصية.
املعــرض ال ميثل حالة واحــدة أو فكرة 
بعينهــا، لكنــه مبثابــة نظــرة على 
مختلفة،  فتــرات  في  بهجوري  أعمال 
غيــر أننــا نتعرف مــن خاللــه على 
اخلطــوط الرئيســية لفــن بهجوري، 
واألوروبية  التراثيــة،  املصرية  واملؤثرات 
في  أثــرت  التــي  الكوزموبوليتانيــة 
تشــكيل رؤيته الفنية. ويبدو بوضوح 
أنه فنــان محب للتجريــب، لم يتخل 
عــن روح الطفولة واللعب في أعماله، 
باإلضافة إلى كونــه فنانًا غزير اإلنتاج، 
لم يترك خامة لونية إال وقام بتطبيقها 

على لوحاته.
*ضفة ثانية

جورج بهجوري: تجارب متنوعة بين الشكل والمضمون* 
تشكيل

شعراصدار

عن دار معنى للنشر والتوزيع، وبدعم 
من وزارة النفــط، صدر كتاب جديد 
للمخرج املســرحي كاظــم نصار، 
بكعب  )دميقراطيــة  عنــوان  حمل 
عال(، كتب مقدمة الكتاب الدكتور 
ســعد عزيز عبد الصاحب، وكلمة 
لألســتاذ عاصم جهــاد، وللكاتب 
النصــار :" هــذا شــباك قريب من 
الشارع اطل من خالله على طبيعة 
التحوالت التي جتــري ببطء للواقع 
العراقي ماضيا وحاضرا ومن خالله 
ايضا علــى بعض حتوالت الشــرق 
االوســط بربيعه وخريفه ..ان املدون 
الــذي يطل من خالل هذه النافذة ال 
يتوهم انه يقــدم حلوال وال نظريات 
مجتمعيــة ..انــه باألحــرى يرصد 
ويصرخ  ويبكــي  ويتفاعل  ويتألــم 
واحيانا يلطم ...هــو يرصد اللهفة 
االســفلت  وحرارة  والغربة  والفراق 

ورنة الهاتف واملس كول واالربي جي 
7وســرعة سائق االســعاف وعطر 
صوفيا لوريــن ..كما يرصد االصوات 
في ســوق هرج وتفاعل البعشيقة 
في راس العاشــق واهمية السفن 
اب بعد السفر واحمر الشفاه على 
الصبيات والتاتو والفلر واملســكارة 
الثقلني  وامــة  اخلفية  والكاميــرا 
وســيكارة الــروث مــان ...والعبوة 
الالصقة وحدث في مثل ذلك اليوم 
..كمــا يرصد حتوالت السامســوجن 
واالي فون وحتوالت غــادة عبد الرازق 
االدائية وكذلك مــا تنتجه هوليود 
من افالم عن الشــرق االوسط ورقة 
في  البايســكالت  ...وازمة  اليســا 
بنغالدش والضرائــب واحملروقات في 
تنزانيا واللجوء للحبشــة بســبب 
اغاني حســني غــزال واســتخراج 

السمك من بحر ايجة ...

كما يتبرا الكتاب من الشــخصنة 
ويحاول رصد الظاهرة عندما تتكرس 
واالقصاء  والهجــرة  العنــف  مثل 
والتحــول  واالرهــاب  السياســي 
اجملتمعي والنظر باجتاه االنساق التي 

تنبع منها هذه الظواهر.
الكتاب ايضا لم يقرر اسلوبه لكنه 
اســلوب  باقترابه من  يتدفق حــرا 
قدمي  مــزاج  وهو  البالك كوميــدي 
جديــد ينبعث كلمــا زادت نكبات 
وتدهورت  االوســط  الشرق  واهوال 
احوال مواطنيــه ...انه باألحرى لون 
يحاول ان يجد لــه موطئ قدم في 
ظل املرويات املوجعــة وتراجيديتها 
وبالتالي هو أقرب الى مزاج الكاتب 
املاضي  للعقد  املسرحية  ومسيرته 
والذي ســيليه، كيلــو ونصف من 
االيس كــرمي على قلبــك صديقي 

القاريء".

الكتــاب ضمن قوافــل املطبوعات 
في معــرض بغداد للكتــاب قريبا، 
وســيكون هنــاك حفــل توقيــع 

لإلصدار.

عباس ثائر

حني ائتمنهم على نفسه
عادوا بقميصه

كان ال ينقصه زرٌ، وال أثر يشــير 
الى موته..

قميص مفرٌغ من العظام، والدم 
واللحم،

إنه يفتقر لرائحته فحسب.
هكذا هو اإلنسان،

مما تبقى من عطره تستطيع أن 
ترجعه للحياة.

أشياٌء  وبقاياهم  الغائبني  رائحة 
تبقيهم،

إن حضر اجلسد او غاب. 

*

، يجهل معنى  ال يعرف إنه نبــيٌّ
النبوة،

لكنه صائب األحداس والنبوءات،
لم يعد أحًدا بعيش أبدي، شرط 
أن يُشبَع رغباته صبرًا او متنًعا، ال 

يعدك بجنة
حتى متوت جائًعا أو مصلوبًا،

ال يعرف معنى الوعيد،
كان يُكّشــف للناس جنة على 

األرض -ليست على الورق-
شرط أن يفتضحوا أنفسهم،

ويصطحبوا الوفاء لإلنسان 

*
أُزيح الستار.

قال: مــا معنى أن تصفع قبل أن 
ترى النور؟

قالت امــرأة: طرائق الوالدة مثل 

الشعر،
إن فســر فســد وإن فسد غرق 

صاحبه،
وإن غرق صاحبه

صدق املتنبئون بهبوطه،
وسكب التاريخ ماًء خلف نصه.

الصفعــة يا ولــدي، لتكن قادرًا 
على صد املواجع فيما بعد..

صفق احلاضرون.
أن  تعرفــون معنى  اليــوم  قال: 

ترقص
عجوز روسية في حفل ما،

بينمــا تثرم الســكاكني أصابع 
النساء

في مطابخ العراق!
أخبرَك اآلن: املرء جنم، سر محدًقا

في ذاتك، ترى ضوءه.

الوقوف على مشترف الذات..ديمقراطية بكعب عال.. جديد كاظم نصار

مرت اللحظات بطيئة فيما انتفضت بطريقة عجيبة 
وهياج كأنه البحر، فرحها الممزق واحالمها التي 

تبعثرت وتالشت، مزق اوراقه الملونة

غالف اجملموعة القصصية

احدى اعمال بهجوري
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يلعــب البصــل دوراً كبيراً فــي مائدة 
الطعــام البنــاء بنــي البشــر الذين 
يقطنون الكرة االرضيــة ، ملا ميثله من 
أهمية كبيرة في قضية أضفاء الطعم 
والنكهــة املتميــزة علــى الطبخات 

واألكالت على مدى العصورواالزمان !
تاريخي ُمشرف في رغيف  فالبصل دور 
خبر الفقــراء هلل الذي يرفعون أيديهم 
للســماء قانعني برزقهــم امياناً منهم 
بشعار ناكل ونعيش على "خبز وبصل 

! "
مثلما للبصل دور حيوي مهم في طبق 
الفقير فان لــه دوراً متميزاً في أضفاء 
النكهــة والطعم  ملائدة "الســلطان 
اللحم  لــذ وطاب مــن  العامــرة" مبا 

والرزاحملشي باجلوز واللوز !  
قيــل أن  البصل احللــو، كان الفاكهة 

املفضلة عند قدماء الرومان !
قرأت فــي الكتب التاريخيــة ايضاً بإن 
البصل يُعد من أقدم اخلضروات املعروفة 
لدى اإلنســان ، رخيص الثمن ، عظيم 
الفائــدة للصحة والبــدن ، في مقابل 
ذلك فأنه يســبب ازعاجــاً واحراجاً ملن 
يتناوله بسبب راحته النافذةالكريهة !

لكن يبــدو أن ذلك لن يقــف عائقاً أو 
مشكلة أو.. هماً أمام العشاق واحملبني ، 

فقد ُســئل أعرابي عن أشد ما يكون 
من العشق؟

فقــال: أن تكــون ريــح البصل من 
املعشوق أحّب إليك من ريح املسك !!

البصل موقعاً متميزاًفي االمثال  احتل 
واحلكايــات الطريفة فقيل "احلياة مثل 
البصل .. قشرة حتت قشرة ..والشي في 

النهاية اال الدموع !"
وقيل أيضــاً " عشــرتهم بصل .. بس 

ريحة ودموع "!
امــا املثل املصري املعــروف عن البصل 
فهو " يا داخل بني البصلة وقشرتها ما 

بينوبك إال ريحتها "!
اما املثل العراقي "راسي مو راس بصل "

كناية عن الرأس التافه بـ )راس البصل( 
الن البصــل يعد ســلعة رخيصة تباع 
بإبخــس االثمان ، فاذا حلف شــخص 
برأســك, وأنت تعلم إنه كاذب , نهرته 

بهذا القول "راسي مو راس بصل "!
يضرب: ملنــع من يكثر احللف برأســه 

كذباً.
البصل دخل الى غرفة العرســان فقيل 

.. "شهر العسل .. أم شهر البصل "!
الداللة على ان العريس اذا كان سعيداً 
..فيقول انه كان في " شــهر عســل " 
أما أذا كان األمر غير ذلك فيقول .. كان 

شهر بصل !
ويبدو أن املثل الشــهير "راح يثرم على 
على رأســنا بصل " ســيكون مسك 
اخلتام ملقرمشــتنا ،فهذا  املثل يضرب 
.. ولهذا  لالســتخفاف بعقول اآلخرين 
نتســآل كيف ســيكون ردود أفعالك .. 
وأنت تشاهد سياسياً ساذجا ، أوُمقدم 
لبرامــج حوارالطرشــان ، أو مســؤوالً 
مراهقــاً قفزالى موقع املســؤولية في 
غفلة من الزمــن ... وهو" يثرم  كل يوم 

براسك بصل "  !

• ضوء
بعض التصريحات .. ماهي اال .. قشرة 

وريحة ودموع !

عاصم جهاد

في بيتنا ..بصل !

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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بــدأت الفنانة نهى عابدين 
تصويــر مشــاهدها فــي 
تأليف  مسلســل "قابيل" 
ومحمد  صقــر  مصطفى 
عز، وإخراج كرمي الشــناوي، 
في أولــى جتاربه اإلخراجية، 
واملقــرر عرضه في شــهر 
والعمل  املقبــل،  رمضــان 
ممــدوح  محمــد  بطولــة 
وأمينة خليل ومحمد فراج، 
وبســنت شــوقي، وأحمد 
كمال، وعلى الطيب، وخالد 
كمال. وفى ســياق متصل 
عن  عابدين  نهــى  اعتذرت 
املشــاركة في مســرحية 
النجم  مــع  ليــر"  "امللك 

وذلك  الفخرانــي،  يحيــى 
أسبوعني مع  بعد قضائها 
فريق العمل فــي "بروفات 
الطاولة" التي جرى العمل 
فيها املــدة املاضية، اذ كان 
مــن املقرر ان جتســد نهى 
شــخصية االبنة الصغرى 

لـ"امللك لير".

الســورية  الفنانة  تبــدأ 
ســوزان جنم الدين تصوير 
مشــاهدها في مسلسل 
بطولــة  أصــول"  "ابــن 
النجــم حمــادة هــالل، 
اذ  املقبلــة،  األيــام  خالل 
جتســد شــخصية والدة 
أحداث  فــي  هالل  حمادة 
عرضه  املقرر  املسلســل، 
في رمضان املقبل، وهو من 
إخراج محمد بكير، وإنتاج 

شركة سينجري.
وبدأ مخرج العمل محمد 
املسلســل  تصوير  بكير 
االســبوع املاضــي، اذ من 
املقــرر أن يكثف التصوير 
خالل املدة املقبلة، لالنتهاء 
من تصوير احللقات األولى، 
أحمــد  يكتبهــا  التــي 

محمود أبو زيد.
محمد  اخملــرج  واســتقر 
املنتجة  والشــركة  بكير 
التي  األبطال  قائمة  على 
تشارك في بطولة العمل، 
هالل،  حمــادة  جانب  إلى 
وســوزان جنم الدين، وهم 
كل من أينت عامر، ومحمد 
جناتــي، ورانيــا منصــور، 
وعماد رشاد، وعدد آخر من 

الفنانني.

هشــام  الفنان  كّشــف 
مشــاركته  عن  ســليم، 
من  الثالــث  اجلــزء  فــي 
مسلسل " كلبش"، والذي 
الســباق  به  ســيخوض 

الرمضاني املقبل.
"ســأقدم  هشــام  وقال 
شــخصية شــريرة، وهو 
رجل يدعى )أكرم صفوان(، 
ويدخل في صراعات عديدة 
األنصاري طوال  مع سليم 

هذا اجلزء من العمل.
وبشأن تكرار جتسيده ألدوار 
الشر، قال، "ال أخشى متاًما 
أدوار الشــر، طاملا إن الدور 
نفســه مختلــف ومميــز 

وليس به أي تكرار.

مسلســل  أّن  يُذكــر 
أمير  بطولة   ،"3 "كلبش 
كرارة، وأحمد عبد العزيز، 
ويسرا  ســليم،  وهشام 
فاخر،  وهالــة  اللــوزي، 
اســبوع  تصوير  وجــرى 
مــن العمل فــي لبنان، 
ويســتأنف تصوير بقية 

املشاهد في القاهرة. 

نهى عابدين

هشام سليم

سوزان نجم الدين

أخبــارهــــــــــم
متابعة-أحالم يوسف

يقام قريبا، حفل فني يتضمن عرضا 
لألزياء الفلكلورية إضافة الى فقرة 
الغناء التراثي على قاعة الشــهيد 
عثمان العبيدي الواقعة في شــارع 
املغــرب، وذلك خالل زيــارة وفد من 
دار األزياء العراقية الى دائرة الفنون 

املوسيقية.
     تــرأس وفد الــدار مديرها العام 
وجرى  املنــدالوي،  إبراهيــم  عقيل 
التباحــث بشــأن إقامــة التعاون 
فنية  فعاليــات  إلقامة  املشــترك 
مشــتركة واحياء التــراث األصيل 
التي  األزياء  وكذلك  بالغناء  املتمثل 
تعودنــا عليها من الدار والتي حتمل 
غالبا طابعا فلكلوريا يتمثل بشكل 

الزي والتطريزات التي تلونه.
     كان هنــاك أيضا تباحث بشــأن 
إقامــة دورات متعــددة لتعليم فن 
العــزف علــى اآلالت املوســيقية 
خاصــة وان بعض املراكــز اخلاصة 
بــدأت تســتقطب الشــباب ومن 
كال اجلنســني لتعليم العزف على 
العود  مثل  املوسيقية  اآلالت  بعض 

والكمان على وجه التحديد.
     ودار األزيــاء العراقية حترص على 
من  اجلمهور،  وبــني  بينها  التفاعل 
خالل عــدة فعاليــات تقيمها بني 
مدة ومــدة أخرى، اذ قدمــت الدار 
نهاية الشــهر املاضي عرضا لألزياء 
املؤمتر  الفلكلورية، خــالل فعاليات 
العلمي الدولي الذي اقامته جامعة 
بغداد لكلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات. 
     كذلك اقيم بداية هذا الشــهر 
كرنفال "بغداد للتعايش والســلم 
تضمن  الدار،  حدائق  على  الوطني" 
احلفل فقرات منوعة ومميزة شــارك 
الناشــطني  من  مجموعــة  بهــا 

املدنيني، والطلبة، ومنظمات اجملتمع 
املدني من بغداد واحملافظات.

     وجــرى خالل احلفل عرض لوحات 
وســمبوزيوم،  يدوية،  واعمال  فنية 
وترديد االناشــيد لريــاض االطفال، 
ومعرضا تشكيليا،  متنوعا،  وسوقا 
إضافة الى اقامة معرضني للكتاب. 
     وكانت االحتفالية رسالة سالم 
االنســانية  القيم  اهــم  تعبر عن 
الرفيعة التي تخلق حالة التوازن بني 

األطراف اجملتمعية املتعددة.

     وتعد دار األزياء العراقية واحدة من 
اهم دوائر وزارة الثقافة. تأسســت 
عــام 1970، وقدمت خالل هذه املدة 
أكثر مــن 700 عرض أزيــاء تاريخي 
أكثر  وداخلي في  وفلكلوري خارجي 

من 70 دولة عربية واجنبية.
     اســتلهمت الدار شــكل األزياء 
في كل ما قدمتــه من عروض، من 
حضارة العراق بحقبها الســومرية 
والبابليــة واالشــورية واألكديــة، 
واالســالمية، وقدمت ايضا عروضا 

لألزياء الفلكلورية املســتوحاة من 
ازيــاء ســكان محافظــات العراق 
باألزياء  وثرائها  واجلنوبية  الشمالية 
وااللــوان التي تعكس هــذا التنوع 

الثقافي منذ االف السنني.
     لــدى الدار خــط انتاجي حديث 
)الى جانب التاريخــي والفلكلوري( 
لينافس  يواكــب املوضة واجلمــال 
املنتوج األجنبي، حيــث تتفرد الدار 
بأزيــاء حديثة ولكــن ببصمة الدار 

التراثيـة.

الصباح الجديد - وكاالت:
    طالــب وزير التعليــم البريطاني، 
الطلبة  استعمال  نيك جيب، بحظر 
لهواتفهــم احملمولة داخــل املدارس 

والفصول الدراسية.
    وأشار إلى أن احلكومة البريطانية، 
للتالميذ،  إرشــادية  دروســا  ستوفر 
بشــأن كيفية التقليل مــن الوقت 

الذي ميضونه مع هواتفهم احملمولة.
    وقــال في تصريحــات لصحيفة 
البريطانيــة: "من الواضح  "ذا تاميز" 
أن املدارس حرة في وضع سياســات 
وجهة  ولكن  بها،  اخلاصة  الســلوك 
نظــري، أن املــدارس يجــب أن حتظر 
الذكية،  والهواتف  احملمولة  الهواتف 

وخاصة داخل الفصول الدراسية".

     

وتابع موضحا: أؤمن بقوة أن األطفال 
يجــب أن يحــدوا مــن اســتعمال 
الهواتف احملمولة داخل املنزل، وأرى أن 

كل ساعة يتم قضاؤها عبر اإلنترنت 
وعلــى الهاتــف الذكــي، تقلل في 
املقابل من ســاعة في التواصل مع 

العائلة، وكذلك ساعة من التمرينات 
الرياضية، وساعة من النوم.

    وجــاءت تصريحات وزيــر التعليم 
البريطاني، نيك جيب، بعد أســابيع 
من توصل دراســة أجرتهــا جامعة 
أن  إلــى  البريطانيــة،  أوكســفورد 
استعمال الهواتف واألجهزة اللوحية 
يكن  لم  احملمولة،  الكمبيوتر  وأجهزة 
أســوأ بالنســبة للصحة النفسية 
للمراهقــني، مــن تنــاول املزيد من 

البطاطا املقلية. 
    وستتبع اململكة املتحدة خطوات 
نظرائها األوروبيــني، في حال فرضت 
إذ  احملمولة،  للهاتــف  حظرا  املدارس 
أجبر التالميذ في فرنســا، على ترك 

هواتفهم الذكية في املنزل.

مطالبات بحظر الهواتف المحمولة في المدارس

دار األزياء العراقية تعدت تخصصها الى فنون اشمل 

 عرض لألزياء الفلكلورية

جمال جصاني

من سوء حظ شعوب هذا الوطن ان تتحول نعمة حترره 
من أبشع وأحط نظام شــمولي عرفه تاريخ املنطقة 
احلديث ربيع العام 2003؛ الى ما يشبه النقمة. عندما 
تلقف مقاليــد ادارة وفرهدة ثرواتــه ونهش تطلعاته 
املشــروعة، نوعا مــن اخمللوقات واجلماعــات تركد في 
قعــر اهتماماتهم مــا يفترض انها املهمة االســاس 
للسياسي واملثقف واالعالمي؛ أي خدمة الشأن العام. 
وما زاد طني هذه النقمة بلــة هو الدور الذي قامت به 
غالبية وســائل االعالم وبنحو خاص ذلك العدد الهائل 
مــن الفضائيات التــي طفحت على موجــات األثير 
الوطني. فضائيات قدمــت للعراقي املنهك واخلارج تو 
من عقود من التجهيل واملســخ املبرمج؛ أسوأ وأقبح 
ما لدينــا من اكاذيــب وأضاليل وخطابات مشــوهة 
ومنحطة ولغة هابطة، عبر نفخها وترويجها خمللوقات 
هي "نكرات من الناحية النظرية وال فائدة ترجى منهم 
مــن الناحية العملية(. من دون أدنــى وجع من قلب أو 
ضمير يضخ )ضيوف وجنوم تلك الفضائيات( سيول من 
االكاذيب والتحليالت السطحية التي تعكس ضحالة 
ثقافتهم وســيرتهم وجتربتهم العملية والشخصية، 
مخلوقات لم يعرف عنها قبــل 2003 انها قد أقدمت 
او جترأت في االعالن عما يشــير الى وجودها على قيد 
اآلدمية، ليس هذا وحســب بل جند غير القليل منهم 
من املتورطني فيما مارســته اجهــزة النظام املباد من 

انتهاكات وأعمال لتشويه االنسان ومسخه.
حال الفضائيات هذه يعود الى ما آل اليه وضع الثروة في 
العراق زمن النظام املباد وبعده. فالقســم االكبر منها 
ذهب وعبر عقود من الهيمنة املطلقة لـ "اوباش الريف 
وحثاالت املدن" الى حاشياتهم وخدمهم، وما تبقى من 
أسالب تالقفته قوارض حقبة الفتح الدميقراطي املبني. 
من هذا االستقطاب للثروة، ما الذي ميكن أن ننتظره من 
الفضائيــات املمولة منهم ومن االموال العابرة للحدود 
الوطنية، غير ما نشاهده اليوم من كوارث وجرائم بحق 
هذه املهنة النبيلــة )االعالم( والتي وجدت كي تتقصى 
احلقيقة واملعرفة جملتمعات أضاعت "صول جعابها" منذ 

زمن بعيد. 
ال يتناطح كبشان على نوع وضحالة الوعي والذائقة 
لقطاعات واســعة مــن اجملتمع، بعد ذلــك االغتراب 
الطويــل عما يحيط بهــم، وما فقــدوه من حريات 
وحقوق، وما انحدروا اليه من مســتويات متدنية في 
العيش تفتقد ألبســط مقومات احلياة الكرمية. هذا 
االرث من احلطام البشــري والقيمي هو ما استثمرت 
فيه غالبيــة الفضائيات واملنصــات االعالمية التي 
اشــرنا اليها، وما هــذه الدميومة حلالــة االنحطاط 
العام التي نعيشــها )جماعات وأفراد ومؤسســات 
وتنظيمات( اال نتاج ملثل هذه النشاطات املدمرة، وفي 
املقدمة منها ما تضخه هذه الشبكات االخطبوطية 
من الفضائيــات واالذاعات ومــا يتجحفل معها من 

منابر ورقية وسمعبصرية.
لذلك ومع اســتمرار تدفق مثل هذه الســموم املعرفية 
والقيمية واجلمالية، عبر وسائل وجدت اصالً ملواجهة مثل 
هذه الســموم والفضالت التي خلفتها عصور العبودية 
واخلنــوع والظــالم، ســتبقى وعود وشــعارات االصالح 
والتنمية والتغيير وغير ذلك من تطلعات مشروعة مجرد 
ديباجات ويافطات تثير الســخرية والشفقة. ما لم يتم 
االلتفــات الى ما يحصل في هذا احلقــل احليوي )االعالم 
وأشده فتكاً الفضائيات واخواتها( لن نتمكن من تفكيك 
حلقات احلصار والتعتيم احملكمــة حول جميع تفاصيل 
حياتنا، ولــن تتمكن األجيال احلالية واملقبلة من الوصول 
الى حيث املعلومة والفضــول املعرفي وكل ما له صلة 
بصناعة احلياة واجلمال بعيداً عمــا تضخه "فضائيات" 
وضعت نصــب عينيها ضــخ واعادة تدويــر مخلوقات 

وعقائد الضحالة واللصوصية والتشرذم..

ومضــة

ما الذي تضخه الفضائيات..؟

مكتب النائب آراس حبيب كرمي يطلق مبادرة  
إحنه نزوركم لتخفيف معاناة املواطنني   

نظراً لصعوبة وصول بعض العوائل ملقر مكتبنا أو التواصل معنا وبناءاً على توجيهات النائب 
،، آراس حبيب كرمي ،، 

أطلقت مبادرة #إحنه_نزوركم للوصول البعد منطقة كل ماعليكم إرسال معلوماتكم وطلبكم أو شكواكم  ِعبر صفحتنا 
الرسمية أو اإلتصال بأرقام الهواتف التالية : 07717622266  -  07817622266
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