
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

8
منتدى االستثمار الروسي: 

8 آالف مشارك وصفقات 
بأكثر من 11 مليار دوالر 

6
بنس يدعو االوربيين لالنسحاب 

من االتفاق النووي ويهدد 
بعقوبات اقسى ضد ايران

15
نوير يحذر بايرن ميونخ 

من نوبات الجنون أمام 
ليفربول

13
العنف االسري يتفاقم 

واألطفال بحاجة الى قانون 
يحميهم حتى من ذويهم

Sun. 17 Feb. 2019 issue (4118)األحد 17 شباط 2019 العدد )4118(

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قائمــة ســائرون، أمــس 
الفرق  انطــاق عمــل  الســبت، 
املشتركة مع قائمة الفتح، الفتة 
إلى أن مهامها سوف تطال حسم 
وموضوع  النيابية  اللجان  رئاسات 
االمر، منوهة  بدايــة  اخلدمات في 
إلــى أن املرحلة املقبلة ســتكون 

الختيار مرشحي الوزارات الشاغرة 
وذلك بالتنسيق مع رئيس احلكومة 

عادل عبد املهدي.
وقــال النائب عــن القائمة صباح 
العكيلي في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "العاقــات مع قائمة 
الفتح مســتمرة في التطور بعد 
اتفاق الطرفني على تشــكيل جلان 

مشتركة حلسم النقاط اخلافية".
اللجان  أن "هذه  وأضاف العكيلي، 
ستباشــر عملهــا بأولوية تقدمي 
العراقي،  املواطــن  إلــى  اخلدمات 
ومعاجلة ملــف التواجد األميركي 
الدســتورية  والوســائل  بالطرق 

والقانونية".
اللجان  أن "عمــل  إلــى  وأشــار، 

اللجان  أيضاً موضوع  سوف يطال 
النيابية الدائمة وحسم رئاستها، 
وبعد أن ننجز هذه املهمة ســوف 
الشــاغرة  الــوزارات  إلى  نتفــرغ 
السيما حقيبتي الداخلية والدفاع 
بالتنسيق مع رئيس احلكومة عادل 

عبد املهدي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
خفــض العــراق انتــاج حقل 
آالف   104 إلى  العماق  مجنون 
برميل يوميا هذا الشــهر، بعد 
ان كان ينتــج 220 ألف برميل 

يوميا في كانون الثاني.
أورد هــذا مصدر مســؤول في 

وزارة النفط لوكالة رويترز أمس 
السبت واطلعت عليه الصباح 

اجلديد.
وقــال املصدر إن عملية خفض 
اإلنتاج في احلقل جاءت التزاما 
منظمة  باتفــاق  العــراق  من 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.

وإمدادات العراق أقل من قدرته 
تصل  التي  القصوى  اإلنتاجية 
إلى نحو خمسة مايني برميل 
يوميا، وذلك متاشــيا مع اتفاق 
بني أوبــك ومصدرين آخرين من 
املعروض  خلفض  روسيا  بينهم 

العاملي بهدف دعم األسعار.

وعلى صعيــد ذي صلة، اعلنت 
الطبيعيــة  الثــروات  وزارة 
كردســتان  اقليــم  فــي 
النفطية  الصــادرات  ايقــاف 
الى  االقليم  من  ومشــتقاتها 

ايران.
تفصيات ص8

سائرون: اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة سيكون 
بالتنسيق مع رئيس الحكومة

العراق يخفض إنتاج "مجنون النفطي" إلتزامًا باتفاق أوبك
توقف صادرات النفط من اإلقليم إلى إيران

لجان مشتركة مع الفتح لحسم رئاسات اللجان النيابية

 خبير يحذر: متطرفون مثل داعش قد يجبرون 
المسيحيين على االنقراض في الشرق

بغداد - سامي حسن:
قال رئيس صنــدوق اعادة اعمار 
االعمال  من  املتضــررة  املناطق 
مصطفى  الدكتــور  االرهابية 
الهيتي ان العــام احلالي 2019 
في مشــاريع  ثورة  سيشــهد 
اعــادة اعمــار املناطــق احملررة، 
وفيما أشار الى ان البنك الدولي 
قدر االضرار التي خلفها تنظيم 
مليار   88 بلغت  اإلرهابي  داعش 
دوالر، رأى ان احلــل األمثل لهذه 
املعضلــة يكمــن فــي إعادة 

االعمار باالستثمار.
رئيس الصنــدوق في  وأضــاف 
 " حضرتــه  صحفــي  مؤمتــر 
مت   " إنــه  اجلديــد"،  الصبــاح 
الكويت  دولــة  التوقيــع مــع 
على منحــة كويتية تبلغ 100 
القطاع  لتـــأهيل  دوالر  مليون 
املتضررة  للمحافظات  الصحي 
مبينا   ، االرهابية  العمليات  من 
املرحلة األولى  ان" العمل فــي 

سيبدأ االسبوع املقبل ".
ان  الهيتي  الدكتــور  واضــاف 
"املشــاريع التي ستنفذ ضمن 
بتجهيز  تتمثل  االولــى  املنحة 
واعادة اعمار وتأهيل 19 مشروعا 
متثــل اجلــزء االول مــن املنحة 
البالغ 15 مليــون دوالر "، الفتا 
الــى ان "اجلزء الثاني من املنحة 
سيخصص لبناء املستشفيات 

التي تهدمــت البالغة قيمتها 
85 مليون دوالر ".

مع  حتدثنا  الهيتــي  واوضــح" 
الدفعة  لدمج  الكويتي  اجلانب 

الثانية،  املنحة مــع  االولى من 
ومت االتفــاق - والوفــد الفنــي 
 - الكويت  فــي  موجودا  مايزال 
الســتكمال عملية التفاوض"، 

مشــيرا الى ان "املشاريع التي 
سنعلن  املنحة  ســتتضمنها 

عنها خال االسبوع اجلاري ".
ولفت رئيس الصنــدوق الى ان 

"مشــاريع املرحلة االولى يقدم 
لها مقــاول عراقي واخر كويتي 
بقيادة  بينهما،  اندماج  لتكوين 
كويتيــة"، وان "عدد مشــاريع 

19 مشروعا  االولى هي  املرحلة 
مشــروعا   32 الثانية  واملرحلة 
ومــن اهمهــا مراكــز صحية 
منها  املتضــررة  املناطــق  في 
مستشفى الرمادي ، اضافة الى 
اعادة اجلزء العمودي ملستشفى 

السام في نينوى". 
خال  الهيتي  الدكتور  وكشف 
 2018 املؤمتر الصحفي ان العام 
شــهد اجناز200 مشروع ، فيما 
اجنز 165 مشــروعا خال العام 
2017 ، كما اجنز 153 مشــروعا 
في العام 2016 معربا عن امله 
الصندوق  موازنــة  تشــهد  ان 
للعام احلالي ضعف املبلغ الذي 

خصص له العام املاضي .
اهم  مــن  ان  الهيتي  واضــاف 
ان يتحرك  التي يجــب  النقاط 
عليها العراق هو االستثمار بعد 
ان وصل تقدير االضرار واخلسائر 
االرهابي  التنظيم  خلفها  التي 
من قبل البنك الدولي 88 مليار 
دوالر حتــى نعود عما كنا عليه 
فــي عــام 2014 ، فلذلك فاننا 
عملنا في مؤمتر الكويت على ) 
اعادة االعمار واالستثمار ( اي ان 
%50 مــن القطاع االنتاجي الى 
االستثمار ويبقى النصف االخر 
االعمار كحق من حقوق  العادة 

املواطنة .
تفصيات أوسع ص 2

 العراق بحاجة الى 88 مليار دوالر ليعود
الى عام 2014 واالستثمار الحل األمثل لالعمار

مدينة املوصل القدمية

رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة د.مصطفى الهيتي:

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، أنه ميكن للعراق ولبنان 
وإيران  وتركيا  بروســيا  االلتحاق 
في مفاوضات أســتانا للتسوية 

السورية.
وقــال أردوغــان فــي تصريحات 
اثناء  الطائرة  منت  على  صحفية 
عودتــه من سوتشــي في وقت 
متأخر من امس األول،  "تســتمر 
إضافية  كعملية  أستانا  عملية 
لعملية جنيف حتــت رعاية األمم 
املتحدة، نحن ال نعد أستانا بديا 

جلنيــف، على الرغم من فشــل 
عملية جنيف".

مســبقا،  قلت  "كما  وأضــاف، 
ميكننــا أيضــا تضمــني العراق 
ولبنان في مفاوضاتنا، ألن هاتني 
الدولتني لديهما حدودا مشتركة 
مع سوريا و مرتبطتان معها في 

مجاالت مختلفة".
وتركيا  وإيــران  أن روســيا  يذكر 
السورية  التسوية  بشأن  تتعاون 
في إطار عملية "أســتانا"، على 
اعتبارها الــدول الضامنة لوقف 

إطاق النار في سوريا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدرت وزارة الكهرباء بياناً نفت 
فيــه االتهامــات املوجهــة لها 
بـ"التواطؤ" مع شــركة سيمنز 
املعلومات  أن  االملانيــة، مؤكــدة 

بهذا الشأن غير دقيقة.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
"نأسف للتصريحات االخيرة التي 
النواب  مجلــس  عضو  اطلقتها 
وتداولتها عدد  عاليــة نصيــف، 
من مواقــع التواصل االجتماعي، 
والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء 
بالتواطؤ، من دون ان تعرف حقيقة 
املعلومة او تســتمع لرأي الوزارة، 
وهي مؤسســة حكومية ال تنفذ 

اي فقــرة من فقــرات عملها اال 
على وفــق التشــريعات النيابية 
والقرارات  والبرنامــج احلكومــي 

الصادرة عن مجلس الوزراء".
وأضافــت الوزارة فــي بيانها أنها 
وتخضع جميع  "تعمل بشفافية 
تشــكياتها للجهــات الرقابية، 
وفــي مقدمتها مجلــس النواب 
العراقي، الى جانب، إشارة النائبة، 
لشــركة ســيمنز االملانية، التي 
قدمــت خارطة طريق ُمَوَســعة 
دولية  الــى استشــارات  بحاجة 
عاليــة املســتوى، ومفاوضــات، 
ومفاضلة  متويلية،  خطط  وإعداد 

مع العروض املنافسة".
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أردوغان يدعو لضم العراق ولبنان 
في مفاوضات أستانا

الكهرباء تفند مزاعم النائب 
عالية نصيف وتؤكد عدم 

التعاقد مع سيمنز حتى االن

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
العربية  االكادمييــة  وقعــت 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
اتفاقية  البحــري في مصــر 
تعاون مشــترك مع الشركة 
العربية البحرية لنقل البترول 
وتأهيل  لتدريــب  البصرة  في 

املاكات البشرية العراقية .
االتفاقيــة  بنــود  وتتضمــن 
الوافدين  الطلبــة  حصــول 
العراقيني مــن اهالي البصرة 
البكلوريوس  شــهادة  علــى 
البحري  النقــل  بتكنوجليــا 
للعمل  املؤهلة  والشــهادات 
على سطح السفن التجارية.

ويأتــي توقيــع البروتوكــول 
انطاقــا من العمــل العربي 
املشــترك بــني املؤسســات 
والتدريبيــة  التعليميــة 
والهيئــات العاملة في مجال 
وتفعيــل  البحــري  النقــل 

دورها لتطويــر احدث النظم 
العلميــة ملواكبــة املتغيرات 
في مجــاالت العلوم البحرية 

والعلوم الهندسية واالدارية .
واوضح رئيس رئيس االكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 

الدكتــور  البحــري  للنقــل 
انه  اســماعيل عبد الغفــار 
يجــب ان يكــون االكادمييــة 
العــراق  فــي  دور  العربيــة 
االشقاء  مع  التواصل  وضرورة 
العراقيــني من خــال توقيع 

هذه البروتوكوالت واالتفاقيات 
وتدريــب ابناء اشــقاءنا لرفد 
بالقوافل  العراق  مؤسســات 
البحريــة ســيما وانقطــاع 
العراق منذ فترة عن محيطه 
العربــي ، معربا عن ســروره 
ومتنيه لزيــادة هذه االتفاقيات 
للنهــوض بهذا اجملــال املهم 

واحليوي.
الناقات  وتعرضــت شــركة 
العراقية لظــروف صعبة في 
الفترات الســابقة وتعد هذه 
التفاتة مهمة للنهوض بهذه 
الشركة الرائدة العريقة حيث 
العقد  هــذا  من  الهدف  كان 
اعــادة اعمار وجتهيز شــركة 
العراقية  النفطيــة  الناقات 
التي تتلخص لتكوين اسطول 
جديــد وبناء ناقــات نفطية 

واعادة تدريب املاكات .
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تقريـر

االكاديمية العربية توقع اتفاقية
مع النقل البحري لتدريب العراقيين 
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نفت اتهامها بالتواطؤ مع الشركة االلمانية



شؤون عراقية

بغداد- سامي حسن:
 

أعلن رئيــس صندوق اعــادة اعمار 
االعمال  مــن  املتضــررة  املناطــق 
االرهابية الدكتور مصطفى الهيتي 
ان العام احلالي 2019 سيشهد ثورة 
في مشــاريع اعادة اعمــار املناطق 
احملررة، فيما أشــار الى منح الكويت 
100 مليــون دوالر لتطويــر القطاع 
املتضــررة  باحملافظــات  الصحــي 
118 آلية مــن جمهورية  وتســلم 
تلك  خلدمــة  الشــعبية  الصــن 

املناطق .
وقــال رئيــس الصندوق فــي مؤمتر 
صحفي حضرته » الصباح اجلديد«، 
إنــه » مت التوقيع مــع دولة الكويت 
على منحة كويتية تبلغ 100 مليون 
الصحي  القطــاع  لتـــأهيل  دوالر 
للمحافظات املتضررة من العمليات 
االرهابيــة ، مبينــا ان« العمل في 
املرحلــة األولى ســيبدأ االســبوع 

املقبل ».
واضاف الدكتور الهيتي ان »املشاريع 
التي ســتنفذ ضمن املنحة االولى 
هي جتهيز واعــادة اعمار وتأهيل 19 
مشروعا متثل اجلزء االول من املنحة 
البالغ 15 مليون دوالر »، الفتا الى ان 
»اجلزء الثاني من املنحة سيخصص 
تهدمت  التي  املستشــفيات  لبناء 

البالغة قيمتها 85 مليون دوالر ».
واوضح« الهيتــي حتدثنا مع اجلانب 
الكويتــي لدمــج الدفعــة االولى 
مــن املنحة مع الثانيــة، ومت االتفاق 
- والوفــد الفنــي مايــزال موجودا 
فــي الكويت - الســتكمال عملية 
التفاوض«، مشيرا الى ان »املشاريع 
التي ســتتضمنها املنحة سنعلن 

عنها خالل االسبوع اجلاري ».
ان  الى  الصنــدوق  رئيــس  ولفــت 
»مشــاريع املرحلة االولى يقدم لها 
مقاول عراقي واخــر كويتي ليكون 
بقيادة  ويكــون  بينهمــا  اندمــاج 
كويتية«، وان »عدد مشاريع املرحلة 
االولى هــي 19 مشــروعا واملرحلة 
الثانية 32 مشــروعا ومــن اهمها 

املتضررة  املناطق  في  مراكز صحية 
منها مستشــفى الرمادي ، اضافة 
الى اعادة اجلزء العمودي ملستشفى 

السالم في نينوى«. 
وكشف الدكتور الهيتي خالل املؤمتر 
2018 شــهد  الصحفــي ان العام 
اجناز200 مشــروع ، فيمــا اجنز 165 
مشروعا خالل العام 2017 ، كما اجنز 
153 مشروعا في العام 2016 معربا 
عن امله ان تشهد موازنة الصندوق 
للعــام احلالي ضعــف املبلغ الذي 

خصص له العام املاضي .
املشاريع  ان  الصندوق  رئيس  واضاف 
التي نفذت ضمن املوازنة الفيدرالية 
بلغت نسبة االجناز فيها %85 وهناك 
االمد  طويلة  مســتمرة  مشــاريع 
تتطلب اكثر من سنتن الجنازها من 
بينها ســدة الرمــادي وناظم الورار 
الذي ينظم مستوى نهر الفرات من 

الرمادي حتى جنوبــي العراق والذي 
يبلغ عدد السكان املستفيدين منه 
10 مالين مواطــن ، وقد بدأ العمل 
به منذ العام 2017 ووصلت نســبة 

االجناز فيه نحو 80%.
عن  الهيتــي  الدكتــور  وكشــف 
تضرر 147 الف وحدة ســكنية في 
املناطــق احملررة منهــا %59 تضررت 
الذي  الضرر  بينما   ، بشــكل جزئي 
طال املناطــق الريفية كان اكثر من 
املناطــق احلضرية ، وهــذا يعني ان 
قد  والفقيرة  الوســطى  الطبقتن 
تأثــرت بتضرر هذه الوحــدات ، في 
الوقت الذي تناقصت اعداد النازحن 
الى 750 الف نازح مازالوا متواجدين 
في هــذه اخمليمات ،الفتــا الى وجود 
الكويتي  اجلانب  مباحثات حاليا مع 
والثانية  االولــى  املرحلتــن  لدمج 
لتالفي حصــول تأخير فــي تنفيذ 

املشاريع .
ان  الى  الصنــدوق  رئيــس  واشــار 
املناطق  منحــت  الصن  جمهورية 
للبلديــات  آليــة   118 املتضــررة 
وتانكــرات  حفــارات  متضمنــة 
)حوضيات ( ماء وكابســات وكل ما 
تيعلق بالدوائر البلدية في احملافظات 
املتضررة ، اضافــة الى 105 حاويات 
كمــواد احتياطية ، مبينــا ان تلك 
آلية لكل   36 االليات وزعت بواقــع 
نينــوى واالنبار و18  من محافظتي 
آلية حملافظة صــالح الدين و9 آليات 
ديالى  حملافظة كركوك و11 حملافظة 
و7 آليــات للعاصمة بغــداد وآلية 
واحــدة لشــمال محافظــة بابل ، 
مؤكدا بالقول ان التوزيع مت على وفق 
حجم الضرر الــذي تعرضت له كل 

محافظة وعدد السكان .
زارت  لقد  الصنــدوق  رئيس  واوضح 

العراق وفــود رفيعة املســتوى من 
جميع دول العالم منها وفد اميركي 
شــخصية   100 مــن  اكثــر  ضم 
وكذلــك وفــود تركــي اضافة الى 
الغرف التجاريــة العراقية االوروبية 
والنمســاوية واليونانيــة اضافــة 
الى املؤسســة اليابانيــة ) جايكا( 
بيئة  الدوليثة الن هناك  واملنظمات 
استثمارية جاذبة في العراق لتقدمي 
رؤس امــوال وتكنولوجيــا متطورة 
ميكن االســتفادة منها فــي اعادة 

اعمار املناطق املتضررة ,
واضاف الهيتــي ان من اهم النقاط 
التي يجــب ان يتحرك عليها العراق 
هو االســتثمار بعد ان وصل تقدير 
التــي خلفها  االضــرار واخلســائر 
البنك  قبل  االرهابي مــن  التنظيم 
الدولي 88 مليار دوالر حتى نعود عما 
كنــا عليه في عــام 2014 ، فلذلك 

فاننا عملنا في مؤمتر الكويت على ) 
اعادة االعمار واالستثمار ( اي ان 50% 
من القطاع االنتاجي الى االستثمار 
االعمار  االخر العادة  النصف  ويبقى 

كحق من حقوق املواطنة .
اذن االســتثمار في العراق سيكون 
من املبالغ التــي تكلمنا عنها انفا 
هي بحدود 50 مليار دوالر ، وان اكثر 
املشــكالت التي نعانــي منها هي 
البطالــة ، ففي هــذه احلالة علينا 
الضغوط  تخفيف  الى  ان نســعى 
علــى املوازنة العامــة واالجتاه نحو 
القطاع اخلــاص مثلمــا حدث في 
اوائل ثمانينيات القرن املاضي عندما 
املوظفن  مــن  كبيرة  اعــداد  جلأت 
والعمل  الوظيفة  من  لالســتقالة 
في القطاع اخلاص ، وتوجيه فروقات 
الــى احادة  العامة  املوازنة  مبالــغ 

االعمار بشكل جيد .

»الهيتي« يؤكد ان العام الحالي يشهد ثورة
في مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة

العراق بحاجة الى 88 مليار دوالر لكي يعود الى عام 2014

مصطفى الهيتي

 رئيس صندوق 
اعادة اعمار المناطق 
المتضررة: تم التوقيع 
مع دولة الكويت على 
منحة كويتية تبلغ 
100 مليون دوالر 
لتـأهيل القطاع الصحي 
للمحافظات المتضررة 
من العمليات االرهابية 
، مبينا ان« العمل في 
المرحلة األولى سيبدأ 
االسبوع المقبل

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة
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اينما، وكلما، يجري احلديث عن مخالفات ابناء املسؤولن 
الكبار والسياســين املتنفذين تســمع مــن يقول لك 
»قف، انه ملف حســاس« او تتلقى نصيحة مغشوشة 
بالقول:« حتــدْث ما شــئَت، لكن مع االبتعــاد عن ذكر 
االســماء« واحلــال ان االمر يبقى على حالــه، إذْ  تزدحم 
اقنيــة املعلومات واالخبــار بالروايات املثيــرة للغضب 
عن ابناء واحفاد مسؤولن وساســة تصدروا ادارة البالد  
العام وافســدوا السياســة واالخالق  باملــال  فتالعبوا 
ومعايير الوطنية واالنتماء والعبــادة، وذلك حتت توجيه 
ورعاية وحماية اســالفهم،  وشــئنا ان نردد القول: لو ان 
ثالثة ارباع ما ينشر مبالغ فيه، او غير صحيح فأن )الربع( 
املتبقي ســيكون كافيا لتكوين صورة مفزعة عما حل 
بالبالد على ايدي هؤالء املســؤولن، او االعالن بأن االبناء 
الورثة مشــاريع طغاة وفاسدين ملرحلة احملاصصة كلما 

طال بها االمد.
حكاية يزيد بن معاوية تقترح علينا االمعان في ما يكرره 
التاريخ بأن الفاســدين واجلبابرة الطغــاة ينجبون ابناء 
من جنســهم.. »ال ينامون إال علــى الرِضا، ويضحكون 
عند الغضب« كما يصفهم الطبــري، او انهم )االبناء( 
يعلنون من على املنابر حن يصعدون الى سلطة آبائهم: 
»واهلل ال يأمرني احد بتقوى اهلل، إال ضربت عنقه« وذلك 
في نــص نقله ابن االثيــر عن عبدامللك بــن مروان وهو 
يخطــب في املدينة بعد ايام مــن ارتقائه احلُكم، ، بل ان 
القلقشــندي في )صبح االعشى( الحظ ان ابن املسؤول 
الطاغية، والفاســد »ال ينحّط في مالبسه، ويرتفع عما 
يلبسه الســوقة« في اشــارة الى التعالي على الناس، 
وكأنه يســتبق روايات يتناقلها الناس اآلن عن مسؤولن 
أئتمنتهم الدولة على ثروات واموال الشــعب، فنهبوها، 

ثم دربوا االبناء واالحفاد على فنون النهب. 
ليس هذا فحسب، انهم يتعلمون، منذ نعومة اظفارهم، 
الكالم املعســول، امللّقن، الذي يثير امللل والغثيان لفرط 
تكراره، وينقل ابن عســاكر حديثــا للنبي يحذر فيه من 
ابناء النعمة الذين ورثوا الســلطة والهراوة عن آبائهم، 
بقوله: »شــرار أمتي الذين ُغذوا بالنعيم، ويتشــدقون 
بالكالم« وطبقا ألحمد ابن حنبل في »املسند« فقد دخل 
احد اولئك على رســول اهلل )ص( فالقى اليه الرســول 
الكرمي وسادًة من أدٍَم )وهو جلد رخيص، حشُوها من ليف 
مما يســتعمله الفقراء( فلم يقعد عليها الزائر، وبقيت 

بينهما. 
املشكلة االولى، بهذا الصدد، ان استيراث االبناء »مواقع« 
وسلطات وسطوة ونفوذ آبائهم جزء من ثقافة العشيرة 
التي باتت مبنزلة دستور، وثمة في حاالت كثيرة يشار الى 
ان االبناء واالحفاء، الورثة اكثر طغيانا من اسالفهم، وان 
الناس صارت تترحم على الســلف الفاســد بوصفهم 

اكثر رحمة من اخللف االكثر فسادا. 
 املشكلة الثانية ان االقدار تشاء اآلن ان نكون ، نحن ابناء 
هذا احلاضر العراقي، شــهودا لهــذه الظاهرة الفاجرة.. 

وضحاياها في الوقت ذاته. 
 *************

من كتاب »االمامة والسياسة«:
لقي املنصــور فقيهاً أعمى في الطــواف، والفقيه ال 
يعرفه، فأمسكه املنصور من يديه، وقال له: أتعرفني؟
قال الفقيه االعمــى: ال أعرفك.. لكن قبضتك قبضة 

جبار.

ابناء المسؤولين!  
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العالــي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
تخفيض  عــن  العلمي  والبحــث 
األجور الدراسية للطلبة املقبولن 
علــى قنــاة النفقــة اخلاصة في 
الدراسات العليا وللسنة الدراسية 

املقبلة 2019/2020.
وقــال املدير العام لدائــرة البحث 

حميد  غســان  الدكتور  والتطوير 
عبد اجمليد، إن وزير التعليم العالي 
الدكتور قصي السهيل وافق على 
تخفيض األجور الدراسية للطلبة 
العليا  الدراســات  فــي  املقبولن 
على قناة النفقة اخلاصة للســنة 

الدراسية املقبلة 2019/2020 .
ولفت املديــر العام الــى انه تقرر 

اعتماد تخفيض األجور الدراســية 
لدراسة  اإلنســانية  للتخصصات 
الدبلــوم العالي التــي حددت بـ3 
مالين دينار ولدراسة املاجستير  4 
مالين دينار ولدراســة الدكتوراه 5 

مالين دينار.
وأضــاف املديــر العــام أن األجور 
العلمية  لتخصصات  الدراســية 

خفضــت إلى أربعة ماليــن دينار 
لدراســة الدبلوم العالي وخمسة 
املاجستير  لدراســة  دينار   مالين 
وســتة ماليــن دينــار لدراســة 

الدكتوراه.
وتابــع  ان  قــرار تخفيــض األجور 
الدراسية الذي بلغت نسبته 40% 
عن األجور التي حددت في السنوات 

السابقة يأتي ســعيا من  الوزارة 
لتقليل العــبء عن كاهل الطلبة 

وعوائلهم .
وزارة  على صعيــد متصل دعــت 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
مالكاتها التدريســية الى االبتعاد 
عن نشــر بحوثهــم العلمية في 
دور النشــر التي ال تعتمد االليات 

العلمية الرصينة.
وقــال املدير العام لدائــرة البحث 
والتطوير الدكتور غسان حميد إن 
ومعايير  إحصائيــات  اعدت  دائرته 
العاملية  جديــدة العتماد اجملــالت 
البحــوث  الرصينــة فــي نشــر 
الترقيات  الغــراض  التدريســين 

العلمية.

تخفيض األجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – اعتقال ارهابي 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
بتهمة  اعتقال مطلوب  السبت  امس 
"االرهاب" مبنطقة االعظمية شمالي 

بغداد.
وقــال املصــدر إن "قــوة امنيــة من 
الشرطة االحتادية وعلى وفق معلومات 
من  متكنــت  دقيقــة  اســتخباراتية 
اعتقــال احد املطلوبني على وفق املادة 
 ، االعظمية  ٤/ارهاب ضمن منطقــة 
الفتا الــى ان القوات االمنية تعلن بني 
مدة ومدة أخرى عــن اعتقال عدد من 
املطلوبني بتهــم عدة منها "االرهاب" 

في بغداد واحملافظات.

ديالى – عملية امنية 
امنــي في شــرطة  اعلــن مصــدر 
محافظة ديالى امس الســبت ان قوة 
امنية متكنت من انقاذ عائلة حاصرتها 

محافظة  في  االرهابية  داعش  عناصر 
ديالى.

وقال املصــدر إن "قوة مــن اللواء 23 
باحلشــد الشــعبي توجهت لسيارة 
كانت تقــل عائلة في قاطع محافظة 
ديالى كانت محاصرة من قبل عناصر 
نيران ســاحها  التــي فتحت  داعش 
عليهــم"، وان "احلشــد متكــن مــن 
انقاذهــا" ، مضيفــا ان "مفــرزة من 
للواء  التابعــة  املتفجرات  مكافحــة 
فككت عبوة مزروعــة بالعجلة التي 

كانت تقلها".

كركوك – تفكيك عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
امنية  ان قوة  الســبت  كركوك امس 
فككت عبوة ناســفة مقاومة للدروع 
جنوب غربي احملافظة بعد اباغ االهالي 

عنها.
وذكــر املصــدر ان "مفــرزة مكافحة 

املتفجــرات فــي اللــواء ٢٢ احلشــد 
الشــعبي متكنت، مــن تفكيك عبوة 
محلية  للــدروع  مقاومــة  ناســفة 
الصنع كانت مزروعة في طريق معبر 
خالد جنــو غربي محافظة كركوك" ، 
مضيفا ان عملية التفكيك جاءت بعد 
ورود معلومات من األهالي الذين ابلغوا 
قطعات احلشــد الشعبي القريبة من 

موقع احلدث بوجود العبوة".

بابل – اعتقال متهمني 
امني في قيادة شــرطة  اعلن مصدر 
محافظــة بابــل امس الســبت، عن 
20 متهما بقضايا  القاء القبض على 
متنوعــة فــي مناطــق متفرقة من 

احملافظة.
وقال املصدر إنه "على ضوء معلومات 
اســتخبارية دقيقــة شــنت قــوات 
الشــرطة مبختلف تشكياتها حملة 
اعتقال صادرة  لتنفيذ مذكرات  أمنية 

مــن احملاكم اخملتصة بحــق مطلوبني 
للسلطة القضائية، كانت حصيلتها 
بقضايا  متهمــا   )٢٠( علــى  القبض 
جنائية ومــواد قانونية اخرى مختلفة 
أبرزهــا جرائــم الســرقة والشــروع 
بالقتل"، مضيفا أن "العمليات شملت 

املركز واقضية ونواحي احملافظة. 

صالح الدين – تدمير وكر 
اإلرهاب  مكافحة  جهــاز  قوات  دمرت 
يُســتخدم  كان  وكراً  الســبت  امس 
كمقر قيادة لبقايــا تنظيم "داعش"، 
فيما قتلت القوات عدداً من اإلرهابيني، 

في منطقة مطيبيجة.
وذكر املصدر ان "عناصر جهاز مكافحة 
اســتباقية،  نوعية  وبعملية  اإلرهاب، 
تدميــر وكر يســتخدم  متكنوا مــن 
كمقــر قيادة لبقايــا عصابات داعش 
االرهابيــة، خــال عمليــة أمنية في 
منطقة مطيبيــج" احلدودية الواقعة 

علــى احلدود مــع ديالــى ، مضيفا ان 
"العملية أســفرت أيضاً عن قتل عدد 

من القيادات اإلجرامية".

االنبار – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
األنبار امس الســبت، مبقتل اثنني من 
رعــاة األغنــام ونفــوق 11 رأس غنم 
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الفلوجة.

وقال املصــدر إن "عبوة ناســفة من 
مخلفات داعش انفجــرت في تقاطع 
السام جنوبي الفلوجة، ما أسفر عن 
مقتل اثنني من رعاة األغنام ونفوق ١١ 
رأس غنم" ، مضيفا أنه "مت نقل جثتي 

القتيلني إلى دائرة الطب العدلي". 

كربالء – ضبط اسلحة 
كشــف مصدر امني فــي محافظة 
كرباء امس الســبت بأن استخبارات 
احملافظة عثرت على كدس لاســلحة 

واالعتدة غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "مديرية اســتخبارات 
ومكافحــة ارهاب كربــاء وبناء على 
عثرت  دقيقة  اســتخبارية  معلومات 
علــى كــدس لاســلحة واالعتــدة 
في حــدود غرب احملافظــة" ، مضيفا 
ان "الكــدس تابــع لتنظيــم داعش 

االرهابي". 

ذي قار – اطالقات نارية 
اكد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة ذي قار امس السبت القبض 
علــى ثمانيــة متهمــني إلطاقهم 
العيارات النارية في الهواء مبناســبات 
أســلحة  ضبطت  فيما  اجتماعيــة، 

واعتدة.
وذكر املصدر ان " مديرية قسم شرطة 
اربعة  الرفاعــي القت القبض علــى 
الرفاعي  قضــاء  يســكنون  متهمني 
يســتقلون ســيارة نوع مرســيدس 

إلطاقهــم النار في الهواء مبناســبة 
حفل زفاف ضبط بحوزتهم اربع بنادق 
نوع كاشــنكوف واعتــدة" ، مضيفا 
ان قوة امنية "مركز شــرطة اإلصاح 
اربعــة متهمني  متكنت مــن اعتقال 
نوع  بندقيتني  ، ضبطــت بحوزتهــم 
النار  واعتدة إلطاقهم  كاشــنكوف 

في الهواء بتشييع جنازة".

نينوى – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس الســبت عن مقتل امراة 
خال هجوم ملســلحني علــى ناحية 

القيارة .
وقال املصدر ان "مجموعة مســلحة 
داعش  لتنظيــم  انتماءهــا  يعتقــد 
هاجمــت قريــة الثاية غربــي ناحية 
املوصل"،  مدينــة  جنوبــي  القيــارة 
مضيفــا ان "الهجــوم ادى الى مقتل 

امراة في القرية".

اعتقال ارهابي بمنطقة االعظمية شمالي العاصمة بغداد * القبض على 20 متهما بقضايا متنوعة في بابل 
تدمير وكر وقتل عدًد من اإلرهابيين في مطيبيجة * ضبط 8 متهمين إلطالقهم العيارات النارية بذي قار

الصباح الجديد ـ متابعة: 

يتوجس كثيرون من املســؤلني في 
املنظمات الغربيــة غير احلكومية 
املعنية بشــؤون املســيحيني من 
تعرضهم الــى اضطهاد محتمل، 
اذا ما ظهــر متطرفــون جدد من 
أمثال داعش، وعلى الرغم ان األمور 
باتــت اكثر اســتقرارا في املناطق 
الشــمالية من الباد، ســيما في 
ان  اال  نينــوى،  وســهل  املوصــل 
التشــاؤم ما يزال مســيطرا على 
املنظمات،  وتلك  املســؤلني  هؤالء 
ومن هنا قد يقدرون االمر حق قدره 
أحيانــا، وقد يقعون فــي املبالغة 

سواء عن قصد ام من دون عمد.
ومؤخــرا قــال ماثيو ريــس كبير 
منظمة  في  السياسات  مسؤولي 
أن  البريطانية،  املفتوحة"  "االبواب 
الضطهاد  يتعرضون  املســيحيني 
عنيف في بلدان الشرق مثل العراق 
وســوريا من قبل املتطرفني امثال 

داعش.
ومبا أن املســيحيني فــي هذا اجلزء 
من العالم غالباً ما يكونون أقلية، 
من  يســتهدفون  ما  غالباً  فإنهم 
قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة، 
حيــث ينظر إلى املســيحية على 
أنها ديــن غربي، علــى الرغم من 
أنها نشأت في اجلانب الشرقي من 

العالم.
 ،Express.co.uk مــع  مقابلة  في 
شــرح د. ماثيو ريــس الصعوبات 
يواجهــه  الــذي  واالضطهــاد 
املســيحيون بســبب عقيدتهم، 
وأكد أن اضطهاد املســيحيني في 
بعض الدول الشــرقية يزداد سوًءا 
ولســوء احلظ فان هذا االضطهاد 

سوف يحصل في أي وقت وقريبا.
قال د. ريس: "إن املسيحيني ليسوا 
بالضــرورة متشــابهني في جميع 
متاماً  ليســوا  فهم  العالم،  أنحاء 
مثــل املســيحيني فــي اململكة 

املتحدة".
"إنهم ليســوا أغنيــاء وهم اقل 
وليســوا من خلفيات حيث  حظا 
يحصلــون على نفس منــط حياة 
املسيحيني في هذا البلد )اململكة 
املتحدة(. "لســوء احلظ، في جميع 
أنحاء العالم املسيحيون معرضون 

لاضطهاد، وغالباً ما يكونون جزًءا 
مــن اجملتمعات التي ال تســتطيع 
عندما  خاصًة  نفسها،  عن  الدفاع 

يكونون مجتمًعا لألقليات".
 "املســيحية أصلها من الشــرق 

األوسط".
"لكن إذا ذهبت اليوم إلى العراق أو 
سوريا فسوف ترى أن هذه األقليات 
املسيحية معرضة للخطر بشكل 

كبير".
"وإذا ظهــرت مجموعة أخرى مثل 
داعش، والتي هي جماعة متطرفة، 
في املــرة املقبلة ميكننا أن نتحدث 
عن انقراض للمسيحية ألن الناس 

هناك في غاية الضعف والهوان".
"لألســف فان اعداد املســيحيني 
فــي بعض مــن هذه  تنخفــض 
األماكن التي بدأت فيها املسيحية 
بسبب االضطهاد املمنهج الطويل 

األمد، وليس فقط بسبب داعش".

"لقــد بقــي املســيحيون منــذ 
فتــرة طويلة حتــت الضغط وقد 
مت تهميشــهم ومن ثــم فإنه من 
حكومتنا  تفتــح  أن  حقــاً  املهم 
)البريطانية( واجملتمع بشــكل عام 
اعينهــم على حقيقــة أن هؤالء 
بشــكل  للخطر  معرضون  الناس 

كبير".
 Open Doors ان منظمة  والغريب 
اخليريــة، أصدرت في وقت ســابق 
قائمة سنوية للبلدان التي ينتشر 

فيها اضطهاد املسيحيني.
ووفًقا للمؤسســة اخليرية، كانت 
الدول اخلمــس االولى في اضطهاد 
املســيحيني، كوريــا الشــمالية 
وليبيا  والصومــال  وأفغانســتان 

وباكستان، ولم يرد اسم العراق.
وكان قــدم رئيس مجلس الطائفة 
املسيحية العراقية في االردن غازي 
رحو صورة مؤملة عمــا يعاني منه 

املوصل،  احتال  بعد  املســيحيون 
وقــال في حديــث لـ"إيــاف" إن 
املسيحيني "ســيعودون للموصل، 
ولكنهم سيعودون لبيع أماكهم 
وعــدم البقاء!" قبل أن يســتدرك 
ذلك  عكــس  "يحــدث  فيقــول: 
إذا اســتطاعت الدولــة أن حتمي 
املكونات قليلة العدد في محافظة 

نينوى".
ولفت الى ان عدد املســيحيني في 
العراق كان قبــل االحتال )2003( 
و420  مليون  بحــدود  قريبة  بفترة 
الف مسيحي ، اليوم في العراق ال 
العراق  يتجاوز عدد املسيحيني في 
أكثر من 450 الف مسيحي فقط، 
انه وبجملة إحصائية فان نحو  أي 
مليون مســيحي عراقي غادروا من 
احملافظــات التي كانوا يســكنون 
فيها، قســم منهــم يتواجد في 
إقليم كردستان وقسم منهم في 

في كركوك،  قليل  وقســم  بغداد 
لكن القسم األكبر غادر الى األردن 
يترك  ولبنان وتركيا، املســيحي ال 
وطنــه، بل يترك مكانــه بحثا عن 
األمــان ولهذا فإنه وبعــد احتال 
داعش للموصل جلأ مبكرمة ملكية 
من العاهل األردني إلى األردن 8226 
وكانوا متواجدين  مسيحيا عراقيا 
فــي نحــو 14 قاعة مــن قاعات 
الكنائــس وهنا ألفت الــى رعاية 
اململكــة األردنية لهــم وجمعية 
الكريتاس األردنية وأيضا دور قداسة 
البابا في رعايتهــم، حيث انتقلوا 
الى شــقق مدفوعــة االيجار من 
قداسة البابا، نزيف النزوح مستمر 
، برغــم ان هؤالء اعيــد توطينهم 
في بلد ثالث، حيث يتواجد االن في 
األردن نحو 14620 انسانا مسيحيا 
عراقيا هم اجمالي من نزحوا قبل 

احداث املوصل وما بعدها".

وحول عدد ضحايا املســيحيني من 
العراق منذ عام  العنف في  اعمال 
2003 وحتى اليوم ، قال انها "بحدود 
1456 شــهيدا مســيحيا عراقيا، 
رسمية  إحصاءات  وفق  على  وهذه 
وبالوظائــف،  باالســماء  معــززة 
بينهــم رجال ديــن وبينهم أطباء 
ومدرسون  وأكادمييون  ومهندسون 
وقســم آخر ســقطوا مــن جراء 

التفجيرات اإلرهابية".
جتدر اإلشــارة الــى ان كل األرقام 
التي وردت فــي التصريحني حتتاج 
الــى تدقيق ومتحيص، ســيما وان 
ان  تضمــن  رحو  غــازي  تصريــح 
املليــون مســيحي الذيــن غادروا 
محافظاتهــم، جلأوا الــى مناطق 
عراقية متثلت في كردستان وبغداد 
وكركــوك، ومن هنا يحتــاج هذا 
االمر الى دراســة مستفيضة من 

املعنيني وباالحصاءات الدقيقة.

بما أن المسيحيين 
في هذا الجزء من 
العالم غالبًا ما يكونون 
أقلية، فإنهم غالبًا ما 
يستهدفون من قبل 
الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة، حيث ينظر 
إلى المسيحية على 
أنها دين غربي، على 
الرغم من أنها نشأت 
في الجانب الشرقي من 
العالم

 خبير يحذر: متطرفون مثل داعش قد يجبرون 
المسيحيين على االنقراض في الشرق

الكهرباء تفند مزاعم النائب 
عالية نصيف وتؤكد عدم 

التعاقد مع سيمنز حتى االن
موضحة أن الــوزارة "لم تقم 
بالتعاقــد عليهــا حلــد االن، 
واقتصر التفاوض على مقترح 

اخلطة املعجلة لعام ٢٠١٩".
ولفتــت الوزارة الــى أنه "من 
خال لقاءات الوزارة مع سيمنز 
بأن لديها  أوضحت الشــركة 
مقاولَــني ثانوينَي ســينفذون 
الوزارة  اعترضت  وقد  األعمال، 
على احدهما كونه متلكئ في 
عدد من مواقع العمل وإخفاقه 
فــي تفصيل خطــة العمل، 
اعتراضنا عن حلول  فضا عن 
مقترحة جديدة تروم الشركة 
االملانية اتباعها في الباد ولم 
يســبق ان جربتها فــي بيئة 
مشــابهة للعراق، عاوة على 
املغاالت باالســعار وبشــكل 
ثاثة  الى  وصل  الذي  مجحف 
التخمينية  الكلــف  أضعاف 
املَُقــرة مــن اللجــان املعنية 
فــي احلكومــة"، موضحة أن 
مستمرة  مازالت  "املفاوضات 
مع شركة سيمنز وستحسم 
جتاه  قريبــاً  موقفها  الــوزارة 

العرض املقدم".
"مــن  أن  الــوزارة  وأكــدت 
بها  صرحت  التــي  املعلومات 
عاليــة، غيــر دقيقــة، وكان 
تتقصــى  ان  بهــا  االجــدى 
احلقيقــة مــن وزارة الكهرباء 
جميع  مع  ابوابهــا  املفتوحة 
شــركاتها ومديرياتها العامة 
امام جميع اجلهــات الرقابية، 
ال ان يتــم اختــراق مخاطبات 
الــوزارة واجتــزاء كلمات من 
مراســلة ضمــن العديد من 
املراسات، فضا عن ان مكتب 
االربعاء  يوم  يســتقبل  الوزير 
من كل اسبوع أعضاء مجلس 
احملافظات  ومجالــس  النواب، 

منذ تسنمه املنصب".
"هكــذا  الــوزارة  واعتبــرت 
تصريحــات، بأنهــا تصب في 
وتخلق  العــام  الــرأي  تأجيج 
يكون  لاستثمار  طاردة  اجواء 
مردودها ســلبياً علــى قدوم 
الكبيرة،  العاملية  الشــركات 
مــن جهة، وعلى ســير عمل 
مــاكات الــوزارة، مــن جهة 
ذلــك  أن  معتبــرة  اخــرى"، 
"سينعكس بالضد على وضع 
منظومــة الكهرباء الوطنية، 

النه ســيعرقل تنفيذ خطط 
الــوزارة فــي اعــادة االعمار، 
واألخير  االول  اخلاسر  وسيكون 

هو املواطن العراقي".

سائرون: اختيار مرشحي 
الوزارات الشاغرة سيكون 

بالتنسيق مع رئيس 
احلكومة

وأكد العكيلــي، أن "أي اتفاق 
الداخلية  وزارة  مرشــح  على 
لم يحصــل وأن التســريبات 
بترشيح  تفيد  التي  اإلعامية 
شخص ما إلى املنصب عارية 
عــن الصحة، وهــي محاولة 
خللط األوراق وتعقيد املشــهد 

السياسي".
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
االعاجيبي  ســعدان  القائمة 
أن "اللجان املشــتركة سوف 
مت  ما  تباشــر عملها بحسب 
األســبوع  خال  عليه  االتفاق 

احلالي".
وأضاف االعاجيبي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن عمل 
اللجان ســوف يكون منفصل 
وكل جزئيــة تتعلــق بالدولة 
فريق  لها  ســيكون  العراقية 

عمل مشــترك بني ســائرون 
والفتح".

ولفت، إلى أن "ابرز امللفات هي 
والتواجد  والصحــة  اخلدمات 
األراضــي  فــي  األميركــي 
إلى حســم  العراقية، إضافة 

الوزارات الشاغرة".
"اإلدارات  أن  االعاجيبــي،  وزاد 
احمللية بحاجة إلى تقومي شامل 
اللجان  وهو ما ستعمل عليه 
مبا  الطرفني  بــني  املشــتركة 

يحقق تطلعات الشارع".
النائب عن  إلــى ذلــك افــاد 
في  الغــزي  محمد  ســائرون 
تعليق إلــى "الصباح اجلديد"، 
بأن االتفاق بني سائرون والفتح 
ميثل وجهة نظر جميع أعضاء 
مجلــس النواب مــن حتالفي 

البناء واإلصاح".
وتابــع الغــزي، أن "احلــوارات 
التحالــف  أيضــاً  ســتطال 
األحزاب  وجميع  الكردستاني، 
في اإلقليم كوننا نبحث اليوم 
عــن حل وطني للمشــكات 

الراهنة".
ســائرون  "تبنــي  أن  ويــرى، 
نتيجة  جاء  للحوارات  والفتح 
الشارع  ضغط  إلى  تعرضهما 

بوصفهما قائمتني رئيســتني 
في العملية السياســية من 

تقومي اإلداء احلكومي والنيابي
أن  إلــى  الغــزي  ومضــى 
"مشــاركة جميــع مكونات 
حتالفــي اإلصــاح والبناء في 
حــوار مباشــر قد يــؤدي إلى 
هذا  حللول،  التوصــل  صعوبة 
ما جعلنا ننتجه إلى اختزالها 
بقائمتني حتمان رؤى الشركاء 

في العملية السياسية".
يشــار إلــى أن قائمتي الفتح 
وســائرون كنتــا قــد بدأتــا 
جمعت  احلوارات  من  سلسلة 
قياداتهما حيث مت االتفاق على 
تتولى  تشكيل جلان مشتركة 
حســم امللفــات العالقة في 
الشــاغرة  الوزارات  مقدمتها 
والتواجد  اخلدمــات  وتقــدمي 

االميركي.

االكادميية العربية توقع 
اتفاقية مع النقل البحري 

لتدريب العراقيني 
تهــدف االتفاقيــة الى تأهيل 
ماكات بشــرية للعمل على 
االســطول العراقي من خال 
تدريب ضبــاط بحريني جتاريني 

ومهندســني بحريــني بحيث 
الوافدين  الطلبــة  يحصــل 
العراقيــني للحصــول علــى 
البكلوريــوس فــي  شــهادة 
البحري  النقــل  تكنولوجيــا 
الهندســة  وتكنولوجيــا 
البحرية اضافة الى الشهادات 
الناقات  وادارة  للعمل  املؤهلة 

البحرية
اهتمام  نتيجــة  ذلــك  جــاء 
اجلانــب العراقي بالتواصل مع 
بناء  لغرض  العربية  االكادميية 
املوارد البشــرية التي هي في 
املرتبة االولى االهتمام بالوزارة ، 
لرفد شركة الناقات بالضباط 
تقــوم  التــي  واملهندســني 
بدورها الريادي كبير واحســن 
الشركة  وعودة  الســابق  من 
كذراع  واقعها  الى   ) )الناقات 

تسويقي للوزارة .
وتعــد االتفاقيــة تعــد احد 
عــن  العمليــة  التعبيــرات 
التي  االستراتيجية  الشراكة 
تربط بني االكادميية وبني شتى 
العربية  بالــدول  املنظمــات 
وضرورة التعاون الدائم انطاقا 
العربي  العمــل  ضــرورة  من 

املشترك. 

تتمات ص1

تخفيض اجرة تكسي 
المطار بنسبة 20 %

معلمو ميسان 
يستجيبون لالضراب الذي 
دعت اليه نقابتهم اليوم 

"المسافرين" تخصص 
عددا من الحافالت لنقل 

طلبة جامعة ذي قار

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير النقل عبد اهلل لعيبي، امس الســبت، 
بتخفيض اجور النقل لسيارات الصالون ملشروع 
تكســي املطار، من جانبي الكرخ والرصافة الى 
صاالت مطار بغداد الدولي وبالعكس مبقدار )10( 

االف دينار لكل سيارة وبنسبة بلغت )20%( .
واكــد الوزير في بيان، تلقــت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، ان" التخفيــض طبق منذ صباح 
يــوم امس واصبحت االجرة لســيارات الصالون 
املنطلقة من جانــب الكرخ الــى صالة املطار 
وبالعكــس بســعر 40 الــف دينار فقــط واما 
السيارات املنطلقة من جانب الرصافة الى صالة 

املطار وبالعكس بسعر 45 الف دينار فقط". 
وأضاف الوزير ان" هذه االجراءات تأتي متاشيا مع 
الكرام  املواطنني  ومطالــب  احلكومي  البرنامج 
في التخفيف من اعبــاء النقل في مطار بغداد 
الدولــي كما انهــا تعتبر ضمن سلســلة من 
اخلطوات واالجراءات التي ســتتبعها الشــركة 
لتحقيــق تغيير واضح وحقيقي في مســتوى 

خدمات النقل املقدمة للمواطنني". 
ولفــت الى ان" اخلطوة جــاءت خدمة للمواطن 
ودعما للناقــل الوطني، وذلك ســعياً من وزارة 
النقــل لألرتقــاء مبســتوى اخلدمــات املقدمة 

للمواطنني.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس فرع نقابة املعلمني في ميسان، امس 
السبت، ان الفرع عازم على تنفيذ االضراب الذي 
دعــى اليه اجمللس املركزي للنقابــة اليوم االحد، 

للمطالبة باصاح الواقع التعليمي.
وقال رئيس الفرع عبد الكرمي حســن الساعدي، 
فــي بيان، تلقــت الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان "الهيئات التعليمية والتدريســية ســتلبي 
قرار اجمللــس املركزي لنقابــة املعلمني لاضراب 
يومي ١٧-١٨ شــباط للمطالبة باصاح الواقع 

التعليمي". 
واضاف ان "دعوة النقابــة لتنفيذ االضراب، من 
اجل حتقيق املطالَب املشــروعة وسيكون جتمع 
الهيئات امــام مقر فرع النقابة صباحاً وســط 
مدينــة العمارة"، مضيفــاً ان "اإلصاح التربوي 
هو هدف اجلميع، وأنه ال يوجد اَي تقاطع من قبل 

نقابته مع وزارة التربية". 
وبــني ان "املطالب ســتركز علــى اإلصاح في 
العمليــة التربوية مع شــمولهم بتوزيع قطع 
االراضي، الترفيع و العاوة واالستحقاقات املالية 
من تاريخ اســتحقاقها"، مشيرا الى ان "نقابته 
جلــأت إلى اإلضراب بعد أن شــعرت ال جدوى من 
املطالبات املتكرره من اصاح الواقع التربوي الذي 

يعد رافدا أساسياً في تطوير وبناء اجملتمع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلنت الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
عن تخصيص عدد من حافــات النقل الداخلي 
نــوع )  King long  ( احلديثــة للعمل على نقل 
طلبــة جامعة ذي قــار تزامنا مع بــدء الفصل 

الدراسي الثاني .
وقال مدير عام الشــركة املهنــدس كرمي كاظم 
حســني بالتعــاون مع عمــادة جامعــة ذي قار  
خصصت الشــركة عدد من احلافــات بالرقم )  
17(  نــوع ) King long ( للعمل على خدمة ونقل 
الطلبة من االقسام الداخلية الى احلرم اجلامعي 

وبالعكس .
وبني املدير العــام ان عمل الباصات ونقل الطلبة 
عبــر باصات الشــركة يعد خطــوة اولى ضمن 
سلســلة من اخلطوات التي ستتخذها الشركة 
في احملافظة ، مؤكدا لقد مت التباحث والتنســيق  
مع مجلــس محافظة ذي قار واجلهــات املعنية 
حول افتتــاح خطوط نقل الهالــي احملافظة في 
املناطق احليوية ، الفتا الى ان الشــركة تســعى 
من خال افتتاح اخلطوط في محافظة الناصرية 
واحملافظات االخرى الى تطوير واقع النقل الداخلي 
وتشــجيع النقل اجلماعــي عبر وســائط نقل 

حضارية تليق مبكانه املواطن العراقي .

املسيحيون في املوصل
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حسين الصدر يّوقع كتابه 
( بين عشق الذات وعشق الوطن»

أهم الخدمات التي تقدمها العمل لحل 
مشكلة البطالة في المجتمع

بغداد _ الصباح الجديد:
في حفــل ضخم أقامتــه أمانةُ 
بغداد فــي قاعــة ( املوتيل ) في 
حديقة الزوراء ببغداد ومبشــاركة 
ثلةٍ من القامات األدبية واملعرفية 
والثقافية أشادت بالكتاب ومؤلفه 
، وبحضور نوعي – على املستويني 
الرسميّ والشعبي – متتّ مراسم 
توقيع ( اجلزء الســادس واألربعني 
من موسوعة العراق اجلديد ) التي 
كرّسها الســيد الصدر للنهوض 
بالعراق نحو مستقبله الواعد ... 

م االســتاذ غالب  هذا وقــد قــدّ
الزاملي – عضو مجلس محافظة 
بغداد لسماحة السيد الصدر درع 
، وتلقاه منه ببالغ الشكر  اجمللس 

والتقدير .

بغداد _ الصباح الجديد:
ذكــر مديــر عــام دائــرة العمل 
العمل  وزارة  في  املهني  والتدريب 
املهندس  االجتماعية  والشــؤون 
عمــار عبــد الواحد الســوداني 
ان الــوزارة تعمــل علــى تفعيل 
اســتراتيجية تطويــر القطــاع 
اخلاص كوســيلة حلل مشــكلة 
تزايــد البطالة ومــا يقابلها من 
نقص في فرص العمل في اجملتمع 
. واوضــح املديــر العــام ان احلل 
يجــب ان يكون تضامنيــاً ما بني 
واملؤسسات  الدولة  مؤسســات 
اجملتمعيــة ، كما انــه يكمن في 
اجتاهات عدة منها تطوير القطاع 
اخلاص من خالل تنشيط املشاريع 
واملعامــل والشــركات ، فضــال 
عــن تقــدمي اخلدمات املناســبة 

الــوزارة كمنــح قروض  من قبل 
ميسرة لفتح مشــاريع صغيرة ، 
موضحا ان مقدار القرض املمنوح 
عن  اليقل  العمــل  عن  للباحثني 
5 ماليــني دينــار وال يتجــاوز الـ 
ألن محدودية  دينــار  مليــون   20
التخصيصــات املاليــة ادت الى 
تقليــل فئــة املبالــغ املمنوحة 
ليتسنى للوزارة شمول اكبر عدد 
من املقترضــني.  وبني املدير العام 
ان هذه القروض ميسرة إذ ال توجد 
فيها فوائد ويبدأ التســديد بعد 
مرور سنة من تأريخ صدور الصك 
 5 ويقسم تســديد القرض على 
ســنوات من بعد الســنة االولى 
، مشــيرا الى ان الدائرة تشــرك 
الباحثني عن العمل بكل فئاتهم 
(اخلريجــون واالرامــل واملطلقات 

في  وغيرهم)  اســرهن  واملعيالت 
دورات تدريبيــة مهنيــة مجانية 
ضمن ثالثة مجاالت وهي التدريب 
على املهارات التي يحتاجها سوق 
العمــل ملهنة معينــة، والدورات 
التعليمية في احلاســوب واللغة 
االجنليزيــة، فيما تتضمن الدورات 
امكانياتهــم  تطويــر  الرياديــة 
وتعليمهــم كيفيــة التخطيط 
الحد املشــاريع وكيفية تسويقه 
ووضع دراسة جدوى اقتصادية له، 
الفتا الى ان هذه املهارات اصبحت 
تؤهلهــم  كونهــا  مطلوبــة، 
متكنهم  قــروض  على  للحصول 
من إنشــاء مشاريع صغيرة مدرة 
للدخل االمر الذي يسهم في احلد 
من تفاقم مشــكلة البطالة في 

اجملتمع. 

البصرة _ سعدي السند :

نظمت شعبة التدريب والتطوير 
/ وحدة التعليم الطبي املستمر 
البصــرة  مستشــفى  فــي 
البصرة  مستشفى   ) التعليمي 
ســابقا )  ندوة حــول ( التلوث 

البيئي وعدوى املستشفيات ) .
البكتريولوجــي  والقــى 
االختصــاص جاســم محمــد 
محاضــرة في النــدوة تضمنت 
شرحاً مفصالً عن انواع امللوثات 
ادخال  بأنــه  التلــوث  وعــرّف   ،
الطبيعية  البيئــة  الى  امللوثات 
الى  ، مشــيرا  واحلاق الضرر بها 
ان هناك عدة انــواع من التلوث 
: ( الطبيعي ) ويشــمل الظروف 
الطبيعيــة واملناخيــة والتــي 
والــزالزل  العواصــف  تشــمل 
واالمطــار والفيضانــات امــا ( 
التلــوث غير الطبيعــي ) فمنه 
التلوث البيئــي والغذائي واملائي 

واالشعاعي والتلوث املعدني . 
موضــوع  ان  احملاضــر  واوضــح 
عدوى املستشــفيات هو انتقال 
الشــخص  الــى  امليكروبــات 
الســليم اي انه مــرض اضافي 
ينتــج عــن انتقــال امليكروبات 
مباشرة الى املريض ، وقال ايضا 
هناك عدة عوامل تســاعد على 
انتشار العدوى عن طريق اجلراحة 
او خالل اســتعمال القســطرة 
او وحــدات الصيانــة وااليــدي 
باســتعمال  والفــرط  امللوثــة 
الى ظهور  ادت  املضادات احليوية 
املقاومة  امليكروبات  من  سالالت 
املرضى  اعتبار  وميكن  للمضادات 
وجميــع العاملــني فــي مجال 
الرعاية الصحية واالثاث واالدوات 
الطبية املســتعملة في العالج 
والتمريــض مصــدرا النتقــال 
احملافظة  تتــم  لم  اذا  العــدوى 
والتطهير  النظافة  شروط  على 
والتعقيم . واشــار احملاضر ايضاً 
الــى تلــوث اخملتبرات ويشــمل 
االحيــاء مثــل التهــاب الكبد 

التنفسي  واجلهاز  الفايروســي 
والهضمي ، وبــني ان احتياطات 
منع العــدوى والوقاية منه هي 
غسل اليدين جيدا وكذلك غسل 
الشــخصية  الوقاية  معــدات 
(الكفــوف- اغطيــة الــرأس - 
اغطيــة القــدم - الكمامات - 
االقنعــة) والنظافة البيئية من 
خالل التطهير وتعقيم االسطح 
بصورة مستمرة ومعاجلة االدوات 
التنظيف  خــالل  مــن  الطبية 
والتطهير والتعقيــم ، واكد ان 
الهــدف من هــذه احملاضرات هو 
زيــادة الوعي والتثقيف الصحي 
وخلــق بيئة صحيــة خالية من 
التلــوث فــي املستشــفيات و 

املؤسسات الصحية .

عوامل اخلطورة 
التي تؤثر على احلمل

للرعاية  القرنــة  قطــاع  وعقد 
الصحية االوليــة / وحدة رعاية 
األم احلامــل في القطــاع ندوة 
علميــة للمــالكات الصحيــة 
البصرة.   صحــة  لدائرة  التابعة 
وذكــرت وحدة االعــالم التابعة 
خــالل  انــه  القرنــة  لقطــاع 
النــدوة  التــي حضرها عدد من 
الصحية  واملــالكات   االطبــاء 
سياقات  شــرح  مت  والتمريضية 
العمل وعوامل اخلطورة للحامل 
األحاالت  بروتوكــول  وتوضيــح 
الى املستشــفى وشرح كيفية 
ملء احلقول املوجودة في بطاقة 
احلامل وتفاصيل السجل اليومي 
والتأكيد  للحامــل  والدائمــي 

األحمر  باللــون  التأشــير  على 
املعرضات  احلوامــل  بطاقة  في 
مت شــرح  وكذلــك  للخطــورة 
تفاصيل االســتمارة األحصائية 

اجلديدة .

دائرة صحة البصرة تعقد 
اجتماعها الدوري ملكافحة 

اخملدرات
البصرة  دائرة صحــة  وعقــدت 
اجتماعهــا الــدوري ملكافحــة 
اخملدرات بحضــور مدير عام دائرة 
الصيدالنــي  البصــرة  صحــة 
منير محمد  الدكتور  االختصاص 
وداد وعــدد من اطبــاء الصحة 
النفسية ودوائر الدولة والقضاة 
وقيادة شــرطة البصرة . وحتدث 
مديــر عام دائرة صحــة البصرة  

اللقــاء عن اســتعدادات  خالل 
الدائرة الفتتاح مركز االدمان في 
مستشــفى الفيحاء العام مع 
نهاية شــهر شــباط واملباشرة 
الثانية من املشــروع  باملرحلــة 
القائــم على تأســيس مالعب 
للحمايــات  وغرفــة  وحديقــة 

االمنية للمبنى .
 وفي السياق ذاته شرح مسؤول 
في  النفســية  الصحة  ردهــة 
التعليمي  البصرة  مستشــفى 
دائرة  دور  الصباغ  الدكتور عقيل 
فــي مكافحة  البصرة  صحــة 
اخملــدرات حيث بــني دور الدورات 
التثقيفيــة املقامة في املدارس 
واجلامعات وبني االهالي بشــرح 
 ، اجملتمع  علــى  اخملدرات  مخاطر 
كما اوضــح مراحل العالج الذي 

توفرهــا دائــرة صحــة البصرة 
ملرضــى االدمــان . مــن جانبها 
اضافت مســؤولة مركز ســارة 
النفســية  االمــراض  لعــالج 
انــه مت ايضا  الدكتــور نزهــت 
العالي  التعليم  مع  التنســيق 
التي  والدراسات  البحوث  إلجراء 
تخص موضــوع االدمان للتعرف 
باحملافظة  املشــكلة  حجم  عن 
، فضــال عــن التنســيق مــع 
مديرية التربيــه لتعزيز الصحة 
النفســية املدرســية لطــالب 
واملتوســطة  االبتدائية  املراحل 
مــع  والتنســيق  واإلعداديــات 
والشــباب  الرياضــة  مديريــة 
فــي عقد النــدوات ومحاضرات 
الوقاية من مخاطر  التوعية في 

اخملدرات. 

ندوات عن التلوث البيئي وعدوى المستشفيات
 ورعاية الحوامل ومكافحة المخدرات

هناك عدة عوامل 
تساعد على 

انتشار العدوى عن 
طريق الجراحة 

او استعمال 
القسطرة او 

وحدات الصيانة 
وااليدي الملوثة 

والفرط باستعمال 
المضادات الحيوية

جانب من ندوة عوامل اخلطورة التي تؤثر على احلمل

بغداد _ الصباح الجديد:

بحث وزير الزراعــة الدكتور صالح 
احلسني مع القائم باألعمال لدولة 
قطر في بغداد حسني علي الفضالة 
، أفاق التعــاون الثنائي الزراعي بني 
البلديــن الشــقيقني وتعزيــز دور 
القطاع اخلاص واالستثمار في اجملال 

النباتي واحليواني .
كما جــرى بحث التعــاون الزراعي 
وتعزيز  واحليواني  النباتي  بشــقيه 
العالقات العلميــة والبحثية التي 
لشتى  الشــقيقني  البلدين  تربط 
مجــاالت القطاع الزراعي من خالل 

، حيث  التقني  والتعاون  االستثمار 
مت التأكيــد على أهميــة القطاع 
بتطويــر  واملســتثمرين  اخلــاص 
دورهم  وتفعيل  الزراعي  النشــاط 
وإقامة  القطــاع  في خدمة هــذا 
املشــاريع الزراعيــة وخصوصاً في 
اجملــال النباتي احليواني ، مشــيدا 
بتوسيع العالقات املتبادلة في اجملال 
أرضنا  وأن  واالســتثماري  املصرفي 

ارض خصبة لالستثمار .  
من جانبــه عبر القائــم باالعمال 
عن ســروره باللقاء ، وتأكيده على 
توســيع العالقات وتبــادل اخلبرات 
وتعزيز دور القطاع اخلاص لالستثمار 
وزيادة التعاون الزراعي املشترك بني 

البلدين .
كمــا بحــث الوزيــر مع ســفير 
جمهورية ارمينيا في بغداد هراجيا 
بوالديــان التعــاون الزراعــي بــني 

البلدين.
وأكد احلســني على تعزيز التعاون 
العلميــة  والعالقــات  الزراعــي 
النباتــي  بشــقيه  واالقتصاديــة 
البلدين  تربــط  التــي  واحليوانــي 
القطاع  الصديقني لشتى مجاالت 
الزراعي مــن خالل تبــادل اخلبرات 
وتوطني  ونقــل  التقني  والتعــاون 
التكنولوجيــا احلديثــة ، مبا يخدم 
العمليــة الزراعية وتنمية القدرات 
واملهارات للعاملني في هذا القطاع 

احليوي وزيادة تبــادل املعلومات في 
البــذور ذات األصناف عالية  مجال 
اإلنتاج ، إضافة إلــى تبادل اخلبرات 
الدراســـات  مجال  فــي  العلمية 
العليا لشــتى اجملــاالت الزراعية ، 
العراقيـــة  احلكومة  رغبة   ً مؤكدا
ومن خــالل وزارة الزراعة بتوقيـــع 
االتفاقيـــة املزمع توقيعها بيـــن 

اجلانبـني .
من جانبـــه عبــر السفـــير عن 
ســـروره بالـــلقاء وتأكيــده على 
العلميــة  العالقــات  توسيـــع 
واالقتصـاديـــة واستعداد حكومة 
ارمينا بتفعـيـــل اتفاقية التعاون 

الزراعـي املشتــرك بني البلدين 

بعد دخول العراق ضمن الخط الزلزالي

استعرض تعزيز التبادل العلمي واالقتصادي مع أرمينيا

«الصباح الجديد» تتابع أنشطة دائرة صحة البصرة

وزير الزراعة يبحث مع قطر االستثمار في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني
تقـرير

استثمار االرض لصالح الزراعة في العراق

بغداد _ الصباح الجديد:
العاصمة  النقل اجلماعي في  تفعيالً لوسائط 
بغداد علنت الشــركة العامة لنقل املسافرين  
عــن افتتاح خط النقل ذو الداللــة (114)  عبر 
باصات الشــركة احلديثــة King Long والذي 
يخــدم البياع  وحي التــراث وخط  نقل  (دورة - 

هور رجب ) خلدمة املنطقة  .
 واكد مدير عام الشــركة املهندس كرمي كاظم 
حســني باشــرت باصات بالعمل بخط النقل 
( 114 )الــذي ينطلق من منطقــة البياع مرورا 
بتقاطع الدرويش ومنطقة املعالف ثم الى حي 
التــراث ليخفف عن اهالــي  املناطق املذكورة 
عمليــة التنقــل ويتيــح لهم وســائط نقل 
متطورة . وتابع املدير العام ان الباصات باشرت 
بالعمل بخــط ذو داللة ( 94 ) حيث ينطلق من 
منطقة الدورة مرورا مبنطقة حي امليكانيك ثم 
الى منطقة هور رجب ،ليســهل على املوطنني 
عملية التنقل بوسائط نقل حضارية وباسعار 
رمزية ومدعومة ، مبينا ان الشركة ماضية في 
تطبيق خططها لربط اغلب مناطق العاصمة 
بغداد بشــبكة نقــل متطورة تخــدم جميع 
شــرائح اجملتمع في العاصمة اضافة الى زيادة  
اخلطوط العاملة في جميع احملافظات العراقية 

والرقي مبستوى النقل العام 

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي قسم 
البيئــة فــي الــوزارة  دورة  (ONLiNE) للعاملني 
في اخملتبرات ممن يتعاملون مــع املواد الكيمياوية 
باالســتعمال او اخلزن والنفايــات اخلطرة جلميع 
شــركات الــوزارة بعنــوان                     ( االمــن 
الكيميــاوي للعاملني في اخملتبرات في شــركات 
الــوزارة ) . ويأتــي تنظيــم الــدورة بالتعاون مع 
منظمة الـ (crdf gIObaI ) املعنية بشــؤون املواد 
الكيمياوية لغرض اجــراء الدعم الفني واالتفاق 
مع اخلبراء املتخصني باملواد الكيمياوية من احدى 
اجلامعات البريطانية  بحضور عدد من منتسبي 

دوائر الوزارة وبعض شركاتها العامة .
وقــد مت ربط (ONLINE) مباشــر مــع خبراء من 
بريطانيــا والواليــات املتحــدة االميركية واالردن 
املتخصصة في هذا اجملــال ومت التواصل من خالل 
طرح االســئلة واالفكار التي ميكن ان تســتفيد 

منها مالكاتنا في شركات الوزارة.

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندســية والفنيــة في مديرية 
اتصاالت االنبار اعمال صيانة وتأهيل مبنى مجمع 
اتصاالت بروانة في قضــاء حديثة في محافظة 
االنبــار، اضافة الى التهيئة لتســويق مشــروع 

النفاذ الضوئي في ناحية بروانة وقضاء حديثة .
مــن جانب اخر تفقــد مدير اتصــاالت الرصافة 
املهندس قاســم محمد موســى موقــع بدالة 
العلوية للوقوف على تطورات أالعمال في املوقع 
واالطالع ميدانيا على سير االعمال في منظومة 
االوتوماتيــك لبــداالت( NGN ) التــي ينفذهــا 
قسم البداالت في الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتيــة في املوقع بدال مــن البدالة احلالية 
ً على ضرورة تعزيز العمل  نوع (لوســنت) ، مؤكدا

مبالكات جديدة من املديرية .
 كما تفقد مدير االتصاالت خالل جولته امليدانية 
في املوقع منظومات القدرة والتراســل والتأكيد 
على ضرورة املتابعة اليومية ملســارات الشبكة 
اخلارجية ومتابعة اعمال احلفريات التي تقوم بها 
عدد من الدوائر اخلدمية واملواطنني لتجنب االضرار 
التي ميكن ان حتــدث جراء تلــك احلفريات ولبذل 
اقصى اجلهود من اجل االرتقاء بواقع عمل البدالة 

والنهوض باخلدمات املقدمة الى املواطنني. 

تفتتح خط ( البياع 
- حي التراث ) وخط ( 

دورة - هور رجب )

الصناعة تنظم دورة 
عن أالمن الكيمياوي 

للعاملين في مختبراتها

دورة في تحليل وتصميم أألبنية متعددة الطوابق ببرنامج الـ ETABS لإلعمار الهندسي

انجاز اعادة تأهيل مجمع 
لالتصاالت في األنبار وزيارة 

تفقدية لموقع بدالة العلوية

بغداد - جاسم الطائي
نظمــت دائرة االعمار الهندســي 
أحــدى تشــكيالت وزارة االعمــار 
واالســكان والبلدايات واالشــغال 
أنشــائية عن كيفية  دورة  العامة 
حتليل وتصميم أألبنية ببرنامج الـ 

العراق ضمن  ETABS بعد دخــول 
اخلــط الزلزالــي ، مؤكــدة ان هذا 
البرنامــج هو معمول بهــا عامليا 
لتصميم االبنية املتعددة الطوابق. 
وقالت مديرة عام الدائرة املهندسة 
احالم سعيد جواد ان الدائرة نظمت 

دورة أنشــائية ملدة خمسة أيام عن 
أألبنية  كيفيــة حتليل وتصميــم 
ببرنامــج الـــ ETABS بعد دخول 
العراق ضمن اخلط الزلزالي ، مبينة 
ان الدائــرة حريصــة علــى تطوير 
االختصاصات  وبشــتى  مالكاتها 

نتيجة التطور العلمي احلاصل في 
العالم.  وأضافت مديرة عام الدائرة 
ان الهدف مــن تنظيم هذه الدورة 
هو ملواكبــة التطــور احلاصل في 
مجال البناء املعمــاري في العالم 
ضمن  العراق  دخــول  بعد  وخاصة 

اخلط الزلزالي.
وبني قســم التخطيط والدراسات 
في الدائرة أن الدورة تناولت شــرح 
مفصــل عــن كيفية أســتعمال 
الهيكل  أدخال  البرنامج عن طريق 
االنشــائي لبناية متعددة الطوابق 

عليها  املســلطة  أألحمال  وأدخال 
وتصميمها  حتليلهــا  ثــم  ومــن 
وأظهار النتائج ، كما مت التطرق في 
الدورة الى تصميم االبنية املتعددة 
الطوابق مع ادخــال الرياح والزالزل 
العراق قد دخــل ضمن اخلط  كون 

الزلزالي . وأكدت مديرة عام الدائرة  
ان الدائرة باشــرت بتنفيذ خطتها 
التدريبيــة للعــام  احلالــي 2019 
من اجل تطوير قابليــات مالكاتنا 
الهندسية والفنية واالدارية وبقية 

تشكيالت الوزارة .
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزير اخلارجية اإليرانية محمد جواد ظريف 
في مقابلة مع محطة )إن.بي.ســي( نشرت 
امــس االول اجلمعة إن محاولــة إيران إطالق 
قمر صناعــي ثان خالل الشــهرين املاضيني 

باءت بالفشل.
وكانــت إيران حاولت الشــهر املاضي إطالق 
قمر صناعي لكن احملاولة فشلت أيضا. ورغم 
احملاولتني الفاشــلتني فإن تصريحات ظريف 
ســتثير على األرجح التوترات مــع الواليات 
املتحدة. وتشعر الواليات املتحدة بالقلق من 
إمكانية استخدام التكنولوجيا الباليستية 
طويلة املدى في إطالق رؤوس صواريخ وليس 

فقط في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.
وتقول إيران إن محاوالت إطالق أقمار صناعية 
إلى الفضاء والتجارب الصاروخية ال تشكل 
انتهــاكا لقرار مجلــس األمــن التابع لألمم 
املتحــدة. وتعتبر إيــران برنامجها الفضائي 

مسألة فخر وطني.
وقالت إيران الشهر املاضي إنها حاولت إطالق 
قمــر صناعي لكنه لم يصل إلى الســرعة 
املطلوبة وفشل. وقال وزير االتصاالت اإليراني 
وقتهــا إن القمر الصناعي ”بايــام“ كان من 
التصوير  أن يســتخدم في أغراض  املفترض 

واالتصاالت لنحو ثالثة أعوام.
كانت إيران أطلقــت أول قمر صناعي محلي 
الصنع فــي 2009 في الذكرى الثالثني للثورة 
اإلسالمية التي اندلعت عام 1979. واحتفلت 

إيران هذا الشهر بالذكرى األربعني للثورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نقلت قنــاة )إن.تي.في( التركية عن الرئيس 
رجب طيب أردوغان قوله امس الســبت إن 
بالده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة 
بعد  وذلك  روســيا  إس400-الصاروخية من 
يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها 

واشنطن ألنقرة للرد على عرض آخر.
وقالــت تركيــا العضو في حلف شــمال 
األطلســي مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام 
الدفاعي الصاروخي الروســي رغم حتذيرات 
من احللف الــذي تقوده الواليات املتحدة من 
أن أنظمــة إس400- ال ميكــن أن تدخل في 

نظام الدفاع اجلوي التابع للحلف.
ووضع املســؤولون األمريكيــون مهلة غير 
رســمية ألنقرة حتى يوم 15 فبراير شباط 
للرد على العــرض األمريكي املنافس وقالوا 
إنه إذا مضت تركيــا قدما في صفقة إس-

400 فإن واشــنطن ستسحب عرضها بيع 
صواريــخ من طــراز باتريوت التــي تنتجها 
شركة رايثيون بقيمة 3.5 مليار دوالر لتركيا.
كما قال املســؤولون إن ذلك من شــأنه أن 
يعرض صفقــة بيع مقاتــالت إف35- التي 
تنتجهــا شــركة لوكهيد مارتــن لتركيا 
للخطــر وقــد يؤدي إلــى فــرض عقوبات 

أمريكية.
وفــي تصريحــات أثناء عودته مــن منتجع 
سوتشــي الروسي حيث عقدت قمة ثالثية 
لبحــث قضية ســوريا بني تركيا وروســيا 
وإيران، قال أردوغان إن أنقرة ماضية في شراء 

أنظمة إس400-.
ونقلت قنــاة )إن.تي.في( عــن أردوغان قوله 
»أبرمنا صفقة إس400- مع روســيا، لذلك 

فإن تراجعنا غير وارد. انتهى األمر«.
وأضاف أن تركيا مســتعدة لشــراء أنظمة 
باتريــوت من الواليات املتحــدة طاملا تخدم 
الصفقــة املصالــح التركية لكــن هناك 
قضايا بشأن التسليم واإلنتاج ما زالت قيد 

النقاش مع واشنطن.
وأضاف »تنظر اإلدارة األمريكية للتســليم 
املبكــر بإيجابية لكنها ال تقول شــيئا عن 
إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على 

وعد بتسليم إس400- في يوليو«.
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن العرض 
األمريكي الرســمي لبيع أنظمــة باتريوت 
لتركيا ينتهي في نهاية مارس آذار وسيتعني 

تقدمي عرض جديد بعد ذلك.
وقال مســؤول أمريكي إن الواليات املتحدة 
طلبــت من تركيا تقدمي ولو رد غير رســمي 
بحلول 15 شــباط لتوضيح مــا إذا كانت 

ستمضي قدما في شراء أنظمة إس400-.

إيران تؤكد فشل 
محاولة ثانية إلطالق 

قمر صناعي

أردوغان: ال تراجع عن 
شراء أنظمة إس- 400 

من روسيا

متابعة ـ الصباح الجديد :

االميركي  الرئيــس  نائــب  حض 
مايــك بنس االوروبيــني اخلميس 
املاضــي علــى االنســحاب من 
االتفاق النــووي مع ايران املتهمة 
بزعزعة االســتقرار في الشــرق 
االوسط، متوعدا طهران مبزيد من 

العقوبات.
وفــي كلمــة القاها فــي مؤمتر 
وارســو حول الشــرق االوســط 
مبشاركة اســرائيل وممثلني لدول 
عربيــة، وصف بنس ايــران بانها 
»اخلطــر االكبــر« فــي املنطقة 
»حملرقة جديدة«  تعد  انها  معتبرا 

بسبب طموحاتها االقليمية.
وندد بنس مببادرة فرنســا واملانيا 
وبريطانيا الهادفة الى الســماح 
مبواصلة  االوروبيــة  للشــركات 
العقوبات  ايران رغم  تعاملها مع 

االميركية.
وقــال »انه اجــراء غيــر حكيم 
ايران  )موقع(  تعزيز  الى  ســيؤدي 
واضعاف االحتــاد االوروبي واحداث 
شــرخ اكبر بني اوروبــا والواليات 

املتحدة«.
واضــاف بنــس »حــان الوقــت 
لينسحب شركاؤنا االوروبيون من 

االتفاق حول النووي االيراني«.
رفض اوروبي 

وتزامنــا مــع احيــاء اجلمهورية 
االربعــني  الذكــرى  االســالمية 
بالشــاه محمد رضا  لالطاحــة 
بهلوي، تعهد بنس ممارســة حد 
اقصــى من الضغــوط لكنه لم 

يدع علنا الى تغيير النظام.
االقتصاد  يواصل  وقت  »في  وتابع 
االيرانــي انهياره وينزل الشــعب 
االيراني الى الشــارع، على الدول 
التي تدافع عــن احلرية ان تتوحد 
االيراني مسؤولية  النظام  وحتمل 
الشــر والعنــف اللذيــن طاوال 
شعبه واملنطقة والعالم برمته«.
االميركية  العقوبات  ان  الى  ونبه 
اذا  اال  وطأة«  اشــد  »ســتصبح 
»غيــرت ايران ســلوكها اخلطير 

واملزعزع لالستقرار«.

لكن االحتاد االوروبي، وبولندا التي 
تشــارك في تنظيــم املؤمتر مع 
اعضائه،  احــد  املتحدة  الواليات 
ســبق ان رفض الطلب االميركي 
ايران  التاريخي مع  االتفاق  برفض 

الذي وقع في فيينا العام 2015.
االحتاد  خارجيــة  وزيرة  وشــددت 
االوروبي فيديريكا موغيريني التي 
لم تشارك في مؤمتر وارسو، على 
ان املسؤولني االوروبيني يشاطرون 
لكنهم  قلقها،  املتحدة  الواليات 
ما خص  فــي  يختلفــون معها 

االتفاق.
فــي  للصحافيــني  وصرحــت 
بروكســل قبــل مداخلــة نائب 
الرئيس االميركي »بالنسبة الينا، 
النووي مع  فان تنفيــذ االتفــاق 
ايران هو قضية تتصل بأمن اوروبا 
بتطوير  ايــران  قيام  بهدف جتنب 
سالح نووي، ونالحظ انه )االتفاق( 

يطبق«.
واضافــت »بالنســبة الينا، فان 
مواصلــة العمل علــى تطبيقه 

كامال هي اولوية«.
كما صرح الدبلوماســي االملاني 
»اوروبا  ان  للصحافيني  آنن  نيلس 
ليست منقســمة حيال قضية 
ايــران. ان اوروبــا تدعــم االتفاق 

النووي مع ايران«.
افتتح  الذي  وارسو  مؤمتر  ويهدف 
اخلميــس الى تكثيــف الضغط 
على النظام االيراني رغم ان الدول 
االوروبية ال تبــدي اهتماما كبيرا 
املباحثات في ظل موقفها  بهذه 
دونالد  الرئيــس  نوايا  مــن  احلذر 
ترامب. وعلق دبلوماســي اوروبي 
لم يشــأ كشــف هويته »نحن 
جميعا متفقون على ضرورة زيادة 
الضغوط على ايران في ما يتعلق 
باملســائل املهمة مثل الصواريخ 

واالرهاب«. وتــدارك »لكن كل ما 
للتصعيد  ايــران  دفع  الى  يهدف 
وخصوصــا في النووي ســيكون 

خطأ كبيرا نرفضه بشدة«.
والواقع ان غالبية الدول االوروبية 
ارسلت الى وارسو ممثلني لها من 

الصف الثاني.
مــن جهته، اعتبر رئيــس الوزراء 
نتانياهو،  بنيامــني  االســرائيلي 
حليف واشنطن االول، بعد لقائه 
ضد  موحدين  عربــا  مســؤولني 
ايران، ان مؤمتر وارســو »منعطف 

تاريخي«.

 تطبيع مع اسرائيل
يأمــل نتانياهــو بــان متهد هذه 
اجلبهــة لتطبيــع العالقات بني 

اسرائيل والدول العربية.
ولم يخف ســروره بعد عشــاء 
وارسو  االربعاء في قصر  مســاء 

الطاولة  الى  امللكي جلس خالله 
نفسها مع مســؤولني كبار في 
والبحرين،  واالمارات  الســعودية 

وكلها ال تعترف بالدولة العبرية.
وقال صبــاح اخلميس »جلس في 
القاعة نحو ستني وزيرا للخارجية 
ميثلون عشرات احلكومات، ورئيس 
وزراء اسرائيلي ووزراء خارجية دول 
عربية كبرى وحتدثوا بقوة ووضوح 
التهديد  ووحدة غير عاديــة ضد 
النظام  يشــكله  الذي  املشترك 

اإليراني«.
يشــار الى ان اســرائيل ال تقيم 
عالقات دبلوماسية اال مع دولتني 

عربيتني هما مصر واالردن. 
اخلليجيني وخصوصا  القادة  لكن 
ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان يشاطرون اسرائيل القلق 
حول  قمة  وخــالل  ايــران.  حيال 
ســوريا اســتضافتها سوتشي 

في جنوب غرب روســيا وجمعته 
ندد  والروســي،  التركي  بنظيريه 
الرئيــس االيراني حســن روحاني 
مبؤمتر وارســو معتبــرا انه »فارغ 

ومعدوم النتائج«.
وخــالل مؤمتــر وارســو، عــرض 
جاريد كوشــنر مستشار وصهر 
ترامب في جلسة  دونالد  الرئيس 
مغلقة الطرح االميركي للسالم 
فــي الشــرق االوســط على ان 
يعلن رســميا بعد االنتخابـــات 
االسرائيلية املقررة في التاســـع 

من نيسان.
السلطـــة  تشــارك  وال 
الـــذي  املؤمتر  في  الفلسطينية 
وصفتـه بانه »مؤامرة أميركيـة« 
وترفـــض الوساطـة االميركيـة 
في النزاع بعد اعتـــراف الرئيـس 
بالقـدس  ترامب  االميركي دونالد 

عاصمة السرائيل.

واشنطن تستثمر مؤتمر وارسو لعزلها باعتبارها مزعزعة لالستقرار

بنس يدعو االوربيين لالنسحاب من االتفاق النووي
ويهدد بعقوبات أميركية اقسى ضد ايران

اجراء غير حكيم 
سيؤدي الى تعزيز 

)موقع( ايران 
واضعاف االتحاد 
االوروبي واحداث 

شرخ اكبر بين 
اوروبا والواليات 

المتحدة
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مؤمتر وارسو

مجلس الشيوخ األميركي يحقق في اجتماعين ضما عميلة روسية بمسؤلين اميركان

طالبان األفغانية ستلتقي على األرجح ولي العهد السعودي في باكستان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بدأت جلنــة املالية فــي مجلس 
بشأن  األميركي حتقيقا  الشيوخ 
2015 بني  اجتماعني عقدا عــام 
مسؤولني كبيرين في إدارة الرئيس 
الســابق باراك أوباما ومســؤول 
سابق في البنك املركزي الروسي 
وماريــا بوتينا التي أقــرت بأنها 
كانت عميلة روســية تهدف إلى 
اخلارجية  السياســة  في  التأثير 

للواليات املتحدة.
يأتي التحقيق، الــذي أعلن عنه 
رئيســا اللجنة تشارلز جراسلي 

ورون وايدن ويشــارك فيه احلزبان 
بعد  والدميقراطــي،  اجلمهــوري 
مقال حصري نشــرته رويترز في 

متوز.
وكان التقرير قد كشف تفاصيل 
عليهما  يســلط  لم  اجتماعني 
الضوء مــن قبل ويعــودان لعام 
املصلحة  مركز  وعقدهما   2015
الوطنية، وهو مؤسســة بحثية 
اخلارجية  بالسياســة  مختصة 
العالقات  وتدعم جهود حتســني 

بني الواليات املتحدة وروسيا.
وعقــدت بوتينــا، وهــي طالبة 

دراســات عليــا روســية تناصر 
وألكسندر  السالح،  حقوق حمل 
البنك  نائب محافــظ  تورشــني 
املركزي الروسي آنذاك اجتماعني 
أحدهمــا مع ســتانلي فيشــر 
نائب رئيس مجلــس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
اخلزانة  وزارة  وناثان شيتس وكيل 
للشؤون الدولية في ذلك الوقت.

وجرى توثيق االجتماعني في تقرير 
اطلعت  الوطنية  املصلحة  ملركز 
عليه رويتــرز وتطرق إلى الترتيب 
لالجتماعــني بهــدف اجلمع بني 

»شخصيات بارزة في املؤسسات 
املالية للواليات املتحدة وروسيا«.

وقالــت متحدثة باســم البنك 
املركزي الروسي إن تورشني ميتنع 

عن التعليق على املوضوع.
وكانت جلنــة املالية في مجلس 
أرســلت  األميركــي  الشــيوخ 
خطابات األسبوع املاضي إلى وزير 
ورئيس  منوتشني  ستيف  اخلزانة 
مجلــس االحتياطــي االحتــادي 
التنفيذي  والرئيــس  باول  جيروم 
ملركز املصلحــة الوطنية دميتري 
ســيميس لطلــب معلومــات 

مع  االجتماعــات  عــن  إضافية 
احلكومة  فــي  كبار  مســؤولني 

الروسية. 
خطابا  ووايدن  جراســلي  وكتب 
قــاال فيــه »يعد مــدى انخراط 
فــي جهود  الروســية  احلكومة 
تهــدف إلــى تقويــض نظامنا 
احلكومية  وسياستنا  السياسي 
والتالعب  التعتيــم  عن طريــق 
من القضايــا امللحة التي تواجه 
اخلطاب  وأضاف  والبالد«.  اللجنة 
بوتينا  أن  للقلــق  املثيــر  »مــن 
وتورشــني متكنا من الوصول إلى 

مســؤولني كبار عن السياســة 
األمريكية  والنقدية  االقتصادية 
لبحــث العالقات االقتصاديـــة 
األمريكية الروسية كمـا يقـال«

وأكــد متحدث باســم مجلس 
االحتيـاطـــي االحتــادي تلقــي 
يعتــزم  اجمللـس  إن  وقال  اخلطاب 

الرد.
ولم يرد متحـدثـون باســم وزارة 
املـصـلحــة  ومركـــز  اخلزانــة 
طلبـــات  علـــى  الوطـنيـــة 
تعقيـــب كمـــا لـــم يتسـن 

الوصـول إلـى محامي بوتـينـا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
احلكومة  مــن  مصــادر  قالــت 
الباكســتانية إن ولــي العهــد 
الســعودي األميــر محمــد بن 
األرجح  على  ســيلتقي  سلمان 
طالبان  حركــة  مــن  مبمثلــني 
لباكستان  زيارته  األفغانية خالل 
التي تبدأ اليوم األحد، وذلك ضمن 
أفغانســتان  حرب  إلنهاء  جهود 

املستمرة منذ 17 عاما.
ولعبــت باكســتان دورا حيويــا 
محادثات  فــي  متزايد  بشــكل 

التي اكتسبت  السالم األفغانية 
زخما في الشهور األخيرة وسط 
لسحب  متنامية  أمريكية  رغبة 

قواتها من البالد.
وإلى جانــب دول خليجية أخرى، 
فــي  دورا  الســعودية  تلعــب 
مفاوضات السالم ويبدو أن لديها 
متشــددي  على  النفــوذ  بعض 

طالبان األفغانية.
وقــال مســؤوالن باكســتانيان 
كبيران إن ولي العهد الســعودي 
مبمثلني  األرجح  على  ســيلتقي 

من طالبان األفغانية في إســالم 
اباد حيث يقول املتشددون، الذين 
يقاتلون إلعادة فرض تفســيرهم 
املتشدد للشريعة اإلسالمية في 
أفغانستان بعد اإلطاحة بهم من 
احلكم عام 2001، إنه من املقرر أن 
ورئيس  أمريكيني  مبمثلني  يلتقوا 

الوزراء الباكستاني عمران خان.
املســؤولني  أحــد  وقــال 
اباد  إســالم  الباكســتانيني في 
”رغم أن األمر ســري للغاية حتى 
اآلن، فهنــاك مؤشــرات قويــة 

على أن ممثلــي طالبان األفغانية 
سيلتقون مع األمير محمد أثناء 
زيارتهم إلى باكستان املقررة في 

18 فبراير“.
وقال قائد كبير مــن طالبان في 
قطر إنــه لم يتم اتخاذ قرار حول 
مــا إذا كانــوا ســيلتقون بولي 

العهد السعودي.
وقال ممثــل طالبان »في احلقيقة، 
ليس  األمير محمد  االجتماع مع 
مخططــا لــه حتــى اآلن لكن 
أثناء  ذلــك  مناقشــة  بإمكاننا 

وجودنا في إسالم اباد«.
اخلارجيــة  وزارة  تــرد  ولــم 
وحكومــة  الباكســتانية 
الســعودية حتى اآلن على طلب 

من رويترز للتعليق.
ومــن املتوقع أن يغادر ولي العهد 
الســعودي باكســتان يــوم غد 
توقيع عــدد من  بعــد  االثنــني 
اتفاقــات االســتثمار في قطاع 
الطاقــة بقيمة تتجاوز عشــرة 

مليارات دوالر.
لكن رمبا يلقــي التوتر املتصاعد 

بني الهند وباكســتان، إثر هجوم 
أمن  قــوات  على  للمتشــددين 
كشــمير  منطقة  فــي  هندية 
البلدين،  بــني  املتنــازع عليهــا 
بظاللــه على هذه الزيــارة التي 
تعتبرها إســالم ابــاد أكبر زيارة 

دولة منذ سنوات.
باكســتان  نيودلهــي  وتتهــم 
بالضلوع في هــذا الهجوم الذي 
نفذته جماعة متشددة متمركزة 
تنفيه  مــا  وهو  باكســتان،  في 

إسالم اباد.



7 االحد 17 شباط 2019 العدد )4118(شؤون عربية ودولية

Sun. 17 Feb. 2019 issue (4118)

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعا رئيس احلكومة االسبانية االشتراكي 
بيدرو سانشــيز امــس االول اجلمعة إلى 
انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان 
، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط على توليه 

السلطة.
وقال بيدرو سانشــيز بعد اجتماع جمللس 
الوزراء »اقترحت حل البرملان والدعوة إلى 

انتخابات تشريعية في 28 نيسان ».
وجاء قرار سانشــيز الــذي يقود حكومة 
أقلية، بعد رفض البرملــان مليزانيته بينما 

ما زالت األزمة في كاتالونيا مستمرة.
وكان سانشــيز وعــد منــذ وصوله إلى 
الســلطة فــي حزيــران بالدعــوة إلى 
انتخابــات قبل أن يغير رأيــه ويقرر تقدمي 
موازنة في محاولة للصمود في السلطة 
حتى انتهاء الوالية التشريعية في 2020. 
ورفض النواب اإلســبان األربعــاء املوازنة 

األولى التي قدمها.
االشــتراكي  الوزراء  رئيــس  يتمكن  ولم 
بذلك من احملافظة على األغلبية الضئيلة 
واليسار  االشــتراكيون  يشــكلها  التي 
الكاتالونيون  واالســتقالليون  الراديكالي 

والقوميون 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكدت املستشــارة األملانية أنغيال ميركل 
خالل مؤمتر ميونيخ لألمــن أن أوروبا غير 
معنية، وال مصلحة لها بضرب العالقات 

مع روسيا.
وأضافــت: »العــزل السياســي املتعمد 
لروســيا، خطــأ. أعتقــد أن هــذا خطأ 
استراتيجي بالنســبة إلينا ومن الناحية 
اجليوسياســية، ال مصلحــة ألوروبا في 

قطع كل العالقات مع روسيا«.
وأضافت ميركل أنه يجب بحث العقوبات 
ضد روســيا بشــكل مركــزي وجماعي 
ال بشــكل أحادي، وقالــت: »أرجو أن يتم 
بشــكل منســق قــدر اإلمــكان فرض 
العقوبــات احملتملة ضد روســيا نتيجة 

حادث مضيق كيرتش.
 لن نكســب أي شــيء إذا قام كل طرف 

بفرض عقوباته على حدة«.
وعلى صعيد األزمة في أوكرانيا، أشــارت 
إلى أن املشــاركني في التسوية ال يزالون 
بعيدين عن احلل وعليهم االســتمرار في 

العمل.
وتابعت: »ال نــزال بعيدين عن احلل ولكن 
يجــب مواصلة العمل في هــذا االجتاه«، 
الفتــة رغــم ذلك إلــى ثبــات »الهدنة 
اتفاقات  مبوجب  أوكرانيا  شرقي  الهشة« 

مينسك للتسوية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األردني  العام  األمن  أصدرت مديرية 
بيانــا مفصال عن  الســبت  امس 
الذي وقع فــي منطقة  الشــغب 
عنجــرة مبحافظة عجلــون والذي 
تسبب مبقتل شــاب وإصابة آخرين 

بينهم رجال أمن.
وذكــرت أن دوريــة أمن مشــتركة 
أوقفت ســيارة للتحقق من هوية 
ركابها ولكن الشخصني املوجودين 
فيهــا، رفضا إبــراز أي أوراق ثبوتية 

وأبديا مقاومة جسدية للدورية.
املوقوفني  أقــارب  حضر  ذلك  وبعد 
حيث  الغلــق  نقطــة  ملهاجمــة 
وقع احلــادث، مما اضطر الشــرطة 

للتصــدي لهم باســتخدام الغاز 
املسيل للدموع لكن أفراد اجملموعة 
واصلوا قــذف الشــرطة باحلجارة 
وإطالق العيارات النارية من أسلحة 
رشاشــة وبصورة مباشــرة باجتاه 
القــوة األمنية مــن داخل منطقة 

حرجية.
 وبعد ذلك ورد بالغ بقدوم شخصني 
نارية مجهولة  بطلقــات  مصابني 
املصــدر إلى املستشــفى، ما لبث 
أحدهما أن فارق احلياة وجرى حتويل 
لتحديد  الشــرعي  للطــب  جثته 
سبب الوفاة فيما ال يزال الشخص 

الثاني قيد العالج. 
وتؤكــد الشــرطة أن املهاجمــني 

اعتــدوا علــى الســيارات واملباني 
وبينها ســكن محافظ  احلكومية 

عجلون.
 فيمــا ذكرت الشــرطة أنه يجري 

التعامل حاليا مع املهاجمني.
األخبــار قــد حتدثت عن  وكانــت 
اســتمرار إطالق الرصاص الكثيف 
صبــاح الســبت في عنجــرة، مما 
تسبب بقوع إصابات بني رجال األمن 

وإصابة سيارة حكومية.
كمــا أشــارت األنباء إلــى جتمهر 
املئــات مــن املواطنــني الغاضبني 
قرب مستشــفى مدينــة عنجرة، 
حثيثة  جهودا  تبذل  السلطات  وأن 

لتطويق احلادث ومنع تطوره.

رئيس الوزراء االسباني 
يدعو إلى انتخابات 
تشريعية مبكرة

ميركل: العزل 
السياسي المتعمد 

لروسيا خطأ ستراتيجي

األمن األردني: الشغب في عجلون تسبب بقتل أبرياء والشرطة تمنع تطوره

الصباح الجديد ـ وكاالت:

لم تســفر القمــة الثالثية في 
عــن  الروســية،  »سوتشــي« 
حتقيق تقــدم في تقريب وجهات 
النظر بني روســيا وتركيا وإيران 
حيــال الوضع في إدلب شــمال 
التركية  والتطلعــات  ســورية، 
إلقامة منطقة عازلة على طول 
الشريط احلدودي مع سورية. وفي 
حني بقي امللفان عالقني، بانتظار 
االجتمــاع مجــدداً بني رؤســاء 
البلدان الثالثة في تركيا الشهر 
املقبــل، برز توافــق على صعيد 
الدســتورية،  اللجنة  تأســيس 
أسرع  في  إطالق عملها  وضرورة 
وقت، كما تطابقت وجهات نظر 
بنيات  التشكيك  حيال  األطراف 
الواليات املتحدة ســحب قواتها 

من سورية.
للتوقعــات التي رجحت  وخالفاً 
قبــل انعقــاد القمــة أن تكون 
حاســمة جلهة اتخــاذ خطوات 
مشــتركة علــى الصعيديــن 
وهــي  والسياســي،  امليدانــي 
اللهجــة  عززتهــا  ترجيحــات 
القمة حول  القوية لروسيا قبل 
ضــرورة عملية عســكرية في 
»جبهة  نفــوذ  لتقويض  إدلــب 
التصريحات  تباين  النصرة«، جاء 
فــي املؤمتر الصحافــي اخلتامي 
ورجب  بوتني  فالدميير  للرؤســاء؛ 
روحاني،  وحســن  إردوغان  طيب 
في  األطــراف  فشــل  ليعكس 
حســم هذا امللف. وفيما حتدث 
بلغــة قوية، عن  وروحاني  بوتني 
اإلرهابي  الوجــود  إنهاء  »ضرورة 
في سورية وتسليم كل األراضي 
الشرعية«،  للسلطات  السورية 
التأكيد على رفض  إردوغان  جدد 
شــّن عمل عســكري في إدلب، 
وقال إنه »ال ميكن تكرار سيناريو 

حلب«.
وكان الفتاً أن اللهجة الروســية 
حول  القمــة  بعــد  تراجعــت 
ملف إدلب، وقال الناطق باســم 
الكرملــني دميتري بيســكوف، 
رداً علــى أســئلة الصحافيني، 
إنه »ال يوجــد حديث عن عملية 
عســكرية فــي إطــار خطوات 
إضافيــة تهــدف إلى حتســني 

الوضع في إدلب السورية«.
واســتهل بوتــني احلديــث في 
بالتأكيــد  الصحافــي  املؤمتــر 
احملافظــة على  أهميــة  علــى 
التي  واللقاءات  آستانة«  »مسار 
من  اخلبراء  مستوى  على  تنعقد 

احلكومة  وممثلي  الثالثة،  البلدان 
واملعارضة في ســوريا، واملراقبني 
من األمم املتحدة ومن بلدان أخرى. 
وزاد أن »عدداً مــن البلدان أبدت 
اهتماماً باملشــاركة في املسار، 

وسوف حتضر بصفة مراقبة«.
ولفت بوتني إلى أن اجلولة املقبلة 
من مفاوضات »آســتانة« سوف 
وبداية  آذار  نهايــة  فــي  تنعقد 
نيسان في العاصمة الكازاخية. 
وقال إنه بفضل التعاون الروسي 
التركي اإليرانــي مت توفير ظروف 
مالئمة لالســتقرار في سورية، 
وفقاً  وإطالق عملية سياســية 
مبــدأ   ،2254 الدولــي  للقــرار 
وســيادة  وحدة  على  احملافظــة 
األراضي الســورية. وأشــار إلى 
حتقيق تقدم مهم في تشــكيل 
اللجنة الدســتورية الســورية، 
وأهمية إطالق عملها في أسرع 

وقت. 
ولفــت بوتــني إلــى األهميــة 
لتطبيع  موســكو  توليها  التي 
العالقــات بني دمشــق والبلدان 
ســوريا  واســتعادة  العربيــة، 
العربية،  مقعدها في اجلامعــة 
أساســاً  يشــكل  ذلك  أن  ورأى 
اإلعمار  إعادة  مشروعات  إلطالق 
وتوفير الظروف املناســبة لعودة 
عندما  التبايــن  الالجئني.وبــرز 
بأن  حتدث بوتني عن إدلب، مذكراً 
االتفاق مع تركيا نص على إقامة 
وعلى  السالح،  منزوعة  منطقة 

عزل اإلرهابيني، وقال إنه »ال ميكن 
التصالح مــع اإلرهاب، وال ميكن 
السماح بأن يبقى اإلرهابيون من 

دون عقاب«. 
وجــدد التأكيــد علــى أنه في 
النهاية ال بد أن تنتشــر القوات 
السورية على كل أراضي سورية.
ولفــت بوتــني إلى أن ســحب 
قواتها من ســورية  واشــنطن 
إيجابية، مؤكداً  ستكون خطوة 
على أهمية إعــادة هذه املناطق 
لســيطرة احلكومة الســورية، 
لكنــه أعقــب أن بــالده ال ترى 
األرض  علــى  عملية  خطــوات 
وكان  االنســحاب.  قرار  لتنفيذ 
أشار  الروســي  الرئيس  أن  الفتاً 
إلى أن نظيــره األميركي يعمل 
بشــكل نشــط لتنفيذ وعوده 
الذي يحصل  األمــر  االنتخابية. 
بشكل نادر في الواليات املتحدة. 
الوضــع  أن  اســتدرك  لكنــه 
ال يساعد  الداخلي  السياســي 
دومــاً في حتقيق األهــداف التي 

يضعها لنفسه.
واتفــق روحانــي مــع التقــومي 
الروسي حول إدلب، وحدد أهداف 
ثالثي ضامني آستانة في سورية 
وإعادة  اإلرهــاب،  بـ«مكافحــة 
األمن واالســتقرار، وإطالق عمل 
اللجنة الدستورية، وتعزيز أسس 
الالجئني،  وعــودة  الدميقراطية، 

وإعادة اإلعمار«.
وقال إن »مكافحــة اإلرهاب في 

املناطــق التي ما زال يســيطر 
عليهــا أمــر حتمــي«، محذراً 
إلى  عــادوا  »إذا  اإلرهابيــني  من 
بلدانهم ســوف يثيــرون الفنت 
والنزاعــات«. واتهــم أطرافاً لم 
يحددها بأنهــا تعمل على نقل 
إرهابيني إلى أفغانستان. وقال إن 
هذا يشكل خطراً على منطقة 
آسيا الوسطى واملناطق احمليطة 
االنسحاب  بقرار  وشــكك  بها. 
األميركــي مــن ســورية، وقال 
إنهم )األميركيني( إذا انســحبوا 
فعالً فســيكون ذلك خبراً ساراً 
للســوريني، وإذا فعلــوا األمــر 
وأفغانســتان  العراق  فــي  ذاته 
لشعبي  ســاراً  خبراً  فسيكون 
البلدين. وتطــرق إلى الهجمات 
اإلســرائيلية علــى مناطق في 
اجملتمع  ســورية، منتقداً صمت 

الدولي.
من جهته، قــال إردوغان إنه »ال 
بد من تدمير اإلرهاب أينما وجد، 
وتركيا عانت من هجمات إرهابية 
34 ســنة«. لكنــه عندما  ملدة 
حتدث عن إدلــب، قال إن األطراف 
الثالثــة اتفقت علــى احملافظة 
على الوضع، والعمل على تنفيذ 
السالح،  منزوعة  املنطقة  اتفاق 
وزاد أن الســوريني دفعــوا ثمناً 
باهظــاً خالل ســنوات، وال نريد 
مثلما  جديدة  إنســانية  كوارث 

حدث في حلب.
وأكد أردوغــان أن اجلانب التركي 

بذل كثيراً من اجلهود، وسيواصل 
العمل لتنفيذ بيان إدلب، مجدداً 
التأكيــد على أهميــة احملافظة 
على نظام وقف النار. ودعا إيران 
وروسيا إلى حمل اجلانب السوري 
وقال  النار.  بوقــف  االلتزام  على 
إن األطــراف الثالثة تطرقت إلى 
األميركي،  االنســحاب  مسألة 
وزاد أنه إذا انســحبت واشنطن 
بالفعل، ال ميكن الســماح بفراغ 
في منطقة الشــمال، وال ميكن 
الســماح بــأن ميــأل »داعش« أو 
الفراغ،  هــذا  الكردية  القــوات 
مجدداً التأكيــد أن أنقرة تعمل 
على إنشاء منطقة آمنة حتى ال 
نسمح بتحويل املناطق احلدودية 

إلى ممرات لعبور اإلرهابيني.
واعتبر إردوغان أن قرار واشــنطن 
يعتبر  ســوريا  من  االنســحاب 
امتحاناً مهماً جداً لها، وأشــار 
إلــى أن الغموض ال يزال يكتنف 
تطبيق هذا القــرار، مؤكداً على 
ضــرورة العمــل املشــترك مع 
تداعياته.  روســيا في معاجلــة 
وقال إنــه بحث مع الرئيســني 
الروسي واإليراني مسألة العودة 
أساساً  ليكون  أضنة،  اتفاق  إلى 
للحوار، و«ســنبحث هذا الشأن 

الحقاً«.
وكشــف إردوغان عن اتفاق على 
عقد قمة ثالثية جديدة في تركيا 
الشهر املقبل. ودفع هذا اإلعالن 
يكــون ضامنو  أن  ترجيــح  إلى 

آستانة قرروا إرجاء حسم امللفات 
اخلالفيــة، وتوفير فرصة إضافية 
حتــى موعــد القمــة املقبلة، 
لدراسة اخليارات املطروحة. علماً 
بأن بوتني جــدد التأكيد رداً على 
الصحافيني، الحقاً، على  أسئلة 
اتفاق أضنة  ترى في  أن موسكو 
أساســاً مهماً للحوار بني أنقرة 
الطرفني  »لدى  إن  وقال  ودمشق، 
مشــتركاً  ينظم عمالً  اتفاقــاً 
أنــه  وأرى  اإلرهــاب،  ملكافحــة 
يشكل أساساً مهماً في الوقت 

احلالي«.
القمة  وّجــه قبل  إردوغان  وكان 
إلى موســكو،  الثالثية إشــارة 
التــي أدانت عدة مــرات انطالق 
إدلب  مــن  هجومية  عمليــات 
على قاعدة حميميــم، وقال إن 
بالده »تبــذل قصارى جهدها من 
أجل منع هجمــات على قاعدة 
الروسية.  العسكرية  حميميم 
وتنسق هيئاتنا العسكرية فيما 
بينها في هذا الشــأن«، مضيفاً 
أن طائــرات بال طيــار تركية لم 
تكتشــف أي معدات ثقيلة في 

تلك املنطقة.
واعتبر إردوغان أنه ال ميكن حتقيق 
وحدة التراب السوري دون تطهير 
منطقة »منبج« وشــرق الفرات 
بالتنظيمــات  وصفهــم  ممــن 
اإلرهابية، في إشارة إلى الوحدات 
الكرديــة التــي تســيطر على 

املنطقة حالياً.

موسكو تنفي وجود أي عملية عسكرية في شمال سورية

قمة »سوتشي« أخفقت في قضية ادلب
 والمنطقة اآلمنة على الحدود التركية

برز توافق 
على صعيد 

تأسيس اللجنة 
الدستورية، 

وضرورة إطالق 
عملها في أسرع 

وقت(

قمة سوتشي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أبلغ مصدر مســؤول فــي وزارة 
النفــط رويتــرز أمس الســبت 
بــأن العراق خفــض إنتاج حقل 
مجنون العمــاق إلى 104 آالف 
برميــل يوميا هذا الشــهر من 
220 ألف برميل يوميا في كانون 

الثاني.
وقال املصــدر إن عملية خفض 
اإلنتاج في احلقــل جاءت التزاما 
باتفــاق منظمة  العــراق  مــن 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وإمدادات العــراق أقل من قدرته 
التي تصل  القصــوى  اإلنتاجية 
إلى نحو خمســة مايني برميل 
يوميا، وذلك متاشيا مع اتفاق بني 
أوبك ومصدرين آخرين من بينهم 
روســيا خلفض املعروض العاملي 

بهدف دعم األسعار.
اعلنت  ذي صلــة،  وعلى صعيد 
في  الطبيعيــة  الثــروات  وزارة 
اقليم كردستان ايقاف الصادرات 
مــن  ومشــتقاتها  النفطيــة 

االقليم الى ايران.
اربيل  أن  وذكــر بيــان للــوزارة، 
اجلمــارك  مديريــات  أشــعرت 
فــي االقليم بايقــاف الصادرات 

النفطية ومشتقاتها الى ايران.
الرســمي في  الناطــق  واكــد 
معبر برويزخان الدولي تســلمه 
برقيــة تؤكد صحة هــذا القرار 
النفط  تصديــر  يتوقــف  بــان 
وينفذ  بالشاحنات  ومشتاقاتها 
كانون  منتصــف  تاريــخ  مــن 
شباط احلالي الى املنافذ الدولية 
حاجي   - باشــماخ   – »برويزخان 

عمران«.
وفي حني خفضت اوبك انتاجها، 
صعدت أسعار النفط أكثر من 2 
اجلاري،  األسبوع  مطلع  املئة  في 
إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وقد أثار إغاق جزئي حلقل نفطي 
بــري فــي الســعودية توقعات 
بنقص في املعروض، بينما ساعد 
تقدم فــي محادثات التجارة بني 
الواليــات املتحــدة والصني في 

حتسني توقعات الطلب.
وأنهت عقود خام القياس العاملي 
مزيــج برنت ألقرب اســتحقاق 
 1.68 مرتفعة  التداول  جلســة 
دوالر، أو 2.6 باملئــة، لتبلــغ عند 
للبرميل  دوالر   66.25 التســوية 
منذ  لها  أعلــى مســتوى  وهو 

تشرين الثاني.
القياس  خــام  عقود  وصعــدت 
تكســاس  غــرب  األميركــي 

الوسيط 1.18 دوالر، أو 2.2 باملئة، 
لتغلق عند 55.59 دوالر للبرميل 
التعامات  في  مكاسبها  وزادت 
الاحقة على التسوية لتسجل 
أعلى مســتوى لها هــذا العام 

عند 55.80 دوالر.
وينهــي برنــت األســبوع على 
6 باملئة في  مكاســب تزيد عن 
األميركي  اخلــام  حــني صعــد 
أكثر مــن 5 في املئــة، في حني 

إلى نقــص في  يرجــع جزئيــا 
منظمة  بدأت  أن  منذ  اإلمدادات 
البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤهــا، وفــي مقدمتهــم 
روســيا، تخفيضات طوعية في 

االنتاج الشهر املاضي.
ومما يكبــح املعروض مــن اخلام 
أيضــا عقوبــات أميركية على 
النفــط الفنزويلــي واإليرانــي 
وانخفاض في انتاج ليبيا بسبب 

اضطرابات فــي البلد الواقع في 
شمال أفريقيا.

أيضا من  دعما  األســعار  وتلقى 
تنامى الثقة بأن الواليات املتحدة 
والصني ســتتوصان إلى تسوية 
وستســتأنف  التجاري.  لنزاعها 
احملادثات بني البلدين في واشنطن 
اجلانبان  ويقول  املقبل  األســبوع 
إن مفاوضاتهمــا هذا  كاهمــا 
األسبوع في بكني حققت تقدما.

توقف صادرات النفط من االقليم الى ايران

العراق يخفض إنتاج »مجنون النفطي«  إلتزامًا باتفاق أوبك 

إمدادات العراق 
أقل من قدرته 
اإلنتاجية القصوى 
التي تصل إلى نحو 
خمسة ماليين برميل 
يوميا، وذلك تماشيا 
مع اتفاق بين أوبك 
ومصدرين آخرين 
من بينهم روسيا 
لخفض المعروض 
العالمي بهدف دعم 
األسعار

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات مــن مكتب اإلحصاءات 
أمس  )يوروستات(  األوروبي  لاحتاد  التابع 
الســبت أن الفائض التجــاري ملنطقة 
اليورو في الســلع مع بقية دول العالم 
انكمــش العــام املاضي بســبب زيادة 

الواردات.
وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير 
املعدل في دول املنطقة البالغ عددها 19 
دولــة بلغ 194.2 مليار يــورو )219 مليار 
دوالر( فــي 2018، انخفاضــاً من 234.9 

مليار 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام املاضي 
%6.2، في حــني ارتفعت الصادرات 3.7% 

فقط مقارنة مع 2017.
وفي كانون األول املاضي سجلت منطقة 
اليورو فائضاً جتارياً بقيمة 17 مليار يورو، 
انخفاضاً من 24.5 مليار في كانون األول 

.2017

نيويورك ـ رويترز:
قفزت املؤشــرات الرئيســية لألسهم 
داو جونز  املؤشــران  األميركية وسجل 
وناسداك ثامن أسبوع على التوالي من 
املكاســب مع تزايد تفاؤل املستثمرين 
بأن الواليات املتحدة والصني ستتوصان 

إلى حل ينهي حربهما التجارية.
وصعــد املؤشــر داو جونــز الصناعي 
444.04 نقطــة، أو 1.75 باملئة، لينهي 
جلسة التداول في بورصة وول ستريت 
عند 25883.43 نقطــة في حني ارتفع 
املؤشــر ســتاندرد آند بورز500 األوسع 
باملئة   1.09 أو  29.86 نقطــة،  نطاقــا 

ليغلق عند 2775.60 نقطة.
وأغلق املؤشر ناســداك اجملمع مرتفعا 
إلــى  باملئــة،   0.61 أو  45.46 نقطــة، 

7472.41 نقطة.
وتنهي املؤشــرات الثاثة األسبوع على 
مكاســب مع صعود داو جونز 3.1 في 
املئة وســتاندر آند بــورز 2.5 في املئة 

وناسداك 2.4 في املئة.

فرانكفورت ـ رويترز:
أظهرت بيانات رسمية أن واردات أملانيا 
من الغــاز الطبيعــي زادت 9.7 باملئة 
السابق، وهو  بالعام  2018 مقارنة  في 
ما رفع فاتورة االســتيراد بنسبة 23.4 

باملئة.
ووفقا للبيانات التــي أصدرها مكتب 
واردات  بلــغ حجم  التجارة،  احصاءات 
 126 املاضي  العــام  الغاز على مــدار 
مليار متر مكعب في حني بلغت قيمة 
الــواردات 23.7 مليار يورو )26.70 مليار 

دوالر(.
ويستخدم أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز 
في الصناعة والتدفئة املنزلية وتوليد 

الكهرباء.
وتســتورد أملانيا معظم إمدادات الغاز 
من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا 

والدمنرك عبر خطوط أنابيب.

تراجع الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو

صعود مؤشرات بورصة 
وول ستريت

ارتفاع واردات 
ألمانيا من الغاز 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اختتم منتدى االســتثمار الروسي 
السنوي املقام في مدينة سوتشي 
فعالياته أمس، والتي استمّرت ملدة 
يومني، جرى فيها مناقشة نحو 18 
موضوعاً خــال اجتماعات وموائد 
مســتديرة، انتهت بتوقيع عدد من 

االتفاقيات في إطار املنتدى.
في هذا الصدد، أشارت وكالة األنباء 
الروسية إلى أّن »املنتدى خال يومه 
األول اســتقبل نحو 3500 مشارك 

وضيوف وممثلي وسائل اإلعام«.
وألول مــرة فــي تاريــخ املنتــدى، 
الروســية  الصحة  وزارة  نظمــت 
منتدى »اجملتمع الصحي« الذي زاره 
ممثلو 14 دولة، مبا في ذلك »روســيا 
وإيطاليا  واليونان  وأملانيــا  وأرمينيا 
والتفيــا  والصــني  وكازاخســتان 
وجمهورية  وبياروســيا  وهولنــدا 
أوكرانيا وفرنسا واستونيا واليابان«.
وعقــد املنتــدى مبشــاركة رئيس 
دميتــري  الروســي  احلكومــة 
ميدفيديــف، ونائبه دمييتري كوزاك 
رئيس اللجنة املنظمة للمنتدى، أما 
الشــركة املنظمة فهي مؤسسة 

.Roscongress
وأبرمــت فــي منتدى االســتثمار 
الروســي أكثــر مــن 400 صفقة 
بقيمة إجمالية قدرت بنحو 11.46 

مليار دوالر.
وقــال نائب رئيس الوزراء الروســي 
دميتري كــوزاك للصحافيني أمس: 
»املنتدى شهد مشاركة أكثر من 8 
آالف ضيف قياساً بـ5 آالف حضروه 
العام املاضي، ما يعد تقدماً كبيراً«.
ويعّد منتدى االســتثمار الروســي 
الســنوي املنبر التقليــدي لعرض 
واإلمكانيــات  االســثمارات 
الــذي بدأ  االقتصاديــة لروســيا، 
فعالياته اخلميس 14 شباط 2019.

وخال اليــوم األول، عقدت فعالية 
»استثمار الشــباب«، الذي نظمته 
الوكالة االحتادية لشــؤون الشباب 
ومؤسسة امليزانية االحتادية للدولة 
»املركز الروسي لتعزيز ريادة األعمال 
الشبابية«. ويوفر هذا احلدث »فرصة 
إضافية لتحقيــق الذات«، يحصل 
»األدوات  على  خالها،  من  األعضاء 

الازمة لتوسيع نطاق أعمالهم«.
اجلديــر بالذكــر، أّن رواد األعمــال 
الشــباب لديهــم الفرصة حلضور 

برامج األعمال.
كما حضر املشاركون والضيوف في 
بنشاط  الروسي  االستثمار  منتدى 
االســتثمارية«،  املشاريع  »معرض 
التي افتتحت فــي املركز اإلعامي 
الرئيســي فــي سوتشــي، حيث 
واإلمكانات  االستثمار  على  تعّرفوا 

االقتصادية للمناطق.
مناقشــة  متّت  املنتــدى،  وخــال 

بالتنميــة  املتعلقــة  القضايــا 
االجتماعية واالقتصادية في روسيا، 
ومتّ التوصل إلى اتفاقات مهمة، ومتّ 

إبرام العقود ذات املنفعة املتبادلة.
وبالنتيجة جــرى توقيع 8 اتفاقات، 
إذ وقع رئيس مجلــس اإلدارة، مدير 
مؤسسة Roskongress، ألكسندر 

ســتوغليف، اتفاقيتــي تعاون مع 
جامعــة موســكو احلكومية ومع 
جمعية لتنظيــم الصحة العامة، 
وقد حصلت االتفاقيات على عاقة 
مؤكدة ومثمــرة بني الهياكل، كما 
وسعت بشكل كبير نطاق التعاون.
وبحــث ممثلــو احلكومــات ورجال 

األعمال وكبار اخلبراء معاً عن »حّل 
التي تواجهها  للمشــاكل املهمة 
للجميــع  وكان  اليــوم«.  البــاد 
الفرصة ملشــاركة رؤيتهم للوضع 
احلالي، وصفاتهم، وتقدمي اقتراحات 

محددة.
ويُعّد منتدى االســتثمار الروســي 

لـ«عرض  العام،  لهذا  رئيسياً  حدثاً 
للمناطق  االســتثمارية  الفــرص 
الروسية وإجراء مناقشة موضوعية 

حول قضايا التنمية اإلقليمية«.
شــاركت  العملية،  الناحيــة  من 
وأكبــر  البــاد  مناطــق  جميــع 
ما  املنتدى،  في  الروسية  الشركات 
بـ »إجراء حوار مباشر بني  ســمح 

قطاع األعمال واحلكومة«.
الســياحية  التحتية  البنية  وتوفر 
األوملبيــة  للعاصمــة  احلديثــة 
أفضل  املنتــدى  في  للمشــاركني 
والراحة  املنتــج  للعمل  الظــروف 

املمتازة.
يُذكر أّن نتائج منتدى العام املنصرم 
كانت على الشــكل التالي: »أكثر 
من 6000 شــركة مشاركة من 63 
دولة حــول العالــم، 500 متحّدث 
ومديــر من شــركات مختلفة، 55 
املنتدى جرى  وخال  أعمال،  فعالية 
إبرام 538 اتفاقيــة مببلغ جتاوز 794 

مليار روبل نحو 12 مليار دوالر «.
أمنياً، قامت الســلطات في مدينة 
بتشــديد  الروســية  سوتشــي 
إجراءات األمان والســامة لضمان 
منتدى  أيام  خال  املشــاركني  أمن 

االستثمار الروسي السنوي.
وجرى تأمني احلديقــة األوملبية في 
املدينة، وكذلك باملناطق اجملاورة لها، 
إضافة  املشــاركني،  إقامة  وأماكن 
إلى تخصيص أكثر من 100 عنصر 

من الشــرطة لضمــان أمن املطار 
ومحطات السكك احلديد وغيرها.

في تلك  26 متطوعاً  كما شــارك 
بدوريــات في  قامــوا  التعزيــزات، 
املناطق على جســر إميرتينسكايا 
وبرميورســكايا، في حديقة فرونزي. 
إضافــة إلــى ذلــك، عملــت فرق 
الطوارئ فــي املدينــة طيلة فترة 

انعقاد املنتدى.
الروســية  الطوارئ  وزارة  وأفــادت 
بـ«وجود مجموعــة أميركوم التي 
تعمل على ضمان ســامة منتدى 
عدد  ويبلغ  الروســي،  االســتثمار 
أفــراد اجملموعة 724 عنصراً، إضافة 
إلــى 153 آلية، مبا فــي ذلك طائرة 
هليكوبتــر من طــراز MI-8 مزّودة 
بنموذج طبي وستة مرافق عائمة«.
كذلــك، شــارك املتطّوعــون في 
املســاعدة، إذ شــارك نحــو 300 
متطّوع من جامعتني في سوتشي 
االســتثمار  منتدى  أعمــال  خال 
احلركة  رئيــس  بصفته  الروســي. 
التطوعية في فرع سوتشي التابع 
الشــعوب  جلامعــة الصداقة بني 
ورّحب  كوفاليشني،  يوليا  الروسية 
املتطوعون بالضيوف في املناسبات 
في محطــات الســكك احلديدية 
وفي املطار، واملشــاركة في عملية 
االعتماد، واملســاعدة فــي املاحة 
في املركز اإلعامي وخال البرنامج 

الرياضي.

تقـرير

8 آالف مشارك وصفقات بأكثر من 11 مليار دوالر 
منتدى االستثمار الروسي 2019 في سوتشي: 

منتدى االستثمار الروسي السنوي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت دراســة جديدة لتركيز 
الثــروة بصــورة متزايــدة في 
 400 أثرى  أن  املتحــدة  الواليات 
شخص في أميركا، أو 0.00025 
في املئة من الســكان، ميلكون 
أكثــر ممــا ميلكــه 150 مليون 
أميركــي، ميثلــون 60 في املئة 
األقل دخًا، كما أفادت صحيفة 

"واشنطن بوست".
تأتي هذه األرقام عن األميركيني 
األكثــر ثــراء في وقت يشــتد 
الضغــط الذي ميارســه دافعو 
مطالبني  األميركيون  الضرائب 
الثراء  ذوي  على  الضرائب  بزيادة 

الفائق في البلد.
كما وجدت الدراسة التي أجراها 
االقتصادي غابرييل زوكمان، من 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 
أن أثــرى 400 أميركي ضاعفوا 
أوائل  منذ  مــرات  ثاث  ثروتهم 

الثمانينيات.
في هذه األثناء، انخفض نصيب 

60 فــي املئة األقل دخًا من 5.7 
في املئة في عام 1987 إلى 2.1 
في املئة في عام 2014، بحسب 
نقًا  بوست"،  "واشنطن  تقرير 
عن القاعدة البيانية لامساواة 
العامليــة التــي يحتفــظ بها 

زوكمان واقتصاديون آخرون.
الثروة  "تركيز  زوكمــان:  وكتب 
فــي الواليــات املتحــدة عــاد 
على مــا يبدو إلى مســتوياته 
التــي شــوهدت آخر مــرة في 
العشــرينات الصاخبة". ومبا أن 
"الثروة تولــد قوة"، فإن النظام 
السياســي يتأثر بهذا التركيز، 

كما الحظ زوكمان.
وعمل زوكمان مستشارًا لعضو 
مجلــس النــواب الدميقراطية 
إليزابيــث وارن بشــأن خطتها 
ســنوية  ثروة"  "ضريبة  لفرض 
على َمــْن تبلــغ أرصدتهم 50 

مليون دوالر وما فوق. 
أظهرت ثاثة استطاعات على 
اإلنترنت أخيرًا أن نســبة تأييد 

األميركيني  بــني  اخلطــة  هذه 
تتراوح بني 50 و61 في املئة.

ألكســاندريا  حتدثــت  كمــا 
أوكاسيو-كورتيز، عضو مجلس 
زيادة  الدميقراطيــة، عن  النواب 
 70 إلى  احلدية  الدخــل  ضريبة 
في املئــة على من يزيد دخلهم 

السنوي على 10 مايني دوالر.
زيادة  األميركيني  غالبيــة  تؤيد 
الضريبة على األثرياء، بحســب 
االستطاعات. وأظهر استطاع 
أخير أن 76 في املئة من الناخبني 
املسجلني يؤيدون زيادة الضريبة 

على األكثر ثراء.
احلجم  زوكمان  دراســة  قارنت 
الصافي للثــروة، وليس الدخل، 
أي قيمــة كل شــيء متلكــه 
ويشمل  الديون.  ناقص  العائلة 
هــذا املنــزل واألرض والعقارات 
واحلسابات  واألســهم  رة  املؤجَّ
وأي مصالح جتارية،  املصرفيــة 
ممتلــكات  يســتثني  لكنــه 

شخصية، مثل السيارة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  »الغارديــان«  صحيفــة  ذكــرت 
أســماء مالية كبيرة فــي عالم املال، 
مثــل »غولدمان ســاكس« و«جي بي 
مورغان« و«مورغان ستانلي« و«سيتي 
غروب«، نقلت أرصدة قيمتها نحو 300 
مليار دوالر من لندن إلى فرانكفورت.  

ونال مصرف »باركلــي« موافقة على 
نقل 215 مليــار دوالر أخرى إلى دبلن. 
كما نقلــت مصارف »بي إن بي باريبا« 
و«كريــدي أغريكــول« و«سوســيته 
جنــرال« 500 موظًفا مــن لندن إلى 
باريس. وحوَّل بنك »إتش إس بي سي« 
ملكية العديد من فروعه األوروبية من 

اململكة املتحدة إلى فرنسا. 
وما يزيد القلق بشــأن احتفاظ لندن 
ما  يكتنف  الــذي  الغموض  مبوقعها، 

ســيأتي بعد بريكســيت. فحكومة 
تيريــزا ماي دخلــت املفاوضــات مع 
على  احلصــول  من  واثقة  بروكســل 
املالية  والشــركات  للبنــوك  تخويل 
البريطانية بأن تواصل تقدمي خدماتها 
في عمــوم بلدان االحتــاد األوروبي من 
دون حاجة إلى موافقــات جديدة من 

األجهزة الرقابية للبلدان املضيفة.  
لكن االحتاد األوروبي لم مينح هذا احلق 
للبلدان غيــر األعضــاء، إال إذا كانت 
تنتمــي إلــى املنطقــة االقتصادية 
األوروبية، مثل النروج.  فالعضوية في 
متنح  األوروبية  االقتصاديــة  املنطقة 
حقوًقا، مثلما تترتب عليها التزامات، 
منهــا قبول الضوابــط املالية لاحتاد 
األوروبي. وفي حال نشــوء نزاع، تقبل 
دول املنطقة االقتصادية األوروبية قرار 

محكمة العــدل األوروبية. وهذا ما ال 
يوافق عليه مؤيدو بريكسيت.  

إال أن خبــراء يحذرون من االســتهانة 
مبواطن القــوة التي حتتفظ بها لندن. 
يكتب البروفيســور بــاري آيكنغرين، 
أستاذ االقتصاد في جامعة كاليفورنيا 
في  الســابق  واملستشــار  بيركلي  ـ 
الدولــي، في صحيفة  النقد  صندوق 
»الغارديان«، قائًا إن لندن اكتســبت 
دورهــا الدولي املتميز فــي عالم املال 
الوقت  الثامن عشر. ومبرور  القرن  منذ 
نشأت باالرتباط مع املصارف منظومة 
من اخلدمــات الداعمــة يعمل فيها 
والقانونيني  احملاســبني  جيــش مــن 
واملستشارين وغيرهم ممن سيكون من 
الصعب إعداد كوادر بديلة منهم في 

وقت قصير.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلســكان، البدء 
بإنشــاء منفذ ”عرعر“ احلدودي اجلديد، 
في منطقة عرعــر العراقية الرابطة 

مع حدود السعودية.
وقالت مديرية النخيب التابعة للوزارة، 

في بيان إن ”املديرية شــرعت بإنشاء 
مجمــع جديد على أرض مســاحتها 
547 دومنًا، يضم املرافق احلكومية كافة 
للدوائر اخملتصة بعملها في املنافذ من 
وآخر  جمارك وجوازات وحجــر صحي 

بيطري ومباٍن إدارية أخرى“.

وأضــاف البيــان أن ”البنــى التحتية 
مولدات  نصــب  ستشــمل  للمنفذ 
القدرة الكهربائيــة، ومحطات حتلية 
ماء، ومركزًا صحًيا وجامًعا إلى جانب 
أجهزة الفحص باألشــعة والساحات 

والطرق“.

»االسكان«: البدء ببناء منفذ حدودي مع السعودية

400 أميركي ثري يملكون أكثر من 150 
مليون مواطن أقل ثراًء

قلق بالغ على مستقبل لندن كمركز
 مالي عالمي بعد بريكسيت

قوة الثروة تؤثر في النظام السياسي



د. سامر مؤيد عبد اللطيف

لم يبالغ من وصف الدســتور بكونه 
وثيقة التامني على حياة الشــعوب، 
طاملــا ارتقت قواعــده الى قمة هرم 
القانونــي، لتنظــم عالقة  البنــاء 
مرجعا  وتكون  بشــعبها،  السلطة 
لشرعية سائر القوانني والتشريعات 

في الدولة.
 غير ان هذا الدستور صناعة بشرية ال 
ميكنها بلوغ الكمال، مهما اجتهدت 
صياغة  في  التأسيســية  السلطة 
نصوصه، فما ينتج عن قاصر، ال ميكن 
اال ان يكون قاصرا، وما جاء في زمان، 
ال ميكنه مجاراة التغيير والتطور في 

االحوال واالوضاع في كل االزمان. 
القصــور  ســمة  تفاعــل  ومــن 
الكوني  التطور  التشريعي مع سنة 
الدســتوري  لإلصالح  احلاجــة  تنبع 
الذي ال ميكن حصره -مهما اتسعت 
والتصور-مبجموعــة  االدراك  حــدود 
تتضمن  التي  واالجــراءات  اخلطوات 
كليا  الدســتورية  النصوص  تعديل 
احلاجات  يلبي  مبا  او جزئيا، وتطويرها 
والطمــوح ويحقق نقلة نوعية على 
بعد  النصوص  تلك  تطبيق  مستوى 
معاجلة القصور فيها، بل ان االصالح 
الوصف  ذلــك  يتعدى  الدســتوري، 
ليضحى عملية معقــدة من طابع 
تنتج من شراكة  تراكمي وشمولي، 
بني احلاكم واحملكوم وتفاعل وتعاضد 
قوى وجهود عدة جهات ومؤسسات 

حكومية وغير حكومية. 
ونتيجــة لهــذا التصــور، تواجــه 
مهمة البحث فــي طبيعة االصالح 
الدســتوري سلسلة من االشكاالت 
التــي  والقانونيــة  الفلســفية 
طمســت احلدود الذهنية الواضحة 
لتشخيص كنه هذا املفهوم، تتقدم 
تلك االشــكاليات، مشــكلة إدراك 
وتوصيف االليــة التي حتكم عملية 
االصــالح عبر اثــارة تســاؤل مفاده 
هــل ان االصالح الدســتوري عملية 
تراكميــة ممتــدة اجلــذور ومتعددة 
االجــراءات واملراحل واالبعــاد ام انه 
مرحلــة انتقالية متــر عبرها الدولة 
ونظامها السياسي متهيدا لالنتقال 

الى ضفة احلرية والدميقراطية؟ 
للتجارب  املوضوعــي  وبالتحليــل   
التاريخيــة والواقعيــة التي مر بها 
االصالح الدســتوري في دول العالم 
الطابع  ادراك  لنــا  املتحضر، ميكــن 
النسبي املتغير للمسار الذي مير عبره 
االصالح واالساليب التي يركن اليها 
في حتقيق غاياته؛ فتارة يأخذ االصالح 
الدستوري طابعاً تراكمياً ممتد اجلذور، 
يعبر عن إرهاصــات الواقع وتطوراته 

وتطور الوعي السياسي واالجتماعي 
للشــعب والنخبة احلاكمة، فيكون 
سمًة وطابعاً مميزاً ومالصقاً ملثل هذه 
الدولة؛ ليتخذ بهــذا الوصف طابع 
العملية التراكمية واملتعددة االبعاد 
واملراحــل، فهي عمليــة العتمادها 
سلســلة من االجراءات والتفاعالت 
أنها  مثلمــا  واالراديــة،  الظرفيــة 
تراكمية، لكونها تتطور عبر ســنني 
وحقــب طويلة لتنضــج مع نضج 
على  الفعلية  ومخرجاتــه  الوعــي 
ارض الواقــع، ثم إنهــا )اي العملية 
االصالحية( ال تســلك الــى غايتها 
في تغيير الدســتور وتطويره سبيالً 
واحــداً أو تتخذ بعــداً احادياً متفرداً 
وال حتى انها تنتهي الى غاية واحدة، 
بل تتعــدد ســبلها وأبعادها بتعدد 
موضوعات الدســتور وما يعبر عنه 
من جوانب مختلفــة حلركة اجملتمع 

وتطوره. 
ثــم إن عملية االصالح الدســتوري 
باحملصلــة االخيرة، عمليــة متعددة 
املراحــل لكونها تنشــأ مع نشــوء 
الوعــي باحلاجة للتغييــر والتطوير 
لدى العامة او النخبة، ثم تتطور مع 
تطور االرادة واملسعى إلدراك التغيير، 
لتصب فــي محطتهــا االخيرة في 
قنوات الدستور وقواعده اذ تعبر عن 
واركانه ونضج  الوعي  اكتمال صورة 
اجملتمع  التي قطعها  التطور  عملية 

لبلوغ هذه النتيجة.
 باملقابــل يزودنــا تاريــخ التجــارب 
الدستورية في العالم مبعني يدفعنا 
الى االستنتاج بأن االصالح الدستوري 
قد يتشــكل في ســياق أو يقع حتت 
طائلــة متغيرات ظرفيــة وحاجات 
آنية طارئة، وغالبا ما يكون االصالح 
-دســتورياً كان ام سياسياً- في هذه 
االحوال تعبيرا ًعن استجابة آنية من 
احلاكم لضغوطات ومطالب شعبية 
او حتى خارجية في التغيير والتطور، 
فــال تتغلغــل جــذوره فــي الوعي 
االجتماعي، وال ميتد أثره للمستقبل 
البعيد، وفي أحيان يعبر عن إجراءات 
شــكلية ذات طابع محدد )دستوري 
اجتماعــي  حتــى  او  سياســي  او 
واقتصادي( يتخذها احلاكم إلسكات 
او تطمني مخاوف اجملتمع  الشــعب 
الدولي لضمان بقاءه في الســلطة 
واضفــاء طابعا من الشــرعية على 

نظام حكمه. 
وبكل االحوال، ســواء جتذرت عملية 
او  االصــالح الدســتوري وامتــدت، 
انقطعت جذورهــا وارتهنت بظروف 
آنية، فإنها ال تخرج عن كونها عملية 
شــرعية إجرائية تســتهدف تغيير 
يتناسب  مبا  الدســتور  مواد  وتطوير 
مع التطورات فــي اجملتمع والعملية 
دوافعها  تعــددت  وإن  السياســية 

وظروفها. 

االصالح الدستوري وسيلة 
للتغيير أم غاية له؟

 بيد أن هذا اجلدل ال يقطع دابر الشك 
في حتــري كنه االصالح الدســتوري 
الســيما مــع مواجهة ســؤال آخر 
مفاده هــل أن االصالح الدســتوري 

وسيلة للتغيير أم غاية له؟ 
 ثمــة مــن يدعــي بــأن االصــالح 
الدستوري هو ثمرة ومحصلة ملراحل 
ومحطات وإرهاصات عدة تتفاعل في 
نطاق الوعي االنساني وواقعه املتغير 
لتصل ذروة تطورها في رحاب الدستور 
باعتبــاره أســمى وثيقــة قانونية 
واجتماعيــة في الدولة تســتخدم 
لترجمــة مــا يعيشــه اجملتمع من 
الدستوري  االصالح  فيكون  تطورات؛ 
ومحصلة  نتيجــة  البــاب  هذا  من 
االمة  التطور لضمــان حق  لعملية 
فــي التغييــر وتوثيقه في أســمى 
وثيقة وعهد سياســي هو الدستور.   
مــن زاوية أخرى يتــم وضع اإلصالح 
الدســتوري في سياق الوسيلة التي 
تصبو لتحقيق غايات أســمى وأبعد 
وأوسع مدى؛ إذ سيكون الدستور وما 
يلحق به من تغييرات منطلقاً وإطاراً 
عملية  النطالقــة  املشــروعية  من 
تغيير أوسع وأكثر امتدادا في الزمان 
واجملــال، أي بعبارة اخــرى إن االصالح 
اللبنة االولى  الدســتوري ســيضع 

والقاعدة القانونية لعملية االصالح 
وغيــره  واالجتماعــي  السياســي 
من مــدارات االصــالح، أو إنه القناة 
القانونية التي متر عبرها كل صنوف 
االصالح التي ترومها االمة للنهوض 
بواقعها املتردي او حتسني ما هو قائم 

مهما انطبق عليه من وصف.
 ومن حصيلة ما تقدم ميكن مسايرة 
الــرأي الثاني الذي يــرى في اإلصالح 
الدستوري مرتكزاً ومنطلقاً لإلصالح 
التغيير والتطور  ال غايًة له، فحركة 
فــي الواقــع ال تنتهــي بالوثيقــة 
الدســتورية وإمنا تسترشد وتهتدي 
بها ألطــوار أكثر تقدمــاً في حركة 
هذا الواقع، وبــكل االحوال، فال عبرة 
للنصــوص مبعزل عن الواقــع إذا ما 
وكم من  اليــه،  انقطعت ســبلها 
الدســاتير وضعت لتهمل او تنتهك 
أن هذه  برغــم  حرمــة نصوصهــا 
االخيرة ال يعتريهــا القصور لوال أن 
إرادة احلاكمني قــد انصرفت عنها أو 
أن تيارات الواقع وظروفه الصعبة قد 
جتاوزتها وحكمــت عليها باالحتقار 

واالهمال.
 بيــد أن االمــر األكثــر محورية في 
بحــث طبيعة اإلصالح الدســتوري 
يقع في مجــال احلكم على االصالح 
الدستوري بكونه من طبيعة قانونية 
او سياسية او مختلطة بني االمرين. 
ومثل هــذا اجلــدل ســيعيدنا الى 

اجلدل التقليدي الــذي قدمه الفقه 
الدســتوري حول طبيعــة القواعد 
الدستورية طاملا إن الكالم يدور بشأن 
الدســتور وان كان ذلك مــن نافذة 

إصالحه وتقوميه.
 فيكون االصالح الدســتوري كمثل 
قانونية  من طبيعة  الدستور  قواعد 
القوانني  الدستور صرح  اعتلى  طاملا 
ومنحها الشــرعية، واتخذ طابعها 
والتجريد؛  واالطــالق  العمومية  في 
كما اتخــذ على غرارها )اي القوانني( 
والعقاب  والتنظيــم  االمــر  منحى 
-بصفته املعنوية علــى اقل تقدير- 
الــذي تنضبط بــه حركــة الواقع 
وعالقاته فهو االطــار القانوني الذي 
باحملكوم  احلاكــم  عالقــة  يحكــم 
وينظــم عمل الســلطات واحلقوق 
واحلريات، واالصالح مــن هذا املنظار 
ما هــو اال معاجلة لهــذه املنظومة 
القانونيــة العليــا، وجتديد لنســق 
الشرعية التي حتتكم اليها فعاليات 

الدولة ومؤسساتها. 

االصالح الدستوري
 نهج سياسي

 من جانــب آخر فثمة مــن يرى في 
االصالح الدســتوري نهجاً سياسياً 
طاملا انــه يعبر عن ارادة ورؤية وتطلع 
صاحب السلطة السياسية لتطوير 
بنية واداء املؤسسات السياسية في 

الدولة عبر تطوير قواعد الدســتور؛ 
السيما وإن الدســاتير منذ نشأتها 
سياســياً  ومدلوالً  معنــى  حملت 
حينما استعملت كوسيلة لتكريس 
وعبرت  واحلزب،  والفئة  الفرد  سلطة 
قواعده عن اختيارات ورؤى سياسية 
فيكتســب  الســلطة؛  ميلــك  ملن 
اإلصالح الدستوري تبعاً لذلك صفًة 
إرادة وقرارٍ  نابع من  سياسيًة، لكونه 
سياســي ينشــد تطويــر نصوص 
الدســتور مهمــا كانت مســببات 
يســتهدف  ولكونه  القــرار،  هــذا 
السياســية  املؤسســات  تطويــر 
إلدامة شرعية واســتمرار السلطة 
السياسية بالنتيجة النهائية وهذه 

كلها امور من طابع سياسي. 
 ان املوضوعية تقودنــا لتبني الرؤية 
التي متــزج بني الطبيعــة القانونية 
والطبيعــة  الدســتوري  لإلصــالح 
السياســية، فان هــذا االصالح وإن 
نبع من إرادة سياســية ومر بتطوير 
موضوعــات سياســية فــي بعض 
من  أهــداٍف  ولتحقيــق  جوانبهــا 
بينها إدامة وجتديد شــرعية النظام 
السياســي واســتمراره، فــان هذه 
العملية حتتكــم الى قواعد القانون 
وإجراءاته وتعبر عــن ذاتها بنصوص 
مــن طبيعة قانونية، تــودع في منت 
وتؤطر على وفق  لتنظم  الدســتور، 
في  الفعاليات  قانونــي كل  نســٍق 
الدولة ومتنحها صفة الشرعية وهي 

أمور من طبيعة قانونية.
 وبكل االحــوال، ال ميكن جتاوز احملتوى 
االنســاني والطبيعــة االجتماعية 
لإلصالح الدســتوري بداللــة القوة 
الدافعــة )اجملتمع( واحمليط املؤثر فيه، 
وكذلــك بداللــة املوضوعــات التي 
يعاجلها ذلك االصالح والتي قد تكون 
موضوعــات ذات طابــع اجتماعــي 
الســيما وان من بني قواعد الدستور 
وموضوعاته تلــك النصوص املعنية 
باحلياة االجتماعيــة لألفراد، واالكثر 
من هــذا وذاك ينبغي ان ال ننســى 
االصالح  يبتغيــه  الــذي  الهدف  أن 
ومغزاه  يفارق محتواه  لن  الدستوري 
فيكتسب  واالجتماعي،  االنســاني 
حصيلة  مــن  الدســتوري  االصالح 
تفاعــل كل تلك املعطيــات طابعه 
االنساني واالجتماعي عندما يسعى 
الــى ضمــان التناغــم بــني النص 
الدستوري والواقع االجتماعي املتغير 

ويحقق اهدافه. 

اللطيــف  د. ســامر مؤيــد عبــد 
باحث فــي مركز الفــرات للتنمية 

والدراسات اإلستراتيجية
www.fcdrs.com

ج. برادفورد ديلونغ
 

بيركيلي

 خالل العشر ســنوات األخيرة، عاش 
السياســيون في الشــمال العاملي 
حالة من اجلنون بسبب اخلوف املبالغ 
فيه من ديون احلكومة وعجزها، لكن 
هناك مؤشران يدالن على أن هذا األمر 

سيتغير في األخير.  
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، 
قرأت عمودا بشأن البريكسيت لكني 
روجــوف البارز وذو االطالع الواســع، 
كتبه في جريدة ســانداي تاميز التي 
تصدر في لندن، ورمبا أكثر ما اشتهر 
به روجوف، تصريحاته التي أدلى بها 
في وقت سابق من هذا الشهر، والتي 
يقول فيها أن احلكومات ال ينبغي أن 
تتجاوز نســبة %90 مــن  الدين إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي، لكن جيف قال 
أنه  » لم يتضــح »له« أبدا ملاذا على 
اململكة املتحدة القلق بشأن تقليص 

عبء الناجت احمللــي اإلجمالي لديونها 
»حاليا %84«، نظــرا للنمو املتواضع، 
وارتفاع مستوى عدم املساواة و..........

تراجع .........معدالت الفائدة........«  
وأتى هذا بعد مقال للفاينانشل تاميز 
في  غريلي  برانــدن  الصحافي  كتبه 
أواخر الشــهر املاضي، وقال فيه أنه 
»تلقى رســالة إلكترونيــة تعبر عن 
اخلوف« من جلنــة امليزانية الفدرالية 
في  وهي مؤسسة قدمت  املسؤولة، 
أحد األيام جائزة للمســؤولية املالية 
لبول ريان، الذي كان آنذاك رئيس جلنة 
ميزانيــة مجلس النــواب األميركي. 
وفي رســالتها، حذرت جلنة امليزانية 
الفيدرالية املسؤولة من »سوء تأويل« 
خطاب ألقاه أستاذي سابقا أوليفيي 
بالنتشــارد أمام اجلمعية االقتصادية 
األميركيــة، والذي قال فيه بشــكل 
أساســي أن الديــون العمومية أداة 
ينبغي على احلكومات اســتعمالها 

عند الضرورة.  
وما يتحدث روغوف وبالتاشــارد عنه 
اليــوم هو اقتصاديــات التأمني، وفي 

الواقــع، دائما ما أجــد صعوبة في 
تصديق أن أي شخص قد يعارض هما 
بقوة، فكلما توقــف القطاع اخلاص 
عن إنفاق ما يكفي لُيبِقى مســتوى 
البطالة منخفضا وتســهل عملية 
البحث عــن عمل، اضطــر القطاع 
العــام لســد الفجوة فــي إجمالي 

الطلب. 
والطريقــة االعتياديــة للقيام بهذا 
هي أن يشتري البنك املركزي سندات 
مالية، مبا في ذلــك، من لديه فائضا 
في املال لتعزيز نفقاتهم، لكن عندما 
الفائدة من املستوى  تقترب معدالت 
األدنى، تتراجع رغبــة القطاع اخلاص 
في إنفــاق املزيد من األمــوال وليس 
في احلفاظ عليهــا، وفي هذه احلالة، 
باحملفز  النقــدي  احملفز  ينبغي دعــم 
املالي: مبعنى آخر، أن تشتري احلكومة 

أشياء بشكل مباشر.
وقــد يــؤدي هــذا إلى مخــاوف من 
ارتفــاع »مبالــغ فيه« فــي الديون، 
وســيصبح بالتالي، إصدار املزيد من 
الديون لتمويل املشــتريات اإلضافية 

للحكومة صفقة ســيئة، حتى ولو 
طان ذلك ســينهض بفرص الشغل، 
فقط  سيئة  ستكون  الصفقة  لكن 
إذا اضطرت احلكومة لالقتراض مبعدل 
فائدة مرتفع، كما كان عليه االمر في 
بداية التسعينيات من القرن املاضي، 
وســتكون الصفقــة خطيرة فقط 

إلى درجة أن احلكومة قد تضطر إلى 
تأجيل دفع ديونها مبعدل فائدة مرتفع، 
وبالتالــي، سيرســل ســوق الديون 
إشــارة عندما يصبــح ضروريا احلد 
من مســتوى العجز، وتقليص نسبة 

الديون إلى الناجت احمللي اإلجمالي.  
وقد تبدو قاعدة قياس تكلفة الديون 
بســيطة  احملددة  الفائــدة  مبعــدل 
العقد  ذلك، خــالل  ومــع  وواضحة. 
األخير- وإلى حد الســاعة- تعتبرها 
املناقشــات العامــة في الشــمال 
العاملــي  هامشــية، وهــذا اعتقاد 

كينيزي مفرط«.  
وبدأت تظهر هذه األزمة بنحو كامل 

في يناير/كانون الثاني، 2010. 
في مســاء ذلك اليوم، في خطاب له 
أوباما  باراك  أعلن  االحتاد،  بشأن حالة 
الذي كان رئيسا آنذاك أنه حان الوقت 
أن تتحكــم احلكومة فــي نفقاتها، 
وأنه ســيجمد نفقات احلكومة، وأنه 
سيستعمل حق الفيتو في القوانني 
التي وافق عليها البرملان ذي األغلبية 
الدميقراطيــة آنــذاك والــذي تعدى 

اخلطوط احلمر التي وضعها، وفي ذلك 
الوقــت، كان أول رد لــي هو التهديد 
بالفيتــو ضــد كل مــن املالزمــني: 
املتحدث باسم البرملان نانسي بيلوزي 
وقائد مجلس الشــيوخ هــاري ريد، 
كانــت طريقة فريدة من نوعها لبناء 
حســن الصلة بني األحزاب،  وطريقة 
لم يســمع عنها من قبل للحفاظ 
على حتالف حكامة يقوم بوظيفته.    
ويقول من كان يعمل في السياســة 
االقتصادية ألوباما ســابقا أن أوباما 
وأحسنهم  احلكام منطقا  أكثر  كان 
تصرفا في النصف األول من العشــر 
سنوات األخيرة، وهم على حق، لكن 
خطاب أوباما –الذي ألقاه عندما كان 
معــدل البطالة في الواليات املتحدة 
األمريكية فقــط -%9,7والذي عارض 
مالحظــة كينيز لعــام 1937 والتي 
تتجلى في أن » االنتعاش االقتصادي 
هو الوقت املناســب للتقشــف في 
اخلزينــة وليس الركود، مؤشــر قوي 
على تلك الفتــرة التي عرف مخاوف 

بشان الديون.

لم يتضح لي بعد ملاذا بدأ الشــمال 
العاملــي يرفــض فجــأة القواعــد 
الواضح  ومن  األساسية.  االقتصادية 
لتكلفة  مقياس  الفائــدة  معدل  أن 
أيضا  الواضح  ومــن  والعجز.  الديون 
أن سياســة التقشف ال تليق عندما 

يكون معدل البطالة مرتفعا.
 لكن مع تدخل أشخاص مثل روغوف 
وبالنتشــارد، لدي أمل اآلن أن يتذكر 
املســتقبل  في  االقتصاديون  اخلبراء 
األحــداث املؤســفة التــي عرفتها 
العشر سنوات األخيرة واحليلولة دون 

أن تتكرر.     

ترجمة نعيمة أبروش    
يشــغل جي. درادفورد ديلونغ، نائب 
مســاعد ألمني اخلزينــة األميركية 
ســابقا، منصــب أســتاذ لعلــوم 
االقتصاد في جامعة كليفوؤنيا في 
بيركلي وباحث مشارك في املكتب 
الوطني للبحوث االقتصادية.                   

Project Syndicate
 www.project-syndicate.org

هاني حبيب
 

قبل عام بالضبط، أعلن وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف، أمام منتدى 
في  الدولي للحوار، وحتديداً  »فالداي« 
19 شــباط 2018، أن بالده مستعدة 
الســتضافة محادثــات ســالم بني 
فلسطني وإســرائيل من دون شروط 
مســبقة، كان هذا التصريح ترجمة 
مكررة إلعالن الرئيس الروســي قبل 
خمس ســنوات وحتديداً فــي الثاني 
دعوتــه   ،2013 األول  تشــرين  مــن 
الســتئناف االتصاالت املباشــرة بني 
فلســطني وإســرائيل، بهدف إيجاد 
حل طويل األمد للنزاع الفلسطيني 
ـ اإلســرائيلي، وان روســيا ستكون 

ضامناً ملثل هذا احلل.
كان الرفــض املســتمر مــن قبــل 
رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية ألي 
دور روســي إزاء امللف الفلســطيني 
األساســية  العقبة  اإلســرائيلي  ـ 

أمام جهود موســكو للعب دور مهم 
الذي ترى إســرائيل  امللف،  على هذا 
أنه محصور فقــط بالدور األميركي، 
هذا الــدور الذي لم يعــد قائماً بعد 
احملتلة  بالقدس  واشنطن  اعترفت  أن 
عاصمــة للدولة العبريــة، واملوقف 
دور  ألي  متاماً  الرافض  الفلســطيني 
في عملية الســالم من قبل الواليات 
بحل  التمسك  إلى  والداعي  املتحدة 
الدولتني، انطالقاً من قرارات الشرعية 
الدولية. فشلت موسكو في أن يكون 
لها أي دور في عملية الســالم على 
امللف الفلســطيني ـ اإلســرائيلي 
برغــم محاوالتهــا املســتمرة، ولم 
اجلانب  تتمكن مــن الضغط علــى 
اإلسرائيلي للقبول بهذا الدور، برغم 
عالقاتها وتنسيقها مع دولة االحتالل 
اإلســرائيلي على الساحة السورية، 
نحو  الروســية  القيادة  توجــه  ورمبا 
لعب دور ممكن في سياق العمل على 
الســاحة الفلســطينية الداخلية، 

مــا دفعها إلى تعويــض، مهما كان 
ضئيالً، عن هذا الفشــل، لهذا كانت 
الفلســطينية  للفصائل  دعوتهــا 
لعقد مؤمتر موسكو من خالل معهد 
االستشــراق الروســي التابع لوزارة 
أن يصدر  واملتوقع  الروسية،  اخلارجية 
»بيــان موســكو« يــوم األربعاء في 
نهاية هذا املؤمتر. واقع األمر، أن جميع 
الفصائل الفلســطينية رحبت بدور 
روسي في هذا السياق، مع معرفتها 
األكيدة، أن هذا الدور، برغم أهميته، 
لن يكون له التأثير الكافي لتسجيل 
اختراق على ملف املصاحلة الداخلية، 
هذه الفصائل، اعتبرت الدور الروسي 
»مكمالً« للدور املصــري، وهي عبارة 
تأتــي في ســياق اجملاملــة أكثر من 
كونها رهاناً على هذا الدور في كسر 
اجلمود بشــأن هذا امللف، وكما واجه 
الدور الروســي، االحتــكار األميركي 
فــي عملية التســوية مــن اجلانب 
اإلســرائيلي، فإنــه في واقــع األمر، 

يواجه، في سياق اجلهود نحو مصاحلة 
فلسطينية داخلية، االحتكار املصري 
لهذا امللــف، مع الفارق األساســي 
األميركي  االحتــكار  أن  واجلوهــري، 
ينساق إلى جانب الرؤية اإلسرائيلية، 
بينما الدور املصري، يلعب دورا متوازناً 
بهدف إزالة العقبات من أمام اجلهود 

الرامية إلنهاء حالة االنقسام.
لهذا، لم يكن من املفترض أن تشكل 
حوارات موسكو، أي رهانات حقيقية 
لتجاوز اخلالفات الفلســطينية التي 
ما تزال حتــول دون التوصل إلى إنهاء 
حالة االنقســام، في الوقت الذي ما 
تزال فيه القاهــرة، عاجزة، برغم كل 

أدوات الضغــط، واملصالــح األمنية 
والسياســية املرتبطة بهــذا الدور، 
اختــراق حقيقي في  عن تســجيل 
أن  امللــف الشــائك.واقع األمر،  هذا 
أي اختــراق عملي في ملف املصاحلة 
بالدرجــة  يعــود  الفلســطيني 
األساســية إلى اجلانب الفلسطيني 
نفسه، األطراف األخرى، وعلى رأسها 
جمهوريــة مصــر العربيــة، وحتى 
روسيا، ميكن أن تلعب دوراً في إسناد 
ودعم إلزالة أسباب اخلالف، لكن دورها 
ســيظل محصوراً في هــذا اإلطار، 
وبالتالي فإن العقبة األساسية أمام 
عمليــة املصاحلة هي فلســطينية 
فإن  وعليــه،  واجلوهر،  األســاس  في 
أي دور داعــم ومســاند يســتوجب 
احلّث والعمــل، على تنفيذ االتفاقات 
الســابقة خاصة تلك التــي رعتها 
القاهرة، وأهمها االتفاق األخير أواخر 

العام 2017.
إن موسكو ترى في هذا املؤمتر، تأكيداً 

علــى موقفهــا املســاند للقضية 
الفلســطينية، وهــي إذ تتفحــص 
إمكانيــات أن تلعــب دورا مهما إزاء 
هذا امللف فهي ترى في ذلك مواجهة 
شــاملة مع الواليــات املتحدة، على 
ضوء مؤمتر وارسو الذي حتاول الواليات 
وفي ســياق  خاللــه،  من  املتحــدة 
املواجهة مع إيران، تشكيل إطار عربي 
داعم ملواقفها حتت ما يسمى »الناتو 
العربي« والذي يشــكل انتقاصاً من 
الدور الروســي املتنامي في املنطقة 
انطالقاً من الساحة السورية، املوقف 
الروسي الرافض لصفقة القرن ونقل 
الســفارة ومؤمتر وارســو، من شأنه 
أن يوفــر أرضية صاحلة لدور روســي 
العربية  املواقــف  من  أكثــر  يقترب 
املعلنة، واملوقف الفلسطيني املعلن 

والصادق!

ينشــر باالتفــاق مع جريــدة االيام 
الفلسطينية
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التحليل الفلسفي لطبيعة إالصالح الدستوري

أعراض مرض الخوف من الديون

ماذا تريد موسكو من احتضان حوارات الفصائل الفلسطينية؟!

جانب من اجتماعات البرملان
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ترجمات

قصيدة الشاعر: بيلي كولينز
ترجمة عادل صالح الزبيدي

 
أرسطو

هذه هي البداية
ميكن ألي شيء تقريبا أن يحدث

هذا هو املكان الذي جتد فيه
خـَلَق الضوء، سمكًة تتلوى فوق اليابسة

املفقود( على  )الفردوس  األولى من  الكلمَة 
صفحة فارغة

تأمل بيضًة، أول احلروف
امرأة تكوي املالبس على خشــبة مســرح 

فارغة
بينما ترتفع الستارة الثقيلة

هذه هي البداية احلقيقية
الراوي بصيغة املتكلم يقدم نفسه

يخبرنا عن أصله
مغنيــة الســوبرانو املتوســط تقف في 

الكواليس
هنا يتدارس املتسلقون خريطة

او يرفعون جواربهم الصوفية الطويلة
ـُــلك،  هذا في وقت مبكر، سنوات قبل الف

فجرا
صورة حيوان يجري تلطيخها

على جدار كهف

ولم تتعلموا الزحف بعد
هذه هي البداية، االفتتاحية بيدق يتحرك 

بوصة الى األمام
هذه ليلتك األولى معها

ليلتك األولى بدونها
هذا هو اجلزء األول

حيث تبدأ العجالت بالدوران
حيث يبدأ املصعد بالصعود

قبل أن تتخلع األبواب
***        

هذا هو املنتصف
كان لدى األمور وقت كي تتعقد

تصبح بحالــة فوضى، حقا. لــم يعد أي 
شيء بسيطا

منت املدن على امتداد األنهار
يتزاحم فيها الناس متقاطعة غاياتهم

مليــون من اخلطط، مليون مــن النظرات 
الغاضبة

اخليبة تنزل حقيبته عن كاهله هنا
وتنصب خيمته املتهرئة

هذا هو اجلزء الصعب حيث تتقد احلبكة
حيث ينقلب احلدث بغتة

أو ينحرف باجتاه عنيف
هنا يخصص الراوي فقرة طويلة

عن سبب عدم رغبة مرمي بطفل ادوارد
احدهم يخفي رسالة حتت وسادة

هنا يرتفع اللحن نحو ذروة
أغنية عن اخليانة مطعمة باالنتقام

وفريق املتسلقني محاصر فوق نتوء صخري
في منتصف سفح اجلبل

هذا هو اجلسر، التعديل اللحني املؤلم
هذا هو معمعان األحداث

يحتشد الكثير جدا في املنتصف
قيثارات اسبانيا، أكوام األفوكادو الناضجة
األزياء املوحدة الروسية، احلفالت الصاخبة

القبالت على شواطئ البحيرات، منازعات 
تسمع من وراء جدار

أكثر ممــا نســتطيع تســميته، أكثر مما 
نستطيع التفكير فيه

***      
وهذه هي النهاية

السيارة تخرج عن الطريق
النهر يفقد اسمه في بحر محيط

اخلطم الطويل للحصان الذي التقطت له 
صورة فوتوغرافية

وهو يلمس شريط النهاية األلكتروني
هذه هي آخر كلمــات اخملطوطة، آخر فيل 

في االستعراض
الكرسي املدولب الفارغ

احلمائم حتلق هابطة في املساء
هنا يضج املسرح باجلثث

يقود الراوي الشخصيات نحو زنازينها

واملتسلقون في قبورهم
ها أنا أضع النقطة
وأنت تغلق الكتاب

انها سيلفيا بالث في املطبخ
والقديس كليمنت واملرساة حول عنقه

هذه هي الِكـسرة األخيرة
تتضاءل إلى ال شيء

هذه هي النهاية، وفقا ألرسطو
ما كنا نحن جميعا ننتظره

ما يؤول إليه كل شيء
املصير الذي ال نستطيع أن نتمالك أنفسنا 

من تخيله
بريق ضوء في السماء

قبعة على مشجب، وخارج الكوخ، األوراق 
املتساقطة

.........................
بيلي كولينز: شــاعر أمیركي من موالید 

یتمیــز  عــام ١٩٤١   نیویــورك  مدینــة 
شعره بكســر  جمیع األشكال واألوزان 
التقلیدیة فهو یكتب شعرا متحررا من 
جمیع القیود وله أیضا آراء حول الغموض 
في الشــعر وتعقید الشــكل الشعري 
وفــي تأویــل القصائــد یعبــر فیها عن 
انحیازه إلى البســاطة ووضوح التعبیر 
والشــعر الذي یســهل فهمه معترضا 
علــى الشــعر الــذي یكتبه الشــعراء 
لغیرهــم من الشــعراء ولیــس جلمهور 
عریض من القراء.  شغل كولينز منصب 
شاعر الوالیات املتحدة بین عامي٢٠٠١ و 
2002 وخالل فترة إشــغاله هذا املنصب 
حرر مختارات شعریة بعنوان )شعر ١٨٠( 
تتألف مــن ١٨٠ قصیدة علــى عدد أیام 
السنة الدراسیة. وهي مجموعة یسعى 
كولینز من خاللها إلى إیصال الشعر إلى 
أكبر عدد من طالب املدارس وإشاعته بین 

الشباب واملراهقین.
نال كولينز جوائز عديدة على مجموعاته 
الشــعرية وفيما يأتي بعــض عناوينها: 
)قصائــد فيديــو( 1980؛ )التفاحة التي 
أدهشت باريس( 1988؛ )فن الغرق( 1995؛ 
)اإلبحــار وحيدا حــول الغرفــة( 2001؛ 
2002؛ و)املتاعب التي  )تســعة خيــول( 

يثيرها الشعر وقصائد أخرى(( 2005.

أرسطو

دراسة

إصدار 

الدخول في غمار هذا النص:
) الى والَدّي..

وإلى أُختي الوحيدة..
ذلــك القنديل الذي هدانــي إلى تدوين 
ما تختزنه ذاكرتي وما نســجته حروفي 
ألضعه فــي هذا الكتــاب، فلقد كانت 
هنالك كلمــاٌت مبعثرٌة وعبــاراٌت غير 
مكتملــة متوطنة في أعمــاق فكري 
ونفســي لســنوات طوال، وفــي تلك 
الصفحات، وجدتني أمللمها، وببساطة، 
الكتــب ما لــم أتوقــع أن أكتبــُه في 
يوم من األيام.. ســيظل ذلــَك القنديل 
املُهتدي  الســائر  أنا  مضيئاً،وســأظل 

بوهجِه ما حييت.(
ثم مقولة لســقراط تؤكــد صدق ما 
ســوف نتابعه، ومقدمة اعدتها خطوة 

لزجنا في خضم النص  :
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ـُه يَرَاُكْم ُهــَو وََقِبيلُُه ِمــن َحْيُث ال  )إنَـّ
تَرَوْنَُهْم(

رمبا لســعتك القشعريرة اآلن.. ال تقلق، 
فلن تطالك يداه أبداً.

قد يــزورك بني الفينــة واألخرى متتبعاً 
اسمي الذي دخل غرفتك مع كتابي هذا. 
لكن ال داعي للخوف، فسيكتفي بالنظر 
إليك للحظات، وميضي راجعاً إلي.. هو ال 
يستطيع أن يفارقني إال ما شاء اهلل، وال 

أعلم متى سيشاء سبحانه. 
ولقد وردت هــذه العتبات النصية التي 
هي خطوات وئيدة خلوض معترك جتربة 
أحداثها.  وخبرت  عاشتها  التي  الروائية 
وقد قسمت االحداث الى فصول معنونة 
وقصيرة تدخل ضمن احملور الذي تضمه.

وهكذا ندخل ضمن منت النص من خالل 
املتلقي الذي دعته ملرافقتها طيلة فترة 

سرد االحداث:
) نحن اآلن داخل ذاكرتي..

ال حتاول أن تســألني، فأنــا ال أعلم أين 
نحن بالضبط. لكن التقلق، سأشــغل 
الــذي جلبته معــي، فها قد  املصباح 

حانت حاجته( ص21 
الى  املغّبرة  الذاكرة  نتوغل وعبر  وهكذا 
حياة بطلة هذا النص، وهي طفلة بعمر 
خمس سنوات تلعب ببالون قرب شجرة 
النارجن العجوز، وهــي تنظر الى البالون 

وهو يطير، وضوء قرص الشمس:
) لقــد رأت الطفلة مــا جعلها تقطب 
حاجبيها، إذ الحظت أن البالون لم يعد 
وحيداً.. فهناك شيء ما خرج من العدم، 
ثم أخذ يهبــط برفقة بالونهــا، ويبدو 
أنه أثقل بكثير منه، فســرعة سقوطه 

تفوق سرعة البالون..
على ما يبدو، فقد حصــل ذلك البالون 
على رفيق في رحلة عودته األخيرة تلك. 
وإنه شــيء  له شــكل كرة، لونه أسود 
المع.. كأنه كرة بولينــج ظهرت من ال 

مكان!
وفجأ’.. 

سقط ذلك الشيء الكروي على أغصان 
النــارجن. فاشــتبكت األخيرة  شــجرة 
النزول.  معه في عــراك، لتعيقه عــن 
الكرة  انتصــرت  البصر،  بلمــح  ولكن، 
الغريبة،وواصلت طريقها نحو هدفها..( 

ص 33 
وكان هدفها تلك الطفلة التي إنتبهت 
لهذا السقوط فغطت راسها ووجهها 
على االرض، فأصابت تلك الكرة ظهرها.
من هنا تبدأ املعاناة وتبدأ مسيرة السرد 
تختلف،إذ أن هذه الطفلة والتي حدثت 
أهلها بحادثتهــا اال أنهم لم يجدوا ما 
يؤكد حقيقة هذه احلادثة، تتغير حياتها 
وتتحول من احلياة الطبيعية، الى إنسانة 
أخرى اصابها مس من اجلن. فينشأ هذا 
الصراع بــني االنس واجلن والشــيطان، 
وتكون عرضة في مســيرة حياتها الى 
ســطوة اجلن الذي يعيش داخلها، وقد 
إعتمــدت الروائية لغــة عالية صافية 
دقيقة، منسجمة والسياق الفني الذي 
اتخذته في إعداد هذا النص, فتنتقل الى 
عالم االحالم والكوابيس، ثم الى العالم 
الســفلي، حيث نتابع معهــا في كل 

رحلة مع تلك االحالم هذا العالم، ونرى 
اجلن والشياطني في وجوه مختلفة، بني 
املرأة ذو الوجه املشوه الشمعي، والرجل 
ذو القــرون، والرأس العمــالق دون ارجل 
للتخلص  ايضاًمحاولة  واياد،ونشــاهد 
منها بطرق وأساليب تختلف بني حلم 
وآخــر يصل حــد اإلختناق تســتيقظ 

بعدها مرعوبة،
) الكثير مــن الناس اليحتملــون رؤية 
األشــكال غير املألوفة التي أراها، كما 
ال يحتملون ان يكلمهم شيطان.. لكّن 
األمر مختلف متاماً بالنســبة لي، فقد 
أصبحــت تدريجياً أقوى من ذي قبل( ص 
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ثم نتعمق أكثر في هذا النص، فننتقل 
الى واقع ملموس،وإحساس بطلة النص 
بوجــود اجلن داخل جســدها، من خالل 

إستغالل يدها اليمنى، وحتريك أصابعها 
بشــكل ال إرادي وبأشــكال وإشــارات 
الى االعلى وهي  مختلفة، منها رفعها 
مع زميالتها في الدراسة، ثم قبض اليد 
ورفع الســبابة وحدها بعالمة تشــبه 
عالمة التشــهد في الصــالة،او قبض 
اصبعني وبقاء ثالث بإشــارة تشير الى 

قرون الشيطان:
) ثم مع مرور الزمن،إرتأى مستعمر مييني 
أنــه قد أزف الوقــت إلضافة وضع ثالث 
الى وضعّي اإلسالم واإلحلاد آنفي الذكر، 
وهو الوضع األهم بني جميع اإلشــارات 

والرموز أال وهو وضع )الكتابة(: 
وفيه تتكور الكف، ثــم يتقوس إصبعا 
الســبابة والوسطى.  فيما ميتد اإلبهام 
مبتعــداً عن باطــن الكــف، ليالمس 
السبابة، فتبدو الكف بالضبط وكأنها 

حتمل قلماً، وهنا بــدأت أعي املغزى من 
هــذا الوضــع .. إن من يقطــن يدي يود 

التواصل معي عبر الكتابة!!.( ص 75 
وبهذا تكون بطلة النــص التي إبتليت 
بهذا العالم الســفلي قد إكتشــفت 
حقيقة مــا يحــدث ، لنتابــع مرحلة 
جديدة من خــالل احملاورة بالكتابة بينها 
وبني اجلن الذي يســكنها، وبهذه احملاورة 
الكتابية نكتشــف إشــياء جديدة عن 
تلك العالقة, ونرحــل إيضاً عبر فصول 
هذه النص واالحالم والكوابيس الى هذا 
العالم الســفلي، بطريقة تنم عن إنها 
تعيش هــذه التجربة، كونها تنقل تلك 
الكوابيس والرحيل الى العالم السفلي 
الفني لنقل واقع  بشكل يؤكد الصدق 
احللم وبإســلوب يدل علــى قدرتها الى 
توصل معالم تلــك االحالم والكوابيس 

بصدق.
وأخيراً نكتشــف بشكل واضح أن هذه 
التجربة وهذه املعالم الغريبة العجيبة، 
والتي نقلتهــا الروائية بإمناط، الفنتازيا، 
والغرائبيــة، والعجائبيــة، وبإســلوب 
املــوروث الشــعبي حلكاياتنا،هي جتربة 
عاشتها وتعيشها حلد اآلن بإقرارها هي 
وبدخول إســمها وشخصيتها في منت 

النص:
) ثم بدا عليه التعب الشــديد.. فبدأت 
تتساقط أجزاء وجهه الذي كان يتفّطر 
متاماً كما تتفّطر قشرة احلمم البركانية. 

فقال لي بصوت ضعيف:
- ناااااادية .. لن تقــدري علينا يا نادية.. 

فنحن كثيروون..!
فغضبت وقلت له : 
- بل بقوة اهلل أقدر. 

إذن فهــي احلرب األزلية بني الشــيطان 
وابــن آدم.. ولي فيها واحــدٌة فقط من 

نهايتني إثنتني : 
إما النصر..

وإما لشهادة..
ولن أتقّبل ثالثة( ص 187 و188 

وبهذا تكون الروائيــة نادية اجلبوري قد 
روايتها)رهينة  دخلت عالم الســرد في 
إمكانيتها في  لتؤكد  السفلي(  العالم 
السير بهذا املسار الصعب، وقد قدمت 
لنا نص ســردي مبهر فيه مــن اخليال 
الكثير، وفيه من احلقائق الكثير، لنكون 

مع العالم السفلي بصدق. 

ما إصدارات مؤسســة ثائر العصامي 
لعام 2019 

يوسف عبود جويعد 
 

قد يبدو ما تقدمه الروائية نادية اجلبوري 
في روايتها )رهينُة في العالم السفلي(، 
هو نــوع من أنــواع التنوع فــي التناول 
الســردي، الذي أجده حالة ضرورية، لكي 
تشهد الســاحة االدبية أمناط من السرد 
يدخل ضمــن فن صناعــة الرواية، وهي 
تقودنا الى عاملها الســفلي الذي يشهد 
صراع بني االنس والشــياطني واجلن، وهو 
أمر الميكن إنــكاره أو رفضه أو نفيه ألن 
هــذا الثالوث موجود فــي حياتنا، بل أنه 
موجــود في كل االزمنــة واالمكنة،كما 
جــاء ذكر ذلك في القــرآن الكرمي، وليس 
فوق قول اهلل قــول، وبالرغم من أن حياة 
اجلن، والشــياطني هي حالة خارج مرمى 
البصــرة، ومضببة وتصل حــد اخليال أو 
املغاالة لكنها حقيقــة الميكن نكرانها، 
لذا فإن الروائية في هذا النص تقودنا عبر 
أحداث سردية ملا حدث لها هي دون غيرها 
عاشــتها وخاضت غمار جتاربها في هذا 
املعترك الرهيب املوحش،بأســلوب ومنط 
أدب الســيرة، كون أن من تقود دفة إدارة 
األحداث، هي الشــخصية الرئيسية،في 
هــذا النــص، وكمــا ورد في مــنت هذا 
عمدت  ذاتها،كما  الروائية  النص،إســم 
الروائية الى إسلوب وزاوية نظر يفضلها 
املتلقي وهو يتابع االحداث،إذ أنها تدعوه 
ليرافقهــا خطوة بخطــوة ليعيش هذا 
الصــراع معهــا، وبالرغم مــن أن هذا 
النــص هو باكورة أعمــال الروائية نادية 
اجلبــوري وجتربتها االولــى، اال أن قيادتها 
ملسار السرد، كان موفقاً من حيث اللغة 
وامكانيتهــا فــي نقل مكنونــات هذا 

العالم السفلي. 
كمــا يتضح لنا من خــالل املتابعة أنها 
جتربة شــخصية ملا تنقله تلك االحداث 
من حاالت محسوســة وليس متخيلة، 
وهــي تلك التــي تنتقل الى إحســاس 

املتلقي دون أي تردد. 
كما إننا سوف جند التنبيه الذي يستهل 
هذا النــص، مبثابة املهيــأ واحملفز خلوض 

جتربة الروائية:
تنبيه !

ال تلمس كتابي هذا إن كنت : 
ب ما رأته عيناي كما ترى أنت  * ســتكذِّ

تلك الكلمات اآلن.
* مستهزئاً، ال يؤمن بوجود اجلن.

* من أصحاب القلوب الضعيفة.
وهذا التأكيد الذي ُضمن التنبيه يشــير 
الــى أن ما ســوف نتابع مــن أحداث قد 
حدثت فــي أرض الواقع، ويأتــي اإلهداء 
ثانيــة نحو  كحالــة متممــة وخطوة 

غالف الكتاب

كان هدفها تلك الطفلة 
التي إنتبهت لهذا السقوط 

فغطت راسها ووجهها على 
االرض، فأصابت تلك الكرة 

ظهرها.
من هنا تبدأ المعاناة وتبدأ 

مسيرة السرد تختلف،إذ أن 
هذه الطفلة والتي حدثت 

أهلها بحادثتها اال أنهم لم 
يجدوا ما يؤكد حقيقة هذه 

الحادثة، تتغير حياتها وتتحول 
من الحياة الطبيعية، الى 

إنسانة أخرى اصابها مس من 
الجن

مع الرهينة في.. العالم السفلي

أميرة الرهان .. دراسات نقدية لنادية هناوي
شــكاًل مميزًا، يفرض وجــوده في عالم 
الراهنة، متمتًعا مبكانة عند  الشعرية 
شــعراء وشــواعر العراق في العقدين 
املنصرمني من القرن احلادي والعشرين، 
نريدها  التي  القصيدة  الباحثة:«  تقول 
أميرة هي ولية العهــد التي بإمكانها 
أن ترفع لواء الشــعرية الراهنة بال تردد، 
اليــد الطولى من دون  لتكون صاحبة 
واملسيطرة  تعال  بال  واملتســيدة  توان، 
بال غطرســة. هدفها األســاس تنثير 
الشــعر أو تشــعير النثر، تخفيفا من 
حمى الوزنيــة ومراهنة على االيقاعية 

الصوريــة ال الصوتية. ومبا يؤكد ملؤيدي 
هــذه القصيدة ومعارضيهــا معا، أن 
كتابتهــا ليســت متارًضا شــعريًا؛ بل 
هو تعــاٍف إبداعــي. وهــي وإن كانت 
بشــارة لوالدة مرحلة شــعرية جديدة 
قادمة، فإنهــا قد تكون امتــدادا وقد 
إنها ليست عشبة  إال  انقطاعا؛  تكون 
االســمنت التي ســتنثرن الشــعرية 
بهجانة، كما أنها ليســت خرساء وال 
خنثى، وال هــي رأس االفعــى، إمنا هي 
ثبتت شــاعريته عند  شكل شــعري 
رواد هذه القصيدة ثم ثبتت حضوريته 

عند أجيال الحقة جليل الرواد.. وها هي 
تقبض على الرهــان عند اجليل الراهن 
الشعرية  على  الغالبة  الصورة  لتكون 

العراقية اليوم«.  
 وقــد انبنــى الكتــاب علــى فصول 
أربعة، فأّمــا الفصل األول الذي عنوانه 
)قصيــدة النثر: مباصرة فــي تعددية 
املبانــي وجماليات التشــكيل( فكان 
نظريًــا مبعاجلات نقدية ونقــد نقدية.  
وأّما الفصــالن الثانــي والثالث فكانا 
تطبيقيــني ســلطا األضــواء علــى 
نتاجات شــعراء قصيدة النثر الراهنة 

في العــراق.. فُعنــي أحدهما بالبحث 
فــي )مباني التشــكيل فــي قصيدة 
النثر الراهنة( واقفا عند ســبعة أبنية 
متشــكلت فيها قصيدة النثــر، بينما 
انشغل اآلخر بالكشف عن )متوضعات 
التمثيل فــي قصيدة النثــر الراهنة(. 
وكان الفصــل الرابع عبارة عن )وقفات 
مخصوصــة فــي نقد قصيــدة النثر 
الراهنة( وقد بلغت تلك الوقفات سبًعا، 
ثم تلت هذه الفصول األربعة خامتة هي 
هذه  رؤيوي ملستقبل  استشراف  مبثابة 

القصيدة.

 
صدر للدكتورة نادية هناوي كتاب جديد 
بعنــوان )أميرة الرهان دراســات نقدية 
وجمالية في قصيــدة النثر الراهنة في 
العــراق( عن دار غيداء للتوزيع والنشــر 
بعّمــان األردن. والكتــاب يتموضع في 
إطــار الرؤية االنفتاحية التــي تؤمن أنَّ 
الشــعر روح حرة لها أشــكال ال تعرف 
شــرًطا يحدد لهــا أُطرهــا، وال قانونًا 
يحدد لها مســاراتها. وواحدة من تلك 
األشــكال احلرة قصيدة النثر، بوصفها 
تركيبــة شــعرية تراهن علــى املثول 

بيلي كولينز
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تنتظــر احلكومــة طويال ففي  لم 
الســاعة احلادية عشــرة والنصف 
من ليلــة 10/9 كانــون االول 1958 
مثل رشــيد عالي الكيالني ، البالغ 
من العمر حينذاك )66( عاما ، وعبد 
العمر  مــن  البالغ  الــراوي  الرحيم 
)37( عاما ، ومبــدر الكيالني البالغ 
من العمــر )34( عاما امام محكمة 
املهداوي ليدافعوا عن انفسهم في 
جلســة ســرية حيث وجهت لهم 
تهمة "تدبير مؤامرة مسلحة لقلب 
نظــام احلكم واغتيــال عبد الكرمي 
ثورة  قيادة  وتأليف مجلس  قاســم 
واملدنيني  العسكريني  من  وحكومة 
برئاسة رشــيد عالي الذي سبق ان 
اتفق مع جمال عبــد الناصر لضم 
العراق الى الوحدة الفورية وان عبد 
الرحيم الراوي اتصــل بجماعة من 
الضبــاط واتفق معهم على اخلطة 
وان  واعترافاته  املســجل  بالشريط 
مبــدر الكيالنــي عمد الــى جمع 
واملال وكان وســيطا مع  الســالح 
 . عالي"  رشــيد  وبــني  اجلماعــات 
وقــد اســتند االدعاء العــام على 
التســجيالت التي قــام بها ضباط 
االمــن الذين كلفــوا باملراقبة على 
الرغم مــن ان عبد الرحيــم الراوي 
انكــر ما جاء بالتســجيالت واتهم 
االستخبارات  املكلفني من  الضباط 
العســكرية بتخديــره ناســيا ان 
التسجيالت التي سجلت له كانت 
الكثــر من اجتماع عقــدت بتواريخ 

متفرقة. فــي الوقت نفســه كان 
محامو الدفاع الذين كلفوا بالدفاع 
عــن املتهمــني مــن الشــيوعيني 
الن املتهمــني لم يوكلــوا محامني 
لهم. وقــد برر عبد اجلبــار اجلومرد 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي الــى ان 
اجراء احملاكمة بســرية هدفه جتنب 

املضايقات الدولية.
لم تســتغرق احملكمة مــدة طويلة 
حملاكمــة املاثلــني امامهــا ، ففي 
الســاعة التاســعة من صباح يوم 
االول اصــدرت احملكمة  10 كانــون 
قــرار التجرمي واحلكم اســتنادا الى 
قانــون العقوبات البغــدادي املرقم 
)80( ، فقــررت ثبــوت التهمة على 
الكيالني  ومبدر  الراوي  الرحيم  عبد 
اللذيــن حكــم عليهمــا باالعدام 
شــنقا حتى املوت. اما رشيد عالي 
اليه  املنســوبة  التهم  برأ من  فقد 
لعدم توفر االدلــة ، مع ذلك اوصت 
احملكمة بنفيه الى خارج العراق ملدة 
احملكمة  قرار  وكان  ســنوات  خمس 
تتخذه  قــرار  اول  الكيالني  بالعــاد 
حكومة الثورة بابعاد مواطن عراقي.

ما ان ســمع الكيالني بقرار احملكمة 
حتى اخذ يكيل للحكومة الشــكر 
لنزاهتها وحتررهــا. وفي هذا الصدد 
يحــاول جنم الدين الســهر وردى ان 
يبرئ ســاحة الكيالني ملقيا اللوم 
على عبد الرحيم الراوي حيث يقول 
وراء  بعيــدا  الرحيم  "انســاق عبد 
اوهامه. وربــط معه مبدر الكيالني 
الذي لم يفاحت عمه وكان يعتقد انه 
يعد مفاجأة ساره له حني ينجح في 
ورغم  له".  اجلمهورية  رئاسة  اسناد 

التبريــرات التي قدمها فقد اشــار 
الــى ان الكيالنــي كان قد اتفق مع 
رفعت احلاج سري على اسقاط عبد 
الكرمي قاســم واتفق على ان يسند 
له منصــب رئيس اجلمهورية وان ما 
حصل بعد ذلك فــي اذار 1959 كان 
قــد مهد له قبل القاء القبض على 

الكيالني. 
تنتــه القضية عند هــذا احلد  لم 
فســرعان مــا تســارعت االحداث 
بشــكل غير متوقع فما ان ســمع 
الراوي  الرحيم  وعبد  الكيالني  مبدر 
مــا جرى حتــى طلبا مــن احملكمة 
ا تفســح لهما اجملال لتقــدمي ادلة 
جديدة ال ســيما بعد حالة الغضب 
انتابتهما بســبب تصرفات  التــي 
عبد  اليه  اشــار  وهوما  الكيالنــي 
انــه بعد  اذ ذكر  الــراوي  الرحيــم 
احملاكمــة "تالقينا ثالثتنــا في املمر 
املؤدي الى خارج احملكمة وجها لوجه 
مع املهــداوي فالتفــت علي وعلى 
مبدر االستاذ رشيد  عالي الكيالني 
وقال اعطيتهم نصف حقهم واهلل 
لو ان وحيدي فيصل عمل نصف ما 
عملوا القطعت يده قبل ان اسلمه 
للقضــاء ليقتــص منه" ثــم قال 
بصوت منخفض "اترجاك يا سيادة 
العقيــد نحن رايحــني عند الزعيم 
الليلة  ارجوك خلص معاملتي هذه 

حتى اسافر خارج العراق".
بعد يــوم واحد من اصــدار احلكم 
اظهر كل مــن مبدر الكيالني وعبد 
الرحيــم الراوي رغبــه لالعتراف مبا 
حصل. وبهــذا الصدد يذكر العميد 
الركن جاسم العزاوي ان مبدر وبعد 

صــدور احلكم عليه وتبرئة رشــيد 
عالــي اســتبد به االنفعــال فقال 
امامــي "عملها وتنصل منها واهلل 
الى االعــدام" واضاف  الجرنه معي 
العزاوي "ان املعلومات التي اطلعت 
عليها في حينها تؤكد الن التحرك 
وان  والنشــاط كانا موجودين فعال 
بعــض االمــوال وزعــت ومقدارها 
)5000( جنيــه وان بعــض الذيــن 
تســلموا تلك االموال قــد اعادوها 

بحضوري".
بحضور بعض رجال القضاء اعيدت 
 15 محاكمة رشيد عالي عصر يوم 
كانــون االول 1958 حيث احضر الى 
محكمة املهداوي متهما بتحريضه 
القيام  من قبل دولة اجنبيــة على 
باعمــال عدوانية ضــد العراق وراح 
عبــد الرحيم الــراوي يــروي اخبار 
االتصاالت التي كان يجريها رشــيد 
عالي مع كبار الضباط منهم طاهر 
يحيى وطه الــدوري وعبد اللطيف 
الدراجي وغيرهم وكيف كان ينتقد 
حكم عبد الكرمي قاسم. كذلك روى 
التي  االتصاالت  طبيعة  للمحكمة 
كان يجريها مع شــيوخ العشــائر 
بالتحرك  للبدء  االوسط  الفرات  في 
بواسطة  الكيالني حصل  مبدر  وان 
رشــيد عالي على السالح واملال من 
واضاف  املتحدة.  العربية  اجلمهورية 
في افادته ان الكيالني كان يرشــد 
االوضاع  وينتقــد  ويحــرض  ويوجه 
يخطط  كان  وانــه  احلكم  وطريقة 
لتشكيل مجلس ثورة ووزارة مدنية 
والسعي لتحقيق الوحدة مع مصر. 
اما مبدر الكيالنــي فقد اعترف بان 

عمه كان يســعى الســقاط عبد 
الكرمي قاســم بقوة العشائر لالحتاد 
بعد ذلــك مع اجلمهوريــة العربية 
املتحــدة وان عمه ومنذ مجيئه الى 
العــراق اخذ ينادي بفكــرة الوحدة 
العربية الشاملة التي كان يعتقد ان 
حتقيقها الفوري هو الضمان الوحيد 
حلمايــة كيان البــالد العربية ، كما 
اعتــرف انه حصل علــى عون مالي 
من مصر بواسطة عمه ، اما يحيى 
ثنيان فاشــار بــان الكيالني اجتمع 
مع عبد الناصــر وتفاهم معه على 
الوحدة. كما شــهد ضد الكيالني 
فــي محاكمتــه الثانيــة ناصيف 
صوايا اللبناني اجلنســية واملوظف 
نيابة  الذي استلم مبالغ  البنك  في 
عن مبدر الكيالني وعبد الرضا عبد 
الكاظــم احلاج  ســكر. اما محمد 
بعقد  اعترف  فقد  الصواف  محمود 
اجتماعات ببيت رشــيد عالي لكن 
االجتماعــات كانت تتحدث بقضايا  
عامة لكنه اعترف بان الكيالني كان 
، كما  الزراعي  ضد قانون االصــالح 
اعترف بتسلمه مبلغا ماليا مقداره 

)4500( دينار.
انكر رشــيد عالــي االتهامات وابدى 
دهشــته للتغير الذي حصل ملوقف 
موقفه  متناســياً  ومبــدر  الــراوي 
اجرى  انــه  اعترف  لكنــه  منهمــا، 
اتصاالت مــع عبد الناصر الذي طلب 
منه ان يقوم مبساع الزالة اخلالف بني 
قاسم وعارف ، ومع انه انكر التهمة 
املوجهة لــه ودافع عن نفســه في 
احملكمة مؤكداً انه شــخص مصاب 
بعدة امراض ،اال ان الشــهادات التي 

قدمها كل من عبــد الرحيم الراوي 
وابن اخيه مبدر الكيالني ،والتي كان 
سببها تأييد الكيالني حلكم االعدام 
املتخذ ضدها فضالً عن شــعورهما 
باحليق التهامهمــا بجرمية متت تبرئة 
الكيالني منها، كانت كافية حلكمه 
باالعــدام وذلك فــي 17 كانون االول 
1958 ال سيما بعد ان كشف االثنان 
املزيد من املعلومات بضمنها شهادة 
من ان السالح واالموال مت تسلمها من 
اجلمهورية املتحدة . وعلى الرغم من 
اجلهود التي بذلهــا بجدارة محامية 
عبد الرزاق احلمــود مظهراً املفارقات 
التي ســادت  والتناقضات  القانونية 
محاكمته وان مبــدر الكيالني وعبد 
الراوي فعــال ذلك للحصول  الرحيم 
على الرأفه بعــد حكمهما باالعدام 
،كمــا ان محاميه اكد ان العشــائر 
لم تتجــه للثورة بل للعصيان للفت 
انظار احلكومة عــن عدم رضاها عن 
العراقية،كما  احلكومة  .لكن  الوضع 
يبدو لم ترغب في عودة الكيالني الى 
اخلارج حراً طليقاً لينشــط كقطب 
يلتــف حوله انصــار عبــد الناصر 
فحكم عليه باالعــدام .مع ذلك لم 
يصادق عبد الكرمي قاسم على حكم 
االعدام بحق الكيالنــي بل ابقاه في 
درج مكتبــه وبذلك بقــى الكيالني 
حياً يرزق واطلق سراحه  ،كما سنرى 
الحقــاً. ومهمــا يكن مــن امر فقد 
اعطى مثول الــراوي ومبدر الكيالني 
كشــاهدي اثبات ضد رشــيد عالي 
الفرصة للحكومة العراقية ان تتخذ 
وان يظهر  اجــراءات مشــددة  ضده 

مبظهر املذنب امام حاكميه.

لم تكتف احملكمة باحــكام االعدام 
الصادرة بحق الكيالني ومبدر والراوي 
،بل ارســل عبدالكرمي قاسم عليهم 
في مقــره بــوزارة الدفــاع ودار بني 
الكيالني وقاســم حوار قصير اعيد 

بعده املتهمون الى السجن.
ســببت احملاكمة الثانيــة للكيالني 
فــي زيادة حــدة التوتر بــني القاهرة 
وبغداد،علــى الرغم مــن ان القاهرة 
ظلت تلتــزم الصمــت ازاء احملاكمة 
الى اوائــل شــباط 1959 ففي ذلك 
الوقت كانــت العالقات بني الدولتني 
ان  قد ســاءت كثيراً،ال ســيما بعد 
قــدم عبد الكــرمي قاســم اكثر من 
وثيقــة تؤكد التعاون بــني الطرفني 
منها برقية لصحفــي اميركي كان 
يعمل مراســالً لصحيفــة نيويورك 
الشــعور  "يتزايد  تاميس جــاء فيها 
بالفزع هنا مــن احتمال قيام انقالب 
او ثورة اخرى فــي العراق وقد علمت 
مــن املصــادر ان ناصراً يؤيــد االجتاه 
املعارض لقاســم. وقد أيدت اخملابرات 
االميركيــة والبريطانية ذلك اذ لدى 
ادلة قاطعة  الواليات املتحدة  سفارة 
الثائر  يســاندون  املصريني  ان  علــى 
القدمي رشــيد عالــي الكيالني باملال 
والسالح صد قاســم " وفي مذكرة 
ثانية كتبــت وكالة اخملابرات املركزية 
.... الى وزارة اخلارجية بتاريخ 25 ايلول 
1958 تقول " ان بؤرة االختراق احملتملة 
في هذا الوقت بالذات للقيام بانقالب 
ضد قاسم هو رشيد عالي الكيالني 
املتحدة  العربية  املؤيد للجمهوريــة 
مع ذلك يبقى العنصر االساسي ألي 

انقالب هو اجليش".

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري، فقد كتبته بعد عام )2003(، تناولت فيه 
موضوعات جديدة تخص تبلور الذاكرة العراقية بموضوعات عن المرأة العراقية ودورها البنيوي في المجتمع العراقي مثل: صبيحة 

الشيخ داود ودور الكرد في المشهد السياسي العراقي، والنشاط السياسي الحزبي في آواخر العهد الملكي، وتداعيات بدايات العهد 
الجمهوري والصراع بين الملكيين والجمهوريين ممثلة في نشاط السياسي المخضرم رشيد عالي الكيالني وغيرها من الموضوعات 

المهمة والشيقة، والتي تجمع بين االبعاد التاريخية والسوسيولوجية والفكرية، وتسهم في تشكيل الذاكرة الجمعية العراقية 
بأبعادها المتنوعة، فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي 

واهملت الجوانب األخرى االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تتجاوز أهميتها الجانب السياسي في تشكيل الهوية الجمعية 
العراقية.

تقدم "الصباح الجديد" بين يدي القارئ مختارات من فصول هذا الكتب آال وهو "حفريات في الذاكرة العراقية...دراسات تاريخية" 
في حلقات عدة لما له من قيمة كبيرة وممتعة في الوقت نفسه لكونه يتناول موضوعات ذات أبعاد اجتماعية وفكرية تخص النخب 

العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.

حفريات في الذاكرة العراقية
الحلقة 5

تأليف: إين جونسون

ترجمة: أحمد جمال أبو الليل

توطئة
على حافة املدينة

في شــتاء عام 2003 كنــت اجتول بني 
صفوف لكتب حوتهــا احدى مكتبات 
لنــدن التــي تبيــع ادبيات االســالم 
الراديكالــي ... مكتبة تنتمي لفصيل 
العاصمة  اكســبت  مكتبــات  مــن 
البريطانيــة اســما ذا داللــة ومعان: 
لندنستان... واملكتبة مكدسة بالفتات 
وملصقات تدعو لســقوط "اجملتمعات 
احلرة" ولســان حالها التشــكك في 
مدى انطباق مفهوم حرية التعبير ومن 
ثم ما يســمه من نقائض وعوار فضال 
عن انطوائها على جتســيد للمصاعب 
واملشــكالت التــي تواجــه اجملتمعات 

املسلمة في اوروبا.
وكأحد مرتادي املكتبة املنتظمني رحت 
اجتول خاللها فاسترعى نظري خريطة 
للعالم... خريطة غريبــة غير مألوفة 
لونت بلدانها وفقا لنســبة املسلمني 
بهــا . فاألخضر املدهــام للبلدان ذات 
االغلبية املسلمة اما االخضر االخفت 
ظال وكذا االصفر والبيج فللبلدان االقل 
كثافــة في اعداد املســلمني بها ذلك 
السياسي  لالســالم  النمطي  الطابع 
الــذي ينحو الى تقســيم العالم الى 
هــم ونحن حيــث عامل التقســيم 

االوحــد: الديــن اما حــواف اخلريطة 
االكثر  للمســاجد  تصاوير  فترصعها 
شهرة- املســجد احلرام مبكة املكرمة 
)مهوى افئــدة املاليني من احلجيج كل 
الصخرة  وقبة  االقصى  واملسجد  عام( 
بالنبي  )الى حيث اسرى  في فلسطني 
محمد من املســجد احلرام ، ومعراجه 
الى الســماء( واجلامع االزرق وهو جامع 
السلطان احمد في اسطنبول بتركيا 

واملركز االسالمي في ميونيخ.
املركز االسالمي في ميونيخ؟ ما اغرب 
هذا! اننــي اكتب في امــور الدين في 
اوروبــا وارجاء اخرى مــن املعمورة منذ 
بالقليلة كذا فقد  ســنوات ليســت 
امضيــت ســنوات عديدة فــي املانيا 
ولقد علمت بامر هذا املســجد كمقر 
لواحــدة مــن املنظمات االســالمية 
الصغيــرة هناك ، اال انه يصعب تخيل 
ان يدرج املســجد مع تلك املســاجد 
اجلليلة املهيبة كتفا بكتف اذ ليست 
ميونيخ مركزا لالسالم وليس املسجد 
هو االكبر في املانيــا ناهيك عن اوروبا 
باسرها بيد ان مسجد ميونيخ ذو قامة 
باسقة وهامة سامقة لذا فقد عزمت 

على زيارة املدينة الستجالء االمر.
وبعد اســابيع قالئل حللــت ميونيخ 
واطلقــت العنــان للســيارة لتخترق 
الطريق القدمي شــمال وســط املدينة 
مبحاذاة طريق انيــق يفضي الى املطار 
اجلديد واســتاد االلعــاب الرياضية ذي 
الطابــع احلداثــي وبعد مــرورى بتلك 

النماذج الصارخة من املنشآت االملانية 
مضــت رحلتــي لتختــرق بعضا من 

ضواحي العاصمة البافارية.
وانطالقــا مــن قلــب املدينــة مرورا 
بضواحيها انتهــى بي املطاف ليلمني 
الى مشارف ريفها وهناك تبدى لناظري 
مســجد ميونيــخ .. مئذنة رشــيقة 
باســقة وكأمنا اخترقت هامات اشجار 
الصنوبــر لترنــو الى الســماء وقبة 
كالبيضة كأنها منطاد هوائي مشدود 

الى االرض.
ابصرت حارسا قصير  املســجد  ولدى 
القامــة نحيفا رجال قد بلغ الســتني 
فيمــا بدا لــي ذا رداء ابيض وقد انتعل 
خفني سألته عن سبب شهرة املسجد 
فهز كتفيه دومنــا ادنى اهتمام لينفى 
عن املسجد اية شهرة سألته متى بنى 
املسجد فأردف مجيبا ال يعلم سألته 

من انشأه فأعتذر مني والذ بالصمت.
ولقــد راعتنــي أجوبة الرجــل اذ زرت 
العديد من املســاجد فــي اوروبا ولدى 
كل كسجد شنفت مسامعي احاديث 
متعبدين فخوريــن عن تفاصيل وقائع 
بنائه بنــاء اضطلع بجلــه مهاجرون 
عمدوا الى جتميــع امواله فيما بينهم 
اما جهل حارس املســجد مبا سألته ام 

عساه نسيان وغفله؟- فكان مريبا.
واقتربت الجيل البصر وامن النظر في 
مســجد ميونيخ فبدا لي انه بناء قدمي 
شيد من خرسانة واجرة ، وقد اصابته 
يــد البلى وبعض من التشــققات اما 

االشــجار احمليطة به فكانــت كما لو 
انهــا تبتلعــه مســجد ميونيخ حلد 
مســاجد العالم الكبــرى ؟! ترى اية 

وقائع احتضنها بنيان كهذا؟!
الى مشروع بحثى  انه ســؤال افضى 
اخذني الى اماكن لم تكن في حسباني 
البتة مشروع التهم اوقاتا طالت كثيرا 
واربت على ما كنت اخالها تستدعيه 
فلقــد دار بخلدي اننــي حتما مدرك 
اجابة سؤالي دومنا ابطاء اذا عمدت الى 
احلديث مع ثلة من افراد اجملتمع املسلم 
في املانيا ممن هاجروا الــى اوروبا خالل 
ستينيات القرن العشرين تلك الهجرة 
التي مثلت حتوال دميوغرافيا وســكانيا 
كبيريــن مما اســهم فــي تغيير وجه 
اخلريطة الدميوغرافيــة الوروبا فذهبت 
اخمن ان املركز االســالمي مبيونيخ قد 

بزغ جنمه ابان تلك احلقبة.
بيــد ان تخميني قد جانبــه التوفيق 
فمــا كانــت الســتينيات بــل كانت 
ثالثينيات القرن العشرين نقطة البدء 
اجل لقد اجريــت لقاءات مع كثير من 
مســلمي املانيا حيث دارت حوارات في 
هذا الشــأن بيد اننــي امضيت جانبا 
كبيرا من الوقــت انقب في خبايا مواد 
ارشيفية اميركية واوروبية وهناك وبني 
صناديــق وملفات حوت وثائق ما برحت 
محابســها اذ ظلت اســيرة التناسي 
ورهينة االهمــال واخرى قد افرج عنها 
مؤخرا مللمت خيوط القصص وجمعت 
شــتات الوقائع قصص ووقائع تفصح 

عن اناس ذوي منزلة وشــأن ارســيت 
علــى ايديهم الدعائــم االيديولوجية 
للمســجد ليعقب ذلك حرب اشتعل 
فتيلها واســتعر اواراهــا فيما بينهم 
حول مدى احقيــة فصيل دون اخر في 

االستئثار باملسجد والتحكم فيه.
اما الواقع فقد جــاء منافيا للتوقعات 
فلم يكن ملؤسســي مسجد ميونيخ 
ما يربطهم بكتلــة املهاجرين اال ملاما 
اذ خلصت الى قيــام مجموعات ثالث 
بدعم املســجد وتوطيــد ركانه بغية 
بلوغ مأرب بعينها. فكانت طائفة تضم 
التخطيط  الى  عمدوا  نازيني  مفطرين 
سياسيا  ســالحا  االسالم  الستخدام 
ليستأنفوا  الثانية  الكونية  احلرب  ابان 
احلرب  سنى  خالل  ذاتها  االستراتيجية 
الباردة وطائفة كان ســوادها افرادا من 
وكالة االستخبارات املركزية االمريكية 
شــرعوا في انتهاج املنحى النازي ذاته 
واالفادة منه امال في استخدام االسالم 
الشــيوعية وكســر شوكتها  حملاربة 
وطائفة ثالثــة كان قوامها حفنة من 
رأوا في املسجد  راديكاليني  اسالمويني 
موطئ قدم لهم فــي الغرب هذا وقد 
انتظم تلكم الطوائف عنصر مشترك: 
لم يكن الهدف انشاء دار عبادة بقدر ما 
كان ارســاء قاعدة النشطة سياسية 

قد ال تخلو من عنف ممنهج.
ولوهلة اولى ، يبدو االمر ذا نبرة مألوفة 
ونغمــة معروفة فخالل ســبعينيات 
القــرن العشــرين وثمانينياته عمدت 

الواليــات املتحــدة االميركيــة الــى 
محاولــة تعبئــة املســلمني جملابهة 
الســوفييت في افغانستان االمر الذي 
افضــى الى نشــأة تنظيــم القاعدة 
اختمرت  اما مســجد ميونيخ فقــد 
فكرة انشــائه قبل ذلك بثالثة عقود... 
لدى مفتتح احلــرب الباردة ال عند قرب 
نهايتهــا كذا فقد كان الهدف من وراء 
انشــاء املســجد جد مختلف . ففي 
بلدان كأفغانستان مت توظيف االسالم 
خلوض حرب انتظمت جنودا وعتادا اما 
هنا في املانيا فقد ســيق املســلمون 
نحو حرب ســيكولوجية حرب مذاهب 
وافكار ال حرب دروع واوتار وهنا تبدي لي 
جليا ان وقائع ميونيخ واحداثها كانت 
نذيرا بتطورات ستجري احداثها الحقا 
.. مســتجدات ايديولوجية وعسكرية 

شمل نطاقها العراق وافغانستان.
وما اشــبه الليلة بالبارحة . تكتيكات 
اتت بنتائج عكســية مبثل ما قد جنت 
علــى نفســها براقش فاحلــرب التي 
خاضها مســلمو ميونيخ قد متخض 
عنها ايديولوجية خبيثة بوجه الغرب: 
"االســالموية" وما ادراك ما هي؟ انها 
ليســت العقيدة االســالمية التليدة 
كديــن ، بل هــي نظام فكري شــديد 
العنف بالغ التســييس نظام خرجت 
نبته االرهاب البغيض مــن بني ثناياه. 
اكتوت  اللــذان  والعنف  االرهــاب  انه 
كل من نيويورك وواشــنطن بنيرانهما 
خالل هجمات احلادي عشــر من ايلول/ 

ســبتمبر 2001 ، ذلــك العنــف الذي 
كانت له ســابقة تلو االخــرى طالت 
الغرب عبر تاريــخ طويل من ارهاب لم 
يســلم منه العالم باسره خالل عقود 
خلت . اما التنظيم "االسالموي" االبرز 
تلك  املسلمني"  "االخوان  فهو جماعة 
ميونيخ  مسجد  جعلت  التي  اجلماعة 
اهدافها  خلدمــة  سياســية"  "خلية 
ومأربها وفي االغلــب االعم فقد تولد 
جماعة  انشــطة  من  االكبــر  اجلانب 
االخــوان املســلمني في الغــرب جراء 
ممارسات حفنة قليله من اناس عهدت 
اليهم مهمة ادارة املسجد لقد كانت 
اجلماعة  تلك  انطــالق  نقطة  ميونيخ 

وتوغلها في داخل اجملتمعات الغربية.
بــني  فيمــا  والنظائــر  االشــباه  ان 
ويومنا  العشرين  القرن  خمســينيات 
هذا تعــد مذهلة بحــق. فعلى حني 
تبقى مجتمعاتنا اســيرة احداث جتري 
وقائعهــا في ســاحات القتال كتلك 
التي جــرت في العــراق ، فانها احلرب 
االيديولوجيــة.. تلك التــي هي مناط 
ومبثل  فاليوم  واملدحــور  الظافر  حتديد 
مــا كان عليه االمر فــي ميونيخ منذ 
خمسة عقود خلت تسعى اجملتمعات 
الغربيــة الــى اســتقطاب حلفــاء 
مســلمني يحدوها امل ان تلقى اناسا 
يشاطرونها قيمها في معركة الصراع 
مــع عــدو الزم جاثم ولقد جســدت 
ميونيخ مغبة هذا النهج واخطاره دون 

ترو وانعام نظر.

  ال يشــير عنوان الكتــاب الى ما يتضمنــه وهو عنوان 
خادع للوهلة األولى ويبدو وكأنه فصال عن بناء مسجد، 
ولكن الحقيقة أن الكتــاب وثيقة مهمة ومفصلة عن 
حركة أو أســس تشــكيل ما يعرف باألخوان المسلمين 
وهم مجموعة سياســيية أصوليــة تتبنى صيغة خطرة 
عن اإلســالم ولعبت أدوارا مفصلية في حياة وسياسات 
الشــرق األوسط برمته ابتداء من مصر وانتهاء بالعراق 
وســوريا واألردن والمملكة العربية الســعودية ودول 
الخليج كلها . ولعل أبرز ما شكلته هذه الحركة قضيتين 
محوريتين اســتندت اليهــا دول المنطقة فــي ناحيتين 
أولهما : معاداة الشيوعية في المنطقة ومحاربتها عبر 
وســائل ترتكز على العنف والنضال الشرس في البلدان 
التي تســربت اليها تعاليمها . أمــا الناحية الثانية فهي 
ارتكزت وانتعشــت مــن خالل المســاعي الغربية خالل 
الحــرب الباردة والتي تعمل بنشــاط حتى بعد ســقوط 

الحلم الشيوعي وانهيار الكتلة السوفيتية عام 1988. 
والكتــاب يفصل بطريقة مدهشــة كيــف أنها عملت 
بالتنســيق مــع دول الغرب لمســاندتها فــي مواجهة 
الشــيوعية وقبلها العمل مع جميع الدول التي نشــطت 
فــي مواجهــة الحــرب العالميــة الثانية . ومــن المثير 
للدهشــة كيف أنهــا تعاونت مع النازييــن أواًل ودعمت 
جهودهم في تشــكيل فيالق من الناشطين من الدول 
العربيــة وعملت على تدريب تلك الفيالق على الســالح . 
ولكن عملها ، ســيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
، لــم يقتصر أو ينحصر في عملها مع النازيين بل ذهب 
أبعد من ذلك العمل مع المخابرات المركزية األميركية 

والمخابرات األلمانية والغربية عمومًا. 
وسيجد القارئ بين يديه في الكتاب الذي تنشره الصباح 
الجديــد كيف أنها مع هذا التعــاون تلونت بمكر هائل 
لتتحــول في فترات متأخرة الى التشــنيع علــى التيارات 

الليبراليــة فــي المنطقة ووصمتها بالتجســس لصالح 
الغرب والمخابرات المركزية األميركية، بل كل التيارات 
التنويرية التــي نهضت في منطقتنا فــي أثناء النضال 
لتمدين المنطقــة وتحويلها الى دول متينة ترتكز على 

الديمقراطية السياسية. 
وتعد حركة اإلخوان المسلمين بتقسيم العالم اإلسالمي 
والعربي الى ما تصفه بـ " الفسطاطين " فسطاط كافر 
ينكر الخالفة اإلســالمية كما جسدها الوجود العثماني 
الــذي اســتعمر العــرب لنحــو أربعمئة ســنة ويعد ان 
الهدف األساسي لالخوان هو العودة الى عالم الخالفة 
بكل الوســائل بما في ذلك العنف وتأســيس المنظمات 
الســرية . ومن هنا جــاءت محاوالتهــا المتكررة في 
تشكيل التنظيمات المسلحة والقيام باالغتياالت لزعماء 
المنطقة . وفســطاط آخر هو فسطاط المؤمنين وفي 

مقدمتهم حركة اإلخوان المسلمين.

مسجد في ميونيخ
الحلقة 1
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بغداد ـ زينب الحسني: 

رهف لم تكــن الطفلة الوحيدة التي 
كانت ضحّية العنف األسري، بل هناك 
أطفــال كثر في عمر الزهــور تعّرضوا 

للتعذيب من ذويهم.
لكن حادثة الطفلــة رهف اعادت إلى 
األذهــان جرائــم مماثلة بــدت متكررة 
ومتشابهة في عدد من املدن العراقية 
وخاصة بغــداد، أبرزها اغتصاب طفل 
وبعدها  وقتله،  القاهــرة  في منطقة 
ايضــاً مت اغتصــاب وقتــل طفل في 
كركوك وقبلها قتــل طفلة من قبل 

ثالثة مراهقني. 
واذن اجلرمية ضد الطفلة رهف لم تكن 
األولى من نوعها وقد ال تكون األخيرة، 
ما لم يســن قانــون رادع ضد منفذي 

جرائم القتل
تعالــت اليــوم الصيحات لتشــديد 
العقوبات على اجلناة ووضع حد لهذه 
اجلرائم التي ال بد للمجتمع من وقوف 
عندها، ممثالً مبؤسسات الدولة التربوية 
والدينيــة واالجتماعيــة، فضــالً عن 
رجال الديــن ومنظمات اجملتمع املدني، 
إضافة للجهتني األساســيتني، وهما 

السلطتان التشريعية والقضائية".
"الصباح اجلديد " تقف مع قضية هذه 
املالك التي راحت ضحية مرأة مجرمة 

ليس لديها أي رادع أخالقي.

نسق عنيف
القانوني سالم مكي قال في حديث لـ 
" الصباح اجلديــد ": ان حالة الطفلة 
رهف، ليست الوحيدة وال األخيرة، كانت 
مجرد حالة كاشــفة لواقع اجتماعي 
معني او ظاهرة اجتماعية، كانت متارس 
في اخلفاء، خالل املــدة املاضية، ولكن 
اكتشــاف حالة رهــف، التي تعرضت 
ألقسى معاملة من ذويها، كشفت عن 
وجود نسق اجتماعي رمبا ممنهج، ميارس 
من قبل األهل ضد األطفال او القّصر، 

بعيداً عن أعني الرقابة والسلطات. 
وأضــاف مكي: الطفــل أمانة أودعها 
اهلل لدى األهل، وفرض عليهم رعايته 

واحلفاظ عليه وتعليمه وتربيته.
والشــرائع  الوضعيــة  فالقوانــني   
السماوية، كلها تشدد على ضرورة ان 
يتولى األهل رعايــة أبنائهم، وفرضت 
عقوبــات قاســية، ضد مــن ميتنع او 
يقّصر في تلك املســؤولية األخالقية 

والشرعية والقانونية. 
وتابــع: قضيــة الطفلة رهــف، التي 
حتولت الــى قضية رأي عــام، البد ان 
تكون قضية فاصلة بني عهدين: األول 
يتمثل بإفالت األهل الذين ال يتعاملون 
بإنســانية مع أبنائهم مــن العقاب، 
املمارسات غير  تلك  والثاني: كشــف 
القانونية وال األخالقية، ومحاولة وضع 
حد لها، من خالل اخذ كل جهة دورها 
القانون بحق  احلقيقي فــي تطبيــق 

املسيئني. 
وأشــار مكي الــى ان الطفلة رهف، 
تعرضــت لتعذيب شــديد مــن قبل 
ذويها، حــرق وصعــق كهربائي، ثم مت 
احضارها الى املستشفى بعد ان نالت 
مــن العذاب مــا نالته لتفــارق احلياة 
بعد مدة قصيرة. وهنا نســأل: ما هو 
التوصيف القانوني حلالة رهف؟ ماهي 
العقوبة املناسبة التي يستحقها ذوو 
رهف؟ قانون العقوبــات العراقي رقم 
111 لســنة 1969 املعدل، وضع فصال 
كامال للجرائم املتعلقة بالبنوة ورعاية 

القّصر. 
كما أوضح: ان املادة 383 اوال تنص على 
عقوبة احلبس مــدة ال تزيد على ثالث 
ســنوات او بغرامة ال تزيد على مليون 
دينــار كل مــن عرض للخطر ســواء 
بنفســه او بواســطة غيره شخصا 
لم يبلغ اخلامســة عشرة من عمره.... 
ولكون حالــة رهف تطورت الى الوفاة، 

فــإن القانون هنا، يعــد ان فعل ذويها 
ظرف مشدد يستوجب عقوبة اشد من 
احلبس والغرامة. جهات كثيرة، تتحمل 
مســؤولية التردي احلاصل في اجملتمع، 
ومــن أول تلك اجلهات هي املســؤولة 
والتي  والطفولة،  األســرة  عن حماية 
تنص قوانينهــا على دورها في حماية 
الطفولــة من كل اخملاطر، ولألســف 
أصبح األهــل اول اخملاطــر التي يجب 

تفاديها.

حادثة بشعة
فــي حــني وصــف املتحدث باســم 
وزارة الصحة ســيف البــدر احلادثة بـ 

"البشعة".
وقال: كدمات أخرى قدمية وجدت على 
جســم الطفلة، وهذا يعني أن  حادثة 
الضرب ليســت األولى، لكن فقدانها 
الوعي بسبب الضرب على رأسها دفع 
بأهلها إلى جلبها للمستشــفى قبل 

وفاتها .
الطبيــة  الفــرق  وان كل محــاوالت 
اخملتصــة بالعلــوم العصبية وجراحة 
الرأس والعظام لم جتِد نفعاً في إعادة 

الوعي إليها.
أعوام  سبعة  وعمرها  الطفلة  وكانت 
الشهيد  إلى مستشــفى  قد وصلت 
الصدر العام شــرقي بغداد مع زوجة 

أبيها، فاقدة للوعي.
بعد الكشــف عليها من قبل األطباء، 
تبــني أنها تعرضت للضــرب العنيف 
واحلرق والكهرباء فــي أجزاء مختلفة 
من جســدها، فضاًل عــن ضربها بآلة 

حادة على رأسها.
وقد اّدعــت زوجة والدهــا أن الطفلة 
رهف فقدت الوعي بسبب ارتفاع درجة 

حرارة جسمها.
وقررت مفرزة الشــرطة املتواجدة في 
املستشفى االتصال بقاضي التحقيق 
الــذي أصدر قراراً بتوقيــف زوجة األب 

على ذمة التحقيق.
وبالرغم من االهتمام الطبي بالطفلة، 
لكن حجم التعنيف الذي تعرضت له 

أودى بحياتها.

اإلساءة القسرية
أســتاذ علــم النفــس والفلســفة 

التربوية الدكتور صالح كمال قال لـ " 
الصباح اجلديد" : ان العنف األسري هو 
اإلساءة القسرية جتاه فرد او مجموعة 
أفراد من األســرة الواحــدة كأن يكون 
بالســلوك  لزوجته  الــزوج  اضطهاد 
العدائي ما بني الضرب املبرح واالهانات 
اللفظيــة والتجاهل ومــا الى ذلك .. 
او التعرض لألذى مــن قبل االب ألبناء 
وعلى شــتى انــواع األذى من الضرب 
واالهانــات والتقصير واحلرمان وتعرض 
األبناء الى ظواهر االختالف بني الزوجني 
كأن يكون االب مطلقاً او أرمالً فينشأ 
االوالد حتت وطأة زوجة األب وهنا تكمن 
الطامة الكبرى فمجرد ان يكون االوالد 
من امرأة ثانية فهذا يعني بالنســبة 
اللدود فتصب عليهم  العدو  اوالد  لها 
جــم غضبها وتنزل بهم شــتى انواع 
العذاب ابتدأً من التعذيب اجلسدي الى 
اللفظي حتى يصل االمر بها انها من 

املمكن ان جترم بحق االوالد.
 وهذا االمر والتصرف املشني والسلوك 
فمجتمع  اعتباطاً  يــأِت  لم  االجرامي 
مثــل مجتمعنا مر بســنوات حرمان 
وســنني حــروب افــرزت عنــه تلكم 
بصورة  رأيناهــا  وقــد  الســلوكيات. 
واضحــة جليــة عنــد الطفلة رهف 

يرحمها اهلل.

االسرة هي األساس
الباحث النفســي واالكادميي د. أحمد 
مهــودر قال : يٌعد العنف ضد األطفال 
احد اهم املشكالت التي تواجه اجملتمع 
كون هذه الشــريحة في طــور البناء 
النفســية  الناحية  من  والتشــكيل 
ويحتــاج  والعقليــة  واالجتماعيــة 
الناشــئ في هذه املرحلــة إلى جميع 
املســتلزمات األساســية التي جتعل 
النمو ســواء كان نفسياً ام اجتماعًيا 
او جســمياً... الخ، يســير  او اخالقياً 
وإذا ما تعرض  بالشــكل الصحيــح، 
الطفل إلى العنف سواء كان جسدياً 
او لفظياً فإن لذلك اثاراً سلبية كثيرة 
وخطيرة جتعل الطفل يعاني من القلق 
او التوتــر او االنعــزال واالنطواء على 
الــذات ويفقد الطفل حيوته التي هي 
احملرك األســاس لنموه وتطوير قدراته 

وقابلياته العقلية واملعرفة.
 وأضــاف املهــودر : تعنيــف األطفال 
او لفظيــاً مــن املمكن أن  جســدياً 
يكون الشــرارة األولى جلنوح األحداث 
وعاداته  اجملتمع  قيــم  وانحرافهم عن 
وتقاليده، كما يــؤدي إلى ضعف ثقة 
في  يعيش  ويجعله  بنفســه  الطفل 
حالة مــن االغتراب عن أســرته وعن 
مجتمعه ،وهــذه اآلثار تزداد وخصوصاً 
اذا ما كانت األســرة هــي من تعنف 
الطفل وتعاقبه جســدياً او لفظياً او 
االثنني معاً، كون األســرة من املفترض 
أن تكون امللجــأ واحلصن الذي يحتمي 
فيه الطفل ويوفر له األمن والطمأنينة 

واالستقرار.
 وأوضــح ان عالقة الطفــل الالحقة 
بالعالم اخلارجــي واجملتمع تتحقق عن 
طريق عالقته بالوالدين او األشــخاص 
القائمني على رعايته، فكيف نستطيع 
أن نتصــور ان اول من يســيء للطفل 
ويعنفه هي األســرة التي هي الرحم 
الثاني الذي ينشأ فيه الطفل بعد رحم 
االم، بالتالي قد ينعكس هذا األمر إلى 
ضعف ثقة الطفل بأســرته وباجملتمع 
الذي يعيش فيه والذي ينعكس بدوره 
بالكثير من السلوكيات السلبية التي 
قد تأخذ أشكاالً عدة منها االنسحاب 
االجتماعــي او االغتراب النفســي او 
الذات وضعف  واالنطواء على  االنعزال 
الثقة بالنفس وباألخريــن او ان تكون 
شخصيته في املستقبل سايكوباثيه 
واالنحــراف  للمجتمــع(  )مضــادة 
والشذوذ عن القيم واالعراف والتقاليد 
االجتماعية التي حددها اجملتمع ألفراد.

مجلس النواب
وكان قــّدم مجلس البرملــان العراقي 
مسودة لقانون العنف األسري في عام 
2015، إال أن بعض الكتل السياســية 
العراقيــة اعترضــت على عــدد من 
فقرات القانون فأجلت التصويت عليه 
وطالبت بإدخال تعديالت جوهرية قبل 

تبني القانون ومتريره.
وفي تصريحات ســابقة أّكدت النائبة 
واألسرة  املرأة  ومقررة جلنة  الســابقة 
والطفولة في مجلــس النواب بدورته 
السابقة، ريزان الشيخ، ضعف اجلانب 
التشريعي في موضوع حماية األسرة 

من العنف.
وقالــت إّن املســؤول األول عــن واقع 
ملف العنف األســري هي الســلطة 
التشريعية وخاصة جلنة املرأة واألسرة 
والطفولــة. "لدينــا محكمة العنف 
الشــرطة اجملتمعية  األســري وجهاز 
لكنهــا ال متتلك قوانــني تعمل على 

أساسها".
واتهمت "كتال سياسية دينية بعرقلة 

مسودة القانون لتشريعه".

جرمية قتل طفلة في االنبار
وفــي الســياق، دان عضــو مفوضية 
حقوق االنســان زيدان العطوان تكرار 
العنف االســري ضد االطفال  حوادث 

من دون أي رحمة او وازع ديني.
وقــال العطوان فــي بيــان تابعته " 
الصباح اجلديــد " ،  ان تكرار مثل هذه 
احلــاالت املقلقة وخالل فتــرة قصيرة 
في االنبار كما هــي احلال بجرمية قتل 
الطفلة فــردوس عمر حميد العيثاوي 
البالغــة من العمر 11 عامــاً على يد 
زوجة ابيها وما سبقها من جرمية اخرى 
قبل ايام في احملافظة  نفسها ، والتي 
راحت ضحيتهــا طفلة رضيعة بعمر 
سنة ونصف السنة و كذلك في بغداد 
يدعونا  رهــف  الطفلة  حيث جرميــة 
رقابية ومجتمع مدني تهتم  كجهات 
مبوضوعة حقوق الطفل العراقي لزيادة 
التشــريعية  اجلهات  علــى  الضغط 
والتنفيذية بضرورة االســراع بتشريع 
واقــرار القوانــني التي توفــر احلماية 
الكافية للطفل في العراق من اخلطر 
احملــدق به على ايــدي ضعاف النفوس 

وفاقدي الضمير”.
ويذكر ان فريقا لتقصــي احلقائق في 
مكتــب مفوضيــة حقوق االنســان 
في االنبار قام بزيــارة ذوي اجملنى عليه 
"فردوس " لغــرض متابعة احلالة ووثق 
تعرض ثالثة اطفال للتعذيب النفسي 
ابيهم اجملرمة  زوجة  يد  واجلسدي على 
) ع ، خ ، ن ( والتــي تبلغ من العمر )٢٧( 
سنة حيث اوضح شقيق اجملنى عليها 
ويدعى ‘صالح )١٠ســنوات(’ انه زوجة 
شــقيقته  على  باالعتداء  قامت  ابيه 
مبطرقــة حديد ومن ثــم رميها بابريق 
الشاي احلار وخنقها وانها كانت غالباً 
ما تعتــدي عليه وعلــى اختيه اجملنى 
عليها فــردوس ذات الـ 11 عاما ورهف 
ذات الثمانيــة اعــوام واجبارهم على 

عدم ابالغ ابيهم.
قيــادة شــرطة االنبار اكــدت بدورها 
انها متكنــت من إلقــاء القبض على 
والتي اعترفت بقيامها مبا جاء  اجملرمة 
االقــوال ومطابقــة تقرير الطب  في 
أكدوا  والذين  التحقيق  وفريق  العدلي 
ان اســباب الوفاة هــو اخلنق والضرب 
النخاع  مبطرقة حديدية على منطقة 
الشوكي ومت ايداع املتهمة في مديرية 

املوقف والتسفيرات ملدينة الرمادي.

اجلزاء القانوني
على وفق قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لعــام 1969 ســاري املفعول، فإن 
عقوبة اجلاني في قضية الطفلة رهف 
تتراوح بني اإلعدام أو السجن 20 عاماً.

أن الوصــف القانونــي لهــذه احلادثة 
يحمل صورتني.

الصــورة األولى: إذا اتضــح من خالل 
التحقيق توفر النية واإلرادة والرســم 
للقتل من قبل اجلانــي، فيعاقب على 

وفق املادة 406.
وتنص املادة 406:

 – يعاقب باإلعدام من قتل نفساً عمداً 
في احدى احلاالت التالية:

أ – إذا كان القتل مع ســبق اإلصرار أو 
الترصد.

ب – إذا حصل القتل باســتعمال مادة 
سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.

ج – إذا كان القتــل لدافــع دنــيء أو 
مقابل أجر، أو إذا استعمل اجلاني طرقا 

وحشية في ارتكاب الفعل.
د – إذا كان املقتول من أصول القاتل.

2 – وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن 
املؤبد في األحوال التالية:

أ – إذا قصد اجلاني قتل شــخص واحد 
فأدى فعله إلى قتل شخص فأكثر.

الصورة الثانية: إذا اتضح أن نية اجلاني 
ال تتجه إلى القتل، بل الضرب من دون 
املادة  القتل، فتحاكم على وفق  قصد 

410 من قانون العقوبات.
وتنص املادة 410:

من اعتدى عمــدا على آخر بالضرب أو 
باجلرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة 
أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون 
ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى 
إلى موته، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 

على 15 سنة.
وتكون العقوبة الســجن مدة ال تزيد 
على عشرين ســنة إذا ارتكبت اجلرمية 
مع سبق اإلصرار أو كان اجملني عليه من 

أصول اجلاني.

أخطر جرائم التاريخ
اخملرج التلفزيوني ســمير فــراك قال: 
من اخطر اجلرائــم التي من املمكن أن 
األسري  التعنيف  التاريخ،  يســجلها 

لألطفال.
 االهــل اليدركــون نتائــج أفعالهم 
الطفــل،  وتأثيرهــا علــى نفســية 
واعون  وكأنهــم  معهم  ويتعاملــون 

ويدركون نتيجة أفعالهم .
وها نحن نشــهد ونعيــش من جديد 
قضية تعنيف أســرية جديدة ومؤملة، 
وهي قضية الطفلة رهف البالغة من 
العمر سبع سنوات التي راحت ضحية 
العنف األســري، وما تعرضت له هذه 
الطفلة مــن قبل ذويهــا من تعنيف 
شديد، اذ أشعلت قضيتها الرأي العام 
ال بل حتى املشــفى الــذي رقدت فيه 
الذي قام باإلشراف  الدكتور  حيث قال 
على حالتهــا, بأنها وصلت لهم وهي 

على حالة
يرثــى لها، ولم ير فــي حياته مخلوقا 
ما  مثل  للتعنيــف  تعــرض  بشــريا 
تعرضت لــه الطفلة رهف. وقال أيضاً 
أنهــا تعاني مــن إصابــات نتيجة ما 
تعرضت له من الضرب عدة مرات قبل 
هذه املرة، وهنالك اثار وخير دليل أنهم 
ســجلوا اثار الضرب املبرح في جميع 
زوايا جســدها بل حتى في مالمحها 
واحلروق،  بالكهرباء،  الصعق  الواضحة، 
وكدمــات الضرب، ونزيف بالشــبكة 
العنكبوتية للعني, وقد عانت ما عانت 
هذه الوردة من قبــل ذويها, وان جميع 
املالك  الطبــي حــاول إنقاذها لكنه 
فشــل بســبب صعوبة حالتها جراء 
ما اصابهــا ... البد أن نربــي األطفال 
على احملبــة والتعــاون, وان نصادقهم 
وال نتعامــل معهم بالعنف وال نخلط 
بني مشــكالتنا  العائلية وبني التربية, 
فال ذنــب لهم إن لم يكن بينكم مودة 
ألنهم ثمرة لهذه احلياة ... يجب تشريع 

قانون حماية األطفال.

دور اجملتمع
الدكتور احمــد الرديني قال: ان قضية 
تربية االطفــال واالهتمام بهم قضية 
مهمة وحتمــل عدة محاور منها إعداد 

اب وأم قادرين وعلى اطالع واســع في 
التعامل  وكيفيــة  الطفولة  معنــى 
بالصورة  تربيتهــم  معهــم وكيفية 
األمثل، واحملور اآلخر هو مساعدة اجملتمع 
لألســرة بالوصول إلى هــذه النتيجة 
ولرمبا محور مهم هــو واجبات الدولة 
جتــاه الطفولة مبا يخدمهــم وتكون 
النتيجة جيــل متعلم متحضر عاش 

حياة الطفولة بكل استحقاقاتها.
وتابع الرديني: في مجتمعنا مع األسف 
نفتقد إلى أغلب احملاور فمحور كيفية 
التعامــل مــع الطفل مفقــود وكل 
شخص جتده يتعامل على وفق معايير 
عديــدة كمــزاج الشــخص وحالته 
وانعكاس  ثقافتــه  ومدى  النفســية 
تعامل االهل معه وغيرها وجتد اجملتمع 
املعيشة  ال يساعد على ذلك فظروف 
وكثــرة األوالد واملشــكالت األســرية 
واجملتمعية وغياب العنصر الرادع سواء 
كان أخالقياً ودينياً وقانونياً له أثر كبير 
في زيادة احلاالت وانتشــارها ، وحقيقة 
لدينا العنف ضــد األطفال هو ظاهرة 
متفشية تبدأ من التجاوز وعدم توفير 
احلقوق إلى الضرب القاسي ليصل إلى 
القتل وعالج هذه الظاهرة هو بالعمل 
على احملاور التي ذكرتها وانشــاء جيل 
متعلم مثقف له القدرة على التعامل 

األمثل مع األطفال.

مكافحة اجلرمية 
الناشــط املدني شمخي جبر بني رأيه 
بشأن ذلك قائالً: ان االمم املتحضرة ترى 
ان ثروتها البشــرية ال تقل أهمية عن 
ثروتها املادية، وحتى تستطيع ان حتقق 
اهدافهــا، تضع علــى رأس اولوياتها 
رعايــة االطفــال وابعادهــم عن جو 
املشكالت التي تهدد منوهم وتكيفهم 

مع البيئة.
ولكن لألســف فأن اوســع شــريحة 
تعرضت لإلهمال هي شريحة االطفال 
وهو ما يشــكل كارثة على مستقبل 
اي مجتمع. وقد عرف الفصل االول من 
مشروع قانون العنف االسري بأنه كل 
فعل او قول او تهديد او امتناع عن فعل 
يرتكب على اســاس النوع االجتماعي 
من أحــد افراد االســرة ضــد اي فرد 
منها ويترتب عليه اذى وضرر جســدي 

او نفســي او جنســي او اقتصــادي، 
ولكن لألســف فان هذا املشروع بقى 
لدى مجلس النــواب وفي ادراجه منذ 
2012 بالرغــم من تأكيد الناشــطني 
واملنظمات املدنية على أهميته، فضاًل 

عن احلاجة املاسة لقانون كهذا.
ان مشــروع  املدنــي:  الناشــط  وزارد 
استناداً  أتخذ شــرعيته  هذا  القانون 
الى املادة 29 من الدســتور التي ركزت 
علــى اهميــة ايجــاد قانــون محدد 
ملواجهة العنف االســري، مشيراً الى 
عليها  وقع  التــي  الدولية  االتفاقيات 
العراق كاتفاقية ســيداو، اضافة الى 
القوانــني احمللية التي تركــز على هذا 

اجلانب.
وأضــاف جبــر : ان مكافحــة جرمية 
واحلد  منها  والوقاية  االســري  العنف 
مرتكبيها  ومعاقبــة  انتشــارها  من 
ووضع آلية ملســاعدة الضحايا الذين 
تقع عليهــم جرمية العنف االســري 
وتأهيلهم والرعاية الالحقة لهم، تعد 
خطوة مهمة تلك التي قامت بها وزارة 
الداخليــة بالتعاون مع جلنة مكافحة 
العنف االسري في وزارة الدولة لشؤون 
املرأة فــي العام 2012، باســتحداثها 
التي  الشكاوى  لتلقي  ســاخناً  خطاً 
تخص العنف االســري والقضايا التي 
تدخــل ضمــن العنف االســري هي 
بالضرب  زوجتــه  على  الــزوج  اعتداء 
االطفال من  واالعتداء اجلنســي على 
داخل االسرة او خارجها واالعتداء على 
االطفال بالضرب مــن قبل االب واالم. 
لكن لألسف بقت هذه اخلطوة املهمة 

بعيدة عن التداول اإلعالمي.
اذ ان خطــوة كهذه ال ميكــن ان تأتي 
ثمارهــا اال من خالل حملــة اعالمية 
ثقافية تقوم بها اجلهات املعنية، فضالً 
عــن منظمات اجملتمــع املدني، خاصة 
اجلهة  بصفتها  النســوية  املنظمات 

املستفيدة واملستهدفة في ان معاً. 
كمــا يحتاج تنفيذ هــذه اخلطوة الى 
مالك من الشرطة متدرب على حقوق 

االنسان.
يبقى من املهم التأكيد على انتاج اطر 
قانونيــة حتمي االطفــال وتوفير بيئة 
مالئمة حلياتهم وتربيتهم وتنشئتهم، 
التأكيد على الســلطة  وهنا يجــب 
التشــريعية في التصدي ملسؤوليتها 
في تشــريع هذا القانــون. واقصد به 
قانون العنف االسري الذي مضى عليه 
أكثر من 7 ســنوات في ادراج مجلس 

النواب.
فــي العراق يتعــرض الطفل لإلهمال 
في  للعنف  يتعــرض  االهتمام،  وعدم 
األســرة واملدرســة واجملتمــع. اهمال 
الطفل يعني ضياع مستقبل أية أمة 
ال تهتــم بأطفالها ألنهم مســتقبل 
هذه األمة .وقد يكون هذا املســتقبل 
.. مستقبل األمة  او مظلماً  مشــرقاً 
بتربيته  يتعلق مبدى االهتمام بالطفل 
وتعليمه واســتقراره النفســي حتى 
يكون انســانا ســويا. فمــاذا قدمنا 
ألطفالنا؟ ما هو الواقع الذي يعيشــه 
الطفــل في ظــل أوضاع سياســية 

واقتصادية مرتدية؟
أطفــال معنفون . أطفــال محرومون 
من التعليم ..أطفال مشردون ونازحون 
وايتــام وفقــراء وأطفــال ضائعــون 
الشــوارع. في ظل  تقاطعــات  فــي 
هــذا املشــهد املرعب ماذا ســيكون 
التسارع وحث اخلطى  أنه  مستقبلنا؟ 
نحو االنهيار. إننا نضع لبنة على طريق 

اخلراب وليس البناء.
وأشــار الناشــط املدني الى أني اردت 
التحذير من مستقبل  أقرع أجراس  ان 
الدولــة  لعــل مؤسســات  خطيــر 
تتصدى  التربويــة  املؤسســة  ومنها 
ملســؤوليتها. لعل منظمــات اجملتمع 
للكارثة  تنتبه  بالطفل  املعنية  املدني 
ان  تنتظرنا...جهات كثيرة عليها  التي 

تلتفت للواقع املرير ألطفال العراق.

قضية رهف كشفت ان هناك من يمارس جريمته بالتقسيط..

* قانون العنف االسري معلق في مجلس النواب منذ 2015 وتشريعه بات اكثر من ضرورة

العنف االسري يتفاقم واألطفال بحاجة الى قانون يحميهم حتى من ذويهم

الطفلة رهف من داخل املستشفى

 ان عالقة 
الطفل الالحقة 

بالعالم الخارجي 
والمجتمع 

تتحقق عن طريق 
عالقته بالوالدين 

او األشخاص 
القائمين على 
رعايته، فكيف 

نستطيع أن نتصور 
ان اول من يسيء 
للطفل ويعنفه 
هي األسرة التي 
هي الرحم الثاني 

الذي ينشأ فيه 
الطفل

ناشط مدني: ان 
مشروع القانون 

هذا أتخذ شرعيته 
استنادًا الى المادة 

29 من الدستور 
التي ركزت على 

اهمية ايجاد 
قانون محدد 

لمواجهة العنف 
االسري، مشيرًا الى 
االتفاقيات الدولية 

التي وقع عليها 
العراق كاتفاقية 

سيداو، اضافة الى 
القوانين المحلية 

التي تركز على هذا 
الجانب
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العواصم ـ وكاالت:

نويــر، حارس مرمى  حثَّ مانويل 
بايرن ميونــخ، زمالءه على ضرورة 
التوقــف عن ارتــكاب الهفوات، 
التــي تكلف الفريق اســتقبال 

الكثير من األهداف.
وتلقت شــباك نوير هدفني خالل 
فوز فريقه على أوجسبورج )2-3(، 
أمس األول، فــي اجلولة الـ22 من 
اســتقبل  حيث  األملاني،  الدوري 
13 ثانية فقط  البايرن هدًفا بعد 

على بدء املباراة.
وخــالل تصريحــات أبرزها موقع 
»فور فور تو«، قــال نوير: »املباراة 
كانــت رائعة بشــكل عام، لكن 
تلقي هدفني بهذا الشــكل كان 
»أردنا  جنون«.وأضاف:  نوبة  مبثابة 
نظافة شــباكنا  علــى  احلفاظ 
مجددًا، لكن الشــيء األهم هو 
أننا كان لدينا الوقت الكافي بعد 
التأخر بهدف«.ويخشــى احلارس 
الدولــي األملاني من تكــرار هذه 
ليفربول  مواجهة  خالل  األخطاء 
في  املقبل،  الثالثــاء  اإلجنليــزي، 
ذهاب ثمــن نهائــي دوري أبطال 

أوروبا.
وعن ذلك، قال: »ليفربول ستتاح 
أمامه فرًصا أكثــر، لذا يجب أن 
نحافــظ على صالبتنــا، خاصة 
على الطرفــني، وحماية منطقة 
اجلزاء بتنظيــم دفاعي جيد، ملنع 
العرضيات القادمة من األطراف«.

وتلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة، 
خالل فوزه على أوجســبورج )3-

الـ22  اجلولة  أول امس، ضمن   ،)2
مواجهة  قبل  البوندسليجا،  من 

ليفربول، الثالثاء املقبل، في ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبحسب موقع »سبورت1«، تلقى 
البافاري، كينجسلي  الفريق  جنم 
كومان، ضربــة قوية في الكاحل 

األيســر، بعد التحام مع كيفني 
دانســو، العب أوجســبورج، في 

الدقائق األخيرة من املباراة.
وغادر كومان امللعب بعد اإلصابة، 
ولم يعد حتى نهاية اللقاء.وكان 

الدولي الفرنســي قد اشــتكى 
طويــاًل، مــن إصابــة فــي ذات 
نيكو كوفاتش،  الكاحل.ويخشى 
إصابة العبه  بايرن، جتــدد  مدرب 
قبل موقعة ليفربول، على ملعب 

أنفيلد.ويعد كومان أحد أبرز جنوم 
بايرن حالًيا، كما ســجل هدفني 

خالل انتصار فريقه.
الفني  املديــر  إلى ذلــك، يواجه 
لفريــق أوملبيــك ليــون برونــو 

قبل  خانقة  أزمــة  جينيســيو، 
أمام  املرتقــب  القــاري  الصدام 
اإلســباني،  برشــلونة  ضيفــه 
الثالثاء املقبل، في ذهاب دور الـ16 

لدوري أبطال أوروبا.
اللقاء  الفرنسي  الفريق  ويخوض 
فقير بســبب  نبيل  القائد  بدون 
اإليقــاف، ليخســر ليــون أحد 
الركائز األساســية في تشكيلة 
جينيســيو، والتي يعــول عليها 
مدججة  كتيبــة  أمــام  الكثير 
األرجنتيني  يقودهــا  بالنجــوم، 

ليونيل ميسي.
بفقدان  ليون، مهــدداً  يعد  كما 
ثالثــة عناصــر أخــرى بداعــي 
اإلصابة، حيث مت استبدال املدافع 
بعد  ديناير  البلجيكي جيســون 
60 دقيقة، من مباراة الفريق ضد 
جاجنون، مســاء اليــوم اجلمعة، 

بسبب إصابة في الفخذ.
وقال جينيسيو، عقب اللقاء الذي 
لهدف:  بهدفــني  ليون  حســمه 
»نتمنى أن تكون اإلصابة خفيفة، 
الفحوصــات  نتيجــة  وننتظــر 
صحيفــة  الطبية«.وأشــارت 
»ليكيب« الفرنسية، إلى أن العب 
الوســط تاجنوي ندومبيلي، جلس 
على مقاعد البــدالء ملعاناته من 
إصابــة في كاحل القــدم، وحتوم 
ملواجهة  جاهزيته  حول  الشكوك 

البارسا.
وكان املدافع البرازيلي مارســيلو، 
قد شــعر هو األخر بشد عضلي 
في نهاية مبــاراة جاجنون، إال أنها 
ليصبح  طفيفــة،  إصابــة  تبدو 
الفريق الفرنســي فــي موقف ال 
يحسد عليه قبل مباراة برشلونة، 

على ملعب بارك أوملبيك ليون.

نيويورك ـ وكاالت:
ذكرت رابطة دوري كرة الســلة 
األميركــي للمحترفني اخلميس 
غولدن  مــدرب  غرمــت  أنهــا 
مببلغ  كير  وويرز ستيف  ستايت 
25 ألف دوالر لشتمه أحد حكام 
املباراة التي خسرها فريقه أمام 

بورتالند ترايل باليزرز.
وقالــت الرابطــة في بيــان أن 
املاضيني  املوسمني  بطل  مدرب 
»ســتيف كير سيدفع مبلغ 25 
ألف دوالر ألنه شــتم واســتفز 
حكماً«.وكان كير خرج عن طوره 
قبل أربع دقائق من نهاية املباراة 

بعــد أن أطلق احلكــم صافرته 
ارتكبه  متعمداً  محتسًبا خطأ 
املدرب  واعتبره  غريــن،  دراميوند 

غير مبرر.
ورمــى كيــر أرضاً فــي البداية 
السبورة البيضاء الصغيرة التي 
يرســم عليها اخلطط لالعبيه، 

ثم دخل إلى أرض امللعب وشتم 
احلكم.

وحصل كير قبل ذلك على خطأ 
فني، ما زاد نسبة الغضب لديه، 
وحلــق احلكم إلــى أرض امللعب 
ليشــتمه فحصــل على خطأ 
فني ثــان كلفه الطــرد للمرة 

الثانية في مسيرته كمدرب.
دورانت  كيفــن  الالعب  وتدخل 
ووضــع يديه حول جســم كير 
على شــكل حزام وأخرجه إلى 
املالبس.وقال  اســتبدال  غــرف 
أزال  املدرب بعد املباراة »كنت ال 
خطأ  احتســاب  صدمــة  حتت 

كهــذا على أنــه متعمد. كان 
العب بورتالند يريد كبس الكرة، 
ملنعه من  بحركــة  دراميود  وقام 
الوصول إلى السلة«.وتابع »قلت 
للحكم أننا لسنا موافقني على 
هذا القرار )...(، ورمبا قلت شــيئاً 

آخر«.

تغريم ستيف كير بسبب شتمه للحكم

أزمة خانقة تحاصر ليون قبل موقعة برشلونة

نوير يحذر بايرن ميونخ من نوبات الجنون أمام ليفربول

مباراة سابقة لبايرن ميونيخ

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
أعلن االحتاد البرازيلي لكرة القدم بأن املنتخب الوطني 
ســيخوض مباراتني وديتني ضد بنما وتشــيكيا خالل 
شــهر آذار املقبل اســتعدادا لــكأس األمم األميركية 
اجلنوبية )كوبا أميركا( التي تســتضيفها البرازيل من 
14 حزيران إلى 7 متــوز 2019. وتلتقي البرازيل مع بنما 
في 23 آذار فــي مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تتوجه 
إلى براغ ملواجهة املنتخب التشيكي.وســيعلن مدرب 
البرازيلي تيتي عن أســماء الالعبــني املدعوين خلوض 
هاتني املباراتني في 28 شــباط فــي ريو دي جانيرو.ومن 
املرجح عــدم تواجد جنم املنتخب ونادي باريس ســان 
جيرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم 
ويأمل بالعودة إلى املالعب في األسبوع األول من نيسان 

املقبل كما أعلن الالعب بنفسه.

مدريد - وكاالت:
أعلن نادي برشلونة اإلسباني أول أمس، عن متديد عقد 

مدربه إرنيستو فالفيردي إلى غاية عام 2020.
وقبل 6 أشــهر على نهاية عقده مع الفريق اإلسباني، 
ســيواصل فالفيردي )55 عاماً( مهمة اإلشــراف على 
فريق برشلونة إلى غاية عام 2020 مع إمكانية إضافة 
موســم آخر لعقده.. وأشار النادي الكاتالوني في بيان 
»توّصل برشلونة ومدرب فريقه األول الى إتفاق لتمديد 
العقد بني الطرفني ملوســم إضافي )2019-2020( مع 
اخليار )التمديد( ملوسم ثان )2020-2021(. ومنذ قدومه 
إلى برشــلونة من أتلتيك بلباو في أيار 2017 بدالً من 
لويــس إنريكي، جنح فالفيردي بقيادة الفريق إلى لقبي 
الدوري والكأس احمللية املوســم املاضي، قبل أن يضيف 

إليها كأس السوبر مطلع املوسم.

البرازيل تواجه 
بنما وتشيكيا وديا

فالفيردي يمدد 
تعاقده مع برشلونة
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العواصم ـ وكاالت:

تشــكل كرة القــدم مبــا لها من 
شــعبية جارفة حول العالم، حالة 
اآلخر،  وقبــول  للتعايــش  رمزيــة 
بل منحــه فرصة لــم يكن يحلم 
ميلكه  مبا  يســتحقها  ولكنه  بها، 
مــن مواهب وقــدرات خاصة،  ولم 
تنجح قارة فــي العالم في حتقيق 
هذه املعادلة اإلنســانية واحلضارية 
أكثر ممــا فعلت أوروبــا التي تفتح 
قلبها و مالعبها للمواهب الكروية 
وقارات  دول  مختلــف  من  القادمة 
العالم، وجنح جنوم العرب في الوقت 
الراهن وعلى رأسهم املصري صالح، 
واجلزائري محــرز، واملغربي زياش في 
غزو القلوب، ممــا يؤهلهم ليكونوا 
مناذج واقعية للتعايش، وقبول اآلخر 
لنا، والتسامح، وحتقيق النجاح في 
القارة التــي يعتقد البعض أنها ال 
على  أراضيها،  علــى  وجودنا  تقبل 
إثر التوتر ، وصراع الثقافات  و الذي 
بلغ حد العنـــف فـــي السنـوات 

األخيـرة.
لم ميلــك العرب يوماً جيــالً بهذا 
العجوز،  القارة  في مالعب  التوهج 

صحيح أن اجلزائــري رابح ماجر فاز 
بــدوري أبطال أوروبــا، وصحيح أن 
البعض مــن النجوم العرب حققوا 
جناحــات الفتة في مالعــب القارة 
العجوز على على مدار الـ 30 عاماً 
األخيــرة، إال أن اجليل العربي احلالي 
بزعامة املصــري محمد صالح جنم 
محرز  ريــاض  واجلزائري  ليفربــول، 
جناح مان ســيتي، واملغربي حكيم 
زيــاش موهبة أياكس أمســتردام 
يحققون مــا لم يحققــه العرب 

طوال تاريخهم في أوروبا.
صالح ومحــرز وزياش أحــرزوا 300 
هدف في املالعب األوروبية سواء في 
دوريات إيطاليــا أو إنكلترا وكذلك 
في هولندا، وفي دوري أبطال أوروبا، 
وغيرهــا مــن املســابقات احمللية 
والقارية،  وهو رقم لم يكن املاليني 
من عشاق كرة القدم في املنطقة 
بتحقيقه،  يومــاً  العربية يحلمون 
 26 الـــ  إبن  فقد ســجل صــالح 
طوال مشــواره في القارة العجوز 
مروراً  السويســري،  بازل  من  بداية 
 130 إيطاليــا وإجنلترا  بتجاربه في 
هدفــاً في 260 مبــاراة، وفاز بلقب 
العب  وأفضل  البرمييرليــج،  هداف 
وبلغ مع  اإلجنليزية،  املســابقة  في 

في  األبطال  دوري  نهائــي  ليفربول 
نســخته املاضية، ويواصل النجم 

املصري رحلة التوهج املوسم احلالي 
بتســجيله 20 هدفاً لليفربول في 

مختلــف املســابقات، منهــا 17 
هدفاً في الدروي يتصدر بها قائمة 

الهدافني مشــاركة مع ســيرخيو 
أجويرو هداف مان سيتي.

أما رياض محرز الذي يبلغ 27 عاماً،  
فقد حقق اإلجناز العربي األكبر في 
التاريخ الكروي، بفوزه مع ليســتر 
ولقب  اإلنكليزي،  بالدوري  ســيتي 
أفضــل العب فــي املســابقة، مما 
جعله هدفاً ملان سيتي، الذي انتقل 
لصفوفــه مقابل 70 مليــون يورو 
الصيــف املاضي ليصبــح الالعب 
التاريخ، وسجل  في  األغلى  العربي 
محرز خــالل مشــواره في مالعب 
القارة العجوز 92 هدفاً، وهو صانع 
أهداف في املقــام األول، أكثر منه 
العب هداف، وأصــر بيب جوارديوال 
على التعاقد معه ملا يتمتع بها من 
مهارات خاصة جتعله واحداً من بني 
األمهر فــي مالعب اإلجنليز، والقارة 

العجوز بكاملها.
لم يكن هدف املغربي حكيم زياش 
كافيــاً لتحقيــق إياكــس نتيجة 
دوري  فــي  الريال  أمــام  إيجابيــة 
األبطال أمس، فقد حسمها امللكي 
لصاحله في النهايــة،  ولكنه كان 
العالم ملوهبة  كافياً جلذب أنظــار 
املغــرب وأياكس زيــاش، فقد أبدع 
وجذب األنظار بقوة، وهو الذي ميلك 

في رصيــده 15 هدفاً مــع الفريق 
الهولندي املوســم احلالــي، ولديه 
81 هدفــاً فــي 230 مبــاراة طوال 
ما  وكل  العجوز،  بالقارة  مشــواره 
املرحلة  زياش لتحقيقه في  يحتاج 
املقبلة أن ينتقــل لفريق كبير في 
ورمبا  اإلسباني،  أو  اإلنكليزي  الدوري 
صــوب دوري الطليان، لكي يتمكن 
اخلاصة  قدراتــه  عن  التعبيــر  من 

وموهبته الالفتة بصورة أكبر.
فــي عالم كــرة القدم هنــاك ما 
يســمى بالقيمة املالية والسوقية 
اإلنتقاالت،  بورصــة  فــي  لالعبني 
تقوم  عامليــة  مرجعيــة  وهنــاك 
لهذه املرجعية  بهذا األمر، ووفقــاً 
القيمة  فإن  ماركت«  »ترانســفير 
املاليــة للثالثي العربــي تبلغ 245 
مليون يــورو، أي ما يقــرب من ربع 
مليار يورو، بواقــع 150 مليون يورو 
لصالح، وهو أحد أغلى جنوم العالم 
في الوقــت الراهن، و 60 مليون هي 
اإلنتقاالت،  بورصة  في  محرز  قيمة 
زياش،  و35 مليون للنجــم املغربي 
وترمز هذه القيمة املالية إلى أن كل 
العــب من املمكــن أن يرحل صوب 
فريق آخر يريد خدماته مقابل مبلغ 

ال يقل عن هذا الرقم.

صالح ومحرز وزياش.. أوروبا ترحب بـ«غزوة العرب«
ربع مليار يورو و 300 هدف للثالثي المتوهج

تقرير

محرز

2:00 ظهرًا

8:00 مساًء

6:15 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ جيرونا

إنتر ميالن ـ سامبدوريا

فالنسيا  ـ إسبانيول

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

باريس ـ وكاالت:
نشــر النجم البرازيلــي نيمار فيديو 
أعلن فيه "ســعادته  "يوتيوب"  على 
من تطور التعافي من اإلصابة" وظهر 
معاجله الفيزيائي وهو يشرح إمكانية 
عــودة العــب باريــس ســان جرمان 
الفرنسي الى املالعب "في حال سارت 
االمور علــى ما يرام" قبــل الدور ربع 
أوروبا  أبطال  دوري  النهائي ملســابقة 
لكرة القدم )9-10 نيسان(. وأكد أغلى 
العب في العالم "يستغرق األمر ما بني 
للتعافي،  اسابيع"  الى عشرة  ثمانية 
املراحل". تســريع  علــى  و"عملنــا 

وتعرض نيمار الى اصابة في مشــط 
القــدم اليمنى خالل مبــاراة فريقه 
ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا لن 
تتطلب اجــراء عملية جراحية، علما 
بأن إصابــة مماثلة في نهاية شــباط 
املوسم املنصرم أنهت موسمه بعدما 
خضع لعملية جراحيــة في البرازيل 
وابتعد عن املالعب حلوالي ثالثة أشهر 
قبل ان يشــارك في صفوف منتخب 

بالده في مونديال روسيا 2018.
وقبــل إصابته، كان نيمــار )27 عاما( 

االيطالي  االســطوري  احلــارس  وعد 
جانلويجي بوفون املنتقل الى صفوف 
نــادي العاصمة قادما مــن يوفنتوس 
االيطالي أنه "ســيفعل كل شــيء 
ملساعدته هذا املوســم للفوز بلقب 
دوري أبطال اوروبا" وهو اللقب الوحيد 
الذي تخلو منه خزائن احلارس الدولي 

السابق.
وظهر نيمار مبتســماً في الشــريط 
الذي بثه علــى "يوتيوب" وأردف قائال 
"عندما تعرضت لالصابة، أرســل لي 

)بوفون( رســالة قال لــي فيها: +هيا، 
عد بأســرع وقت ممكن ألنك وعدتني 

+بالفوز بدوري األبطال".
وبحســب أحد أعضاء الفريق الطبي 
املشــرف على عالج نيمــار، فقد بدأ 
جنم سان جرمان باجراء التمارين داخل 
حوض الســباحة وعلى منت الدراجة. 
ولم يتوقف عــن التمرن منذ تعرضه 
لالصابته، وهــو يخضع للتمارين ملدة 
تتراوح بني ســاعة وســاعة ونصف 

يومياً.

نيمار يأمل في العودة لخوض ربع نهائي األبطال

مدريد ـ وكاالت:
املصنف  نــادال،  رافائيــل  وصــف 
اجملموعة  أمــس،  أول  عامليــا،  ثاني 
ديفيــز  كأس  نهائيــات  مــن  )ب( 
بالـ«معقدة«.وتضــم  للتنــس، 
اللقب(،  )حاملة  اجملموعة كرواتيــا 
التي  الفرق  وهي  وإسبانيا،  وروسيا، 
ســتتواجه، في املدة من 18 وحتى 

24 تشرين الثاني املقبل.
فــي  اإلســباني،  الالعــب  وقــال 
 )3 بــي  )آي  لقنــاة  تصريحــات 
بوجــود  »اجملموعــة  التلفزيونيــة 
للغاية«،  معقدة  وكرواتيا  روســيا 
ولكنه أظهــر في الوقت ذاته ثقته 
الكبيــرة، فــي أن منتخــب بالده 
ســيقدم أداء جيدا.كما أشار نادال 
الالعبني،  العديــد من  إلى خطورة 
إســبانيا،  ســيواجهون  الذيــن 
أمثال الروســيني كارين خاشانوف 
وأندري روبليــف، والكرواتيني مارين 
حيث  شــوريتش،  وبورنا  شيليتش 

قال »إنهم العبون جيدون للغاية«.
وأضاف »ال يوجد منافس سهل في 
كأس ديفيز، وبالتحديد روسيا التي 
متثل تهديدا كبيــرا لنا، فال ميكننا 
أن نكون ســعداء بهــذه اجملموعة، 

وبالتأكيد هم أيضا«.

نادال ليس سعيدًا 
بالمجموعة المعقدة

نادال



الناصرية  ـ كاظم العبيـدي:
اختتمت في محافظة ذي قار بطولة 
العــراق بألعاب القــوى برعاية مدير 
عام شــركة  نفط ذي قــار علي وارد 
املركزي  االحتاد  مــع  وبالتعاون  حمود 
للعبة والتي شارك بها 500 عداء من 

مختلف احملافظات.
وقــال وارد : ان الشــركة داعمة لكل 
التي  الرياضية  والفعاليات  االنشطة 
العامة  املصلحة  في خدمــة  تصب 
االلعــاب اخملتلفــة لألندية  وتطــور 
واالحتادات والفرق الشــعبية والفئات 
العمريــة ،وان دعمنــا أللعاب القوى 
كونها رياضة شــعبية يشــارك بها 
وان  واملرأة  والرجــل  والصغير  الكبير 
حضور مئــات العدائيني من مختلف 
احملافظات دليل على ان الرياضة جتمع 
اجلميع وتنهي كل الفوارق بني اجملتمع 
الى ان البطولة كانت عرساً  .مشيراً 
رياضياً كبيراً شاركت به اغلب اندية 

العراق.

واضــاف : ان لــدى الشــركة وحدة 
رياضية تهتم وتشارك بكل الرياضات 
الرســمية والشــعبية واننا داعمون 
لهذه الوحــدة التي حققت في وقت 
بالصاالت  العــراق  بطولــة  ســابق 

للشركات في بغداد.
من جهته اكــد مدير االعــام كرمي 

اننا اشرفنا بشكل مباشر   : اجلنديل 
ورعاية كبيــرة لهــذه البطولة بناًء 
على توجيهات املدير العام الذي يؤكد 
دائما على دعم كل شــرائح اجملتمع 

ومنهم الرياضيني.
واشــار الى ان البطولة انطلقت من 
مركز الناصرية باجتاه زقورة اور االثارية 
مرقــد النبي ابراهيــم ع حيث قطع 
10 كم ومن  املتســابقون مســافة 
ثم مت تكرمي الفائزيــن في هذا املكان 
املقدس الــذي يزوره النــاس من كل 
بقاع العالم .. فيما اشار محمد خالد 
لطيف مسؤول الوحدة الرياضية في 
الشــركة الى ان هذه البطولة تقام 
الول مرة عام 2019 بالتعاون مع االحتاد 
املركزي وقــد وفرت الشــركة كافة 

مستلزمات جناحها.
وقد حضر البطولــة الدكتور طالب 
فيصل رئيس االحتاد الذي شكر بدوره 
مدير عام شركة نفط ذي قار لدعمه 

الكبير لهذه البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز فريق القوة اجلوية يوم امس على 
فريق النفــط ضمن اجلولــة 17 من 
املرحلــة االولى لدوري الكــرة املمتاز 
ســجل  واحد،  هدف  مقابل  بهدفني 
للجوية عماد محســن وسعد ناطق 
وللنفــط محمــد داود.. وفــاز أمانة 
بغداد على النجف بهدفني سجلهما 
عباس عبد الهــادي ومصطفى كرمي، 
وتعادل الكهرباء ونفط اجلنوب بهدف 
ملثله، ســجل لاول احمــد محمود 
الطلبة  وتعادل  مالك،  وسام  وللثاني 
ونفط ميسان بالنتيجة ذاتها، سجل 
للطلبــة مروان حســني مــن جزاء 

ولنفط ميسان ثامر برغش.
الســابعة  اجلولة  مباريــات  تختتم 
عشرة من املرحلة االولى لدوري الكرة 
املمتــاز باقامــة مباراة واحــد اليوم 
االحد ، ومتثل صراعا في قاع الترتيب، 
حيث يضيف ملعــب التاجي فريقي 
الصناعــات الكهربائية والســماوة، 

لألول 12 نقطة باملركز الثامن عشــر 
والثانــي ميتلك الرصيــد ذاته ويتاخر 
مبرتبة واحدة. من جانبه، حقق الزوراء 
فــوزا قاتا علــى احلســني بهدفني 
مقابــل هــدف، افتتح عــاء عباس 
 ،19 الدقيقة  للزوراء في  التســجيل 
وتعادل للحسني علي كرمي من ركلة 
جزاء في الدقيقة 38.وســجل الزوراء 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 94 عن 
طريق احملترف السوري حسني اجلويد.

ورفع الزوراء بهذا الفــوز رصيده إلى 
35 نقطــة في املركز الثالث، في حني 
ظل احلســني باملركــز األخير برصيد 
السلبي،  التعادل  وحسم  نقطة.   11
لقاء الديوانية وضيفه نفط الوسط، 
ولم يســتثمر الفريقان، الفرص التي 
أتيحت لهما، وحتديًدا نفط الوســط 
الذي فرض سيطرته على املباراة.ورفع 
نفط الوســط رصيده إلى 21 نقطة 
في املركز العاشر، فيما رفع الديوانية 
رصيــده إلــى 14 نقطة فــي املركز 

السادس عشر.
وحقــق الكــرخ فــوزًا كبيــرًا على 
احلــدود بنتيجــة )5-3(، فتتح الكرخ 
التسجيل عبر ياسر عبد احملسن في 
15، وعّدل للحدود شــريف  الدقيقة 
عبد الكاظم فــي الدقيقة 24، وعاد 
ياســر عبد احملســن في الدقيقة 34 
ليســجل الهدف الثاني للكرخ، وفي 
الدقيقة الثانية مــن الوقت بدال من 
األول جــاء هدف  بالشــوط  الضائع 
الكــرخ الثالث بنيــران صديقة عبر 

سيف جاسم.
في الشــوط الثاني أضــاف محمود 
خليل الهدف الرابع للكرخ، ثم سّجل 
حســني جبار الهدف اخلامس، بعدها 
قلص عبــد الكاظم الفــارق بإحراز 
الهدفني الثانــي والثالث للحدود في 
الدقيقتني 73 و92.ورفع الكرخ رصيده 
إلى 36 نقطة في املركز الثاني، فيما 
جتمد رصيد احلدود عند 23 نقطة في 

املركز التاسع.

بغداد ـ رافد البدري*
مبشاركة 55 العب والعبة ميثلون 11 محافظة 
عراقيــة ،اختتمت يوم امــس بطولة العراق 
للفئات العمرية بالشطرجن، والتي احتضنتها 
قاعــة فندق االنتر ببغداد وعلــى مدى 4 ايام، 
وقال ظافر عبد االميــر رئيس احتاد اللعبة: ان 
البطولة افرزت عــن امكانيات كبيرة لاعبني 
صغار باعمارهــم، وهذا ما يؤكــد بان لعبة 
الفكر تســير بالطريق الصحيح ، مضيفاً ان 
البطولة جرت وفق النظام النظام السويسري 
زمن اجلولة 60 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل 
نقلة منجزة،  مشــيداً باملستوى الكبير الذي 
ظهر به بعض الاعبني الذين متيزوا مبوهبتهم 
الكبيرة وهم: زيد عاء جاســب حتت 14 عام 
والذي احرز املركــز االول، والاعب الواعد امني 
محمد عيدان حتت 10 اعوام والذي تفوق على 
العبي فئتــه ونال املركــز االول، ولفئة االناث 
فقد تفوقت كل من فاطمة صاح مهدي حتت 

12 عاماً، وغزل نوار احمد حتت 8 اعوام،
عبد االمير اكد ان الفائزين االربعة االوائل من 
واالناث سيتنافســون فيما  كل فئة للذكور 
الدوري من مرحلتني الختيار  بينهم وبطريقة 
بطل العراق لعام 2019 ، حيث ان الفائز االول 
ســيكون بطاً للعراق لهذا العام، وسيمثل 
العــراق فــي البطــوالت العربيــة والقارية 
والعاملية، وسيتم تســمية املنتخب الوطني 
  14-12-10-8 حتــت  لاعمار  العمرية  للفئات 
وذلك باختيار الفائــز االول من كل فئة، حيث 
تنتظرهم مشــاركات خارجية، ومنها بطولة 
العرب التي ستقام في االردن شهر متوز املقبل،
واشرف على جوالت البطولة كل من : الدولي 
ســعد محســن الكناني حكماً عامــاً لها، 
ويســاعده احلكم الدولي وهب منير والدولي 

حســني كاظم والدولي حسني علي حسني، 
حيث بذل هؤالء احلكام جهوداً استثنائية في 
متابعة جوالت البطولة التي استمرت الربعة 

ايام متتالية،
النهائيــة للذكور وكما يلي:  النتائج  وكانت 
ففي فئة حتــت 14 عاماً احرز الاعب زيد عاء 
من البصرة املركز االول برصيد )6.5( نقطة من 
7 جوالت، وجــاء الاعب امير ظافر عبد االمير 
ثانيــاً جامعاً 6 نقاط، واحرز الاعب حســني 
ســعيد املركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقاً 
على صاحب املركز الرابع علي فراس قاســم 
بفارق نقــاط الطاوالت، اما فــي فئة دون 12 
عاماً فقد احرز الاعب محمد مهيمن حسن 
املركز االول برصيد 4 نقاط من 5 جوالت، وحل 
الاعب موسى مازن عادل ثانياً بنفس الرصيد 
من النقــاط )4(، ولكنه تخلــف بفارق نقاط 

الطاوالت، وجاء علي زين العابدين ثالثاً برصيد 
)3.5( نقطــة، وحصل الاعــب علي املرتضى 
حســني املركز الرابع برصيد )2.5( نقطة، وفي 
فئــة دون 10 اعوام فقد حقــق الاعب امني 
محمد عيدان املركز االول برصيد )4.5( نقطة 
من 5 جــوالت، وحــل الاعب مجتبــى مازن 
عادل ثانيــاً برصيد)3.5( نقطــة، واحرز املركز 
الثالث علــي صاح مهدي بنفس الرصيد من 
النقاط، ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاوالت، 
وكذلك احلال بالنســبة لصاحب املركز الرابع 
يوســف هيمن حســن الذي جمع هو االخر 
)3.5( نقطة، وفي فئة دون 8 كانت املنافســة 
جمع  املشــاركني،حيث  الاعبني  بني  شرسة 
الاعبــني االربعة الذين احــرزوا املراكز االولى 
نفس الرصيد من النقــاط )3.5( نقطة وهم: 
بدر حســام صاحب املركز االول، وطارق سمير 

احمــد الذي جــاء ثانياً، وحصــل على املركز 
الثالــث زيد عمر ابراهيــم، فيما احرز الاعب 

علي وهب منير املركز الرابع .
اما بالنســبة لفئة دون 14 عــام لاناث فقد 
احرزت الاعبة طيبة مهدي عطية املركز االول 
برصيــد )3( نقاط، وجاءت الاعبى نهاد صباح 
نوري ثانيــاً برصيد )2.5( نقطــة، فيما حلت 
الاعبة عسل نوار احمد باملركز الثالث برصيد 
)2( نقطة، وجــاءت الاعبة يار بياد عبد القادر 
باملركز الرابع برصيد )1.5( نقطة، اما في فئة 
دون 12 عاماً فقد احرزت الاعبة فاطمة صاح 
مهدي املركــز االول برصيد )4.5( نقطة من 5 
جوالت، وجاءت الاعبة مــاك مهدي عطية 
باملركــز الثاني جامعــة 4 نقاطن اما الاعبة 
اديان اســامة ناصر فقد حلت باملركز الثالث 
برصيد 3 نقاط، وحصلــت الاعبة روزيا فخر 
الدين على املركز الرابــع برصيد )2.5( نقطة، 
وفــي فئة دون 10 اعوام فقــد توجت الاعبة 
املتميــزة رتاج ســعد محســن باملركز االول 
برصيــد )3.5( نقطة، فيما حلــت نور الزهراء 
ظافر باملركز الثاني برصيــد 3 نقاط، واحرزت 
الاعبة هنا منيــر محمد املركز الثالث برصيد 
)2.5( نقطة، فيما جاءت باملركز الرابع نرجس 
صاح مهدي برصيــد نقطة واحدة، وفي فئة 
دون 8 اعــوام احرزت الاعبة غــزل نوار احمد 
املركــز االول برصيد 3نقاط، وجــاءت الاعبة 
ســهاد صباح نوري ثانياً برصيد )1.5( نقطة، 
فيما حلت الاعبة نبــا مهدي عطية باملركز 
الثالــث برصيد نقطة واحــدة، ومن ثم زهرة 
حســني كاظم باملركز الرابــع برصيد نصف 

نقطة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

المكتب األعالمي
برعايــة من رئيــس الوزراء د. عــادل عبد 
املهدي وشــركة باجاج الدولية للدراجات 
الناريــة  ،وبحضــور عــدد كبيــر مــن 
الشــخصيات السياســية والرياضيــة، 
أفتتح األحتــاد العراقي املركز ي للدراجات 
النارية بطولة التحــدي لفعاليتي ) دراك 

ريس ( واألســتعراض احلر ) الفري ستايل 
( ،ومبشــاركة أكثر من خمسة عشر نادياً 
وفريقاً من عموم محافظات العراق ،والتي 
أحتضنتها ســاحة األحتفــاالت الكبرى 
في العاصمة بغداد ،كأول أحتفالية على 
الصعيد السياســي والثقافي والرياضي 

تقام في هذا املكان.

وشــهد البطولة في طياتها منافســة 
شديدة في فعالياتها كافة، وأفرزت نتائج 
متميــزه ،ففي فئــة 1300 حصل  أمجد 
شــاكر محمود على املركــز األول وذهب 
املركــز الثانــي لصباح فاخــر ،فيما كان 
املركز الثالث مــن نصيب ضرغام ضيغم 
كطامي ،أمــا فئة 1000 حل فهد ضيغم 

الكطامي أوالً وعمار رائد ثانياً وأحمد على 
حســني كان في املرتبة الثالثة ،وفي فئة 
750 كان بسام باسم أوالً وعباس هاشم 
ثانياً وحســني عايد محمد ثالثاً  ، أما في 
فئة ال600 ذهب املركز األول لزين العابدين 
والثانــي كان من نصيب محمد رشــيد 

سعيد.

بغداد ـ الصباح الجديد:

املكتب  انتخابات  أمس،،  أقيمت 
األوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي 
العراقيــة، فــي أحــد فنــادق 
غياب  وســط  بغداد،  العاصمة 
ممثــل احلكومة ووزارة الشــباب 

والرياضة.
وأســفرت نتائــج االنتخابــات 
عــن  فوز رعد حمودي برئاســة 
منصب  وفي  األوملبيــة  اللجنة 
النائب األول فاز فاح حسن، وفار 
مبنصب النائــب الثاني الدكتور 
عبد الوهاب الطائي، أما منصب 
األمــني العام كان مــن نصيب 
حيدر حسني اجلميلي بجانب فوز 
األمني  اإلله مبنصب  عبد  سرمد 
املالــي.. كمــا فاز 6 أشــخاص 
بعضوية املكتب التنفيذي وهم 
جميل عزيز وســام عواد وزاهد 
نوري وزياد حسن وبشتوان مجيد 

ومحمود عزيز.
يشــار إلــى أن االنتخابات جرت 
األوملبية  اللجنــة  ممثل  بحضور 
الدولية واجمللس األوملبي اآلسيوي 

حيدر فرمان.
شــهدت  متوقعا،  كان  ومثلما 
األوملبيــة  اللجنــة  انتخابــات 
العراقيــة، انســحاب 7 احتادات 
أوملبية وعدد مــن االحتادات غير 
األوملبية، وكذلك عدد من اخلبراء 
في  الفرعية  اللجــان  ورؤســاء 
احملافظات، اعتراضا على قانونية 
أنهــا  مؤكديــن  االنتخابــات، 

تتعارض مع قوانني الدولة.
مع بداية انعقاد املؤمتر االنتخابي 
انســحبت 7 احتادات أوملبية من 

القوى  ألعاب  وهــي  االنتخابات 
طالــب  الدكتــور  ومرشــحه 
فيصــل علــى منصــب رئيس 
اللجنة األوملبية، واحتاد املاكمة 
ومرشــحه صباح حســن على 
لرئيس  األول  النائــب  منصــب 
كرة  واحتــاد  األوملبية،  اللجنــة 
القدم ومرشحه علي جبار على 
لرئيس  الثاني  النائــب  منصب 

اللجنة األوملبية.
بجانب احتاد الســلة ومرشحه 
حســني العميدي، على منصب 

األمــني العــام للجنــة، واحتاد 
إياد جنف على  اجلمباز ومرشحه 
للجنة  املالــي  األمني  منصــب 
األوملبيــة، باإلضافــة إلى ممثلي 

احتادي اجلودو وتنس الطاولة.
أعلــن املنســحبون وفــق بيان 
رســمي أن ســبب انسحابهم 
اللوائح  اعتراضــا علــى  جــاء 
غير الشــرعية والتــي فصلت 
األوملبية،  اللجنــة  أعضاء  على 
العراقية،  القوانني  وتتعارض مع 
ومبــا أن من ســعى لانتخابات 

يستند إلى الشرعية املستمدة 
مــن اللجنة األوملبيــة الدولية، 
بشكل  االنسحاب  قرروا  فإنهم 

رسمي.
وقالت االحتادات: »نحتفظ بوثائق 
تدل على إدانة املكتب التنفيذي 
احلالي وتســخير مــال األوملبية 
قراءة  وعدم  انتخابيــة  ألغراض 
التقريريــن اإلداري واملالــي يعد 
االنتخابي،  للمؤمتر  واضحا  خرقا 
كذلك السماح لبعض االحتادات 
بدخــول االنتخابــات رغم عدم 

احملاكم  وفق  شــرعيتها  حسم 
احمللية اخملتصة«.

اآلســيوي،  األوملبي  اجمللس  ممثل 
حيدر فرمان، وضح أن االنتخابات 
شــرعية وفق اللوائــح املصدق 
عليهــا مــن اللجنــة األوملبية 
الدولية، وأن انســحاب عدد من 
االحتادات شــأن خاص ويحق لها 
ذلك طاملا لم يؤثر هذا األمر على 

نصاب اجلمعية العمومية.
احلكومة  تلويح  وردا على سؤال 
العراقية بقطع الدعم املالي عن 

اللجنة األوملبية أكد أن اإلجراء لن 
يؤثر على سامة موقف اللجنة 
ولن تتعــرض الرياضة العراقية 
ألي عقوبة ألنه شــأن داخلي وال 
تتدخل األوملبية الدولية بالشأن 

الداخلي ألي بلد.
 18 االنتخابــات بحضور  أجريت 
عضوا من أعضاء الهيئة العامة 
25 عضــوا، ومت انتخاب  البالغة 
للجمعية  يضافــون  خبــراء   7
غــدا  ليشــاركوا  العموميــة 
فــي التصويت والترشــح على 
املعتمدة  اللوائح  وفق  املناصب، 
مــن قبــل اللجنــة األوملبيــة 
املنسحبون  يرى  فيما  العراقية، 
أنه مخالف لقانــون 16 املعدل 

.1986
اجلمعية  عضويــة  فــي  وفــاز 
العموميــة 7 خبــراء هم: رعد 
والدكتور  صبري  وأحمد  حمودي 
فرقد عبد اجلبــار، والدكتور عبد 
الوهاب الطائي بـ 18 صوتا لكل 
منهم، فيما حصل فاح حسن 
والدكتور صفــاء صاحب وطارق 
عبد الرحمن على17 صوتا لكل 

منهم.
فيما نال رئيس احتاد اجلوجستو، 
الدكتــور مخلص حســن على 
ثقــة العموميــة ليصبح ممثا 
لاحتادات غير األوملبية بحصوله 
علــى 17 صوتا، وفــاز عن صفة 
الرياضــي األوملبي محمد أحمد 

بعد أن حصل على 18 صوتا.
 ورنــد ســعد ممثلــة للرياضية 
األوملبية بعــد أن نالت 18 صوتا، 
فيمــا حظيت الدكتــورة بيداء 
كيان بتمثيل العنصر النسائي 

في االنتخابات بـ 18 صوتا.

بعد جدل وأنسحابات 

إنتخاب مكتب تنفيذي للجنة األولمبية 
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األولمبي يعسكر 
في أربيل

وفد غربي آسيا يتفقد 
ملعب فرانسوا حريري

مشاركة تاريخية 
لألولمبياد الخاص باإلمارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض املنتخب األوملبي العراقي، معســكرًا مبدينة 
أربيل يستمر 8 أيام، حتضيرًا لتصفيات بطولة آسيا 
حتت 23 عاًما.وقال املديــر اإلداري للمنتخب األوملبي، 
عبــد الكــرمي فرحان، فــي تصريحــات صحفية إن 
املعســكر سيمتد من 27 شباط اجلاري، وحتى 7 آذار 
املقبل، بحيث يتضمن عددًا من املباريات التجريبية، 

مع فرق من دوري كردستان.
وأوضح أنه متت مفاحتــة احتادات قطر وعمان واألردن، 
لتأمني معسكر تدريبي للمنتخب األوملبي العراقي، 
خال فتــرة توقف الدوري، قبــل التوجه إلى مدينة 

تبريز اإليرانية، خلوض التصفيات اآلسيوية.
يشــار إلى أن املنتخب األوملبي، يقــوده املدير الفني 
عبد الغني شهد، ويساعده حيدر جنم، وعباس عبيد، 

وعبد الكرمي ناعم، مدربا حلراس املرمى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وفد رسمي من احتاد غربي آسيا لكرة القدم، 
ملعــب فرانســوا حريــري بأربيل، الــذي يحتضن 
مباريات إحدى مجموعتي بطولة غربي آســيا التي 
تســتضيفها العراق آب املقبــل، إلى جانب ملعب 

كرباء الدولي.
وزار الوفد، ملعب فرانسوا حريري، واملرفقات اخلاصة 
به، فضــاً على ماعــب التدريب بناديــي برايتي، 
وهندرين، وعدد من فنادق احملافظة ومستشفياتها.
وأكد رئيس احتاد الكرة عبد اخلالق مسعود، أن الزيارة 
تأتــي في إطــار معاينة املاعب التي ســتحتضن 
مباريــات بطولة غربي آســيا املزمــع إقامتها في 
محافظتي أربيل، وكرباء.وأضاف »الوفد سجل في 
ماحظاته، عددًا مــن النقاط، نأمل أن يتم تافيها 

قريًبا«.
وأشــار إلى أن الوفد ســيزور ملعب كربــاء قريًبا، 
وماعب التدريب اخملصصة وفنادق ومستشــفيات 
احملافظة من أجل تثبيتها قبل رفع التقرير النهائي، 

إلى املكتب التنفيذي الحتاد غربي آسيا.
يذكــر أن وفد احتاد غربي آســيا، تكــون من أحمد 
قطيشات، مدير البطولة، وعبير الرنتيسي، مديرة 
املســابقات باحتاد غربي آســيا، وعروبة احلسيني، 

مديرة الشؤون اإلدارية باحتاد غربي آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد العراقي لألوملبياد اخلاص، اليوم اجلمعة، 
مشــاركته بوفد كبير فــي دورة ألعــاب أبوظبي، 

عاصمة اإلمارات، بني 8 و22 آذار املقبل.
وقال رئيس االحتاد العراقي، ســعد عبد ياسني، في 
تصريحــات صحفيــة إن العراق سيشــارك بوفد 
هــو األكبر في تاريخ الباد، حيــث يبلغ قوامه 109 

العبني، في 13 لعبة.
وأضاف أن االحتاد العراقي يأمل من هذه املشــاركة، 
دمج أكبر عدد من هذه الشريحة املهمة في اجملتمع.
وتابــع: »طموحي أن يحقق أكبر عدد من الرياضيني 
التفــوق، ألنهــا ســتكون مؤثــرة في  أوســمة 
مستقبلهم، لشــمولهم بقانون حماية األبطال، 
املعمول بــه في العــراق، وهم بحاجــة إلى هذه 

احلماية«.

الفائزين في لقطة تذكارية

من منافسات البطولة

اختتام ناجح لمنافسات الفئات العمرية بالشطرنج

»الدراجات النارية« ينظم سباقات التحدي

علي وارد

برعاية مدير عام شركة نفط ذي قار 
اختتام بطولة العراق بألعاب القوى

الزوراء يفوز بصعوبة ومهرجان
 أهداف في مباراة الكرخ والحدود



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البريطانية  املمثلة  قالت 
تشــارلوت رامبلينج إنها 
تأثرت حلصولها على جائزة 
مجمل  عن  الذهبي  الدب 
مهرجان  خــال  إجنازاتها 

برلني السينمائي.
واملمثلــة التــي تبلغ من 
73 عامــا، والتي  العمــر 
الفنية  مســيرتها  بدأت 
كعارضة أزياء، اشــتهرت 
بلعــب أدوار البطولة في 

أفام فنية غير جتارية.
وذاع صيتها بعد أن لعبت 
معســكر  من  ناجية  دور 
نايت  )ذا  تعذيب في فيلم 
ليليانا  إخــراج  من  بورتر( 

كافاني عام 1974.

ولعبــت دور البطولة في 
)جورجي  مثل  أخرى  أفام 
جيرل( مــع لني ريدجريف 
عام 1966 و)ستارداســت 
وودي  إخراج  من  ميموريز( 
1980 إضافة  آلــن عــام 
لعــدة أفام مــن إخراج 
أوزون  فرانسوا  الفرنسي 

في األلفية اجلديدة.

كاتي  البــوب  جنمة  حملت 
بيــري وصديقهــا املمثل 
بلوم  أورالندو  البريطانــي 
إلــى خطبتهمــا بعد أن 
نشــرا صورة لكاتي بيري 
إصبعها  حول  تضع  وهي 

خامتا كبيرا من األملاس.
وبدأ بيــري وبلوم املواعدة 
في 2016 لكنهما انفصا 
لبعــض الوقــت قبل أن 

يعودا معا مرة أخرى.
ذات  النجمــان  ونشــر 
يــوم عيد  بعد  الصــورة 
احلــب على انســتجرام، 
والتي ظهــرا فيها وبيري 

)34 عاما( ترتدي خامتا من 
زهرة،  شكل  على  األملاس 
وكتبت بيري على الصورة 
بالكامل"  "الزهور تتفتح 
 42( بلوم  علــق  حني  في 
حلظات   " قائــا  عامــا( 

العمر".

الهوليوودي  النجــم  قرر 
العــودة  باتشــينو،  آل 
مدة  بعد  التمثيــل،  إلى 
للمرة  لكنــه  انقطــاع، 
شخصية  يجسد  األولى 

"قاتل نازي".
"أمازون"  شركة  وأعلنت 
إنتــاج  األميركيــة 
مسلســل جديد بعنوان 
"الصيــاد"، الذي يؤدي آل 
قاتل  دور  فيه  باتشــينو 
متسلســل فــي حقبة 
سبعينيات القرن املاضي، 
بحسب ما نشرته وكالة 

"فرانس برس".
وهــذه هي املــرة الثانية 
التي يشارك فيها  فقط، 
آل باتشــينو، 78 عامــا، 
الشاشــة  في  بأعمــال 
الصغيرة، بعد مشاركته 

روبــرت دي نيرو في عمل 
"الرجل األيرلندي".

ويلعب آل باتشــينو، دور، 
"الرجل  أوفيرمــان  ميير 
الذي  الغامــض،  القوي 
يقود مجموعــة للدفاع 
عن النفس في نيويورك"، 
ثم يتم اكتشــاف أنهم 
النازيــني  مــن  مئــات 
"رايخ  إلطاق  يخططون 
الواليات  في  جديد  رابع" 

املتحدة األمريكية.

تشارلوت رامبلينج

آل باتشينو

كاتي بيري

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - فهد الصكر:
     "انها أمســية مميزة، نحتفي فيها 
بقادم آخــر عاد للعــراق من مهجره 
ومنفاه القســري، هو ليس بطارئ، أو 
غريب عن املشهد اإلذاعي والتلفزيون، 
بل لــه بصمات واضحــة في حقول 

الفن إذاعيا وتلفزيونيا".
     بهــذه املفــردات قــدم الدكتور 
املوســيقي دريــد فاضــل اخلفاجي، 
املوســيقي عــازف الكمان باســم 
مطلــب، الــذي احتفى بــه امللتقى 
اإلذاعــي والتلفزيونــي علــى قاعة 
اجلواهــري فــي االحتاد العــام لألدباء 
والكتاب فــي العراق. قــرأ بعد ذلك 

محطات من سيرته الذاتية.
     وقال املوســيقار باســم مطلب: 
ســعيد في مكان يعيدنــي جلذوري 
العراقية، ليظل دمي عراقيا، أكتشفه 
ثانية من على منصة اجلواهري، واحتاد 

األدباء العريق وعيا ومعرفة.
    وأشار مطلب: رمبا البعض ال يعرف 
عني الكثير، كون الفنان املوســيقي 
مظلــوم إعاميا، وكذلــك أنا برغم 
أتســاع أعمالي الفنية، وهذا يشمل 
جميع املوســيقيني، اذ لــم ينالوا ما 
يطمحون اليــه، برغم أنهم يعملون 

بنحو واضح، ومنتجني.
     وتابــع: قدمــت أكثــر مــن عمل 
للفرقــة  اســتعراضي  موســيقي 
القومية للفنون الشــعبية في دائرة 
الســينما واملســرح، عرض بعضها 
للجمهــور منهــا " لعابــة الصبر" 
تصميم وتدريب ريتــا جون، و" لوحة 
الهيــوة "، تدريــب وتصميــم ممتاز 
عكوبــي، و" لوحة احللــم" تصميم 

صبرية فخري، وغيرها.
     وأضاف: في فترة التغيير الذي حصل 
في العراق، اجنزت عملــني هما أوبريت 
"دعوة محب" للشاعر قاسم البديري، 
الطيــور املهاجرة"  وأوبريــت "عــودة 

للشاعر حامد العبيدي ونزار جواد.
    كذلك اجنز باســم مطلب قصيدتني 
للشاعر الكبير محمد مهدي اجلواهري 
الشــاب  أداها  املقصورة،  هما قصيدة 
علي رشــيد، وقصيدة أم عــوف وقام 

بأدائها الفنان كرمي الرســام، من أنتاج 
احتاد املوسيقيني العراقيني.

     واضــاف: متيزت عاقتي مع الفنانني 
"جودت  مثــل  والشــعراء  القدامــى 
باحلــب  الغــزي"  وجبــار  التميمــي، 

واملوسيقى برغم حداثة عمري.
     يعمــل مطلــب االن فــي فرقــة 
"صالــون الفــن " ويســعى أعضــاء 
الفرقة الى تأســيس مدرســة إلعادة 
األغنية العراقية التي ميكن تسميتها 
"منسية" أي ال يتم تداولها حاليا مثل 
اغنية )لو هواكم لــو نعيش با هوى( 
للفنان الراحل صاح عبد الغفور، واغان 
أخرى، وســيعيدون احياء اغاني احمد 

خليل، ومحمد جواد اموري.
    وعن أســباب هجرته حتدث مطلب: 

وصلتني برقية تهديد بالقتل وتصفية 
عائلتي من خال ظــرف فيه إطاقات 
من جهات ال أعرفها منتشرة في بغداد 

حتارب هذه الفنون.
    درس باســم مطلب فــي أكادميية 
الفنون اجلميلة وحصل على شــهادة 
البكالوريوس قسم السمعية واملرئية 
وبعدها  املاجســتير،  علــى  وحصــل 
نــال شــهادة الدكتوراه فــي الفنون 

السينمائية والتلفزيونية.
    أنضم إلــى فرقة اإلذاعة والتلفزيون 
في  وعمل  الشــكرجي،  بقيادة حسن 
قســم املوســيقى والغناء يــوم كان 
يقودها الراحــل طالب القره غولي، ثم 
عمــل مع الفنان فــاروق هال، وجعفر 
اخلفاف، ومــع الفرقة القومية للفنون 

الشعبية.
      شــارك في تسجيل اغلب األغاني 
العراقيــة، ولــه مشــاركات عدة في 
والتلفزيونيــة،  اإلذاعيــة  البرامــج 
ووضع املوســيقى للعديد من األغاني 
االوركســترا  إلى  انضــم  العراقيــة. 
العراقية وهــو مايزال طالبا في معهد 

الفنون اجلميلة.
ختم مطلب اجللســة بأغنية " صوت 
السهارى " بصوته، وبتوزيع خاص ومميز 

مستعينا باملقامات العراقية.
     قلد بلوح اجلواهري من الباحث ناجح 
املعمــوري رئيس االحتاد العــام لألدباء 
والكتاب في العراق، وقلده املوســيقار 
جمال الســماوي قادة األبداع مللتقى 

اإلذاعة والتلفزيون.

الصباح الجديد - وكاالت:
     تناقل نشــطاء مواقــع التواصل 
االجتماعــي، مجموعــة صــور ألبرز 
العراق، على منت طائرة خاصة  فناني 
متجهني للمشاركة في حفل افتتاح 

قناة "إم بي سي العراق".
     ووجهت وزارة الثقافة الســعودية 
دعــوة خاصــة للفنانــني العراقيني 

حلضور حفل انطــاق بث قناة "إم بي 
سي العراق" في مساء اليوم األحد.

     وفي وقت ســابق أفادت مجموعة 
قنــوات "إم بي ســي" الســعودية، 
في بيــان لها عبر "تويتــر": "تزخيما 
اجلمهور  التي جتمع  الوطيدة  للعاقة 
العراقــي بـــ MBC منــذ انطاقتها 
العــراق": قناة جديدة   MBC" ،األولى

ملؤها احملتوى اإلعامي الراقي ونصب 
أعينهــا العائلــة العراقيــة بجميع 

أفرادها".
     وأضــاف البيان، أن اجلمهور العراقي 
ســيكون علــى موعد مــع إطالتني 
خاصتــني للقناة: األولى، مع أمســية 
فنيــة عراقيــة بامتياز مــن مهرجان 
العربية  اململكة  في  "شتاء طنطورة" 

السعودية، يحييها عدد كبير من جنوم 
العراق وأعامه، أبرزهم كاظم الساهر 

وإلهام املدفعي.
     أمــا اإلطالة الثانية، التي تســبق 
كذلك املوعد املقرر لبدء البث الرسمي 
للقناة، فستكون مع احللقة األولى من 
برنامج اكتشــاف املواهب، "آرابز غوت 

تالنت" مبوسمه السادس.

فنانون يصلون بغداد للمشاركة بافتتاح MBC العراق

الموسيقي باسم مطلب من لعابة 
الصبر الى لوحة الهيوة

جانب من اجللسة

جمال جصاني

بعد مشوار طويل ومرير من األسلمة املدعومة من الرئيس 
املؤمن والــذي قضى نحبه بـــ "الرصاص األشــد امياناً" 
وانتهت بســقوط ســلطة ربيع العرب بيد اجلماعة االم 
ملوجة األســلمة )االخوان املسلمني( ووصول ممثلها القابع 
حالياً خلف القضبان محمد مرســي الى سدة الرئاسة، 
والذي أثارت سياســاته وقراراته االســاموية موجة من 
االســتنكار والغضب لدى غالبية املصريني، مما اضطرهم 
للخروج بتظاهرات أشد وأوســع من تلك التي اسقطت 
مبــارك، ولم يدر بخلدهــم انهم بذلك مهــدوا الطريق 
لصعود جنرال جديد لتسنم مقاليد االمور، هو عبدالفتاح 
السيسي والذي لم يتأخر كثيراً في اضفاء الشرعية على 
سلطته عبر انتخابات رئاسية جديدة أجريت وسط مزاج 
ومناخــات معاديــة للتنظيم )جماعة االخــوان( الوحيد 
املنافس للمؤسســة )العسكر( التي حكمت مصر ألكثر 
من ســتة عقود. ممثل العســكر والرئيس احلالي اجلنرال 
السيسي والذي جتددت واليته الى العام 2022 لم يجد هو 
واالعضاء احلاليني جمللس النــواب املصري هذه املدة كافية 
لتحقق مشــاريعه املوعودة والتي تتطلب اجراء تعديات 
على الدســتور املصري والذي اقر بعــد موجة التظاهرات 
واالحتجاجات الشــعبية التي اطاحت برئيسيني سابقني 
)مبارك ومرســي( في العــام 2014 والــذي تضمن مواد 
وفقرات تكبح جماح النزعات الدكتاتورية وتضمن التداول 
السلمي للسلطة وغير ذلك من املواد والقيم التي تنتصر 
للتعددية واحلقوق واحلريات. تعديات سارع البرملان املصري 
القرارها باغلبية 485 واعتراض 14 نائباً فقط وغياب أكثر 
من 90 نائباً، حيث مددت التعديات للجنرال السيســي 
كي يكون مبقدوره حكم مصر الى العام 2034 ومبرر ذلك 
ان مســيرة "االجنازات وبناء مؤسسات الدولة" ال تتحقق 

من دون وجود السيسي..!
مشكلة "ام الدنيا" والتي تعممت على باقي مضارب "خير 
امة" انها ظلت رهينة احملبسني )العسكر وجماعة االخوان( 
فألجل أن تنجو من قبضة العســكر ال خيار امامك ســوى 
املعســكر اآلخر الذي ال يقل شــراهة واجرامــاً عما هربت 
منه، أي )كاملســتجير من الرمضاء بالنــار( وهذا ما حصل 
متاما النتفاضة الشــباب املصريني وتطلعاتهم املشــروعة 
في العيش كباقي الدول واجملتمعــات التي اكرمتها األقدار 
بدول حديثة ومؤسسات وتشــريعات تنتصر حلرية االنسان 
وكرامته. مشــكلة مصــر وباقي البلــدان املنكوبة مثلها 
بهــذه االوبئة القيمية والتنظيميــة؛ انها لم تتمكن حتى 
اليــوم من صنع وامتاك املصل املضــاد لهما، أي تنظيمات 
وطنية وحضارية تلتقي فيها الروافد الســليمة جملتمعاتها 
من دون متييز على أســاس "الهويات القاتلة"، كما جرى في 
غير القليل من البلدان التي نهضت ملواجهة حتديات عصرها 

الواقعية ال اخلرافية. 
ما صــوت عليه برملــان مصر احلالــي يعد ردة تشــريعية 
وحضاريــة، وال يحتــاج املرء الى جهد كبير كي يكتشــف 
املغزى االســاس لها؛ وهو احكام قبضة اجلنرال السيســي 
على جميع الســلطات وبنحو خاص القضاء املصري حيث 
قلصت التعديات األخيرة من نفوذه وصاحياته واستقاله 
املفتــرض. مثل هــذا املنحى املتنافر ومــا خرجت من أجله 
االحتجاجات والتظاهرات املليونية، سيضع مصر أمام دورة 
جديدة من سياســات الهدر واالستنزاف، وسيشرع االبواب 
أمام ســاالت جديدة من "القطط السمان" تلك الساالت 
التي انحنت برشاقة أمام عجاج ربيع العرب، وسيعيد الروح 
لشــبكات )االخوان( االخطبوطية وما يتجحفل معها من 
عصابات وجماعات الرســائل اخلالدة؛ كــي متتطي املوجة 
مجدداً بوصفهــا الكيــان الوحيد الذي ميتلــك التنظيم 
والتمويل الدامة لعبة )عسكر-اخوان-عسكر( وهكذا الى أن 

يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.. 

ومضــة

تعديالت أم ردة 
دستورية؟

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

الصباح الجديد - وكاالت:
منــا  الكثيــر  يواجــه       
مشــكات في النوم، بسبب 
شــركائهم الذيــن يتقلبون 
احدى  ولكــن  الســرير،  في 
عثرت  األميركية  الشــركات 
مؤخرا على حل مثالي لهذه 

املعضلة.
    وابتكــرت شــركة "فورد" 
ســريرا ذكيا، تقــوم مهمته 
كل  التزام  على  األساســية 
طرف مبســاحته اخلاصة، من 
أن يزعــج شــريكه في  دون 
أثناء النوم، بحسب صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
     وصمــم الســرير علــى 
ســيارة  كل  التزام  طريقــة 
باخلط الذي تسير فيه، إذ أنه 
مــزود بلوح ســفلي يتحرك 

استشعاره  فور  ويسارا،  ميينا 
أن أحــد النائمــني خرج عن 
بإرجاعه  ليقوم  احملدد،  نطاقه 

برفق حيثما كان بثوان.
     ومت تصميم السرير، كجزء 
من مشــروع استكشــافي 

ويهدف  "فورد"،  لشركة  تابع 
إلى معاجلة مشــكات النوم 
اليومية، ويبقى كامنوذج أولي، 
ما يعنــي أنه ال توجد خطط 
حالية مــن ناحيتها لطرحه 

في األسواق.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة "سامسونغ" 
الكورية اجلنوبية، عن موعد 
طرحهــا لهاتفهــا اجلديد 

"غاالكسي إس 10".
     وأشــارت عبــر موقعها 
اإللكترونــي التابع للواليات 
املتحــدة األميركية، إلى أن 
هاتفهــا ســيكون متوفرا 
للحجز املســبق، ابتداء من 
الثامن من مارس/آذار املقبل، 
كوريا  "ذا  لصحيفــة  وفقا 

هيرالد" الكورية.
وسيطرح جهاز "غاالكسي 
الكورية  السوق  في   10 إس 
مارس  الثامــن  يــوم  فــي 
ألولئك  ميكــن  بينمــا  اذار، 
أن  مســبقا،  حجزوا  الذين 
يحصلــوا علــى الهاتــف 
الذكي قبــل اربعة أيام من 
وذلك  الرســمي،  اإلطــاق 
االتصاالت  لشــركات  وفقا 

املتنقلة في الباد.
    ونشرت مجلة "فوربس" 

الشــركة  أن  األميركيــة 
الكورية اجلنوبية ســتطلق 
هاتف  مــن  نســخ  ثــاث 
غاكســي  "سامســونغ 
إس 10"، هــي سامســونغ 
إي   10 إس  غاكســي 
وسامســونغ غاكسي إس 
10 وسامســونغ غاكسي 

إس 10 بلس.

جديد  تســريب  وكشــف 
فــإن  هولنــدي،  ملوقــع 
إس  غاالكسي  "سامسونغ 
10" ســيتخلى عــن أكثر 
خاصية مثيرة للجدل بشأن 
"آيفون"  هاتف  منافســه، 
املوجود  احلز  وهي  األميركي، 
فــي أعلى شاشــة "آيفون 

إكس".

سرير يساعدك على النوم المريح

سامسونج تكشف موعد 
طرحها غاالكسي إس 10
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