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بغداد - وعد الشمري:
أمس  سائرون،  قائمة  كشفت 
األحد، عزمها تقدمي ورقة إصالح 
والدفاع  الداخلية  امني لوزيري 
بعد االتفاق على مرشحيهما، 
للتصويت  الســعي  مؤكــداً 
على جميع احلقائب احلكومية 
دون  من  واحدة  دفعة  الشاغرة 
جتزئة، مجدداً مطالبته بإسناد 
الــوزارات األمنيــة إلى ضباط 
أكفــاء ال ينتمــون إلــى كتل 

سياسية.
وقال النائب عن سائرون محمد 
رضا آل حيدر فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "استمرار 
احلــوارات بــني شــتى القوى 
الفاعلــة داخل مجلس النواب 
سوف يؤدي إلى حل املشكالت 
كافــة التــي تعانــي منهــا 

العملية السياسية".
وأضاف آل حيدر، أن "الشــارع 
لها  ملا  ايجابية  نتائــج  ينتظر 
مــن اثر علــى صعيــد امللف 
األمنــي وكذلك موضوع تقدمي 

اخلدمات".
وأكد، أن "االتفاق على الوزارات 
املتبقية وهــي العدل والتربية 
والداخليــة والدفاع ســيكون 
في دفعة واحدة من دون جتزئة 
كما حصل مع الــوزارات التي 
وقت  التصويت عليهــا في  مت 

سابق".
ولفــت آل حيدر، إلى "إمكانية 

اســتمرار فالــح الفياض في 
منصبــه مستشــاراً لألمــن 

األمن  جلهاز  ورئيســاً  الوطني 
الوطني وهو بدرجة وزير".

لها  الداخلية  "وزارة  أن  وبــنّي، 
منحها  ميكــن  وال  خصوصية 

إلى شخص ينتمي إلى حركة 
بل يجب إسنادها  سياســية، 
مع وزارة الدفاع إلى أشــخاص 
ينتمون إلى السلك العسكري 
عالقة  لهم  وليس  ومستقلني 

باحلراك السياسي".
وأوضح آل حيــدر، أن "منصب 
يختلف عن  الوطنــي  األمــن 
وزارة الداخليــة التي تقع حتت 
إمرتها نحــو 650 ألف عنصرا 
موزعني في عموم العراق ضمن 

مديريات أمنية واستخبارية".
وحتّدث، عن "إصرار سائرون على 
منح وزارتــي الداخلية والدفاع 
إلــى ضباط قادريــن على رفع 
مســتوى القدرات العسكرية 
العراقية، ولن نصوت للفياض".

سائرون،  عن  النائب  وكشــف 
"نّيــة القائمــة تقــدمي ورقة 
عند  الوزيرين  إلى  امني  إصالح 
أجل  من  مهامهما  تسنمهما 
املؤسســة  مســار  تصحيح 

العسكرية".
قائمتي  "أتفاق  أن  ويسترسل، 
الفتح وســائرون علــى تقدمي 
مرشحني مســتقلني ال يعني 
املســاس باحلكومة أو جعلها 
أسيرة بطرف سياسي من دون 
اآلخر كونهما تبحثان عن جناح 

مجلس الوزراء".
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سائرون تؤكد: لن نصوت للفياض وسنقدم
ورقة لتصحيح مسار المؤسسة العسكرية

مؤمتر صحفي سابق لسائرون "ارشيف"

a

ترجمة ـ سناء علي*: 
سياســيون  محللــون  يرجــح 
ومراقبــون ان مــن بــني مــآالت 
األوســط،  الشــرق  في  الصراع 
تقســيم مناطقه ودوله، سيما 
تصطنع  والتــي  منها،  القويــة 
لها في الغالب مــآزق، متكن من 
التدخل في شؤونها وخاصة على 
بهذا  ويتفق  السياسي،  املستوى 
الشأن مع أولئك احملللني واملراقبني 
مسؤولون كبار على سدة احلكم 
مثل الرئيــس التركي رجب طيب 
بات يشــكل بحد  الذي  اردوغان، 
ذاته مشــكلة للغرب، وسيرغي 
الفــروف وزير اخلارجية الروســي، 
املعروف بتشدده إزاء اميركا بنحو 

خاض وذلك الغرب بنحو عام.
 الكاتب ايفان ســتار، نشــر في 
الواشــنطن بوست مؤخرا مقاال 

وحتذيرات  تصريحات  فيه  استقرأ 
هذين املسؤلني 

تصريحــات الرئيس التركي رجب 
اخلارجية  ووزيــر  اردوغــان  طيب 

في  الفروف  ســيرغي  الروســي 
اآلونة األخيرة ركزت على حتذيرات 

لتقســيم  مخططــات  مــن 
املنطقة في الشــرق االوســط , 
والتي ســتكون تركيا جزءا منها  
اضافة الى سوريا والعراق واالردن .

التحذيــرات تتجلى في  تلــك    
نــداءات مت اطالقهــا مؤخرا من 
قبل بعض القيــادات كان اخرها 
اخلارجية  وزيــر  اليــه  اشــار  ما 
في  بومبيو  مايــك  األميريكــي 
احــدى تغريداته علــى  "تويتر" 
موجًهــا فيهــا "التهنئة" لعدد 
من الدول التي ســارت في ركب 
االنقــالب األمريكي على الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس مادورو الفائز 
دميقراطية،  شــعبية  بانتخابات 
والتــي كانت مرفقــة بخريطة 
ألجزاء عديدة مــن العالم، بينها 
خريطــة تركيا، ولكــن هذه املّرة 
أن ينشــر خريطة  تعّمد بومبيو 

تركيا وهي مقسمة إلى قسمني.
 فهل ميكن أن يقــع وزير بحجم 
بومبيــو بخطأ من هــذا النوع... 
العقل واملنطق يقوالن "بالطبع ال 
ميكن أن يحصل هذا إال عن عمد 

وسبق إصرار وترصد".
اردوغــان من جهته فــي كلمة 
ألقاهــا خــالل مشــاركته في 
بوغاز  جامعة  نظمتهــا  فعالية 
اشــار  إســطنبول,  في  إيجــي 
الى حساســية الفتــرة التي متر 
بها تركيــا لوجود مســاع جادة  
انطالقا  املنطقة  تقسيم  إلعادة 
من ســوريا والعراق، وقــال إنها 

تستهدف تركيا أيضا.

*عن مقالة للكاتب ايفان ستار 
-الواشنطن بوست  

تتمة ص3

تقريـر

اردوغان والفروف يحذران من نوايا مبيتة
لتقسيم الدول األكبر في الشرق األوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزم مجلس  عن  نائب  كشــف 
رئيســي  إســتضافة  النــواب 
والوزراء  برهم صالح،  اجلمهورية 
عــادل عبــد املهدي فــي أولى 
التشريعي  بالفصل  جلســاته 
الثانــي املقبل الذي من املقرر ان 

يبدأ في الرابع من آذار املقبل.

وذكــر عضــو جلنــة النزاهــة 
النيابيــة يوســف الكالبي، في 
"اتفاقاً  ان  صحفــي،  تصريــح 
النزاهة،  جلنة  اجتماع  بعد  جرى 
النواب  مجلــس  رئيس  بحضور 
طلب  بتقدمي  احللبوسي،  محمد 
الســتضافة رئيــس اجلمهورية 
برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل 

ورئيــس مجلس  املهــدي،  عبد 
فائق  القاضي  االعلــى  القضاء 
زيدان، ورئيســي هيئــة النزاهة 
وديوان الرقابة املالية في جلسة 
برملانيــة لوضع الية دســتورية 
املعالــم  واضحــة  وقانونيــة 

ملكافحة الفساد".
واضــاف، ان "الطلب املقدم الى 

رئيس مجلس النواب، تضمن ان 
تكون هذه اجللســة هي االولى 
في الفصل التشــريعي القادم، 
املرجعية  توجيهــات  مع  تزامناً 
التي قدمــت خارطة  الدينيــة 
طريق للسياسيني في ما يتعلق 

مبكافحة ومحاربة الفساد".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل املعلمون واملدرســون 
اليوم اضرابهم الشــامل الذي 
بــدأوه امس بدعــوة من نقابة 
تنفيذ  عــدم  جــراء  املعلمني، 
مطالب  االحتاديــة  احلكومــة 
املعلمــني فــي رفع املســتوى 
قطع  وتخصيــص  املعيشــي 

العملية  وحتســني  لهم  أراض 
التربوية.

وفــي حــني قالــت النقابة ان 
ومن  احملاصصة  ضــد  االضراب 
اجل تطويــر العملية التربوية، 
اوردت وزارة التربيــة انهــا " لن 
تتدخــل في قضيــة اإلضراب 
ولــن تُصــدر بيانــاً، وال تعليق 

ان  غير  اخلصوص"،  بهذا  لديها 
مسؤوال في الوزارة اشترط عدم 
نشر اسمه، قال ان " اخملصصات 

هي احملرك لالضراب". 
وعدت النقابة اإلضراب "رسالة 
والبرملان  احلكومة  الى  حقيقة 
من اجل االنتبــاه الى العملية 
التربوية" مؤكــدة ان "املطلب 

العمليــة  االول هــو اصــالح 
التربوية، التي متر بانحدار كبير 
جداً وهــذا ما ثبــت من خالل 
مشــيرة  العاملية"،  التقاريــر 
الــى ان "العــراق اصبح خارج 
التصنيف الدولي وهذا شــيء 

مؤسف".
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تدريسيو التربية يواصلون اضرابهم الشامل اليوم.. باستضافة خمس رئاسات في جلسته األولى المقبلة

مجلس النواب يعتزم وضع آلية دستورية
واضحة المعالم لمكافحة الفساد

نقابة المعلمين: االضراب من اجل تطوير العملية 
التربوية وتخصيص أراض وقروض بفوائد متدنية

بواجهات نسائية جميلة.. قفاصة يجنون
3آالف الدوالرات أسبوعيًا من عراقيين سذج « الصباح الجديد« تحاور عميد كلية 

2القانون في الجامعة العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اورد املرصد العراقي لضحايا االجتار 
بالبشر، امس االحد، انه وثق عددا 
جديدا من شبكات االجتار بالبشر 
في بغــداد وعدد مــن احملافظات، 

مابــني الثلــث األخير من شــهر 
كانــون األول في العــام املاضي، 
الثانــي املنصرم،  ونهايــة كانون 
فيمــا جــدد دعوته إلــى اجلهات 
املعنية واخملتصة لبذل جهود أكبر 

للحد من هذه اجلرائم.
 " تلقت  بيــان  املرصــد في  وقال 
اجلديد" نســخة منه:  الصبــاح 
"خــالل الفترة احملصــورة بني )20 
كانــون األول 2018 - 30 كانــون 

الثاني 2019( مت توثيق 15 شــبكة 
اجتــار بالبشــر في بغــداد وعدد 
مــن احملافظات"، مبينــا ان "هذه 
الشــبكات تعمل على استدراج 
النســاء للعمل ضمن شــبكات 

الدعارة، واســتغالل كبار الســن 
وذوي اإلعاقة في ظاهرة التســول 
بالتقاطعات واالسواق ، فضال عن 
وتهريب  البشــرية  األعضاء  جتارة 

العمالة األجنبية".

واضــاف انه "وفقــا للمعلومات 
التي حصل عليهــا، فإن الفتيات 
دون الســن القانوني ميثلن نصف 

ضحايا جرائم االجتار...
التفصيالت الكاملة ص 2

15 شبكة لالتجار بالبشر في بغداد ومحافظات يوثقها المرصد المختص
خالل 50 يوما فقط

اردوغان وبوتني "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتح هيئــة النزاهــة قريبا باب 
مفتشــن  لتعيــن  الترشــيح 
عمومــن بعدد مــن الدوائر التي 
يشــغر فيها هــذا املنصب وفق 
شــروط ومعايير مهنيــة، والتي 
ســيكون الترشــح لهــا متاحا 
للجميع من خالل موقع الكتروني 
محدد، مؤكدة نيتها اســتحداث 
مكاتب جديدة ببعض مؤسسات 

الدولة.
وقال رئيــس الهيئة القاضي عزة 
توفيق فــي تصريح صحفي امس 
االحد ان "الهيئة ســتطلق قريبا 
عن طريق رابــط الكتروني خاص، 
باب الترشــيح جلميــع العراقين 
اختصاصات:  وفق  اســتثناء  دون 
القانونية واحملاسبة وادارة االعمال 
والتدقيــق واجملــاالت االخرى ذات 
املفتش  ملنصب  للتعيــن  االدارة، 
العام، مبينا ان التعيينات اجلديدة 
ستشــمل الــوزارات الشــاغرة، 
واخلارجية،  واملالية  التربيــة  مثل، 
ان  الى اخرى على وشــك  اضافة 
تكون شــاغرة بسبب انتهاء املدة 
العاملن  للمفتشــن  القانونية 

فيها".

واضــاف ان "اجلهات التي ال توجد 
تعين  ويتطلــب  مكاتــب  فيها 
مفتشــن عموميــن فيها بعد 
احلصول على املوافقات االصولية، 
لالنتخابات،  العليا  املفوضية  هي 
والبنك املركزي، وهيئة االستثمار، 
وحقوق االنســان، وجهــاز االمن 
مشــددا  اخرى،  وجهات  الوطني، 
علــى ان االمر 57 اكد على ضرورة 
اســتحداث مكاتب فيها، مشيرا 
الــى ان شــروط ومعايير التعين 
قامت باعدادها الهيئة بالتنسيق 

مع ديوان الرقابة املالية".
املفتشــن  توفيــق مكاتب  وعد 
االجهزة  من  واحــدة  العمومين، 
الرئيسة  واالذرع  بالدولة  الرقابية 
للقيام  ودائرتــه  الرقابة  لديــوان 
بتحقيقاتهــا وتدقيقاتها، منوها 
تعد  امللفــات  مــن  الكثير  بــأن 
الرقابة  ديــوان  من  املكاتب  لهذه 
بواقعة  اداري  املالية الجراء حتقيق 
معينة، مبينــا ان مدخالت ديوان 
الرقابــة املاليــة تعــد مخرجات 
هي  ومخرجاتها  املكاتــب،  لهذه 
مدخالت لهيئة النزاهة، والعكس 

صحيح".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف عضو جلنــة الصحة 
امس  املوســوي  جواد  النيابية 
وجود  عــن  بالوثائــق  االحــد، 
شــبهات فســاد وتزويــر في 
بوزارة  االدوية  معامالت شــراء 
الصحة ، مبينا ان الوزارة قامت 
ايضا بشــراء ادوية غير منقذة 

للحياة وباسعار عالية جدا.
وقال املوســوي في بيان تلقت 
منه  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
وجود  تبــن  وثائق  "هنــاك  ان 
شــبهات فســاد وتزويــر في 
معامالت شــراء االدوية بعهد 
وزير الصحة الســابقة عديلة 
حمــود بالتعاون مــع املفتش 

العام للوزارة".

وجود شــبهات  الوثيقة  وتبن 
فساد وتزوير في معامالت شراء 
االدويــة لســنتي 2015-2014 
املباشر وما  وبطريقة الشــراء 
عدا الشــراء عن طريق العقود 
61 مليار  االســتيرادية مببلــغ 
و900 مليــون و786 الف و448 
دينارا وذلك من خالل عدم صحة 
التي  الوصــوالت  بعض  صدور 

جلبها من جلنة املشتريات".
كما اشــارت الوثيقــة الى ان 
الوزارة قامت ايضا بشراء ادوية 
وباســعار  للحياة  منقذة  غير 
تتجــاوز صالحيات  جدا  عالية 
ادوية  الشراء، اضافة الى شراء 
من شركات غير مسجلة وغير 

مفحوصة.  

النزاهة تفتح باب الترشيح 
لتعيين مفتشين عموميين

في بعض دوائر الدولة

شبهات فساد في شراء ادوية بـ61 
مليار دينار تحوم حول وزير الصحة 

السابق ومفتشها العام

بغداد - الصباح الجديد:
اخلطوط  شــركة  خفضــت   
اجلوية العراقية، ســعر بطاقة 
الســفر بنســبة %90 ملرضى 

السرطان.
وقال مدير عام الشركة عباس 
ناصــر في بني تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منه، أن "هذه 
التقليل من  الى  املبادرة تهدف 
األعبــاء على املرضــى خاصة 
وانها ستشــمل ايضــاً تقدمي 

كافة التسهيالت لهم".
"التخفيض  ان  الــى،  ولفــت 
الســنة  في  مرتني  ســيمنح 
الســياحي  الســعر  وعلــى 

وســيتم فتح سجالت خاصة 
باملرضى في شــعبة التسويق 
التابعة للقســم التجاري في 
األســماء  لتثبيت  الشــركة 
والوثائق والتقارير الطبية التي 

تثبت اإلصابة وعدد الرحالت".
وجاء في البيان أيضا:"يذكر ان 
هذه املبادرة ليســت االولى من 
تتبناها اخلطوط  التــي  نوعها 
سبقتها  فقد  العراقية  اجلوية 
مبادرات أخرى شــملت جرحى 
قواتنــا املســلحة الباســلة 
واحلشد الشــعبي إضافة الى 
واالحتياجــات  اإلعاقــة  ذوي 

اخلاصة".

الخطوط الجوية العراقية تخفض 
90 % من أجور السفر لمرضى السرطان

مخاوف من الضحك على القادة العرب مرة اخرى

كشفت مسعًى لتمرير الحقائب المتبقية "دفعة واحدة" من دون تجزئة



شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اورد املرصــد العراقي لضحايا االجتار 
بالبشــر، امس االحد، انــه وثق عددا 
جديدا من شــبكات االجتار بالبشــر 
في بغداد وعدد من احملافظات، مابني 
الثلث األخير من شــهر كانون األول 
فــي العــام املاضي، ونهايــة كانون 
الثاني املنصرم، فيما جدد دعوته إلى 
اجلهات املعنية واخملتصة لبذل جهود 

أكبر للحد من هذه اجلرائم.
وقال املرصد في بيان تلقت » الصباح 
اجلديد« نســخة منه: »خالل الفترة 
احملصورة بــني )20 كانون األول 2018 
- 30 كانــون الثانــي 2019( مت توثيق 
15 شــبكة اجتار بالبشــر في بغداد 
وعدد من احملافظات«، مبينا ان »هذه 
اســتدراج  على  تعمل  الشــبكات 
النســاء للعمــل ضمن شــبكات 
الدعــارة، واســتغالل كبار الســن 
وذوي اإلعاقــة في ظاهرة التســول 
، فضال عن  واالســواق  بالتقاطعات 
جتــارة األعضــاء البشــرية وتهريب 

العمالة األجنبية«.
للمعلومات  »وفقــا  انــه  واضــاف 
الفتيات  فــإن  التي حصــل عليها، 
القانونــي ميثلن نصف  دون الســن 
ضحايــا جرائم االجتــار فيما يخص 
الشــبكات املتخصصــة بتهريــب 
العراق  شمال  من  األجنبية  العمالة 
إلى وسطه وجنوبه«، مشيرا الى ان 
»هناك متنفذين في إقليم كردستان 
يعملون على استغالل فتيات نازحات 
وعائــالت تعاني من فقــر مدقع في 
الليلية  والنــوادي  بالبــارات  العمل 
وممارســة اجلنــس مع مــن يتكفل 
وتســهيل  اإلقليم  إلى  بإدخالهــن 
إضافة  لإلقامة،  القانونية  اإلجراءات 

إلى منحهن مبالغ مالية بخسة«.
وتابع ان »معظم جرائم االجتار بالبشر 
بكافة أشــكالها تتم عبر صفحات 
ومجموعات تديرها حسابات وهمية 
التواصل االجتماعي  على منصــات 
بحرية شــبه مطلقة«، موضحا انه 
»وثق في بغداد، وجود شبكة لإلجتار 
باألعضاء البشرية تصطاد ضحاياها 

االجتماعي  التواصــل  مواقــع  عبر 
مســتغلة بذلك عوزهم املــادي، إذ 
يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى 
انتزاع  الســليمانية إلجراء عمليات 
األعضاء داخل مستشفيات خاصة«.

واكــد املرصد انه »وثــق ايضا وجود 
شــبكتي اجتــار بالبشــر تدعيــان 
امتالكها مكاتب فــي بغداد وأربيل، 
اتضح فيما بعد انها مكاتب وهمية 
وال وجــود لها، حيــث تعمالن على 
إدخــال العمالة األجنبيــة )ذكور – 
والهند  وتنزانيا  أوغندا  دول  إناث( من 
ومن  كردستان  إقليم  إلى  وبنغالدش 
إلى بغــداد بطرق غير  ثم تهريبهم 
شــرعية«، الفتا الى انه »مت التواصل 
مع أحــد العمــال البنغاليني الذي 
فر من العراق إلــى تركيا بعد هروبه 
من مكتب يعود ألحد السياســيني 
العراقيــني جــراء تعنيفه وســلب 

حقوقه املالية«.
والسليمانية،  أربيل  وفي محافظتي 

وردت إلى املرصد »معلومات موثوقة 
تفيــد بوجود أربــع شــبكات اجتار 
ببيع  البشرية متخصصة  باألعضاء 
وشــراء )الكلى(، وتبــني أن العاملني 
)املندوبني(  الشــبكات  هــذه  ضمن 
األصــل سماســرة ألطباء  هم في 
متخصصني في اســتئصال وزراعة 

األعضاء.
وفي واســط، روت فتاة بحسب بيان 
املرصد »معاناة شــقيقتها املقيمة 
حاليا في أربيل التي اصبحت ضحية 
اجتار بالبشر من قبل والدها وزوجها 
الذي اجبرها على العمل في النوادي 
الزبائن  الليلية وممارســة اجلنس مع 

مقابل مبالغ مالية«.
كمــا وثــق املرصــد »وجــود أربــع 
شــبكات فــي محافظــة البصرة 
تســتغل كبار الســن وذوي اإلعاقة 
في ظاهــرة التســول بالتقاطعات 
والشــوارع العامة في احملافظة دون 
واإلنســاني  الظرف الصحي  مراعاة 

للضحايا، حيث جتبرهم على العمل 
 10 إلــى  تصل  لســاعات طويلــة 
ساعات متواصلة وبشكل يومي، وال 
تتورع تلك الشــبكات عن حرمانهم 
مــن الطعام والشــراب حتى انتهاء 

ساعات تواجدهم في الشارع«.
في حني تعمل شــبكة اجتار بالبشر 
اصطياد  »علــى  قار  ذي  مبحافظــة 
أطفــال وصبية واســتغاللهم في 
ممارســة اللواط مقابل مبالغ مالية 
تصــل إلى 200 دوالر لليــوم الواحد، 
في حــني تعمل شــبكة أخرى على 
اســتقطاب مراهقــني دون الســن 
القانوني من خارج احملافظة ملمارسة 

اللواط«.
»اجلهات  إلى  دعوتــه  املرصد  ويجدد 
املعنية واخملتصة لبــذل جهود أكبر 
للحــد من هــذه اجلرائــم ومعاجلة 
أســبابها وتوفيــر مــالذات آمنــة 
للضحايــا، فضــال عــن تفعيل دور 
العليــا ملكافحة  املركزية  اللجنــة 

في  الفرعية  واللجان  بالبشر،  االجتار 
احملافظات«، مطالبا بـ«ضرورة تفعيل 
وتطبيــق قانــون مكافحــة االجتار 
بالبشــر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع 
أشــد العقوبات بحق كل املتورطني 

في هذه اجلرائم«. 
وفي ذات الســياق، ذكر مصدر أمني 
أن الكثير من هذه العصابات حتظى 
برعاية جهات حزبية ميليشــياوية، 
اإليقاع بها  لذا فليس من السهولة 

والقبض عليها، على حد قوله.
وكانــت إحصائية نشــرها مجلس 
وقت ســابق،  في  األعلى،  القضــاء 
أشــارت إلى أن عــدد القضايا التي 
العام  اجلنايات  بها محاكــم  نظرت 
واملتعلقة بجرائــم االجتار  املاضــي، 
بالبشر، بلغت نحو 200 انتهاك، وقع 
العدد األكبر منها في بغداد ، مشيرة 
إلى أن عــدد الذكــور الضحايا في 
بغداد بلغ نحو 90 ضحية، مقابل 80 

من اإلناث، ومعظمهم من األطفال.

وزارة  باسم  املتحدث  من جانبه، قال 
العمل والشــؤون االجتماعية، عمار 
إن  تصريحــات صحفية  في  منعم، 
الــوزارة افتتحت العــام املاضي أول 
دار إليواء ضحايا االجتار بالبشــر في 
بغــداد، وذلك لتوفير جــو آمن لهم، 
وتعويضهم عــن حجم الضرر املادي 
واملعنوي الذي تعرضوا له ، مشــيرا 
إلى عــدم وجود إحصائية رســمية 
بعدد الضحايا على مســتوى البالد، 
ألســباب أمنية، وخلوف كثير من ذوي 
اجملني عليهم مــن اإلعالن عن ذلك، 
خضوعاً لبعض األعراف االجتماعية 

اخلاطئة.
وبرر املتحدث باسم وزارة العمل عدم 
قدرة الــوزارة على افتتاح بيوت آمنة 
في محافظات العراق أســوة ببغداد 
التخصيصات  بقلة  الضحايا،  إليواء 
املالية، مشــيراً إلى أن األموال التي 

رصدت لهذا املوضوع غير كافية.

وثقنا 15 شبكة لالتجار بالبشر في بغداد
ومحافظات خالل خمسين يوم فقط

المرصد العراقي لضحايا االتجار بالبشر:

*تستغل النساء في شبكات الدعارة، وكبار السن والمعوقين في التسول

جانب من ظاهرة التسول في بغداد

هذه الشبكات تعمل 
على استدراج النساء 
للعمل ضمن شبكات 
الدعارة، واستغالل كبار 
السن وذوي اإلعاقة 
في ظاهرة التسول 
بالتقاطعات واالسواق ، 
فضال عن تجارة األعضاء 
البشرية وتهريب 
العمالة األجنبية

د. علي شمخي 

2

حوار

حاوره: خالد القيسي

عميد  حميــد  محمد  الدكتــور  يقول 
الكليــة في الســابق كانــت اجلامعة 
بالدراســة  حصــرا  تختــص  انــذاك 
الشــرعية،  فكانــت كليــة القانــون 
بدايتها قسما  في  السياسية  والعلوم 
في كلية الشــريعة افتتح عام 2006 / 
2007 ،بعدها اسســت كليــة القانون 
منفصل  بشكل  السياســية  والعلوم 
ككلية مســتقلة عــام 2010/2009 ، 
ناحية مخرجاتها  نظرا ألهميتها مــن 
في رفد اجملتمع بطاقات علمية متميزة 
فــي مجــال القضــاء والقانــون، اما 
بالنســبة لقســم العلوم السياسية 
فقد مت استحداثها في عام -2011 2012 

وبذالك اكتملت أقسام الكلية  .

 هل هنالك نية في انفصال قســم 
العلوم السياسية لتتحول الى كلية 

مستقلة؟
- املســألة لم تصل الى حد التخطيط 
فقط، وامنا وصل الى حد الشــروع بهذه 
اخلطوة واقرار مجلــس الكلية وكذلك 
مجلــس اجلامعــة على ذلــك، لغرض 
اســتحداث كلية للعلوم السياســية 
ولكن لألســف االمر توقف عند الوزارة 
نظــرا ملطالبتهــا بتوفير بنــى حتتية 
وكوادر تدريســية ومــالكات وظيفية، 
وهذا لالســف ما لم يتم حتصيله حلد 
االن، ولكننا بــاذن اهلل ماضون بتحقيق 
ذلك وفــق امكانياتنا املتاحــة بانتظار 
التخصيصات املالية واملوافقات الالزمة 

لتوفير هذه البنى بخطى حثيثة.

 هــل في خططكــم املســتقبلية 
واالفقي  العمودي  بالتوســع  الشروع 
مثلمــا هــو معمــول بــه فــي بقية 

اجلامعات؟
- التوســع االفقي والعامودي لم يصل 
الى حد اخلطــة فقط وامنــا وصل الى 
التنفيــذ، فقد قمنا باســتحداث  حد 
القانون  قســمي  في  العليا  الدراسات 
العام والقانون اخلاص في ســنة -2015 
العلوم  بالنسبة لقسم  2016، وكذلك 
السياســية فقــد قمنا ايضــا بفتح 
الدراســات العليا فيها في سنة 2016، 
املسائية  الدراسات  اســتحداث  وايضا 
فيها، فهــذا بالتأكيد اجناز كبير يضاف 
الى تطــور الكلية في مجال التوســع 
العمــودي، امــا فــي مجال التوســع 
االفقي فقد قمنا بفتح قاعات دراسية 
للمختبرات  وقاعات  العليا  للدراســات 
ورفدها بالكوادر الوظيفية املتخصصة، 
وهنــاك ايضا خطوات اخــرى في نيتنا 

اجنازها.

 ما هــو برنامجكم فــي توفير بيئة 
تعليمية مناســبة وخاصة ان الكلية 
تشهد اقباال كبيرا عليها من الطلبة؟
- فيما يتعلق بالكادر التدريسي فيوجد 
لدينا القــاب علمية متميــزة، وهناك 
حث من قبلنا على االســاتذة للحصول 
على القاب علمية كالدكتوراه والتدرج 
فيها من خالل تســهيل منح االجازات 
الدراســية لهــم ، وايضــا بالنســبة 
للترقيات العلمية والترقيات الوظيفية 

من خالل دعمهم وحثهم على املشاركة 
باملؤمتــرات والنــدوات والدورات ونشــر 
البحوث في اجملالت واملواقع املعتبرة على 
الصعيد احمللي والعربي والعاملي، بالرغم 
من الصعوبات املالية التي تواجهنا من 
قلة التخصيصــات، ونأمل أن حتل هذه 

املعضلة في السنوات املقبلة.

 مــاذا عملتــم في موضــوع تأهيل 
واملــاكات  الوظيفيــة  ماكاتكــم 
للنهوض  كليتكــم  في  التدريســية 

بواقعها على مختلف الصعد؟
- العمل على قدم وساق بالنسبة لهذا 
املوضــوع، فال يردنا كتــاب من اجلامعة 
في موضوع تأهيل الكوادر واملنتســبني 
من خالل اقامة الــدورات وورش العمل 

واملؤمترات اال قمنا بحث وزج املنتســبني 
فيها، ســواء اكان الغرض منها الترقية 
الوظيفية او تطوير املــالكات العاملة، 
ومنها اذكر على ســبيل املثال ترشيح 
مسؤول املكتبة في ورشة في مجال ما 
يتعلق باملكتبات، وكذلك احلال بالنسبة 
لالعالم واملوارد البشــرية والتســجيل 
وغيرهــا، وكذلــك بالنســبة للكوادر 

التدريسية ايضا.

 ما هو حجم التوســع في كليتكم 
املكتبــة  املكتبــة وموضــوع  لرفــد 

االفتراضية؟
- فيمــا يتعلــق بالتحــول االلكتروني 
فالعمل جار ومســتمر لتطوير املكتبة 
االلكتروني، مــن خالل  اجلانــب  نحــو 
حتويــل الكتب الى النظــام االلكتروني 
فيما يتعلــق  باملكتبة االفتراضية التي 
العليا،  الدراسات  طلبة  منها  يستفيد 
هنالك توجه بتحويل املناهج الدراسية 
لطلبة الدراســات االوليــة الى مناهج  
بالتأكيد  وهــذه  الكترونية،  ومكتبــة 
التطور  فــي مجــال  خطــوة متميزة 
العلمــي، وايضا ستســاهم بتقليص 
وتخفيــض النفقات ، مــن خالل جتنب 
انفاق ماليني الدنانير ســنويا على طبع 
الكتب، وكذلك قمنا بدعم وتخصيص 
املبالغ املالية لتطوير املكتبة االفتراضية 
وحــث طلبــة الدراســات العليا على 

االفادة منها.

 هــل اســهمتم فــي االفــادة مــن 
مخرجاتكــم واحتضانهــم بتوفيــر 
فرص عمل لهم ،وخاصة ونحن نعاني 
حاليا من تفشي البطالة في اجملتمع؟

- مثلما تعرفون ان موضوع التعيني هو 
تعيني مركزي، وليس للكلية أي صالحية 
قانونية للتعيني، ولكن الصعوبات التي 
تواجه خريج كلية القانون قد تكون اقل 
قــدرا من غيرها، نظــرا الن خريج كلية 
القانون يســتطيع مثــال مزاولة عمل 
احملامــاة بدون احلاجة الــى تعيني، نظرا 

حلاجة ســوق العمل امللحــة واملتزايدة 
لهم، اما في مجــال احتضان اخملرجات 
فقــد قمنا عدد مــن املتفوقني واالوائل 
لدينا وفق االجــراءات القانونية املتاحة 

لنا بالنسبة لهم.

 مــاذا عملتم فــي مجال االرشــاد 
التربــوي من خــال حل االشــكاالت 
الطلبــة  تواجــه  التــي  واملعوقــات 
وخصوصا وان البلــد عانى من ظروف 

استثنائية صعبة؟
- ال شــك ان موضوع االعــداد التربوي 
ال يقــل اهمية عــن االعــداد العلمي، 
فالكليــة ترى انــه موضوع فــي غاية 
االهمية، فهنالك توجيه وهنالك سعي 
مــن اجــل ان يتحقق القدر املناســب 
مــن االرشــاد التربوي لكافــة املراحل 
الدراســية، وهنالك توجــه على تقوية 
الروابط بــني الطالــب والكلية بحيث 
يشــعر الطالب بأهمية االنتماء والوالء 
للكليــة، لكــي يكون لطالــب عنصر 
نافع في اجملتمع، وقد اســهم االستاذة 
في ليس فــي تعميق انتمــاء الطلبة 
للكية فقــط، وامنا للمجتمــع والبلد 
ككل، فالذي ال يشعر انه منتمي لهذا 
البلــد ال ميكــن له ان يقــدم خدمة له 
ولم يكتمل عنــده اجلانب العلمي، وقد 
اسهمت الكلية في تثقيف الطلبة في 
ان القانون هو عبــارة عن اخالق وانتماء 
وروابط والتــزام ، ويجب ان تكون عالقة 
الطالب بدأ من اسرته واستاذه وزمالئه 
مبنيه على االحتــرام املتبادل، فالكلية 
مهتمة بشكل كبير من ناحية االعداد 

التربوي واالعداد العلمي.

عميد كلية القانون في الجامعة العراقية لـ« الصباح الجديد« :

في مخططنا تحويل قسم العلوم السياسية الى كلية مستقلة

عميد كلية القانون في اجلامعة العراقية مع احملرر

الشــعور بالغــن واملطالبــات واالحتجاجــات 
والتظاهرات من قبل شرائح مختلفة من اجملتمع 
العراقــي تدفع باجتــاه البحث عن حلــول دائمة 
للفوارق الطبقية فــي العراق ومنذ التغيير الذي 
حصل بعد 2003 وسقوط النظام السابق بقيت 
اصول القوانني العراقية التي مت تشــريعها قبل 
عقود طويلة من الزمن سارية في مضامينها تدير 
الدولة العراقية بشتى نشاطاتها وماتزال الكثير 
من الوزارات تعمل بهــذه االنظمة والقوانني واذا 
كانت بعض هذه القوانــني رصينة وتراعي كثيراً 
املهارة والكفاءة وسنوات اخلدمة الوظيفية لالالف 
من املوظفني في القطاع احلكومي وميكنها ان تدمي 
حالة االستقرار وتبعث الطمأنينة في نفوسهم 
اال ان التغيرات اجملتمعية وانبثاق مســارات اخرى 
في مجال تقــدمي اخلدمة وادخال فئات جديدة من 
املشــمولني برواتب الوظائف في الدولة العراقية 
حتت عناوين مختلفة  وتعويضهم عن السنوات 
الطويلــة التــي انقطعوا فيها عــن خدمتهم 
الوظيفيــة بســبب التهجيــر او االجبــار على 
تــرك الوظيفة وصدور قــرارات وقوانني جديدة مت 
تشــريعها حتت قبة البرملان اتاحت للعراقيني في 
اخلارج احلصول على مكافآت ورواتب مجزية تقديراً 
الديكتاتورية  الطويل ضــد  لنضالهــم  وتكرمياً 
ووجود جدل ولغط واسع جتاه االليات املتبعة في 
صرف هذه الرواتب كل ذلك اصاب النظام االداري 
باالهتزاز وعرضه للضعف وافقده الرصانة وجعل 
من موقف الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي 
امام مســاءلة جماهيرية واسعة مايزال الشارع 
العراقــي يثير جدال واســعاً بشــأنه ومبا يطرح 
تساؤالت كثيرة عن مدى املصداقية واملوضوعية 
في اقرار هذه الرواتب وبعض االمتيازات بشــكل 
العراقي وفضــل بعضهم على  اجملتمع  قســم 
بعض على وفق معايير يريــد العراقيون الوقوف 
عندهــا ومراجعتهــا بنزاهة وعدالــة كي يتم 
التســليم بها واالقــرار بانها اصبحــت حقوقاً 
مشــروعة فثمة من يقول ويدعي بوجود التفاف 
وخداع من قبل بعض املشــمولني بنظام الرواتب 
واالمتيــازات  وثمة من يقول بــأن ماقدمه هؤالء 
املضحون اليرقى الى منزلة هــذا التكرمي وهناك 
من يطالب بوضــع حدود للتعويض مثلما فعلت 
دول اخرى اسســت للعدالة االنتقالية عن طريق 
تعويض الضحايــا مبكافآت ماليــة مجزية ملرة 
واحــدة وهناك من يطالب باملســاواة في تطبيق 
معايير التضحية وثمة اصوات تدين وتســتنكر 
االزدواجيــة في وضع هذه املعاييــر فاحلديث عن 
عراقي الداخل واخلارج حديث اصاب العراقيني في 
مقتل والذين يسعدون بهذا التقسيم لهم مآرب 
يريدون من ورائها تثبيت دعائم الفتنة حتى ميكن 
الوصول الى ميادين الفوضى واخلراب وعلى الدولة 
ان تلتفت الى هذه الثغرة وان تتعامل مع مظاهر 
مجاالت  في  والدعوات  والتظاهرات  االحتجاجات 
التعيني في الوظائف احلكومية او املســاواة في 
الرواتــب واالمتيازات باهتمــام وجدية وان تكرس 
جهودها اليجاد اوسع الفرص مبا يكفل للعراقيني 
عامة احلصول على عمــل يحفظ كرامتهم ومبا 
يشــعرهم باملواطنة احلقة ومــن املهم جداً في 
نهايــة املطاف بنــاء نظــام اداري موحد يحفظ 
حقوق العراقيني ويحتــرم اختصاصاتهم ويكرم 
املبدعني منهم  اما االهمال والتهميش والصدود 
عن سماع االصوات فســيزيد الفجوة ويزيد من 
االحتقان ويطيح بســمعة النظام السياســي 

برمته .

نظام اداري موحد !
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت وزارة التربيــة اتفاقية تعاون 
مشــتركة مع اليابان من اجل دعم 

العملية التربوية في العراق.
وقال مدير العالقات العامة واالعالم 
فــي وزارة التربيــة فــراس محمد 
حســن ان مدير عام الشؤون االدارية 
عبدالكاظم عبد علي وقع االتفاقية 
عن وزارة التربيــة بينما وقعها ممثل 
اجلانب  تومو(عن  شــركة )ســومي 
عبارة  االتفاقية  ان  الياباني، مضيفا 
عــن تزويــد وزارة التربيــة برحالت 

جللوس الطلبة كمســاهمة لدعم 
طلبــة العراق ، وتأتي  هــذه املبادرة 

ضمن املنحة اليابانية للعراق.
من جانبه اكد الدكتور علي حسني 
حسون ممثل الســفارة اليابانية في 
ان قدمت  اليابان ســبق  ان  بغــداد 
في العام املاضــي مجموعة كبيرة 
املدارس،  لبعــض  من)الســبورات( 
اليابانية  احلكومــة  قامــت  كذلك 
بتقــدمي مئــات الفــرص التدريبية 
والتدريســية  التعليمية  للمالكات 
البعثات  الــى  ،اضافــة  العراقيــة 

الدراسية.
على صعيد اخر اعلنت وزارة التربية 
عن منحــة تقدمت بها الســفارة 
التخطيــط  وزارة  عبــر  الكوريــة 
لنيل شــهادة املاجســتير للطلبة 

العراقيني.
وقــال مديــر العالقــات العامة ان 
الســفارة الكورية تقدمت عبر وزارة 
التخطيــط مبنحــة لنيل شــهادة 
مجال)القيــادة  فــي  املاجســتير 
تتحمل  ان  للتعليم(،على  العامليــة 
اجلهــات الكورية نفقات الدراســة 

كاملــة وال تتحمــل الــوزارة ايــة 
نفقات للبرنامــج اعاله، ويكون اخر 
موعد لتســليم الطلبــات للوزارة 
وخالف   2019/2/18 االثنــني  اليــوم 
ذلك تهمل الترشــيحات، وسيكون 
املصادف  االحد  يــوم  املقابلة  موعد 

.2019/2/24
من جانبها اعلنــت مديرية التبادل 
مجموعة  التربية  وزارة  في  الثقافي 
من الشروط الواجب توفرها باملرشح 
اهمها ان تكون لديــه خبرة ال تقل 
عن ســنتني في اجملــال اعاله ويجيد 

اللغــة االجنليزية كتابــة وحتدثا ، ان 
يكون املرشــح حاصال على شهادة 
TOFEL/ (اجادة اللغة االجنليزية مثل

TEPS/IELTS (، وان ال يتجــاوز عمر 
املتقدم عــن )40( ســنة، وان يقوم 
بكتابــة الســيرة الذاتيــة باللغة 
االجنليزية، وكتابة اخلطة الدراســية 
الدراســة في  ومابعدهــا اكمــال 
كوريــا باللغــة االجنليزيــة، وجلب 
كتــاب التعيني في الــوزارة مترجم 
للغــة االجنليزية مع الكتاب االصلي 
باللغــة العربية، وشــهادة التخرج 

بالدرجات ومــن دون درجات باللغتني 
العربية واالجنليزية مصدقة من وزارة 
اخلارجية، وشــهادة طبية مختومة 
من طبيب مختص، اضافة الى جواز 
السفر او شهادة اجلنسية للوالدين 
او شهادة  االجنليزية،  للغة  مترجمة 
الوفاة فــي حال ان يكــون الوالدان 

متوفني.
واشــترطت مديرية التبادل الثقافي 
يتم ترشــيح  ان  التربية  وزارة  فــي 
مرشــحني اثنني فقط عــن الوزارة 
ومرشح واحد عن كل مديرية عامة.

اتفاقية لدعم العملية التربوية مع اليابان و منحة كورية لنيل الماجستير في القيادة العالمية للتعليم



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – نزاع عشائري 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد بأن نزاعا عشائريا اندلع بني 
توجهت  فيما  بغداد،  شرقي  عشيرتني 

القوات االمنية لفض النزاع.
وقال املصدر إن "نزاعا عشــائريا اندلع 
صبــاح يوم امــس بني عشــيرتني في 
منطقة سبع قصور شرقي العاصمة" 
، مضيفــا أن "القوات االمنية توجهت 
الى مكان احلادث من اجل فض النزاع".

ديالى – قذائف هاون 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امــس االحد ان قذائــف الهاون 
اســتهدفت قريــة خرنابات شــمالي 

ديالى.
وذكــر املصــدر ان" 3 قذائــف هــاون 

ســقطت على قرية خرنابــات ضمن 
ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة ما 
اســفر عن إصابة مدني" ، كما أصيب 
قناص  بنيران  الشــرطة،  في  منتسب 
شــمالي مدينــة بعقوبــة ، وافاد ان" 
منتســب في الشــرطة أصيب بنيران 
قناص في نقطة أمنية بالعبارة شمال 

شرقي مدينة بعقوبة في ديالى"

بابل – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة بابل امس االحــد ان مفارز 
القبض علــى مطلوب  القــت  امنية 
بقضايــا االرهاب في نقطــة تفتيش 

خارجية بناحية االسكندرية .
وذكــر املصدر ان قوة مــن فوج طوارئ 
شرطة بابل الرابع باالشتراك والتعاون 
مع االستخبارات وجهاز األمن الوطني 

، متكنت بكمني امني من القاء القبض 
على مطلوب على وفق املادة )4 ارهاب( 
من سكنة جنوب العاصمة بغداد لدى 
محاولته التسلل الى بابل عبر سيطرة 
املدخل  االســكندرية  بناحية   )77( الـ 
الشــمالي للمحافظــة" ، مضيفا ان 
املتهم جرى احالتــه الى جهة الطلب 
اخملتصة الســتكمال بقيــة االجراءات 

القانونية بحقه".

صالح الدين – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صــاح الدين امس االحد أن شــخصا 
قتل بتفجير عبوة ناسفة في منطقة 

اجملمعات . 
ناســفة كانت  ان "عبوة  وقال املصدر 
موضوعــة علــى جانــب الطريق في 
منطقــة اجملمعات بقضاء الشــرقاط 

الدين، انفجرت  التابع حملافظة صــاح 
اليوم، ما ادى الى مقتل شخص صادف 
مروره حلظة التفجير"، مضيفا ان "قوة 
امنية طوقــت مكان احلــادث، ونقلت 
اجلثة الــى الطب العدلي، فيما فتحت 

حتقيقا ملعرفة مابساته". 

االنبار – عملية نوعية 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االســتخبارات العسكرية امس االحد، 
عن القبض على احد قناصي داعش في 

منطقة الكرمة مبحافظة االنبار. 
إن "مفــارز مديريــة  املصــدر  وقــال 
نفــذت  العســكرية  االســتخبارات 
بعمليــة نوعية على وفــق معلومات 
استخبارية دقيقة اســفرت عن القاء 
القبض علــى احد قناصــي عصابات 
داعــش االرهابــي في قضــاء الكرمه 

باالنبار ممن شاركوا بالقتال ضد قواتنا 
االمنية قبــل التحريــر" ، موضحا أن 
املعتقل "من املطلوبني للقضاء مبوجب 
مذكرة قبض على وفق املادة 4 إرهاب " .

النجف – سطو مسلح 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة النجــف امــس االحد عن 
اعتقــال عصابة للســطو املســلح 
بينهم امــرأة بعد ثاث ســاعات من 

ارتكاب جرمية.
مكافحة  "مديريــة  إن  املصــدر  وقال 
االجرام مكتــب مكافحة إجرام الكرار 
تلقــت باغا مــن احــد املواطنني عن 
تعــرض داره للســرقة حتــت تهديــد 
الســاح وكانت املسروقات مخشات 
ذهبية ومبالــغ نقدية بعمات عراقية 

واجنبية مختلفة".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االحد ان مفارز قســم 
شرطة األسرة ومركز الدغارة والسنية 
5 متهمني بقضايا  القت القبض على 
مختلفة ذلك خــال حملة قامت بها 

للبحث عن املطلوبني للقضاء.
فيمــا ألقت دوريــات مركــز اإلصاح 
القبض علــى 5 مطلوبني مبواد قانونية 
مختلفــة مــن بينها جنائيــة تتعلق 
بالسرقة فيما مت وعلى الفور التحقيق 
مــع املتهمــني بغية عرضهــم على 
القضاء من أجل تقرير مصيرهم ، كما 
ألقت ســيطرة درع اجلنوب التابعة إلى 
القبض على  الديوانية  قيادة شــرطة 
شخص مخالف من سكنة محافظة 
ذي قار بعــد أن وجد بحوزته كمية من 

احلبوب اخملدرة وردي اللون حيث مت إرساله 
إلى أحد املراكز اخملتصة للتحقيق معه.

نينوى – العثور على قنبرة 
متكنت مفــارز مكافحة املتفجرات في 
مديرية شــرطة محافظة نينوى امس 
االحــد من العثــور على قنبــرة هاون 
عيــار ١٢٠ ملــم محورة على شــكل 
عبوة ناســفة حتتوي على مواد شديدة 

االنفجار.
وقال مصــدر امني ان قوة اخرى متكنت 
من العثور علــى قذيفة مدفع محورة 
حتتوي على مواد شديدة االنفجار تعمل 
بالضغــط مزروعة داخــل مقبرة وادي 
عكاب ، فيما متكنت قوة من التشكيل 
ذاته من العثور علــى قنبرة هاون عيار 
١٢٠ ملم غير منفلقــة من مخلفات 

داعش االرهابي.

اندالع نزاع مسلح بين عشيرتين شرقي العاصمة بغداد * القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية
اعتقال ارهابي مطلوب في نقطة تفتيش بناحية االسكندرية * القبض على احد قناصي داعش بالكرمة جنوبي االنبار  

نينوى ـ خدر خالت:

حــذر خبيــر عراقــي فــي مجال 
البرمجيــات مــن وجــود هجمة 
خلفها  تقف  شرســة  الكترونية 
مافيات وعصابــات نصب واحتيال 
نســائية،  بواجهــات  اجنبيــة 
شبكات  مســتخدمي  تستهدف 
التواصــل االجتماعــي وتوقعهم 
باحملظور، وتســجل لهــم لقطات 
فيديوية باوضاع شــبه اباحية ثم 
تبتزهــم ماليــا، مرجحــا ان االف 
الدوالرات تذهب اســبوعيا حلساب 
هذه الشــبكات في خارج العراق، 
الصمت  ابتاع  اال  للضحايا  وليس 
فضيحة  ملواجهــة  واالســتعداد 

اجتماعية.
وقال اخلبير بهاء حسن اخلالدي في 
حديــث الى "الصبــاح اجلديد" ان 
"عصابات ومافيات ورمبا اشــخاص 
اعتياديــون في شــتى دول العالم 
يستغلون الثورة التقنية في عالم 
للحصول  االلكترونــي  التواصــل 
علــى اموال بوســائل ميكن القول 

انها قذرة".
واضاف "الضحية قد يكون من اي 
بلــد كان، وبضمنــه العراق، حيث 
استخدام شبكات  في  التوسع  ان 
فرص  من  زاد  االجتماعي،  التواصل 
عمل هذه املافيات التي تعرف كيف 
يؤكل الكتــف، وتتربص بالضحايا 
المد قد يســتمر لبضعة اشــهر 

قبل ان حتصل على مبتغاها".
وحول كيفية وصول تلك العصابات 
للضحايا، افاد اخلالدي بالقول "في 
مســتعار  حســاب  يقوم  البداية 
باســم فتاة في الغالب، بالتواصل 
مع عدة اشخاص، ثم تقوم الفتاة 
بارسال طلبات صداقة الى اصدقاء 
محددين ضمن مجموعة ما، وهنا 
طبعــا يتم تصنيفهــم لدى تلك 
الشــبكة احملتالة، حيث ان العمل 
ابــدا، ثم  منظم وليــس فوضويا 
تتواصل مع من وافــق على طلب 
الصداقــة، حيث يكــون الضحية 
شــبه واثق منهــا الن الكثير من 

االصدقاء املشتركني يجمعهما".
وتابع "ثم هنالــك مرحلة التقارب 
بــني الفتــاة والضحيــة، حيــث 
احملادثات شــبه اليومية، ثم تتكرر 
احملادثات الكثر من مــرة في الليل، 
حيــث تتعمد الفتــاة احلديث ليا 
حســب التوقيــت العراقــي، ثم 
يتم احلديث بجــرأة اكبر عن امور 
طلبها  الى  االمر  ويتطور  جنسية، 
ملمارســة اجلنــس االلكتروني، اي 
ان يعــرض كل منهما لاخر بعض 
االجزاء احلميمــة، والفتاة هي من 
تبــادر لذلك كي حتكم شــباكها 
حول الفريسة، التي ان فعلت ذلك 
ايضا، ســتجد رســالة في صباح 
اليوم التالي تبلغها انه مت تسجيل 

فيديو اباحي لها )للفريسة( وان لم 
تدفع مبلغــا قد يتراوح بني 10 الى 
20 الف دوالر ســيتم ارسال نسخ 
من الفيديو الــى قائمة االصدقاء 

املقربني".
"احلرج  ان  الــى  اخلالــدي  ولفــت 
االجتماعي مينع الضحايا من تقدمي 
شكاوى، بل انهم يدفعون املال بعد 
شــيء من املفاوضــات، ويحولونه 
العــراق يتم  حلســابات في خارج 
ارشادهم اليهاـ ويبتلعون صمتهم 

خشية الفضيحة االجتماعية".
مرجحــا ان "االف الدوالرات تتحول 
الــى حســابات تلك الشــبكات 
احملتالة من قبل الســذج من الذين 
يبحثــون عن متعــة الكترونية ال 

تفيدهم بشيء يذكر".
وحول وجود قصص بهذا الشــأن، 
افــاد اخلالــدي "هكــذا قصص ال 
تتســرب لوســائل االعام، لكنها 
موجودة فــي محيطنــا وال ميكن 
اخفاءهــا الى االبد، الن الشــبكة 
الفيديوهات  بنشــر  تقوم  احملتالة 
فور  يقومــون  الذيــن  للضحايــا 
معرفتهم مبا اصابهم من عمليات 
ازالة حســاباتهم،  نصب مبحاولة 
اضافــة الــى ان بعــض الضحايا 
يفاجئون  لكنهم  االموال  يدفعون 
بارســال لقطاتهم  بعــد  فيمــا 
االباحيــة اخلاصــة الــى قائمــة 
اصدقائهــم، حيــث الفضيحــة 
االجتماعية تنتظرهم وينكشــف 

سرها".
وحــذر اخلالــدي مــن "اســتمرار 
هــذه العمليات، التي تســتهدف 
التواصل  مســتخدمي شــبكات 
االجتماعي فــي كل انحاء العالم 
وبضمنه العــراق". داعيا الى عدم 
وعدم  الشبكات  هذه  بفخ  الوقوع 
االجنرار الحاديث حميمة مع اولئك 
الفتيات والسيدات اللواتي يضعن 
ديكورا بســيطا خلفهن ليبدو انه 
منزل بســيط ومتواضع، من اجل  
تطمني الضحية اكثر وكسب ودها 

وثقتها".
منوها الــى ان "القليــل جدا من 
تورطوا  مــا  يكشــفون  الضحايا 
بــه ملقربني يثقون بهــم، حيث ان 

الضحايا  مــن  العظمى  الغالبية 
لهــم املــام بســيط بالتقنيــة 
ويطلبون  احلديثــة،  االلكترونيــة 
بازالة  تتلخــص  التي  املســاعدة 
احلســاب ال اكثــر، وهــذه خطوة 

متأخرة جدا وال تنفع بشيء".
ويرى اخلالــدي ان "تتبع طريق تلك 
االمــوال املرســلة كفديــة لتلك 
الشــبكات احملتالة قد يسهم في 
كشف من يقف خلفها، لكن عدم 
ذلك،  يعرقل  وجود شكوى رسمية 
فضا عــن ضرورة وجود تنســيق 
وتواصل بني جهــات مختصة في 
حكومة املواطن الضحية وحكومة 
بلد تلــك العصابات والشــبكات 

االحتيالية".

عصابات ومافيات 
وربما اشخاص 
اعتياديون في شتى 
دول العالم يستغلون 
الثورة التقنية في 
عالم التواصل 
االلكتروني للحصول 
على اموال بوسائل 
يمكن القول انها 
قذرة

الحرج االجتماعي يمنع الضحايا من تسجيل شكاوى

بواجهات نسائية جميلة.. قفاصة يجنون
آالف الدوالرات أسبوعيًا من عراقيين سذج

سائرون تؤكد: لن نصوت للفياض 
وسنقدم ورقة لتصحيح مسار 

املؤسسة العسكرية
وخلص آل حيدر بالقــول أن "تدخلنا في 
موضوع تشــكيل احلكومــة كان ايجابياً 
كوننا منعنا التصويت لــوزراء ال تنطبق 

عليهم الشروط املطلوبة". 
إلى ذلك، ذكر النائب اآلخر عن سائرون بدر 
الزيــادي أن "قائمتنا قوية ولها ثقل داخل 
املشكات  وبإمكانها حل  النواب  مجلس 

السياسية بالتعاون مع الشركاء".
وتابــع الزيادي في تصريــح إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "احلوارات مع الفتح ســوف 
تستمر حلني إنهاء جميع امللفات العالقة 

مبا يتفق مع املصلحة العامة".
وشــدد علــى أن "موقفنا من الــوزارات 
الشــاغرة ما زال ثابتاً ولن يتغير بضرورة 
منحهــا إلــى مســتقلني ال ينتمون إلى 
أحــزاب سياســية الســيما احلقبتــني 

األمنيتني".

النزاهة تفتح باب الترشيح لتعيني 
مفتشني عموميني في بعض دوائر 

الدولة
واكد ان وجود مكاتب املفتشني هو ضرورة 
رقابية مازالت قائمــة في ظل التحديات 
الراهنة، منوها بانه ليس من الصحيح ان 
التنفيذية، عن  اوالسلطة  الدولة  تتخلى 
ذراع رئيــس بداعي وجود بعض االخفاقات 

او بعض املؤشرات السلبية".
وذكــر رئيــس هيئــة النزاهــة ان دائرته 
وبحسب قانونها والصاحية املناطة بها، 
لديها بعض ادوات التقييم للمفتشــني، 
اما ديوان الرقابة املاليــة فهو االخر لديه 
مؤشــرات وتقييم، منوهــا بانه بني احلني 
واالخــر تتخذ الهيئة سلســلة اجراءات 
بخصوص املفتشــني، وعندما يعاب على 
مكتب معني فان الهيئــة تتخذ اجراءات 

كفيلة بالتعاطي القانوني معه".
وشــدد علــى ان "وجود هــذه املنظومة 
يعد احــد متطلبات مكافحة الفســاد 
واملؤشرات  واملعايير  الستراتيجيات  ضمن 
الدولية، وبالتالي ال ميكن االســتغناء عن 
هــذه املكاتــب وبالذات امــام املنظمات 
اتفاقية االمم  انه وبحســب  االممية، مبينا 
املتحدة ملكافحة الفساد، فهناك العديد 
من البرامج والسياسات التي تخص عمل 
هذه املكاتب، كما ان هنالك ادوارا لها واردة 
باالتفاقية الدولية وستراتيجية مكافحة 
الفساد، وبالتالي فوجودها ضرورة محلية 

ودولية".
ومتنى توفيق على الداعني اللغاء منظومة 
التقارير  تفحص  العموميني،  املفتشــني 
الفنيــة الصــادرة من اجلهــات اخملتصة 
املفتشــني  واداء  املؤسســي  بالتقيــم 
لتمنحهم  للهيئــة  والعودة  انفســهم 
التقييــم الكامــل، الســيما ان دائرتــه 
وديــوان الرقايــة املاليــة يعمــان على 
التقييم الدوري لــاداء، منوها بان جميع 
املؤسســات التنفيذية والرقابية بالدولة 
تضم مؤشرات ســلبية مبا فيها مكاتب 

املفتشني العموميني".
واردف بالقول "لكن من الناحية القانونية، 
فان املؤشرات املســجلة من قبل الهيئة، 
تعود السباب قانونية باعتبار جهة ارتباط 
مكاتب الوزارة او التشكيل وهو ما يؤشر 
ضعفا، باعتبــار ان مكتب املفتش يعمل 
كرقيب في ســلطة او تشــكيل وبنفس 
الوقت هو برتبط برأس التشكيل الرقابي، 
وهذه تعتبر احدى نقاط الضعف املؤشرة 
وهو حتدي قانوني يتطلب تدخا تشريعيا".

مجلس النواب يعتزم وضع آلية 
دستورية واضحة املعالم ملكافحة 

الفساد
وبني الكابي، ان "الفساد بات اآلفة االولى 

التي تضرب اجملتمع واملؤسسات، بعد زوال 
االرهاب، لذا فــأن اجلهود يجب ان تتكاتف 
من أجــل القضاء على هذه الظاهرة التي 

تنخر بجسد اجملتمع".
الــى ذلك، عــد النائــب جمــال كوجر، 
الرئاســات لاســتماع الى  اســتضافة 
خططهم ملكافحة الفساد من اجل زيادة 
التنسيق وتوحيد املواقف ، مشيرا الى أن 
"اجتماعهم هذا يضعهم جميعهم امام 
االفة،  ملكافحة هذه  الكبرى  املســؤولية 
وأال يتبادلوا االتهامــات فيما بينهم بانه 
هو الطــرف املقصر في القضاء على هذه 
االفة كما حصل في احلكومات السابقة".

نقابة املعلمني: االضراب من اجل تطوير 
العملية التربوية وتخصيص أراض 

وقروض بفوائد متدنية
وبينــت النقابــة ان "املطلــب الثاني هو 
اصاح وضــع التلميــذ العراقي واصاح 
املنهج دعما للمعلمني اضافة الى اصاح 
البنى التحتية"، الفتة الى ان "واقع البنى 
التحتيــة مرير جدا والعــراق محتاج الى 

االف املدارس".
الثالــث تخصيص  "املطلب  ان  واكــدت 
موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها 
تطويــر املعلم من خــال دورات تطويرية 
حقيقية تليق باملعلمني واملدرســني على 
ضوء املناهج التي مت تغيرها"، موضحة ان 
"هناك مطلب اخر هو توفير السكن الذي 
كفله الدستور والقانون والتي تنص على 
توفير ســكن للمواطن العراقي والسيما 

املعلم".
وبينــت ان "املطلب االخير هو رفع الظلم 
املعلمــني بصورة خاصــة وموظفي  عن 
الترفيع  بخصــوص  عامة  بصورة  الدولة 
والعاوة من تاريخ االستحقاق"، الفتا الى 
ان "االضراب ال يشــمل املدارس في اقليم 

كردستان".

مــن جانبها قالت وزارة التربية أن مطالب 
النقابة من صاحيات احلكومة وإن إضراب 
املعلمني عن الدوام الرســمي "ليس من 
شــأن الوزارة وامنا يقع علــى عاتق نقابة 

املعلمني واحلكومة".
ووفقا لتداعيات املوقف أورد موقع " الغد 
برس " ان وزارة التربية، برغم أنها املسؤولة 
عن مدارس العراق، إال أنها رفضت التعليق 
في اتصاٍل أجرته "الغد برس" مع مسؤوٍل 
فيهــا، قائــاً، أن "الوزارة لــن تتدخل في 
قضية اإلضراب ولن تُصدر بياناً، وال تعليق 

لديها بهذا اخلصوص".
وحتدث مســؤوٍل آخر، باقتضاب بشــرط 
عدم ذكر اســمه، عن اإلضــراب، مبيناً أن 
"نقابــات املعلمني فــي احملافظات تعمل 
علــى اســتحصال مخصصــات مالية 
تتعلق  وهي  التدريسية،  مباكاتها  خاصة 
بالفوارق املترتبة على املرتبات الشــهرية، 
املرتبطة بالعاوات على الُسلم الوظيفي، 
الذي لــم تُفّعله وزارة املاليــة، أي أن حل 
أزمة اإلضراب بيد املاليــة وليس التربية، 
لذلك لم تتدخل الثانية بهذا األمر، واتخاذ 
شــعار احملاصصة وغيره فــي اإلضراب ما 
هــو اإل محاولة للضغط علــى الكيانات 
السياســية من أجل حتقيــق مطالبهم، 
ولو كانت مطالبهــم حقيقية ومرتبطة 
بتحســني الواقــع التربــوي لســمعنا 
حديثهم عن قانون حمايــة املعلم مثاُ، 
وغيره من القوانني التــي تخدم العملية 

التعليمية".

اردوغان والفروف يحذران من نوايا مبيتة
لتقسيم الدول األكبر في الشرق 

األوسط
مضيفا أن باده تتحمل مسؤولية كبيرة 

إليقاف هذه املساعي.
وأشار إلى أن حساســية الفترة التي متر 
بهــا تركيا ومحيطها، تســتوجب اتخاذ 

قرارات سريعة وتطبيقها بدراية، مضيفا 
أن "الذيــن يقومــون بهــذه احلســابات 
يظنــون أن تركيا اليوم هي تركيا القدمية، 
لم يعــد هنــاك تركيا التي تستســلم 

للسيناريوهات املرسومة من اخلارج". 
مخيلة اردوغــان والتي عادت به الى قراءة 
التاريــخ مــرارا , وبالتحديد الــى ما بعد 
انــدالع احلرب العاملية االولــى  عام 1914 
م عندمــا انتصر احللفــاء , ومن ثم بداية 
تقســيم  املنطقة العربيــة  التي كانت 
في االصــل تابعة للدولة العثمانية , تلك 
النوايا التي ولدت بوالدة ســهلة ملعاهدة 
ســايكس بيكو عام 1916م والتي حولت 
دولة  اسمها )سوريا الكبرى ( كانت تابعة 
للدولــة العثمانية  الــى دويات صغيرة 
تســمى  كل من العراق وســوريا ولبنان 
وفلســطني واالردن حيث لــم تكن تلك 
املناطق متثل دوالً أو كيانات مستقلة قبل 

هذا التقسيم .
هنا تكمن مخاوف  الرئيس التركي ,  كون 
اتفاقية سايكس بيكو عملت بشكل جاد 
على ضرب وتشتيت وحدة العرب بشكل 
كامل , كما انه يعلم علم اليقني ان تلك 
االتفاقية  قد أجنبت فيما  بعد معاهدات 
واتفاقيــات وهمية با جــدوى للعرب , مت 
الدولية  املؤمترات  اقامة  االحتفال بها عبر 
والتي كانت تركز على الوحدة واالستقال 
واعــادة بناء امجاد الوطــن العربي , ومع 
ذلك ظل العرب يعلقون بعض األمل على 
أن تفــي بريطانيا بوعودها حتى ســددت 
بريطانيا لهم ضربتهــا القاضية بإصدار 
وعد بلفور عام 1917م. ولم يَتعلم العرب 
الــدرس جيدا , بل تعلقــوا مبؤمتر الصلح 
الذي عقد بعد احلرب عــام 1919م ولكن 
آمالهم تبددت بســبب خــداع بريطانيا 
وغطرســة فرنســا ومكر اليهود. وبذلك 
أصبحت صكوك االنتداب التي مت مبوجبها 
تقاســم الباد العربية هي )جزاء سمنار( 

الذي قدموه للعــرب مقابل وقوف العرب 
إلى جانبهم.

التركي  التاريخ بالنســبة للرئيس  كتاب 
كان مبثابــة جرس االنــذار لنوايــا الدول 
الصهيونية  باألطماع  املدعومة  العظمى 
في املنطقة , لذلك حلل املشــهد احلاضر 
والذي تعــاد فيه الكرة مــرة أخرى وعلى 
نفس املنــوال لكن هذه املرحلــة بقيادة 
الواليــات املتحــدة األميركيــة مدفوعة 
باملشــورة  ومعززة  الصهيونية  باألطماع 
البريطانيــة صاحبة اخلبــرة باملكر وعدم 

املصداقية . 
واردوغان من ناحية أخرى، على علم ويقني 
تام بأن ليس بأمكان عقلية العرب وقادتها 
فــي املنطقة التصــدي الفعلــي لتلك 
اخملططات , كونهم لم يتغيروا منذ  مرور 
مئة ســنة على كارثة التقســيم األولى 
واملتآمر هــو املتآمر بشــحمه وحلمه مع 

تبديل في األدوار.
التاريخ بالنسبة الردوغان ,  الذي كان يحلل 
ما يجري بصورة اســتراتيجية موســعة 
االخيرة  كان كافيا آلطــاق تصريحاتــه 
التي حتمل رائحــة اخلوف من هذا اخملطط 
الدول  انتهــاكات  ان تسلســل  , خاصة 
1991 يشــير وبصورة  العظمى بعد عام 
مؤكدة الى وجود اتفاق مبرم  بني الواليات 
املتحدة االميركية والدول االوروبية تدعمه 
اســرائيل الذين رمبا يكونون قــد اتفقوا 
على تقاسم تركة االحتاد السوفيتي بعد 
انهياره في ذلك العام املنصرم  من الدول 
حديثة االســتقال باإلضافة إلى العالم 
العربي خصوصاً منطقة الشرق األوسط 

.
اردوغــان بــدوره حلــل واعطى اســبابا 
موضوعية لرغبة تلك الدول في تقسيم 
اراضي الشرق االوســط والتي ستتحول 
منتجاتها  لتصريــف  ارض خصبــة  الى 
وسوقا رائجة لبضائعها الرديئة ,  اضافة 

الى االســتياء علــى مواردهــا وثرواتها 
النفطيــة واملعدنيــة والطبيعية  , كما 
أنها سوف جتد بها مصدراً كبيرا للعمالة 

الرخيصة . 
وكمــا مت الضحك على العــرب في بداية 
القرن العشرين ببعض املساعدات وعقد 
بعــض االتفاقيات والتعهــد لهم بأمور 
كثيــرة تضمن اســتقالهم ثم مت احلنث 
بها جميعاً تكرراللعبة نفسها مرة أخرى 
هذه األيــام . فاليوم تقــدم للعرب وعودا 
ابتداء  اإلســرائيلي  العربي  النــزاع  بحل 
من معاهدة أوســلو ومروراً باتفاق مدريد 
ومبادرة كنت ومؤمتر شرم الشيخ واجتماع 
التي حتتضر  الطريــق  وخارطــة  العقبة 
وانتهاء بوعد الرئيس األمريكي بوش الذي 
ألغى حق العودة لاجئني الفلســطينيني 
وأيد إســرائيل بكل تصرفاتها وهو بذلك 
يشبه وعد بلفور وأبعد من ذلك مت احتال 
العراق حتت طائلة التحرير والدميوقراطية 

اللتني اصبحتا أشبه بوعود بنات الليل . 
وقد يكــون تخاذل العرب واســتكانتهم 
في صد مشــاريع التقسيم منذ بدايتها 
ســببا كافيا الن يصرح اردوغان بان تركيا 
لن تكون كســابقتها من الــدول وان لم 
يحددهــا بالتحديد , كمــا ال يخفى على 
اردوغــان ان ما حدث ويحــدث في كل من 
العراق بعد احتاله ألسباب غير منطقية 
وما حدث لســوريا فــي الوقت احلالي من 
تبادل للقوات االميركية ملواقعها وزيادتها 
في كل من ســوريا والعــراق , ما هي اال 
دليل قاطع على نية تلــك الدول بتنفيذ 
مشــروعها ثم جاءت األمور املترتبة على 
التخاذل العربي وعــدم ارتقاء العرب إلى 
مستوى املسؤولية والتي متثلت في طرح 
مشــروع  بث روح الدميقراطية في  الدول 
العربية , وطرح مشــروع الشرق األوسط 
الكبير الذي أعلنوا عنــه , والذي لم يدع 

مجاالً للشك أنهم قادمون .

تتمات ص1

الصحة تطلق إستمارة 
التعيين المركزي 
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وزير التعليم يوجه 
بتطوير الواقع العلمي 
للجامعات المستحدثة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه وزير الصحــة والبيئــة بإطاق االســتمارة 
اإللكترونيــة اخلاصة بالتعيني املركــزي لذوي املهن 
الطبية والصحيــة والتمريضية من خريجي العام 
الدراســي 2017 - 2018 الــدور األول ومن ضمنهم 

خريجي الكليات الطبية التقنية األهلية .
ودعــت الوزارة خريجــي املهن الطبيــة والصحية 
والتمريضيــة مــــــن خريجــي العام الدراســي 
2018/2017 الــدور االول للدراســتني الصباحــي و 
املســائي الراغبني بالتعيني علــــــى ماك وزارتنا 
مبلء االستمارة االلكترونية اخلاصة بالتوزيع وحسب 

الرابط واملواعيد ادناه :
االطباء 2019/2/17 وملدة اســبوعني ، اطباء االسنان 
2019/2/20 وملدة اســبوعني ، الصيادلة 2019/2/24 
وملدة اسبوعني ، التمريض )كليات التمريض، معاهد 
التمريض، اعداديات -التمريض و القبالة( 2019/2/26 
وملدة اسبوعني ، املعاهد التقنية الطبية  والكليات 
التقنية الطبية احلكومية 2019/3/3 وملدة اسبوعني 
، الكليــات التقنية الطبية االهلية ) تقنيات اجهزة 
طبية , تقنيات حتليات مرضية , تقنيات البصريات ( 

2019/3/6 وملدة اسبوعني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
قصي الســهيل مع رؤســاء اجلامعات املستحدثة 

ضرورة تطوير واقعها العلمي واألكادميي.
وأكد السهيل على أهمية دور اجلامعات املستحدثة 
في تنفيذ البرنامج احلكومي كونه من أولويات عمل 
الوزارة بتشــكياتها كافة، داعيا إلى وجوب السعي 

للدخول ضمن التصنيفات العاملية الرصينة.
وشــدد وزير التعليــم العالي على دعم املشــاريع 
التــي تلبــي احتياجــات اجلامعــات املســتحدثة 
كاألقســام الداخليــة والقاعات الدراســية والبنى 
التحتيــة واســتقطاب الكفاءات العلميــة وإعادة 
توزيع وتوظيف املاكات فــي االختصاصات اخملتلفة 
بالتعــاون مع اجلامعــات األم ووزارات الدولة لســد 
العجز في املاكات التدريســية. ودعا السهيل خال 
لقائه رؤســاء اجلامعات املستحدثة وبحضور الهيئة 
القيادية للوزارة الى االستماع الى مطالب اجلامعات 
املســتحدثة من حيث الدرجــات الوظيفية وتوفير 
االقســام الداخلية للطلبة واالحتياجات االخرى لها 

بالتعاون مع اجلامعات االم ضمن الرقعة اجلغرافية.
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صيدلية ذكية 
لمساعدة المرضى في 
تناول جرعات االدوية

وزير التخطيط يبحث 
توفير متطلبات العودة 

الطوعية للنازحين

مواقع تجارة الحبوب 
تواصل تسلمها كميات الرز 

والحنطة الكندية

احتفالية اليوم الوطني للترشيد واستدامة الطاقة على ارض متنزه الزوراء

ندوة ارشادية عن استعمال المياه الجوفية في ري المحاصيل الحقلية باالنبار

كربالء _ الصباح الجديد:
متكن طلبة في كلية الهندسة بجامعة كربالء 
من تصميم وتنفيذ صيدلية ذكية تعمل على 
تنظيم تناول جرعات االدوية بطريقة تســهم 
بتقليل العبء على املمرضني واملعاجلني ، وتتيح 
للطبيب متابعة املريض عن بعد باســتعمال 

تقنيات انترنت األشياء.
وقال املشــرف على املشــروع التدريســي في 
كلية الهندسة الدكتور علي فوزي ان ثالثة من 
الطلبة متكنوا  عبر اســتعمال تقنيات انترنت 
األشــياء من تصميم وتنفيــذ صيدلية ذكية 
تفيد املرضــى الذين يحتاجون الى عالج بصورة 
دائمــة او هــم بحاجة الى متابعة مســتمرة 
ومراقبة صحية من قبــل املمرضني واملعاجلني 
ومتابعة سلوك املريض خالل فترة العالج، فضال 

عن امكانية متابعة الطبيب حلالة املرضى.
وأضــاف أن الصيدليــة الذكية تقــدم احللول 
للمؤسسات الصحية اخملتلفة كاملستشفيات 
واملراكز الصحيــة ودور الرعاية الصحية لكبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة، وحتقق سهولة 
للمؤسســات لتناول األدويــة بطريقة ال تقبل 
اخلطــأ ، وتابع أن من فوائــد الصيدلية الذكية 
أيضا حماية املرضى مــن أخطاء صرف األدوية 
وتخفيــف الضغط في املؤسســات الصحية 
، مبينــا أن  فريــق العمل اعتمــد على آخر ما 
توصلت أليه التقنيات احلديثة والطرق الذكية 
في اجملال الطبي. يذكر أن ثالثة من طلبة كلية 
الهندســة هم حســن هودان وفاطمة احمد 
وعلي باسم أجنزوا هذا املشروع الذي يستهدف 
املرضــى املصابني بأمراض حتتــاج إلى عالجات 

تعطى بشكل دفعات أسبوعية أو شهرية.

بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزير التخطيــط الدكتور نــوري صباح 
الدليمــي مع وفدً من اللجنــة العليا الدائمة 
للتعايش والسلم اجملتمعي في اآلمانة العامة 
جمللس الوزراء، برئاسة مستشــار رئيس الوزراء 
لشــؤون املصاحلــة الدكتور محمد ســلمان 
الســعدي.واطلع الدكتور نوري الدليمي خالل 
اللقاء على أبرز مفاصــل عمل اللجنة، ونتائج 
جهودهــا خــالل املدة الســابقة ، داعيــاً إلى 
أهمية مضاعفة اجلهــود وتوحيدها بني جميع  
املعتدل  الفكر  اجملتمعية إلشــاعة  الفعاليات 
، ووضــع أســس العمل املســتدامة لتحقيق 
املصاحلة الوطنية ، الفتا إلى ان الوزارة حرصت 
على ارســاء مقومات الســلم اجملتمعي ضمن 
خطتها اخلمســية، من خالل تعزيز دعم جهود 
إعادة االســتقرار واالعمار فــي املناطق احملررة 
وضمان أمن وسالمة العودة الطوعية للنازحني، 
بعــد توفيــر اخلدمــات االساســية لهم. من 
جانبهم أشاد رئيس واعضاء وفد اللجنة العليا 
الدائمــة للتعايش والســلم اجملتمعي، بدعم 
الوزير لنشاطات اللجنة ومساعدتها في حتقيق 
االهداف التي تشــكلت من اجلها، معربني عن 
رغبتهم في عقد شــراكة عمل دائمة مع وزارة 
التخطيط، اليجاد حالة من التكامل بني ابعاد 

التنمية االقتصادية واالجتماعية .

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن استمرار وصول  كميات 
من الرز واحلنطة املســتوردة الــواردة من ميناء 
ام قصر لدعم البطاقــة التموينية الى مواقع 
وســايلوات الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
التجهيز  للمواطنني ضمــن خطة  لتجهيزها 
املعدة لهذا الغرض فضال عن اســتمرار تفريغ 
وحتميــل حمولة البواخر الواصلة للبالد .اوضح 
مدير عام الشركة نعيم املكصوصي ان فرع ذي 
قار تسلم (8 ) شاحنات محملة بالرز االورغواني 
بكميــة (320 ) طنا وذلك بعــد اجراء الفحص 
الفيزيائي من قبل وحدة اخملتبر في الفرع  فيما 
جهز فــرع بابل وكالء احملافظة بـ (155) طنا من 

مادة الرز االورغواني.

بغداد _ الصباح الجديد:

بحــث وزير الصناعــة واملعادن 
الدكتور صالح عبد اهللا اجلبوري 
مع رئيــس احتاد الغرف التجارية 
الزهيــري واعضاء  الــرزاق  عبد 
القطــاع  مشــكالت  االحتــاد 
واحللــول  اخلــاص  الصناعــي 
املقترحة لها خللق بيئة صناعية 

مالئمة .
االعفاءات  مناقشــة  متت  كما 
الضريبية على البضائع والسلع 
االردنيــة ومــدى تأثيرهــا على 
اكد  حيث  العراقيــة  الصناعة 
الوزير على اهمية دعم القطاع 
بصفتــه  اخلــاص  الصناعــي 
شريكا فاعال في دعم االقتصاد 
الــوزارة حريصة  وان  العراقــي 
على ايجاد احللول للمشــكالت 
التــي تواجــه هــذا القطــاع 
موجها اجلهات ذات العالقة في 
الوزارة بأخــذ دورها في متابعة 
واجناز املتطلبــات اليجاد احللول 
هذا  في  العالقة  للمشــكالت 
القطــاع . وبخصوص االتفاقية 
العراقية – االردنية أشار اجلبوري 
الى ان العــراق يرحب بأية دولة 
اقتصادية  تقيم معه عالقــات 
وتفاهمــات تعزز مــن دوره في 
املنطقة ويصبح لــه دور فاعل 
وان  االقليمي  املســتوى  علــى 
على  االردن  مــع  اتفــق  العراق 
اعفــاء ما يقرب مــن 371 مادة 
االردنية  والبضائع  الســلع  من 
من  الكمركية  الرســوم  مــن 
البلــد  دون االضــرار مبصالــح 
والزراعية  والتجارية  الصناعية 
، كاشــفا عــن انــه ســيتم 
متخصصــة  جلــان  تشــكيل 
تضم فــي عضويتها ممثلني عن 
احتاد الصناعــات العراقي واحتاد 
الغرف التجارية ووزارة الصناعة 
السلع  حتديد  مهمتها  واملعادن 
باالعفاءات  املشمولة  والبضائع 

الكمركية واســتبعاد وشطب 
البضائع التــي تضر بالصناعة 

العراقية .
االجتماع طرح  وجرى خالل  هذا 
العديد من املشــكالت واقتراح 
جملة من احللول للنهوض بواقع 

القطاع الصناعي في العراق . 
كما بحث وزيــر الصناعة خالل 
رئيس  مع  عقده  الذي  االجتماع 
العراقي علي  الصناعــات  احتاد 
املرافق  والوفد  صبيح الساعدي 
له من اعضاء االحتاد والصناعيني 
سبل النهوض بالواقع الصناعي 
الدعم  تقدمي  وامكانية  العراقي 
الصناعي  القطاع  الى  واالسناد 
.. واســتمع اجلبوري الى  اخلاص 

ابرز املشــكالت واملعوقات التي 
تواجه القطاع الصناعي اخلاص 
في العراق ، مشــيرا الى اهمية 
ايجاد احللول للمشــكالت التي 
تواجه هذا القطاع الذي يشكل 
جزءا مهما مــن واقع الصناعة 

العراقية.
ولفت اجلبــوري الــى ان الوزارة 
حريصــة على تطويــر القطاع 
ودعــم  اخلــاص  الصناعــي 
الصناعيني من اصحاب املعامل 
خالل  من  الصناعة  واملشــاريع 
العامة  املديرية  السيما  دوائرها 
التي تقوم بتقدمي التســهيالت 
بكل  وتزويدهــم  للصناعيــني 
اخلدمــات املطلوبــة في الوقت 

الــذي تعمل فيه الــوزارة على 
شــركات  واســتقطاب  جذب 
القطاع اخلــاص احمللي واالجنبي 
للعمــل مع شــركات الــوزارة 
من خالل ابرام عقود الشــراكة 
الشركات  خاصة  واالســتثمار 
الفنية  والكفــاءة  اخلبــرة  ذات 
الــذي  وبالشــكل  واملاليــة 
يســهم في تبادل اخلبرات ونقل 
التكنولوجيــا املتطــورة لدفع 
وحتقيق  واالعمار  البنــاء  عجلة 

التنمية الصناعية في البالد . 
الــى ذلــك اســتعرض  وزيــر 
الصناعــة مــع رئيــس االحتاد 
العراقي لنقابــات العمال وليد 
نعمة فــارس وقد بحث اجلانبان 

عددا مــن املواضيع التي تخص 
العراقي  الصناعــي  النشــاط 
وبرامج  بخطط  مايتعلق  منها 
املشاريع  وتشغيل  تأهيل  إعادة 
وابعــاد  ونتائــج  الصناعيــة 
االتفاقية االقتصادية بني العراق 
املواضيع  واألردن وغيرهــا مــن 

االخرى ذات الشأن. 
واشــار الوزير خــالل اللقاء الى 
خططــا  وضعــت  الــوزارة  أن 
مع  متاشــيا  فاعلــة  وبرامــج 
لتنشــيط  احلكومي  املنهــاج 
قطاع الصناعة احمللي من خالل 
البحث عن شــراكات حقيقية 
مــع القطــاع اخلــاص لتأهيل 
املتوقفة  املصانــع  وتشــغيل 

واملتضررة وتأســيس مشــاريع 
جديدة ، مؤكدا استعداد الوزارة 
شتى  مع  والتعاون  للتنســيق 
اجلهات واملؤسســات احلكومية 
واخلاصــة الراغبــة بالعمل مع 
جهودها  ودعم  وإســناد  الوزارة 

وبلوغ أهدافها. 
مــن جانبه أبــدى وفــد االحتاد 
بتوظيف  والرغبة  االســتعداد 
عمل  لدعم  وجهوده  إمكانياته 
لتحقيق  وشــركاتها  الــوزارة 
الهدف الوطني في بناء صناعة 
عراقيــة حقيقيــة وقــد قدم 
الوفد درعــا تقديرا جلهود الوزير 
ومواقفــه واجنازاتــه في خدمة 

البلد.

بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية

«الجبوري « يبحث االعفاءات الضريبية على السلع 
االردنية ومدى تأثيرها على المنتجات العراقية

اكد وزير الصناعة 
والمعادن على 

اهمية دعم القطاع 
الصناعي الخاص 

بصفته شريكا 
فاعال في دعم 

االقتصاد العراقي 
وان الوزارة حريصة 

على ايجاد الحلول 
للمشكالت التي 

تواجه هذا القطاع

احدى االسواق العراقية

 
بغداد _ الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  بحــث 
االجتماعيــة رئيس هيئــة احلماية 
باســم  الدكتــور  االجتماعيــة 
عبــد الزمــان مع محافــظ نينوى 
ً من اعضاء  نوفــل العاكوب وعــددا
حكومتها احملليــة والقادة االمنيني 
دعمــه ملعاجلة مشــكلة البطالة 
وتوســيع الشــمول فــي احلماية 

االجتماعية .
واســتمع الوزيــر الى شــرح وافٍ 
احلكومة عن  واعضــاء  احملافظ  من 
احملافظة  تواجــه  التي  املشــكالت 
البطالة  فــي مجــاالت  وخاصــة 
واحلماية االجتماعية والتوســع في 
بنســبة  بالرعاية  الشــمول  زيادة 
كبرى بسبب ظروف احملافظة وسبل 
اســتثمار جزء من أمــوال الضمان 

خدمي  مشــروع  في  االجتماعــي 
لتوظيــف عدد من ابنــاء احملافظة 

والتوسع ببرامج التدريب املهني.
وقدم احملافظ رؤية عن كيفية حتقيق 
املساعدة املطلوبة من وزارة العمل 
في تســهيل منح القروض اخلاصة 
باقامة املشاريع املدرة للدخل وايضاً 
امكانية التوسع في برامج التدريب 

املهني. 
واثنى محافظ نينــوى خالل اللقاء 
علــى جهــود احلكومــة االحتادية 
احلالية كونها جادة في سعيها حلل 
مشــكالت احملافظة بعد حتررها من 
تضحيات  بفضــل  االرهابي  داعش 
القــوات االمنيــة وابطال احلشــد 
الشعبي والقوات املساندة االخرى ، 
ً الى ان تلك اجلهود اصبحت  مشيرا
وتكرار  املتابعة  خــالل  من  واضحة 

زيارات املسؤولني للمحافظة. 
من جانبه ابدى وزير العمل تفهمه 

 ً ودعمــه ملطالب احملافظــة، مؤكدا
االليات  ايجــاد  الى  الوزارة  ســعي 

املناســبة لزيادة التوســع ببرامج 
االقــراض والتدريب مــن اجل خلق 

البطالة  وامتصــاص  فرص عمــل 
ً كذلك الــى توجه هيئة  ، مشــيرا

احلماية االجتماعية الى التوسع في 
شمول اكبر عدد من االسر الفقيرة 
براتب االعانة االجتماعية على وفق 
والضوابط  املتاحــة  التخصيصات 
بالنســبة  احلال  وكذا  بها  املعمول 
واالحتياجات  االعاقــة  ذوي  لفئــة 

اخلاصة. 
ولفت الوزيــر خالل اللقــاء الى ان 
العديد من  الى فتح  الوزارة تسعى 
الوحدات االدارية اجلديدة في اقضية 
ونواحي احملافظة من اجل ان تسهم 
في تســهيل تقدمي خدمات الوزارة 
الى ابنــاء احملافظة، كمــا مت بحث 
ايجاد احللول ملشــكالت فك ارتباط 
الدوائر واالقسام وانتقال صالحياتها 
الى احملافظة مبوجب قانون ٢١ املادة 
ونقل  االرتبــاط  بفك  اخلاصــة   ٤٥

الصالحيات. 
مــن جهة اخرى اطلــع وزير العمل 
علــى ابــرز نشــاطات منظمــات 

باجلانب  املتعلقــة  املدنــي  اجملتمع 
االنســاني. واكد الوزير خالل اللقاء 
ان الوزارة تولي موضوع التعاون مع 
منظمــات اجملتمع املدنــي اهتماماً 
ً لإلســهام في تقدمي اخلدمات  كبيرا
والفئــات  العائــالت  ومســاعدة 

الضعيفة في اجملتمع. 
واوضــح الوزير انه اجــرى عددا من 
اللقــاءات مــع منظمــات اجملتمع 
املدني وخاصة التي تهتم بشــؤون 
اخلاصة  واالحتياجات  االعاقــة  ذوي 
وجرى االتفاق على تنفيذ مشــاريع 
ونشاطات ملساعدة الفئات الفقيرة 
املشاريع  الوزير  ناقش  باجملتمع. كما 
املنفذة من قبــل منظمات اجملتمع 
املدني في نينوى وكذلك املشــاريع 
املســتقبلية التــي تهــدف الــى 
مســاعدة ابناء املدينة الذين عانوا 
كثيرا مــن جرائم وانتهاكات داعش 

االرهابي. 

اطلع على االنشطة االنسانية لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة

الموارد المائية تواصل مراقبة ورصد منسوب نهر ديالى

وزير العمل يبحث مع محافظ نينوى دعمه لتشعيل العاطلين والحماية االجتماعية
تقـرير

جانب من االجتماع

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمــت وزارة الكهرباء بالتعاون 
مع وزارة الشباب والرياضة وامانة 
الوطني  اليوم  احتفاليــة  بغداد، 
الطاقة،  واســتدامة  للترشــيد 
نضمن  (بالترشيد  شــعار  وحتت 

استدامة الطاقة) .
وشــاركت فــي االحتفالية وفود 
من األمانــة العامة جمللس الوزراء 
وقيــادة عمليات بغــداد، ووزارات 
( الكهربــاء والداخليــة والنفط 
والشــباب والرياضة والتخطيط 
والصحة واملــوارد املائية واإلعمار 

والتعليم  والتربيــة  واالســكان 
العالي والنقــل)، فضال عن امانة 
املالية  الرقابــة  وديــوان  بغــداد 
للطاقات  بغــداد  ومركز  االحتادي 
املتجددة ومديرية شرطة الطاقة 

ومديرية شرطة الكهرباء.
عــدة  االحتفاليــة  وتضمنــت 
املاراثون  ابتدأت بركضة  فعاليات، 
املصغــرة، لفئات (صغار الســن 
وذوي االحتياجات اخلاصة والنساء 
نادي  ومنتسبي  والعبي  والرجال) 
الكهربــاء الرياضــي، أعقبتهــا 
شعبية  شعرية  وقصائد  كلمات 

متثيليــة كوميديــة  ومشــاهد 
ترشيد  عن  وجتسيدية  وتثقيفية 
اســتهالك الطاقــة الكهربائية 

واحلفاظ عليها.
على صعيد متصل اجنزت املالكات 
الشركة  في  والفنية  الهندسية 

العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
فــي املنطقة الشــمالية اعمال 
في  التوليدية  الوحــدات  صيانة 
محطــات كهرباء ســد املوصل 
واعادتهــا الــى العمــل بكامل 

طاقتها.
 (4) االعمــال صيانة  وتضمنــت 
محطة  فــي  توليدية  واحــدات 
كهربــاء الســد الرئيــس طاقة 
الوحدة الواحدة ( ١٥٠ ) ميكاواطا 
االجمالي  احملطــة  إنتاج  ليصبح 
(٦٠٠ ) ميــكاواط ، الــى جانــب 
في  التوليدية  الوحــدات  صيانة 

محطة كهرباء السد التنظيمي  
طاقــة الوحــدة الواحــدة ( ١٠ 
) ميكاواطــات ليصبــح إنتــاج 
االجمالــي (٤٠ ) ميكاواطا ، كما 
الصيانة صيانة  اعمال  شــملت 
بطاقة  بالضــخ  اخلــزن  محطة 
وربطهــا  ) ميكاواطــات    ١١٠  )
بالشبكة الوطنية ليصبح إنتاج 
 ) املوصل  محطات كهرباء ســد 
٧٥٠ ) ميكاواطا والعمل مستمر 
لزيادة القدرة اإلنتاجية للمحطات 
الكهرباء  لرفد شبكة  التوليدية، 

الوطنية بالطاقة الكهربائية.

بغداد _ الصباح الجديد:
املائية  املــوارد  مديريــة  اقامت 
/  شــعبة مســتعملي امليــاه 
مبحافظــة االنباراملتمثلة بفريق 
ادارة اجلمعيات WMT وبالتنسيق 
مــع مركــز االرشــاد والتدريب 
وبالتعــاون مــع مديريــة زراعة 
االنبار باقامة ندوة ارشــادية في 

التابع  االمنوذجي  املوقع  منطقة 
املصدر  من  املنتفعــني  جلمعية 
و   3/7 للقنوات  املشــترك  املائي 
3/8 وتفرعاتهــا ضمن مقاطعة 
18 الطالعــة / جزيــرة الرمادي 
اجلوفية  املياه  (استعمال  بعنوان 
في ري احملاصيــل احلقلية وزيادة 

املساحات الزراعية ) 

وكانت اهم احملاور التي مت طرحها 
الدكتور  الدورة  من قبل محاضر 
اركان علــي محمــد اختصاص 
تربة ومياه هي اســتعمال املياه 
وزيادة  الزراعــة  فــي  اجلوفيــة 
ومعايير  الزراعيــة  املســاحات 
اجلوفيــة  امليــاه  اســتعمال 
الري  اســاليب طرق  واستعمال 

احلديثة واهميتهــا في التقليل 
من استهالك املياه وزيادة االنتاج 
الزراعي . كما نوقشت في الندوة 
ادارة احملطة  دور اجلمعيــة فــي 
االروائية وآلية جمع االشتراكات 
التشغيل  اجور  نفقات  لتغطية 
والصيانــة وتطرقــت ايضا الى 
اهــم املشــكالت التــي تواجه 

املزارعني من ناحية الري والزراعة 
تقوم  .علــى صعيــد متصــل 
إدارة مديريــة املــوارد املائية في 
محافظــة ديالــى بالتنســيق 
والتعاون مع احلكومة احمللية في 
ورصد  ومتابعة  مبراقبة  احملافظة 
منســوب نهر ديالى وعلى طول 
عمود النهر بهدف امرار املوجات 

بحيرة  مــن  املطلقــة  املائيــة 
ســد حمرين وباجتــاه نهر دجلة 
الى  إضافة  عالية  وبأنســيابية 
االطالع امليداني على أغلب االنهر 
الرئيســة والفرعية واســتنفار 
جميــع املــالكات الهندســية 
في  الوزارة  دوائر  وجلميع  والفنية 

احملافظة حتسبا ألي طارئ.
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال باتريك شــاناهان القائــم بأعمال وزير 
الدفــاع األمريكي امس االول الســبت إنه 
لم يقــرر بعد ما إذا كان مــن الضروري من 
الناحية العسكرية إقامة جدار حدودي مع 
املكسيك أو حجم األموال العسكرية التي 
ستســتخدم. وأعلن الرئيس دونالد ترامب 
الطوارئ على املســتوى  يوم اجلمعة حالة 
الوطني في محاولة لتمويل اجلدار الذي وعد 
ببنائه على احلدود األمريكية املكســيكية 

دون االنتظار ملوافقة الكوجنرس. 
وبإعــان حالــة الطــوارئ ميكــن لترامب 
استخدام متويل معني من وزارة الدفاع لبناء 
اجلدار.  ومبوجب القانون فإن وزير الدفاع يجب 
أن يقــرر إن كانت هناك ضرورة عســكرية 
لبناء اجلــدار قبل اســتخدام أي أموال من 

ميزانية البناء العسكرية. 
وقال شــاناهان للصحفيني العائدين معه 
من جولته التي شملت أفغانستان والشرق 
األوسط وأوروبا »لم نتخذ عمدا أي قرارات. 
حددنا اخلطوات التي سنقوم بها التخاذ تلك 
القرارات«. وأضاف أن اخملططني العسكريني 
أجــروا التحليــل األولي وأنه ســيبدأ في 

مراجعته امس ألحد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــررت املتحدثة الســابقة باســم وزارة 
نويرت، ســحب  هيذر  األمريكية  اخلارجية 
املتحدة  الواليات  ترشحها ملنصب سفيرة 
لدى األمم املتحــدة الذي كان الرئيس دونالد 

ترامب قد اختارها لتوّليه.
 وقالت اخلارجية األمريكية إن »هيذر نويرت 
التي اختارها الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
لشغل منصب مندوبة واشنطن لدى األمم 
املتحدة اعتذرت عن الترشح«، مشيرة إلى 
أن ترامب ســيعلن قريبا عن مرشح جديد 
لهــذا املنصب. كما نقلــت اخلارجية قول 
نويرت: »أنا ممتنة للرئيس دونالد ترامب ووزير 
اخلارجية مايك بومبيو على الثقة بي وعلى 
ترشــيحي ملنصب املمثل الدائم للواليات 
املتحدة لدى األمم املتحدة. لكن الشــهرين 
األخيرين كانا مرهقــني لعائلتي، وبالتالي 
وملصلحة أســرتي اعتذر عن الترشح لهذا 

املنصب«.
وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر املاضي 
ترشــيح نويرت الصحفية الســابقة في 
قناة »فوكس نيوز«، لتحل مكان السفيرة 
نيكي هايلي التي قررت ترك منصبها في 9 

أكتوبر املاضي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزيــر اخلارجية اإليرانــي محمد جواد 
ظريف امس األحد إن إســرائيل تســعى 
للحرب وحذر من أن تصرفاتها هي والواليات 
املتحدة تزيــد من فرص انــدالع حرب في 

املنطقة.
وأضاف في مؤمتر ميونيخ لألمن »بالتأكيد، 

بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل«.
واتهــم ظريف إســرائيل بانتهاك القانون 
التي شنتها  القصف  الدولي بعد حمات 
على ســوريا كما انتقد القــوى األوروبية 
لعدم انتقادها إســرائيل والواليات املتحدة 

جراء تصرفاتهما في املنطقة.
وقال ”خطر )احلرب( هائل وسيكون أفدح إذا 
واصلتم التغاضي عن االنتهاكات اخلطيرة 

للقانون الدولي.
وقال ظريف أيضا إن إيران ملتزمة في الوقت 
احلالي باالتفاق النووي املبرم عام 2015 مع 
وبريطانيا  فرنســا  متهما  النووية،  القوى 
وأملانيــا بعدم بــذل جهــد كاف لضمان 
حصول طهران على املزايا االقتصادية لهذا 

االتفاق.

شاناهان: الجيش األمريكي 
لم يحسم موقفه بشأن 

الجدار مع المكسيك

نويرت تعتذر عن 
منصب مندوبة واشنطن 

لدى األمم المتحدة

ظريف يتهم إسرائيل 
بانه تسعى الى حرب 

خطرها هائل  

متابعة ـ الصباح الجديد :

تباينت وجهات النظر بني الواليات 
املتحــدة ودول أوروبية امس االول 
الســبت خــال ق اليــوم األول 
والذي  من مؤمتر ميونيــخ لألمن 
سيســتمر لثاثة أيام في أملانيا ، 
القضايا  املؤمتر عددا من  ويناقش 
أبرزها إيران واالنسحاب األمريكي 

من سوريا و قضايا جتارية أيضا.
وجتلــى تبايــن املواقف بشــكل 
كبير في قضايا األمن في الشرق 
األوســط والتجارة، ما يكشــف 
بني ضفتي  العميقة  التصدعات 
األطلســي فــي عهــد الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وأعرب قادة أوروبيون على رأسهم 
املستشارة األملانية أنغيا ميركل 
خال مؤمتر األمن الدولي املستمر 
أيــام فــي ميونيخ عن  لثاثــة 
اســتيائهم من سلسلة قرارات 
أصدرهــا ترامب واعتبرت معادية 
حللفاء واشنطن في حلف شمال 

األطلسي.
وفي حلظة ســادها إربــاك ، قال 
نائــب الرئيس األمريكــي مايك 
بنس إنه يحمــل معه حتياته من 
ترامب، لكن ذلك قابله احلاضرون 
امتألت  قاعة  في  بصمت مطبق 

بالقادة والوزراء واجلنراالت.
توجــه  أن  ميــركل  واعتبــرت 
واشــنطن لإلعــان أن عمليات 
اســتيراد الســيارات األوروبيــة 
القومي«  لألمن  »تهديدا  تشكل 

هو أمر »يثير الرعب«.
لكن إعان ترامــب بالتحديد أنه 
سيســحب القــوات األمريكية 
قريبــا من ســوريا، دفــع حلفاء 
واشنطن إلى التساؤل عن كيفية 
الفوضى  مــن  ملزيد  تصديهــم 
هذا  وفي  هناك.  االستقرار  وعدم 
الســياق، تســاءل وزير اخلارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريان الذي 

تنشر باده نحو 1200 جندي في 
يدفع  الذي  السبب  املنطقة، عن 
املتحــدة خللق فراغ في  الواليات 
ســوريا قد يفيد عدوتهــا إيران، 

معتبرا أن املقاربة »غامضة«.
وانتقــد مصــدر فــي احلكومة 
الفرنســية خطــوة إدارة ترامب 
»نحن  معادلــة  إنهــا  بالقــول 
وأضاف  باقــون«.  أنتم  راحلــون، 
»يحاولــون التعامل مع تداعيات 
قــرار متســرع ويجعلوننا نحن 

نتحمل املسؤولية«.

بنس يحذر من »محرقة 
جديدة«

وفي خطابه الرئيســي السبت، 

قدم بنس نصيحة حازمة للدول 
األوروبية وغيرها. وشدد على تبرير 
ما أعلنته واشنطن جلهة أن إيران 
تخطط لـ«محرقة« جديدة ودعا 
القــوى األوروبية إللغــاء االتفاق 
النووي املبرم في 2015 مع طهران 
والذي أعلن ترامب انسحاب باده 

منه العام املاضي.
وانتقد كذلك قرار فرنسا وأملانيا 
وبريطانيا الســماح للشــركات 
عملياتها  مبواصلــة  األوروبيــة 
اجلمهوريــة  فــي  التجاريــة 
العقوبــات  رغــم  اإلســامية 

األمريكية.
فــي املقابــل، أكدت مســؤولة 
اخلارجية فــي االحتاد  العاقــات 

موغيريني  فيديريــكا  األوروبــي 
اجلمعــة أن التكتل عــازم على 
احملافظة على »التطبيق الكامل« 
لاتفاق مشددة على ضرورة ذلك 

من أجل أمن أوروبا.
وشدد وزير اخلارجية األملاني هايكو 
ماس على أنــه بدون االتفاق، »لن 
تكون املنطقة في أمان وسنكون 
احتمال  إلــى  أقرب  الواقــع  في 

اندالع مواجهة مفتوحة«.

صفقات الغاز والسالح مع 
موسكو

وأشاد بنس ببعض أعضاء حلف 
لزيادتهــم  األطلســي  شــمال 
إنفاقهــم الدفاعــي لكنه ذكر 

آخرين بأن مســاهماتهم ال تزال 
دون الهدف احملدد عند 2 باملئة من 

إجمالي الناجت الداخلي.
املعارضة  على  كذلك  مشــددا   
األمريكيــة القوية خلــط أنابيب 
الروســي  »نورد ســترمي2«  الغاز 
والذي  بناؤه  الذي يجــري  األملاني 
أنه يجعــل أكبر قوة  رأى ترامب 
األوروبي  االحتــاد  اقتصاديــة في 

»رهينة« لروسيا.
وقال بنــس إن »الواليات املتحدة 
شــركائنا  جميع  علــى  تثنــي 
موقفا  اتخــذوا  الذين  األوروبيني 
قويا ضد -نورد ســترمي-2 ونوصي 
آخرين بالقيام باألمر ذاته«. وانتقد 
كذلك صفقات شــراء األسلحة 

التي ينوي أعضاء في األطلســي 
إبرامها مع »أعدائنا«، في إشــارة 
بحسب وسائل إعام روسية إلى 
اتفاق مرتقب بني موسكو وأنقرة.
وقــال بنــس »ال ميكننــا ضمان 
الدفاع عن الغــرب في حال ازداد 

اعتماد حلفائنا على الشرق«.
التي  بفنزويــا  يتعلق  مــا  وفي 
بعد  أزمة خطيــرة  فــي  تعيش 
إعان خوان غوايدو نفسه رئيسا، 
دعا دول االحتاد األوروبي الـ28 إلى 
االعتراف بزعيم املعارضة باعتباره 
»الرئيس الشرعي الوحيد«. قائا 
»بإمكان العالم القدمي مرة أخرى 
اتخاذ مواقف داعمة للحرية في 

العالم اجلديد«.

كشفه تباين المواقف بين واشنطن ودول أوروبية

للسبت الرابع عشر..

االستياء األوربي من سياسات ترامب يتجلى
 في مؤتمر ميونخ لالمن

تباينت وجهات 
النظر بين الواليات 

المتحدة ودول 
أوروبية امس 

االول السبت خالل 
ق اليوم األول من 

مؤتمر ميونيخ 
لألمن والذي 

سيستمر لثالثة 
أيام في ألمانيا
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متابعة ـ الصباح الجديد :

الفرنســية  الســلطات  أحصــت 
مشــاركة أكثر من 41 ألف شــخص 
فــي احتجاجــات حركة »الســترات 
الصفراء« للســبت الرابع عشــر من 
املظاهرات الشعبية غير املسبوقة في 
الباد، والتي انطلقت في 17 تشــرين 
الثاني ولــم تخفت برغــم اإلجراءات 
االجتماعية واحلــوار الوطني الذي بادر 

إليه الرئيس ماكرون وحكومته.
وفــي العاصمــة الفرنســية باريس، 
انطلــق آالف املتظاهرين من ســاحة 
بــاس دوليتــوال وصوال إلى ســاحة 
ليزانفاليد التي أخليت عصرا. وأحصت 
وزارة الداخليــة 41 ألفا و500 متظاهر 
بينهم خمســة آالف في  البــاد  في 
مقارنة  للتعبئــة  تراجع  فــي  باريس، 

باألسبوع الفائت.
وبعد صدامات قصيرة مع قوات األمن، 

تفرق احملتجون في الطرق احمليطة وتوجه 
الشانزليزيه  إلى جادة  بعضهم مساء 
علــى وقع هتافات تطالب باســتقالة 
الرئيس إميانويل ماكرون. وكانت احلركة 
االحتجاجية غير املســبوقة بدأت في 
17 نوفمبر/تشــرين الثاني وسرعان ما 
أنحاء فرنسا رفضا  انتشــرت في كل 
للحكومة،  االجتماعيــة  للسياســة 
إجراءات  اتخــاذ  إلى  األخيــرة  ودفعت 

اجتماعية وإطاق حوار وطني كبير.
ويرفض »السترات الصفراء« السياسة 
حلكومــة  واالجتماعيــة  الضريبيــة 
ماكــرون، ويطالبــون بتعزيــز القدرة 
الشــرائية وصوال إلى مناداة بعضهم 

باستقالة ماكرون.

مظاهرات في بوردو وتولوز
توترا  أخرى  وشــهدت مدن فرنســية 
أكبر في نهايــة املظاهرات، وخصوصا 
بوردو )جنوب غرب(. وهتف املشــاركون 
في مظاهرة املدينــة »املوت لألغنياء« 

واندلعت أعمال عنف ردت عليها قوات 
املســيل  والغاز  املياه  بخراطيم  األمن 
للدموع. وقال مصدر في الشــرطة إن 
تظاهــرة بوردو جمعت نحو خمســة 

آالف شخص.
وجتمع ألفا شــخص علــى األقل في 
بونتيفــي )غرب( فيمــا تظاهر اآلالف 
في تولوز )جنوب غــرب( حيث اندلعت 

مواجهات بعد الظهر. وفي نانت )غرب( 
جمعت املظاهرة نحو 1600 شــخص 
وتخللها  الشرطة  في  مصدر  بحسب 

بعض احلوادث.

وفي ليون حيــث جتمع أيضــا اآلالف، 
الصفراء«  »الســترات  وحاول عدد من 
إغاق الطريــق الســريعة عند اخملرج 
اجلنوبــي للمدينة، ما تســبب بزحمة 

سير.
وعاد احملتجون الســبت إلى العديد من 
التعبئة  بدأت  املستديرات حيث كانت 
أواسط تشرين الثاني. لكن السلطات 
احمللية أكدت أنها لن تسمح بأي قطع 
للطــرق. كذلك، ســجلت احتجاجات 
جمعت ما بني مئة وألف شــخص في 
كل من ليل )شــمال( وكاين )شــمال 
وغرونوبل )شــرق( وستراسبورغ  غرب( 

)شمال شرق( ورين )غرب(.

أكثر من نصف الفرنسيني
 ضد االحتجاجات

ويبــدو أن الدعم الشــعبي الواســع 
الذي كانت تلقاه حركة االحتجاج بدأ 
يتراجع. فللمرة األولى، تأمل غالبية من 
الفرنسيني )56 باملئة( بتوقف التحرك، 

بحســب اســتطاع نشــرت نتائجه 
األربعاء.

وبــني احلكومــة املنشــغلة بالترويج 
للحــوار الكبيــر واملتظاهريــن الذين 
يدينون مشــاورات يعتبرونها شكلية، 
يتواصل حوار الطرشــان. واعتبر الوزير 
بيــار شــوفينمان في  األســبق جان 
مقابلة مع صحيفة لوموند الســبت 
أن هــذه األزمة تســلط الضوء »على 
ودميقراطي  وجغرافي  اجتماعي  تصدع 

ومؤسساتي وأوروبي«.
كما أخفقــت النســخة األملانية من 
حركة »السترات الصفراء« في حتقيق 
إلى  السبت بعد دعوتها  تعبئة كبيرة 

جتمعات في أنحاء الباد. 
وذكرت وكالة األنبــاء األملانية أن ألفي 
شــخص فقط جتمعوا في أربع عشرة 
مدينــة أملانيــة كبــرى بينهــا برلني 
وميونيــخ. وطالــب منظمــو احلراك 
بتحســني ظــروف العمــل وتطويــر 

الكفاءة وعناية صحية أفضل.

أكثر من 41 ألف شخص شاركوا في احتجاجات »السترات الصفراء« 

ميونخ

السترات الصفراء 

تقرير

المحتجون في برشلونة: السعي لالستقالل ليس جريمة

أردوغان يتمّسك بصفقة »أس400-« ويعتبر ماكرون »مبتدئًا في السياسة«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
خرج عشــرات اآلالف إلى شوارع 
الســبت  االول  امس  برشــلونة 
وهم يلوحون بأعام االســتقال 
لزعماء قطالونيا  ويحملون صورا 
املســجونني  االنفصاليــني 
املصيــر  بتقريــر  للمطالبــة 
للمنطقــة اإلســبانية الواقعة 

بشمال شرق الباد.
مكتوب  الفتــات  كثيــرون  ورفع 
عليها »تقرير املصير ليس جرمية« 
وقالت الشــرطة احملليــة إن نحو 
200 ألف شــخص شــاركوا في 
املسيرة الســلمية وهم يهتفون 

»احلرية« و«االستقال«.
 وجــاءت املســيرة فــي وقــت 

االستقال  مســاعي  فيه  عادت 
للمنطقة إلى دائــرة الضوء مرة 

أخرى.
في  املاضــي  األســبوع  وبــدأت 
مدريــد محاكمــة 12 من زعماء 
تســعة  منهــم  االنفصاليــني 
ســجنوا منذ آواخر 2017 أو أوائل 

.2018
 ويحاكم هؤالء األشخاص بسبب 
وإعان  إجراء استفتاء  دورهم في 
االســتقال الذي اعتبرته احملاكم 

اإلسبانية غير قانوني.
اإلسباني  االدعاء  ممثل  ويســعى 
إلى  بالســجن تصل  أحكام  إلى 
25 عامــا بتهم التمرد وإســاءة 
لدورهم  العام  األموال  استخدام 

في محاولة قطالونيا الفاشــلة 
فــي عــام 2017 االنفصــال عن 

إسبانيا.
وشارك في املسيرة رئيس حكومة 
إقليم قطالونيا كيم تورا ورئيس 

برملان قطالونيا روجر تورينت.
وفــي داللــة أخــرى علــى نفوذ 
قطالونيــا في قضايــا تؤثر على 
الدولــة كلهــا دعا رئيــس وزراء 
إســبانيا بيدرو سانتشــيث يوم 
انتخابات  إلــى  املاضي  اجلمعــة 
مبكرة بعــد أن انضمت األحزاب 
لاســتقال  املؤيدة  القطالونية 
إلــى أحزاب املعارضــة في رفض 
لعام  ميزانيتــه  قانون  مشــروع 

.2019

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان أن باده لــن تتراجع عن 
عقد أبرمته مع روســيا لشــراء 
ووصــف  »أس400-«،  صواريــخ 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  نظيره 
السياســة«،  في  »مبتــدئ  بأنه 
بعدما أعلنــت باريس يوماً إلحياء 
لها  تعّرض  التــي  »اإلبادة«  ذكرى 
األرمــن خــال عهد الســلطنة 

العثمانية.
احللف  فــي  أنقرة  وحذر حلفــاء 

األطلســي من أن هذا الســاح 
الدفاعي املضاد للطيران ال يتوافق 
مع املنظومات الدفاعية للحلف. 
مهلة  أميركيون  وحّدد مسؤولون 
انتهت  لتركيــا،  رســمية  غيــر 
اجلمعة املاضي، للــرّد على عرض 
أميركــي منافــس، وأعلنــوا أن 
»أس400-«  في صفقــة  مضّيها 
ســيدفع واشــنطن الى سحب 
عرضهــا بيع أنقــرة صواريخ من 
طراز »باتريوت«، قيمتها 3.5 بليون 

دوالر.

ونّبه هــؤالء الى أن شــراء تركيا 
»أس400-« قد يحرمها من امتاك 
مقاتــات أميركية من طراز »أف-

تفرضها  لعقوبات  ويعّرضها   »35
واشنطن.

وعّلق أردوغان، قائاً: »أبرمنا صفقة 
أس400- مــع روســيا، لذلك فإن 
األمر«.  انتهى  وارداً.  ليس  تراجعنا 
وأكد في املقابــل »انفتاح« أنقرة 
على شــراء صواريــخ »باتريوت«، 
واســتدرك: »يجب ان تخدم هذه 
الصفقة مصالح بادنا«. وشــدد 

على »االهمية احليوية« لاستفادة 
من إنتاج مشترك وتسهيات في 
للصواريخ،  سريع  وتسليم  الدفع 
وزاد أن واشــنطن »نظرت إيجاباً« 
إلــى طلب التســليم بســرعة، 
في شأن  الصمت  التزمت  لكنها 
املسألتني األخريني. وتابع: »نواصل 
عملنا على وعد بتسليم أس400- 

في متوز »املقبل.
وشــّن اردوغــان هجومــاً عنيفاً 
على ماكــرون، بعد أعلــن أخيراً 
للمجلس  السنوي  العشاء  خال 

التنســيقي للمنظمات األرمنية 
في فرنســا، تكريس 24 نيســان 
ســنوياً »يوماً وطنياً إلحياء ذكرى 
اإلبادة األرمنية«. ويفي بذلك وعداً 

أطلقه خال حملته االنتخابية.
»قلت  التركــي:  الرئيس  وصــّرح 
ملاكرون: أنت ما زلــت مبتدئاً في 
السياسة، تعّلم أوالً تاريخ بلدك«. 
اســتعمرتها فرنسا  بلداناً  وعّدد 
و«مجازر« ارتكبتها، ال ســّيما في 
ورواندا.  الصينية  والهنــد  اجلزائر 
وتابع مخاطباً نظيره الفرنســي: 

»ماكرون، بــادئ ذي بدء افهم هذا 
األمر. لم حتصل إبادة في تاريخنا«. 
وطالبه باستخدام »هذه الكلمة 

)اإلبادة( بحذر«.
البيــت األبيض  الى ذلــك، أعلن 
أن الرئيــس دونالــد ترامب يعتزم 
اخملضرم  الديبلوماســي  تعيــني 
للواليات  ديفيد ساترفيلد سفيراً 
املتحــدة لــدى تركيا، علمــاً انه 
اآلن القائم بأعمال مســاعد وزير 
اخلارجية األميركي لشؤون الشرق 

األدنى.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

بحث السفير التركي في بغداد، 
فاحت يلدز، أمس األحــد، هاتفياً، 
مــع وزيــر املالية، نائــب رئيس 
االقتصادية،  للشــؤون  الــوزراء 
فؤاد حســن، توحيــد التعرفة 

اجلمركية مبعبر إبراهيم اخلليل.
وقــال يلدز فــي تغريــدة على 
حســابه مبوقع تويتــر: »حتدثت 
قبل قليــل من خــال الهاتف 
مع مســاعد رئيس الوزراء ووزير 
مضيفاً:  حســن«،  فؤاد  املالية 
»أّيــد معاليــه رفــع النقــاط 
اجلمركيــة الداخلية في العراق 
اعتباراً من مساء يوم 16 شباط 

.»2019
اآلن  مــن  ســيجري  وأوضــح: 
فصاعداً تطبيق تعرفة جمركية 
موحدة في منفذ إبراهيم اخلليل 
سواء جرت إزالة نقاط التفتيش 

الداخلية أم ال.
في  التركي  الســفير  ومضــى 
بغداد الى القــول: »أبلغته بأننا 
أن  سنتابع هذا املوضوع«، مبيناً 
شركات الشــحن التركية التي 
تســتخدم املعبر أكدت ما قاله 

الوزير فؤاد حسن.
العامــة  الهيئــة  وأعلنــت 
إلغاء  اتفاقية  تنفيذ  للجمارك، 
النقاط اجلمركية التي أنشــأت 
على احلــدود االحتادية مع إقليم 
بتوحيد  واملباشــرة  كردســتان 
اإلجــراءات اجلمركية في جميع 
املنافــذ احلدودية اعتباراً من يوم 

السبت.
إقليم  وأكد مدير عام جمــارك 
عبدالرحمن،  سامال  كردستان، 

جدول  على  االتفاق  األحد،  أمس 
في  اجلمركية  للتعرفــة  موحد 
عمــوم العــراق باالعتماد على 

التعرفة اجلمركية لإلقليم.
وبــن، أن »االتفــاق على توحيد 
التعرفة اجلمركيــة جاء نتيجة 
املشتركة  اللجان  بن  جاد  عمل 
كما رحــب بقيام هيئة اجلمارك 
الســيطرات  بإزالة  العراقيــة 
على  أقيمت  التــي  اجلمركيــة 
الطــرق الرئيســة املؤديــة من 

إقليم  إلــى  وكركوك  املوصــل 
كردستان«.

وكانت الهيئة العامة للجمارك 
الشــهر  الثامن من  في  أعلنت 
اجلــاري، املباشــرة بتطبيق قرار 
13 لسنة  املرقم  الوزراء  مجلس 
2019 املتعلــق بتوحيد التعرفة 
واإلجراءات مع إقليم كردســتان 
املنافذ احلدودية واعتماد  وجميع 

تصريحة جمركية موحدة.
الى ذلك، أكدت مديرية اجلمارك 

العامــة فــي حكومــة اقليم 
كردستان، أمس األحد، ان توحيد 
الرسوم اجلمركية بن حكومتي 
بغــداد واربيل، هــو األول بتاريخ 

العراق.
وقال عبــد الرحمن فــي مؤمتر 
صحافي إن »االتفاق على توحيد 
اإليجابيات  أحــد  هو  الرســوم 
في التفاهمــات بن احلكومتن، 

االحتادية واقليم كردستان«.
نتائج  اليوم  نــرى  »إننا  وأضاف: 

هــذه التفاهمــات علــى ارض 
الواقع«.

ومضى عبد الرحمن الى القول: 
جميع  الســتكمال  »نســعى 
امللف،  بهذا  االخرى  االحتياجات 
مــع هيئة اجلمــارك العراقية«، 
مشــيرا الى ان »توحيد الرسوم 
بن احلكومتن هو األول من نوعه 

بتاريخ العراق«.
واكــد »الســعي لعــدم تأثير 
الرســوم على االســواق ودخل 

مع  »اتفقنــا  مبينــا  الفــرد«، 
احلكومــة االحتادية علــى ان ال 
املســتحصلة  الرســوم  تكون 

عالية«.
وأكــد: »ال يوجــد فــي اي دولة 
في العالم، اســتحصال رسوم 
لذلك  البلد،  داخل  جمركية من 
فقد جرى االتفــاق مع احلكومة 
االحتادية على استحصال رسوم 
موحدة من ام قصر الى ابراهيم 

اخلليل«.

االتفاق على رسوم موحدة مخاض لجان عمل مشتركة 

توحيد التعرفة الجمركية بين العراق وتركيا

تحدثت قبل قليل 
من خالل الهاتف 
مع مساعد رئيس 
الوزراء ووزير 
المالية فؤاد 
حسين«، مضيفًا: 
»أيّد معاليه رفع 
النقاط الجمركية 
الداخلية في العراق 
اعتبارًا من مساء 
يوم 16 شباط 
2019

منفذ حدودي مع تركيا

قال مصدر في بنك غازبروم لرويترز أمس األحد 
إن البنك الروســي قرر جتميد حسابات بي.دي.
في.اس.ايه ووقف التعامات مع شركة النفط 
الوطنيــة الفنزويلية للحد من مخاطر وقوعه 

حتت طائلة عقوبات أميركية.
وفي حن خفضت شــركات أجنبيــة عديدة 
انكشــافها على بي.دي.في.اس.ايه منذ فرض 
العقوبات، فإن لقرار البنك ذي الصات الوثيقة 
بالدولة الروســية أهمية خاصــة في ضوء أن 
الكرملن من أقــوى داعمي الرئيس الفنزويلي 

نيكوالس مادورو.
وقــال املصــدر ”حســابات بي.دي.في.اس.ايه 
مجمــدة حاليا. كما هو مفهوم، ال ميكن إجراء 
تعامــات“. ولم يرد بنك غازبروم على طلب من 

رويترز للتعقيب.
وكانت رويترز نشــرت هذا الشــهر إن بي.دي.
مشــروعاتها  عمــاء  أبلغــت  في.اس.ايــه 
املشــتركة بإيداع عائدات مبيعات النفط في 
حســاباتها لدى بنك غازبروم، بحسب مصادر 
ووثيقــة داخلية، وذلك فــي محاولة لالتفاف 

بشأن عقوبات أميركية جديدة عليها.
وتقول واشــنطن إن العقوبات، التي فرضتها 
في 28 كانون الثاني، تهدف إلى منع مادورو من 
السيطرة على إيرادات فنزويا النفطية، بعدما 
املعارضة خوان جوايدو نفســه  أعلن زعيــم 
رئيســا مؤقتا للباد ونال تأييدا غربيا واســع 

النطاق.
وبنــك غازبروم ثالث أكبر بنك في روســيا من 
حيث األصول، ومن مســاهميه شــركة الغاز 

الروسية العماقة غازبروم.

توقفــت أمــازون فــي خططها لبنــاء مقر 
فــي نيويورك بعــد تزايد املعارضــة من جانب 

سياسين محلين.
وكانت الشركة تخطط لتوظيف 700 شخص 
في نيويورك في إطار مشروع املقر )إتش.كيو2) 

بنهاية العام اجلاري.
وعلقت الشــركة قائلة إنها لــن تعيد إطاق 
عملية البحــث عن مقر »فــي الوقت احلالي. 
ســنمضي قدما وفقا للمخطط في شمالي 
فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعين والنمو 
في مكاتبنــا الســبعة عشــر ومراكزنا في 

الواليات املتحدة وكندا«.
وأضافت »بالنســبة ألمازون، فإن االلتزام ببناء 
مقر جديــد يتطلــب عاقات إيجابيــة فيها 
تعاون مع الوالية واملسؤولن احمللين املنتخبن، 

وسيكونون داعمن في األجل الطويل«.

في وقت حققت فيه دانة غاز أرباحاً تشغيلية 
وزيادة اإلنتاج بنســبة %30 فــي حقول اقليم 
كردستان إذ ستبيع الشركة الغاز لإلقليم ألول 
مرة، تكبدت الشركة املدرجة في سوق أبوظبي 
املالي خسائر صافية بقيمة 682 مليون درهم 
مقابل أرباح بنحو 300 مليون درهم ســجلتها 

في عام 2017.
الشركة  لتســجيل  الرئيس  الســبب  ويعزى 
خلســائر في عام 2018 إلــى ارتفاع مخصص 
االنخفاض في القيمة إلــى 916 مليون درهم 
في مقابل 132 مليون درهم خال العام 2017.

أما على صعيد التوزيعات فقد أوصيى مجلس 
اإلدارة بتوزيعــات نقدية بواقــع %5.5  من رأس 
املال عن عام 2018 مقارنة مع توزيعات بنسبة 

%5 في العام الذي سبقه.
وبشــأن ذلك، قال رئيس عاقات املســتثمرين 
في دانة غــاز اإلماراتية، محمــد مبيضن، إن 
طبيعــة مكمن الغاز فــي حقل الــزوراء لم 
تسمح باستخراج كميات االحتياطيات بصورة 
اقتصادية، ولذلك جرى إعادة تقييم احتياطيات 
احلقل وأخذت الشركة مخصصات غير نقدية 

وملرة واحدة، ما كان له أثر سلبي على األرباح.

غازبروم

أمازون

دانة غاز

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أوضــح الرئيــس األميركــي دونالد 
بن  األخيرة  االجتماعــات  أن  ترامب 
مفاوضي الواليــات املتحدة والصن 
فــي بكن إلبرام اتفــاق جتاري كانت 

»مثمرة جدا«.
وكتب الرئيــس األميركي من منزله 
في والية فلوريدا، فــي تغريدة على 
تويتر أن »املفاوضن التقوا في الصن 
إذ كانت االجتماعات بشــأن التجارة 

مثمرة جدا«.
الرســوم اجلمركية احلالية  أن  وأكد 
»يدفعهــا الصينيون إلــى الواليات 
الواقع  تدفعهــا في  بينما  املتحدة، 
الشــركات األميركيــة، وفي نهاية 
األميركية  املســتهلكون  املطــاف 

بشكل زيادة في األسعار.
واختتم مفاوضــو اإلدارة األميركية 
يومن مــن احملادثات املهمة في بكن 

اجلمعة.
وبــدا الرئيــس األميركــي اجلمعة 
متفائــاً فــي إمكانية وضــع حّد 
للحرب التجاريــة التي يقودها ضد 

بكن.
وحتــدث عــن احتمال متديــد هدنة 
تنتهي فــي األول مــن آذار للتوصل 
إلى اتفاق قبل فرض رسوم جمركية 

كبيرة على الواردات الصينية.
إن املفاوضات  وأكد ترامب اجلمعــة 

وقال  »جيد جدا«.  بشــكل  تســير 
»نحن أقرب مــن أي وقت مضى في 
هذا البلــد إلبرام اتفــاق حقيقي«، 

وفقا لوكالة »فرانس برس.
برفع  املتحدة هددت  الواليات  وكانت 
الرســوم اجلمركية من 10 باملئة إلى 
25 باملئة بعــد األول من آذار على ما 
قيمته 200 مليــار دوالر من الواردات 
الصينيــة ســنوياً، في حــال عدم 

التوصل إلى اتفاق.
وفي ختــام جولــة املفاوضات التي 
انتهت بلقاء وزيــر اخلزانة األميركي 
واملفــاوض  منوتشــن  ســتيفن 
بالرئيس  األميركي روبــرت اليتهايزر 
الصيني شــي جينبينغ، حتدث كل 
من الطرفن اجلمعة عن إحراز تقّدم 
في املفاوضات، لكن اعترفا أيضاً بأن 

»مسائل صعبة« ال تزال عالقة.
وهي  مبطالبهم،  األميركيــون  وذكر 
توقف بكن عن مطالبة الشــركات 
التكنولوجيــا  بنقــل  االجنبيــة 
لشركاتها بشــكل قسري كشرط 
للعمل في الصــن، واحترام حقوق 
امللكية الفكرية، ووضع حد لقرصنة 
غير  احلواجز  رفع  وكذلك  املعلومات، 
اجلمركيــة ولكــن أيضــا تخفيض 
الصن  بن  الكبير  التجــاري  العجز 

والواليات املتحدة.
وعبرت وســائل اإلعام الصينية عن 
األميركية  الصحــف  لكن  تفاؤلها 
ذكرت أن التقــدم الذي حتقق ضئيل 

فــي أصعب القضايــا التي تتطلب 
قبل  من  عميقة  بنيويــة  إصاحات 

السلطات الصينية.
إعام  وســائل  عبرت  جانبهــا،  من 

رسمية في الصن عن تفاؤلها احلذر 
بشأن مباحثات التجارة بن الواليات 
املتحدة والصــن، وذلك بعد يوم من 
بينغ  للرئيس شــي جن  تصريحات 

قال فيها إن أســبوعا مــن احملادثات 
حقق تقدما ”خطوة بخطوة“.

وأدلى الرئيس شــي جن بينغ بهذه 
التصريحات خال اجتماع مع املمثل 

اليتهايزر  روبــرت  األميركي  التجاري 
ووزير اخلزانة ســتيفن منوتشن في 
بكن، بعد أسبوع من مباحثات على 

مستوى رفيع.
وقالــت صحيفــة )بيبولــز دايلي( 
الشيوعي  التابعة للحزب  الرسمية 
احلاكم في تعليق إن اجتماع شــي 
جن بينــغ مع املفاوضن األميركين 
أكد التقدم الذي حتقق في مباحثات 
جديدا  زخمــا  و“أعطــى  ســابقة 
للمرحلة التالية من تطور العاقات 

التجارية األميركية الصينية“.
نســختها  في  الصحيفة  وقالــت 
احملليــة إن املباحثات ”حققت تقدًما 
مهًما“ للجولة التالية من املفاوضات 

في واشنطن األسبوع املقبل.
أن يحافظ  املأمــول  وأضافت ”مــن 
اجلانبــان علــى الزخــم اجليــد في 
املشــاورات احلالية وأن يســعيا من 
أجل التوصل إلــى اتفاق في النطاق 

الزمني احملدد“.
ومــن املنتظــر أن ترفــع الواليــات 
على  اجلمركية  الرســوم  املتحــدة 
بقيمة  الصن  سلع مســتوردة من 
200 مليار دوالر بنسبة 25 في املئة، 
مقارنة مع عشرة باملئة حاليا، إذا لم 
يجري التوصل إلى اتفاق بحلول األول 
األميركية  املطالــب  آذار يحقق  من 
املتمثلة في فرض الصن قيودا على 
حقوق  وتطبيق  التكنولوجيــا  نقل 

امللكية الفكرية على نحو أفضل.

وقالت )بيبولز دايلي( في نســختها 
التي  واألالعيب  ”الفكــر  إن  الدولية 
تكون محصلتها صفر، والتي تهدف 
لتحقيــق الفــوز لنفســي وإلقاء 
اخلسارة عليك، ال ميكنها إال أن جتعل 
الطرفن خاســرين. ميكننا فقط أن 
جند حا مقبوال للجانبن على أساس 
االحترام املتبادل واملعاملة املتساوية، 

ومن خال احلوار والتشاور“.
اإلجنليزية  باللغة  افتتاحيــة  وقالت 
في )جلوبــال تاميز(، التــي تصدرها 
)بيبولز دايلي(، إن األنباء بشأن إجراء 
مذكرة  بشأن نص  الصن مشاورات 
تفاهــم ”تُظهــر أن اجلانبن حققا 

تقدما غير مسبوق“.
التفاهــم  ”مذكــرة  أن  وأضافــت 
ومباحثــات األســبوع املقبل تُظهر 
أن املفاوضــات التجاريــة الصينية 
األميركية التي تبــدو ال نهاية لها، 
كما لو أنها ماراثون، باتت في مرحلة 

العدو صوب خط النهاية“.
وحــذرت الصحف مــن أن أي اتفاق 
يجــب أن يكون في صالــح الواليات 

املتحدة والصن.
وقالــت صحيفــة )تشــاينا دايلي( 
في مقال افتتاحــي: ”ما زالت هناك 
عقبات يجــب التغلــب عليها، وال 
يجــب أن يقلــل أحٌد مــن صعوبة 
املهمــة التي يتصدى لهــا اجلانبان 
التي  سعًيا حلل جميع نقاط اخلاف 

ظلت قائمة بينهما لزمن طويل“.

تقـرير

ترامب يشيد بالمفاوضات االقتصادية مع الصين: »مثمرة جدًا«
بكين: مباحثات التجارة مع واشنطن تحقق تقدمًا مهمًا

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنــك  بيانات  أظهرت 
العملة  مبيعات  تراجع  العراقي 
األجنبية مبــزاد أمس األحد، إلى 
159.02 مليــون دوالر، مقارنــة 
مليون   162.99 قيمتها  مببيعات 
دوالر مبــزاد اخلميــس املاضــي، 

بانخفاض 3.97 مليون دوالر.
ووفقا للبيان الصادر عن املركزي 
العراقي، بلغ سعر الصرف 1190 
ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد 

مبشاركة 31 مصرفاً.
إن  بيانــه،  فــي  املركزي  وقــال 
املبيعــات املنفذة هي نتائج يوم 
غدا )اليوم( االثنــن، مضيفا أن 
 184.5 بلغ  الكلي  البيع  إجمالي 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، أن حجم املبالغ 
املبيعة لتعزيــز أرصدة املصارف 
في اخلارج بلغت قيمتها 157.74 
مليون دوالر، في حن ُقدر إجمالي 
النقد املبيع بـ 1.35 مليون دوالر.

وجرى بيع املبالغ احملولة حلسابات 
 1190 املصارف في اخلارج بسعر 
ديناراً لــكل دوالر، كما أن البيع 
النقدي سيكون بالسعر نفسه، 

وبحسب البيان.
أظهرت  املاضــي،  املــزاد  وفــي 
العراقي  املركــزي  البنك  بيانات 
العملة  مبيعات  إجمالي  ارتفاع 
األجنبيــة إلــى 162.99 مليون 
دوالر، مقارنــة مببيعات قيمتها 

153.68مليون دوالر مبزاد األربعاء.
املالية، أغلق  على صعيد األوراق 
مؤشر ســوق العراق "البورصة" 
في جلســة أمــس األحد، على 
 ,%  0.38 بنســبة  انخفــاض 

متوقًفا عند 495.16 نقطة.
تراجع  الهبوط  نحو  املؤشر  وقاد 
أسهم 11 شركة, يقابله ارتفاع 

اسهم 4 أخرى.
املتداولة  األســهم  عــدد  وبلغ 
بقيمة  ســهما,   331,690,347
عراقيــا,  دينــارا   266,776,155
 270 إبــرام  حتصلت مــن خال 
28 شركة, من  صفقة, شملت 
أصل 104 شــركات مســاهمة 

مسجلة في السوق رسميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن مدير عــام صحة املثنى 
اجلديد، احمد مطر، أمس األحد، 
عن وضع خطة للنهوض بالواقع 
الصحي في احملافظة من خال 
تهيئة الكوادر الصحية وتوفير 
الطبية  واملســتلزمات  األدوية 
فضا عــن العمل علــى زيادة 

التخصيصات املالية للدائرة.
تصريــح  فــي  مطــر  وقــال 
للمربــد إن الواقع الصحي في 
احملافظة يحتاج إلى الكثير من 
املســتلزمات ليكون قادرا على 

املواطنن،  احتياجــات  تلبيــة 
مشيرا إلى الدائرة أعدت خطة 
بالتنســيق مع احلكومة احمللية 
بشقيها التنفيذي والتشريعي 
التخصيصات  بزيادة  للمطالبة 
وضمــان  للدائــرة  املاليــة 
احملافظة مــن األطباء  حصــة 
االختصاص، مبينا أن مســألة 
للمؤسســات  األدوية  جتهيــز 
الكثير من  إلى  الصحية حتتاج 
التســهيات من قبــل وزارتي 
املالية والصحة الســيما وأنها 
الدوائية  بالسياســة  تتعلــق 

للدولة بشكل عام.
املقبلة  »الفتــرة  أن  وأضــاف، 
ستشهد املباشرة بتنفيذ تلك 
املؤسســات  في جميع  اخلطة 

الصحية داخل احملافظة«.
احمد  املثنــى  وكان محافــظ 
يوم  أمــراً  أصــدر  قــد  منفي 
السبت، يقضي بتكليف أحمد 
مطر مهدي، مبنصب مدير عام 
صحة املثنى، خلفا حملمد راضي 
الذي ســحبت يده من املنصب 
فــي الســادس من الشهـــر 

احلالـي.

المثنى: خطة من ثالثة محاو159 مليون دوالر مبيعات المركزي العراقي 
ر للنهوض بالواقع الصحي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دافعــت املستشــارة األملانية أجنيا 
التجارية  العاقات  ميركل بقوة عن 
بن بادها وروسيا وحثت قادة العالم 
على االجتماع فــي ميونيخ للعمل 
املشــكات  معاجلة  علــى  ســويا 

الدولية.
وفــي كلمة لهــا أمــام لفيف من 

احلضور بينهم إيفانكا، ابنة الرئيس 
دافعت  ترامــب،  دونالد  األميركــي 
ميركل عن خطط مــد خط جديد 
ألنابيب الغاز من روســيا إلى أملانيا 
كانــت محــل انتقاد مــن الرئيس 

األميركي.
”أســيرة“  بأنها  أملانيا  ترامب  واتهم 
لروســيا بســبب اعتمادهــا على 

الطاقة الروسية.
لكــن ميركل قالــت: ”إذا كنا خال 
استوردنا كميات  قد  الباردة...  احلرب 
ضخمة من الغاز الروسي، فا أعلم 
ملاذ يجــب أن تكون األوقات أســوأ 
كثيرا اليوم من أن نقول إن روسيا ما 

زالت شريًكا“.
وتســاءلت ”هل نريد أن جنعل روسيا 

تعتمد على الصن فقط؟... هل تلك 
هي مصلحتنا األوروبية“.

األسئلة،  على  للرد  جلســة  وخال 
قالــت ميــركل أن إقصاء روســيا 
سياسيا ســيكون من األمور اخلطأ، 
مضيفــة أن ”أوروبا ال ميكن أن تكون 
لهــا مصلحة فــي قطــع جميع 
العاقات مع روســيا مــن الناحية 

اجليوستراتيجية“.
الفائض  ترامب مــرارا  انتقــد  كما 
التجاري األملاني مع الواليات املتحدة 
وهدد بفرض رســوم جمركية على 
السيارات التي ينتجها أكبر اقتصاد 

في أوروبا ردا على هذا.
فخورون  ”نحــن  ميــركل:  وقالــت 
أن نظل فخورين  بســياراتنا ويجب 

بها،“ لكنها أشــارت إلى أن الكثير 
من تلك السيارات يُنَتج في الواليات 

املتحدة ويُصّدر إلى الصن.
وأبلغت مؤمتــر ميونيخ لألمن قائلة: 
”إذا كان هــذا يُنظر إليــه على أنه 
تهديد أمني للواليات املتحدة، فنحن 
مصدومون“ وســط استحسان من 

احلضور.

ميركل تدافع عن عالقة بالدها التجارية مع روسيا



 د. أحمد عدنان الميالي

بعد تسعة أشــهر من االنتخابات 
اللبنانيــة  احلكومــة  تشــكلت 
احلريري، حكومة  برئاســة ســعد 
ال تختلف عن احلكومة الســابقة 
التي ترأســها، طريقة التشــكيل 
النظام  بطبيعة  ترتبط  القيصرية 
السياســي التوافقي القائم على 
الطوائــف والذي غالبا ما يشــهد 
تعطيــا للعملية الدميقراطية في 
ظل جتارب سياســية اعتادت على 
الشغور الرئاسي والفراغ احلكومي، 
مما يؤشــر اســتمرار أزمــة احلكم 
وتراجــع االداء االجنــازي وتشــابك 
املصالح الذي لن يحلها تشــكيل 

احلكومة احلالية.
اللبناني  السياســي  النظام  أزمة 
أصبحت تتعمــق منذ اغتيال رفيق 
احلريري وانســحاب اجليش السوري 
مــن لبنان، هــذه األزمــة تعكس 
أدت  إذ  السياســية،  االرادات  صراع 
عــدم القناعات املتبادلــة للقبول 
باآلخر بني الفرقاء، إضافة إلى تنافر 
الثاث  الرئاســات  وأدوار  صاحيات 
إلى استنساخ مشــهد التعطيل 
علــى  االســتحواذ  ومحــاوالت 

السلطة والدولة معا. 
هذه املآزق الدســتورية واالنتخابية 
بســبب حدة االنقسام السياسي 
املنعكســة دومــا على مشــهد 
تشــكيل احلكومة وشغر الرئاسة 
وهيمنة مشــهد التعطيل، أفرزت 
ســيادة منطق الغلبة والقهر في 
تنظيــم االختافات، وقد جنح حزب 
ارادته في تشــكيل  اهلل في فرض 
الفاعل  وأصبــح هــو  احلكومــة، 
السياســي الرئيس في لبنان منذ 
عــام ٢٠٠٨ بعــد أتفــاق الدوحة 
الذي أســتند عليه احلزب في فرض 
مقرراته بديا عــن أتفاق الطائف، 
وبعــد متوضع احلزب في الســاحة 
الســورية وجناحه في عــام ٢٠١٦ 
بتمريــر تســوية وصول ميشــال 

عون زعيم التيــار الوطني احلر إلى 
الرئاســة، جنح حــزب اهلل نتيجة 
االنتخابات  فــي  املعطيات  لهــذه 
التشــريعية في مايــس اذار 2018 
بعد حصوله على أكثرية نســبية 

إلى حٍد ما في البرملان.
ومن خال نســجه للتحالفات مع 
التيار الوطنــي وحركة أمل واحلزب 
املردة،  وتيار  االشــتراكي  التقدمي 
حتت قبــة البرملان، بــات احلزب هو 
في ملف تشكيل  األساس  الاعب 
احلكومــة، بعد حلحلة ما ُســمي 
بعقــدة متثيل األطراف الســابقة 
من فريــق ١٤ آذار علــى وفق نظام 

احملاصصة، بعد أن تعطل تشــكيل 
احلكومة في آخر حلظة من شــهر 
مبرر  املنصرم حتت  الثاني  تشــرين 
عدم متثيل النواب السنة املتحالفني 
مع حــزب اهلل واملقربني من النظام 
الســوري ومحاولــة فصلهم عن 
حصــة املكون الســني عــن تيار 
املستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء 
ســعد احلريري بعــد أن كان مصراً 
أن يكون التمثيل السني من خال 
تياره، لكن إرادة حزب اهلل استقرت 
في فرض منطق الغلبة واســتيزار 
من أرادوه الوزير السني حسن مراد 
ممثا عن اللقاء التشاوري وعن حصة 

رئيس اجلمهوريــة التي فصلت عن 
حصة تياره الوطني احلر.

تعيشــه  الذي  الداخلي  املأزق  هذا 
لبنان مما ال شك فيه يرتبط ويتزامن 
اإلقليمية  التوترات  انعكاسات  مع 
التــي برزت بنحــو واضح من خال 
القمــة االقتصاديــة العربية التي 
عقدت في بيروت في شــهر كانون 
الثاني املاضي، والتي أخرت تشكيل 
احلكومة ألنه مقابــل عدم حضور 
ســوريا كان ممنوعــاً على ســعد 

احلريري تشكيل حكومته.
األزمة االقتصادية الطاحنة، أجبرت 
حلفاء احملــور اإليراني والســعودي 

في لبنــان على اخلــروج من األزمة 
الشــلل  حالة  حتريك  ومحاولتهم 
املؤسســاتي التــي خيمــت على 
لبنان، هذا الشلل املستمر منذ عام 
٢٠٠٥ كان له بالغ األثر على النظام 
فتح  جلهة  اللبنانــي  السياســي 
مسارات التدخل االقليمي وتأثيرها 

على موازين القوى الداخلية.
وهذا أتضح بعد املقاطعة العربية 
لقمة بيروت وإنذار بانهيار اقتصادي 
التي  العوامــل هي  لبناني، هــذه 
أسهمت بتعجيل تشكيل احلكومة 
بعد مخاضات عسيرة، فاخملاوف من 
هذا االنهيار االقتصادي واملالي جراء 

ارتفاع نسبة الدين العام إلى 141% 
من أجمالي الناجت احمللي ما ســجل 
أعلى نســبة في العالــم، إضافة 
املساعدات  إلى اخلشية من فقدان 
االقتصاديــة التي أقــرت في مؤمتر 
سيدر. أجبرت كل من سعد احلريري 
وجبــران باســيل إلى اللقــاء في 
باريس من جديد واستعارة مشهد 
الضغط  تســوية ٢٠١٦، كما كان 
الفرنســي حاضــرا بعــد اإلتفاق 
على تطبيق مقررات مؤمتر ســيدر، 
خاصة بعد إعــان الرئيس اميانويل 
ماكرون نيته زيــارة بيروت مما وضع 
آثار ملموســة في تعجيل االتفاق 

ترســم  بتشــكيل احلكومة.قــد 
معالم تشــكيل احلكومة عامات 
انفراج لدى املواطن اللبناني لكنها 
لن متثل ربحــا ملحوظا له، لكنها 
تؤشــر ربحا صافيا للمتحاصصني 
مــع بــروز دور وقوة حــزب اهلل في 
السياســية، ومع إعان  املعادلــة 
رئيس احلكومة عن بدء العمل لكن 
الغاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة 
الفســاد ووزارة الدولــة لشــؤون 
التخطيط وهمــا وزارتان متوازيتان 
الفســاد  بأن مكافحة  إعانا  مثل 
ال داِع لوجوده وال يعني للســلطة 
شــيئا، كذلك الغــاء وزارة الدولة 
لشؤون حقوق اإلنسان يعني أن هذا 
امللف قد مت التخلي عنه وأن انتهاك 
حقوق املواطن اللبناني ليس محط 
اعتبــار او نظر، وبهــذه اإلجراءات، 
تصبح احزاب وقادة الســلطة غير 
معنية من أي التــزام إجرائي داخل 

احلكومة أمام هذه امللفات.
 غيــاب وزارات الدولــة ملكافحــة 
وحقــوق  والتخطيــط  الفســاد 
االنسان، واستحداث وزارتني بعناوين 
فضفاضة كوزارة لشــؤون التجارة 
اخلارجيــة ولشــؤون تكنولوجيــا 
املعلومــات حتى يكتمــل التوافق 
السياسي بثاثني وزارة مع منصب 
الوزراء والتجديد لثاثة  نائب رئيس 
السابقة،  احلكومات  من  وزير  عشر 
ال تبشــر أبدا باخلير في بلد صغير 
مهدد بهــدر طاقاتــه وامكانياته 
عبر الفســاد واحملاصصــة وانعدام 
والشــعور  واملســاءلة  احملاســبة 

الوطني.
مع ذلــك، وجود احلكومــة أفضل 
مــن عدمها خاصة مــع وجود أربع 
نساء فيها، لكن هل يجب أن يعتاد 
اللبنانيني على حكومة با فاعلية 
وال قــرار؟، ومتــى يــرى اللبنانيون 

حكومة فوق الطوائف ال حتتها؟.

للدراســات  املســتقبل  مركــز 
االستراتيجية

خوسيه أنطونيو أوكامبو
 

نيويورك 

 للوهلــة األولــى، يبــدو اجتماعــا 
بيروقراطيــا كأي اجتمــاع آخر. لكن 
املناقشــات التي سيشــهدها مقر 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
في باريــس نهاية هذا الشــهر تعد 
ذات أهميــة قصــوى، ألن أغنى دول 
العالم ســتقدم مقترحــات جديدة 
لنظام فرض الضرائب على الشركات 
مثل  اجلنســيات  متعددة  الرقميــة 
جوجــل، وأمازون، وفيس بــوك، وأبل، 

ونتفليكس، وأوبر.
في عام 2012، عندما فجرت الفضائح 
التهــرب  مبخططــات  املتعلقــة 
الضريبــي مــن جانب أبــل وأمازون 
وجوجــل غضبــا شــعبيا، وأجبرت 
التحرك،  على  العشــرين  مجموعة 
الدولي  التعــاون  منظمــة  طولبت 
الدولي  النظــام  بإصاح  والتنميــة 
هذا،  أفضى  وقد  الشركات.  لضرائب 
بعد ثاث ســنوات، إلــى حزمة من 
اإلصاحات ُعرفت باســم مشــروع 
»تآكل الوعاء الضريبي وحتويل وجهة 
التعاون  منظمة  دول  وقادت  األرباح«. 
اإلصاح  والتنمية عملية  االقتصادي 
التي لم تُفَتح للدول النامية إال بعد 

واليوم  الكشــف عن هذه احلزمــة. 
يبلغ عدد الدول املشاركة في عملية 
دولة تشكل مجموعة   125 اإلصاح 

تسمى »اإلطار الشامل«.
ال شــك أن مشــروع تــآكل الوعاء 
الضريبي وحتويــل وجهة األرباح كان 
خطوة مهمة باجتاه التصدي لبعض 
مخططات التهــرب الضريبي األكثر 
فظاعــة التــي تتبعها الشــركات 
بدأ هذا  متعددة اجلنســيات. فقــد 
املشــروع علــى ســبيل املثــال في 
بلد  بــكل  خاصة  تقارير  مشــاركة 
على حدة بشأن أرباح تلك الشركات 
ومدفوعاتها الضريبية ونشــرها بني 
الســلطات الضريبية. لكن لألسف 
ســيطبق هذا اإلجراء على الكيانات 
متعددة  الشــركات  مــن  الضخمة 
اجلنســيات فقــط، كما لــن تكون 
التقاريــر متاحة للعامــة، مما يعني 
حرمان اجملتمع املدني من أداة أساسية 

ومهمة للشفافية.
كما فشــل املشــروع فــي الوصول 
جلذور املشــكلة، وهي أن الشــركات 
ما تزال حرة فــي نقل أرباحها إلى أي 
وجهة تريدها واالستفادة من املناطق 
معدالت  للغاية  فيها  تنخفض  التي 
الضرائــب املفروضــة. فقــد نقلت 
جوجــل مثا 19.9 مليار يــورو )22.7 
مليار دوالر( من خال شــركة صورية 

هولندية إلى برمــودا في عام 2017، 
وفي نفس العام، دفعت فيسبوك 7.4 
مليون جنيه إســترليني )9.6 مليون 
دوالر( فقط كضرائب فــي بريطانيا، 
رغم حتقيقها إيرادات مببلغ 1.3 مليار 

إسترليني هناك.
وبوسع الشركات متعددة اجلنسيات 
فعل هذا بطريقة شرعية باستعمال 
مــا يســمى بالتســعير التحويلي، 
األم أسعار  الشركة  أن تضع  ومعناه 
املعامــات بــني فروعهــا لضمــان 
تســجيل األربــاح في الــدول التي 
ينخفض فيها املعدل الضريبي، بدال 
من املكان الذي حقق فيه النشــاط 
االقتصــادي أرباحــا بالفعــل. على 
املثال، كشفت فودافون، وهي  سبيل 
اجلنسيات  متعددة  كبرى  أول شركة 
تتطوع بنشر بيانات أرباحها بحسب 
كل بلد علــى حــدة، أن %40 تقريبا 
مــن أرباحهــا لعامــي 2017-2016 
أرســلت إلــى مــاذات ضريبية، مع 
إعان أرباح بقيمة 1.4 مليار يورو في 
لكسمبورج، اذ ال يزيد املعدل الفعلي 
للضريبــة املفروضة على الشــركة 

هناك على 0.3%.
وقد جنــد ظاهرة التهــرب الضريبي 
فــي كل القطاعــات االقتصاديــة، 
لكن الشــركات الرقمية تُظهر مدى 
قدم نظام الضرائــب الدولي احلالي، 

ألن هامش تكلفــة اإلنتاج ملثل هذه 
الشــركات صفــر، واإليــرادات التي 
حتصلها تشــبه الريــع، وبالتالي من 
املهم فرض ضرائب علــى هذا الريع 
بنحو فعــال، ولــن تؤثر مثــل هذه 
الضرائــب بنحو ســلبي على تقدمي 
اخلدمــات، على عكس ما يدعيه قادة 

تلك الشركات.
ترى اللجنة املستقلة إلصاح النظام 

الدولي لضرائب الشركات التي أتولى 
رئاســتها أن عملية مشــروع تآكل 
الوعاء الضريبي وحتويل وجهة األرباح 
قد حققــت ما بوســعها، إذا أخذنا 
فــي االعتبار العضات السياســية 
للشــركات الكبرى وجيــش احملامني 
واحملاســبني الذيــن لهــم مصلحة 
شــخصية قويــة في اإلبقــاء على 
الوضــع الراهــن. وفي أحــدث تقرير 
أصدرنــاه، راجعنا وقيمنــا ما أجنزناه 
وألقينا الضوء على ما ينبغي حدوثه 
في املرحلة التالية من عملية اإلصاح 

»اإلصدار الثاني من املشروع«.
املقبل ملنظمة  االجتمــاع  يكون  لذا 
التعاون االقتصادي والتنمية حاسما 
في هذا الشأن. فللمرة األولى ستقدم 
املنظمة لــدول اإلطار الشــامل، مبا 
اخلطوط  الناميــة،  الــدول  ذلك  في 
العريضة خلطة النسخة الثانية من 
مشروع تآكل الوعاء الضريبي وحتويل 
وجهة األرباح، ورؤيتها لكيفية إحداث 
حتول أعمق في نظــام الضرائب في 
يشــكلها  التي  التحديات  مواجهة 
االقتصــاد الرقمي. وبالتالي ميثل هذا 
االجتماع فرصة فريدة لكل حكومات 
في  والعشرين  واخلمسة  املائة  الدول 
اإلطار الشــامل كي حتــث منظمة 
التعــاون االقتصــادي والتنمية على 
نبذ ما يســمى بالتسعير التحويلي 

أكثــر عدال  نظام  نحــو  والتحــرك 
وفعالية.

لكن عدم التوصــل إلى إجماع حتى 
اآلن بشــأن كيفية فــرض الضريبة 
متعددة  الرقميــة  الشــركات  على 
اجلنســيات حدا بدول عديدة لتنفيذ 
)كما فعلت الهند وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنســا( أو الوعد بتنفيذ )كما في 
حالة بريطانيا( نظــام ضريبي يقوم 
املبيعــات، كتدبير  إجمالــي  علــى 
عاجي مؤقت لزيادة اإليرادات. غير أن 
مثل هذه التحــركات أحادية اجلانب 

ليست كافية.
إلصاح  املســتقلة  اللجنــة  وتعم 
الشــركات  لضرائب  الدولي  النظام 
كل املناقشــات املوجهة صوب فرض 
الشــركات  ضرائــب موحــدة على 
الذي  األمــر  اجلنســيات،  متعــددة 
من شــأنه القضاء على اســتعمال 
هذه الشــركات لسياســة األسعار 
التحويليــة لنقل األربــاح من مكان 
آلخــر، ألن دخلها العاملي ســُيدمج 
حينئذ. ومن ثم يصبــح من املمكن 
توزيــع األربــاح العاملية ومــا يتعلق 
بهــا مــن ضرائــب جغرافيــا وفقا 
لعوامــل موضوعية مثــل مبيعات 
الشركة، ووظائفها، ومواردها، وحتى 
مستخدميها الرقميني في كل دولة. 
كما ندعم بشــدة إدخال معدل أدنى 

عاملي فعال لضرائب الشركات يتراوح 
بــني 20 و%25 علــى كل األرباح التي 
جتنيها الشركات متعددة اجلنسيات.

تتمثل األولوية العليا اآلن في تأسيس 
الشــركات  لضرائب  دولــي  نظــام 
يتناســب مع االقتصاد الرقمي. وقد 
مبنظمة  املتقدمــة  الــدول  وضعت 
والتنمية فكرة  االقتصــادي  التعاون 
مشروع تآكل الوعاء الضريبي وحتويل 
وجهة األرباح مبا يناســبها هي فقط 
في األســاس، وعلى الــدول النامية 
نهاية  باريس  اجتماع  ستحضر  التي 
هذا الشهر أن تدرك أوجه اخملاطر في 
اآلخرين صوتها  تُسمع  وأن  القضية، 
كي تضمــن عموم الفائــدة من أي 

مقترح جديد يُطرح.

ترجمة: أمين السمالوي          
خوســيه أنطونيــو أوكامبو عضو 
مجلس إدارة بنــك اجلمهورية، وهو 
كولومبيا،  لدولــة  املركــزي  البنك 
فــي جامعــة كولومبيا،  وأســتاذ 
ورئيــس جلنة السياســات اإلمنائية 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  في 
التابع لألمم املتحدة، ورئيس اللجنة 
الدولي  النظام  املســتقلة إلصالح 

لضرائب الشركات.
بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org

صادق الشافعي
 

التنظيمات  ولقــاء  وارســو  مؤمتر 
في موســكو، احلدثــان حصا في 
األسبوع  أواخر   - التوقيت نفســه 

الفائت.
- بالنســبة ملؤمتر وارسو، فاملفارقة 
انه انعقد وحمل اســم العاصمة 
التي ظلت حلوالــي 40 عاما، مركزا 
حللف وارسو الذي ضم في عضويته 
االشتراكي/  املعســكر  دول  جميع 
بقيادة  الزمن  ذلك  في  الشــيوعي 

مطلقة لاحتاد السوفياتي.
وظل هذا احللــف منذ انتهاء احلرب 
العامليــة الثانيــة وحتــى بدايــة 
املاضــي في  القــرن  تســعينيات 
مواجهة عدائية مع حلف »الناتو« 
الــذي ضم وما يزال فــي عضويته 
معظم دول املعســكر الرأسمالي 
الغربية، األساسية بالذات، وبقيادة 

مطلقة ألميركا.
وكان حلف وارسو السند األول على 
املســتوى الدولي حلركــة النضال 

الوطني الفلسطيني.
اآلن ينعقد في وارسو نفسها مؤمتر 

دولي تدعــو له وتنظمــه أميركا، 
لــه عنوانــه »مؤمتــر دولي  وحتدد 
في  واالستقرار  الســام  لتشجيع 

الشرق األوسط«، وجدول أعماله.
وحتدد الــدول املدعوة للمشــاركة 
فيه. وحضرته فعا حوالي 60 دولة 
في مقدمتهم دول الغرب، وبالذات 
األعضاء في حلف الناتو، وعدد من 

الدول العربية.
االحتال  دولــة  أيضــا  وحضرتــه 
الصهيوني، وقــد عد رئيس وزرائها 
هذا احلضور الــى جانب دول عربية 

»منعطفا تاريخيا«.
فكــرة املؤمتــر األصليــة وعنوانه 
األساســي كان تكتيــل اكبر عدد 
من دول العالم  حملاصرة إيران، ولكن 
عنوانا  لتشــمل  توسعت  الفكرة 
أساسيا آخر، هو »مستقبل الشرق 
األوســط« وفي القلب منه قضية 
العربــي  الفلســطيني  الصــراع 
اإلســرائيلي، ورمبا قضايا أخرى أقل 

أهمية.
املثير لاستغراب والتساؤل، انعقاد 
املؤمتر بعنوانيه األساســيني برغم 
ومن فلسطني  إيران  مقاطعته من 

ممثلة بسلطتها الوطنية، بل وأيضا 
الــى مقاطعته،  اآلخرين  دعوتهما 
وان تقاطعــه أيضا دولــة بحجم 
روســيا ذات الــدور الرئيــس فــي 
العنوانني املذكورين وعلى املستوى 
ودولــة بحجم  الدولــي عمومــا، 
الدور  ودور الصني، وتركيــا صاحبة 
تقاطع  وان  العنوانــني،  املؤثر فــي 
معهما أيضا السيدة »موغيريني« 
في  الدولية  العاقــات  مســؤولة 
االحتاد األوروبي )كمؤشــر على عدم 
األوروبــي وحرصه على  االحتاد  رضا 
املوقف  عن  على مســافة  احلفاظ 
األميركي فــي العنوانني املذكورين 
وعدم انخراطه الواســع في املؤمتر 

وأجندته ونتائجه(.
فــي العنــوان اإليرانــي، نقطــة 
او تقوية  املركز فيه هي تشــكيل 
إيران  يؤكــد محاصرة  دولي  حتالف 
اقتصاديا  وخنقهــا  ومقاطعتهــا 
وعلــى كل املســتويات ومحاصرة 
وتقليــص وجودهــا او نفوذها في 
املنطقة، وأيضا، تقوية دول املنطقة 
وزيــادة قدرتها ومســتوى التعاون 
فيما بينها لتكــون رأس احلربة في 

تنفيــذ هذا الهــدف، ورمبا الوصول 
بها الى إقامة حلف عسكري بينها 

على غرار »الناتو«..
وفي هذا العنوان، تفصيان مهمان: 
األول هو االســتقواء بنتائج املؤمتر 
األوروبي  املوقــف  علــى  لالتفاف 
املتماشــي متاما مع  املتردد وغيــر 
املوقــف األميركــي فــي موضوع 
احلصــار وخصوصــا جتــاه االتفاق 

النووي.
والتفصيل الثاني، هو ضمان املوقع 
املركزيني لدولة االحتال في  والدور 
الى ضمان  إضافــة  الترتيبات،  كل 

امنها، وتفوقها أيضا.
فهناك  الفلسطيني،  املوضوع  في 

نقطتان مركزيتان متكاملتان:
األولى، هي تهيئة األجواء وحتضيرها 
وكســب التأييــد املبدئي لصفقة 
توجهاتها  فــي  األميركية  القــرن 
األساســية  ومفاصلها  ومراميها 
ودون الدخول في تفاصيل الصفقة 
وتوقيتاتها  التنفيذيــة  وخطواتها 
األجواء  حتضيــر  لكن  وعقباتهــا، 
والتجاوب مع أهدافها  املائمة لها 
و..و. ان دور كوشــنير األساسي في 

عقد املؤمتــر والتحضير له، ووجوده 
كعضو فــي الوفــد األميركي هو 

للقيام بهذه املهمة.
والثانية، هــي الدفع لتطوير عاقة 
الدول  بأكبر عدد من  دولة االحتال 
بالدرجة  واملتنفــذة منها  العربية، 
األولــى، باجتاه التطبيع املعلن حتى 
العنوانني  ولو اقتصرت بدايته على 

اإليراني، واالقتصادي.
وليــس من املســتغرب، ورمبا يكون 
ذلك من تفاصيل استهدافات إقامة 
وتنظيم املؤمتــر والدعوات املوجهة 
وزراء  ان يتم اجتماع رئيس  حلضوره 
دولة االحتال والوفد املرافق له مع 
بعض الوفود العربية املشاركة في 

املؤمتر.
التنظيمات  للقاء  بالنســبة  أما   -
الفلســطينية في موســكو، فإن 
القيادة السياســية الفلسطينية 
القرار  ســبقت واتخذت وأعلنــت 
وارســو  الســليم مبقاطعة مؤمتر 
وبينت  ملقاطعته،  اآلخريــن  ودعوة 
اخملاطر املاحقة لصفقة القرن على 
الفلســطينية،  الوطنية  القضية 
وعّرت الدور األميركي املنحاز لدولة 

وسياســاتها  ومصاحلها  االحتال 
االحتالية والتوسعية.

ألن ذلك حصل، فلم يبق من تقاطع 
الفلســطينية  الفصائل  لقاء  بني 
في موسكو مع مؤمتر وارسو سوى 
ان التنظيمات فشــلت في إضافة 
وزن أساســي ونوعي الــى املوقف 
الفلســطيني املذكور بإعان إنهاء 
او  وحدتها،  واســتعادة  انقسامها 
فــي األقل حتقيق خطــوات جدية، 

ملموسة، وواسعة بهذا االجتاه.
حتــى ان التنظيمات فشــلت في 
االتفــاق علــى بيان يصــدر عنها 
وباســمها يوضــح ما جــرى في 
االجتماع، بســبب عمــق اخلافات 
بينها، كما  فيما  التباينات  واتساع 

قال ماهر الطاهر.
أما عزام األحمــد فقد قدم اعتذارا 
وهذا  االجتماع،  لفشــل  لروســيا 
حســن. وكان يفتــرض ان يوجــه 
اعتــذارا آخــر وأول ألهــل الوطن 

الفلسطينيني على هذا الفشل.
اخلارجية  وزير  قالــه  يبقى ما  لكن 
الروســي الفروف وشد االنتباه إليه 
فــي لقائه مــع التنظيمات مهما 

ومفيدا: فقد اكد املوقف الروســي 
للموقف  والداعم  املؤيــد  املعروف 
الفلســطيني ومساندته  الوطني 

حلقوقه الوطنية املشروعة.
وشد االنتباه الى أمور عديدة، منها 

ان:
»صفقة القرن ســتدمر كل شيء 
مت القيام بــه حتى اآلن فيما يخص 
التسوية، ألن احلديث يدور عن نهج 
مختلــف ال يشــمل إقامــة دولة 
القدس  وعاصمتها  فلســطينية 

الشرقية«.
»هناك بلدان ال ترى نهاية لانقسام 
ولذلك تعتقد انــه دون ذلك اصبح 

حل الدولتني مهمة مستحيلة«.
»ان اتفــاق القاهــرة هو األســاس 
وطنــي  وفــاق  الــى  للتوصــل 

فلسطيني«.
أما عن قمة سوتشــي وهي تعالج 
موضوعا »شــرق أوسطيا« بامتياز، 
والتــي عقــدت بنفــس التوقيت 

تقريبا، فلها حديث آخر.

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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محمد زكي ابراهيـم

 
* جاسم العايف

 )جناحــان مــن ذهــب( * مجموعــة 
قصصيــة بخمــس عشــرة قصــة 
القاص)أحمد  فيها  يســعى  قصيرة، 
ابراهيم السعد( لبناء سردي يتشكل 
درامية،معتمداً  بطريقــة  الغالب  في 
صوت  )السارد الواحد(، واحمليط بكلية 
وتفاصيل القصة، وعبر تقنية التالعب 
بالزمن، وتراكم األحداث، مســتخدماً 
عناصر التشــويق ومالحقة املتغيرات 
احمليطــة بالقصــة والنأي عــن رتابة 
السرد، و يلجأ في بعضها لتقنية الـ) 
سيناريو الســينمائي(، كما في قصة 
)محرقة القصــب( وحوار املرأة وكاتب 
العرائــض، والذي يصغي لــه بانتباه، 

ويسرده الصبي املرافق ألمه: 
»...في الورقة التي أمامه بدأ يسمعنا 

ما يكتب:
- أني املواطنة...

قالت أمي: زكية هادي جابر ..
- أرجو التفضل باملوافقة على تعيني 
عاملة خدمة في مدرســة الشهامة 
االبتدائية، وذلك حلاجتي املاسة للعمل 

كوني أرملة« ؟!.
)الفالش  القاص الســتخدام  ويعمد   
باك(، كونه ضمن تقنية ) الســيناريو 
السينمائي( إلسقاط الوعي  الشقي 
- للصبي - على ذلك املشــهد، و يتابع 
-الصبي- الشرور واآلثام التي تبدو في 
عينــي وحركة كاتــب العرائض، وهو 
يقبض علــى يد امه، ويلمحه يضغط  
بقوة علــى إصبعها، عندما ميســك 
ابهامهــا و يبصمهــا علــى الطلب، 
ويثــق - الصبــي - دون شــك، بنواياه 
الستباحتها بـشراهة عينيه، ووجهه 
الذي يتحول الى قرص من املغناطيس، 

تشــكه مجموعــة ال ترحــم مــن 
الدبابيس، جتاه أمه ,الشــابة واالرملة 
ونبل  باستقامة  للتغلب  وهي تسعى 
على مصاعب وقسوة حياتها اليومية، 
وارثها الثقيــل وجتاوزهما عبر البحث 
عن نقطة بيضاء في ايامها الســوداء 
للعمل فــي مدرســة ابتدائية حتمل 
اسم ) الشهامة(، ونالحظ هنا املفارقة 
في اسم املدرسة والوضع  الذي عليه 
)األم - الشابة - األرملة(، وتعامل كاتب 
العرائــض  ) الفحولــي - املتوحــش( 
معهــا بصفتهــا فريســة وغنيمة 
منه الصطيادها،  في محاولة  سهلة، 
وفي قصة )حقائــق متقاطعة(  يبني 
القاص قصتــه إليصال الرؤى واألفكار 
)الكلمات  لعبة  تســلية  باســتثمار 
املتقاطعة(، املعروفــة في الكثير من 
الصحــف واجملالت، من خــالل تقطيع 
القصة إلى مشــاهد أفقية وعمودية 
كـــ: » أفقــي- كان معروفــا باحللم- 
عمودي- من أسلحة املسلمني- أفقي- 
ســالح  عمودي-  احلب-  شــهداء  من 
)جناحان من  احتوت  معكوسة«. كما 
ذهب( بعــض القصــص والتي ميكن 
اعتبــار مشــاهدها املتعــددة، مبثابة 

ثّيمات وبناءات لقصص قصيرة جدا. 
في »جناحان من ذهب« تراكم لهموم 
اجتماعية مضنية مــن خالل القراءة 
اليوميــة ألرث وأوضــاع شــخصيات 
حقيقيــة، غيــر متخيلــة وتنتمــي 
العراقي  القــاع  لعالــم  غالبيتهــا، 
وهمومه، التي ال حد لها، مع االهتمام 
بالبيئة اجلنوبية ومكوناتها اخملربة عبر 
احلروب العبثيــة املتعاقبة، وفي بعض 
القصــص تتداخل األجنــاس األدبية 
العملية  بينهــا بحكم  النثرية فيما 
اإلبداعية، ورغــم ما تتمتع به القصة 
القصيرة من تفرد في الكتابة بسبب 

البناء السردي واللغوي. 
قصص )جناحان من ذهب( اســتفادت 
بشكل ما من الشعر،  و السينما عبر 

اهتمام القاص باملشــاهد القصصية 
املتســارعة، و البناء الســردي شديد 
اإليجــاز، وكذلك الذهــاب الى تقنية 

اضافــة  الســينمائي(،  )الســيناريو 
االجتماعيــة  املواضيــع  لطرحهــا 
اإلنســانية,  اجلوانب  مع  بالتشــابك 
وكذلــك الســرد املتنامــي مــع انه 
يحــدث ان يحتوي على نصائح وحكم 
مبــا يشــبه )الكــوالج( فــي الفنون 
التشــكيلية، والتــي تبــدو ال عالقة 
لها بســياقات موضوعة القصة، مع 
الفنية  األجنــاس  بتداخل  معرفتنــا 
واألدبيــة النثرية فيمــا بينها بحكم 
العملية اإلبداعية، ورغم ما تتمتع به 
القصة القصيرة مــن دقة البد منها، 
فــي البناء الســردي واللغــوي، إال أن 
)جناحان من ذهب( بكليتها استفادت 
- بشــكل ما - مــن تداخــل الفنون، 
عبر اهتمام القاص باللغة الســردية، 
واإليجاز الــذي يحمل حبكة قصصه، 
وثمة لغة فنية شــفافة تصل أحيانا 
إلى تخوم قصيدة النثر، مع تشذيبها 
من الزوائد، والسعي لالقتصاد اللغوي، 
دون التفريــط بالضــروري منه، خللق 
دالالت وبــؤر محددة تتبلــور عبر زمان 

ومكان القص. 
سبق ان صدرت لـ)السعد( مجموعته 
)اجلرح( عن دار الشؤون الثقافية العامة 
-بغــداد، وحصل على بعــض اجلوائز 
القصصية ومنها جائزة وزارة الثقافة 
-بغداد-اخلاصــة باألبداع، عــن روايته 
مجموعة  مع  واختير  احلكايات(،  )وهن 
والعرب  العراقيــني  القصاصــني  من 
العربية(  القصــة  )انطولوجيا  ضمن 
والتــي صــدرت باللغــات الرومانية، 

واإلنكليزية، والعربية.

* وزارة الثقافة -دار الشؤون الثقافية 
العامة -بغداد.

ثمة عــادات ضــارة تغلغلت في حياتنــا احلاضرة، 
وتفاقم أمرها حتى لم يعد بوســعنا اخلالص منها، 
أو االبتعاد عنهــا. فهي األقوى نفــوذاً من أي فعل 
اجتماعي آخر، واألكثر تأثيراً من أي شأن إنساني ثان.

 واملفارقة أن هذه العادات حتل مقرونة بالدهشــة، 
ويفتنت بها الناس أميــا افتتان. ألن فيها جانباً كبيراً 
مــن النفع. فيحرصــون على جتربتهــا، ثم تتحول 
لديهم إلى ســلوك ال ميكنهم االســتغناء عنه، أو 

العيش بدونه.
ومن هذه العادات اجللوس إلى الشاشــة الصغيرة 
ســاعات طويلة، والركون إلى الهاتف النقال وقتاً 
غير يســير. فال تتبقى  فسحة من فراغ للتأمل، أو 
التفكيــر، أو القراءة، أو النزهــة، أو  الرياضة، أو غير 

ذلك. 
وملن يســأل ملاذا تراجعــت بلداننا إلــى احلد الذي 
انحطت فيه إلى قــاع األمم، وباتت صاحبة الرصيد 
األدنى في احلضارة، فإن في هذه العادات الشــائعة 
املرعبــة اجلواب الشــافي. مع أنها غــدت اآلن من 
مســتلزمات احليــاة العصرية، وركناً مــن أركانها 

األساسية.
وقد قرأت حديثاً كتبه أحد شــيوخ اللغة قبل ثالثة 
عقود، يشــكو فيه من أن ســاعات بث اإلذاعة، قد 
زادت عن احلد املطلوب. ويأسف ألنها لم تعمد مثل 
إذاعات الــدول املتقدمة إلى تقييدهــا  في أوقات 
معلومة.  فأدى ذلك إلى اختالط الغث بالســمني، 
والنافع بالضار. وضاع عمر الشبان، الذين يجلسون 
إليها ســاعات وســاعات، ســدى. ولم ينس هذا 
الشــيخ التنويه بأن اإلذاعة صرفت الناس نوعاً ما 
عن القراءة. وأخذت تتمادى في ذلك  بحكم العادة، 
»وكم من عادة ســيئة يدفعنا الواجب إلى أن نبرئ 

اجملتمع منها«!
فــي ذلك الوقت الذي تذمر فيــه الرجل من اإلذاعة 
املسموعة، كانت اإلذاعة املرئية )التلفزيون(  تقصر 
بثها على ســاعات قليلــة في املســاء. وتتوقف 
النهار بطوله. فلم تكن تقنية اإلرسال عبر األقمار 
الصناعية قد شاعت. ولم تكن القنوات الفضائية 
التي يقدر عددها اآلن باآلالف قد عرفت طريقها إلى 

املنازل بعد! 
ولم يكن هناك من قدر له الشــعور مبتعة تصفح 
شــبكة العنكبوت، أو مواقع التواصل االجتماعي، 
أو اليوتيوب. كما لم يكن الهاتف الذكي النقال قد 
اكتشــف بعد، بكل ما يحويه من برامج وتقنيات 

وصور وأغاني وسوى ذلك من األمور.
وبالطبع فإن العزوف عن القــراءة اجلادة، واالكتفاء 
بالعروض املسلية يعني بشكل أو بآخر تدهور قيم 
العمل، وانحطاط مستوى االلتزام الوظيفي، وغياب 
املوضوعية. وهي عادات ضارة ال جتني منها الشعوب 

إال األذى، وال حتصد من ورائها إال الهوان.
فــي مجتمع يتمنى كل يــوم أن يتقدم خطوة في 
االجتاه الصحيح، ويحاول أن يطرح عنه رداء الكسل 
واخلمول، تصبح تقنيــات التواصل والبث الفضائي 
والهاتف الذكي، عقبات كأداء البد من احلد منها أو 
تقنينها في أقل تقدير. وهو ما ال أظن أن أحداً يجرؤ 
على الشروع فيه، ألن العادات االجتماعية أقوى من 
أي نزعة إصالحية، والشــعور باملتعة  أفضل من أي 

امتياز يحصل عليه الناس في أي مكان.

عادات ضارة 

 جناحان من ذهب .. وإرث الحياة اليومية

شاعر من مدينة القباب المذهبة
الــ... حيث يذهبونيغرد في قاعة الجواهري

دراسة

شعرمتابعة

ألكسندر خورغين

ترجمة محمود إبراهيم الحسن

يعيش العجوز وحيًدا، ومنذ فترة طويلة، 
طويلة جًدا.

كانت عنده قطة، وماتت بعد أن شاخت، 
وحــدث هذا منــذ وقت طويــل. وكانت 
زوجتــه معه قبــل ذلــك، وتوفيت قبل 
القطة بعشر ســنوات، ولم يكن عنده 
أحــد غير زوجتــه وقطته. بعبــارة أّدق: 
لم يبق لديــه أحد ألنه بقــي حًيا بعد 
موتهم كلهم، كلهم بال اســتثناء مبن 
فيهم إخوته وأخواته، وولده املسن، ورمبا 
حتى حفيده الــذي قد يكون يعيش في 
مــكان ما في هذا العالم، لكنه اختفى، 

وانقطعت أخباره.
العجوز ينتظر الشتاء على كل حال، وهو 
ال يعرف هل ســيعيش ويشهد الشتاء 
أم ال. كان يخشــى الشتاء بسبب البرد، 
فالشيخوخة  مضاعف،  بالبرد  وشعوره 
هي الفترة األبرد في حياة اإلنسان، وهي 

األطول أيًضا.
ال يتذكر نفســه إال وهو مسن، ويشعر 
بالبــرد القارس. ال يذكر أنه كان شــابًا، 
وكيف كانــت حياته في شــبابه، ولم 
يحاول أن يتذكر. كان محاًطا في شبابه 
مبجموعة مــن أناس مختلفــني دخلوا 
حياته، لكنهم عبــروا، واختفوا نهائًيا. 
وملــاذا يخرجهم من حياتــه؟ حًقا ملاذا؟ 
وكيف يتذكر نفســه بدونهم؟ لم يكن 
يعيش في الفــراغ وحيًدا، كما هو حاله 

اآلن.
الفــراغ هو التعبير الصحيــح واملالئم. 
طبًعا لم يتشــكل الفراغ عند العجوز 
دفعة واحدة، لكن بالتدريج. عزله الفراغ 

عن العالم اخلارجي، مع أن االنفصال عن 
العالم اخلارجي مســتحيل. على سبيل 
املثال كيف ميكنك أن تنعزل عن صفارة 
اإلســعاف إذا كنت تعيــش بالقرب من 
مشــفى كبير عند مفرق الطريق حيث 
إشــارات املرور؟ كل ســيارات اإلسعاف 

التي تنقل مرضى 
»ال يتذكر نفســه إال وهو مسن، ويشعر 
بالبــرد القارس. ال يذكر أنه كان شــابًا، 
وكيف كانــت حياته في شــبابه، ولم 
يحــاول أن يتذكر« بحــاالت حرجة ترفع 
صوت الصفارة كي يفسحوا لها الطريق 

عندما تكون اإلشارة حمراء.
»لو أنني عشــت بالقرب مــن املقبرة - 
فكر العجوز- على األقــل ال أحد يفتح 
الكنائسية  املوسيقى  الصفارات هناك. 
هي أيًضا ليست هدية لك. هم يعزفون 
املوسيقى نفســها في كل اجلنازات. ال 
بوستون،  رقصة  وال  الفراشــات،  رقصة 

فقط نشيد شوبينا«.
ومع ذلــك أدرك العجــوز ال إراديًا عندما 
ســمع الصفارة أن هناك شــخًصا في 
وضع أكثر ســوًءا منه. في احلقيقة لم 
يكن وضعه سيًئا، رمبا وضعه ليس جيًدا، 

لكنه ليس سيًئا.
استلقى على الســرير حيث كما يقال 
تالشــت قواه، أي أنه استطاع أن ينهض 
من الســرير، وأن يجلس، فالقوة الالزمة 
للقيام بهــذا ال تزال موجودة لديه. حتى 
أنه يستطيع، إذا أراد، أن يتجول في أرجاء 
البيت، ببطء، مســتنًدا إلى احلائط، في 
النهاية يســتطيع، لكن ملاذا ســيفعل 
ذلك؟ هو ال يجد ســبًبا أو ضرورة للقيام 

بذلك، لذلك لم ينهض من السرير.
ابنته، وقبل أن تتزوج، وتسافر إلى زوجها 
في أملانيا دبــرت له رعايــة تقدمها له 
شركة خاصة، على أن يصبح بيته ملًكا 
لتلك الشــركة بعد وفاته، والشــركة 

تتصرف مبعاشه التقاعدي أيًضا، تصرفه 
على معيشته وصحته.

فــي احلقيقة هنــاك شــائعات كثيرة 
حول هذه الشــركات. يقول بعضهم إن 
املســنني يوقعون العقود، وســرعان ما 

ميوتون. ميوتون، لكن بسرعة.
أقنعته ابنته بأنها حتققت من الشركة، 
واختبرتها، ووجدت أنها شــركة نزيهة، 
وطــوال فترة عملها لم تتســبب مبوت 
أحــد، وال توجد أي شــكوى ضدها من 

عمالئها في كل الهيئات واملؤسسات.
اتضــح أن الشــركة نزيهة فعــاًل. رمبا 
النزيهة. كل  الشــركات  هناك بعــض 
يوم تأتي إلى العجوز كاتيا، موظفة من 
الشركة. تعطيه طعام العشاء، وحتضر 
له الشــطائر لإلفطار، تغطيها بقطعة 
قماش، وتضعها على الطاولة مع إبريق 
الشــاي. اإلبريق معد لإلفطار أيًضا لكن 
العجــوز كان يشــرب منه الشــاي في 
الليل أيًضــا. كاتيا فتــاة طيبة، تعمل 
بجد وإخــالص. باإلضافة إلى ذلك كانت 

الشركة جتلب الغداء للعجوز.
كاتيــا كانت تعطيه األدويــة، وتغير له 
وأحيانًا  الصحون،  وتغســل  احلفاضات، 
كانت تقيس له الضغط، وأحيانًا تنظف 
البيت، ليس دائًما، لكنها كانت تنظفه.

كانت حياة العجوز منظمة، وقليلون من 
هم محظوظون مثله.

ذات يوم سأل العجوز كاتيا:
- تنتظرين موتي؟ أليس كذلك؟

فأجابت كاتيا:
- وملــاذا أنتظر موتك؟ أنــت تعيش، وأنا 
أعمل، مع أن العمــل متوفر في أماكن 

أخرى.
- وإدارة الشركة هل ينتظرون موتي؟

- ال أعرف، قالت كاتيا، اجلواب عندهم.
- لكن أال يسألونِك عني، وكيف أشعر؟

- طبًعا يسألونني.

راح العجــوز يحــدث نفســه: »طبًعا 
ينتظــرون موتي، ربحهــم يعتمد علّي، 
مرت أربعة أعوام علــى توقيعي العقد 
معهــم، ولم أمــت بعد، كمــا هو غير 

متوقع«.
في اليــوم التالي بعد هــذا احلوار طلب 
العجــوز من كاتيا أن تضع له العشــاء 
فــي صحن مــن طقم الصحــون، ولم 
يكن هناك ســبب واضــح لهذا الطلب 
نفسه.  للعجوز  بالنسبة  املفاجئ حتى 
كان عنده طقم صحــون خزفي، هدية 
مــن غنائم احلــرب قدمها شــخص ما 
إلى والدّي العجوز في اخلمســينيات في 
عيــد زواجهما الفضــي، والعجوز كان 

فــي مقتبل العمر في ذلك الوقت، وأخذ 
طقم الصحون كذكرى من والديه، واآلن 
يطلــب أن يوضع له العشــاء فيه. قال 

لكاتيا:
- جتدينه في اخلزانة، في الغرفة الكبيرة.

أحضرت كاتيا له العشاء، وقالت:
- تفضل..

- هذا ليس الطقم، قال العجوز.
هزت كاتيا كتفيها وقالت:

- ال تتطلــب يــا عم... ُكل، أنت لســت 
الوحيد الذي يجب علّي خدمته اليوم.

العجوز طعام العشاء، ووضعت  أعطت 
شــطائر اإلفطــار وإبريق الشــاي على 

الطاولة، ثم أعطته األدوية، وقالت له:

- إلى اللقاء غًدا.
- إلــى اللقاء غــًدا.... إلى اللقــاء، قال 

العجوز.
وبعد أن خرجت اســتجمع العجوز قواه، 
وجلس هادئًا، أخذ نفًسا طوياًل ثم المس 
بقدميــه األرض، لم يجد صعوبة كبيرة 
في الوقوف، مع أنه غير معتاد وليس من 
السهل عليه، لكنه وقف ممسًكا بحافة 

السرير، ومشى على طول اجلدار.
عندما وصــل إلى الغرفــة الكبيرة لم 
يجد طقم الصحون فــي اخلزانة، حتى 
اخلزانــة نفســها لم يجدهــا. لم يجد 
واخلزانة  والسجادة،  التلفاز،  فيها شيًئا، 
كلها لم تكن موجــودة، واألهم من كل 
هذه األشــياء هي اللوحات التي أهداها 
له صديقه الفنان »كليوشــي«. الغرفة 

كانت فارغة، فارغة متاًما.
ورق اجلدران كان على شكل مستطيالت 
كبيرة ملونة حول األثاث، ومســتطيالت 
أصغر حول اللوحات. لم يتأسف العجوز 
علــى اخلزانة، ومــا الذي متثلــه اخلزانة 
بالنسبة له؟ حتى طقم الصحون ليس 
مهًما. ومع أنه حزين لفقدانه، فالطقم 
ليس شــيًئا من أدوات املطبــخ، بل إنه 
بوالديه. هو الشخص األخير في  يذكره 
هذا العالم الذي يتذكرهما، ويذكر كيف 
كانا يضعان الطقــم على الطاولة في 
األعياد، حتى ابنته التي عرفتهما عندما 
كانت طفلة ماتت هي األخرى في أملانيا 
بعد زواج ســعيد. زوجهــا عرفها على 
أوروبا وأميركا، وعمل كل ما يســتطيع 
من أجلها، لكنها، على أية حال، توفيت 
بعد معانــاة طويلة مع املــرض. هكذا 
أبلغه زوجها األملاني في رســالة كتبها 

بحروف روسية كبيرة منذ سنة مضت.
من الغرفة الكبيرة عــّرج العجوز على 
املطبخ، ووجد هنــاك موقد غاز، وحوًضا 
للغسيل، وثالجة، لكنها ليست ثالجته 

فهي صغيرة وقدمية. أجهد نظره لقراءة 
ما هو مكتوب عليها: »ساراتوف«.

وجد العجــوز على الطاولــة عددًا من 
الصحــون، وشــوكة، ومالعــق طعام، 

ومالعق شاي، كما وجد سكيًنا.
فكــر العجوز: »أين اختفى كل شــيء؟ 

ومتى؟ ملاذا لم أسمع شيًئا؟«.
ظّن العجــوز أن أغراضه أُخرِجت عندما 
كان نائًما، وهو ينام كثيرًا، ونومه عميق. 

اختفت أغراضه، وكأن األرض ابتلعتها.
حدث العجوز نفسه من جديد: »طبًعا، 
لســت بحاجة لها، هم أكثر حاجة لها 
مني، هم يريدون العيــش، لكن ملاذا لم 

يتركوا اللوحات فأنا حزين لفقدانها؟«.
كان هنــاك أيًضا في زاويــة املطبخ ورق 
وأدوات إلصالح  ودهــان،  ووعــاء،  جدران، 

البيت: ُسلَّم، ودلو وما شابه....
اقترب العجوز من ورق اجلدران مســتنًدا 
بإحدى يديه علــى رّف النافذة، وباألخرى 

ثنى حافة الورق، وراح يتأملها.
ال، لم يعجبه الرســم املنقوش عليها، 

إطالًقا.
*****

ولد  ألكســندر خورغني: كاتب روسي 
فــي موســكو، وعــاش فــي أوكرانيا، 
ويعيــش حالًيا في أملانيا، كتب العديد 
من الكتب النثريــة، وحصل على عدة 
جوائز أدبيــة. تُرجمت بعض كتبه إلى 
األملانيــة، والفرنســية، واإلنكليزيــة، 
اللغــات  مــن  وغيرهــا  واإلســبانية، 

األوروبية.
القصة ُنشــرت في العدد الرابع لسنة 
الروســية  2017 من مجلــة »أكتوبر« 
http://magazines.russ.ru/( األدبيــة: 
ischeznoveniya. /4 /october/2017

)html

السبت  يوم  الشــعر  نادي  احتفى 
2019، بالشاعر ميثم  16 شــباط 
العتابــي، أدار اجللســة الشــاعر 
صالح حســن الســيالوي، مرحبا 
باحلضــور وبالضيف، مســتعرضا 
بعض من ســيرته االدبية:« ميثم 
العتابي شاعر واعالمي، من مواليد 
1975، معد ومقدم للبرامج  بغداد 
اإلذاعيــة والتلفزيونية، مدير حترير 
مجلة )الرياحــني( التي تعنى بأدب 
الطفل، عضــو االحتاد العام لألدباء 
والكتــاب العراقيــني، عضو نقابة 
عضــو  العراقيــني،  الصحفيــني 
مؤســس جلماعة جتريب الثقافية، 
صــدرت لــه العديد مــن اجملاميع 
 : منها  والشــعرية،  القصصيــة 
هــذا مــا حــدث 2004مجموعة 
قصصيــة / احلكمــة ــــ العراق، 

أغاني الضــوء...... 2009 مجموعة 
شــعرية/ جماعة جتريب ــ العراق،   
ألواحي 2011،مجموعة شــعرية / 
دار الرند ـــ ســوريا، كما صدر له 
في أدب الطفل مجاميع قصصية 
التونة  ســمكة  الطيبة/  )النملة 
اجلســر  الصغير/  الباندا  ومرآتها/ 
اخلشــبي القــدمي / الذئــب املاكر 
.»)2011  /  2010 العامــني  فــي 

تخللت اجللســة قراءات للشــاعر 
لبعض نصوصه، كما قدم الشاعر 
نبيل نعمة قــراءة لبعض نصوص 
العتابي، وحتدث االستاذ حيدر احلاج 
عن قصائــد الضيــف، وفي ختام 
اجللسة، قدم الدكتور محمد حسني 
آل ياسني لوح اجلواهري للمحتفى 
به مع شــهادة تقديريــة، ومثلها 
السيالوي. للشاعر صالح حســن 

علي لفته سعيد

الصامتون
ذاهبون الى األنهار

يصطادون نوافذ من موج
وينزعون مالبس القصيدة

لعّلهم يغسلون إثم األسماء
أو يدفعون زوارقهم لتعبر اجملرى 

الضّيق بالهواء
*

املّتهمون
ذاهبون الى الظّل

أو راجعون الى الصمت
ال شيء سوى سبيل

يوم ال ينفع حرٌف أو صوت
حيث ال تكون السماء ألحٍد 

يشبههم
رمبا

يصطادون ابتسامًة يرتدي الوجع 
بعض دفئه

أو يصطادون سالًما يُطعمون الورد 
فراشات من قصائد

**
الهائمون

ذاهبون بال أصدقاء
ال خسارة لألحالم

وال ضوء ملساٍء ال تخّلده النجوم
لذا عليهم 

أاّل يكونوا في األسفل
ومينحون املتاجرين باألغاني

فرصًة البكاء
أو يطّهرون ألسنتهم باملوت

أو يوقفون عقارب الساعة باجتاه 
مآربهم

**
الصادقون

ذاهبون الى التيه
يحملون احلّظ ويكتنزون الكثير 

من العشق
ميّدون األيادي الى الريح

لعلها حتمل عطر العنبر
وينشغلون بالتلويح الى احلمام

ال يدركون أنهم وحدهم بال طريق
سوى الصدى

**
الراحلون

ذاهبون الى السماء
ال يحملون حقائبهم

ذهبوا عراًة الى السماء
إاّل من رصاصٍة أو جرٍح أو وهٍم أو 

صراخ
يوّزعون احتجاهم على املآذن
ويزرعون عناقيدهم شواهد 

للمكوث

طقم
ترجمات

غالف اجملموعة

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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مــن جانــب اخر كانــت الســفارة 
البريطانية على متاس مباشــر مع ما 
حدث اذ كان ذلــك اثناء التخطيط او 
بعد اكتشــاف االمر وهــذا ما بينته 
ذلك.  تناولت  التي  البريطانية  الوثائق 
يذكــر محمد حســنني هيــكل بان 
مايكل  البريطاني حينذاك  الســفير 
رايت قد قابل عبد الكرمي قاســم في 
الســاعة الثانية صباح يــوم6 كانون 
االول 1958 وهــو يحمل برقية عاجلة 
وصلته من لندن نصهــا" ان اخملابرات 
البريطانيــة وصلتها معلومات تؤكد 
ان رشيد عالي الكيالني يدبر النقالب 
وانه يتصــل ببعض ضباط في اجليش 
وان ماال وسالحاً قد وضعا حتت امرته 
ليقوم بانقالب يفتح الطريق النضمام 
العراق في وحده او احتاد مع اجلمهورية 

العربية املتحدة.
ونــرى ان ما ذهب اليــه هيكل من ان 
السفير البريطاني قد حذر عبد الكرمي 
ً عن احلقيقة ، اذ  قاسم لم يكن بعيدا
ً كتبه مايكل رأيت في 29  يذكر تقريرا
 ً تشرين الثاني 1958 من انه وجه حتذيرا
الى قاســم حول "االنقالب الناصري" 
كما اعترفــت اخلارجيــة البريطانية 
بدور ســفارتها في ابــالغ عبد الكرمي 
مبحاولة الكيالني وجماعته االنقالبيه 
لذلــك اتهمت بعض االطــراف رايت 
بأنه قد قام ((بــدور قذر)) بالتعاون مع 
الشيوعيني باالبالغ عن محاولة رشيد 

عالي لذلــك انتقل مــن العراق بعد 
فشل احملاولة النه((شعر بان بقاءه في 
العراق اصبح ال يطاق)) واتهم ســفير 
بريطانيا في العــراق همفرى ترفليان 
’ الذي خلف رايت في منصبه ســفير 
البــالده ’ إذاعــة القاهــرة واحلكومة 
املصرية انهــا وراء اتهــام بريطانيني 
بانهم هم الذين انذروا قاسم باحملاولة 
االنقالبيــة ان البريطانيني متحالفني 
مع الشــيوعيني لدعم عبــد الكرمي 
قاسم ضد الرئيس جمال عبد الناصر 
برغم ما أكدته الوثائق ويبقى السؤال 
املطــروح هــل ان بريطانيــا لم تنس 
موقــف الكيالني منها عام 1941 في 
وقت كانت حتتاج فيــه الى كل دعم 
ممكــن للوقوف ضد دول احملــور ؟ ام ان 
االحتفاظ بحكم عبد الكرمي قاســم 
يصب فيه مصلحة الغرب من ناحية 
ان مصلحتهم تقتضــي ضمان بقاء 
العراق مستقال عن اجلمهورية العربية 
املتحــدة وخوفهم من نظــام مؤيد 
جلمال عبد الناصر؟ الشواهد تؤكد ما 
اشرنا اليه السيما بعد انهيار الوحدة 
بني مصر وســوريا لم يعد حكم عبد 
الكرمي قاسم يعني لهم شيء لذلك 
سعوا الى مساعدة في القضاء عليه.
ومهما يكن من امر فقد كانت اخلارجية 
تتابع حتركات رشيد عالي  البريطانية 
باهتمام شــديد منــذ مجيئه وحتى 
فــي اثناء القبــض عليه مــن خالل 
املراســالت مع الســفارة البريطانية 
في بغداد .فبعد عودته مباشــرة رأى 
القائم باالعمال البريطاني ان رشــيد 

عالي بعد ان فشــل في احلصول على 
منصب ســيتهيأ لقبوله كسياسي 
فخري اكبر، وان لديه مؤيدين كثيرين 
في العراق وبشــكل خــاص في حزب 
فأنه  ذلــك  ،مع  واجليش  االســتقالل 
ســيلتقي الســفير ويحصــل على 

معلومات اكثر.
وبعد وصوله بشهر واحد رفع مايكل 
ً سرياً الى سولني لويد يعبر  رايت تقريرا
فيه عن مخاوفه من ان يكون الكيالني 
بديالً محتمالً لقاســم فكتب يقول 
"ان اي بديل منظور للزعيم قاسم في 
الوقت احلاضر قد يكون اسوأ منه. وقد 
يكون رشيد عالي الذي ينتظر دوره في 
من  محتمالً  بديالً  السياسية  اللعبة 
املدنيني ولــو ان املدون عنــه انه مييل 
اجلمهورية  نحــو  بشــكل متحمس 
الوحدة  العربية املتحــدة ويدافع عن 
العربيــة. ويعتقد البعــض ان دفاعه 
الرئيســي هو حتقيــق طموحه ولرمبا 
انحرف عن خطه احلالي فيما اذا وجد 
بعض الطرق التي تخدم طموحه من 

دون مساعدة جمال عبد الناصر.
وبعد يومني من بــدء احملاكمة االولى 
قابل مايكل رايت عبد الكرمي قاســم 
 ً ،وبعد لقائــه رفع الى حكومته تقريرا
افاد فيه" حينما التقيت برئيس الوزراء 
صباح هذا اليوم ســألته عن املؤامرة 
بأن محاكمة املشتركني  وقد اكد لي 
باملؤامرة قد بدأت فعال وان رشيد عالي 
قد متت محاكمتــه "كما اكد رايت " 
يبدو واضحاً ان رشــيد عالي كان على 
علم باملؤامرة التي كانت تســتهدف 

جلبه الى الســلطة" وأضاف يحتمل 
انه لم يشارك فعالً في املؤامرة واحدى 
الشــائعات التي تدور هي انه ســوف 
البالد  ان يغادر  يطلق سراحه شــرط 

ملدة خمس سنوات.
حينما حــل ترفيليان بــدالً من رايت 
،كانــت وجهــة نظــره مختلفة عن 
 ً ســلفه فقد رفع الى حكومته تقريرا
فــي 27 كانون االول 1958 اشــار فيه 
"كانــت االســلحة التــي أظهرتها 
احلقيقة  فــي  العراقيــة  احلكومــة 
مجموعة متواضعة بضمنها بلطات 
وســكاكني وبضعة أسلحة خفيفة 
متنوعــة "ثم انهى تقريــره قائالً "ان 
املؤامرة متثل مرحلة اخرى في الصراع 
والوطنيني  العــرب  القوميــني  بــني 

املستغلني من قبل الشيوعيني.
من جانب اخر كان التفكير الســائد 
لدى االوساط السياسية في الواليات 
املتحدة األميركيــة من االحداث التي 
شــهدها العــراق ،ان كل االحتماالت 
تواجهه  الذي  الصــراع  واردة في ظل 
البــالد وتوقعــت تلك االوســاط "ان 
مــن املرجح ان يقود االنقالب رشــيد 
عالــي الكيالني " كمــا ورد في تقرير 
أميركي في الوقت نفسه كان العامل 
االساسي من وجهة النظر االميركية 
،في جنــاح اي حترك ضد عبــد الكرمي 
قاسم هو مشاركة اجليش فيه، فضالً 
،وكانت  عن دعم العشــائر الي حترك 
واشــنطن علــى بينــة ان الكيالني 
يعتمد في نشاطه على دعم العشائر 
العراقيــة. وهذا يقــدم انطباعاً  بان 

احلكومــة االميركية كانت على دراية 
،ومما  وحتركاتــه  الكيالنــي  بنشــاط 
يؤكد ذلــك ، ما ذكره وزيــر اخلارجية 
،فيما  فوســترداالس  جون  االميركية 
بعد ،فــي احــدى اجتماعات مجلس 
االمن القومي بتاريخ 15 كانون الثاني 
1959ما نصه "كانت لدينا املعلومات 
كافة بصدد املؤامــرة التي حتاك ضد 
البريطانيون  ،وكان  الكرمي قاسم  عبد 
على علم بها ايضاً وقــد حذروا عبد 
الكرمي قاســم منها "اما من جهتهم 
فلم يبلغوا احلكومة العراقية بحجة 
ان هــذا املوضوع شــأن داخلي صرف 
"وحرص احلكومة االميركية على عدم 
التدخل في الشــأن العراقــي وابقاء 
الداخلية  التطــورات  مبراقبــة  دورها 
في العراق".اما الســفارة البريطانية 
فكانت ترى ان التصرف األميركي نابع 
مــن ان األميركيني لــم يتوصلوا بأنه 
ســيكون في صاحلهم جناح "مؤامرة" 
الكيالنــي. على الرغــم من كل هذه 
االدعــاءات فأن هناك بعض املعلومات 
التي تشير الى ان تصرفات املسؤولني 
االميــركان كانت تشــير الى عكس 
ذلك، ففــي الثالث مــن كانون  االول 
االميركية  الســفارة  سمحت   1958
باحد  يلتقــي  ان  الحــد موظفيهــا 
الضباط العراقيني ، الذي يبدو انه احد 
،حيث  االنقالبية  للمحاولة  اخملططني 
طلب مســاندة الســفارة االميركية 
لكن املســؤولني في الســفارة اخذوا 
احلــذر خوفاً من ان يكون مدسوســاً 
،لكنهم  األميركية  يورط احلكومة  مما 

اقترحــوا على  الوقــت نفســه  في 
حكومتهــم بتقرير رفعــوه بتاريخ 3 
كانــون االول 1958 تقدمي دعم محدود 
لهــذه اجملموعــة بتقدمي مســاعدة 
ســخية اذا جنح االنقالب " كما جرت 
مقابلــة ثانية بني الضابــط العراقي 
ومندوب عن الســفارة االميركية في 
بغــداد في 5 كانون االول 1958 ، وتبعاً 
لذلك وجهت وزارة اخلارجية االميركية 
سفارتها في بغداد، ان "تعالج املوضوع 
بحذر وحتفظ شــديدين ، ألنها تعتقد 
ان مفاحتة الســفارة بهــذه الطريقة 
قد يكون اســتفزازياُ اذ من احملتمل ان 
تكــون احلكومة العراقيــة على بينة 
مــن التحركات ، لذا فــان اي خطوات 
قد  اجملموعة  هــذه  لدعــم  اميركية 

يكشف أمرها للحكومة العراقية" .
في اليوم الــذي اعلنت فيه احلكومة 
للمحاولة  كشــفها  عــن  العراقية 
االميركية  اخلارجية  طلبت  االنقالبية 
من ســفيرها في العراق مقابلة عبد 
الكرمي قاســم واقناعــه بعدم صحة 
الشــائعات التــي تتهــم الواليــات 
املتحــدة االميركيــة بدعم رشــيد 
عالــي وجماعتــه ،وبناء علــى ذلك 
قابل الســفير األميركي قاســم في 
11 كانــون االول 1958 نافياً ان تكون 

حكومته متورطة في االمر.
بعد ان اودع رشــيد عالــي الكيالني 
الســجن التقاه عبد الكرمي قاســم 
ثالث مرات كان يرسل عليه الى مقره 
فــي وزارة الدفاع ،كما قابل جنم الدين  
الســهروردي في اب 1959 مبلغاً اياه 

بعدم وجود مشــكلة شــخصية له 
، لذا ســمح لعائلته  مع الكيالنــي 
بزيارتــه ورفــع احلجر املفــروض على 
.وفي  املنقولة  وغيــر  املنقولة  امواله 
الذكــرى الثالثة لقيام ثــورة 14 متوز 
 ً 1958 اصدر عبد الكرمي قاســم عفوا
عاماً عن جميع الســجناء واملعتقلني 
من  وكان  العــراق.  في  السياســيني 
جملة الذين اعفى عنهم رشيد عالي 
الكيالني وعبد الســالم عارف ال. كما 
شــمل العفو رجال العهد امللكي من 
رؤســاء حكومات ووزارات .حيث اطلق 
سراحه بعد انفصام عرى الوحدة بني 

سوريا ومصر عام 1961.
بعد قيام 8 شباط 1963 بادر الكيالني 
الى زيارة رئيس اجلمهورية عبد السالم 
حســن  احمد  الوزراء  ورئيــس  عارف 
البكر مرتني دون ان يكون له اي نشاط 
سياســي يذكر اذ قرر كمــا يبدو ان 
انه  اعتقادنا  .وفي  السياســة  يعتزل 
ادرك بعد ســنوات السجن وما القاه 
من مصاعب بان جنمه قد افل سياسياً 
،وان ليس هناك بني السياسيني اجلدد 
من يقدر ما قام به فــي عام 1941 ال 
سيما ان عبد الســالم عارف استمر 

بتوجسه منه.
ظل رشــيد عالي مواطناً عادياً حتى 
وفاته في صيف 1965 عن عمر يناهز 
(70) عاماً حيــث توفي في احد فنادق 
،ونقل جثمانه الى بغداد حيث  بيروت 
جرى له تشــييع رســمي وشــعبي 
ودفن في مســجد الشيخ عبد القادر 

الكيالني.

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري، فقد كتبته بعد عام (2003)، تناولت فيه 
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بأبعادها المتنوعة، فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي 
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حفريات في الذاكرة العراقية
الحلقة 6

تأليف: إين جونسون
ترجمة: أحمد جمال أبو الليل

ان اجملتمعات الغربيــة قد جعلت انعام 
النظر تبعة ثقيلة ومهمة وبيلة. وعلى 
االستخبارات  وكاالت  وثائق  فأن  العموم 
وملفاتها حول االســالم لم يفرج عنها 
بعــد لقــد كان من حســن الطالع مبا 
يعــد ظرفــا اســتثنائيا ان متكنت من 
احلصول على اوراق ومســتندات تســرد 
وقائــع االحداث ففــي الواليات املتحدة 
االمريكية اســتلزم االمر استصدار قرار 
من الكونغرس لألفراج عن ملفات وكالة 
االستخبارات املركزية عن النازيني الذين 
جنوا مــن ويالت احلرب الكونيــة الثانية 
او اولئــك الذين دارت حولهم شــكوك 
بضلوعهم فــي جرائم حرب ولعل االمر 
يســتلزم قرارا مماثال للوصــول الى رؤية 
شاملة بشــأن تعامل الواليات املتحدة 
مع اجلماعات االسالموية وتعاطيها مع 

شؤون تلك التنظيمات.
وعلى هذا فالكتاب يعمد الى سد ثغرة 
هنا وجتســير فجوة هنــاك ولعل احد 
االســباب التي دفعتني الى كتابته في 
الوقت احلالي ان شهود عيان تلك احلقبة 
بــات يحصدهم املوت واحــدا تلو االخر 
فضال عن كون الوثائق واملالحظات التي 
راكمهــا الكثيرون من اولئك الشــهود 
قد صارت نهبــا للضياع وعرضة للفناء 
ان كثيريــن ممن اجريــت معهم لقاءات 
الثمانني  وحــوارات كانوا قــد جتــاوزوا 
بل والتســعني واخرين كثــرا قد قضوا 

نحبهم مذاك فاذا ما انتظر املرء سنوات 
وان كانــت قالئــل- لكان االمــر يعني 

خسارة وهدرا لرؤى ونصائح.
ان اولئك الشهود وتلك الوثائق يسطرون 
رواية تأخذنا في تطواف ما بني هوليوود 
وجاكارتا وواشنطن ومكة. بيد ان الرواية 
– وكما جرت احداثها في املانيا – تبدأ في 

ساحات احلرب الكونية الثانية.

اجلبهة الشرقية

فــي خندق بــه مدفعيــة اليــة ، رقد 
غريب ســلطان على بطنه مادا عنقه 
الى االمام ليســتطلع العــدو بني ثنايا 
العشــب احمليــط .. اذ تلقــى اوامر من 
رؤســائه بتولي مهام الدفاع عن احدى 
اجلبهــات االمامية للجيش االحمر على 
اطراف مدينة خاركــوف االوكرانية كان 
ذلك في ايار/ مايو 1942 حني عمد االملان 
الى شن هجوم مضاد فاشتملت االجواء 
قرع القاذفــات ودمدمتها وهدر املردعات 
وقعقعتها وشــرع سلطان ذو التسعة 
عشــر ربيعا يوجه منظاره امليداني مينة 
االوكرانية  السهوب  مستطلعا  ويسرة 

دون ان يرى شيئا الفتا فأسقط في يده.
عندها اجال ســلطان فكرة كســيفا 
ليتذكر كيف الــت به احلال هاهنا. لقد 
كان فردا ضمن احــدى االقليات باالحتاد 
الســوفييتي ابان حكم ســتالني تتريا 
ذلك   ، ببشــكيريا  من "ستيرليتاماك" 
الشــعوب  به  اســتقرت  الذي  االقليم 
الطورانية في اخر موجات الغزاة الرحل 

من اسيا الوسطى على يد جنكيز خان 
في القرن الثالث عشــر امليــالدي ومع 
املد الروســي فقد التتريون استقاللهم 
ليصبحوا احد الشــعوب غير الروسية 
العديدة التي متثــل قرابة نصف تعداد 

سكان البالد.
وابــان احلكم الســوفييتي ازدادت وطأة 
قمع تلك الشــعوب وبخاصة من على 
شاكلة والد سلطان ووالدته ممن امتلكوا 
واداروا مشــاريع جتارية صغيرة احلجم اذ 
الســوفييتية  الكوادر  عليهم  اطلقت 
لفظــة "الرأســماليني" وجردتهم من 
جميــع ممتلكاتهم هذا وقد عمدت تلك 
الكوادر الى تأميم مشروع والد سلطان 
الى  واملواصالت  للنقل  مشــروعا  وكان 
جانــب قيامهم مبصادرة بيــت العائلة 
حتى ان الفــرس اململــوك للعائلة لم 
العائلة  اما  ايدي السوفييت  يسلم من 
انفا فقد  التي كانت ميســورة احلــال 
اســتطاعت االحتفــاظ بقطعتي اثاث 
كانت قــد جلبتهما خالل رحلة لها الى 
بريطانيا ولم تكن القطعتان سوى مرأة 
صارت مشروخة ومنبه اضحى مهشما 
هــذا وقد عمــد االب قبيــل وفاته الى 
تشــجيع ابنه على االنضمام لعضوية 
منظمة الطالئع- طالئع لينني ، ثم احتاد 
الكوموسمول  الشــيوعية-  الشبيبة 
فاحلزب الشيوعي الحقا فوفقا لالب فأن 
ذلك كان هو السبيل الوحيد للنجاة في 
فقد  وبالفعل  الســتاليني  احلكم  ظل 
اذعن ســلطان لنصيحة والده فالتحق 
بالكوموســول وانضــم الــى صفوف 

املدرسة العليا وكان تخطيطه ان يدرس 
علم املعادن وبــذل جهده لكي يضحي 

مواطنا سوفييتيا.
ثم جاء حزيــران/ يونيو 1941 وجاء معه 
الغزو االملاني حينهــا لم اجليش االحمر 
قد اضحى تلك االلة العسكرية الهائلة 
التي ستنجح- الحقا- في تدمير جانب 
كبير من اجليش الهتلري فخالل السنة 
االولى من احلــرب الكونية الثانية ، منى 
عديدة  وخسائر  باصابات  االحمر  اجليش 
وانســحب متقهقرا من اراض شاسعة 
لــذا فقد مت اســتدعاء كل فــرد متاح 
وتكليفــه مبهام قتالية علــى الفور ومت 
جتنيد ســلطان اجباريا واحلاقه بجماعة 
الروس  مكونة مــن امثالــه من غيــر 
جماعة هزيلة العتاد رديئة القياد صدرت 
لها االوامر بانتشــار افرادها حني مالقاة 

العدو.
التي  العســكرية  الوحدة  اخذت  وحني 
ضمت سلطان موقعها خارج خاركوف 
شعر سلطان شعورا طاغيا كونه احد 
افراد اقلية ما وما لذلك من داللية دونية 
وحني اصطــف افراد الوحــدة الغراض 
التفتيش امر القائد- وكان روسيا – كل 
من ينتمي الى اقلية ما بأن يتقدم خطوة 
الــى االمام ليلى ذلــك قيامه بتكليف 
اربعة منهم من بينهم سلطان باملهمة 
االنتحاريــة املتمثلة في التســلل الى 
املنطقة املشاع غير االهلة التي تفصل 
اجليشــني املتحاربني احدهما عن االخر 
االملانية  باللغة  والقاء منشورات كتبت 
باجتاه صفوف العــدو. ووفقا للمخطط 

الــدون كيخوتــي هذا ســيقوم اجلنود 
االملان بقراءة ما حوته املنشورات والتمرد 
بوجــه قوادهم واالنســحاب. ولم يكن 
احد ليتوقع ان االملان قــد قاموا بزراعة 
اسالك شائكة اما جماعة سلطان فقد 
قطعت اربا حتت وابــل قصف املدفعية 
االملانيــة ولــم ينج منهم احد ســوى 
سلطان الذي عمد الى االختباء ليومني 
داخل احلشــائش املرتفعة في السهوب 
ليزحف عائدا ادراجه وتقديرا لبســالته 
وشــجاعته وعده قائده بتقليده وساما 
بيد ان ســلطان قد استشــعر ان هذا 
الشــرف ما هــو واجوف اذ اخــذ والؤه 
ذلك  الســوفيتي يتضــاءل-  للنظــام 
الذي حاول مخلصا املســاعدة  النظام 
في تدعيــم اركانه ومتديــد رقعته. تال 
ذلــك ان امرت الوحــدة ان تأخذ اهبتها 
للتصــدي للهجوم االملانــي حيث ملس 
ســلطان- ثانيــة- وحشــية النظــام 
السوفييت  القادة  اجبر  اذ  الســتاليني 
ســجناء املعتقالت ومعسكرات العمل 
االلزامــي على حفــر خنــادق مضادة 
للدبابات دون تأمني ادنى حماية لهم من 
قصف النيران االملانية . وفي اثناء احدى 
فترات الراحة حتدث ســجني عجوز الى 
سلطان وكان تتريا مثله لقد اخبره ذلك 
الســجني الهزيل الضعيف كيف حارب 
خالل احلرب الكونية االولى حيث اوقعه 
االملان في االســر واردف العجوز قائال ان 
احلياة في معســكرات االســر االملانية 
كانت خيــرا من احلياة في صفوف االملان 
في قتالهم للــروس وفيما كان العجوز 

يقص روايته ارهف ســلطان السمع ثم 
عــاد للعمل من جديد امــا القادة فقد 
كانوا قد انتهوا للتــو من انتقاء بعض 
اجلنــد املنتمــني الى االقليــات هم من 
اخيــروا الكثر املهــام صعوبة وخطورة 
مهــام كان احــراز النصر فيهــا اقرب 
الى حلم بعيد املنــال بيد انه رجح الى 

موقعه كاال مجهدا.
كان سلطان مســتلقيا في حفرة الى 
جوار جندي ينتمي الــى احدى االقليات 
حيــث اتخــذ االخير وضع االســتعداد 
وكانت لســلطان امرة شكلية صورية 
اذ قد خدم ســابقا في احتاد الشــبيبة 
الشــيوعية بيد انه لم يكن ميلك ادنى 
معرفــة عن كيفية مجابهــة الدبابات 
وايقافهــا باســتخدام املدفعية االلية 
او ادنى ادراك ملغــزى الدفاع عن قطعة 
ارض بعينها ضمن جبهة قتالية تتغير 
التضحية  ثمن  كان  باســتمرار- مهما 
املرتبطة بدفاع كهذا هنا وضع سلطان 
ليصيخ  لبرهة قصيرة  امليداني  منظاره 
الســمع اذ تنامــت الى اذنيــه اصوات 
طلقات نارية تقترب باجتاهه اال انه لم ير 
اية حتركات قط. وفجأة وكلمح بالبصر 
انشقت احلشائش احمليطة عن فرقة من 
اجلنود االملــان ما جعل رفيقــه يتأرجح 
قليال في الوقت نفســه الذي اندفعت 
خالل جماعــة املانية اخــرى من اجلهة 
فأضحيا  الســوفييتيان  وبهت  املقابلة 
مشدوهني اذ لو فتحا نيران مدفعيتهما 
صوب احدى اجلماعتــني لقامت االخرى 
بتمزيقها اربــا في التو هو موت بطولي 

اذا موت خــال قادة ســلطان جنودهم 
مالقيه اما ســلطان فلم يكن لديه اال 

ثوان معدودات حتدد مصيره.
كال امســكوا عن هذا صيحة جأر بها 
قائد الفرقــة االملانية مدوية حني اقعى 
رجاله متقاطرين وشرعوا في التصويب 
تلقاء العدو تراجعوا وال تطلقوا النيران 
عندها اضحى ســلطان حائــرا يترقب 
اذ طافــت مبخيلته مشــاهد العبودية 
ذكرى  وكذا  الســوفييت  معتقالت  في 
عائلته التــي ابعدت عن بيتها قســرا 
فاستشــعر ان احلرب ليســت حربه اذ 
ليســت النائحة كالثكلى لذا فقد قام 
ورفيقه برفع اياديهما استســالما لقد 

اصبحا اسيرين.
اخرى  صيحة  عليهمــا  النيران  اطلقوا 
ارسلها عديد من االملان وكان امرا كثيرا 
ما يحدث فاجلبهة الشرقية قد اتسمت 
بالوحشــية فضــال عن جتاهــل طرفي 
القتــال البروتوكــوالت الدولية اخلاصة 

باخالقيات احلروب.
تقدم  اجلنود وجداالتهم  وخالل تشــاور 
ضابط املاني باجتاه االسيرين فاستشعر 
ســلطان مخرجا اذ كان قد تعلم قدرا 
يســيرا من االملانية في املدرسة العليا 

فقرر مخاطبة الضابط بها.
دراستك؟  انك رجل متعلم ما  ســيدي 
ســؤال افتتح به ســلطان حديثه الى 
الضابط الذي دهــش ان يتحدث جندي 
باســما:  فأردف  االملانيــة  ســوفييتي 
القانون حســنا ومبا انه يعــول على ان 

يبدي القضاة الرحمة ال تقتلنا.

  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 أوالً 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 عموماً. 
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.
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أدمغة النساء أصغر سنًا من أدمغة الرجال
أظهرت دراســة جديدة أن النســاء يعشــن أكثر من 
الرجال وتبقى صحتهن العقلية أفضل، ألن أدمغتهن 

أصغر بثالث سنوات من أدمغة الرجال.
وخضع املشــاركون في الدراسة التي ضمت 84 رجالً 
و121 امرأة للتصوير املقطعــي باإلصدار البوزيتروني 
لقياس ســرعة تبديــل املــواد الدماغيــة، أو تدفق 

األكسيجني والسكر إلى األدمغة.
ومثل األعضاء األخرى في اجلســم، يستعمل الدماغ 
الســكر كمادة لتشــغيله. وتظهــر الطريقة التي 

يستهلك من خاللها السكر الكثير عن سن الدماغ.
العشــرينيات  بــني  املشــاركني  أعمــار  وتراوحــت 
والثمانينيــات، وتبني أن أدمغة النســاء كانت أصغر 
ســناً من أدمغة الرجال من ناحية تدفــق املواد إليها 
واســتهالكها، كما أظهرت البحوث التي نشرت في 

مجلة »ناشونال أكادميي أوف ساينس« األميركية.
وتبني أن أدمغة النســاء أصغر مبعدل 3,8 سنوات من 
أعمارهــن احلقيقية، ومقارنة بالرجــال، كانت أدمغة 

هؤالء أكبر مبعدل 2,4 من أعمارهم احلقيقية.
وقال مانو غويال وهو أســتاذ مساعد في كلية الطب 
في جامعة واشــنطن »هذا األمــر ال يعني أن ادمغة 
الرجال أسرع من أدمغة النساء، لكنهم يبلغون سن 
املراهقة قبل النســاء بثالث ســنوات، ما ميتد طيلة 

حياتهم«.
ويأمــل الباحثون في معرفة مــا إذا كانت االختالفات 
بني األدمغة تؤدي دوراً في وقاية النســاء اللواتي ميلن 
إلى تســجيل نتائج أفضل في االختبــارات اإلدراكية 

واملعرفية والذاكرة وحل املشكالت في سن متقّدمة.

هشاشة العظام عند النساء
كشفت دراسة جديدة أن النساء املسنات قد يتمكن 
من تقليل خطر اإلصابة بهشاشة العظام، من خالل 
القيام بتمارين القفز البســيطة ملدة ست دقائق كل 

أسبوع.
وكشــف خبراء في مجال الرياضــة أن القفز يعطي 
ما يكفي من القوة والضغط على الســاق وعضالت 
الفخذ ملنع ترقق العظام الذي يحدث مع تقدم السن.

وقال الدكتور غالني مونتغمري، من جامعة مانشستر 
متروبوليتان، التي أجرت التدريبات البسيطة على 14 
امرأة في اخلمسينات من العمر: “هذه احلركات سهلة 
حقــاً، وميكن أن تقــوم بها في املنــزل، ففي كثير من 
األحيان ال يكفي املشــي فقــط للحفاظ على صحة 
العظام، ونأمل أن يشــجع ذلك املزيد من النساء على 

ممارسة متارين عالية التأثير”.
وحصلت النساء خالل الدراســة على أفضل النتائج 
من خالل عملية القفز من األرض إلى أعلى، وتبع ذلك 
القفز من صندوق علوه 20 سنتيمترا لتحقيق ارتفاع 

أعلى.
ولم تقس الدراسة كثافة العظام ولكن تأثير الهبوط 
على األرض في أثناء التمارين كان كبيراً، حيث أشــار 
الدكتور مونتغمري إلى أن تأثيرات هذه التمارين تعادل 
“ربحاً صافياً” يبلغ نحو%2 من كثافة املعادن العظمية 
سنويا، وهو ما قد يكون كافًيا لدرء هشاشة العظام.

وقامت النســاء الالتي شــاركن في الدراسة بالقفز 
مرة واحدة كل أربع ثوان، ثــم تبادلن فترة راحة أطول، 

وبعدها قفزن كل 15 ثانية.
واقترحت الدراسة بناء على ذلك، إجراء 30 قفزة ثالث 
مرات في األســبوع، حيث أن هذا العدد قادر على منع 

هشاشة العظام، ويصبح أكثر فائدة للنساء.
وأشــار الدكتور مونتغمري إلى أن “هــذه التمارين لن 
تستغرق سوى دقيقتني، ولكن من األفضل تقليل فترة 

الراحة قدر اإلمكان”.
ويوضح اخلبراء أن كبار السن الذين يهتمون بصحتهم 
يجب أن يتحدثوا إلى الطبيب قبل البدء في إجراء هذه 

التمارين.

الرجال يتعافون من اإلنفلونزا أسرع من 
النساء

أكدت دراســة أميركية أن الرجال أســرع شــفاء من 
اإلنفلونزا عن النساء، برغم أنهم يشعرون مبعاناة أكبر 

عند إصابتهم باملرض.
وذكرت الدراسة ان ” مصطلح “إنفلونزا الرجال” أثبت 
صحته، وأن عددا من الرجال لديهم في الواقع أجهزة 
مناعية ضعيفة أكثر مما كان يفترض في السابق لكن 
هناك سبباً علمياً يجعل الرجال يتعافون مبعدل أسرع 

من النساء.”
واضافت الدراســة، انه “عــن طريق إصابــة الفئران 
احلية واخلاليا البشــرية املستخرجة من البشر الذكور 
بجرعة غير قاتلة من ساللة “إتش ١ إن١”، وهي ساللة 
من إنفلونزا “أ”. وتســببت هذه الســاللة اخلاصة من 
اإلنفلونزا، والتي تُعرف أيضا باسم “إنفلونزا اخلنازير”، 
فــي حدوث وباء عاملي بني عامي ٢٠٠٩-٢٠١٠ تســبب 
في وفاة أكثر من ١٨ ألف شــخص فــي جميع أنحاء 
العالــم”. ووجد العلمــاء أن الفئران الذكــور واخلاليا 
البشــرية أنتجت املزيد من عامل إصالح األنســجة 
والنمو املعروف باســم “أمفيروجلــني” عند اإلصابة 
بســاللة اإلنفلونزا، ويعتقد أن زيادة إنتاج هذا العامل 
فــي ذكور الفئران واخلاليا البشــرية الذكــور قد أتاح 
وقتاً أسرع للشفاء من ســاللة اإلنفلونزا، حيث وجد 
أن الفئران الذكور التي أنتجت معدالت أقل من عامل 

النمو لديها أوقات شفاء مماثلة للفئران اإلناث.

جمال ورقة وانوثة المرأة تجعلها البطل المحوري في اعمالي
الفنانة التشكيلية شمس السعدي للصباح الجديد:

بغداد - سمير خليل: 

تتنــوع اهتمامات واشــتغاالت 
املــرأة العراقيــة فهــي برغم 
مازالــت  القاهــرة  الظــروف 
املصاعــب  تتحــدى  صامــدة، 
عن  وتكشــف  ابداعاتها  وتنثر 
امكاناتهــا في شــتى اجملاالت، 
واثقة  بخطوات  ترسم طريقها 
مؤطرة بالعاطفة واحلنان والرقة 
والثقة،  والشــجاعة  والقــوة 
وهذه الصفــات تتوفر دوما في 

العراقية.
الفنانة التشــكيلية شــمس 
الوانهــا  وظفــت  الســعدي 
بكل  حواء  لترســم  وفرشاتها 
وترفهــا  فرحهــا  خلجاتهــا، 

وعاطفتها اجلياشة.
 شــمس الســعدي فنانة من 
ديالى، تتحــدث هناعن جتربتها 
وتوظيف  واإلنســانية،  الفنية 
عن  للتعبير  لوحاتهــا  معظم 

املرأةن تقول:
» املــرأة هي البطــل احملوري في 
اعمالي كونهــا تتمتع بصفات 
تناولتها  واالنوثة،  والرقة  اجلمال 
بالرســم فــي مواقف شــتى 
ومتعــددة باختــالف تعبيراتها 
وحركاتها التي متثل واقع احلياة، 
انســانية  في  امثلها  كذلــك 

حتمل مناجاَة مع النفس واظهر 
بخطوطــي ما فــي داخل املرأة 
من مشــاعر مرهفــة اوصلها 
الى املتلقي، وفي الوقت نفسه 
فان لوحتي ال تخلو من العنصر 
ان اظهره  الذي احرص  الذكوري 

ولو بشكل رمزي«.

* لكننا نشاهد وجوهاً حزينة 
للمرأة في بعض لوحاتك؟

» ليــس في جميعهــا، الوجوه 
التي ارسمها هي وجوه تعبيرية 
ســريالية، هناك امــرأة تبحث 
بعينها مــا حتمله لهــا احلياة 
وهناك وجــه المــرأة يعبر عن 
كوامــن النفــس الداخلية في 
مالمحهــا، العيــون التي تكاد 
تنطق باحلياة وبعض الوجوه غير 
هناك  واخلذالن،  لالنكسار  قابلة 
كبريــاء والبعض قــد جتد فيه 

البعد واللهفة واحلب ».

*هل انــت ربة بيت جيدة؟ وهل 
متارسني اعماالً منزلية يومية؟

 »طبعــاً، انــا ربت بيــت جيدة 
حالي حال أي امرأة اقوم بأعمال 
املنزل من ترتيب وتنظيف وطبخ 
وكذلك االهتمام بحديقة املنزل 
وزراعــة نباتات الزينــة والزهور 
وكذلــك االهتمام بطيور الزينة 

التي اقتنيها ». 

املرأة  واقــع  عن  *انطباعاتــك 
العراقيــة، هل تعيــش اوقاتاً 

طيبة ام العكس؟
» حقيقــة انا ارى العكس فهي 

من جميع  ومحاربة  مهمشــة 
اجلهات، املــرأة العراقية حتملت 
النظرة  احليــاة وحتملــت  عبء 
السلبية ما زاد اجلرح املاً وعمقاً، 
وفي كثير مــن االحيان فأن من 

يخطئ في حق املرأة ويســهم 
نفسها  املرأة  استالبها هي  في 
مسلوبة  ضعيفة  تكون  عندما 

االرادة ».

والنشاطات  بالفنون  *عالقتك 
االخرى كالرياضة مثال؟

» أحب كل شــيء يتعلق بالفن 
النحت  فانا رسامة لكني أحب 
واخلزف ايضا ولي بعض االعمال 
النحتية وكذلك امتهن اخلياطة 
واالشغال اليدوية، احب ممارسة 
الرياضة التي هــي من هواياتي 
املفضلــة فألى جانب الرســم 
كنت اشــارك فــي مهرجانات 

رياضية عدة«.

* ما امنيتك؟
» ان ينتشــر فني فــي الوطن 
العربــي والعبور نحــو العاملية 
البلد سياسياً  وان يستقر حال 
االنســان  يتمتــع  وان  وامنيــاً 
بحريته وينشر ثقافته احلضارية 

والفنية«.
خريجــة  الســعدي  شــمس 
وبكالوريوس  الفنيــة  التربيــة 
تربية للغة االجنليزية، اســتاذة 
فــي اجملال الفني، شــاركت في 
كثير من املعارض على مستوى 
الالد وخارجهــا و حصلت على 
ودروع  وميداليــات  شــهادات 
ولديهــا مشــاركة فــي لبنان 
الــوان(  منتــدى  )ســمبوزيوم 
للثقافــة والفــن واالدب وايضاً 
فــي معرض  لديها مشــاركة 

بصمات في مصر.
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متابعة الصباح الجديد: 
الكل مر في جتربة الشعور بالوحدة، 
إال أن هذا ال يعني بالضرورة أن األمر 

سيء.
 احــد املواقــع االلكترونيــة قــام 
من  رأي شمل مجموعة  باستطالع 
النســاء بشــآن ما يقمن به، حتى 
بالوحدة  يتمكّن من تقليل الشعور 

عندما يكن غير مرتبطات.
وكانــت النتيجــة ان هنالك حلوال 
لتخفيف الشــعور بالوحــدة، وأبرز 

هذه احللول 
-1اجعلــي تركيــزك ينصــب على 
صديقاتِك: عندما تكونني في عالقة 
عاطفية، غالبــاً ما تقضني معظم 
، ولكن عندما  وقتك مع شــريكك 
تكونني عزبــاء، يتيح ذلــك أمامك 
الفرصة كي تركزي أكثر على تعزيز 
عالقتــك مع صديقاتــك، قد تكون 
هذه الصداقات مــن أهم العالقات 

في حياتك.
-2اإلقدام على فعل كل ما حتبني من 
دون خجل ارسمي لوحة ، خصصي 
أكثر وقت ممكن ملمارســة الهوايات 
األهم  ولكن  التي حتبينها،  والعادات 

من كل ذلك، قومــي بذلك من دون 
اسمحي  الذنب،  أو  باخلجل  الشعور 
ملشــاعرك بأن تتحكم في قراراتك 
وتوجه حياتك، مــن املرجح أنك لن 
تشــعري بالوحدة الشــديدة إذا ما 
التي  النشاطات  مبمارسة  انشغلت 

حتبينها كثيراً.
حتبينها  التي  النشاطات  -3مارسي 
ال  معهم:  تستمتعني  أشخاص  مع 
تركزي فقط على ممارســة ما حتبني، 
بل قومي بذلك مع األشخاص الذين 
حتبينهم. وفي حني أنك ســتمرحني 
كثيراً مبجرد االنخــراط في هواياتك 
ضمن  ممارســتها  أن  إال  املفضلــة، 
سيضاعف  األصدقاء  من  مجموعة 
شعورك بالسعادة، اذ إنه، وبطريقة 
ما، تصبح الهوايات مميزة أكثر عندما 
تكونني صحبة أشــخاص حتبينهم. 
وينطبق األمــر ذاته على الرياضة، اذ 
ميكنك االنضمام إلى فريق هوكي أو 
ميكنك تكوين فريق من األشــخاص 
رياضة  ملمارســة  تعرفينهم  الذين 
ما. ال تهتمي كثيراً بطبيعة الفريق 
الذي أقحمت نفســك فيه، فاألهم 

من ذلك أن تقضي وقتاً ممتعاً.

-4اقــض بعض الوقــت مبفردك: قد 
يبدو األمر متناقضــاً مع النصيحة 
الســابقة، لكن ميكن للمرء القيام 
بــكال األمرين معاً. فــي حني يكون 
قضاء وقت ممتــع بصحبة األصدقاء 
في ممارسة نشــاط ما أمراً غاية في 
تخصيص  أيضــاً  مهــٌم  األهمية، 

بعض الوقت لنفســك. ستخلقني 
بذلك مســاحة خاصة، تسمح لك 
بتصفية ذهنك، والتواصل مع ذاتك، 
كما قد تتعلمني كيفية االستمتاع 
البقاء  مبفردك ففي احلقيقــة، يعد 
ملكافحة  طريقــة  أفضــل  مبفردك 

الوحدة.

-5املشاركة في أنشطة اجتماعية: 
فــي بعض األحيــان، أفضل طريقة 
للتوقف عن التفكير تكون من خالل 
العطاء ومساعدة اآلخرين. قد يكون 
ذلك من خالل النشاط االجتماعي أو 
التطوع؛ اختاري ما يناســبك. وعادة 
ما يكون هناك جانب سحري عندما 

تتمكنني من جتاوز نفسك والتفكير 
في حياتك فقــط، حيث يتيح ذلك 
لك الفرصة للتخلص من الشــعور 
بالوحدة، ليسود احلب في كل مكان. 
كما أن مثل هذه النشاطات جتعلك 
ما  بكل  مرتبطــة  بأنك  تشــعرين 
حولك. ففي  أقل تقدير، لن تشعري 

بأنك شخص سلبي وفاشل.
نفســك  واحترمي  ذاتــك  -6أحبي 
هذه  تعزيز  ميكنــك  كيف  وقدريها: 
بســاطة،  بكل  داخلك؟  الســمات 
التقدير  تســتحق  بأمــور  قومــي 
أسنانك،  تنظيف  ميكنك  واالحترام. 
احلضور فــي الوقت احملــدد للعمل، 
وتكريس  لــك،  صديــق  مســاندة 
ثقتك بنفســك. فــي احلقيقة، من 
الضــروري أن تخصصي وقتاً وجهداً 
لتعزيز مشاعر احلب جتاه ذاتك، فأنت 
تستحقني ذلك، وعملك على ترسيخ 
هــذه الصفــات في شــخصيتك 
أهميتك.  تدركني مدى  ســيجعلك 
أكثر  ســتصبحني  لذلــك،  نتيجة 
تصاحلاً مع نفســك وستستمتعني 
بالوقــت الــذي تقضينــه مبفردك، 

وسيتبدد الشعور بالوحدة لديك.

-7قومي بأشــياء جديدة ال تشعرك 
بالضــرورة بالراحة: هل كانت هناك 
ترغبني فــي جتربتها  رياضة كنــت 
ولكنــك خائفة من ذلــك؟ ال بد أن 
تتحــدي نفســك للمضــي قدماً، 
والتحول إلى شخص مرح وممتع. في 
األثناء، ميكنك املشاركة في الدروس 
أنك لست  تعتقدين  التي  التدريبية 
جيدة مبــا فيه الكفايــة حلضورها؛ 
ألنك قادرة على ذلك. يتطلب اإلقداُم 
على ممارســات جديدة قــد ال تكون 
قــدر كبير من  مريحــة تخصيَص 
الطاقة الذهنيــة، ولن تكوني قادرة 
حتى على التفكير في حقيقة أنك 

وحيدة.
-8خلــق بيئة إيجابيــة: هذا اجلانب 
مثير لالهتمام لم أفكر فيه سابقاً. 
فقط تأملي فــي غرفتك أو الغرفة 
التي تقضني فيهــا وقتاً طويالً. هل 
زيني  تبعث في نفسك الســعادة؟ 
اجلدران ببعــض العبارات امللهمة أو 
بعض األعمــال الفنية التي جتعلك 
ســعيدة. في بعض األحيان ميكن أن 

تؤثر بيئتنا احمليطة على نفسيتنا. 

للنساء طرق لتخفيف الشعور بالوحدة

شمس السعدي مع أحد أعمالها

متابعة الصباح الجديد:
املشكالت  من  اليدين  جفاف 
تواجههــا  التــي  القويــة 
كنِت  وإن  بخاصــة  الفتيات، 
عاجلة،  ملناســبة  حتّضريــن 
وحتتاجــني لـــ مرّطــب قوي 
ناعمة  يــد  للحصــول على 
من  العســل  يُعد  وأنثويــة. 
أفضل املواد التي ميكن وضعها 
مــع اخللطــات الطبيعية لـ 
تقشــير اليدين، فهو يحتوي 
على دهــون صحيــة ترّطب 
بشــرتِك اجلافــة، وبروتينات 
تغّذي يديِك، كما يحتوي على 
مضادات أكسدة تسمح جللد 

البشرة بالتنّفس.
والليمون  العســل  ماســك 

طريقة التحضير:
عســل  كبيــرة  ملعقــة   –
وملعقــة صغيــرة عصيــر 
ليمــون. اخلطــي كالًّ مــن 
العســل مع عصير الليمون، 
بشــرة  على  اخلليط  وضعي 
يديِك. اتركــي اخلليط ملدة 5 

دقائق ثم اشطفي يديِك باملاء 
الفاتر.

والغليسرين  العسل  ماسك 
وماء الورد طريقة التحضير: 

– ملعقــة صغيــرة عســل 
غليســرين  صغيرة  وملعقة 
ورد  مــاء  كبيــرة  وملعقــة 
اخلطي املكونات مع بعضها، 

وضعيها على يديِك.
اليد  قّفازات  ارتدي  مالحظة: 
البالســتيكية ثــم اتركــي 
اخلليط ملدة 15 دقيقة واخيرًا 

أزيلي اخلليط باملاء الفاتر.
الزيتون  وزيت  العسل  ماسك 

طريقة التحضير: 
– ملعقــة صغيرة عســل و 
ملعقة صغيرة زيت زيتون و3 
اخلطي  حليب  كبيرة  مالعق 
في  بعضها  مــع  املكونــات 

وعاء.
ضعــي اخلليط على بشــرة 
يديــِك، واتركيه ملدة 15 – 20 
دقيقــة, أزيلــي اخلليط باملاء 

الفاتر.

العسل لنعومة
 فائقة لليدين

لجمالِك سيدتي

دراســـات لهن
دراســات لهن

متابعة الصباح الجديد: 
بتحديد شكل اجلسم  ترغب  ملن 
اللجوء  تفضل  وال  ونحته،  لديها 
إلى العيــادات التجميلية، نطرح 
الطبيعية  الطــرق  أهم  لك هنا 
على  واحلصــول  القــوام  لنحت 

اجلسم املثالي وهي:
طرق طبيعية لنحت اجلسم:

- الرياضة: وخاصة الرياضة التي 
تركز على املناطق التي تتركز بها 

الدهون في جســم األنثى، مثل 
البطن واألرداف واخلصر.

- العادات الغذائية: ألن الغذاء مبا 
يحوي هو أســاس تكوين شكل 

اجلسم.
- مشــروبات التنحيــف: وهــي 
حرق  على  تســاعد  مشــروبات 
الدهون املستعصية في اجلسم، 
مثل مشــروب الزجنبيــل واخليار 
والنعنــاع، وهــي مفيــدة فــي 

تخليص اجلســم من الســموم، 
وتســاعد في حــرق الدهون في 

اجلسم.
- خلطات لنحت اجلسم: تساعد 
خلطــات التنحيــف على حتديد 
القوام من خالل شــد البشــرة، 
املترهلة  املناطق  في  فعالة  وهي 
في اجلسم وأهمها خلطة الزيوت 

السبعة.
- مكونات اخللطة: زيت الهندباء-

زيتون  زيت الشــاي األخضر-زيت 
– زيت املرمية – زيت البابوجن-زيت 

الزعتر-زيت احللبة.
- طريقة اخللطة:

الســبعة  الزيوت  تخلط جميــع 
مبقادير متساوية وحتفظ في قارورة 
زجاجيــة، ثم تســتعمل اخللطة 
لدهن املناطق املراد نحتها وشدها 
يومياً، وتكرر اخللطة حلني احلصول 

على نتائج مرضية. 

متابعة الصباح الجديد : 
اليابانيون  صمم خبــراء التقنيــة 
روبوتاً حديثاً، يقوم بجزئيات مهمة 
من األعمــال املنزلية لربات البيوت، 
وميكــن شــراؤه أو اســتئجاره في 

املستقبل القريب.
 Mira“ وابتكر العاملون في شــركة
آلياً  جهــازاً  اليابانيــة   ”Robotics
أطلقت عليه تسمية “Ugo”، ميكنه 
تعليــق وطي الثياب بعد غســلها 

وتنشيفها.
وجرب اخلبــراء عمل “Ugo”، الذي ما 
يزال اآلن قيــد التطوير، فوجدوا أنه 
ما يزال محتاجاً لتدخل من اإلنسان 
ونشــر  الطي  جزئيات  بعــض  في 

األلبسة بعد غسيلها.

فــي طرح  تأمل  الشــركة  لكــن 
الروبوت اجلديد في القريب العاجل، 
ويريح  كاملة  باملهمــة  يقوم  لكي 
من  العامالت  والنساء  البيوت  ربات 
القيام ببعض األعمال املنزلية التي 

تأخذ جهداً ووقتاً كبيرين
ويســتطيع الروبوت “Ugo” رفع وزن 
يصل إلى 1.5 كيلوغرام فقط. ومع 
ذلك، يشــير املطورون إلى أن اإلنتاج 
التجاري للجهاز قد يختلف بشكل 
كبيــر عــن االمنــوذج التوضيحي 
الــذي صمموه، ليكون قــادراً على 
حمل أشــياء كبيرة كمالءات أسرة 
النــوم وغيرها من األغطية املنزلية 
واملناشــف الرطبــة الثقيلة، التي 
يصل وزنها حتى 3 أو 5 كيلوغرامات.

متابعة الصباح الجديد: 
حث مسؤولون صحيون في الواليات 
املتحــدة، أطباء البــالد على توخي 
اليقظة إزاء نوع نادر من الســرطان 
يرجح أن يكون مرتبطاً بعمليات زرع 

الثدي لدى النساء.
وبحســب األرقــام الطبيــة، فــإن 
احلشوات التي تســتعمل ألجل زرع 
أو تكبير الثدي تــؤدي إلى ظهور ما 
يعرف بـ«ورم اخلاليا الكبيرة املتحولة 
اللمفاوي« وهو نوع من ســرطانات 

الدم.
وال ينــدرج هــذا الســرطان ضمن 
سرطان الثدي، ويقول خبراء الصحة 
إنــه يؤثر على كريــات الدم البيض، 
فضالً عن إضعاف اجلهاز املناعي لدى 

املرأة التي خضعت للعملية.
وأوردت إدارة الغذاء والدواء األميركية، 
يوم األربعاء، في رسالة إلى مقدمي 
زيادة  تريد  أنهــا  الصحية،  اخلدمات 
الوعي بشــأن عمليات زراعة الثدي، 
على وفق ما نقل موقع »ذا إنسايدر«.

الصحيــة  الهيئــة  وأوضحــت 
األميركيــة أن عــدد املصابات بهذا 
 3817 النوع من السرطان وصل إلى 
أي امرأة واحــدة من بني كل 30 ألف 
امــرأة خضعن للعمليــة اجلراحية 

املثيرة للجدل.
ويقول األطباء إن على النساء الالئي 
خضعن لهــذه العملية اجلراحية أن 
يســارعن إلى احلديث مــع الطبيب 
إذا رصــدن أي أمر غيــر مألوف على 

مستوى الصدر.

وتقر الطبيبة اخملتصــة في جراحة 
الثدي، ديانا أتــاي، إن األطباء ما زالوا 
يجهلــون أمــوراً كثيرة بشــأن ورم 
اخلاليا الكبيــرة املتحولة اللمفاوي، 
يزيد مــن تعقيد مهمة  وهذا األمر 

العالج.
والــدواء  الغــذاء  إدارة  وانتبهــت 
بني  العالقة  هــذه  إلى  األميركيــة 
النادر  والســرطان  الثــدي  عمليات 
2011، ومت إجــراء عــدد من  ســنة 

البحوث األكادميية اإلضافية.

طرق طبيعية لتنحيف الجسم

تقنية يابانية تحل مكان ربات البيوت

سرطان »نادر« بسبب عملية تجميل



لندن ـ وكاالت:
كشــف األرجنتينــي ســيرجيو 
أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، 
عن الطموح الذي يهدف لتحقيقه 
هذا املوســم مع الســيتي.وقال 
أبرزتها  تصريحــات  فــي  أجويرو، 
البريطانية:  »ميــرور«  صحيفــة 
»الوصــول إلــى هــذه املرحلــة 
احلاسمة من املوسم مع امتالكنا 
فرصة الفوز بـــ4 ألقاب، يعني أن 

الفريق يقدم موسًما ممتازًا«.
وأضــاف: »أمتنى أن أحصد األلقاب 
الـــ 4  )الــدوري اإلجنليــزي ودوري 
األبطــال وكأس الرابطــة وكأس 
إجنلترا(، وأعلم أن هــذا اإلجناز لم 
يتحقق من قبل، ولكننا نســعى 
لكتابــة التاريخ«.وتابع: »الرحيل؟ 
مانشستر ســيتي فريق من فئة 
األبطال ويقــوده مدرب بطل، ماذا 

ســأريد غير ذلــك؟.. أنا ســعيد 
للغاية مع الســيتي، وال أفكر في 

املغادرة«.

وواصــل: »أنا في نــادٍ رائع يعتني 
دائًما بالالعبني. لقد رأيت هذا األمر 
منذ اليوم األول لي مع مانشستر 
ســيتي«.وأكمل: »عقب االعتزال؟ 
مــا زلت ال أعــرف ماذا ســأفعل 
عندما أنتهــي من اللعب، لكنني 
سأســتمر في عالم كرة القدم«.
أحلم  احلالي  الوقــت  »في  وأردف: 
بحصد األلقاب مع الســيتي في 
كل موســم، وهذا هــو التحدي 

الرئيسي لي«.
متثال  احتمالية صناعــة  وحــول 
له في مانشســتر ســيتي عقب 
االعتزال، علق أجويــرو: »ال أعرف، 
ولكــن أعتقد أنني ســأبدو غريًبا 
جًدا. ورمبا ســيكون األمــر مبالًغا 
فيه، كما أن كل هذه األشــياء ال 
تعتمد علي. أنا فقــط أريد الفوز 

بالبطوالت وتسجيل األهداف«.
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العواصم ـ وكاالت:

أبدى الســنغالي ســاديو ماني، 
قبل  ليفربول، حماسا كبيرا  جنم 
صــدام الريدز مع بايــرن ميونخ، 
يــوم غٍد الثالثاء، فــي ذهاب ثمن 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا. وقال 
مانــي، فــي تصريحــات أبرزتها 
صحيفة »بيلــد« األملانية: »بايرن 
كان قريًبا في املوسم املاضي من 
بلوغ املباراة النهائية على حساب 
كان  امليرجني  ولكــن  مدريد،  ريال 

منافًسا صلًبا«.
 وأضاف: »لألســف، نحــن أيًضا 
مررنا بسيناريو مشابه في املباراة 
الريــال، واآلن يأتي  النهائية أمام 
والبايرن  ليفربــول  بــني  الصدام 
في ثمــن النهائي«.وشــدد على 
الدافع حاليا  أن فريقه يســتمد 
من الهزمية التي تعرض لها أمام 
ريال مدريد في نهائي النســخة 
املاضيــة..  وتابع: »بالنســبة لي 
اللعب فــي نهائــي دوري أبطال 
أنا  ولذلــك  أوروبــا كان حلًمــا، 
متحفز للغايــة من أجل الذهاب 
هناك مجددًا، وحصد اللقب هذه 

املرة«.
ليفربول خســر نهائي  أن   يذكر 
املاضي  املوسم  في  األبطال  دوري 
أمام ريــال مدريــد بنتيجة 3-1، 
وكان ماني صاحــب هدف الريدز 

الوحيد.
من جانبه، قال الســلوفيني يان 
أوبالك، حارس أتلتيكو مدريد، إنه 
»ســعيد« باالنتصار الذي حققه 
الفريق بهدف نظيف خارج الديار 
على رايو فاليكانو، أول أمس، في 
اجلولــة الـ24 لليجا، فــي مباراة 

»صعبة«.

في حني شــدد على ضــرورة أن 
يلعــب الفريــق »بــدون خوف«، 
اإليطالي  يوفنتوس  يواجه  عندما 
بعد غٍد األربعــاء ، في ذهاب ثمن 

نهائي دوري األبطال.
وكان أوبــالك أحــد أبــرز العبي 
أمام  »ديربي« مدريد،  األتليتي في 

رايو، خالل الشــوط األول بعد أن 
من  خطيرتني  لفرصتــني  تصدى 
جانب أصحاب األرض.وقال احلارس 
الســلوفيني في تصريحات بعد 
املبــاراة التــي احتضنها ملعب 
)فاييــكاس( »مواجهــة الديربي 
وصعبة.  للغاية،  متكافئة  كانت 

رايو يقاتل من أجــل البقاء، وكنا 
بداية  األمــور قبل  ندرك صعوبة 
املباراة. حققنا ما جئنا من أجله، 
ويجب أن نكون ســعداء بالنقاط 
جدا  »ســعيد  الثالث«.وأضــاف 
بعودة دييجو كوستا. كنا ننتظر 
لنا  عودته، ألنه ميثل إضافة قوية 

بــكل تأكيد. سيســجل أهدافا 
كثيرة فيما تبقى من املوسم«.

كما تطــرق أوبالك للحديث حول 
املواجهــة املقبلــة التي وصفها 
بـ«األهم هذا املوسم«، مساء بعد 
غٍد أمام يوفنتوس اإليطالي، على 
ملعب )وانــدا ميتروبوليتانو(، في 

ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
»املباراة  الصــدد  هــذا  في  وقال 
املقبلة هي األهم باملوسم. يجب 
أن ندخلهــا بهدوء وبثقة وإظهار 
بدون  نلعب  أن  يجب  شخصيتنا. 
أي خــوف ألن فــرص الفريقــني 
يتطلــع  وكالهمــا  متســاوية، 
أن نكون  للتأهل للنهائي، وعلينا 

أقوياء ذهنيا«.
كريســتيانو  البرتغالي  وحــول 
أحد  »كريســتيانو  قال:  رونالدو، 
أفضــل العبــي العالــم، وأحب 
الالعبني.  من  النوع  هذا  مواجهة 
بالنســبة لي، أنتظر هذه املباراة 
بشــغف كبيــر. في مثــل هذه 
املباريــات، ال يهم كثيــرا حالتك 
قبلها أو النتائــج التي حققتها 

في السابق«.
في حــني، وجه تومــاس توخيل، 
املدير الفني لباريس سان جيرمان، 
حتذيرًا لبرشلونة،  قبل مواجهته 
مع مضيفه أوملبيك ليون، يوم غد، 
في ذهــاب دور الـ16 لدوري أبطال 
أوروبا.وقال توخيل، في تصريحات 
حول  »ليكيب«،  صحيفة  أبرزتها 
الفرنســي:  الفريق  فوز  إمكانية 
أوملبيك  وضــوح،  وبــكل  »نعم.. 
ليون قادر على إسقاط برشلونة، 
بالنســبة لي ليس هناك شك«.
»ليون  األملانــي:  املــدرب  وأضاف 
املباريات  في  الظهور  يســتطيع 
الكبيــرة، اللعــب أمامه مهمة 
معقدة للغاية.. لديه اإلمكانيات 
منافســة  على  تســاعده  التي 

برشلونة«.
وليــون هو الفريــق الوحيد الذي 
هزم ســان جيرمان، فــي الدوري 
الفرنســي هذا املوســم، عندما 
تغلــب عليــه )2-1( قبــل نحو 

أسبوعني.

أوبالك يترقب مواجهة يوفنتوس بشغف كبير

طعنة الريال تحفز ماني قبل موقعة ميونخ.. غدًا

ماني

أجويرو

أبو ظبي ـ وكاالت:
يستهل منتخب اإلمارات األوملبي ، معسكره الداخلي 
بدبي الذي يســتمر حتى 18 شــباط اجلاري.ويستعد 
املنتخب املغربــي، في احملطة التحضيرية اخلامســة 
للمشــاركة في التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى دورة 
األلعاب األوملبية طوكيو 2020، والتي ســتنطلق خالل 
آذار املقبل.ويخوض »األبيض« اإلماراتي األوملبي، مباراة 
ودية مع نظيره الصيني، اليوم االثنني، على ملعب نادي 
شــباب األهلي.وتضم قائمة منتخب اإلمارات األوملبي 

ملعسكر دبي، 24 العًبا، وهم:
خالد محمد البلوشــي )العني(، ماجد راشــد احملرزي، 
)احتاد كلباء(، خالد عبد الرحمن البلوشــي )بني ياس(، 
زايــد عبد اهلل بريك، أحمد فــوزي جوهر، عبد الرحمن 
عبد اهلل العامري، محمد عمر العطاس، خليفة مبارك 
احلمادي، عبد اهلل إدريس احلمادي )اجلزيرة(، محمد علي 

شاكر )عجمان(، جاسم يعقوب البلوشي )النصر(.
ماجد سرور )الشــارقة(، إسماعيل خالد خميس، عمر 
أحمد ســالم، خلفان حســن النوبي وأحمد عبد اهلل 
جميل )شــباب األهلي(،  محمد حســن الشامسي، 
محمد راشــد احلمادي، أحمد راشــد احملرزي، طحنون 
الزعابــي، منصــور إبراهيــم احلربي وخالــد إبراهيم 
الظنحاني )الوحدة(، علي صالح، فارس خليل املرزوقي 

)الوصل(.

روما ـ وكاالت:
متكــن التركي هــاكان كالهاجنولو، جنــاح ميالن، من 
تســجيل أول أهدافه مع الروســونيري فــي الدوري 
مليالن  الثاني  الهــدف  كالهاجنولو  اإليطالي.وســجل 
في مرمى أتاالنتا، في املبــاراة التي انتهت بفوز ميالن 

بنتيجة )3-1(، باجلولة 24 من الكالتشيو.
وفشل هاكان في تســجيل أي هدف في الـ21 مباراة 
التي لعبها مع ميالن، بالــدوري اإليطالي منذ انطالق 
موســم )2019/2018( اجلــاري، فيما قــدم 3 متريرات 

حاسمة في تلك املدة.

القاهرة ـ وكاالت:
قال أحمد قناوي، املدرب العام للنادي اإلســماعيلي، 
إن النادي قرر قيد احلارس الناشئ أمين رجب، والالعب 
إبراهيم عبد اخلالق، في قائمة الفريق اإلفريقية، الفتا 
إلى أنه مت استبعاد احلارس محمود رضا بسبب الرؤية 
الفنية.وأضــاف قناوي »تعاهدنا علــى بذل قصارى 
جهدنا جميعا لتحقيق الفوز خالل املباريات املقبلة 
إلسعاد جماهير اإلسماعيلي ولوضع الدراويش على 

قمة الكرة اإلفريقية كما كان من قبل«.
وكان اإلسماعيلي أرســل التماًسا لالحتاد اإلفريقي، 
مــن أجل اســتكمال قائمة الفريق، ال ســيما بعد 
قرار عودتــه لدوري أبطــال إفريقيا.وتضــم قائمة 
اإلســماعيلي اإلفريقية، 28 العبــا، وكان يتبقى له 
مقعــدان، وبعد قبــول االلتماس املقــدم من إدارة 

اإلسماعيلي، مت قيد العبني الستكمال القائمة.
يذكر أن اإلســماعيلي خاض مباراتني في البطولة، 
التونســي،  واإلفريقي  الكوجنولــي،  أمام مازميبــي 

وخسرهما.

أولمبي اإلمارات 
يواجه الصين وديا

كالهانجولو يفتتح رصيد 
أهدافه بالكالتشيو

اإلسماعيلي يستكمل 
القائمة اإلفريقية
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باريس ـ وكاالت:

كيليان  الصاعــد  الفرنســي  حقق 
باريس ســان  نادي  مهاجــم  مبابي 
على  آخر  تفوقاً  الفرنســي  جيرمان 
كبــار املهاجمــني الهدافــني فــي 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا، مما 
نحو  الصاروخي  صعــوده  يعكــس 
النجومية واستعداده إلعتالء صدارة 
سلم الهدافني على الصعيد القاري.
واصبح مبابي افضل هداف في تاريخ 
مســابقة دوري أبطال أوروبا في سن 
العشــرين عاماً بعد خوضه مباراته 
الرابعة والعشــرين علــى الصعيد 
القــاري امــام مانشســتر يونايتد 
أبناء  انتهــت بفوز  والتي  اإلنكليزي، 
العاصمــة الفرنســية بهدفني دون 
مقابل سجلها بريسنيل كيمبيمبي 
مبابــي  وكيليــان   )53 )الدقيقــة 

)الدقيقة 60(.
ويعتبر الهدف الذي ســجله مبابي 
على احلارس اإلســباني دافيد دي خيا 
هو الهدف الرابع عشر خالل مشواره 
الكروي فــي مســابقة دوري أبطال 
أوروبا ، وهو املشوار الذي بدأه مع نادي 
موناكو ثم باريس سان جيرمان، الذي 
انتقل لصفوفه في صيف عام 2017.

و لم يسبق ألي مهاجم من الهدافني 
الكبار في مسابقة دوري  التاريخيني 
أبطال أوروبا ان جنح في سن العشرين 
مبواصلة إحرازه لألهداف حتى مباراته 
الرابعة والعشرين، مبن فيهم أفضل 
هداف فــي تاريخ البطولة البرتغالي 
رونالــدو مهاجم نادي  كريســتيانو 
يوفنتوس االيطالي ، والذي لم يسجل 
أي هدف في ســن العشرين مكتفياً 
بتسجيله هدفني فقط بعد مرور 24 
مباراة قارية ، وذلك عندما كان العباً 
يونايتد،  مانشستر  نادي  في صفوف 
التهديفي  رصيــده  يرتفــع  ان  قبل 

ويصل إلى 121 هدفاً حالياً.
وبــدوره األرجنتيني ليونيل ميســي 
نادي برشــلونة اإلســباني  مهاجم 
وثانــي افضــل هــداف فــي تاريخ 
البطولة قد اكتفى بتسجيل هدفني 
فقط عندما كان يبلغ من العمر 20 
عاماً ، فيما كان قد أحرز 11 هدفاً في 
والعشــرين  الرابعة  القارية  مباراته 
بقميص ناديه الكتالوني قبل ان يرفع 

رصيده التهديفي إلى 107 أهداف.
اما اإلسباني املعتزل راؤول غونزاليس 
، فقــد ســجل هدفــني في ســن 
العشــرين عاماً مع نادي ريال مدريد 
اإلســباني، حيث كان قد سجل 10 
اهــداف بعد خوضــه 24 مباراة في 

البطولة.. وفي اســتعراض صحيفة 
»ماركا« اإلســبانية لتاريخ الهدافني 
األبرز فــي دوري أبطــال أوروبا ، فإننا 

جنــد 13 هدافاً ســجلوا أهدافا اقل 
مما ســجله مبابي في سن العشرين 
عاماً، ماعدا ثالثــة مهاجمني فقط 

كان لهــم رصيد أعلــى من رصيده 
عند املبــاراة الرابعة والعشــرين ، و 
هــم الهولندي رود فان نيســتلروي 

)18 هدفاً( و األوروغوياني إدينســون 
كافاني )15 هدفاً( و اإليطالي فيليبو 

اينزاغي )16 هدفاً(.
اجلدير ذكره بأن مبابي لم يســبق له 
أوروبا حتى  أبطــال  دوري  إحراز لقب 
اآلن ، إذ كانــت افضــل إجنازاته في 
هذه املســابقة بلوغه املربع الذهبي 
مع نــادي موناكــو الفرنســي في 
موسم )2016-2017( قبل ان يتعرض 
لإلقصاء على يد يوفنتوس اإليطالي.

من جانــب اخر، أعلنت رابطة الدوري 
أنها انضمت  القدم،  الفرنسي لكرة 
لدعــوى قضائيــة ضد مــن قاموا 
اجلدران  على  عبارات مسيئة  بكتابة 
ضد كيليان مبابــي، مهاجم باريس 

سان جيرمان.
 ومت اكتشاف تلك العبارات في إحدى 
محطات مترو العاصمة الفرنســية 
يوم الثالثــاء املاضي، ما دفع الرابطة 
الدولية ملكافحة العنصرية ومعاداة 
الســامية للتقــدم بشــكوى.ولم 
يتم الوصول ملن قامــوا بكتابة تلك 

العبارات.
وأضافت رابطة الدوري الفرنسي في 
بيان: »ســتنضم الرابطــة للدعوى 
الدولية  الرابطة  قبــل  املرفوعة من 
ومعــاداة  العنصريــة  ملكافحــة 
السامية ضد من قاموا بكتابة هذه 

رابطة  »تديــن  العبارات«.وتابعــت: 
الــدوري الفرنســي هــذه الكتابات 
كيليان  استهدفت  والتي  العنصرية 
العمر  من  البالغ  مبابي«.واملهاجــم 
20 عامــا أحــد أبطال فوز فرنســا 
بــكأس العالــم 2018 في روســيا، 
وســجل هدفه الرابع فــي البطولة 
خالل االنتصــار 4-2 على كرواتيا في 

النهائي.
ويتمنــى كيليان مبابــي جنم باريس 
ســان جيرمان، إقصاء برشلونة، من 
بطولــة دوري أبطــال أوروبا، على يد 
مبابي، خالل  الـ16.وقــال  بدور  ليون 
تصريحاته إلذاعة »RMC« الفرنسية: 
»نحن ســوف نشــجع ليون يوم غٍد 
ضد برشلونة«.وأضاف: »أريد أن تصل 
األندية الفرنسية ألبعد نقطة ممكنة 

في البطولة األوروبية هذا املوسم«.
وســُيقام لقــاء الذهاب بــني ليون 
وبرشــلونة يوم 19 شباط اجلاري، في 
معقل الفرنســيني »بــارك أوملبيك 
ليون«، في حني لقاء اإلياب ســيكون 
في معقل البارســا »كامب نو«، في 
13 آذار املقبل.وقــاد مبابي البي أس 
جي، لتحقيــق االنتصار بهدفني من 
دون رد، على مانشســتر يونايتد في 
ذهاب دور الـ16 من ذات األذنني،  ليضع 

بطل فرنسا قدًما في ربع النهائي.

مبابي أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا في سن 20 عامًا
ثالثة مهاجمين فقط كان لهم أعلى من رصيده بعد 24 مباراة قارية

تقرير

مبابي

10:30 مساًء

10:30 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ مان يونايتد

روما ـ بولونيا

كأس االتحاد اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

مدريد ـ وكاالت:
أكد إرنستو فالفيردي، املدير الفني 
أن فريقه ســُيظهر  لبرشــلونة، 
أفضل ما لديه في املباريات املقبلة، 
مشــيرًا إلى أن االنتصــار بهدف 
نظيف ضد بلــد الوليد، في إطار 
الليجا، ال مينحــه الرضا املطلوب.
وقال فالفيــردي، خالل تصريحات 
"لم  نقلتهــا صحيفــة مــاركا 
نتحرك بالسرعة املطلوبة، اخلصم 
غير خططنا، وبرغم حصولنا على 
املزيد من الفرص، لكن حارس بلد 

الوليد ظهر بشكل رائع".
األول لم  الشــوط  وأضاف "فــي 
مرمى  نحــو  قــوة  بكل  نندفــع 
اخلصم، لكن في الشــوط الثاني 

ظهرنا بشكل أفضل، كنا نتمنى 
خــوض مواجهــة ســهلة، لكن 
جيد".وتابع  وضع  في  كان  اخلصم 
"أرى أن الفريق الكتالوني مستعد 
لتقدمي أفضل مــا لديه، أعلم أننا 
لدينــا 4 مباريات مهمــة، ولكننا 
ســنذهب خطــوة بخطوة".وعن 
بيكيه، أوضح "لقــد لعب مباراة 
رائعة، ميكنه الصمود بشكل جيد 
ضد هــذا اجلهد، ولذلــك أفضل 
االعتماد عليه، هــو أعلن اعتزاله 
الدولــي، ولذلــك ال يُعاني من أي 

استنزاف".
وأردف "آرثــر ميلــو العــب مهم 
بالنسبة لنا، ولكن علينا الظهور 
بنفس املســتوى في ظــل غيابه، 

يجب علينا اختيار أفضل 11 العًبا 
ملعركــة ليون فــي دوري األبطال، 
لدينا 4 العبــني يحملون بطاقات 

صفراء".
وواصــل "فيرمايلني العب عظيم 
ويظهــر بــأداء رائع دائًمــا، لكن 
اإلصابــات أرهقته، نحن ُســعداء 
بوجوده فهو في أعلى مستوياته".
ونوه "كيفن برينــس بواتينج جاء 
ملساعدتنا في هذا الوقت الصعب 
من املوسم، هو يســاعدنا ونأمل 
أن يُقــدم األفضــل".وأمت "ليونيل 
ميســي؟ ال أعاني إذا أهدر ركالت 
جزاء، خاصــة وأنني كنت مقتنًعا 
بأنه سيسجل الركلتني، وهو آمن 

في أي عمل يقوم به".

فالفيردي: ال أعاني من إهدار 
ميسي لركالت الجزاء

أجويرو يخطط لدخول التاريخ بضربة رباعية

مكسيكو ـ وكاالت:
انتزع البرازيلي لوكاس دي جراســي 
نصــرا فــي األمتــار األخيــرة في 
نهايــة مثيرة لســباق املكســيك 
ببطولة العالم لســباقات فورموال 
ئي للســيارات الكهربائيــة الليلة 
املاضية، فيما عاد البلجيكي جيروم 
دامبروســيو لصدارة الترتيب العام.

األملاني باســكال فيرالين  وتصــدر 
الســباق بعد انطالقه من املقدمة 

في ســباق توقــف بعــد أقل من 
خمــس دقائق على بدايتــه عندما 
تعــرض البرازيلي نلســون بيكيت 
فيرالين  وكان  كبيــر.  حلــادث  اإلبن 
في الصــدارة أيضا عقــب انطالق 
الســباق مرة أخرى لكنه استهلك 
الكثيــر من الطاقــة وهو في وضع 
دفاعي خــالل اللفة األخيرة ضد دي 
جراسي واستنفد طاقته قبل أمتار 
من خط النهايــة ليتجاوزه البطل 

الســابق ويفوز مع فريقه أودي على 
حلبــة هرمانوس رودريجيــز.. وقال 
دي جراســي وهو رابع فائز مختلف 
في أربعة ســباقات "أعتقد أن هذا 
السباق هو األفضل لي في فورموال 
ئي. إنه شيء ال يصدق. فيرالين كان 

مراوغا وأبدل اجتاهاته كثيرا".
وعوقــب فيراليــن ســائق فريــق 
ماهينــدرا، وهــو واحــد مــن عدة 
 1 فورموال  في  ســائقني ســابقني 

ينافســون في سلســلة سباقات 
الســيارات الكهربائيــة، بخصــم 
خمس ثوان من زمنــه بعد النهاية 
في  احللبة  ملســار  مخالفة  بسبب 
املركز  من  ليتراجــع  األخيرة،  اللفة 

الثاني إلى السادس.
البرتغالي  صعــود  إلــى  ذلك  وأدى 
إلى  داكوســتا  فيلكس  أنطونيــو 
الثاني مع فريــق بي.إم.دبليو  املركز 
أندريتي في حني احتل السويســري 

مع  الثالث  املركــز  مورتــارا  إدواردو 
فنتوري.

الرابع بعد  املركز  دامبروسيو  واحتل 
ليســتعيد   ،19 املركز  انطالقه من 
صــدارة الترتيــب العــام برصيــد 
53 نقطــة بفارق ســبع نقاط عن 
والبريطاني   46 الذي ميلك  داكوستا 
ســام بيرد املتصدر الســابق الذي 
تراجــع للمركز الثالــث برصيد 45 

نقطة.

ماســا،  فيليبي  البرازيلي  وحصد 
الســابق  ووليامز  فيراري  ســائق 
فــي فورموال 1، أولــى نقاطه في 
فورموال ئــي بحصوله على املركز 
الثامــن مــع فنتوري، وهــو فريق 
يتخذ من موناكو مقرا له وتقوده 
وولف.ويتصدر  سوزي  البريطانية 
ماهينــدرا ترتيب الفرق برصيد 83 
نقطة مقابــل 73 لفيرجني الذي 

يضم البريطاني بيرد.

دي جراسي يفوز بسباق المكسيك



بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مديراملركز الوطني لرعاية 
القدم،  بكرة  الرياضية  املوهبة 
يستعد  فريقه  ان  رؤوف،  بسام 
افتتاح  حفل  في  للمشــاركة 
ملعب الراحل علي كاظم الذي 
البدنية  التربية  دائرة  شــيدته 
فــي وزارة الشــباب والرياضة 
علي  الراحــل  ملعب  مجــاور 
ان  مضيفا  شــهاب،  حســن 
نقلة مهمة  امللعب ســيكون 
التحتية  البنــى  توســيع  في 

احلديثة.
اســتعراضاً  هنالك  ان  وذكــر 
باملناســبة  كبيــراً ســيكون 
ستشــارك فيــه فــرق املركز 
الوطنــي لكرة القدم في االيام 
القليلة املقبلة، وسيتم تهيئة 
اجل  من  للمناســبة  الالعبن 
حيث  اجناحها،  في  املشــاركة 
املناسبة عزيزة على الرياضين 
افتتــاح ملعب جديد  وهي  اال 
اســم  القــدم يحمل  بكــرة 
الراحل علي  البــارع  الهــداف 

كاظم.

جهود كبيرة
التدريبية  املــالكات  ان  وقــال 
تاديــة مهماتها  حترص علــى 
بالشكل املطلوب وتبذل اجلهود 
الالعبن  اعــداد  الكبيــرة في 
حيث  القدم،  بكــرة  املوهوبن 
اعتماد معايير مثالية في  يتم 
البرنامج االعدادي الذي تســير 
عليه املالكات التدريبية مبتابعة 
االشــراف  للجــان  ميدانيــة 
مما  الوطني،  املركز  في  العاملة 

يسهم في تعزيز العمل وقطع 
اشــواط متقدمة في مسيرة 
االعداد واالشراف على الالعبن 

الواعدين.
الوطني  املركــز  ان فــرق  وبن 
فــي عطلة  الكرويــة عملت 
نصف الســنة الدراسية على 
تنفيذ برنامجــا خاصا تضمن 
تكثيــف الوحــدات التدريبية 
ومــدة وقتها واجــراء مباريات 
امام فــرق االكادمييات  جتريبية 
واقامة مهرجــان بالتعاون مع 
الكروية،  اســبانيول  اكادميية 

املباريــات  اســهمت  حيــث 
واملهرجــان في تعزيــز اجلانب 
االمكانات  ورفع  الفني لالعبن 
للموهوبــن الصغــار الذيــن 
جدارتهم  اثبات  إلى  يتطلعون 
فــي اللعــب، كمــا ان هــذه 
املهرجانات واملباريات التجريبية 
تسهم في اطالع املدربن على 
امللعب  ما حتقق لالعبيهم في 
ومدى تطبيق املنهاج التدريبي 
اعــداده لتهيئة اجليل  الذي مت 

اجلديد.

رافد لألندية
واوضــح ان املركــز الوطنــي 
للموهبــة الرياضية يعد رافدا 
لفرق االندية التي تشــترك في 
منافســات الفئــات العمرية، 
الــزوراء  اندية  حيــث مت رفــد 
واجلويــة والطلبة والشــرطة 
وامانة بغــداد بنحو  والكــرخ 
40 العبــاً، وهــؤالء الالعبــن 
يشــاركون في متثيــل األندية 
للمركز  يعــودون  ثم  باملباريات 
الوطني بعد انتهاء املنافسات، 
اضافة إلى فرق احملافظات التي 

على  كبيــرة  بدرجة  تعتمــد 
الوطني  املركــز  فــروع  العبي 
فــي  اســتحقاقاتها  ضمــن 
للفئات  احملافظــات  بطــوالت 
املواهب  قدمت  العمرية، حيث 
العطــاء الفنــي املتميــز في 
واكــدت جدارتها في  املباريات 
جيدة  فنية  مســتويات  تقدمي 
جدا تؤكــد ان العمل صحيح 
وميضــي بطريقــة مثالية في 

املركز الوطني.

مهرجانات في العطلة 

الصيفية
واشــار رؤوف: إلــى إدارة املركز 
قدمت برنامجا موسعا يشمل 
ومعسكرات  انشــطة  اقامة 
العام احلالي،  ومشــاركات في 
تلبية  عــن  االعتــذار  مبينــا 
مهرجان  في  املشــاركة  دعوة 
لالكادمييــات انطلق مؤخرا في 
عن  اعتذاره  عــن  فضال  مصر، 
تلبيــة دعوة كويتيــة للفئات 
العمرية اواخر شــهر شــباط 
اجلاري وذلك لعدم تفرغ الالعبن 
الدراسية،  ارتباطاتهم  نتيجة 
مشيرا إلى طموحه ان تشارك 
فــرق املركز ضمــن مهرجانات 
تقــام في العطلــة الصيفية 
املوهوبن  الالعبن  يكون  حيث 

متفرغن كليا لكرة القدم.

دعوات خارجية
وذكــر ان دعــوات عــدة تصل 
في  للمشــاركة  اللمركز  إلى 
الدامنارك  فــي  تقــام  بطوالت 
وإســبانيا وشــمال أفريقيــا 
واملوافقة  دراســتها  وســيتم 
على الدعــوات التي يتم فيها 
واشــراك  املالي  اجلانب  مراعاة 
اكثر من فريق في املنافســات 
لكســب الفائــدة الكبيــرة، 
ســيما ان املركز الوطني سبق 
اقيمت  بطوالت  في  اشترك  ان 
مصر  وجمهورية  الدامنارك  في 
العربية متكــن فيها املوهوبن 
من حصــد اللقب بجدارة بعد 
املشــرف  الفني  االداء  تقــدمي 
في  التكتيكــي  واالنضبــاط 
التــي واجــه فيها  املباريــات 
العبينا منافســيهم من اوروبا 

والعرب.

المركز الوطني لكرة القدم رافدًا لفرق الفئات العمرية

بسام رؤوف: نعمل وفق برنامج مثالي في إعداد الموهوبين
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عادل يوسف يفاجئ 
الرمثا بتقديم استقالته

»الشاطئية« يبدأ معسكره 
التدريبي في لبنان

طاهري ينضم 
لصاالت نفط الجنوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاجأ العراقي عادل يوســف، نــادي الرمثا، أول 
أمس، باإلعالن عن رغبته في تقدمي اســتقالته 

من منصبه، كمدرب للفريق.
جاءت رغبة يوســف، بإعالن اســتقالته بعد 
يوم واحد من تعادله )2-2(، مع شــباب األردن، 
متصــدر ترتيــب دوري احملترفن.وشــكل قرار 
يوســف، مفاجأة للجنة املؤقتة لنادي الرمثا، 
وجلماهيره، خاصة أن الفريق قدم مباراة كبيرة 
أمام شــباب األردن.ويعتمد الرمثا، هذا املوسم 
على جيل شــاب من الالعبن؛ ليخدم الفريق 
في السنوات املقبلة.كان عادل يوسف، تسلم 
املهمة بعهد مجلس اإلدارة السابق الذي تقدم 
مؤخرًا باســتقالته، وكانت الغاية من التعاقد 

معه بناء فريق للمستقبل.
وينتظر أن جتتمع اللجنة املؤقتة مع يوســف 
ملناقشــة دوافع االســتقالة، وفــي حال كان 
مصرًا عليهــا، فإنها ســتضطر للبحث عن 
مدرب بديل.وقد يتم تســليم املهمة للمدرب 
العام خالد العقــوري مع إمكانية التعاقد مع 

الدكتور ناجح ذيابات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت العاصمة اللبنانية بيروت، مســاء أول 
أمس، بعثة منتخب العراق للكرة الشاطئية؛ 
تدريبي حتضيرًا لبطولة  للدخول في معسكر 
كأس آسيا التي تنطلق في تايالند، مطلع آذار 

املقبل.
وقال علــي حمدان، نائــب رئيــس البعثة، إنَّ 
»املعسكر سيكون مغلًقا مع توفير 3 مباريات 
وديــة، مع منتخــب لبنان، املصنــف اخلامس 
آسيويا، فضالً عن التدريبات اليومية«.. وأضاف 
»هذا املعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي أعده 
املدرب اإليراني كرمي مقدم في إطار استعدادات 
املنتخب لبطولة آسيا املؤهلة للمونديال، وقد 
وفرت جلنة الكرة الشــاطئية باحتاد الكرة كل 

متطلبات البرنامج«.
وتابع »معسكر لبنان سيمتد لـ7 أيام، وبعدها 
يعاود املنتخب تدريباته في بغداد، حتى مطلع 
آذار املقبــل، الذي سيشــهد ســفر املنتخب 
لتايالند للمشــاركة في البطولة اآلســيوية 
التي تنطلق في اليوم السابع من الشهر ذاته«.
يُذكــر أن منتخب العراق، يخوض منافســات 
بطولة كأس آســيا في تايالنــد مع منتخبي 

إيران، وعمان، ضمن اجملموعة الرابعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل إلى مدينة البصرة، أمس، احملترف اإليراني 
مصطفى طاهري لالنضمام إلى صفوف فريق 
نفط اجلنوب لكرة الصاالت ومتثيله في املرحلة 

الثانية من الدوري.
وقــال مدرب نفــط اجلنوب عبــاس فاضل في 
تصريحــات صحفيــة إن مصطفــى طاهري 
التحق بصفــوف الفريق بعــد وصوله صباح 
أمس إلى مدينة البصرة.وأضاف: »الالعب يعد 
إضافة نوعية للفريق، السيما أن إيران واحدة من 
أبرز منتخبات العالم في كرة الصاالت واألولى 
آســيويا وبالتالي نســعى ألن يكــون طاهري 
مصدر قــوة للفريق«.وأكمل: »طاهري ســبق 
وأن مثل منتخــب إيران في كأس العالم 2012 
واختير حينها أفضل العب شــاب في العالم 
ما يدل علــى قيمة الالعــب الفنية«.وواصل: 
»صاالت نفط اجلنوب قدمت في املرحلة األولى 
مســتوى مميزًا، وخرجنا بنتائج جيدة ونأمل أن 
تكون املرحلة الثانية فرصة للمنافســة على 
اللقب، وبالتالــي التعاقد مع محترف بحجم 

مصطفى طاهري سيكون إضافة جيدة«.
يشــار إلى أن صاالت نفط اجلنوب يحتل املركز 
الثاني بنهاية املرحلة األولى برصيد 34 وبفارق 

نقطتن عن الشرطة املتصدر.

مواهب املركز الوطني بكرة القدم بسام رؤوف

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدرب املبارزة، باســم محمد، ان 
الذي سينتظم  التدريبي  املعســكر 
املقرر  املبــارزة  منتخبات  العبي  فيه 
في الكويت ابتداء من يوم غٍد الثالثاء 
حتضيرا لبطولة اســيا التي ستقام 
فــي االردن مطلع شــهر اذار املقبل، 
يعــد محطة مهمــة لتعزيز قدرات 
االمثل  بالشكل  وتهيئتهم  الالعبن 

لالستحقاق القاري.
وبن محمد، انــه يعمل ضمن املالك 
التدريبي ملنتخب املبارزة بفئة سالح 
الســيف العربي إلى جانــب املدرب 
احملترف التونســي، زياد احملجوب، الذي 
تعاقــد معه احتــاد اللعبــة مؤخرا، 
حيث يشــرفان على اعداد 4 مبارزين 
ملعسكر الكويت والبطولة االسيوية 
هم ) محمد فاخر وعلي حسن عبود 

وعلي نعيم ومهدي رحيم(.
وقــال ان التدريبــات متواصلة حاليا 

فــي قاعة املركــز التدريبــي لالحتاد 
باملدينة الشــبابية باشراف ومتابعة 
ميدانيــة لرئيس احتــاد اللعبة، زياد 
حسن، حيث تشهد التدريبات اصرارا 
عاليا من الالعبــن على التعاون مع 
املالك التدريبي ورفــع درجة اجلاهزية 
ملعســكر الكويــت وبطولة آســيا 
التي يتطلــع فيها العراق إلى حتقيق 
رياضة  تفوق  واثبــات  النتائج  افضل 
الســيوف فــي احملفل القــاري الذي 
يشــهد مشــاركة ابطــال اللعبة 
لفئتي الشباب والناشئن باالسلحة 

الثالثة.
ملنتخب  مدربــا  كان  انــه  واوضــح 
السيف العربي املشارك في البطولة 
العربية التي اقيمت في تونس وتوج 
فيها العراق باملركز الثالث فرقيا، في 
حن حصل الالعب، علي حسن عبود، 
على الوســام الفضــي بعد تقدميه 
لــالداء الفني املتميــز وتفوقه على 
املنافسن بجدارة، ومثل املنتخب في 
)علي حسن عبود  الالعبون  البطولة 

ومحمد عالء ومحمــد فاخر وحمزة 
حبيب(.

لدينا جيــل جديد من  وتابع قائــال: 
املبارزيــن املتميزيــن، فهنالك توجه 
كبير مــن الالعبــن الواعدين الذين 
التي  حققوا جناحات فــي البطوالت 
اشتركوا فيها، إلى جانب حرص االحتاد 
االعــداد من  تهيئــة مقومات  على 
جتهيزات ووسائط النقل والنشاطات 
احملليــة املكثفــة واملهرجانات وفتح 
باب التعــاون مع االنديــة في بغداد 
الالعبن  واحملافظات لتطوير قــدرات 
يســهم في اكتشاف عناصر جديدة 

مؤهلة للتفوق في رياضة املبارزة.
مدرب املبارزة اشاد بخطوة التعاقد مع 
املالكات التدريبية االجنبية، فقال: ان 
تالقح االفكار بن املدرب احمللي ونظيره 
االجنبي، يســهم في حتقيق الفائدة 
الفنية لالعبن، وسبق ان لعبت امام 
مدرب املبارزة التونســي زياد احملجوب 
في العديد مــن احملافل اخلارجية، وهو 
العب متمكن ومدرب كفء اســتحق 

التفوق مع اندية تونس واملنتخبات ثم 
رحلته االحترافية فــي دولة الكويت، 
ومن وجهــة نظري فــان التعاقد مع 
املدرب احملجوب، يعــد خطوة موفقة، 
بنحو  متفوقة  التونســية  فاملدرسة 
كبير نظرا الحتكاكها املتواصل بدول 
أوروبا، وبالنســبة للمــالكات االخرى 
احملترفة في سالح الشــيش اإليراني، 
املبارزة  وفي ســيف  الصيــاد،  حامد 
األرمنــي، كاكيــك مودريــان، فهما 
ميلــكان مؤهالت فنية عاليــة، واثبتا 
جدارة وامكانات متقدمة في التدريب 
واحلرص على تطبيق منهاج الوحدات 

التدريبية بالنحو املتميز.
يشــار إلى ان املدرب باســم محمد، 
اجليش  نــادي  فــرق  يعمــل ضمــن 
الرياضي بتدريب فئة ســالح السيف 
العربي برياضة املبارزة، ومثل ســابقا 
املنتخبــات الوطنيــة وحصــل على 
العديد من اإلجنازات، وميلك 3 شهادات 
تدريب دولية باللعبة باشــراف خبراء 

من الصن وتونس وسوريا.

مدرب المبارزة.. باسم محمد:

معسكر الكويت فرصة لتعزيز قدرات العبي السيف العربي

تقرير

باسم محمد مع منتخب املبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
على  الشــرطة،  نــادي  تغلب 
املينــاء بثالثية من دون  نظيره 
رد، أول أمس، فــي إطار اجلولة 
الدوري  من  عشــر  الســابعة 

املمتاز.
افتتــح التســجيل، الالعــب 
كرار جاســم في الدقيقة 19، 
عبد  عالء  زميله  النتيجة  وعزز 
الزهــرة في الدقيقــة 38.وفي 
60، عاد عــالء عبد  الدقيقــة 
الزهرة، ليسجل الهدف الثالث 
للشــرطة في شــباك امليناء.

 40 إلى  الشرطة  رصيد  وارتفع 
في  الترتيب،  في صدارة  نقطة 
حن جتمد رصيد امليناء عند 17 
نقطة في املركز اخلامس عشر.. 
وحســم التعــادل اإليجابــي 
الصناعات  لقاء   )2-2( بنتيجة 
الذي  والســماوة،  الكهربائية 
أقيم أمس على ملعب التاجي 
فــي ختــام اجلولة الســابعة 

عشرة من الدوري املمتاز.
النتيجة في  افتتح الســماوة 
كنان  طريق  عــن   20 الدقيقة 
عبد  أحمــد  وتعــادل  عــادل، 

العباس للصناعات الكهربائية 
فــي الدقيقة 40 مــن املباراة، 
لينتهي الشوط األول بالتعادل 
(1-1(.وفي الشوط الثاني تقدم 
في  الكهربائيــة  الصناعــات 
الدقيقة 60 عبــر الالعب منار 
طه، قبل أن يحرز حسن يونس 
هــدف التعادل للســماوة في 
الصناعات  68.ورفــع  الدقيقة 
 13 إلى  الكهربائيــة رصيــده 
الثامن عشر،  املركز  نقطة في 
وبذات الرصيد بات السماوة في 

املركز التاسع عشر.

المكتب اإلعالمي لألتحاد
لقب  الرياضي  النجدة  نادي  حقق 
بطولة أنديــة العراق للمتقدمن 
باملواي تاي التي اقيمت على قاعة 
في  للمالكمة  التخصصي  املركز 
والرياضة  الشــباب  وزارة  مجمع 
للفتــرة مــن 14 ولغايــة 16 من 
الشهر احلالي مبشاركة 114 العبا 
مــن مختلف  ناديا   )21( ميثلــون 
محافظــات العــراق فيما حصل 
املركز  علــى  اجلنوب  نفــط  نادي 
الثاني واجلنســية وامــام املتقن 

مناصفة على املركز الثالث.
وقال رئيس األحتاد العراقي املركزي 
للمــواي تاي املاســتر مصطفى 
جبــار علــك : ان بطولــة العراق 
للمتقدمــن هــي ثاني نشــاط 
لألحتاد املركــزي بعد أجراء عملية 
األنتخابــات، حيث ســبق لألحتاد 
ان اقام دورة أساســية وتطويرية 
احلالي،  الشــهر  بداية  للحــكام 

ان ســبعة محافظــات  مبينــا 
)بغداد،  البطولة هي  شاركت في 
البصرة  كربــالء، ميســان،  بابل، 

،سليمانية واربيل(.
وأضــاف علك : شــهدت بطولة 
اندية العراق طاقات شبابية واعدة 
باهر، منوها  فضال عن مســتوى 
الــى ان اللجنــة الفنيــة العليا 
املسابقات  وبالتنســيق مع جلنة 
اختارت عدد من الالعبن لضمهم 
الوطنية  املنتخبــات  في صفوف 
الحقــا )رديــف واول( ، مبينــا ان 
العراق مقبل على عدة مشاركات 
خارجية عديدة منها بطولة غرب 
اسيا وبطولة العالم للشباب في 
تركيا وبطولة العالم للمتقدمن 

في تايالند.
وأســتطرد رئيس األحتــاد حديثه 
بالقول : شــهدت البطولة ايضا 
والدة جيــل جديــد مــن احلكام 
قابيالت عدد من  وتطوير  املميزين 

احلــكام املعتمدين فــي األحتادين 
شكره  مقدما  واألسيوي،  العربي 
جلنة  واعضــاء  لرئيس  وتقديــره 
املشاركن  القضاة  وكافة  احلكام 
فــي البطولــة وكذلــك جلميع 
مدربي والعبــي وجماهير األندية 
األعالم  وســائل  وكذلك  احلاضرة 
احلاضرة معربا ايضا عن شــكره 
زياد حسن عضو  للسيد  وتقديره 
التنفيذي للجنة األوملبية  املكتب 
على حضــوره وتقليده امليداليات 

لألبطال.
وختم : التعاون الكبير الذي قدمه 
مدير عــام دائرة شــؤون األقاليم 
املوســوي  طالــب  واحملافظــات 
وكذلك معاون املدير العام سوالف 
حسن ورئيس قسم املوهبة فالح 
عودة ســاهم في أجناح البطولة، 
احلالية  البطولة  ان  الى  مشــيرا 
هي األقوى على األطالق في تاريخ 

املواي تاي العراقية.

الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرة

النجدة بطل األندية بالمواي تاي

أبو ظبي ـ وكاالت:
تطــورت كــرة القــدم األردنية في 
الفتــرة األخيــرة نتيجــة اهتمام 
الكفاءات  باســتقطاب  املسؤولن 
الرياضية  املالعب  وإنشاء  التدريبية 
ودولة  اخلارجية  املشــاركات  وكثرة 
اإلمــارات العربية املتحــدة أتاحت 
الفرصة لالعبن العــرب و األجانب 
للمشــاركة فــي صفــوف فرقها 
استثمر هذا الالعب املوهوب األردني 
أحمد صهيب عبيدات، هذه الفرصة 
وانضم لنادي الوصل الرياضي لفريق 

11 سنة حتت إشراف املدرب فيصل 
برهــان و اإلداري املميز الكابنت هالل 
ومــدرب احلــراس الكابــنت نعمت 
للوصل،  انضمامــه  وقبــل  عباس. 
لعــب ألكادميية فريق باريس ســان 
جرميان في دبي وشــارك في بطولة 
خارجية أقيمت في فرنسا وبطوالت 
لقب  ونال  وخارجيــة  أخرى محلية 
إحدى  فــي  العب  أفضــل  جائــزة 
املشاركات وســجل أهداف جميلة 
مع نادي الوصل وصنــع الكثير من 

األهداف لزمالئه.

االقاليــم  شــؤون  إعــالم 
والمحافظات:

على مدى ثالثة ايام اقامت دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات بوزارة 
الشباب والرياضة، دورة تطويرية 
ملوظفيهــا متحورت حــول ادارة 
، حاضر  املهرجانــات  وتنظيــم 
فيها معاون املدير العام للدائرة، 
سوالف حســن ،.. الدورة تناولت 
بالشرح والتحليل جوانب عملية 
بشكل  املهرجانات  وتنفيذ  ادارة 
عــام والرياضية منها بشــكل 
خاص ، ابتداءاً من معرفة حجم 
املهرجان وبيئته العامة واخلاصة 
حتى آخــر احللقــات التنفيذية 
بــن اعضــاء اللجــان العاملة 
ومثيلتها الســاندة ، وفي ختام 
الــدورة مت اختبــار املشــاركن، 

بتقســيمهم الــى مجموعات 
وآليات محددة  اوراق عمل  تقدم 
في  متثلها  التي  اللجان  بحسب 

ادارة وتنفيــذ مهرجــان رياضي 
ملواد  عملي  كتطبيــق  مفترض 

الدور.

لقطة من الدورة

احمد صهيب

أحمد صهيب.. أفضل العب لفئة 11 سنة

»األقاليم والمحافظات« تقيم دورة
 في إدارة وتنظيم المهرجانات
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تعــود ميجان ماركل دوقة 
للســينما  ساســكس، 
اعتزالهــا  مــن  بالرغــم 
التمثيــل بعــد زواجهــا 
وذلك  هــاري،  األميــر  من 
شــاركت  فيلم  خالل  من 
فيه منذ ثماني ســنوات. 
 The" الفيلم يحمل اسم
 Boys & Girls Guide to

.Getting Down
أخرى  مرة  الفيلم  وبعرض 
ساســكس  دوقة  أجبرت 
لشاشــات  العودة  علــى 
الذي  بالفيلم  الســينما 
عــرض ألول مرة في 2011، 
بالرغــم مــن توقفها عن 
أحداث  وتــدور  التمثيــل، 
من  مجموعة  عن  الفيلم 

العزاب في العشــرينيات، 
في  جامحة  ليلة  يقضون 
ومن  أجنليس،  لوس  مدينة 
بينهــم ميجان مــاركل، 
التي جتسد شخصية فتاة 
اســمها "دانا"، ويأتي هذا 
فيما ينتظر أن تســتقبل 
مــاركل طفلتهــا األولى 
من األميــر هاري في أبريل 

نيسان املقبل.

الهندية  الفنانــة  أعربت 
تابسى بانو، عن سعادتها 
أدائها  عن  التــام  ورضاها 
فــي فيلم "بدلــة" أمام 
العاملي  الهنــدي  النجم 
مؤكدة  باتشــان،  أميتاب 
أنه بالرغم من أنها ليست 
التــي تقف  املــرة األولى 
لكنها شــعرت  أمامــه، 
بإحساس مزيج من الفرح 
والتوتر، حــني وقفت أمام 
النجــم الكبير في فيلم 
"بينــك" برغــم تقدميها 

خمسة أفالم بعدها.
وقالت بانو، فى تصريحات 
مرت  لو  حتــى  صحفية، 

20 عامــاً، فالوقوف أمام 
باتشان،  بحجم  أسطورة 
ليس لــه عالقــة بخبرة 
مبنزلة  لكنه  جنوميــة،  أو 
الشــمس،  أمام  الوقوف 
فلن  قوياً  كنــت  فمهما 
الشمس  نور  أمام  تصمد 

أكثر من ثانية.

تامر حسني،  املطرب  وجه 
الشكر للفنانة السعودية 
علــى  عمــران  أســيل 
مشــاركتها له في فيديو 
"ناســيني  أغنيته  كليب 
عبر  طرحها  والتــي  ليه" 
قناته الرسمّية على موقع 

اليوتيوب ألول مرة.
ليه"  "ناســيني  أغنيــة 
حســني  تامر  كلمات  من 
وتوزيع  علــي،  تامر  وأحلان 
عبد  وســام  موســيقي 
املنعــم ومكســاج هاني 
محــروس، ومــن إخــراج 

سعيد املاروق.
بترحيٍب  األغنية  وحظيت 
واســٍع من قبــل اجلمهور 
علــى مواقــع التواصــل 

أشادوا  الذين  االجتماعي، 
للفنان  ووّجهوا  بالكليب، 

التهاني والتبريكات.
في سياق منفصل شارك 
تامر حسني، مقطع فيديو 
مع جمهوره عبر وســائل 
االجتماعــي،  التواصــل 
الفلبينية،  املدارس  ألحدى 
بتعليــم  تقــوم  وهــي 

األطفال اللغة العربية.

ميجان ماركل

تامر حسني

تابسى بانو

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل
       حتــت عنوان )عنــدي حلم ..عندي 
بايســكل(، اقامت مؤسسة برج بابل 
الثاني  مهرجانها  االعالمــي  للتطوير 
 - البايســكالت   - الهوائية  للدراجات 

على شارع ابي نؤاس في بغداد.
     شــارك في املهرجان أكثر من 200 
متســابق مــن كال اجلنســني، ولكل 
االعمــار، وضم عدداً من النســاء يربو 

على اخلمسني امرأة وفتاة.
    عماد اخلفاجي مدير مؤسســة برج 
بابل قال: برغم اننا مؤسسة للتطوير 
اإلعالمي، لكن التطــور أفعال، وواحد 
منها هــذا املهرجان الــذي جنمع فيه 
الشباب والشابات، بفعل مدني ثقافي 
يطور العالقة بني الشــباب، ويكســر 

حواجز كثيرة.
     وأضاف: ركوب الدراجات في العراق 
كان يشــكل حالة اعتياديــة قبل ان 
تنــزوي هذه احلالة، نحــن نحاول لفت 
االنتباه الى وســيلة النقل البسيطة 

واملهمة هذه.
الصباح اجلديد جتولت بني املشــاركني 
ودونــت  آرائهــم  الــى  واســتمعت 

انطباعاتهم.
تعمل  التي  عاصي  نوف  -املتســابقة 
خبيرة دوليــة واختصاصية في حماية 

ومتكني املرأة، قالت:
الفتاة خاصة شــجاعة  الفكرة متنح 
بأن ركوب الدراجــة امر اعتيادي، فهي 
وسيلة نقل ورياضة في الوقت نفسه، 
كما انها كسر للمألوف. ركوب الفتاة 
الكيا  للدراجة أفضل من استعمالها 
مثــال، كمــا ان الدراجــة حتميها من 
حاالت التحــرش، إضافة للتغلب على 

اختناقات الشوارع.
    الســيدة نضــال مناتي، مدرســة 
اعدادية، اصطحبت ابنتها للمشاركة 
فــي الكرنفال وتقــول: عرضت فكرة 
املشــاركة على ابنتــي فوافقت على 
الفور، ولــو أني اجيد قيــادة الدراجة 
الهوائيــة لشــاركت أيضا، فشــعار 
املهرجان "عندي حلم عندي بايسكل" 
املهرجان  انــا.  انه يخصنــي  اشــعر 
فســحة امل راقية جداً وســط هذه 

العتمة. 
         الهــالل االحمر كان متواجداً من 
خــالل متطوعيه، وعن املشــاركة في 
هذي الفعالية قال عزت رياض مسؤول 
االعالم في فرع بغــداد جلمعية الهالل 
التي نقوم  االحمر: إضافة لألنشــطة 
بها ضمن اعمال جمعيتنا، فإننا منلك 
تواجــداً متميزاً في جميع االنشــطة 
التي تقوم بها منظمات اجملتمع املدني، 
هيأنا ســيارات لإلسعاف جاهزة لنقل 
احلاالت الطارئة التي رمبا حتدث ال سمح 
اهلل خالل املهرجان، وهناك اســعافات 
اوليــة مــع توفيــر بعــض العالجات 
للحــاالت الصحية، إضافــة لنقاالت 
تســتعمل عند نقل احلــاالت الطارئة 
الى املستشــفيات، ونحن بحدود )25) 

متطوعا كفريق متكامل مع ســيارات 
االســعاف متأهبون لكل حالة طارئة 
حلــني انتهــاء املهرجان، علمــاً ان كل 

خدماتنا من دون مقابل.
     القــوات االمنيــة حضــرت ايضا 
وبكثافة حرصاً على املشاركني، ولتأمني 
بأمان  املهرجــان  فعاليات  انســيابية 
وهدوء، وقال العميد مضر عبد الباقي 
من قيادة عمليات بغداد، املشرف على 
حمايــة املهرجان: نحــن نفرح لهكذا 
فشــعبنا  وندعمها  نؤيدها  فعاليات، 
يحتــاج  للفرح، انا ومعــي آمر الفوج 
املقدم حســني محمد حســن، ورجال 
احلمايــة كلفنا من قســم الشــؤون 
املدنية في قيادة عمليات بغداد املشرف 
العــام علــى كل الفعاليــات املدنية 

التــي تقام في بغــداد، بتأمني احلماية 
للمهرجان، بل ان بعــض افراد احلماية 
شــاركوا في السباق، احلمد هلل وجدنا 
تعاوناً طيبــاً من اجلميــع، وهذا دليل 

تطور الوعي لدى املواطن.
يذكر ان املهرجان حظي بدعم أكثر من 
خمس عشرة جهة ومؤسسة ساندة، 
وشــكلت هيئة حتضيريــة لتنظيمه 
وادارته، واقيم ضمن فعاليات املهرجان 
بازار لوكالة مرايــا ميديا عرضت فيه 
مواد متنوعة، وروج صالون بغداد الوردي 
حلملــة الكشــف املبكر عــن امراض 
الســرطان من خالل اشــرطة ملونة 
علقت على صدور احلضــور، كما قدم 
الفنان الشــاب أزهر طــارق فنوناً في 

الرقص اجلسدي.

الصباح الجديد - وكاالت:
    تداولت وسائل التواصل االجتماعية 
مقاطع فيديو لدميــة ترامب ضخمة 

عرضت في مهرجان في إيطاليا.
    وظهرت دمية ترامب مبظهر اإلمبراطور 

املقاتل مطابقة متاماً لشــخصية من 
.Warhammer لعبة إلكترونية

   وســميت الدميــة "ماســتر درون"، 
وصممها اإليطالي فابريتســيو غالي، 
وميسك "ماستر درون" سيف تويتر في 

يده ولديه مخالب على اليد األخرى.
    كما أثارت الدمية جدال على شبكة 
اإلنترنت، فالبعض أعجب بفن املصمم 
جداً  مخيفــة  عدها  اآلخــر  والبعض 
لدرجة أنها سببت كوابيس. وقال أحد 

املستعملني، هذا هو اإلمبراطور ترامب، 
في كل مجده. وعلق آخر، هناك أشياء 
خاطئــة جــداً متعلقــة مبظهر هذه 
الدميــة. وغرد آخر، هــذا مدهش جداً، 

ومخيف.

" ترامب " تثير الذعر

"عندي حلم..عندي بايسكل" كرنفال
 للفرح في شارع أبي نؤاس

نظمته مؤسسة برج بابل

جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
    كشــفت مجموعة من العلماء أن اإلشــعاع املنبعث 
من شــبكات "الواي فاي" له تأثير طفيف على جســم 
اإلنســان، إال أنه على املدى البعيد يواجه اإلنسان خطر 

املعاناة من اضطرابات خطيرة في وظائف األعضاء.
    وتتســبب أشــعة "الواي فاي" بارتفاع الضغط داخل 
اجلمجمة، كمــا أن أوعية الدماغ تتعرض لتأثير ســلبي 

بسبب تلك املوجات.
    وتسهم األشعة في إحباط أداء اجلسم، كما أنها تؤدي 
إلى تأثير سلبي على األعمال البدنية لإلنسان، من خالل 

تأثيرها على اجلهاز العصبي.
    ويحذر اخملتصون من تأثير إشــعاع "الــواي فاي" على 

الرجال، اذ تؤدي الى تخفيض القدرة اجلنسية لديهم.
    حتى األطفال يعانون أيضاً، حيث يعزز إشــعاع "الواي 

فاي" خطر إصابتهم بسرطان الدم أو تطور األمراض.
    ويعــد "الــواي فاي" خطــراً على احلوامــل، وينصح 
أختصاصيو أمراض الدم بابتعادهن عن هذه األجهزة قدر 

اإلمكان.

الصباح الجديد - وكاالت:
    "الذهب األخضر" هو االسم الذي يطلقه علماء الزراعة 
واألحياء على التني الشوكي أو ما يعرف أيضا بثمار الصبار، 

الذي بات يزدهر في األراضي اجلبلية في شمال اجلزائر.
     وينتشــر "الذهب األخضر" في اجلزائر، موفراً مســتوى 
معيشــة أكثر من رائع للعديد من العائالت، متفوقاً على 

عوائد النفط املعروف باسم "الذهب األسود".
    وباتت االســتفادة كبيــرة من التني الشــوكي، اذ يتم 
باألقراص الشوكية اخلضر كعلف للحيوانات،  االستعانة 
كما أن الثمرة الداخلية تســتعمل فــي الطبخ، بجانب 
أن زيــت بــذور الفاكهــة له فوائــد مضادة لألكســدة، 
ويســتعمل فــي مســتحضرات التجميــل خلصائصه 
 C املضادة للشــيخوخة، إلى جانب كونــه غنياً بفيتامني

والكالسيوم واملغنيسيوم.
    ويتم حتويل زهور الصبار إلى صنع شــاي األعشاب، في 
حني يتحول لب الفاكهــة االحمر إلى عصير وخل ومربى، 

وحتى شراب.
    وأوضحــت دراســات منظمــة األمم املتحــدة لألغذية 
والزراعة "الفاو"، أن التني الشــوكي قد يكون احلل لكثير 
من مشكالت األمن الغذائي في العالم، ومنع تآكل التربة.

ومت بناء مصنــع صغير في عام 2015 إلنتــاج زيت الصبار 
بكميات صغيرة قبل الوصول إلى 300 لتر في العام 2017 

و1000 لتر في العام 2018.
    ويتحــول كل طن من احلبوب إلى لتــر واحد من الزيت، 

والذي يباع بأكثر من 2000 يورو في أوروبا.
    هذا ويتم تصدير "الذهب األخضر" اجلزائري إلى فرنســا 
وأملانيا، ويجري التخطيط لبيعه في الواليات املتحدة أيضا.

احذروا الواي فاي

الذهب األخضر يتفوق 
على الذهب األسود

إحنه نزوركم 
بتوجه مباشر من  النائب  

،،آراس حبيب كرمي ،، وضمن مبادرة )احنه نزوركم ( التي اطلقها مكتب شؤون
 املواطنني زار وفد من املكتب  

 ناحية الوحدة ) املعمل - اخلالصة - سيد عزال - الصبخة - الشهداء ( لإلطالع على املشاكل اخلدمية والصحية وتقدمي احللول املناسبة لها  
واملساهمة في توزيع ماء صالح للشرب  بعد مشكلة تلوث املياه التي تعاني منها الناحية ومناشدات األهالي للنائب  ، بدورهم اشاد  أهالي هذه املناطق بهذه املبادرة الكرمية من قبل النائب اراس حبيب كرمي . 
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