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للعراق أن يفخر بإجنازه التاريخي في إسقاط داعش وهزمية 
مشــروعها الظالمي في بلدنا احلبيب. هــذه العصابة 
الفاجــرة كانــت لتلتهم كل ما هو إنســاني وبشــري 
وحضاري ومشــّرف للعالم كله لوال درعنا العســكري 
الرائــع. هذا الدرع الذي تعرض الــى تخلخل في موازنته 
قبل عام 2014.. وســمح للقتلة واإلرهابيني في التغلغل 
الى أجســادنا وأوشــك أن يطفئ جذوة األمل واحلياة في 
العراق كله. ونذكر كلنا كم كنا محبطني ومهزومني في 
دواخلنا تلك األيام السوداء. بل أن بعض العرب واألشقاء 
واحللفاء غســلوا أياديهم منا وتركونا أمام ذلك الوحش 
الشــرس الذي أصاب بعض قواتنا املسلحة بالرهبة بعد 

أن كان يضرب بها املثل في الشجاعة والبأس. 
تلك األيام وّلت وصارت ذكرى متالشــية مع ازدهار األمل 
مجدداً، وصار العالم اليوم يدرس تكتيكات قواتنا وبأسها 
وشــجاعتها ويقف متعجباً مندهشــاً مما قمنا به من 
بطوالت واجترحنــاه من معجزات. ولكن احلقيقية األهم 
هي أن من بيننا رجال صدقوا اهلل ما عاهدوا عليه ورفعوا 
راية العراق وقبلوا التحديات حملو ما ســطرته أيام املوصل 

وتكريت وغيرهما. 
هؤالء الرجــال أثبتوا ببطوالتهــم وعقليتهم املتقدمة 
وإقدامهــم أن العراق مــّر من محنة رهيبــة ولكنه لم 
ينهار أو يتوقــف عن املقاومة. كنت قد تشــرفت بلقاء 
شــخص طاملا اعتززت به في املاضي وطاملا تلهفت الى 
رؤياه واالســتماع الى حديثه، أال وهو الفريق الركن طالب 
شــغاتي. هذا املعلم الكبير والقائد امليداني احملنك الذي 
كان واحــداً من  اجملموعــة األبطال الذيــن دحروا داعش 
وقبروا مشــروعها في العراق الى جانب نخبة رائعة من 
القيادات التي رفعــت رأس العراق عالياً. إنني احتدث عنه 
اليوم وسيكون من واجبي أنا وإخوتي وزمالئي اإلعالميني 
ان نتحدث عن البقية وال ننســاهم أو منر على إبداعهم 
وإجنازهــم مرور الكــرام. فهؤالء خّطوا بعــرق جباههم 
املشــهودة  امليدانية  وقيادتهم  ومثابرتهــم  وصمودهم 
انتصار العراق على داعش ومســحوا الــى األبد عار من 
سبقهم وســّلم أراضي العراق ومدنه وشعبه في ثلث 

البالد. 
لقد كنا شماتة لآلخرين لوال هؤالء وفي مقدمتهم الفريق 
الركن طالب شــغاتي حتى الواليات املتحدة التي ترتبط 
بالعراق مبعاهدة اســتراتيجية للدفاع عن أمنه ومكانته 
تخلت عنا وعّدوا أن ما حصل في السادس من حزيران في 
املوصل نتيجة نهائية ال ميكن إصالحها وعكس نتائجها 
على األرض على يد القوات العراقية آنذاك. ولكن شغاتي 
وقيادته أقنعت األميركان وقتها بأن األمر الواقع امليداني 
سيتغير وســينهض العراق من كبوته كما قال الفريق 
للقيادة األميركية. والذي حصل أنهم شاركوا أركان حرب 
الفريق شــغاتي املقرات ليــروا أن التيار ينعكس وموجة 
داعش تنحســر وأن القوات العراقية املشــتركة حولت 
غضبها العارم الى خطط عســكرية ملموسة وناجحة 

استعادت معها املناطق احملتلة من قبل اإلرهابيني. 
وكانت أول أهداف الفريق طالب شغاتي هو ضبط متاسك 
القوات في اجلبهة ومنع تســلل داعش الى سامراء.. وقاد 
الفريق بقوة حمايته البالغة خمســني شــخصاً فقط 
الهجوم على داعش في تكريــت رغم تأخر بقية القوات 
املنتدبة لتنفيذ الصولة وأمر قوته بالتقدم حتى الوصول 
الى مركز احملافظة. ووصف لنا شغاتي ما حصل في ذلك 
الوقت قائالً إن داعش انهــارت ولم يواجه قوته الصغيرة 
أية مقاومة جديــة ووصلت الى هدفهــا األمر الذي لم 
يصدقه رئيس الوزراء الدكتور العبادي وهنأه على اإلجناز. 
داعش لم تواجه قواته التي شكلتها عشر همرات فقط 

والذت بالفرار. 
بوســعنا املضي بعيــداً في وصف ما قامــت به القوات 
العراقية حينذاك ولكننا ننتظر مســاحة أكبر لنتحدث 
عن بطــوالت الفريق طالب شــغاتي ورفاقــه األبطال.. 
ولكننا اليوم نشــعر بالفخر واالعتزاز بهذا القائد امللهم 
وسننتظلر أقرب فرصة للحديث عن بقية القيادات.. وهو 
ال ينفك يكرر اعتزازه بدور أبطالــه وأركانه ولكننا اليوم 
نضع إكليالً من الغار على جبني الفريق طالب شــغاتي 

ونعده جوهرة من جواهر جيشنا العظيم.  

الفريق طالب شغاتي 
جوهرة العراق

اسماعيل زاير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
النزاهة  هيئــة  رئيس  كشــف 
القاضي عــزت توفيق جعفر، ان 
اقيام املشاريع املتلكئة في البالد 
اكثر  مشــروعا،   2736 والبالغة 
مــن 16 تريليون دينار عراقي و16 

مليار دوالر أميركي.
وفيمــا أورد فــي مؤمتر صحفي 
عقــده امــس االثنــني ان 644 
فيها  فتحــت  منها  مشــروعا 
قضايــا جزائيــة، قــال ان عدد 
الذين  بدرجتهــم  ومــن  الوزراء 
القضاء خالل  إلى  إحالتهم  متَّت 
عــام 2018 بلــغ )11( وزيراً ومن 
بدرجتــه، و156 من ذوي الدرجات 
اخلاصــة، صــدرت بحقوقهــم 
قرارات باإلحالة، مؤكدا ان أربعة 
هم  من أولئك الوزراء صدرت بحقِّ

سبعة أحكاٍم باإلدانة.
 وأورد القاضــي جعفر في املؤمتر 
التقرير  عــن  لإلعالن  الصحفي 
الســنويِّ لعــام 2018   أيضــا: 
"ســنحقق طفــرة فــي مجال 
 ،" 2019 مكافحة الفســاد في 
في اشــارة الى ان اجمللس األعلى 
والــذي  الفســاد،   ملكافحــة 
قــال بشــأنه ان اجمللــس "ليس 
وامنا  الرقابية  اجلهــات  عن  بديالً 
أشــبه بلجنة يعقد اجتماعات 
مكافحة  جهــود  ملتابعة  دورية 

الفساد".
وأوضح رئيــس الهيئة ان اجمللس 
"ســيضم منظمــات اجملتمــع 

"سنحقق طفرة  املدني" مؤكداً 
الفســاد  في مجــال مكافحة 

فــي 2019 وبدأنا مبلف العقارات 
العاجل  القريــب  في  وســنبدأ 

احلدودية  املنافــذ  ملــف  بفتح 
وتهريب النفط".

وكشــف عن "مجمل ما نظرته 
الهيئــة خــالل العــام املاضي، 
داً أنَّها عملت على )20778(  ُمؤكِّ
بالغاً وإخباراً وقضيًة جزائيًة، أجُنِزَ 
منها )15997(، ُمحققًة نســبة 
 ، باملائة"   )76.99%( بلغــت  إجنازٍ 
مبينــا أن "عدد القضايا اجلزائية 
التي عملت عليهــا الهيئة بلغ 
 8938 منها  أجُنِزَ  )12398( قضيَّة 
بنســبة إجنــاز بلغــت )72,09( 

باملائة".
وأشار رئيس الهيئة إلى، أنَّ "عدد 
الوزراء ومن بدرجتهم الذين متَّت 
عام  القضاء خالل  إلى  إحالتهم 
2018 بلغ )11( وزيراً ومن بدرجته، 
صدر بحقهم )22( قراراً باالحالة، 
الدرجات اخلاصة  ذوي  و)156( من 
واملديرين العامني ومن بدرجتهم 
، صــدر بحقهــم )224( قــراراٌ 

باإلحالة".
وأعلنــت هيــأة النزاهــة عــن 
)441( عمليََّة ضبٍط"  تنفيذهــا 
املتهمني  "عدد  أنَّ  إلى  ُمشــيرًة 
الذيــن متَّ ضبطهــم فــي تلك 
متهماً"   464 بلــغ  العمليَّــات 
، وأضافــت، انَّ "املبالــغ التي متَّ 
العمليات  تلــك  فــي  ضبطها 
ماليــني  و610  مليــارا  بلغــت 
و966 الفــا و817  دينار عراقي، و 

." )133,400( دوالرٍ أميركيٍّ
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رئيس النزاهة : اكثر من 16 تريليون دينار و16 
مليار دوالر اقيام المشاريع المتلكئة في البالد

جانب من مشروع قناة اجليش في بغداد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفصحــت وزارة النفط عن وجود 
كميــات واعــدة من الغــاز احلر 
بعدد من احلقــول اجلديدة ضمن 
تصديرها  مؤكــدة  محافظتني، 
2000 طن يوميا من الغاز السائل 
بعد اكتفاء العراق ذاتيا من املادة، 
كمــا تصــدر 2000 متر مكعب 

يوميا من مكثفات الغاز.
وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي 
في تصريح صحفي ان "واحدة من 
أهم أولويات وزارته هو اســتثمار 
املنصورية  بحقلــي  احلــر  الغاز 
وعكاز،" مشــيرا الــى ان "هناك 
املستوى  تنسيقا مشتركا عالي 
مع اجلهــات االمنية لتأمني حقل 
عكاز مبا ميكن الشركة احملال اليها 
احلقل، من املباشــرة باســتثمار 
الغاز احلر بشكل طبيعي، منوها 
بأن حقــل املنصورية هو اآلخر له 

نفس االهتمام ويســتثمر حاليا 
من قبل شركة نفط الوسط".

الغــاز  "إســتثمار  ان  واضــاف، 

جدا  مهم  املذكوريــن،  باحلقلني 
كونهمــا ينتجان غازا حرا،" الفتا 
الى انه "وضمن املنهاج احلكومي 

هناك مدة محــددة للتمكن من 
الضافة  منهما  الغاز  اســتثمار 
اجلاف  الغاز  مــن  كميات جديدة 

الى محطــات الكهرباء، متوقعا 
انتاج احلقلــني من الغاز  ان يبلغ 
قــدم مكعب  مليون   700 احلــر 
ما ســينعكس  يوميا  قياســي 
ايجابا على كميات الغاز املنتجة 

في البالد".
كبير  جهد  "وجود  الزوبعي  واكد 
بشركة االستكشافات النفطية 
االستكشافية  الرقع  لتوســيع 
للغــاز، وهناك توقعــات بوجوده 
وجنوب  بشمال  واعدة  وبكميات 
حقــل عــكاز وحقلي الريشــة 
وراوة اضافــة الى وجوده مبنطقة 
ديالى  محافظة  وحتديدا  الوسط 
واخلشــم  كجربيكة  حقلي  في 
االحمــر، والتي نوه بــان كمياته 

بطور االستكشاف واحلسابات".
لعمليات  املصاحب  الغاز  وبشأن 

انتاج النفط.
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تقريـر

وزارة النفط: كميات واعدة من الغاز في حقلي 
المنصورية وعكاز ونصدر 2000 طن يوميا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرصافة  صدقت محكمة حتقيق 
اخملتصــة بقضايا النزاهة واجلرمية 
االقتصادية امس االثنني، اعترافات 
عصابة تعمل علــى تغيير تاريخ 
صالحية االدوية واملتاجرة بها في 

العاصمة بغداد.
جمللس  اإلعالمــي  املركــز  وقــال 

"املتهمني  إن  األعلــى،  القضــاء 
ألقــي القبض عليهــم في حي 
طــارق فــي العاصمــة بغــداد 
وضبطــت بحوزتهــم معــدات 
ومكائن تســتعمل فــي ارتكاب 
بحوزتهم  ضبطــت  كما  اجلرمية 
كميات كبيرة من األدوية املتالعب 
بتواريخ صالحياتها معدة للبيع".

وأضــاف املركــز في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
أن "احملكمــة صدقــت اعترافات 
املتهمــني واتخــذت االجــراءات 
كافــة بحقهم بغيــة إحالتهم 
لينالــوا  اخملتصــة  للمحكمــة 

جزاءهم العادل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حملاربة  العراقــي  املركــز  ذكــر 
من  اكثر  رصد  بأنه  الشــائعات 
شــائعة اســتهدفت الوضــع 
مت  والوظيفي  واالمنــي  التربوي 
ترويجها من خالل برامج اذاعية 

وفضائية.
وقال املركز في تقريره االسبوعي 

"بأنــه مت رصــد عدة شــائعات 
ومفادها  ميدانية  اشاعة  ابرزها 
االميركية منتشــرة  القوات  أن 
مدنية  وبســيارات  املدني  بالزي 
العشــوائية  االعتقاالت  لغرض 
حيث مت استعمال هذه الشائعة 
بشــكل يلفت النظر من خالل 
عدة برامج اذاعية وفضائية ومن 

خالل متصلني يرفضون التحدث 
وكذلك  الصريحة  بأســمائهم 
سيارات  في  االشــخاص  بعض 
االجرة".وأشــار الى، أن "مروجي 
هذه الشــائعة اعتمــدوا على 
وجود سيارات وموظفي البعثات 

الدبلوماسية....
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المركز العراقي لمحاربة الشائعات:يعد خطرها اكبر من االتجار بالمخدرات

تصديق اعترافات عصابة تالعبت
بتاريخ صالحية األدوية لبيعها في بغداد

انتشار قوات أميركية بالزي المدني واعتقاالتها 
العشوائية إشاعة روجتها اذاعات وفضائيات 

طفل ايزيدي شهد بيع أمه وشقيقاته كـ 
3"سبايا" وطفلة نسيت لغتها بعد خطفها األلعـاب الناريـة.. خطـر يتسلـل الى

2البيـوت والطرقـات من بـاب البهجـة

بغداد - وعد الشمري:
املسلحة،  العمليات  قيادة  أكدت 
أمــس االثنــني، أجــراء املزيد من 
التحصــني على احلــدود الغربية 
للبالد ملواجهــة اي محاولة هرب 

لتنظيــم داعــش االرهابــي من 
املعارك في سوريا، مبينة أن ذلك 
اجلوية  املراقبــة  خــالل  من  يأتي 

واالستعانة باملدفعية.
قيادة  باســم  املتحــدث  وقــال 

العمليات العميد يحيى رســول 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "التنسيق ما زال مستمراً بني 
شتى تشكيالت القوات املسلحة 
العراقية؛ لتعزيز تأمني الشــريط 

احلدودي مع اجلانب الســوري الذي 
ميتد علــى نحــو 560 ألف كيلو 

متر".
وأضاف رسول، أن "قوات من اجليش 
وحرس احلدود واحلشــد الشعبي 

متســك حالياً بالشريط احلدودي، 
وقد أجرت حتصيناً شديداً وإدخاالً 

للتكنولوجيا في املراقبة".
بالتزامن  يأتي  أن "ذلك  إلى  وأشار 
مع عمليــات عســكرية جتريها 

قــوات ســورية داخــل أراضيها 
ملطــاردة بقايــا تنظيــم داعش 
اإلرهابــي والقضــاء عليه بنحو 

تام".
تتمة ص3

قيادة العمليات المشتركة تعزز القوات على الحدود وتكثف المراقبة عليها
تحصينات لمواجهة هرب داعش المتوقع من معارك سوريا

حقول غازية جنوبي البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكهربــاء لؤي  وزيــر  كشــف 
اخلطيــب ان "مــا ُهــدر مــن 
اموال في العــراق على الطاقة 
الكهربائية بســبب سوء االدارة 
والفساد كان ميكن ان ننتج بها 
70 الــف ميــكاواط وهو يعادل 

انتاج ايران والسعودية".
وقــال اخلطيــب امــس االثنني 
ان "مشــكلة الكهربــاء فــي 
العــراق تتلخــص فــي االنتاج 
والتوزيع والنقل، وهناك تدخالت 
سياســية فــي عمل الــوزارة 
منعها"  مــن  والبد  واحملاصصة 
، مشــيرا الى الــى "أكثر من 4 
عشــوائي  مســتهلك  ماليني 
وهــي  الكهربائيــة  للطاقــة 
مصنفــة ضمن التجــاوز على 
الشــبكة" كاشفاً عن "خطط 
الطاقة  لتوفير  وسريعة  عاجلة 

الكهربائية للصيف املقبل وهي 
تشمل كل محافظة".

ولفت الوزير الى ان "صيف 2019 
ليس نهاية العام وقبلنا التحدي 
من  متاح  مــا  بكل  ومتوجهون 
الى  صالحيات وامكانيات مالية 
ان جنعل عــام 2019 افضل من 
ليس  بنســبة %15 وهي   2018
على  بل  االنتاج  مســتوى  على 

قطاعات النقل والتوزيع أيضاً".
من  "أكثر  ان  اخلطيــب  وأوضح 
ترليون دينار مت اســتقطاعه من 
موازنة الوزارة في 2019 واملوازنة 
كاشفا  وقروض"  لرواتب  تكفي 
4500 ميكاواط من  عن "فقــد 
بســبب  الكهربائية  الطاقــة 
االرهابي وتخريبه حملطات  داعش 

كهرباء".

وزير الكهرباء: الفساد وسوء اإلدارة
حرما البالد من انتاج 70000 ميكاواط

تعادل ما تنتجه إيران والسعودية

11 وزيرا و 156 من ذوي الدرجات الخاصة احيلوا الى القضاء



شؤون عراقية

بغداد ـ زينب الحسني: 

إقبال البعض في األعياد واملناسبات 
علــى األلعــاب الناريــة، كطقس 
احتفالي يضفي مسحة من اإلثارة 
فــي أجواء الفــرح كونهــا تبعث 
الوانا جميلة واصــوات خارجة عن 
املألــوف، لكن هــذه املتعة عادة ما 
ومفاجأت  مبخاطــر  محاطة  تكون 
الناس  ال حتمد عقباهــا، والن وعي 
كونها  قليل  األلعاب  هذه  بخطورة 
ال تشبه سائر األلعاب األخرى، فهي 
متفجرات ضعيفة االنفجار نسبًيا. 
والكثيــر ال يــدرك مخاطرها قبل 

شرائها.
أيام تداول نشطاء في مواقع  وقبل 
التواصــل االجتماعــي فيس بوك، 
فيديــو من باب املــزاح واملرح اال انه 
كان يحمل رســالة خطرة، مفادها 
التحذيــر مــن األلعــاب الناريــة، 
املشــهد حقيقــي اذ احتفل عدد 
من الشــباب بخروج صديقهم من 
الســجن وفي اثناء دخولــه املنزل 
نثــرو عليه مادة تدعــى رذاذ الثلج 
واملناسبات  االفراح  في  تســتعمل 
ثم جاء أحــد األصدقاء حامالً لعبة 
نارية » شعلة نارية » وإذا بالشخص 
يحترق خصوصاً في منطقة الراس 
. وجاءت اغلب التعليقات تقول » لو 

باقي بالسجن أفضل ». 
» الصبــاح اجلديد » حتــذر هنا من 
مخاطر هذه األلعاب املبهجة لكن 

احملزنة احيانا.

خطورة االلعاب النارية
دخلــت االلعاب الناريــة في مجال 
االحتفــاالت العامــة واخلاصة في 
العالــم منذ ما يقــارب 3500 عام 
اي بعــد فترة من تاريــخ اختراعها 
في الصــن القدمية عام 2000 ق.م. 
وتوسع استعمالها حتى في احلاالت 
ومن  االشخاص  قبل  االعتيادية من 
شــتى االعمــار كمواد للتســلية 
ومثيرة للبهجــة ملا ينتج عنها من 
اضواء باشكال والوان براقة خاطفة 
الوعي  وجــود  دون  مــن  لألبصــار 
واملعرفة باخملاطــر الكامنة فيها، اذ 
تتســبب في كل مناسبة بإصابات 

بشرية ومادية مختلفة. 
تتبايــن املــواد الكيميائية املكونة 
اذ يغلــب عليها  النارية  لأللعــاب 

الكبريت ومواد ســريعة االشتعال 
رغم قلة نسبتها اال انها تعد مواد 
متفجرة تتســبب بأضرار مختلفة 
املستويات من حروق، وتشويه بعض 
احلرائق  اعضاء اجلســم، فضاًل عن 

في املمتلكات العامة واخلاصة.
وقد نشــرت تقارير طبية دولية عن 
الضرر الذي ميكن ان حتدثه هذه املواد 
مثل اصابة العن وتلفها وحروق في 
مناطــق عديدة من اجلســم التي 
اخلطورة  شــديدة  بحاالت  تتسبب 
مثل بتر اليد واصابة الرأس والوفاة. 

االجتماعي  التواصــل  مواقع  على 
تنشــر اخبار وحــوادث وصور مؤملة 
عــن املصابــن بســبب األلعــاب 
النارية. وهناك العديد من االصابات 
التي حدثت فــي دول العالم خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وتعد األلعاب النارية ملوثاً كيماوياً 

وفيزيائياً،
التي تصدر من احتراقها  والرائحة   
تؤدي إلى أضرار فــي التنفس. كما 
أنهــا تؤثــر على نفســية قاطني 
اصواتها  بســبب  الســكني  احلي 

الهلع واخلوف  التي تسبب  املزعجة 
والسخط.

 وعلــى املؤسســات التعليميــة 
والرسمية ووسائل اإلعالم ان متارس 
دورا محوريا دائما في التوعية واحلد 

من انتشار هذه األلعاب اخلطرة.  

مختصون يحذرون منها
مختصــون اكدوا خطورة مثل هذه 
اإلصابــات التي ميكــن أن تقع على 
النظــر، ومنهــا اإلصابــة بارتفاع 
ضغط العن »املياه الزرقاء« وحدوث 
»امليــاه البيضاء« بالعــن، وحاالت 
الشــبكي  باالنفصــال  اإلصابــة 
وحدوث  الشديدة  القرنية  وإصابات 
العصب  بالقرنيــة، وضمور  عتامة 
البصــري وااللتهابــات احلــادة في 

قزحية العن.
أن هذه اإلصابات  إلى  النظر  ولفتوا 
قد تتســبب فيهــا ألعــاب نارية 
أو ألعــاب أخرى خطــرة كقاذفات 
الكرات البالستيكية، مشيرًا إلى أن 
اإلصابات تتفاوت عادة ما بن نزيف 
وتعتم  وإصابات  العن  داخل  شديد 
للقرنيــة وفقــدان كامــل للنظر، 

وتتطلــب متابعــة طبيــة دقيقة 
ومستمرة عن قرب لتوقي حدوث أي 

مضاعفات بالعن املصابة.
مشــددين على ضرورة عدم إغفال 
أي إصابة بعيــون الصغار أو الكبار 
ومراجعة طبيب العيون لالطمئنان 
لتجنــب وقوع أضــرار بأجزاء داخل 
العن ومواجهة أي مشــكلة قبل 

وقوع مضاعفات.
داعــن اجلهات املعنيــة ملنع تداول 
مثل هذه األلعاب اخلطرة والفتاكة 
بالعيــون، وتوجيه اجملتمــع باختيار 
ألعاب أخــرى لألطفال أكثــر أمانًا 

وأقل خطورة.

اضرار كارثية
يشار إلى أن الشرر أو الضوء واحلرارة 
املفرقعات،  استعمال  عن  الناجمة 
تعد من العوامل املباشــرة لإلضرار 
العن  ال ســيما منطقة  باجلسم، 
احلساســة ألن الرمــاد النــاجت عن 
والعن  باجللد  عملية االحتراق يضر 
إذا مــا تعرض له الطفل بشــكل 
إصابات  حاالت  سجلت  مباشر.وقد 
بهذه  األشــخاص  بعــض  عيــون 

األلعاب، ومتثلت في حروق في اجلفن 
ومتــزق في اجلفن أو دخول أجســام 
غريبة فــي العــن أو انفصال في 
الشبكية وقد يؤدي األمر إلى فقدان 

كلي للبصر.
كما تعد األلعاب النارية من أسباب 
والفيزيائــي،  الكيمــاوي  التلــوث 
وكالهما خطــر، فالرائحة املنبعثة 
من احتراق هــذه األلعاب تؤدي إلى 
إلى  إضافة  األضــرار،  مــن  العديد 
األضــرار الكارثية التي قد تنتج عن 
انفجــار األلعاب الناريــة إذا كانت 
مخزنة بطريقة خاطئة على سبيل 

املثال.
 طبيــب عيــون يحذر مــن إقبال 
خالل  النارية  األلعاب  على  األطفال 
األعياد الن ذلك قد يؤدي الى اصابة 
األطفــال باالذى   في أثنــاء مزاولة 
هــذه األلعاب، كما يــؤدي البعض 
النائمن  إلى ترويــع األطفال  منها 
الذين يستيقظون على أصوات هذه 
الهلع  لهم  يســبب  مبا  املفرقعات 
واخلوف، وهــذا وجه آخــر للمضار 
النفسية املترتبة على هذه األلعاب 

اخلطرة.

الدكتور احمــد الرديني في حديث 
للصباح اجلديد قــال :   املفرقعات 
بكثرة  تســتعمل  النارية  وااللعاب 
وبنحو عشــوائي يكاد يكون يوميا 
في معظم االوقات مع زيادة بنسبة 
العامة  املناســبات  فــي  كبيــرة 
واخلاصة  ولــو اجتهنا الــى اجلانب 
االقتصــادي جنــد ان هنالــك هدراً 
كبيــراً لألموال مع عــدم االكتراث 
بهــذه االموال الضائعــة وبالتالي 
صنع شخصية عبثية وخاصة لدى 

األطفال.
 واذا اجتهنا للعامل النفسي فنجد 
مع زيادة الصيحات بالضرر الصحي 
جند عدم االكتراث باألضرار الصحية 
للفرد واجملتمع والبيئة وبالتالي بروز 
تتسبب  للعنف  شــخصية  ميول 

بضرر لالخرين .
وتابع الرديني: امــا اجلانب الصحي 
االضرار  حــاالت  في حدوث  فنجده 
اجلســدية لهذه االلعاب من حاالت 
وباقي  والعــن  اليــد  فــي  اصابة 
وخاصة  اجلســم  انحاء  مختلــف 

عندما تستخدم من قبل االطفال.

األلعـاب الناريـة.. خطـر يتسلـل الى
البيـوت والطرقـات من بـاب البهجـة

مناذج مختلفة من األلعاب النارية

على مواقع التواصل 
االجتماعي تنشر 
اخبار وحوادث وصور 
مؤلمة عن المصابين 
بسبب األلعاب النارية. 
وهناك العديد من 
االصابات التي حدثت 
في دول العالم خالل 
السنوات القليلة 
الماضية

د. علي شمخي 
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حوار

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان اجتماعاً 
موسعاً مع مســؤولي اقسام الوزارة 
في محافظة صــالح الدين )احلماية 
االحتياجــات  وذوي  االجتماعيــة، 
االجتماعــي،  والضمــان  اخلاصــة، 
والعمل والتدريب( ملناقشــة كيفية 
تقدمي خدمات الوزارة الهالي احملافظة 
التــي عانــت كثيــراً ابان ســيطرة 
عصابات داعش االرهابية مبا يســهم 

في دعم الفئات الضعيفة فيها .
ووجه الوزير ببــدء البحث امليداني لـ 
17 الفا و428 اســرة مــن املتقدمن 
خــالل عــام 2016 للشــمول براتب 
آذار  مطلع  وذلك  االجتماعية  االعانة 
باالعانة.  لشــمولهم  متهيدا  املقبل 
ودعــا الوزير عبــد الزمــان مالكات 
اقســام الوزارة ودوائــر احملافظة الى 
والفني  اللوجســتي  الدعــم  تقدمي 
لعمل الباحثن مــن اجل اجناز بحث 
تلك االسر. كما اعلن وزير العمل عن 
تخصيص 11 مليون دوالر من املشروع 
املناطق  االستقرار في  لدعم  الطارئ 
احملررة من قــرض البنك الدولي ضمن 
حقــل )النقد مقابــل اخلدمة( البناء 

احملافظة. 
كما مت االستماع إلى املشكالت التي 

ومالكاتها  االقســام  مديرو  طرحها 
ســعياً اليجاد احللول لها، فضال عن 
مناقشــة شــمول ذوي االعاقة في 
احملافظــة براتب املعــن املتفرغ بعد 
توفــر التخصيصات املالية، الفتا الى 
ان الوزارة تســعى لشــمول )1436( 
مدنيا و)81( عسكريا من املعوقن من 
خالل االستمارة االلكترونية املنشورة 
عبر املوقع االلكتروني للوزارة حتقيقا 
الهــداف الــوزارة التي تســعى الى 
توســيع قاعدة الشــمول بامتيازات 

قانون ذوي االعاقة. 
هذا ومت بحث آلية فتح وحدات ادارية 
االعداد  واستقبال  جديدة الستيعاب 
الكبيــرة مــن املواطنن وتســهيل 
اجــراءات إجناز معامالتهــم ، وفيما 
يخص امكانية شمول ابناء احملافظة 
بالقروض الصغيرة امليســرة، اوضح 
الوزير انه ســيتم منــح )463( قرضا 
للباحثــن عــن العمل املســجلن 
ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدا ان 
هذه القرارات حدد لها ســقف زمني 
ال يتجــاوز الشــهرين لتنفيذها ومت 
تشكيل جلنة ملتابعتها برئاسة وكيل 

الوزارة. 
علــى صعيد متصل ذكــر مدير عام 
دائرة العمل والتدريب املهني في وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية املهندس 
عمار عبد الواحد السوداني ان الوزارة 
اســتراتيجية  تفعيل  علــى  تعمل 

تطوير القطاع اخلاص كوســيلة حلل 
مشــكلة تزايد البطالة وما يقابلها 
من نقص في فرص العمل في اجملتمع 
، الفتا الــى ان احلل يجــب ان يكون 
الدولة  بن مؤسســات  ما  تضامنياً 

واملؤسسات اجملتمعية. 
وبن املدير العــام ان احلل يكمن في 
اجتاهــات عدة منهــا تطوير القطاع 
اخلاص من خالل تنشــيط املشــاريع 
واملعامل والشركات، فضال عن تقدمي 

اخلدمات املناســبة من قبــل الوزارة 
كمنح قروض ميسرة لفتح مشاريع 
القرض  مقــدار  ان  موضحا  صغيرة، 
املمنوح للباحثن عــن العمل اليقل 
عن 5 مالين دينار وال يتجاوز 20 مليون 

دينــار ألن محدوديــة التخصيصات 
املاليــة ادت الى تقليل فئــة املبالغ 
املمنوحة ليتســنى للوزارة شــمول 

اكبر عدد من املقترضن. 
وبن املديــر العام ان هــذه القروض 
ميســرة إذ ال توجــد فيهــا فوائــد 
التســديد بعد مرور ســنة  ويبــدأ 
مــن تأريخ صــدور الصك ويقســم 
تســديد القرض على خمس سنوات 
من بعد الســنة االولى. كما اشــار 
الــى ان الدائرة تشــرك الباحثن عن 
العمــل بــكل فئاتهــم )اخلريجون 
واملعيــالت  واملطلقــات  واالرامــل 
اســرهن وغيرهم( في دورات تدريبية 
ثالثة مجاالت  مجانية ضمن  مهنية 
التي  املهــارات  على  التدريــب  وهي 
يحتاجها سوق العمل ملهنة معينة، 
والــدورات التعليمية في احلاســوب 
واللغــة االجنليزيــة، فيمــا تتضمن 
الدورات الرياديــة تطوير امكانياتهم 
وتعليمهــم كيفية التخطيط الحد 
املشــاريع وكيفية تســويقه ووضع 
دراسة جدوى اقتصادية له، الفتا الى 
املهــارات اصبحت مطلوبة،  ان هذه 
كونها تؤهلهم للحصول على قروض 
متكنهم من إنشــاء مشاريع صغيرة 
مدرة للدخل االمر الذي يســهم في 
احلد من تفاقم مشكلة البطالة في 

اجملتمع.
على صعيد اخر التقــى وزير العمل 

رئيس هيئة احلماية االجتماعية ممثلي 
عدد مــن منظمات اجملتمع املدني في 
محافظة صالح الدين ، واستمع الى 
ابرز النشاطات والفعاليات واخلدمات 
في  املنظمات  تلــك  تقدمهــا  التي 
اجلانب االنســاني وايضا للمشكالت 

التي تعتري عملها. 
واكــد الوزير خالل اللقــاء ان الوزارة 
تولي موضــوع التعاون مع منظمات 
اجملتمع اهتماما كبيرا لالســهام في 
العائالت  ومســاعدة  اخلدمات  تقدمي 
والفئــات الضعيفــة فــي اجملتمع، 
مضيفــا انه اجرى عــدة لقاءات مع 
منظمات اجملتمع املدني منذ تسنمه 
الوزارة وخاصة التي تهتم بشؤون ذوي 
لالتفاق  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة 
علــى تنفيذ مشــاريع ونشــاطات 

ملساعدة الفئات الفقيرة باجملتمع. 
وشدد الوزير على اهمية ايصال رصد 
احلاالت االنسانية الى الوزارة وخاصة 
ان احملافظة عانت مشــكالت كثيرة 
خالل مدة ســيطرة داعش االرهابية، 
مؤكدا ان لدينــا افكارا كثيرة لدعم 
منظمات اجملتمــع ، كما ناقش الوزير 
املشــاريع املســتقبلية للمنظمات 
ملســاعدة ابناء املدينــة الذين عانوا 
كثيــرا بســبب جرائــم وانتهاكات 

داعش االرهابي.

تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص للحد من البطالة

شمول 18954 أسرة ومواطنًا براتبي اإلعانة
والمعين المتفرغ مطلع الشهر المقبل

مستفيدو رواتب االعانة »ارشيف«

يعكــس االعــالم بوســائله املعروفــة الوجه 
احلضــاري لالمم وهــو اليوم في ظــل التطورات 
مجال  في  الهائلــة  والقفزات  التكنولوجيــة 
الرقمية ميثل اســرع وسيلة ميكنها  التقنيات 
نقــل الرســائل الدينية والقوميــة واملذهبية 
واحلزبية والتفاعل مــع الرأي العام ومنذ القدم 
ادرك املعنيــون بالرســائل االعالمية املضامن 
الســلوكية لثنائية التاثر والتاثير في التعرض 
لوسائل االعالم ومهما تنوعت مصادر املعلومات 
فان اهتمــام وحرص االنظمة السياســية في 
حتديدها للقيــم االعالمية وترتيــب االولويات 
في مجــال اختيار االخبار والتقارير واالشــكال 
االعالمية االخــرى االنتاج االعالمي عامة يبقى 
عامال اساســيا وهاجسا تنشغل به احلكومات 
من اجل حتصن الســاحة االعالمية واحليلولة 
وتنوع  باختالف  املتلقي  دون فقدانها جلمهورها 
هويات هذا اجلمهور وكان ميكن للعراق في ظل 
التجربــة الدميقراطية اجلديدة التي المســت 
حاجات اجملتمع العراقي للتنوع في الثقافات ان 
يقدم امنوذجا ناجحا في مجال االعالم يتسق مع 
هوية النظام السياسي اجلديد له اال ان التعثر 
في اجملاالت احليوية لتطبيق التعددية واالخطاء 
الكبيرة التي ارتكبتها النخب السياســية في 
تعاطيها مع الدميقراطية انعكس الى حد كبير 
على بقيــة اجملاالت ومن ضمنهــا االعالم ومن 
يرصد مديات التأثير لوســائل االعالم العاملة 
في العراق ســيرى ارتباكا واضحا في نشــاط 
املؤسســات االعالمية اليتناسب والدعم املالي 
الكبير الذي تتلقــاه قنوات فضائيات حكومية 
وحزبية ومســتقلة طوال سنوات طويلة فيما 
مت تغييــب الكفــاءات احلقيقية فــي مجاالت 
الصحافة واالذاعة واالعالم االلكتروني اسهمت 
احلكومات املتعاقبــة فيه حتت ضغط الهيمنة 
وافتقدت  االعالمية  املؤسســات  داخل  احلزبية 
منابــر االعالم احلكومــي الذي متثله شــبكة 
االعالم العراقي القدرة على التأثير في اجلمهور 
وضاعــت مالمــح  الهوية احلقيقيــة لالعالم 
العراقي اجلديد واصبحت مضامن البرامج في 
شــبكة االعالم متثل انتماءات مجتزأة تتأرجح 
بن والءات متعــددة باختالف وتعاقب رؤســاء 
الوزراء ومبحــاوالت احزاب وحتالفــات مختلفة 
الهيمنــة علــى االدارة املؤسســاتية حللقات 
شــبكة االعالم مما افقد املزيــا احلقيقية لدور 
االعالم في النظام السياســي اجلديد الذي اريد 
له ان ميثل الدولة العراقية برمتها منذ اول يوم 
مت فيه اقرار تأســيس الشبكة وعلى الرغم من 
احملاوالت االخيرة لتصحيح مسارات اعالم الدولة 
وابعاده عن االرتباط بالسياسة احلكومية اال ان 
هذه احملاوالت اصطدمت مرة اخرى باصرار بعض 
اجلهات احلزبية على االحتفاظ مبظاهر السيطرة 
علــى مفاصل العمل االعالمي مما اســهم في 
مغــادرة العديد من الكفاءات االعالمية ميادين 
االعالم احمللــي وتفضيله العمل في منابر اعالم 
عربية واجنبيــة بحثا عن مناخات افضل تتوفر 
فيهــا املســاحة الكافية للتعبيــر عن هموم 
العراقيــن وصناعــة اعالم احترافــي حر يعبر 
بشكل حقيقي عن حاجات الرأي العام العراقي 
من دون خوف او ابتزاز او حتريف نشاهده كل يوم 
في مضامن وســائل اعالم مملوكــة الحزاب او 

جهات متنفذة .    

مزايا االعالم المفقودة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت هيئة اجلمــارك العراقية 
امس االثنن، عن الضوابط اجلديدة 
للتصريح عن األموال عند إدخالها 
وإخراجهــا عبر احلــدود العراقية 
املركزي  البنــك  مــن  والصــادرة 
غسل  مكافحة  مجلس  العراقي/ 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وقالت الهيئــة في بيان لها تلقت 
»الصبــاح اجلديد« نســخة منه، 
الفقرة  أحكام  الى  »أســتناداً  انه 
أحكام الفقــرة ) رابعــاً - املادة 7 

( وأحــكام املادتــن 34 و 35 مــن 
األموال  قانــون مكافحة غســل 
بإلزام  املتعلقتن  االرهــاب  ومتويل 
أو  العراق  كل شخص عند دخوله 
الطلب  عند  بالتصريــح  مغادرته 
للجمارك  العامة  الهيئة  ممثل  من 
عما يحمله من أموال أو عمالت أو 
أدوات مالية قابلة للتداول حلاملها 
أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه 
من خالل شخص أو خدمة بريد أو 
خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى«.
وأضافــت هيئة اجلمارك، أنه »تقرر 

علــى كل مســافر لــدى دخوله 
أو خروجه  العراقيــة  األراضي  إلى 
منهــا التصريح بالنقود التي تزيد 
عــن ) 10 ( آالف دوالر أميركــي أو 
مــا يعادلها بالعمــالت األجنبية 

األخرى«. 
وتابعــت، أن »علــى املواطن أيضاً 
التصريح بشــأن األحجار الكرمية 
واملعادن الثمينة إذا جتاوزت قيمتها 
) 10 ( آالف دوالر أميركــي«، مبيناً 
أن »على »املواطــن أيضاً االفصاح 
للتداول  القابلة  املالية  األدوات  عن 

حلاملهــا أو تنقل داخــل العراق أو 
خارجه من خالل شخص أو خدمة 
بريديــة أو خدمــة شــحن أو أي 
وسيلة آخرى والتي تتجاوز قيمتها 

عن ) 10 ( آالف دوالر أميركي«. 
واشــارت الهيئــة، إلــى أن »على 
املسافرين أن يصرحوا لدى موظفي 
الهيئة العامة للجمارك في املطار 
أو املنافذ احلدوديــة في جمهورية 
العــراق وفق منــوذج االســتمارة 
وأن احلدود  امللحق بهذه الضوابط، 
املذكورة فــي البند 1 تنطبق على 

الشــخص الذي يبلغ مــن العمر 
18 ســنة فأكثر، أما الذين ال تزيد 
أعمارهم عن 18 سنة فإن االموال 
التي بحوزتهم يجب أن تضاف الى 

احلد املسموح لولي األمر«.
وختمــت الهيئة بيانهــا بالقول، 
»يحصــر إدخال وإخــراج العملة 
العراقية من وإلى العراق اال باحلدود 
املسموح بها والبالغة ) 200 ( ألف 
دينار عراقي وفي حــال نقل مبلغ 
أعلــى من احلد املذكــور من خالل 
شخص أو خدمة بريدية أو خدمة 

شحن أو بأي وسيلة أخرى فينبغي 
حجز املبلغ الــذي يفوق احلد وملء 
اســتمارة التصريح وإرسالها إلى 
مكتــب مكافحة غســل االموال 

ومتويل اإلرهاب«.
عملها  اجلمركية  الدوائــر  ومتارس 
في احلــرم اجلمركي وفــي النطاق 
اجلمركي ولها ان متارس صالحياتها 
والبحر  االراضــي  امتــداد  علــى 
الداخلية مبا فيها  االقليمي واملياه 
البحيرات واالنهار واالفنية واالهوار 

وفقا الحكام هذا القانون.

ضوابط جديدة للتصريح باألموال النقدية والعينية عبر الحدود عند السفر
كل ما يزيد على 10000 دوالر خاضع لها



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – اعتقال ارهابيني 
ذكــر مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقيــة امــس االثنــن، باعتقــال 
شخصن يشتبه بانتمائهما لتنظيم 
داعش االرهابي يستقالن سيارة مدنية 
وبحوزهما عبوة ناســفة في منطقة 

احلرية شمال غرب بغداد. 
وقــال املصــدر ، إنه "في اثنــاء جتوال 
دوريات جندة شرطة احلرية وحتديدا في 
شــارع احلسابات مت االشــتباه بعجلة 
ولدى تفتيشهما مت  داخلها شخصن 
العثور عل جسم غريب وعند استدعاء 
خبير املتفجرات تبن انه عبوة محلية 
الصنع مت تســليمهم مع العبوة الى 
، الفتا  استخبارات الشرطة االحتادية" 
الى ان االجهزة االمنية تلقي القبض، 
بشــكل شــبه يومي، على متهمن 
ومطلوبن بقضايا ارهاب وجنائية، في 

مناطق منفرقة من العاصمة بغداد.

ديالى – هجوم مسلح 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ديالــى امس االثنن ان قوات 
احلشــد الشــعبي احبطت ، هجوما 
لعصابات داعــش اإلرهابية في اطراف 

قضاء خانقن.
وقال املصدر إن "ارهابيي داعش، حاولوا 
التعــرض على احدى نقــاط املرتبطة 
في اطراف خانقن قــرب احدى القرى 
الزراعية ومت التصدي لهم ومطاردتهم 
في االراضــي الزراعيــة" ، مضيفا أن 
"احلشد الشــعبي أغلق كل الثغرات 
التــي كان يســتغلها داعــش فــي 
استهداف املدنين والقرى في خانقن" 

مؤكدا أن الوضع آمن".

بابل – اعتقال مطلوبني 

كشف مصدر امني في مديرية قيادة 
شرطة محافظة بابل امس االثنن عن 
إلقاء القبض على مطلوبن للسلطة 
القضائية بتهــم متنوعة في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر أنه وعلى ضوء معلومات 
اســتخبارية دقيقــة شــنت قــوات 
الشــرطة مبختلف تشكيالتها حملة 
أمنية لتنفيذ مذكــرات قبض صادرة 
مــن احملاكم اخملتصة بحــق مطلوبن 

للسلطة القضائية.

صالح الدين – ضبط متفجرات 
اعلن مصدر امنــي في دائرة مكافحة 
املتفجــرات امس االثنن، عــن العثور 
على مواد متفجرة وعبوات ناسفة في 

قضاء الضلوعية بصالح الدين. 
وقال املصدر ان "مفارز مكتب مكافحة 
املتفجــرات فــي قضــاء الضلوعية 

مبديرية شــرطة صــالح الدين وخالل 
تنفيذها واجبا مشــتركا في منطقة 
العثور  من  متكنت  بيشــكان  بساتن 
على مواد متفجرة وعبوات ناســفة" 
، مبينــا ان "املواد املضبوطة عبارة عن 
سبعة جلكانات سعة )20 لترا( حتتوي 
على مادة االمونيا وفتيل قدح وصاروخ 
 155 عيار  وقذيفة منســاوي  كاتيوشا 

ملم وقنبرة هاون عيار 82 ملم" .

االنبار – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس االثنــن أن قوة من الفوج 
التكتيكي اعتقــل ارهابيا خطيرا في 

"داعش" وسط احملافظة.
وقــال املصــدر ان "قــوة مــن الفوج 
التكتيكي في شــركة االنبار، داهمت 
صباح يوم امس احد املنازل في مدينة 
الرمادي واعتقلــت ارهابيا في تنظيم 

داعش كان يختبــأ بداخله" ، مضيفا 
ان "عمليــة االعتقال اســتندت الى 
معلومــات ومصادر للفوج"، مشــيرا 
الى ان "املعتقــل يعتبر من االرهابين 

اخلطرين في التنظيم".

نينوى  - تفجير ملغمة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االثنــن أن خلية الصقور 
فجرت سيارة ملغمة باالنتحاري الذي 

يقودها في امين املوصل.
وقــال املصدر إن "خليــة الصقور في 
نينوى بالتعــاون مع لــواء 66 فجرت 
مفخخة باالنتحاري الذي يقودها قرب 
املوصل"،  باجلانب االمين مــن  بــادوش 
مضيفــا ان القــوات االمنيــة تعلن 
بن فتــرة واخرى عن تنفيــذ عمليات 
استباقية تســتهدف عناصر تنظيم 
"داعش" في املناطق النائية من نينوى 

وبقية احملافظات التي كانوا متواجدين 
بها. 

ذي قار – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االثنن ان قوة أمنية القت 
القبض على مطلــوب على وفق املادة 

4/ ارهاب.
وذكر املصــدر ان "القوة ألقت القبض 
على متهم 32 عاماً يســكن عامرية 
الفلوجة يقود شاحنة نوع مرسيدس 
االنبار  محافظة  الى  مطلوب  )أكتروز( 
على وفق احــكام املــادة الرابعة من 
قانــون مكافحة اإلرهاب بحســب ما 
ورد بقاعدة بيانات املطلوبن املركزية" 
، مضيفا انه "مت توقيف املتهم متهيدا 

إلحالته جلهة الطلب أصولياً".

البصرة – القبض على تاجر 

مخدرات 
ألقــت قوة أمنية، القبــض على أحد 
مروجــي وجتار اخملدرات فــي محافظة 

البصرة.
وقال الناطــق باســم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معــن في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، ان "مفارز 
استخبارات قيادة قوات حرس احلدود في 
املنطقة الرابعة العاملة ضمن وكالة 
االحتادية  والتحقيقات  االســتخبارات 
في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مفرزة 
من مكتب قائد شرطة البصرة ألقت 
القبض على أحد مروجي وجتار اخملدرات 
في منطقة الفداغية وبحوزتة 1 كغم 
من مادة الكرستال وربع كغم من مادة 

الترياك".
وأضاف "مت إحالة اخملــدرات الى جهات 
االختصــاص مبوجــب محضر ضبط 
أصولي واحالة املتهم وفق السياقات".

اعتقال متهمين في منطقة الحرية شمال غربي بغداد * احباط هجوم لعصابات داعش في اطراف خانقين 
ضبط مواد متفجرة وعبوات ناسفة في صالح الدين * تفجير ملغمة باالنتحاري الذي يقودها ايمن الموصل

الصباح الجديد ـ متابعة:

التداعيــات التــي خلفها تنظيم 
داعــش االرهابي نتيجة وحشــية 
افعاله ال ميكن احصاؤها بســبب 
كثرتها، لكــن تبقى منها قصص 
ان متحوها  ومشاهد مؤملة ال ميكن 
الذاكــرة، و ان تتغافــل عنها، الن 
الكشــف عنها وتسليط االضواء 
عليها يعــّري التنظيــم االرهابي 
وبربرية عناصره، مــن اجل اماطة 
اللثــام عن نواياهم الشــريرة جتاه 
اجلميع مــن العراقين من شــتى 
االديان واملذاهب وبال استثناء، علما 
ان القصص التــي تخص االطفال 
الذين جنوا من داعــش تعد االكثر 

سوداوية ووجعا.
وعلــى وفــق متابعــة مراســلة 
الصبــاح اجلديــد"، فــان الطفلة 
"هنــد"  الســنجارية  االيزيديــة 
نسيت لغتها االم، لكنها لم تنس 
امها وشــقيقاتها بالرغم انه عند 
اختطافها مــن قبل عناصر داعش 
كانــت بعمــر 5 ســنوات تقريبا، 
ولكنهــا بعد اربع ســنوات عادت 

اليهم.
وحتررت الطفلة اإليزيدية العراقية، 
سوسن، وأســمها احلقيقي هند، 
ببشرتها  الهنديات  تشــبه  والتي 
احلنطاوية وشعرها األسود الداكن، 
قبــل أيــام قليلة، بعد ســنة من 
املفاوضات والصعوبات، مببلغ قارب 
الـ15 ألف دوالر أميركي، من داخل 

سوريا.
وكشف الناشط اإليزيدي العراقي 
اخلانصوري  حســن  علــي  البارز، 
عن  الروسية،  ســبوتنيك  لوكالة 
متكنه من حترير الطفلة سوســن 
البالغة من العمر 9 ســنوات، من 
قبضــة أحــد قياديــي داعش في 
سوريا، يدعى "أبو صهيب املصري" 
الدين"  "وســام  احلقيقي  وأسمه 

مصري اجلنسية.
ســنة  "قبل  اخلانصوري  وأضــاف 
حاولــت حتريــر سوســن، التــي 
اختطفها داعــش اإلرهابي، عندما 
في  اإليزيدين  بحــق  اإلبــادة  نفذ 
قضاء سنجار، غربي املوصل، مركز 
الثالث من أغســطس  نينوى، في 
2014، لكن حصلت معوقات حالت 

دون حتريرها".
وذكــر أن مكتب إنقــاذ اخملطوفن 
إقليم كردســتان،  واخملطوفات في 
اســهم في حترير هند، ومتكن من 
خالل أشخاص ذهبوا لشرائها من 
الداعشــي أبو صهيب، مستدركا 
انــه "فيمــا بعد تســاوموا معنا 
عليهــا ليصــل املبلــغ اإلجمالي 
13 ألف دوالر  إلــى  مقابل حريتها 

أميركي".
وأكد اخلانصوري، وصول هند، التي 
كان عمرها دون اخلامســة، عندما 
أختطفها داعش، إلى بر األمان، ومت 
تسلمها في منطقة الكمارك بن 
ذويها  ليستقبلها  وسوريا،  العراق 

بدموع الفرح.
وتابــع ان "هنــد ال تتكلم ســوى 
بســبب  وهذا  املصرية،  اللهجــة 
اإلرهابــي الداعشــي الــذي كان 
متاما  نســيت  وقد  مســتعبدها، 
اللغة اإليزيديــة )الكردية( لغتها، 

من  قليال  قليال  ســتتعلم  لكنها 
أهلها مع مرور الوقت".

وأضاف مــن "اجليد أن هند تذكرت 
أفــراد  وكل  وشــقيقاتها  أمهــا 

أسرتها، ولم تنسهم مع لغتها".
اما الطفل االيزيدي الناجي، وسام 
إدريس، الــذي قضى قرابة العامن 
في مدينة الرقة الســورية مع أمه 
وأخيه الطفل اجملند أحمد، عاد من 
القتل  بأفكار  وهو محمل  األســر 
والذبح والتكفير، كما يتذكر والده 

ادريس.
يتحــدث الوالــد أدريــس، هنا عن 
لعبة املوت الشهيرة التي ابتدعها 
داعش، في محاكاة أللعاب الفيديو 
فيها  أشــرك  والتــي  العنيفــة، 
مجموعة من االطفــال االيزيدين 
الذيــن يظهرون فــي الفيلم وهم 
ينفــذون عمليــات قتــل وذبــح 
حقيقية. رســالة إلى العالم كله 
عن قدراتــه فــي زرع الفكر الذي 

يعتقده، وعن كيفية حتويله أطفال 
املســتقبل إلى قتلــة، نزع منهم 
طفولتهم، وحولهم قنابل موقوتة 

في مجتمعاتهم.
حاليا  أحمد  وأخوه  وســام  يعيش 
في أملانيــا حيث ترعاهم منظمات 
على  مبســاعدتهم  تعنــى  دولية 
تخطي احملنة التي مــروا بها، ونزع 
التي غرســها  املتطرفة  األفــكار 
الصغيرة.  عقولهــم  فــي  داعش 
فقصص مــا رأوه من تعذيب خالل 
النفســية املترتبة  التدريب واآلثارُ 
أو  ذبح  تنفيذهمــا لعمليات  على 
في  تسكنهما  فقط،  رؤيتها  حتى 

كل حلظة.
قدرت طريق النجاة لهذين الطفلن 
وأطفال آخرين، في حن قتل مئات 
اجملندين األطفال في املعارك أو بيد 
تنظيم داعش، فيما يبقى مئات من 
األطفال يتدربــون او يقاتلون حتى 
االن في صفوف داعش في مناطق 

متعددة من سوريا. مستقبل هؤالء 
ال يبدو مشرقا أبدا.

ثالثة، فان والد الطفل  وفي حادثة 
"امير" وخالل رحلة بحثه الطويلة 
عن ولده املفقود، التقى عشــرات 
اجملندين  االيزيديــن  األطفــال  من 
العائدين. في كل مرة كان يستمع 
لقصصهــم، كان قلقــه يــزداد. 
فأفكار داعش كانت قد عششــت 
في عقولهم، ومنهم من تشــبث 

بها.
اما الفتى شاكر، فقصته كقصص 
العراقين  األطفــال  مئــات مــن 
اختطفهــم  الذيــن  اإليزيديــن 
التنظيــم، وعِمل علــى حتويلهم 
أهلَهم  تستهدف  موقوتة  لقنابل 
وأبناء وطنهم العــراق. أما رفيُقه 
كلهات، فما يزال ينوأ حتت مشاعر 

االنكسار واخلوف مما عاشه.
تعــرض كلهــات مــرارا وتكــرارا 
للضــرب العنيــف والتعذيب مع 

والدتــه وأخواته، وشــاهد بعينيه 
مســلحي داعش يبيعــون والدته 
وأخواته ســبايا فيما بينهم، قبل 
غســيل  لعمليات  يخضعــوه  أن 
دماغ، لزرع األفــكار املتطرفة فيه، 
وزجــه بعد ذلك في معســكرات 
أســاليب  فيها  يتعلــم  تدريــب 
القتــل والذبح وتفجيــر األحزمة 
الناســفة. يطمح شاكر وكلهات 
ان يســتعيدا حياتهما مجددا، وأن 
يواصال دراســتهما التي عادا اليها 
بعد انقطاع خالل ســنوات االسر. 

ويحلمان باملستقبل.
أن تشــتري  وهــل تخيلت يومــاً 
طفلك؟ أو أن تدفــع ملن يختطُفه 
علــى  إليــك؟ خيــاران  ويعيــُده 
صعوبتهما أسهُل وأخُف وطأة من 
أن تسّلم بخيار مجبر عليه، عندما 
يرفُض طفلُك العودَة إليك ويفضَل 
طريق املــوت عوضا عنك، العتقاده 

أنك وبكل بساطة كافر.

ن الطفلة االيزيدية 
السنجارية "هند" 
نسيت لغتها االم، 
لكنها لم تنس امها 
وشقيقاتها بالرغم 
انه عند اختطافها من 
قبل عناصر داعش 
كانت بعمر 5 سنوات 
تقريبا، ولكنها بعد 
اربع سنوات عادت 
اليهم

من تداعيات وحشية داعش وكثرة افعاله

طفل ايزيدي شهد بيع أمه وشقيقاته كـ "سبايا" 
وطفلة نسيت لغتها بعد خطفها

رئيس النزاهة : اكثر من 16 تريليون 
دينار و16 مليار دوالر اقيام املشاريع 

املتلكئة في البالد
نها  وكشــفت هيئة النزاهة عن متكُّ
مــن احملافظة على أكثر مــن ترليوٍن 
ونصــف الترليون دينارٍ مــن األموال 
دت،  العامة خــالل العام املاضي ، وأكَّ
ة التي  أنَّ "مجمــوع األمــوال العامَّ
اســترجعتها أو التي صدرت أحكاٌم 
وأوقفت  والتي منعت  بردِّها  قضائيٌَّة 
هدرها والتي متَّت إعادتها إلى حساب 
مجموعها  بلــغ  العامــة  اخلزينــة 
دينار  ترليــون   )1.669.085.047.718(

عراقي".
كما كشــف رئيــس هيــأة النزاهة 
القاضي عزت توفيــق جعفر أن عدد 
املشاريع املتلكئة التي رصدتها الهيأة 
بلغ )2736( مشــروعاً، بلغت أقيامها 
)16,455,290,348,823( ترليــون دينار 
عراقــي، و)16,227,930,298( مليــار 

دوالرٍ أمريكي".
ولفت إلى أن "عدد املشاريع املتلكئة 
ُفِتَحــت فيها قضايــا جزائية  التي 
)644( مشــروعاً، بلغت أقيامها  بلغ 
دينار  ترليونات   )5,486,303,401,793(
مليارات  و)6,546,142,288(  عراقــي، 

دوالرٍ أمريكٍي".
وكشــفت هيئة النزاهة عن أحكام 

ومن  الــوزراء  بحق  الصــادرة  اإلدانة 
بدرجتهم عام 2018، مؤكدًة ان أربعة 
هم ســبعة أحكاٍم  وزراء صدرت بحقِّ
باإلدانــة ، وتابعــت الهيئة موضحة 
أن عــدد املديرين العامــن والدرجات 
اخلاصة الذين صدرت بحقهم أحكام 
باإلدانة بلغ )41( مداناً صدرت بحقهم 
)49( حكماً" ، كما كشف رئيس هيئة 
النزاهة عن إحالة )3070( ُمتَّهماً إلى 
القضاء خــالل العام املاضي ، وبن أنَّ 
"عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين متَّت 
إحالتهم إلى القضاء خالل عام 2018 
)11( وزيــراً ومــن بدرجته، صدر  بلغ 
بحقهم )22( قــراراً باالحالة، و)156( 

من ذوي الدرجات اخلاصة

قيادة العمليات املشتركة تعزز 
القوات على احلدود وتكثف املراقبة 

عليها
وأكد رسول، أن "واجبنا األمني يحتم 
علينا تعزيــز القوات على احلدود وهو 
ما حصل فعــالً من خــالل متابعة 
مســتمرة بالطائرات املســيرة، ومن 
االرض قوات املدفعية املتواجدة خلف 

القطعات".
العمليات  باســم  املتحــدث  ولفت 
يتركز  أن "جهدنــا  إلى  املشــتركة، 
األراضي  احلــدود وحماية  تأمن  على 

العراقية وأبعاد اخلطر عن املواطن".
وبــن أن "أي ســعي لتنظيم داعش 

اإلرهابــي فــي التقرب مــن العراق 
واختراق احلدود سيواجه برد حازم من 

قواتنا املسلحة".
وذكر رســول، أن "التنظيم اإلرهابي 
األراضي  داخــل  فــي جيب  محاصر 
ضــده  العمليــات  وأن  الســورية 
من  للتقرب  يســعى  وقد  مستمرة، 
احلدود العراقية وبالتالي يأتي سعينا 

لتأمن الشريط احلدود".
نوعيــة  "عمليــات  عــن  وحتــّدث 
واســتباقية جتري باستمرار في عمق 
الصحراء التــي تربط بن محافظات 
االنبار وصــالح الدين ونينوى ملالحقة 
التنظيــم، وقد قمنا بقتل عدد كبير 
مــن عناصره املتواجديــن في اخملابئ 

والكهوف".
وأكمل رســول بالقــول، إن "القوات 
املســلحة باجململ تعمــل على اكثر 
من محــور، فــي مقدمتهــا تأمن 
اســتباقية  بعمليات  والقيام  احلدود 
ومراقبــة أي حتــرك للتنظيم داخل 
األراضي السورية ومنع امتـداده إلـى 

العـراق".
الوطني  من جانبه، ذكر أستاذ األمن 
داعش  "تنظيــم  أن  حســن عالوي 
االرهابي يعيش حلظاته األخيرة داخل 
 7 مسافة  وعلى  الســورية  األراضي 

كيلومتر فقط".
وتابع عالوي لـــ "الصباح اجلديد"، أن 
كبيراً  جناحاً  حقق  الدولي  "التحالف 
على مدى السنوات املاضية بالتعاون 

مع القــوات العراقية فــي مالحقة 
التنظيم اإلرهابي".

وشــدد، علــى أن "ما يعــرف بأرض 
التمكن لداعش التي كانت ســابقاً 
في محافظة نينوى واالن في مدينة 
على  توشــك  الســورية  الــزور  دير 

االنتهاء".
وأوضح عالوي، أن "قسماً من املقاتلن 
احملليــن داخــل األراضــي العراقية 
لديهم نشــاطاً محدوداً، لكن قواتنا 
املسلحة تبذل جهداً في مالحقتهم 

وهي مستمرة في النجاح".
وأردف أستاذ األمن الوطني، أن الوضع 
األمني مستتب بفضل جهد القوات 
املسلحة وقد مرت علينا العديد من 

املناسبات من دون خروق".
لكنه عالوي، يرى أن "املناطق املفتوحة 
والقريبة من احلدود السورية قد تكون 
رخوة وبحاجة إلى تكثيف النشــاط 
االســتخباري من أجل مالحقة خاليا 
متحركــة للتنظيــم ال يــزداد عدد 
أفرادها على ثالثة أو أربعة أشخاص". 
يشــار إلى أن تنظيم داعش اإلرهابي 
كان قد سيطر على مناطق شاسعة 
من العراق وســوريا قبل أن يفقدها 

بنحو تدريجي في عدد من املعارك.

تصديق اعترافات عصابة تالعبت
بتاريخ صالحية األدوية لبيعها في 

بغداد
يذكــر في هــذا الصــدد ان التقارير 

الصحي  املســتوين  على  الدوليــة 
واجلنائــي تعد عصابــات االدوية من 
اخطــر العصابات، فعلى املســتوى 
الصحي تفوق مخاطر االدوية املزيفة 
وعلى  العامليــة،  األوبئــة  مخاطــر 
املســتوى اجلنائي، يعد خطرها اكبر 

من خطر اخملدرات.

انتشار قوات أميركية بالزي املدني 
واعتقاالتها العشوائية إشاعة 

روجتها اذاعات وفضائيات 
واحلمايات  الســيارات  هــذه  لكــن 
القوات  برفقة  تتحــرك  باالصل  هي 
العراقية التابعة لوزارة الداخلية وأن 
الهدف من هذه االشــاعة هي الرباك 
الوضــع بشــكل عام والتشــكيك 

باالستقرار االمني".
وتابــع املركــز أن "االشــاعة التــي 
اســتهدفت الوضــع التربــوي هي 
انتشار فيديو وقائمة اسماء مدارس 
يتعاطى طالبهــا اخملدرات" مؤكدا أن 
"مقطع الفيديو الذي مت نشــره على 
الواتساب هو فديو لطالبات مغربيات 

ولسن عراقيات".
وختم املركز تقريره "من خالل عملية 
املتابعــة ملصادر االشــاعات لوحظ 
الشائعات،  النتشار  روافد  عدة  وجود 
أولها ان "بعــض القنوات الفضائية 
واالذاعات التــي تفتح اجملال ملتصلن 
مجهولي الهوية يتحدثون عن اشياء 
ال صحة لها ويقــوم مقدم البرنامج 

مبناقشــة املتصل بصيغــة التأكيد 
دون التأكد من صحة حديث املتصل 
من عدم وبعــض البرامج مت رصدها 
وتوثيقها وكأن احلديث متفق عليه".

وتابع كما مت رصد "وقوع بعض احملللن 
السياســين وبعض النواب وكذلك 
االعالمين ضحية املعلومات املضللة 
من خالل أشخاص يدعون قربهم من 
مركــز القرار ويتم اخفــاء هوياتهم 
بحجة عدم كشــف مصــدره وهذا 
فعــال ما مت رصده من خــالل متابعه 
والتي حتدث  الشائعات  احدى  مصدر 
بها احــد احملللن ولــدى التأكد من 
املعلومة تبن أن احمللل وبعض النواب 
وقعوا ضحية ملعلومة غير صحيحة 

ادعى احدهم بأنه شاهد عليها".

وزارة النفط: كميات واعدة من 
الغاز في حقلي املنصورية وعكاز 

ونصدر 2000 طن يوميا 
اشــار الى ان اقامة منشــآت الغاز 
ومعاجلتــه معقدة جدا مــن ناحية 
الغاز  انتــاج  الن عملية  التجميــع، 
املصاحب النتــاج النفط، تكون على 
شــكل مراحل وهذه املراحل تعطي 
ضغوطا مختلفــة وعليه يجب بناء 
منظومات لتوحيد الضغوط وبعدها 
منشــات ملعاجلــة الرطوبــة واخرى 
منشــآت  وبعدها  احلوامض  ملعاجلة 
السائل  الغاز  فصل  وبعدها  الفصل 
حملطات  يذهــب  الذي  اجلــاف  والغاز 

معقدة  املنشــآت  وهذه  الكهربــاء 
جدا لذلــك عملية اســتثمار الغاز 
تتطلب دقة عالية ودراسات معمقة 
الغاز  وجمــع  التصميم  لعمليــات 

ومعاجلته".
وبن وكيل النفط ان "وزارته تستثمر 
حاليــا 1500 مليــون قــدم مكعب 
قياســي )مقمق( من الغاز املصاحب 
لعمليات انتاج النفط، والتي تستثمر 
وبلغت  السائل  الغاز  منها ســوائل 
طاقاتــه اكثر من ســتة االف و 400 
طن في اليوم لالستهالك احمللي كغاز 
 2000 والبالغ  الفائــض  اما  للطبخ، 
طن فتقوم شركة )سومو( بتصديره، 
وعده جناحا كبيرا اذ كانت الوزارة قبل 
ثالثة اعوام تســتورد الغاز الســائل، 
اضافة الى اســتثمار مكثفات الغاز 
والتي تخرج ايضا من الغاز املصاحب 
وتقــوم الوزارة حاليــا بتصدير 2000 

متر مكعب منها يوميا".
واردف، ان "الكمية املتبقية من الغاز 
كغاز  للشــبكة  تذهب  املصاحــب 
جــاف تغذى منه بحــدود 80 مقمق 
منشــآت وزارة الصناعــة كصناعة 
االسمدة واالسمنت، واملتبقي يذهب 
لتشغيل  الكهرباء  وزارة  الى حساب 
محطاتهــا لتوفير بحدود خمســة 
مؤكدا  الطاقة،  مــن  ميغاواط  االف 
ان هذه الكمية بزيادة مستمرة، كما 
ان جميع حاجة الكهرباء من الوقود، 

تلبيها وزارته".

تتمات ص1

25 دعوى دستورية حسمتها 
المحكمة االتحادية العليا 

منذ بداية العام الحالي

االمانة تمنع استيالء 
على اراضي الدولة في 

بغداد الجديدة

منخفض جوي قطبي 
بارد وممطر قادم للعراق 

نهاية الشهر الحالي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت احملكمــة االحتادية العليا حســم 25 دعوى 
دستورية منذ بداية العام احلالي، الفتة إلى إعطائها 

مبادئ دستورية مهمة.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، 
فــي تصريح صحفــي على هامش املشــاركة في 
معرض بغداد الدولي للكتاب، إن "احملكمة االحتادية 
العليا حســمت منذ بداية العــام احلالي 25 دعوى 
دســتورية". وأضاف الساموك، أن "احملكمة رسخت 
مبادئ دســتورية مهمــة من خالل هــذه الدعوى 
بعضها يتعلق بحقــوق احملاضرين فــي اجلامعات، 
لتوزيع  الدســتورية  واآلليــات  القانوني،  والدفــاع 
الثروة النفطية، والطعن بأحكام محكمة التمييز 

االحتادية، وموضوعات أخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانــة بغداد امس االثنــن، عن منع عدد 
من االشخاص الذين حاولوا االستيالء على قطع 

اراض تابعة للدولة مبنطقة بغداد اجلديدة.
وقالت االمانة في بيــان، تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، إن "مــالكات دائرة بلديــة بغداد 
اجلديــدة بالتعاون مــع عمليات بغداد وباســناد 
مديرية حراســات وامن امانة بغداد منعت عددا 
من اصحاب النفــوس الضعيفــة الذين حاولوا 
تقطيع وبيع قطع اراض تابعة للدولة ضمن احمللة 

)705( مبنطقة بغداد اجلديدة ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشير التوقعات اجلوية إلى تقدم منخفض جوي 
قطبي بارد وممطر نحــو العراق واملنطقة بحلول 

نهاية الشهر اجلاري وبداية الشهر املقبل.
وحســب ماجاء في صور األقمــار االصطناعية 
امللتقطة امــس األثنن، فــأن املنخفض اجلوي 
سيشــمل جميــع أرجــاء العــراق خصوصــا 
الشمالية والشــمالية الشرقية، حيث يتسبب 
بتســاقط كميات وفيرة من األمطار اضافة إلى 
إنخفاض ملحوظ في درجــات احلرارة لعدة أيام، 

سيتم إعالن تفاصيلها في حينها.

ضحايا ايزيديني "ارشيف"
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بغداد _ الصباح الجديد:
احلديد  للســكك  العامة  الشــركة  اعلنــت 
العراقيــة عن تأهيــل اخلطــوط الواصلة إلى 
معامل الشــاجلية واخملازن املركزية وتشــغيل 
العبــارة الكهربائية لتســهيل اعمال صيانة 

القاطرات والوحدات املتحركة .
وقال مدير عام الشــركة املهندس ســام جبر 
ســلوم لقد مت االطاع على اخلطــوط املنجزة 
املركزية  املــؤدي للمخــازن  للمحــور اجلنوبي 
واملرتبط مبعامل الشــاجلية من اجل انسيابية 
وصول القاطرات والشاحنات والعربات املعطلة 
إلــى املعامل لغــرض تصليحها فــي الورش 
التخصصية عن طريــق العبارة االوتوماتيكية 

ليتم إعادتها الى اخلدمة بعد إجراء الصيانة .
وأضــاف مدير عام الشــركة ان تأهيل خطوط 
ســكك حديد الشــاجلية جاء على ضوء زيارة 
وزير النقل األخيرة للســكك وتوجيهه بتأهيل 
أربعة خطوط تبدأ من اخملــازن وترتبط مبعامل 
الشــاجلية على احملور اجلنوبي النسيابية سير 
القطــارات والعربات بواســطة املناقلة وهذا 

ينطلق من اجل خدمة املواطن الكرمي .

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد عن املباشــرة بتطوير شارع 
٧٧ في منطقة حي النصر وباســلوب التنفيذ 
املباشــر ». وذكرت مديرية العاقات واالعام ان 
ماكات دائرة املشــاريع احدى تشكيات امانة 
بغداد باشرت تطوير الشــارع الرئيس ملنطقة 
حي النصر املقطع املمتد من ساحة اكد حتى 
نهاية حي النصر الثانية ». واضافت ان االعمال 
شــملت مد القالب اجلانبي بواســطة ماكنة 
)البور  كيبر(  واصاح االســتدارة  وانشاء جزرة 
وســطية بعرض )4( امتار واالكســاء مبساحة 
)  60 الــف م2 (  وباســلوب التنفيذ املباشــر 
للدائرة  الهندســية  املاكات  باالعتماد علــى 
بعد إكمــال البنى التحتية لهــا  ». وبينت ان 
هــذه االعمال تأتي ضمن خطــة أعدتها امانة 
بغداد لتطوير الشــوارع الرئيسة والفرعية في 

العاصمة بغداد ».

بغداد _ الصباح الجديد:
تواصــل وزارة االعمــار واالســكان والبلديات 
العامة تنفيذ مشروع انشــاء جسر الفلوجة 
الثالث في محافظة االنبار وعن طريق املاكات 
الهندســية والفنيــة في شــركة املعتصم 
العامة للمقاوالت االنشــائية وبأشــراف دائرة 
بلغت  للوزارة حيث  واجلســورالتابعتني  الطرق 

نسبة أجناز املشروع  75%.
واوضح املركز االعامي للــوزارة ان االعمال في 
املشــروع شــملت إنشاء جســر بطول 684م 
وبعــرض 18,75 م ومبمرين عــرض كل منهما 
7,5 امتار واملماشــي على جانبي املمرين بعرض 
3م مــع جــزرة وســطية بعرض 75ســم الى 
جانب أنشاء مجســرين ، مشيراً الى أن كمية 
الكونكريت البالغة 1760م3 واملنفذة خال 90 

يوماً مت جتهيزها من معامل الشركة.
وبني املركز االعامي ان هذا اجلســر يعد واجهة 
حضارية وله أهمية كبيرة في فك أالختناقات 
املرورية اذ يربط شــرق مدينة الفلوجة بغربها 
عبــر  طريق )رمــادي – فلوجة( عنــد منطقة 
احلابسة ويتم اجناز املشروع مبوجب املواصفات 

الفنية املطلوبة وضمن التوقيتات احملددة.

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير الصحــة والبيئة الدكتور عاء الدين 
العلوان مع االسفير الفرنسي في بغداد برونو 
اوبير وعــدد من املنظمات االنســانية الدولية 
)منظمــة ناديــة ومنظمــة سلســلة االمل 
الفرنســية ( ســبل تعزيز التعاون فــي اعادة 
تأهيل البنى التحتية للمؤسســات الصحية 
من مستشــفيات ومراكز صحيــة في قضاء 
ســنجار مبحافظة نينوى الــذي تعرض للدمار 
من قبل عصابات داعش االرهابية . وابدى الوزير 
خال االجتماع دعم وزارة الصحة والبيئة لعمل 
املنظمات االنســانية الدولية الذي يهدف الى 

اسناد املؤسسات الصحية في املناطق احملررة .

السكك الحديد 
تباشر تأهيل مخازن 

ومعامل الشالجية

تطوير شارع ٧٧ باسلوب 
التنفيذ المباشر

االعمار تواصل تنفيذ 
انشاء جسر الفلوجة 

الثالث

العراق يبحث اعادة تأهيل 
مؤسساته الصحية مع 
فرنسا ومنظمات دولية

بغداد _ الصباح الجديد:

تسعى  وزارة االتصاالت والشركة 
العامة لاتصــاالت واملعلوماتية 
لتقدمي افضل اخلدمات في مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
من خــال حث جميــع املديريات 
التابعة لها على متابعة املشاريع 
الكابل  خدمة  وتفعيــل  املنفذة 
الضوئــي مبا مــن شــأنه تقدمي 

خدمات متميزة للمواطنني .
الرصافة  اتصــاالت  واكد مديــر 
املهندس قاســم محمد موسى 
خــال اجلولة التفقديــة لبدالة 
١٤ متــوز ان املديرية تعمل على ان 
لها في  التابعة  البــداالت  تكون 
جانب الرصافــة أمنوذجا مميزا في 
تقدمي اخلدمات  على ان متثل الفترة 
املقبلة انطاقة نوعية للخدمات 
سيما   ، واملعلوماتية  االتصاالتية 
في مجــال اخلدمــات التأهيلية 
مع  بالتزامن  الضوئية  للمشاريع 
زيادة اعداد املشــتركني بنســب 

متقدمة في هذا اجملال .
واوضــح املهنــدس موســى ان 
الدائــرة بــدأت بتأهيــل اكثــر 
املسارات املغذية ملناطق عدة في 
جانب الرصافة مــع العمل على 
وغيرها  الضوئية  املسارات  تأهيل 
، فضا عن توفير االليات واملعدات 
اخلاصة بعملية االصاح باســرع 
وقت ممكــن من اجل تقدمي افضل 
اخلدمات في هذا اجملال ، الفتا إلى 
االرتقاء  اجــل  وضع اخلطط  من 
باخلدمــات وتشــجيع املــاكات 
املعنيــة علــى اصــاح االضرار 
قبل  من  ميدانيــا  ومتابعتهــم 
الفني والشعب اخملتصة  القسم 

باملوضوع. 
واثنــى مدير اتصــاالت الرصافة 
على اخلطوات التي تســهم في 
تقــدمي تلك اخلدمــات إلى أهالي 
مناطــق الرصافــة بالرغــم من 
التحديــات والصعوبــات التــي 

تواجــه عمــل املــاكات الفنية 
والهندســية وغيرها ، داعيا إلى 
بذل املزيد من اجل النهوض بواقع 
تلك اخلدمات .من جانب اخر بحث 
مدير اتصاالت الرصافة مع ممثلي 
شــركة iQ ســبل االرتقاء بواقع 
العمل فــي جانب الرصافة وذلك 
خــال اجتماع حضــره عدد من 
مســؤولي املديريــة وممثلي هذه 
املواضيع  من  عدد  في  الشــركة 
اضافة  والتســويق  كالتجاوزات 

الى العملية التحاسبية.
 ومت خال االجتماع الذي عقد في 
مقــر املديرية مناقشــة اآلليات 
لارتقاء  املطلوبــة  والضوابــط 
بالعمــل من اجــل الوصول الى 

الهدف الذي تصبو له الوزارة في 
تقدمي افضــل اخلدمات في مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
وتذليــل كل املعوقات التي تقف 
امام عمل الشــركة ، حيث يأتي 
املستمرة  استمرارا  لاجتماعات 
للوقوف   iQ ممثلــي شــركة  مع 
على املشــكات التــي حتول دون 
زيادة عدد االرقام ، وذلك من خال 
ضمن  احلاصلة  التجــاوزات  ازالة 
الرقعة اجلغرافية ، كما مت االتفاق 
االجراءات مع  على مجموعة من 
مستوى  لرفع  املشغلة  الشركة 
اخلدمات  افضل  وتقدمي  التسويق 
. على صعيد متصل  للمواطنني 
اكد وزير االتصاالت الدكتور نعيم 

الربيعي خال تفقده  ثجيل يسر 
بدالــة اجلادرية علــى أهمية رفع 
التجاوزات على الشبكة الضوئية 
االنترنت واســتعمال  وخطــوط 
، مؤكدا  للــوزارة  التحتية  البنى 
على عدم الســماح للمتجاوزين 
على خطوط االشبكات الضوئية 
املتجاوزة  الشــركات  ومحاسبة 
واجراءات  ماليــة  غرامات  بفرض 
ادارية صارمة تصــل الى ادراجها 

ضمن )القائمة السوداء ( .
بعد ذلك جتول الوزير في عدد من 
اقســام وشــعب البدالة ومنها  
اجهزة مشروع تراسل البيانات )) 
pdn  وشعبة الهواتف العمومية 
الفضائية  االتصــاالت  وقســم 

والبريد  وشعبة  التوفير  وشعبة 
البدالــة والقــدرة ، واوعــز برفع 
حاالت التجاوز واالهتمام بالهاتف 
الدولية  واخلدمــات  الاســلكي 
املباشــرة مع دول اجلــوار والدول 
وتطويــر  واالســيوية  العربيــة 
اخلدمــات البريديــة كالصــراف 
املــاء والكهرباء  االلي ودفع اجور 
وغيرهــا . مــن جانبها باشــرت 
مديريــة اتصــاالت الرصافة في 
واملعلوماتية  االتصاالت  شــركة 
عبر جلنتهــا الفرعيــة بالتعاون 
حملة  اجلادرية  بدالة  ماكات  مع 
جديدة لرفــع التجاوزات احلاصلة 
علــى األعمــدة ضمــن الرقعة 
اجلغرافيــة للبدالة حيث متكنت 

وحســب  املديرية  فــي  املاكات 
قبل  من  الصــادرة  التوجيهــات 
الوزارة  بالتعاون مع املؤسســات 
الكرادة  منطقــة  في  احلكومية 
التجــاوزات عبر  مازالــت جميع 
حدود  ضمن  احلاصلــة  حملتها  
عدد  ازالة  احلملة  وشملت  املوقع 
من الكابينات والكابات الضوئية 
والتعليمات  للضوابــط  اخملالفة 
والتــي مت رفعهــا مــن أعمــدة 

الكهرباء . 
استمرار   على  عازمة  املديرية  وان 
حماتها  الزالة جميع التجاوزات 
لتشــمل جميع مناطــق بغداد 
اخملالفني  ومحاســبة  الرصافــة 

ضمن االطر القانونية . 

شددت على رفع التجاوزات وفرض غرامات على الشركات المتجاوزة

النسيج تتعاقد لتجهيز )655( بدلة رجالية زي موحد

ضمن فعاليات مهرجان بناء انسان وصناعة امل في اربيل

انطالقة نوعية في خدمات االتصاالت وتأهيل 
المشاريع الضوئية وزيادة اعداد المشتركين

تمثل الفترة المقبلة 
انطالقة نوعية 

للخدمات االتصاالتية 
والمعلوماتية ، سيما 

في مجال الخدمات 
التأهيلية للمشاريع 

الضوئية بالتزامن 
مع زيادة اعداد 

المشتركين بنسب 
متقدمة في هذا 

المجال
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 اربيل _ امجاد ناصر:

اعلــن الدكتور عمر الكنــدري القنصل 
العام لدولة الكويت في أربيل بانه باده 
مستمرة مبشاريعها االنسانية واالغاثية 
الشــقيق خاصة  العراقــي  للشــعب 
التي  واحملافظات  اخمليمــات  في  النازحني 
دمرت من قبل تنظيــم داعش االرهابي 
ومت وضع خطة مدروسة لتنفيذ عدد من 
العراقي  املواطن  االخرى خلدمة  املشاريع 
لرفع بعض ما يعانيه من ظروف صحية 

واجتماعية صعبة .
واضاف الكندري خال فعاليات مهرجان 
)بناء إنســان وصناعة أمل ( التي اقيمت 
مبناسبة املرحلة الســابعة من مشروع 
تركيــب األطــراف الصناعيــة ضمــن 

فعاليــات حملــة الكويــت بجانبكم 
ان هذا النشــاط يعد نوعــا من الدعم 
املعنوي لهذه الشــريحة من اهلنه في 
جمهورية العراق الشــقيق ، الذين بترت 
اطرافهــم نتيجة ما تعرضــو له خال 
االحــداث االخيرة في املناطــق الغربية 
. واضاف القنصــل الكويتي  واملوصــل 
اننــا اليوم نحتفــي بتأهيــل 120 من 
املشــمولني بتركيب االطراف الصناعية  
من املواطنني والقوات االمنية واحلشــد 
الشعبي الننا ننظر الى معاناتهم بروح 
انســانية بعيدة عن االنتمــاء الديني او 

املذهبي .
وتأتــي هــذه احلملــة بالتنســيق مع 
ضمــن  اخليريــة  روناهــي  مؤسســة 
توجيهات الشــيخ صبــاح احمد اجلابر 
الصبــاح رئيس دولة الكويــت للوقوف 

العراقي وتقدمي ما بوسعنا  مع الشعب 
من املســاعدات االنسانية واالغاثية في 
اخمليمات وما تعرضــت له بعض املناطق 
وتوفير  والفيضنات  السيول  اجتياح  من 
االدويــة والعاجات ، ومن شــعارنا هذا 
) بناء إنســان وصناعة أمل ( ، الفتا الى 
ان االوطان ال تبنى اال ببناء االنســان اوال 
ومن ثمة نبني ونعمــر ما دمر من بيوت 
ومنشــآت ومعامل . واوضــح القنصل 
لدينا عدة مشــاريع اخرى قيد الدراسة 
من ضمنها واهمها اعادة اعمار وترميم 
وبناء املدارس في احملافظات احملررة وخاصة 
محافظة نينوى االكثــر دمارا مع جتهيز 
املدارس بجميع املســتلزمات الدراسية 
احلديثــة.  كمــا لدينا اكثر مــن 1200 
اخلاصة  االحتياجــات  ذوي  مــن  مواطن 
ســيتم اجراء العمليــات اخلاصة لهم 

وتوفير العاج وهذه املرحلة بعد ان اجنزنا 
عمليات تركيب اطــراف اصطناعية  لـ 
539 مواطن . وشهد االحتفال الذي اقيم 
على قاعــة نادي أكد الرياضي في ناحية 
عنكاوا في محافظة اربيل حضور العديد 
من البعثات الدبلوماسية واملسؤلني في 
العديد  اربيل  االقليم ومحافظ  حكومة 
للمشــمولني  الرياضية  الفعاليات  من 
من  وذلك  الصناعية  االطــراف  بتركيب 
اجل تأهيلهم نفسيا وعودتهم ملمارسة 
, كما شــارك جنوم  الطبيعية  حياتهم 
الغناء العراقي االصيل من الفنانني ياس 
خضر وحميد منصور  محمد عبد اجلبار 
باداء اشهر اغانيهم التي ما زالت عالقة 
باذهــان اجلمهور فضا الــى الفعاليات 
اخلاصة للفنان هاشــم سلمان والفنان 
عبداهلل االسمر باداء االغاني املوصلية . 

القنصل الكويتي يحتفي بالمؤهلين لتركيب االطراف الصناعية من ضحايا داعش  

وزارة االتصاالت العراقية

عمر الكندري القنصل العام لدولة الكويت في أربيل

تقرير

وزير التخطيط يتفقد واقع الخدمات في الديوانية

ابن ماجد تبرم عقدا مع مصافي الجنوب لطالء الخزانات النفطية بمواصفات عالمية

بغداد _ الصباح الجديد:
تفقــد وزير التخطيــط الدكتور 
نــوري صبــاح الدليمــي الواقع 
 ، الديوانية  اخلدمي في محافظة 
التي تواجه  التحديات  ابرز  وبحث 
عمل احلكومة احمللية واخملصصات 
2019، وسبل  موازنة  اقرتها  التي 
زيادتهــا إلمتام املشــاريع احليوية 
فــي احملافظــة. واعلــن الدكتور 
الدليمــي خال الزيــارة عن رفع 
درجة  الى  نواحي  ثاث  مســتوى 
قضاء، وهي  قضاء اخلورنق )ناحية 
غماس( ســابقا ، وقضاء آل بدير  
 ، الدغارة  ناحيــة  وقضاء »اكد«  
الفتاً إلــى ان حصة احملافظة من 
برنامــج تنميــة االقاليم بلغت 
١٤٠ مليار دينــار، إضافة إلى ٢٠ 
املستحقات  لتسديد  دينار  مليار 

مليار  و٢٠  للمقاولني  الســابقة 
تخصيصــات  ضمــن  اخــرى 
و٨  االســتثماري،  البرنامــج 
مشــاريع  لدعم  دينار  مليــارات 
و٤ مليارات  الفقر،  التخفيف من 
دينــار مســتحقات احملافظة من 
البترودوالر .مبيناً ان ٧٠٪ من هذه 
التخصيصــات ســيتم انفاقها 
على املشــاريع املستمرة، مقابل 
٣٠٪ للمشــاريع اجلديــدة، فيما 
وجــه الدكتــور نــوري الدليمي 
بشــمول أكثر من ٢٠ قرية بدعم 
للتنمية،  اإلجتماعــي  الصندوق 
وذلــك بنــاًء على نتائج مســح 
التنميــة الريفية فــي احملافظة، 
حيــث سيســهم هــذا الدعم 
فــي تطوير االســاليب الزراعية، 
الغذائية،  املواد  مصانع  وانشــاء 

وتأمني احلاجة احمللية من احملاصيل 
الزراعية اخملتلفة.

كمــا تفقــد الوزيــر عــدداً من 
سيما  املتلكئة،  احليوية  املشاريع 

ذات نســب اإلجناز املتقدم منها، 
داعياً إلستضافة احلكومة احمللية 
فــي وزارة التخطيط، لبحث هذه 
املشــاريع بوجود الوزارات املعنية، 
إلجنازها  الناجعة  احللــول  وايجاد 
إلى  ، الفتاً  خال العــام احلالــي 
ضــرورة إيــاء قطاع الســياحة 
إهتماماً خاصاً يتناســب والثروة 
السياحية التي متتلكها احملافظة 
، مشيراً إلى أن وجود 136 موقعا 
اثريــا ومرقدا دينيــا موزعة على 
125 قرية، وارتباطها بـ 18 مساراً 
من مســارات الســكك احلديد، 
ميكن لــه أن يكون رافداً اقتصادياً 

مهما على املستوى الوطني.
التخطيط   وزيــر  وبحــث  هــذا 
مع الدكتور ســامي احلســناوي 
ورئيــس  الديوانيــة،  محافــظ 

والنائب  اجلبوري،  جبير  مجلسها 
واعضــاء  املوســوي،  ســهام 
احلكومة احمللية وشــيوخ عشائر 
االجتماعية،  وفعالياتها  احملافظة 
أهمية االســهامات الفاعلة مع 
دوائر وتشــكيات الــوزارة إلنفاد 
وفي  االســتراتيجية،  مشاريعها 
مقدمتها التعداد العام للسكان 
املزمع إجراؤه في الربع األخير من 

عام 2020.
مــن جهتهــم أعــرب اعضــاء 
احملليــة  الديوانيــة  حكومــة 
وفعالياتهــا اإلجتماعيــة، عــن 
خالــص تقديرهــم ملبــادرة وزير 
التخطيط بزيــارة احملافظة التي 
تعد الثانية مبســتوى الفقر بعد 
املثنى، مؤكدين تعاونهم الكامل 

مع وزارة التخطيط. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت شــركة ابن ماجد العامة 
احــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن في محافظة البصرة عن 
املبرم مع شــركة  تنفيذ عقدها 

مصافي اجلنوب.
حيدر  الشركة  عام  مدير  وافصح 
العقد  ان  طاهــر جاســم عــن 
يتضمن صبغ خزانات في مصفى 
البصرة بعدد )11( خزانا ومبساحة 
اجماليــة )20( الــف متــر مربع 

 )Sand Blast( باستعمال طريقة 
لتنظيــف االســطح وطريقــة 
بالنســبة   )Water Sand Blast(
و  خلزانــات املشــتقات النفطية 
)wa 21/2( الزالة اكاســيد احلديد 
العامليــة  املواصفــات  وحســب 
الى  اضافــة   )sspc( الســويدية 
تنفيذ الطاء لصبغ اجلدران جلميع 
االساســي  بالطبقات  اخلزانــات 
وحســب  والنهائي  والوســطي 

. )Astm( املواصفة

واشــار املدير العام الى ان شركة 
ابن ماجد العامة من الشــركات 
الصناعات  اعمــال  فــي  الرائدة 
الهندســية الثقيلــة وخاصــة 
النفطية  املعدات  ونصب  تصنيع 
والصناعية ومد شبكات االنابيب 
اضافة الى إنشاء اجلسور احلديدية 
وتشييد االرصفة والزوارق البحرية 
واملضخــات  النفــط  وخزانــات 
العائمــة وقد نفــذت الكثير من 
العديد  ولديها  املهمة  املشــاريع 

من االنشطة الصناعية املهمة.
مــن جانبهــا اعلنت الشــركة 
العامة لصناعات النسيج واجللود 
احــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن ابرام عقد مع االمانة 
العامة ملسجد الكوفة لتجهيزها 

بالبدالت الرجالية.
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
عبداحلســني  ريــاض  املهنــدس 
شــاغي ان مصنع البسة النجف 
التابع للشــركة باشــر بالعمل 

بتجهيز  والقاضي  العقد  لتنفيذ 
االمانة العامة للمسجد واملزارات 
امللحقــة به ببدالت ملنتســبيها 
زي  بدلــة رجالية   )655( والبالغة 
الى  ، مشــيرا  موحد لــون نيلي 
جتهيز الوجبة االولــى من العقد 
والعمل  بدلــة   )300( والبالغــة 
 ، الكمية  بقية  لتجهيز  متواصل 
مؤكدا ان مصنع البســة النجف 
واحلاصلة  املتطــورة  املصانع  من 
على شهادة االيزو العاملية وتتمتع 

والتميز  العالية  باجلودة  منتجاته 
في االلوان واملوديات.

في شــأن اخر اشار شــاغي الى 
ان مجلــس ادارة الشــركة اتخذ 
قرارا يقضي بقيام مصنع نسيج 
مكائن  مبناقلة  واســط  وحياكة 
ومعــدات الــى مصنع البســة 
املوصــل للمباشــرة بتشــغيل 
احلياة  وعودة  االنتاجيــة  اخلطوط 
وعجلة االنتاج في مصنع البسة 

املوصل بعد اعادة تأهيله.

محليات
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فنزويال تمنع أعضاء 
بالبرلمان األوروبي من 

دخول البالد

نتانياهو يسلم حقيبة 
الخارجية لخصم 

يميني من »الليكود«

ترجيحات بإلغاء زيارة مسؤولين بولنديين إلسرائيل بسبب خالف دبلوماسي

ماي ستتحدث إلى قادة االتحاد األوروبي بشأن »بريكزيت«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
منعت فنزويال أربعة من نواب البرملان األوروبي 
من دخــول البالد امــس االول األحد قائلة إن 
وصولهــم إلى كــراكاس في خضــم أزمة 

سياسية ينطوي على »دوافع تآمرية«.
وانضم البرملان األوروبي الشــهر املاضي إلى 
مجموعــة من الدول الغربيــة التي اعترفت 
بزعيــم املعارضة الفنزويلية خــوان جوايدو 
رئيسا مؤقتا للبالد بعد فوز الرئيس نيكوالس 
مادورو بفترة رئاسة ثانية في االنتخابات التي 
أجريت العام املاضي والتي ندد بها منتقدون 

بوصفها مزورة.
وقال أحــد النواب األربعة الذين ينتمون حلزب 
التابع ليمني الوسط في  األوروبي  الشــعب 
تســجيل مصور بث عبر وســائل التواصل 
االجتماعي إنهم يسافرون إلى فنزويال للقاء 

زعيم املعارضة جوايدو.
وقــال النائب ايســتيبان جونزاليز »احتجزوا 
جوازات ســفرنا ولم يذكروا لنا السبب في 

طردنا«.
وقال وزير خارجية فنزويــال خورخي أرياثا في 
حســابه على تويتر إنه مت تنبيه النواب قبل 

عدة أيام بأنه لن يسمح لهم بدخول البالد.
وكتب يقول إن فنزويال »لن تســمح لليمني 
األوروبي املتطرف بتعكير صفو أمن واستقرار 

البالد بعمل آخر من أعمال التدخل الوقح«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بنيامني  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  أعلن 
نتانياهو أمس االول االحد أنه ســيتنازل عن 
حقيبة اخلارجية ويسلمها خلصم مييني من 

حزبه »الليكود« هو إسرائيل كاتز.
وتأتي هذه اخلطوة قبيل انتخابات 9 نيســان 
وفــي أعقاب طعون قضائية أشــارت إلى أن 
لدى نتانياهــو، الذي يتولــى وزارتي الصحة 

والدفاع، حقائب حكومية كثيرة.
وأفاد متحدث باســم »الليكود« بأن نتانياهو 
ينوي تعيني كاتز قائماً بأعمال وزير اخلارجية، 

من دون تقدمي مزيد من التفاصيل.
ويتولى كاتز حالياً وزارتي النقل واالستخبارات 
وال يــزال من غير الواضح إن كان ســيتخلى 

عنهما.
ووصف تعيينه بأنه »حلظة مؤثرة«. وقال كاتز 
في بيان: »ســنواصل إلى جانب رئيس الوزراء 
تطوير وقيادة سياسة إسرائيل اخلارجية نحو 

مزيد من اإلجنازات«.
ولدى كاتز مواقف ميينية في ما يتعلق بالنزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، وقال في املاضي إن 

الظروف احلالية غير مواتية حلل الدولتني.
وعام 2017، دافع عــن خطة قال معارضوها 
إنهــا قد ترقى إلى ضم بحكــم األمر الواقع 
اليهودية احمليطة في  لعدد من املستوطنات 
القدس في الضفة الغربيــة احملتلة. لكن مت 
التخلــي عن املقترح على األقــل في الوقت 
الراهن. وطرح أفــكاراً على غرار إقامة جزيرة 
قبالة قطــاع غزة توفر بنيــة حتتية للجيب 
الفلسطيني احملاصر تشمل الكهرباء واملياه 

النظيفة.
ويرى عدد من احملللني أن اختيار نتانياهو لكاتز 
هو جزء من مناورة سياسية تسبق انتخابات 

9 نيسان 
ويعد كاتز )63 ســنة( عضواً بارزاً ومؤثراً في 
حزب »الليكود«، وسبق أن حتدث عن طموحه 
في أن يصبح رئيســاً للوزراء، لكن ال خطط 
لديه حالياً ملنافسة نتانياهو في االنتخابات.

وتعــد حقيبة اخلارجيــة أكثــر أهمية من 
منصبي كاتز احلاليني. وتشــير استطالعات 
الرأي إلى أن نتانياهــو في طريقه نحو الفوز 
في االنتخابات، على رغم أنه يشــكل محور 

سلسلة من التحقيقات املرتبطة بالفساد.
ويتوقع أن يعلن النائب العام خالل األســابيع 
املقبلة إن كان ســيوّجه اتهامات رســمية 
لرئيس الــوزراء، وفي حال مت توجيه االتهامات 
فعــالً، فســيحدث ذلــك هزة فــي احلملة 

االنتخابية.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أدرجــت احلكومة اللبنانية ضمن 
بيانها الوزاري بنًدا أساسًيا تتعهد 
فيه بإجناز قانون للعفو العام عن 
السجناء، سواء احملكومني منهم، 
أو املوقوفــني واملالحقــني غيابًيا 
بعشــرات اجلرائم، بدًء من اجلنح 
اجلنايات،  إلى  وصواًل  البســيطة 
مع بعض االســتثناءات املتعّلقة 
بالتفجيرات اإلرهابية التي طالت 
األبرياء، أو جرائم القتل التي أودت 
بحياة جنود مــن اجليش وعناصر 
اللبنانية.  املؤسســات األمنيــة 
وجاءت هذه اخلطوة احلكومية في 
وقت يطالب ناشــطون يدافعون 
وأفراد  الســجناء  حقــوق  عــن 
عائالتهم بعفــٍو عام يقولون إنه 
ميكــن أن يُبدد هواجس اللبنانيني 
وطنيــة  مصاحلــة  ويجّســد 

حقيقية.
وبــدا واضًحــا أن العهــد الذي 
قطعتــه احلكومة بإجنــاز قانون 
العفو، لــن يكون مجّرد حبر على 
ورق. فالضغــوط التي ميارســها 
أهالي الســجناء بتحركات على 
األرض، تشــكل عامــل ضغــط 
للدفع قدًما بتسريع هذه اخلطوة. 
وأوضح مصدر مقــّرب من رئيس 
أن  احلريــري،  ســعد  احلكومــة 
أجنزته  العفــو  قانون  »مشــروع 
بالكامــل اللجنة القانونية التي 
وسلمته  احلكومة  رئيس  كّلفها 
إياه، مضيًفا أن احلريري سيبحثه 
مع القــوى السياســية األخرى 
واســع  توافق سياســي  لتأمني 
بشــأنه، وقــد تكون لــدى هذه 
إلى  املطالب وحتتاج  القوى بعض 
إدخــال تعديالت على املشــروع. 
وأكد املصدر أن مســودة القانون 
تشــمل اجلرائم التي يالحق فيها 
املوقوفون اإلســالميون وغيرهم، 
وهــو يتعاطــى مع هــذا امللف 
انطالًقا مــن دوره الوطني وليس 

الطائفي فحسب.
معني  قضائي  مصدر  وكشــف 
بهــذا امللف أن مشــروع القانون 
»يتضمــن اســتثناءات جلرائــم 

محددة، لكــن هناك حلواًل لهذه 
االستثناءات عبر تلطيف األحكام 
مبا يساهم في إنصاف املوقوفني، 
ومبا ال يؤدي إلى املســاس مبشاعر 
أهالي  أهالي الضحايــا، بخاصة 

شهداء اجليش اللبناني.
 ووصف املصدر القضائي مسودة 
قانون العفو بأنها وازنة ومتوازنة 
وتراعــي كّل اجلوانــب القانونية 
واإلنسانية، وهذا ما طلبه سعد 

احلريري من اللجنة القانونية.
ويتوّجس أهالي السجناء من كّل 
األطراف من استثناءات قد تطيح 
وشّدد  أبنائهم,  العفو عن  بحلم 
احملامــي محمد صبلــوح، وكيل 
املوقوفني  الدفاع عــن عشــرات 
قانون  إقــرار  على  اإلســالميني، 
اللبنانيني،  لكل  ومنصف  شامل 

وال يشكل حساسية ألي طرف. 

وأكــد أن قانون العفــو يجب أن 
يطوي مرحلــة صعبة ومؤملة مّر 
الشــباب،  يعطي  وأن  البلد،  بها 
ســواء املوقوفني اإلســالميني أو 
غيرهم من السجناء أو املالحقني 
بأحكام ومذكرات توقيف غيابية، 
باجملتمع،  لالنخراط  العودة  فرصة 
الذيــن  خصوًصــا اإلســالميني 
استغّلهم البعض باملال ودفعهم 
للقيام بأعمــال مخلة باألمن، أو 
من رُّكبت لهــم ملفات وانتزعت 
منهم االعترافات حتت التعذيب«، 

بحسب قوله.
ارتياحه  عن  صبلوح  احملامي  وعّبر 
لـ«الوعــد الذي قطعــه احلريري، 
والبدء ببحث مشــروع العفو في 
أولى جلســات مجلــس الوزراء، 
بخاصــة أن القانــون أدرج ضمن 
البيــان الــوزاري. وقــال: يؤكــد 

بإنهاء  احلريــري جديته ورغبتــه 
مفاعيل هــذا امللف، مبــا يراعي 
ويجّسد مصاحلة  الهواجس،  كّل 
وطنية حقيقية. وأضاف: ملســنا 
مــن لقاءاتنــا مع احلريــري ومع 
التي وضعت  القانونيــة  اللجنة 
مســودة قانون العفــو، أن رئيس 
احلكومة لن يقبل بعفٍو يشمل ما 
يقارب ستة آالف من الفارين إلى 
إسرائيل، وعشرات آالف املوقوفني 
والفارين املطلوبــني بتهم االجتار 
باخملدرات واخلطف والســرقة، وأن 

يستثني 1200 موقوف إسالمي.
وتستفيد كّل الطوائف اللبنانية 
مــن العفــو العام الــذي يؤمل 

صدوره قريًبا. 
ويفتــرض أن يشــمل نحو 1200 
موقوف إســالمي، وهم من أبناء 
6 آالف  الطائفة الســنية، ونحو 

أغلبهم من املسيحيني الذي فروا 
2000 بعد  إلى إسرائيل منذ عام 
انسحابها من جنوب لبنان، ونحو 
30 ألف شخص من أبناء منطقة 
من  غالبيتهم  اللبنانــي،  البقاع 
الطائفة الشــيعية ومعظمهم 
للعدالــة  ومطلوبــون  فــارون 
بجرائم  وأحكام  توقيف  مبذكرات 
االجتار باخملدرات وتعاطيها والقتل 

واخلطف والسرقة وغيرها.
وكشــف عضو في جلنة املتابعة 
اإلســالميني،  املوقوفني  ألهالــي 
أن هيئــة العلمــاء املســلمني، 
القّيمة على معاجلة ملف هؤالء 
للصفح  مســتعدة  املوقوفــني، 
عن املتهمني بتفجير مســجدي 
الســالم والتقــوى فــي مدينة 
طرابلس، مبا فــي ذلك العفو عن 
رفعت عيد أمني عام احلزب العربي 

الدميقراطــي، الذي كان طرًفا في 
معارك مدينة طرابلس، شــمال 
لبنان، من أجــل مصاحلة وطنية 
حقيقية وشاملة وتطوي صفحة 

املاسي بشكل كامل.
وكان القضاء اللبناني اتهم أكثر 
من 20 عنصــرًا من احلزب العربي 
والتدبير  بالتخطيط  الدميقراطي 
والتنفيذ جلرمية التفجيرين اللذين 
اســتهدفا مســجدي الســالم 
بالتعاون  والتقوى في طرابلــس، 
مــع ضباط فــي االســتخبارات 
 53 إلى مقتل  أدى  الســورية، ما 
من املصلني وإصابة أكثر من 400 

آخرين بجروح مختلفة.
بهاتــني  املوقوفــون  يــزال  وال 
أمـــام  يحاكمــون  اجلرميتيـــن 
اجمللـــس العدلــي، أعلــى هيئة 

قضائية في لبنان.

يشمل الجرائم التي يالحق فيها اإلسالميون وغيرهم

قانون للعفو العام عن السجناء 
في بيان الحكومة اللبنانية الجديدة

مشروع قانون 
العفو أنجزته 

بالكامل اللجنة 
القانونية التي 
كّلفها رئيس 

الحكومة وسلمته 
إياه

احلكومة اللبنانية

متابعة ـ الصباح الجديد:

تعهــد رئيس اللجنــة القضائية في 
السيناتور  األميركي،  الشيوخ  مجلس 
ليندسي غراهام، بالتحقيق في مزاعم 
2017 لبحث  بشأن نقاشات دارت عام 

سبل عزل الرئيس دونالد ترامب.
وبحســب أنــدرو مكايب، الــذي كان 
التحقيقات  ملكتب  بالوكالة  رئيســا 
الفيدرالي، فإن مساعد وزير العدل، رود 
روزنستاين، ناقش اإلجراءات الدستورية 
الالزمة للتمهيد لهذه اخلطوة مبوجب 
التعديل الـ25 في الدستور األميركي.

أنه  الســابق،  في  روزنســتاين،  ونفى 
التي  الدســتورية  املادة  تفعيل  ناقش 
إذا اعتبر  الرئيس  تتعلق بإجراءات عزل 
الســيناتور  وقال  للمنصب.  الئق  غير 
غراهام إنه قد يصدر طلبات استدعاء 

في إطار التحقيق إذا اقتضى األمر.
ما سبب ظهور هذه املزاعم مرة أخرى؟

ال تعــد هــذه املزاعم جديــدة. لكن 
األضواء سلطت عليها مرة أخرى يوم 
األحد بسبب ظهور مكايب في برنامج 
60 دقيقــة على قناة »ســي بي أس« 

األمريكية.
وفي أجــزاء مــن املقابلة بثــت قبل 
عرضهــا، ذكر مكابــي بالتفصيل أن 
التعديل  تفعيــل  ناقش  روزنشــتاين 

الـ25.
وقال مكايب في املقابلة إن روزنشتاين 
»كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته 

ونواياه«.
وأقيل مكايب مــن منصب نائب مدير 
الفيدرالي في  التحقيقــات  مكتــب 
2018، وذلك قبل يومني من  آذار/مارس 
تقاعــده، وألف كتاباً عــن جتربته في 

منصبه.
كيــف كان رد الســيناتور ليندســي 

غراهام؟
أجرت قناة »ســي بي أس« مقابلة مع 
غراهام  ليندسي  اجلمهوري  السيناتور 

صباح األحد، بعد نشر أجزاء من حوار 
مكابي.  ووعد غراهام بعقد جلســة 

استماع ملعرفة »َمن يقول احلقيقة«.
وقــال: »أعتقــد أن كل شــخص في 

هــذا البلد يريــد أن يعــرف ما حدث، 
وسأفعل كل ما اســتطيع ملعرفة ما 

قام به مكتــب التحقيقات الفيدرالي 
الرئيس ترامب  ووزارة العدل بخصوص 

وحملته )االنتخابية(«.
فــي أيلول أن، نفى روزنســتاين تقارير 
بشأن نقاشه تفعيل املادة الدستورية 

اخلاصة بعزل الرئيس.
وقــال ثاني أكبر مســؤول قانوني في 
املزاعم  تلــك  إن  املتحــدة  الواليــات 
»غير دقيقة وتتضمــن معلومات غير 

صحيحة«.
أكون واضحا  أن  وأضاف »اسمحوا لي 
تعاملي  إلــى  واســتناداً  حول هــذا، 
الشخصي مع الرئيس إنه ال يوجد أي 

أساس لتفعيل التعديل الـ25«.
جدير بالذكــر أن وزير العدل األمريكي 
أقــال ماكابي في  جيــف سيشــنز 
جلنة  اكتشــفت  بعدما   ،2018 مارس 
داخلية في الوزارة أنه سرب معلومات 
للصحفيــني، فيمــا نفــى ماكابــي 
االتهامــات املوجهــة إليــه بتضليل 
إنه ضحية  أثير ضــده، وقــال  حتقيق 

انتقام من إدارة ترامب.
وقال ترامب عبر حســابه على تويتر: 
»اخلالفــة جاهزة للســقوط، والبديل 
الواليات  أن  إلى  ليس جيدا«، مشــيرا 
املتحدة قد تضطر إلطالق سراح هؤالء 

املسلحني.
وفي سبتمبر املاضي، كشفت وسائل 
إعالم عن هــذه املباحثات، لكنها املرة 
األولــى التــي يؤكدها أحــد األطراف 

املشاركني فيها.
مكتب روزنشتاين نفى أن يكون األخير 
قد سعى إلقالة ترامب، وقال إن »األمر 
قد ال يعــدو كونه نوعا من املزاح فهم 

خطأ«.
كمــا تعهــد الســناتور اجلمهــوري 
رئاسة  يتولى  الذي  ليندســي غراهام 
اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
صالحيــات  باســتخدام  الشــيوخ، 
الكونغــرس للتحقيق في ما إذا كانت 
قد حصلــت »محاولة انقالبية إدارية« 

في البيت األبيض أم ال.

السيناتور األميركي ليندسي غراهام يتعهد بالتحقيق في »نقاشات عزل ترامب«
تقـرير

ليندسي غراهام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال رئيس مكتب رئيــس الوزراء 
البولندي امس االثنني إن مسؤولني 
بولنديني قد يلغون زيارتهم املقررة 
إلســرائيل بعد أن نقلت وســائل 
إعــالم تصريحات لرئيــس الوزراء 
اإلسرائيلي تشير إلى ضلوع بولندا 
في احملرقة النازية )الهولوكوست(. 
البولنــدي  الــوزراء  رئيــس  كان 
ألغى  قد  مورافيســكي  ماتيوس 

بولندا  وقالــت  زيارته إلســرائيل 
إنهــا سترســل وزيــر خارجيتها 
جاسيك تشابوتوفيتش بدال منه. 
لكن الزيــارة برمتها قد تلغى اآلن 
الدبلوماســي.  اخلالف  تفاقم  مع 
وأشــار ميكال دورتشــيك رئيس 
مكتــب مورافيســكي إلــى ما 
وصفه بأنــه تصريح جديد ”مخز“ 
وقال  اإلسرائيلية.  اخلارجية  لوزارة 
حملطة إذاعية رســمية »في ضوء 

هذا التصريح، هناك شــك كبير 
في مشاركة أي ممثلني عن الدولة 
البولندية في قمة في إسرائيل«. 
ومن املقرر عقد قمة ألربع دول من 
وسط وشــرق أوروبا في إسرائيل 
زعماء  مبشــاركة  األســبوع  هذا 
التشيك  وجمهورية  ســلوفاكيا 
إســرائيل  وقال  واجملــر.  وبولنــدا 
كاتــس القائــم بأعمــال وزيــر 
اخلارجية اإلسرائيلي لراديو اجليش 

اإلســرائيلي امس االثنني إنه يؤيد 
احلفاظ علــى العالقات مع بولندا 

لكنه كرر وجهة نظره السابقة.
احلقيقة  تغييــر  »ال ميكن  وقــال 
الكثيــر  تعــاون  التاريخيــة. 
مــن البولنديــني مــع النازيــني 
وشــاركوا في تدمير اليهود أثناء 
السامية  معاداة  الهولوكوست... 
كانــت متأصلة لــدى البولنديني 
قبــل الهولوكوســت وخاللهــا 

وبعدها أيضا«. وكانت بولندا قبل 
احلرب العاملية الثانية موطنا ألحد 
أكبر اجلاليات اليهودية في العالم 
والتــي كادت أن تختفــي علــى 
يــد النازيني. وال يــزال الكثير من 
البولنديــني يرفضون قبول أبحاث 
تظهر أن آالفا شــاركوا في احملرقة 
عالوة على آالف خاطروا بحياتهم 

من أجل مساعدة اليهود. 
وتصاعــد التوتــر بني إســرائيل 

وبولنــدا العــام املاضــي بعد أن 
طرحــت بولندا تشــريعا جديدا 
مثل  جمــل  اســتخدام  يجــرم 
البولندية“  املــوت  ”معســكرات 
ويعاقب عليه بالسجن ملدة تصل 
بولندا  إلى ثالث سنوات. وخففت 
من حدة التشــريع وألغت عقوبة 
السجن بعد ضغوط من احلكومة 
وانتقــادات حادة في  األمريكيــة 

إسرائيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي أنها ســتتحدث »في 
األيام املقبلة« إلى كل قادة الدول 
األعضــاء فــي االحتــاد األوروبي، 
ووجهت رسالة إلى أعضاء البرملان 
البريطاني للدعوة إلى الوحدة في 

مسألة بريكزيت.
وفي هذه الرســالة التي نشــرت 
رئاسة احلكومة البريطانية فقرات 
منها مســاء أول من أمس، تدعو 
ماي حزبها احملافــظ إلى »جتاوز ما 

يؤدي إلى انقسامه«.
وقالــت إن املســؤولني احملافظني 
»بأفضلياتهم  يضحــوا  أن  يجب 
الشــخصية« من أجــل »اخلدمة 

العليا للمصلحة الوطنية«.
البريطانيــون  البرملانيــون  وكان 
رفضوا اخلميس مذكرة دعم جلهود 
ماي من أجل التوصل إلى تعديالت 
اململكة  خــروج  االتفاق حول  في 
املتحدة من االحتاد األوروبي، بعدما 
امتنع عــدد من أعضاء حزبها عن 
التصويــت حولهــا. وتصف ماي 

في الرســالة هــذا التصويت بـ 
تؤكد  لكنهــا  لآلمــال«،  »اخملّيب 
أنها ســتواصل مساعيها إلدخال 
في  باحلدود  املتعلقــة  التعديالت 
إيرلندا، علــى االتفاق. وحذرت: »ال 
أقلل من عمق وصدق متسك الزمالء 
بوجهات نظرهم في هذه املسألة. 
لكنني أعتقد أن فشالً في حتقيق 
التسويات الالزمة ، سيخّيب آمال 
لتمثيلهم«.   انتخبوهــم  الذيــن 
وأضافت أن »حزبنا ميكنه أن يفعل 
ما فعله في أغلب األحيان، أي جتاوز 

ما يؤدي إلى انقســامنا والتجمع 
مكتب  وذكــر  يوحدنا«.  مــا  وراء 
رئيســة الــوزراء أن الوزير املكلف 
بريكزيت ستيف باركلي سيلتقي 
االثنــني كبيــر مفاوضــي االحتاد 
ملناقشة  بارنييه  ميشال  األوروبي 
مقترحات تقدمت بها »مجموعة 
عمــل« جديــدة مــن حقوقيني 
في  بدائل  عــن  تبحث  بريطانيني 
إيرلندا.  في  األمان«  »شبكة  شأن 
من جهــة أخرى، أعلنت رئاســة 
احلكومــة البريطانيــة أن النائب 

العــام جوفري كوكس ســيلقي 
اليوم الثالثــاء خطاباً »يحدد فيه 
التغييرات املطلوبة إلزالة أي خطر 
قانوني ببقائنا عالقني في شبكة 

األمان إلى ما ال نهاية«.
ومن بني ما ينص عليه االتفاق حول 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
احلدود  عــودة  لتفادي  أخيــر  حل 
الشــمالية  إيرلندا  مقاطعة  بني 
البريطانيــة وجمهوريــة إيرلندا. 
ويقضي هذا احلــل ببقاء اململكة 
املتحدة ضمن احتــاد جمركي مع 

االحتــاد االوروبي وبقــاء مقاطعة 
ايرلنــدا ضمن الســوق األوروبية 
لتفادي  وذلك  للســلع  املشتركة 
كل رقابــة جمركيــة وتنظيمات 

مادية بني شطري إيرلندا.
ويفترض أن تغادر اململكة املتحدة 
األوروبي. لكن  آذار االحتــاد   29 في 
البرملان البريطاني رفض الشــهر 
املاضــي اتفــاق االنفصــال الذي 
تفاوضات ماي في شأنه، ما ميكن 
أن يــؤدي إلى بريكزيــت بال اتفاق 

الشهر املقبل.
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت منطقة جبل طارق إن ســفينة حربية 
إســبانية أمرت الســفن التجاريــة مبغادرة 
مراســيها في املياه البريطانيــة قرب جبل 
طارق لكن البحريــة البريطانية تصدت لها 

وأبعدتها.
وحاولت الســفينة اإلســبانية توجيه أوامر 
للسفن التجارية مبغادرة املراسي على اجلانب 
الشرقي من جبل طارق لكن السفن لم تغادر 

أماكنها.
وذكرت السلطات في جبل طارق أن البحرية 
البريطانيــة تصدت للســفينة التي أبحرت 
وبأسلحتها  الســاحل  ببطء مبحاذاة  بعدها 

مكشوفة.
وقال متحدث باســم جبل طــارق »االزعاج 
فقط هو نتيجة هــذه األلعاب احلمقاء التي 
يقــوم بها أولئك الذين ال يقبلون بالســيادة 
البريطانية التي ال يرقي إليها شك على املياه 

احمليطة بجبل طارق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بأعمــال مديــر مكتــب  القائــم  كشــف 
التحقيقــات الفيدرالــي أنــدرو ماكابي ، إن 
الرئيــس دونالــد ترامــب لم يصــدق تقارير 
االســتخبارات األميركية التــي أكدت وجود 
صواريخ كورية شمالية ميكنها بلوغ األراضي 
األمريكية، فــي حني أصغى لبوتني الذي كّذب 

اخملابرات األميركية.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي أندرو ماكابي لقناة CBS، إن الرئيس 
دونالــد ترامب لم يصــدق التقرير ألن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني أبلغه بأن بيونغ ال متلك 

مثل هذه الصواريخ.
وأضــاف ماكابــي: »عندمــا أعلــن موظفو 
االســتخبارات أن التأكيد الروســي ال يتوافق 
مع التقارير االســتخباراتية، رد عليهم ترامب 
بالقول: »ال يهمني ذلك، أنا أثق بالرئيس بوتني«.
وأشــار ماكابي إلى أنه مصــدوم لعدم رغبة 
ترامب في معرفة الوضع احلقيقي لألمور التي 

تواجهه يوميا.
وفي وقت ســابق، كشــف تقرير نشره مركز 
والدوليــة فــي  االســتراتيجية  الدراســات 
واشــنطن، عن وجود قاعدة عســكرية »لم 
يعلن عنها« في كوريا الشــمالية تستخدم 
مقّرا لكتيبة صواريخ اســتراتيجية من طراز 

»نودوجن1-« البالستية متوسطة املدى.
وقال التقرير، إن القاعدة »تلعب دورا رئيســيا 
فــي تطويــر الصواريــخ الباليســتية التي 
ميكنها الوصول إلى كوريــا اجلنوبية واليابان، 
بل ومنطقة غــوام األمريكية في غرب احمليط 
الهادئ« وفي غضون ذلــك قالت ثالثة مصادر 
مطلعــة لرويترز إن الواليــات املتحدة عرقلت 
مســاعي وكالة تابعة لألمم املتحدة لتحسني 
الطيران املدني في كوريا الشــمالية في وقت 
حتاول فيه بيوجنياجن إعادة فتح جزء من مجالها 

اجلوي أمام الرحالت اخلارجية.
وقال أحد املصادر إن اخلطــوة األمريكية متثل 
جــزءا من أســلوب التفــاوض ملواصلة فرض 
الضغط علــى كوريا الشــمالية قبل القمة 
الثانيــة التي يعقدها الرئيــس دونالد ترامب 
والزعيم الكوري الشــمالي كيم جوجن أون في 

فيتنام أواخر فبراير شباط اجلاري.

البحرية البريطانية 
تتصدى لسفينة حربية 
إسبانية قرب جبل طارق

ترامب كذب تقارير 
االستخبارات األميركية 

وصدق بوتين

متابعة ــ الصباح الجديد 
:

وصل املبعــوث األممي إلى اليمن 
االول   أمــس  غريفيــث  مارتــن 
)األحــد( إلى صنعاء، فــي زيارة 
مفاجئــة قبل يوم من جلســة 
مجلس األمن الدولي التي ينتظر 
أن يقدم إحاطتــه فيها حول ما 
اتفاق  بتنفيــذ  اجــراءات  مت من 

ستوكهولم.
اختتمت جلنة  ذلك،  وفي غضون 
برئاسة  األممية،  االنتشــار  إعادة 
اجتماعات  لوليســغارد،  اجلنرال 
جولتها السادســة في احلديدة، 
مبوافقــة طرفــي النــزاع على 
تنفيذ املرحلــة األولى من اتفاق 
ستوكهولم، التي تشمل موانئ 
احلديدة والصليف ورأس عيسى، 
وتنفيــذ االنســحابات املتبادلة 
جانبي  علــى  الطرفني  لقــوات 
طريق صنعاء وفتح ممر أمن لعبور 

املساعدات اإلنسانية.
واكد مسؤول حكومي ميني رفيع 
أن املناقشات أفضت إلى اتفاقات 
على فتــح الطريق إلى مطاحن 
إعادة  وتنفيــذ  األحمــر،  البحر 
املوانئ  االنتشار مبا يضمن إخالء 

الثالثة من عناصر امليليشيات.
وكان الرئيــس الســابق للجنة 
واملراقبة األممية  االنتشــار  إعادة 
باتريــك كاميرت قال في مقابلة 
»الفولس  صحفية مع صحيفة 
كرانت« الهولندية، إن عشــرين 
احلبوب  مخــزون  مــن  املئة  في 
في مطاحــن البحر األحمر، دمر 

بنيران قذائف احلوثيني.
ويعد التصريح أول إدانة صريحة 
للمليشيات  أممي  مســؤول  من 
البحر  مطاحن  استهدفت  التي 

األحمــر في احلديدة، ما أســفر 
أطنان  وتدميــر  احتراقهــا  عن 
من الغــذاء. وميدانيــاً، واصلت 
امليليشــيات احلوثية خرق اتفاق 
وقــف إطالق النار فــي احلديدة، 
باســتهداف مواقــع للجيــش 

اليمني ومنشآت اقتصادية.
عســكرية  مصــادر  وأفــادت 
امليليشــيات  أن  ميدانيــة 
الثقيلة  باملدفعية  اســتهدفت 
العمالقة  تابعة لقــوات  مواقع 

ومنطقة  الدريهمي  مديرية  في 
كيلو 16 شــرق مدينة احلديدة، 
الهاون  كما استهدفت بقذائف 
مصانــع »أخــوان ثابــت« عند 
األطــراف اجلنوبيــة الشــرقية 
أكد  أبوظبــي،  وفي  للمدينــة. 
مسؤول عسكري أميركي، أمس، 
أن القوات األميركية ســتواصل 
مســاندة حتالف دعم الشرعية 
فــي اليمن بقيادة الســعودية، 
ومقاتلــة تنظيم القاعدة. وقال 

نائــب مدير القيادة الوســطى 
للجيــش األميركــي ،رداً علــى 
برس«:  »فرانس  لوكالة  أســئلة 
للتحالف  الدعم  تقدمي  »نواصل 
وبشــكل  الســعودية،  بقيادة 
خاص مساعدته في االستهداف 
الدقيــق وتقليــل خطــر وقوع 
على  وأضاف  مدنية«.   خســائر 
معرض  في  مشــاركته  هامش 
»أيدكس« الدفاعي في العاصمة 
التركيز على  »نواصل  اإلماراتية: 

هزمية القاعــدة وتنظيم داعش، 
أمت اجلاهزية للقيام  نزال على  وال 

مبا يلزم في هذا الصدد«. 
وتقّدم القــوات األميركية دعماً 
للتحالف العسكري الذي تقوده 
 2015 السعودية في اليمن منذ 
في مواجهة االنقالبيني احلوثيني 
املدعومني من إيران. كما تشــن 
ضد  عمليات  األميركية  القوات 
تنظيم القاعدة وداعش في هذا 
العسكري  املسؤول  وقال  البلد. 

رداً على ســؤال في هذا الصدد: 
»فــي الوقــت الذي نعيــد فيه 
في  مهمتنا  نواصــل  متوضعنا، 
حتييــد تنظيم داعــش والعمل 
مع شــركائنا في املنطقة إلجناز 

ذلك«. 
من  انســحاباً  »جنــري  وأضاف: 
ســورية لكنني علــى ثقة بأننا 
ســنبقى في وضع يســمح لنا 
تنظيم  علــى  احلرب  مبواصلــة 

داعش«.

الموفد االممي كاميرت يدين الحوثيين

غريفيث في صنعاء واتفاق على اخالء 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

)اكد مسؤول 
حكومي يمني 

رفيع أن المناقشات 
أفضت إلى اتفاقات 

على فتح الطريق 
إلى مطاحن البحر 

األحمر، وتنفيذ إعادة 
االنتشار بما يضمن 

إخالء موانئ الحديدة 
والصليف ورأس 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جزائرية  معارضــة  أحــزاب  تعقد 
بعد غــد األربعــاء أول اجتماع بني 
قادتها قد ينجم عنه التوافق على 
مرشح واحد لالنتخابات الرئاسية، 
انســحاب مرشــحني  يعني  مــا 
تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات 
على  التوافق  حــال  وفي  ترشــح. 
مرشــح واحد، فــإن كال من عبد 
الرزاق مقري وعلــي غديري أو علي 
باإلنســحاب من  بن فليس معني 
الســباق.وبادرت »جبهــة العدالة 

املعارض  يقودها  التــي  والتنمية« 
عبد اهلل جــاب اهلل بدعــوة عدد 
من قــادة املعارضة إلى اجتماع في 
مقر احلزب بعد غد. وُعلم أن اللقاء 
سيناقش إمكان خوض االنتخابات 
مبرشــح واحــد، شــرط أن يلقى 
ويشــارك  املشــاركني.  باقي  دعم 
في اللقــاء كل مــن رئيس »حزب 
فليس  بــن  احلريــات« علي  طالئع 
املرشح لالنتخابات، ورئيس »حركة 
مجتمع السلم« عبد الرزاق مقري، 
إضافــة إلى اللــواء املتقاعد علي 

الدميقراطي  »االحتاد  ورئيس  غديري 
االجتماعيــط كرمي طابــو، ورئيس 
»حــزب الفجــر اجلديــد« الطاهر 
بــن بعيبش، ورئيس »احتــاد القوى 
الوزير  االجتماعية«  الدميقراطيــة 
األســبق نور الدين بحبوح، ورئيس 
الســابق  الوزير  والعدالة«  »احلرية 
محمد الســعيد، الذي أعلن حزبه 
واســتبقت  االنتخابات.  مقاطعة 
لقاء  الســلم«  مجتمع  »حركــة 
محتملة  تنــازالت  بتقدمي  األربعاء 
في حال التوافق على مرشح واحد. 

وقال مقري إنه ال يعارض االنضمام 
للمعارضة والتنازل عن الترشح اذا 
أتفق هؤالء على مرشــح واحد«.و 
يتوقع مراقبون صعوبة توافق هذه 
مرشــح  على  املعارضة  األحــزاب 
واحد، الختالفها بني فكرة املشاركة 
ســابقة  جتارب  أن  واملقاطعة،كما 
لتحالفها حول مســعى سياسي 
باءت بالفشل، السيما بعد توحدها 
5 ســنوات ضمن »تنسيقية  قبل 
اإلنتقال الدميوقراطي«، و هو تكتل 
معارض نشــأ بعــد انتخابات عام 

2014. ولــم ينتظر مديــر احلملة 
العزيز  عبــد  للرئيس  االنتخابيــة 
بوتفليقة عبد املالك سالل اآلجال 
االنتخابية،  للحملــة  القانونيــة 
منظمــات  مــع  لقــاءات  وبــدأ 
العام  اإلحتــاد  بينها  جماهيريــة، 
للعمال اجلزائريني، واحتاد الفالحيني، 
ومنظمات طلبــة اجلامعات، وقادة 
احتاد النساء اجلزائريات. ويركز سالل 
في لقاءاته على »نــدوة اإلجماع« 
بعد  بوتفليقــة عقدها  يعد  التي 
»استجابة  أنها  ويُذكر  االنتخابات. 

ملطلــب املعارضة قبل املواالة«، في 
وقت خرجت مسيرات متفرقة في 
بعــض احملافظات تناهض ترشــح 
بوتفليقة لوالية خامسة إلى ذلك، 
أعلنــت وزارة الدفاع اجلزائرية أمس 
االول االحــد  أن قوات اجليش ألقت 
القبــض على اإلرهابي ب. ياســني 
اخلالق، وذلك  باســم عبد  املعروف 
أحد األحياء وسط اجلزائر العاصمة. 
إثر  وُعلــم أن توقيف اإلرهابــي مت 
معلومات أدت إلى تتبع موقعه في 

أحد األحياء

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال رئيس وزراء أســتراليا ســكوت 
موريســون امس االثنــني إن هجوما 
األحزاب  إخترق شــبكات  إلكترونيــا 
السياسية الكبيرة نفذته على األرجح 
دولة أجنبية لكنه لم يذكر أســماء. 

وفي حــني تتجه أســتراليا إلى إجراء 
السلطات  دعت  أيار  بحلول  انتخابات 
البرملان هذا الشهر إلى تغيير  أعضاء 
أن  املــرور اخلاصة بهــم بعد  كلمات 
رصــدت وكالة اخملابــرات اإللكترونية 
الكمبيوتر  علــى شــبكة  هجومــا 

اخلاصــة بالبرملــان الوطنــي. وقــال 
موريســون وهو يعلن عن تقييم أولي 
من احملققني إن املتسللني اإللكترونيني 
السياسية  األحزاب  شبكات  اخترقوا 
بالبالد. وقال للبرملان ”خبراؤنا  الكبيرة 
أن جهة  االنترنت يعتقدون  في مجال 

تابعة لدولة متطورة هي املسؤولة عن 
ولم يكشف  اخلبيث“.  النشــاط  هذا 
موريســون عــن املعلومــات التي مت 
الوصول إليهــا لكنه قال إنه ال يوجد 
دليل على التدخل في االنتخابات. وفي 
حني لم يذكر موريســون أي مشتبه 

بهم فإن احملللني يقولون إن الشبهات 
حتوم على األرجح حول الصني وروسيا 
وإيــران. وقال رئيــس املركــز الدولي 
املعهد  في  االلكترونية  للسياســات 
االستراتيجية  للسياسات  األسترالي 
فيرجوس هانسون »عندما نبحث في 

الدافع فعليك أن تقول إن الصني هي 
املشــتبه به الرئيســي بينما ال ميكن 
وتدهورت  أيضا«.  روســيا  اســتبعاد 
 2017 العالقات مع الصني منــذ عام 
بعد أن اتهمت كانبيرا بكني بالتدخل 

في شؤونها الداخلية.

احزاب المعارضة في الجزائر تجتمع للتوافق على مرشح لالنتخابات الرئاسية

هجوم إلكتروني يستهدف أعضاء بالبرلمان في استراليا

متابعة ــ الصباح الجديد :

يطرح طلب الواليــات املتحدة من دول 
املئات من مســلحي  أوروبية تســلم 
وإجــراء محاكمات  داعش«،   « تنظيم 
لهم ســؤاال حول السبل التي تتعامل 
بها دول االحتاد األوروبي مع العائدين من 

التنظيم.
وقال الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
إنه يتعني على بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
أوروبيني آخرين »استعادة أكثر  وحلفاء 
من 800« من مسلحي التنظيم أسروا 

على األراضي السورية.
وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر: 
»اخلالفــة جاهزة للســقوط، والبديل 
ليس جيدا«، مشــيرا إلــى أن الواليات 
املتحدة قد تضطر إلطالق سراح هؤالء 

املسلحني.
وقال ســاجد جاويــد، وزيــر الداخلية 
البريطاني، في وقت سابق، إن شاميما 
بيغــوم، وهي طالبة لندنية ســافرت 
إلــى ســوريا لالنضمام إلــى تنظيم 
الدولة عــام 2015، قد متنع من العودة 

لبريطانيا.
واضحة  »رسالتي  قائال:  جاويد  وأضاف 
إذا دعمــت تنظيما إرهابيــا في اخلارج 

فلن أتردد في منعك من العودة«.
وكانت شاميما بيغوم واحدة من آالف 
العراق  إلى  الذين ســافروا  األشخاص 
وســوريا لالنضمام لتنظيــم الدولة، 
فماذا عــن احلكومات األوروبية األخرى؟ 

وكيف تتعامل مع َمن يريد العودة؟
ويعتقد أن أكثر من 41 ألف شــخص 
مــن 80 بلــدا انضمــوا للتنظيم في 

 2013 العراق وسوريا بني نيســان عام 
للمركز  تقرير  2018، بحســب  حزيران 
الدولي لدراسة التشدد، التابع جلامعة 
»كينغز كوليدج« في لندن، صدر العام 
املاضي. وجاءت أغلب بيانات الدراســة 
من مصادر حكومية رســمية رغم أن 
بعض األرقــام مت احلصــول عليها من 
مطبوعات أكادميية وتقارير من وسائل 
إعالم ذات مصداقية. وتأتي فرنسا في 
للمنضمني  كمصدر  القائمة  مقدمة 
للتنظيم بأكثر من 1900 شــخص أي 
ضعف عدد القادمني من الدولة الثانية 
في القائمة وهي أملانيا )960 شخصا( 
وتأتي بريطانيــا في املركز الثالث )850 

شخصا(.

عدد العائدين
جاءت عودة البعض في موجتني األولى 
قبل حزيران عام 2014 والثانية في أوائل 
عام 2015، ويعتقد أن الكثيرين منهم 
لقى حتفه في العراق وسوريا واعتقل 

آخرون أو ذهبوا لبالد أخرى.
وشــهدت دول أوروبــا الغربيــة عودة 
1765 من حملة جنســياتها، بحسب 

الدراسة.
وفي حتليل للوضع في ست دول أوروبية 
أجراه البرملــان األوروبي، فإن نصف من 
غادر بريطانيا قد عاد وهو أعلى معدل 

في الدول الست.
وتأتي أملانيا في املركز الثاني بعودة نحو 
ثلث املغادرين، في حني وصلت نســبة 
العائدين إلى فرنســا إلــى حوالي 12 
في املئة، وذلك بحســب تقرير البرملان 

األوروبي.

كيف تتم معاملتهم لدى العودة؟
وجتري معاملة العائدين في دول االحتاد 
اجلنائي  التحقيــق  بحســب  األوروبي 
وتقييم اخملاطــر، كما يتم توفير برامج 
إعادة تأهيل وإعادة اندماج سواء داخل 

السجون أو خارجها.
ومن بني اإلجــراءات املتبعة فرض قيود 
على احلركة، بل وســحب جواز السفر 

أو رفض إصداره.
وذكر التقريــر أن دول االحتــاد األوروبي 
الســت تتبنــى سياســة »كل حالة 
لها خصوصيتها« بالنســبة لألطفال 
العائديــن وأغلبهــم ولد فــي العراق 

وسوريا بعد عام 2012.

بريطانيا
يواجهون  بريطانيا  إلى  العائدين  أغلب 
حتقيقات أمنيا مباشرا ملعرفة ما مروا 
به وحتديد حجم اخلطــر الذي ميثلونه 

وإمكانية إعادة االستقرار اآلمن لهم.
وفــي حالة عــدم ارتــكاب جرمية يتم 
التشدد  مكافحة  برامج  في  وضعهم 
والتي تتضمن مراقبــة مكثفة ودعم 

من متخصصني نفسيني.
وقالــت وزارة الداخليــة إن نحــو 400 
عــادوا، وأغلبهم أقدم علــى ذلك في 
مراحل مبكرة من الصراع، ومت التحقيق 
معهم لدى عودتهم، وقد جاء التقييم 
في صالح عــدد كبير منهم بأنهم لم 

يعودوا ميثلون تهديدا لألمن القومي.
وقال جاويد فــي مقابلة مع صحيفة 
التاميز إن عددا من اإلجــراءات متاح لـ 
»وقف أولئــك الذين ميثلون تهديدا من 
العــودة لبريطانيا ومن بينها ســحب 

اجلنسية البريطانية«.

فرنسا
عكس بقية دول االحتاد األوروبي، تسمح 
جنســيتها  حاملي  بعــودة  فرنســا 
حملاكمتهم على جرائمهم في املنطقة 
بشــرط توفير محاكمــة عادلة لهم، 

بحسب تقرير البرملان األوروبي.
وقد أبدت احلكومة الفرنســية مؤخرا 
اســتعدادها لنقل املزيــد من مقاتلي 

التنظيم من العراق وسوريا.

أملانيا
أملانيا يواجه حتقيقا جنائيا  إلى  العائد 
وكان املدعــون مييلــون للحصول على 
مزيد مــن األدلة قبل بدء حتقيق عندما 

يتعلق األمر بالنساء.
ولكن تغير األمر منذ ديســمبر/كانون 
أول عام 2017 عندمــا أعلن أن الرجال 
والنســاء املشــتبه فــي انضمامهم 
لتنظيم الدولة في اخلارج لن يواجهوا 

معاملة مختلفة.

بلجيكا
والتحقيق  لالعتقال  العائدون  يتعرض 
وأولئــك املشــتبه فــي تورطهم في 
يتم  مــخ  وغســيل  عمليــات جتنيد 
إرســالهم لوحدات متخصصة حيث 

يفصلون عن باقي املساجني.

الدمنارك
يضــم برنامج التعامل مــع العائدين 
فــي الدمنارك توفير مرشــد وإمكانية 
احلصول على وظائف وتعليم وســكن 
واستشــارة نفســية ورعاية صحية، 
وذلك بحســب خبراء في املركز الدولي 

ملكافحة اإلرهاب في الهاي.

يتجاوز عددهم 41 الفا

عودة األجانب من عناصر داعش تقلق قيادات دولهم ويشكلون معضلة في سجونهم

تقـرير

عائالت داعش

مارتن غريفيث
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمــت وزارة الزراعــة عرضــاً 
اســتثمارياً في قطــاع الزراعة 
قطر،  لدولة  احليوانيــة  والثروة 
ما يفضي إلــى فتح باب تعاون 
جديد بني اجلانبني في هذا اجملال.

مــع  بالتزامــن  ذلــك  يأتــي 
استعدادات بغداد إلطالق خطة 
استثمارية واســعة في مجال 
 20 الزراعة، وتتضمن طرح نحو 
مليون دومن زراعي لالستثمار في 
وغربه،  العراق  شــمال  مناطق 
إلى  مــن خاللها  بغداد  تطمح 
وتنشــيط  العمل  فرص  توفير 

السوق احمللية في تلك املناطق.
وقال بيان لوزارة الزراعة إن »وزير 
الزراعة صالح احلسني استقبل 
القائم باألعمال لدولة قطر في 
الفضالة،  علي  حســني  بغداد 
الثنائي  التعــاون  آفــاق  لبحث 
الزراعي بــني البلدين وتعزيز دور 
القطاع اخلاص واالســتثمار في 

اجملال النباتي واحليواني«.
وبحــث اجلانبان، وفقــاً للبيان، 
التعاون الزراعي بشقيه النباتي 
واحليوانــي وتعزيــز العالقــات 
العلميــة والبحثية التي تربط 
مجاالت  مختلف  فــي  البلدين 
القطــاع الزراعــي مــن خالل 
االســتثمار والتعاون التقني، إذ 
القطاع  أهمية  على  التأكيد  مت 
اخلــاص واملســتثمرين بتطوير 
النشاط الزراعي وتفعيل دورهم 
في خدمة هــذا القطاع وإقامة 
في  الزراعية، خصوصاً  املشاريع 

اجملال النباتي احليواني«.
على  العراقي  الزراعة  وزير  وأكد 

في  املتبادلة  العالقات  »توسيع 
واالســتثماري«،  املصرفي  اجملال 
مؤكــداً أن »أرض العراق خصبة 

لالستثمار الزراعي«. 
ونقل البيان عن القائم باألعمال 
الفضالة،  علي  القطري حسني 
العالقات  توســيع  رغبته فــي 
دور  وتعزيــز  اخلبــرات  وتبــادل 
القطاع اخلاص لالستثمار وزيادة 
بني  املشــترك  الزراعي  التعاون 

البلدين.

وتتميز األراضي العراقية بارتفاع 
معــدل إنتــاج الــدومن الواحد 
الزراعي إلــى الضعفني مقارنة 
بالدول اجملاورة، بســبب خصوبة 

التربة واملياه. 
إال أن االنهيــار األمنــي الــذي 
شــهدته البالد عقــب أحداث 
عــام 2003 وتوقــف احلكومات 
القطاع  دعــم  عن  املتعاقبــة 
مشــكلة  وظهــور  الزراعــي 
التصحر وارتفاع ملوحة األراضي 

ومنافســة  األســمدة  وغــالء 
املستورد أدت الى تراجع القطاع 
نسبته  تفوق  بشــكل  الزراعي 

%60 وفقاً للتقارير احمللية.
العراقي  االقتصادي  اخلبير  وقال 
إن  العبيــدي،  ســعيد  محمد 
احلالي  الوقت  في  يحاول  العراق 
االســتثمار في قطاع  تنشيط 
الزراعة كونه احلل األمثل لتجاوز 
فتــرة الســبات احلاليــة التي 

يعانيها القطاع.

زال  الزراعة ما  وأضاف »قطــاع 
ساملاً، فاألراضي اخلصبة متوفرة 
العاملة  واليــد  موجــود  واملاء 
متوفرة، والطقــس يتيح تنويع 
اإلنتاج، لذا فإن فرص االستثمار 
فيــه عاليــة. كمــا أن رخص 
تكاليف اإلنتــاج التي تقل عن 
املثال  ســبيل  على  الســودان 
األردن بســتة  بالضعــف وعن 
العراق مكاناً  أضعاف جتعل من 
مميزاً لالســتثمار فــي القطاع 

الزراعي«.
وبــنّي أن »الفترة التي ســبقت 
احتــالل »داعش« ملدن شــمال 
وغــرب العراق شــهدت توجهاً 
استثمارياً من دول خليجية في 
تلــك املناطق، لكنهــا توقفت 
بعد املشــكالت األمنية، وميكن 
اليوم تنشــيط ذلك. وبالنسبة 
عبر  الطريــق  فــإن  للقطريني 
هي  مما  وأقصر  سالكة،  البصرة 

عليه بالنسبة لدول أخرى«.

لرخص تكاليف اإلنتاج ووفرة األيدي العاملة وخصوبة التربة

وزارة الزراعة تعرض استثمار 20 مليون دونم على قطر

وزير الزراعة صالح 
الحسني استقبل 
القائم باألعمال 
لدولة قطر في 
بغداد حسين علي 
الفضالة، لبحث 
آفاق التعاون الثنائي 
الزراعي بين البلدين 
وتعزيز دور القطاع 
الخاص واالستثمار 
في المجال النباتي 
والحيواني

أحد احلقول الزراعية

لندن ـ رويترز:
شهدت األســهم األوروبية مزيدا من الصعود في 
أوائــل التعامالت أمــس االثنني، بعدما المســت 
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر يوم اجلمعة، مع 
رهان املســتثمرين على إحراز مزيد من التقدم في 
محادثات التجارة بني الواليات املتحدة والصني هذا 

األسبوع في واشنطن.
وقدمت أسهم القطاع املالي أكبر الدعم للمؤشر 
ســتوكس 600 األوروبي، إذ ساد التفاؤل بنزع فتيل 

حرب جتارية محتملة.
وقاد مؤشر قطاع البنوك األوروبي االجتاه الصعودي 
بارتفاعه 0.7 باملئة، بعدما صعد بقوة يوم اجلمعة، 
عقب قــول عضو مجلس البنــك املركزي األوروبي 
بينــوا كور إن من املمكن إطــالق جولة جديدة من 

القروض منخفضة التكلفة للبنوك.
وزاد ستوكس 600 بنسبة 0.1 باملئة، مستقرا عند 
أعلى مســتوياته منذ العاشــر من تشرين األول، 

بفعل نتائج إيجابية بشكل عام.
وارتفع ســهم فوريســيا 1.9 باملئة، بعدما قالت 
الشركة الفرنسية املصنعة ألجزاء السيارات إنها 
تأمل في حتقيق أداء أفضل من الســوق هذا العام، 
وأعلنت عن منو في هامش األرباح، لكنها حذرت من 

منو سلبي في إنتاج السيارات عموما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت بيانــات البنــك املركزي العراقــي تراجع 
مبيعــات العملة األجنبية مبــزاد امس االثنني، إلى 
152.14 مليــون دوالر، مقارنــة مببيعــات قيمتها 
159.02 مليون دوالر مبزاد يوم األحد، بانخفاض 6.88 

مليون دوالر.
ووفقا للبيان الصادر عن املركزي العراقي، بلغ سعر 
الصــرف 1190 ديناراً لكل دوالر، فــي املزاد املنعقد 

مبشاركة 30 مصرفاً.
وقال املركزي، إن املبيعات املنفذة هي نتائج يوم غٍد 
)اليوم( الثالثاء، مضيفا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

174.82 مليون دوالر.
وأوضح املركــزي، أن حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلــارج بلغت قيمتها 151.24 
مليون دوالر، في حني ُقدر إجمالــي النقد املبيع بـ 

900 ألف دوالر.
ومت بيع املبالغ احملولة حلســابات املصارف في اخلارج 
بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر، كما أن البيع النقدي 

سيكون بالسعر نفسه، وبحسب البيان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 
أكثر من أسبوعني أمس االثنني مع تراجع الدوالر 
الواليات املتحــدة والصني  بفعل آمال اقتــراب 
مــن إبرام اتفاق جتارة، في حني ســجل البالديوم 
الفوري  السعر  مرتفعا.وكان  قياســيا  مستوى 
للذهب مرتفعــا 0.1 باملئة إلــى 1322.72 دوالر 
لألوقية )األونصة(، مقتربا للغاية من ذروة تسعة 
أشــهر 1326.30 دوالر املســجلة في 31 كانون 

الثاني.
وزادت عقود الذهب األميركية اآلجلة بنسبة 0.3 

باملئة إلى 1326.1 دوالر لألوقية.
وقال دانييل هاينيس احمللل في ايه.ان.زد ”انحسار 
اخملاطر احمليطة مبحادثات التجارة أفاد الســوق بال 
ريب“ مضيفا أن مؤشــرات التقدم في املباحثات 

قلصت الشهية للدوالر، وهو ما دعم الذهب.
وفــي غضون ذلك، ســجل البالديوم مســتوى 
قياســيا مرتفعا عنــد 1449 دوالرا لألوقية في 
املعامالت الفورية وظل فــي نطاق 20 دوالرا من 
ذلك في املعامالت املبكرة. وقال هاينيس ”إضافة 
إلى املشــاكل على صعيد املعروض، إذ ستكون 

السوق في عجز كبير هذا العام.

أسهم أوروبا
 في ذروة 4 أشهر

152 مليون دوالر مبيعات 
المركزي العراقي

الذهب عند أعلى 
مستوى في أسبوعين

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وقعت أكبر شــركة لتكرير النفط 
فــي الهنــد اتفاقــا ســنويا مع 
واشنطن لشراء 60 ألف طن يوميا 
من النفط األميركي، إذ تعد الهند 
ثالث أكبر مســتهلك للخام عامليا 
وتســتورد معظــم حاجتهــا من 

»أوبك«.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
النفط الهندية شــاجنيف ســينغ 
أمــس االثنني، إن الشــركة وقعت 
أول اتفاق ســنوي لها لشراء نفط 
أميركي بقيمة 1.5 مليار دوالر حتى 
آذار 2020، وذلك لتنويع مصادر اخلام.
أول  املؤسســة  أصبحت  وبذلــك 
هندية  حكوميــة  تكرير  شــركة 
تشتري نفطا أميركيا بعقد سنوي 
بتعزيز  فــي صفقــة ستســهم 

التجارة بني نيودلهي وواشنطن.
الهندية  النفط  وتشتري مؤسسة 
النفطية  احتياجاتهــا  مــن   75%
بعقود طويلة األجل تبرم معظمها 

مع دول »أوبك«.
يذكــر أن واردات الهند من الذهب 
األسود ســجلت في تشرين الثاني 
 7 املاضي أعلــى مســتوياتها في 
ســنوات ووصلت إلى 21.02 مليون 

طن.
الى ذلك، ســجلت أســعار النفط 
أمس االثنني أعلى مستوياتها منذ 
تشــرين الثاني من العــام املاضي، 
بدعــم من خفض املعــروض الذي 
تقوده أوبــك، والعقوبات األميركية 
علــى إيــران وفنزويــال، وآمال حل 
النزاع التجاري بني الواليات املتحدة 

والصني.
خلام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
القياس العاملي برنت 38 ســنتا، مبا 
يعادل 0.6 باملئة عن اإلغالق السابق، 
إلى 66.63 دوالر للبرميل في الساعة 
0657 بتوقيــت جرينتــش. وصعد 
برنت في وقت ســابق إلــى 66.78 
دوالر، مسجال أعلى مستوياته منذ 

تشرين الثاني 2018.
اآلجلة خلــام غرب  العقــود  وزادت 
تكســاس الوســيط األميركي 47 
ســنتا، أو 0.9 في املئة، إلى 56.06 
دوالر للبرميل. وســجل اخلام أعلى 
الثاني عند  مستوياته منذ تشرين 

56.13 دوالر في وقت سابق.
شــح  من  دعما  األســعار  وتلقت 
نظرا خلفض  السوق،  في  اإلمدادات 
آخرين  ومنتجني  أوبــك  من  اإلنتاج 

مثل روسيا. 
واتفقت املنظمة فــي أواخر العام 
املاضــي على خفــض اإلنتاج نحو 

1.2 مليون برميل يوميا، ملنع حدوث 
تخمة في املعروض.

األميركية  العقوبات  أيضا  ودعمت 
على إيــران وفنزويــال عضوي أوبك 

أسعار اخلام.
املالية،  األسواق  إن  متعاملون  وقال 
العقود اآلجلة  بينها أســواق  ومن 
إضافيا من  دعمــا  تلقــت  للخام، 
املتحدة  الواليات  تتمكن  بأن  اآلمال 
والصني من حــل نزاعهما التجاري 
قريبــا، والذي يضغــط على النمو 

االقتصادي العاملي.
علــى الصعيد ذاته، نفت شــركة 
النفط احلكوميــة الفنزويلية »بي 
دي في إس إيه«، املعلومات املتعلقة 
الروســي،  بنك«  »غازبروم  بتجميد 

حسابات للشركة.
وكتبــت الشــركة فــي مدونــة 
صغيرة على موقعها على »تويتر«، 
احلكوميــة  النفــط  »شــركة  أن 
الفنزويليــة »بي دي فــي إس إيه« 
تدحــض كل البيانات اخلبيثة، التي 
وفقا للشــركة »الغرض منها هو 

تضليل الشعب الفنزويلي«.
وتابعت، »هذا كذب«.

وكانــت وكالــة »رويتــرز« أعلنت أن 
البنك الروســي قرر جتميد حسابات 
الفنزويلية  احلكومية  النفط  شركة 
»بي.دي.في.إس.إيه« ووقف التعامالت 

معها جتنبا لوقوع البنك حتت طائلة 
عقوبات أميركية.

وفــي وقت ســابق، أعلنت شــركة 
النفــط احلكوميــة الفنزويلية )بي.

احلسابات  نقلت  أنها  دي.في.أس.أيه(، 
املشتركة  النفط  ملشاريع  املصرفية 

إلى حساب »غازبروم بنك« الروسي.
وطلبت الشــركة من عمالئها حتويل 
األمــوال مــن مبيعــات النفط إلى 
احلســابات اجلديدة للبنك الروســي 
العقوبــات  وذلــك علــى خلفيــة 

األميركية.
اإلدارة األميركية، قد أعلنت  أن  يذكر 
في الـ 28 من كانــون الثاني املاضي، 
النفط  شــركة  على  عقوبات  فرض 
الوطنيــة الفنزويليــة »بــي دي في 
أس أيــه« وحجبت أصــول ومصالح 
الشــركة والتي تقدر بـــ 7 مليارات 
دوالر، بهدف زيادة الضغط االقتصادي 
والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي، 
نيكــوالس مادورو، ودفعــه للتنحي. 
كما حظرت على األميركيني التعامل 

مع الشركة.
إن  األميركية  اخلارجيــة  وزارة  وقالت 
واشنطن ســمحت لزعيم املعارضة 
خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا 
الوصول  بإمكانية  لفنزويــال،  مؤقتا 
إلى حسابات احلكومة الفنزويلية في 

البنوك األميركية.

تقـرير

الواليات المتحدة تنافس »أوبك« على حصة الهند النفطية
الخام قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عاود اليورو االرتفاع فوق مستوى 
العمــالت  وصعــدت  دوالر   1.13
عاليــة اخملاطــر مثــل الــدوالر 
االســترالي أمــس االثنــني في 
تلقت فيه معنويات  الذي  الوقت 
املســتثمرين الدعم فــي بداية 

األســبوع مــن تفــاؤل بحدوث 
انفراجــة فــي محادثــات احلرب 
التجاريــة بني الواليــات املتحدة 

والصني.
وقبع اليــورو داخل نطاقات تداول 
إذ  الثاني  تشــرين  منــذ  ضيقة 
أبطــل ضعف اقتصــاد منطقة 

لتوقعات  أثر خفض حــاد  اليورو 
زيادات أســعار الفائــدة من قبل 
مجلــس االحتياطــي االحتــادي 
)البنــك املركــزي األميركي( هذا 
العــام. وارتفع اليــورو 0.1 باملئة 
إلى 1.1303 دوالر، وتراجع مؤشــر 
الدوالر، الــذي يقيس أداء العملة 

مقابل ســلة من ســت عمالت 
منافســة، 0.1 باملئة إلى 96.848 
فــي جلســة هادئة مــع إغالق 

األسواق األميركية أمس.
التي  احلــذرة  املكاســب  وبرغم 
حققها اليورو أمس االثنني، يراهن 
املتعاملون علــى ضعف العملة 

املوحــدة في األشــهر املقبلة إذ 
املركزي  البنك  يُبقي  أن  يتوقعون 
األوروبي على سياســته النقدية 
ميسرة بســبب انخفاض النمو 
اليــورو وضعف  فــي منطقــة 
التضخــم وضبابيــة األوضــاع 
الــدوالر  وارتفــع  السياســية. 

االســترالي، الــذي يُنظــر إليه 
كمؤشر لإلقبال على اخملاطرة، 0.1 
باملئة إلــى 0.7147 دوالر أميركي. 
وزاد اجلنيه االسترليني 0.1 باملئة 
إلى 1.2907 دوالر في الوقت الذي 
املتعاملون تطورات  يترقب فيــه 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انطلقت في مدينة إســطنبول 
فعاليات  االثنني،  أمس  التركية، 
»املنتدى العاملي للمســتثمرين 
مبشــاركة   ،WBAF املالئكــة« 
وكالة األناضول كشريك إعالمي 

عاملي.
وشــارك في حفل االفتتاح، وزير 
الشباب والرياضة التركي محمد 
قصاب أوغلو، ورئيســة كرواتيا 
كولينــدا غرابــار كيتاروفيتش، 
ورئيس البرملان الكوسوفي قادري 
من  وبيروقراطيون  ووزراء  وسلي، 

عدة دول.
ممثلو  املنتدى  في  يشــارك  كما 

كبرى البورصات العاملية، وإداريو 
وممثلو  الســيادية،  الصناديــق 
صناديق االستثمارات املشتركة، 
الثروات،  إدارة  شركات  وأصحاب 
املصرفيــة  الوحــدات  وممثلــو 
اخلاصة، وإداريو شــركات عاملية 
الـ100  ميزانيتها  تفــوق  كبرى 

مليون دوالر.
هم  املالئكــة«  و«املســتثمرون 
أثريــاء يقدمــون رؤوس األموال 
في  غالبا،  الناشــئة  للشركات 
مقابل سندات قابلة للتحويل أو 

حصص في املشروع.
منتدى  هامش  على  وســيعقد 
»WBAF« ندوات ملناقشة ملفات 

تعزيــز التعاون بــني القطاعني 
العام واخلــاص، وحتويل التمويل 
الذكي في  التمويــل  إلى  العام 

سبيل منو االقتصاد الناشئ.
وفي كلمة خالل حفل االفتتاح، 
املنتدى  إن  كرواتيا  رئيسة  قالت 
حقــق جناحات كبيــرة في زيادة 
التعاون بني أصحاب املصالح في 

االقتصاد العاملي.
وذكــرت كيتاروفيتش أن مكتب 
املنتــدى فــي كرواتيا أســهم 
العديد  بــني  تواصل  في خلــق 
األعمال  ورّواد  املســتثمرين  من 

الكرواتيني.
الكرواتي  االقتصــاد  أن  وأكدت 

يســتند إلــى قواعد راســخة 
بالدها  حكومــة  وأّن  ومتينــة، 
تطمــح لتحقيــق املزيــد من 

النجاحات االقتصادية.
وتطرقــت كيتاروفيتــش إلــى 
الوضــع االقتصادي فــي تركيا، 
التركيــة  »احلكومــة  قائلــة: 
حققــت جناحــات هامــة على 
خالل  من  االقتصــادي  الصعيد 

دعم املستثمرين وتقويتهم«.
لديها  »كرواتيا  قائلــة:  وتابعت 
كبيــرة،  اســتثمارية  فــرص 
لديهم  األتــراك  واملســتثمرون 
أنشــطة وفعاليات فــي بالدنا، 
وأود أن أقــول أن أبوابنا مفتوحة 

لهم«.
من جانبه أعــرب رئيس املنتدى 
بايبــارس ألطــون تــاش عــن 
امتنانه الســتضافة إسطنبول 
كبــرى  وممثلــي  املســتثمرين 

الشركات العاملية.
وأوضح أن املنتدى سيناقش على 
مدار يومــني جوانب عديدة تهم 

االقتصاد العاملي.
وأكد أن مدينة إســطنبول تعد 
التجارية  املراكز  أهم  من  واحدة 

في العالم.
منتــدى  خــالل  وســيجري 
 23 تنظيــم   »WBAF 2019«
جلسة مبشــاركة 112 متحدثا، 

للمرة  العــام  هذا  و«ســيقدم 
عن  البحث  إمكانيــة  األولــى، 
دعم املشاريع الناشئة بواسطة 

صندوق االستثمار العاملي«.
جتدر اإلشارة إلى أن ملف توحيد 
صناديق رؤوس األموال اخلاصة مع 
بهدف  املالئكة«  »املســتثمرين 
املوضوع  يعــد  االبتكار،  تعزيــز 

الرئيس في فعاليات املنتدى.
»املســتثمرين  أن  إلــى  يشــار 
املالئكة« ميولــون نحو 90 باملائة 
من املشــاريع املبكرة في أوروبا، 
ومن املنتظر عــام 2020 أن يبلغ 
إجمالــي قيمة هذه املشــاريع 

حول العالم 50 مليار دوالر.

تفاؤل بشأن محادثات التجارة يرفع اليورو

انطالق المنتدى العالمي للمستثمرين في إسطنبول



إلينا ديلوجر

ر   إلى جانب االنسحاب األميركي املتصوَّ
من الشرق األوسط، يبدو أن بروز فرص 
اقتصادية جديدة وتهديدات أمنية في 
البحر األحمر قد دفع اململكة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة 
إلى التقــّرب أكثر من البلــدان اجملاورة 
في القــرن األفريقي. فهــذه املنطقة 
تشّكل  بالسكان  واملكتظة  املتخلفة 
فرصــًة اقتصاديــًة واضحــة ملنطقة 
اخلليج، في حني ترّحب الدول األفريقية 
باالستثمار املالي واالستثمار في البنى 

التحتية. 
املثالية، ستستفيد جميع  احلالة  وفي 
الدول التسع على طول البحر األحمر- 
وإريتريا  وجيبوتــي  الصومــال  وهــي 
واألردن  وإســرائيل  ومصر  والســودان 
والســعودية واليمــن - مــن التعاون 
اجلهات  بني  النزاعات  ولكن  والتنسيق، 
الفاعلة اإلقليميــة قد تؤدي إلى املزيد 
من زعزعة االســتقرار في بعض الدول 
األكثر هشاشًة التي تتاخم املمر املائي. 
علــى الواليات املتحدة زيــادة جهودها 
الدبلوماسية لتسهيل التعاون، وجتنب 

النزاع، ودعم حلفائها في املنطقة.
نقطة ســاخنة: التزاحم على مواطئ 

قدم
لطاملا أثار البحر األحمر اهتمام القوى 
العظمى، كونه ممرا مائيا رئيسا لعبور 
التجارة العاملية. إذ حتّده من الشــمال 
قنــاة الســويس ويحّده مــن اجلنوب 
املندب، وهما ممران ضّيقان  باب  مضيق 
الدول  عليهمــا  تعتمــد  أساســيان 
الساحلية لتصدير النفط أو على نحو 
آخر الوصول إلى األسواق العاملية. كما 
رئيسياً من  يشكل البحر األحمر جزءاً 
مبادرة الصني املعروفة بـ »حزام واحد، 
طريق واحد«، وهي خطة طموحة لبناء 
والعشــرين  الواحد  القــرن  نظيٍر من 

لـ«طريق احلرير« املربِح.
ونتيجــة لذلــك، أصبحــت القــوى 
العظمــى والقــوى الطموحــة على 
السواء تتمركز أكثر فأكثر في منطقة 
البحر األحمر. فبعد أن أنشأت الواليات 
املتحدة قاعدًة عســكريًة في جيبوتي 
في عام 2001، حذت بلدان أخرى حذوها 
مثل: فرنسا )التي تستضيف قاعدتها 
أيضــاً القــوات األملانية واإلســبانية( 
وإيطاليا واليابان والصني )التي أنشأت 

أيضاً ميناءاً جتارياً هناك(. 
وقد انخرطت السعودية في محادثات 
إلقامــة قاعدة محتملــة في جيبوتي 
أيضاً، في حــني قامت روســيا باألمر 
نفسه مع الســودان. إضافة إلى ذلك، 
متلك تركيا اتفاقاً بشــأن إنشاء قاعدة 

تدريــب وميناء مع الصومــال، ووّقعت 
الســودان اتفاقات مــع كٍل من أنقرة 
وقطر إلقامة ميناء، ووفقاً لتقرير صدر 
الثاني/يناير عــن »معهد  في كانــون 
بروكينغــز«، تتفاوت درجــات إمكانية 
ولوج اإلمــارات إلى ثمانيــة موانئ، أو 
قواعد علــى األقل على طــول البحر 
األحمــر. وكمــا صّرح مســؤوٌل أمني 
أفريقي رفيع املســتوى خــال الرحلة 
األخيــرة التي قامت بهــا كاتبة هذه 
املقالة إلى القرن، »تتواجد جميع الدول 
اخلمس التي تســتخدم حــق النقض 
)»الفيتو«(على عتبة دارنا«، في إشــارٍة 
إلــى األعضاء الدائمــني في »مجلس 

األمن الدولي«.
إنذار ســاخن: القرصنة، وحرب اليمن، 

والتهديدات األخرى
القوي  اخلارجــي  التواجد  يشــير هذا 
إلى أّن األمن ســيبقى أولويًة أساسيًة 
فــي املنطقــة. ويذكر ميــع املراقبني 
واملســؤولني في املنطقة جيداً أن قيام 
مصر بإغاق مضائق تيران في شــمال 
البحر األحمر قد اسهم باندالع »حرب 
األيام الستة« عام 1967. ويبدو أّن هذه 
اخملاوف األمنية القائمة منذ زمٍن طويل 
مرتبطة  جديدة  بتهديدات  واملقترنة   -
بالقرصنــة وحرب اليمــن واخملاوف من 
االنســحاب األميركــي - زادت اهتمام 
الريــاض وأبو ظبي بحمايــة جانبهما 

الغربي.
وفي عــام 2009، بدأت »منظمة حلف 
بإرسال  )»الناتو«(  األطلســي«  شمال 
البحر  القرصنة في  بعثات ملكافحــة 
األحمر وما حوله، واســتمرت حملتها 
حّتى عام 2016. لكن مع تراجع تهديد 
الثّوار  مجموعــة  بــدأت  القرصنــة، 
احلوثيني املدعومــة من إيران في اليمن 
الدفاع  مــن  متطورة  قــدرات  بإظهار 
الســاحلي والردع البحري، مبا في ذلك 
واأللغام  للســفن،  املضادة  الصواريخ 
البحريــة، واملراكب املتفجــرة الذاتية 
التوجيــه. وقد اضطر ذلــك إلى قيام 
في  السعودية بوقف شحناتها مؤقتاً 
 .2018 البحر األحمر في منتصف عام 
إيران  ذلك، اســتعملت  وفي غضــون 
لوقٍت طويل إلرســال  األحمــر  البحر 
املســلحة،  اجلماعات  إلى  األســلحة 
حيث أفادت بعض التقارير أنها َمرَكزت 
سفينة شحن قبالة الساحل اليمني 
هددت  أن  وسبق  استخباراتية،  لغايات 

بإغاق ممرات العبور الضيقة.
وبهــدف وضع حٍد لهــذه التهديدات، 
في  جديدًة  كتلًة  الســعودية  ترأست 
البحر األحمر في كانون األول/ديسمبر، 
ثــم نّظمت متارين بحرية في الشــهر 
املاضــي أطلقت عليها اســم »املوج 
األحمر 1«، شــملت ســبعاً من الدول 

الساحلية التسع. 

ولم تشمل التدريبات إريتريا أو إسرائيل. 
إذ يبدو أن إريتريا رفضت الدعوة، ولكن 
مــن املتوقع أن تنضم في املســتقبل، 
برغم أن تفضيلهــا للعاقات الثنائية 
علــى العاقات املتعــددة األطراف قد 
الهامش لفتــرة أطول  يُبقيها علــى 
قلياً. أّما إســرائيل فمن املستبعد أن 
تتم دعوتها رســمّياً، لكنها قد تنّسق 
بهدوء مع بعض الدول الساحلية. كما 
تكثر شــائعات حول مشاركة إثيوبية 
أو إماراتيــة، فرغم أن أّياً من الدولتني ال 
يحد البحر األحمــر، إال أن إثيوبيا تقود 
قدراً كبيراً من التجارة عبر املمر املائي، 
وتتمتع اإلمــارات بتواجد ملحوظ في 
املوانئ هناك. على الواليات املتحدة أن 
تضطلع بدورٍ أكبر في تشحيم عجات 
بعــض هــذه العاقات، ال ســيما مع 
املكاسب  ساخنة:  معطيات  إسرائيل. 

االقتصادية األفريقية مقابل اخملاوف
تشــّكل اإلمكانات االقتصادية للبحر 
األحمر محّفــزاً آخر لطموحات اخلليج 
هناك. فعلى ســبيل املثال، وّســعت 
اإلمــارات نطــاق ولوجها إلــى املوانئ 
احمللية حتســباً لطرق التجارة املفضلة 
في املستقبل، مع التأكيد على قدرتها 
إدارة اخلدمات اللوجستية  املثَبتة على 
دة في هذه املنشآت. وفي املاضي،  املعقَّ
ســعى اإلماراتيون إلى جعل دبي حتتل 
موقــع الوســيط بني آســيا وأفريقيا 

قد  التجارة  لكــن مســتقبل  وأوروبا، 
يكون في حوزة مبادرة »احلزام والطريق« 
الناشئة في الصني، وهي طريق عاملية 
دائريــة بعض الشــيء متتد فــي البر 
والبحر. وفي هذا الســيناريو، سيؤدي 
القــرن األفريقي دور الوســيط، وليس 
دبي، لذا فإن ولــوج اإلمارات إلى موانئ 
البحر األحمر قد يســاعد في احلفاظ 
علــى أهميتها في التجــارة العاملية. 
وكجــزٍء مــن هــذه االســتراتيجية، 
في  لاســتثمار  اإلماراتيون  يخطــط 
البنيــة التحتية في أثيوبيــا، وإقليم 
أرض الصومــال، وأرض البنط، وغيرها 
من املناطق. كما أنهم مصممون على 
املســاعدة في إعادة بنــاء املوانئ في 

اليمن فور انتهاء احلرب.
وكما ذُكر ســابقاً، قامت الصني وقطر 
وتركيا وِجهات فاعلة أخرى باستثمارات 
القــرن األفريقي، لكن  خاصة بها في 
املســؤولني األفارقة ما زالــوا حذرين. 
فهم يقلقــون من تكتيــكات االبتزاز 
امللحوظة في بكني، وممــا أطلق عليه 
أحد املســؤولني »دبلوماســية أجهزة 
الصراف اآللي« اخلاصــة باخلليج. كما 
يساورهم القلق من االجنرار إلى خافات 
خارجية مثل النزاع املســتمر بني قطر 
أو  اإلماراتية،   - الســعودية  والكتلــة 
املنافسة العلنية بني الصني والواليات 

املتحدة.

وهم يِجــدون أن اخلاف اخلليجي يدعو 
للقلق بشــكٍل خــاص. ويقينــاً، يقر 
املراقبون واملســؤولون األفارقة بقيمة 
أثيوبيا  حــث  فــي  اخلليجي  الدعــم 
والســودان وجيبوتــي علــى مواصلة 
التقــارب مــع إريتريــا. كما يقــّدرون 
االســتثمار اخلليجي. ومــع ذلك، فإن 
األولوية الرئيسية بالنسبة ملعظمهم 
هي ضمــان عدم انعكاس االنشــقاق 
اخلليجي أو القضايــا اخلارجية األخرى 

على ساحتهم.
الذي يجّســد  واملثال األكثــر وضوحاً 
هذه املشكلة هو الصومال؛ فمنذ بدء 
اخلاف اخلليجي، دعمت قطر احلكومة 
دعمت  بينما  الصوماليــة،  املركزيــة 
في  الذاتي  احلكــم  مناطق  اإلمــارات 
الشمال. ويشــعر املراقبون بالقلق من 
أن تتســبب هذه السياسات بانقسام 
البلدان األفريقية، التي تعاني أصاً من 
الهشاشة بسبب اخلصومات احملّلّية، أو 
زعزعة اســتقرارها. ولم تخِدم الرياض 
سعودي  مسؤوٌل  أفاد  عندما  قضّيتها 
رفيع املستوى في كانون األول/ديسمبر 
بأن هدف اململكة في البحر األحمر هو 
ضمان »تأثير خارجي أقل سلبية«، وهو 
تعليٌق اعتبــره الكثيرون وخزاً لقطر أو 
تركيا أو إيران أو جميــع الدول الثاث. 
وباختصار، ال حتبذ الدول األفريقية على 
اإلطاق أن تكون احلبل في لعبة احلرب 

املكاســب  الرغم من  اإلقليمية، على 
االقتصادية احملتملة.

رســمية ســاخنة: ضرورة  إجــراءات 
تكييف البيروقراطية األميركية

أساســي  دور  األميركية  للحكومــة 
تؤديــه فــي التعامــل مــع األهمية 
ولكن  األحمر،  البحر  ملنطقة  املتنامية 
لكي تكــون فعالة، فإنهــا حتتاج إلى 
التحّول نحــو إدارة »وصلــة االلتئام« 
التي متتد  والعســكرية  الدبلوماسية 
ل العمل على  عبر املنطقة. وال يشــكّ
بالنســبة  جديداً  أمــراً  الوصلة  هذه 
على سبيل  األميركيني،  للمســؤولني 
املثــال، اعتادت مكاتب الشــرق األدنى 
وأوروبا على التنســيق بشــأن تركيا، 
في حني يتعــني غالباً علــى »القيادة 
املركزية« باجليش األمريكي التنســيق 
مع »القيادة العسكرية األميركية في 
أفريقيا«، التي تشرف على القاعدة في 

جيبوتي.
ومع ذلــك، أعرب بعض أفراد الســلك 
قلقهــم من عدم  الدبلوماســي عن 
توّصل جهتْي الوصلة بعد إلى التكّيف 
مع التغييرات احلاصلة على طول البحر 
احلمر. وبالتأكيد يقوم شــركاء أميركا 
بذلــك: فقــد عّينت الســعودية وزير 
دولة للشــؤون األفريقية في أوائل عام 
2018، ولاحتاد األوروبي ممثل خاص لدى 
القرن األفريقــي. ينبغي على الواليات 
املتحــدة أن تنظر في اتخــاذ خطوات 
مماثلــة - رمبا من خــال تعيني مبعوث 
خاص أو إنشاء فريق عمل مشترك بني 
الوكاالت مكرَّس للبحر األحمر. ويجب 
أن يكــون دور أي من الكياننْي شــاماً، 
األدنى  الشرق  فيجمع هواجس مكتب 
ومكتــب أفريقيا ومكتــب الصني في 
وزارة اخلارجية األميركية، إلى جاب وزارة 
الدفاع ومجلس األمن القومي ووكاالت 

أميركية أخرى.
ولتجنــب إثــارة ضجــة، ينبغي على 
واشنطن أن تناقش أيَّ دورٍ قد تضطلع 
به مع شركائها في البحر األحمر قبل 
إصــدار تصريحات علنيــة. وعليها أن 
تقوم بذلك عاجاً وليــس آجاً. فهذه 
املنطقــة تتحول بســرعة إلى عقدة 
مهمة جتمع َمحافظ واسعة االنتشار، 
من االقتصاد واألمن، إلى عوامل البيئة 
والهجرة والسياحة. وال بد من أن يضع 
أحدهم إصبعه ليتجسس ذلك النبض 

السريع.
 

إلينــا ديلوجــر: زميلــة أبحــاث في 
»برنامج برنســتاين لشــؤون اخلليج 
معهــد  فــي  الطاقــة«  وسياســة 

واشنطن.
معهد واشنطن

لين سكارليت
 

واشنطن العاصمة 

 خال رحلة أخيرة إلى العمل، وبينما 
كانت سيارتي متوقفة بسبب حركة 
املرور في وقت ازدحام، شاهدت طائر 
بوتوماك.  نهر  البلشون على ضفاف 
تُذكر الطيور املهيبــة بأن الطبيعة 
واجلمــال ميكن العثــور عليهما في 

ظروف غير محتملة. 
ومــع ذلــك، حتــى بالنســبة إلى 
الصعب  من  أصبح  مثلي،  املتفائلني 

التفاؤل بشأن مصير كوكبنا.
إن هذه األخبار السيئة بشأن البيئة 
ليست جديدة، لكن عام 2018 شهد 

العديد من الكوارث الطبيعية. 
وأشــارت أحد التقارير إلــى أن عدد 
والطيــور  )الثدييــات  الفقاريــات 
والزواحف(  والبرمائيات  واألســماك 
قــد انخفــض بنســبة 60 ٪ فــي 
العقــود األربعــة األخيــرة، وأن أقل 
من ربع مســاحة األرض قد جنت من 
آثار النشــاط البشــري. بحلول عام 
2050، ســيتم إنقاذ أقــل من 10 ٪ 
من مســاحة اليابسة من األنشطة 

البشرية.
ولعل أكثر احلقائق واقعية هي دراسة 
أجرتها هيئة األمم املتحدة احلكومية 

 ،)IPCC( الدولية املعنية بتغير املناخ 
والتي حتذر مــن أن العالم ليس على 
املســار الصحيح لتحقيــق أهداف 
للحفاظ على  املطلوبــة  االنبعاثات 
ارتفــاع درجة حــرارة األرض عند 1.5 
درجة مئوية فوق مســتويات ما قبل 
التفاقية  وفقــا  الصناعية  الثــورة 

باريس بشأن املناخ. 
تتطــور نتائــج هذا الفشــل بنحو 
مكثــف عنــد كل جزء مــن درجة 

إضافية تتجاوز هذا احلد.
وسط هذه االجتاهات السلبية، يزعم 
البعــض اآلن أن العالم قد وصل إلى 
مرحلــة خطيرة مــن مراحل التغير 
نتائج  تشــير  ولكــن كما  املناخي. 
منظمة »احلفاظ على الطبيعة«، لم 

يفت األوان بعد لتغيير املسار.
في العام املاضي، عملنا مع جامعة 
أكادميية  مؤسســة  و11  مينيسوتا 
وبحثية أخــرى لتقييم مــدى تأثير 
من  املســتقبلية  العالم  احتياجات 
الغذاء واملــاء والطاقة على الصحة 
البيئية. واكتشــفنا أنــه مع وجود 
اســتراتيجيات أكثــر ذكاًء، ميكــن 
اســتيعاب عدد متزايد من السكان 

بينما نتعامل مع أزمة تغير املناخ.
على ســبيل املثال، من خال تغيير 
موقع ومنــط زراعــة احملاصيل، ميكن 
للعالم أن يقلل مــن اإلجهاد املائي 

ويقلــص إلى حد كبيــر األثر البيئي 
للزراعة. 

عاوة على ذلك، تقتــرح مناذجنا أنه 
من خال تســريع االنتقال إلى طاقة 
يحافظ  أن  للعالــم  ميكــن  أنظف، 
على الزيادة في درجة احلرارة العاملية 
التي تقــل عن 1.6 درجة مئوية -وهو 
ما يحقق بنحو أســاس هدف اتفاق 
باريس. واالهم من ذلك، ميكن حتقيق 
هــذه املكاســب مع احلفــاظ على 
املســارات احلالية للنمو االقتصادي. 
من خــال تنفيذ بعــض التغييرات 
الفعليــة والتي ميكن التحكم فيها 
على مدى العقــود القليلة املقبلة، 
من املمكن ضمان مستقبل مستدام 

للناس وللطبيعة.
ومع ذلــك، وعلى الرغــم من األدلة 
على اإلمكانيات املتاحة، فإن معظم 
العالم  أنحــاء  جميع  فــي  البلدان 
ال تعيــر أي اهتمام لهــذه الكارثة. 
وكثيرا ما يعزى تقاعــس املناخ إلى 
السياســية.  اإلرادة  إلــى  »االفتقار 
ولكن من الســهل أن ننسى كيف 
تكون الســلبية جتاه التغير املناخي 

مقصودة.
 على ســبيل املثال، غالبــاً ما يقاوم 
السياسات فرض أسعار على  صناع 
انبعاثات الغازات املسببة لاحتباس 
احلــراري، على الرغم مــن أن القيام 

بذلك من شأنه أن يحفز االنتقال إلى 
طاقة أنظف.

هناك أيضا رغبة في تلبية احتياجات 
مــن  وغيرهــا  الطاقــة  شــركات 
القطاعات االقتصادية، وعدم الرغبة 

في قبول وقائع تغير املناخ.
نحن ناحظ باستمرار هذه اإلجراءات 

املتعمدة. في الواليات املتحدة، ناقش 
السياسيون والناشطون تغير املناخ 
ألكثر من 30 عاًما، لكنهم لم يحرزوا 

تقدما ملحوظا. 
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني املاضي، 
بعد أســابيع فقط من صــدور أول 
الدولية  احلكوميــة  للهيئة  تقريــر 
املثير للقلق في أكتوبر/ تشرين األول، 
فشــلت مبادرة اقتراع بشأن ضريبة 
الكربــون في والية واشــنطن، وهي 
واحدة من أكثر الواليات تقدماً بيئياً 
في الباد. وباملثل، لــم تبذل البلدان 
فــي جميع أنحــاء العالــم جهودا 

كافية حلماية التنوع البيولوجي.
 في الواقــع، هناك عــدد قليل من 
البلدان في طريقها لتحقيق أهداف 

أيشي للتنوع البيولوجي.
 وقد قامت حكومات كثيرة بالفعل 
بتخفيــف تدابير احلمايــة، مما يؤيد 
زيادة التنمية االقتصادية في املناطق 
احلساســة بيئياً. عــاوة على ذلك، 
غالباً ما تفتقــر االتفاقيات الدولية 
املتعلقــة بالبيئة واملنــاخ إلى احلزم 
وقوة املبادرة. على الرغم من التقدم 
احملرز في وضع اللمسات األخيرة على 
قواعد باريس -اللوائح التي ستحكم 
تنفيــذ اتفاقيــة باريــس -واجهت 
معظم آليــات التحكم مقاومة من 
البلدان التي وضعــت تكاليف على 

املــدى القصير فــوق املنافع طويلة 
األجل.

فــي الواقــع، يكمن جــزء كبير من 
املشــكلة على وجــه التحديد في 
هذا اإلطار »إمــا... أو«.  في كثير من 
األحيان، يتم عرض االســتراتيجيات 
املتعلقة باملناخ كخيارات مستحيلة 
بني أمن الطاقة وحماية البيئة، أو بني 
النمو االقتصــادي وخفض انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري.
 تُظهر بياناتنا أن هذه حلول بسيطة 
وغير فعالة على املــدى الطويل. إن 
النهــج األكثر إنتاجية هــو النهج 
البيئية  االحتياجــات  يراعــي  الذي 

واالجتماعية واالقتصادية.
مــن املؤكــد أن مواجهــة التحدي 
املتعلق بتغير املناخ تتطلب تعديات 
كبيــرة فــي النظــم الصناعيــة 

والزراعية.
 سوف نحتاج إلى سياسات تشمن 
مســاءلة ملوثــي البيئــة، وتتبنى 
التحتية  البنيــة  فــي  االســتثمار 
الطبيعية، وتنشــأ مناطق محمية، 
وتدعم التخطيط األكثر ذكاًء. لكن 

كل هذا قابل للتحقيق.
كما هو احلال مع أي تغيير سياسي، 
ستتحمل بعض القطاعات أو األفراد 
تكاليف جديدة؛ وهذا ينطبق بشكل 
املتعلقة  خاص علــى السياســات 

البيولوجي،  التنوع  وفقدان  بالتلوث، 
والعواقب األخرى التي ال تؤخذ بعني 
االعتبار في معامات الســوق. لكن 
على امللوثني حتمل نســبة أكبر من 
عبء تغير املناخ. بالنســبة للفئات 
املزارعــني وصيادي  األخــرى -مثــل 
األسماك ومنتجي الطاقة النظيفة 
-فإن تغيير الوضع الراهن سيؤدي في 
الواقع إلى فوائــد اقتصادية وبيئية 

أكثر وليس أقل.
إن عدم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن 
سيؤدي إلى نتائج سلبية. في جميع 
أنحــاء العالم، تعرضــت اجملتمعات 
احملليــة للتلــف أو الدمار بســبب 
ارتفاع منسوب مياه البحر والظروف 

املناخية القاسية.
 في حــني أصبح توافر املياه الصاحلة 
للشــرب ترفاً. لكن مــا زلت أعتقد 
بأننا سنتغلب على التهديدات التي 
نواجهها، على الرغم من أن »املتفائل 
في املناخ« يعلم أن هذه املشــاعر ال 

تدوم إلى األبد.

الرئيس  نائبــة  ســكارليت:  لــن 
السياســية  للشــؤون  التنفيذي 
»احلفاظ  منظمــة  في  واحلكومية 

على الطبيعة«.
بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org

عريب الرنتاوي
   

في توقيت متزامن، أنهى مؤمترا وارسو 
املاضي،  اخلميس  أعمالهما  وسوتشي 
من دون أن يترتب على أّي منهما نتائج 
درامية تذكر، ميكن أن حتدث »اختراقاً« 
في معاجلة أي مــن األزمات املفتوحة 
أمنه  وتتهدد  باإلقليــم  تعصف  التي 
واستقراره، بل ومن دون أن يترتب على 
أّي منهمــا، تغيير جوهري في ســلم 
و«قواعد  حتالفــات  وخرائط  أولويــات 
االشتباك« بني دول املنطقة والعواصم 

الدولية ذات الصلة.
فــي وارســو، اصطدم »مؤمتــر األمن 
والســام في الشــرق األوسط« منذ 
البــدء بخافــات بني واشــنطن من 
جهة وأقــرب وأهم حلفائها األوروبيني 
مــن جهة ثانيــة ... خافــات أفضت 
خلفض مســتوى املشــاركة األوروبية 

في املؤمتر، بغيــاب وزراء خارجية االحتاد 
وأملانيا وفرنســا، وحضور وزير اخلارجية 
مبناقشة  واحملدود  املشروط  البريطاني، 
امللــف اليمني فقط، وهــي اخلافات 
ذاتهــا التي حالت كذلــك، دون خروج 
املؤمتر بخطــة عمل وآليــات محددة 
كان  الذي  اإليراني«  »التهديد  ملواجهة 
في أصل فكرة انعقاده كما طرأت على 
مخيلة الوزير مايك بومبيو في جولته 

الشرق أوسطية األخيرة.
لــم يكن مســتغرباً واحلالــة كهذه، 
أن يتحــول املؤمتر إلــى منصة لكيل 
االتهامــات والتهديــدات و«اخلطابات 
الباغيــة« ضــد إيــران. صحيــح أن 
املؤمتر أظهر إلى »حــد ما« عزلة إيران 
الســبب لم  السياســية، وهو لهذا 
»يولــد ميتاً« كما قــال الوزير اإليراني 
محمد جواد ظريــف، بيد أنه لم يكن 
نصراً يســتوجب االحتفــاء واحلفاوة، 

كمــا بــدا مــن تصريحــات رئيــس 
نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة 

االحتفالية.
ذاتــه«، هذه هي  الشــيء  »املزيد من 
العبارة التي تلخص نتائج مؤمتر وارسو، 
على  وليس  املســارات،  شــتى  وعلى 
املســار اإليراني فحسب، إذ حتى على 
مســار التطبيع العربي – اإلسرائيلي، 
فإن كثيراً من املراقبني يجدون صعوبة 
في قبول حديــث نتنياهو عن »حلظة 
انعطاف تاريخية«، فبعد زيارة نتنياهو 
ملســقط، ال ميكن النظــر للقائه مع 
نوعياً،  اختراقاً  بوصفه  خارجيتها  وزير 
وبعد الزيارات املتبادلة بني مســؤولني 
إســرائيليني وعــرب، ال ميكــن اعتبار 
جلوســهم إلى مائدة واحدة، بوصفه 
»محطة تاريخية«، تــؤذن ببدء حتالف 
عربي إســرائيلي في مواجهة طهران. 
الذي اجتاح  ومبعزل عن فيض املشاعر 

مراقبني للمشــهد في أوســلو، إال أن 
تقييمــاً موضوعياً للحــدث يؤكد أن 
مسار التطبيع العربي مع إسرائيل قد 
ســجل تقدماً – بالنقاط - في وارسو، 

بيد أنه لم يصل بعد، حد االختراق.
أما في سوتشــي، فإن تقدما جوهرياً 
لم يطــرأ على أي من امللفــات األربع 
التي بحثها ضامنو مســار أستانا: )1( 
املنطقة اآلمنة شمال شرقي سورية. 
النصرة  وجبهــة  إدلــب  )2( مصيــر 
 )4( )3( منبج وجوارها.  املتحكمة بها. 
واملسار السياسي  الدستورية  اللجنة 
لســورية. بل وميكن القول: إن املواقف 
من هــذه امللفات ظلت علــى حالها 
تقريباً، وإن األطــراف جنحت فقط في 
احتواء خافاتها وتنظيمها، وحافظت 
على عاقاتها البينية التي بدت مهددة 
األســابيع  في  والصدام  باالنقســام 
الفائتة، وأعادت االعتبار لهذا  القليلة 

للتعامل  فاعاً  بوصفه مساراً  املسار، 
مع التطورات السورية الناشئة.

بخصــوص إدلب ظل اخلــاف التركي 
-الروســي )اإليراني( على حاله، تركيا 
تريد إطالة أمد »الستاتيكو«، وروسيا 
مع إيــران تســتعجان احلســم مع 
زالت  اآلمنة فما  املنطقة  أما  النصرة. 
تثيــر الكثير من اخلــاف، على الرغم 
مــن تزايد احلديث مجــدداً عن »اتفاق 
أضنة« بوصفه إطاراً ميكن التأســيس 
عليه في العاقات الثنائية بني دمشق 
وأنقــرة، ومرجعية ملشــروع املنطقة 
اآلمنة، فيما البحث بشــأن منبج لن 
يكون جــاداً وجدياً فــي غياب الاعب 
الرئيس فيها عن سوتشي، وانهماكه 
في وارسو بالعمل على مواجهة إيران 
الروسي في املنطقة  النفوذ  واحلد من 

والعالم.
وما ينطبق على منبــج، ينطبق على 

اللجنة الدســتورية، التي يبدي املوفد 
األممي لســورية تباطــؤاً ملحوظاً في 
وتفعيل  لتشــكيلها  الرامية  اجلهود 
أشغالها، مفضاً ضبط خطواته على 
إيقاع املواقف األميركيــة – األوروبية، 
الســاعية املتريثــة، والضاغطة على 
موســكو وحلفائها إلطــاق عملية 
أوراقاً  توازناً، موظفة  أكثر  سياســية 
عــدة، منهــا إعــادة اإلعمــار وعودة 
للجامعة  ســورية  وعــودة  الاجئني، 
اللجنة  تشــكيل  عن  فضاً  العربية، 
املستمر مبسار  والتلويح  الدســتورية 
جنيف بدياً عن مسار أستانا أو موازياً 

له، كوعاء للحل السياسي لسورية.
على أن عرض روسيا وإيران »التوسط« 
بني دمشــق وأنقرة، مــن أجل تفعيل 
وتعديله  تطويــره  ورمبا  أضنــة  اتفاق 
عبر مفاوضات مباشــرة بني ســورية 
وتركيــا، هو من أهم املؤشــرات على 

جناح »مؤجل« ملؤمتر سوتشي، وإن كان 
بأن هذه  التكهن،  من الســابق ألوانه 
الوساطة ســتلقى القبول املتحمس 
من قبل اجلانبني، أو أنها ســتنجح في 

حتقيق مراميها.
قاعدة »املزيد من الشيء ذاته« تنطبق 
علــى نتائــج مؤمتــر سوتشــي، قدر 
انطباقهــا على نتائج مؤمتر وارســو. 
واخلاصــة املترتبة على نتائج املؤمترين 
املذكورين تقــول: إن املنطقة بأزماتها 
املركبــة وصراعاتهــا املتداخلــة، لم 
تنضج بعــد خليار األمن واالســتقرار 
والســام، بيد أنها غير مستعدة في 
الوقت ذاته، لتغيير قواعد االشــتباك 
إقليميني  مــن  الكثــر  بــني العبيها 

ودوليني.

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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دليل متفائل لتغير المناخ

المنطقة بعد وارسو وسوتشي »المزيد من الشيء ذاته«
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سينما

كاظم السلوم
 

ضمــن عروضهــا العديــدة علــى صالة 
السينما واملســرح، عرضت دائرة السينما 
يوسف  الطويل«انا  الروائي  الفلم  واملسرح 
يا أمي« للمخرج محمد الفرطوسي، الفلم 
إيران،  الكويت،  العراق،  انتاج مشــترك بني 
بطولة الفنانــة العراقية زهــرة الربيعي، 

واملمثل عباس غزال٠
احلكاية

الفلم ماخوذ عن قصة واقعية تتحدث عن 
اخفــاء ام البنها لفترة ٢١عامــا من العام 
١٩٨٢ولغاية العــام ٢٠٠٣ والتغيير الكبير 
احلاصل في نيسان منه، حيث يخرج يوسف 
بطل الفلم من مخبأه وتداعيات هذا اخلروج 
املتأخر وفي ظرف الفوضى التي عمت البالد 

ومازال أثرها ماثل لالن٠
االشتغال 

الفلــم هو الروائي الطويــل االول للمخرج 
محمد الفرطوسي، ويبدو ان احلكاية االصل 
التــي اثارت ردود افعال عديــدة، بعد اطالع 
الناس عليها، وحجم اخلوف والرعب السائد 
في تلك الفترة قد اغــوت اجلهات املنتجة 
لتحويلها الى فلم ســينمائي طويل، لكن 
هل جنحت في ذلك، هل جنح الفرطوســي 
في إخراج نص بصري ميكن ان يجسد حجم 
معاناة بطله يوسف، وكذلك حجم معاناة 
االخريــن معه، هل أبتعد ونــأى بفلمه عن 
ادجلة احلكاية على حساب احلكاية االصلية، 
هل تعرف على ابطال احلكاية وموقع اختباء 
يوسف، هل عرف ما دار في الشارع العراقي 
اثناء فترة الســقوط وما تــاله، وان كان هو 
بعيدا عن موقع احلدث كونه من االحواز في 

ايران؟
يبدإ الفلم مبشــهد لقارب في عرض البحر 
فيه مجموعة مهاجرين، وهو إشــارة اولية 
الى ما تال ذلــك التغيير من احــداث، هذا 
القارب نشاهده في منتصف الفلم فارغ اال 

من امرأة تلطم صدرها، ونشاهده في خامتة الفلم 
مليئا باملهاجرين٠

كل احــداث الفلم تدور في داخــل بيت كبير يبدو 
ملسؤول كبير، ام يوســف تعمل فيه وتخبي ابنها 
حتــت ارضية مطبخه، املســؤول مرتبك بســبب 
تســارع األحداث وقرب ســقوط النظــام، ال فعل 
او ردة فعل الم يوســف وال البنهــا، وثمة فتاة يبدو 
انها كانت على عالقة بيوسف تزور البيت بني فترة 

واخرى ناقلة ما تسمعه من أخبار الى امه٠
حصر االحداث داخل البيت فقط ابطأ ايقاع الفلم 
كثيرا، فبدت الشخصيات بال رد فعل او تفاعل مع 
االحداث املتســارعة، لم يستطع اخملرج من حتريك 
ممثليه، حركة االم بطيئة ورتيبة، ازاء تسارع االحداث 
خارج البيــت، وازاء قلقها علــى ابنها اخملتبىءفي 
جحر تضع كرســيها عليه، لم نشــاهد تفاصيل 
مخبأ يوســف وما موجود فيه، فبدا كحفرة أقرب 
منها الى مخبأ ميكن العيــش فيه ل٢١ عاما، في 
حني شــاهد الكثيرون تفاصيل املــكان احلقيقي، 
بعد ان غطته وســائل اإلعالم العديدة بعد انهيار 

النظام٠
املرات القليلة التي خرج فيها يوســف من مخبأه، 

ملعرفة ما يجري لم تتوفر على لهفة وقلق يفترض 
ان يبدو عليه، وهو اخملتبىء منذ عقدين٠

التوفر على معلومــة تاريخية تزيد من مصداقية 
الفلم، زيارة أحد االشــخاص الى البيت وفشــله 
في احلصول على أســطوانة غاز لألم، وحديثه عن 
قطع أذنه، وهو اإلجــراء العنيف واخملزي الذي اتخذ 
بحق الهاربني من اخلدمة العســكرية، هذا اإلجراء 
او القرار، لم يتخذ في عقد الثمانينات، بل بعدها، 
وهو ما يفترض االنتباه اليه، خصوصا وان يوســف 

مختبئ منذ العام ١٩٨٢.
وال أدرى ما تفســير مشهد غســل االم البنها في 
حديقة الدار وفي طشت، وهم في بيت كبير يتوفر 
حتى على مسبح، مع كونه مختبىء، ويفترض ان 

يكون في داخل البيت على االقل٠
اعتقــد انه كان باالمــكان أفضل ممــا كان بكثير 
خصوصا وان هناك الكثير من االفالم التي تناولت 

مثل هكذا حكايات والتي تسمى بافالم االزمات.
محمد الفرطوســي هــو مخرج وكاتــب الفلم، 
واعتقــد كان يفترض به ان يســتعني بكاتب دراما 
عراقي، على اطــالع ومعرفة بتفاصيــل ما جرى، 

فاهل مكة ادرى بشعابها.

فلم أنا يوسف يا أمي

حوار

خبر

مشتركاً، وشــبكة من املصادفات، بني 
اجلزائر والبوســنة، ولكــن – اليوم – ال 
توجد عالقة رسمية بني البلدين، فبينما 

تعاطــف اجلزائريــون مع البوســنيني، 
الّرســمية احلفاظ على  فّضلت اجلزائر 
صداقتهــا مع احلليف القــدمي: صربيا، 
مما اجنر عليه ســوء فهــم مع حكومة 
ســراييفو. من الّصدف املأساوية أن أّول 
ضحية أجنبية، ســنوات الّتسعينيات، 
في اجلزائر، كان عامالً بوسنياً )بصحبة 
عّمال كروات(، مبنطقــة متزقيدة )والية 
املدية، 60 كلم جنوب اجلزائر العاصمة(، 
1993، وفــي تلك الفتــرة بدأ  نهايــة 
التحــاق مقاتلــني جزائريــني، بحــرب 
البوسنة والهرســك، ووقع أول ضحية 
منهــم في مدينة زينيتســا، شــمال 
ســراييفو. من وهلة أولى، ال تظهر لنا 
نقاط مشــتركة بني تاريخــي البلدين 
املعاصر، ولكن – الحقاً – بعدما قضيت 
بضعة أســابيع في تقليب األرشــيف، 
وبعد الّتمّكن قليــالً من اللغة الّصربو 
كرواتية، ظهرت لي نقاط مشتركة بني 
تاريخي البلديــن، فما حصل في اجلزائر 
عشــرية الّتسعينيات، تعود جذوره إلى 
ثورة الّتحريــر )1954-1962(، وما حصل 
في البوســنة الهرسك يعود إلى نتائج 
احلرب العامليــة الّثانيــة، كان يجب أن 
نعود أكثــر من نصف قرن إلــى الوراء، 
كيف نفهم ما حصل، ونعرف أّن احلرب 
لــم تكن طفــرة، وال حلظــة عابرة، بل 
فــي كال البلدين، قامــت حربان تهّيأت 
لهما ظروف وحفرت لهما خنادق أثنية 

وثقافية قبل عقود من اشتعالهما. 

- للموت وجه واحد حتى وإن اختلفت 
مســّبباته. حاولــت إضفــاء معنــى 
جديــدا للموت فــي آخــر الّرواية أين 
انتفض أبطالك. فهــل من املمكن أن 
نفهم املــوت باعتباره دافعا للنهوض 

واالنبعاث؟ ومن أين أتت الفكرة؟
- من يخاف من املوت ميوت مّرتني. اجلزائر 
لذلك  املوت،  جّربا  والهرسك  والبوسنة 
لم يكــن في ذهني إعــادة الكتابة عن 
الفظائع، التي وقعــت، وال إعادة تدوير 
احلكايات، التي يحفظهــا الّناجون من 
احلربني، بــل اخترت مــن البداية خطاً 
العيش  أن أكتب عن جتربة  معاكســاً، 
وإمكانياتهــا، في ظــروف تبعث على 
املــوت، أن أكتــب عن اإلنســان ال عن 
الّتاريخ، عــن أولئك اجملهولني، الذين لم 
جترفهــم احلرب في طريقهــا، لكنهم 
ال يعرفون مــاذا يفعلــون بعدها. بعد 
ســنني طويلة مــن العنــف اليومي، 
ومن القتل املنّظم، كادت تتشــّكل ما 
يشبه متالزمة ستوكهولم، في عقول 
الّناجني، وذلك ما عّبرت عليه إيفانا، في 
واحدة من الوقائع، ومثلها فعل سليم، 
في اجلزائر، حيث أنهم من تعّودهم على 
احلــرب، صارت أخبار املوت أمــراً مبتذالً 
وال تشعرهم بحزن، وفي الوقت ذاته، ال 
يعرفون كيف يُعيدون بناء حياتهم بعد 

أن يتوّقف الّرصاص. تعايشوا مع احلرب 
ولم يتخّيلوا شــكل حياة لهم بعدها.
في احلقبة التي تدور فيها وقائع الّرواية 
كان املوت بوصلــة الّناجني، يعلمون أن 
خرجوهم مــن احلرب بأقــل األضرار، ال 
يعني أنهم ســلموا منها، حيث أن كال 
يدركان،  إيفانا وســليم  البطلــني  من 
الحقاً، أنهما ضيعــا حياتهما في تلك 
املرحلــة، لم ميوتــا لكنهم حتــّوال إلى 
مسخني. إيفانا تكتشــف أن أباها لم 
يكن نفس الّشــخص الذي عرفته حياً، 
وســليم يجد أنه من نسب مشكوك 
فيه، ويشرع في البحث عن والديه. لقد 
راوغا املوت، واستمســكا بحبل احلياة، 
بدا عليهما صبــر وحتمل، لكنهما كانا 
ينزلقان، في ال شــعورهما، من اليقني 

إلى الشّك. 

- اتخــذت مــن لفظ احلطــب عنوانا 
لروايتــك وللباحث في أرشــيف حرب 

البوسنة والهرســك أن يالحظ صورا 
عديــدة ألطفــال وشــيوخ يقطعون 
احلطب ويحملونه على ظهورهم. فما 
هو مدلول احلطب ورمزيته في الرواية؟ 
- حرب البوســنة والهرســك سبقت، 
بفــارق زمنــي بســيط، حــرب اجلزائر 
فــي التســعينيات، وأســبابها أيضأً 
كانت أســبق، رغم أوجه الّشبه، التي 
جتمعهمــا. لذلــك فّضلــت أن أنطلق 
من ســراييفو، قبل أن أصل إلى اجلزائر. 
عدا األرشــيف البصري، عن أيام احلرب 
في ســراييفو، ومشــاهد الّناس وهم 
يقطعــون األشــجار، فصل الّشــتاء، 
هناك فيديوهات، تعرض في مؤسسات 
حفــظ الّذاكرة، بوســط املدينة، يُعاد 
فيها متثيل ما وقع في تلك احلرب، وكّل 
مّرة يتكّرر مشــهد قطع األشجار، في 
للّشتاء  نظراً  عاّمة،  وســاحات  حدائق 
القارس الذي تعرفــه املدينة، في وقت 
كانــت الكهرباء مقطوعــة، وكذا املاء 

وال توجد وسيلة للّتدفئة والّنجاة، عدا 
قطع احلطــب. حني انتهت احلرب، ومرور 
ســنوات، متّ ترميم البنايات، ومحو أثار 
القذائف والقناصة، ومن يتمّشــى في 
ســراييفو – ليالً وليس نهاراً – ال يشعر 
أن حربــاً مّرت هنــاك، ولكن الّشــيء 
الوحيد الــذي عجزوا عــن ترميمه هو 
حدائــق املدينة، وإعادة أشــجار تتجاوز 
أعمار بعض منها مئة ســنة. ثم هناك 
بعد رمزي فــي كلمة »احلطــب«، في 
اخملّيلة الّدينية، في اإلسالم وفي اإلجنيل، 
بحكم أن فــي البلدين كان الّدين العباً 
فيما جرى، واحلطب لها مدلول آخر في 
الّتــراث العربي، وفي اجلزائر تســتخدم 
الكلمــة كثيراً في أمثال شــعبية، ثم 
عثرت على الكلمة ذاتهاوأنا أستمع إلى 
أغاٍن كالسيكية بوســنية )مستوحاة 
من أشــعار(، لذلك طرأ أكثر من سبب 
في توظيف كلمة حطب، كمشــترك 

بني اجلزائر والبوسنة والهرسك. 

- اعتمــدت مجــددا علــى الوقائــع 
سراييفو«بعد  »حطب  في  الّتاريخية 
أن اتّخــذت مــن إيزابيــل إيبرهــارت 
موضوعــا لروايتك الّســابقة. ما هي 
اآللية التــي جّنبتك مــن الوقوع في 

الّسرد الّتاريخي احملض؟
- من الّســهل أن نُعيد سرد ما حصل، 
تاريخاً  وننسخ  في كتابة كرونولوجية، 
بأدب قابل لالســتهالك  معّلباً، ونخرج 
الّسريع. لكن من كتب ذلك الّتاريخ الذي 
نلجأ إليه؟ كّل تاريخ يتضّمن رغبة في 
الّسيطرة، ونظرة أيديولوجية من جانب 
واحد. وإعادة الكتابة، وفق هكذا طريقة 
هي اصطفاف في جانب طرف ضد آخر. 
وســقوط حتمي في أحــكام قيمية. 
ثّمأظّن أن الّروايــة يجب عليها مراوغة 
الّتاريخ وحتريره. شخصياً، كانت تهّمني 
الّســرد،  ولّذة  النّص،  متعــة  احلكاية، 
البحث عن شــخصيات وحبــك أقدار 
لهم. لم أهتم بإعادة تصدير الّتاريخ، بل 
بحثت عن فهم احلياة آنذاك، وجزيئاتها، 
ثــم تخّيلــت قّصــة، دون منتصر وال 
خاســر، بل قّصة حُتاول أن حتكي مصائر 
الّنــاس العاديني، البســطاء، اجملهولني، 
الذي عاشــوا حتت احلرب دون أن نسمع 
عنهم، عــن يومياتهم في احلب واخلوف 
والّتوّجس واحليرة والّدهشــة والغبطة 
أن  والهّم والهجر. كان يهّمني  والكرب 
ابتكر لهم حيــاة ثانية، يصنعون فيها 
تاريخا شخصياً لهم، بعد أن استبعدوا 

من الّتاريخ العام في بلديهما. 

أجري الحوار ليلى عبد اهلل
    

بعد أربعون عاما في انتظار إيزابيل يعود 
إلينا ســعيد خطيبــي بروايته »حطب 
ســراييفو«، لــم يبتعــد الكاتــب عن 
إذ اســتقى ثيمة روايته  التاريخي  اجملال 
اجلديدة   من مصادر تاريخية ولكن هذه 
املــرة أراد البحث عما هو مشــترك بني 
بلده وســرايفو أين نقل لنا حياة بطليه 
إيفانا وســليم وتداعيت احلرب على كال 

الشخصيتني.

• من يخاف من املوت ميوت مّرتني
• الّرواية يجب عليهــا مراوغة الّتاريخ 

وحتريره

- »سراييفو« مدينة متاخمة حلضارتني 
متنازعتــني، اتخذتهــا عنوانا لروايتك 
الّصــادرة مؤخــًرا. ملــاذا اختــرت هذه 
املدينــة؟ وكيــف حتّولت إلــى خلفية 

مكانية لروايتك؟
- ليســت املّرة األولى التــي أكتب فيها 
عن ســراييفو، بل املــّرة الّثانيــة، بعد 
كتاب »جنائن الّشــرق امللتهبة«)2015(. 
أظّن أن ســراييفو واحدة من أكثر املدن 
األوربيــة حضــوراً في اخملّيلــة العربية. 
ليس فقط بســبب حرب الّتسعينيات، 
الــذي يتقاطع مع  لتاريخها  بل نظــراً 
تواريخ مجتمعات عربية، وحلضور املكّون 
اإلســالمي في العالقات التي جتمع بني 
ســاكنتها. انطباعي عن سراييفو، حني 
زرتها للمّرة األولى، قبل ســّت سنوات، 
كان يُشــبه من يلج مغارة، إما أن يضيع 
فيهــا ويحّبهــا، أو يترصــد أول فرصة 
للهــرب منها ويدير ظهره لها. حصل أن 
وجــدت فيها ما احتجــت إليه من ماّدة 
للكتابة، ومن تقاطعــات مع مزاج مدن 
جزائرية، ومن رغبة فــي مواصلة الّتيه، 
وشيئاً فشــيئاً حتّولت املدينة إلى ديكور 
للرواية، ولكن ليســت سراييفو اآلن، بل 
املدينة التي كتبت عنها، في الّرواية، هي 
سراييفو ما قبل أكثر من عشرين سنة، 
التــي خرجت لتّوها من أصوات القذائف 
عن  تبحث  وهــي  القّناصة،  وشراســة 

فرصة لها لتحيا، دون أن تنالها يوماً. 

- لعبت الّذاكــرة دورا مهما في الرواية 
مكنتــك من التطّرق إلــى العالقة بني 
اجلزائر العاصمةوسراييفو زمن احلربني 
األهليتني في كال البلدين. ومن الواضح 
أن العالقة القائمة بني البلدين قد ألقت 
بظاللهــا على طبيعة الّشــخصيتني 
احملوريتني. إلى أّي حّد انعكس الّتقارب 
بني البلدين على فضاء الرواية بأكمله؟

وليس  دوراً  األرشــيف لعــب  باألحرى   -
الّذاكرة وحدها. واملفارقة أن هناك تاريخاً 

غالف الرواية

ليست المرّة األولى التي أكتب 
فيها عن سراييفو، بل المرّة 

الّثانية، بعد كتاب »جنائن الشّرق 
الملتهبة«)2015(. أظنّ أن 

سراييفو واحدة من أكثر المدن 
األوربية حضورًا في المخيّلة 

العربية. ليس فقط بسبب حرب 
التّسعينيات، بل نظرًا لتاريخها 

الذي يتقاطع مع تواريخ 
مجتمعات عربية، ولحضور 

المكوّن اإلسالمي في العالقات 
التي تجمع بين ساكنتها. 

انطباعي عن سراييفو، حين زرتها 
للمرّة األولى، قبل ستّ سنوات، 

كان يُشبه من يلج مغارة، إما 
أن يضيع فيها ويحبّها،

سعيد خطيبي: الحرب لم تكن طفرة، وال لحظة عابرة، بل حفرت 
لها خنادق أثنية وثقافية قبل عقود من اشتعالهما

بغداد تحتفي بنخل السماوة..

ملتقى اينانا يناقش المتغيرات في 
المجتمع العراقي مع الروائية عالية طالب

أقــام بيتنــا الثقافي علــى قاعته في ســاحة 
االندلــس، حفال كبيــرا احتفاء بالشــاعر يحيى 
الســماوي، أدارها الشــاعر عبد السادة البصري، 
تضمن احلفل كلمات للســادة مفيد اجلزائري عن 
احلزب الشيوعي، وكلمة الشاعر عمر السراي عن 
احتاد أدباء العراق، وكلمة الشاعر قاسم والي عن 
أرومته السماوة، إضافة الى مشاركة من الشاعر 
ناظم السماوي، وكلمة احملتفى به  الشاعر يحيى 

السماوي مع قراءات منتخبة من قصائده.
بعدها كانــت الندوة البحثية التــي حتدث فيها 
والدكتور أحمــد مهدي  الدكتور علــي حــداد، 
الزبيــدي، في ختام االحتفاء قدم الدكتور صبحي 
اجلميلي لوح اإلبداع للشاعر احملتفى به، فيما قّدم 

الدكتورعزت أبو التمن باقة ورد له.

 عقدت يــوم االحد 17 شــباط اجلاري، جلســة 
حوارية مللتقــى اينانا على قاعة نازك املالئكة في 
جمعية الثقافة للجميــع، بحضور نوعي، حيث 
اســتضيفت فيها االديبة والكاتبة عالية طالب 
نائبــة االمني العام الحتــاد ادباء وكتــاب العراق، 
تناولت جانبا من التحوالت واملتغيرات في اجملتمع 
العراقي بعد 2003، من خالل شــرح مستفيض 
لبعض الظواهر االجتماعيــة وآليات صنع القرار 
على مختلــف الصعد، وتضمنت نقاشــا تركز 
على اهمية النهوض بواقع اجملتمع العراقي، وبناء 
االنســان وضرورة توفير فــرص العمل للعاطلني، 

ومتكني املرأة ومعاجلة الفساد االداري واملالي .
 في اخلتام قدم الشــاعر الدكتور محمد حسني 
آل ياسني باســم امللتقى شهادة تقديرية لألديبة 
عالية طالب، كما قدم االديب حسني ثويني باقتي 

زهور الى االديبة والى ملتقى اينانا.

سعيد خطيبي
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الفصل اخلامس

محاولتا عارف عبد الرزاق 
االنقالبيتان

14-15 / أيلول 1965 و30 حزيران 
1966

قبل اخلوض في محاولتي عارف عبد 
الرزاق االنقالبيتني ، جند من الضروري 
الشخصية  الســيرة  على  التعرف 
واملهنيــة لــه، اذ ان تناولهــا يقدم 
لنا االســباب التي دفعتــه للقيام 
مبحاولتني انقالبيتني في اقل من عام 
، ضد رئيس اجلمهورية عبد  السالم 

عارف وعبد الرحمن عارف.
ولد عــارف عبــد الرزاق فــي بلدة 
كبيســة احدى مدن لــواء الرمادي 
(محافظة االنبــار) وذلك عام 1921 
وكان تسلســه اخلامس في العائلة 
.دخل كتاتيب القرية عام 1927 وفي 
عام 1928 انتقل الى االبتدائية حيث 
التحق باملدرســة وكانت مدرســة 
اولية من ثالثة صفوف انتقل بعدها 
الى هيت ألكمال دراسته االبتدائية 
.توفــي والده وله من العمر عشــر 
سنوات اال انه أكمل دراسته ، حيث 
التحــق بدار العلــوم ببغداد وانهى 
، حيث   1939 دراسته االعدادية عام 
التحــق في العام نفســه بالكلية 
عام  منها  تخرج  التي  العســكرية 

1943 برتبة مالزم ثان .عني عارف عبد 
الرزاق في العام نفسه بالقوة اجلوية 
العراقيــة حيث مت ارســاله ببعثة 
تدريبية لعدة اشــهر ، مع ستة من 
للتخصص في  بريطانيا  الى  زمالئه 
الطيران وذلك في تشرين االول 1945 
وبعد ان انتهى دراسته في بريطانيا 
في 17 كانــون الثاني 1944 عاد الى 
العــراق في 14 نيســان مــن العام 
نفســه واصبح ضابطــا طيارا في 
القوة اجلوية العراقية ، ويشــير الى 
ان رغبتــه بالطيران قد جاءت لتأثره 
مبا شاهده من قصف بريطاني اثناء 
حركة رشيد عالي الكيالني نيسان 
– مايــس 1941. شــارك عارف عبد 
الرزاق للمرة االلى طيارا لقاصفة في 
التي قادها  الكرديــة  اخماد احلركة 
عامي  في  البرزانــي  املال مصطفى 
1945و1947 .كما شــارك في حرب 
1948 طيــارا لنقاتلة ضمن اجليوش 
 . العربية في حربها ضد اســرائيل 
ويبدو ان شجاعته ومتيزه في مجال 
الطيران جعل العائلــة املالكة في 
العراق تختاره ليكون طيارها اخلاص 
منذ العام 1949 وحتى عام 1951 ثم 
التحق في هذا العام بكلية االركان 
وبعد ان انهى دراسته عاد في ايلول 
عــام 1958 ليتولــى وظيفة مرافق  
امللك فيصل الثانــي وطياره اخلاص 
ممــا مكنه من التقــرب الى العائلة 
املالكه ال سيما وانه كان يقوم بقيادة 
الطائرة لولى العهد االمير عبد االله 
.ثم عمل منظما العمليات للقوات 

اجلوية العراقية في حلف بغداد بعد 
تأسيســه عام 1955. لم مينع عمل 
عارف عبد الرزاق مع العائلة املالكة 
من انتمائه الى التيار القومي ،وكان 
الذين  الفلســطينيني  للمدرسيني 
الكلية  فــي  ايديهم  علــى  تتلمذ 
العســكرية دور كبير في تأثره من 
ناحية تطلعه للقومية العربية ، لذا 
تأثربعد عام 1946باالفكار التي كان 
يتبناها حزب االســتقالل ، وقد هيأ 
انتماؤه هذا فضالً عن صداقته لعبد 
الوهاب الشواف الذي ادخله تنظيم 
الضباط االحرار الى مشــاركته في 
ثــورة 14 متــوز 1958 ،اذ كان العمل 
املنوط به الســيطرة على معسكر 
احلبانية حيث كان مســؤوال القوات 
مــن خالل موقعه  وتأمينها  اجلوية 
،اذكان قائداللســرب الســادس في 
قاعدة احلبانيــة اجلوية، وفي الوقت 
الذي كان يوجــد في القاعده 2300 
و40 جندي  بريطاني  وفني  عسكري 
عارف  اجلنود،جنح  بعض  مع  امريكي 
عبد الــرزاق في حتليق 20 طائرة فوق 
سماء مدينة بغداد خالل اليوم االول 
، رغم عــدم ابالغه مبوعدها  للثورة 
االول  للواء  باحلد من السماح  ،وجنح 
الذي كان بأمرة العميد وفيق عارف 
، شــقيق رئيس اركان اجليش اللواء 
، بالزحف من املســيب  رفيق عارف 
نحــو بغــداد لقمع الثــورة. وخالل 
االشــهر االولى مــن عمــر الثورة 
شارك عارف عبد الرزاق ضمن الوفد 
العراقي الذي اوفد الى مصر بتاريخ 

16 ايلول 1958 للقاء الرئيس جمال 
عبد الناصــر وزيارة القوتني البحرية 
واجلوية حيث اســتمرت الزيارة حتى 
30 ايلول، وقد انفرد عبد الرزاق بلقاء 
املشير عبد احلكيم عامر وزير الدفاع 
املســلحة  للقوات  العام  والقائــد 

املصرية .
 بعــد ذلــك زار الوفد ســوريا ملدة 
اربعــة ايــام وخــالل وجــود الوفد 
هناك نحى عبد الســالم عارف عن 
مناصبه كنائب لرئيس الوزراء ونائب 
للقائــد العــام للقوات املســلحة 
ووزيــر الداخلية. وكانت تنحية عبد 
الســالم عــارف ضربــة للمنتمني 
للتيــار القومي ،واحدهم عارف عبد 
الرزاق ،رغــم تأكيده بعدم رضاه عن 
الذي اعتمده عبد السالم  االسلوب 
في خطبه االرجتالية،بعد ذلك تتالت 
االحــداث متســارعة ،فبعــد مدة 
وجيــزة اعلنت احلكومــة العراقية 
عن اكتشافها حملاولة انقالبية اتهم 
اخملضرم  السياسي  لها  بالتخطيط 
 8 رشــيد عالي الكيالني وذلك في 

كانون االول 1958 . 
ودخــل عارف عبد الرزاق في مســار 
هــذه احملاولة اذ ارســلت برقية من 
الى قاعدة  القوة اجلويــة  قبل قائد 
للحضور  استدعاءه  تطلب  احلبانية 
الى بغداد "لبضعــة ايام للمداولة 
في امور التدريب" لكن حقيقة االمر 
كان اتهامــه مبحاولة رشــيد عالي 
االنقالبية التي اتهم فيها القوميون 
العربية  اجلمهورية  مع  بالتنســيق 

املتحدة . 
وبرأ عارف عبد الرزاق نفسه من ذلك 
ً الى ان عبد الكرمي قاسم كان  مشيرا
ال مييل اليه بسبب معاتبته له على 
الثورة  لقيادة  عدم تشكيل مجلس 
مما اثار الشــك في داخله بأنهة من 

احملسوبني على عبد السالم عارف.
ورغــم ان البرقيــة اكــدت علــى 
ايام  لبضعة  الرزاق  عبد  اســتدعاء 
للتداول معه اال انه يأبقى في بغداد 
الفترة  تلك  ثالثة اشهر، وخالل  ملدة 
بــدأت االتصاالت بينــه وبني رفعت 
احلــاج ســري مدير االســتخبارات 
العسكرية للقيام بحركة ضد عبد 
الكرمي قاســم ،لكــن احلركة التي 
قامت في أوائل اذار 1959 سرعان ما 
فشلت وقبض على عارف عبد الرزاق 
الذي ادخل الســجن ملدة خمســة 
اشهر بعد تقدميه للمحاكمة حتى 

افرج عنه في 14 متوز 1959 .
بعد االفراج عنه اعيد مرة اخرى الى 
القوة اجلوية في 4 آب 1959 وصدر له 
امر بالعودة الى قاعدة احلبانية كآمر 
جنــاح طيران  وليس أمــر للقاعدة 
،لكنــه ظل يســعى مــع االخرين 
للقضــاء على عبد الكرمي قاســم، 
وبعد عــدة محاوالت ،كما يشــير 
هو،حتقــق لهم ذلك في 8 شــباط 
1963  وكان من تلــك احملاوالت قرار 
بعض الضبــاط من القوميني الذين 
1960 حيث  مونوا لهم تنظيم عام 
خططــوا في ايلول مــن ذلك العام 
قاسم  الكرمي  عبد  بحكم  لالطاحة 

. من هؤالء صبحي عبد احلميد وعبد 
الكرمي فرحان وخالد مكي الهاشمي 
،ثم انضــم اليهم كل مــن احمد 
عماش  مهدي  وصالح  البكر  حسن 
وحــردان التكريتي لكــن التنظيم 
ســرعان ما دب بني اعضائه اخلالف 
على من يشغل منصب رئيس الوزراء 
القوميون  الضباط  انســحب  لذا   ،
من التنظيم فــي ايلول عام 1961 . 
تألف  جديدا  تنظيما  لهم  وشكلوا 
من عــارف عبد الــرزاق وعبد الكرمي 
فرحان وصبحــي عبد احلميد وهادي 
خماس فضال يعن عدد من الضباط 
القوميني ، لكن التنظيم لم ينجح 

في االطاحة بعبد الكرمي قاسم.
ثم كانت هناك اخلطة التي وضعها 
حزب البعــث في عام 1962 ألغتيال 
عبــد الكرمي قاســم خــالل لقائه 
القدسي  ناظم  الســوري  بالرئيس 
احلدودية  الرطبــة  منطقــة  فــي 
عند  طائرتــه  قصغ  واســتهدفت 
هبوطهــا مبطار (اج3) قــرب احلدود 
تأجلت  العمليــة  ،لكن  الســورية 
والفشــل  النجاح  حســابات  بعد 
حيــث كان مــن املقرر ان يشــارك 
بها الضباط القوميــون في قاعدة 
احلبانية ،منهم عــارف عبد الرزاق ، 
الذي اشــترط على منــذر الونداوي 
الكرمي  الفكرة موافقة عبد  صاحب 
فرحان الذي اشــترط بددوره حضور 
عارف عبــد الرزاق الــى داره واعالن 
موافقته وازاء شــروط االثنني اجلت 
العملية . غير انه بالرغم من تأجيل 

العملية فان على صالح الســعدي 
وطالب شــبيب وحازم جــواد كانوا 
ينســقون مع احمد حســن البكر 
الضباط  ألقامة عالقات حسنة مع 
الكبيرةلتحضيرهــم  الرتــب  ذوي 
للمشــاركة في االنقالب على عبد 
الكرمي قاســم وكان من هؤالء عارف 
عبد الرزاق . الــذي كان له دور كبير 
اذ يقول بهذا  االنقــالب،  تنفيذ  في 
الصــدد " أمــرت داود اجلنابي بغلق 
البــاب وخط الهاتــف وان ال يفتحا 
اال بأمــره . وطلبــت من منــذر ان 
يذهب مؤقتا ليشــغل وظيفة امر 
العســكري لكي ميكننا  االنضباط 
التحكم بكل شيء. وبوجودي وقبل 
وصول عبد الغني الراوي اعلنا تعيني 
وامني شاهني  يوســف طه  محمد 
وعبد اجلبار علي احلسني امراء ألفواج 
، وعندما لم يحضر  الثامــن  اللواء 
امني شاهني أمرنا الرائد مزهر جواد 

الذي جاء مبالبسه املدنية .
 رتبنا كل شــئ بحمــاس ولم يكن 
قاسم  الكرمي  عبد  يستهدف  احدنا 
شــخصياً فلم يكن هو خصمنا بل 
احلزب الشــيوعي كان هدفنا. لكن 
كالم عارف عبد الرزاق لم يكن دقيقاً 
حينمــا قال بأنهم لم يســتهدفوا 
الكرمي قاســم شخصياً ففي  عبد 
اجابته علــى واحدة من االســئلة 
 8 حــول مســاهمته في احــداث 
شــباط 1963 اعتــرف بانه قد طير 
(44) طلعة لقصف مقر عبد الكرمي 

قاسم بوزارة الدفاع.

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

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

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

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

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

العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.

حفريات في الذاكرة العراقية
الحلقة 7

تأليف: إين جونسون
ترجمة: أحمد جمال أبو الليل

كلمح البصر انشقت احلشائش احمليطة 
عن فرقة من اجلنود االملان ما جعل رفيقه 
يتأرجــح قليال في الوقت نفســه الذي 
اندفعت خاللــه جماعة أملانية أخرى من 
الســوفييتيان  وبهت  املقابلــة...  اجلهة 
فأضحيا مشــدوهني, أذ لــو فتحا نيران 
اجلماعتني  أحــدى  صــوب  مدفعيتهما 
, لقامــت األخــرى بتمزيقهمــا أربا في 
التو... هو موت"بطولــى" أذا...موت خال 
قادة "الســلطان" جنودهم مالقيه. أما 
سلطان فلم يكن لديه أال ثوان معدودات 

حتدد مصيره.
" كال... امســكوا عــن هــذا " صيحة 
جأر بيهــا قائد الفرقــة األملانية مدويه 
حني أقعــى رجاله متقاطرين وشــرعوا 
في التصويــب تلقــاء العدو..."تراجعوا 
وال تطلقــوا النيــران" عندهــا اضحى 
"ســلطان" حائــرا يترقــب, أذ طافــت 
مبخيلته مشاهد العبودية في معتقالت 
الســوفييت , وكذا ذكــرى عائلته التي 
ابعدت عن بيتها قســرا فاستشــعر أن 
احلرب ليســت حربه,اذ ليست حربه , أذ 
ليست النائحة كالثكلى ... لذا , قد قام 
ورفيقه برفع أياديهما بأستســالم ...لقد 

اصبحنا اسيرين .
"أطلقوا النيــران عليهما" صيحة اخرى 
أرســلها عديد مــن االملــان , وكان أمرا 
كثيرا مايحدث ... فاجلبهة الشــرقية قد 

اتســمت بالوحشــية ,فضال عن جتاهل 
طرفــي القتــال البرتوكــوالت الدولية 

اخلاصة "بأخالقيات احلروب".
وخالل تشــاور اجلنود وجداالتهم , تقدم 
األسيرين فاستشعر  بأجتاه  أملاني  ضابط 
"سلطان" مخرجآ,أذا كان قد تعلم قدرا 
يســيرا من األملانية في املدرسة العليا, 
فقــرر مخاطبة الضابط بها ,"ســيدي 
دراستك؟,ســؤال  متعلم...ما  رجل  ,انك 
افتتح ســلطان به حديثه الى الضابط 
أن يتحدث جندي سوفييتي  الذي ادهش 

األملانية , فأردف باسما :"القانون".
"حســنا , ومبــا أنه يعول علــى أن يبدى 
القضاة الرحمــة ... التقتلونا".  فماكان 
للضابط اال ان أطلق ضحكه كانها كانت 
أجابته . لقد كان مرتديا شاره "الصليب 
املعقوف" _شــعار النازية _ اال أنه كان 
من مدرســة "يروســيا" القدميــة. أما 
الرجالن فكانا أســيريه وتلك مسؤوليته 
. وانفاذا للواجب املقيد به, ارســل الرجل 
أســيريه الــى الصفــوف اخللفية كي 
يتــم التعامل معهما. مثل أستســالم 
لالنهيار  مصغــره  صــورة  "ســلطان" 
املدوى للجيش األحمر أذ استسلم ثالثة 
ماليني جندي ســوفييتي أمام األملان . ان 
انهارت  الذي  الســوفييت_اولئك  اجلنود 
معنوياتهم جراء عب احلكم الستاليني 
الدموي _كانوا يستسلمون باجلملة في 
أفواج تلتها أفواج . أذ ذهب عديد منهم 
الى النازيني لن يكونوا , بحال أكثر ســوأ 
من الشــيوعيني , كذا فأن األقليات غير 
السوفييتي كانت على  باالحتاد  الروسية 

وجــه اخلصوص , غير متحمســة البتة 
للقضية الروسية . فوفقا لتلك األقليات 
فما االحتاد السوفييتي أال "نسخه" أكثر 
وحشــيه من اإلمبراطوريــة القيصرية 
الغابــرة . فخالل القرنني الثامن عشــر 
والتاســع عشر توسعت روســيا جنوبا 
وشــرقا وحني مت عزل القيصر الروســي 
األخير , نيقوال الثاني, على يد البالشفة 
عام 1917,كان مايقارب من نصف تعداد 

البالد مكونا من عناصر "غير روسية" .
كان االحتــاد الســوفييتي قــد ورث عن 
روســيا القيصرية أقليمني كبيرين كان 
الــروس فيهما فــي عــداد األقليات أال 
وهما أقليم "أســيا الوســطى"وأقليم 
فكانت  الوســطى  اســيا  أما  القوقاز" 
وقيرغيزســتان.  .قازخســتان.  تشــمل 
وتركمانســتان.  وطاجيكســتان. 
,أنذاك  يعرف  اإلقليم  وكان  وأوزبكستان. 
اقليم مســلم   ... تركســتان  بأقليــم 
العديــدة صنوفا من  تتحدث شــعوبه 
لهجــات تركيه , وتضم ارجاؤه شــعوبا 
"رحال ومدنــا عظيمه مثل ســمرقند" 
وطشــقند" ولم يكن اإلقليم ذا جاذبيه 
للنازيني أذ كان بعيدا عن ساحات القتال .

أمــا اقليــم القوقــاز فيقــع قريبا من 
مصالح "النازية" وهو املوطن االسطوري 
للشعب القوقازي كذا. فاألقليم يحظى 
بأهميــة في الثقافة الشــعبية النازية 
... فهــو أقليــم األســاطير العجيبــة 
... تلــك العصية على  واجلبال احلصينة 
من رام لها اختراقــا. وتذهب االقاويل ال 
ان أقليــم القوقاز هو مهبــط النبي نو 

بعد انحســار الطوفان ,وذلك على جبل 
ارارات , فيمــا عده األغريــق أحد أعمدة 
ان  العالم .فجباله متسك السموات من 
تهوي... تلــك اجلبال التي تنتهي حدودها 
احلضــارات .أما من الوجهــة اجلغرافية , 
فكانت اجلبال القوقــاز تعد خط فاصل 
مابــني اوروبا والشــرق االوســط. وفوق 
ذلــك كان القوقاز اقليمــا لم تخضعه 
"موســكو" ألبته , اقليما ينطوي على 
"فسيفســاءات دميوغرافيــه" فالقوقاز 
ثالثه.  الى قطاعــات  ينقســم  اجلنوبي 
وأذربيجان  املسيحيتني,  وأرمينيا  جورجيا 
املسلمة . اما القوقاز الشمالي فغالبيه 
سكانه من املسلمني وتنتشر في ربوعه 
 ... شــعوب صغيره ولكنها مســتقله 
والشيشان.  .والكامليك.  الداغســتانيون 

واألوستيون.   
أن األطمــاع النازيــة كانــت واضحــه 
جليــة . فمدينتا "باكــوا أالذربيجانية" 
مركزين  كانتا  "الشيشــانيه  "وغروزني 
هامني للنفط ...وكانــت أملانية تخطط 
لالســتيالء على ابار النفــط باملدينتني , 
وذلك ألمداد "الرايخ" بحاجته من البترول 
بيد انه خالفا ألقاليــم عديده في االحتاد 
السوفييتي , لم يدرج " القوقاز" كأقليم 
استهدفه الغزو األملاني ...األمر الذي اتاح 
ألولئك األملــان الظهور مبظهر "احملررين " 
أو "أخمللصــني" !!- حيث نظر اليهم كثير 
مــن أهالي االقليم علــى أنهم كذلك . 
فحتى لو كان األهالي يتشككون بشأن 
نيــات "النازي" املضمــرة أال انهم كانوا 
فرحني بأن قيض لهم من يقف في وجه 

مستعبديهم الذين ساموهم اخلسف .
لقد اعطت ردة الفعــل احمللية تلك حملة 
...ذلك  السوفييتي  النظام  عن هشاشة 
النظام الذي بدت دعائمه وكأنه خشــب 
مســندة_ وهــو األمر الذي استفســر 
عنــه األحداث واضحا جليــا حني انهيار 
الســوفييتي بعد عدة عقود من  االحتاد 
انذاك ,ففي مســتهل تسعينيات القرن 
العشرين , تشــظى هذان اإلقليميان ذوا 
األغلبية العددية املســلمة الى العديد 
البلدان املستقلة كذا, فخالل احلرب  من 
الكونية الثانية , حدث انقســام مشابه 
بــني صفــوف افراد شــعروا بــوالء جتاه 
دينهم واوطانهــم األم بأكثر من والئهم 
"لإلمبراطورية السوفييتية" اذا فقد كان 
هناك مئــات االالف من الرجال من أمثال 
"غريب سلطان" تتر وجوجيني, وشيشان 
, وقازاخستان , واوزبك ...رجال كان جلهم 
ابتهج ســوادهم  الذين  من املســلمني 

بالقتال ضد االحتاد السوفييتي.
حينذاك وفــي مدينة ميونيــخ األملانيه 
مناهضي  مــن  مجموعــه  ,ســتعمد 
الشيوعية املستشعرين مرارة طعمتها 

الى االجتماع باملدينة ...
تلك اجملموعة التي ستضحى ذات أهمية 
صفوفها  نظمــت  وكمجموعه  للغرب 
ودربــت كوادرها مــن قبــل النازيني ابان 
احلرب فقد اعتبرت بعد ان وضعت احلرب 
أوزارها , ذخيره وقــوة في اجلهود الرامية 
الــى مناهضة الشــيوعية ودحرها كذا 
فقــد وضع لإلســالميني أدوار ومهام , اذ 
عقيده  انتضمتهم  الذين  أولئك  أضحى 

واحدة أداة مــن أدوات الغرب في تصديه 
للشــيوعية للحد من غلوائها . اال انهم 
ابان احلــرب , كانوا جماعــة الرجال –او 
باألحرى فتيــان –يفتقــرون الى تنظيم 
وتنقصهم الدربة واملران .أما"ســلطان" 
الى معســكر ألسرى احلرب  ارسل  فقد 
الســجناء  من  للمتعلمــني  خصــص 
الى  األملان  ....هناك فطــن  الســوفييت 

أنهم ميلكون سالحا ذا مضاء .
رجل  األول/أكتوبر1941,قام  تشــرين  في 
من األوزبك يدعى "ولى قيوم عليم خان "  
بزيارة معسكر ألسرى احلرب من املسلمني 
         29... في مقاطعة "بروســيا" الشرقية 
بأملانيا ...كان املعســكر ذا اجواء مرعبه 
وأحــوال مقبضــه , أذ كان التيفــوس 
فاشــيا والســجناء قاب قوسني او أدنى 
,أذ كان جميعهم يحتضرون  من املــوت 
احتضــارا بطيئــا. كذا فقــد متلكتهم 
احلسرة وشملهم الذهول جراء قيام فرق 
التصفية النازية باألجهاز على االالف من 
رفاقهم...وفــي تلك األجواء اخلانقة ,جال 
بخلد جندي أوزبكي شاب سؤال مفاده " 
كم يلزم من وقت كي يلقي املرء حتفه؟؟                                                  
كان "ولي قيوم" يرافقه قائد املاني برتبة 
لواء ذلك اللواء الذي أثار الذهول األسرى 
حني حتــدث اليهم باألوزبكيــة متعهدا 
بالعمل على حتسني األحوال احمليطة. تال 
ذلك قيام "ولي قيــوم" بتوجيه خطابة 

الى األسرى قائال...
قيوم  ولي  األوزبك...اســمى  مــن  "أنني 
خــان , ولدت فــي طشــقند , وقدمت 
1922 حني التمست احلكومة  أملانيا عام 

الســوفيتية يــد العــون للتحكم في 
أناسا من مواطنيها  ,وارسلت  تركستان 
ليلتقــوا تعليما في أملانيــا .اما انا فقد 
قررت البقــاء في أملانيــا واالنضمام الى 
تنظيم سياسي أسس لتحرير تركستان 
من قبضة احلكم الروســي... ولســوف 
تسمعون مني في القريب العاجل بعض 

األخبار السارة.                  
اوف "قيوم خان" بتعهده لألسرى.  ولقد 
فخالل اســبوعني فقط أعقبــا حديثه 
اليهم حتســنت االحوال في املعســكر 
حتســنا كبيــرا ...فقد اضحــى الطعام 
متاحا بوفــرة كذا فقد صــارت الرعاية 
الطبية في متناول من يحتاج اليها . ثم 
بانتقاء األســرى  اعقب ذلك قيام االملان 
املتعلمــني, دون غيرهم وارســالهم الى 
معسكر حربي أملاني الى اجلنوب من برلني 
حيــث مت تدريبهم فيه على اســتخدام 
األســلحة األملانيــة وتفكيــك البنادق 
اليدويــة وتنظيف اجزائهــا وكذا األمر 
فيما يخص البنادق اآللية ومدافع الهاون. 
ولعل األمر األكثر أهمية قيام املهاجرين 
مــن امثــال "ولــي قيــوم" بتثقيفهم 
سياسيا من خالل دروس التاريخ...التاريخ, 
ذلك اجملهول الذي كانت الكثرة من اجلنود 
السوفييت الفتيان جاهله به. وفي اثناء 
دروس التاريخ تلك , علم اولئك الفتيه ان 
مواطنهم األم لها تاريخ تليد يدعوا الى 
الفخار والتيــه ... مواطن ميكن ان تبعث 
كرة اخــرى كانبعاث طائــر الفينيق من 
الرمــاد ... اذا مت حتريرها من قبضة احلكم 

السوفييتي الشمولي وسطوته . 

  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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متابعة الصباح الجديد:

يوصف »وي تشات« الصيني بأنه من 
أقوى التطبيقات في العالم، ويسهل 
بل  اليومية،  حياتهم  ملســتعملية  
التواصل  يتيح لهم جميع خيــارات 
املقابل  في  لكنه  حوائجهم،  وقضاء 

ينتهك معطياتهم الشخصية.
ويجمع التطبيق فــي بنيته العديد 
مــن مواقــع التواصــل االجتماعي، 
وتطبيقات الهواتــف الذكية، وطرق 
الدفــع اإللكترونــي وغيرهــا مــن 
التي تســّهل  والطرق  التطبيقــات 
احليــاة اليومية للنــاس، األمر الذي 
يجعله أكثر تطبيق ُمستعمل حول 

العالم.
االجتماعــي  للتواصــل  برنامــج 
واملراســلة احلرة والتجــارة وخدمات 
الدفع وغيرها، استطاع أن يستقطب 
اهتماما واسعا داخل الصني وخارجها 
مــا جعله أحــد أكبــر التطبيقات 
املســتعملني  حيث  مــن  انتشــاراً 

النشطني.
التطبيق  مســتعملي  عدد  ويتجاوز 
املذكــور مليار شــخص 200 مليون 

منهم فقط من خارج الصني.
ويرى البعض أنه في الوقت الذي يتيح 
االجتماعي«  »الرفــاه  التطبيق  فيه 
أنه يقّلص،  للمواطنني الصينيني، إال 

فــي اآلن نفســه، من حــدود احلياة 
اخلاصة والشخصية لديهم.

ويبلــغ عمــر التطبيــق اإللكتروني 
شــركة  أطلقته  حيث  ســنوات،   5
»تينســنت« الصينية للتكنولوجيا، 
وكان فــي بداياته شــبيها بتطبيق 

احملادثة الشهير »واتس آب«.

رقابة من نوع آخر
حتظر الصني على أراضيها استعمال 
جميع تطبيقات التواصل االجتماعي 
أميركيــة املنشــأ، مثــل فيس بوك 
وانســتغرام  آب  وواتــس  ويوتيــوب 

وتويتر«.
ومن هذا املنطلق جــاء طرح الصني 
لتطبيق »وي تشات«، كي يكون بديالً 
للتطبيقــات العامليــة احملظورة، في 
خطوة تستهدف عبرها فرض الرقابة 
على  والتكنولوجيــة  االجتماعيــة 

مواطنيها.
التي  الصينية  وبإمــكان احلكومــة 
يرأســها احلزب الشــيوعي، مراقبة 
أين  »وي تشات«،  تطبيق  مستعملي 

ومتى شاءت.
اخلصوصيــة  سياســية  وتقضــي 
للتطبيق املذكور، موافقة املستعمل 
بشكل إجباري على مشاركة بياناته 
أخرى في  أطــراف  الشــخصية مع 
بعض احلاالت، مــن دون احلصول على 

إذن مسبق منه.

وي تشات
مراقبة  الصينية  احلكومــة  بإمكان 
مســتعملي التطبيــق أيــن ومتى 
سياســة  بنــود  وتنــص  شــاءت 
اخلصوصيــة للتطبيق الصيني على 

»مشــاركة البيانــات الشــخصية 
مع  لدينــا،  واخملزنــة  للمســتعمل 
األطراف األخرى أو مع الرأي العام في 
احلــاالت االســتثنائية، وذلك مبوجب 
القوانني واملعاييــر املتبعة في البالد، 
ومن دون احلصول على إذن مسبق من 

املستخدم نفسه.«
أيضاً،  اخلصوصية  ومبوجب سياسات 
ميكن »مشاركة البيانات الشخصية 
للمستعمل من  دون احلصول على إذن 
مسبق منه، في احلاالت التي يتطلبها 
األمــن القومــي، والدفــاع الوطني، 

واألمــن العــام، والصحــة العامة، 
ومصالــح الدولة، والتحقيقات، وفي 

اإلجراءات القضائية.«
وبالرغم من ظهــور اعترافات بقيام 
االجتماعي،  التواصــل  جميع مواقع 
مســتعمليها،  بيانــات  بتخزيــن 
مع  األحيان  بعض  في  ومشــاركتها 
األجهــزة الرســمية للــدول، إال أن 
جميعهــا لم تكن رســمية وعلنية 
الــذي يقوم عليــه »وي  بالشــكل 

تشات«,
واســتطاع التطبيــق الصيني الذي 
ميلــك مليــاراً و85 مليون مشــترك 
نشــط، وتصــل قيمته الســوقية 
الدخول  الــدوالرات،  إلــى مليــارات 
إلى مصاف أكثــر منصات التواصل 

االجتماعية استعماالً حول العالم.
ومــع أنه ميكــن إلى حد مــا تفّهم 
سياســة اخلصوصية املطبقة على 
الصينيــني، لعــدة اعتبــارات تهم 
طبيعة النظــام بهذا البلــد، إال أن 
الالفــت هــو أن هذه السياســة ال 
املواطنــني الصينيني  تقتصر علــى 
فقــط، وإمنا تشــمل أيضــاً جميع 

مستعملي التطبيق حول العالم.

ميزات أخرى
إحــدى العناصــر األخرى التــي متّيز 
التطبيــق الصينــي عــن مثيالتها 
العاملية، أنها جتمع ميزات العديد من 

التطبيقات، في قاعدة بيانات واحدة.
فمســتعملو  التطبيــق بإمكانهم 
االستغناء عن محفظاتهم النقدية، 
عبر  مشــترياتهم  أثمان  وتســديد 

التطبيق نفسه.
كما ميكن ملســتعمل«وي تشــات« 
إرسال النقود إلى مستعمل آخر في 

عملية أشبه باحلواالت املصرفية.
ويقضي مستعملو التطبيق الصيني 
وقتاً أطول في اســتعمال التطبيق، 
مقارنــة مبســتعملي التطبيقــات 

األخرى حول العالم.
ففــي الوقــت الــذي يقضــي فيه 
االجتماعي  التواصل  مشتركو موقع 
فيــس بــوك 22 دقيقة يوميــاً على 
التطبيــق، فإن هذه الفتــرة الزمنية 
تصــل 4 ســاعات يومياً بالنســبة 
ملســتعملي »وي تشــات«، بحسب 
بيانــات موقــع املنتــدى االقتصادي 

العاملي باللغة الصينية.
وبناء على ما تقدم، يقضي الشــعب 
الصيني الذي يُصّنــف بعدده البالغ 
مليــار و43 مليــون نســمة، كأكبر 
شعب حول العالم، أغلب وقته على 

تطبيق »وي تشات«.
الــذي يدفعه  املقابــل  لكن يظــل 
هــذه  جميــع  علــى  احلاصلــون 
التسهيالت واإلمكانات التي يتيحها، 
هــو التخلي عــن ســرية حياتهم 

وبياناتهم الشخصية.

تقـرير
نسف الخصوصية سياسة رسمية في »وي تشات«

بغداد-الصباح الجديد : 

احدث اعالن املهندس فالح حســن 
اجلزائري محافظ بغداد بافتتاح اكبر 
خالل  البالد  في  للثالســيميا  مركز 
االيام املقبلة، وقعه الطيب واملباشر 
في نفــوس املصابني بهــذا املرض، 
ســيما وكلمة مركز تعني اإلحاطة 

بهذا املرض من كل جوانبه.
والثالســيميا مرض وراثي مزمن غير 
معد، ومــن أكثر األمــراض الوراثية 

انتشارًا. 
البحر  أيضــا مبرض فقــر دم  يعرف 
تسميته  وتعود  املتوســط  األبيض 
بســبب انتشاره بشــكل أكثر في 
األبيض  البحر  دول حــوض  منطقة 
املتوســط. وينتقل هــذا املرض من 
اآلباء إلــى األبناء عبر اجلينات. فلكل 
صفة في اإلنسان مورثتني إحداهما 
مــن األب واألخــرى مــن األم. ومن 
هذه املورثــات ما يحــدد إنتاج مادة 
)الهيموجلوبني(،  الدمــوي  اخلضاب 
املســؤولة عن حمل األكسجني إلى 
شــتى األعضاء وكذا عن لون كريات 
الدم احلمــر. ويتكون خضــاب الدم 
)الهيموجلوبني( من سالسل اجللوبني 
التي قد يحدث خلل في مورثتها مما 

يؤدي إلى مرض الثالسيميا.
وال شــك أن مرضــى الثالســيميا 
تواجههــم عقبــات منها شــحة 
االدويــة فــي املستشــفيات، اذ إن 

العالج مكلف من الناحية املادية.
املعنويــة  الناحيــة  مــن  وايضــاً 
والنفســية. تقول إحــدى املصابات 
مبــرض الثالســيميا أن أكبــر عائق 
يواجــه املريض هو أن يجد نفســه 
مرفوضاً من قبــل مجتمعه. فطاملا 
أزعجتهــا نظرات النــاس إليها في 
وجهها  تغير مالمح  بسبب  الشارع 

إثر إصابتها باملرض.

أزمة صحية عراقية
نقــص العالجــات وشــحها أزمة 
حاضرة في اغلــب احملافظات وليس 

في محافظة وأخرى.
 فــي الديوانيــة تعاني منــه، وفي 

ميســان جنوبي العــراق، نحو 500 
حالة مرضية تعاني األزمة.

أحدى النســاء تدعــى أم مروان من 
أهالــي احملافظة تعانــي ابنتها من 
الثالسيميا. تقول: »نعاني من نقص 
العالج، كانت نســبة احلديد في دم 
ابنتي 500، واآلن ارتفعت إلى 1500«. 
من  عليه  نحصــل  أحيانًا  وتضيف: 

األسواق لكنه بأسعار مرتفعة.
ويصل سعر العالج خارج املؤسسات 
دوالر  إلــى ٤٠٠  احلكومية  الصحية 

أميركي.

توفير العالج 
توفير  عــن  الصحة  وزارة  وأعلنــت 
العــالج اخلاص مبرض الثالســيميا، 
مشــيرة إلى أن ذلك العالج في طور 

الفحص البايلوجي.
وقال وكيل الــوزارة حازم اجلميلي ان 
وزير الصحة قــام باالتصال مع دول 
اجلوار حيــث مت توفير ذلــك العالج 
وبكميات كافية ملرضى الثالسيميا، 
مشــيرا الى ان العــالج، عبارة عن 
انبــوالت للــزرق في طــور الفحص 
البايلوجي بعد ان مت فحصه كيميائياً 
وفيزيائياً بنجاح متهيداً لصرفها إلى 

احملافظات.
وكان عــدد مــن الناشــطني وأبناء 
محافظة الديوانية قد نظموا وقفة 
أمام مركز الثالســيميا مناشــدين 
مبرض  للمصابني  العالجــات  بتوفير 

الثالسيميا.
جديــر بالذكر ان جلنــة الصحة في 
قد  الديوانية  محافظــة  مجلــس 
500 مصاب مبرض  وفــاة  حذرت من 
لعدم  احملافظة  أبناء  الثالسيميا من 
وجود األدوية اخلاصة بهم منذ ستة 

أشهر.

موقف البرملان
وكانت أكدت جلنة الصحة النيابية، 
أنهــا أمهلــت وزير الصحــة عالء 
العلوان ســبعة أيام لتجهيز جميع 
الثالســيميا  اخلاصة مبرضى  األدوية 
والســرطان، فيمــا هــددت بإقالة 
العلــوان إذا لم يتم جتهيــز األدوية 

خالل املهلة املمنوحة له.

وقال عضو اللجنــة غايب العميري 
في تصريــح، إن: عمل وزارة الصحة 
غير مرض جمللس النــواب كونها لم 
جتهز مستشــفيات البــالد باألدوية 
الثالســيميا  مبرضــى  املتعلقــة 
برغــم  الســرطانية  واإلمــراض 
تخصيص األموال لها واســتحصال 
إن:  إلى  الفتــًا  احلكومية،  املوافقات 
جلنة الصحة النيابية وجهت سؤاال 
لبيان ســبب عدم  لــوزارة الصحة 

صرف األدوية حتى اآلن.
وأضاف أن : البرملان سيكون له موقف 
آخر اذا لم تسرع وزارة الصحة بتوفير 
جميــع األدوية املتعلقــة باإلمراض 
اخلطيــرة ، مبينــاً أن : جلنة الصحة 
أمهلت الوزير العلوان ومالك  الوزارة 
فرصة أخيرة ال تتجاوز السبعة أيام 
لتوفير جميع العالجات واألدوية قبل 

الذهاب نحو خيار اإلقالة. 

وكانــت جلنة الصحــة النيابية قد 
وعــدت، في وقــت ســابق، بتوفير 
ملرضــى  املطلوبــة  العالجــات 
الثالسيميا في عموم مستشفيات 
البالد خالل الشــهر املقبــل، فيما 
بينــت أن وزارة الصحة حصلت على 
موافقة رئاسة الوزراء بشراء األدوية 
بشكل مباشر من دون الروتني اململ 

في املعامالت احلكومية.

29ألف مصاب بالثالسيميا في 
البالد

وأكد املتحدث باســم جتمع مرضى 
وقت  في  الثالســيميا طالب طاهر 
ســابق، أن عــدد املرضــى املصابني 
29 ألف  الـ  الثالسيميا جتاوز  مبرضى 
مصاب حتى اآلن فــي عموم البالد، 
فيما بــني أن وزارة الصحة لم جتهز 
األدوية ملرضى الثالســيميا منذ عام 

ونصف العام .
وقــال طاهر إن: عدد املصابني مبرضى 
الثالسيميا جتاوز الـ 29 إلف مصاب 
في عموم العراق، الفتاً إلى إن: إعداد 
املصابــني في العاصمــة بغداد بلغ 
الكرامة  4200 مصاب في مركــزي 
الرصافة  البلــدي في جانبــي  وابن 

والكرخ.
وأضاف أن: العالجات واألدوية ملرضى 
الثالســيميا من احلقن واحلبوب غير 
متوفــرة في جميع مستشــفيات 
البالد منــذ عام ونصــف، مبيًنا أن: 
انعدام وجود احلقن دفع ذوي املصابني 
باملرض وامليســورين فقــط بجلبها 
من إيران كون تلك احلقن جتهز لوزارة 
الصحــة فقــط وغيــر متوفرة في 

املذاخر الطبية األهلية.
وبني أن: ســعر احلقنة الواحدة التي 
تعطــى فــي كل 20 يومــاً جتاوزت 

الـــ 360 دوالراً مــن  دون ملحقاتها، 
موضحــاً أن: عدم وجــود العالجات 
يتســبب بارتفاع نســب احلديد في 
الدم ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة 
وإصابــة الكبد والقلــب والطحال، 
وتشوه  العظام  عن هشاشة  فضال 

البشرة”.
وتابع أن: شــركة كيماديا املستوردة 
لألدويــة فــي وزارة الصحــة تعــد 
املسؤولة عن نقص العالجات، مبيناً 
أن: الشركة متتلك جميع املعلومات 
بشــأن املصابني مبرض الثالســيميا 
ويجــب مفاحتتها مــن قبل اجلهات 
احلكوميــة حلل أزمة نقــص األدوية 

وعدم توفرها في املستشفيات”.
وكانــت جلنة الصحــة النيابية قد 
اللجنة  أنها ســتجتمع مع  أكدت، 
املاليــة النيابيــة ملناقشــة املبالغ 
املتعلقة  الصحة  لــوزارة  اخملصصة 
بشــراء األدويــة، فيمــا بينــت أن 
االجتماع ســيدرس حجــم األموال 
أدوية  لشــراء  ســتخصص  التــي 
اإلمراض املزمنة كمرض الثالسيميا 

واالمراض السرطانية.
وكان مرضى الثالسيميا قد طالبوا، 
احلكومة بتوفيــر العالجات واألدوات 
التــي تبقيهم » على قيــد احلياة«، 
بعــد قطعهــا من املستشــفيات 

احلكومية.

نداء استغاثة
اإلنسان قد  وكانت مفوضية حقوق 
حذرت من جتاهــل متطلبات مرضى 
الثالسيميا الذين يعانون من فقدان 

العالج منذ أشهر.
وأّكــدت أنها تلقــت مجموعة من 
باالنتهاك  الشــكاوى ووصفت ذلك 

اخلطير حلقوق اإلنسان.
التواصل االجتماعي،  وعلى مواقــع 
أثار ناشــطون ومدونون حملة »نداء 
احلكومة  فيها  طالبوا  اســتغاثة«، 

بتوفير عالجات للمصابني.

افتتاح اكبر مركز متخصص 
للثالسيما

ومؤخرا أعلن املهندس فالح حســن 
االيام  ان  بغــداد  اجلزائــري محافظ 

الرصافة  صحة  ستشــهد  املقبلة 
افتتاح اكبر مركز للثالســيميا في 

العراق. 
وبني خالل زيارته الى مستشفى ابن 
البلــدي لألطفال والنســائية وكان 
يرافقه الدكتور عبد الغني سعدون 
والدكتور  العــام  املدير  الســاعدي 
يعقــوب املوســوي عضــو مجلس 

محافظة بغداد.
 وتابــع املراحــل النهائيــة الفتتاح 
وضعت  احملافظة  ان  وبني،  املشــروع 
خطــة متكاملة لهذه الشــريحة 
املهمة من خالل العمــل في توفير 
في  خطة  وإعــداد  احلديثة  االجهزة 

شراء جهاز فحص اجلنني وغيرها. 
وأوضــح املدير العــام ان الزيارة هي 
لغــرض االرتقاء باخلدمــات الطبية 
الصحية  املؤسسات  في  والصحية 
مرضى  الى  املقدمة  اخلدمات  ومنها 
الثالســيما . مشــيرا الى ان افتتاح 
املركز سيسهم في تخفيف املعاناة 
عن 2450 مريضاً، فضاًل عن ان الدائرة 
اعدت خطة متكاملــة من اجل ان 
يكون هذا املركز هو مركز متخصص 

في مجال امراض الدم. 

العمل تقررشمولهم برواتب 
الرعاية

والشــؤون  العمــل  زارة  وقــررت 
مرضــى  شــمول  االجتماعيــة 
احلمايــة  برواتــب  الثالســيميا 

االجتماعية.
هدى  البرملــان  في  النائبــة  وذكرت 
ســجاد في بيــان تلقــت« الصباح 
اجلديد » , إنها »استحصلت موافقة 
الربيعي على  باســم  العمــل  وزير 
برواتب  الثالســيميا  شمول مرضى 
احلمايــة وتخصيص شــمول خاص 

بهم«.
وأضافــت أن »املوافقة جــاءت بعد 
الثالسيميا  مرضى  من  مناشــدات 
لغرض شــمولهم برواتــب احلماية 

االجتماعية«.
الثالســيميا  أن مرضى  إلى  يشــار 
ســبق أن طالبوا احلكومة العراقية 
العالجات  وتوفير  مالياً  مبساعدتهم 

التي ال تتوفر لدى املراكز احلكومية.

افتتاح اكبر مركز لمرضى الثالسيميا في البالد خالل األيام المقبلة
نحو 29 ألف مصاب في البالد

متابعة الصباح الجديد: 
طور باحثــون في جامعــة مريالند 
بالواليــات املتحدة نوعــاً جديداً من 
األنســجة ميكنه تغيــر تعامله مع 
درجة احلــرارة اعتمادا علــى البيئة 
احمليطــة، وتوجــد حاليــاً كثير من 
القفازات والقبعات التي تقدم قدرة 
كبيرة علــى تنظيم درجــة احلرارة 

ومتتاز بتقنياتها العالية.
ومتكن الباحثون من تطوير نسيج من 
نوع جديــد ميكنه أداء هذه الوظيفة 
التي  األبحاث  وتشير  بكفاءة عالية، 
العلمية  )ساينس(  دورية  نشرت في 
إلــى أن النســيج اجلديد يســمح 
بخروج احلرارة منه في حاالت ارتفاع 
درجة احلــرارة والرطوبــة التي تؤدي 
إلى تعرق اجلســم، ويعمل على منع 

تسرب احلرارة في الطقس البارد.
ويؤدي النســيج اجلديد وظيفته من 
خــالل خيوطه املبتكــرة، إذ يتكون 

من نوعني مــن اخليوط االصطناعية 
النانوية،  الكربــون  بأنابيب  املغلفة 
ومتتص إحــدى املادتني املياه في حني 
النسيج  يلتوى  ولذا  األخرى  تطردها 
عندمــا يلمــس العرق مما يســاعد 
أنابيب  وتقريب  على فتح مســامه 
بعضها،  مــن  النانويــة  الكربــون 
وتشبه حركة هذه األنابيب هوائيات 

أجهزة التلفزيون القدمية، ليغير ذلك 
النسيج  بها  يتفاعل  التي  الطريقة 
مــع احلــرارة املنبعثة من جســم 

اإلنسان.
وقال مــني أويــاجن أســتاذ الفيزياء 
فــي جامعة مريالند "يعد اجلســم 
البشرى مبادال حرارياً مثالياً، إذ يفقد 

احلرارة بسرعة.

وكانت أفضل طريقة لتنظيم درجة 
التاريخ هي  اجلســم طــوال  حرارة 
ارتداء املالبس أو نزعها، لكن النسيج 

اجلديد يغنينا عن ذلك".
ويحتاج النسيج اجلديد إلى مزيد من 
التطوير قبل إنتاجه على املســتوى 
أن هذه  الباحثــون  وذكر  التجــاري، 
العمليــة لن تكون صعبــة، وتتوفر 
النسيج  إنتاج  املستعملة في  املواد 
اخليوط  تغليــف  وميكن  بســهولة 
بأنابيــب الكربــون النانويــة خالل 
عمليات الطالء التقليدية، ويستحق 
هذا النســيج انتظار إنتاجه بصورة 

جتارية.
ومتتــاز عمليــة تعديــل مســامه 
بالسرعة، إذ يدفئ الشخص أو يقلل 
درجة حرارته قبل أن يشعر الشخص 
باحلــرارة أو البــرودة، وميثــل ذلــك 
مستقباًل من دون خالفات بني الناس 

على تعديل درجة حرارة املكاتب.

باحثون يطورون نسيجًا جديدًا ينظم حرارة 
الجسم على وفق البيئة المحيطة

متابعة الصباح الجديد: 
تشير دراسة حديثة إلى أن األطفال 
في ســن املدرســة املصابني بالربو 
الذين يتلقــون حصصاً للتوعية عن 
كيفية التعامل مع حالتهم يصابون 
بعدد أقل مــن األزمات الربوية وتقل 
عدد زياراتهم للطوارئ وحجزهم في 

املستشفيات.
 33 بيانــات من  الباحثــون  وحلــل 
دراسة ســابقة عن فاعلية البرامج 
في  الربو  مــع  للتعامل  املدرســية 
مساعدة األطفال على جتنب اإلصابة 
التــي ميكن أن تؤثر  باألعراض احلادة 
على صحتهم وحتصيلهم الدراسي.
أطفاال  الدراسات  تلك  كل  وشملت 
اخلامســة  بني  أعمارهــم  تتــراوح 
وقســمتهم  عشــرة  والثامنــة 
جملموعتني إحداهمــا تلقت حصصاً 
بتعليمــات للتوعية بشــأن املرض 

فيما لم تتلق األخرى أي توجيهات.

وقال الباحثون في دورية )ثوراكس( إن 
زيارة الطلبــة والتالميذ الذين تلقوا 
الطوارئ  لقســم  التوعية  حصص 
قلت 30 باملئة عن أقرانهم مما يشير 
إلــى أنهــم أصيبوا بعــدد أقل من 

األزمات احلادة.
ال ميكنهم  الذين  لألطفال  بالنسبة 
الصحية  للرعاية  بسهولة  الوصول 
فعالة  تكــون  أن  للمدرســة  ميكن 
بشــكل خاص في تقدمي توعية عن 
كيفية التعامل مع املرض بأنفسهم
وقــال ديالن نيل كبيــر الباحثني في 
الدراســة في جامعــة كوليدج في 
ال  الذين  لألطفال  »بالنســبة  لندن 
ميكنهم الوصول بســهولة للرعاية 
الصحية ميكن للمدرســة أن تكون 
فعالــة بشــكل خاص فــي تقدمي 
توعية عن كيفية التعامل مع املرض 
بأنفســهم«. وقلت أيضا عدد مرات 
دخول املستشــفى وعدد األيام التي 

يضطــر فيها األطفــال لوقف كل 
أنشــطتهم بســبب حدة األعراض 
التوعية  حصــص  تلقــوا  من  عند 
مقارنة مبــن لم يحصلــوا على أي 

تدريب.
لكن الباحثني لم يجــدوا صلة بني 
تطبيق تلك البرامج ونســبة غياب 

التالميذ والطلبة عن املدرسة.
وفيما لم توفر الدراسة إرشادات عن 
لتقدميها  الفعالة  البرامــج  نوعية 
في املدرســة إال أن الدراســات التي 
راجعتهــا تشــاركت فــي بعــض 
يتم  التــي  األساســية  العناصــر 
التوعية بها والتي تشــمل التأكيد 
على االنتظام في مراقبة قيام الرئة 
بوظائفها وتعليمات بشأن أساليب 
اســتعمال جهاز االستنشاق ووضع 
خطة تعامل مــع املرض لكل طفل 
للتحكم  األدوية  استعمال  وكيفية 

في األعراض.

التوعية الصحية في المدارس
 تحد من أزمات الربو
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متابعة الصباح الجديد :

بعــد عقود من الصمــت املطبق، 
لم يعد جنــوم هوليوود يتوانون عن 
االضطرابات  عــن  علنا  التحــّدث 
النفســية التــي يعانونها، آملني 
كسر احملّرمات بشأن هذا النوع من 
شــخصاً  يصيب  الذي  االختالالت 
مــن كل أربعة فــي مرحلة ما من 

احلياة.
وخالل توزيع جوائز »غرامي«  أعلنت 
ليدي غاغا عن فخرها »باملشاركة 
في فيلــم »ايــه ســتار إز بورن« 
الذي يتناول مســألة االضطرابات 
الذهنيــة« وبطله يعاني من إدمان 

متعدد ولديه ميول إنتحارية.
وكانت جنمة البوب قد كشفت قبل 
ســنتني أنها تعاني من اضطرابات 

أجهادية الحقة لصدمة.
وليســت حالتها فريدة من نوعها، 
فالفكاهي بيت ديفيدســون الذي 
يقّدم برنامج »ساترداي نايت اليف« 
كشــف ملتتّبعيه أنــه يعاني من 
االكتئاب، في حني أن املغنية ماريا 
كاري حتّدثــت للمــرة األولى العام 
باالضطراب  إصابتهــا  عن  املاضي 

الوجداني ثنائي القطب.
وقالت جمللة »بيبول«، »لم أكن أريد 
أن أوصم بالعار بسبب مرض مزمن 
قد يضع حّدا ملســيرتي املهنية«، 
مقّرة »كنت أخشى أن أفقد كّل ما 

حققته«.
األدوية  تتناول  أنها  وكشفت كاري 
وتخضع لعالج نفســاني للقضاء 
يطال  الذي  االضطــراب  هذا  على 

60 مليون شــخص وهو ســادس 
األمراض املؤدية إلى عجز بحســب 

منظمة الصحة العاملية.
ويثنــي الطبيب النفســاني جان 
فيكتور بالن على هذا التقّدم وهو 
البوب  ثقافة  بــني  بالعالقة  يعنى 
وطــّب النفس ويحاضــر في هذا 
الشأن ويعّد كتابا عن هذا املوضوع.
ويقول الطبيب البالغ من العمر 31 
مستشفى  في  يعمل  والذي  عاما 

»االضطرابــات  إن  باريــس  فــي 
النفســية غالباً ما تعّير بالوصم 
ومــن اجلّيد إثــارة بعــض األمثلة 
اإليجابية«، مشــيرا إلى أن موقف 
ماريا كاري “شــّكل قدوة للمرضى 
الذين أعاجلهم«، ألنها اســتعادت 
نشــاطها الفني بعد تطّرقها إلى 

املوضوع.
ويلفت إلى أن هذا املوقف يتماشى 
في  الراهنــة«  »التوصيــات  مــع 

هذا الصــدد، بعيداً عــن القوالب 
الواقع  عن  متاماً  اخملتلفة  النمطية 
الطبي التي تُطرح في األفالم اذ  ال 
ينجو املرضى إال بفضل قّصة حّب 

أو ارتقاء روحاني.
االضطــراب  أصبــح  وبعدمــا 
الوجدانــي الثنائــي القطب الذي 
يتقّلــب فيــه املزاج بــني اكتئاب 
وابتهاج من املفاهيم السائدة في 
اللغة احملكية، انتقل إلى الشاشة 

مع سلســلة »هومالنــد« وفيلم 
الذي  بليبوك«  الينينغز  »ســيلفر 
لورنس جائزة  نالت بفضله جينفر 
أوســكار ســنة 2013، وبات أكثر 

تقبال في اجملتمع.
لكــن احلــال ليســت كذلك مع 
اضطراب انفصام الشخصية الذي 
يعاني منه 23 مليون شخص وهو 

ما يزال محّط وصم شديد.
إضفاء نوع من اجلاذبية على بعض 

األمراض ليس باألمــر اجلديد لكن 
فيه إشكالية

وبالرغــم مــن جهــود النجــوم 
لرفــع الوعي بشــأن االضطرابات 
النفســية، ما يزال الطريق طويال 
في هذا اجملــال خصوصا أن البضع 
يعتبر أن هــذه االختالالت جزء من 

حياة املشاهير.
ويقول فيليب أوســالندر األســتاذ 
احملاضر في أســاليب التواصل في 
معهد جورجيــا للتكنولوجيا في 
الواليات املتحدة إن »إضفاء نوع من 
ليس  األمراض  بعض  على  اجلاذبية 
باألمر اجلديد لكن فيه إشكالية«، 
السائدة  النمطية  بالصورة  مندداً 
عــن الفنان الذي يحلــو له تدمير 

نفسه.
وهو يضيــف أن »اجملتمــع يتقّبل 
ضمنــا فكرة دفع ثمــن غال على 
للموهبة  الشــخصي  الصعيــد 
ســيء  مفهوم  لكنه  اإلبداعيــة 

العاقبة«.
الوعي بهذا الشأن، أطلقت  ولرفع 
نهاية  إنســتغرام في  حملة على 
يناير لتحطيم العدد القياسي من 
تعليقات اإلعجاب الذي ســجلته 

صورة لكايلي جينر.
وقــد حطمت صــورة احلملة وهي 
الرقم  تتشــّقق قشــرتها  بيضة 
وحتيل  أيام.  في بضعة  القياســي 
هذه الصــورة إلى مواقع جمعيات 

تعنى بالصحة العقلية.
5 آالف  وبفضل هذه البيضــة، زار 
»منتــل هيلث  شــخص صفحة 
رئيــس هذه  أميــركا«، بحســب 

اجلمعية بوب غونفريدو.

عالج األمراض النفسية في الواقع
يختلف عن طريقة األفالم السينمائية

نجوم هوليوود يتحدثون علنا عن اضطرابات نفسية يعانون منها
                 كربالء على موعد مع أكبر مهرجان سينمائي 

الســينمائي  النهج  التحضيرية ملهرجان  اللجنــة  أعلنت 
الدولي اخلامس عن االفالم الفائزة باملشاركة في املهرجان.

ومن املقــرر ان تطلق فعاليات املهرجان في نيســان املقبل 
برعاية مجموعة قنوات كربــالء الفضائية التابعة للعتبة 

احلسينية املقدسة في مدينة كربالء املقدسة.
وقال مدير املهرجان اخملرج حســنني الهاني في بيان للعتبة 
احلســينية املقدســة، ان »جلنة التحكيم اســتكملت فرز 

االفالم التي ستشارك في املهرجان السينمائي«.
واوضح »بلغ عــدد االفالم الفائزة ٥٣ فلمــا من أصل ٣٠٠٠ 

مشاركة من ١٢٠ دولة عربية واجنبية«.
وأشــار الى انه ، مت تقســيم االفالم على ثالثة محاور، محور 
االفالم الروائية والبالغ عددها ٢٧ و الوثائقية ١٢ واالنيميشن 
١٤ باالضافــة الى ثالث مشــاركات  خارج املســابقة وهي 
افالم العرض«.واكد الهاني ان »النتائج ســتعلن يوم افتتاح 

املهرجان في االول من نيسان«.
في الســياق ذاته ، قال الدكتور مفيد سليمان الذيب رئيس 
جلنة فرز واختيار األفالم إن »ما مت ملســه في اثناء مشــاهدة 
االعمال هي العاملية التي تتميز بها االفالم والقبول الواسع 
من شتى الدول واالفكار االنسانية والثقافية والتربوية التي 

حتملها االعمال«.
واملؤمل ان تشــارك شخصيات فنية واكادميية من شتى دول 

العالم في فعاليات املهرجان.
منر أسود في فخ الكاميرا ألول مرة منذ قرن

رصــدت كاميرا مصــور محترف منرا افريقيا أســود، في اول 
ظهور للحيوان شديد الندرة أمام عدسة الكاميرا منذ اكثر 

من قرن.
وعرضت الصورة املذهلة التــي التقطها املصور البريطاني 

بورارد لوكاس في منتزه »اليكيبي« للحياة البرية بكينيا.
وكان املصور قد التقى عدداً من السكان احملليني الذين حتدثوا 
عن وجود احليوان في املنطقة. وأشاروا إلى آثاره، وفي مرحلة 
الحقة، قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار 

احلركة وميكن االتصال بها بشكل السلكي.
وبعدما انتظر من دون جدوى خالل األيام األولى، فوجئ املصور 
بصيد العدسة، بعد فترة قصيرة، وقال في تصريح صحفي، 
إنه كاد ال يصــدق األمر في بداية األمــر، والصور اخذت في 
ساعة متأخرة من الليل، عندما جتول الفهد برفقة فهد آخر 

في السهول الكينية.
وأضاف أنه استغرق في التفكير لعدة أيام قبل أن يتأكد بأنه 
استطاع فعالً أن يحقق حلمه الطويل عبر رصد احليوان الذي 

اختفى عن العدسات لعقود طويلة.
ويقول خبراء في شؤون احلياة البرية إن عدة منور سوداء تعيش 
في غابات إفريقيا، لكن آخر صورة التقطت لنمر أسود كانت 
فــي العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ســنة 1909.ويعتقد بأن 
هذا النــوع من الفهود يعيش في الغابــات الكثيفة، حيث 

يساعدها لونها الداكن على التخفي عن أعني أعدائها.
حتذيرات من اصطحاب االطفال املوبايل في غرف نومهم

نشــرت صحيفــة »آي« البريطانية، تقريراً عــن مضار أخذ 
األطفال لهواتفهــم الذكية لغرف نومهم ليالً وخالل تناول 

الوجبات الغذائية.
وقال التقريــر إنه يتوجب على اآلباء منــع أوالدهم من أخذ 
هواتفهــم الذكية إلى غرف نومهم ليالً وكذلك خالل تناول 
الوجبــات الغذائية مع العائلة بحســب كبير املســؤولني 

الطبيني في اململكة املتحدة.
وأضاف أن كبير األطبــاء قال إن »التكنولوجيا قد تكون أمراً 
رائعاً، إال أن االســتعمال الكثير لهــذه الهواتف الذكية قد 

ملونشريط

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
ال يكاد يخلو متجر فــي أي مكان بالعالم من 
أحد منتجات شــركة كوكاكوال للمشروبات 
الغازيــة، إال أن هناك بعض الدول القليلة التي 
ال ميكن أن تتوفر فيها هذه املشروبات الشهيرة.

وتنفرد كل من كوريا الشــمالية وكوبا، وهما 
بلــدان شــيوعيان، في عــدم بيع مشــروبات 
كوكاكوال منذ ســنوات، بسبب توتر العالقات 
بني الواليات املتحدة، وهي بلد منشأ كوكاكوال، 

وهذين البلدين.
وبســبب احلظر التجاري الطويــل األمد الذي 
تخضع له كوريا الشمالية من الواليات املتحدة 
من العــام ١9٥٠، فإن منتجــات كوكاكوال ال 

تدخل إلى هذا البلد.

وكانــت آخر دولة قــد دخلت إليهــا منتجات 
شــركة كوكاكوال هي ميامنار في العام ٢٠١٣، 
بعد أن بدأت عالقاتها مــع اجملتمع الدولي في 

التحسن خالل السنوات القليلة املاضية.
وتســببت العقوبات التجارية األميركية على 
ميامنــار، بســبب الطبقة العســكرية التي 
حكمت البالد من ١96٢ إلــى ٢٠١١، في حظر 
دخول الشركة األميركية إلى أسواق هذا البلد.

وبدأت كوبا في حظر دخول منتجات كوكاكوال 
إلى أراضيها بعــد بدء الزعيــم الراحل فيدل 
كاســترو عام ١96٢ تأميم الشركات األجنبية 
العاملة على أراضي البالد، ومن ضمنها شركة 

كوكاكوال.
وكانــت كوبا واحدة من ٣ دول خــارج الواليات 

املتحدة تقوم بتصنيع وتعبئة منتجات شركة 
كوكاكوال منذ العام ١9٠6، قبل أن يتم حظرها 
في البالد بعد التأميم مطلع ســتينيات القرن 

املاضي.
ودخلت منتجــات كوكاكوال إلــى الصني في 
العــام ١9٧9، بعد ١٠ ســنوات من املفاوضات، 
وفي العام نفسه دخلت إلى االحتاد اجلمهوريات 
الراعي  باعتبارها  الســوفياتية  االشــتراكية 
الرسمي لبطولة العالم للهوكي على اجلليد.

وفي أملانيا الشــرقية سابقا، ســلم موظفو 
شــركة كوكاكوال علب مشــروبات مجانية 
للنــاس خالل ســقوط جدار برلني فــي العام 
١989، ودخلت املنتجات الســوق رســميا في 

العام التالي.

في كوريا الشمالية وكوبا.. ال تباع »كوكاكوال«

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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متابعة الصباح الجديد : 
حذر خبــراء فــي األمم املتحدة في 
مجال الصحة من أن أكثر من مليار 
شــخص تتراوح أعمارهم بني سن 
الـــ )12 - 35( قــد يواجهون خطر 
اإلصابة بالصمم وفقدان الســمع 

الدائم ، بسبب تعرضهم لألصوات 
املوســيقى املشّغلة  العالية مثل 

على هواتفهم الذكية. 
الســمعية  الصحة  خبراء  وأصدر 
توجيهات  التكنولوجيــا  وعلمــاء 
جديدة الستعمال الهواتف الذكية 

، تتضمن هذه  بشــكل أكثر أمانا 
التوصيــات االرشــادية الهادفــة 
ملنــع اإلصابة بالصمــم واألمراض 
املرتبطــة بــه، مثل طنــني األذن، 
االعتمــاد علــى وظائــف توفرها 
األجهزة الذكية نفســها، إذ تراقب 

املستوى الصوتي وطول الزمن الذي 
يقضيه املستعملون  في االستماع 

للموسيقى.
 وفــي مؤمتر صحفي فــي جنيف، 
للوقاية  التقنية  املســؤولة  قالت 
مــن الصمم وفقدان الســمع في 

منظمة الصحة العاملية الدكتورة 
شــيلي شــادها : ) أكثر من مليار 
من الشباب معرضون خلطر فقدان 
الســمع ، وذلك خالل االســتماع 
املستمر للموسيقى عبر سماعات 
األذن علــى هواتفهــم الذكية ، ال 

يوجد حل في الواقع غير أن نستمع 
لتفكيرنا البديهي ونسأل أنفسنا : 
بشكل  النشاطات  هذه  منارس  هل 
إلى  أنها ممارســة ستؤدي  أم  آمن؟ 
بعد  الســمع،  وفقدان  األذن  طنني 

بضع سنوات (.

خطر الصمم الدائم يواجه اكثر من  مليار انسان بسبب سماعات الهواتف الذكية

من أزقة بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة



باريس ـ وكاالت:
مونفيس  غايــل  الفرنســي  أحــرز 
املصنــف 33 عامليا لقبــه االول منذ 
أكثر من عام بفوزه على السويسري 
ستانيســاس فافرينكا املصنف 68 
عامليا 6-3 و1-6 و6-2 في ساعة و44 
دقيقة األحد فــي نهائي دورة روتردام 

الهولندية الدولية في كرة املضرب.
وأحــرز مونفيس اللقــب الثامن في 
نهائيــة في مســيرته  29 مبــاراة 
االحترافيــة، واألول منــذ األول مــن 
كانــون الثانــي 2018 عندمــا ظفر 
بلقب الدوحة على حســاب الروسي 

أندري روبليف.
وعــوض مونفيس خســارته املباراة 
النهائية لــدورة روتــردام عام 2016 
عندما خســر أمــام الســلوفاكي 
مارتــن كليزان، علمــا أن آخر مباراة 
نهائية لــه قبل دورة روتــردام كانت 
في تشــرين االول املاضــي في دورة 
أنفير البلجيكية عندما خســر أمام 
إدموند.وســيتقدم  كايل  البريطاني 

مونفيــس للمركــز 23 عامليــا في 
فــي تصنيف رابطــة احملترفني الذي 

سيصدر مساء امس.

ولم يبد الاعب الفرنســي منزعجا 
من اصابــة في رســغه تعرض لها 
في اليوم األول من منافســات الدورة 
الهولندية إثر تعرضه للســقوط، إذ 
جنح في كسر ارســال منافسه أربع 

مرات خال املباراة.
وكســب مونفيس اجملموعــة االولى 
بعدما كســر ارسال فافرينكا مرتني، 
لكــن األخيــر رد التحية ملنافســه 
بحسم اجملموعة الثانية سريعا 1-6.
الثالثة احلاسمة تقدم  وفي اجملموعة 
مونفيس على إرســال منافسه 1-2، 
قبــل أن يحكم قبضتــه على باقي 
األشــواط متقدما 5-2 وينقذ نقطة 

كسر ارساله في وقت الحق.
وخاض فافرينــكا، الفائز باللقب عام 
2015، أول نهائــي له منــذ وصوله 
الى املباراة النهائية لبطولة فرنســا 
املفتوحــة، ثانــي البطــوالت األربع 
الكبرى في حزيران 2017، بعدما غاب 
عن املاعب ملدة 18 شهرا اثر خضوعه 

مرتني لعملية جراحية في الركبة.
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العواصم ـ وكالت:

برشلونة،  دميبلي، العب  عثمان  أكد 
أن مبــاراة فريقه املقرر لها مســاء 
اليوم الثاثــاء ، في ذهاب الدور ثمن 
النهائــي مــن دوري أبطــال أوروبا، 
دميبلي  للغاية.وقال  صعبة  ستكون 
نقلتهــا صحيفة  في تصريحــات 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »ليون 
فريق كبيــر ميتلك العبــني مميزين، 
ومن الصعب جدا الفوز عليهم في 
مميزا،  قدموا موسما  لقد  ملعبهم، 
فازوا على الســيتي، وسان جيرمان، 
يجــب أن نكــون حذرين جــدا، وال 

نعتقد أن املباراة ستكون سهلة«.
 وأضاف: »أحتــدث في بعض األحيان 
مع أومتيتي عن ليون، يقول لي إننا 
يجب أن نكــون حذرين ألنهم فريق 
مباريات  من  الكثير  أشــاهد  كبير، 
الدوري الفرنسي، لقد قابلت بعض 
الاعبني فــي املنتخب مثل ميندي، 
فقير، موسى دميبلي، وهم أخطر ما 
ميكن«.وتابع الفرنســي: »من املهم 
التســجيل في حلظــات مهمة، أنا 
مهاجــم، ويجب أن أكون حاســًما 
أفضل  فــي  الفريق  يكــون  عندما 
حلظة، يجــب أن نركز على أهدافنا، 

نريد الفوز بكل األلقاب«.
وواصل: »الهدف الذي ســجلته في 
أتلتيكو مدريد في اللحظة األخيرة 
كان مهمــا، في ذلك الوقت لم أكن 
أعيش أوقاتًا جيدة، ميســي مرر لي 
أفكر  وأوباك قريب مني، لم  الكرة، 
كثيرًا، ووضعتها في املرمى«.وأكمل 
في  فترة عصيبة  دميبلي: »عشــت 
نوفمبر، وكنــت أجلس على مقاعد 
البدالء، لكن هذا أمر طبيعي، كلنا 
منر بأوقــات صعبة خال املوســم، 
لكني أؤمن بنفسي، وسأوصل فعل 
ما أجيده، وأن أكون حاســًما«.وعن 
إصابتــه، قال: »اإلصابــة جاءت في 
وقت كنت جيدا فيه، لكن هذه كرة 
بالتحسن،  بالفعل  أشــعر  القدم، 
واســتعدت قليــا من مســتواي، 

وأتطلع ملواجهة ليون«.

شهر  »خال  برشلونة:  جناح  وأردف 
لدينا في إســبانيا  ينايــر، يكــون 
والــدوري، ويكون  الــكأس  مباريات 
هناك الكثير من اإلرهاق، وفي شباط 
يعود دوري األبطال، لقد حققنا أداء، 
ونتائج مميزة في الدور األول، أنا راض 

جدا عن أدائنا«.
دوري  فــي  مشــاركاته  أول  وعــن 
األبطال مع برشــلونة، قال: »أتذكر 
هدفي األول فــي البطولة ألنه كان 
في أول مشــاركة مع الفريق أيضا، 
كان وقتها من املهم التسجيل مع 
الفريــق، والتأهل، أمــا بعد الهزمية 

في روما شــعرنا بخيبة أمل كبيرة، 
بعــد أن لعبنا مباريــات رائعة أمام 

تشيلسي«.
باإلشــادة  تصريحاتــه،  واختتــم 
ليونيل ميسي،  األرجنتيني  بالنجم 
قائــا: »هــو عظيــم، ويجعل كرة 
القدم أسهل، أعطي له الكرة، وهو 
يفعل أشياء عظيمة، عندما يكون 
في امللعب يصبح األمر أســهل لنا، 
في  عليه  يركــزون  املنافســني  ألن 

الغالب، ويعطينا متريرات مميزة«.
من جانب اخر، قــال الكرواتي نيكو 
ميونخ  بايــرن  مــدرب  كوفاتــش، 

فريقه متســاوية  إن فرص  األملاني، 
اإلجنليزي،  ليفربــول  مضيفــه  مع 
فــي دور الـ16 بدوري أبطــال أوروبا.

ويحــل بايــرن ميونــخ ضيًفا على 
ليفربول، وصيف النســخة املاضية 
اليوم  مساء  األوروبية،  البطولة  من 
الثاثــاء، فــي ذهــاب دور الـ16 من 

»التشامبيونزليج«.
فــي تصريحاته  وأوضح كوفاتش،   
جمللة »كيكر«، أنه يعلم أن الضغوط 
كبيــرة على الرغم مــن أن هذا هو 
الــذي يقــود فيه  األول  موســمه 
هنا  »نحن  الكرواتي:  الفريق.وأضاف 

للفــوز باأللقاب. هذا ما يجب فعله 
في بايرن ميونــخ«. ويأمل كوفاتش، 
فرانكفــورت  آينتراخــت  مــدرب 
السابق، أن يكون هناك تقييًما عاداًل 

لعمله بنهاية املوسم.
وتابــع مــدرب البايــرن: »العامــل 
احلاسم هو كيفية رؤيتنا له داخليا 
والبقاء واقعيني، التخيل سيجعلنا 
ساذجني«.ويحتل بايرن ميونخ، الذي 
توج بــدوري أبطال أوروبــا آخر مرة 
في 2013، املركــز الثاني في الدوري 
األملاني خلف بوروســيا دورمتوند، ما 
يهدد العماق البافاري باخلروج خالي 

الوفاض هذا املوسم.
إلــى ذلــك، تبقــى لعبــة األرقام 
مشتعلة بني جنوم الدوريات األوروبية 
املوســم  طوال  الكبرى  اخلمســة 
اجلاري، في ظل التألق الافت لنجوم 
الصــف األول في القــارة العجوز، 
وتهديــد هيمنــة الثنائــي ليونيل 
رونالدو، على  ميسي وكريســتيانو 

االجنازات الفردية.
»ســكواكا«  شــبكة  ونشــرت 
اشــتعال  إلى  تشــير  إحصائية، 
احلذاء  علــى  الثاثية  املنافســة 
الذهبــي ألفضــل هــداف فــي 
دخول  بعــد  األوروبية،  الدوريــات 
مبابي  كيليان  الفرنســي  املتألق 
مهاجم باريس سان جيرمان، على 
خط املنافســة بقوة، مع ميسي 

ورونالدو.
الثاثي ســاهم في  أن  وأوضحت 
25 هدفاً على األقــل، مع األندية 
الثاثة فــي بطولة الــدوري هذا 
املوســم، ليتربع كل منهم على 
عرش املســابقة احمللية، وإن بقيت 
األفضليــة قارياً مليســي بفارق 3 
أهداف فقط أمام ماحقيه.وذكرت 
أن جنم برشلونة )31 عاماً(، سجل 
حتى اآلن، في الدوري اإلسباني 22 
هدفاً، وصنع 10 لزمائه، في 1797 
دقيقة لعب بالليجا، ليقود الفريق 

الكتالوني إلى قمة الترتيب.
الــدون  يتخلــف  لــم  بــدوره، 
البرتغالي )34 عاماً(، عن ممارســة 
هوايته املفضلة في زيارة شــباك 
املنافسني، بعدما سجل 19 هدفاً 
 8 البيانكونيــري، وصنع  بقميص 
لزمائه، في 2059 دقيقة، بالدوري 
اإليطالي، الــذي يقترب يوفنتوس 
الواعد  نظرياً.واشعل  من حسمه 
الفرنســي مبابي، بطــل العالم 
مع الديوك، الصــراع على اجلائزة 
 19 على  وقــع  بعدما  األوروبيــة، 
 1413 6 لزمائه، في  هدفاً، وصنع 
دقيقة بالدوري الفرنسي، ليشكل 
مثلثاً هجومــاً مرعباً رفقة نيمار 
وكافانــي، ويقــود بــي إس جي، 

للسيطرة على قمة الليج أ.

كوفاتش: حظوظنا متساوية مع ليفربول في دوري األبطال

ديمبلي يحذر من ثالثي ليون.. ويكشف عن هدايا ميسي

دميبلي في مباراة سابقة

أنقرة ـ وكاالت:
جنح الدولي املصــري محمود حســن »تريزيجيه«، 
صانع ألعاب فريق قاسم باشا، في هز شباك ضيفه 
جالطة سراي، ألول مرة، خال لقاء الفريقني، مساء 
أول أمــس، في اجلولة الـ22 من الدوري التركي لكرة 

القدم.
وسجل تريزيجيه هدف أصحاب األرض، من ركلة حرة 
على حدود منطقة اجلزاء فــي الدقيقة 14، نفذها 
داخل الشــباك، ليحرز الهــدف األول له في مرمى 
جالطة ســراي، بعد 3 مواجهات ســابقة.. وارتبط 
اســم تريزيجيه، باالنتقال إلى نادي جالطة ســراي 
في شهر كانون الثاني املاضي، لكن املفاوضات باءت 
بالفشل في ظل متسك قاسم باشا ببقاء املصري، 
واملغاالة في تقدير املقابل املادي للتخلي عن خدمات 

الاعب.
وسجل تريزيجيه هدفه السادس في الدوري التركي 
هذا املوسم، ليكســر صياماً طوياً عن التهديف، 
منذ أن أحرز في مرمى بورصا ســبور، باجلولة الـ12 

من البطولة، يوم 11 تشرين ثان املاضي.

القاهرة ـ وكاالت:
أقيمــت أول أمس مراســم قرعة بطولــة البحر 
املتوســط لشــباب كرة اليد، ببور سعيد، بحضور 
اللجنة املنظمة الحتاد املتوسط، وعبده عبد الوهاب 
مدير البطولة ومندوبني املنتخبات الـ12 املشاركة.

وجــاءت نتيجة القرعــة إلى تقســيم الفرق إلى 
مجموعتني، تتكــون األولى مــن املنتخب املصري، 
وفرنســا واإلمارات وإيطاليا واملغــرب وتركيا، وتقام 
مبارياتها بصالة املدينة الرياضية ببو رسعيد، بينما 
تتكون اجملموعــة الثانية التى ســتلعب فى صالة 
كلية تربية رياضية بجامعة بور ســعيد في مدينة 
بورفؤاد، مــن منتخبات ليبيا وتونــس ومونتنيجرو 
والســعودية ورومانيا واجلزائر.وستبدأ مباريات اليوم 
األول في التاســعة من صباح اإلثنــني، على النحو 
التالي: اجملموعة األولى: اإلمارات وفرنسا في املباراة 
األولى، ثم إيطاليــا واملغرب، ومصر وتركيا.اجملموعة 
الثانية: ليبيا وتونس فــى اللقاء األول، ومونتنيجرو 
والســعودية، ورومانيــا واجلزائر.فــي حــني يلتقى 
املنتخب املصري مع شقيقة املغربى فى السادسة 

مساء، بلقاء االفتتاح الرسمى.

تريزيجيه يفك عقدة 
جالطة سراي ألول مرة

12 منتخبًا في بطولة 
شباب يد البحر المتوسط
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مدريد ـ وكاالت:

اإلسبانية،  )الليغا(  صفحة  احتفت 
األحــد، علــى نحو الفــت، بالدولي 
املغربي ياسني بونو، بعد أدائه الكبير 
خال املواجهــة التي جمعت فريقه 
جيرونا مبستضيفه ريال مدريد، على 

ملعب البيرنابيو.
واحتفــت صفحة »ال ليغــا« ببونو 
في مناســبتني، حيــث عمدت في 
فيديو  بنشــر مقطــع  أول  احتفاء 
لتصدي حــارس املرمى املغربي لكرة 
هدف محقــق، بعد انفــراد جمعه 
ريال مدريد،  بلوكاس فاسكير العب 
مع تعليق، نقرأ فيه: »شــاهد هذه 
املراوغة الرائعة لـ«لوكاس فاسكيز« 
والتصدي اخلرافــي للحارس املغربي 

»ياسني بونو««.
ذلك،  بعد  )الليغــا(،  وعادت صفحة 
لترفق صورة لبونو بتعليق بالعربية، 
نقرأ فيه: »من حقكــم أن تفتخروا 

بهذا احلارس الكبير«.
وجنح جيرونــا في قلب الطاولة على 

ريال مدريــد، إذ بعد أن كان متخلفا 
في  كاســيميرو  ســجله  بهــدف 
الدقيقة 25، اســتدرك األمر وسجل 
هدفني، من توقيع كريسيان ستواني، 
من ضربة جــزاء فــي الدقيقة 65، 
الدقيقة  بورتوغيس في  وكريستيان 

75، مكناه من خطف نقط املباراة.
املســتديرة، من  وتفاعــل عشــاق 
متتبعي البطولة اإلسبانية، بشكل 
املتواصــل لبونو،  التألق  الفت مــع 
مشددين على أن تصدياته هي التي 
جعلت منــه واحدا »مــن عمالقة 
إنه  احلراس«، فيما قال عنــه آخرون 
»فخر العرب« و«حارس كبير« و«ممتاز 
هذا احلارس« و«نعم إنه من عمالقة 

احلراس«.
وأكد بونو توقعات عدد من التقنيني 
املغاربــة الذين تنبؤوا لــه، وهو بعد 
فــي الفئات الســنية، ســواء في 
فريــق الوداد الرياضــي البيضاوي أو 
الفئات الســنية للمنتخب املغربي، 
زاهر في مركزه، مشددين  مبستقبل 
علــى أن مؤهاتــه ميكن تســعفه 
في إعادة كتابة قصــة جناح حارس 

مغربي آخر، ســابق، هو بادو الزاكي، 
الذي لعب ملايوركا اإلسباني، ما بني 
1987 و1992، حيــث بصم على أداء 
ملفت جعله من كبار حراس مرمى 
)ال ليغا(، بعد أن ســطع جنمه رفقة 
الــوداد الرياضــي واملنتخب املغربي، 
الذي نال احترام العالم في مونديال 

مكسيكو 1986.
ولد بونــو مبونريــال الكندية، في 5 
أبريل 1991، وهو يحمل اجلنســيتني 
مســيرته  بدأ  و  والكندية.  املغربية 
الكروية من املغرب، رفقة فريق الوداد 
الرياضي، الذي ســيحرس شــباكه 
في إياب نهائــي دوري أبطال أفريقيا 
ضد الترجي التونسي في 2011، في 
ســن الـ21، كما تــدرج في صفوف 
مختلف املنتخبات السنية للمغرب، 
قبل أن يخوض أول لقاء رسمي رفقة 
بوركينا  منتخب  ضد  األول  املنتخب 
فاصو، فــي 2013، حتت قيادة املدرب 
رشــيد الطاوســي، بعد أن كان قد 
انتقل، في 2012، إلى أتلتيكو مدريد، 
إلى فريق   2014 الذي ســيعيره في 
سرقسطة بالقسم الثاني، وينتقل، 

بعد موسمني، إلى جيرونا الذي حقق 
معــه الصعود إلى قســم األضواء، 
حيــث ســيواصل مســيرة التألق 
املتتبعني وعشاق  أنظار  إليه  ويلفت 

املستديرة.
وحتول بونــو، في فريقــه احلالي، إلى 
حارس أول مبردود مؤثر، مراكماً اإلشادة 
من طــرف مختلــف املتتبعني، وهي 
اإلشــادة التي زادت بعد األداء املبهر، 
الــذي بصــم عليه خــال مواجهة 
الدورة  حلســاب  لفالنســيا،  فريقه 
الـ11 من )ال ليغا(، حيث أنقذ شباكه 
من 9 أهداف محققة، الشــيء الذي 
مكن فريقه من العودة بفوز ثمني. بل 
إن مدربه أوزبيو سكريستان لم يجد، 
بعــد نهاية هذا اللقــاء، خال املؤمتر 
الصحافــي، إال أن ينوه باملردود املثالي 
للحارس املغربي، مؤكداً أن أداءه كان 
أن يواصل كيل املديح  »مذهاً«، قبل 
لبونو الاعب واإلنســان، بقوله: »إنه 
للغاية،  إيجابيــة  عقليــة  ذو  العب 
وحياته اليوميــة مثالية، ليس فقط 
رائع، بل هــو رفيق  كحارس مرمــى 

عظيم، أيضاً«.

 )ال ليغا( اإلسبانية تحتفي بــ«التصدي الخرافي« للمغربي بونو ضد ريال مدريد
وصفته بــ«الحارس الكبير«

تقرير

بونو

مونفيس

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ بايرن ميونخ
ليون ـ برشلونة

دوري أبطال أوروبا
عمان ـ وكاالت:

األردني  املنتخــب  العــب  تــوج 
الكــردي،  شــيرجو  للجولــف، 
خــال  البرونزيــة،  بامليداليــة 

مشــاركته فــي بطولــة قطر 
العامليــة املفتوحة، التي حظيت 

مبشاركة 100 العب.
وجنــح الكــردي في حتقيــق ما 

222 ضربة أي بســت  مجموعه 
ثالثاً  ضربات فوق املعــدل ليحل 
خلــف كل من اإلجنليــزي ويليام 
شــاك الذي حل ثانياً فيما انتزع 

الدمناركي ميكيل ماتيسني لقب 
البطولة بعــد أن حقق مجموع 
ضربــات 215 ضربــة أي ضربــة 
هذه  املعدل.وتعتبر  حتــت  واحدة 

هي أول اإلجنــازات التي يحققها 
الكردي البالغ من العمر 15 عاماً 

في العام اجلديد.
الكردي يعتبر  أن شــيرجو  يذكر 

املواهــب علــى  أفضــل  أحــد 
املستويني العربي والدولي وحقق 
رغم صغر  اإلجنــازات  الكثير من 

سنه.

الكردي يظفر ببرونزية بطولة قطر للجولف

مونفيس يحرز كأس روتردام بالتنس

نيويورك ـ وكاالت:
أحرز كيفن دورانت 31 نقطة، وفاز 
بجائزة أفضــل العب، بعد تفوقه 
على يانيــس أنتيتوكومبو، ليقود 
فريق ليبــرون للفوز 178-164 في 
مباراة كل النجوم 2019 في دوري 
للمحترفني  األمريكــي  الســلة 

الليلة املاضية.
قدراتهمــا  الفريقــان  وأظهــر 
أمــس األول، إذ حاول فريق ليبرون 
تصويــب 90 رمية ثاثيــة، وكان 
العــدد اإلجمالــي للفريقني في 
محاولة.  168 الثاثيــة  الرميات 
وساعد دورانت، فريق ليبرون على 
االنتصــار بثاثية قبــل دقيقتني 
علــى النهاية، ليمنحــه التقدم 

.160-171
وتصــدر أنتيتوكومبــو، قائمــة 
املســجلني في املباراة، وســجل 

20 نقطة فــي النصف األول من 
اللقاء في طريقه إلنهاء املواجهة 
وفــي رصيده 38 نقطة.وشــارك 
ضيفا الشــرف ديرك نوفيتسكي 
ودوين ويــد، قبــل 58 ثانية على 

نهاية الربع األول.
ثاثيـة  نوفيتسكـــي،  وسجـل 
مـــن اجلنــاح األميـــن فــي أول 
استحـــواذ هجومــي لــه على 
من  أخرى  ثاثية  وأحـــرز  الكـرة، 
اجلنـــاح األيســر فــي الهجمة 
التاليــة، ليمنــح فريــق يانيس 
الربع  بداية  قبــل   37-53 التقدم 
الثاني.وأضــاف الاعــب األملاني، 
ثاثية أخرى في الدقيقة التاسعة 
من الربع الثاني، وأحرز تسع نقاط 
فـــي اجملمـل مـن ثـــاث رميات 
مـن  األول  النصـف  خـال  ثاثية 

اللقـاء.

ليبرون يقهر يانيس في 
دوري السلة األمريكي



بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضية بالكرة الطائرة 
على منصبــن في اللجان الفنية 
لالحتــاد املركزي بالكــرة الطائرة، 
ويأتي اختيــار مدير املركز الوطني 
للموهبة الرياضية، عالء شــاكر، 
إلى منصب رئاسة اللجنة الفنية 
في احتاد اللعبة دليل على العطاء 
في  شــاكر  يحققه  الذي  املتميز 
إدارتــه ملفصل العمــل في املركز 
الوطني للموهبة الرياضية بالكرة 
املركز  الطائــرة، كما فاز مــدرب 
الوطني الدكتور، عالء عبد الرضا، 
التطوير في احتاد  بعضوية جلنــة 

الكرة الطائرة املركزي.
يشار إلى ان املركز الوطني لرعاية 

املوهبة الرياضيــة يضم كفاءات 
اخلبرات  متلــك  متميزة  تدريبيــة 
العليا،  االكادمييــة  والشــهادات 

وقدم املركز الوطنــي العديد من 
الالعبــن الشــباب إلــى االندية 

واملنتخبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ميلك املوهوب سجاد طالب، مؤهالت 
فنية جيــدة في رياضة التايكواندو، 
املركز  وهــو عنصر ضمــن فريــق 
الرياضية  املوهبــة  لرعاية  الوطني 
بالتايكوانــدو فــي دائــرة شــؤون 
سجاد  الالعب  واحملافظات.  األقاليم 
مواليــد 2007، تلميــذ في الصف 
حتقيق  يتمنى  االبتدائي،  الســادس 

االســتحقاقات  في  ايجابية  نتائج 
البرونزي  املقبلة، بعد فوزه بالوسام 
الرياضية  املوهبة  نزاالت بطولة  في 
االخيرة في منافسات وزن 36 كغم.

يتابــع البطــل األردني احمــد ابو 
الغــوش، والكوري اجلنوبــي لي داو 
ملنتخبات  اللعــب  طموحاته  هون، 
الفئــات العمريــة واللعــب لنادي 

الشرطة بالتايكواندو مستقبال.

سجاد طالب.. موهوب بالتايكواندو

الناصريةـ  كاظم العبيدي:
اختتمــت بطولة شــركة نفط 
ذي قار الكروية للرواد والشــباب 
ملعب  علــى  الكرة  بخماســي 
الشــركة مبشــاركة 34 فريقــا 
حيث  والشــباب،  الــرواد  ميثلون 
ســميت البطولة باسم املرحوم 
رعاها  والتــي  جــودة  عبد  عماد 
مديــر عام الشــركة علــي وارد 
حمــود ، الذي قال: اننــا داعمون 
والرياضين كونها  للرياضة  دائما 
جزء مهم من صلب عملنا وانها 
ثقافــة توحــد اجلميــع ،واضاف 
لقد وضعنا شــعارا للبطولة هو 
مؤكدا  توحدنا"  ثقافة  "الرياضة 
يقدمون  الذين  بالشــباب  فخره 
واالجناز  االداء  في  رائعا  مســتوًى 
طيلــة هــذه البطولة ،وشــكر 
للبطولة  املنظمــة  اللجنة  وارد 
بالتنظيم  الظهارها  سعت  التي 
املميز الذي يتناســب مع رياضة 
احملافظة ,وكذلك املدربن واحلكام 

والالعبن .
فيما اكد الكابــن محمد خالد 
الرياضية  لطيف رئيس الوحــدة 

في الشركة : ان عدد فرق الشباب 
21 فريقا فيما كان عدد الرواد 13 
و حصد فريــق هيأة الغراف لقب 
بطولة الــرواد فيما حقق احلقول 

املركز االول للشباب .
بينما اشــار الزميل كرمي اجلنديل 
يلعبه  الــذي  الكبير  الــدور  الى 
الرياضي فــي نقل كل  االعــالم 
الرياضية  االخبــار والنشــاطات 
التي تخص شــركتنا مشيرا الى 

التعاون الوطيد بن قسم االعالم 
املقروءة  االعالمية  واملؤسســات 

واملرئية واملسموعة .
 وفي نهاية البطولــة وزع  املدير 
تقديرية  وشــهادات  دروعا  العام 
للفرق املتفوقة وبعض الزمالء من 
مدراء الهيات واالقسام والشعب 
البطولة  بتنظيم  ساعدوا  الذين 
لتكرمي  اضافة  وســعوا إلجناحها 

ضيوف الشركة.

بغداد  ـ حسين الحلفي:

عقد االحتــاد العراقــي املركزي 
القدم صباح أمس، مؤمتراً  لكرة 
صحفياً حضــر من خالله املدير 
الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي 
كاتانيــش وعــدد من وســائل 
، جاء  والعربية  العراقية  االعالم 
ذلك للحديث عن اسباب خروج 
املنتخــب الوطني مــن بطولة 
اسيا والتي اختتمت مؤخراً في 

االمارات .
وبــن املدير الفنــي للمنتخب 
الرسالة  بأن   ، الوطني كاتانيش 
الى بعثها الى الشعب العراقي 
قبل بطولة اسيا كانت واضحة 
للغاية وهي اعتبار بطولة اسيا 
هي محطــة لألعداد لتصفيات 
الــى  املؤهلــة  العالــم  كأس 
مونديال قطر 2022 ، مشيراً في 
الوقت ذاته الى » ان فترة االعداد 
لم تكــن كافية لدخــول غمار 

هذه البطولة .
وقال أن من حق الشارع العراقي 
واجلماهيــر واالعــالم باملطالبة 
بتحقيــق الفــوز واالنتصار في 
املباريات ، ونحن جعلنا هذا االمر 
امامنــا بالرغم من الضغوطات 
الكبيــرة التي رافقت مســيرة 
املنتخــب خالل البطولــة ، وانا 
اعلم مدى الغضب الكبير الذي 
تولد في الشارع العراقي بسبب 
اخلروج لكننــا وضحنا االمر في 
املنتخب  املشــوار مع  مستهل 

ادوار  الــى  الوصول  بصعوبــة 
متقدمة في البطولة االسيوية 

.
واكد مــن خــالل حديثه حول 
االجتماع الــذي عقد يوم امس 
مع جلنة املنتخبــات بأن مثمراً 
وحيــث   « وصفــه  » حســب 
اللجنة  من  املقترحــات  تبادلنا 
فــي ســبيل تطوير مســتوى 

املنتخب خــالل الفترة املقبلة ، 
كان احد مقترحاتي هو تقليص 
اندية الــدوري الى عدداً اقل من 
احلاليــة ، وان املنتخــب بحاجة 
الى وجوه جديدة سنعمل على 
اســتدعاءها خالل قــادم االيام 
وزجهم في املباريات الودية التي 

ستقام في » الفيفا دي » .
واوضح بخصوص الدوري املمتاز 

مــن مالعب  التحتية  والبنــى 
ومنشــأت رياضية هو امر مهم 
في  املســاهمة  فــي  للغايــة 
ومتابعة  الرياضــي  الواقع  رفع 
الــدوري محور ضــروري لعملنا 
وانا ســأتواجد من اجل اضافة 
اسماء جدد على قائمة املنتخب 
وقد كلفت املساعد احمد خلف 
للحضــور الى بعــض املباريات 

الى  والعودة  اجازتي  انتهاء  حلن 
الالعبن  على  لألشــراف  بغداد 
اختيار  قبل  املكثفــة  واملتابعة 

االسماء .
ورد كاتانيــش على ســؤال احد 
االستقرار  غياب  بأن  الصحفين 
في  التشــكيلة  ناحيــة  مــن 
كون  امــر طبيعــي  املنتخــب 
الى تغييرهم  الالعبن بحاجــة 

مــن مبــاراة الى اخرى بســبب 
التعــب واالجهاد ونحــن عملنا 
على اجراء بعض منها ولم تكن 
وان   ، جذرية بل كانــت طفيفة 
كل مبــاراة يخوضهــا املنتخب 
هي مختلفــة على االخرى ، وقد 
اعملنا على احــداث التوازن في 

صفوف الالعبن .
الرياضي  االعالم  دور  وحتدث حول 
في مســاندة الالعبن واملنتخب 
بأنه كأن ســلبياً نوعاً ما لكون 
شــكلها  التــي  الضغوطــات 
االعالم على الوفد العراقي كانت 
كبيرة للغاية ، وانا لم اطلب من 
اي جهــة اعالمية مغــادرة مقر 
املنتخب بالرغــم من تواجدهم 
املســتمر فــي الفنــدق طيلة 
بأن  اســتغراب  ولدي   ، البطولة 
االعالم العراقي فقط من يتواجد 
داخل مقر اقامة منتخبهم على 
لم  فأني  املنتخبات  باقي  عكس 
ارى اي اعالمــي فــي مقر اقامة 

منتخبهم خالل البطولة .
متابعة  بشــأن  حديثه  واختتم 
احملترفن املتواجدين خارج العراق 
حيث اكد بوجود كشــاف يتابع 
كل صغيــرة وكبيــرة عن هؤالء 
الالعبن ويرصد حتركاتهم ونحن 
سنعمل على استدعاء الالعبن 
االفضــل خالل االســتحقاقات 
املقبلة من خــالل االعتماد على 
ترصد  التــي  الفيديو  اشــرطة 
ألينــا لتقييم اداءهــم من اجل 
املدة  الوطني في  املنتخب  متثيل 

املقبلة.

في مؤتمر صحفي عقد أمس 

اتحاد الكرة يناقش أسباب اإلخفاق اآلسيوي مع السلوفيني كاتانيش 
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أربيل وكربالء تضيفان 
بطولة غربي آسيا

واسط وبابل أول 
المنتخبات بالقوة البدنية

محافظة بغداد تتفقد 
مديرية شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخلت اســتعدادات العراق الســتضافة بطولة احتاد 
غربي آســيا الـ9 لكرة القدم، والتي ستقام الصيف 
املقبــل، على مالعب أربيل وكربــالء، في مرحلة اجلد.

وتقام البطولة مبشاركة 8 منتخبات هم: العراق )البلد 
املضيف(، األردن، فلســطن، لبنان، ســوريا، الكويت، 
البحرين واليمن.. وقام وفد من احتاد غرب آسيا يتقدمه 
املشــرف العــام للبطولة أحمد قطيشــات، ومديرة 
الشؤون اإلدارية عروبة احلســيني، ومديرة املسابقات 

عبير الرنتيسي بزيارة العراق.
وتواجــد الوفد في ملعب فرانســوا احلريري في أربيل 
بحضــور رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم عبد اخلالق 
مســعود. وتفّقد الوفد امللعــب واملرفقات اخلاصة به 
كغــرف املالبس، املنصة واملنطقــة االعالمية إضافة 
الى مالعب التدريب في أندية كل من برايتي وهندرين 
ومشــروع الهدف. ومت كذلك الكشــف على عدد من 
الفنادق في احملافظة، للوقوف على مدى اســتعدادها 
الســتضافة هذا احلدث الكــروي، واختيار األفضل مبا 

يضمن ظهور البطولة بأفضل صورة ممكنة.
 وأبدى االحتاد املركزي استعداده التام وتعاونه الكامل 
للخروج بأفضل النتائج وهذا ما أشــار اليه مسعود 
خالل زيارة ملعب أربيل، معرباً عن سعادته باستضافة 

أهم بطوالت غربي آسيا بعد رفع احلظر عن العراق.

بغداد ـ محمد مخيلف*
اختتمــت بطولــة العراق بالقــوة البدنيــة )بدالت( 
أمس االول والتي اقيمت فــي قاعة رفع االثقال بوزارة 
الشــباب والرياضة بالعاصمة بغداد ولكافة الفئات 
)الناشئن والشــباب واملتقدمن(, وشهدت البطولة 
مشــاركة عدد كبير من منتخبــات احملافظات حيث 
اشــترك في هذه البطولة ثالثة عشر منتخباً ميثلون 
البصرة وبغداد والديوانية والنجف االشــرف وميسان 
وواســط وبابل وديالى ونينوى وكركوك وكربالء واربيل 

والسليمانية.
في النتائج الفرقية للبطولة لفئة الناشــئن حقق 
منتخب واســط املركز االول وجمــع 57 نقطة , وجاء 
منتخب النجــف باملركز الثاني برصيد 54 نقطة , اما 
املركز الثالث فكان من نصيب منتخب بابل وجمع 47 
نقطة , ولفئة الشــباب عزز منتخب واسط موقعة 
في الصدارة وحقق املركز االول بعد ان جمع 60 نقطة 
, وحل منتخب النجــف ثانيا برصيد 46 نقطة , وجاء 
منتخب كركــوك باملركز الثالث برصيــد 40 نقطة , 
اما في فئــة املتقدمن حقق منتخب بابل املركز االول 
برصيد 50 نقطة, وحل منتخــب ديالى باملركز الثاني 
وجمــع 46 مقطة , اما املركز الثالث فكان من نصيب 

منتخب النجف بعد ان جمع 44 نقطة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوة البدنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
زارت جلنة الشــباب والرياضة فــي مجلس محافظة 
بغداد مديرية شــباب الصدر صباح اول أمس لالطالع 
على واقــع عمل املديريــة ومت مناقشــة العديد من 
املواضيــع الهامة مــع مدير شــباب ورياضة مدينة 
الصدر السيد حسام اجلزائري منها موضوع االستثمار 

وااليرادات وقضية املالعب واملسابح.
وقد طالب اجلزائري من الوفد التشــريعي في مجلس 
محافظة بغداد بســن وتشريع قوانن تخدم الشباب 
والرياضة وتوســيع صالحيــات مديــري املديريات مبا 
يتناســب مع العمل كون املديريات الزالت تعمل وفق 
الصالحيات الســابقة لوزارة الشــباب والرياضة وقد 
طالب باصــدار هويات للموظفن مــن قبل احملافظة 
بعدها مت مناقشة مشروع ملعب احلبيبية وما وصلت 
اليه نسبة االجناز والفترة املقرر فيها افتتاحه وقد بن 
اجلزائري ان هنالك مطلب جماهيري من قبل الرياضين 
فــي مدينة الصدر بتســمية امللعــب مبلعب مدينة 
الصدر الدولي وقد صوتــت احلكومة احمللية على ذلك 
وقد ابدت اللجنة اســتعدادها بتذليل كافة العقبات 

التي تواجه عمل املديريات.
تألفت جلنة الشباب والرياضة في محافظة بغداد من، 
محمود خزعل مسؤول اللجنة وحامد علي مستشار 
رئيــس اللجنة واملهنــدس يحيى علي معــاون مدير 
اللجنــة ومصطفى نزار مســؤول متابعة وقد حضر 

االجتماع مديري املنتديات وبعض مسؤولي الشعب.

جانب من املؤمتر الصحفي

علي وارد يسلم كأس البطولة

عالء شاكر وعالء عبد الرضا

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال عضو املكتــب التنفيذي للجنة 
االوملبيــة الوطنيــة العراقيــة، زياد 
األوملبية تستمد  اللجنة  ان  حســن، 
احلكومة وســيادة  دعم  قوتها مــن 
الدولــة، وهــي تعمل حتــت مظلة 

احلكومة في عراقنا الواحد.
واعرب حســن عن سعادته بنيل ثقة 
اجلمعية العموميــة وفوزه بعضوية 
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية في 
دورتها اجلديدة، مؤكــداً ان انضمامه 
إلى اسرة املكتب التنفيذي، ياتي في 
ضــوء الثقة التي كســبها من إدارة 
مفاصل العمل في اسرة احتاد املبارزة 
املركزي واملســصيرة املتصاعدة التي 
حتققت لالحتاد بعد تضافر اجلهود في 
احتاد اللعبة املركزي، ليتكلل بتحقيق 
اإلجنازات والتفوق في البطوالت احمللية 

واخلارجية.
واوضح ان اجلمعية العمومية تسعى 

جاهداً إلى ضخ دماء جديدة ليلتحقوا 
االوملبية،  للجنة  التنفيــذي  باملكتب 
مبينا ان فريق األوملبية بقيادة الكابن 
رعد حمودي يتطلع لتحقيق االفضل 
في مســيرة العمل املقبلة وان تكون 
للرياضة العراقيــة مكانتها املتميزة 

في شتى البطوالت وامللتقيات.
واشاد حسن بسير عملية االنتخابات 
وافــرزت جتديد  التي اقيمــت مؤخراً 
رئيســا  رعد حمودي  بالكابن  الثقة 
ودخــول اســماء جديــدة لعضوية 
التنفيــذي، حيــث مضت  املكتــب 
مسيرة العملية االنتخابية بشفافية 
االوملبــي  اجمللــس  ممثــل  وبحضــور 
االســيوي، حيدر فرمــان، وممثلن عن 
احلكومة حيث باركوا النجاح للعرس 
عجلة  مضــي  متاملن  االنتخابــي 

الرياضة إلى امام.
بفنــدق  متــوز  قاعــة  واحتضنــت 
الشــيراتون صبــاح الســبت املؤمتر 
واعضاء  رئيــس  الختيار  االنتخابــي 
املكتــب التنفيذي للجنــة االوملبية 

رئيس  وبحضور  العراقيــة،  الوطنية 
جلنة الشــباب والرياضــة البرملانية، 
االوملبية  اللجنة  وممثل  عليوي،  عباس 
الدوليــة واجمللس االوملبي االســيوي، 
حيدر فرمان، فضال عن اعضاء الهيئة 
العامــة البالغ عددهــم 29 ممثال من 
اصــل  ٣٤  عضــوا ميثلــون الهيئة 
العامة، كما شــهد املؤمتر االنتخابي 
حضــور العديــد من الشــخصيات 
الرياضية ورجــال االعالم والصحافة 

والقنوات الفضائية.
 وصوتت الهيئة العامة باالجماع على 
عدم دخــول احتادي اجلــودو والطاولة 
ضمــن اجلمعية العموميــة، بعد ان 
قرأت الرســالة التي بعثتها اللجنة 
اعضاء  قبــل  من  الدولية  االوملبيــة 
الهيئة العامة، حيث صوت 24 عضوا 
بــكال و4 اصوات بنعــم وصوت واحد 
متحفظ بالنسبة الحتاد كرة الطاولة، 
و صــوت 28 عضوا بكال وصوت عضو 
واحد بنعم بالنســبة الحتــاد اجلودو 
وبالتالي لم يسمح لهم الدخول في 

اجلمعية العمومية.
وأفرزت صناديق االقتراع عن فوز السيد 
رعد حمودي بواليــة جديدة ملدة اربع 
سنوات، حيث حصل حمودي على ٢٨ 
صوتا، وفاز مبنصب النائب االول السيد 
فالح حســن، بعد ان حصل على ٢٧ 
صوتا، وحصل د. عبد الوهاب الطائي 
على ٢٧ صوتا ليشغل منصب النائب 
الثاني  وحصل االمــن العام للجنة، 
حيدر حســن، علــى ٢٧ صوتا، فيما 
حصــل، األمــن املالي، ســرمد عبد 
االله علــى ثقة جميع اعضاء الهيئة 
العامــة احلاضرين والبالغ عددهم 29 
، وفاز مبنصب عضوية املكتب  عضوا 
التنفيذي  كل مــن زاهد نوري، حيث 
حصــل علــى ٢٩ صوتا، وجــاء في 
لألصوات،  بالنســبة  الثاني،  الترتيب 
سالم عواد الذي حصل على ٢٥ صوتا، 
ومحمود عزيز على ٢٤ صوتا، وجميل 
عزيز على ٢٣ صوتا، وزياد حسن على 
٢١ صوتا، فيما حصل بشتوان مجيد 

على ٢٠ صوتا.

بعد فوزه بعضوية المكتب التنفيذي

زياد حسن: اللجنة األولمبية تستمد قوتها من دعم الحكومة

تقرير

تشكيلة املكتب التنفيذي للجنة األوملبية بدورته اجلديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل مدرب كرة القدم للنساء 
بالدي، ســامر ســعد،  نادي  في 
على مقعد لدراســة دبلوم كرة 
القــدم التخصصي للمحترفن 
في جامعة اليبزك األملانية، حيث 
منهاج  في  ســامر  ســينتظم 
املشــاركة  املتضمن  الدراســة 
برعاية  التي تقــام  الــدورة،  في 
احتــاد كرة القــدم األملاني، حيث 
تشــمل 600 ساعة من التدريب 
)عملــي ونظــري(، إضافــة إلى 
مشــاهدة املباريات فــي الدوري 
ومتابعة  فنيا،  وحتليلها   vاألملاني
االكادمييــات واملــدارس الكروية 

املتخصصة في أملانيا.

وقــال ســامر: انــه قــدم أوراق 
الدبلوم  في  للمشاركة  اعتماده 
القــدم، ومت قبوله  املتقدم بكرة 
واللغة.  التدريبية  لسيرته  وفقاً 
باجلامعة  ســيلتحق  انه  مبينا: 
األملانية مطلع شــهر آذار املقبل 
بهدف كسب الشهادة املتقدمة 
في علــم التدريب، وســيحرص 
على تأكيد جدارة املدرب العراقي 

بن املشاركن.
يشــار إلــى ان املدرب الشــاب 
حاصل على شــهادة املاجستير 
البدنية وعلوم  التربية  من كلية 
الرياضــة/ جامعة بغــداد، وهو 
في  التدريســية  املالكات  ضمن 

الكلية.

مدير عام شركة نفط ذي قار: الرياضة جزء 
مهم من عملنا كونها ثـقافة توحد الجميع

سامر سعد يحصل على مقعد لدراسة 
الدبلوم في جامعة اليبزك

منصبان للمركز الوطني بالكرة
 الطائرة في اتحاد اللعبة المركزي

وهو يرعى النشاطات الرياضية

سامر سعد
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يبــدو أن اجلدل الــذي أثير 
مؤخرا بشــأن املمثل ليام 
على  يؤثــر  لم  نيســون، 
إيــرادات نهاية األســبوع 
لفيلمه األخيــر "مطاردة 

باردة".
املرتبة  الفيلــم  واحتــل 
الثالثة من حيث االهتمام 
فــي الواليــات املتحــدة 
وكندا، وبلغت إيراداته 10.8 
مليون دوالر خالل ثالثة ايام 

حسب التقديرات.
وكان املمثــل البالــغ من 
تعرض  قد  عاما   66 العمر 
لهجوم حــاد بعد اعترافه 
أنه أراد يوما أن يقتل رجال 
بعد  بنحو عشوائي  أسود 
بها  قام  اغتصــاب  حادثة 

نفسه  والم  اســود،  رجل 
على ذلك.

وأضــاف قائــال: يجب أن 
التاريخ".  النــاس  يفهم 
وقــال: من يــدري كم من 
الســود قتلــوا ظلما، أو 
سجنوا وتعرضوا ألشكال 
بسبب  األذى  من  متعددة 
أن امرأة بيضــاء قالت إن 

رجال أسود اغتصبها.

صدم النجم العاملي برادلي 
عندما  جمهــوره  كوبــر 
صرح بأنه ســوف يشارك 
 shallow أغنية  تقدمي  في 
ضمن الفقــرات الغنائية 
لفئة أفضل أغنية بحفل 
الـ91، من دون  األوســكار 
بشخصية  اخلاصة  االزياء 
جاكســون مايــن التــي 
 a star قدمها فــي فليم

 .is born
وقال كوبر خــالل ظهوره 
 late ضيفــا في برنامــج

مي show مع  عال إل ا

ســتيفن  األميركــي 
ســوف  إنــه  كولبــرت، 
يقوم بتقــدمي األغنية مع 
املغنية  الفيلــم  بطلــة 
العاملية ليدي جاجا ولكن 

بشخصيته احلقيقة.

حتدثت الفنانة صابرين عن 
التواصل  عالقتها مبواقــع 
االجتماعــي "سوشــيال 
حسابها  إن  قائلة  ميديا"، 
بوك"  "فيس  موقــع  على 
خاص وشــخصي للغاية، 
مشــيرًة إلى أنه أنشــأت 
هذا احلساب على مضض، 
بعــد إحلــاح مــن أبنائها 
وأضافــت  وأصدقائهــا. 
صابريــن، خــالل مداخلة 
اإلعالمي  مــع  هاتفيــة، 
واإلعالمية  عثمان،  حسن 
مقدمي  التــالوي،  إميــان 
والبزنس":  "الناس  برنامج 
اشــعر ان الشخص عليه 
ان يكــون واعيا متاما لكل 
ما ينشــر فيه، وان يتحرى 
عــن كل خبر او شــائعة 

يتناقلها رواد املوقع.

التي  املواقف  أســوأ  وعن 
مواقع  علــى  عاصرتهــا 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
قالت: الفضائح، ال احبذها 
حتى لو كانت لعدوي، الن 
اهلل يحب الستر، هو يستر 
توجع  األمور  وتلك  الكون، 
وتؤلم وتــؤدي الى اخلراب، 
والشتائم املتبادلة، إضافة 
الى أني ضد التطاول الذي 
يحصل مــع كل فضيحة 

يتداولها الرواد.

ليام نيسون

صابرين

برادلي كوبر

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
     شــهدت البصــرة انطالق فعاليات 
ملتقى العــود العراقي الــذي نظمه 
املركــز الثقافي في جامعــة البصرة 
يومــني متتاليني وبحضور  وعلى مدار 
جميل من كبار الفنانني واملوســيقيني 

واألكادمييني من عموم البالد.
      ويعــود تاريخ آلة العود الى احلضارة 
الســومرية في العراق قبــل أكثر من 
2500 ق.م والتي ظهــرت صورها على 
األختام واأللواح الطينية لتلك الفترة.

      تخلــل فعاليــات امللتقى معرض 
للعــود يقــام ألول مــرة علــى أرض 
البصــرة مبشــاركة عدد مــن صّناع 
وقال  املدينــة،  املشــهورين في  العود 
رئيس جامعة البصرة الدكتور ســاجد 
ســعد حســن النور: املهرجــان جدد 
نهضة النشــاطات اجلامعية بلون آخر 
ومبحركات وعــي جديدة متيز بتفعيلها 
واالرتقــاء بهــا املركــز الثقافــي في 
اجلامعة، وقد اتسمت بالتنوع والتجدد 
واتساع مســاحة تأثيرها في الوسط 
اجلامعي وخارجه، مدركني بأن آلة العود 
وماحتمله من عمق وصدق لدى الشرق 
والغرب، وسيلة لتقريب الثقافات ومد 
جســور التواصل بني الشعوب، ونحن 
في جامعة البصرة نسعى الى حتقيق 
األنفتاح والتواصــل عبر قنوات عدة اذ 

يشكل هذا امللتقى أحد منافذها.
     أما الدكتــور عبدالكرمي عبود عودة 
مدير املركز الثقافي في جامعة البصرة 
للملتقى  التحضيرية  اللجنــة  رئيس 
فقــال: ان اختيار )العود( جــاء طريقا 
لهذا اللقاء األبداعي وتأكيدا دقيقا بأن 
الثقافة والفن قادران على خلق مناخات 
من الســالم واحملبة والتآخي، وتؤسس 
هــذه املناخات حراكا ثقافيا يجعل من 
حياتنا اجملتمعية مثــاال صادقا لتجاوز 
األزمات التي حتبط تطلعاتنا االنسانية 
باجتاه البنــاء والتنميــة، فكانت هذه 
بكل  يرعاها  التــي  اجلامعية  املبــادرة 
حميمية السيد رئيس جامعة البصرة 

ويتبناها فريق املركز الثقافي للجامعة 
بكل مهنية واميان وقدرة على التنفيذ. 
     تخللت الفعاليات حلقة نقاشــية 
تضمنت خمسة ابحاث، عن "الشكل 
واالســلوب في موســيقى آلة العود" 
للدكتور صالــح الفهداوي، و"التكوين 
العربية"  املوســيقية  لآللــة  البنائي 
للباحث عبد الرزاق العزاوي االمني العام 

جلمعية املوسيقيني العراقيني.
ودوره  الدين حيدر  و"الشــريف محيي 
للدكتور  بالعراق"  العود  في مدرســة 
ناصر هاشــم بدن من جامعة البصرة، 
والبحــث الرابــع بعنــوان "التقنيات 

األدائيــة في عزف العــود لدى االخوين 
جميل ومنيــر بشــير" للدكتور علي 
مشــاري، والبحــث اخلامــس بعنوان 
قراءة تاريخية في التشــكيالت اآللية 
العود  )فــرق  العربيــة  للموســيقى 
العربية أمنوذجا( للباحث سامي نسيم 
عودة من معهد الدراسات النغمية في 

وزارة الثقافة.
     يذكــر ان امللتقــى شــهد في يوم 
االفتتاح عدة فعاليات منها تقدمي درع 
امللتقــى للفنان الرائــد الراحل مجيد 
العلــي اعتــزازا بعطائه املوســيقي 
واالبداعي املعروف والذي سمي امللتقى 

باسمه، وجلسة فنية للفنان الدكتور 
علي مشاري مع كابريس علي مشاري، 
ومؤلفات  واطــوار  ســعيد،  وســامر 
وفعالية  نســيم،  لسامي  موسيقية 
لراستي جمال، وارجتال تقاسيم البّيات 
مع  كــزار،  لكاظم  عربية  مبوســيقى 
فقرة لعمــر موفق، وتوزيــع وجبة من 
الشــهادات التقديرية للمشاركني في 

اجللسة األولى.
     فــي اخلتام كرم الفنان الرائد الراحل 
الرائد  والفنــان  الشمســي،  ابراهيم 
الرائد  محمد صبيــح، وصانع العــود 

فوزي منشد.

الصباح الجديد - وكاالت:
     تصدر فيلم املغامرة واحلركة اجلديد 
باتل  أو "إليتا:  "أليتا: مالك املعركــة" 
أجنــل" إيرادات الســينما فــي أميركا 
الشــمالية مطلع األســبوع، بإيرادات 

بلغت 27.8 مليون دوالر.
     وتراجــع فيلم الرســوم املتحركة 
)ليغو موفــي 2: اجلزء الثاني( من املركز 
الثاني هذا األســبوع،  املركز  إلى  األول 
محققا إيرادات بلغت 21.1 مليون دوالر.

     واحتــل الفيلــم الكوميدي اجلديد 
الثالث،  املركــز  رومانســيا"  "أليــس 

بإيرادات بلغت 14.2 مليون دوالر.
     كما تراجع الفيلم الكوميدي "وات 
مــني وونت" أو "ما يريــده الرجال" من 
الرابع، محققا  املركز  إلى  الثاني  املركز 

إيرادات بلغت 11 مليون دوالر.
     وجاء فيلم الرعب اجلديد "عيد موت 
ســعيد لك" أو "هابي ديث داي تو يو" 

بإيرادات بلغت 9.8 مليون دوالر.

"أليتا: مالك المعركة" يتصدر إيرادات السينما األميركية

عشـرات المبدعيـن احتفـوا
 بالعـود العراقـي فـي البصـرة

احتفاء بالعود العراقي

جمال جصاني

ال شيء يســحق كرامة االنســان وتطلعاته املشروعة 
وآدميتــه، كما اجلهــل واالكاذيب واخلــوف. أركان مثلث 
الشر هذه هي من تقف خلف هذا املسلسل الطويل من 
دوائر املوت والعتمــة والركود احمليطة بنا من كل اجلهات. 
كلما تطلعت شــعوب هذه املضارب املنكوبة للنهوض 
واســترداد شيئاً مما وعدتهم السماء به "كرمنا بني آدم" 
وجدت نفســها مبواجهة القوات الضاربــة الركان هذا 
املثلث املشــؤوم. وعند التمعن جيدا بهذه االركان الثالث 
جندها تســتدعي بعضها البعض اآلخر، فال ســطوة وال 
هيمنة للخوف من دون اجلهل واالكاذيب، وال دميومة لهما 
لــوال الذعر والرعب الذي يســتوطن عقــول وارواح هذه 
القطاعات الواســعة من الضحايا وحطام البشر. على 
صخرة هذا املثلث املشــؤوم حتطمت وما زالت تتالشــى 
الغالبية الســاحقة من محاوالت النهوض والتحرر من 

أسر العبودية والذل واالستبداد.
 وجتربتنا احلالية وبعد اكثر من خمســة عشــر عاماً مما 
يفترض انها حتوالت صوب الدميقراطية واملزيد من احلقوق 
واحلريات؛ جند أنفسنا ومن شــتى الرطانات والهلوسات 
واالزيــاء جنترح برفقــة الواجهات اجلديــدة لذلك املثلث 
أشواطاً اضافية من الهزائم واخملازي على شتى االصعدة 
الفرديــة واجلمعية، وهــذا ما ال تختلف عليــه التقارير 
احمللية والدوليــة املعنية برصد حال واحــوال اجملتمعات 

والبلدان املنكوبة باالوبئة القيمية.
البنفســجية  والعبــوات  الصناديــق  لقــد هبطــت 
وملحقاتهما من املانشيتات واخلطابات والديباجات على 
مضاربنا "اآلمنة واملطمئنة"، وقطاعات واســعة تغط 
في طور "ال حول وال قوة" وغير القليل منها صار أشــبه 
بالزومبيات )جثــث متحركة ومنومــة وغالباً ما تطلق 
على الكائنات اجملردة من الوعي(  لذلك أطلقت على هذه 
احملطة من تاريخنا احلديــث في كتاباتي بـ )حقبة الفتح 
الدميقراطي املبني( أي مفارقــة أو فضيحة اجتماع ذلك 
االرث العريق من الغــزوات و فتوحات االمم والبلدان و آخر 
تقنية حضارية ابدعتها جتارب البشــر مــن اجل احلرية 
والكرامــة واحلقوق وفك االشــتباكات بني عيال اهلل؛ أي 

النظام الدميقراطي ووسيلته االبرز )الصناديق(.
 مر وقت طويل على زوال أبشــع نظــام توليتاري عرفه 
تاريــخ املنطقة احلديث، وســنحت الفرصة للعديد من 
وسائل حرية التعبير بالوجود والتكاثر وبشتى االشكال 
الورقية وااللكترونية والسمعبصرية )فضائيات واذاعات 
ومطبوعــات ومواقــع وجيــوش الكترونيــة...( اما عدد 
"االحــزاب" وما يطلق عليــه مبنظمــات اجملتمع املدني 
والنقابات واجلمعيات؛ فقد فاقت بصخبها وســكرابها 
وضجيجهــا وعددها، مــا متتلكه أكبر شــعوب االرض 
)الهندي والصينــي( وغير ذلــك الكثير، لكن  ســكاناً 
منســوب )االكاذيب واجلهل واخلوف( لم يتقلص وحسب 

بل ولج الى مساحات وأشكال اخرى.
عندما نتفحص قليال بعلل هذه القسمة العاثرة، جندها 
متجــذرة عميقاً في بنيــة جميع هذه القــوى والكتل 
املتنفذة في املشهد الراهن. فهي بشكل عام ال تسمح 
ملن تسول له نفسه "االمارة بالفضول املعرفي والنقدي" 
بالتقــرب من كثبــان األضابيــر الهائلة مــن االكاذيب 
واألضاليل التي جنترها من املهد الى اللحد. وهم جميعاً 
يتدافعــون لالســتثمار في حقول اخلــوف وارهاب اآلخر 
اخملتلف، ليكونوا في نهايــة املطاف مطمئنني ملا يحيط 
بهم مــن اتباع وحبربش وقبائل املعطوب واملذعور. لذلك 
جندهــم دائماً في حالة ترقب واســتنفار دائم، للتصدي 
ألبســط احملاوالت التي تســتهدف تقليص حجم هذه 
البرك القيمية اآلســنة )االكاذيب واجلهل واخلوف( وحتت 
ذرائع أكل الدهر عليها وشرب. ومن سوء حظنا جميعاً ان 
الضد النوعي لهذا املثلث املشــؤوم أي )الصدق واملعرفة 
والشــجاعة( وما يتجحفل معها من مالكات وزعامات 

ومشاريع وطنية وحضارية ال أثر له بعد..

ومضــة

مثلث الشر

الصباح الجديد - وكاالت:
     أّكــدت الفنانة هنــد صبري أنها 
انتهــت من تصوير مشــاهدها خالل 
الســياق الدرامي للفيلم التونســي 

"نورة حتلم" .
مشــيرة إلى أنها تنتظر عرضه خالل 
املدة املقبلة في العديد من املهرجانات 

العربيــة، بخاصة أنــه يتناول قضية 
التي  املعاناة  ومدى  التونســية،  املرأة 
تتعــّرض، لها مؤكدة أن قصة الفيلم 
احمللية  الصبغة  ولكنها حتمل  عاملية، 

التونسية.
     وأعلنــت هنــد إلحــدى الوكاالت 
اإلخبارية املصريــة أنها تتمنى عرض 

األفــالم التونســية فــي الســينما 
املصرية لوقت طويل، ولكن لألســف 
ملدة قصيرة  يجري عرضها  الشــديد 
فــي أســابيع معينــة للعديــد من 
التونسية  اللهجة  أن  األسباب، منها 
صعب على الشــعب املصري فهمها 
بسهولة بســبب كثرة املفردات التي 

واملأخوذة  التونســيون  يســتعملها 
من اللغة الفرنســية، وهذا األمر يعد 
عائًقا كبيرًا لدى املوزع السينمائي في 
اخملاطرة بعرض األفالم التونسية جتاريا، 
السينما  مما يجعل فكرة عرضها في 

املصرية صعبة خالل الوقت احلالي.
     يذكــر أن فيلم "نــورا حتلم"، من 

هنــد  وإخــراج  تأليــف 
إنتاج  ومــن  جمعــة،  بو 
شــركة بروباغنــدا عماد 

مرزوق، ويشارك هند صبري 
البطولــة كاًل مــن لطفي 

العبدلي، وحكيم بن مسعود، 
وإميان الشريف.

هند صبري تنتهي من "نورة تحلم"

الصباح الجديد - وكاالت:
     اضطــرت مديرة مجلة شــهيرة لألزياء في 
البرازيــل إلى تقدمي اســتقالتها، مؤخرا، بعدما 
احتفلت بعيد ميالدها بطريقة وصفها منتقدون 

بالعنصرية واملستفزة.
     وأقامــت مديرة مجلة "فــوغ"، دوناتا ميريلز، 
حفال باذخا في عيد ميالدها وجلســت على أحد 
الكراسي، وهي محاطة بامرأتني من السود في 

مشهد عده معلقون "استعراضا معيبا".
     وقال منتقدو الصورة التي نشرها أحد ضيوف 
احلفل في إنستغرام، إن مسؤولة اجمللة جلست 
على مكان شبيه بالعرش، فيما وقفت السيدتان 
السمراوان بلباس أبيض إلى جانبها، على غرار ما 

كان يفعل العبيد خالل مرحلة االستعمار.
     ونشــرت الصحفية البرازيلية، ريتا باتيستا 
وهي مــن ذوي األصول اإلفريقية، صورة تعود إلى 
ســنة 1860 إلظهار الشبه الكبير بني ممارسات 
املاضي، وما قامت به مديرة اجمللة، ووصفته بانه 

إساءة لذوي البشرة السمراء.
     وأضافــت أن العبيــد كانــوا مبنزلة ممتلكات 
لدى من ميلكونهم، ولذلك، كانوا يحرصون على 

إبرازهم لدى اخلروج إلى الشارع، من باب التفاخر 
واالستعراض.

     ولم تقم البرازيل بتجرمي العبودية في القانون 
إال ســنة 1888، وفي هذا العــام، كانت البرازيل 
حتتضــن 40 في املئة من العبيــد املوجودين في 

األميركيتني.
     من ناحيتها، نفت ميريلز أن تكون قد تعمدت 
اإلســاءة، وأوضحت أن املرأتني اللتني ظهرتا لم 
جتســدا دور العبيد كما قال املنتقدون "وإذا بدا 

األمر على نحو مغاير، فأنا آسفة".

الصباح الجديد - وكاالت:
     يستعد الشاب دكوان حسن من أهالي قرية بستان 
احلمام بريف مدينة بانياس، لدخول موسوعة غينيس 

لألرقام القياســية من خالل حتطيم الرقم 
القياســي لركوب دراجته النارية من 

دون استعمال املقود، وفقا لوكالة 
"ســانا".    وقال الدراج دكوان، 

طالب في كلية الهندســة 
الزراعية بجامعة تشــرين، 
أن الفكــرة بــدأت عندما 
رأى مقطع فيديو لشــاب 
 32 اجتاز مســافة  هندي 
كيلو مترا و300 متر وقوفا 
من  النارية  الدراجــة  على 

دون اســتعمال املقود فأراد 
أن يحطم هــذا الرقم لولعه 

بقيــادة الدراجــات النارية منذ 
الصغر.

    وأكد دكــوان أن محاوالته للقيادة 
فــي البداية كانت فاشــلة، لكنه متكن من 

خالل التدريب املتواصل من اتقانها وقطع مسافات 
تدريجية بدأت بكيلو متر واحد، ثم اثنني، وهكذا إلى 
أن متكن منذ مدة قريبة من قطع مسافة جتاوزت 25 
كيلو مترا، بدءا من مدينة جبلة الســاحلية، إلى ما 

بعد مدينة بانياس، الفتا إلــى جناح فكرته، بالرغم 
قمت  وتابع:  الطريق.  وعورة  ثيــق من  بتو

مقود املسافة التي قطعتها من  دون 
فيديو  خالل  رسلته من  أ و

قــع عبــر  ملو ا

سمي  لر ا
ملوســوعة 

غينيــس 
م  قــا ر لأل
 . سية لقيا ا
إلى  مشــيرا 

الطلــب  أن 
ق  يســتغر
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عا  ســبو أ
حتى يأتي الرد عليه، 
بانتظار  حاليــا  وهو 
الرد على طلبه الذي 
مضــى عليــه نحو 

ثمانية أسابيع.

استعراض عنصري يطيح 
بمديرة مجلة عالمية

دراج يحلم بدخول موسوعة غينيس

الصباح الجديد - وكاالت:
    في دليــل جديد على "جنون" 
تقارير  كشــفت  تايسون،  مايك 
صحفية طلب املالكم األميركي، 
الثمانينيات  الذي اشــتهر فــي 
اخلارقة  بقوتــه  والتســعينيات 
في احللبة، وتصرفاته الطائشــة 

خارجها، منازلة غوريال.
     ووفقا ملوقع "سبورتس بايبل"، 
فقد عــرض تايســون دفع مبلغ 
عشــرة آالف دوالر على مسؤولي 
نيويورك،  مبدينة  حديقة حيوانات 
مقابل السماح له بدخول قفص 
الغوريال، ومنازلة احليوان العمالق.

     ووفقــا للموقع، فإن تايســون 
الغوريــال  حيوانــات  أحــد  "رأى 
رفاقه  يتنمر على  الضخمة، وهو 
في القفص، مما أثار غضب املالكم 

األميركي".
     ونقل "ســبورتس بايبل" عن 
بطــل العالــم الســابق قوله: 

"عرضت عشــرة آالف دوالر على 
احليوانات  العامل فــي حديقــة 
مقابل أن يفتح لي قفص الغوريال 
أن أحطم  أردت  ويدخلني معــه. 
العامل  لكن  املتنمر.  احليوان  هذا 

رفض عرضي".
     واشــتهر تايســون بقبضته 

التــي  "الفوالذيــة" 
وصفهــا اخلبــراء باألقوى 
في تاريــخ املالكمة، لكنه 
اشــتهر أيضــا بتصرفاته 
احللبــة،  خــارج  املتهــورة 

الصحفيني  مهاجمة  ومنها 
والشجار في األماكن العامة.

غوريال متنمر يستفز تايسون 
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