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خاص - الصباح الجديد:
أعلنــت اللجنــة القانونيــة في 
األحد،  أمــس  النــواب،  مجلــس 
عــن وجود اعتراضــات كبيرة على 
العليا،  االحتادية  احملكمة  مشــروع 
مبينــة أن العراق دولــة مدنية وال 
ميكن زج رجــال الدين في الهيئات 
القضائية، مشددة على أن املسودة 
احلاليــة تعطي للفقهــاء نصف 

مقاعد احملكمة.
وقــال عضو اللجنــة صائب خدر، 
في حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "قانــون احملكمة االحتادية العليا 
من القوانني املهمة واخلطيرة التي 
يجــب التأني في دراســتها بنحو 

كبير من قبل املؤسسات كافة.
النواب  "مجلس  أن  خــدر،  وأضاف 
يتطلــع إلى دراســة معمقة قبل 
متريره مبا يضمن استقالل القضاء".
العراقي  "الدســتور  أن  وأوضــح، 
اشــار فــي مــواده إلــى احملكمة 
اعلى  بوصفهــا  العليا  االحتاديــة 
سلطة قضائية في العراق ألهمية 

استقاللها مالياً وادريا
ودعــا خــدر إلــى "احلفــاظ على 
استقالل القضاء بوصفه البوصلة 
وتشــخص  البالد  التــي متســك 

انحراف الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذية.

ورأى، ان "الصيغة احلالية املعروضة 
الكثير  عليها  النواب  امام مجلس 
من االعتراضــات، ويجب معاجلتها 
مع اجلهــات ذات العالقة من بينها 

احملكمة االحتادية العليا".
وشــدد عضو اللجنة على أن "ابرز 
النصوص اخلالفية هو جعل نصف 
اعضاء احملكمة من فقهاء الشريعة 

االسالمية وخبراء القانون".
أن هذا "النص   ، ويسترســل خدر 
كون  وتفصيــالً،  جملــة  مرفوض 
قضائــي  اساســها  احملكمــة 
وعضويتها يجــب أن تكون حصراً 

للقضاة".
وبني ، أن "املــرور لعضوية احملكمة 
االحتادية يجب أن يكون ألشــخاص 
تخرجــوا مــن املعهــد القضائي 
وتسلســلوا في الهــرم القضائي 

مبوجب القانون".
وشــدد خدر، على "ضــرورة رفض 
زج مــن غير القضــاة في عضوية 
يبقــوا  وأن  االحتاديــة،  احملكمــة 
اراء  يعطــون  خبــراء  بوصفهــم 

استشارية".
تتمة ص2

قانون المحكمة االتحادية خطير ونظامنا مدني
ولن نقبل بزج رجال الدين في القضاء

اجتماع سابق للجنة القانونية النيابية

a

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

فــي وقت ألقــت فيــه الواليات 
الهجمات  املتحــدة مبســؤولية 
فــي خليج  نفط  ناقلتــي  على 
عمان قــرب مضيــق هرمز على 
إيران مبا يزيد من مخاوف نشــوب 
مواجهــة أوســع نطاقــا فــي 
املنطقة، دعت السعودية التخاذ 
إمدادات  لتأمني  سريعة  إجراءات 

الطاقة من منطقة اخلليج.
وأدى هجومني علــى ناقلتني يوم 
اخلميس إلــى تفاقم األزمة التي 
سبقتها هجمات مماثلة على أربع 
ســفن في أيار، وألقت واشنطن 
مبســؤوليتها على طهران أيضا، 
التوتر محتــدم من األصل  فيما 
بني الواليات املتحدة وإيران بسبب 

برنامجها النووي.
وأنحــى ولي العهد الســعودي 
األمير محمد بن ســلمان باللوم 

على إيران فــي هجمات تعرضت 
لها ناقلتا نفط في    خليج ُعمان 
ودعــا اجملتمع الدولــي إلى اتخاذ 
"موقف حاســم" ولكنــه قال، 
أمس األحد، إن السعودية ال تريد 

حربا في املنطقة.     
وقــال إن ”اململكــة ال تريد حرباً 
فــي املنطقة... لكننــا لن نتردد 
تهديد  أي  مــع  التعامــل  فــي 
لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا 

ومصاحلنا احليوية“.
الرئيس  وقبــل هــذا كان قــال 
لشبكة  ترامب  دونالد  األميركي 
فعلتها..  "إيــران  نيــوز:  فوكس 
وتعلمــون أنهــا فعلتها ألنكم 

رأيتم القارب".
ويذكر في هذا السياق، ان اجليش 
األميركي بــث مقطع فيديو قال 
الثوري  إنه " يظهر ضلوع احلرس 
اإليرانــي فــي الهجمــات التي 
النرويجية  الناقلة  اســتهدفت 
فرنت ألتيــر والناقلــة اليابانية 
خليج  في  كاريدجــس  كوكوكا 
عمــان عنــد مدخــل اخلليج"، 
لكــن إيران نفــت أي دور لها في 
الناقلتني جنوبي  على  الهجمات 
مضيق هرمز الذي مير منه أغلب 
نفــط الســعودية، أكبر مصدر 
للخام في العالــم، واغلب اخلام 
في  املنتجة  الــدول  لباقي  أيضا 

املنطقة الى األسواق العاملية.
غيــر ان "فرانك غاردنر مســؤول 
الشــؤون االمنية في بي بي سي 

حلل االحداث بقوله:
"تبدو حتــى اآلن اللقطات التي 
نشــرتها الواليــات املتحدة يوم 
األدلة  إقناًعــا من  أكثر  اخلميس 

الظرفيــة التي قدمتها في وقت 
سابق.

ويشــبه قارب الدوريــة البيضاء 
الصغير فــي الفيديــو إلى حد 
املستخدمة  القوارب  منوذج  كبير 
من قبل احلرس الثوري اإليراني في 

اخلليج".
ونقلت وزارة الطاقة الســعودية 
الفالــح قوله  الوزيــر خالد  عن 
على تويتر: ”ال بد من االستجابة 
لتهديد  واحلاســمة  الســريعة 
واســتقرار  الطاقــة  إمــدادات 
األسواق وثقة املستهلكني، الذي 
تشكله األعمال اإلرهابية األخيرة 
في كل من بحــر العرب واخلليج 
العربــي، ضد حلقات سلســلة 

إمداد الطاقة العاملية الرئيسة“.
وشددت واشنطن الشهر املاضي 
اإليراني  النظام  العقوبات علــى 
النفط  دفع مشتري  إلى  وسعت 

من إيران إلى وقف وارداتهم.
تتمة ص2

تقريـر

السعودية تدعو الى تأمين إمدادات الطاقة
من منطقة الخليج وترجيحات بتمديد خفض انتاج النفط

على خلفية تكرار ضرب الناقالت النفطية

بغداد - الصباح الجديد:
في جلسته  النواب  أنهى مجلس 
الرابعة والعشــرين مــن الفصل 
التشــريعي الثانــي، التي عقدت 
محمــد  احللبوســي،  برئاســة 
قراءة  وبحضور  186  نائبا،   السبت، 
مناقشــة تقريــر معاجلــة أزمة 
تبنتها جلنة متابعة  التي  السكن 
والتخطيــط  احلكومــي  االداء 

االستراجتي. 
تنفيــذ  جلنــة  عضــو  واكــد 

والتخطيط  احلكومــي  البرنامج 
آراس حبيب كرمي،  االســتراتيجي، 
“اللجنة ستناقش  أن  امس األحد، 
تقريرها اخلاص عن ازمة الســكن 
االســبوع  احلكومة  البالد مع  في 

املقبل.”
وقــال حبيــب، إن “جلنــة تنفيذ 
والتخطيط  احلكومــي  البرنامج 
اإلستراتيجي أجنزت تقريرها اخلاص 

عن أزمة السكن في البالد”.
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
القانونية  اللجنــة  دعت عضــو 
النيابيــة بهار محمــود، مجلس 
التمثيل  نسبة  الى ضمان  الوزراء 
النسوي مبا ال يقل عن ) 25 % ( في 
والدرجات  الدولة  مؤسسات  ادارة 
اخلاصة، مشيرة إلى أن العراق كان 
سباقاً ورائداً ومثاالً يحتذى به في 
مستوى املراعاة واالهتمام بحقوق 

املرأة عكس ما يشهده اليوم.
/ وقالت محمود في ببــان تلقت 

الصبــاح اجلديد /، نســخة منه، 
إنه “بعــد ان كان العراق ســباقاً 
في  به  يحتــذى  ومثــاالً  ورائــداً 
مستوى املراعاة واالهتمام بحقوق 
املــرأة وتبوئها مختلــف االدارات 
واملناصب، وبغية اال يتكرر املشهد 
االقصائي الذي تنتهجه احلكومات 

املتعاقبة ضد املــرأة، والذي عليه 
من األمثلة الواضحة والشــواهد 
املؤكدة الكثير، مثل خلو الكابينة 
الوزاريــة مــن اي منصــب وزاري 
للمرأة، وكذلك وجود امرأتني فقط 
على رأس السفارات العراقية من 
أصل ) 76 ( سفارة، وعدم وجود وال 
إمرأة واحدة تشغل منصب رئيس 
جامعة، وكذلك وجود ) 6 ( نســاء 

فقط في مجلس القضاء األعلى 
من أصل ) 48 (، وهذا املثال األخير 
لتعلقــه مبوضوع  مؤســف جداً 
العــدل بالذات، بعــد ان كان اول 
وزير للعدل في املنطقة االقليمية 
عراقية  إمــرأة  العربي  والعالــم 
هي املغفور لهــا الدكتورة نزيهة 

الدليمي.
تتمة ص2

البرلمان يناقش تقرير لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي 
والتخطيط االستراتيجي المتضمن حل “أزمة السكن” النائبة بهار محمود تدعو إلى تخصيص ربع

الدرجات الخاصة للنساء

مشكلة جديدة ينبغي على عبد المهدي ان يتحسب لها

طهران تتهم واشنطن بالهجوم على ناقلتي 
4النفط في الخليج واألخيرة تؤكد ضلوع ايران بها الحوادث المرورية تفتك بالمواطنين

2على طرق الموت في إقليم كردستان 

احدى الهجمات على ناقالت النفط في اخلليج

بغداد - الصباح الجديد:
تســاء النائب عن كتلــة التغيير 
غالــب محمد علي عــن موقف 
اجمللس األعلى ملكافحة الفســاد، 
من عودة محافظ كركوك السابق  
جنم الدين كرمي الى ممارسة حياته 
الطبيعية فــي مدينة اربيل بعد 
خروجه من الســجن فــي لبنان، 
الفســاد  الرغم من ملفات  على 
الكثيــرة بحقه، الى ان اجمللس امنا 
شكله رئيس الوزراء حملاسبة امثال 

جنم الدين .
وقال علي في بيان صحفي تلقت 
ان  منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
" رئيــس الوزراء شــكل مجلس 
الفســاد حملاربة املفســدين ومن 
عليهم شــبهات فســاد واليوم 
محافظ  وصــول  مــن  نتفاجــأ 
كركوك الســابق الى اربيل دون ان 

يكون هنالك اي رد فعل للحكومة 
العراقية حول هذا االمر وكأنه غير 
داعيا  العراقي"،  للقضاء  مطلوب 
" رئيس الــوزراء من خالل مجلس 
دوره  اخذ  الى  الفســاد  مكافحة 
الذي اسس من خالله وان يطالب 
الدين  االقليــم بتســليم جنــم 
للقضــاء العراقــي كونه متهم 
بقضايا اختالس مرفوعة من قبل 

النزاهة في محافظة كركوك".
واضاف: " اذا لم يستطع مجلس 
الفســاد اخذ دوره امام شــخص 
مثل جنم الديــن معروف للجميع 
بفســاده فان هــذا اجمللس وجوده 
من عدمه ال يؤثر ولن يكون رادع ال 
لنجم الدين وال المثاله، وما حتدث 
عنه رئيس الوزراء مبحاربة الفساد 
من خالل هذا اجمللس لن يكون اكثر 

من اكذوبة".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعــت حركة فتــح التــي يقودها 
الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس فــي بيان امــس األحد إلى 
إضــراب عام فــي ثالثاء األســبوع 
املقبل "رفضا واســتنكارا" لورشة 
العمل االقتصادية التي ســتعقد 
في البحرين ودعــت إليها الواليات 

املتحدة.
وكان البيــت األبيــض أعلــن أنه 
ســينّظم في املنامة فــي 25 و26 
حزيــران ورشــة عمــل اقتصادية 
بعنوان "من الســالم إلى االزدهار" 
ترّكز على اجلوانب االقتصادية خلطة 
ســالم تعّدها اإلدارة األميركية حلّل 

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.
الوطني  التحريــر  حركــة  وأكدت 
بيانها  فــي  )فتح(  الفلســطيني 
الرئيــس  جانــب  إلــى  وقوفهــا 
يتحــدى  "الــذي  الفلســطيني 

ويتصدى ملؤامرة العصر واملتمسك 
العليا  واملصالح  الوطنية  بالثوابت 

لشعبنا الفلسطيني".
وكانت الســلطة الفلســطينية 
باإلدارة  اتصاالتهــا  التي قطعــت 
الرئيس  اعتــراف  منذ  األميركيــة 
بالقدس  ترامب  دونالــد  األميركي 
عاصمة السرائيل في نهاية 2017، 

أعلنت مقاطعتها للورشة.
ونــص بيــان فتــح علــى برنامج 
تنظيمها  احلركة  تنوي  نشــاطات 
بالتزامــن مــع بدء ورشــة العمل 
تظاهرات  يشــمل  البحريــن،  في 
واعتصامات فــي مختلف األراضي 

الفلسطينية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة األنباء 
الرســمية )وفا( عن عباس تأكيده 
رفض املشــاركة في ورشة املنامة 

االقتصادية. 
تتمة ص2

محاربة الفساد اكذوبة في حال 
لم يسلم نجم الدين كريم الى 

الحكومة االتحادية

فتح تدعو إلى إضراب شامل 
يتزامن وورشة ينظمها البيت 

األبيض في البحرين 

اللجنة القانونية النيابية تعد بدراسة معمقة قبل تمريره: 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف النائب عــن إئتالف النصر، 
احلكومة  الشبلي،  ثعبان  إحسان 
بانها حكومة محاصصة  احلالية 
بــني الكتــل السياســية التي 
ووعدت  بتشــكيلها  اســهمت 
بتقدمي االفضل الى أبناء الشعب 

العراقــي ولكــن مــع االســف 
الشديد لم ينفذ شي على ارض 

الواقع".
وأشــار الشــبلي في بيان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
الى ان "أبناء الشعب لم يلمسواً 
شيئاً على أرض الواقع مجرد وعود 

الفضائيات  نســمع عنها عبــر 
من شــعارات رنانة الفائدة منها 
وال  األســوأ  نحو  تســير  واالمور 

يوجد شي على أرض الواقع". 
وأضاف "كنا نأمــل من احلكومة 
برنامجهــا  تطبــق  ان  احلاليــة 
احلكومي كما وعدت به ولكن مع 

االســف الشديد لم تطبق شيئا 
اآلالف  عشــرات  ان  والدليل  منه 
من اخلريجني العاطلني عن العمل 
والتدهور الكبير بقطاع الكهرباء 
الذي  االمني  الوضــع  ناهيك عن 
بدأ يتراجع الــى الوراء بعد االجناز 
والتقــدم الكبير الــذي حققته 

فيما يخص  الســابقة  احلكومة 
امللف االمني وحترير االراضي".

وأكد الشبلي "ال توجد اي متابعة 
مباشــرة من قبل رئيس مجلس 
الدولة  مفاصــل  الــى  الــوزراء 
شعارات  مجرد  عنه  ومانســمع 
اعالمية فالفســاد نخر جســد 

الدولة ومجلس مكافحة الفساد 
ســمعنا عنه ولم يحرك ساكنا 
خصوصا وان املرجعية العليا في 
النجف حــذرت احلكومة احلالية 
بان تتدارك وضعها وتعمل لتوفير 

اخلدمات التي وعدت بها".
تتمة ص2

نائب عن النصر: الحكومة الحالية لم تطبق برنامجها الحكومي وإقالتها واردة

النائب غالب محمد علي من التغيير:

تأسيس رابطة الصحف العراقية

في الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية، نعلن تأسيس )رابطة أصحاب الصحف العراقية(، 

للنهوض بواقع السلطة الرابعة.

وتهدف الرابطة الى إيجاد بيئة مناسبة لتمكين الصحافة من العمل بمهنية في قطاع اإلعالم، وإلغاء 

القوانين التي تقيد الصحافة وتؤثر على أداء الصحفيين العراقيين، بما يضمن توفير سبل معيشية 

أفضل لهم.

كما تأمل الرابطة تعزيز الوعي بالصحافة كسلطة رابعة، مسؤولة عن التطور دون معوقات. 

وستحدد الرابطة في وقت الحق موعد المؤتمر التأسيسي االول لها، الذي ستعلن خالله االهداف 

ومبررات التأسيس.

رابطة اصحاب الصحف العراقية
Newspapers owners association
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شؤون عراقية

في مؤمتره الصحفي االخير رفض الســيد رئيس 
الوزراء  عادل عبد املهدي االتهامات والتوصيفات 
التي تنطلــق من بعض  وســائل االعالم او من 
شخصيات سياسية تنتقد االداء احلكومي وقد 
يصل انتقادهــا او توصيفها لالوضاع في العراق 
احيانــا الى مســتوى الفشــل والتراجع  وفي 
حقيقة االمر فاننا قد نختلف هنا مع الســيد  
رئيس الوزراء في هذه النقطة واذا كان  الســيد 
عادل عبد املهدي يريد الدفاع عن نفســه وادائه 
واداء  حكومتــه بوجه االنتقادات فاننا نعتقد ان 
رصد االداء للسيد رئيس الوزراء وحلكومته  على 
مدى اكثــر من عام وفي ظل ظروف االســتقرار 
االمنــي واالقتصــادي الــذي تعيشــه الدولة 
يؤكد باننا متأخرون  كثيــرا في اكثر من مجال 
فالبرنامــج احلكومي الذي لطاملــا حتدث  عنه 
الســيد عبد املهدي ووعد بأنه ســيكون االداة 
احلقيقيــة للتغيير في العراق لــم يلمس  منه 
املواطــن  العراقــي اي اثار ايجابيــة وقطاعات  
مثــل الزراعة والصناعة والتجارة ماتزال شــبه 
مشلولة بل على العكس  ان ثمة حتديات  كبيرة  
يواجهها  العراق في هذا اجملال فثمة تراجع كبير 
في املســاحات الزراعية  ولرمبا اســعفت االرادة 
الربانية هذه البالد مبوسم  االمطار في مواجهة 
شــحة املياه من دون ان تكون هناك اية مشاريع 
اروائية جديدة أو  ســعي جديد فــي هذا امللف 
واحلرائق التي التهمــت محاصيل احلبوب والتي 
خفف من وطأتها الســيد  عبــد املهدي ماتزال 
تنتشــر في مناطق  متعددة مــن دون ان نلمس 
اية خطوات حقيقية وجريئة لوقف هذه احلرائق  
ومبادرة الســكن التي اعلن رئيس الوزراء عنها 
تتعثر وتفقد اهميتها بخلوها من اي اطار عملي 
حقيقــي علــى االرض وما يزال امللــف التجاري 
والصناعي فــي مدار النقاش والبحث  منذ أكثر  
من خمسة عشر عاما واجلميع ميني النفس بان 
تدور مكائــن  الصناعة في العــراق   من جديد 
وان يتم اســتثمار االســتقرار االمني وتوظيفه 
لتوسيع التبادالت التجارية والتخفيف عن اعباء 
املواطن العراقي بتحســن  مفــردات البطاقة  
التموينية والتوســع في شمول اكبر عدد ممكن 
من الفئات الفقيرة بالدعم احلكومي  اما الوعود 
التي مت قطعها حلســم ملــف الكهرباء  فقد 
كشــفها التراجع  الكبير في التجهيز وما تزال  
جهود احلكومة في ســعيها البــرام العقود مع 
الشــركات  االجنبية محط تشكيك بحساب  
الزمن الذي اعلن عنه لوضع نهاية الزمة الطاقة 
وماتزال طوابيــر اخلريجن والعاطلن عن العمل 
تتعاظم مــن دون ان تلوح في االفق حلول قريبة  
كل ذلك وغيره لم يحصل ومن الغريب انكم في 
كل مؤمتر صحفي تعيدون توصيف ازمات العراق 
وتستعرضون باالرقام االحتياجات فيما الشعب 
العراقــي ينتظر منكم ما يســعده وكان ميكن 
لهذه احلكومة ان حتقق ماهو افضل  وان  تستعيد 
الكثير من املنجــزات  التي فقدها  العراق  على 
مدار  عقود من الزمن  ..ال يا سيادة رئيس الوزراء 
اسمح لي ان اقول لك ان البلد يتراجع وال يتقدم 
مثلما ذكرت  في مؤمتــرك الصحفي االخير وان 
الســبب الرئيسي لهذا التراجع برأينا هو البطء  
والتردد  الذي رافق اداء السيد  رئيس  الوزراء وعدم 
حسمه للكثير من القضايا ووقوفه متفرجا امام 
قضية عدم اكمال تشــكيلة احلكومة وانتظار 
احللــول  من االحزاب   والتحالفات  السياســية 
مما عزز من دور احملاصصة وابعد  االمال بالســير 
فــي نهج  جديد واذا جاز  لنــا ان نقارن بن االداء 
احلكومي بن حكومة الســيد  حيــدر العبادي   
والسيد  عبد املهدي فاننا ببساطة لن نتردد  في 
القول  ان احلكومة السابقة كانت اكثر جرأة  في 
معاجلة  االزمات وإصدار  القرارات وان شخصية 
الســيد العبادي وادارته ملؤسسات الدولة كانت 
اكثر  تأثيرا وعمقا في ظــروف زمانية ومكانية 
معقدة وحتديات امنية خطيرة أحاطت بحكومة  
العبادي اســتطاع الرجــل مواجهتها وجنح في 
اختباراتها بشــهادة محليــة واقليمية ودولية 
وكان ميكن للســيد عادل عبد املهدي استثمار 
الفرصة واالجواء املثاليــة التي توفرت له للعب 
دور محوري في مرحلــة مهمة من تاريخ العراق 
السياســي واثبات قدراته فــي تنفيذ خططه  
التي لطاملا حتدث عنها في احملافل  السياســية 

السابقة وكتب  عنها كثيرا في وسائل االعالم.

ال ياسيادة رئيس
الوزراء.. متأخرون !
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اليفوت يوم حتى تســمع عن حوادث 
تفتك بحيــاة مواطنن في  مفجعة 

محافظات االقليم اخملتلفة.
محمد ســعيد صاحب ســيارة اجرة 
يعمــل علــى الطريــق الواصل بن 
ومدينــة  الســليمانية  محافظــة 
كالر، شــرقي املدينة، اكد في حديث 
للصباح اجلديد، انه عندما يخرج كل 
صباح من منزله، يخشى ان ال يتمكن 
من العودة لرؤية اطفاله عند الغروب.

ويضيف، » انا واصدقائي من ســائقي 
ســيارات االجرة، نعمل منذ 15 عاماً 
على هذا اخلط، ولقــد فقدنا الكثير 
من االصدقاء واصيب العشرات منهم 

جراء حوادث السير عليه«.
ولفــت الــى ان هنــاك العديــد من 
االسباب وراء تســجيل العشرات من 
بن  الواصل  الطريــق  علــى  احلوادث 
الســليمانية ومدينــة كالر، وغيــره 
من الطــرق التي تفتقر الى شــروط 

السالمة واالمان.
واضاف ســعيد ان هذا الطريق يطلق 
عليــه » طريــق املوت« نظــرا لكثرة 
احلوادث التي تســجل فيــه، واردف » 
فضالً عن انــه ضيــق باجتاهن فهو 
لم يشــهد من عشــر ســنوات اية 
اعمال صيانــة او جتديد، لذا فان احلفر 
واملطبات منتشرة على طول الطريق، 
وهي السبب الرئيس وراء احلوادث التي 

تسجل باجلملة اسبوعيا.
وكانــت مديريــة مــرور محافظــة 
الســليمانية قد ســجلت االسبوع 
املنصــرم مصــرع واصابــة اربعــن 
الســليمانية  طريق  على  شــخصا 
كالر، فقط اضافــة الى حوادث اخرى 
مروعة على طريق الســليمانية رانية 
الــذي اليقل خطورة عــن طريق كالر 

السليمانية.
من جهته اشــتكى عمر رسول وهو 
سائق سيارة تاكسي التقته الصباح 
اجلديد في كراج السليمانية الرئيس، 
من رداءة الشوارع في االقليم عموما 
والقرى والقصبات على وجه التحديد.
واضاف ان حكومة االقليم ودوائر املرور 
مســؤولة بالدرجة االولــى عن موت 
نتيجة حلوادث  املواطنن سنويا  مئات 
الســير، النها فشــلت في تشــييد 
برنامج وخطة عصريــة حديثة لبناء 
ان  االقليم، مبيناً  الطرق واجلسور في 
اقليم كردستان يعاني من قلة الطرق 
كثيرة  امــوال  وجود  برغــم  ورداءتها 

تصرف على اجلوانب االخرى.
واشار الى ان مديريات املرور في شتى 
محافظــات االقليم تفرض رســوما 
وتســتحصل مبالــغ ماليــة كبيرة، 
غرامات  وفرض  الســتحصال  نتيجة 
اضافة  املركبات،  اصحاب  على  كبيرة 
الى اســتحصال اموال حتــت عنوان 
استخدام الطرق واحلفاظ على البيئة 
من املواطنن، دون ان يشــهد املواطن 
ومســتخدمي الطــرق، اي تطــور او 
حتســن او تعبيد للطرق واجلسور في 
االقليم، سوى بعض عمليات الترقيع 

التي تقوم بها للطرق اخلارجية.
وكانــت مديريتــا املــرور العامة في 
محافظــة الســليمانية ومنطقــة 

إحصائيــة  اعلنــت،  قــد  كرميــان 
حلوادث الســير التي وقعت خالل عام 
باســم شرطة  املتحدث  وقال   ،2018
مجيد،  كارزان  النقيب  مرور«كرميان« 
ان دائرته سجلت 412 حادث سير وقع 
في احلــدود االداريــة للمنطقة خالل 

العام املاضي.
لقــوا  شــخصا   46 ان  وأضــاف، 
378 اخرون  مصرعهم، فيما أصيــب 
بجروح جراء تلك احلوادث التي وقعت، 
وعلى صعيد ذي صلــة قال املتحدث 
السليمانية  محافظة  شرطة  باسم 
كاروان محمد انه مت تســجيل 1311 

حادث سير في عام 2018.
واضاف محمــد، ان حوادث املرور تودي 

ســنويا بحياة اكثر مــن الف مواطن 
في اقليم كردستان اضافة الى اصابة 

اكثر من 10 االف اخرين.
ولفت الى ان حكومة اإلقليم تقر بأن 
الستيعاب  مناســبة  ليست  الطرق 
يومياً،  الســيارات عليها  آالف  حركة 
أدى  وقد  اخلارجيــة،  الطــرق  وخاصة 
الطرق  وسوء  الســيارات  عدد  ارتفاع 
إلى وقــوع ضحايا حوادث مرور بصورة 

يومية.
في العام 2010 وضعت حكومة إقليم 
كردســتان باالســتعانة بشركة »دار 
لتحويل  األساس  اخملطط  الهندسة« 
جميع الطريق اخلارجية إلى طرق ذات 
مسارين متوازين خالل عشرين سنة، 

أي بحلــول العــام 2030، لكن األزمة 
املالية منعت احلكومة من تنفيذ هذا 

اخملطط األساس.
واملتابعة  التخطيط  ويقول مدير عام 
في وزارة اإلعمار واإلســكان بحكومة 
االقليــم، زانا مصطفــى، بأنه »كان 
اخملطط األساس يقضي بتحويل ألف 
كيلومتــر من الطرق في كردســتان 
إلى طرق ذات مســارين بحلول العام 
2022، واردف اال انــه حلد اآلن لم ينجز 
ســوى 150 كيلومتراً فقط، وبوشــر 
بالعمل فــي 156 كيلومتراً آخر لكنه 

لم يكتمل«.
وعن مدة تطابق الطــرق في االقليم 
مع املعايير الدولية، اشــار مصطفى 
الى انه ليســت هناك طرق مطابقة 
للمعايير الدوليــة حالياً، الفتا الى ان 
املشكلة الرئيســة في طرق االقليم 
هو اســتخدامها من قبل عدد كبير 
جداً من ســيارات احلمل والشاحنات 
التي تنهك الطرق وتتسبب في الكثير 

من الزحام واالختناقات املرورية.
وحلل هذه املشــكلة يقول مصطفى 
»نســتطيع زيادة عرض الشوارع لكن 
ال نستطيع مد طرق خاصة بسيارات 
احلمل والشــاحنات في ظل الظروف 

احلالية«.
وكانــت منظمــات معنيــة بحقوق 
االقليــم قــد عدت  االنســان فــي 
احلــوادث املرورية الســبب الثاني من 
أســباب املوت في اإلقليم، حيث تبن 
إحصائيات املديرية العامة للمرور في 
إقليم كردســتان بأن أكثر من عشرة 
آالف شــخص قضوا خالل خمســة 
عشر عاماً بسبب حوادث السير، إلى 
جانــب إصابة أكثر من عشــرة آالف 
آخرين تعرض نحــو400 منهم لعوق 

دائم.

وصفها مواطنون بأنها ال تقل خطورة عن ارهاب داعش

الحوادث المرورية تفتك بالمواطنين
على طرق الموت في إقليم كردستان 

احد حوادث طريق سليمانية ـ كالر

صاحب سيارة اجرة: 
انا واصدقائي من 
سائقي سيارات 
االجرة، نعمل منذ 15 
عامًا على هذا الخط، 
ولقد فقدنا الكثير 
من االصدقاء واصيب 
العشرات منهم جراء 
حوادث السير عليه

قانون احملكمة االحتادية خطير 
ونظامنا مدني ولن نقبل بزج رجال 

الدين في القضاء
وأكــد أن »جلنتنا عازمة على معاجلة 
االمر اخلطير وهو الزيادة غير املقبولة 
الفقهــاء واخلبــراء على  في عــدد 

حساب عدد القضاة«.
وأكمــل خــدر بالقــول، أن »العراق 
دولة مدنيــة ويجب ان يبقى القضاء 
القضاة حصراً  سلطة ومنصته من 

وعدم اقحام رجال الدين فيها«.
من جانبه، يرى اخلبير القانوني ياسر 
اخلفاجي أن »كتل معينة في مجلس 
النواب هي من تسعى لتمرير القانون 
الهيمنة على  بغية  الوسائل  بشتى 

القضاء الدستوري«.
إلى  فــي حديث  اخلفاجي،  واضــاف 
»الصباح اجلديد«، أن »االلتزام بقرارات 
احملكمة االحتادية العليا هو الســبيل 
االمثل للخروج من هذه االزمة وذلك 
بالعودة إليها في مناقشة قانونها«.

ونــوه، إلــى ان »وجود رجــال الدين 
على منصة احملكمــة امر فيه ضرب 
الستقالل القضاء وال ميكن السكوت 

عنه باي حال من االحوال«.
»تكــون  بــأن  اخلفاجــي،  وطالــب 
للمنظمات احلقوقية ونقابة احملامن 
مواقــف ضــد القانــون كوننا على 
اعتاب مرحلة جديدة يســعى فيها 
على  الســيطرة  إلى  السياســيون 

نظام العدالة باطار ديني«.
 

نائب عن النصر: احلكومة احلالية 
لم تطبق برنامجها احلكومي 

وإقالتها واردة
احلالية  احلكومة  امام  »بالتالي  وتابع 
فرصــة أخيــرة لتنفيــذ برنامجها 
احلكومي بأســرع وقت واال سيكون 
مصيرها االقالة النها لم تقدم شيئا 
عانى  الذي  العراقي  الشــعب  البناء 

الكثير واحلكومة لم حترك ساكناً«.

فتح تدعو إلى إضراب شامل 

يتزامن وورشة ينظمها البيت 
األبيض في البحرين 

وقال عباس خالل لقــاء مع وفد من 
شبيبة فتح في مقره في رام اهلل، إن 
»القدس وفلســطن ليستا للبيع«، 

كما نقلت الوكالة.
وتظاهــر فلســطينيون امس االول 
الســبت وســط مدينة رام اهلل في 
الضفــة الغربية احملتلة ضد ورشــة 

العمل االقتصادية في املنامة.
وحمل نحو مئة فلسطيني شاركوا 
في التظاهرة األعالم الفلســطينية 
والفتات كتب عليهــا عبارات تنديد 
مبؤمتر البحرين وتصف املشاركن فيه 
بـ«اخلونة«. وكتب على الفتات »ورشة 
البحرين خيانة، وخائن من يشــارك 

فيها« و«لتسقط ورشة البحرين«.
إلى ورشــة عمل  ودعت واشــنطن 
املنامة لبحث الشــق االقتصادي من 
الرئيس  خطة ســالم صاغها صهر 
األميركي دونالد ترامب ومستشــاره 

جاريد كوشنر.
أن  األربعاء  البيت االبيض أعلن  وكان 
مصر واألردن واملغــرب الدول العربية 
املتحدة، ستشارك  للواليات  احلليفة 

في ورشة املنامة.
أمين  أالردنــي  اخلارجيــة  وزيــر  لكن 
الصفدي صرح أن األردن لم يحســم 
قراره بعد باملشاركة، بينما لم يصدر 

أي تعليق عن مصر واملغرب.
وتعتبــر الســلطة الفلســطينية 
التــي تهيمن عليهــا حركة فتح أن 
ورشــة العمل هذه تهدف الى بلورة 
الفلسطيني  للصراع  اقتصادي  حل 
االســرائيلي علــى حســاب احلــل 

السياسي.
الفلســطينيون  املســؤولون  وأكد 
التحدث  أحــدا«  يفوضوا  »لم  أنهم 

باسمهم خالل الورشة.

النائبة بهار محمود تدعو إلى 
تخصيص ربع الدرجات اخلاصة 

للنساء

وكذلــك كانــت أول قاضيــة على 
العربية  والدول  اجلوار  دول  مســتوى 
الســيدة  العراقية  وهي  امرأة  ايضاً 
الفاضلة زكية اسماعيل حقي قبل 
اكثر مــن نصف قــرن ! وكذلك أول 
محامية هي العراقية رائدة النهضة 
الشيخ  صبيحة  الراحلة  النســوية 

داود”.
وأضافت، انه “من املؤســف أن تقف 
الدميقراطية  اعتــاب  علــى  املــرأة 
املســلوب  والتمثيــل  املنقوصــة 
لتطالــب مبنحهــا حقــوق القيادة 
واملشاركة وافساح اجملال امامها في 
بلد كانت رائــدات نهضته احلديثة ) 
ماهرة النقشــبندي، وصبيحة نوري 
قادر، وأمينة الرحال، واليزا ســليمان، 
وبهرمــان الزهــاوي، ومارغريت فتح 
ورفيعــة  الكاظمــي،  وربــاب  اهلل، 
اخلطيب، واسيا وهبي، واديبة رفعت، 
وباكيزة رفيــق، ورمزية األطرقجي ( ، 
والقائمة تطول وتطول من الســفر 
تبــوأت فيه  الذي  الناصــع  اخلالــد 
املرأة ارفع املواقع وســطرت فيه اروع 

االجنازات”.
انــه “وبناًء على مــا تقدم،  وتابعت 
واستناداً الى الدســتور، واشارة الى 
املادة ) 58 ( من قانون املوازنة العامة 
االحتادية لســنة 2019، ونظراً لقرب 
انتهاء الفترة احملددة في مضمون املادة 
آنفاً اخلاصة بانهاء ادارة مؤسســات 
الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية 
احلالي، ندعو مجلس  شــهر حزيران 
الــوزراء الى ضمان نســبة التمثيل 
النســوي مبا ال يقل عن ) 25 % ( في 
ادارة مؤسســات الدولة، ضماناً حلق 
املرأة في املشاركة احلقيقية في ادارة 
الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي 

للمرأة على كل املستويات”.

البرملان يناقش تقرير جلنة تنفيذ 
البرنامج احلكومي والتخطيط 

االستراتيجي املتضمن حل “أزمة 
السكن”

مضيفــاً أن “اللجنة ومن خالل عمل 
خالل  من  لَعــت  إطَّ وصامــت  دؤوب 
األطــراف املعنيــة باألمــر على كل 
اجلوانب املتعلقة بهذه املشكلة التي 

تبدو كما لو كانت مزمنة”.
وتابع: “حقيقة األمر ليســت كذلك، 
هي قابلة للحل ووفــق جدول زمني 
محدد بعد إستكمال كل املتطلبات 

اخلاصة بذلك”.
وبالعودة الى ما دار في جلسة اليوم 
وبحسب بيان الدائرة االعالمية جمللس 
اجللسة،  “في مســتهل  انه  النواب، 
تلت جلنــة مراقبة تنفيــذ البرنامج 
االستراتيجي  والتخطيط  احلكومي 
تقريــرا عــن  معاجلة أزمة الســكن 
اجتماعات  عقــد  الى  فيه   أشــارت 
مســتفيضة  ومناقشــات  مكثفة 
ومخاطبة  عدد مــن الوزارات املعنية 
اللجنة  تزويد  والهيئات  بخصــوص 
املتعلقــة  واملعلومــات  بالبيانــات 
 بأزمة الســكن وحتديد العشوائيات 

واعدادها ومناطق  وجودها”. 
وأوضحــت اللجنة فــي تقريرها أن 
 2.8% بلغت  السكاني  النمو  “نسبة 
120_150  الف وحدة  سنويا ومبعدل 
سكنية  سنويا”، مشيرة الى “حاجة 
العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية 
لنهايــة عــام   2016 نتيجــة النمو 
الســكاني دون  الظروف االستثنائية 
“تفاقــم  الــى  منوهــة  االخــرى”، 
التجمعــات  العشــوائيات  وزيــادة 
)3687( جتمع  التي بلغت  العشوائية 
 ســكاني وعدد املساكن العشوائية 
 16.5% وبنسبة    )521947( مســكن 
في  املســاكن  عــدد  من مجمــوع 
العراق، وبلغ  عدد الســكان  في هذه 
نســمة   )3292606( العشــوائيات 
لغايــة عــام 2017، فيمــا جــاءت 
محافظة بغداد في  املرتبة  االولى من 
التي  العشــوائية  التجمعات  حيث 
بلغت )1022( جتمع وبنسبة 27.7 %”. 

تقريرهــا  فــي  اللجنــة  وقدمــت 
ان اجناز  “اســتنتاجات مــن بينهــا 

في  اقرت  التي  الوطنية  السياســة 
عام   2010 لــم تتجاوز  ســوى )5%( 
التنســيق بن مؤسسات  مع غياب 
الدولة والقطاعات املعنية  ومشكلة 
قطاع  االسكان  تواجه  التي  االراضي 
وعدم وجــود قاعدة بيانــات وحدات 
دليــل  االراضي باإلضافــة الى عدم 
توفر االراضي املطلوبة للســكن في 
 املناطق احلضرية ووجود  جتاوزات على 
نزاعات  لهيئــة  اخلاضعة  االراضــي 

امللكية ولم يتم حسمها”. 
وعرضــت اللجنــة فــي تقريرهــا 
“توصيات ابرزها ضــرورة إيجاد جهة 
قطاعيــة تنفيذيــة عليــا  تتولــى 
ومتتلك  أدارة حل مشــكلة  السكن 
االراضي  ملكيــة  نقــل  صالحيــة 
اململوكة ألي من  مؤسســات الدولة 
السكنية  واعطاء  اجملمعات  ألغراض 
املتعلقة  التشريعات  حلزمة  االولوية 
 بحل االزمة واالســراع بإجناز التعداد 
العام للســكان و املسوحات وإكمال 
قواعــد البيانــات  ودليــل االراضي، 
فضال عن رصد التخصيصات املالية 
البنــى  التحتية  إلكمال  املطلوبــة 
 للمناطــق املراد اســتثمارها وإيجاد 
مصادر متويل دائمة واصدار تشريعات 
الالزمة  للمطورين، وتخصيص  مبلغ 
)500 مليار( دينار لصندوق االســكان 

ضمن موازنة 2020”.

السعودية تدعو الى تأمني إمدادات 
الطاقة من منطقة اخلليج 

وترجيحات بتمديد خفض انتاج 
النفط

وهددت طهــران بإغالق مضيق هرمز 
الــذي مير عبــره خمس اســتهالك 
العالم مــن النفط في حالة منعها 

من تصدير نفطها.
وعلى صعيــد ذي صلة، قــال خالد 
الفالح وزير الطاقة الســعودي أمس 
األحد إن من املرجــح أن جتتمع أوبك 
في األســبوع األول من متوز في فيينا 
معبراً عــن أمله بتوصــل املنظمة 

إلى توافق بشــأن متديد اتفاقها على 
خفض إنتاج النفط.

وكان الفالح قال في وقت سابق من 
الشــهر اجلاري إن أوبك على وشــك 
االتفاق على متديد اتفاقها إلى ما بعد 
حزيــران، لكن ما زالــت هناك حاجة 
الدول  إلجراء مزيد من احملادثــات مع 
غير األعضاء باملنظمة املشاركة في 
اتفاق اإلنتــاج. وأبرمت منظمة أوبك 
وروســيا ومنتجون آخرون، في حتالف 
يعرف باســم أوبــك+، اتفاقا خلفض 
اإلنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا 
اعتبــارا من األول مــن كانون الثاني. 
وينتهي العمل باالتفاق هذا الشهر، 
وســتلتقي اجملموعة في األســابيع 

املقبلة لتحديد اخلطوة التالية.
للصحافيــن على  الفالــح  وقــال 
هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة 
في مجموعة العشــرين في شمال 
غــرب طوكيو: ”نأمــل بالتوصل إلى 
توافق لتمديــد اتفاقنا عندما جنتمع 

خالل أسبوعن في فيينا“.
وعندما ســئل عن موعــد االجتماع 
قال ”من املرجح في األســبوع األول 
من متوز“. ولم يتضح جليا ما إذا كان 

االتفاق سيشمل أوبك+.
وكان مــن املقرر أن جتتمــع أوبك في 
25 حزيــران، علــى أن يعقــب ذلك 
روسيا  بقيادة  محادثات مع حلفائها 
في 26 حزيران. غير أن روسيا اقترحت 
تعديــل املوعد إلى الثالث والرابع من 
متوز، بحســب ما قالته مصادر داخل 

املنظمة.
وقال الفالــح إن الطلب على النفط 
الثاني من  يرتفع عادة في النصــف 
العام مع عودة املصافي للعمل بعد 
توقفها بســبب أعمال صيانة وزيادة 
أن  إلى  املوســمي، مشــيرا  الطلب 
إعادة  االتفاق اجلديد سيســهم في 

التوازن للسوق.
وتابــع ”أثق متامــا فــي أن العوامل 
االجتــاه  فــي  تســير  األساســية 

الصحيح“.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – عملية تفتيش 
اعلنت خلية اإلعالم األمني امس األحد، 
عن انطــالق عملية تفتيــش في قضاء 
أن  مبيناً  بغــداد،  الطارميــة شــمالي 
العملية تهدف إلى تعزيز األمن ومالحقة 

املطلوبن.
وقالت اخلليــة، إن »القوات األمنية ضمن 
قيادة عمليات بغداد والقطعات امللحقة 
بهــا تباشــر، وبإســناد طيــران اجليش 
والقوة اجلويــة بواجب تفتيش في قضاء 
الطارمية لتعزيــز األمن هناك ومالحقة 
املطلوبن للقضاء«، مضيفة أن »عملية 
التفتيــش شــملت عــدداً مــن القرى 

والبساتن التابعة للقضاء«. 

ديالى – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة 

ديالــى امــس االحــد ان مفــرزة مــن 
االســتخبارات العسكرية القت القبض 
بـ«والية  ينتمي ملا يســمى  إرهابي  على 

ديالى«.
وذكــر املصــدر ان«مفارزها فــي الفرقة 
اخلامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج 
الثالث لواء ٧٤ واثر معلومات استخبارية 
دقيقة القت القبض على أحد االرهابين 
الذين ينتمون ملا تسمى بـ}والية ديالى{«، 
مضيفا ان االرهابي شــارك بعدة معارك 
ضد قواتنا األمنية في احملافظة وخارجها 
قبــل التحرير وهو من املطلوبن للقضاء 
مبوجــب مذكرة قبض علــى وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب«.

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس االحد عــن إلقاء القبض على 

عدد مــن املتهمــن واملطلوبن للقضاء 
على وفق مــواد قانونية وجنائية مبناطق 
متفرقــة مــن احملافظة، على إثــر إجراء 
ممارســاتها اليومية ملتابعة تنفيذ أوامر 

القبض الصادرة من احملاكم اخملتصة .
واوضح املصــدر أنه، كان مــن ابرز هذه 
املمارســات القبض على متهم بالقتل 
بناحيــة الشــوملي جنوبــي  العمــد 
احملافظة وآخر بقضايا الســرقة بناحية 
اإلسكندرية ، الفتا الى أن عمليات إلقاء 
القبض نفــذت باالعتماد على معلومات 
أمنية، مشيرة إلى إحالة جميع املتهمن 
اســتكمال  لغرض  اخملتصة  اجلهات  إلى 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – عملية دهم 
اعلــن مصدر في مديرية االســتخبارات 
العســكرية امس االحد، تفجير مضافة 

لداعش بجزيرة مكحول في صالح الدين.
وقال املصدر ان »قوة مــن مفارز مديرية 
االســتخبارات العســكرية فــي قيادة 
عمليات صالح الدين وبالتعاون مع الفوج 
األول لــواء ٩١الفرقــة ١٤ وأثر معلومات 
اســتخبارية دقيقــة داهمــت إحــدى 
املضافات فــي قرية البوجليــب بجزيرة 
مكحول ، مضيفــا ان »عملية املداهمة 
اســفرت عن ضبط ١٧ عبــوة متنوعة، 
و١١ شــريحة موبايل، و٨ مساطر تفجير 
، و ٢ موبايــل، ومعمل لتصنيع العبوات، 

ومفكرة تضم أسماء الدواعش ».

االنبار – ضبط عبوات 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
االنبــار امــس االحــد ان مفارز قســم 
أربع  املتفجرات عثــرت على  مكافحــة 
تنظيم  ناســفة من مخلفــات  عبوات 

داعش اإلرهابي في حي الشــرطة مبدينة 
الرمادي .

واضاف املصــدر انه متت معاجلة العبوات 
وتفكيكها ، كما قامــت فرق مكافحة 
ناســفة  عبوة  معاجلة  مــن  املتفجرات 
محلية الصنع في منطقة جرف النداف 
داخل احد اخملــازن على وفــق اإلجراءات 

القياسية ومن دون أي حادث يذكر.

النجف – ممارسة امنية 
اجــرت مفارز مركز شــرطة الشــبكة 
التابعــة إلــى مديرية شــرطة النجف 
االشرف امس االحد ممارسة أمنية شملت 
مناطق الشريط احلدودي احملاذي للملكة 
العربية السعودية بأجتاه بادية السماوية 
ومنطقة اللصف ومطار غليصان ضمن 
قاطع املســؤولية في إطار فرض القانون 

والنظام والبحث عن املطلوبن. 

وأكد املصدر ان هذه املمارســات االمنية 
تأتــي في اطــار تأمن الباديــة ومحيط 
احملافظة و فرض القانون والنظام لتبقى 
مدينة امير املؤمنن عليه الســالم آمنة 

ومستقرة.

كربالء – عمليات احترازية 
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة 
كربالء امس االحد نفــذت قوات قتالية 
أمنية  عمليات  مشتركة  واستخباراتية 
املناطق  النطاق فــي  نوعيــة واســعة 
الصحراويــة والقــرى واألريــاف احملاذية 
حملافظتــي بابــل واالنبار وضمــن احلدود 

اإلدارية للمحافظة .
وافاد املصدر انه بإشــراف مدير شــرطة 
كربالء اللــواء أحمد علي زويني ، وبهدف 
ضمان دميومة احلفاظ على أمن واستقرار 
املدينة جــاءت هذه االجــراءات من اجل 

اتخــاذ أعلى درجــات التدابيــر األمنية 
واالحترازية التي من شــأنها تعزيز األمن 

وإفشال اخملططات اإلجرامية كافة . 

البصرة – تصديق اعترافات متهمني 
الثالثة،  البصرة  صدقت محكمة حتقيق 
اعترافات ثالثة متهمن عن  امس االحد، 

جرمية قتل تاجر في منطقة كرمة علي.
وقــال املركــز االعالمي جمللــس القضاء 
االعلــى، ان »املتهمن الثالثــة دخلوا دار 
اجملنى عليه وقام أحــد املتهمن بإطالق 
النار عليه بعدما حاول االمســاك بأحد 
افراد العصابــة« ، مضيفا أن »املتهمن 
اعترفوا بجمع املعلومات عن اجملنى عليه 
كونه يعمــل تاجرا ولديه امــوال كثيرة 
يحتفط بها في خزنة داخل منزله«، الفتا 
إلــى أن«احد املتهمن وهــو جاره زودهم 

بجميع التفاصيل«.

انطالق عملية تفتيش عن االرهابيين في الطارمية شمالي بغداد * تفجير مضافة لداعش بجزيرة مكحول جنوبي صالح الدين 
ضبط عبوات من مخلفات داعش في حي الشرطة بالرمادي * تصديق اعترافات 3 متهمين عن جريمة قتل في البصرة

د. علي شمخي 
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بغداد – الصباح اجلديد :

واالســكان  االعمار  وزيــر  بحضور 
ريكاني  بنَكني  العامــة  والبلديات 
وضمن مبـادرة البرنامج احلكـومي 
اقـــامت الــوزارة ورشـــة عمــل 
)الســكن  عنـــوان  حتت  ومعرضا 
مبشــاركة  التنمية(،  محور  املالئم 
والعربيــة  احملليــة  الشــركات 
واالجنبيــة املتخصصــة بتقنيات 
احلديثــة  االنشــائية  االنظمــة 
مجال  فــي  مقترحاتهم  لتقــدمي 
الكبرى  السكنية  اجملمعات  تنفيذ 
تصاميــم  وعــرض  واملتكاملـــة 
مناذج  متثــل  وهندســية  معمارية 
للوحدات الســكنية التي ســوف 

تنفذ من قبل الشـركات .
باملناســبة  الوزير كلمة له  والقى 
اكــد فيهــا ان احلديث عــن ازمة 
من  جزءا  تشــكل  التي  الســكن 
حياة اجلميــع فيما كانت املعاجلات 
التي حصلت خالل املدة الســابقة 
وتداخالت  ألســباب  ناجحــة  غير 
كثيرة تتعلــق منها بتعقيد نظام 
االراضي في البلد وعدم التخطيط 
السليم بشكل يتناسب مع النمو 

السكاني .
واضــاف الوزير انه اضافة الى وجود 
مشــكلة في هيكلة قانون الوزارة 
لعــام 2012 الضعيــف كونــه ال 
يلبي احتياجاتها وال يعطيها الدور 
املناســب ليمكنها من التخطيط 
وتنفيذ سياسات اسكانية سليمة 
ويوفــر الدعم لهذه السياســات، 
فضال عن عــدم التعاون بني الوزارة 
وبقيــة الــوزارات واحملافظات الذي 
ازمة السكن  الى تفاقم  ادى بدوره 
وتوزيع اراض من دون توفير خدمات 
لهــا اضافــة الى مشــكلة عدم 
وجود نظام مصرفي من اجل دعم 
املواطــن ميكنه مــن احلصول على 
ســكن مالئــم وامنا يوجــد فقط 
التابــع للوزارة  صندوق االســكان 
والذي يبلغ رأســماله تريليون دينار 
ولم يصرف منها ســوى 100 مليار 

لم تغط جميع احلاجة .
الوزارة ينصب  ان جهد  الوزير  وتابع 

على توفير وتهيئة مســاحات من 
االراضــي تكــون قريبة مــن املدن 
احلالية بتخطيط حضاري ســليم 
ملدن جديــدة على وفق منــط بناء 
محدد ومناذج معينــة تراعي فيها 
اجلوانب احلضارية والهوية العراقية 
املواد  املدن باستعمال  وتنفيذ هذه 
احلديثة للبنــاء والتي تتميز بكلف 
اقل وســرعة في االجناز فضال عن 
كونهــا تتطلب اســتعمال طاقة 
اقــل وزيادة فــي العزل وهــذا ما 
نسعى اليه في جتاوز اساليب البناء 
التقليديــة باالســتفادة من هذه 

التقنيات مستقبال . 
واوضــح الوزير ان مجلــس الوزراء 

اقــر القانــون الــذي تقدمــت به 
العيني  باالستمالك  اخلاص  الوزارة 
ضمن  الواقعة  الزراعيــة  لألراضي 
والذي ميثل حال  التصميم االساس 
ويسمح  االســتمالك  ملشــكالت 
بتحويل جنــس االراضي من زراعي 
الى ســكني حال تنفيذ املشــروع 
عليها مــع تعويض صاحب االرض 
بجزء مــن قيمة االرض ، مشــيرا 
الى ان هذا العام سيشــهد اعادة 
احلياة لعدد من مشــاريع اجملمعات 
البقية  واحالة  املتوقفة  السكنية 
لالستثمار. من جانبه دعـا املهندس 
جابر احلسـاني وكيل الوزارة لقطاع 
االسكان الشركات املتخصصة ان 

يكون تنفيذ الدورالســكنية على 
وفق املواصفات العاملية مع مراعاة 
الكلفــة املالية النشــاء الوحدات 
السكنية لتتالءم مع املواطنني ذوي 
الدخل احملدود لغرض االستفادة من 
هذه الوحدات السكنية الكبر عدد 

ممكن من شرائح اجملتمع .
واكد املهندس احلســاني أن تطوير 
وتنمية قطاع االســكان هو محور 
وينعكس  بلـــد  اي  فــي  التنمية 
والسياســات  اخلطط  على جميع 
والبرامج واهمها سياسة االسكان 
الوطنية التي تســعى الى تطوير 
واعتماد مناذج الســكن االقتصادي 
للمشــاريع االسكانية . من جانبه 

لفت وكيل الوزارة لقطاع البلديات 
املهنــدس اســتبرق الشــوك في 
كلمة له الى ان قطاع االسكان من 
القطاعات االقتصاية املهمة والتي 
وان  اجملتمع  شــرائح  جميع  تخص 
الدســتور العراقي نص على تأمني 
الســكن املالئم للمواطن العراقي 
وهذا مــا اكدته البرامج احلكومية 
قطاع  كــون  الســابقة  للمراحل 
االسكان حاجة ملحة لواقع اجملتمع 
العراقي ، ونتيجة للزيادة السكنية 
في اجملتمع ظهــرت احلاجة امللحة 
الى  املالئم، مشيرا  لتوفير السكن 
انه مت تهيئة عــدد من االراضي في 
عدد من احملافظات حيث ســتكون 

املبادرة االولى من محافظة البصرة 
مبدينة الســياب اجلديدة بعد اجناز 
تصاميمهــا والتــي طبقنــا فيه 
جميع املعايير الســكنية للسكن 
تتطلبه  ومــا  والعمودي  االفقــي 
من مشــاريع خدميــة وبنى حتتية 
ومناطق صناعيــة وجتارية وغيرها 
املواطنني وســتليها  لتلبي حاجة 
بقية احملافظات واالقضية والنواحي 
، داعيا الشركات من الدول العربية 
واالجنبية  والصديقة  الشــقيقة 
لدخــول قطاع االســكان وتنفيذ 
مشاريع اجملمعات السكنية بادخال 
التقنيات احلديثة للبناء في تنفيذ 
هذه املشاريع في عموم احملافظات .

االعمار تنظم ورشة للشركات العربية واالجنبية 
المتخصصة بتقنيات االنظمة االنشائية الحديثة

 لبناء دور مالئمة للسكن االقتصادي

تشكل ازمة السكن 
جزءا من حياة الجميع 
فيما كانت المعالجات 

التي حصلت خالل 
المدة السابقة 

غير ناجحة ألسباب 
وتداخالت كثيرة 

تتعلق منها بتعقيد 
نظام االراضي في 

البلد

ورشة التقنيات احلديثة
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جهزت شــركة ديالى العامة احدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن وزارة 
الكهرباء وعددا مــن اجلهات األخرى 
العــام واخلاص مبئات  من القطاعني 
من  والعديد  الكهربائيــة  احملــوالت 
منتجاتهــا االخرى خالل شــهر ايار 

املاضي.
وبــني مدير عام الشــركة املهندس 
عبدالرسول محمد عارف ان مجموع 
مامت جتهيزه خالل شــهر ايار املاضي 
مــن احملوالت الكهربائيــة بلغ )٣٤٩( 
محولــة توزيــع متعددة الســعات 
املنتجات  العديد مــن  الــى  اضافة 
املتنوعة األخرى ومببلغ اجمالي قدره 
الف  و986  و98 مليونا  )٣( مليــارات 

دينار .
واشــار املدير العام للشركة إلى ان 

كمية احملوالت التــي مت جتهيزها الى 
عدد من الشــركات العامة التابعة 
لــوزارة الكهربــاء وعدد مــن دوائر 
القطاع  وشــركات  العام  القطــاع 
اخلاص توزعت على شــتى السعات 
توزيع ســعة  )٢٤٦( محولة  منهــا 
)11KVA/400 ( و )٩٤( محولــة توزيع 
ســعة )11KVA/250 ( و)5( محوالت 
توزيع سعة )KVA (11/630 ومحولتي 
توزيع ســعة )11KVA/1000 ( واخرى 

 . )33KVA/1000( سعة
واضاف املدير العــام بأنه قد مت أيضا 
بيع العديد من املنتجات األخرى عن 
طريق معرض البيع املباشر في مقر 
الشــركة حيث مت بيع محولة توزيع 
واحدة ســعة )11KVA/250 ( و )١٩( 
الف و200  شمعة قدح و)30( مدفأة 
جداريــة اضافــة الــى )3( مقاييس 
كهربائية ثالثة اطوار )٢٠- ٦٠( امبيرا  
و)8( مقاييــس كهربائية طور واحد 
)٢٠ - ٨٠( أمبيرا  و)6( مسخنات ماء 

مع فرن كهربائي واحد.
في ســياق اخر افصــح املدير العام 
عن قيام شركته بتنفيذ العديد من 
الدورات التدريبيــة ضمن منهاجها 
التدريبــي لعــام 2019 حيــث بلغ 
مجموع الــدورات التي اقيمت داخل 
وخارج الشركة خالل شهر ايار املاضي 
)15( دورة فــي شــتى االختصاصات 
مبشــاركة )57( منتســب من شتى 

املستويات الفنية والعلمية.
على صعيد متصل اعلنت شــركة 
وزارة  العامة احدى شــركات  الزوراء 
الصناعة واملعــادن عن اجناز اعمالها 

في محطة جنوب بغداد الغازية.
وبــني مدير عام الشــركة املهندس 
هادي علــي طه ان شــركته اجنزت 
اعمال صيانة الوحدتني )13 و 14( في 
الثانية  محطة جنوب بغداد الغازية 
حيث مت في العاشر من شهر حزيران 
اجلاري ادخــال الوحدة التوليدية )14( 
بعد تشــغيلها ضمن  في احملطــة 

الشــركة  لتكون  التجريبية  الفترة 
بذلك قــد اوفت بكامــل التزاماتها 
الوحدتني  فــي صيانــة وتشــغيل 
املذكورتني ما اســهم في حتســني 
الطاقة الكهربائية ورفد الشــبكة 
الوطنية باملزيد من املغذيات ، مؤكدا 
ان الشركة حريصة على اجناز جميع 
وكفاءة  بجودة  بها  املكلفة  االعمال 
احدث  وفــق  وعلى  عالية  وســرعة 

املواصفات العاملية.  
الى ذلك اشــار املدير العام الى قيام 
مصنع محــركات اجلهد العالي في 
موقع التحــدي بتأهيل رأس التوليد 
الشهيد  الى محطة كهرباء  العائد 
علي ســبع بقــدرة )15 ميكاواطا ( 
وفولتيــة )11000( فولت ، مؤكدا ان 
لــدى املوقع املذكور مــالكات متتلك 
هندســية  وخبرات  علمية  مؤهالت 
وفنيــة تراكمية الجنــاز مثل هكذا 
اعمــال وعلــى وفــق املواصفــات 

القياسية. 

تقرير

»ديالى » تجهز القطاعين العام والخاص بمئات المحوالت الكهربائية

اول شركة اتصاالت توفر خدمة التفاعل االلي مع مشتركيها

»الزوراء« تنجز صيانة محطة جنوب بغداد الغازية

بغداد _ الصباح الجديد : 
وزارة  وكيــل  اســتعرض 
االعمار واالســكان والبلديات 
واالشــغال العامة دارا حسن 
رشــيد يــارا مــع وفــد من 
اهداف  الدولي  البنــك  ممثلي 
في  الدولــي  البنــك  بعثــه 
النهائية  اللمســات  وضــع 
بتحسني  اخلاصة  للنشاطات 
أداء املؤسســات غيــر املالية 
دور  وتوسيع  للدولة  اململوكة 
القطاع اخلــاص وتقويه األطر 
العامة القانونية والتنظيمية 
العامــة  اإلدارة  ملؤسســات 
ومراقبه صندوق االستنمائي.

واكد الوكيل على اســتعداد 
الــوزارة لتقدمي أي مســاعدة 
ممكنــة بعد اصــدار القرارات 
املتعلقــة بهــذا الصدد من 
قبل رئاسة مجلس الوزراء وان 
الــوزارة قامت بأجراء عمليات 
تقييــم شــامله لواقع عمل 
شــركاتها وحتديد القطاعات 
عملهــا  جملــال  املشــابهه 
والســبل الكفيلة التي تؤدي 
الى تخصصها في الســعي 
والعمل  لتطويراختصاصاتها 
مبا يتوافق مع جميع األنظمة 

احلديثة املتطورة .

واشار وكيل الوزارة الى اهمية 
قطــاع اجلــودة والســيطرة 
املهم  الــوزارة  وإجناز  النوعية 
على  تشكيالتها  كل  حلصول 
شــهادة االيــزو الدولية التي 
ستساعدها في احلصول على 
فرص عمل جديدة لها خاصة 
وانها متتلك خبرات كبيرة جدا 
في عمليــات اعــادة االعمار 

والبناء.
وفي ختام اللقاء اعرب أعضاء 
الوفــد عن اســتعداد البنك 
الدولــي لتقــدمي كل الدعم 

فــي  لالســتمرار  املطلــوب 
حتســني أداء الشركات خدمة 

للصالح العام.
اعلنت  متصــل  صعيد  على 
املباشــرة  عن  االعمــار  وزارة 
مشــروع  اعمــال  بتنفيــذ 
في  )كربالء-الــرزازة(  طريــق 
طريق  عن  كربــالء  محافظة 
املالكات الهندســية والفنية 
فــي شــركة أشــور العامة 
لصالح  االنشائية  للمقاوالت 
واجلســور  الطـــرق  دائــرة 
التابعتني للــوزارة حيث يبلغ 

طول الطريق 45 كم وبكلفة 
اجمالية بلغــت أكثر من 28 

مليار دينار.
واوضح املركز االعالمي للوزارة 
ان مراحل العمل في املشروع 
احلجــر  تصفيــة  شــملت 
وتعديــل املناســيب واعمال 
احلجر  ونقل  احملطــات  ترقيم 
لتعويض  الطريق  سطح  الى 
النقص احلاصــل فيه ، مبيناً 
ان هذا الطريق ميتد من مدينة 
مروراً  الــرزازة  بأجتــاه  كربالء 
يصل  حتى  االخيضر  مبنطقة 

الى معمل االسمنت .
واضاف املركز االعالمي ان هذا 
املشروع مت اســتئناف العمل 
فيه بعد توقف تنفيذه بسبب 
االزمة املالية التي سبق ان مر 
تبلغ نســبة  البلد حيث  بها 
اجناز املشــروع قبــل التوقف 

. %٤٠
العامة  اشور  ان شركة  يذكر 
التابعــة للــوزارة ســبق ان 
نفـــذت العديد من املشاريع 
كربالء  محافظة  في  املهمـة 
الفنية  املواصفات  وحســـب 
املطلوبـــة من اجل النهوض 
والعمراني  اخلدمي  بالواقـــع 

فـي احملافظة.

بغداد _ الصباح الجديد : 
الســتراتيجيتها  اســتكماال 
الهادفة فــي إيجاد اخــر احللول 
التفاعليــة  التكنولوجيــة 
زين  شركة  أعلنت  ملشــتركيها، 
مجموعة  شركات  إحدى  العراق، 
زين الرائدة في خدمات االتصاالت 
منطقة  في  املتنقلــة  والبيانات 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
عن إطالقها قناة تفاعلية مطلع 
هذه  تعتبر  حزيران، حيث  شــهر 
القنــاة الوجه اجلديد لألســلوب 
املشــتركني  الذكي فــي خدمة 
حلول  أحدث  تســتخدمه  والتي 
استفسارات  على  والرد  للتفاعل 
املشــتركني وتعريفهــم بأحدث 
املُقّدمة  العروض وآخر اخلدمــات 
واالشتراك او التحدث مع موظف 

خدمة الزبائن بصورة مباشرة.
وتأتي خطوة إطــالق هذه القناة 
التفاعليــة علــى صفحــة زين 
مسنجر«  »فيسبوك  عبر  العراق 
تتويجا ً للجهــود التي بُذلت في 
توفيــر منصــة تواكــب التطور 
متطلبــات  وتلبــي  احلاصــل 
املشتركني بصورة آلية وتفاعلية، 
وتسهم بشكل كبير بخلق جتربة 
عمالء فريدة من نوعها في العراق 

واملنطقة بكل سرعة وسهولة.

وحــول املوضــوع، قــال رئيــس 
زين  شــركة  في  التجارية  االدارة 
»كجزء  ســمير  محمد  العــراق 
من مســاعينا فــي تعزيز احللول 
املبتكــرة، تفتخــر شــركة زين 
االول  التفاعلي  برنامجها  بإطالق 
من نوعه في العراق، حيث أصبح 

مبقدور مشتركينا أن يطلعوا على 
اخر العروض واخلدمات واالشتراك 
بهــا بصــورة مباشــرة كما أنه 
ســيكون قناة مهمــة وإضافية 
فــي مهــام خدمات الشــركة، 
تعمل على تقدمي أفضل اخلدمات 
للمشتركني وتعزيز جتربة عمالئنا 

واالشــتراك  اطالعهم  خالل  من 
اجلديــدة  وعروضنــا  بخدماتنــا 

وبشكل مرن وفوري.«
»هذه  بإن  ويضيف محمد سمير 
اخلدمة هي ترجمة الستراتيجيتنا 
الرقمــي ومواكبة  التحــول  في 
التطــورات احلاصلة فــي مجال 
التفاعلية  والقناة  التكنولوجيا، 
على تطبيق »فيسبوك مسنجر« 
ميكن اعتبارهــا مفصال ًتكميليا 
ً وقنــاة مبتكرة تضاف الى جانب 
قائمة التواصــل التقليدية لدينا 
مثل مركــز االتصال وأفرع خدمة 
جميع  في  املنتشــرة  املشتركني 
انحاء العــراق واالن أصبح مبقدور 
صالحية  مدة  معرفة  مشتركينا 
وامكانية  والرصيــد  خطوطهم 
التحدث مع موظف خدمة الزبائن 
فضال عــن اســتعراض خدمات 
الشــركة اجلديدة واالشتراك بها 

بانسيابية.
يذكر أن زين العراق أطلقت ايضا 
مؤخرا خدمة متكن مشــتركيها 
من االشــتراك بباقــات االنترنت 
الفيسبوك على  من خالل تطبق 
باستمرار  تبحث  وهي  هواتفهم، 
أحدث  اســتخدام  كيفيــة  عن 
وتقدميها  التكنولوجيــة  احللول 

ملشتركيها.

العراق يبحث تحسين اداء المؤسسات
زين العراق تطلق الوجه الرقمي الجديد للخدمة الذكية للمشتركين المملوكة للدولة مع البنك الدولي

محوالت عراقية الصنع

بغداد _ الصباح الجديد : 
استنفرت الشــركة العامة للســكك احلديد العراقية 
احدى )تشكيالت وزارة النقل( طاقاتها ومالكاتها الفنية 
لتأهيل القاطرات املتوقفة في مأوى ســكك الســماوة 
وزجها للعمل . واوضحت الشــركة ان هذه اجلهود تأتي 
من خالل تقــدمي الدعم املادي واملعنوي مــن قبل الوزارة 
لبذل قصارى اجلهود على تصليح القاطرات والشاحنات 
واالحــواض وزجها في اخلدمــة لنقل البضائــع واملواد 
بأنواعها لزيادة حجم طاقة النقل وتعظيم املوارد املالية 
. واشــارت الشــركة ان مالكات مأوى قاطرات السماوة 
حققت إجنازا مثمرا  يضاف إلى إجنازات الشركة وبجهود 
استثنائية بتصليح وإدامة القاطرة املرقمة )2547( التي 

كانت متوقفة عن العمل أكثر من سنتني 

بغداد _ الصباح الجديد : 
في إطار جوالته للمراكــز االمتحانية، تفقد وزير التربية 
وكالــًة ووزير التعليم العالي والبحــث العلمي الدكتور 
قصي السهيل عدداً من القاعات االمتحانية في مديرية 
تربية الكرخ االولى وذلك للوقوف على ســير اإلمتحانات 

الوزارية ملرحلة الثالث املتوسط.
واكد الوزير  وخالل جولته لإلطمئنان على سير العملية 
االمتحانيــة على أعضاء اللجــان االمتحانية واملراقبني 
ضرورة تطبيــق التعليمــات االمتحانيــة واإللتزام بها 
بكل جدية، مشــدداً على أهمية توفير االجواء املناسبة 
للطلبة بضمنها املســتلزمات اللوجستية في القاعات 
االمتحانية بغية أدائهم إلمتحاناتهم على اكمل وجه ، 
مشيدا باجلهود املبذولة من قبل املديرية والرامية إلجناح 

العملية االمتحانية من دون عوائق.
كما دعا الدكتور السهيل الطلبة الى بذل املزيد من اجلد 
واملثابرة ســعياً لتحقيق النجاح والتفوق في دراساتهم 

خدمة لبلدهم.

بغداد _ الصباح الجديد : 
قامت املالكات الهندســية والفنية في مديرية اتصاالت 
ومعلوماتية ديالى وباشــراف مســؤول شعبة البداالت 
املهنــدس قيس صالــح ابراهيم باعادة تشــغيل بدالة 
احلديــد وبدالة بهــرز بعد توقفهما  نتيجــة خلل فني، 
ومت إعادة تأهيلهما للعمل وبالتعاون مع شــعبة صيانة 
البداالت الصينية) ZTE(في الشركة ، وكذلك مت تشغيل 
بدالــة اخلالص بعــد توقفها وإعادتهــا  للعمل بصورة 

مستمرة ومنتظمة . 

السكك الحديد تستنفر 
طاقاتها لتأهيل قاطراتها 

المتوقفة

وزير التربية وكالًة يتفقد 
المراكز االمتحانية في 

تربية الكرخ األولى

االتصاالت تعيد تشغيل 
ثالث بداالت ارضية 

بمحافظة ديالى



4

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
كشف وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، عن 
مباحثات ســرية أجرتها بالده مع سوريا واألردن 
حول مســألة فتح الطريق البرية أمام املنتجات 

الزراعية اللبنانية.
وقال اللقيس خالل حضوره املؤمتر الداخلي لالحتاد 
العام للنقابات الزراعية في لبنان إن »اجتماعات 
ســرية حصلت فــي وزارة األشــغال اللبنانية 
والسورية حلل مسألة الرسوم املرتفعة املفروضة 
لتخفيضها وتسهيل  اللبنانية  الشاحنات  على 

تصدير املنتجات اللبنانية إلى الدول العربية«.
ولفت إلى أن« ما يجري علــى احلدود األردنية هو 
عمل أمني وعلينــا تفهمه كمزارعني ومصدرين 
لبنانيــني«، داعيا إلــى »ضــرورة احملافظة على 
املواصفات وجودة اإلنتاج الزراعي منعا لإلســاءة 

لسمعة القطاع الزراعي« اللبناني.
كما اعتبر وزير الزراعة أن حماية اإلنتاج الوطني 
هــي الهاجس األول، موضحــا أن »التهريب ميثل 
اخلطر األكبر الذي يهدد اإلنتاج الزراعي اللبناني«.
وأضاف أنه مت التوصل إلى اتفاق مع الســلطات 
األمنيــة في لبنــان حول تشــديد ضبط احلدود 
البرية، عبر تسيير دوريات للقوى األمنية، إضافة 
إلى تفعيــل عمل اجلمارك، لوضــع حد لظاهرة 

التهريب عبر احلدود.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
يتوقــع الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، أن يبدأ 
توريــد أنظمة »إس400-« الصاروخية الروســية إلى 

تركيا في النصف األول من شهر يوليو القادم.
ونقلــت قنــاة »إن تي فــي« التركية، امــس  األحد، 
تصريحــا ألردوغان أدلى به أمام الصحفيني على منت 
طائرته في طريقه إلى تركيا من طاجيكستان، قوله: 
»أعتقد أن التوريد سيبدأ في النصف األول من يوليو 

القادم«. 
وأضاف: »كنا نناقش مســألة »إس400-« مع روسيا. 

ومسألة »إس400-« مت حلها«.
وشدد أردوغان من جديد على أن أنقرة ال تنوي التخلي 

عن صفقتها مع روسيا حول أنظمة »إس400-«.
وأوضح: »لقد وقعنا الوثيقة. وسننهي هذه العملية. 
وقدمــت روســيا لنا في إطــار القرض تســهيالت 
مختلفة، وقدمت لنــا قرضا بفوائد غير موجودة في 

السوق الدولية«.
هذا وأفاد بــأن وزارة الدفاع التركيــة حتضر لتوجيه 
رســالة إلى القائم بأعمال وزير الدفــاع األمريكي، 
باتريك شاناهان، بشأن قرار واشنطن تعليق مشاركة 
تركيــا في برنامــج تدريب الطيارين األتــراك لقيادة 
املقاتالت األمريكية من طراز »أف35-« بســبب شراء 

تركيا لألنظمة الصاروخية الروسية.
وتابع: »ومن املمكن أن يتم إرســال هذه الرسالة في 

القريب العاجل، ورمبا في األسبوع اجلاري

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
مثلت ســارة زوجة بنيامــني نتنياهو 
رئيس وزراء إســرائيل أمــام احملكمة 
امــس األحد لتعتــرف بارتكاب خطأ 
جنائي عندما أساءت استخدام أموال 
الدولة عبــر طلب وجبات غير مصرح 
بها وهو االعتراف الذي تضمنه اتفاق 
قضائي يعفيها من السجن. ويقضي 
االتفاق بتخفيف تهمة االحتيال التي 
وجهــت إليها إلى مخالفــة أقل وأن 
ألف شــيقل   45 الدولة  تعيد خلزانة 
)12490 دوالرا( وأن تدفع غرامة عشرة 
آالف شــيقل )2775 دوالرا(. وبحسب 
زوجة  حصلــت  األصليــة  التهمــة 

نتنياهو وموظف حكومي من الدولة 
عن طريق االحتيال على أكثر من مئة 
ألــف دوالر قيمة مئــات الوجبات من 
مطاعــم بالتجاوز للوائــح التي متنع 
طلب وجبات مــن املطاعم في وجود 
طــاه موظف من الدولــة في البيت. 
وظهــرت علــى وجه ســارة نتنياهو 
واجهت  عندمــا  عريضة  ابتســامة 
حشدا من املصورين كان في انتظارها 
في القاعــة قبل بدء اجللســة. وفي 
اجللســة أقر قاض، االتفــاق واتهمها 
بفعل جنائي آخر هو تعمد استغالل 
أموال  الستخدام  آخر  شخص  إساءة 
الدولة حتقيقا ملصلحتها الشخصية. 

وجاء ذلــك بعد أن أســقط املدعون 
االحتيال.  وهــي  األخطــر،  اخملالفــة 
وســألها القاضــي »هــل تعــني ما 
اعترفت به؟« وأجابت سارة التي تبلغ 
من العمر 60 عاما ”نعم“. ونشر موقع 
)واي نت( اإلخباري اإلسرائيلي صورة ملا 
قال إنها رسالة وصلت إلى سارة خالل 
اجللســة من زوجها الذي لم يكن في 
يقول فيها »ســنتجاوز هذا  احملكمة 
أيضا. كوني قوية«. ويرفع االتفاق عبئا 
قضائيا عن ســارة نتنياهو لكن ليس 
له أثر مباشر على متاعب زوجها الذي 
يواجه ثالث قضايا فساد يقول إنه لم 

يرتكب ثمة خطأ مما ورد في أوراقها.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أســقطت القوات الســعودية امــس االول 
السبت طائرة من دون طيار أطلقها احلوثيون 
باجتاه مدينة أبها في جنوب اململكة، بحسب 
ما أعلــن التحالف العســكري الذي تقوده 

الرياض ضّد احلوثيني في اليمن.
ونقلت قناة »اإلخبارية« السعودية احلكومية 
عن التحالف أّن »قــوات الدفاع اجلوي امللكي 
تعترض وتســقط طائرة بدون طيار مسّيرة 
معادية أطلقتها امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيــران باجتاه أبها«. من جانبهم 
قال احلوثيون عبر قناة »املسيرة« التلفزيونية 
إّن طائرات من دون طيار اســتهدفت محطة 
للوقود فــي مطار أبها وغــرف التحكم في 
مطار جازان، مشيرين إلى أّن الطائرات أصابت 
»أهدافها بدّقة عالية بفضل اهلل ما أّدى إلى 

خــروج املطارين عن اخلدمــة«. وكان صاروخ 
أصاب األربعاء املاضي، املطار املدني في مدينة 
أبها اجلبلية التي تعّد مقصداً للســعوديني 
خالل فصل الصيف هرباً من احلرارة املرتفعة 
في الريــاض وجّدة، مــا أّدى إلــى إصابة 26 
شخصاً بجروح، وفقاً للسلطات السعودية. 
واجلمعة املاضية، أعلــن التحالف أّن القوات 
الســعودية اعترضت خمس طائرات مسّيرة 
حاولــت اســتهداف مطار أبها مــن جديد. 
املاضي  اخلميس  اّتهمت  الســعودية  وكانت 
غرميتها في املنطقة إيــران بأنها هي من أمر 
»املتمرديــن« اليمنيني بشــّن الهجوم على 
مطار أبها، محّذرة من »عواقب وخيمة«. وقال 
التحالف في بيان إّن » طائراته اســتهدفت 
للمتمردين  لألسلحة ومواقع  السبت مخزناً 

في حّجة في شمال غرب اليمن ».

ويشــهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بني احلوثيني 
املعترف  اليمنية  للحكومة  املوالية  والقّوات 
بها دولياً. وقــد تصاعدت حّدة هذا النزاع مع 
تدّخل حتالف عسكري بقيادة السعودية في 

آذار 2015 دعًما للحكومة.
وتســّبب هذا النــزاع مبقتل عشــرات آالف 
األشــخاص، بينهم عدد كبير مــن املدنيني، 

بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
وتأتــي هجمــات احلوثيني األخيــرة في وقت 
يخّيم فيه التوتــر بني إيران والواليات املتحدة 
علــى املنطقة، مع تعــّرض أربع ناقالت نفط 
لهجمــات في بحــر عمان الشــهر املاضي 
وناقلتــني أخريني لهجمــات مماثلة اخلميس 
املاضي. وقالت الواليات املتحدة إّن إيران تقف 
خلف هذه الهجمات، لكــّن طهران نفت أي 

ضلوع لها.

اجتماع سري يجمع لبنان 
وسوريا واألردن لبحث فتح 

الطريق البرية

أردوغان يرجح توريد 
أنظمة »إس400-« إلى 

تركيا الشهر المقبل

زوجة نتنياهو تعترف بطلب 
وجبات على حساب الدولة

إسقاط طائرة مسّيرة اطلقها  الحوثيون تستهدف السعودية

متابعة ــ الصباح الجديد :

الشــورى  مجلس  رئيــس  أملح 
اإليرانــي علــي الريجاني امس 
الواليات املتحدة  أن  إلــى  األحد 
الهجمــات  خلــف  تقــف 
استهدفت  التي  »املشــبوهة« 
اخلميس املاضي ناقلتي نفط في 
خليج ُعمان في منطقة اخلليج، 
األنباء  أوردت وكالة  حســب ما 

اإليرانية الرسمية.
وصّرح الريجاني في خطاب أمام 
الوكالة  نقلــت  ما  وفق  اجمللس 
الرســمية والوكالــة الطالبية 
)إيســنا( شــبه الرســمية أن 
»الهجــوم املريب علــى ناقالت 
النفط في بحر عمان يُضاف إلى 
الشــعب  األمريكي ضد  احلظر 
اإليراني« ألن األميركيني »عجزوا 
عــن احلصول علــى نتيجة من 

احلظر«.
وقــال الريجانــي: »بالنظر إلى 
ألمريكا،  التاريخــي  الســجل 
فــإن األمريكيــني اســتهدفوا 
ســفنهم بالقرب مــن اليابان 
لتقدمي مبررات لألعمال العدائية 
)ضــد طوكيو( في أعقاب احلرب 

العاملية الثانية.
تكن  لم  التي  املتحدة  والواليات 
منخرطة فــي القتال في بداية 
دخلت  الثانية،  العامليــة  احلرب 
الثامن من كانون  النزاع في  في 
األول 1941 بعد الهجوم املباغت 
الذي شّنه الطيران الياباني على 
األميركية  هاربور«  »بيرل  قاعدة 

في هاواي في احمليط الهادئ.
وتعرضــت ناقلة نفــط يابانية 
وأخــرى نروجية اخلميس املاضي 
ُعمان  فــي خليج  الى هجمات 
لم يحــّدد مصدرها فيما كانتا 
تبحران قرب مضيق هرمز، املمر 

االستراتيجي البحري.
وحّملت واشــنطن طهران منذ 
اخلميــس نفســه مســؤولية 
أثناء  وقعــت  التي  الهجمــات 
الياباني  الــوزراء  رئيــس  وجود 
إلجراء  في طهران  آبي  شــينزو 
محادثات تهــدف وفق قوله إلى 

تخفيف التوتــرات بني العدوين 
اإلسالمية  اجلمهورية  اللدودين، 

اإليرانية والواليات املتحدة.
واعتبــر وزير اخلارجيــة اإليراني 
تغريدة  في  جواد ظريف  محمد 
تزامــن  أن  املاضــي  اخلميــس 
ناقلتــي  علــى  »الهجومــني« 
النفــط وزيــارة آبــي لطهران، 
ياباني  حكومــة  لرئيس  األولى 
إليــران منذ عــام 1978، هو أمر 

»مثير للشبهات«.
وفي اليوم التالي، أكد ظريف أن 
أساس  »ال  األميركية  االتهامات 
واشنطن مبمارسة  لها« متهماً 

»تخريب دبلوماسي«.
من جانبها رأت الواليات املتحدة 

ضرورة إلعــداد »خطط طوارئ« 
للتصدي حملاولة إيرانية محتملة 
احليوي  هرمــز  مضيــق  إلغالق 
لتجارة النفط. ودعت امس إلى 
ملواجهة  دولي«  »توافق  تشكيل 
»مشكلة« إيران، بعدما حّملتها 
دونالد  األميركي  الرئيــس  إدارة 
الذي  الهجوم  مسؤولية  ترامب 
ناقلَتي نفط في بحر  استهدف 
ُعمان. ونشــر اجليش األميركي 
تســجيالً مصّوراً يُظهر اقتراب 
قارب - قال انه لدورية تابعة الى 
احلرس الثوري اإليراني - من ناقلة 
كوراجوس«  »كوكــوكا  النفط 
غير  الصقــاً  لغمــاً  و«إزالتــه 
منفجــر«. وبــدا علــى القارب 

الســريع الذي حمل 8-10 أفراد، 
مدفع رشاش في مقّدمته.

في الوقت ذاته، قال مسؤول في 
اجليش األميركي لشبكة »سي 
أن أن« إن إيران استهدفت طائرة 
ساعات  قبل  طيار،  بال  أميركية 
من الهجوم على ناقلَتي النفط، 
بـ »صاروخ أرض-جو«، مستدركاً 

انه »لم يُصب الطائرة«.
وأشار إلى أن الطائرة األميركية 
اقتراب  تابعــت  دون طيــار  من 
قوارب إيرانية من الناقلتني. وتابع 
أن ذلــك حصل بعــد أيام على 
احلوثيني  ميليشــيا  استهداف 
إيراني  مقاتلة أميركية بصاروخ 

في البحر األحمر.

وبعد ساعات على تأكيد ترامب 
أن الهجــوم علــى الناقلتــني 
وأن  إيــران«،  بصمــات  »يحمل 
احلرس الثــوري »ال يريد ترك أدلة 
خلفه«، نّبه وزير الدفاع األميركي 
بالوكالة باتريك شاناهان إلى أن 
إيران تشــّكل مشــكلة عاملية 
غير محصورة بالواليات املتحدة. 
الســفير  مع  »تركيزي  وأضاف: 
)جــون( بولتون والوزيــر )مايك( 
بومبيو ينصــّب على بناء توافق 
دولي )ملواجهة( هذه املشــكلة 

الدولية«.
احلضور  تعزيــز  ولم يســتبعد 
فــي  األميركــي  العســكري 
باألهميــة  املنطقــة، مذّكــراً 

التجارية واالستراتيجية ملضيق 
هرمز. وتابع: »علينا إعداد خطط 

طوارئ إذا تدهور الوضع«.
أن بومبيــو أضاف  وكان الفتــاً 
إلــى الئحة مبمارســات إيرانية 
تشّكل »عدواناً غير مبرر«، بينها 
النفط،  ناقلَتــي  على  الهجوم 
بقافلة  مفخخة  سيارة  تفجير 
أميركية في كابول أواخر الشهر 
املاضي، في عملية أعلنت حركة 

»طالبان« مسؤوليتها عنها.
لكــن الســفارة اإليرانيــة في 
اعتبرت  األفغانيــة  العاصمــة 
تصريحــات الوزيــر األميركــي 
»غير واقعية وال موثقة«، منددة 

باتهامات »بال أساس«.

إعداد »خطط طوارئ« إلحباط محاوالت محتملة إلغالق مضيق هرمز

طهران تتهم واشنطن بالهجوم على ناقلتي النفط
 في الخليج واألخيرة تؤكد ضلوع ايران بها

رأت الواليات المتحدة 
ضرورة إلعداد »خطط 

طوارئ« للتصدي 
لمحاولة إيرانية محتملة 

إلغالق مضيق هرمز 
الحيوي لتجارة النفط. 

ودعت امس إلى تشكيل 
»توافق دولي« لمواجهة 

»مشكلة« إيران، بعدما 
حمّلتها إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب 
مسؤولية الهجوم الذي 

استهدف ناقلتَي نفط في 
بحر عُمان
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شؤون عربية ودولية
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قال الرئيس التنفيذي لغازبروم نفط الروســية، 
ألكسندر ديوكوف إنه يتعني على أوبك واملنتجني 
املستقلني زيادة إنتاج النفط اعتبارا من النصف 
الثاني من العام بهدف احلفاظ على توازن السوق 

وإبقاء األسعار عند مستوى مقبول.
وأبلغ الصحافيني أن سعر النفط في نطاق 65-55 
دوالرا للبرميل »مقبول« للمنتجني الروس، بينما 
أضاف أن الشــركة مستعدة ســريعا لتعويض 
إنتاجها النفطي الذي تقلص بفعل اتفاق عاملي.

وتُضاف تعليقات ديوكوف إلى الضغوط على وزير 
الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك، الذي قال يوم 
االثنني إنه ال يســتبعد تصــورا تنخفض مبوجبه 
أسعار النفط إلى 30 دوالرا للبرميل إذا لم يجري 

متديد اتفاق النفط العاملي.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
ومنتجــون آخرون كبــار للنفط بقيادة روســيا، 
التحالف املعروف باســم أوبك+، على كبح إنتاج 
النفــط 1.2 مليون برميل يوميــا اعتبارا من أول 

كانون الثاني حتى نهاية حزيران.
ومن املقرر أن يُعقد االجتماع املقبل للتحالف في 

فيينا في أواخر حزيران أو أوائل متوز. 
وقالت السعودية، أكبر ُمنتج في أوبك، إن جميع 
املشــاركني في االتفاق باســتثناء روسيا اتفقوا 

على متديد االتفاق حتى نهاية العام احلالي.

تبدأ شركة اكسون موبيل والشركة السعودية 
للصناعات األساســية )ســابك( تشييد مصنع 
للبتروكيماويات بقيمة تسعة مليارات دوالر في 
تكساس في الربع الثالث من هذا العام سيكون 

لديه أكبر طاقة إلنتاج االيثان في العالم.
الذي  املشترك،  املشــروع  أن  الشركتان  وأضافت 
متلك فيه كل منهما حصة قدرها %50، واملعروف 
باسم )جلف كوســت جروث فينشرز( سيكون 
لديه القــدرة على انتاج 1.8 مليون طن ســنويا 
وسيضم وحدة ألحادي ايثيلني اجلاليكول ووحدتني 

للبولي ايثيلني.
ومن املتوقع أن يدخل املشــروع، الواقع شــمالي 
كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 

.2022
وقالت الشركتان إن من املتوقع أن يخلق املشروع 
أكثر من 600 وظيفة دائمة، وأضافتا أنه سينتج 
مواد تستخدم في تصنيع منتجات استهالكية 
بالســيارات،  التبريد  أنظمــة  متنوعــة مثــل 

والتغليف، ومواد البناء.

رفعــت بي بــي )BP( تقديراتهــا الحتياطيات 
السعودية من النفط اخلام %12، في أول تغيير 
كبير على تقديــر احتياطيــات اململكة منذ 

.1989
وفــي مراجعتها اإلحصائيــة لقطاع الطاقة 
العاملــي للعام 2019، أعــادت BP إدراج بعض 
احتياطيات الغاز الســعودية حتت بند النفط، 
مما أتاح للرياض أن تقتــرب من فنزويال صاحبة 

أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقالت بي.بي: »جرى تعديل احتياطيات النفط 
السعودية املؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في 
نهاية 2018 مــن 266.2 مليار برميل في تقرير 
العام املاضي، لتقتــرب كثيرا من فنزويال التي 

تبلغ احتياطياتها 303 مليارات برميل«.
واحتلت كندا املركز الثالث باحتياطيات قدرها 
168 مليار برميــل، ثم إيران 156 مليارا والعراق 

147 مليارا.
جــاءت الزيادة بعــد أن بــدأت اململكة إعالن 
الغاز  وســوائل  والغــاز  النفط  احتياطيــات 
الطبيعــي بشــكل منفصل، حســبما قال 
سبنسر ديل كبير اقتصاديي BP في تصريحات 

للصحافيني.
وقال ديل إن احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي 
كانت تُذكر ســابقا ضمــن احتياطيات الغاز، 
مما أســفر عن تراجع إلــى 208.1 تريليون قدم 
مكعبــة من 283.8 تريليون قــدم مكعبة في 

.2017

غازبروم

إكسون موبيل

بي بي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة املالية، أمس االحد، 
توقيع اتفاقية قــرض من اليابان 

بقيمة مليار دوالر.
لها:  بيــان  في  الــوزارة  وقالــت 
»استنادا الى قانون املوازنة العامة 
ومبوجب قرار مجلس الوزراء املرقم 
وزير  بتخويــل   2019 22 لســنة 
القروض،  اتفاقيات  بتوقيع  املالية 
وقعــت امــس االحــد املذكرات 
املتبادلة بــني حكومة جمهورية 
املاليــة  بــوزارة  العــراق ممثلــة 
وحكومة اليابان ممثلة بالســفارة 
اليابانية في بغداد، يتبعها توقيع 
اتفاقية القرض بــني وزارة املالية 
والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

جايكا«.
واضــاف البيان: »وقــع املذكرات 
املتبادلــة عــن وزارة املالية نائب 
فؤاد  املالية  وزيــر  الــوزراء  رئيس 
حسني وعن اجلانب الياباني ناوفوي 
الياباني  الســفير  هاشــيموتو 
قيمة  »تبلغ  مردفــا  العراق«،  في 
القرض مئة وعشــرة مليارات ين 
يابانــي اي ما يعــادل مليار دوالر 
اميركــي تقريبا ومبدة 40 ســنة 
10 سنوات امهال ويتم  بضمنها 
باقساط  القرض  تســديد  اعادة 
نصف سنوية على مدى 30 سنة 
وتبلغ نسبة الفائدة %0،2 ثابتة«.

واشــار الى ان »الغرض من توقيع 
البصرة  مصفــاة  تطوير  القرض 
ما سيســهم في حتســني جودة 
املشــتقات النفطية اضافة الى 
زيــادة القــدرة االنتاجية لســد 
احتياجــات العــراق مــن هــذه 

املشتقات«.
ســفارة  أوضحت  جانبهــا،  من 
قــرض  العــراق،  لــدى  اليابــان 
وكالــة التعاون الدولــي )جايكا( 
للعراق واخلــاص بتطوير مصفاة 
مبينة  الثانية،  املرحلــة  البصرة 
أن القــرض يُعد مــن أكبر املبالغ 

التي تخصصهــا حكومة اليابان 
ملشــروع قرض واحد في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وذكــر بيــان للســفارة، ان »هذا 
املشــروع ســيزيد مــن إنتــاج 
املشــتقات النفطيــة من خالل 
إنشاء مصنع تكرير جديد ومجمع 

في  للسوائل  احلفزي  التكســير 
مصفاة«.

املشــروع  »يهدف  البيان  وأضاف 
إلى زيادة جودة املنتجات النفطية 
وســد الفجــوة بــني العــرض 
والطلــب، إضافة إلــى تخفيف 
العــبء البيئي من خــالل إدخال 

وحدة نــزع الكبريت املهدرج من 
زيت الغاز اخلفيف، متضمناً نقل 

التكنولوجيا«.
ولفت الى ان »وبعــد تنفيذ هذا 
املشــروع، ســتصبح مصفــاة 
البصــرة الوحيــدة التــي تنتج 
املنتجــات النفطية ذات القيمة 

كالبنزيــن  العاليــة  املضافــة 
والديزل على وفق املعايير الدولية 

للبيئة«.
واكــد البيان ان »مــن املتوقع أن 
يســهم القرض كمشــروع في 
االنتعاش االقتصادي واالجتماعي 

للعراق«.

على مدى 30 سنة.. وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.0 % 

قرض ياباني للعراق بمليار دوالر لتطوير مصفاة البصرة

استنادا الى قانون 
الموازنة العامة 
وبموجب قرار مجلس 
الوزراء المرقم 22 
لسنة 2019 بتخويل 
وزير المالية بتوقيع 
اتفاقيات القروض، 
وقعت امس االحد 
المذكرات المتبادلة 
بين حكومة جمهورية 
العراق ممثلة بوزارة 
المالية وحكومة 
اليابان ممثلة بالسفارة 
اليابانية في بغداد

مصفاة البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد وزير الزراعة، صالح احلسني، 
 12 أمس األحــد، أن مســاحة 
مليون دومن لن تتأثر باملســاحات 

احملروقة وال تعيق ارتفاع االنتاج.
وقال احلسني، إن »حرائق بعض 
باحملاصيل  املزروعة  املســاحات 
على  تؤثر  لــن  الســتراتيجية 
االرتفاع الكبير بنســب االنتاج 
، إذ جــرت زراعة اكثــر من 12 
مليون دومن من محاصيل احلبوب 
حســب اخلطة الزراعية وبزيادة 
جتاوزت الـ %100 عن خطة العام 

املاضي«.
وأضــاف: »بينمــا مــا مت حرقه 

يشــكل نســبا ضئيلــة جدا 
قياسا بالكميات التي زرعت، إذ 
يجري تسويق تلك احملاصيل الى 

مخازن وزارة التجارة«.
وأشــار احلســني، إلى »توجيه 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي 
مستحقات  بتسليم  امر  الذي 
الفالحني بشــكل فــوري عند 
تسليمهم لتلك احملاصيل، وهذا 
يعد اجنازا كبيرا يحدث الول مرة 
ولــم يتحقق خالل الســنوات 

السابقة«.
وتابع الوزير، أن »بعض وســائل 
موضوع  علــى  ركــزت  اإلعالم 
اجلانب  على  تركــز  ولم  احلرائق 

املشــرق والذي هو ارتفاع نسب 
العون للفالحني  يد  االنتاج ومد 
ملســتحقاتهم  وتســليمهم 
باســرع وقت، فضال عن رفدهم 
واملكننة  والبــذور  باالســمدة 

الزراعية احلديثة واملرشات«.
تشكيل  »جرى  احلســني:  وبني 
وبرئاسته  املستوى  رفيعة  جلان 
شــخصيا ملتابعــة موضــوع 
احلرائق وجلــان فرعية اخرى في 
احملافظات، لتطويق هذه احلاالت 
والتي حدثت والسباب مختلفة 
منها عرضيــة ومنها متعمدة 
واخرى  النفوس  ضعاف  لبعض 

بسبب االهمال«.

املدير  ذاتــه، قال  على الصعيد 
العام للشــركة العامة لتجارة 
احلبوب فــي وزارة التجــارة، إن 
احمللية  احلنطة  كميات  إجمالي 
يوم  نهايــة  حتــى  املســوقة 
اخلميــس 13 حزيران 2019 جتاوز 
2.778 مليون طــن من احلنطة 

بأنواعها.
وأضــاف نعيم محيســن جبر، 
أمس  التجارة  لوزارة  لبيان  وفقاً 
األحد، أن الوزارة مســتمرة في 
مواقع  فــي  التســويق  حملة 
بغداد ومحافظات )األنبار وديالى 
وصالح الدين وكركوك ونينوى(.

وأكــد املدير العام للشــركة، أن 

قرار وزير التجارة محمد هاشــم 
العانــي اخلاص بإيقاف اســتالم 
احلنطة احملليــة من الفالحني في 
احملافظات التســع التي شملها 
اإليقاف دخل حيــز التنفيذ بدءاً 
من نهاية الدوام الرســمي ليوم 
األربعاء 12 حزيران مت خاللها إغالق 

املراكز التسويقية أبوابها.
ومت إيقاف االستالم في محافظات 
عــدا مركز  قــار  وذي  البصــرة، 
تسويق مطار الدهيمي، وميسان 
عدا مركز تســويق مطار البتيرة، 
وواســط،  والديوانية،  واملثنــى، 
والنجف، وكربالء، وبابل باستثناء 
سايلو احللة اجلديد ومركز تسويق 

املرادية.
وأشــار جبــر، إلــى أن املراكــز 
التسويقية في احملافظات التسع 
بدأت موســمها التسويقي منذ 
املاضي  نيســان  شهر  منتصف 
ومتيزت بتقدمي موســم تسويقي 
متميز بالكميات املســوقة كما 

ونوعا.
التي  الكميات  إجمالــي  أن  وبني 
اســتلمت في احملافظات التسع 
التي توقفت عن االســتالم جتاوز 
1.664 مليــون طن مــن احلنطة 
تصدرتهــا  والتــي  بأنواعهــا، 
 512.93 محافظة واسط بكمية 

ألف طنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيــط، أمس 
انخفاض  نســب  عــن  االحــد، 
التضخم الشــهري والســنوي 

لشهر أيار املاضي.
وقالــت املتحدث بإســم الوزارة 
عبــد الزهرة الهنــداوي في بيان 
صحافــي، إن »الرقم القياســي 
العام لشــهر شــباط من العام 
احلالــي 2019 فــي العــراق بلغ 

(%103.8( اذ انخفــض بنســبة 
(%0.6( باملقارنة مع شهر نيسان 
2019«، عازيا ذلك الى »انخفاض 
واملشروبات غير  االغذية  قســم 
الكحولية بنسبة )%1.4( وقسم 
قسم   ،)0.6%( بنســبة  السكن 
املنزلية  التجهيــزات واملعــدات 
والصيانة بنسبة )%0.4(، قسمي 
النقل واالتصال بنســبه )0.3%(، 
قســم الترفيه والثقافة بنسبة 

والفنادق  (%0.1( وقسم املطاعم 
بنسبة )0.3%(«.

»معدل  ان  الهنــداوي  واضــاف 
انخفض  الســنوي   التضخــم 
خالل شهر آيار 2019 الى )0.8%) 
مقارنة مع شهر آيار 2018 اذ بلغ 
الرقم القياسي حينها )104.6%(، 
مؤشــر  انخفــض  حــني  فــي 
 (0.3%( مبعدل  األساس  التضخم 
عن الشــهر الســابق وأنخفض 

مبعدل )%0.9(  مقارنة مع شــهر 
آيار 2018«.

اخلبيــرة  عــّدت  ذلــك،  الــى 
االقتصادية، ســالم سميســم، 
في  التضخم  معدالت  انخفاض 
االقتصاد العراقي، بانها بشــارة 
سعيدة للمواطن وان كانت على 

نحو املتواضع. حسب تعبيرها.
ان«  أمــس،  سميســم،  وقالت 
عــن  التخطيــط  وزارة  إعــالن 

التضخم  مســتويات  انخفاض 
فــي االقتصاد العراقي ســتزيد 
مــن القوة الشــرائية للمواطن 
العراقي وتقلل من نسبة ارتفاع 
القيمة  ارتفاع  وبالتالي  األسعار 

احلقيقة لدخله«.
وأضافت سميســم، ان« املعنى 
القيمــة  الرتفــاع  احلقيقــي 
املواطــن  لدخــل  االقتصاديــة 
العراقي جراء انخفاض التضخم، 

القوة  مســتوى  ارتفــاع  هــي، 
الشــرائية للفرد مع بقاء احلجم 

احلقيقي للمترب الشهري«.
وختمــت سميســم حديثهــا 
بالقــول، ان »هذه االنخفاض في 
يغير  لن   0.6% وبنسبة  االقتصاد 
شــيء في الغاء تقنني الوظائف 
احلكوميــة وســوف لن يتســع 
حجــم العمل في البــالد كونه 

مرتبط باقتصاد الفرد فقط«.

الزراعة: »الحرائق« لم تعق ارتفاع انتاج المحاصيل الستراتيجية

التخطيط: انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي أليار الماضي
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دراسة

وصفــاء احلضــور الطائر في فضــاء احملبة 
واخليال اخلصب.

الساعدي يدهشنا حقا في قدرته االبداعية 
كصائغ ماهر فــي صياغة وصناعة اجلملة، 
يجملها بشــذرات بالغة اجلمال من جواهر 

الكلم املنعش للروح والعقل.
)امرأة تضيء مفاتنها ظلمة الفراغ، ممهورة 
بالغنج(، )عشب جسدها املتوهج باإلغواء(، 
)تســتقي من وجه الصباح دثارًا خلطواتها(. 
)يرتدون البرد جلبابًا، فيرتسم الدمع سالًما 
على خديها، تبتلــع رضاب الترقب يلفحها 
ســموم اجلــواب(، )كان ينــزف وردًا أحمر(، 
)يطارده صدى النهيق، يلغم خطواته بدمع 
وجعه(، )الشارع ميشــي حتت أقدام احلفاة (، 
)الرصيــف ينحني خجالً(، )فارًشــا موائده 
في ظل مواكــب الصمت(، )خطواتها مهد 
)أتوضأ بحروف قراءتي اخللدونية(،  من دمع(، 
)األراجيح وحدها ظلت باكية، تهرق دمعها، 

تنشد ألواح حتى مطلع القيامة(.
اهلل اهلل ما أروع هذا العزف باذخ اجلمال من 
حيث الصورة والداللــة، هنا نلمس ونحس 
يجعلك  احلروف  يؤنســن  والكاتب  وندهش 
كمتلقي تعيد قراءة اجلملــة أكثر من مرة 
لتمتع عينيك بصورة وال أريد أن أعيد عرض 
هذه اجلملة التي أشــعرتنا بعطر أنفاسها 
كثبان من النساء، ترتل جماالً، عطر يشكو، 
أتوضأ بحروف، مهد من دمع... الخ سلسلة 

من نور يسر الناظرين.

أمام هذا اجلمال البــاذخ ليس لقلمي إال أن 
يرفع قبعته إجــالالً واحتراًما وإعجابًا بهذه 
والتصوير،  التعبيــر  الكبيــرة على  القدرة 
فالساعدي ميوســق ويؤنسن املفردة شعور، 

املفردة إحساس، املفردة روح، املفردة ضوء.
أمــا اجلانــب الثاني فــي مجموعــة عودة 
البلشون هو مضمون قصص اجملموعة التي 
ســنعرض باختزال شديد ملضامني بعضها 
وال نقول أهمها مبا يناســب املقال وفسحة 
اجملال، نتمنى عليكم قراءة اجملموعة والتمتع 

بجمال قصصها: -
ايقونة الدفء ص12-9

، أنســنة املعطــف توصيف )ملشــاعره(   
وهو يرقب من يشــتريه وهــو في محل بيع 
األلبســة، هو األنيق اجلميــل باهظ الثمن، 
كيف يعــرض مفاتنــه ومواصفاته املغرية 
على املشــتري، يتنقل من على اكتاف الزوج 
فيتعرض  باملكوي  اخلادمة  تشــوهه  اخلائن، 
للحــرق، يكون من نصيــب أول فقير يطرق 
الباب، ومن ثم يعــرض للبيع في )اللنكات( 
يكون من حصة ســكير حيــث يعاني من 
اإلهمال ومزيًدا من الوساخة والعفن، ميزقه 
االنفجار إلى قطع متناثرة، ترمى في براميل 

القمامة لتكون غذاًء للقوارض. 
التي  التحــوالت والتغييــرات  إلى  إشــارة 
يتعرض لها كل شيء في احلياة وينتقل من 
التالشي،  إلى االبتذال واإلهمال حد  الرفعة 
ورمبا يحدث العكس هذه هي احلياة، القصة 
تعــرض لنا التراتبيــة االجتماعية أهل ثراء 
كبيــر رغم أنهم مبتذلــني أخالقًيا، وفقراء 
البرد واجلوع، وآخرين يعيشــون  يفتك بهم 
على الهامش كما هو حال الســكير الذي 
ال يسلم من جنون العنف واإلرهاب فتمزقه 

شظايا اإلرهاب دون أن يحفل به أحد.
توهم ص 15-13

حنني وشــوق حلبيبة غائبة، بعد اللحاق بها 
صدفة / يصدم أنها امرأة ثانية هنا املفاجأة 

والصدمة.
دمع األراجيح ص17.

- أيهم أنت يا ولدي؟ من يدلني عليك؟
أم تفقد ولدهــا نتيجة العنــف اجملنون، ال 
ميكن أن يستدل عليه أحد بني عديد القتلى 
واملقطع أجســادهم واملشــوهة رؤوسهم 
واحملروقــة معاملهم، مثل هــؤالء ال ميكن أن 
رائحة  تســتدل عليهم إال أمهاتهم مــن 

أجسادهم فهم قطعة من جسد األم  
)األراجيح وحدها ظلت باكية، تهرق دمعها 

تنشد النواح حتى مطلع القيامة.(
توصيف وال أرع وال أوجــع منه حلالة القتل 

اجملاني لألطفال للحياة.
أحدهــم يتوهم انه صار طيــرًا )كان الهور 
مينح ضمد ســحر الطالســم واألساطير، 
يبشر بغيابه، بينما هو يلوذ بالصبر مذ أتى 
مملكة الوجع، يحلم أن يكون طيرًا فحسب 
بيــد انه ال يدري أســكن جنــوب الوجع، أم 

سكن الوجع حنوبه؟؟(

للخالص من فقره وبؤسه ومعاناته باملقارنة 
مع طيور املاء احلرة  الفرحة الســابحة في 
الهور  والقادرة علــى الطيران والهجرة من 
قارة الى اخرى حينمــا لم تعد احلياة  تطاق 
في املكان، وحينما يأتي موســم الطيور في 
الشــتاء )عند امتزاج خضرة الطائر البراقة 
باللون األخضر للقصــب والبردي ينزلق في 
حلم تتكحل السماء بالالزورد، عيناه جتوبان 
الفضاء املديــد كطائر مهاجر، تعانقان جنم 
ســهيل، ميد زمانه نحو سرب الطيور، يخلع 
ثوبــه، يرتدي جبة حلمه، يزحف على بطنه، 
يتكور، ينبت له ريش ملون جميل، يستطيل 
أنفــه، يصبح منقــارا، أصابعــه تتقلص، 
تلتصق بطيات جلديــة، يصفق في الهواء 
بجناحيه...( يستمر القاص بوصفه  الساحر 
لتصويــر أحالم هذا القــروي احلالم باحلرية 
والتمتع باجلمال  والســالم، يفاجئه صوت 
إنســان ينتفض من قبره،  يهرب ضمد فزًعا   

وخوًفا)وبلمــح البصر يختفــي بني اكمات 
القصب والبردي بال عودة، ال يدري، أصار طائرًا 

أم أصبح طائر اخلضيري ضمدا؟
ينص مشــبع باخليال، بني احللم والواقع، بني 

العجائبية والواقعية املسحورة.

غزوة احلرمان ص 25
)امرأة تضيء مفاتنها ظلمة الفراغ، ممهورة 

بالغنج(
حلم احلرمــان للتماهي مع صــورة جدارية 
معلقة على جدران االمــل، يهب بعيًدا في 
حلمه، يســكر في فضاء اخليال واملتعة وما 
يعود إلى وعيــه واحلب املكبــوت، محاولة 
تعويــض احلرمان باإلمعان باخليــال وتفريغ 

الرغبة بارتعاشة وهمية.

عذراء شنكال ص29
)تســتقي من وجه الصباح دثارًا ألخواتها(، 

توصيــف دقيــق مشــبع باأللــم، ملعاناة 
من  واأليزيديات  املســيحيات  من  األسيرات 
قبل )داعش( اإلجرامي قتــل األحبة االزواج 
االباء االخوان، وســاقوا الفتيات ســبايا من 
قبل وحوش دولة اخلرافة كما اسماه الروائي 

عبد الرضا محمد صالح.
)لقد نحروا ســعيدا عند منعطف جنوني، 
كان ينــزف وردا احمــر... ســاقونا جــواري 
ألســيادهم في ظل غرائزهم الوحشــية(، 
الفتيات  وبــكارة  تنتهــك عذرية  تغتصب 
األسيرات )تتعثر بانطفاء بكارتها(، ولكنها 
والطهــارة رغم دنس  بالعفــة  تظل حتلم 

الوحوش.

سرد مبهر ومفاجأة مدهشة.
وهكذا تســتمر قصص اجملموعة تنثر على 
القارئ زهور املتعة، وصور احلكمة واإلدهاش، 
وعمق املعنى في )صمــت(، )انتظار(، )ثقب 
)عودة  )عطــب(،  املهــرج(،  )خريف  املــرآة(، 
البلشون(، )رجل سيء احلظ(، )عندما يرقص 
زوربا( ، )الرفيق ديون يســوس(، )عزلة(، حنني 
النوارس(، )ندم(، )طقس عبثي(، )آسف حدث 
ســهوا(، وهو عنوان ألخر قصة تتحدث عن 
بعض الهفــوات اخلطيرة التــي يقع فيها 
بعض أحبتنا األطباء، حيث تختلط عليهم 
اوراق فيكون الشــخص الســليم مريًضا، 
واملريض ســليًما فبعد ثالثة أشــهر وهي 
الفتــرة الباقية من حياة الرجل الســتيني 
حســب ما اخبره الطبيب )يستيقظ على 
صراخ مخيف، يصدر من بيــت جاره، يعلن  
مــوت نبيــل( ونبيــل هو الشــخص الذي 
بأنه سليم معافى، وحينما  اخبره الطبيب 
يســتعلم من الطبيب  حول  األمر  يخبره 
)آسف جدا، حدث ســهوا( فـ )يزم شفتيه 
بعصبيــة، يبصق في ورقــة التحليل، يزيح 
كابوًسا مرعًبا  بابتسامة هازئة مبا تبقى من 

سنني( ص91.
نعم هكذا هو القص حيث املفردة اجلميلة، 
الصــورة املعبرة، احلبكــة الرصينة، الداللة 
يبدو  املدهشــة،  القفلة  باملعنــى،  الغنية 
لي الســاعدي يســبح بأريحيــة في بحر 
لغــوي وثقافي زاخر بجواهــر الكلم، جمل 
قصيرة، متالحقة متحركة، رشيقة، للفعل 
الهيمنة في الســرد، فعل املضارع ســيد 

االفعال. 
إن موقد قلبه نار إبداع ال تخبو، نار إبداع هو 
ميتلك حطبها وميتلك عيدان الثقاب الالزمة 
إلشــعالها وال يســتعيرها من أحد وكما 
أن  ))ميكن لإلنسان  يقول رســول حمزاتوف 
يطلب اعــواد ثقاب من جاره كي يضرم النار 
في موقده، لكنه ال ميكن لالنسان أن يطلب 
مــن اصدقائه أعوادا تضرم النار في القلب(( 
ط3  بلدي-الفارابي  رواية  حمزاتوف  رســول 
2006 ص 83. تعريــب عبــد املعني امللوحي، 

يوسف حالق.

حميد الحريزي 
 

القصة هي عملية تظهير حدث أو ظاهرة أو 
حالة اإلنســان أو حيوان أو نبات وحتى اجلماد 
عبر اللغة بصيغتها اإلبداعية اجلذابة وليس 
بصيغة احلكي العادي البســيط، مبعنى هي 
والسلوك  للحال  فوتغرافية  صورة  ليســت 
الظاهرة وإمنا هــي باإلضافة للتوصيف هي 
عملية اســتبطان وداخل الفاعل واملنفعل، 
حتوالته،  تســاؤالته،  تهيؤاتــه،  انفعاالتــه، 
وقد اســتنطق األدباء حتى اجلماد وأنســنة 
لتوصيــف مشــاعره وانفعاالتــه في حدث 

ومكان معني.
ممكــن أن يروي أكثر من شــخص هذا احلدث 
أو هــذه الظاهــرة، ميكــن أن يحكيهــا لك 
أحدهــم دون أن يتــرك لديك كمســتمع أو 
كقــارئ أي صورة عن انفعــاالت وتبدالت من 
حيث الشــكل والســلوك للفاعل وكذلك 
الشــخصيات الثانوية املشاركة، فتكون ردة 
فعلك بــاردة غير منفعلة وغيــر متفاعلة، 

وتترك في مخيلتك أية صورة عن احلالة.
في حــني يرويها آخــر ميتلك خيــاالً وخزيًنا 
لغويًــا ومعرفًيا ثريًا وقــدرة على التوصيف 
إحساًســا  وميتلك  والتصوير  واالســتبطان 
جماليا رفيع املستوى، فيجعلك تتفاعل مع 
احلدث ومنشــًدا للحكاية سواء كان احلدث 
بهيًجا ســارًا، أو حزيًنا، الفهم والتســاؤل، 
القناعة أو الشــك القبول الفرح أو الرفض 
الغاضب. القاص يستغفلك كقارئ فيأخذك 
إلى تصــور وتوقع لفعل أو نهاية تشــاكس 
سياق السرد فتكون نهاية صادمة او مفاجئة 
لك كقارئ ومتلقــي، فتضيف للقص مزيًدا 
من املتعــة عبر اســتغفال محبب للنفس، 
إشــراقة وومضة إبداعية وإعجاب في ذكاء 
وقــدرة القاص علــى االيهــام، ومتكنه من 
التالعب اجلميــل بتصورتنا وانفعاالتنا، كمن 
يغمض عينيك ليضع بــني يديك هدية غير 

متوقعة.
القص فــن جميل ممتع وســهل ممتنع لغير 
أهلــه، يتطلب مــن القاص أن يكــون نابًها 
حساًســا دقيق املالحظة، واسع اخليال مييل 
للتكثيف واالختزال بعيًدا عن الثرثرة رشيًقا 
ا  ال يحب الترهل واإلســفاف. وأن ميتلك حسًّ
وإحساًسا جمالًيا شعريًا في اختيار مفرداته 
اللغوية، ليشــعر املفردة بالرضا إن لم يكن 
شــعورها بالبهجة والفــرح واالمتالء التام 
مبعناها وهي في ســياق اجلملة املصاغة من 
قبل القــاص، يزفها للقــارئ راضية مرضية 
فتنقله إلــى فضاء اجلمال واخليال املشــبع 

باملعنى والداللة اخلصبة.
القاص عبد الكرمي الســاعدي يسعدنا وهو 
يطلــق أمام عيوننا )بلشــونه( اجلميل، وكل 
ريشة من ريشاته تشع جماالً ودوال وبهجة، 
مغمســة مباء الــورد وعطر الســعد ونقاء 

)عودة البلشون( شعرية باذخة، صورة مبهجة، عمق المضمون 
وقفلة مدهشة للقاص عبد الكريم الساعدي 

شعر

تشكيل

نصير الشيخ
 

ــ يبقى الفن غاية إنسانية تترسم مالمحها 
في الــذات والوجدان، ومن ثم بلوغ رســالته 
السامية في بعث كل ما هو جمالي، عبر ما 
يتركه من أثٍر ومبا يؤسسه من تاريخ، وللمرأة 
حضورهــا املتجدد في رســم لوحة تنبع من 
واقعهــا وحتاكي فيمــا بعد مديــات أرحب، 
منطلقة مــن غايات انســانية نبيلة، جلس 

مكامن الفرح واحلزن واجلمال على حد سواء.
وحتت تســمية ال تخلو من شاعرية ) جماعة 
القمر( أقامت جلنة املــرأة في نقابة املعلمني 
فرع ميســان، معرضها الفني السنوي األول، 
وهو نتاج وحصيلة األعمــال الفنية املنتجة 
التي أشرف  )الورشة التشــكيلية(  من قبل 
عليها الفنان واألكادميــي )قصي نزار(، والتي 
انضــوت فيها )أحدى عشــرة معلمة فنانة( 
أنتجت أناملهن وافكارهن )تســعني لوحة ( 
رســماً بالزيت على قماشة الكانفاس، حيث 
والكالم يقودنا للمشــرف على الورشة:)بعد 
االطالع علــى املعارض العشــوائية وخاصة 
فــي املــدارس احملليــة، وجدنا مــن الضرورة 
تنمية اجلانب املهاري والفني لدى العديد من 
املعلمــات اللواتي يجيدين الرســم، من هنا 
كانت الورشة برنامجاً لتدريس مبادئ الرسم 
األســاس، في جانبه األكادميي على ان تكون 
الرغبة في تطوير قابلياتهن هي األساس، لذا 

جاءت اللوحات املعروضــة في هذا املعرض، 
تناغماً مبهرأ عبر التعبير عن البيئة والريف 
واملرأة والطفولة، كلها تنظوي حتت ســقف 
التي هي في تقديري  »الواقعية«  املدرســة 
األســاس األول واألس الصحيــح للرســم 

وإبداعاته((.
علــى رواق قاعة فندق كورمــك التركي في 
مدينــة العمــارة، أفتتح الكرنفــال الفني 
الثقافي وســط حضور كبير ملتذوقي الفن 
وسحر اللون، وعن فكرة هذه الورشة ونتاجها 
لألعمال املعروضة، حدثنا الفنان التشكيلي 
هي  التشكيلية  أحمد«:)الورشــة  »شهاب 
أعادة تأهيل املواهب من الزميالت املعلمات، 
لغرض اخلروج من محدودية الرسم املدرسي 
البســيط، الى فضاء الفــن وعالم اللوحة، 
وملســنا في اللوحات املعروضــة بريق اللون 
وحركة الفرشاة لرسم الشخوص والتكنيك 

العالي وصوالً الى اخراج العمل الفني(.
لوحات تشــكيلية شــكلت فضاًء للعرض 
الفنــي هذا، يضــع بني طياته أســئلة عن 
جدوى أن يكون الفن فاعالً ومؤثراً في البنية 
اجملتمعيــة، ان يخلق ذائقة جديــدة وافكاراً 
تتناغم مــع معطيات الواقــع واالرتقاء به، 
وعن مشــاركتها في هذا املعــرض حدثتنا 
الفنانة »بنني عماد« قائلة: )شــاركت بأربع 
لوحات زيتية جســدت من خاللها الطبيعة 
في اهوار ميســان، وعالم الطفولة كذلك...

وهذه اللوحات هي نتاج الورشة التشكيلية 
التي عملنا فيها وعليها منذ عام(.

وللذائقة الفنية ودرســها األكادميي حضور 
فــي هذا املعــرض عبر رأي الفنــان النحات 
»محمــد الرســام«:)املعرض هــو حصيلة 
نتاج الورشة التشــكيلية عبر تطوير أدوات 
املعلمــات الفنانات املوهوبــات وزجهن في 
الدرس األكادميي للرسم وأفاقِه، باالتفاق على 
القاعدة األســاس، اال وهو اعتماد املدرســة 
»الواقعيــة« في تنفيذ هــذه األعمال، كل 

الفن مساحة كبيرة  زاويتها(.وألن  فنانة من 
للتعبيــر عما متور به النفس، وتنفيذ آســر 
لألفــكار واملتخيل لدى الفن ان، هكذا كانت 
زاوية نظر الفنانة« أفراح هتلر« املشاركة في 
هذا املعرض )شاركت بســبع لوحات زيتية، 
اعتمدت املدرســة الواقعية فــي تنفيذها، 
وهذا ما أتفقنا عليه نحن املشــاركات حتت 
تســمية »جماعــة القمر« وعلــى وفق ما 

بأشراف  التشــكيلية  الورشة  تعلمناه في 
الفنان واألســتاذ« قصي نزار«، حيث تناولت 
امليســاني،  الريف  الطبيعة في  موضوعات 
وأجــواء األهــوار، والتقاطــات لألطفال في 
مرحهــم وحزنهم، وال اخفي حلظتها خوفي 
ســاعة العمل مبــادة الزيت على قماشــة 
الكانفــاس، ولكــن مــا أراه اآلن من عملي 

عوالم جميلة(.

وترى الفنانة املشاركة »أميان جندي«: )الشك 
ان الفن رافق اإلنســان منذ وجوده على هذه 
األرض، لذا كان لفن الرســم أثره عبر التذوق 
واالهتمــام به، وكانت مشــاركتي في هذه 
الورشــة التي تلقينا فيها دروساً مهمة في 
دراسة اللون والتكنيك وإخراج العمل الفني، 
وها أنا أشارك بثماني لوحات زيتية اعتمدت 
املدرسة الواقعية، متخذة من البيئة الريفية 
امليسانية، جتســيداً تعبيرياً عنها(. ترافقها 
في احلضور املتميز الفنانة املشاركة »سيناء 
محمد« :)كانت مشاركة بالغة األهمية في 
الورشة، مكنتني من انتاج ثالث عشرة لوحة 
زيتية، اعتمدت املدرسة الواقعية واسلوبها 

في اخلط واللون(.
ولتثمني اجلهــد والتفكير والعمل والتنفيذ 
لهــذا املعرض الكرنفــال، كان لنا وقفة مع 
رئيســة جلنة املرأة في نقابــة املعلمني في 
ميسان، التدريسية »تغريد علي حسني«:) ال 
يخفى أن الفن ضرورة إنســانية، وان الكثير 
من التجــارب الفنية هي ماركة مســجلة 
للذكور، مــن هنا جاء بحثنا عــن الطاقات 
الفنية لدى املعلمــات في مدارس احملافظة، 
وإشــراك الطاقــات املوهوبــة فــي تطوير 
ملكاتها عبر الورشــة التشــكيلية، حيث 
تلقني دروساً هامة في فن الرسم ومدارسه 
واســاليبه وتكنيــك العمل الفنــي، وهذا 
املعرض االن والكرنفال الفني والثقافي، هو 
تتويج لهذه اجلهود املبذوله، وتتويج لألنامل 

التي أبدعت هذه اللوحات(.

نامق عبد ذيب 
                                        

اإللهة الغائبُة
ال تظهُر إال كلَّ ألِف عام

حتجبها اخلضرُة فيظهُر سندُسها هناَك 
حيُث سماُؤها الزوَرْد وجنوُمها فيروز 

ومالئكُتها عشاق يكتبون غراَمهم على 

األلواح 
مينحون حبيباتِهم اجملّرات

ويصبغوَن كفوفهنَّ بالشفق
ويعوِّذونهنَّ بالبهجِة

لم يرَهــا أحٌد غير إنهــم كلَّ يوٍم حني 
يستيقظون 

يجدون شموَسهم مبللًة باألحالم
صاحبُة اجلاللِة الغائبُة عن الفراِت 

أودعْتُه السماَء فباح بزرقتها
وأسّرْت له بالنجوى فثرثر بالشجر

وأقام مئذنتنِي
واحدًة للصدى

وأخرى للطيورِ املهاجرة 
تعرفها اجلاَلالُت فتنحني لها

ومتطُر على القداساِت ُطهرَها
تقولُها الّسَورُ فتشهُق باآلياِت

صاحبُة اجلاللِة اخملتفيُة خلَف الشغاف
القلُب ينبُضها فتبتلُّ العروق 

وجتري الســواقي مبــا رزق اهلل من فضٍة 
ذائبة

وما قسَم اجلماُل من شجٍر
وما أخذ املدى من بصر 

عيناها جنتان ُمدهاّمتان
ويداها منارتان

ُمعلِّمُة الوردِ كيف يتوّرد
ودليلُة املوجة كيف متوج

مهندسة األنهار
وناثرة القرى

تستيقظ من النوم كحلٍم تائه
ولكنهــا حني تدعــو اآللهــَة للينابيع 

البعيدة يسجدون
ُ احلياة ترمِّ

وتُقيُل الفراَت من عثرته

وتقيُم املُدن

.

.

صاحبة اجلاللة

)جماعة القمر.. الفرشاة تصنع الحياة والجمال( 

صـاحـبـُة الـَجـاللة

غالف اجملموعة

القص فن جميل ممتع وسهل 
ممتنع لغير أهله، يتطلب من 

القاص أن يكون نابهًا حساسًا 
دقيق المالحظة، واسع الخيال 
يميل للتكثيف واالختزال بعيدًا 

عن الثرثرة رشيًقا ال يحب الترهل 
واإلسفاف. وأن يمتلك حسًّا 

وإحساسًا جماليًا شعريًا في 
اختيار مفرداته اللغوية، ليشعر 

المفردة بالرضا إن لم يكن 
شعورها بالبهجة والفرح واالمتالء 

التام بمعناها وهي في سياق 
الجملة المصاغة من قبل القاص، 

يزفها للقارئ راضية مرضية



مايكل ميلستين

 فــي عملــه الــذي حمــل عنوان 
ســيكولوجية اجلماهيــر، )1895(، 
كتب عالم االجتماع وأخصائي علم 
النفس االجتماعي غوستاف لوبون: 
إن االضطرابات الكبيرة التي تسبق 
للوهلة  تبــدو  احلضــارات...  تغيير 
األولى وكأن التحوالت السياســية 
هي من حّدد معاملها بشكل خاص«. 
غير أنه يقول أيًضا: »تُظهر دراســة 
وراء  أنه  تيقًظا لهذه األحداث  أكثر 
السبب  يكون  الظاهرة،  أســبابها 
الفعلي عموًمــا تغييرًا عميًقا في 

أفكار الشعوب.
منهجــي  تعّقــب  ويكشــف 
الكامنة فــي اجملتمع  للتوجهــات 
الفلســطيني بعيًدا عن االنشغال 
الشائع مبســائل السياسة واألمن، 
الفلســطيني يشــهد  اجملتمع  أن 
تغيرًا كبيــرًا من النوع الذي وصفه 

لوبون.
ويبــرز في قلب هــذا التغيير اجليل 
الفلســطينيني  مــن  األصغــر 
الراشــدين. فقد أصبــح أبناء هذه 
الفئة أكثــر نشــاًطا بنحو علني 
املاضية،  القليلة  الســنوات  خالل 
لكن مــا زال يتحّتــم عليهم ترك 
بصمتهــم الكاملة في الســاحة 
سيقودونها  التي  الفلســطينية، 
مستقباًل في نهاية املطاف. ونظرًا 
إلى هذا االنتقــال احملّتم، من املهم 
إلقاء الضــوء على الصورة املعّقدة 
للجيل الفلســطيني الشاب الذي 
يعيــش في املناطــق »احمللية« – أي 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشــرقية، وكيف مــن املرجح أن 
ترسم مشاعر اإلحباط التي يشعر 

بها معالم خطواته املستقبلية. 
ويتطلب مثل هذا التعّهد مزيًجا من 
البحث األكادميي والنظري والتواصل 
األصغر  الفلسطينيني  مع  املباشر 
انخراط  إلى  أنفسهم، إضافًة  سًنا 
مع القطــاع العام الفلســطيني 
التــي حتّدد معالم  بالعوامل  وإملام 

عامله الثقافي.
تاريخًيا، لعبت األجيال األصغر سًنا 
دورًا أساسًيا في السياسة واجملتمع 
الفلســطيني احلديــث. وغالًبا ما 
رّكزت الثقافة الفلســطينية على 
قيم الثورة والشــباب وأظهرت لها 
التقدير، وتُعد هــذه القيم مصدرًا 
رئيســًيا لإلنقــاذ الوطنــي. وعلى 
خلفية صراع وطنــي طويل، وعلى 
ضوء خيبــة األمل املســتمرة في 
الشباب  يّتسم  التقليدية،  القيادة 
حًسا  وميتلكون  والنشاط  بالبراعة 

من الرسالة والتضحية.
في هذا السياق، ال يُعد أفراد »اجليل 
الشــاب« احلالي خلفاء جيل الثورة 
فحســب – الذي عّرف عن نفســه 
بعد عام 1948 على أنه نقيض جيل 
النكبة الذي أُلقي عليه اللوم بسب 
وقــوع النكبة نفســها – بل أيًضا 
خلفاء القادة الشباب لالنتفاضتني 
األولــى والثانية )فــي عاَمي 1987 

و2000(.
 وبالفعل، وعلى مّر السنني، تطّورت 
الفلســطينية  االحتجاج  حركات 
مطابقة  شــبه  بطريقة  وقيادتها 
ألســالفها: فقد تطــّور املراهقون 
قــادة  ليصبحــوا  »املتمــردون« 
متمرسني ومن ثم تعرضوا لالنتقاد 
من الشــباب املعاصر، اذ ســيكرر 

اجليل املقبل الدورة نفسها.

لكــن بوصفهــم أفــراد »اجليــل 
الشــباب  يختلــف  العاملــي،  زد« 
الفلســطيني اليــوم متاًما وبطرق 
عديدة عن الشــباب الفلسطيني 
من احلقبة املاضية. فهؤالء الشباب 
يســتمدون إلهامهم مــن مصادر 
عــدة متناقضــة أحيانًا، مــا يوّلد 
والتشرد وعدم  االرتباك  حًســا من 
اليقني حيال املستقبل. فجيل »ما 
بعد أوســلو« هذا، الذي ُولد اعتبارًا 
مــن تســعينيات القــرن املاضي، 
يعيــش في ظــل ظــروف هجينة 
هي عبارة عــن مزيج مــن احلكم 
الذاتي الفلســطيني والســيطرة 

اإلسرائيلية املتواصلة.
كمــا أّثــرت ثالثة مفاهيــم أخرى 
اجليل،  هــذا  علــى  نطاًقا  أوســع 
واجملال  العربــي«  »الربيع  وهــي  أال 
الرقمــي اجلديد واخلطــاب العاملي 
احلديث بني الشــباب. فقد شــجع 
»الربيع العربي«، الذي ما يزال صدى 
تداعياته يتردد فــي أرجاء املنطقة، 
الشــخصيات  على  التمــرد  على 
التــي متثل الســلطة، مبــن فيها 
األهــل والوجهاء وأعضــاء القيادة 
الوطنيــة. وفي املــوازاة، يوّفر اجملال 
الرقمــي رضا آنًيا من خالل ســحر 
ثقافــة املســتهلك الغربيــة من 
جهة، واالنكشــاف الســهل على 
إيديولوجيا اجلماعات املتطرفة على 
اإلســالمية«  »الدولة  تنظيم  غرار 
من جهة أخرى. أخيــرًا، وإلى جانب 
مسألة احلقوق الوطنية التي لطاملا 
الفلسطينيني،  أنظار  محّط  كانت 
احلديث بني  العاملي  يسّلط اخلطاب 
الشباب الضوء على أهمية احلقوق 
املدنية والفردية أيًضا بنحو متزايد.

ضغوطات هائلة
وإلى جانب هــذه التأثيرات اجلديدة، 
الفلســطيني  الشــباب  يــرزح 
حتت وطــأة ضغوطــات اجتماعية 
واقتصاديــة هائلة، مــا يوّلد تنافرًا 
في  وجماعًيا  شــخصًيا  معرفًيــا 

أوساطهم. وصحيح أنهم مهتمون 
بالتطور الفردي وحتقيق الذات، لكن 
القيادة الفلســطينية ترشــدهم 
والتضحية  القتــال  مواصلة  نحو 
من أجل املصلحة العامة. وفي حني 
أنهم يتطلعــون إلى إيجاد وظيفة 
تقّوضهــم  الدراســة،  ومتابعــة 
انكشافهم  ورغم  والفقر.  البطالة 
على ثقافة حديثة متســاهلة من 
خالل اإلنترنت، ما يزالون يعيشــون 
في مجتمع تقليدي تقّيده مدونات 

سلوك صارمة.
تعبير جزء  يشــّكل  بالكاد  وعليه، 
كبير من الشــباب الفلســطيني 
عن شــعور باختنــاق جماعي وعن 
مشــاكل تواصل مــع األهل ونفور 
عميــق مــن القيادة السياســية 
مفاجــأًة. وعلــى غرار عــدد كبير 
الفلســطينيني،  املواطنــني  مــن 
يبــدو أن اجليــل األصغر ســًنا قد 
تخلى أساًســا عن اإلدارة الوطنية 
ويعّبر  الفلسطينية«  لـ«السلطة 
من  صبــره  ونفاد  اســتيائه  عــن 
للجيل  الثورية«  الشعارات  »حقبة 
األكبر ســًنا. وتؤدي هذه املشــاعر 
يتجلى  الالسياسة  من  منحى  إلى 
االنتساب  تراجع نسبة  بوضوح في 
وتدني  السياســية  املنظمات  إلى 
املشــاركة في األنشطة التي ترّوج 

لها.
وتسّلط دراسة للبيانات السكانية 
األساســية الضوء بشكل إضافي 
التي  املســتعصية  املشكلة  على 
ا. ففي  يواجهها اجليل األصغر ســنً
عام 1997، كان عدد الفلسطينيني 
الذين يعيشون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 2.8 مليون نسمة. وفي 
عام 2007، ارتفع هذا العدد إلى 3.7 
التقديرات  لتشــير  نسمة،  مليون 
اليــوم إلى أن هذا العــدد يبلغ 4.9 

مليون.
ومن أصل هؤالء السكان الذي يبلغ 
عددهم 4.9 مليون نســمة، تتراوح 

أعمــار 47 في املئة منهم بني 17 أو 
أصغر و71 فــي املئة هم في الـ 29 

من العمر أو أقّل. 
الذين  الفلســطينيني  عدد  ويناهز 
تتراوح أعمارهم بــني 15 و29 عاًما 
– وهي فئة عمرية غالًبا ما تّتســم 
من الناحية الدميوغرافية بالنشاط 
واالندفاع – املليــون ونصف املليون: 
وهنــاك ما يزيد قليــال على مليون 
شــخص مــن أصــل 2.9 مليــون 
يعيشــون في الضفة الغربية )36 
في املئــة(، ونحو 580 آلف من أصل 
1.9 مليــون يعيشــون فــي قطاع 
غــزة )30 فــي املئــة(. وعلى ضوء 
معــدل النمو الســريع للشــعب 
اجليل  أهمية  تزداد  الفلســطيني، 

األصغر سًنا كجزء من العامة.
الكبيرة  الشــريحة  وتواجه هــذه 
اقتصادية  آفاًقا  الفلسطينيني  من 
التعليم على وجه  سيئة. ويشّكل 
اخلصــوص مصدر إحبــاط مركزيًا 
للشــباب الفلســطيني بســبب 
الفجوة التي تتّسع بشكل متسارع 
بني عدد األشــخاص الذين يحملون 
شــهادات جامعيــة وأولئك الذين 
ضمان  من  ذلك  بعد  ســيتمكنون 
تتناســب  وظائف  علــى  احلصول 
ارتفعت  وبالفعــل،  وشــهاداتهم. 
نسبة ســكان الضفة الغربية ممن 
البكالوريوس  شهادة  على  حصلوا 
من 5.3 فــي 1997 إلــى 11.8 في 
املئة عــام 2015، في حــني ازدادت 
ميتلكون  الذيــن  الغزاويني  نســبة 
هذه املؤهــالت من 5.9 إلــى 15.1 
خالل الفترة نفسها. غير أن معدل 
يحملون  ممن  الشباب  لدى  البطالة 
شهادات، والذي يبلغ 55.8 في املئة، 
يســّبب أزمًة حادة نتيجة التفاوت 
بــني التوقعات اخلاصــة باحلياة ما 
بعــد احلصول على شــهادة وواقع 
البطالة لدى عدد كبير من حاملي 

الشهادات.
مشــكلًة  البطالــة  تشــّكل  وال 

حتٍد  بل هي  للمتعلمني فحســب؛ 
يواجــه جيــل الشــباب بكامله. 
ففي أوســاط الشريحة السكانية 
 20 التي تتراوح أعمــار أفرادها بني 
البطالة  يبلغ معــدل  عاًمــا،  و24 
اإلجمالــي 43.7 في املئــة )31 في 
املئة في الضفة الغربية و63.2 في 
غزة(، ويســاوي 37.2 فــي املئة في 
أوســاط من تتــراوح أعمارهم بني 
25 و29 ســنة )26.3 فــي املئة في 
الضفة الغربية و53.1 في املئة في 
األرقام بشكل  وتتعارض هذه  غزة(. 
صارخ مــع معدل البطالــة العام 
للفلسطينيني البالغ 27.4 في املئة 
)18 في املئة فــي الضفة الغربية 

و43.6 في املئة في غزة(. 
وعلــى خلفية هــذه األزمة املدنية 
املســتمرة فــي غزة، تبــرز حتديات 
ا بشكل صارخ،  اجليل األصغر ســنً
وخصوًصا في قطاع غــزة. وعليه، 
واالنتحار  اجلرميــة  ظواهــر  تــزداد 
اخملدرات  علــى  واإلدمان  والدعــارة 
والطالق  عائلــة  إنشــاء  وصعوبة 
والهجــرة، من بني أمــور أخرى، في 
أوســاط الشــباب الغزاويني، وتؤثر 
األفراد  التحديد علــى  على وجــه 

املتعلمني.
الهجمات  موجــة  وشــّكلت  هذا 
اإلرهابية التي بدأت أواخر عام 2015، 
التي أطلق عليها الفلســطينيون 
تســمية »هّبــة« واإلســرائيليون 
»انتفاضة األفراد«، تعبيرًا رئيســًيا 
عن اإلحباط الذي يشــعر به جيل 
ســًنا.  األصغــر  الفلســطينيني 
وبرغم أن الشــباب الفلســطيني 
ك احلتمي لهــذه الفترة،  كان احملــرّ
افتقــر إلى قيادة منظمــة أو إطار 
أو أجندة واضحة.  عمل تنظيمــي 
وبداًل من ذلك، كان معظم منفذي 
الهجمات أفرادًا شــباب – من املدن 

وعازبني ومتعلمني.
وبالفعل، مــن أصل املنفذين البالغ 
عددهم 250 شــخًصا الذين كانوا 

وراء االعتــداءات التي حصلت خالل 
الفتــرة املمتدة بني تشــرين األول/

 2016 وآذار/مــارس   2015 أكتوبــر 
الفتــرة األكثــر احتداًما  – وهــي 
لهجمات »هّبة« – 170 كانوا سكان 
الغربية،  مدن وبلدات فــي الضفة 
في حني يعيش العــدد املتبقي في 
قرى محلية. ويبلغ متوســط عمر 
املنفذيــن 21.5 عاًما؛ وكان 112 من 
بينهم حتت سّن العشرين في حني 
24 منهم فقط عمر الثالثني.  جتاوز 
كما أن عــددًا كبيرًا منهم لم يكن 
يحمــل عالمــات تقليدية واضحة 
عــن االغتراب االجتماعــي – فهم 
لم يتأتوا مــن عائالت مهدمة ولم 

يتركوا املدرسة.

تراجع موجة االرهاب
لكن ما تشــاطرته هــذه اجملموعة 
كميزة بارزة كان غيابًا شــبه كامل 
لأللفة مع إسرائيل، وهو عامل لعب 
دورًا بارزًا في قدرتهم على التشهير 
بـ »اآلخر«. وفي حني تراجعت موجة 
فهمها  يجــب  تدريجًيا،  اإلرهــاب 
على أنها تعكس غضب الشــباب 
الفلســطيني وإحباطه املســتمر 
مــن الظــروف التي يعيشــها، ما 
قــد يتفّجر على نحــو أمتّ كنتيجة 
للتغيير السياسي أو االقتصادي أو 

االجتماعي.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن الشــباب 
الفلســطيني في يومنا هذا ليس 
مجّرد جتّسد آخر للتوتر بني األجيال 
رئيســية للحياة  يُعتبر ميزة  الذي 
الفلسطينية الشــاملة. ويبدو أن 
التوتــرات بني اجليل األصغر ســًنا 
بذاتــه وبني الشــباب وجيل األهل 

تزداد سوًءا.
وتُعد هذه الظــروف مقّدمًة لثورة 
ضّد  توجيهها  ميكن  مســتقبلية، 
إسرائيل و«السلطة الفلسطينية« 

وحتى ضّد حكومة »حماس«.
 وفي احلالتني األخيرتني، ميكن ملغادرة 

عبــاس منصبــه أن تؤّجــج حالة 
استياء سياســي متزايد، في وقت 
»حماس«  مســاعي  فيه  تثبت  قد 
غزة  شباب  اســتياء  توجيه  إلعادة 
باجتــاه إســرائيل – كمــا أظهرت 
احلملة على مقربــة من احلدود بني 
إســرائيل وغزة خالل العام الفائت 
– أنها أقّل جناًحا من آمال »حماس« 
في احلؤول دون توجيه الغضب نحو 

املنظمة أيًضا.
وفــي مقال صدر فــي كانون األول/
يا  بعنوان »عــذرًا   2015 ديســمبر 
جيل الشــباب ... لقــد كنت خارج 
احلــدود«، عّبر احمللل الفلســطيني 
ماجــد العوري عن هذه املشــكلة 
وعــن أســفه حيال فشــل اجليل 
في  األكبــر ســًنا  الفلســطيني 
اتباع  فــي  الفلســطيني  النظام 
ا. وختم العوري  اجليل األصغر ســنً
»لقد  التالــي:  بالتصريح  مقالــه 
عشــتم خارج احلدود ولم نتلَق ما 
ببّثه، نحــن نعيش حقبتني  قمتم 
والعصر  اإلنترنت  مختلفتني، عصر 

احلجري«.
وبعد مرور عدة ســنوات، ال ميكن أن 
يبقى اعتراف العوري بالذنب قطعة 
منسية في عالم الصحافة. وال بّد 
من أن تشــّكل املؤشرات الواضحة 
على البؤس الذي يســتمر الشباب 
الفلســطيني فــي التعبيــر عنه 
جرس إنذار للقيادة الفلســطينية 
على  الدولي  واجملتمــع  وإســرائيل 
الســواء. وفي حني كان التعبير عن 
اآلن، من  البؤس محدودًا لغاية  هذا 
املرجح أن يزداد مع مّر السنني، واآلن 
هــو الوقت املناســب للحؤول دون 

تفاقم وضعهم.
اســتثمار  الراهنة  احلالة  وتتطلب 
األمــوال األجنبية التــي متّ ضخها 
الفلسطيني  النظام  في  أساًســا 
في مبادرات تســتهدف الشــباب. 
ويتعني استعمال هذه االستثمارات 
بنحو خاص من أجــل حتديد فرص 
إلى  األفضلية  ومنــح  التوظيــف 
الشباب من حيث طلبات تأشيرات 
العمل في إسرائيل والعالم العربي، 
الذين  األفــراد  ســيما في حالــة 
كما  جامعية.  شــهادات  يحملون 
يجــب تخصيص األمــوال لبرامج 
تدريبية محترفة، بخاصٍة في حقل 
التكنولوجيــا املتقدمــة وملبادرات 

تعّزز ريادة األعمال. 
فضاًل عــن ذلك، يجــب أن تتطلع 
حّد  على  والفلسطينيون  إسرائيل 
ســواء إلى زيادة األلفة بني الشباب 
من الطرفــنْي اســتنادًا إلى امنوذج 
»بني الشــعوب«، الــذي يؤّيد فكرة 
التقريــب بــني األطــراف وتعميق 
معرفتهم ببعضهــم. في املقابل، 
ميكن أن تترتب تداعيات مدّمرة على 
والفلسطينيني  إســرائيل  كّل من 
نتيجة الغيــاب املتبادل لأللفة بني 
اجلماعتني اللتني ستقودان الطرفنْي 

خالل العقود املقبلة. 
وفــي النهاية، يجــب ترجمة إقرار 
الشــباب  بإحباط  العــوري  ماجد 
الفلســطيني، إضافًة إلى ما يعّبر 
عنه اجليل الشــاب بنفســه، إلى 
مساعي عملية أوســع نطاًقا في 
أقرب وقــت ممكن مــن قبل جميع 
استقرار  بأهمية  تقّر  التي  األطراف 
النظام الفلســطيني. وال يجب أن 
الفلسطينيني  األمر  هذا  يشــمل 
فحسب، بل أيًضا إسرائيل والعالم 

العربي واجملتمع الدولي.
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نيويورك-  إن الســودان على حافة 
الكارثــة. إذ في الثالث مــن يونيو/

شــبه  القوات  أطلقــت  حزيــران، 
املتظاهرين  على  النار  العســكرية 
املســاملني املؤيدين للدميقراطية في 
اخلرطوم، مما أســفر عن مقتل أكثر 
من 100 شخص وإصابة املئات. واآلن، 
حتول األمل في االنتقال السلس إلى 
احلكم املدني إلى خوف من أن تسير 
البالد على خطى اليمن، أو سوريا، أو 

ليبيا.
وقبل بضعة أسابيع فقط، بدا وكأن 
احملتجني.  في صــف  يقــف  اجليش 
إذ في أبريل/نيســان، وبعد أشــهر 
من املظاهــرات ضــد الرئيس عمر 
البشــير، أجبر اجليش البشير على 
االســتقالة؛ بل زعم قائد اجملموعة 
الدعم  لقوات  العســكرية  شــبه 
حمدان  محمــد  اجلنرال  الســريع، 
دجالو )املعروف باسم هيميتي(، أنه 
رفض تنفيذ أمر البشير بإطالق النار 

على احملتجني.
الذي  البشــير،  نظام  مــكان  وحل 
تولى السلطة منذ ما يقرب من 30 
عاًما، اجمللس العســكري االنتقالي، 
برئاســة اللواء عبد الفتاح البرهان، 

ونائبه حميتــي. ولكن االحتجاجات 
اســتمرت، مطالبــة باالنتقال إلى 
احلكم املدني. وقد شجع ذلك اجمللس 
العســكري االنتقالي على الشروع 
فــي مفاوضات مع ممثلــي جمعية 
قادت  التــي  الســودانيني  املهنيني 

االحتجاجات.
في  واعدة  املفاوضــات  تلك  وكانت 
البداية، ولكن لهجتها تغيرت فجأة 
بعد عودة برهــان وهميتي من زيارة 
أجرياها ملصر، والسعودية، واإلمارات 
العربيــة املتحدة– وهــي دول كانت 
تدعم نظام البشــير سابًقا. ويقال 
أن اجلنــراالت، الذين تربطهم صالت 
العربية  اململكــة  بحــكام  وثيقة 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
تلقوا عروضا مبكافآت مالية كبيرة- 
إذا عززوا الســلطة وجتنبوا االنفتاح 

السياسي
ولدى الســعوديني واإلماراتيني عدة 
أهداف. فهم يأملون جتنب ســابقة 
دميقراطيــة في املنطقــة، وضمان 
وجــود الكثير مــن اجلنود املشــاة 
حلروبهــم فــي اليمن وفــي أماكن 
أخرى، وتأمــني الوصول إلى األراضي 
الزراعيــة اخلصبــة، واحلصول على 
اإلفريقي  القــرن  فــي  قدم  موطئ 
احلساس من الناحية االستراتيجية. 
وتكتيكاتهــم ليســت باجلديــدة: 

إذ فــي عــام 2013، دعمــوا حملة 
دامية شــنها اجلنرال عبــد الفتاح 
املؤيدين  املتظاهرين  ضد  السيسي 
وأصبح  القاهرة،  فــي  للدميقراطية 
بعد  فعلياً ملصر  زعيماً  السيســي 
بالرئيس  أطــاح  عســكري  انقالب 

املنتخب دميقراطياً محمد مرسي.
القمعية  احلملة  ولكن، على غــرار 
في القاهرة، واحلرب في اليمن، تتبع 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
اســتراتيجية  املتحــدة  العربيــة 
غير مدروســة وقصيــرة النظر في 
السودان. وصحيح أن برهان وهميتي 
يســتطيعان ضمان استمرار تدفق 
القوات السودانية إلى اليمن. ولكن 
بشــأن  حدود  بال  مراســلون  تقرير 
اجملــزرة التــي وقعت فــي اخلرطوم، 
والتي جتاوزت فظاعتها جرائم احلرب 
الســابقة في دارفور، ستمنع فعلياً 
الشعب السوداني-واجملتمع الدولي-

من قبول حكم اجمللس العســكري 
االنتقالــي. وفضــال عن ذلــك، فإن 
السوداني  اجليش  إلى  األموال  حتويل 
لن يفعل شيًئا ملعاجلة املظالم التي 

تسبب االضطرابات االجتماعية.
وهــذه املظالم اقتصاديــة إلى حد 
مــا. إذ أدت عقود من ســوء التدبير 
إلى عــدم حتمل االقتصاد النخفاض 
عائدات النفط بعد استقالل جنوب 

الســودان )الــذي يضــم ٪75 من 
احتياطيات السودان من النفط( في 
اخلمس  الســنوات  وفي   .2011 عام 
إلى  احلكومة  اضطــرت  املاضيــة، 
خفــض اإلنفاق العــام من ٪18 من 
النــاجت احمللي اإلجمالي إلى نســبة 
تافهــة بلغــت ٪10 اليــوم. وميثل 
اإلنفاق العسكري اآلن ما ال يقل عن 
٪30 من امليزانية العامة للســودان. 
وفي عــام 2018، أدى فقدان الدعم 
انخفاض  إلى  اخلليــج  من  األجنبي 
كبير في قيمة العملة، مما تســبب 
في ارتفاع معدل التضخم إلى 70٪.
ولكــن مظالم احملتجني سياســية 
أيضــاً. إذ تتوق شــريحة كبيرة من 
الســكان إلى الدميقراطية وسيادة 
القانون. كما ســئموا مــن توجيه 
نحو  للفوائد  املتعاقبــة  احلكومات 
مجموعــة صغيــرة مــن القبائل 
تبقى  مــا  نهبت  التي  الشــمالية 
من البــالد، بتحالف مع قوات األمن 

ورجال األعمال املقربني.
املظالم،  هــذه  اســتمرت  وطاملــا 
االستقرار.  فستســتمر حالة عدم 
الواقع، قاوم السودانيون، خالل  وفي 
احلكم  املاضية،  ســنة  اخلمســني 
العنيــف للحكومــة. إذ تســتمر 
النزاعات العنيفة في دارفور، وجبال 
النوبة في الغرب واجلنوب، ومنطقة 

النيل األزرق في الشرق.
إن هجوم قوات الدعم الســريع لن 
يؤدي إال إلى تفاقم مثل هذا الصراع. 
ولقد ســبق أن رفــض املتظاهرون 
عرضــاً مــن اجمللــس العســكري 
االنتقالــي إلعادة فتــح املفاوضات، 
أن  إلى  املدني  العصيــان  إلى  ودعوا 
يســقط النظام العســكري. ومن 
الصعب أن نرى كيف ميكن أن حُتكم 
دولة هشــة مثل السودان، في ظل 

هذه الظروف.
وأدى سوء اإلدارة إلى إهدار مأساوي 
إلمكانيات البلــد الهائلة. إذ يتمتع 
السودان مبوارد نفطية كبيرة، فضالً 
الكهرومائية- والطاقة  الذهب  عن 

التي لم ينجــح البلد في تطوير أي 
زد على ذلك،  منها لصالح سكانه. 
فهــو ميتلــك الكثير مــن األراضي 
أراضي تخضع  )مبا في ذلك  اخلصبة 
لنظــام الري( متكنه مــن أن يصبح 
مزودا للشــرق األوســط. ومع ذلك، 
النظام  اآلن، يصــادر أصدقــاء  إلى 
األراضي التقليدية ويستغلونها، مما 
يولد الصراع، والبؤس، وانعدام األمن 

الغذائي.
املتجه  مســاره  السودان  يغير  ولن 
نحو الفوضى، فمــا بالك أن يحقق 
كامــل إمكاناتــه، ما لــم يتدخل 
اجملتمــع الدولي. وببنــاء الثقة بني 

رين، من  اجليــش واملتظاهريــن املدمَّ
خارجيني  وســطاء  تدخل  الضروري 
ممثلي  بــني  انتقالي  اتفــاق  لتأمني 
احملتجني وعلى األقل جزء من القوات 

املسلحة.
وسيتطلب مثل هذا االتفاق عملية 
ســالم منظمة، تضمنها ضمانات 
التنفيذ  ثالث لضمــان  من طــرف 
املكافــآت  وســتكون  الســليم. 
والعقوبات حاســمة في هذا األمر. 
فعلى سبيل املثال، ميكن لتخفيض 
الديــون، إلــى جانــب االســتقرار 
السياســي، أن يفتحا اجملــال أمام 

حزمة مساعدات دولية سخية.
وستحتاج الصني، التي لها مصالح 
نفطيــة مهمة في الســودان، إلى 
املشــاركة، في حني يجب الضغط 
علــى اململكة العربية الســعودية 
حتى  املتحــدة  العربية  واإلمــارات 
تتعاونا في البحث عن حل ســلمي 
لألزمة. ويعد االحتاد األفريقي شريكا 
حاسما أيضا، رغم أنه نظرا لهيمنة 
مصــر احلاليــة، ال ينبغــي لالحتاد 

األفريقي أن يتولى القيادة.
إن اجملتمع الدولي يســتثمر بكثافة 
في الســودان. إذ لعــب دوراً مركزياً 
في انفصــال اجلنــوب، وعمل على 
حتقيق االســتقرار في دارفور، وموَّل 
فرقة كبيرة من قــوات األمم املتحدة 

في دارفور، وجنوب الســودان. ويجب 
عليــه، اآلن، أن يخطو خطوة أخرى-
بإصــدار بالغــات متعاطفة.  ليس 
وإلنقاذ البلد– وما يحيط به– مبا في 
ذلــك، موجة جديدة مــن الفوضى 
والبؤس، يجب تعبئة اجملتمع الدولي 
بســرعة لدعم تطلعات الشــعب 

السوداني إلى حكم أفضل.
حصل إســحاق ديوان، الذي يشغل 
منصب أستاذ زائر في كلية الشؤون 
الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، 
على جائــزة التميز على مســتوى 
العالــم العربي من طــرف جامعة 

باريز للعلوم واآلداب. 
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كتب

 األسطورة:
))هل بإمكان أي شــخص أن يشــك في 
وماتزال  كانــت  العربية  احلكومــات  أن 
ُمصّممــة علــى أن يبقــى الالجئــون 

الجئني...؟((
أبا إيبان، أول ســفير إلسرائيل لدى األمم 

املتحدة.
احلقيقة:

بالرغــم مــن أّن اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة طلبت من إســرائيل، في وقت 
ُمبكر وهو كانون األول/ ديسمبر من عام 
1948، بالسماح لالجئني الفلسطينيني 
بالعــودة إلى منازلهم، إال أن إســرائيل 
رفضت ذلك، وقالت إن املســؤولية تقع 
على عاتق الــدول العربية، وإتهمت هذه 

الدول بعدم املباالة جتاه مصير الالجئني.
ومع هذا، فقد ورد في دراسة سرّية لوزارة 
العام  أوائــل  في  األميركية،  اخلارجيــة 
1949 أّن البلدان العربية كانت ترزخ حتت 

وطأة مشكلة الالجئني.
وورد في تقرير للســفارة األميركية في 
القاهــرة أنه إذا مت طــرد الالجئني بإجتاه 
مصر، ))فســتكون النتيجة ما يشــبه 
الكارثة على مصر من الناحية املالية((. 
وذكرت السفارة األميركية في األردن في 
تقرير لها أن الالجئني شــكلوا نزفاً جدياً 
))ملــوارد التكاد توجد((، أنــه ))يندر وجود 
األخرى((،  والفــرص  والوظائف،  األموال، 
لبنان فــي تقرير  وأفادت الســفارة في 
لها أّن الالجئني كانــوا ))عبئاً ال يطاق(( 
علــى تلك احلكومة، في حني أن ســوريا 
))تخلت عملياً عن تكاليف اإلغاثة، ألنها 
وخلصت  للميزانية((.  يطاق  ال  إستنزاف 
الدراســة إلى القول بأن مساعدة الدول 
العربية لالجئني بلغــت 11 مليون دوالر، 

نقداً، أو عيناً، خالل األشــهر التســعة 
األخيــرة من العــام 1948، وهــو مبلغ 
))ضخم نســبياً(( في ))ضــوء امليزانيات 
أما  احلكومات((.  لغالبية هــذه  الهزيلة 
إســرائيل فقد كانت إغاثتها املباشــرة 
حتى ذلك التاريخ عبارة عن 500 صندوق 

برتقال.
وهناك سبب رئيســي جعل إسرائيل ال 
تفكر في عودة الالجئــني إلى منازلهم، 
وهــو أن اليهود كانوا قد اســتولوا على 
غالبية تلك البيوت أو أنها هدمت لبناء 

مساكن يهودية مكانها.
وورد في تقرير اخلارجية األميركية نفسه 
)1949( أن ))أكثــر الالجئــني يرغبون في 
العودة إلــى منازلهــم...(( لكن هذا لم 
يكن واقعياً ألن ))السلطات اإلسرائيلية 
إتبعت برنامجــاً منهجياً لتدمير املنازل 
العربية في مــدن مثل حيفا وفي القرى 
لكــي تقيم مكانها أبنيــة للمهاجرين 
اليهــود الذيــن تدفقوا مــن مخيمات 
النازحني في أوروبا [وقــدروا ب 250,000 
شــهرياً]. وعليه، فإنه لــم يكن هناك 
في كثير من احلــاالت، منازل يعود إليها 
الالجئــون. وفي حاالت أخرى، أســتولى 
على  اليهود  املهجريــن  مــن  القادمون 
مساكن العرب. ومن املؤكد أنهم رفضوا 
إخالءها لالجئني. وبنــاء على ذلك، فمن 
املؤكد أن غالبية هذا الشــعب السيء 
احلظ لن يلبثــوا أن يواجهــوا احلقيقة، 
وهي أنهم لن يتمكنــوا من العودة إلى 

بيوتهم((.
وذكــرت آن أوهير مكورميك، مراســلة 
))نيويورك تاميز(( في تقرير لها بتاريخ 17 
ينايــر من العام 1949، أن اإلســرائيليني 
كانوا يعملون ))بأقصى ســرعة إلحتالل 

األراضي التــي فرغت على أثر تشــتت 
العــرب... ويعني هذا -بوضــوح- أن قلة 
750,000 الجئ مشــرد في  فقط مــن 
فلسطني والدول العربية، سوف يعودون 
املنطقة  فــي  الســابقة  منازلهم  إلى 
اإلسرائيلية. إذ يقوم املستوطنون اليهود 
الذيــن أخــذوا ألول مرة يفــدون بأعداد 
غير محدودة وحاملــا يجدون ما ينقلهم 

بإحتاللها((.
ومع ذلك، فإن حملة إســرائيل الدعائية 
التي تضع اللــوم على الــدول العربية 
إســتمرت إلى اآلن، كما نرى في برنامج 
احلزب الدميقراطي األميركي لعام 1960. 
ففيــه تأكيد علــى أن ))إعــادة توطني 
الالجئني العــرب [يجــب أن يكون] في 
الــدول العربيــة حيث يجدون املتســع 

والفرص((.
حرب 1967
االسطورة

غزت الدول العربية جارا مساملا بدون ان 
تستفز

التنفيــذي  املديــر  ســيغمان  هنــري 
للكوجنرس اليهودي االميركي

احلقيقة
بدأت اسرائيل القتال في عام 1967 كما 
بداته في عام 1956 بهجوم مفاجئ على 
مصر يوم 5 حزيران / يونيو ومرة اخرى وكما 
حدث في عام 1956 كذب االســرائيليون 
على االمريكيني في تطميناتهم اخلاصة 
واكــد ابا ايبــان وزير خارجية اســرائيل 
شخصيا لســفير الواليات املتحدة في 
اســرائيل وولورث باربر ان مصر هي التي 
بــدأت بالهجوم لكن بخــالف كثرة من 
انصار اســرائيل في الواليات املتحدة ان 
زعماء اسرائيل اعترفوا علنا منذ وقعت 

احلرب بان االســرائيليني هم الذين قاموا 
بالهجوم وان اسرائيل لم تكن تواجه اي 

تهديد مباشر لوجودها.
وقال مناحيم بيغن خالل رئاسته جمللس 
الوزراء في العام 1982 ان حرب عام 1967 
كانت خيارنــا عندما قررنــا مهاجمته 
الرئيس املصــري جمال عبد الناصر وفي 
عام 1972 قــال عازر وايزمــن الذي بنى 
القوة اجلوية االســرائيلية واصبح فيما 
بعد وزيرا للدفاع انــه لم يكن هناك اي 
تهديد بتدمير اســرائيل من قبل العرب 
وفي عــام  1972 قال اجلنــرال ماتتياهو 
بيليد الذي ســبق لــه ان كان في هيئة 
االركان العامــة وصــار فيمــا بعد احد 
احلمائم : ان الزعم بــان القوات املصرية 
التي احتشدت على حدودنا وكانت قادرة 
على تهديد وجود اسرائيل اليلحق االهانة 
فقط  بذكاء اي شخص قادر على حتليل 
هذا النوع من االوضاع بل ويتســاهل اي 
اجليش االســرائيلي وفي عام 1968 قال 
اسحق رابني رئيس هيئة االركان ال اصدق 
ان ناصر كان يريد احلرب فالفرقتان اللتان 
ارسلهما الى سيناء في 14 ايار/ مايو لم 
تكونا كافيتني لشن هجوم ضد اسرائيل 
هــو يعلم ذلك ونحن نعلــم ذلك. وقال 
ديفد بــن غوريون ان شــك كثيرا في ان 
ناصر كان يريــد احلرب هذا باالضافة الى 
ان اخملابرات املشــتركة للواليات املتحدة 
كانت قد اســتنتجت في وقت مبكر ان 
اســرائيل ال تواجه تهديدا وشيكا وانها 
اذا هوجمت فباســتطاعتها ان تهزم اي 

دولة او دول عربية مجتمعة.
وفــي وقت الحق قال الوزير االســرائيلي 
موردخــاي بنتوف ان اســرائيل اخترعت 
قصــة خطر االبــادة الــذي تتعرض له 

وضخمتهــا لتبريــر ضــم اراض عربية 
جديدة.

االسطورة
ليس لدى )حكومة اســرائيل( ونكرر انه 
ليــس لديها نية الســتغالل الوضع في 

سبيل توسيع رقعة ارضها.
وولورث باربر سفير الواليات املتحدة لدى 

اسرائيل )73-1961(
احلقيقة

لم يكد ميــر يومان على نشــوب احلرب 
حتى كانت اسرائيل قد انتزعت القدس 
القدميــة من االردن وفــورا اعلن الزعماء 
اإلســرائيليون انهم لن يتخلوا ابدا عن 

املدينة وفي غضون
نصف ســاعة وصــل شــلومو غورين 
احلاخام االشكنازي االكبر لقوات الدفاع 
االســرائيلية الى حائط املبكى وقال: انا 
اجلنرال شــلومو غورين احلاخــام االكبر 
لقوات الدفاع االســرائيلية لقد وصلت 
الى هذا املكان ولن اغادره بعد االن كذلك 
وصــل وزير الدفاع موشــي دايــان وقال 
لقد وحدنــا القدس عاصمة اســرائيل 
املقسمة لقد رجعنا الى اقدس اماكننا 
املقدسة ولن نرحل عنه مرة ثانية وعند 
انتهاء القتال بعد بدئه بستة ايام كانت 
القوات االســرائيلية قد اجتاحت شبه 
جزيرة سيناء املصرية باكملها والضفة 
الغربيــة لــالردن ومرتفعــات اجلــوالن 
الســورية وبهذا اضافت اسرائيل 5900 
ميل مربــع الى االراضي التي خصصتها 
لهــا االمم املتحــدة مبوجب التقســيم 
ومســاحتها 20870 ميال مربعا وبالرغم 
من ان اســرائيل كانت قد اعلنت انها ال 
تســعى الى ضم اراض اخرى فقد بادرت 
في احلال الى طرد الفلسطينيني واقامة 

احملتلة  االراضي  في  يهودية  مستوطنات 
مبا فيها القدس العربية.

األسطورة
ان الواليات املتحدة محايدة في الكلمة 

والتفكير والعمل
يوجني روستو وكيل اخلارجية االميركية 

)69-1966(
احلقيقة

بالرغم من تصريح روســتو فأن الواليات 
املتحــدة لم تكــن فــي اي مرحلة من 
1967 محايدة فالواقع  مراحل حرب عام 
انها كانت مؤيدة الســرائيل وعندما ردد 
الناطق باسم اخلارجية االميركية روبرت 
ماكلوســكي كلمات روستو حول احلياد 
لوســائل االعالم لم يصدق املراسلون ما 
ســمعوه وكان مثل هذا التأكيد املذهل 
من قبل ادارة جونسون املؤيدة السرائيل 
حدثا اخباريــا مثيرا فبعثــت به وكالة 
)االسوشــيتد برس( في احلــال بوصفه 

ملحقا اخباريا مهما.
لكن رد الفعل الذي احدثه في اوســاط 
كان  الســرائيل  االميركيني  املناصريــن 
الغضب الشــديد حتى جون روش كاتب 
خطابــات الرئيس احتــد غضبا الى حد 
انه بعــث الى الرئيس مباشــرة مذكرة 
يحتج فيها بقولــه )لقد متلكني الفزع 
من ادركــت ان هناك ميال حقيقيا خفيا 
لتقبيــل ادبــار بعــض العــرب ذلك ان 
حصيلــة محاولة التحدث الى العرب ب 
كالم معســول هي احتقارهم لنا وفقد 

التأييد اليهودي في الواليات املتحدة.
لقد تكشــف التحيز الشــديد  ملؤيدي 
ادارة جونســون منذ االيام  اسرائيل في 
االولى للحرب فقد كتب مستشار االمن 
القومي وولت روســتو اخــو يوجني في 

الرســالة املرفقة مبوجز اخبار القتال في 
يومه االول يقول )مع هذا املوجز خريطة 

لصيد الديوك خالل اليوم االول(.
واحلقيقــة هي ان العالقــة بني الواليات 
املتحدة واســرائيل في عهد جونســون 
اصبحــت وثيقة الى حد ان السياســة 
خالل احلرب وبعدها كثيرا ما كانت تنسق 
العرب وتطرق  مع اسرائيل على حساب 
مــاك جورج بندي الذي كان مستشــارا 
رئاســيا خاصا الى العالقة بني البلدين 
في مذكــرة  له الى جونســون فاقترح 
على الرئيس القاء خطاب )للتأكيد على 
ان مهمــة االبقاء على اســرائيل قوية 
واحملافظة على االســتقرار في الشــرق 
االوســط هي بالدرجة االولى مهمة دول 
املنطقة هذا هو مبدأ جونســون اجليد 
ومبدأ اســرائيل اجليد وهو بالتالي مبدا 

يحسن االعالن عنه.
البارزة علــى كيفية عمل  ومن االمثلة 
املسؤولني اإلسرائيليني واالميركيني معا 
ما حدث فــي االمم املتحدة خالل احلرب اذ 
ذكر جدعون رفائيل ســفير اسرائيل )ان 
ارثر غولدبيرغ السفير لدى االمم املتحدة 
كان قلقا بشكل مخيف على اسرائيل 
واملعادلة العســكرية فاتصــل برفائيل 
بان ما حتتاجه اســرائيل هو الوقت وذلك 
لتفادي صــدور قرار عــن مجلس االمن 
النار بينمــا كانت القوات  بوقف اطالق 
االســرائيلية تسجل انتصارات ساحقة 
في االيام االولــى للحرب ولتحقيق ذلك 
اراد من غولدبيرغ جتنب اجتماعه بنظيره 
الســوفييتي نيكــوالي فديرينكو فقال 
رفائيل لغولدبيرغ انــك غير موجود في 
االيام القليلة القادمة وبالفعل لم يكن 

غولدبيرغ موجودا.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

الدوافع 

تعد الدوافع قوى تتســبب في استجابة 
الشــخص . وأما أن تعمل هــذه القوى 
داخل الشخص , مثل احلاجات , األمنيات 
, الرغبات واحلوافــز , أو بنحو كبير على 
الشــخص , مثل األهداف التي يضعها 

لنفسه أو توضع له .
ما هــو الدافــع لألشــخاص املعتبرين 
األســبوعية  العامليــة  للصحيفــة 
خــان  الســيد  أجــاب  "Economist"؟ 
ســمايلي باختصار "االمتياز" أنه محرر 
أوروبــي وهذا هو االمتياز الذي يتمتع به . 
وحسب ما يعتقده السيد )روبرت جوت( 
بالنســبة حملرر االقتصاديــات للمطبوع 
"financial time" بــأن الدافــع هو "أن 
املقاالت تقرأ من قبل أناس مؤثرين لهذه 
الصحيفة جمهوراً واســعاً في اخلارج , 
وباستطاعتي السفر كثيراً " وأن الدافع 
للسيد )جوت( حسب ما ذكره عن نفسه 
, "أنهم يقومون بتغطية قضايا يرغبون 

فيها".
ويذكــر صحفيون فــي صحيفة يومية 
سلوفاكية بأن دافعهم إضافة إلى دوافع 
أخرى , "أن يكونوا في مصدر املعلومات " 
وكذلــك " اللقاء بالناس الذين يصنعون 
القرار السياســي " أو " أن اجعل اسمي 

يظهر في مكان بارز في الصحيفة ". اما 
الدافع لدى الصحفيــني االميركان فأنه 
يأتي عن طريــق وضع موادهم التحريرية 
في الصفحة األولى , حســب ما يذكره 

محررو اجلرائد .
االحترافية ميكن  الصحافــة  أن  وكمــا 
ممارستها حسب قواعد وقيم مميزة وشبه 
عاملية ,جند الصحفيني في معظم أنحاء 
العالم مييلون إلى أن يكونوا مستجيبني 
للدوافع نفسها . وال يتوفر مسحاً عاملياً 
لدافعية الصحفيــني . مع ذلك , جند أن 
معظم الصحفيني املتميزين في أي بلد 
يبدو أنهــم مدفوعــون باحتياجات غير 
املادية والتي تقع في اسفل هرم )ماسلو( 

للحاجات وكما موضح أدناه .
وللبحــث عن واالســتفادة مــن الطرق 
املناســبة لتشــجيع الصحفيــني في 
جريدتــك , قــد جتــد حال فــي نظريات 

الدافعية املشروحة أدناه.
جعــل األشــخاص يرغبون مبــا يتوجب 

عليهم فعله 
املشــتركة  االجتاهــات  بعــض  تبــدو 
والشــائعة موجودة في الطرق الناجحة 
إلدارة املوظفــني فــي ســياق اجملتمــع 

الدميقراطي :
إلقناع  األكفاء طرقــاً  املديــرون  -1يجد 
املوظفني الذيــن يريدون القيام بعمل ما 

يطلبه املديرون منهم . ببساطة إعطاء 
األمر للعمــال بالقيام مبــا يريده منهم 

املديرون ليس كافياً .
-2يريد املوظفون أن يكون لعملهم معنى 
. فالراتب الذي يتسلمونه ليس بالكافي 
كدافــع ومحفــز . فــإذا كان املوظفون 
يشعرون مبا يقومون به وبإمكانهم رؤية 
شــيئاً اكثر من اجليد يقــدم من قبلهم 
, مــن احملتمل كثيــراً أن يقومــوا بعمل 

اصعب .-3األداء اجليد يستحق املكافأة. 
-4األداء الضعيــف ال يســتحق املكافأة 

ويجب عدم تشجيعه .
-5وأن يشــعر املوظفون بأنهم يعاملون 
بعدالــة وأمانة , من احملتمــل أن يقوموا 
باألعمال املطلوبــة منهم . لذلك يكون 
هناك احتماال كبيرًا أن تنجح املؤسسة .

ومــا هــو مخفي فــي هــذه الطريقة 
اإلدارية هو أن املوظفني يجب أن يعاملوا 
بالطريقة نفســها في بعــض جملاالت , 
وبطريقة مختلفة فــي مجاالت أخرى . 
يجــب أن يعامل كل املوظفــني باحترام 
 ))FEEDBACK املعلومــات  ويتلقــون   ,
)ســلبية ام إيجابية عــن عملهم( وأن 
يكون لهم احلق في مكان عمل خال من 

التمييز واملضايقة .
فــي املناطق األخرى , يجــب أن يعاملوا 
بطريقة مختلفة , فمثــال أولئك الذين 

يقومون بأعمال صعبة على العكس من 
في عملهم  والكسالى  املتأخرين  أولئك 
وال يــؤدون العمــل مبوجــب املقاييــس 
املعتمدة فــي العمل . وهــذا ما يطلق 
عليه ب " اإلدارة املبنية على أساس األداء 
". حيث تتطلب تركيــز املدير ليس على 
أساس أنه يحبهم أو أنه راض عن أسلوب 
حياتهــم ولكن بالعكس علــى أدائهم 

للعمل .
أن معاملــة األداء الضعيــف مثل األداء 
اجليد قد ينظر اليه علــى أنه غير عادل 
, وقد يفســد األداء اجليد حيث سينظر 
صاحب األداء اجليد لهــذه احلالة كعائق 
لالســتمرار في العمل بجديــة . وحتى 
بني املوظفني في املراكــز العليا لإلدارة , 
فاملدير الذي سوف مييز كل موظف على 
أنه فرد ومن احملتمل أن يســتجيب بنحو 
مختلف لتقنيات اإلدارة اخملتلفة . ويجب 
حتفيز املوظفني الكســالى لكي يطوروا 
أنفسهم وأن يكونوا أصحاب قيمة اعلى 

.مالحظات عملية لتحفيز الصحفيني 
أن املالحظــات التاليــة هي عبــارة عن 
توصيــات موجهة إلى رؤســاء التحرير 
ولكن ميكن تطبيقها في جانب النشــر 

للصحيفة .
-حاول بناء فريق عمل في كل مســتوى 
من اإلدارة )مســتوى املوظفــني ,مديرو 

األقســام , وهكذا( وأن يــرى في الوقت 
نفسه املديرون أنفسهم كفريق . وأن يرى 
محررو األعمال أنفسهم كفريق وهكذا 
. العمل بجد خللق صداقة حميمة على 
كل مســتوى إداري مــن خــالل حضور 

اجتماعاتهم واإلجابة عن أسئلتهم .
-وفي الوقت املناســب يجــب أن يقدم 
كل مدير خطة اليك حول التحســينات 
التي سيجريها في القسم  والتطويرات 
. وتعرف هذه ب )األهداف والغايات(. تأكد 
من أن هذه اخلطــط تتضمن التغييرات 
التي تريدها . فمعظم املنظمات تكافئ 
املديرين الذين يلبون أهدافهم عن طريق 

منحهم مكافآت مالية نقدية .
-ويجب أن يســهم املوظفــون في كل 
مســتوى بقدر ما يستطيعون في إعداد 
األهــداف والغايات ولك أنت الســيطرة 
النهائيــة . ولكن يحتاجون أن يشــعروا 
باملسؤولية في التطورات التي حتصل في 

الصحيفة .
-أنها فكرة جيدة أن تخلق قوات املهمات 
 . داخل األقسام حلل املشكالت الصعبة 

حيث يبنى هذا جوا من التعاون .
-التأكيد علــى مقاييس االمتياز في كل 
منطقة وأنه أي شــيء اقل من االمتياز 

غير مقبول .
-وعند معرفــة أي القواعد والتي تطبق 

بعدالة فال تعد احلاجة إلى حتديد الوقت 
الذي يتوجب على الصحفي أن يتواجد في 
مكتبه , عدا أوقات االجتماعات واملواعيد 
اخلاصة . والناس الذين يكون دافعهم هو 
تنظيم  فباســتطاعتهم  الذات  حتقيق 

عملهم بأنفسهم .
-ليس هناك من حظر يســتطيع حتديد 
العمل بكفاءة  خطوة شاغرة في مكان 
تضاهــي الدافع املعقــول والذي يتبعه 

تقييم ألداء العمل بنحو عادل .
-والعمــل األفضــل والكفــوء يجب أن 
يقدر اكثر ويكافــأ مببلغ نقدي كبير . أن 
اســتطعت خلق هذا النوع من اجلو في 
مكان العمل , فأنه ســيؤثر على جهود 

املوظفني في االجتاه املطلوب .

التدريب والتأهيل 
على العكس من التعليم النظري , يعد 
التدريب شيئاً نفعياً , ويحتاج املراسلون 
إلى إدارة العمل الروتيني منذ البداية وأن 
ال يصعقوا مديري حتريرهم مبواد حتريرية 
ال تلبــي معايير الصحيفــة , لذلك جند 
توظيف اخلريجــني اجلدد يتدربون أوال من 
قبــل احملررين , ويتضمــن تدريبهم على 
ســبيل املثال كيفية اســتعمال نظام 

الكومبيوتر.
أن تعليــم وتدريــب موظــف وعمــال 

الدميقراطية  اجملتمعــات  في  الصحيفة 
الناضجة يعد جزًءا مهماً في إدارة املالك 

.
أن مالحظــة ونســخ دور النماذج ليس 
بالكافي , وحسب مستشارين في اإلعالم 
"في الواليــات املتحدة , يعد التنفيذيون 
فــي الصحيفة أســاتذة فــي املهارات 
األساسية والتقنيات من خالل مالحظة 
األجيال السابقة ,حيث يحضرون معاهد 
مالية وصناعية ويشاركون في الرابطات 
وورشــات  والبرامج  والتجارية  املهنيــة 

العمل ".
وفــي فتــرة أنظمــة احلكم مــا بعد 
الشمولية هنالك القليل من مناذج األدوار 
الواقعية وحسب السلوك الصحفي في 

الدميقراطية واقتصاد السوق .
لقــد كان التعليم الصحفي الســابق 
مبنيــاً علــى فهــم الصحافــة كأداة 

لأليديولوجية . 
لهذا السبب يعد تعليم وارتباط وتدريب 
عمــال الصحيفــة فــي الدميقراطيات 
الناشئة مهماً للقفز واخلروج من الدائرة 
الشــريرة للماضي .مع هــذا جند أن احد 
احملررين في روســيا البيضــاء ,وهو ليس 

الوحيد , قائال:
"ليس لدي الوقــت ألتكلم مع موظفي 

الصحافة حول التفاصيل واعلمهم".

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تشــكل النصــوص التي بين يــدي القــارئ مقدمة 
منهجيــة ومهنيــة لكل مهتم بتأســيس مشــروع 
إعالمــي حديث، فهي بوابة لــكل زمالئنا الصحفيين 
العراقيين بشــكل خاص، ألنها ترسم حدود االلتزام 
والجديــة في إرســاء أســس صحيحة لمؤسســات 

جديدة.
الهــدف النهائي مــن هذه النصوص هــو التمهيد 
لبناء صحافــة عراقية محترفة ال ترتكز على تمويل 
حكومي او الى اإلدارة الرســمية للمشاريع وال تتبع 
مقاييس ما يعــرف في تاريخنا الصحفــي العالمي 

بصحافة الدولة او الحزب.
وهذه النصوص تنســجم مع ما نتطلــع إليه ويتطلع 
إليه المجتمع من ســمات أساســية تنسجم مع التيار 

الدولي العالمي المألوف.
وتتفــق النصــوص مع معداتنــا وأدواتنــا المطلوبة 
للهيكل الجديــد للصحافة العراقيــة التي نريدها، 
صحافة ال تدافع عن األيدولوجيات أو برامج األحزاب 
الحاكمــة أو المعارضــة بــل هــي صحافــة تقدم 
للمواطن المعطيات االقتصادية والسياسية والمالية 
والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او 

مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف 
نتطلع الــى تنوير الجيــل الجديد من أبنائنــا وزمالئنا 
وصــوال الى النصوص بالعمل اإلعالمي العراقي الى 
المســتويات التي عالية وإننا واثقــون أن بالدنا تزخر 
بالمهــارات الصحفيــة والمهنييــن الحريصين على 

تحقيق هذه األهداف.
ومن هذا المنطلق تنشــر “الصباح الجديد” سلســلة 
من هذه النصوص إسهامًا منها في االرتقاء بالجيل 
الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

مع ملحق مقارن للمصطلحات اإلعالمية
تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية الحديثة

تحرير وإشراف: إسماعيل زاير

 بول فندلي
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ريودي جانيرو ـ وكاالت:

قال البرتغالي كارلوس كيروش، املدير 
الفني لكولومبيــا، عقب الفوز على 
األرجنتــني بهدفني مــن دون رد فجر 
أمس في مســتهل مشوار الفريقني 
ضمــن اجملموعــة الثانيــة ببطولة 
كوبــا أميــركا 2019 بالبرازيل، إنهم 
»سعداء« بالنتيجة، ولكنه أشار إلى 

أنها مجرد »البداية«.
الصحفي  املؤمتر  كيروش، خالل  وتابع 
عقب املبــاراة التي احتضنها )فونتي 
بالنتيجة،  »ســعداء  أرينــا(:  نوفــا 
البداية. لم نصل بعد  ولكنها مجرد 
ألي مكان. هدفنا التأهل. اآلن سنرتاح 
قليال، ثم سنواصل القتال، وإذا أمكن، 

تقدمي أداء أفضل«.
وشــدد املدرب البرتغالي على ضرورة 
خوض املباراتــني املقبلتني )أمام قطر 
التواضع«.كما  بـ«نفــس  وباراجواي( 
أثنى صاحــب الـ66 عاما على اجملهود 
الكبيــر والتضحيــة التــي قدمها 
الالعبون خالل املبــاراة مضيفا »أريد 
تهنئــة الالعبني. متكنــا من تخطي 
هذه املعاناة بتواضع شــديد وبجهود 

اجلميع. أعجبتني هذه الروح كثيرا«.
وحول املباراة أمــام األرجنتني، أوضح 
»لقــد كانــت مبــاراة جيــدة، بني 
منتخبني عريقني. مــن الطبيعي أن 
في  الســيطرة  الفريقان  يتقاســم 
مباراة بهذا احلجم، ولكني أعتقد أننا 
وجدنا احللول على مدار الـ90 دقيقة، 
وخالل األوقــات التي كانت األرجنتني 

مستحوذة فيها على الكرة«.
وبهــذه النتيجــة يتصــدر »لــوس 

كافيتيروس« اجملموعة مؤقتا برصيد 3 
نقاط، فيما يتذيل »األلبيسيليستي« 
املواجهة  نتيجة  انتظار  في  الترتيب، 
األخرى بــني باراجواي وقطر، مســاء 

األحد على ملعب )املاراكانا(.
وفــي اجلولة الثانية، ســيلتقي رفاق 
باراجواي  أمام  ميسي  ليونيل  النجم 

فجر اخلميس املقبل وال بديل أمامهم 
آمالهم  على  للحفاظ  الفوز  ســوى 
في التأهل، فيما ستسعى كولومبيا 
للفوز على قطر يوم األربعاء من أجل 

تأكيد التأهل لدور الثمانية.
من جانبه، فســر ليونيل سكالوني، 
املدير الفني لألرجنتني، سر استبدال 

مهاجمه سيرجيو أجويرو، في مباراته 
أمام  أميركا،  كوبا  لكأس  االفتتاحية 
كولومبيــا، والدفع مباتياس ســواريز 
في الدقائق الـ10 األخيرة من املباراة، 
برغم حاجة فريقه للتســجيل أثناء 
التأخر بهدف. وأبرزت صحيفة »أوليه« 
األرجنتينيــة تصريحات ســكالوني 

عقب املباراة عن سر تغييره املفاجئ، 
حيث قال: »سواريز مهاجم، وبإمكانه 
اللعب على اجلانب األيسر أو في قلب 
الهجوم، وفــي ذلك التوقيت فضلت 
إجراء التبديل«. وعبر ســكالوني عن 
خيبة أمله بسبب استقبال املنتخب 
األرجنتيني هدفــا، بينما كان فريقه 

الطرف األفضل في املباراة.
واســتطرد: »قدمنــا أداء أفضل في 
الشــوط الثاني، بعدما قمنا ببعض 
التبديالت، وهو ما ســاهم في تغيير 
شــكل الفريق بعدمــا حتدثنا كثيرا 
بالتقدم  خالل االستراحة. كنا األحق 
في هذا الشوط، لكن كولومبيا فريق 
جيد أيضا«. وأشار املدرب األرجنتيني 
إلى سوء أرضية امللعب، الذي أقيمت 
عليه املباراة، وهو ما لعب دورا في عدم 
ظهور العبيه بأفضل مســتوياتهم، 
بينما رفض توجيــه اللوم ألي العب، 
مؤكــدا أنهم فريــق جماعي، لذلك 

يتحملون اخلسارة جميعهم.
وفي ختام تصريحاته، أكد سكالوني 
أن العبيه يعلمون أن اخلسارة ليست 
تبقي  مــع  الســيما  املطاف،  نهاية 
اجملموعات،  مرحلــة  فــي  مباراتــني 
مضيفــا: »األهم أن نصحح األخطاء 
التــي ارتكبناهــا فــي املواجهــات 

القادمة«.
ووفًقا لشــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
التاجنو ســقط في  فــإن منتخــب 
أميركا  بكوبــا  االفتتاحية  مباراتــه 
تاريخ مشــاركاته  الثالثة في  للمرة 
املرة  بالبطولة.. وأضافت أن هذه هي 
األرجنتني  تخسر خاللها  التي  األولى 
في االفتتاح بفارق هدفني، حيث سبق 
وأن ســقطت أمام أوروجواي بنتيجة 
2-3 في نســخة 1919، وضد بوليفيا 

بنتيجة 1-2 في نسخة 1979.
وأشارت الشــبكة إلى أن هذا الفوز 
هو الثالث لكولومبيا على األرجنتني 
في بطولة كوبا أميركا، بعد االنتصار 
2-1 فــي نســخة 1987، و3-0 فــي 

نسخة 1999.

رقم سلبي تاريخي للتانجو في كوبا أميركا

كولومبيا تهزم األرجنتين بتواضع شديد
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شباب الصاالت إلى 
ثاني كأس آسيا

مديرية الصدر تنظم دورة 
تحكيمية للكرة المصغرة

مالك فيوري مدربا 
لشباب البرج اللبناني

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلــغ منتخب شــباب العراق، الــدور الثاني من 
بطولة آسيا لكرة الصاالت املقامة مبدينة تبريز 
اإليرانيــة برغم الهزمية أمس، أمام أندونيســيا 
)1-2(.. وجاء املنتخــب العراقي في املركز الثاني 
باجملموعة الرابعة، خلف أندونيسيا التي تصدرت.

وســيواجه منتخــب العــراق بطــل اجملموعة 
الثالثة، والتي تضم منتخبــات اليابان وفيتنام 
وطاجكســتان في الدور املقبل.. وكان املنتخب 
العراقي، فاز علــى تايوان في املباراة األولى )2-5( 

ليضمن تأهله عن اجملموعة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
برعايــة محافظ بغداد املهنــدس فالح اجلزائري 
وحتت شــعار خدمة بغداد شــرف لنا.. نظمت 
مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر على منتدى 
شباب القدس دورة حلكام الكرة املصغرة بإشراف 
اإلحتــاد العراقي املركزي لكــرة القدم وبحضور 
مدير شباب ورياضة مدينة الصدر السيد حسام 

اجلزائري.
وتضمنت الدورة شــرح مفصالً لواجبات احلكام 
مالهم وما عليهــم داخل وخارج املســتطيل 
األخضر وفيديوات توضيحية وشرح عملي على 

الدورة.
مــن جانب اخر، نظم منتدى شــباب الســالم 
بطولة تنافســية في لعبــة التايكواندو وحتت 
شعار خدمة بغداد شــرف لنا ضمن االنشطة 
الرياضية لشــهر ايار باشــراف وحضــور مدير 
املنتدى عالء الزم ومت توزيــع الكؤوس وامليداليات 

على الفرق الفائزة.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت إدارة نادي شــباب البــرج اللبناني مع 
املدرب العراقي مالك فيوري لقيادة فريقها في 
املوسم اجلديد ضمن فرق األضواء، ومت تسمية 
املالك التدريبي املســاعد لفيوري ويتألف من 
حســني حمدام ومدرب حراس املرمى سلطان 

قاسم.
ومن املقرر ان يبدأ فيــوري مهمته مع الفريق 
في األســبوع املقبل، حتضيرا لدوري األضواء.. 
وبــدأ الفريق بالتعاقد مــع العبني جدد فضم 
حمزة ســالمة من الرايســنغ ومحمد قدوح 
من النجمــة وحارس املرمــى محمد طه من 
نــادي الصفاء، وفــي الطريق العبــني اخرين 
ســيلتحقون بالفريق لتدعيــم صفوفه من 
أجل تسجيل أفضل النتائج في دوري االضواء 

اللبناني.
جديــر بالذكر ان املدرب مالــك فيوري، يحمل 
اجلنســية الفرنســية، حاصل على شــهادة 
البروفشــينال في التدريب وسبق له األشراف 
على فريق نادي الرايســنغ في لبنان، وله جتارب 
عدة في فرنســا وأملانيا، إلى جانب مشاركته 

في دورات وورش تدريبية بدول أوروبية.

محاوالت ميسي باءت بالفشل لهز شباك كولومبيا

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

nba تجربة فريد توجد فقط في الـ

أكاديمية المستقبل ..خطوة لالرتقاء وتطوير كرة السلة العراقية
بغداد ـ سمير خليل:

في طريق االرتقاء وتطوير كرة السلة 
قاعة  علــى  افتتحت  العــراق  فــي 
بغداد  الرياضية في  الشعب لاللعاب 
اكادميية املستقبل السلوية في بادرة 
هي االولى من نوعهــا والتي حتتضن 
العبني في فئات الناشــئني والشباب 
وتعمل على اســتمرارية  واملتقدمني 
التدريب واالستعداد لهؤالء الالعبني.  
الدكتور حسني العميدي رئيس االحتاد 
العراقي املركزي لكرة الســلة حتدث 
: مبادرة  عن هــذه االكادميية فقــال 
ممتازة في وقــت قلت فيــه مبادرات 
االندية بالتدريب املســتمر للناشئني 
والشــباب وبالتالي قلت استعدادات 
فرقهــم مع افــول في فــرق االندية 
والتربية ،خمول فــي عملية التدريب 
عكس مــاكان ســابقا عندما كانت 
فترة  توضع خــالل  للتدريب  برامــج 
الصيف في مراكز الشــباب واملراكز 
التدريبية وكذلــك االندية كتعويض 
عــن االنقطاع التدريبي ،ســابقا لم 
االندية تغلق  او  نرى مراكز الشــباب 

العمرية  الفئات  بوجه  ابوابها خاصة 
،االن التوجد اســتمرارية مع االسف 
بسبب الشــح املالي وهذا ماقاد الى 
التفكيــر االحترافي مبعنى ان احلركة 
والنشاط تكون فقط خالل البطوالت 
التي غالبا ماتقام في فصل الشــتاء 
ولذلك فمثــل مبادرة االكادميية اليوم 
ستعوض النقص الكبير في العملية 
وبالتأكيــد ستســاهم  التدريبيــة 
الناشئني  التطور على مســتوى  في 
والشــباب ».ويضيف » هناك مدارس 
احملافظــات مثل  ســلوية في بعض 
البصرة والســماوة واحلمزة الشرقي 
لكنها حتت رعايــة االحتادات الفرعية 
وعملها  احملافظــات  فــي  واالنديــة 
اليكون بشــكل دائم بل حسب مزاج 
مســؤولي املــدارس ومــزاج االندية 
واالحتادات املســؤولة عن هذه املدارس 
ونحــن كاحتــاد للعبة النســتطيع 
الضغط عليهم بسبب اجلانب املادي 
رسوم  مقابل  االكادميية  في  ،التدريب 
الطالب كونه ســجل  وهذا يحفــز 
باالكادمييــة برغبتــه كذلــك يحفز 

املدربني الذين سيعملون مقابل مردود 
مادي ،فيمــا يخصنا نحن ندعم هذه 
االكادميية واالندية وفــرق التربية من 
خالل تهيئة القاعات والدعم املعنوي 
الن العملية كلهــا تصب في صالح 

السلة العراقية«.
امــا الكابنت محمد النجار مؤســس 
الينا قائال  ومدير االكادميية فتحــدث 
:ما افرحني هو عدد الراغبني باالنتماء 
لالكادميية،تفاجأنــا بعــدد املوجودين 
وكنا نتوقــع ان نقبــل الطالب فيها 
10 للناشــني ومثلها للشباب  بواقع 
 30 العدد  واخرى للمتقدمني فيصبح 
مع العلم ان هدفنا كان 36 طالبا ،اآلن 
لدينا 48 طالبا ونحن قبلنا هذا العدد 
الننا لم نرد ان نقف ضد رغبات هؤالء 
الالعبني النهــا التجربة االولى واحلمد 
هلل وجدنــا تفهما من عوائل الالعبني 
خصوصا الناشئني والشباب باالضافة 
لتفهم العبي املنتخب الوطني الكبار 
الذين سارعو لدفع الرسوم واالنتظام 
في صفوف االكادمييــة ،هذه التجربة 
فقط في بغداد ومع االســف افتقدنا 

لالعالم للترويــج واالعالن عن الفكرة 
التواصل  واعتمدنــا علــى شــبكة 
االجتماعــي حتى يطلــع الناس عن 
فريدة من  ».ويضيف«جتربة  التجربــة 
نوعها غير موجودة حتى في الشــرق 
االوســط ا نا حتققت من االمر فقط 
موجــودة فــي ال nbaهنــاك العبون 
كبــار يجتمعــون حتت قيــادة مدرب 
آخر مستجدات  على  يطلعهم  واحد 
التجربة  ،هذه  ،حركات جديدة  اللعبة 
ومنها  لالندية  مراقبتــي  بعد  تولدت 
نادي الكرخ حيث ان الالعبني يجلسون 
في بيوتهم بعــد انتهاء الدوري وعند 
العــودة يفتقدون الهم مســتلزمات 
التســتقبل  ،االندية  البدنية  اللياقة 
مــن يتدرب فــي الصيــف فهي غير 
مبستلزمات  الالعبني  لدعم  مستعدة 
اللعبــة النهــا اصال فقيــرة والمتلك 
ان نساعد  ،الفكرة  قاعات خاصة بها 
الالعب علــى االقــل باحملافظة على 
لياقته البدنية ،نفكر في املســتقبل 
ان نعمل مع االعمار دون 16 ســنة اذا 

توفرت لدينا القاعات واملدربني ». العبو االكادميية

أوروجواي ـ اإلكوادور   1:00 فجرًاكأس كوبا أميركا مفكرة اليوم

إعالم الشباب والرياضة
أدخلت وزارة الشــباب والرياضة الفرحة 
العزيزية  اهالي قضاء  والســعادة على 
أول  بافتتاحها ملعبهــم اجلديد، عصر 
والرياضة  الشــباب  وزير  بحضور  أمس، 
الدكتور احمد رياض ومحافظ واســط 
الدكتــور محمد املياحــي ورئيس جلنة 
الشــباب والرياضــة البرملانيــة عباس 
عليوي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون 
اياد بنيان وعددٍ من املسؤولني  الرياضية 
والشخصيات وشيوخ العشائر ووجهاء 
اســتمتع  رياضي  القضــاء وجمهــور 
على مدى اكثر من ســاعتني بـ فقرات 

االحتفالية املتنوعة.
وشــهد حفل االفتتاح كلمة للشركة 
املنفذة للمشــروع، واســتعراضا لفرق 
للمدارس  وفعاليــات  العزيزيــة  نــادي 
الكرويــة )النــوارس واجملــد والوحــدة 
والفرســان( وعروضا لفريق التايكواندو 

وسباقات اللعاب القوى للرجال والنساء 
في فعاليتي ركــض 100 متر و200 متر 
وتوزيع  اطعيس،  عدنــان  البطل  بقيادة 
العزيزية،  رياضيي  هدايا لعوائل شهداء 

وتبادل الدروع.
وكان مســك ختــام االحتفالية اقامة 
العراق  منتخب جنــوم  مباراة جمعــت 
محافظة  جنــوم  ومنتخب  الســابقني 
الطاقم  بقيــادة  الســابقني  واســط 
التحكيمــي املؤلف مــن عليوي حمزة 
وعمر محمد ومصطفى جبار وســليم 

حاجم.
ويضم مشــروع ملعــب العزيزية الذي 
يقــع على مســاحة 1300 متــر مربع، 
ملعبا يتســع لـ 5000 متفرج، مغطى 
بالثيل االصطناعــي فضال عن مضمار 
اللعــاب القــوى، وغرف تبديــل مالبس 
عـــدد 2، وقاعة مؤثثة وغرفـة للمـالك 

التدريبـي.

»الشباب والرياضة«
 تفتتح ملعب العزيزية 
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الصباح الجديد - وكاالت:
احتلت النســاء السويسريات شــوارع مدن البالد وغادرن 
أماكن عملهن في إضراب غير مســبوق للمطالبة مبعاملة 

متساوية مع نظرائهن الرجال.
ونظمــت النقابات العمالية هــذه االحتجاجات بعد ثالثة 
عقود تقريبا من إضراب ســنة 1991 الشهير الذي طالبت 
فيه النســاء بتجسيد مادة دستورية بشــأن املساواة بني 

اجلنسني على أرض الواقع.
وتؤكد الكثير من النســاء املتظاهرات وجود معامالت غير 
متكافئــة، مبا في ذلك احلصول على أجور أدنى، اذ تكســب 

النساء في املتوسط ٪20 أقل من الرجال.
ودقت أجراس العديد من الكنائس احتفاء بالبدء الرســمي 
لإلضراب، فيما جتمعت نســاء لـ "إحــراق رمزي" لعدد من 

األغراض من بينها حماالت صدر وربطات عنق.
من جهته، أوقف البرملان في برن ســير جلسته العامة ملدة 
15 دقيقة، كما نشــر وزير الشــؤون الداخلية أالن بيرسيه، 
مقطع فيديو صامت لتسليط الضوء على املشكالت التي 

تواجهها النساء في سويسرا.
وســلمت النســاء املضربات عريضة إلى البرملان تدعو إلى 
خفض قيمة الضريبة على القيمة املضافة املفروضة على 

املنتجات املتعلقة باالحتياجات الصحية النسائية.
يذكر أن العديد من النســاء والرجال الذيــن يدعمون هذا 
التحــرك اختاروا ارتداء مالبس أرجوانيــة فاقعة هذا اليوم، 

بوصفه اللون الرمزي للحدث.

اضراب نسوي في سويسرا 
يطالب بالمساواة

--1
السخاء سجيٌة عظيمة تكشف 
عن نبل وانســانيٍة ومروءة وصفاِء 

ذات ..،
وال يســتطيع اجلواد أْن ينفك عن 
أريحيِتــه وبذلِه حتــى اذا ُعوقب 
على ذلــك ، وطلب منه الكّف عن 

اإلعطاء واالحسان ..!
--2

وقــد تعتــرض على جــود الرجل 
زوجُتــه وتنهاه عن املضي في هذا 
الطريق الذي حتسبه ُمفنيا للمال 

ومفضيا الى االفالس ..!!
وقــد تشــتط فتعتبــره ُمبــِذراً 

فيشمله عندها قوله تعالى :
اخــوان  كانــوا  املبذريــن  اّن   (

الشياطني( االسراء /27
اّن الســخي حــني يســمع هذه 
اصراراً  االّ  تزيــده  فلــن  الكلمات 
على ما هــو فيه ولــن تثنيه عن 
نهجه العــام القائم على االنفاق 
واالحســان  واخلير  البر  في مظاّن 

واملعروف ..
--3

وهــذه املقالة تصــّور ما جرى بني 
)عبــد اهلل بــن احلشــرج( –وكان 
سيداً من سادات قيس وأميراً من 
أمرائهــا ، وكان جواد ممّدحا - وبني 
زوجتــه التي ضاقت ذرعــا بُجودِه 
وأعطياته،االمــر الذي ســبب في 
نهايــة املطــاف افتراقهما حيث 

طّلقها وانهى املسألة "
--4

لقد جلأ )عبد اهلل بن احلشرج( الى 
بكّل  َعْبرَقوافيه  فأوقفنا   ، الشعر 

ما جرى بينه وبني زوجته فقال :
سأجعل مالي دون ِعرْضي وقايًة 

من الّذم إّن املال يفني ويَْنَفُد 
ويُبقي لي اجلودُ اصطناع عشيرتي 

وغيرهم واجلودُ عزٌّ ُمؤبُد
ومتخذ ذنبا عليَّ سماحتي

مبالي ونارُ البخل بالذم تُوقُد 
يبيد الفتى واحلمـُد لـيس بـبـائٍد

ولكّنه للمرِء فـضـٌل مـؤكـُد
وال شيء يبقى للفتى غيُر جـودِِه
مبا ملكْت كفاه والقـوم ُشـّهـُد
والئمٍة في اجلود نهنهت َغرْبَـهـا

وقلت لها بني املكـارم أحـمـد
فلما أحّلْت في املالمة واعتـرْت

بذلك غيظي واعتراها التـبـلـُد
خصلتــني  عليهــا  عرضــت 

سماحتـي
وتطليقها والكف عـنـي أرشـُد

فلّجت وقالت أنت غـاٍو مـبـذر
قريُنك شيطاٌن ُمـريٌد ُمـفـنَّـُد

فقلت لها بِيِني فمـا فـيك رغـبٌة
ولي عنِك في النسواِن ظلٌّ ومقعُد

وعيٌش أنيٌق والنـسـاء مـعـادٌن
فمنهن ُغـلٌّ شـرُّهـا يتـمـردُ

لها كلَّ يوٍم فوق رأسي عـارض
من الشّر براٌّق يَد الدهـر يُرِْعـُد

منهــا،  العيــش  يلــذ  وأخــرى 
ضجيُعهـا

كرمي يُغاديه من الطـير أَْسـُعـُد
فيا رجالً حراً خذ القصد واترك

الباليا فإّن املوَت للناس َمـْوِعـُد
فعش ناعماً واترك مقـالة عـاذٍل
يلوُمَك في بذِل الـنـدى ويُفـنِّـُد

وجد باللها إّن السماحة والـنـدى
هــي الغايــة القصــوى وفيهــا 

التمّجُد
وحســُب الفتى مجداً ســماحة 

ـِه كـفِّ

وذو اجملد محموٌد الفعال محّسـُد
) نهنهت غربها : كفكفت حّدتها 
امترت : لعلها اعتــرت : اي أثارت 

غيظي واستْخرََجْتُه
املَريد : اخلبيث املتمرد الشرير

مفند : مضعف الراي 
يتمرد : التمرد هنا مبعنى جتاوز احلّد 

الُلها : العطايا (
أقول :

واشارات  ذات مضامني  والقصيدة 
مهمة البُدَّ لنا من الوقوف عندها 

قليالً:
1 – بالســخاء وبــذل املــال يقي 
االنسان ِعرَْضُه من ألسن االشرار 

2 – اجلود عّز مؤبد 
واجلواد ممــدوح محبوب في حياته 

وبعد موته 
-3 للزوجــة أْن تُبدي رأيها لزوجها 
ولكن دون ان تكون جلوجة متهمًة 
له بكونه من ضحايا الشــيطان، 
فعاقبُة اللجاجة وخيمُة للغاية ...
ان يختار  الرجــل  4 – يســتطيع 
لنفســه زوجــة ثانية بــدال عن 
ويعيش معها  اللجوجــة  الزوجة 

بسعادة ..
وحينذاك لن ينفع الندم 

5 – لن ينال اجملــد اال ذوو اإلفضال 
والندى، وهم محسودون من الناس 
حلســن صنيعهم ذِْكُرهم احلميد 
ذلك  األلسنة،ويكفيهم  على  جارٍ 

مكانًة وعلّو شان ...!
--5

لعل سّر االهتمام بهذه القصيدة 
ومضامني  بنصائح  حافلة  كونها 
أخالقيــة واجتماعيه وانســانية 
، ناهيك عــن أنها عصارة  مهمة 

جتربة مهمة .
أقول :

شــتان بني الزوجة التي تنســجم 
ميادين  فــي  زوجها  توجهــات  مع 
البر االجتماعي واالنســاني، وتكون 
مشجعة له على ان يكون له القدح 
املعّلى في باب االيثار واالحســان ، 
وبني الزوجــة التي يغضبها ان ينال 

الناُس من أموال زوجها شيئاً ..!!
وكأنها ترغب فــي ان يكون االنفاق 

سخيا عليها ال على غيرها ..!!

الجود عٌز ُمَؤبد

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

سالمات هناء ادور
اجلديد"  "الصباح  اسرة  تهنيء 
ادور  املدنية هنــاء  الناشــطة 
لنجاتها من حــادث دهس غير 
في  كســر  الى  ادى  متعمــد، 
الساق، وجاء احلادث بعد االنتهاء 
مــن القائها كلمة مبناســبة 
الذكرى السنوية جملزرة سبايكر، 
طالبت فيها بالقصاص العادل 
من قتلــة الشــهداء ومن باع 

املوصل.

الفنــان محمد  افتتــح 
عبده، مــع املطرب خالد 
عبــد الرحمــن، حفالت 
التي تنظمها  السعودية 
وترعاهــا الهيئة العامة 
للترفيــه فــي اململكة. 
وأقيــم احلفــالن علــى 
عبد  امللك  مدينة  ملعب 
الرياضية للشــباب  اهلل 
منطقة  في  والعائــالت، 
في  وحتديــًدا  القصيــم 
مدينــة بريــدة، وســط 
حضــور جماهيري كبير، 
وغنــى محمــد عبــده، 
عدد مــن اغانيه القدمية 
واحلديثــة وبدأها بأغنية 
القضيم"، للشاعر  "ليل 
الســناني".  العزيز  عبد 

البراقع  أن  و"ماهقيــت 
أكبــر  "اهلل  يفتننــي"، 
كيف يجرحــن العيون"، 
وغيرها من االغاني. وبّثت 
على  احلفل  "روتانا"  قناة 
واختتم  مباشرة.  الهواء 
فنان العرب احلفل بأغنية 
للداعي"،  مستجيب  "يا 
اجلمهور  يحفظها  التي 
السعودي عن ظهر قلب.

ث الفنان محمد فراج،  حتدَّ
عن كواليس تصوير بعض 
مسلسل  في  املشــاهد 
عرضه  مت  الــذي  "قابيل" 
فــي املاراثــون الرمضاني 
املاضــي. وحكــى الفنان 
فرج خــالل لقــاء له في 
برنامج "يحدث في مصر" 
عبر قنــاة "MBC" مصر، 
في  لإلصابة  تعــرض  أنه 
أحد املشــاهد، وذلك في 
ملسدس  استعماله  أثناء 
اذ  منــه،  وخــروج طلقة 
تعرض لإلصابــة في يده، 
وألنــه كان مندمجــا في 
في  يشــعر  لم  التصوير 
البدايــة، وفجــأة بدأ في 

أي  يلحظ  ولــم  الصراخ 
مــن املوجوديــن إصابته. 
وتابع، "ظللت أصرخ وظن 
الندماجي  هذا  أن  اجلميع 
في املشهد، إلى أن انتهى 
ليتفاجــؤوا  التصويــر 
بإصابتي"، موضًحا أنه ما 
زالت اإلصابة تترك أثرا في 

كف يده.

املصرية  الفنانة  تعّرضت 
حاد  لهجوم  عامــر  وفاء 
من متابعيها على موقع 
التواصل االجتماعي، بعد 
مقطــع فيديو نشــرته، 
باكية  خاللــه  ظهــرت 
بســبب مقلب نّفذه بها 
جنلها "عمر"، بأن كســر 
رد  واظهرت  لهــا،  جائزة 
فعلهــا الغاضــب الذي 
بأنه  جمهورهــا  وصفه 
ومحاولــة منها  متثيــل 
ونشرت  ابنها.  لتشــهر 
فيديو  مقطــع  عامــر، 
وقعت  الذي  املقلب  يروي 
فيه، حينمــا اتفق ابناها 

علــى إبالغها بــأن درًعا 
زجاجًيا كانت تســلمته 
فــي أحــد املهرجانــات 
الفنية كجائزة قد كسر، 
تهني  وهي  وفاء  وظهرت 
بكت،  ثم  وتضربه،  ابنها 
معبرة عن فقدانها أثمن 

أشيائها. 

محمد عبدة

وفاء عامر

محمد فراج

أخبــارهــــــــــم

فهد الصكر
حينما يتســرع الفنــان بعمله يحس 
وكأنه ينفجر، واذ تتدفق كل مشاعره، 
افلتــت منــه، واتخذت  وتناقضاتــه، 
اشــكاال أخرى، بل ال أشكال لها على 
وجــه التحديد، فارغــة وال لون لها وال 

حياة بعيدة عنه وعن مساحته!
التشــكيلي حسني  الفنان  كتب  هنا 
البلداوي عن معرضه املوسوم "جتليات 
أفتتحه  والــذي  الروح"  لونية خلفايــا 
وكيل وزارة الثقافة والســياحة واآلثار 
جابــر اجلابــري برفقة الدكتــور علي 
التشــكيلية  الفنون  دائرة  عويد مدير 
علــى قاعة الفنون في الــوزارة، وعلى 
أنغام معزوفــة بغداد واألغاني التراثية 

العراقية األصيلة للعازف علي حافظ.
وأضــاف: جتليات لونيــة خلفايا الروح"، 
حالة وجدانيــة فياضة ملكنونات الروح 
تتلوى شوقا لالحتاد  في معاناتها وهي 
باملطلق، والعودة الى مستقرها االرفع.

إذا هو يدرك االنكسار واالسقاط الذي 
يعانيه الكائن اإلنساني في أتون عالم 
مضطــرب وفوضــوي يعيشــه بنحو 
حلظوي، وراح يفتش عنه في قاع املدينة 
التي ال ضوء فيها ليعيد االكتشــاف 
ثانيــة، ويصنــع منه مــدارات ولذائذ 
برغم  األلــوان  فيها  تتصــارع  لوحات 
هارمونيتهــا الواضحة على ســطح 
قماشــته، يقتنص الهموم املرسومة 
على مالمح اإلنســان، ولــذا لم يعمل 
أو يشــتغل على مدرسة معينة، فراح 
ينهل من مدارس عدة ليصل الى ضوء 
احلقيقة، فتجــد التعبيرية والواقعية 
وحتــى االنطباعية، وهــذه االنتقاالت 
ســجلت للفنان حســني، اذا ما عرفنا 
إن الفنــان العراقــي دأب في معارضه 
الشخصية يشــتغل على " ستايل" 

واحد .
وجند كذلك ان البلداوي أليف واقعه وقد 
انفعاالته  أدق ســكناته، وكانت  عاش 

قريبــة روحه ليكتشــف اخلفايا بكل 
جتليات الكائن البشري.

وذات مرة كتب عنه الناقد التشكيلي 
وحيد البلقاسي: لوحاته تركيبات فنية 
تروح وجتــيء بني اخلطــوط التجريدية 
أخرى،  تارة  والتعبيرية  تارة،  الهندسية 
وهي تنطلق ما بــني اللوحة القصيدة 
والقصيــدة اللوحــة، الثــراء والزخم 
املشهد  تسود  التي  واحلميمية  اللوني 
البصــري، تتجلــى في تعمــد الفنان 
حســني البلداوي الى إطالق براح اللون 
الى حرية  والسكاكني  الرسم  وفرشاة 

الطرح الفني.

وأشــار الدكتور علي عويد املدير العام 
لدائــرة الفنون التشــكيلية: إن دائرة 
الفنون ســتتبع ســياقا جديدا ابتداًء 
الثقافة  وزير  من هذا املعرض ومبوافقة 
والســياحة واآلثار الدكتور عبد األمير 
احلمداني باقتناء عملني من كل معرض 
يقام في دائرة الفنون العامة، كجزء من 

دعم الوزارة للفنان معنوياً ومادياً.
عويد عن مشاريع مستقبلية  وأوضح 
)اكيدو( في املنطقة  الســتثمار قاعة 
للفــن  معــارض  إلقامــة  اخلضــراء 
الفنية  األعمال  لبيع  وبازار  التشكيلي 
أو األعمال  أو النحت  ســواء الرســم 

التراثية.
وأشار الفنان التشكيلي أسعد علوان 
الصكــر الــى التكنيــك اللوني الذي 
تعامــل به الفنــان حســني البلدواي 
وخطوطه اجلريئة هي التي جعلت من 
أعماله تتشــكل كظاهرة في بستان 
تعامل  العراقي، كونه  وحركة املشهد 

بصدق املعنى واالحساس.
اجلدير بالذكــر ان هذا املعرض، اخلامس 
في مسيرة التشكيلي حسني البلداوي 
والذي ضم أكثــر من 35 عمال بإحجام 
متباينة القياســات، وله مشــاركات 

عربية وعاملية.

الصباح الجديد - وكاالت:
غازيني  الفلبــني  جمــال  ملكة  أعربــت 
غانادوس عــن امتنانها لكل مــن والدها 
وأمها وكشفت جنســية والدها العربية 
والتي قالت إن جيناته كانت سبب جناحها. 
ونقل موقع "فيل ستار"، عن ملكة جمال 
الفلبني غازيني غانادوس وصفها لوالديها 

بإنهما "املالكان احلرسان لها".
وكشفت غانادوس جنســية والدها التي 
قالت إنه فلســطيني، ولــم تقابله قط، 
ووصفته بالعظيم، وشكرته على اجلينات 
التي ساعدتها في احلصول على هذا اإلجناز 

الكبير والنجاح.
وقالــت غانادوس، للصحافــة إن جزًءا من 
طموحها بعــد أن تصبح ملكــة جمال، 
السفر لرؤية والدها الذي لم تلتق به قط. 
قائلة: "ال أعــرف إذا كان ما يزال على قيد 
احلياة"، وتابعت "أريــد فقط أن أذهب إلى 
هناك وأحاول البحث عنه، سمعت الكثير 
من القصص اجليدة عن فلسطني. لديهم 
طعــام جيد. مــن يعــرف؟ أود أن أضمه". 
وبحســب املوقع فقد نشأت غانادوس مع 
أجدادها، وهذا هو الســبب في أنها تدعو 

لرعاية املسنني.

ملكة جمال الفلبين تفتخر بأصلها العربي

باللون والتشكيل.. حسين البلدواي
 يكشف خفايا تجلياته 

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
أّكدت الّنجمة اللبنانية سيرين 
عبــد النــور أّنها تضــع حدودًا 
ملشــاهدها اجلريئة في األعمال 
التي تشارك فيها، الفتة إلى أّن 
ظهرت  التي  اجلريئة  مشاهدها 
مع الّنجم الّسورّي، تيم حسن، 
فــي اجّلزء الّرابع من مسلســل 
"الهيبــة -احلصاد"، متّثل أقصى 

درجات اجلرأة. 
وشــدّدت الّنجمــة الّلبنانّيــة 
ببرنامج  إذاعّيــة  مقابلــة  في 
"جمعتنا احللوة"، أّن زوجها رجل 
األعمال، فريد رحمة، لم ينزعج 

من هذه املشاهد، كونها تناسب 
لنفسها،  وضعتها  التي  احلدود 
إضافة إلى أّن زوجها كان يحضر 

معها في أثناء الّتصوير. 
وأّكدت بطلة "الهيبة -احلصاد"، 
في جزئــه الّرابــع أّنها وضعت 
عنــد  محظــورات  لنفســها 
منّوهة  الّتمثيل،  دخولها مجال 
أّن هنــاك فرًقا بــني كونها اآلن 
فمثاًل  زواجها،  وقبــل  متزّوجة، 
كانــت  "الُقبــالت"  مشــاهد 
مرفوضــة متاًما، ألّنهــا تزّوجت، 
أّن رفضها مشاهد  وأشارْت إلى 
انتقاًصا من  يُعــّد  القبــالت ال 

زمالئهــا الذين يــؤّدون هذه 
املشاهد، ولكّن ألّنها وضعت 

حدودًا لنفسها. 
الّنجمــة  واســتطردت 
الّلبنانّية، قائلًة: "أنا سيدة 
شــرقية"، وقالت أّن هذا 
من أسباب عدم ظهورها 
قبالت  حتّمل  مبشــاهد 

حميمة في أعمالها. 
حتافظ  أّنها  وأوضحْت 
مظهرهــا  علــى 
ابنتها، كي ال  أمــام 
تراهــا في مثل هذا 

املوقف. 

سيرين عبد النور: وضعت 
حدودًا لمشاهدي الجريئة

الصباح الجديد - وكاالت:
تتفاوت األشــجار بقيمتها حسب 
منها،  االســتفادة  ومدى  أهميتها 
كأن تكــون اســتفادة لشــكلها 
والســرو،  األرز  اجلمالي، كأشــجار 
وفوائــد طبيــة وغذائية كشــجر 

األراك، والنخيل.
لكن يبدو أن الشــجرة النادرة التي 
تنتــج "الراتنــج"، أو مــادة العود، 
ستبقى األغلى في العالم، بسبب 
اإلقبــال الكبير على دهــن العود، 
اخلليج  منطقــة  فــي  باخلصوص 

وشبه القارة الهندية.
والعــود، راتنج قامت اللــون موجود 
بقلب خشــب نبات جنــس العود، 
 "Aquilaria" له  العلمي  واالســم 
وهي أشجار دائمة اخلضرة ومعمرة، 
ارتفاعها إلى عشــرين  قد يصــل 
مترا، وموطنها األصلي جنوب شرق 

آسيا.
ويحتــوي العود على زيــوت نفاذة، 
تتكون بسبب إصابة الشجرة بنوع 
من العفن، يصيب قلبها ويأتي بلون 

شاحب وخفيف نسبيا.
وعند تقدم العدوى تنتج الشــجرة 

الراتنــج العطري القــامت اللون، ردا 
على الهجوم، مما يجعل هذا اخلشب 
كثيفا جدا وداكن اللون، ويســمى 

هذا الراتنج بالعود.
وينبغــي عــدم اخللط بينــه وبني 
'البخور"، الذي ينتج من حلاء شجر 

العود املميز، الــذي تعد الهند 
موطنه األصلــي، ويتغذى من 
طفيليات تتغذى على إفرازات 

تنتج هذا املزيج املميز.
وبحسب جودة ونوعية العود، 
البخور  كيلــو  أســعار  تبدأ 
مببالغ قد تبدأ بعشــرة آالف 

بســبب  تصل  وقــد  دوالر، 
إلى  وجودتها  ندرتها 

إلى  مبالــغ تصل 
دوالر  ألف   100

للكيلو.

األكويالريا.. تنتج العطر لتدرء عنها العفن   
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