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بغداد - وعد الشمري:
املعارضة،  احلكمة  كتلة  شــنت 
امــس الثالثــاء، هجومــاً كبيراً 
على رئيس مجلــس الوزراء عادل 
عبد املهــدي، واتهمــت باإلبقاء 
توزيع  في  احملاصصــة  مبدأ  على 
احلكومة  اقالة  أن  ورأت  املناصب، 
أن تخفف من حدة  من شــأنها 
تســعى  كتال  أن  مؤكدة  االزمة، 
الســتغالل ملف التظاهرات في 
احلصول على مكاسب سياسية.
الكتلة حســن  النائب عن  وقال 
واضحة  رؤية  "هنــاك  إن  فدعم، 
لــدى الــرأي العام بعــدم قدرة 
تنفيذ  علــى  الثالث  الرئاســات 
االجتماعات  رغــم  االصالحاتـــ 
العديــدة التــي مت عقدها خالل 

االيام املاضية".
واضاف فدعم، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "جميع ما مت 
اتخاذه هو مجرد قرارات ترقيعية 
ال تســتند إلى معاجلة حقيقية 

للمشكالت".
"التعديــالت  أن  إلــى  وأشــار، 
لكنها  ضروري،  أمر  الدســتورية 
للمواطن  عمــل  فــرص  توّفر  ال 
العاطل الــذي يبحث عن مصدر 

رزق لعائلته".
وبني فدعــم، أن "احلكومة وعدت 
واصدرت  اراضــي  قطــع  بتوزيع 
بهذا  القــرارات  مــن  مجموعة 
الشــأن لكنها لم تنفــذ لغاية 

االن".
ويجــد، أن "التوجــه الذي يهدئ 
مــن روعة الشــارع وميتص زخم 
احلكومة  اقالــة  هو  التظاهرات 
رئيس  وتكليف  طاقمها،  بجميع 
وزراء آخر على وفق معايير بعيدة 

عن احملاصصة".
وشــدد فدعــم، علــى أن "كتالً 
سياسية تسعى الستغالل ملف 
التظاهرات من أجل احلصول على 
مواقع فــي احلكومة كما فعلت 
رئيس  التصويــت على  عندما مت 
االحتادي،  اخلدمة  مجلس  واعضاء 
ومجلــس االمنــاء في شــبكة 

االعالم العراقي".
ودعا، إلى "اتخاذ قرارات اصالحية 
حقيقية وأن يكون تنفيذها خالل 
آماد زمنيــة معقولة ومنطقية، 
فتوزيع قطــع االراضي ال يتطلب 
موجودة  كونها  اشــهر  توزيعها 

ومن املمكن املباشرة بها حاالً".
تتمة ص2

الحكمة: عبد المهدي يصّر على المحاصصة..
واقالته تخفف األزمة

مؤمتر صحفي لكتلة احلكمة "ارشيف"

اتالنتا – ان فيلــم اجلوكر والذي 
مت عرضــه مؤخــرا يحكي قصة 
ارثــر فليك وهو شــخص وحيد 
كمهرج  يعمــل  عقليا  ومختل 
حفالت ويحاول ان يكون كوميدي 
للجمهور  عروضا  يقدم  محترف 
ولكنه يتعــرض للرفض واالذالل 
وبعد ذلــك ينتقم مــن اجملتمع 
بعد ان اصبح قاتال باالضافة الى 
حتريضــه على اعمال الشــغب 

"ضد االغنياء".
على الرغم مــن ان فيلم اجلوكر 
فــاز بجائــزة االســد الذهبــي 
املرموقــة كأفضــل فيلم لهذا 
البندقية  مهرجــان  فــي  العام 
انقســمت  فلقد  الســينمائي 
االراء بشــأنه . لقد أثنى الكثير 
مــن النقاد علــى الفيلم حيث 
جادلوا كما كان متوقعا بإن بطل 
الفيلم العنيــف كان يقود ثورة 
ضد نظام قــاس وظالم واضافوا 
ان اجلوكــر هو بطــل مضطهد 
علما ان عنفه هو عبارة عن عمل 

شجاع للتعبير عن الذات .
نظرة  لديهــم  اخــرون  هنــاك 
اقــل ايجابية جتاه الشــخصية 
الفيلــم حيث  الرئيســة فــي 

يشــيرون الى جنونه وقســوته 
عكس  وعلــى  الشــريرة  ونيته 
القاتل املتناقض راسكولنيكوف 
في رواية دوستوفســكي اجلرمية 
والعقــاب فإن اجلوكر شــخص 
يستمر  حيث  باالنتقام  مهووس 
بارتكاب جرائمــة بدم بارد وبدون 

الشعر باملسؤولية أو الندم .
تود  ان مخــرج فيلــم اجلوكــر 
فيليبــس يشــعر باحليــرة من 
الفيلم  جتاه   " املعايير  "ازدواجية 
وقــال " لقد رأيــت مؤخرا فيلم 
جون ويك 3 وهــو فيلم عن ذكر 
ابيض يقتل 300 شخص واجلميع 
ويصرخون  ويصيحون  يضحكون 
" واضــاف " ملــاذا يتــم تطبيق 
معايير مختلفة في التعامل مع 
ذلك الفيلم وهــذا بكل امانة ال 

يبدو منطقيا بالنسبة لي ".
الســؤال األهم هو هل يجوز ان 
الرئيســية  الشــخصية  تكون 
قاتل ومختل عقليا في  شخص 
االجتماعي  النظام  ينتقد  فيلم 
احلالي . صحيح ان من املؤكد ان 
الواليات املتحدة األمريكية والتي 
الشديد  التوزيع  من سوء  تعاني 
للثروة  كما هو احلال في روســيا 

حتت حكم فالدمييــر بوتني حتتاج 
لتغييــر اجتماعــي ولكــن هل 
اجلوكر وأمثاله واالفالم التي ترّكز 
القاتلة والعنف  على الوحــوش 
بــدون قيود هي افضل وســيلة 

للترويج للعدل اإلجتماعي ؟
لقد رفض كال من فيلبس واملمثل 
خواكني فينيكــس والذي يلعب 
شــخصية اجلوكر فــي الفيلم 
هذه االنتقادات من خالل االعتماد 
على الرأي اجملازي الســائد والذي 
الظلم  للوحوش كضحايا  ينظر 
حيث يقول فيلبس ان جرائمهم 
تنبع من " فقدان احلب والتعرض 
للصدمات خالل مرحلة الطفولة 

وإنعدام التعاطف بالعالم ".
باالضافــة الى ذلك وكما اشــار 
ديفيد سيمز في صحيفة اتالنتك 
: " ان فيلــم اجلوكر ال يعتبر اول 
فيلم في التاريخ يكون فيه بطل 
الفيلم شــخصية تثيــر القلق 
االعتيادية  للصفــات  وتفتقــد 
للبطل . هناك العديد من االفالم 
االحياء  األمــوات  تصــور  والتي 
الذين يأكلون الدماغ أو مصاصي 
املتسلســلني  القتلة  أو  الدماء 
والتــي متت االشــادة بهــا على 

اســاس انها تنتقد االســتغالل 
واالمبرياليــه  الرأســمالي 
القائم  واالضطهــاد  االمريكية 
على نوع اجلنس وشــعور البشر 
االخرى  االجنــاس  على  بالتفوق 
االمر  واقع  وفــي  دواليك  وهكذا 
هل بقي اي وحش لم يتم النظر 
اليه كمرشــح محتمــل لنقل 

افكار ثوريه ؟"
ان فكــرة ان وحــش قاتل ميكن 
ان يرمز حملتج أو شــخص منبوذ 
يستحق التعاطف جاءت باالصل 
من الفالســفة الفرنسيني جيل 
دولــوز وبيير فيليكــس غوتاري . 
وغوتاري تفسير  دولوز  لقد حتدى 
رينيه جيرارد جلــذور العنف غير 
العقالنــي والكراهية ضد االخر 
– االقليــات العرقيــة أو الدينية 
والتي مت شــيطنتها او اعتبارها 
ضحية " واعتبــر دولوز وغوتاري 
ان مفهوم اآلخر اخملتلف ميتد الى 

مصاص الدماء .
لتحول  الطريــق  ميهــد  هذا  إن 
الوحوش  فــي فهــم  منوذجــي 
القاتلة على انهم االخر مما يعني 
انــه على نحــو متزايــد اصبح 
هنــاك تركيــز على مثــل تلك 

لغايات  الرئيسة  الشــخصيات 
والنقــد  االكادميــي  االهتمــام 
الشــعبية  والثقافة  الثقافــي 

نفسها.
الهــوس "بالتعاطف"  ان هــذا 
جتاه مرتكبي العنف الشديد هو 
متجذر فــي التحول االيدولوجي 
في الســلوك جتاه البشر.ان هذا 
التحــول يعكــس تأثيــر النقد 
ورفض  للبشــرية  الراديكالــي 
وهي  البشــري  العنصر  تفــوق 
مفاهيــم عّبرت عنها بشــكل 
رئيــس حركــة حقــوق احليوان 
وانصــار التطور االنســاني وما 
بعــد االنســانية فــي الثقافة 
الشــعبية منذ التسعينات من 
القرن املاضي )والتي اناقشها في 
كتابي "االحتفــال مبوت الثقافة 
املعاصــرة"( ومن خــالل إضفاء 
الشــرعية علــى شــيء يجب 
انــه ترفيه  ان ينظــر اليه على 
متدني ، ســرعان مــا أصبحت 
القصص التي جّتمل العنف التي 
ترتكبــه الوحــوش املثالية ضد 
الشــخصيات اإلنسانية سلعة 

مطلوبة للغاية.
تتمة ص2

جعل القتل عظيما مرة أخرى

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بالتزامــن مــع التظاهــرات التي 
تشــهدها عــدة مــدن عراقيــة 
سكان  من  اآلالف  تظاهر  ولبنانية؛ 
منطقة األحــواز العربية في إيران، 
التي  األوضــاع  علــى  احتجاجــاً 

يعيشونها منذ عقود.
وتظاهــر اآلالف في مــدن األحواز 
اهلل  عبــد  وكــوت  والفالحيــة 

وغيرهــا، رافعــني شــعارات تندد 
طهــران،  في  احلاكــم  بالنظــام 
بها  التي هتف  الشعارات  وحملت 
املتظاهــرون رفضاً ملــا يعتبرونها 
سياســات متييز وتهميش وحرمان 
يعامل بها ســكان اإلقليم الغني 

بالنفط واملتاخم للعراق.
إقليم  العرب في  املتظاهرون  وأكد 
األحــواز داخــل إيران أن مشــروع 

ســليماني وأجندة النظام تتهاوى 
بينمــا هم ينزلون العلــم اإليراني 
من الساحات وامليادين، وذلك خالل 
احتجاجات واســعة أمــس االول، 
تطالب باالنفصال عن طهران على 
خلفيــة مقتل الشــاعر األحوازي 

حسن احليدري )30 عاما(.
وقالت وســائل إعــالم أحوازية، إن 
يرجع  التظاهرات  اشــتعال  سبب 

إلى وفــاة احليدري األحد، وذلك بعد 
خروجه من الســجن بفترة قليلة، 
وقيل إن الســلطات اإليرانية تقف 
وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.

نظام  املظاهرات ضــد  واندلعــت 
طهــران في كل مــن مدينة كوت 
وحي  الفالحية  ومدينــة  عبداهلل، 

الثورة والقلعة.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
بغــداد  العاصمــة  شــهدت 
الثالثاء  امس  األخرى  واحملافظات 
الكليات  جتدد تظاهــرات طلبة 
واملــدارس لدعم املتظاهرين في 
ســاحة التحرير وســط بغداد 
وســاحات االعتصام األخرى في 

بقية احملافظات.
يأتي ذلك برغم التهديد بإجراءات 
التي صدرت من قبل  احملاســبة 
العالي،  التربية والتعليم  وزارتي 

اعتصامهم  بــأن  أكــدوا  فيما 
مســتمر حلني حتقيــق مطالب 
احلكومة  بإقالــة  املتظاهريــن 

ومحاسبة قتلة املتظاهرين.
وأوردت وســائل اعــالم عربيــة 
بغداد  "العاصمة  إن  ومحليــة، 
شــهدت،  األخرى  واحملافظــات 
الكليات  جتدد تظاهــرات طلبة 
واملــدارس لدعم املتظاهرين في 
ســاحة التحرير وســط بغداد 
وســاحات االعتصام االخرى في 

بقية احملافظات.
املتظاهرين  "الطلبة  أن  وأضاف 
قــد جتمعــوا أمــام الكليــات 
واملــدارس فيما توجه اخرون الى 

ساحة التحرير وسط بغداد".
من  "مجموعــات  أن  وأوضــح، 
الطلبة املتظاهرين في احملافظات 
إلى ساحات  توجهوا  قد  األخرى 
محافظاتهم  فــي  االعتصــام 
بالعصيان  مؤكدين استمرارهم 
املدنــي ومقاطعة الــدوام حلني 

حتقيق مطالب املعتصمني".
وأضاف، أن املئات من املتظاهرين 
فــي محافظة ميســان دخلوا 
ميســان  جامعة  بنايــة  الــى 

وأغلقوها".
فــي  "املتظاهريــن  أن  وتابــع: 
احملافظــة أغلقــوا مؤسســة 
الشــهداء ومؤسسة السجناء 
ورفعــوا عليها  السياســيتني، 

الفتة، أُغلقت بأمر الشعب".
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عرب األحواز يتظاهرون ضد النظام اإليراني
على خلفية مقتل الشاعر حسن الحيدري

بالتزامن مع احتجاجات العراق ولبنان..  استمرار االعتصام الطالبي في بغداد
والمحافظات دعما للتظاهرات

تجمع اعالميو المواطنة والتعايش  السلمي يشرع 
3بأول استبيان أكاديمي يترجم مطالب المتظاهرين اقليم كردستان يسعى لسن دستور ال 

2يصب في مصلحة االحزاب الحاكمة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عد اخلبير االقتصادي محمد نعناع 
امس الثالثاء ملــف مزاد العملة 
بأنه "من أكثر امللفات فساداً" في 
العراق، مشــيراً إلى أنه أتاح نقل 

"أموال كبيرة" إلى عمان ودبي.
وقال نعناع إن "ملف مزاد العملة 
امللفــات فســاداً في  من أكثــر 
العراق"، مبيناً أنه "في عام 2009 
مت نشر ضوابط ولوائح وتعليمات 
البنك املركزي تتيح شراء العملة 
مخفضــة  بأســعار  الصعبــة 
ألشخاص  تابعة  معينة  وملصارف 
أو لنــواب أو ألصدقــاء وشــركاء 

مسؤولني من أجل االستفادة".
وأشار نعناع، إلى أن "هذه املصارف 
قامت بنقل أمــوال كبيرة نتيجة 
مــزاد العملــة إلى عمــان ودبي 
وحتــى لبعــض الــدول األوربية 
واستفاد منها أناس متنفذون من 
السلطة"، موضحاً أن "ملف مزاد 
العملة من أكثر ملفات الفســاد 
التــي تتــم مراجعتهــا مع كل 

عملية إصالح".
وأضاف، أنــه "بالرغم من ضبطه 

خالل الســنوات املاضية بخمس 
خطوات اال أنه يعود االن مرة أخرى 
ألسباب تعود لتنافسات إقليمية 
والعقوبات على إيران وحالة داعش 
التــي حصلــت باملصــارف التي 
فتحت"، مؤكــداً أن "هناك ملفاً 
الوزراء يتحدث  على مكتب رئيس 
عن أن داعش استفاد بشكل كبير 

جداً من مزاد العملة".
وكان النائب عن تيار احلكمة فرات 
)16 آب  التميمــي أكد اجلمعــة 
"تهريب"  عمليــات  وجود   ،)2019
"فاسدة"  بضائع  وإدخال  للعملة 
من خــالل مزاد العملة، مشــدداً 
على ضــرورة تعاون البنك املركزي 
النواب  ومجلــس  احلكومــة  مع 
إليجاد طريقة يتم فيها السيطرة 

على املزاد.
وعــارض عدد كبيــر من اخملتصني 
العملة،  املالية مزاد  بالسياســة 
للمال  "هــدراً"  يعتبرونه  حيــث 
العــام في هــذه الظــرف إذا لم 
بشــكل  وتوظيفه  تنظيمه  يتم 
صحيح مبا يخدم املصالح العامة 

واالقتصادية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعــت نقابة املعلمــني العراقيني 
امس الثالثاء، الى تظاهرة موحده 
في جميع احملافظات اليوم االربعاء، 
مشددة على رفع الفتات تتضمن 

مطالب مجلسها املركزي .
وقالت نقابــة املعلمني العراقيني 
فــي بيــان تســلمت الصبــاح 
اجلديد نســخة منــه  إنها تدعو 
الــى تظاهرة موحــدة في جميع 
مــن  ملنتســبيها  احملافظــات 
املالكات التعليمية والتدريســية 
والزمــالء املشــرفيني التربويــني 

واالختصاصيني".
وأوضحت ان التظاهرة "ستنطلق 
احملافظات  في  فروعها  من مقرات 
الى ســاحات التظاهر الســاعة 
العاشــرة صباحاً اليــوم االربعاء 
املوافــق 13 مــن تشــرين الثاني 

اجلاري ".

وشددت نقابة املعليمن العراقيني، 
علــى ان "ترفع الفتــات تتضمن 
مطالــب اجلماهيــر التــي اقرها 

اجمللس املركزي".
اعلنت  قد  املعلمني  نقابة  وكانت 
اضرابــا عاما عن الدوام، اســتمر 
االول  الثاني من شهر تشرين  من 
املاضي حتى التاســع من الشهر 
ذاتــه، تضامنــا مــع التظاهرات 
التي تشــهدها بغــداد وعدد من 

احملافظات.
التحرير  ساحة  تظاهرات  ودخلت 
من  وعدد  بغداد،  العاصمة  وسط 
احملافظــات امس الثالثــاء، يومها 
التاسع عشر على التوالي، والتي 
ابتدأت مبطالب توفير فرص العمل 
وتقدميهم  الفاســدين  ومحاربة 
اخرى  وانتهــت مبطالب  للعدالة، 
احلالية  احلكومــة  تغيير  ابرزهــا 

وتعديل الدستور.

خبير اقتصادي : مزاد العملة 
أكثر الملفات فسادًا افاد منه 

متنفذون في السلطة

نقابة المعلمين تدعو الى تظاهرة 
موحدة في جميع المحافظات 

بغدادـ  الصباح الجديد: 
نفت وزارة التربية يــوم امس 
توجيه  اي  اصدارها  الثالثــاء 
عطلة  بالغاء  للمدارس 
يوم  جعل  او  السنة  نصف 
لها،  رسميا  دواما  السبت 
مؤكدة وجود تنسيق عال مع 
املدارس  لتأمني  االمن  عناصر 
للسنة  الدوام  ومواصلــة 

الدراسية )2020-2019(.
الرسمي  املتحــدث  وقال 
ان  فاروق  حيدر  الوزارة  باسم 
توجيه  اي  تصدر  لم  "وزارته 
السنة  نصف  عطلة  بالغاء 
دواما  السبت  يوم  جعل  او 
مشيرا  املدارس"،  في  رسميا 
بالوزارة  الرأي  "هيئة  ان  الى 
اجتماعات  عقد  على  تعمل 
موسعة مع جهازي االشراف 
واالختصاصي  التربوي 
الطلبة  تعويض  اجل  من 
والتالميذ ما فاتهم من دروس 
خالل مدة انقطاع املــالكات 
الرسمي  دوامها  التربوية عن 

باملدارس". 

املــالكات  "انقطاع  ان  واكد 
مواصلتهم  عن  التربوية 
اثر  مدارسهم،  في  الدوام 
العملية  في  سلبي  بشكل 
خطة  لوجود  التعليمية، 
مقسمة  سنوية  دراسية 
اسبوعية  حصص  بواقع 
الفتــا  ومرحلة"،  مادة  لكل 
جهودها  وزارته  "تكثيف  الى 
فاتهم  ما  الطلبة  لتعويض 
من مواد دراسية خالل املــدة 

املاضية". 
على  السعدون  وشدد 
اي  تصدر  "لم  وزارته  ان 
محاسبة  الى  يرمي  اعمام 
اعتصموا  من  معاقبة  او 
التدريسية  الهيئات  من 
املــدارس  لكون  والتعليمية، 
مرتبطة باملديريــات واالخيرة 
مبجالس  اداريا  مرتبطة 
اي  فأن  وبالتالي  احملافظــات، 
قرار او اوامر ادارية تكون صادرة 
لتلك  احملليــة  احلكومة  عن 

احملافظة الى مديرياتها".
تتمة ص2

التربية تنفي رسميا الغاء 
عطلة نصف السنة

أكدت أن الرئاسات ليس لها القدرة على تنفيذ االصالحات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
االعلى  الديني  املرجع  اصدر مكتب 
علــي السيســتاني، بيانــا بعــد 
لقــاء املرجــع برئيســة بعثة األمم 
املتحدة فــي العراق جينني هينيس 

بالسخارت.

وادناه نص البيان: 
الســيد  ســماحة  اســتقبل 
السيســتاني )دام ظله( قبل ظهر 
بالســخارت  هينيس  جينني  اليوم 
رئيسة بعثة األمم املتحدة في العراق 

)يونامي(. 

وفي خــالل اللقاء عّبر ســماحته 
ملا  البالغ  الشــديد وقلقه  أمله  عن 
يجري في البالد، وأشــار إلى حتذيره 
املكرر منذ عدة سنوات من مخاطر 
تفاقم الفساد املالي واالداري وسوء 
اخلدمــات العامة وغيــاب العدالة 

االجتماعيــة، اال انه لــم يجد آذاناً 
صاغية لدى املسؤولني ملعاجلة ذلك، 
وقد وصلت االمور الى ما نشــهده 

اليوم من اوضاع بالغة اخلطورة. 
وأكد على ضــرورة اجراء اصالحات 
حقيقة فــي مدة معقولــة، وفي 

مبقترحات  الترحيب  مت  السياق  هذا 
بعثة االمم املتحدة املنشورة مؤخراً ، 
مع ابداء القلق من ان ال تكون لدى 
في  كافية  جديــة  املعنية  اجلهات 

تنفيذ أي اصالح حقيقي . 
واشــير ايضــاً الى ان الســلطات 

والتشــريعية  التنفيذية  الثــالث 
والقضائية اذا لــم تكن قادرة على 
اجراء االصالحات الالزمة او لم تكن 
تريد ذلك فالبد من التفكير بسلوك 

طريق آخر في هذا اجملال.
تتمة ص2

السيستاني: ال يمكن ان يستمر الحال على ما كان عليه قبل االحتجاجات األخيرة
نص بيان المرجع األعلى بعد لقائه بالسخارت
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الثقافة المعاصرة.
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الملف األمني

بغداد – الصباح اجلديد 
أعلن مصدر في خلية اإلعالم األمني 
بحادثّي  الثالثاء، فتح حتقيقني  امس 
ســقوط صاروخني علــى منطقتي 
االســكان والشــعب في العاصمة 

بغداد الليلة قبل املاضية.
وذكر املصدر  أن » صاروخ كراد سقط 
ليلة اول أمس داخل سوق شعبي في 
العاصمة  االســكان غربي  منطقة 
من دون أن ينفلــق« ، مضيفا »فيما 
ســقط صاروخ اخر مــن النوع ذاته، 
وفي الوقت نفســه على مدرســة 
اشور للبنني ضمن منطقة الشعب 
شــمالي بغداد، مما ادى الى حصول 
دون خسائر  اخلارجي  بالسياج  أضرار 

بشرية«.

ديالى – ضربة جوية 

كشف مصدر أمني رفيع في شرطة 
محافظــة ديالى امــس الثالثاء عن 
تفاصيل العملية األمنية ضد داعش 
قرب بحيرة حمرين ، فيما أشــار الى 
انها اطاحت بشخصيات مهمة من 

عناصر التنظيم.
وقــال املصــدر  ان »طيــران اجليش 
نفذ ، ضربــة جوية شــمال بحيرة 
مبينا  ديالى«،  حمرين شمال شرقي 
 5 أن«الضربة أســفرت عــن مقتل 
إرهابيني« ، مضيفا أن »قوة من اجليش 
خرجــت الى مــكان الضربة اجلوية 
القتلى،  ووجدت جثــث االرهابيــني 
مجموعة  مــع  اشــتبكت  حيــث 
إرهابية أخرى هناك وقتلت 4 عناصر 
العدد  ليصبــح  آخرين  داعــش  من 
بينهم شخصيات  دواعش   9 الكلي 

مهمة وقيادية من التنظيم«.

كركوك – عملية امنية 
اعلن قائد املقــر املتقدم للعمليات 
املشــتركة الفريق ركن قوات خاصة 
ســعد حربية امــس الثالثاء مقتل 
اخطر داعشــي خالل عملية امنية 
الرياض  بالقرب من ناحية  مشتركة 

غرب كركوك.
وقال حربية ان »قوة من الفوج االول 
التابعــة للفرقة الثالثة للشــرطة 
االحتادية واللواء ٥٦  ضمن تشكيالت 
احلشد الشعبي بتفيذ مهمة امنية 
فــي منطقة ام العظــام قرب قرية 
القصــر االولى ضمن حــدود ناحية 
التابعة لقضــاء احلويجة  الريــاض 
غرب كركوك« ، مضيفا ان »العملية 
اســفرت عن قتــل االرهابــي )علي 
هاشم موالن( وهو احد ابرز القيادات 
االرهابيــة  ضمن ما يعــرف بوالية 

كركوك«.

واسط – ضبط مخلفات حربية
أفــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة واســط امــس الثالثاء 
بضبط مخلفات حربيــة عبارة عن 
متفجرات في ساحة ملعب بالكوت.
وقال املصدر إن »مفرزة من مكافحة 
املتفجرات توجهت الى قضاء الكوت 
منطقــة داموك لوجــود مخلفات 
حربيــة داخل ســاحة ملعب لكرة 
القــدم« ، مضيفا أن مت عند الوصول 
والكشف تبني وجود قنبرة هاون عيار 
60 ملم عــدد 8، وقاذفة RPG7 عدد 
1، اضافة الى صاروخ«، مؤكدا أنه »مت 

تأمينها اصوليا«.

االنبار – ضبط صواريخ 
فــي مديرية  امنــي  اعلــن مصدر 
االســتخبارات العســكرية امــس 

للصواريخ  مخبــأ  ضبط  الثالثــاء، 
واالعتدة في االنبار.

ان »مفارز شــعبة  وقــال املصــدر 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
الفوج  وبالتعــاون مــع  الســابعة 
الرابــع لواء املشــاة ٢٩ بنــاء على 
معلومات استخبارية دقيقة متكنت 
مــن الوصول الى مخبــأ للصواريخ 
واالعتــدة في قضاء هيــت - ناحية 
البغــدادي باألنبــار« ، مضيفــا ان 
»املفارز ضبطــت بداخله ٤ صواريخ 
محلية الصنع و٨ حاويات عتاد ١٢.٥ 
و٧ بكرات الســالك التفجير اضافة 
الى قاعدة راجمة ، صواريخ واسالك 
توصيل تســتخدم للتفجير«، الفتة 
الــى ان »مفــارز هندســة الفرقة 
تكفلت بتدميــر اخملبا واملواد موقعيا 

دون حدوث أضرار«. 

الديوانية – اعتقال متهم 
اعلن مصدر في هيئة النزاهة امس 
الثالثاء عن متكــن دائرة التحقيقات 
من ضبط العقــل املدبر لعدد كبير 
من عمليــات التزوير في دائرة تقاعد 

الديوانية.
وقال املصــدر إلى أن »املتهم الذي مت 
ضبطه يَُعــدُّ العقل املدبر لعمليات 
التزويــر التي طالت أكثــر من 120 
معاملــة تقاعديــة ، موضحــة أن 
املتهــم مت ضبطه عنــد مراجعته 
للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة 
بعد صــدور أمر قبــض بحقه على 
وفــق أحكام املــادة )289( من قانون 
العقوبــات« ، مبينة أنه »مت  تنظيم 
باملضبوطات،  أصولي  محضر ضبط 
وعرضه رفقــة املتهم على القاضي 
اخملتص؛ التخاذ اإلجــراءات القانونية 

املناسبة«.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امــس الثالثاء القبض علــى اربعة 
عناصر من عصابات داعش االرهابية.

وقال املصدر ان »فوج طوارئ الشرطة 
نينوى  لقيادة شرطة  التابع  اخلامس 
وبنــاًء على معلومــات دقيقة وبعد 
القبــض عن طريق  اصدار مذكرات 
اربعة  على  القبــض  يلقي  القضاء 
عناصر من عصابات داعش االرهابية 
احدهــم كان يعمل فيما يســمى 
يعملون  كانــوا  والبقية  باحلســبة 
بصفة مقاتل فيما يســمى بديوان 
اجلند خالل فترة سيطرة داعش على 
مدينة املوصل« ، مشيرا الى انه  »قد 
مت القبض عليهم في منطقة خزرج 
وباب البيض في اجلانب االمين ملدينة 

املوصل.

سقوط صاروخين على منطقتي االسكان والشعب في بغداد  * مقتل قيادات ارهابية بضربة جوية قرب بحيرة حمرين 
مقتل اخطر داعشي ارهابي بعملية امنية غربي كركوك* اعتقال 4 ارهابيين في الجانب االيمن لمدينة الموصل

احلكمة: عبد املهدي يصّر على 
احملاصصة.. واقالته تخفف 

األزمة
“تخــوف  فدعــم،  ويســتغرب 
رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهدي من االفصــاح عن الكتل 
السياســية التــي اجبــرت وزير 
الصحــة الســابق عــالء الدين 
العلــوان علــى االســتقالة من 
منصبه وتفــرض هيمنتها على 

بقية الوزارات”.
باإلصرار  املهــدي  “عبــد  وأتهم، 
علــى مبــدأ احملاصصــة وهو ما 
حصل فعالً عندما متت تســمية 
وزيرة التربية ووزير الصحة، برغم 
ووقوع  التظاهرات  تصاعد حــدة 
عدد كبير من الشهداء واجلرحى”.
عبد  املعــارض،  النائب  وطالــب 
تاريخه  “يبقــى عليه  بأن  املهدي 
ويعلن رســمياً عــن الكتل التي 
متارس النفاق السياســي وتدعي 
احملاصصة  بأنها ضد  االعالم  امام 
وتســاومه علــى املناصــب في 
اخلفاء، لكــن الواقع اثبت أنه غير 
البلد  بواقع  النهــوض  على  قادر 

وتنفيذ االصالحات”.
ومضــى فدعــم إلى القــول، إن 
“التذرع بــأن رئيس مجلس الوزراء 
يخشــى الكتل السياسية وهو 
التنفيذية  الصالحيــات  صاحب 
أمر مثير للسخرية، فكان عليه أن 
يتحمل مسؤولية املنصب الذي مت 
تكليفه به وال يعطي مبررات غير 

منطقية تدل على ضعفه”.
مــن جانبه، أفــاد النائــب االخر 
بأن  البديــري،  الكتلــة علي  عن 
“اســتبدال عبد املهــدي باخر ال 
يعد نهاية املطاف، مع بقاء نفس 
رئيس  اختيار  تتولى  التي  االحزاب 

احلكومة”.
واضاف البديري، فــي حديث إلى 
“النظام  أن  اجلديــد”،  “الصبــاح 
السياسي اثبت فشله في العراق 
كونه اعتمد على آلية احملاصصة 
عن  بعيــداً  املناصب  توزيــع  في 

معايير الكفاءة والنزاهة”.
وأوضــح، أن “بقاء االليــات ذاتها 
في اختيار املرشــحني للمناصب 
رئيس مجلس  بينهــا  العليا من 
الوزراء ســوف يزيد االوضاع سوء 

عما عليه االن”.
“الكتــل  أن  البديــري،  وأكــد 
السياســية ما زالــت تنظر إلى 
مصاحلها احلزبيــة الضيقة وهي 
مــن جاءت لنا بشــخصيات غير 
جيدة للمناصب املهمة في البلد”
يشــار إلى أن املتظاهرين صعدوا 
أن  فبعد  من ســقف مطالبهم 
اخلدمات  بتوفير  يطالبــون  كانوا 
وفــرص العمــل، اخــذت تلــك 
املطالب منحاً جديداً مع السعي 
السياسي  النظام  شكل  لتغيير 

واالحزاب احلاكمة.

السيستاني: ال ميكن ان يستمر 
احلال على ما كان عليه قبل 

االحتجاجات األخيرة
فانه ال ميكن ان يستمر احلال على 
ما كان عليه قبــل االحتجاجات 

األخيرة .
وشــدد على ضــرورة الكّف عن 
استخدام العنف ضد املتظاهرين 
االعتقــال  ووقــف  الســلميني 
صفوفهــم  فــي  واالختطــاف 
ومحاسبة من قاموا بذلك خالفاً 
للشرع والقانون. كما شدد ايضا 
على رفض التدخــل االجنبي في 
الشــأن العراقــي واتخــاذ البلد 

بني  احلســاب  لتصفية  ســاحة 
بعض القوى الدولية واالقليمية.

استمرار االعتصام الطالبي 
في بغداد واحملافظات دعما 

للتظاهرات
وكان عــدد مــن طلبــة جامعة 
القادســية وطلبة املــدارس، قد 
توافدوا، في وقت سابق من اليوم، 
الى ساحة الساعة في محافظة 

الديوانية حيث التظاهرات فيها.
وقال مصــدر، إن “عدداً من طلبة 
جامعــة القادســية، إضافة الى 
طلبة املدارس تواجدوا في ساحة 
الديوانية،  مبحافظــة  الســاعة 
التظاهــرات  فــي  للمشــاركة 
وإعالنهم االستمرار باإلضراب عن 

الدوام”.
وقــال مصــدر محلــي، إن آالف 
في  تظاهروا  واملعلمــني  الطلبة 
مبنى  أمام  الســاعة”  “ســاحة 

محافظة الديوانية.
العراقيني  املعلمني  نقابة  وكانت 
دعت، امــس الثالثاء، إلى تظاهرة 
احملافظات غداً  موحدة في جميع 
األربعاء، مشددة على رفع الفتات 
تتضمــن مطالــب مجلســها 

املركزي.

عرب األحواز يتظاهرون ضد 
النظام اإليراني على خلفية 
مقتل الشاعر حسن احليدري

فضال عــن مدينة األحــواز التي 
شــهدت خــروج اآلالف للتنديد 

بالنظام القمعي اإليراني.
وتداول ناشــطو أحواز عبر موقع 
التواصــل االجتماعــي “تويتــر” 
مقطــع فيديــو يظهــر إنــزال 
املتظاهرين األعالم اإليرانية وسط 

هتافات مشجعة من احملتشدين.
التــي  التظاهــرات  واندلعــت 
تطالــب باالنفصال عن إيران منذ 
االثنــني، بســبب التمييــز الذي 
اإليراني ضد عرب  النظام  ميارسه 
األحــواز. واســتولت إيــران على 
اإلمارة العراقية ذاتية احلكم عام 
وبعد  بريطانيا،  مبســاعدة   1925
الكبيرة  النفطية  االكتشــافات 

بها.
وكتب الصحفــي محمد مجيد 
األحــوازي علــى صفحتــه في 
من  ينقل مشــاهد  وهو  »تويتر« 
املظاهرات: »مشــهد مهيب من 
مظاهرات األحواز اآلن وشعارهم: 
بالروح بالــدم نفديك يا أحواز وأم 
بالدي.  عز  األحواز  تنادي:  الشهيد 
كيــف تواجــه هذه احلشــود يا 
سليماني؟، مشيرا إلى أن »العرب 
بســليماني  أطاحــوا  األحــرار« 
وخامنئي في العــراق واليوم في 

األحواز.
وأضاف: لم متــر على إيران أحداث 
التوسعي  هامة تهدد مشروعها 
كما يحدث اآلن في لبنان والعراق 
إيــران تتراجع وأوهامها  واألحواز، 
في احتاللها ألربع عواصم عربية 

بدأت تتهدم.
إن  األحــواز،  الناشــطون  ويقول 
والتصفيات  االغتيــاالت  ظاهرة 
األحوازيــة  للنخــب  اجلســدية 
النظام  ويتهمون  جديدة،  ليست 
إيــران بتصفية الناشــطني  في 
التسميم،  الوسائل منها  بشتى 
وحوادث الســير املفتعلة، والغرق 

وأساليب أخرى.
وأضــاف طــه الياســني -أحــد 
الناشــطني- أن النظــام اإليراني 
لم يكتف بقتل الشــاعر حسن 

احليــدري بل لم يســلم جثمانه 
لذويه، مشيرا إلى أن الراحل كان 
أسيرا لدى نظام املاللي وخرج من 
األسر مقابل وثيقة مالية باهظة 

الثمن.

جعل القتل عظيما مرة أخرى
مــا هــي االبعــاد االجتماعيــة 
التطبيــع  لهــذا  والسياســية 
للفوضى في الثقافة الشعبية ؟ 
لقد وصفت ستيفاني زاخريك في 
مجلة تامي فيلــم اجلوكر على انه 
ممارســة تعكس متجيد العدمية 
بحيث تلهم الشخصية الرئيسة 
الفوضــى علمــا ان مــن املؤكد 
ان الفيلــم قد اثار جــدال جديدا 
عن العالقة بــني العنف اخليالي 

والعنف على ارض الواقع .
قبل عرض فيلــم اجلوكر أصدرت 
عائــالت ضحايــا إطــالق النــار 
اجلماعــي فــي اورورا فــي والية 
كولــورادو ســنة 2012 رســالة 
تعبر فيهــا عن قلقها بســبب 
التي مت  االنتهــاكات الفظيعــة 
تصويرها في الفيلــم ونظرا إلن 
اطالق النار في اورورا حصل خالل 
عرض فيلم اخر من انتاج شركة 
وارنر بــرذرز لالفالم ) نهوض فارس 
اجبرت  الرســالة  (،فــإن  الظالم 
وفونيكس  وفيلبس  االســتوديو 
علــى التعامــل مــع اعتراضات 

العائالت .
بينما نصح بيان شركة وارنر برذرز 
وبدون خجل الناس ان ال يخلطوا 
بــني احلقيقة واخليــال ، خلص رد 
فينيكس التغيــرات في الثقافة 
الشــعبية في العقــود االخيرة 
وقال : “ انا ال اعتقد ان مسؤولية 
صانــع االفالم ان يقــوم بتعليم 

بني  الفرق  او  االخــالق  اجلمهــور 
الصح واخلطأ”.

لكن لــو كان فيلــم اجلوكر هو 
دعوة للتغيير االجتماعي فإذن هو 
في نهايــة املطاف يتعلق مبعرفة 
الصــح من اخلطأ- مــن الناحية 
نظر  وجهــة  ومــن  االخالقيــة 

العدالة االجتماعية.
ان زاخريــك في مجلة تامي رصدت 
التناقــض الواضــح فــي صورة 
اجلوكــر حيث تســألت زاخريك “ 
ما اذا كان اجلوكر شــخص شرير 
او ناطــق بإســم املضطهدين “ 
وأضافت “ان الفيلم يريد ان يحقق 
االثنــني معــا وان طــرح الفيلم 
ينطــوي على محاولة  املتناقض 
للخداع “ ولقد اتفق معها سيمز 
في صحيفــة ذا اتالنتك وقال ان 
فيلبس “ يضع اجلوكر كشــخص 
االعتياديــة  للصفــات  يفتقــد 
للبطل وشــخصية شريرة ولكن 
مع ذلك يصبــح الصورة الرمزية 
الفيلم  ضمن  الشعبية  للعدالة 

.“
لكــن لم يســتطع اي من هوالء 
النقاد توضيح طبيعة ذلك اخلداع 
يقوم  رجــل مجنون  هو  فاجلوكر 
باعمالــه العنيفة على نحو يثير 
االشــمئزاز على سبيل التسلية 
وليس من اجــل الدعوة للثورة او 
وعوضا عن  االجتماعــي  التغيير 
لالحتجاج  الفيلم  جمهور  الهام 
ضــد الظلــم االجتماعــي فإن 
الفيلم يقدم بشكل جتاري معاداة 
االنســانية التي تدحض بشكل 
حلياة  االستثنائية  القيمة  جذري 

االنسان واحلرية الدميقراطية . 
على الرغــم من ان زاخريك كانت 
محقة متاما بأن “ األفالم ال تتسبب 

بالعنــف” إال انهــا قد تشــكل 
افكارنا عن ما هو مسموح فبعد 
كل ذلــك كيــف ميكــن للعنف 
املوجود على الشاشــة أن ال يؤثر 
للحياة  املفهومة  القيمــة  على 

البشرية 
والكرامة االنسانية ؟

باإلضافــة الــى ذلك لــو كانت 
عن  مفصولــة  غيــر  الثقافــة 
فينيكس  يعتقد  كما  السياسة 
الثقافة  الفوضى في  فإن تطبيع 
الشــعبية ميكن ان يــؤدي وعلى 
التمييز  الى جتاهل  نطاق واســع 
بــني الصــح واخلطأ فــي احلياة 
العامة. إن من املؤكد انه يتوجب 
علينا ان نســأل الى أي مدى هذا 
التجاهــل والــذي يتــم الترويج 
له كعقيــدة مهنية فــي عالم 
التسلية كان له تأثير في سلوك 
رجل االســتعراضات الذي يحتل 

البيت االبيض حاليا .

التربية تنفي رسميا الغاء 
عطلة نصف السنة

عالية  انسيابية  “وجود  مؤكدا 
بغداد  مدارس  ضمن  بالدوام 
من  استئنافه  بعد  واحملافظــات 
وجود  عن  فضال  فيها،  جديد 
تنسيق عال مع اجلهات املعنيــة 
من اجل تأمــني املدارس مع وجود 
كل  من  بالقرب  امنية  مرابطة 
مدرسة بغية خلق اجواء طبيعية 
استمرار  في  يسهم  ما  للطلبة 

السنة الدراسية بنجاح”.
التعليمية  الهيئات  ان  يذكر 
انقطعت  قد  كانت  والتدريسية 
عن الدوام في املدارس بعد توجيه 
نقابة املعلمــني مبشاركتهم في 

االعتصامات والتظاهرات.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 
برملان كردستان  رئيس  اعلنت  فيما 
عن ســعي االقليم لســن دستور 
خاص به، حملت عضو جلنة كتابة 
الدســتور اخلبيــر القانونــي بهار 
املتنفذة  احلاكمة  االحزاب  محمود، 
مســؤولية عدم وجود دستور دائم 

إلقليم كردستان حلد االن.
وقالــت عضو مجلــس النواب عن 
في  السابق  العضو  التغيير  حركة 
جلنة كتابة دستور اقليم كردستان، 
للصباح  فــي حديث  بهار محمود 
اجلديــد، ان ســيطرة االحزاب على 
مفاصل احلكم وموارد االقليم تعد 
وضع  بوجه  االساســية  العقبــة 

دستور دائم لالقليم.
واضافت محمود،«اذا ما كان هناك 
دستور لالقليم فان االحزاب احلاكمة 
لم تكن لتقدر علــى التجاوز على 
القانــون كما فعلت في الســابق 
كما فعلت في متديــد والية رئيس 
االقليم وعمر برملان كردســتان، الن 
ذلــك يتعارض مع الدســتور الذي 
البرملان  ان يكــون عمر  ينص على، 
اربع ســنوات غير قابلــة للتمديد، 
واردفت، »على سبيل املثال فانه في 
بغداد برغم الظروف العصيبة التي 
رافقت اجراء االنتخابات، لم تتمكن 
االحزاب مــن متديد عمــر مجلس 

النواب.
واشــارت محمود، اضافــة الى ان 
ســن دســتور واقراره في االقليم، 
كان يقتضــي انشــاء محكمــة 
دســتورية تصــدر احكامها فيما 
يخــص الفصــل بني الســلطات، 
التي اذا ما كانــت موجودة لكانت 
قد اتخذت موقفا حازما جتاه اغالق 
برملان كردســتان ملــدة عامني الذي 
حصل في الــدورة الرابعة من قبل 

احلزب الدميقراطي، وهو جرمية كانت 
احملكمة الدســتورية لن تســكت 

عنها.    
وتابعت،« اضافــة الى احلفاظ على 
املبادئ االساســية حلقوق االنسان، 
الذي ينبغــي ان يخصص لها باب 
الدميقراطية،  الــدول  في دســاتير 
فضال عن وجــود اختالف بني القوى 
نظام  االقليم حول  في  السياسية 
احلكــم باالقليــم، فيمــا اذا كان 

رئاسيا او برملانياً او شبه رئاسي.
االحــزاب  ان  محمــود،  وبينــت 

السياســية في كردستان اخفقت 
وتفاهم  اتفــاق  الى  التوصــل  في 
مشترك حول نوع وشكل وصياغة 

دستور دائم لالقليم.   
الدســتور  وحول عمل جلنة كتابة 
توقف  الى  دفعت  التي  واالســباب 
عمليها، قالت اخلبير القانوني بهار 
محمــود، ان اللجنــة كانت تعمل 
بنحــو جيــد، ومتكنت خــالل مدة 
ابواب من  انهاء ثالثــة  عملها، من 
الدستور، اخلاصة باملبادئ االساسية 
وباب احلقــوق واحلريات العامة وباب 

حقــوق االقليــات واملكونــات في 
االقليم، التي تألفت من 78 مادة.

اللجنــة  عمــل  ان  وتابعــت،«اال 
تعطــل بعــد ان بقي لهــا ان تقر 
السلطات  وهما  اساســيني  بابني 
عمل  وتوقف  النهائيــة،  واالحكام 
اللجنــة نهائيــاً خالل مناقشــة 
النظــام  وشــكل  الســلطات 
السياســي في االقليم واملفاضلة 
توزيع  والية  والبرملاني،  الرئاسي  بني 
الســلطات بني الرئاســات الثالث 
والتشريعية  والرئاسية  القضائية 

في االقليم.
واشارت، الى ان سن دستور لالقليم 
ال يصــب فــي مصلحــة االحزاب 
احلاكمــة، نظرا الن وجود دســتور 
يعني مؤسســة االقليــم، وهو ما 
املهيمنة  القوى  مبصالح  ســيضر 
التي  على الســلطات في االقليم 
تعد نفســها اكبر مــن ان تخضع 
حملاسبة اية جهة رقابية، االمر الذي 
ســيفرض عليها توحيــد القوات 
العســكرية وانهاء دور املليشيات، 
وتســليم ادارة ملف النفط وامللف 

املالي في االقليم، لذا فهي تتنصل 
عن العمــل على صياغة دســتور 
عصري حديــث لالقليم، مؤكدة ان 
وجود دستور دائم لالقليم كان من 
شــأنه، ان ينهي كثيــر من املعاناة 
التــي تواجه املواطنــني، وان الدول 
املتقدمــة مييزهــا دســتورها، الن 
احلكم  لنظام  الدســتور هو هوية 
وضمان للحقوق واملبادئ االساسية 

حلقوق االنسان.   
واردفــت،« اضافــة الــى التنــوع 
السياســي فان هناك تنوعا قوميا 

ومذهبيــا في االقليــم، االمر الذي 
يتطلــب ان يكــون نظــام احلكم 
يضمن  حديثــا،  ودســتورا  برملانيا 
حقوق تلك املكونات ويصون حقوق 
واملذهبيــة،  القوميــة  االقليــات 
ويضمن ان يكون لها متثيل دائم في 
برملانه، وان اليتم حصر الســلطات 
بيد شخص واحد يتحكم مبقدرات 

وموارد االقليم.
وكانت رئيس برملان كردســتان ريواز 
فائق قد اعلنت، ان االقليم سيعمل 
على انشاء دستور دائم عبر اجماع 

وطني بني مكوناته.
واضافت فائق خــالل لقاء جمعها 
اربيــل مبديــر معهد  االثنــني في 
القانــون الدولي وحقوق االنســان 
وليام ســبينس سبينسر، ان برملان 
كردســتان يســعى الن يكــون له 
اســاس تشــريعي خــاص به مع 
التي  القوانــني  مــن  االســتفادة 
صدرت من قبــل احلكومة االحتادية 
في بغداد، خاصــة القوانني التي ال 
اخلاصة  الصالحيات  ضمــن  تدخل 
في  جاء  كما  االحتاديــة،  باحلكومة 
املــادة 110 من الدســتور. وقالت،« 
نحاول في هذه الدورة وضع دستور 
باجماع  كردســتان  القليــم  دائم 
وطنــي، داعية الى التنســيق مع 
لتنظيم  البرملان  البحوث في  مركز 

املعلومات حول مجمل القوانني.
واوضحت فائق، ان اقليم كردستان 
ليس لديه حتى االن، قانون للتربية 
وآخر للضمان الصحي واالجتماعي، 
احمللي،  املنتــج  وحماية  والزراعــي 
وقانــون منع تهريــب النفط، الذي 
باقتصاد  مرتبط  جميعها  ان  قالت 
وحياة املواطنني مؤكــدة انها تقع 
كردستان  برملان  عمل  اجندة  ضمن 

للمرحلة املقبلة.

اقليم كردستان يسعى لسن دستور ال يصب في مصلحة االحزاب الحاكمة 
عضو لجنة صياغة الدستور: األحزاب المتنفذة تمنع اقراره

بهار محمود: اذا ما كان 
هناك دستور لالقليم 
فان االحزاب الحاكمة لم 
تكن لتقدر على التجاوز 
على القانون كما فعلت 
في السابق كما فعلت 
في تمديد والية رئيس 
االقليم وعمر برلمان 
كردستان، الن ذلك 
يتعارض مع الدستور 
الذي ينص على، ان 
يكون عمر البرلمان اربع 
سنوات غير قابلة للتمديد



3محليات

البصرة _ سعدي السند :

قالت الدكتورة رســمية املذحجي 
البصــرة  مستشــفى  مديــرة 
للنسائية واألطفال ان عدة أسباب 
وراء ازدياد نسبة الوالدات القيصرية 
لألعوام املاضية والعام احلالي والتي 

حتدث في جميع املستشفيات .

سبب الوالدة القيصرية
املستشــفى  مديــرة  وأوضحــت 
الــوالدات  ان الكثيــر مــن حاالت 
القيصرية يعود ســببها الى وجود 
عمليات قيصرية سابقة قد أجريت 
للحامل خالل حملها األول أو الثاني 
أو لوجود عقم لــدى املرأة ومضت 
عــدة ســنوات على عــدم اجنابها 
وان غالبية هــذه احلاالت حتتاج الى 
عمليات قيصريــة لغرض األجناب ، 
وهذا الذي يحدث عندنا اآلن اذ البد 
من اجراء هذه العمليات القيصرية 
أو تلك ممــن تأخر  لهــذه احلامــل 

اجنابهن  .

الوالدات القيصرية خالل العامني 
املاضيني والعام احلالي

وأكدت ان هذه األسباب جعلت من 
مستشفانا يشــهد اجراء ) 7970( 
 2017 عام  خــالل  قيصرية  عملية 
واجــراء ) 7611( عمليــة قيصرية 
أيضا في عــام 2018 ومــن 550 – 
600 عملية قيصرية خالل الشــهر 
الواحد من العام احلالي وبأشــراف 
مالكنا الطبي املتخصص ، اذ يضم 
13 طبيبا استشاريا  مستشــفانا 
للمالك  أقل خدمة  وان  أختصاصيا 
العمل  8 ســنوات من  الطبي هي 
التخصصي في املستشفى وهناك 
ودقيقــة حلاالت  متابعــة جديــة 
الوالدات القيصرية والتتم اال بعد أن 
يســتنفد املالك الطبي كل احلاالت 
األخرى ليصــل الى حالــة الوالدة 
القيصرية بعــد أن يجد أن البد من 

أجرائها .

مشاريع جديدة في املستشفى
وبينت مديرة مستشــفى البصرة 
مستشفانا  ان  األطفال  للنسائية 
شــهد اضافة ملحقات أو أجنحة 
جديدة تعزز مــن خدماته املطلوبة 
وحتقــق ملراجعيــه مــن النســاء 
تلك  واألطفال ماهو مطلــوب من 

املراجعــة وعلــى ســبيل املثال مت 
املركزة  للعناية  خاص  جناح  انشاء 
أن  بعد  املطلوبة  املواصفات  وبأرقى 
الغاء  على  وبجهود معروفة  عملنا 
األطباء  لكافتيريا  الســابق  املكان 
هذه  على  وأنشــأنا  واألستعالمات 
املســاحة جناحا مميزا ضــم غرفا 
وقاعة مع عمليات تأثيث هذا اجلناح 
مبا يحتاجــه من أجهــزة ومعدات 
ليكون متكامال وهو اآلن في أحسن 
حاالته في تقــدمي اخلدمات الطبية 
ملن يحتاجــه وحصلنا على الدعم 
مــن ديوان محافظــة البصرة ومن 
دائرة صحة البصرة ومن الشــركة 
العامــة ملوانــئ العــراق من خالل 
تخصيصاتهــا من مبالــغ املنافع 
صالة  أنشــأنا  كما  األجتماعيــة 
عمليــات جديدة مميــزة ولدينا اآلن 
خدمــة متكاملة لألؤكســجني – 
الغــازات الطبيــة ، وطورنا ردهات 
وصــاالت  والطــوارئ  األطفــال 
مشــابهة  وجعلناها  العمليــات 
لألجنحة اخلاصة   كما طورنا جناح 

الثالســيميا في مستشفانا و هو 
مرض وراثي يصاب به األبناء من كال 
مورثتني  يحمالن  ألبوين  اجلنســني 
خللل جيني يتســبب باعتالل إنتاج 
الهيموكلوبــني ويكــون احتمــال 
بالثالسيميا  مواليد مصابني  اجناب 
بنســبة %25 البوين يحمالن سمة 
الثالســيميا و تزداد النســبة الى 
%50  اذا كان احــد االبويــن مصاباً 
يحمل  االخر  و  بالثالسيمياالكبرى 
ســمة الثالســميا وقــد أعطينا 
أهتماما كبيــرا لهذا اجلناح ليقدم 
ولدينا  أيضا  مميز  خدماته بشــكل 
مشاريع أخرى لتطوير مستشفانا .

معدل الوالدات القيصرية في 
أنحاء العالم 

وفــي متابعــة ملعــدل الــوالدات 
القيصرية فــي أنحاء العالم تؤكد 
التقاريــر التي تنشــرها وســائل 
إلى مســتويات  تصل  انها  األعالم 

مثيرة للقلق في بعض الدول.
 فبحسب دراســة حديثة ارتفعت 

عمليات الوالدات القيصرية بشكل 
كبيــر في العديد مــن دول العالم 
بهذا  أطبــاء مختصــون  ويقــول 
التدخل  إلــى  اللجوء  إن  الصــدد  
اجلراحي يكون غيــر مبرر في كثير 
 ، األحيــان وحتى فتــرة قريبة  من 
وكانت إحصائيات منظمة الصحة 
ارتفاع نسبة  ان  إلى  العاملية تشير 
اجلراحة القيصرية بني حاالت الوالدة 
عن 15 فــي املئة يُعد اســتعماال 

مفرطا للجراحة.
اعتمادا  إن هناك  الدراســة  وقالت 
أكثر مــن املطلوب علــى اجلراحة 
القيصرية التي من املفترض اللجوء 
إليها حال تعثر الوالدة الطبيعية ، 

في أكثر من نصف دول العالم .
وحثت الدراســة مسؤولي الرعاية 
على  وأسرهم  والنســاء  الصحية 
اختيــار الــوالدة القيصرية عندما 
فقط  إليها  هنــاك حاجــة  تكون 
وألســباب طبية كما طالبت مبزيد 
والتدريــب من أجل  التعليــم  من 
املتعلقة  اخملــاوف  مــع  التعامــل 

بعملية الوالدة بصفة عامة.

وعن مخاطر الوالدة القيصرية
الــوالدة القيصرية ميكــن أن تنقذ 
حياة األم واملولود على الســواء إذا 
كان اجلنني، على ســبيل املثال، في 
وضع غريب داخل الرحم، أو إذا حدث 

تعثر في اخملاض.
أســتاذة  وقالــت جني ســوندول، 
العلوم االجتماعية وصحة املرأة في 
جامعة كينغز كوليدج لندن وأحد 
الدراسة،  املشاركني في إعداد هذه 
إن اخملاطر التي تواجــه األم واجلنني 
من الوالدة القيصرية تنقســم إلى 
نوعني؛ مخاطر قصيرة األجل وأخرى 

طويلة األجل.
وأضافت ان عملية التعافي من آثار 
بالتعقيد  تتسم  القيصرية  الوالدة 
إلى تشوهات  وتؤدي  لألم،  بالنسبة 
بالنزيف،  الرحم، وهو ما يرتبط  في 
والنمو غير الطبيعي للمشــيمة، 
واحلمل خــارج الرحم، وموت اجلنني، 
والــوالدة املبكرة، وذلــك في مرات 

احلمل التالية للوالدة القيصرية.
وشددت على أهمية ضرورة االنتباه 
برغم ضآلتها،  التــي  اخملاطر  لهذه 
قد تشــكل خطرا كبيرا على األم 

واجلنني في مرات احلمل التالية.
 وأشــارت إلى أن تعرض األم واجلنني 
يــزداد كلمــا تكرر  لهــذه اخملاطر 
قيصرية جديدة  لوالدة  األم  خضوع 
وقالــت إن هناك أدلــة ظهرت في 
الفترة األخيرة على أن هناك مخاطر 
واحلالة  بالهرمونات،  تتعلق  صحية 
واإلجراءات  والبكتيريــا،  البدنيــة، 
الطبية املتبعــة التي قد تنتج عن 
الــوالدة القيصرية، والتي قد تقلب 
احلالة الصحية لألم واجلنني رأســا 

على عقب.
وأكدت أنه برغم عــدم نيل اخملاطر 
طويلة األجل لهــذا اإلجراء الطبي 
تتضمن  القصير  املدى  فإن مخاطر 
تغيــرات في تطور اجلهــاز املناعي 
قد تــؤدي إلى اإلصابــة بأمناط من 
أنواع  وتغييــر  والربو  احلساســية 

البكتيريا املوجودة في املعدة .

مديرة مستشفى البصرة للنسائية واألطفال تكشف عن  أسباب 
ارتفاع معدالت الوالدات القيصرية لألعوام الماضية والعام الحالي 

بإنتاج تجاوز )4( ماليين طن للعام الحالي

يعود سبب الكثير 
من حاالت الوالدات 

القيصرية الى 
وجود عمليات 

قيصرية سابقة 
قد أجريت للحامل 
خالل حملها األول 
أو الثاني أو لوجود 

عقم لدى المرأة 
ومضت عدة 

سنوات على عدم 
انجابها

االربعاء 13 تشرين الثاني 2019 العدد )4290(

كي كارد تؤكد 
التزامها بالخدمات 

وتطويرها

االسمنت العراقية تحقق إيرادات بلغت 133 مليار دينار

النهرين تنظم ندوة 
عن برامج السالمة في 
المختبرات التعليمية

بغداد - خاص 
قال مصدر مســؤول في شــركة كــي كارد ان 
الشــركة تواصــل تقدمي خدماتهــا الى جميع 

املستفيدين من دون استثناء .
الى ذلــك اكد عضو منتدى بغــداد االقتصادي 
جاســم العــرادي ان دعــم الشــركات احمللية 
التي حتقــق جناحــات تالمس حاجــة املواطن، 
امــر في غاية األهمية ، ولفت الى ان الشــركة 
تواكب التطورات التي يشــهدها ميدان الدفع 
االلكتروني وتعمل على تبنيها محليا وبالشكل 

الذي يخدم اقتصاد العائلة واالقتصاد الوطني.
الى ذلك اشــار  مصدر في الشــركة الى انها 
توفر آالف فرص العمل املباشــرة وغير املباشرة 
الى شــريحة واسعة من الشــباب، ومع تطوير 
دائرة اخلدمة تتسع فرص العمل التي تقدم الى 

اجلمهور . 

  بغداد – الصباح اجلديد 
كشــف مدير عام الشركة العامة 
املهنــدس  العراقيــة  لالســمنت 
حسني محسن اخلفاجي عن ارتفاع 
سقف اإلنتاج لهذا العام إلى أكثر 
من )4( ماليني طن في جميع معامل 
الشركة وبقيمة بلغت )133( مليار 

دينار .
وقال مديــر عام الشــركة أن هذه 
واملبيعات  اإلنتاجيــة  التحققــات 
املدروسة في  نتيجة اخلطط  جاءت 
ومن خالل  واملبيعــات  اإلنتاج  زيادة 
ملعامل  والتأهيل  الصيانــة  أعمال 
الشــركة التي وضعت لها سقوف 
زمنية محددة اســتطاعت مالكات 
الزمن  أن تسابق  الشركة مبعاملها 
وتتخطــى مراحــل إجنــاز التأهيل 
والصيانة بأقل مما قدر لها من وقت 

وتكاليف.
وأكد اخلفاجي أن األهداف الرئيسة 
للشــركة هي زيادة اإلنتاج وتقليل 
الكلــف للوصول بهــذه الصناعة 
العريقة والرائدة إلى قوة اقتصادية 
رافــدة للدخل القومي واالســهام 
في تنويــع مصادر الدخــل بعد أن 
العراقية  االسمنت  معامل  متكنت 

وبالتعاون مع معامل القطاع اخلاص 
من حتقيــق االكتفاء الذاتي وإيقاف 
هدر )600( مليون دوالر سنوياً كانت 
تذهب في اســتيراد االسمنت من 

بداية  دول اجلوار قبل منع استيراده 
عام 2016.

واشــار املدير العام إلــى أن معامل 
الشــركة البالغ عددها )18( معمال 

موزعــة مــن البصرة إلــى نينوى 
قــد تعــرض )9( منها إلــى الدمار 
التي  احملافظات  في  وقوعها  نتيجة 
احتلها داعش اإلرهابي واستطاعت 
الشــركة من إعادة خمــس منها 
وتسعى  قياسي  بوقت  اخلدمة  إلى 
الســتكمال إعادة األربعة املتبقية 
الشركات  مع  بالتعاون  اخلدمة  إلى 
املســتثمرة لتلــك املعامــل قبل 
احداث 2014 من خالل ابرام مالحق 
عقود مــع تلك الشــركات وقد مت 

املباشرة في أغلبها.
يذكر أن صناعة االسمنت من أهم 
الصناعــات االســتراتيجية احمللية 
حيث تتمتع هذه الصناعة بسمعة 
جيدة ال ينافسها أي صناعة مماثلة 
في محيط العراق اإلقليمي بتجارب 
مختبريــة وميدانيــة داخل وخارج 
البلد لتاريخهــا العريق املمتد إلى 
أكثر مــن ثمانني عــام تراكمت به 
اخلبــرات وتوارثتها، إضافًة إلى توفر 
أجود املواد األولية في مختلف أنحاء 
البالد من حجــر الكلس وغيره مع 
وجود )26( معمال إلنتاج االســمنت 
بقطاعيه العام واخلاص موزعة في 

جميع أنحاء العراق.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمت اللجنــة اجلامعية املركزيــة في كلية 
التقنيــات االحيائيــة بجامعــة النهرين  ندوة 
عن برنامج الســالمة في اخملتبــرات التعليمية 
مبشاركة مســؤولي اخملتبرات واملهتمني بشؤون 
السالمة واالمن في قطاعات الكيمياء واألحياء 

واالشعاعات النووية في تشكيالت اجلامعة.
وتهــدف الندوة الى نشــر مفاهيــم التوعية 
والتدريب عن برنامج السالمة واالمن في اجملاالت 
ذات االختصاص واالعداد لتدريب املنتسبني حول 
حاالت الطوارئ في اخملتبــرات وتلبية متطلبات 

احلماية الفردية واجلماعية داخل احلرم اجلامعي.
وتطرقــت النــدوة الى تنفيذ برامج الســالمة 
واالمــن في اخملتبــرات التعليمية وطــرق توفير 
مستلزمات العمل بسالمة االمان في اخملتبرات 
وحتديد سبل ودليل االعمال للنشاطات اخملتبرية 
الــى حتقيق طــرق عمل  وتوحيدهــا للوصول 

قياسية وموحدة لعموم اخملتبرات في اجلامعة.
علــى صعيد متصل نظم قســم الهندســة 
االلكترونيــة واالتصاالت في جامعــة النهرين، 
ورشــة عمل عــن التطبيقــات الهندســية 
ملنظومات املرشــحات املتكيفة، مبشاركة عدد 

من الباحثني .
وتهدف الورشة الى تعريف اخملتصني في األقسام 
الهندسية من حملة الشــهادات بالتطبيقات 
الهندســية العمليــة ملنظومات املرشــحات 

املتكيفة في احلياة العامة.
الورشة شرح طريقة استعمال هذه  وتضمنت 
املنظومات في تطبيقات حقيقية متعددة ميكن 
تصنيفها علــى وفق األطر العامــة في حتديد 
وتشــخيص املنظومات ومنذجة املنظومات في 
تهذيــب اإلشــارات وتخمني او توقع االشــارات 

وطرح وحذف التشويش. 
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بغداد _ الصباح الجديد :

املنتجات  توزيع  خصصت شــركة 
النفطية حصة شــهرية مجانية 
للعاتالت  األبيــض  النفــط  مــن 
النازحة املتواجــدة ضمن اخمليمات 
املتواجــدة فــي محافظتي نينوى 
وكركــوك اضافــًة الــى اخمليمات 
املتواجــدة في محافظــات اقليم 
كردســتان لغرض تذليل صعوبات 
العيــش وتوفير اخلدمــات ومراعاًة 
للظروف اإلنســانية وكذلك لقرب 

حلول فصل الشتاء.
وقال وكيل مديرعام شــركة توزيع 
املنتجات النفطية حسني في بيان 

تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ان” احلصــة اخملصصة للنازحني من 
مادة النفط األبيض بلغت )200( لتر 
لكل عائلة نازحة مجاناً بواقع )50( 
لترا شــهرياً يتم دفع أقيامها من 

حسابات اللجنة العليا لإلغاثة”.
واشــار وكيل املدير العــام الى أن” 
تلــك الكميات يتــم جتهيزها من 
خالل جلان مشــتركة من مالكات 
والتفتيشــية  التوزيعية  الفــروع 
التابعة للشركة في تلك احملافظات 
مع ممثلــي وزارة الهجرة واملهجرين 
احملليــة  االدارة  مــع  وبالتنســيق 

للمنطقة”.
وأوضح طالب ان” الشركة إعتمدت 
التجهيــز مــن مصفــى كار وفي 
حالــة عجزه تعتمد مســتودعات 

كركوك في تأمني حصة مخيمات 
إضافًة  ودهــوك  أربيل  محافظتي 
بازيــان وفي  الى إعتمــاد مصفى 
حال عجزه يتم اعتماد مستودعات 
حصة  تأمــني  لغــرض  كركــوك 

مخيمات السليمانية”.
من جهته بني مدير هيئة التجهيز 
احسان غامن أن” اللجنة املؤلفة قد 
حددت آلية مناسبة لتوزيع النفط 
األبيــض على النازحــني من خالل 

محطة حكومية ، 
وكالء جوالــني ، ســيارات مــزودة 
بعدادات نظاميـــة ، حيث يتـــم 
تزويـــد اللجنــة بتقاريــر نصف 
بالكميات  وشهريـــة  شهريـــة 
اجملهـزة الـــى اخمليمات التي حتتوي 
علـــى أعـــداد العائالت لضمـان 

حتقيـــق العـدالـــة فــي عملية 
التوزيع”.

الشركـــة  أن”  الهيئة  مدير  واكد 
تأخذ على عاتقها تذليل كل أعبـاء 
النزوح قدر تعلق االمر بها وتتمنـى 
انتهاء هذه االزمة بأسرع وقت ممكن 
وعودة العائالت النازحة الى مدنها 

االصلية”.
يذكــر ان وزارة النفط ومن خـــالل 
شركة التوزيع مستمـرة بتجهيـز 
من  للنازحني  النفطيــة  املنتجات 
خـــالل وضع خطـــط جتـهيزيـة 
ظـل  فـــي  إحتياجاتهم  لتغطية 
يواجهونـه  الذي  اإلنساني  الظرف 
مــن أجــل مساعدتهـــم علــى 
العـودة الى احليـاة الطبيعيـة فـي 

مدنهـم الـمحررة. 

تقرير

المنتجات النفطية تخصص 50 لترًا شهريًا من النفط األبيض للعائالت النازحة

الدكتورة مديرة مستشفى البصرة للنسائية واألطفال تتحدث ملراسل ) الصباح اجلديد(

تجمع اعالميو المواطنة والتعايش  السلمي يشرع بأول 
استبيان أكاديمي يترجم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير

قريبًا »الصباح الجديد« تنشر نتائجه

بغداد - خاص
املواطنة  اعالميــو  جتمع  باشــر 
والتعايــش الســلمي ومن خالل 
فرقه الشبابية بتوزيع  استمارات 
االستبيان       ) االول ( في ساحة 
التحرير والــذي يختص باخليارات 
الدســتوري  للتعديل  املطروحة 
املزمــع تنفيذه خالل االســابيع 

املقبلة من قبل مجلس النواب .
وقــال رئيس التجمــع امير علي 
احلسون ان التجمع سيكون احد 
ابرز حلقــات الوصل املوثوقة بني 
باالصالح  املطالبني  املتظاهريــن 
احلقيقي وغيــر اجملزأ وبني اقطاب 
الطبقــة السياســية التي من 
الواضح ان اغلبهم يســعون الى 
إعطاء اقــل ماميكن من التنازالت 
احلزبية  الســطوة  تكبــح  التي 
امبراطوريات  تشكل  باتت  والتي 
متنازعة علــى مصاحلها اخلاصة 
الدولة وتتحكم بالسلطة  داخل 
واملــال والســالح حتــت عناوين 
مختلفة بأسم املذهب والقومية 

والدولية  االقليميــة  والتبعيــة 
وحتركت بعيــداً االنتماء الوطني 
املطلوب كما  اشار  التجمع  الى 
ستكمل  والتحليل  العد  جلان  ان 
احصاء اخليارات نهاية االســبوع 
اجلــاري العطــاء اول نتائج تعبر 
عن املواقف واملطالب التي يرغب 
تنفيذها املتظاهرون في ســاحة 

التحرير  
وبني اعضاء التجمع ان االستبيان 
ســوف  يجمــع مطالــب واراء 
املتظاهرين فــي بقية احملافظات 
وســنكون  مقبلــة  كخطــوه 
احــد منابــر التعبير عــن ارادة 
الرافضني  السلميني  املتظاهرين 
احلالي  السياسي  الواقع  ملساوئ 
، كما اكدوا انهم ســيتواصلون 
بعرض خطواتهــم اول بأول على 
املرجعية الرشيدة اضافة لعموم 
النقابــات  واالوســاط الثقافية 
تطالب  التي  واالعالمية  والفنية 
بتعزيز صوت الوطن واملواطنة في 

العراق.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن الرئيس األفغاني أشــرف غني امــس الثالثاء أّن 
السلطات ستفرج عن ثالثة ســجناء كبار من حركة 
طالبان، فيما تتواصل احملادثات إلطالق ســراح أستاذين 
جامعيني اختطفهما مســلحو احلركة املسلحة في 

العام 2016.
ومن بني الســجناء الثالثة انــس حقاني، املوقوف منذ 
العام 2014 وشــقيق نائب زعيم حركة طالبان وقائد 

شبكة حقاني حليفة حركة طالبان.
وقــال غني في إعالن في قصر الرئاســة »قررنا اإلفراج 
املشروط عن ثالثة من سجناء طالبان الذين مت اعتقالهم 
خارج البالد مبساعدة شركائنا الدوليني ومت احتجازهم 
في ســجن باغرام لدى احلكومة األفغانية منذ بعض 
الوقت«. ولم يشر غني ملصير األستاذين وهما أسترالي 
وأميركي أو متى سيتم إطالق سراحهما، لكّنه قال إّن 

»صحتهما تتدهور وهما في قبضة اإلرهابيني«.
وأضاف أن إطالق ســراح األستاذين »سيمهد الطريق« 
إلطالق محادثات مباشــرة غير رســمية بني حكومته 

وطالبان التي رفضت مرارا التفاوض مع إدارة غني.
وقال غني، الذي أحاط به كبار مستشــاريه األمنيني، 
إّن قرار اإلفراج عن ســجناء طالبان الثالثة كان »صعبا 
للغايــة وضروريــا«. واختطف مســلحون يرتدون زيا 
عسكريا في اب 2016 أستاذين من اجلامعة األميركية 
في أفغانستان في قلب كابول. والحقا ظهر األميركي 
كيفن كينغ واألســترالي تيموثي ويكس في شــريط 
فيديــو لطالبان في مظهــر هزيل، وقال املســلحون 
إّن كينغ فــي حالة صحية ســيئة. افتتحت اجلامعة 
األميركية النخبوية في أفغانســتان في العام 2006 
وجذبــت عددا من أعضــاء هيئة التدريــس من الدول 
الغربية. ورفضت ســفارتا الواليات املتحدة وأستراليا 
في كابول اإلدالء بتعليق فــوري، كما رفضت اجلامعة 

األميركية أيضا التعليق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
انضم موظفو املصارف، وشــركتي االتصاالت اخللوية 
لالحتجاجات فــي لبنان معلنــني إضرابهم، في وقت 
ينتظر اللبنانيون حوارا متلفزا مع الرئيس ميشال عون، 

يتحدث فيه عن آخر املستجدات.
وبينمــا اعتصم موظفو شــركة »ألفــا« أمام مبنى 
الشــركة فــي منطقة ســن الفيــل، بــدأ موظفو 
الشركتني املشغلتني في قطاع اخللوي إضرابا مفتوحا، 
وتوقفتا عن العمل في املراكز الرئيســية للشــركتني 
وفــي كل املناطق.   وقال رئيس احتــاد نقابات موظفي 
املصارف جورج احلاج، إنه رغم اإلضراب، إال أنه ســيتم 

تزويد أجهزة الصراف اآللي بالنقود الالزمة.
وأفاد مراسلنا في لبنان بأن معظم املدارس واجلامعات 
أعلنت اإلضراب، تزامنا مع دعــوات لتظاهرات طالبية 
حاشــدة في مختلــف املناطق. كمــا انضم أصحاب 
محطات الوقــود إلى احملتجني، حيــث اعتصموا أمام 
شــركة تســليم احملروقات في مراكز اجليــة والدورة 
احتجاجــا على  وطرابلــس،  وعمشــيت  والضبيــة 
تســليمهم احملروقات بالدوالر، مطالبني تســليمهم 
اللبنانيــة. وأفادت الوكالــة الوطنية لإلعالم  بالليرة 
بأن عددا من احملتجني أغلقوا منذ الســاعة السادسة 

صباحا املداخل املؤدية إلى قصر العدل في بيروت.
وجتمــع عــدد مــن الطــالب أمــام وزارة التربية في 
األونيسكو-بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى األمنية.

وفــي منطقة املنت األعلــى وعاليه، أقفلــت املدارس 
الرســمية واخلاصة واجلامعــات أبوابها اليــوم، إال أن 
الطريــق الدولية في منطقة عاليه ســالكة في كل 
االجتاهــات. أما في صيــدا جنوب لبنان، فلم تشــهد 
املدينــة أي قطــع للطرقــات، فيما أغلقــت املدارس 
واجلامعات واملصارف أبوابهــا، وعمد عدد من احملتجني 
ليال إلى وضع ملصقات على عدادات وقوف الســيارات 

Park Meter تدعو إلى عدم الدفع.
وفي مدينة صور ومحيطهــا، أغلقت املصارف أبوابها 
أمــام الزبائن، كما أقفلــت املدارس الرســمية، فيما 

شهدت بعض املدارس اخلاصة يوم تدريس عاديا.
شماال، قطع احملتجون طريق عام حلبا بالكامل بعوائق 
حديديــة وإطارات وأتربة، منذ الســاعة الرابعة فجرا، 
كما قطع احملتجون الطريــق البحرية في البحصاص، 

مقابل شركة قاديشا للكهرباء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكر خبراء باألمم املتحدة يراقبون 
تنفيذ العقوبــات على ليبيا أن 
األردن واإلمارات وتركيا انتهكت 
مــرارا حظر الســالح املفروض 
على ليبيا وأن من »املرجح جدا« 
أن طائرة أجنبية مســؤولة عن 
احتجاز  مركز  على  مميتة  ضربة 

مهاجرين.
واتهــم تقرير للجنــة عقوبات 
الدولي  األمــن  مبجلــس  ليبيا 
كذلك الســودان ورئيس قواته 
السريع، محمد حمدان  للدعم 
دقلو املعروف باســم حميدتي، 
بانتهاك عقوبــات األمم املتحدة 
بنشــر ألف جندي سوداني في 

ليبيا.
ولم تــرد بعثــات األردن وتركيا 
والسودان لدى األمم املتحدة بعد 
على طلب مــن رويترز للتعليق 
علــى االتهامــات الــواردة في 

التقرير الســري الذي من املقرر 
الكشف عنه الشهر املقبل.

وكتــب خبــراء األمم املتحــدة 
)مــواد  »نقــل  املســتقلون 
عســكرية( إلــى ليبيــا حدث 
بصــورة متكــررة وأحيانا على 
أدنــى مراعاة  نحو ســافر دون 

لاللتزام باإلجراءات العقابية«.
وقالت ســفيرة اإلمــارات لدى 
نســيبة  النا  الدولية  املنظمة 
إنهــا ال ميكنهــا التعليق على 
اطالعها  لعــدم  التقرير  نتائج 
عليــه، لكنها قالــت إن بالدها 
بنظام  االلتــزام  متــام  ملتزمة 
قرارات  وجميع  ليبيــا  عقوبات 

مجلس األمن ذات الصلة.
وكان مجلــس األمن أصدر بيانا 
في متوز حــث فيه الدول األخرى 
على عــدم التدخل في الصراع 
الليبي أو التســبب فــي زيادة 
حدتــه، لكن من غيــر املرجح 

اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات 
تقرير  فــي  الواردة  العقوبــات 

خبراء األمم املتحدة.
وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما 
أطاحــت انتفاضــة ســاندها 
حلف شــمال األطلسي مبعمر 

القذافي في 2011.
وقتل آالف األشخاص في معارك 
2014 بني فصائل  متفرقة منذ 
والغرب. وســمح  الشــرق  في 
ومهربي  للمتشــددين  العنف 
بنشــاط،  بالعمل  املهاجريــن 
وأثــر على صناعــة النفط في 
ليبيا وقســم مؤسسات البالد 

الرئيسية.
وشــن قائد قوات شــرق ليبيا 
)اجليش الوطني الليبي( خليفة 
حفتر قبل سبعة أشهر هجوما 
الوطني  الوفــاق  حكومة  على 
قواتها  وعلى  دوليا  بها  املعترف 
في طرابلس. لكن احلرب تواجه 

جمودا في الوقت احلالي.
وكتب خبــراء األمم املتحدة في 
تقريرهــم »ال ميتلــك أي مــن 
الطرفــني القدرة العســكرية 
بشكل  النتيجة  حســم  على 

فعال لصاحله«.
ويتهم خبراء األمم املتحدة األردن 
واإلمــارات بتزويد قــوات حفتر 
باملواد العســكرية، والتي قالوا 
الوفاق  حكومــة  دفعــت  إنها 
الوطني إلى طلب املساعدة من 

تركيا.
»تلقــى طرفا  اخلبراء  وأضــاف 
ومعــدات  أســلحة  الصــراع 
عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلني 
غيــر ليبيــني وذلك فــي عدم 
العقوبات  إلجــراءات  امتثــال 

املرتبطة باألسلحة«.
وتركيــا  األردن  وقالــوا »قــدم 
بشــكل  األســلحة  واإلمارات 
نحو سافر  وأحيانا على  روتيني 

دون بــذل أي جهد يذكر إلخفاء 
املصدر... حــددت اللجنة أيضا 
مســلحة  جماعــات  وجــود 
قوات  لدعم  وسودانية  تشادية 
تابعة حلكومــة الوفاق الوطني 

واجليش الوطني الليبي«.
الســودان  التقريــر  ويتهــم 
1000 جندي  وحميدتي بنشــر 
سوداني في ليبيا في يوليو متوز 
حلراسة البنية التحتية احليوية 
من  قــوات حفتر  تتمكن  حتى 
التركيــز علــى هجومها على 

طرابلس.
وكانت ليبيا واحــدة من نقاط 
املغادرة الرئيســية للمهاجرين 
الذيــن يحاولــون الوصول إلى 

أوروبا. 
ويبلغ عــدد املهاجرين في ليبيا 
ألفــا. وكثيرا ما   640 حوالــي 
باملهاجرين  محملة  زوارق  تغادر 
الغربي  الشمالي  الساحل  من 

لليبيا، رغم أن عدد من يحاولون 
العبــور انخفض بشــدة منذ 

منتصف عام 2017.
وُقتل ما يربو على 50 شــخصا 
وأصيــب 130 آخــرون في غارة 
متــوز على  يوليو  فــي  جويــة 
مركز احتجــاز للمهاجرين في 

طرابلس.
وخلص خبــراء األمم املتحدة إلى 
أن من »املرجح جــدا« أن يكون 
نفذتــه طائرة  قــد  الهجــوم 
تســتخدم  حديثة  هجوميــة 
ذخائر دقيقة التوجيه »متلكهـا 
تعمـــل  عضو  دولة  وتشغلها 
علــى تقــدمي دعم مباشـــر« 

حلفتـر.
وقال التقريـر »حتتفظ اللجنـة 
بتحديـــد هذه الدولة العضـو 
حتـى تظهر أدلة أو صور ماديـة 
أخرى... وتـواصل التحقيـق فـي 

مالبسـات الغـارات اجلويـة«.

أفغانستان ستفرج عن 
ثالثة سجناء من طالبان 

لبنان.. انضمام موظفي 
المصارف واالتصاالت 

لالحتجاج

األمم المتحدة تتهم األردن واإلمارات وتركيا والسودان بانتهاك عقوبات ليبيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت تركيا أنها قامت بترحيل 
ثالثة أجانب مــن عناصر داعش 
االثنــني، كما تســتعد لترحيل 
أكثــر مــن 20 أوروبيــا بينهم 
فرنسيون وأملان الى البلدان التي 

وصلوا منها.
الغربية  الــدول  تركيا  وانتقدت 
مواطنيها  اســتعادة  لرفضها 
الذيــن انضموا إلــى تنظيم » 

داعش »
وذكــرت وزارة الداخلية التركية 
أنهــا قامــت بترحيــل مواطن 
أميركي وآخر دمنركي امس االول 
االثنــني، بينما أكــدت املانيا ان 

انقرة طردت أحد مواطنيها.
إال أنه لم يتضح مصير املواطن 
األميركــي إذ قالــت اليونان ان 
تركيا حاولت ترحيله عبر احلدود 

البرية املشتركة بينهما.
وذكرت الشــرطة اليونانية أنها 
رفضت دخول الرجل وأعادته إلى 
تركيــا. واظهرت صور لألميركي 
لفتــرة وجيزة بني  وهو محاصر 
حدود البلدين في وقت مبكر من 

االثنني.
وقالــت الــوزارة انه مــن املقرر 
ترحيل ســبعة مواطنــني أملان 
آخريــن اخلميس، بينمــا يجري 
فرنسيا،   11 ترحيل  على  العمل 
وايرلنديــني اثنني وأملانيني آخرين 

على األقل.
الســلطات  اكــدت  بدورهــا، 
الدمناركيــة اعتقــال املواطــن 
إلــى  وصولــه  لــدى  املرحــل 
أنه  مضيفة  االثنني،  كوبنهاغن 
سبق وحكم عليه بالسجن ملدة 

أربع سنوات في تركيا.
وزير  أعلــن  املاضي،  واألســبوع 
الداخليــة ســليمان صويلو أن 
في قبضــة تركيا 1200 جهادي 
الدولة  تنظيــم  مــن  أجنبــي 
 287 اإلســالمية وأنها أســرت 
خــالل عمليتهــا العســكرية 

األخيرة في شمال سوريا.
ولم يتضح مــا إذا كان املرحلون 

هذا األسبوع أسروا في سوريا أو 
في األراضي التركية.

وقال صويلو »نقول لكم اآلن إننا 
بدأت  إليكم.  بإعادتهم  سنقوم 

ذلك امس االول اإلثنني«.
وأضــاف في خطاب فــي أنقرة 
»ال مفــر مــن ذلك. سنرســل 
الدولة  تنظيــم  عناصر  اليكم 
االســالمية. افعلــوا بهــم ما 

شئتم«.
وفــي برلــني، أكــدت احلكومة 
ألملاني  تركيــا  ترحيل  األملانيــة 
وإبعاد سبعة  اإلثنني  االول  امس 

آخرين اخلميس وإثنني اجلمعة.
األملانية  اخلارجية  وزارة  وأفــادت 
أنه »من غيــر املؤكد بعد أنهم 

مقاتلون في داعش«.
لتنظيم  فندقا«  ليست  »تركيا 

الدولة اإلسالمية 
وقال مسؤول مطلع على امللف 
أنقرة  تعلن  الذين  األشخاص  إن 
نيتها فــي إبعادهــم »هم في 
معظمهم من النســاء اللواتي 
يعشــن في تركيا منــذ زمن أو 

وصلن مؤخرا إلى هذا البلد«.
وأكــد املســؤول انــه ســتتم 
شــخصا  ال11  محاكمــة 
مناقشات  ان  مضيفا  املبعدين، 
إذا كانت  لتحديــد مــا  جتــري 
أو  املدنيــة  املطــار  ســلطات 
التي ستتعامل  العسكرية هي 

معهم.
وخــالل عطلة نهاية األســبوع 
صرح مصدر فــي وزارة اخلارجية 
الفرنســية لفرانــس بــرس أن 
اجلهاديني غالبا ما تتم إعادتهم 

تركيا  مع  اتفاق  مبوجب  لفرنسا 
أبرم عام 2014 وأنه يعمل بشكل 
جيــد. وقال املصدر »يــت إبعاد 
إلى  بانتظام  وأسرهم  اجلهاديني 
فرنسا ويعتقلون لدى خروجهم 
من الطائرة. في معظم األحيان 
تتم العملية بسرية. ال يتم نشر 
النبأ أو يكشــف عنه في وقت 
الحق«. من ناحية اخرى، اصدرت 
محكمة هولندية حكما بوجوب 
اعــادة اطفال النســاء اللواتي 
انضممــن إلى تنظيــم الدولة 
البالد، ولكن ال  إلى  اإلســالمية 

يتعني اعادة امهاتهم.
الداخلية  وزارة  أكدت  برلني  وفي 
األملانية ان تركيا ستطرد عشرة 
أملان، وقالت ان بينهم ثالثة رجال 
)اثنتان على األقل  وخمس نساء 

كانتا في سوريا( وطفالن.
وذكــرت الوزارة انهــا »ال تعتزم 
األملان«  املواطنني  عودة  معارضة 
وأن السلطات ال تزال تتحقق من 

جنسياتهم وأسباب ترحيلهم.
وتأتي هذه اخلطوة بعد الهجوم 
الذي شنته تركيا الشهر املاضي 
على  على شمال شرق ســوريا 
الكردية  الشعب  وحدات حماية 
التــي كانــت تأســر اآلالف من 

عناصر داعش وأفراد عائالتهم.
وأعلنت تركيا أنها ستتولى أمر 
املناطق  في  األســرى  اجلهاديني 
التي استولت عليها من األكراد 
لكنها طلبت مساعدة أكبر من 

أوروبا.
ومن غير الواضح ما إذا ستتمكن 
الذين  اجلهاديني  إعادة  من  تركيا 

أسقطت عنهم جنسياتهم.
ورغــم أّنــه مبوجــب اتفاقيــة 
نيويــورك لعــام 1961 من غير 
اجلنسية من  القانوني ســحب 
الدول  العديد من  شخص، لكن 
مبــا فيها بريطانيا وفرنســا لم 
أثارت حاالت  وقد  عليها،  تصادق 
قانونية  معارك  أخيراً  ســجلت 

طويلة.
وجردت بريطانيــا أكثر من 100 
شخص من جنسيتهم بشبهة 
في  جهادية  جلماعات  االنضمام 

اخلارج.
وأثارت قضايا بارزة مثل قضيتي 
الشــابة البريطانية شــميمة 
بيغــوم وجاك ليتــس، إجراءات 
قضائية طويلة ونقاشا سياسيا 

حادا في بريطانيا.

في قبضتها 1200 منهم

تركيا تبدأ عملية ترحيل أجانب من عناصر داعش

ذكرت وزارة 
الداخلية التركية 

أنها قامت بترحيل 
مواطن أميركي 

وآخر دنمركي امس 
االول االثنين، بينما 

أكدت المانيا ان 
انقرة طردت أحد 

مواطنيها
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ذكــرت الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذرية امس االول االثنني أنها رصدت 
آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه 

السلطات في إيران.
وافــاد تقرير الوكالــة االحدث حول 
حصلت  الذي  النــووي  إيران  برنامج 
نســخة  برس على  فرانس  وكالــة 
منه ان »الوكالة رصدت آثار يورانيوم 
طبيعي من مصدر بشري في موقع 

لم تعلن عنه ايران للوكالة«.
وبريطانيا  واملانيا  فرنســا  وسارعت 
الى االعراب عــن »بالغ قلقها«خالل 
باريس  اخلارجية في  لــوزراء  اجتماع 
لبحــث اخــر التطورات فــي امللف 

النووي االيراني.
وأضاف التقرير انه كان من »الضروري 
إليران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة 

حلل املسألة بالسرعة املمكنة«.
ولم تكشف الوكالة عن اسم املوقع، 
اال ان مصــادر دبلوماســية ذكــرت 
سابقا ان الوكالة تطرح اسئلة على 
اسرائيل  ذكرت  مبوقع  تتعلق  طهران 
انه جرت فيه نشــاطات ذرية سرية 

سابقة.
وذكــرت مصــادر ان الوكالة اخذت 
عينات من املوقع في منطقة توركز 
ابــاد في طهران فــي الربيع املاضي، 
وأن ايران تباطــأت في تقدمي األجوبة 

لتفسير النتائج.
وأكــد التقرير كذلك أن إيران كثفت 
عمليات تخصيــب اليورانيوم حيث 
وصل مخزونها احلالي من اليورانيوم 
اخملصب الى ما يعادل 551 كلغم في 
حني أن الســقف احملــدد في االتفاق 
النووي املبــرم مع القوى الدولية في 

2015 هو 300 كلغم.
زيادة التخصيب 

وقال دبلوماسي يتخذ من فيينا مقرا 
اخملصب  اليورانيوم  إنتــاج  معدل  إن 
ارتفع بشكل كبير إلى أكثر من 100 

كلغم شهريا وميكن أن يرتفع أكثر.
خلطر  النــووي  االتفــاق  ويتعــرض 
انســحاب  منذ  املتزايــد  االنهيــار 
الواليات املتحــدة منه العام املاضي 
واعادة فرضها عقوبات على طهران.

ومنــذ أيار ، انتهكت إيــران تدريجياً 
فــي  عليهــا  املنصــوص  احلــدود 
االتفاقيــة، بينما تؤكد أنها ميكن أن 
توقف ذلك إذا قدمت األطراف األخرى 
العقوبات  تأثيرات  لتخفيف  صفقة 

األميركية.
ومع ذلك، ورغم اعالن إيران األسبوع 
بتخصيب  اآلن  تقــوم  بأنها  املاضي 
اليورانيوم إلى خمسة في املئة، اكد 
التقريــر إن أعلى مســتوى مت رصده 

كان %4,5، وهــي نســبة أعلى من 
اتفاق  املنصوص عليهــا في   3،67%

عام 2015.
في بيان مشترك، حض الوزراء »إيران 
علــى التراجــع عــن كل اإلجراءات 

اخملالفة« لالتفاق الدولي املبرم بشأن 
النووي االيراني الذي انســحبت منه 
قال  باريس،  وفــي  املتحدة.  الواليات 
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا واملانيا 
في بيان امس االول االثنني »نشــعر 

األخيرة  اإلعالنــات  إزاء  بالــغ  بقلق 
إليران املتعلقة باســتئناف أنشطة 
تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، 
كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة في تقريرهــا الصادر في 11 

نوفمبر«.
واضافوا »يخالف حترك إيران األحكام 
الواضحة الــواردة في االتفاق النووي 
حول موقع فوردو وسيكون له عواقب 
خطيرة. إنه ميثل تســارعا مؤســفا 
لتراجع إيران عن التزاماتها في خطة 

العمل املشتركة الشاملة«.
وتابعوا »يتعني على ايران العودة دون 
تأخير للتنفيــذ الكامل اللتزاماتها 

مبوجب« االتفاق.
البيان »نحن على اســتعداد  وختم 
ملواصلــة جهودنــا الدبلوماســية 
لتهيئــة الظروف واملســاعدة على 
خفض التصعيد في الشرق األوسط 
من أجل احلفاظ على السالم واألمن 
الدوليــني. لقد أصبحت هذه اجلهود 
أكثر فأكثر صعوبة في اآلونة األخيرة 

بسبب تصرفات ايران«.
وكان وزيــر اخلارجيــة االملاني هايكو 
ماس املح قبل االجتماع الى إمكانية 
تفعيــل آليــة لتســوية املنازعات 
مبوجــب االتفاق، ما ســيفتح اجملال 

أمام جتديد عقوبات االمم املتحدة على 
طهران.

وتابــع »نحــن قلقون جــدا بعد أن 
الحظنــا وجود نشــاطات تخصيب 
يورانيــوم إضافية، لــم تكتف ايران 
بعــدم اإلعالن عنها بــل انها تعمل 

على تنفيذها«.
وقال الوزير االملاني »نريد اإلبقاء على 
العودة  ايران  وعلــى  النووي،  االتفاق 
الى التقيــد بالتزاماتها، وإال فنحن 
نحتفظ بحق استخدام كل اآلليات 

املوجودة في االتفاق«.
وقــال مصدر أوروبي قبــل االجتماع 
ان »نافــذة الفرص خلفض التصعيد 
تضيق بشــكل خطير«، واصفا قرار 
إعــادة التخصيــب في فــوردو بأنه 

»خطير لعدة أسباب«.
وأعــرب املصــدر عن قلقــه من أن 
الوقت الالزم إليــران للحصول على 
املواد االنشطارية كان قد أبقي عند 
12 شــهرا على األقل اثنــاء التزام 
االيرانيــني باالتفاق، إال أن هذا الوقت 

»لم يضيق بشكل جدي«.
وأكــدت إيــران دائمــاً أن برنامجها 
النووي ســلمي، وأن امتالك أسلحة 
للمبادئ  مخالفــا  ســيكون  نووية 

اإلسالمية.

تقرير

رصد »آثار يورانيوم« في موقع لم تعلن عنه ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية
لبحث اخر التطورات في الملف النووي االيراني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أُغلقت البنوك واملــدارس في لبنان 
بدايــة موجة  الثالثاء مــع  أمــس 
اضطرابــات جديدة وســط جهود 
سياسية عاجلة لتشكيل حكومة 
جديدة تنتشل البالد من أسوأ أزمة 
اقتصاديــة منذ احلــرب األهلية بني 

عامي 1975 و1990.
البنوك  وقال قيادي نقابــي إن أفرع 
نتيجة مخاوف  من جديــد  أُغلقت 
الذين  العاملــني  بشــأن ســالمة 
بسحب  يطالبون  عمالء  يخشــون 
أموالهــم ومحتجــني جتمعوا عند 
البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو 

نصف أيام شهر تشرين األول.
وتؤجــج االحتجاجــات غضب جتاه 
التي  لبنــان  النخبــة احلاكمة في 
أنها  واســع  نطــاق  يُعتقــد على 
عاصرت تفشــي الفساد في الدولة 

على مدار عقود.
املال  البنوك ملنع نزوح رأس  وتسعى 
بفرض قيــود على ســحب الدوالر 

والتحويالت للخارج.
وقال جورج احلاج رئيس احتاد نقابات 
موظفــي مصارف لبنــان إن االحتاد 
يســعى لالجتمــاع مــع جمعية 

مصــارف لبنان التخاذ قرار بشــأن 
كيفية العمل معا حلل القضية كي 
ال يتعرض موظفو البنوك ملضايقات.

اآللي  الصــرف  أن ماكينات  وتابــع 
سُتزود بالنقد كي ال يشعر املودعون 

بأن اإلضراب عقاب لهم.
قال حاكم مصرف لبنان يوم االثنني 
نة، وإن لدى  إن الودائع املصرفية مؤمَّ
على حفظ  القــدرة  املركزي  البنك 
املربوطة  اللبنانية  الليرة  اســتقرار 

بالدوالر.
وأبلغ رياض ســالمة مؤمترا صحفيا 
نقله التلفزيــون أن فرض قيود على 
حركة رؤوس األموال غير وارد وأنه لن 

يكون هناك خفض لقيمة الودائع.
وأُغلقت املدارس أمس الثالثاء، وأعلن 
وزير التعليم القرار يوم االثنني وقال 
إن الســبب هي الدعــوات إلضراب 
أوســع نطاقا واحتراما حلق الطلبة 

في التعبير عن رأيهم.
وانزلــق لبنان إلــى اضطراب عميق 
17 تشرين األول عندما اندلعت  في 
موجة احتجاجات غير مسبوقة في 
البالد تســببت في استقالة  أرجاء 
رئيس الوزراء ســعد احلريري في 29 

تشرين األول.
في السياق، طال لهيب التظاهرات 
اللبناني  بالشــارع  تعصــف  التي 

املواطنني،  حيــاة  شــهر  نحو  منذ 
املعيشية،  ظروفهم  تدهورت  الذين 
الصعبــة أصــال، وكانــت العملة 
»الليرة« في مقدمة الضحايا، األمر 
الذي تسبب في ارتفاع األسعار على 

نحو الفت.

الــدوالر عــن  ومنعــت املصــارف 
املودعــني، ووفره صرافــون احتكروا 
عمليــات بيعه وشــرائه بأســعار 
تخضع للعــرض والطلب والظروف 

السياسية.
ووصل سعر صرف الدوالر في السوق 

املوازي الى  1800 ليــرة، في مقابل 
سعره الرســمي في املصارف 1500 

ليرة لبنانية.
وجتلت أولى انعكاســات أزمة سعر 
الصرف فــي قطاعات حيوية هددت 
باإلضــراب مرارا كقطــاع احملروقات 

واألدويــة،  القمــح  ومســتوردي 
املستوردون  تكبدها  خسائر  بسبب 
لشــرائهم الدوالر بأسعار مرتفعة، 

لتسديد فواتير بضائعهم.
وســارع مصرف لبنــان املركزي إلى 
احتواء األزمة ووعد بفتح اعتمادات 
مصرفية تؤمن ملستوردي هذه املواد 
احليوية الدوالر  بالســعر الرسمي، 
في حني ترك املســتوردون في مهب 

رياح أسعار السوق املوازي.
أزمة غالء  اليوم فــي  البالد  ودخلت 
االســتهالكية  املواد  فــي  مفاجئ 
بسبب رفع التجار أسعار بضائعهم 

التي يشترونها بالدوالر.
ويقــول األســتاذ اجلامعــي خليل 
جبــارة إن التجــار يحّملــون البوم 
املستهلكني فرق سعر صرف الدوالر 

ليحافظوا على أرباحهم.
وإذ قّدر جبــارة أن نســبة االرتفاع 
تتراوح بني 10 و20 في املئة، لفت إلى 
أن جشع العديد من التجار دفعهم 
لرفع أســعار مواد مت استيرادها قبل 

بدء األزمة.
الــدوالر  صــرف  ســعر  يعتبــر  وال 
ســببا وحيــدا الرتفاع أســعار املواد 
الدولــة  فموازنــة  االســتهالكية. 
لعام 2019 تضمنــت ضرائب جديدة 
ومتشــعبة على مواد اســتهالكية 

عدة.
وزادت املوزانة 3 في املئة على كل املواد 
املســتوردة، وفرضت رســوما نوعية 
تراوحــت بــني 3 و25 فــي املئة على 
البضائع التي تنافس منتجات محلية 
الصنع، حتت عنــوان حماية الصناعة 

احمللية.
وتتشعب أسباب األزمة مع اإلجراءات 
االســتثنائية التــي بــدأت املصارف 
اللبنانيــة بتنفيذها ومنع التحويالت 
املالية إلى خارج لبنان، ما حّد من قدرة 
التجــار على حتويل املبالــغ املطلوبة 
لســداد فواتير بضائعهم، أو تقليص 
كمياتها لتناســب حجم التحويالت 

املسموح بها.
وأكد رئيس جمعية حماية املستهلك 
في لبنــان زهير برو أن فــرق اجلمعية 
رصــدت ارتفاعــا كبيرا في أســعار 
كان  االســتهالكية  املواد  من  الكثير 
بينهــا: خضار: 27 في املئــة، فواكه: 
2 في املئــة، حلوم: 7 في املئــة، ألبان 

وأجبان: 3 في املئة.
وشــهدت مناطــق عدة فــي لبنان 
ارتفاعا في ســعر كيس اخلبز، قبل أن 
يقوم املواطنون بتقدمي شــكاوى ضد 
التجار والتأكيد على أن سعر الربطة 
محدد في ظل دعــم الدولة للقمح 

املستورد.

تقـرير

لبنان: المصارف مغلقة بسبب اإلضراب
ارتفاع أسعار المواد االستهالكية يفاقم معاناة مواطنيها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصل ســعر صرف العملة السورية انخفاضه 
في تعامالت الســوق الســوداء، ليتجاوز شراء 
ومبيع الدوالر أمس مســتوى 680 ليرة للدوالر، 
وذلك خالفا لتوقعات رجال األعمال هبوطه إلى 

ما دون 500 ليرة.
وســجلت الليرة الســورية خــالل األزمة أدنى 
مســتوياتها على اإلطالق منذ استقالل البالد، 
وفــي ما يلي رســم بياني يظهــر منحى تطور 
العملة السورية في السوق السوداء خالل العام 

املاضي:
وجاء هذا الهبوط خالفا لتوقعات قطاع األعمال، 
الذي توقع انخفاض الدوالر إلى مســتوى الـ500 
ليرة حيث أعلن عن تأسيس صندوق خاص لدعم 

العملة السورية.
وبدأ ســعر الليرة في التحســن في البداية، إال 
أنه توقف قبل 3 أسابيع عند 603 ليرات للدوالر، 
دون أي تغيير، وســط أحاديث عن توقف املبادرة 

بشكل غير معلن.
ووفقا ملــا ذكرته صحيفة »الوطن« فإنه لم يعد 
هناك أي نشاط يذكر في املبادرة، مع تعليق منح 
متويل االستيراد بسعر املبادرة، أي بأقل من سعر 

السوق السوداء.
عضو مجلس إدارة غرفة جتارة دمشــق حســان 
عزقول نفى ما يشاع عن توقف املبادرة، مؤكدا أن 
ما جرى هو تعليق عملية التمويل فقط بشكل 
مؤقــت، نظرا ألن مصرف ســوريا املركزي يعمل 
على تعليمات تنفيذية جديدة ملنح التمويل عبر 

صندوق املبادرة، متوقعا صدورها قريبا جدا.

اسطنبول ـ رويترز:
أظهرت بيانات البنك املركــزي، أمس الثالثاء، أن 
ميزان املعامــالت اجلارية لتركيا ســجل فائضا 
أعلــى مــن املتوقع عنــد 2.48 مليــار دوالر في 
أيلــول بدعم من إيرادات الســياحة وعجز جتاري 

منخفض نسبيا.
وفي آب، بلغ الفائــض 2.684 مليار دوالر. وكانت 
توقعــات رويترز للفائض في أيلــول عند ملياري 

دوالر.
وبلغ فائض ميزان املعامالت اجلارية السنوي 5.9 
مليار دوالر فــي أيلول وكان متوســط توقعات 
رويترز في اســتطالع أُجرى األســبوع املاضي أن 
تســجل املعامالت اجلارية فائضا ســنويا مئة 

مليون دوالر على في نهاية 2019.
وتوقعت أنقرة أن يحقق ميزان املعامالت اجلارية 
فائضا مليار دوالر فــي 2019 مقارنة بعجز 27.6 

مليار في العام السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروســية  الفيدرالية  أعلنت هيئة اجلمــارك 
)حكوميــة( تراجع إيرادات البــالد من صادرات 
النفط 4 باملئة على أساس سنوي في الشهور 

التسعة األولى من 2019.
وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن إيرادات روسيا 
من صادرات النفط تراجعت إلى 90.435 مليار 
دوالر في الفترة بني كانون الثاني وأيلول 2019، 
في مقابــل نحــو 94 مليار دوالر فــي الفترة 

املقابلة من 2018.
وأضاف البيان أن حجم صادرات النفط الروسي 
ارتفعت بنســبة 3.3 باملئة على أساس سنوي 
خالل الشهور التسعة األولى من العام اجلاري 

إلى 197.603 مليون طن )1.383 مليار برميل(.
وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات النفط 
الروسي بنسبة 5.9 باملئة في ايلول املاضي إلى 
22.231 مليون طــن )155.617 مليون برميل( ، 
في حني تراجعت اإليرادات بنســبة 6.8 باملئة 
إلى 9.749 مليار دوالر، مقارنة بالشهر السابق 

عليه.

مستويات متدنية 
قياسية لليرة السورية

فائض غير متوقع لميزان 
المعامالت التركي

تراجع إيرادات روسيا 
من صادرات النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أمــس  النزاهة،  هيئة  كشفت 
الثالثــاء، عن رصد فروقات تقدر ب 54 
التقاعدية  الرواتب  في  دينار  مليار 
ومجلس  الوطنية  اجلمعية  ألعضاء 
احلكم ودورتــني برملانيتني ووزراء من 
االطاحة  رجحت  بينما  احلقبة،  تلك 
ملف  عن  املســؤولني  كبار  ببعض 
النازحــني لرصدها مخالفات كبيرة 

فيه.
املاليــة  الرقابة  ديوان  رئيس  وقال 
رئيس هيئة النزاهة وكالة، ان »ديوان 
الرقابة املاليــة وهيئة النزاهة رصدا 
خالل املدة املاضية، زيادة في الرواتب 
التقاعدية العضاء اجلمعية الوطنية 
برملانيتني  ودورتــني  احلكم  ومجلس 
مشيرا  احلقبة«،  تلك  من  ووزراء 
مشتركة  جلنة  تشكيل  »مت  انه  الى 
مع  تعاملت  الوزراء  رئيس  مبكتب 
هذا امللــف بكل حرفية وسرية بعد 
وفعال  وتدقيقها،  االضابير  سحب 
الرواتب  في  اخطاء  اكتشاف  مت 
التقاعدية جلميع املشــمولني بهذه 

املرتبات من هذه الشريحة حصرا«.
واضاف ان »اللجنة احصت مجموع 
التقاعدية لهذه  املرتبات  الزيادة في 
الشريحة وقدرت مببلغ 45 مليار دينار 
كفروقات، ومت تقدمي التقرير من دون 
اسماء وعلى اساس الرقم التقاعدي 
ووضعت  الوزراء،  مجلس  في  وطرح 
باسترجاع  القاضية  التوصيات 
وباثر رجعي على  املصروفــة  املبالغ 
عن  يقل  ال  ما  منهم  يستقطع  ان 
مليون دينار شهريا وهذا الفرق فقط 
»عمليات  معتبرا  الشريحة«،  لهذه 
املتقاعديــن،  ملفات  جميع  جرد 
تتجاوز  اعدادهم  كون  جدا  صعبة 

املليونني و300 الف«.

ورجح رئيس هيئة النزاهة »االطاحة 
ملف  عن  املســؤولني  كبار  ببعض 
النازحــني لرصدها مخالفات كبيرة 

بهذا امللف«.
وأكــد ان »ديوان الرقابة املاللية اول 
مببالغ  تالعب  وجود  اكتشف  من 
املليــون دينار التي كانت مخصصة 
اجراء  وبعد  للنازحــني،  كمنحة 

قبل  من  الوثائق  وجمع  التحقيقات 
االضابير  وجرد  متخصصة  جلنة 
اخلاصة بهذا امللــف والتي تضمنت 

عشرات االف الوثائق«. 
وتابع: »مت اختيار عينة منها للتدقيق 
وجود  من  التاكد  مت  التدقيق  وبعد 
دينار من  املليــون  خرق كبير مبنحة 
اخلاصة  االبهام  بصمة  تزوير  خالل 

تكررت  والتي  للمبلغ  باملســتلم 
هذه  ارسال  جــرى  وفعال  كثيرا، 
ان  ووجد  اجلنائية  االدلة  الى  الوثائق 
هناك بصمة واحدة متكررة اذ يصل 
دينار  مليار  للعينة  التجاوز  مبلغ 
اسم   100 من  متكون  سجل  لكل 

ويحوي بصمة واحدة«.
فريق عمل مشترك  »تشكيل  واكد 

بــني النزاهة والديوان، وحاليا يجري 
التحقيق ملعرفــة عائدية البصمة، 
العام  للمال  بهدر  تسببت  والتي 

تعدى عشرة مليارات دينار«.
وأوضــح ان »الرقم، ال يشكل شيئا 
بالنسبة للعدد الكبير من امللفــات 

املوجودة«.
امللف مبســؤولني  »يطيح  ان  وتوقع 

التحقيقات  ان  سيما  ال  كبار، 
امللــون  منحة  على  فقط  اقتصرت 
دينار اخملصصــة للنازحني بعيدا عن 
واالغذية  كاخليم  االخرى  التفاصيل 
وبقية املــواد املتعلقة بذلك«، الفتا 
الى ان »هذا امللف، دخل ضمن اآللية 
التي  املركزيــة  للمحكمة  اجلديدة 

اعلن عنها مجلس القضاء«.

النزاهة: 54 مليار دينار فروقات برواتب تقاعدية 
العضاء مجلس الحكم ودورتين برلمانيتين

لجنة متخصصة تكشف استغالل مسؤولين كبار لمناصبهم 

ديوان الرقابة المالية 
وهيئة النزاهة رصدا 
خالل المدة الماضية، 
زيادة في الرواتب 
التقاعدية العضاء 
الجمعية الوطنية 
ومجلس الحكم 
ودورتين برلمانيتين 
ووزراء من تلك 
الحقبة

تعامالت مصرفية يومية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف رئيــس الغرفــة التجاريــة 
املشــتركة بني إيران والعــراق، يحيى 
آل إســحاق إن الصــادرات اإليرانيــة 
إلى العراق تشــهد »منواً جيداً« خالل 
الشهور الســتة األولى للعام اإليراني 
احلالي )من 21 آذار إلى 22 أيلول( بينما 

تتراجع إلى أوروبا بنسبة 75%.
وقال آل إســحاق، في حديث لوكالة 
»فــارس« اإليرانيــة، إن حجم التجارة 
بني إيران والعراق وصــل إلى 13 مليار 

دوالر خالل العــام املاضي«. وأضاف، أن 
4 مليارات و600  »حجم التبادل بلــغ 
مليون دوالر خالل الشــهور الســتة 
األولى من العام احلالي، ويُتوقع أن يبلغ 
الرقم نفسه للعام املاضي بعد انتهاء 

النصف الثاني من العام«.
لبلوغ  يخططــان  البلدين  أن  وأكــد 
حجم التجــارة البينية 20 مليار دوالر 
على املــدى البعيد، معلناً أن الظروف 
التي ميــر بها العراق »لم تؤثر ســلباً 
حتــى اآلن على التجــارة معه وأنها 

مستمرة كالســابق«، لكنه أشار في 
الوقت ذاته إلى أن »في حال اســتمرار 
هذه األوضاع ميكــن أن تتأثر صادراتنا 
إلى العــراق«. وأوضح آل إســحاق أن 
بالده تولي أهميــة كبيرة للتجارة مع 
العــراق، مقارناً بينها وبني التجارة مع 
أوروبا، ليقــول إن »صادراتنا إلى جميع 
دول االحتاد األوروبي خالل النصف األول 
477 مليــون دوالر،  من العــام بلغت 
بينما هــذا الرقم مع العراق كان أكثر 
من 4 مليارات دوالر وهذا يؤكد أهمية 

التجارة مع اجلارة العراقية«.
كمــا كشــف أن التجارة مــع أوروبا 
»تراجعت %75 مقارنة بالعام املاضي«، 
مضيفــاً أنه »بالرغم مــن الضغوط 
التي ميارسها املتآمرون فإن التجارة بني 
العراق وإيران شهدت منواً خالل الفترة 

نفسها«.
ولم يســم املســؤول اإليراني أسباب 
تراجــع التجارة بني بالده وأوروبا، إال أنه 
من الواضح أنهــا تعود إلى العقوبات 
واشــنطن  أعادت  التــي  الشــاملة 

فرضها على طهران على عدة مراحل 
بعد انسحابها من االتفاق النووي في 

8 أيار 2018.
كمــا أن ذلك يظهــر التزامــاً أوروبياً 
بهــذه العقوبــات رغم مســاعيها 
للحفــاظ على االتفــاق النووي، لكن 
طهــران تؤكد أنه ما لــم تنفذ أوروبا 
وعودها االقتصادية مبساعدة إيران في 
العقوبات األميركية ال  االلتفاف على 

ميكن إنقاذ هذا االتفاق.
وفــي 29 أيلول املاضــي، أعلن مكتب 

اإلحصــاء التابــع لالحتــاد األوروبــي 
للتجارة بني  »يوروستات« تراجعاً حاداً 
%73 خالل  إيران ودول االحتاد بنســبة 
العام  األشــهر الســبعة األولى من 
اجلاري. وأفادت بيانات يوروســتات بأن 
قيمة التجــارة بني إيران والدول الـ 28 
األعضاء فــي االحتــاد األوروبي بلغت 
3.087 مليارات يــورو خالل الفترة من 
كانون الثانــي حتى نهايــة متوز، في 
مقابل 11.514 مليار يورو خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي 2018.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح وزيــر التجارة والصناعة املصري 
الثالثاء، بأن صادرات  عمرو نصار أمس 
البالد ســترتفع 20 باملئة العام اجلاري 
مقارنة مــع العام املاضــي، إذ بلغت 

25.2 مليار دوالر.
ازدادت  الصادرات  أن  البيانات  وأظهرت 
في النصــف األول من العــام اجلاري 
بنســبة اثنني باملئة إلــى 15.3 مليار 

دوالر.
الوزير املصري  وعلى صعيد آخر، أشار 
في مؤمتر اقتصــادي بالقاهرة إلى أن 

اســتثمارات احلكومة خالل السنوات 
940 مليار  بلغــت  املاضيــة،  اخلمس 

جنيه.
وقال وزير املالية املصري محمد معيط 
 6.4 إن بالده تســتهدف منو االقتصاد 
في املئة بالسنة املالية املقبلة 2020-
2021، وتراجع العجــز الكلي إلى 6.2 

في املئة.
ويأتي إعالن املسؤول املصري عن هذه 
الــذي يحظى فيه  األرقام في الوقت 
االقتصــاد املصري دعما من حتســن 
السياحة، وحتويالت قوية من العاملني 

في اخلارج، وبدء اإلنتاج من حقول غاز 
مكتشفة حديثا.

وفي متــوز املاضي، قال رئيــس الوزراء 
املصري، مصطفــى مدبولي إن الناجت 
احمللــي اإلجمالي منــا 5.6 في املئة في 

السنة املالية 2019-2018. 
في الســياق، بحث نائب وزير التجارة 
والصناعة الروسي أوليغ ريازانتسيف 
فــي القاهرة مع وزيــر الدولة املصري 
لإلنتاج احلربي محمد سعيد العصار، 
املشــترك بني  التعــاون  تعزيز  أطــر 

البلدين.

التأكيد على حرص  اللقــاء  ومت خالل 
وزارة اإلنتاج احلربي على تطوير مجاالت 
في  الروسية  الشــركات  مع  التعاون 
مختلف اجملاالت عن طريق اســتغالل 
املتوفرة لتطوير  اإلمكانيات احلديثــة 
واملدنيــة  العســكرية  الصناعــات 
الشــركات  بالتصنيع املشــترك مع 

والوحدات التابعة لإلنتاج احلربي.
ومتت اإلشــارة إلى التعاون القائم بني 
شــركات اإلنتاج احلربي والشــركات 
الروســية فــي العديد مــن اجملاالت، 
مناقشــة  اللقــاء  تنــاول  كذلــك 

املشترك لبعض  التصنيع  موضوعات 
والتي  واملدنية،  العســكرية  املعدات 
يجري متابعتها من خالل جلنة التعاون 

املشتركة من اجلانبني.
وأكد املســؤول الروســي حرص بالده 
على تعزيز عالقات التعاون االقتصادي 
املســتويات،  مختلف  على  مصر  مع 
مشــيرا إلى أن املرحلة احلالية تشهد 
زخما اقتصاديا غير مسبوق بني مصر 
وروســيا، يتضمن البــدء في عدد من 

املشروعات املشتركة.
وأضاف، أن مصر متثل الشريك التجاري 

األهم لروسيا مبنطقة الشرق األوسط 
وقــارة إفريقيــا، الفتا إلــى إمكانية 
اســتخدام الســوق املصرية كمحور 
للصادرات الروســية ألســواق الدول 
اجملاورة، واألسواق اإلقليمية واستخدام 
السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات 
آسيا وشرق  املصرية ألسواق وســط 

أوروبا.
وتتزامن املفاوضات مع زيارة وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شــويغو إلى مصر، 
إذ مــن املقرر أن يجــري مباحثات مع 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.

إيران تزيد صادراتها إلى العراق وتخسر أسواقًا أوروبية

توقعات بتحقيق الصادرات المصرية قفزة غير مسبوقة



جرجيس كوليزادة *

بعد اتساع انتفاضة الشباب العراقي، 
وامتــداد احتجاجات العاصمة بغداد 
الــى احملافظــات اجلنوبيــة وانطالق 
ومتركز  املدنية،  السلمية  التجمعات 
االنتفاضــة فــي ســاحة التحريــر 
وحتــت جدارية نصــب احلرية، يحمل 
وانســانية كبيرة لكل  ابعاد وطنية 
العراقيني ولكل االحرار واملتابعني في 
تعامل احلكومة  ولكن  العالم،  انحاء 
مبظاهر العنف مع املتظاهرين بالرغم 
باتباع اجراءات ســليمة  ادعائها  من 
حلماية املواطنني احملتجني، رسم بعض 
عالئم العنف على االنتفاضة، بسبب 
ارتفاع عدد ضحايا الشباب الثائر من 
الشــهداء واملصابني االبريــاء، ويبدو 
ان امتــداد االحتجاجات وتوســعها 
وفقدان السيطرة عليها بات وشيكا 
وعلى  احلكومــة  بســبب عدم جلوء 
رأســها عادل عبداملهــدي الى تلبية 
مطالــب احملتجني، وجلوء الســلطة 
الى قطع وعــود كثيرة دون تنفيذ وال 
تطبيق، وقــد صدرت اجراءات وقرارات 
مجرد  ولكنها  الشــأن،  بهذا  عديدة 
ال  وبالونــات منفوخة  فارغــة  وعود 
يلمس الشــباب الثائر صداها وآثارها 

على ارض الواقع.

أسباب االنتفاضة
باحلكومة  املمثلة  السلطة  ان  ويبدو 
والبرملان والرئاســة، غير مدركة وغير 
احلقيقية  باألســباب  االن  واعية حلد 
ان  جند  ولهذا  لالنتفاضــة،  اجلوهرية 
تعاملها بعيد عن الصواب واحلكمة، 

وتنحصر االسباب مبا يلي:
سياســية  مجموعــات  فــرض   )1(
ومجاميــع ميليشــيوية على حكم 
العراق تتســم باللصوصية الكاملة 
واملافويــة املطلقة دون اي حســاب 
واالنســانية،  الوطنية  لالعتبــارات 
ومجمــوع ما ســرق من قبــل هذه 
العصابات من مــوارد البالد بلغ اكثر 

من الف مليار دوالر )تريليون دوالر(.
)2( عدم حســاب اي اعتبار للشعب 
واملواطنني من قبل اجملموعات احلاكمة 
ونصف،  وعلى مدى عقد  الفاســدة 
البلد ملكية خاصة وضيعة ال  وكأن 

صاحب لها اال هذه الزمرة املارقة.
)3( زرع فوارق طبقية عالية اجتماعية 
ومالية بعلو الســماء داخل مكونات 
اجملتمعات العراقية، وخاصة بني أقلية 
مــن اهل احلكم وأغلبيــة من عموم 
الشعب، وقد ترتب على هذه الفوارق 
احســاس املواطــن بضيــاع الوطن 

وغياب وسحق املواطنة.
)4( تفريغ الدولة واحلكومة من املهام 
الدستورية  واملنظومات  األساســية 
والقانونيــة واخلدميــة واالقتصادية 
والتنموية وســحق الشــعار املدني 
)الدولة في خدمة الشــعب(، وتفريغ 
املؤسسات من اخلطط وبرامج رعااية 
وتنميــة افراد الشــعب وفق معايير 
من  احلكومة  وتفريغ  دولية،  ومقايس 
الســنوية  وخططها  عملها  برامج 
واخذ  التحوط  وعدم  واملســتقبلية، 
االســتعدادات  ووضع  االحتياطــات 
الســنوية  الزيادات  مــع  للتعامــل 
احلاصلة في عدد الســكان واخلدمات 
والبطالــة والــوالدات، وعــدم التزام 
السلطة الرسمية باي التزام اخالقي 
جتــاه تأمــني احلاجــات االساســية 
والرئيســية للمواطنــني خاصة من 
ناحية حقوق العيش واحلياة والصحة 

والتربية والسكن والعمل وغيرها.
على  للبطالة  القســري  الفرض   )5(
اعمارهم  بجميــع  الشــباب  عموم 
اغلب  وازالة  املهنية،  ومســتوياتهم 
احمللية  االقتصادية  االنتاجيــة  املوارد 
وتــرك اخلريجني دون عمل  الصغيرة، 
برنامــج حكومي الســتيعاب  ودون 
والتنمويــة  العلميــة  طاقاتهــم 
واســتثمارها فــي جميــع مجاالت 

احتياجات اجملتمع والدولة.
ويبدو ومنذ انطالقة انتفاضة الشباب 
يلجأ عادل عبداملهدي  لم  الشجعان 
وال حكومته وال البرملان الى دراســة 
املطالب  واســتيعاب جوهر  ومعرفة 
التي طرحه احملتجون، ومن املؤســف 
وحلد االن لــم نلحــظ اي جدية من 
الســلطة احلاكمة لتنفيذ املطالب 
والوعــود املوعــودة بهــا، ومازالــت 
مكانها،  فــي  تــراوح  التصادمــات 
واجراءات تلبيــة طلبات احملتجني لم 
تأخــذ مجراهــا الى حيــز التطبيق 
خاصة فيمــا تتعلق بتغيير العملية 
واعادة  الفاسدين  وضرب  السياسية 
االمــوال املنهوبــة والبطالة وفرص 
العمــل واخلدمــات وحتســني احلالة 

املعيشية.

األسس السابقة ملعاجلة األزمات
التي اطلقناها  الدعوات  وبالرغم من 
في مقاالت سابقة من خالل هذا املنبر 
احلر بصدد تبني برنامج تغيير واصالح 
املتعاقبة  احلكومــات  فعال من قبل 
ملعاجلة االزمات احلادة املتعلقة بحياة 
احلاكمة من  السلطة  فان  املواطنني، 
الرئاسة واحلكومة والبرملان لم تفعل 
شــيئا ولم تســعى الى فعل شيء 
محســوس وملموس جملابهة االزمات 

واخلدماتيــة  واملعيشــية  احلياتيــة 
وتلبية املطالب التي رفعتها جماهير 
املظاهرات التي جرت في الســنوات 
طرحنا  فقــد  وللتذكير  الســباقة، 
وعاجلة ملعاجلة  اسسا عملية عامة 

األزمات أهمها:
)1( تبنــي الفكر االقتصــادي للدولة 
على أساس االشتراكية الدميقراطية 
وتقنني سياســة السوق احلر وحركة 
االمــوال لصالــح املواطنــني وليس 

لصالح االثرياء،
)2( ترســيخ مبدأ الكسب الشرعي 
واحلــالل وابعاد اجهــزة احلكومة عن 
تســويق وتدعيم وممارســة الفساد، 
وضمان مورد لكسب املواطن بالعمل،
الوطني  االنتماء  وترسيخ  تفعيل   )3(
الى  استنادا  املواطنة  خاصية  وغرس 
املباديء االساســية للحرية واحلقوق 
فرد  لــكل  احلياة  املدنيــة لضمــان 

والعيش بكرامة،
)4( تبنــي برنامــج خدمي شــامل 
اعتمادا على برامج ومشاريع خدمية 
بها  تقوم  واقتصاديــة  واجتماعيــة 
الدولة اعتمادا علــى مواردها املالية 
وعلى صناديق ممكن انشــائها بافكار 
ومبشــاركة  واســتثمارية  مصرفية 
واحلكومة لكي  املواطن  بني  سهمية 
تعود املنافع واملكاسب على الطرفني،
)5( وتبنــي وثيقــة ارســاء العدالة 
االجتماعية مدونة ومستخلصة من 
الواقع االجتماعــي مبوضوعية ورؤية 
واقعية لالسترشــاد بهــا في تنفيذ 
اخلطط والبرامــج التي تقدم عليها 
اساســي  مبدأ  على  اعتمادا  الدولة 
ورعاية  العراقيني  هو ضمان حقــوق 
املصالــح العليــا للشــعب، وتبني 
اجــراءات وبرامــج الزالــة الفروقات 
الطبقية بني للمستويات االجتماعية 
واملعيشية واحلياتية املتباينة ملكونات 
اجملتمــع والتــي ترســخت من خالل 
التي  املارقة  السياســية  العمليــة 
انتجت أقلية ثرية فاحشــة وأغلبية 
مقومات  الغلبهــا  تتوفر  ال  فقيــرة 

احلياة االساسية.

االجراءات الراهنة ملعاجلة
مجموعة االزمات

ولكــن املشــكلة في حــل االزمات 
تكمــن فــي احلكومــات االحتاديــة 
التــي تعاقبت على كرســي احلكم 
في بغــداد، وهي اغراق نفســها في 
احملاصصــة والطائفيــة وامتيــازات 
املناصــب ونهب املــوارد واملمتلكات 
واالموال العامة، وابعاد نفســها عن 
القيام مبهامها والتعامل مع االزمات 
املواطنني خاصة  رافقت حيــاة  التي 

واخلدماتية  املعيشــية  جوانبها  من 
وهذا  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
ما ســاعد على اقامة جدار سميك 
وغرس هوة شاســعة بني الشــعب 
واحلكومة، وفقدان االخيرة لالحساس 
الفقيرة من  االغلبيــة  بآالم ومعاناة 
العراقيــني اهــم ســمة معبرة عن 
السلطة بجميع  غطرســة وجحود 
واحلزبيــة  السياســية  مكوناتهــا 
والنيابية واحلكومية ممثال برؤســائها 
ومســؤوليها  ووزاراتهــا  وامرائهــا 

الفاسدين املارقني.

الواقع  فــي  احلقيقيــة  واملعضلــة 
الراهن، ان احلكومة الراهنة برئيسها 
ومجلس وزرائها لم يحاوال بذل مساع 
واملشاكل،  االزمات  متدد  لوقف حجم 
وبذل جهود جادة للســيطرة عليها، 
وخاصة الوضع املعيشــي واخلدماتي 
باي  القيام  عــدم  وكذلك  للمواطن، 
اجراء للوقوف بوجه الفساد الرهيب، 
فذهبــت احلالة من ســوء الى أكثر، 
وحتولت  احلكومــة حضورها  وفقدت 
الــى كائن مســخ يقطع باجســاد 
املواطنني شــر قطيعة الدامة احلكم 
اجلائــر والنهــب والفســاد، وهذا ما 
فجر االوضاع وادى الى خروج الشباب 
بحقوقهم  مطالبــا  الشــوارع  الى 
الشرعية والدســتورية، وهنا اضطر 
عادل عبداملهدي الى اطالق مجموعة 
مــن االجــراءات والقــرارات والوعود 
المتصاص التظاهرات وتلبية مطالب 
احملتجني، ولكنها جاءت متأخرة، ولهذا 
فقدت بريقها بسرعة ولم تؤثر على 
الشــباب الثائرين الشجعان، خاصة 
وانها لــم تتضمن معاجلــات جيدة 
فرص  وتوفير  البطالــة  مع  للتعامل 
العمل، ولم تقدم بأي خطوة لاللتزام 
بتغييــر العملية السياســية لرفع 
وازالة حالة األزمــات املتواصلة التي 
اركان  وتثبيت  العراقيون،  يعيشــها 

احلكم الرشيد في الدولة العراقية.

خارطة الطريق النقاذ العراق
وألهمية املشاركة في تقدمي طروحات 
واقعيــة وحكيمــة وعرضهــا امام 
احلكومة وهيئة تنســيق االنتفاضة 
بغية ايجاد حل متســم بالعقالنية، 
وانقاذ  نعرض خارطة طريــق الخراج 
وتلبية  احلاليــة،  ازماته  مــن  العراق 
مطالب الثائرين واحملتجني، وتصحيح 
لصالح  والســلطة  احلكومة  مسار 
الشــعب، وازالــة الفســاد، وتغيير 
العراق  ووضع  السياســية،  العملية 
على مســار نهج جديد، واملمسارات 

املقترحة للخارطة كاالتي:

أوالً: االصالح اإلداري-
)1( اصــدار قانون مــن البرملان او قرار 
من احلكومة يتضمــن اخراج جميع 
املســؤولني في السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية والعسكرية 
اربع  واالمنية، ممن جــاوزت خدمتهم 
سنوات، وابدالهم بآخرين على اساس 

الكفاءة والنزاهة وسنوات اخلبرة.
التعيينات في  )2( اخضــاع جميــع 
الدولة إلى اجراءات قانونية ســليمة 
والتوزيع  واالختيار  االعــالن  بضمنها 
على احملافظات بصورة عادلة وشفافة 
واملســاءلة  للمراجعة  وخضوعهــا 

والتدقيق.
)3( الغــاء كل أمــر تعيــني حصــل 
منذ 2003 خالفاً للشــروط واآلليات 
احملــددة وحتميل الوزير أو رئيس الدائرة 

مسؤولية ذلك.
)4( إســراع مجلس النــواب الصدار 
القانــون املتضمن تخفيــض رواتب 
اخلاصة  والدرجات  الثالث  الرئاســات 
 ،50% بنســبة  األخرى  واالمتيــازات 
والغاء القوانني الســرية الصادرة من 
اجمللس لزيادة وتثبيت رواتب وامتيازات 

النواب.
)5( الغاء جميع حاالت اضافة سنوات 
أغلبيتها،  تزويــر  بســبب  اخلدمــة 
اخلدمة  واالعتماد فقط على سنوات 

الفعلية في سلم الوظيفة.
ثانيـًا: إصالح اخلدمات العامة-

)1( توفيــر الف فرصــة عمل بصورة 
عاجلة ملدة خمس ســنوات في كل 
محافظــة بعنوان صيانة شــبكات 
علــى  وتوززيعــم  الشــرب  ميــاه 
مجموعات حســب حاجة احملالت في 

كل محافظة.
)2( توفيــر الف فرصــة عمل بصورة 
عاجلة ملدة خمس ســنوات في كل 
محافظــة بعنوان صيانة شــبكات 
فنية  مبجموعات  وتوززيعم  الكهرباء 
حســب احتياجات احملالت السكنية 

في كل محافظة.
املياه  احالــة جميــع مشــاريع   )3(
الصاحلة للشرب الى التنفيذ املباشر 
من قبل جلنة على مســتوى مديريات 
من  فني  وباشــراف  محافظــة  كل 

الوزارة املعنية.
لتنفيذ  وطنية  انشــاء شــركة   )4(
ال  برأســمال  الكهربائية  املشــاريع 
يقل عن مليــاري دوالر وكوادر فنية ال 
الف كاددر،  يقل عددهم عن عشرين 
الحالــة جميع مشــاريع ومحطات 
بصورة  اليهــا  الكهرباء  وشــبكات 
اعتمادا  احملافظات  مباشــرة في كل 
العراقية  الفنيــة  الكــواددر  علــى 
وباشراف خبراء اجانب، وباشراف فني 

من الوزارة املعننية.
لتنفيذ  وطنية  انشــاء شــركة   )5(
املشــاريع البلدية برأســمال ال يقل 
عــن مليار دوالر وكــوادر فنية ال يقل 
عددهم عن عشرة االف كادر، الحالة 
جميع املشــاريع والبرامــج اخلدمية 
البلديــة اليها بصورة مباشــرة في 
كل احملافظــات اعتمادا على الكواددر 
الوزارة  الفنية، وباشــراف فني مــن 

املعنية.
)6( وضع خطة تنموية خماسية على 
صعيد كل محافظات العراق ملعاجلة 
املشــاكل واالزمــات املتعلقة باملياه 
مع  البلدية،  واخلدمــات  والكهربــاء 
مراعاة وتلبية االحتياجات الســنوية 

املستقبلية للزيادات السكانية.
ثالثـًا: البطالـة:

)1( اصــدار قانون تأســيس وتنظيم 
لكل  العمل  لتأمــني  نظام حكومي 
مواطــن فــي القطاعــني احلكومي 
واليــات  ضوابــط  وفــق  واالهلــي، 
اصولية كاألنظمة املتبعة في الدول 
االوربية، مع ضمان تأمني حق الرعاية 
االعمال  شــغور  عند  االجتماعيــة 

والوظائف.
)2( االطــالق الفوري لســلف ومنح 
انشاء املشــاريع االنتاجية واخلدمية 
والترفيهية للشباب واخلريجني، وذلك 
من صندوق حكومي خاص باملشاريع 
ال يقل رأســماله عن خمــس مليار 
دوالر، ومن خــالل هذا الصندوق ميكن 

تأمني مليون فرصة عمل.
)3( االطــالق الفوري لفــرص العمل 
اصالح  مجــال  في  اعــاله  املقترحة 
اخلدمات العامــة، والتي تضمن اكثر 
من ربع مليون فرصة عمل في بغداد 
بفرص عديدة  وادامتهــا  واحملافظات، 

اخرى كل سنة.
الشــركات  الفوري جلميع  االلزام   )4(
واالجنبية  احمللية  العراق  في  العاملة 
بتعيــني مــا ال يقل عن ربــع مليون 
الكليات  كادر، وخاصة مــن خريجي 
شمـــول  وتوسيـــع  واملعاهــد، 
العامليـــن كافـــة فـــي القطـاع 
اخلـــاص، والعامليـــن حلسابهـــم 
واحلـرف،  املهـن  وأصحـــاب  اخلـاص، 
االجتماعـــي،  الضمـــان  بقانـــون 
الالزمـة  االستقطاعـات  واستيفـاء 
وفقـًا لنظـام حكومي يضمن كافة 

احلقوق.
)5( التعديــل الفوري ملالكات الوزارات 
مللء  احلكومية  والددوائر  واملؤسسات 
الشــواغر احلاصلة بفعــل التقاعد 
التعديل كل  واجراء  اخرى،  واســباب 
ســنة لفتح اجملــال امــام تعيينات 

جديدة.

)6( تفعيـــل وتشجيع االستثمـــار 
احلكومي االجنبي فـــي القطاعـات 
العراقية،  واالنتاجيــة  االقتصاديــة 
التـي تعتـري ذلـك،  وازالة املعوقـات 
وتعديـــل نظـام االستثمـــار وفقا 

لضمان حقوق العراقيني.
رابعـًا: االصالح السياسي:

)1( الغاء امليليشــيات احلزبية وحصر 
السالح بيد الدولة.

واالجهزة  اجليش  حياديــة  )2( ضمان 
وحتديــد  واالمنيــة  العســكرية 

مهماتهم بحماية الدولة والشعب.
)3( حتديد العمل احلزبي باربع سنوات 
فقط وذلك باصدار قانون ملزم بذلك 

من البرملان.
)4( الغــاء احملاصصة الغــاءا تاما في 
توزيع كافة احلقائب الوزارية واملناصب 

احلكومية.
)5( تطوير نظــام ادارة احملافظات الى 
نظام االقاليم لتلبية احلاجات املدنية 
واالدارية والتنظيمية املواطنني، وذلك 
لضمــان كافة احلقوق السياســية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

للمواطن.
)6( تعديل قانــون االنتخابات وقانون 
املفوضية املســتقلة وتقدمي اتخابات 
مجلس النــواب ومجالس احملافظات 
واجرائها في غضــون فترة ال تتجاوز 
شهر حزيران من سنة الفني وعشرين.

في اخلتام نأمل اخلير والسالم واالمان 
لكل احملتجني مــن ابناء وينات العراق 
واملشاركني في التظاهرات اجلارية في 
بغداد واحملافظات، وندعو لهم بتلبية 
كافــة مطاليبهــم الشــرعية من 
قبل احلكومة، مــع الدعوة الى ضرب 
كل الفاســدين كبارا وصغارا وازالة 
البالد،  ارض  مــن  واوكارهم  بؤرهــم 
وحتقيق التغيير واالصالح في النظام 
من  واهلل  بالعراق،  احلاكم  السياسي 

وراء القصد.

)*( كاتب وباحث سياسي
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د. علي شمخي 

هؤالء ال يعرفون صدام وامنا ســمعوا عنه وال يعرفون البعث 
وال يعرفون اجللبــي واحلكيم والصدر ..وامنا ســمعوا ايضا 
عنهــم.. اعمار بعضهم لــم تتجاوز العشــرين ولكنهم 
ولــدوا في رحم العراق الــذي خرج مــن  الديكتاتورية الى 
الدميقراطية ..هم ســمعوا كثيرا  مــن ابائهم ان وطنهم 
غني ومكتنز بالثــروات ويقرؤون في مناهج الدراســة عن 
تاريخ بالد مابني النهرين وكيف كانت بالدهم ارض الســواد 
وقبلة الشــرق والغرب فــي الثقافة واملعرفة ويشــاهدون 
من على شاشــات التلفزة افراد الطبقة السياســية وهم 
يعددون املشاريع املستقبلية على الورق ويشاهدون االرقام 
املليارديرة عــن املوازنات العامة من دون ان يالمســوا على 
ارض الواقع مكســبا او امتيازا يخفــف عنهم اعباء احلياة 
..املاليــني منهم من دون مورد مالي يعيلون اســرا ومن دون 
منازل يســكنون في بيوت لاليجار او في البيوت العشوائية 
..منذ اكثر من خمسة عشــر عاما وهم ينصتون الحاديث 
الفساد ومتلص املسؤولني وهربهم بسبب صفقات الفساد 
ومنهم من شــارك في حروب التحرير ضد مسلحي داعش 
ومنهم من استشهد ومنهم من اصيب فيما مايزال العوز 
يحيط بــه ولم يحصل املضحون منهم ســوى على فتات 
ماتبقى من االنظمة والقوانني التي مت تشريعها في الوقت 
الضائع درءا ملساءلة الكثيرين ومقارناتهم بني جهاد االولني 
واالخرين ..هؤالء وجدوا انفســهم بــني فئتني فئة اعتزلت 
احلياة واكتفت مبا حصلت عليه من عهود االســتبداد  وفئة 
نالت االمتيازات وحصلت علــى املغامن واملناصب كتعويض 
عن احلرمان في عهــد الديكتاتورية ..يشــعرون باالغتراب 
ويســخرون ممن ينعتهم ب)البعثية ( او )املندسني ( هم لالن 
لــم يعثروا على وطــن ..النهم يفتقدون االمــان ويحلمون 
مبســتقبل جديد.. انتظروا طويال ان تأتي املبادرة من غيرهم 
وصبروا كي تلتفت احلكومات حلالهم من دون ان تلوح بارقة 
امل ..منهم من اكمل دراســته اجلامعية ومنهم من اكمل 
دراســته العليا ومنهــم اكتفت الدولة مبنحه الشــهادة 
الورقية وتركته يحلم ويفكــر كثيرا فيما مضى وفيما هو 
ات ..ومنهم من ترك مقاعد الدراســة مــن اجل التفتيش 
عن عمل يريدون ان يعملوا ويتزوجوا وان يعيشوا وان يعينوا 
اهلهم ..طاقاتهم مكبوتة واحالمهم مؤجلة ..رفعوا شعار 
الســالم في مطالباتهم وكان عنوانهم وشــعارهم االبرز 
)نريد وطن( وتلقوا بصدورهم الرصاص واخترقت اجسادهم 
ورؤوســهم قنابل الغاز وهم مســتعدون لبــذل املزيد من 
التضحيات في سبيل قضيتهم قضية العراق واجياله من 
شــماله الى جنوبه  ولو جاءهم مثل هــذا الوطن الكتفوا 
واطمأنوا ..الوطن بالنســبة لهم ان يعترف الســلطويون 
بوجودهم كشركاء لهم احلقوق نفسها وعليهم الواجبات 
نفســها وان يعيد اللصوص ماســرقوه  وان تسود العدالة  
وان تعم املســاواة  في احلب واالهتمــام وان يكون االنتماء 
للعراق هو الهوية احلقيقية لــكل عراقي وان تنتهي عنده 

عناوين االحزاب والقوميات واالديان واملذاهب . 

يريدون وطنا !

االنسحاب األميركي من اتفاق باريسكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

خارطة طريق انقاذ العراق الى عادل عبدالمهدي
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متابعة الصباح الجديد :

حقق باحثــون، تقدماً ملحوظاً 
في حتديد “مادة املوت”، والسبب 
الرئيســي احملتمــل وراء وفــاة 
مــن  األميريكيــن  عشــرات 
مدخني الســجائر اإللكترونية 
بأمراض  »فايب«، بعد إصابتهم 

الرئة.
»اإلندبندنت«  صحيفة  وحسب 
الباحثون  عثر  فقد  البريطانية، 
على أسيتات أو خالت »فيتامن 
إي«، وهو زيت، في كل عينة من 
سائل الرئة من مرضى مصابن 
مكافحة  مراكــز  اختبرتهــم 

األمراض والوقاية.
وقال مركــز مكافحة األمراض 
والوقاية “هذه هــي املرة األولى 
مادة  التــي نكتشــف فيهــا 
القلق  تثير  محتملة  كيميائية 
فــي العينــات البيولوجية من 
من  يعانــون  الذيــن  املرضــى 

إصابات الرئة”.
األســبوع  حتى  أنه  إلى  يشــار 
املاضي، سّجلت مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية، أكثر من 2000 
إصابة؛ جراء استعمال السجائر 
اإللكترونيــة أو الفايب أو منتج 
مرتبط بهــا؛ بينما مت اإلعالن عن 
وفاة 39 مســتعمالً في الواليات 

املتحدة.
وقــال معظــم املرضــى: إنهم 
السجائر  منتجات  اســتعملوا 
اإللكترونية )الفايب( التي حتتوي 

على “رباعي هيــدرو كانابينول”؛ 
وهو املكــون الذي يعطي “املزاج” 
فــي املاريغوانــا، قبــل اإلصابة 

باملرض.
ومع ذلك، لم يســتنتج العلماء 
بالتحديــد كيف يــؤدي تدخن 
السجائر اإللكترونية إلى املرض، 
مــع العلم أنــه مت وصف “خالت 
فيتامــن إي”؛ بوصفــه عامــاًل 

محتماًل.
قد  والدواء  الغــذاء  إدارة  وكانت 
عثرت، في سبتمبر املاضي، على 
املــادة الكيماوية فــي منتجات 
املاريغوانــا التــي يســتعملها 
األشخاص الذين أصيبوا بأمراض 
رئوية ذات عالقة بسجائر الفايب.

وزارة  باســم  متحدثة  وقالــت 
الصحــة في نيويــورك: إنه ُعِثر 

على الزيت )خــالت فيتامن إي( 
في جميع عينــات القنب تقريًبا 

من املرضى في نيويورك.
النتائج  في حن أظهرت تلــك 
وجودَ الزيت فــي املنتجات؛ فإن 
النتائــج اجلديــدة “توفــر أدلة 
فيتامن  أن خالت  مباشرة على 
إي هي املشــتبه به الرئيســي 
لإلصابة بأمراض الرئة”، على حد 

األمراض  مكافحــة  مركز  قول 
والوقاية.

وقام مركــز مكافحة األمراض 
والوقايــة، الذي يعمل جنبا إلى 
جنــب مع إدارة الغــذاء والدواء 
الصحــة  وإدارات  األميريكيــة 
احملليــة، بالتحقيــق في املرض 
الغامــض، بتحليــل 29 عينة؛ 
تبــن أن %82 منها حتتوي على 

رباعي هيدرو كانابينول.
فيتامن  خــالت  ،إضافة  وميكن 
إي إلــى منتجــات التبخير في 
السوداء لتخفيف حدة  السوق 
وتأثير رباعي هيدرو كانابينول، أو 
جعل السوائل اإللكترونية أكثر 

لزوجة.
وأوضح مركز مكافحة األمراض 
والوقايــة، أن الزيت ميكن تناوله 
يوضع  أو  لفيتامــن،  كمكمل 
على اجللد، وال يسبب عادة ضرراً.
األبحــاث  ذلك،«تشــير  ومــع 
عنــد  أنــه  إلــى  الســابقة 
إي؛  فيتامن  خالت  استنشــاق 
فقد يتداخل ذلــك مع وظائف 

الرئة الطبيعية«.
وتشمل األعراض التي مت اإلبالغ 
عنها للمرض املرتبط بالسجائر 
وضيق  الســعال،  اإللكترونية: 
التنفس، وآالم الصدر، والغثيان، 
وفقدان  واإلســهال،  والقــيء، 

الوزن.
وقال مركــز مكافحة األمراض 
والوقايــة: إنه بينمــا »تعتقد« 
بارتبــاط خــالت فيتامــن إي 
بأمــراض  اإلصابــة  بحــاالت 
رئوية؛ فــإن األدلة ال تكفي بعد 
الســتبعاد مســاهمة املــواد 

الكيميائية األخرى.
بتجنب  النــاس  املركز  ويوصي 
السجائر  منتجات  اســتعمال 
على  حتتوي  التــي  اإللكترونية 
رباعــي هيــدرو كانابينول، إلى 
التحقيقات  مــن  االنتهاء  حن 

األخرى.

متابعة الصباح الجديد : 
لفــت موظفون فــي مكاتب 
في  األنظار  هنديــة  حكومية 
اآلونــة األخيرة، بعــد أن جلأوا 
إلى حيلة غريبــة في محاولة 
للنجاة من كارثة محدقة بهم 
في املكاتب التي يعملون فيها.
وفــي مشــهد ال يخلــو من 
ارتــدى موظفون في  الطرافة، 
احلكومية  املؤسســات  أحدى 
ســائقي  خــوذات  الهنديــة 

داخــل  الناريــة  الدراجــات 
املكاتــب ملنع إصابــات الرأس، 
بعد أن علموا أن الســقف آيل 

للسقوط في أي حلظة.
ولفتــت صور موظفي قســم 
الكهرباء في مدينة باندا بوالية 
في  يعملون  وهم  براديش،  أوتار 
الكثيرين  اهتمــام  مكتبهم، 
كانوا  ألنهــم  اإلنترنــت،  عبر 
خوذات  يرتــدون  وهم  يعملون 
الدراجــات الناريــة الكبيــرة، 

وميارسون عملهم اليومي داخل 
املكاتب.

بثتها  التي  صورهم،  واجتاحت 
عبر  الهندية  األنبــاء  وكالــة 
التواصل  وســائل  اإلنترنــت، 
االجتماعي، علــى وفق ما ذكر 

موقع »أوديتي سنترال«.
فإن  املصادر،  للعديد من  ووفقا 
ليســوا  احلكومين  املوظفن 
من عشــاق الدراجــات النارية 
يرتدونها  لكنهــم  الضخمة، 

فقط خشــية انهيار ســقف 
املبنى املتهالــك الذي يعملون 

فيه.
وقــال املوظفون إنهــم أبلغوا 
اجلهات املســؤولة عــن احلالة 
اخلطيرة للمبنى قبل ســنوات 
عــدة، لكن لم يفعــل أحد أي 
شــيء حيال ذلك، لذلك قرروا 

البدء في ارتداء اخلوذات.
عدم  فضــل  موظــف  وقــال 
الكشف عن هويته: »إنها احلالة 

إلى  انضممت  أن  منذ  نفسها 
العمل قبل عامن«، مضيفاً أن 
املوظفن كتبوا عن حالة املبنى 
يتلقوا  لم  لكنهم  للسلطات، 

أي رد.
وأشارت صحيفة »إنديا توداي« 
إلــى أن موظفــي املكاتــب ال 
يبالغون في شــيء، فالسقف 
يحتوي على عــدد من الثقوب، 
منتصف  فــي  عمود  وهنــاك 

الغرفة مينعه من االنهيار.

هذه  أن  لالهتمــام،  املثير  ومن 
ليست املرة األولى التي يتصدر 
فيهــا موظفــو املكاتــب في 
الهند عناوين األخبار الرتدائهم 
خــوذات الدراجــات النارية في 

مكاتبهم.
اضطــر   ،2017 عــام  ففــي 
مبنى حكومي  فــي  موظفون 
بيهار  فــي  للســقوط،  آيــل 
في  خــوذات  الرتداء  بالهنــد، 

املكاتب للسبب ذاته.

موظفون يرتدون الخوذ لسبب غريب

التوصل لسر »مادة الموت« في السجائر اإللكترونية

فتاة تلوح للطائرة بالنصر »عدسة: زياد متي«لقطة

ابتكار قرن اصطناعي لحماية 
وحيد القرن من اإلبادة

ابتكــر فريق علمي قرنــاً اصطناعياً يحاكي 
القــرن الطبيعي لوحيد القــرن حلماية هذا 
احليوان من اإلبادة من قبل الصيادين، ومحاربة 

االجتار غير املشروع بقرنه.
 ،Nature جاء ذلــك في تقرير نشــرته مجلة
شــارك في هذه الدراســة فريق علمي دولي 
من جامعتي أوكســفورد البريطانية وفودان 
الصينية، “نحن نقتــرح بديال اقتصادياً لقرن 
وحيــد القرن، يصنع من شــعر ذيــول أقرب 
أقاربه وهي اخليول”. وقد اســتعمل الباحثون 
في لصق هذا الشعر مادة عضوية أساسها 

بروتن احلرير.
ويشير التقرير، إلى أن قرن وحيد القرن، ليس 
قرناً تقليدياً كما عنــد الثيران، بل هو عبارة 
عن حزمة من الشــعر ملتصقــة ببعضها. 
لذلك إذا مت صنع قرون اصطناعية على شكل 
القرن الطبيعي، فســوف تتشــابه معظم 
مؤشــراتها. وقــد أظهر الفحــص البصري 
واملســح اإللكتروني تشــابهاً خارجياً للقرن 
االصطناعي مع القرن األصلي لوحيد القرن ، 

وكذلك تشابه البنية الداخلية لهما.
كما أظهــر التحليــل احلــراري، أن للقرنن 
األصلي واالصطناعي االستقرار احلرارينفسه، 
وأن االختبــارات امليكانيكية لهما اخلصائص 
امليكانيكية ذاتها.يأمل الباحثون أن يســاعد 
ابتكارهما على حماية هذا احليوان من اإلبادة 

على يد الصيادين.

منع اليابانيات من ارتداء النظارات 
في العمل

أصــدرت اليابان قراراً مبنع النســاء من ارتداء 
النظارات الطبية في أماكن العمل وهو األمر 
الذي أثــار جدالً كبيراً عبر وســائل التواصل 

االجتماعي اليابانية .
وقامــت بعــض الشــركات بحظــر ارتداء 
املوظفــات العامــالت بها للنظــارات لعدة 
أســباب منها أن البائعات املرتديات النظارات 
أعطــن انطباعاً بــارداً للزبائــن وأن النظارة 
تتناقض مع مفهــوم األنوثة عند املرأة وعدم 

مناسبتها لشكل املرأة .
وشــمل القرار العاملن في شركات الطيران 
والعامالت في قطاع مستحضرات التجميل 

واملاكياج .
ولم تتقبل النساء اليابانيات هذا القرار حيث 
اجتهن إلى تويتر للدفاع عن حقهن في ارتداء 
النظارات وأطلقن هاشتاغ ”النظارات ممنوعة” 
النظارات  بارتداء  لهن  بالســماح  للمطالبة 

خالل أدائهن ألعمالهن .

ملونشريط

معلومة:

متابعة الصباح الجديد :
حتّول يوم العزاب إلى حدث تســوق ضخم 
يتكــرر كل يوم 11/11 مــن كل عام، حن 
حُتطم أرقام املشــتريات القياســية، في 
الواقــع وعبــر اإلنترنت. فما هــي جذور 
االحتفال بهذه املناسبة؟ وما الفرق بينها 

وبن عيد العزاب العاملي؟
ويــوم العــزاب أو »غوانغون جــي« كما 
يســمى بالصينيــة، هو عطلة تســوق 
واســعة الشهرة بن الشــباب الصيني، 
الذين يفضلون االحتفال افتخاراً بكونهم 
غير مرتبطن.ومت اختيار تاريخ 11 تشــرين 
الثانــي )11/11( ألن الرقم واحد هو أفضل 

ممثل للشخص األعزب الوحيد.
تاريخاً شهيراً  وأصبحت املناســبة أيضاً 
لالحتفال بالعالقات، إذ تــزوج أكثر من 4 
آالف زوج فــي بكن في هــذا التاريخ عام 
2011، مقارنــة مبتوســط 700 زيجة في 

اليوم.
وصارت  املناســبة أكبر يوم للتسوق عبر 
اإلنترنــت وعلى أرض الواقــع في العالم. 
إذ قالت شــركة التجزئة الصينية »علي 
بابا«، اليوم االثنن، إن مبيعات يوم العزاب 
تخطــت 30 مليار دوالر بحلول الســاعة 
08:31 بتوقيت غرينتش، لتتجه لتسجيل 

مستوى قياســي للعام احلادي عشر على 
التوالــي. والرقم يتجــاوز 80 في املئة من 
ملنافســته  اإللكتروني  املتجــر  مبيعات 

األميركية »أمازون«.
ومنــذ 2009، يــروج رئيــس »علــي بابا« 
التنفيذي ليوم العزاب، الشبيه  ورئيسها 
باجلمعــة الســوداء واثنــن اإلنترنت في 
املتحــدة، بوصفــه  مهرجاناً  الواليــات 
للتســوق، والذي منا ليصبــح أكبر حدث 

مبيعات عبر اإلنترنت في العالم.

وال يجب اخللط بــن يوم العزاب الصيني، 
واليوم العاملــي للعزاب، والذي يصادف 15 
شباط، مباشــرة بعد يوم عيد احلب الذي 

يصادف 14 شباط.
والنســخة العامليــة هي يــوم للتوعية 
بالعزوبيــة، مبنزلــة تكملــة لعيد احلب 
بالنســبة للعزاب، ألنهم ال يستطيعون 
املشــاركة في عالقــة رومانســية، وهو 
يــوم لالحتفال باحلب بكل أشــكاله بن 

األصدقاء والعائلة وحتى حب النفس.

ماذا تعرف عن يوم 11 نوفمبر »يوم العزاب»؟

األربعاء 13 تشرين الثاني 2019 العدد )4290(

Wed. 13 Nov. 2019 issue )4290(

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

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

يطلبها منك البعض.

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

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

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

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

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

واستراتيجياتك في العمل.

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

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

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

لن حتقق أي شيء في النهاية.

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

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

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

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

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

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

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

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

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

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

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

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

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

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

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

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

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

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

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

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

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

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

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

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

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.
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ثقافة دراسة

تشكيل

متابعات

قصة قصيرةاصدار

الفني، لكن هذه  العمــل  على جمالية 
الســلطة اجلماليــة غير املباشــرة، أي 
حضور املرأة الطاغي، ال توجد كشــكل 
ظاهري بل هي مكرسة في أعماله كلها.

في أحيان أخرى تتشظى انفعاالت عبود 
فيحاول التعامل مع السطح التصويري 
للوحة بحس انفعالي وتعبيري بشــكل 
يوازي القــدرة املوضوعية للعمل الفني، 
ســواء كان ذلك عمالً كرافيكياً أو زيتياً 

أو أيــة خامة أخرى. وهنــاك خصوصية 
للخامــة التي يعمــل عليهــا، ومبا أنه 
فنان كرافيك باألســاس فإنــه يتعامل 
مع اخلامات األولية بحســية لونية فوق 
العــادة فــي معاجلة الســطح وظالل 
الكتل واخلطــوط وملمس املادة اللونية. 
وأقام عبود عشــرات املعارض في العالم 
العربي وأوروبا وهو مقيم في هولندا منذ 

سنوات طويلة.

أما فاضل نعمــة فقدم في هذا املعرض 
لوحات من تقنيات الكرافيك والزيت، وهو 
فنــان ينقلب على ذاتــه في كل معرض 
جديد يقيمه وال يســتقر على أســلوب 
معني ألنه يريد للحكاية أن تكون جديدة 

كل مرة.   

»تعالج أعمال فاضل نعمة اجلديدة فكرة 
املوت بطرق مختلفة وبتقنيات كثيرة«

كل يوم يذهب إلى مرســمه ال يشغله 
شــاغل غيره وال توجد مسافة بينه وبني 
عمله. لم يذهب يوما إال وأنتج عمال ما، 
يســاعده في ذلك تفرغه التام له وتعدد 
أدواته والتقنيات التي اشتغل عليها من 
رســم وكرافيك وأعمال بتقنيات ومواد 

مختلفة.     
 لديه مخزون ال ينتهي من صور وأشكال 
وحياة مليئة ومواقف ال تنسى، فقد عاش 

حروباً ومآســي كثيرة تطــارده حتى في 
والهروب  واحلروب  النكبات  أحالمه. عاش 
واأللم.  واجلــوع  واخلوف  القســوة  وزمن 
عاشــها واقعــا واآلن يعيشــها أحالما 
والفن بالنســبة له عالج ســيكولوجي 
ألنه يؤمن بقول فان غوخ »الفن يواســي 
من خذلتهم احلياة«. إنه فنان ملول لهذا 
يتنقل من عمل آلخر بتقنيات ومعاجلات 
متعــددة كي ال يقع في التكــرار. أدواته 
ومواد  والرقــم  واحلرف  والشــكل  اللون 
مســتهلكة ومتنوعة مــن ورق وقماش 
وكتابات  إعالنــات  وبقايا  ومواد صلبــة 
يجمعها كلها فــي لوحة واحدة لتكون 
قصة مصورة. إنه رسام وحفار يتنقل بني 
تقنياته بسهولة ويحول األشكال واملواد 
والصــور إلى صور ذهنية قبــل أن يقوم 
بتنفيذها على القماش أو اخلشب مع أنه 
ال يخطط لعمله قبل أن يبدأ في تنفيذه 
وال يعرف كيف ســينتج هذا العمل في 
النهاية، شــيء يشبه السحر يقوده إلى 
بطريقة  العمــل  يكتمل  وفجــأة  ذلك، 

مذهلة.               
 تعالــج أعمــال فاضل نعمــة اجلديدة 
فكــرة املوت بطرق مختلفــة وبتقنيات 
كثيرة ســواء فــي الكرافيــك أو الزيت 
علــى الكانفاس وبحريــة كاملة، فتارة 
نراه يستخدم األرقام وتارة احلروف وقطع 
اإلعالنات واألوراق امللونة في لوحة واحدة 
ال تغيب عنهــا بطبيعة احلــال قطعة 
ســالح أو جمجمة فارغة أو ختم غريب 
باللــون األحمر الذي ميثل الســلطة في 
كثير من األحيــان. فاضــل نعمة فنان 
مجتهــد وقد أقام الكثيــر من املعارض 

داخل هولندا وخارجها.

صالح حسن
 

في قاعــة غاليري »بوخلــي«، وهي إحدى 
العاصمة  القاعات في مدينة الهاي  أهم 
السياســية لهولندا، افتتح هذا الشهر 
معــرض مشــترك للفنانــني العراقيني 
حســن عبود وفاضل نعمــة، وكان مقرراً 
أن يشــترك إلى جانبهمــا الفنانان فاخر 
محمد وعاصم األميــر لكن األخيرين لم 
للحضور  فيزا  على  احلصول  يســتطيعا 

واملشاركة في هذا املعرض.
حســن عبود هو أحد أعضــاء »جماعة 
األربعــة« التــي تأسســت فــي مطلع 
الثمانينات في بغداد من قبل فاخر محمد 
والفقيد  عبــود  األمير وحســن  وعاصم 
محمد صبري الــذي توفي في وقت مبكر 
في عمان حيــث تفرقــت اجملموعة بعد 
احلرب العراقيــة – اإليرانيــة. وكان عبود 
وصل إلــى هولندا طلباً للجوء، فيما بقي 
فاخر محمــد وعاصم األميــر في بغداد 
وأكمال دراستهما العليا حيث يعمل األول 
عميــدا لكلية الفنــون اجلميلة في بابل 

ويعمل الثاني أستاذاً فيها.
كان هاجس حســن عبود وما يزال يتمثل 
في إقامــة حوار على درجة من الســحر 
للدخول إلى احلياة، هذا احلوار الذي ميتلك 
الوجود  عالقات ذات صلة مشــتركة مع 
ومؤثراتــه احمليطة. وهناك حــاالت تنمو 
في عمق الزمن حتتل مســاحة أكبر على 
ســطح ذي ملمس ناعم هو اللوحة ذات 
قيمة أساسية للفنان. ولغرض احتوائها 
يحاول الفنان أن يجســدها في أشــكال 
ومالمح فنية. عبود يتعامل مع ما يحيط 
به ضمــن جدلية احلوار األزلــي بني املرأة 
كمخلوق غــض وجميل ميارس ســلطة 

معرض لفنانين عراقيين بالهاي.. الفن يواسي من خذلتهم الحياة

فاتنة الغرة
 في بلد أجنبي تسكنه جالية عربية كبيرة 
كبلجيكا يبدو من الغريب بعض الشيء أال 
جتد مكتبة عربية تقدم الكتاب العربي سواء 
للعرب املقيمني أو لدارســي اللغة العربية 
ممن يودون التعرف علــى ثقافتها ومنتجها 
الفكري واإلنســاني والذي هو منتج مهم، 
ومن هنا تنبع أهمية وجــود معرض كتاب 
األملانية«  العــرب  عربي نظمتــه »مكتبة 
مؤخــراً في مدينة بروكســل بالتعاون مع 
جمعية »بيتنا« واستمر ثالثة أيام وعرضت 
فيه مجموعة كبيرة من العناوين التي تهم 

القارئ العربي والدارسني لهذه الثقافة.
القراءة سبيل المتالك ناصية اللغة األم

اســتطاع معرض بيت الكتاب العربي في 
بروكســل الذي يتم تنظيمه للمرة الثانية 
هــذا العــام فــي العاصمــة البلجيكية 
اســتقطاب شــريحة كبيرة غلب عليها 
الشــباب التواقون القتناء منتج عربي بدالً 
مــن الذهاب إلى املواقــع اإللكترونية التي 
يستغرق بعضها الكثير من الوقت لتوفير 
العرب  »مكتبة  فجــاءت  لراغبيها  الكتب 
األملانية« لتلبي هــذه احلاجة املهمة، وهي 
بدأت نشــاطها منذ ثالث سنوات انطالقاً 
من حاجة صاحبها وزوجته للحصول على 
كتــب عربية خاصة وألنهمــا كانا يبحثان 
عن مشــروع إلدارته غير محالت الشاورما 
املشاريع  العربية، وهي  الغذائية  واملنتجات 

التي يذهب إليها أغلب املهاجرين.
وحينما جتولت في املعــرض حتدثت مع آية 

التي تدرس املاجســتير في تاريخ املدن عن 
الذي دفعها للحضور للمعرض  الســبب 
كان  الرئيســي  الســبب  أن  فأوضحــت 
ضعف لغتها العربية التــي تود تقويتها 
عبر القراءة مؤمنة أنها ســبيلها المتالك 
ناصية لغتها األم بشكل محترف. وقالت 
إنها كانــت تلتفت كثيــرا لقواعد اللغة 
ومفرداتها حينمــا كانت تقرأ القرآن لكن 
اللغة صعبة بالنسبة لها، لذلك توجهت 
إلى القــراءة في كتب أكثر بســاطة عبر 
اقتناء الكتــب خاصة في بلــد يندر فيه 
تواجد كمية كبيــرة من العناوين العربية 
التي قد تكون قرأتهــا بلغة أجنبية وكان 
من املهم لهــا أن تقرأها باللغة األم، وكان 

توجهها ألسماء تعرفها وهو عالم ميكنها 
فهمه بشــكل أكبر خاصة أنها سمعت 
عنهــا من قبل، كمــا أنها قد جتــد كتباً 
تعينها علــى فهم موضوع تخصصها أال 
وهو دراســة املدن وبعض هــذه الكتابات 
تعينها على فهم وجهــة النظر العربية 
باحلديــث عن املــدن حتديــداً. وبخصوص 
األســعار قالت إنها لم تطلع عليها بعد، 
يودون  لكنها تؤمــن أن هناك أشــخاصاً 
اقتناء هذه األعمــال ويدفعون مقابل ذلك 
كي تكون لديهم مكتبتهم اخلاصة، و«إن 
كان هناك كتاب أحببته فليســت خسارة 

أن أدفع مبلغاً ولو كان كبيراً مقابله«.
وباحلديث مع علي احلاصل على ماجستير 

أن  باريــس أخبرنا  الدوليــة من  العالقات 
الدافع األساسي للقدوم إلى هذا املعرض 
هو حب املطالعة وشغفه باللغة العربية 
نظراً ألنها لغــة غنية وقناعته بأن أهمية 
القراءة تكمن في كونها وســيلة النتقال 
أن اختياراتــه تتمحور  املعرفة، موضحــاً 
حول علم االجتماع والفلسفة والعالقات 
الدوليــة؛ و«قد وجدت هنــا بعض ضالتي 
مــن الكتب التي تغذي مجال دراســتي«. 
ويرى علي أنه »مــن املعيب أال جند مكتبة 
عربية في بلجيكا خاصة مع وجود جالية 
عربية مــن دول كثيرة، خاصــة وأن هناك 
كتبــاً قرأتها مترجمة إلى الفرنســية أو 
اإلنكليزيــة ألنها لــم تتوفر لــي باللغة 
العربية وهذا يفقدها الكثير من معناها، 
لكن قراءة النص األصلي بالعربي هو شيء 
آخر ومتعة مختلفة ألني أتواصل هنا مع 
الكتاب مباشرة دون وسيط«. أما بالنسبة 
لألسعار »فأظن أنها مقبولة فهي ليست 
باملُغالى فيها وال هي مبتنــاول كل األيدي 
لكن تبقى معقولــة مقارنة بنوع الكتاب 

وقيمته«.

كل أنواع الكتابة
لنا راشد حموش، صاحب »مكتبة  وشرح 
العرب األملانية«، الدافع وراء إقامة معرض 
العربي في بروكســل موضحاً  للكتــاب 
أن »نشــاط املعارض عموما هو نشــاط 
أســبوعي تقوم به املكتبــة في مختلف 
املدن األملانية حتديداً وبعض املدن األوروبية 
رغم أن املركز الرئيســي للمكتبة يقع في 

مدينة إيســن، وهذه املعارض تتحدد وفق 
البعد اجلغرافي والطلبــات التي ترد على 
باملكتبة،  اخلاصــة  الفيســبوك  صفحة 
ويحدث كثيــراً أن نتلقى طلبــات بإقامة 
معــرض في هــذه املدينة أو تلــك ونقوم 
بتقييم العرض وهذا هو املعرض الثاني في 

مدينة بروكسل«.
وعن ســؤالنا حول آليــة التنظيم وكيف 
حتــدث، أجــاب حمــوش أنهــم يقومون 
»بالتنســيق أحياناً مع مؤسسات عربية 
موجودة فــي املدينة املقصودة أو على أقل 
املساحة  تقدير مؤسسات ميكنها منحنا 
الكافية إلقامة املعــرض«. وفيما يختص 
بنوعيــة الكتب املعروضة أكد حموش أنه 
»ال يتــم التركيز على نــوع معني لكنها 
تشمل كل أنواع الكتابة مثل األدب العاملي 
املترجم والروايــة العربية والكتب الدينية 
والفلســفية وكتــب التنمية البشــرية 
إضافة إلى قســم خاص لكتب األطفال، 
ونحن نحــاول توفيــر كل الكتب املهمة 
املعرض  أننا الحظنا منذ  واملطلوبة، حيث 
املاضــي أن اإلقبال األكبر يكون من نصيب 
الرواية العامليــة وكتب األطفال بينما جتد 
في مدن أخرى أن الكتب الدينية هي التي 
حتظــى بنســبة اإلقبال الرئيســية لكن 
فالرواية  األمر يختلف  بروكســل  هنا في 
العاملية عليها طلب كبير والفت«. ويلفت 
حموش النظــر إلــى أن »اعتمادنا بالبيع 
يرتكز باألغلب على البيع اإللكتروني حيث 
هو أكثر سهولة وال يتطلب مكاناً خاصاً أو 
الكتب نفسها،  أكبر من ميزانية  ميزانية 

وهو أمر غير مجز جتارياً، لكنه على اجلانب 
الثقافي هــدف نبيل ونطمح ألن يكون لنا 
فرع خاص في بروكسل لو كان هناك تعاون 
من قبل منظمات تساعد على حتقيق هذا 

الهدف«.
وعن سؤالنا حول كيف بدأت فكرة املكتبة 
أوضح حموش أنه »بحكــم أنني وزوجتي 
قــّراء ثقافة، كنا نبحث عــن كتاب عربي 
القتنائه فــي املهجر فال جند شــيئاً، ومن 
ثم قمنا بالتواصل مع مواقع لتوفير كتب 
لنا لكن تكلفة الشــحن فيها عالية جدا 
أن نعالج مشكلتنا ومشكلة  ولذا فكرنا 
أشــخاص آخرين وبهذا أصبح مشــروعاً 
عائليــاً، وبالفعــل بدأنا بكميــة صغيرة 
لدراســة حجــم اإلقبال الذي شــجعنا 
على املضي قدماً في هذا املشــروع، حيث 
بدأنا بعشــرين عنواناً تقريباً اســتطعنا 
استيرادها من مصر إلى أن وصلنا اآلن إلى 
أكثر 2500 عنوان وأكثر 45 ألف كتاب بكل 
التخصصــات. وما نفعلــه اآلن هو تلبية 
العناويــن املهمة واملطلوبــة حتى ميكننا 
اإلحاطــة بكل مــا يريده القــارئ العربي 
في أوروبا«. وفيما يتعلق باألســعار خاصة 
أسعار كتب األطفال ذكر حموش أن كتب 
األطفال »هي أكثر الكتــب املكلفة التي 
نشتريها بســعر مرتفع أصالً ونحن نبيع 
هنا بنفس الســعر الذي تبيعه دار النشر 
في البلــد األصلي وال نحاول أن نكســب 
أكثر من املعقــول، وأطمح ألن نكمل هذا 
املشــروع وأن يكون مشــروعاً رائداً ميكننا 

الفخر به بعد عشر سنوات من اآلن«.

  
والهايكيســت  للشــاعر  صــدرت حديثا 
املغربي ســامح درويــش مجموعة جديدة 
بعنوان »عصافير حتلق في األعماق« في 170 
صفحة، هي الرابعة في ترتيب إصداراته في 
شعر الهايكو والسابعة في اجملال الشعري 

عموماً.
مجموعة درويش الصــادرة عن دار »ملتقى 
افتتاح  )مبناسبة  للنشــر  املغربية«  الطرق 
املوســم الثقافي احلالي ومناسبة تنظيم 
معرض الكتاب املغاربي فــي دورته الثالثة 
مبدينــة وجدة فــي بداية أكتوبر/ تشــرين 
األول 2019(، ضمــت 150 قصيــدة هايكو 
الفرنســية وتقدمي من  اللغة  إلى  بترجمة 
طرف الشاعر والفنان نصر الدين بوشقيف 
اإلنكليزية  إلــى  بباريــس، وترجمة  املقيم 
من طرف د. شــروق نصري أســتاذة اللغة 
اآلداب بجامعة محمد  بكليــة  اإلنكليزية 

األول مبدينة وجدة.
جتدر اإلشــارة إلى أن اجملموعة قد مت تأثيثها 
الداخلي واختيار لوحة غالفها من حبريات 
وأعمــال الفنانة التونســية هندة لوليزي 

املقيمة بفرنسا.
درويش، شــاعر وكاتــب مغربي،  ســامح 
عضــو احتــاد كتــاب املغرب، عضــو بيت 
الشعر باملغرب، رئيس نادي هايكو موروكو، 

رئيس نادي الضفادع، مؤســس لعدد من 
اشــتغل  الثقافية،  واإلطارات  اجلمعيات 
مبهنة التدريس واإلدارة ومارس الصحافة. 
حائز علــى شــهادة الدراســات العليا 
تخصــص النقد األدبــي املغاربي. له في 
دواوين  الكتابة الشــعرية سبعة  مجال 
أربعة منها في صنــف الهايكو، وله في 
مجــال الكتابة الســردية روايــة واحدة 
ومجموعة قصصيــة واحدة، وكتاب في 
النقــد القصصي املغاربــي، إضافة إلى 
إعداده لعدد من الكتب واملنشورات. وإلى 
الهايكو »عصافير حتلق  جانب مجموعة 
في األعماق« صدر لســامح درويش هذا 
العام 2019، ديوان »مــا أكثرني«، وكتاب 
أعده  الهايكو«  في  »املشــهدية  بعنوان 
وقّدم له باالشتراك مع الشاعر واملترجم 
العراقــي املقيــم بإنكلترا عبــد الكرمي 
كاصد. وله مشــاركات فــي مهرجانات 
مغربية وعربية ودولية، ونشــرت قصائد 
وترجمت  شــعرية  أنتولوجيات  فــي  له 

نصوصه وأعماله بأكثر من لغة عاملية.
من أجواء اجملموعة:

1
الّناُفورَة،

يا لَلَْمِكيَدة لَِتْعذيِب املَاء.
2

علَى حافة البْئر،
الّدلو ميْلُؤه املطر.

3
َتْرِيْن، بَِقلِم رََصاٍص 

أرُْسم قْوَس ُقزَْح .
4

رفيُف الُغصن وْحدُه ال يَزاْل،
الُهْدهُد َحّط وَطار.

حذام يوسف

الدائرة،  تنتظره خارج أســوار  وقفت 
وعيناها تتنقالن بسرعة بني املوظفني 
املغادريــن، علهــا تلمحــه وهو بني 
اجلموع، هو يعمل مبكتبة عامة، كان 
قد أشــار لها بكتاب )دع القلق وابدأ 
احلياة( للكاتب ديــل كارنيجي، لتبدأ 
حيــاة جديــدة، عســى أن تطر لها 
العمر فرحا، وتزهر صحراء  ســحابة 
أحالمهــا، كانت تدندن مع نفســها 
اعشــق  )انا  الصغيرة  لنجاة  بأغنية 
البحــر(، وتهمس بها همســا تالفيا 
الواقفون  انتبه لها  لو  لإلحراج، فيما 
قريبــا منها، أين أنت؟ تســاءلت في 
سرها، وقد طال انتظارها، تضطر هنا 
الى الســؤال عنه، لتفاجأ بأنه مجاز، 
انســحبت  رؤيته،  تتمكــن من  ولم 
الكتــاب  تســحب  وهــي  بهــدوء، 
تريد  كأنها  صدرهــا،  الى  وحقيبتها 
التشبث بها، بعد أن ذابت روحها من 
بأنها  ان تفاجئه  االنتظار، كانت تريد 
أنهت الكتاب بأقل من أربع وعشرين 
ساعة، بالتالي هي من كسب الرهان.

معرض بيت الكتاب العربي ببروكسل.. نافذة على الثقافة العربية

على عتبة مكتبة»عصافير تحلق في األعماق«

إنه رسام وحفار يتنقل بين 
تقنياته بسهولة ويحول 

األشكال والمواد والصور إلى 
صور ذهنية قبل أن يقوم 

بتنفيذها على القماش أو 
الخشب مع أنه ال يخطط لعمله 

قبل أن يبدأ في تنفيذه وال 
يعرف كيف سينتج هذا العمل 

في النهاية، شيء يشبه السحر 
يقوده إلى ذلك، وفجأة يكتمل 

العمل بطريقة مذهلة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد امس املؤمتر الفني لبطولة 
دبي الدولية للمنتخبات األوملبية 
لكــرة القــدم في مقــر االحتاد 
االماراتــي، أمــس.. وســيواجه 
املنتخــب األوملبــي العراقي في 
أوزبكستان  الدولية،  دبي  بطولة 
واألردن..  وسوريا  اجلنوبية  وكوريا 
VAR فــي  وســتطبق تقنيــة 
التي  البطولة،  مباريــات  جميع 
ستنقل عبر قناة دبي الرياضية.. 
وسيخوض األوملبي أولى مبارياته 
بالبطولة في الساعة الثالثة اال 
ربع من عصر اليوم األربعاء امام 

املنتخب األوزبكي.
جرى في االجتماع تثبيت مواعيد 
املباريات بشــكل نهائي، حيث مت 
تعديل موعــد املباراة الثانية من 
كل يوم من أيام البطولة لتصبح 

7.15 مساء بتوقيت اإلمارات.
كما مت اعتمــاد )6( تبديالت لكل 
منتخــب )علــى أال يزيــد عدد 
التوقفــات املســموح بها لكل 
منتخب من اجــل إجراء عملية 
التبديــل عــن ثالث مــرات في 
الشوط الثاني حتديداً(.. وسيكون 
دخول اجلماهير ملباريات البطولة 
التي ستجري على ملعبي )أهلي 
شباب دبي بالعوير( و)ذياب عوانه( 
 6 مبشاركة  الدورة  مجانيا.وتقام 
اإلمارات،  منتخبات آسيوية، هي 
ســوريا،  البحرين،  الســعودية، 
أوزبكســتان وكوريــا اجلنوبية.، 

خالل املدة من 13 إلى 19 تشرين 
الثاني املقبل..

وبحســب نظــام البطولة فإن 
أربع  ســيخوض  منتخــب  كل 
مباريات فقط، مبعدل مباراة كل 
ترتيب  أن يتم  48 ســاعة، على 
تلعب  )التي  الثمانية  املنتخبات 
حسب  واحدة(  مجموعة  ضمن 
التــي جمعتهــا من  النقــاط 
اختيارها  مت  التي  األربع،  املباريات 
من قبل اللجنة املنظمة، بحيث 

لن يكون هناك أية أدوار إقصائية 
أو نهائية الحقة.

إلى ذلك، عقــد، عقد يوم أمس 
االحتاد  رئيــس  اجتماعــا يجمع 
اخلالق  القدم عبد  العراقي لكرة 
السفارة  من  وجهات  مســعود 
االردني لكرة  العراقية مع االحتاد 
القــدم، لالتفــاق علــى جميع 
تفاصيــل املباراتــن املقلبتــن 

ألسود الرافدين.
وبحسب املعلومات إن »االجتماع 

ركز بشــكل كبير على كيفية 
ترتيب اجــراءات دخول اجلماهير 
ملباراة العراق وايران ملا حتمله من 
حساسية كبيرة بسبب الظروف 
بن  اللقاء«.ومن  هذا  ترافق  التي 
االمور التي ســيتم نقاشها هي 
الدعوات التي ظهرت على مواقع 
للتضامن  االجتماعي،  التواصل 
مع التظاهــرات التي حتدث االن 
فعاليات  خــالل  من  العراق،  في 
ســيقوم بهــا اجلمهــور منها، 

عن  تعبيرا  الكمامــات  ارتــداء 
السيطرة  لها  يضاف  التضامن، 
على الالفتات التي ســترفع في 
والتي حتمل شــعارات  املدرجات 
سياسية او طائفية او عنصرية 

ضد احدى الدول.
واشــارت املعلومات الــواردة، أن 
او االحتاد  العراقيــة  »الســفارة 
االمور  انــزالق  ملنــع  يســعيان 
فــي مدرجات امللعــب بأجتاهات 
ملا قد يســببه من  سياســية، 

على  اضافية  دوليــة  عقوبــات 
الكــرة العراقيــة، الن الفيفــا 
عــادة مينع تداخل السياســة و 
العنصرية وكل مما شأنه ان يثير 
الكراهية بن الشــعوب، وايضا 
عدم احــراج اجلانب االردني ملا قد 

يتحمله من تبعات الحقة«.
هذا وتبــذل جهودا كبيرة منذ ٣ 
املتواصل  االتصال  خالل  من  ايام 
بن اجلهــات املعنية وبن اجلالية 
العراقيــة املتواجدة فــي االردن 
لالتفــاق على ان يكــون احلضور 
املنتخب  لدعــم  هو  اجلماهيري 
الوطني رياضيــا فقط«.يذكر ان 
املنتخب الوطني سيالقي نظيره 
االيراني في متام الساعة اخلامسة 
بتوقيت بغــداد يوم غٍد اخلميس 
برسم  الدولي  استاد عمان  على 
للمجموعة  املزدوجة  التصفيات 
الثالثــة التي يتصدرها اســود 

الرافدين بـ٧ نقاط .
هذا وقرر االحتاد االســيوي تعين 
»ديــالن  الســريالنكي  احلكــم 
بيريرا« الدارة مباراة العراق وإيران 
املقررة يوم غد بــدالً عن االردني 
ادهم مخادمة.ويأتي هذا التغيير 
بعد نقل املبــاراة من العراق الى 
األمنية  األوضاع  بســبب  األردن 
تشــهدها  التي  والتظاهــرات 
البالد.. وولــد بيريرا في 19 أيلول 

1978 دولي منذ عام 2004.
يذكر أن املنتخب العراقي يتصدر 
اجملموعة الثالثــة بـ 7 نقاط من 
تعادل أمام البحرين، وفوزين على 

هونغ كونغ، وكمبوديا.

األولمبي يواجه أوزبكستان اليوم في بطولة دبي الدولية
تضيفها اإلمارات بمشاركة 8 منتخبات 

تقرير

املنتخب األوملبي

قاسم يقود مواجهة 
لبنان وكوريا الجنوبية 

الزوراء يعاني تأجيل 
الدوري الممتاز 

شباب نينوى تقيم 
دورة لتعليم الحاسوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم، عن 
حــكام مباريــات اجلولة اخلامســة من 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
 وأناط االحتاد اآلسيوي، مهمة قيادة مباراة 
إلى احلكم  اجلنوبيــة  أمــام كوريا  لبنان 
املساعد. وكادره  قاســم  العراقي مهند 
وســتقام املبــاراة على ملعــب املدينة 
الرياضيــة فــي بيروت في متام الســاعة 
الربعــة مســاًء بتوقيت بغــداد يوم غٍد 

اخلميس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل مدرب الزوراء باســم قاســم جلنة 
الكرة، مســؤولية  املســابقات في احتاد 
غياب روح املنافسة فـــي الـدوري، بعـد 
التأجيــالت املتكـــررة التـــي طالـــت 

املسابقـة.
وقال قاسم: »االحتاد لم يتعامل مع الدوري 
فقدت  املســابقات  وجلنة  عملي  بشكل 
إدارة املســابقة وكان األحرى  احلنكة في 
بها على أقــل تقدير أن تقيــم املباريات 
أو تلعب  احلالــي  التوقف  أثنــاء  املؤجلة 

اجلولة اخلامسة«.
وبــن: »توقف املنافســات أفقد الالعبن 
حماسهم وأدخل الدوري في اجملهول، وترك 
الباب مفتوحا لإلشاعات، البعض يتحدث 
عن إلغاء املســابقة وغيرهم يتحدث عن 
نظام جديد للمسابقة وتلك التفصيالت 
بحد ذاتها تؤثر على الفريق وروح الالعبن 

وتضعف احلماس لدى اجلميع«.
وأشــار إلى أن جميع األندية تضررت من 
التدريبات  وأن  للــدوري  املتكــرر  التوقف 
اليومية ال تكفي لوضع الالعبن باجلاهزية 
املطلوبة.وواصــل: »أكبر دليــل على تأثر 
األندية بالتوقف فقدان الفرق املشــاركة 
في بطولة كأس محمد الســادس القوة 
اجلوية والشرطة للروح القتالية واحلماس 

ودفعا ثمن األزمة احلالية«.
 يشــار إلى أن احتــاد الكــرة أعلن توقف 
منافســات الدوري منذ 25 من الشــهر 

املاضي وألجل غير مسمى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام املركز الوطني التطوعي في مديرية 
شباب ورياضة نينوى دورة تدريبية تطويرية 
للشــباب باحلاســوب في قاعة اتلمركز 
25 شابا  التطوعي بحضور نحو  الوطني 
وشــابة ضمن منهاج عمــل املديرية في 

دعم قطاعي الشباب والرياضة.
وقال مسؤول شعبة العمل التطوعي في 
املديرية، محمد خيــري، ان الدورة تركزت 
علــى تعليم مهارات العمــل على جهاز 
الكومبيوتــر من ألجل تطويــر القدرات 
واالمكانات العلمية والفكرية للشــباب، 
والعلمية  الثقافيــة  احلركــة  وتطويــر 
مدينـة  فـــي  التطوعـــي  للشبـــياب 

املوصـل.
 وجــرى في ختام الــدورة التدريبية توزيع 
شــهادات املشــاركة مــن قبــل مدير 
الشــباب والرياضة، مازن خزعل وعدد من 
مسؤولي االقسام اإلدارية في املديرية بن 

املشاركيـن.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى مدرب الصناعــات الكهربائية 
عــادل نعمة غضبه بســبب األزمة 
املاليــة اخلانقة التي ميــر بها النادي 
والتي أثرت بشكل كبير على متاسك 

الفريق وروح الالعبن.
صحفية  تصريحات  في  نعمة  وقال 
املالية  الفريق يعاني مــن األزمة  إن 
ومــرت 3 أشــهر مــن دون صــرف 
املســتحقات املالية، ولم حترك وزارة 
القضية، وال  إزاء  الصناعة ســاكنا 
توجد حلول باألفق ما يعقد املشهد 
بشــكل أكبــر وقد يــؤدي ذلك إلى 

انهيار الفريق.
األندية تتمثل في  وبن: »مشــكلة 
عدم وجود مــا ينظــم عملها مع 
املؤسســات احلكوميــة الداعمــة 
فالوزارة تلتزم مــع النادي وفق أهواء 
املســؤول دون االعتمــاد على قانون 
يلــزم الطرفن بآليــة مالية تخلق 

استقرارا واضحا«.
وأشــار إلى أنه منــح اإلدارة فرصة 

لنهاية الشــهر احلالــي حلل األزمة 
الالعبن وصلوا  نهائي ألن  بشــكل 
حلالة صعبة بعد مرور 3 أشــهر دون 
مســتحقاتهم  على  يحصلــوا  أن 
املاليــة، وســط توقف منافســات 
الدوري وغياب روح املنافسة واعتماد 
اجلميع علــى التدريبات فقط.ونادي 
املركز  يحتل  الكهربائية  الصناعات 
الرابــع في ترتيب الــدوري برصيد 6 

نقاط.
من جانب اخر، عبر مدرب الصناعات 
الكهربائية عادل نعمة عن أســفه 
في  الوطني  املنتخب  مباريات  لنقل 
إلى  املؤهلة  املزدوجــة  التصفيــات 
كأســي آســيا والعالم، أمام إيران 
والبحرين إلى خــارج البالد موضحا 
أن إيقاف منافسات الدوري لعب دورا 

في ذلك.
وتلقــى االحتــاد العراقــي خطابــا 
رســميا من االحتــاد الدولي يطالبه 
النخلة  بديــل جلذع  ملعب  باختيار 
علــى أن يكون خارج البــالد .واختار 
االحتاد العراقي ســتاد عمان الدولي 
في العاصمــة األردنية عمان ملعبا 

مبواجهتي  الرافدين  ألســود  رسميا 
إيــران والبحرين ضمــن التصفيات 

املزدوجة.
وقال نعمــة: »عدد من بلدان العالم 
تشهد مظاهرات لكن االحتاد الدولي 
املباريات  لم يجبرهــا على خــوض 

إيقاف منافسات  أرضها، لكن  خارج 
الدوري لعب دورا رئيســيا في إيجاد 
االحتاد اآلســيوي والفيفا ملبرر لنقل 

مباريات العراق للخارج«. 
وأشــار إلــى أن الوضع العــام في 
العــراق يســمح بإقامــة املباريات 

ســلمية  التظاهرات  وأن  الســيما 
والعراقيــون ميلكــون وعيــا كامال 
بأهميــة املباريات ويعشــقون كرة 
القدم.وزاد: »لو أقيمت املباريات ملرت 
بشــكل هادئ ألن اجلميع يســعى 
للحفاظ على مكســب رفع احلظر 

عن املالعب العراقية ولن يفرط أحد 
في هذا القــرار نتيجة تصرفات غير 
االحتاد  قــرار  أن  مســؤولة«.وأوضح 
الدوري  مســابقة  باستئناف  احمللي 
مهم جدا، مضيفــا أنه كان يتمنى 

صدوره قبل قرار الفيفا.
وفي سياق متصل، أكد مدرب أمانة 
بغــداد، عصــام حمــد، أن التوقف 
املســتمر فــي الــدوري العراقي، ال 
يصــب في مصلحــة احتــاد الكرة 
الدوري  »توقف  واألندية.وقال حمــد 
في  يصبان  ال  املتعــددة  والتأجيالت 
مصلحــة اللعبة أو األندية«.وأضاف 
»يجب االستفادة من األوقات املتاحة 
املنافسة  إيقاف  بشــكل كبير، ألن 

يؤثر بالسلب على الدوري العراقي«.
وتابع »جلنة املســابقات لم تستغل 
الفترة السابقة وأصرت على اللعب 
بشكل أسبوعي، مما ساهم بشكل 
ســلبي على عــدم إنهــاء جوالت 
عديدة، وبالتالي التوقف بدون ضغط 
املباريات يعني متدد الدوري للموسم 
املواسم  أخطاء  وستتكرر  الصيفي 

املاضية«.

إلــى ذلك، قــال نائب رئيــس االحتاد 
جبار  علي  املســابقات  جلنة  ورئيس 
في تصريحــات صحفية إن اللجنة 
ترى أن اســتمرار التوقف سيصعب 
بشكل  املنافسات  ويؤخر  املشــهد 
معقــد، ويصعب عليهــم تعويض 

تلك اجلوالت.
 وتابع: »قــد يتســبب اإليقاف في 
امتــداد الــدوري لوقــت متأخر من 
الســنة ويتكرر ســيناريو املواسم 

املاضية«. 
وبــن: »جلنــة املســابقات طالبت 
االحتاد بضرورة اســتئناف املسابقة 
على  للحصول  حاليا  يســعى  وهو 
موافقات أمنية من احلكومة من أجل 

إطالق منافسات اجلولة اخلامسة«.
 وأشــار إلى أن األنديــة غاضبة من 
التوقف واالحتاد يعي أن تأخير الدوري 
ســيضرها ماليا ومعنويــا. وختم: 
»االحتاد مجبر علــى التوقف نتيجة 
األحداث التي مرت بها البالد وبالتالي 
جلأ إلى إيقاف منافسات الدوري على 
أمل أن نحصل على موافقات أمنية 

إلعادة املنافسات مجددا«.

عادل نعمة: أزمة مالية خانقة تضرب نادي الصناعات الكهربائية
إيقاف ممتاز الكرة يسهم في قرار الفيفا

لقطة من دوري الكرة عادل نعمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب منتخب الشباب لكرة 
القدم قحطان جثير، أن تدريبات 
لتصفيات  يستعد  الذي  الفريق 
آسيا تعد دون مستوى الطموح 
في  األخرى  باملنتخبــات  مقارنة 

اجملموعة.
وقــال جثيــر فــي تصريحــات 
صحفيــة إن املنتخب ســيغادر 
يوم غد اخلميــس إلى العاصمة 
في  للدخول  الدوحــة  القطرية 
معسكر تدريبي يستمر أسبوعا 
قبــل التوجــه إلــى العاصمة 
للمشاركة  مســقط  العمانية 

في تصفيات آسيا دون 20 سنة.
ولفت إلى أن منتخب الشــباب 
ســيخوض مباراتــن جتريبيتن 
في الدوحــة أمام شــباب نادي 
الســد ورديــف الوكــرة إلنهاء 

التحضيرات.
وبــن أن معســكر الدوحة يعد 
فرصة جيدة للفريق بعد أن تعذر 
عليه التحضير بشــكل مثالي، 
كما أن العامل النفســي تراجع 
اجملموعة  مباريات  نقل  بســبب 
والتــي كان مقــررا أن تقام في 
ســتاد كربــالء بالعــراق ما أدى 

لتغيير حسابات اجلهاز الفني.

وأشار إلى أن مستويات اجملموعة 
متقاربــة وجميــع املنتخبــات 
لها حظوظ فــي خطف بطاقة 

التأهل باستثناء باكستان.
وختم: "الفــرق األخرى جميعها 
تنافس بقــوة، منتخب عمان هو 
مستفيض املباريات وله حظوظ 
تستعد بشكل  والكويت  كبيرة 
ممتاز، وفلســطن لديه عدد من 
ويتمتعون  املغتربــن  الالعبــن 
ببناء جســماني مميــز، وبالتالي 
املهمة ليســت ســهلة إطالقا 
ونسعى ألن نكون فريقا منافسا 

على بطاقة التأهل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد مــدرب الكهربــاء عباس 
عطيــة أن االحتــاد املركزي لكرة 
القدم لم يأخــذ الوقت الكافي 
البديل  امللعــب  لدراســة ملف 
جلذع النخلة، والذي ســيحتضن 
إيران  مع  الرافدين  أســود  مباراة 
يوم غــٍد اخلميس في التصفيات 
املزدوجة، مضيفا أن اختيار ستاد 
عمــان الدولي بــاألردن كان قرارا 

غير مدروس.
اإليرانية  »األجــواء  عطية:  وقال 
واألردنية متشابهة إلى حد بعيد، 
وكان األحرى على االحتاد أن يختار 

املشــابهة  الدول  بإحدى  ملعبا 
للعراق لتسهيل مهمة فريقنا«.

وتابــع: »املنتخــب اإليراني عانى 
األجواء  البحرين بســبب  أمــام 
الرطبة وخرج من املباراة خاســرا 
بعــد أن اســتنزف طاقته، وكان 
علينا أن نستثمر هذا العامل في 

مباراتنا ضده«.
وأشــار: »أشــعر بالتفاؤل برغم 
ذلك، وعلى منتخبنا أن يحقق من 
مواجهتي إيران والبحرين 4 نقاط 
على األقــل، وأرى أن الفريق قادر 
على ذلك، حتى يقترب من التأهل 

للدور النهائي من التصفيات«.

الشبابي يبدأ معسكره التدريبي
 في قطر غدًا أستعدادًا لتصفيات القارة

نادي شباب العدل يستعد
 لدوري الدرجة األولى

محمد قيس ممثاًل للمواي تاي في أربيل

بافور يرغب بالرحيل من الجوية

عطية ينتقد اختيار األردن أرضا 
لتضييف لقاء االسود وإيران

عباس عطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
العدل  نادي شــباب  يواصل فريق 
الرياضي اســتعدادته للمشاركة 
في مباريــات دوري الدرجة االولى 
ملنطقة بغداد باشراف املدرب حيدر 
عبد الزهرة، واوقعت القرعة فريق 
الرابعة  باجملموعة  العدل  شــباب 
إلى جانب فرق« النصر والســالم 

وحيفا واألثير والسياحة«.
وشــهدت امدة املاضيــة، تعاقد 
فريق شــباب العدل مع 8 العبن 
مباريات  فــي  صفوفه  لتدعيــم 
الدوري والالعبون هم« حيدر ماجد 
جباره  محمد  وعلي  كرمي  وحسن 
وحمزة  حامد  وحسن  طه  وحيدر 
وياسر  حسن  وعلي  عداي  حسن 

شنشول«.
ويلعــب مبوجــب القرعــة فريق 
مبارياته  أولــى  العــدل  شــباب 

ضمن اجملموعــة امام فريق النصر 
والسالم.

نادي شباب العدل الرياضي

المكتب اإلعالمي:
ســمى االحتاد املركزي للمواي تاي، 
واملدرب  الســابق  الدولي  البطــل 
له في  احلالي، قيس محمــد، ممثالً 

محافظة أربيل.
وقــال امن ســر احتاد املــواي تاي، 
حيــدر البهادلــي، ان احتــاده منح 

الثقة للكابــن محمد قيس نظراً 
للخبرة الكبيــرة التي ميتلكها في 
مجالي التدريبــي واإلدارة، مبينا ان 
قيس سيكون مشــرفا على إقامة 
الدورات التدريبية والبطوالت احمللية 

باشراف االحتاد املركزي للمواي تاي.
واضاف: لدينا قاعدة رياضة مميزة في 

مجال الفن القتالي في محافظاتنا 
الشــمالية احلبيبــة، منوهــا إلى 
ان احتــاد اللعبة يســعى دائما إلى 
املواي تاي في جميع  انتشار رياضة 
انحاء العــراق فضال عن فتح ابوابه 
امــام اجلميع واحتضــان الطاقات 

واملواهب الشابة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى الغاني ريتشــارد بافور، مدافع 
القــوة اجلوية، رغبته فــي الرحيل، 
حال مت فتح باب االنتقاالت الشتوية 
بعد توقف منافســات الدوري خالل 

الفترة املاضية.
وقال مصــدر داخل النــادي: »بافور 

مغادرة  فــي  رغبتــه  عــن  أفصح 
الفريق؛ في الشتاء، وذلك للتأجيالت 
املســتمرة بالــدوري، وعــدم وجود 
نتيجة  املســابقات  فــي  انضباط 
املستمرة«.وأشــار  االحتجاجــات 
ل خوض  املصدر إلى أن الالعب، فضَّ
جتربة احترافية جديدة خارج العراق.

وبن املصدر »الالعب منذ انضمامه 
للفريق لم يشارك سوى في مباراة 
واحدة أمام الصــادق ببطولة كأس 
العراق، واستلم مقدم عقده حسب 
االتفاق املبــرم بن الطرفن 50 الف 
دوالر، وبالتالــي مغادرته بعد مباراة 

واحدة.
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--1
بني ) الذاتية ( وتســلق القمم االنسانية 
الشاهقة حواجز وعوائق كثيرة ، فمن غير 
املقدور لصاحب التقوقع املقيت في إطار 
حب الذات ومصاحلها، واالنغماس املستمر 
في االستحواذ على املكاسب الشخصية 
واالمتيازات اخلاصة على حساب األخرين، 

أْن يحظى مبكانة انسانية متميزة
--2

حني نســتعرض أســماء االعالم واألفذاذ 
جند انهم  لم يكونوا يعيشون النفسهم 
، ولم ينسوا االخرين بل اتشعت آفاقهم 
وبقيت  نفوســهم  وكُرمت  وصُدورهــم 
حتمل هموم االخريــن الى جنب ما حتمله 

من هموم وأتعاب ..
--3

ان غايــة ما يريده ) العابِــُد( الذي يقضي 
نهاره بالصيام ، وليله بالقيام ، هو أْن ينجو 
بنفسه من العذاب يوم القيامة،وهو في 
مرتبة أدنى بكثير من )العالِم( الذي يعمل 
دائبــا ليل نهار من أجــل انقاذ الناس من 
براثن االرتطام مبا يســخط اهلل عليهم ، 
وبالتالي فهو ال يستقر اال حني ينير لهم 
درب الوصول الى رضوانِه واالســتقرار في 

واحاِت جنانِه .
--4

ِكبرَ النفس واالتســام باملروءة وحب اخلير 
للنــاس ، والعناية بالفقــراء والضعفاء ، 
والتفكيــر مبســاعدتهم وتخفيف وطأة 
األعبــاء عنهم ، حالة ايجابيــة ميتاز بها 
الطيبون من ذوي الصفاء والنقاء ، واحلس 
االنساني املرهف ، واالميان الصادق بانَّ خير 

الناس من نفع الناس ...
--5

قرأُت مؤخــراً قصة طريفــة تصّور  وقد 
السمو الذاتي واالنساني خير تصوير .

لقد كان املرحوم اية اهلل العظمى السيد 
ابو احلســن املوســوي يتوجه من النجف 
االشرف الى الكاظمني –عليهما السالم –

ويومها كان ُمنَهِمكاً في دراساته العالية 
طريقه  يشــق  واالصول،وكان  الفقه  في 
العتالء املكانــة املرموقة التــي يحتلها 
مراجع الدين الكبار، وكان يلتقي حينذاك 
ببائع بســيط يعرض مالديه بالقرب من 
احدى بوابات الصحن الكاظمي الشريف،

كان يقف عنده، ويشــتري منه، ويُصغي 
اليه وهو يشكو مما يعانيه من أعباء احلياة.

وبقيْت صورُة هذا الرجل البسيط الفقير 

عالقــًة فــي ذهن الســيد ابي احلســن 
املوسوي ، الذي آلت اليه املرجعية العليا 

ولم ينسه على االطالق 
وحني جاء الى الكاظمية املقدسة - بعد 
أْن ثُنيت له وسادة املرجعية الدينية العليا 
- افتقد الرجل فسأل عنه ، وجيء به اليه 
فســأله عن احواله فقال له بناني تزوجن 

وأنا اآلن أحسن حاالً مما كنُت فيه ..!!
فقال له السيد :

وماذا عن السكن ؟
هل امتلكت داراً ؟

فقال :
ال ، وانا مازلُت في بيت مســتأجر، فحّثه 
على البحث عن دار مناســبة لســكنه 
وأظهر له استعداده ملساعدته في ذلك .
انه منحى انساني نبيل يصّور ما انطوت 
عليه تلك الذات الســامية من أخالقية 

عالية .
وهكذا يجب ان يكــون الزعماء والقادة، 
لن تغيب عنهم معاناة البائســني، ولن 
يترددوا أبداً في إســداء ما يقدرون عليه 
من عون لهــم لتذليل مــا يعانونه من 

صعاب .
لقد خسر املتسلطون في )العراق اجلديد( 

اجلماهير ألنهم تسلقوا على 
أكتافهم، ثم نسوهم وانصرفوا بالكامل 
لتحقيق رغباتهم احملمومة وطموحاتهم 
املذمومة، وقــد دارت عليهم الدوائر في 
احتجاجات شــعبية عارمة، ومظاهرات 
الســخط  حجــم  تعكــس  كثيفــة 
اجلماهيــري عليهــم ، ولســخط اهلل 

أكبر..!!

روا حواجز الذات  َكسَّ

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
يستعمل نحو %85 إلى %90 من األشخاص اليد اليمنى في 
الكتابــة وفي القيام بأي عمل، في حني يعتمد الباقون اليد 
اليســرى، وكان لهذا االنقسام غير املتكافئ بعض اجلوانب 
الســلبية عبر التاريخ على مستعملي اليد اليسرى، حيث 
كان العســر يضطــرون للتعامل مــع أدوات املكاتب، على 
ســبيل املثال، التي صممت مع مراعاة معايير مستعملي 

اليد اليمنى.
أشارت دراسة أن نشــاط اجلينات في النخاع الشوكي غير 
املتماثل في الرحم قد يكون السبب وراء تفضيل الشخص 
أن يكون أعسرا أو يســتعمل اليد اليمنى، وتتأثر الكائنات 

احلية بذلك.
 Brain: A Journal of وتشــير دراســة حديثة نشــرت في
Neurology، ان احلمــض النــووي يلعــب دورا فــي هيمنة 
إحدى اليدين، حيث فحص الباحثون من جامعة أكسفورد 
احلمض النووي لنحو 400 ألف شخص في اململكة املتحدة، 
ووجدوا أربع مناطق من اجلينوم ترتبط عموما بسيطرة اليد 

اليسرى.
وشاركت ثالث من هذه املناطق األربع في منو الدماغ وبنيته، 
حيث يأمل بعض الباحثني بأن دراسة االختالفات البيولوجية 
بني اليسار واليمني ميكن أن تلقي الضوء على كيفية تطوير 

الدماغ للتخصصات في نصفيه األمين واأليسر.

الصباح الجديد - وكاالت:
قــرر محافظ البحيرة في مصر هشــام آمنة، إحالة 
طبيب أمراض نســاء في مستشــفى شــبراخيت 
املركــزي للتحقيق العاجل، بســبب إخالله بقواعد 

كتابة وصفة العالج إلحدى املريضات.
بدأت الواقعة في مستشفى شبراخيت بعد أن أجرى 
الطبيب املذكور الكشف الطبي على سيدة تشكو 
من آالم عدة في جســمها ولم حتدد الشــكوى من 
عضو معني، وبعد الفحص وجد أن حالتها مطمئنة 
وال حتتاج إلى أي عالج، لكنها أصرت على ان يصف لها 
دواء للتخلص من آالمهــا وبعدما عجز عن اقناعها، 
سألها ماذا اكتب لك فردت عليه "أي حاجة" ففعلها 

وكتب بالوصفة "أي حاجة".
ويبــدو ان املرأة أمية فلم تســتطع قــراءة ما كتب 
داخل الوصفــة، لكن الصيدالني أخبرها باألمر، وبعد 
التحقق من صحــة اخلبر، وجه احملافــظ وكيل وزارة 
الصحة بإحالة الطبيــب املذكور للتحقيق، وتطبيق 
أقصى عقوبــة ممكنة عليه، مؤكدا أنه لن يســمح 
بالتهاون أو االســتهانة بصحــة املواطنني حتى ولو 

على سبيل املزاح. 

السبب وراء ان يكون 
الشخص أعسرًا

"أي حاجة" في وصفة طبية

الصباح الجديد - وكاالت:
خطفت مازدا أنظار الناس مؤخرا بعد 
أن أطلقت االمنوذج اجلديد من سيارات 
CX-30 التــي صنفت مــن بني أجمل 
ســيارات الكروس وأكثرهــا أناقة في 

العالم.
ومتيــزت الســيارة بهيكل انســيابي 
ســيارات  هياكل  مــن  معــدل  أنيق 
العام،  التي أطلقتها مازدا هذا   CX-5
مزيــن مبصابيح LED ضيقــة وفريدة 
الشكل، وشــبك أمامي كبير يتداخل 
فيه الكروم مع البالســتيك بتصميم 

جذاب.
ولم تغب األناقة والتميز عن قمرة هذه 
الســيارة أيضا، والتي متيزت بوصفها 

عصرية ومريحة، وتزينت باجللد الفاخر 
قيادة  واجهة  اختيــرت  كما  والكروم، 

باللمس  تعمــل  متطورة بشاشــات 
ومقود رياضي، وعلى أنظمة للتكييف 

وتنقيــة الهــواء وأنظمة لتســخني 
وتبريد املقاعد.

وتعمــل هــذه الســيارة بنوعني من 
و2.5   2.0 البنزين بســعة  محــركات 
ليترات وعزم 158 و192 حصانا، وعلبة 

سرعة أوتوماتيكية بست مراحل.
وزودت الســيارة بحساســات لقياس 
وخلفية،  أمامية  وكاميرات  املسافات، 
ونظام  واملطــر،  للضوء  وحساســات 
دفع رباعي، وأنظمة لتســخني الزجاج 
واملرايــا، ونظــام ملنــع انزالقها على 
املنحــدرات واملنعطفات، ونظام خاص 
للفرملــة الطارئة مينــع اصطدامها 
بالســيارات أو اآلليات األخرى في أثناء 

االختناقات املرورية.

مازدا تغزو األسواق بسيارة كروس مميزة وأنيقة

أحالم يوسف
تقــول الروائيــة اإلجنليزية املعروفة 
باســم جــورج اليوت " لــن متطر 
الســماء أزهارا أبدا، فإذا أردنا املزيد 
من األزهار يجــب علينا زراعة املزيد 

من األشجار".
وهنــا ميكننا ان نحاكــي مقولتها 
تلك بان الســماء لن متطر حرية، ما 
لم نسَع لتحرير العقل واألفكار من 
كل قيد ميكن ان يحجمها او يحّدها. 
عليها  تربينا  أيضا جملــة  وحتاكي 
ونحن صغــار "من يــزرع يحصد"، 
فالفعل، أســاس رد الفعل، واجلهد 
الذي  النجــاح  والســعي أســاس 

ننشده جميعا.
حســن اجلبوري الباحث االجتماعي 
حتــدث في هذا الشــأن وبدأ مبقولة 
للشــاعر احلطيئــة يقــول فيها " 
َمن يَــزرَِع اخلَيرِ يَحُصد ما يَُســرُّ بِِه 
الراِس"،  الَشــرِّ َمنكوٌس َعلى  وَزارُِع 
وأضاف: اهلل خلق االنسان بنصفيه 
تعزيز  ويبقى  والشيطاني،  املالئكي 
أي مــن الطرفني مرهونــا بأفعالنا، 
تزهر  ونســقيها  نزرعها  بذرة  فكل 
فيمــا بعد، كل حســب طبيعتها. 
نعم اجلينات مســؤولة عن الكثير 
من صفاتنا، لكــن التربية، والقراءة 
والوعي الذي نعززه باالطالع والبحث 
حتــى في اليقــني الــذي نؤمن به، 
للوصــول الى يقني اخــر او نعزز به 
امياننا األول، تسهم بتكوين تفاصيل 

شخصيتنا.
وتابــع: طبيعة ما نزرع، مســؤولية 
االهل في بداية شــوطنا في احلياة، 
فالطفــل عينــه على امــه وابيه، 
يراقب كل خطــوة يقومان بها، كل 
فعل وكل رد فعل جتاه األشخاص او 
املواقف، عندمــا نقول ان االهل هم 
من يــزرع بذور اخلير او الشــر داخل 
نفوس أوالدهم فنعني هنا، ادراكهم 

خطورة التربية، كي ال يستسهلوها 
ويتصورون ان الطفــل ال يحتاج اال 
الى احلليب وان اهلل ســيتكفل به، 
العقل كي  بنعمة  انعم علينا  اهلل 
نفهم مسؤوليتنا جتاه أطفالنا، كل 
تصــرف نقوم به امــام اعينهم هو 
باحلقيقة بذرة، غرسناها وسقيناها 
مــن دون ان نعلم، ومــن ثم نتفاجأ 
ببعــض تصرفاتهــم وال نعي ان ما 
قاموا به، نحن دفعناهم اليه، سواء 

خيرا كان او شرا.
اما الباحثة مها العبودي فتقول ان 
اخلير والشــر يتعززان داخل االنسان 

بتأثيــر البيئة احمليطة بالشــخص، 
والبيت جزء منها وليس األســاس، 
فهناك عــدد من األشــرار اجملرمني، 
نشأوا وسط عائالت طبيعية ولهم 
اخــوة صاحلني، لكن بســبب رفقة 
سيئة قادتهم اليها املصادفة، غلب 
النصف الشــيطاني على نصفهم 
املالئكــي، أحيانا املدرســة ونوعية 
الطالب فيها، وطبيعة املدينة التي 
ينشــأ فيها ايضا تسهم بتشكيل 
الى بعض  شخصيته، وهنا اشــير 
املــدن فــي كل العالــم التي جند 
ســمة غالبة على أهلها، هناك من 

يشــذ عنهم لكن بنحو عام جند ان 
هناك صفات عامــة لديهم، فمثال 
البيئــات الفقيــرة، ينشــأ أبناؤها 
بطريقة مغايرة ملن ينشأون في بيئة 

متوسطة او غنية.
اخلير والشر، طرفان يدخالن في كل 
معركة بغض النظــر عن حجمها 
الفاســد  وقوتهــا، احلــب والكره، 
والسوي، الطيب واحلقود...الخ كلها 
تبنــي او تهــدم عائــالت ومجتمع 
وبلدان. تســهم بتشــكيلها دائرة، 
والدولة  واملدينة،  واملدرســة  البيت 

متمثلة بطبيعة احلكم والقوانني.

من يزرع وردًا يحصد وردًا
املصرية  املمثلــة  أعلنــت 
إصابتهــا مبرض  زينة عــن 
على  يجبرها  عينيهــا  في 
دائم في  بنحو  نظارة  ارتداء 
أي مكان توجــد به إضاءة، 
ونشرت زينة صورة في أثناء 
وعلقت  النظــارة  ارتدائها 
بتعب  "احسســت  عليها، 
لكني  احلمد هلل  في عيني، 
مجبــرة في هــذه املدة ان 
ارتدي النظارات في أي مكان 
فيه اضــاءة حتى وان كانت 
قد  زينة  وكانــت  خافتــة. 
نشــرت فيديو مؤثراً لوالدة 
الفنانــة املصرية انغام في 
دار األوبــرا املصريــة وبدت 

وابنتها  ومتشــنجة  قلقة 
على املســرح وعلقت زينة 
على الفيديو: "عن قلق االم 
وفرحتها  ودموعها  وخوفها 
اجلس  وانا  غريب.  إحساس 
بضربات  شــعرت  قربهــا 
قلبهــا، ورأيت دموعها، االم 

فرحانة بنجاح ابنتها.

املصرية  الفنانة  اختتمــت 
كارمن سليمان بأغنية "انا 
للفنانة  احلــالل"  يابن  هنا 
حفلها  صبــاح،  الراحلــة 
مهرجــان  فــي  الغنائــي 

املوسيقى في دورته الـ 28.
ايضــا  كارمــن  وقدمــت 
من  كالم"  "كالم  أغنيــات 
أحلان  توفيق،  وائــل  كلمات 
عمرو  وتوزيع  محيي،  أحمد 
"هدى  وأغنية  الفتاح،  عبد 
الليل" للفنانة فايزة أحمد، 
وأغنية ملا تشــوفك عيني، 
وأغنيــة حقابلــه بكــرة، 
حكايتي.  ســطور  وأغنية 
مهرجان املوسيقى العربية 
فــي دورتــه الـــ28 والذي 
الثالثاء،  فعالياتــه  تختتم 

كرم 12 شخصية اسهمت 
الفنية  الســاحة  إثراء  في 
العربــي  والوطــن  مبصــر 
هــم الفنان محمــد منير، 
جويدة،  فــاروق  والشــاعر 
البحريني وحيد  واملوسيقار 
اخلان، والفنانــة ريهام عبد 
احلكيم، واملطربة مي فاروق، 
العراقي  والكاتب  والشاعر 

كرمي عودة وغيرهم.

 تواجــه مســرحية املمثل 
املصري أحمد عز "العفريت 
بعد  مشكلة  الدين"  وعالء 
انســحاب اخملرج محســن 
رزق،  وقد علمنا بأن رزق قرر 
االنســحاب بعــد خالفات 
واخملرج  املنتــج  وبــني  بينه 
مجدي الهــواري، والذي قرر 
أن يتولى اخراج املســرحية 
يشــرف  حيــث  بنفســه 
املســرحيات  على  الهواري 
السعودية  في  تعرض  التي 
ويأتي  احلاليــة.  املدة  خالل 
انســحاب اخملرج بعــد أيام 
من انسحاب الفنان محمد 
ســعد ايضــا والبحث عن 
املســرحية  له.  بديال  فنان 

بطولة أحمد عز، وهشــام 
اســماعيل، وكرمي عفيفي، 
وإســالم إبراهيــم، وتــارة 
عمــاد، ومن تأليف ورشــة 
كتابة يشارك فيها عدد من 
بحسن  متمثلة  األشخاص 
جــالل  ومحمــد  املهــدي 
وأحمد  طلعــت  ومحمــد 

شيكو وضياء محمد.

زينة

احمد عز

كارمن سليمان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - متابعة:
وصلت النجمة العاملية اللبنانية 
األصل شاكيرا إلى دبي يوم أمس 
األول  العرض  ملشــاهدة  األربعاء، 

لفيلم "شاكيرا إن كونسرت".
للفيلم  األول  العرض  وســيجري 
العاملي في عدد من دور السينما. 
يتضمــن الفيلم مشــاهد جرى 
حفلها  مــن  معظمها  تصويــر 
األسطوري في لوس أجنلوس العام 
املاضي، إضافة إلى مشــاهد من 

جولتهــا العاملية التي شــملت 
الواليات املتحدة األميركية وأوروبا 

وأميركا الالتينية.
ويلقي الفيلم الضوء على اجلهود 
التي بذلت إلجنــاح اجلولة الفنية 
التي شــكلت اهــم احملطات في 
مسيرة شاكيرا الفنية، من خالل 
حفالت في 22 دولــة حضرها ما 

يقارب املليون شخص.
تعد شاكيرا من أكثر املغنيات في 
أميركا الالتينية ممن حصدن جوائز 

جائزتي  حازت  فقد  وترشــيحات، 
غرامــي وســبع جوائــز غرامي 

التينيــة منهم اربــع جوائز في 
ليلة واحدة، ممــا جعلها أكثر 
فنانة حتصد جوائز في الليلة 
ثالث  حــازت  وقد  نفســها، 
املوسيقى  جوائز   AMA جوائز 
األميركيــة. وجائــزة غرامي 
حازت  وقــد  عــام  كل  متنح 
من  جائزتني  على  شــاكيرا 

خمس ترشيحات.

شاكيرا تستعد إلطالق 
فيلمها في دبي

الصباح الجديد - وكاالت:
الســاعات  عالمــة  تفوقــت 
السويسرية "باتيك فيليبي" على 
عالمة "رولكس" الشهيرة، بعدما 
مت بيعها بســعر وصــل 31 مليون 
فرنك سويســري لتصبــح بذلك 

أغلى ساعة يد في العالم.
 Patek" ومت بيع الســاعة من طراز
 "Philippe Grandmaster Chime
في مزاد خيري عقدته دار كريستيز 

في جنيف.
ميليمترًا،   47 الساعة  يبلغ حجم 
مصنوعــة مــن الفــوالذ املقاوم 
وكانت  األبيــض،  والذهب  للصدأ 
باألشــخاص  مليئة  املــزاد  غرفة 

املعتادين على دفع ماليني الدوالرات 
مقابل حتفة فنية، وكانت ســاعة 
"باتيــك فيليبــي" مبنزلة صفقة 

مميزة لهم.
فرانسوا  الســاعات  صانع  واحتل 

بول جــورن، املرتبــة الثانية، الذي 
1.8 مليون  بيعت ســاعته مقابل 
فرنك، كما احتلت عالمة "أودميارس 
بيجو" املركز الثالث، حيث مت شراء 

الساعة مقابل مليون فرنك. 

وبنحو عام مت جمع أكثر من 38.5 
مليون فرنك خــالل املزاد، وهو 

مبلــغ أكبر بكثيــر مقارنة 
جمع  الذي  السابق،  باملزاد 

خالله 10.7 مليون فرنك.
ويُجرى مزاد الساعات مرة 
كل ســنتني ويتــم نقل 
لدراسة  العائدات  جميع 
عضلي  عصبــي  مرض 
 Dodenne" يســمى 
myodystrophy". ووفًقا 
كل  يعاني  لإلحصاءات، 

 3500 واحد مــن 
من  شخص 

املرض.

الصباح الجديد - وكاالت:
مع  التحدث  ذكية  كلبة  اســتطاعت 
مالكتها بعدة كلمــات من خالل أزرار 
تضغط عليهــا لطلب الطعام والتنزه 

ومعظم األشياء التي ترغب بها.
وعّلمت كريســتينا هانغر االخصائية 
)ستيال(  األليفة  كلبتها  النطق،  بعلم 
تنقر على  اســتعمال لوحة خاصــة، 
عما  للتعبير  بأطرافهــا،  مفاتيحهــا 

بنفسها  األزرار  وابتكرت  بفعله.  ترغب 
وأثبتت النتائج أنها مذهلة.

وتســتطيع الكلبــة ســتيال أن تخبر 
صاحبتهــا بأنها جائعــة، أو ترغب في 
املشــي، أو حتى عندما ترغب في فرك 
بطنهــا. وحتى اآلن، تعلمــت الكلبة 
الذكية 29 كلمة خالل ســنة ونصف 
الســنة مــن التدريب، وتقــول هانغر 
إن ســتيال تلتقط الكلمــات اجلديدة 

بسرعة.
وأضافت كريســتينا هانغر، التي 
التعليم  أســاليب  تســتعمل 
"الطريقة  األطفال:  مع  نفسها 
التي تســتعمل بهــا الكلمات 
للتواصل، تشــبه مــا يقوم به 
طفــل عمــره عامــني".  كما 
ســتيال  كلمــة  أن  كشــفت 

املفضلة هي "الشاطئ".

كلبة تتعلم 29 كلمة

بيع ساعة يد بـ31 مليون فرنك سويسري
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