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السليمانية ـ عباس كاريزي: 
اعلن نائب في برملان كردســتان عن 
تهريب  تثبت  وادلــة  وثائق  امتالكه 
330 مليار دوالر من اموال العراق الى 
اخلارج عبر بنــوك في العراق واقليم 

كردستان.
واضاف رئيس كتلــة حركة التغيير 
في برملان كردستان علي حمه صالح 
انه  اجلديــد،  للصباح  في تصريــح 
ميتلك عشرات االدلة واملستمسكات 
الرسمية على تهريب مئات املليارات 
الى  العراقي  الشــعب  امــوال  من 
وبضائع  مواد  استيراد  بحجة  اخلارج 

اجنبية.
واوضــح حمه صالــح ان لدي 330 
وثيقــة حــول تهريب االمــوال من 
واقليم كردســتان منذ عام  العراق 
اربع  اسهمت   ،)٢٠١٤ ولغاية   ٢٠٠٦(
بنوك في اقليم كردســتان بتهريب 

جزء كبير من هذه االموال. 
واضــاف ان مجمل هــذه العمليات 
املركزي  البنــك  باطــالع  اتهمــت 
لتقدمي  اســتعداده  مبديا  العراقي، 
تلك الوثائــق، الى اجلهات املعنية اذا 
وافق املسؤولون في حكومة االقليم.  
واشــار حمه صالح الــى، ان احدى 
اقليــم  فــي  احلدوديــة  النقــاط 

االوراق  باعداد  اســهمت  كردستان 
املزورة لتهريب االمــوال من العراق، 
بحجة استيراد السلع والبضائع من 
اخلارج، التي اعدت لها اوليات مزورة 
لضمان تهريب االمـوال عبـر بعـض 

البنـوك.  
وعبــر حمه صالح عــن تخوفه من 
العام،  الرأي  الــى  الوثاق  عرض تلك 
وما ميثله من خطورة كرد فعل اذا ما 
مت الكشف عن االشخاص املتورطني 
بتهريب مئــات املاليني من الدوالرات 

الى اخلارج.
التهريــب  عمليــات  ان  واضــاف، 
استمرت منذ عام 2003 عبر عمليات 
شراء العملية وغيرها من التعامالت 
التجارية عبر عدة بنوك منها اربعة 
في اقليــم كردســتان، التي متتلك 
ترخيصا من البنك املركزي العراقي.

وحــول االســباب التــي ادت الــى 
مرتبات  فــي  االصالح  قانــون  تأخر 
املتقاعديــن والدرجــات اخلاصة في 
اقليم كردســتان، اشار حمه صالح 
الــى ان القانون يتــم العمل عليه 
وهو االن في مجلس الوزراء وسيتم 
االنتهــاء من صياغتــه وحتويله الى 

البرملان قريباً.
تتمة ص2

 330 مليار دوالر هربت من البالد بين
2006 و2014 بحجة استيراد البضائع

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نــزل اآلالف إلى شــوارع فرنســا 
للتظاهر ضد  السبت  األول  امس 
تعنيــف النســاء وقتلهن. ففي 
باريــس، انطلقــت مســيرة من 
ســاحة األوبرا تعبيــرا عن رفض 
هــذه الظاهــرة املتفاقمــة في 
اجملتمع الفرنســي. فمنــذ بداية 
العام اجلــاري ُقتلت أكثر من مئة 
العنف  نتيجــة  فرنســية  امرأة 
ارتفاع  وأمــام  عليهن.  املمــارس 
اجلمعيات  تأمل  يوميا،  العدد  هذا 
املزيد  على  احلصول  في  احلقوقية 
امللموسة  والتدابير  اإلجراءات  من 
النساء  تعنيف  من احلكومة ضد 

مثل السوار اإللكتروني.
وشارك اآلالف امس األول السبت 
املدن  في مظاهرات جابت شوارع 
الفرنســية للمطالبــة بوقــف 
على  التمييز  على  القائم  العنف 
اجلنسي  والعنف  اجلنس  أســاس 
وجرائــم قتل النســاء التي يثير 
عددها املتزايــد )116 منذ مطلع 
العــام حســب وكالــة األنبــاء 
عارمة  تنديد  موجة  الفرنســية( 

غير مسبوقة في البالد.
تابعة  باريس، وخلــف الفتة  وفي 
الوطني لعائالت الضحايا،  لالحتاد 
حمل عدة أشخاص الفتات عليها 
صورة قريباتهم الالتي ُقتلن. وكان 
من املقرر تنفيذ نحو 30 مســيرة 

في مناطق أخرى بفرنسا.
العاصمــة  فــي  احملتجــون  وردد 

مــن  ومعظمهــم  الفرنســية، 
النســاء، هتافات مناوئة للعنف 
باللون  الفتــات  ورفعن  األســري 
القرمزي سجلت أسماء الضحايا 
وُكتــب عليهــا شــعارات منها 
رمز  القرمزي  واللون  قتال".  "كفى 
املرأة.  حقوق  حركة  تســتخدمه 
وقالــت كارولني دو هــاس إحدى 

منظمــي التحــرك فــي باريس 
"نعتقد أن هذه ســتكون مسيرة 
"مســتوى  أن  معتبرة  تاريخية"، 
بطريقة  يتغيــر  بــدأ  الوعــي... 

جذرية".
وتهدف هذه املســيرات للضغط 
علــى احلكومة قبــل يومني من 
اختتام استشــارات حول العنف 

األسري، أطلقت مطلع أيلول، من 
أجل العمــل على وضع حد لهذه 
اآلفة. ومن املقــرر أن يعلن رئيس 
في  إجراءات  فيليــب  إدوار  الوزراء 
املنظمات  تنتظرهــا  الصدد  هذا 

املعنية بفارغ الصبر.
دعوة  في  املسيرات  وأكد منظمو 
نشــرت عبر فيس بوك "لم يعد 
بوســعنا تعداد احلاالت التي كان 
ميكن فيها تفادي وقوع جرمية قتل 
بحق امــرأة"، مضيفني "عبر هذه 
املسيرة، ســنضمن أن السلطات 
اإلجــراءات  أخيــرا  ســتتخذ 

الضرورية".
ومنــذ مطلــع 2019، قتلت على 
األقل 116 امرأة من قبل شريكها 
أو شريك ســابق لها، وفق تعداد 
على حدة  حالــة  لكل  ودراســة 
أجرتها وكالة األنباء الفرنســية. 
وخالل عام 2018، بلغ عدد ضحايا 
وفق  امرأة،   121 األســري  العنف 

وزارة الداخلية.
أن  رســمية  بيانــات  وأظهــرت 
نحــو 213 ألــف امــرأة كل عام 
أو  تقع ضحية للعنف اجلســدي 

اجلنســي أو االثنني معا، من قبل 
شــريكها أو شــريك ســابق، أي 
ما يســاوي %1 من عدد النســاء 
اللواتي تراوح أعمارهن بني 18 و75 

عاما.
نحو  تظاهــر  املاضــي،  والعــام 
خمسني ألف شــخص في كافة 
أنحاء فرنســا، بينهم ثالثون ألفا 
في باريس، وفق املنظمني )12 ألفا 
على  للضغط  الشرطة(  بحسب 
السلطات بشــأن هذه القضية. 
أكثر من سبعني منظمة  ودعيت 
وحــزب ونقابة وجمعيــة إضافة 
إلى شــخصيات عدة للمشاركة 
في املســيرة. ومن املقرر أن تعلن 
تدبيرا   40 نحــو  االثنني  احلكومة 

بهذا الشأن.
وقدمــت وزيــرة الدولة لشــؤون 
املســاواة بني الرجل واملرأة مارلني 
كريستوف  الداخلية  ووزير  شيابا 
كاستانير اجلمعة "جدول تقييم" 
يهدف إلى مســاعدة قوات األمن 
لتتمكــن مــن تقديــر األخطار 
احمليطة بالنساء الضحايا بشكل 

أفضل عند تقدميهن شكاوى.

116 امرأة قتلها شريكها أو شريك سابق لها منذ مطلع 2019

عشرات اآلالف يتظاهرون في فرنسا ضد تعنيف النساء وقتلهن

بغداد - وعد الشمري:
رجحت جلنــة نيابية، أمس االحد، 
االنتخابات  قانون  مشروعي  مترير 
لالنتخابات  املستقلة  واملفوضية 
مشددة  املقبل،  الشــهر  مطلع 
على ضرورة اســتمرار النقاشات 
نصوص  سن  أجل  من  بصددهما 
تكرار  وحتول  الناخب  ارادة  تضمن 
عمليــات التزوير، الفتــة إلى أن 

تخفيــض عدد اعضــاء مجلس 
النواب يتطلب تعديالً دستورياً.

وقــال عضــو اللجنــة رشــيد 
العــزاوي، إن "اجتماعات مكثفة 
عقدتها اللجنة طيلة االسبوعني 
املاضيني ملناقشة مشروعي قانون 
املفوضية  وقانــون  االنتخابــات 

املستقلة لالنتخابات".
واضاف العــزاوي، في تصريح إلى 

"الصبــاح اجلديــد"، أن "القراءة 
االولى للمشــروعني قــد اجنزت، 
واليــوم ســيكونان فــي جدول 
االعمال مــن أجل اجنــاز القراءة 
الثانيــة واالســتماع إلى وجهة 
املقترحات  ومعرف  االعضاء  نظر 

واملالحظات املسجلة".
وأشار، إلى ان "قســما من املواد 
تنطوي على مخالفة للدستور ما 

التصويت  قبل  معاجلتها،  ينبغي 
على املشــروعني، الــذي نأمل أن 

يكون مطلع الشهر املقبل".
ولفت العزاوي، إلى ان "مشــروع 
قانــون االنتخابــات توجــد فيه 
الدستور  من   49 للمادة  مخالفة 
التي تنص على أن لكل 100 الف 

نسمة نائب.
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد عضــو حتالف "ســائرون"، 
رائد فهمي، أمــس االحد، أن وقت 
التغيير الشامل قد حان وما على 
اإلصغاء  إال  والبرملــان  احلكومــة 
وتلبيــة  الشــعبية  اإلرادة  الــى 
مطالــب املنتفضني واملاليني التي 

تساندهم.
وقــال فهمي عبــر صفحته على 

فيس بوك: "ال بد للسلطة وللقوى 
تدرك  ان  بها  املاسكة  السياسية 
بان التغيير بــات ملحاً وال مناص 
"إلى متى يستمر  منه"، متسائالً 
نزيف الــدم واحلكومة موغلة في 
بالفشل  احملكوم  القمعي  نهجها 

األكيد".
وأضاف، أن "للمنتفضني إصراراً ال 
يلني، رغم شراســة القمع وتوالي 

الشــهداء من الشــباب األبطال 
الذين يواجهــون الرصاص بصدور 

عارية".
وتابع فهمي: "يوم بعد يوٍم تتسع 
دائــرة التضامن مــع االنتفاضة، 
وتنخرط  االحتجاج  حركة  وتشتد 
فيها شــرائح اجتماعية متنوعة 
وفئــات مهنية  الطلبة  تشــمل 
ومتتد  اشــكاله  وتتعدد  مختلفة 

إلى مختلــف مفاصل الدولة وقد 
أصيبت احلياة العامة بدرجة كبيرة 
من الشلل، وتتزايد احتماالت دفع 
محفوفة  مســارات  نحــو  البالد 

مبخاطر كبيرة".
وأشار إلى أن "السلطات القائمة 
والقــوى السياســية املاســكة 
باحلكم تتحمل املسؤولية األولى..
تتمة ص2

القانونية النيابية ترجح تمرير مشروعي االنتخابات 
والمفوضية مطلع الشهر المقبل

رائد فهمي: الحكومة موغلة في نهجها القمعي
المحكوم بالفشل األكيد وحان وقت التغيير 

اكد ان السلطات القائمة والقوى السياسية الماسكة بالحكم تتحمل المسؤولية األولىأكدت ان تخفيض عدد اعضاء البرلمان يتطلب تعدياًل دستوريًا

المالية النيابية: موازنة 2020 ستختلف 
تجمع اعالميي المواطنة والتعايش السلمي:  6كثيرًا عن األعوام السابقة

12النظام الرئاسي يتصدر مطالب  المعتصمين

بغداد ـ الصباح الجديد:  
العليا حلقوق  املفوضيــة  طالبت 
احلكومة  االحــد  امس  االنســان 
لتــدارك  العاجــل  بالتدخــل 
التطــورات األخيــرة احلاصلة في 
محافظات البصــرة وذي قار ليوم 

امس .
وقالت املفوضيــة في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إنه 
في  القانونية  ملهامها  "استمرارا 
متابعة التظاهرات في محافظتي 

البصــرة وذي قــار فقد اشــرت 
املفوضية وجود عنف مفرط على 
خلفية التصادمات التي جرت بني 
القوات االمنيــة واملتظاهرين في 
محافظتي البصرة وذي قار يوم ٢٤ 
/ ١١ /٢٠١٩ مما ادى الى سقوط )٣( 
شهداء في محافظة البصرة / أم 
قصر وإصابة )٨٧( من املتظاهرين 
والقوات االمنية فيها واعتقال )٦( 

متظاهرين.
تفاصيل ص2

بغداد - الصباح الجديد:
بزعامة حيدر  النصــر،  ائتالف  أكد 
العد  ان  األحــد  أمــس  العبــادي، 
التنازلي مــاِض نحو اقالة حكومة 

عادل عبد املهدي.
وقالت املتحدث باسم االئتالف آيات 
نوري، فــي تصريح اطلعت  مظفر 
عليه الصبــاح اجلديد، إن "الوثيقة 
التي وقعــت منذ اســبوع تقريباً، 
والتــي حتتــوي على شــرط اقالة 
احلكومة قــد احرجت احلكومة من 
جهة والكتل املوالية لها من جهة 

أخرى".
التنازلي  "العــد  أن  نــوري،  وبينت 

مــاٍض نحو إقالــة احلكومة ونحن 
وال  اســتجوابها،  في  مســتمرون 
الطريق  ذلــك، فخارطة  تراجع في 
التــي أطلقناها هي احلــل األمثل، 
والتي تتمثل بإقالة احلكومة وتغيير 
املفوضية وتعديل قانون االنتخابات 

وإجراء انتخابات حتت إشراف أممي".
واشــارت إلــى أن "جميــع الكتل 
واألحــزاب السياســية ســتركن 
خليارنا فــي النهاية ألنــه اخلارطة 
احلقيقة والوطنية التي ستبعد من 
ال يقبل بها وتقضي على مسيرته 

تاريخياً".
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
للحريات  العراقــي  “املرصد  دعا 
االعــالم  هيئــة  الصحفيــة” 
عن  التوقف  الــى  واإلتصــاالت 
اجراءاتها باغالق مكاتب عدد  من 
القنوات الفضائية العراقية التي 
عــدت الهيئة عملهــا مخالفا 

ملعايير البث املعتمدة لديها. 
بيان صحافي  املرصد فــي  واكد 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، ان 

“تلك االجراءات متثل تهديدا حلرية 
التعبير التي  يكفلها الدســتور 
العراقي وتقرهــا مواثيق العمل 

الصحفي”. 
وعّبر عدد من العاملني في قنوات 
عن  قلقهم  للمرصــد  فضائية 
التي  اخلطــوة  هذه  إزاء  البالــغ 
“تشــكل تهديدا ملصيــر مئات 

العاملني في تلك القنوات”. 
تتمة ص2

استشهاد 6 متظاهرين وإصابة أكثر 
من 150 في البصرة وذي قار امس

إئتالف النصر: العد التنازلي ماٍض 
نحو إقالة الحكومة وال تراجع عن 

استجوابها

 إغالق وانذار 14 قناة فضائية يهدد 
حرية التعبير المكفولة دستوريا 

ويجب التوقف عنهما

حبيــب  آراس  النائــب  اكــد 
على مــا حددتــه املرجعية هو 
الســبيل الوحيــد للخروج من 
األزمةاحلاليــة مضيفا "لم تعد 
هنــاك ايــة فرصــة ألي لف أو 

دوران".

قانــون  ان  علــى   مشــددًا 
ومفوضية  عــادل   انتخابات  
مستقلة. هما السبيل الوحيد 
لبلوغال احلكم الرشيد والعدالة 
االجتماعيــة التي تضمن حياة 

كرمية لكل العراقيني.  

النائب آراس حبيب : قانون 
انتخابات عادل ومفوضية 

مستقلة هما السبيل الوحيد 
لبلوغ الحكم الرشيد 

يمتلك 330 وثيقة تخصها.. النائب علي حمه صالح لـ"الصباح الجديد":

بغداد - الصباح الجديد:
قررت محكمــة التمييز االحتادية، 
أمس االحد، اعتبار األفعال اخملالفة 
للقانون املرتكبــة من قبل بعض 
احملســوبني علــى املتظاهريــن ال 
تشكل جرائم إرهابية، مبينة انها 
تنظر لها بحسب قانون العقوبات 

النافذ.
وقال مجلــس القضاء األعلى في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منــه، إن "الهيئــة اجلزائيــة في 
التمييز االحتادية أصدرت  محكمة 
اليوم قرارا اعتبرت مبوجبه االفعال 
التــي ترتكب خــالف القانون من 

)بعض احملسوبني( على املتظاهرين 
قانون  عليها  يعاقب  عادية  جرائم 
العقوبات رقم 111 لســنة 1969 

بحسب ظروف وأدلة كل جرمية".
عليها  يســري  "ال  انــه  واضافت 
النتفاء  اإلرهــاب  مكافحة  قانون 
القصــد اجلنائي لــدى مرتكبيها 

إرهابية(  غايات  )بتحقيق  واملتمثل 
حســب نص املادة ) 1 ( من قانون 
مكافحة االرهاب رقم 13 لســنة 

."2005
وكان الناطــق الرســمي باســم 
القائــد العام للقوات املســلحة، 
اللواء عبد الكــرمي خلف قد أكد، 

االثنني املاضي، صدور اوامر باعتقال 
مغلقي املدارس بتهمة االرهاب.

مقتضب  بيــان  في  خلــف  وقال 
احمللية،  االعــالم  تداولته وســائل 
الذين  باعتقال  صــدرت  "أوامر  إن 
قانون  مبوجــب  املــدارس  يغلقون 
أن  االرهاب".وأضــاف،  مكافحــة 

"إغالق املدارس جرائم مشــهودة، 
يحال مرتكبوها الى احملاكم فوراً".

ونــال هــذا القــرار استحســان 
املفوضية العليا حلقوق االنســان، 
بقرار  رحبــت  التي  االحــد،  أمس 

محكمة التمييز االحتادية.
تتمة ص2

" التمييز االتحادية" تعد مخالفات المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية وحقوق االنسان ترحب بالقرار
خالفًا لما اعلنته الحكومة بأنها إرهابية..

تقريـر

المرصد العراقي للحريات الصحفية:



شؤون عراقية 2

بغداد – انفجار قنبلة 
ذكر مصدر امني فــي قيادة عمليات 
بغداد امس االحد ان احد منتســبيها 
تعرض الى عملية حرق بانفجار قنبلة 

مولوتوف محلية الصنع .
وقال املصدر االمني ان »أحد املنتسبني 
تعــرض لالحتراق بقنبلــة مولوتوف ، 
مضيفا ان »محال املواطنني التجارية 
بالقرب من غرفة جتارة بغداد تعرضت 

حملاوالت احلرق«.

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االحد باصابة آمر ســرية 
وثالثــة جنــود بانفجار عبــوة جنوب 

بعقوبة.
وقال املصدر إن »عبوة ناسفة انفجرت 
في قريــة اخلوالص التابعــة لناحية 

بهرز جنوب بعقوبة استهدفت عجلة 
عسكرية« ، مضيفا أن »انفجارها ادى 
الى جرح امر سرية برتبة مقدم وثالثة 
جنــود من اجليــش بجــروح متفاوتة 
ومت نقلهــم الى مستشــفى لتلقي 

العالج«.

كركوك – عملية امنية 
اعلن قائــد املقر املتقــدم للعمليات 
خاصة  قوات  الركن  الفريق  املشتركة 
سعد حربية امس االحد تنفيذ احلشد 
أمنية  عمليــة  االحتادية  والشــرطة 

ملطاردة فلول داعش غربي كركوك.
وقال الفريــق الركن حربيــة إن »قوة 
مشتركة من احلشد الشعبي والفوج 
السادس في الشرطة االحتادية نفذت 
عملية امنيــة، صباح اليوم، ب حثا عن 
عناصــر داعــش في قضــاء احلويجة 
ومحيطها وقرى تل الذهب وقرية بريج 

التابعة لقاطع العباسي«.

بابل – ضبط مخدرات 
كشــف مصدر امنــي فــي مديرية 
شرطة بابل امس االحد إلقاء القبض 
على متهــم وضبــط بحوزته كمية 
من مادة الكريستال اخملدرة مع حبوب 
لــدى محاولتــه املرور عبر ســيطرة 
النيل شمالي احللة ، مبينة أن عملية 
القبــض جــاءت من خــالل عمليات 
التفتيش الدقيق اليومية التي جتريها 
مفارز الشــرطة من قســم شــؤون 
السيطرات بالتعاون مع االستخبارات 
وجهاز االمن الوطني ومفارز امن االفراد 
، في نقــاط التفتيش عنــد مداخل 
احملافظــة ملتابعــة املطلوبني وضبط 
املواد املمنوعة لتعزيز حالة االستقرار 

األمني الذي تشهده احملافظة.

صالح الدين – قصف جوي 
كشــف مصدر امني فــي محافظة 
صالح الدين امس االحــد ان الطيران 
العراقي قصف وكراً لعصابات داعش 

االرهابية في قاطع العمليات.
 F16 وذكر املصدر االمني ان »طائرات الـ
العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت 
عن تدمير وكراً لعصابات داعش ضمن 
قاطع عمليــات صالح الدين وقتل من 
بداخلــه من عناصر إرهابيــة« ، الفتا 
الى انها ستنشــر املزيد من تفاصيل 

العملية في وقت الحق«.

االنبار – اطالق نار 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس االحد، بأن عنصرا باحلشد 
مدينة  فــي  طالبة  قتل  العشــائري 

القائم .
وقــال املصــدر ان »عنصرا باحلشــد 

العشــائري اوقف ســيارة كيا تنقل 
زجاجها  لكــون  طالبات  مجموعــة 
الكرابلــة مبدينة  ناحية  مظلل فــي 
القائــم«، مبينا ان »مشــادة كالمية 
حصلــت مع ســائقها الــذي جتاهل 
العنصر واستمر في السير بطريقه« 
، مضيفا ان »العنصر قام باطالق النار 
على الســيارة ما ادى الى مقتل احدى 
الطالبات«، مشيرا الى ان »قوة امنية 
طوقت مكان احلادث ونقلت اجلثة الى 
الطب العدلي، فيمــا فتحت حتقيقا 

في مالبساته«.

الديوانية – حملة واسعة  
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة الديوانية امــس االحد ان 
مفــرزة امنيــة القت القبــض على 
سبعة متهمني بقضايا مختلفة في 

الديوانية.

وذكر املصدر ان«دوريــات ومفارز مركز 
شــرطة اإلســكان التابع إلى قسم 
شــرطة البلدة، نفذت حملة واسعة 
للبحث عــن املطلوبني للقضاء وذلك 
لتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة 
من القضاء أسفرت عن إلقاء القبض 
علــى ٧ متهمني بقضايــا مختلفة« 
، مضيفــا انــه »مت اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم«.

ميسان – محاولة اغتيال 
افــاد مصــدر محلي فــي محافظة 
الناشط  بنجاة  االحد  امس  ميســان 
جواد احلريشــاوي من محاولة اغتيال 

فاشلة في محافظة ميسان.
وقــال املصــدر ان »الناشــط جــواد 
احلريشــاوي جنى مــن محاولة اغتيال 
ميســان«،  محافظة  فــي  فاشــلة 
مبيناً ان »الناشــط معروف بتغطيته 

ومشاركته بالتظاهرات التي تشهدها 
محافظته«.

نينوى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امنــي في وزارة الداخلية 
امس االحد إلقاء القبض على تسعة 
عناصــر مــن تنظيم »داعــش« في 

الساحل األيسر ملدينة املوصل.
وذكر املصدر ان »فوج طوارئ الشرطة 
التابع لقيادة شــرطة  الثاني عشــر 
نينــوى وبناًء على معلومــات دقيقة 
وتعاون املواطنني وبعد اصدار مذكرات 
قبض قضائية القى القبض على ) ٩ ( 
عناصر من عصابات داعش االرهابية« ، 
مضيفا أن »أحد اإلرهابيني كان يعمل 
واثنني منهم  باالمنية  يســمى  فيما 
كانا يعمالن فيما يســمى باحلســبة 
والبقيــة كانوا يعملون بصفة مقاتل 

فيما يسمى بديوان اجلند ».

انفجار قنبلة حارقة بالقرب من غرفة تجارة بغداد * اصابة آمر سرية و3 جنود بانفجار عبوة جنوبي بعقوبة 
القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية * اعتقال ٩ من عناصر من عصابات داعش اإلرهابية في نينوى

الملف األمني

النائب علي حمه صالح 
لـ”الصباح اجلديد”: 330 مليار 
دوالر هربت من البالد بني 2006 
و2014 بحجة استيراد البضائع

وحول ملــف النفط والتصريحات 
التــي تطلقهــا بعــض القــوى 
السياســية عــن عــدم وجــود 
في  الفساد  وتفشــي  الشفافية 
هــذا امللــف، نظرا لعــدم اطالع 
الكتل على حجم ونسب التصدير 
ومبلغ البيع واالموال املستحصلة 
كــواردات عن بيع نفــط االقليم، 
اضــاف حمــه صالــح، ان اقليم 
كردســتان يصــدر االن قرابة 441 
الف برميل مــن النفط يومياً، وان 
22 دوالرا تبقــى من اجمالي مبلغ 
االقليم  الن حكومة  نظــرا  البيع 
الشركات  الى  املتبقي  املبلغ  متنح 

التي تنتج النفط وتسوقه عاملياً.
وحــول املباحثــات اجلاريــة بــني 
حكومة االقليم احلكومة االحتادية 
وميزانية  النفــط  ملــف  حــول 
حمه  اكد  االقليم  ومســتحقات 
صالح دعم كتلته بكل امكاناتها 
للمباحثــات اجلاريــة بــني بغداد 
واربيــل، قائــال “الطريــق الوحيد 
واالمثل القليم كردســتان يكمن 
في التوصل الى اتفاق متزن طويل 

االجل مع احلكومة االحتادية”. 
الــى ذلك توقعت مصــادر مطلع 
موافقــة حكومــة االقليم على 
تســليم النفــط الــى احلكومة 
االحتاديــة فــي اطار اتفــاق يوقع 
بينهما االسبوع اجلاري، بعد اتفاق 
اولي على اســتمرار تدفق مرتبات 
موظفي االقليم من قبل احلكومة 
االحتادية فــي موازنة العام املقبل 

.2020

من جانبه اكــد عضو في اللجنة 
وفد  ان  النــواب،  مبجلــس  املالية 
زار  الذي  كردستان  اقليم  حكومة 
العاصمة بغــداد، اجرى مباحثات 

جيدة مع احلكومة االحتادية.
وقال النائب شيروان ميرزا، ان وفد 
حكومــة اقليم كردســتان اجرى 
مباحثات جيدة مع املسؤولني في 
تقارب  وهناك  االحتاديــة  احلكومة 

كبير بني اجلانبني.
واضاف، هنــاك مقترحات جديدة 
قدمــت، متوقعاً ان تصل حكومة 
االقليــم واحلكومــة االحتادية الى 

اتفاق نهائي قريباً.

“ التمييز االحتادية” تعد 
مخالفات احملسوبني على 

املتظاهرين جرائم عادية وحقوق 
االنسان ترحب بالقرار

وذكــرت املفوضية فــي بيان انها 
“ ترحــب بقرار محكمــة التمييز 
االحتادية الذي نص على أن األفعال 
قبل  من  املرتكبة  للقانون  اخملالفة 
بعض  احملسوبني على املتظاهرين 
ال تشكل جرائم إرهابية، إمنا تنظر 

بحسب قانون العقوبات النافذ”.
واضافت “من خالل لقاءاتنا األخيرة 
الوزراء  برئيس اجلمهوريــة ورئيس 
وزياراتنــا املتكررة الــى املوقوفني 
النظر  إعــادة  بضــرورة  طالبنــا 
بالتكييــف القانونــي لألفعــال 
املرتكبة من قبــل املوقوفني على 
ومراعــاة  التظاهــرات  خلفيــة 
متهم  لــكل  اجلنائــي  القصــد 
القانونية  الضمانــات  وتطبيــق 
كاملة لهم من خالل التواصل مع 

اهاليهم وتوكيل محامني لهم”.
واكدت املفوضية “في الوقت الذي 

نطالب فيه بضــرورة حماية احلق 
عن  التعبير  وحريــة  التظاهر  في 
املعلومة  الرأي وحق احلصول على 
نؤكــد على ضــرورة احلفاظ على 
سلمية التظاهرات وعدم السماح 
صورتهــا  بتشــويه  للمخربــني 

احلضارية التي نطمح اليها”.

إئتالف النصر: العد التنازلي 
ماٍض نحو إقالة احلكومة وال 

تراجع عن استجوابها
“سائرون”،  النائب عن حتالف  وكان 
األحد  كشــف  العقابي،  أمجــد 
2019(، عن  الثانــي  )17  تشــرين 
استجواب  ترفض  التي  القوى  أبرز 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
وقــال العقابــي فــي حديث له 
إن “حتالــف ســائرون مــاٍض في 
عملية اســتجواب رئيــس الوزراء 
عــن حكومته”،  الثقة  وســحب 
مســتغرباً “التصريحــات التــي 
وممن أسماهم  القنوات”  تنقل في 
بأن  السياســيني”  “املغرضني  بـــ 
ســائرون غير جادة في استجواب 

عادل عبد املهدي.
التــي  “االدلــة  أن  الــى  ولفــت 
تديــن احلكومة موجــودة، وملف 
حــول  ســيكون  االســتجواب 
القمــع وقتل املتظاهريــن ولدينا 
التــي  واإلثباتــات  التســجيالت 
تثبت ذلــك”، مبينــاً أن “نائباً عن 
ائتالف النصر سيختص في ملف 
استجواب احلكومة حول البرنامج 

احلكومي”.
ولفــت الــى أن “هنــاك عمليات 
وزراء، تسبق  استجواب ســتطال 
اســتجواب عبــد املهــدي، لكن 
رئاسة  سائرون تضغط على هيأة 

األخير”،  استجواب  لتقدمي  البرملان 
احلكومة  “اســتجواب  أن  مبينــاً 
قريــب جداً، وبعد شــهرين كحد 

أقصى”.
ورأى، ان “احلكومة كان من املفترض 
أن ال تبقــى منذ تاريخ 1 تشــرين 
األول، بعد أن قتلت ابنائها”، معرباً 
عن اســتغرابه من “عدم تقدميها 

االستقالة حتى اآلن”.
الكتــل  “أغلــب  أن  إلــى  ونبــه 
اســتجواب  تعارض  السياســية 
وحتالف  والكرد  كالفتح  احلكومة، 
بصعوبة  ويتحججــون  القــوى، 
اختيار البديل وكأن العراق خاٍل من 

بديل لعبد املهدي”.

إغالق وانذار 14 قناة فضائية 
يهدد حرية التعبير املكفولة 
دستوريا ويجب التوقف عنهما

وذكر املرصــد  ان في مقدمة تلك 
القنــوات دجلة والشــرقية وعدد 
لها  التي  الفضائيات  احملليــة  من 

مكاتب في بغداد واحملافظات”.
وكانت قررت احلكومة اغالق إيقاف 

وإنذار 14 قناة فضائية.
وقــال املرصد نفســه امس األول 
الســبت ان قــوات األمــن تلقت 
أوامــر من الســلطات احلكومية 
بوقف عمل 9 محطات تلفزة بارزة 
5 محطات  وإنــذار  ودوليا،  محليا 
تغطيتها  بســبب  أخــرى  تلفزة 
لالحتجاجات الشــعبية في مدن 

جنوب ووسط العراق.
وذكــر املرصد فــي التقريــر، أن، 
زميــل صحفي يعمل فــي هيئة 
اإلعــالم واالتصــاالت، ان مجلس 
الدهان  اشــرف  برئاســة  األمناء 
توصيات  املاضــي،  الثالثاء  ناقش، 

اإلعالم،  بشؤون  حكومية متصلة 
وناقش كذلك تقرير الرصد الفني 
اخلــاص بأداء القنــوات الفضائية 
وبيــان خرقها ملــواد الئحة قواعد 
الترخيص اإلعالمي، وأوصى اجمللس 
اإلجراءات  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة 
الالزمــة بحقها وهو  القانونيــة 

“الغلق واإلنذار”.
واطلع مرصــد احلريات الصحفية 
)JFO( علــى وثيقة مرســلة من 
هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت إلى 
ووزارة  الــوزراء  رئيــس  مكتــب 
الداخلية توصــي القوات األمنية 
مبنع 14 مؤسسة إعالمية عراقية 
وأجنبيــة بــارزة مــن العمل في 
مناطق متفرقة من البالد مبا فيها 

إقليم كردستان.
مصوت  قرار  على  الوثيقة  ونصت 
عليه مــن قبل أعضــاء مجلس 
أمنــاء الهيئة ينــص على “إغالق 
 NRT الشــرقية،  دجلة،  قنــوات، 
الفلوجة، هنا  الرشــيد،  كرديــة، 
احلرة، وقناة  العربية احلدث،  بغداد، 
قواعد  الئحة  مــواد  خلرقها   ،Anb

الترخيص اإلعالمي”.
احملصور  الوثيقــة،  ذات  وتضمنت 
تداولها بني مكتب اإلدارة التنفيذية 
لهيئة اإلعالم واالتصاالت ومكتبي 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخلية، 
“توجيه اإلنذار لقنوات، سكاي نيوز 
روداوو،  أســيا،  السومرية،  عربية، 
أور، لتوخي الدقة في التعاطي مع 
مبواد الئحة  وااللتــزام  التظاهرات 

قواعد البث اإلعالمي.

القانونية النيابية ترجح مترير 
مشروعي االنتخابات واملفوضية 

مطلع الشهر املقبل

والعراق يتراوح عدد سكانه بني 38 
إلى 40 مليون شــخص، في حني 
225 نائبا  أن املشروع جاء مبجموع 

فقط”.
وأكــد، أن “تخفيض عــدد اعضاء 
مجلــس النواب يتطلــب تعديالً 
من  وهو نعمــل حالياً  دســتورياً 
خالل جلنة التعديل النيابية بجعل 
العدد ال يتجــاوز في كل حال من 

االحوال 200 نائب”.
“املضــي  أن  العــزاوي،  وأوضــح 
بتخفيض عدد اعضاء اجمللس وفقاً 
للمشــروع املرسل من احلكومة ال 

يكون اال بعد تعديل الدستور”.
“جعــل  إن  بالقــول  وخلــص 
االنتخابات مختلطــة وعلى وفق 
التمثيل النســبي بغــض النظر 
عن القوائــم فيه ضمانة للناخب 
وكذلــك للمرشــحني كــون من 
سيصل إلى مجلس النواب سوف 
يكون ممثالً حقيقياً إلرادة الشعب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة االخر، 
ســليم همزة أن “النــواب يجرون 
حالياً دراســة عميقة ملشــروعي 

قانون االنتخابات ومفوضيتها”.
واضــاف همــزة، في حديــث إلى 
“هذيــن  أن  اجلديــد”،  “الصبــاح 
تام عن  املشروعني يختلفان بنحو 
القوانــني التي كانت تقر ســابقاً 

بالنسبة للعملية االنتخابية”.
ونّوه إلى ان “مترير املشروعني يتطلب 
املزيد من النقاشات وكذلك توافق 
بــني الكتل السياســية من أجل 
ضمــان التصويت عليــه من دون 

مشكالت”.
املرسلة  “النصوص  أن  ويرى همزة، 
الينا مــن مجلس الوزراء بشــأن 
ملبية  واملفوضيــة  االنتخابــات 

وتضمن  العراقي  الشارع  لطموح 
ارادة الناخــب وعدم ترحيل صوته 

إلى من ال يستحق”.
ويأمل، بأن “ننجز قوانني تســهم 
في احلد مــن عمليات التزوير التي 
الســابقة  االنتخابــات  رافقــت 
املواطــن  ارادة  علــى  والتجــاوز 

العراقي”.
ومضــى همزة، إلى “وجــود رغبة 
سياســية فــي مجلــس النواب 
الكتل بسن مجموعة  اغلب  لدى 
تشــريعات حتافظ علــى التجربة 
الدميقراطيــة وحتقــق تطلعــات 
الشــارع العراقــي فــي التمثيل 
داخــل  الصحيــح  السياســي 

السلطات االحتادية”.
يشــار إلى أن املرجعيــة الدينية 
قانوني  اقــرار  قــد عــّدت  كانت 
أمــر  ومفوضيتهــا  االنتخابــات 
ضروري لتجــاوز االزمة التي تعاني 
من البالد على خلفية التظاهرات 
في العديد من احملافظات العراقية.

 رائد فهمي: احلكومة موغلة 
في نهجها القمعي احملكوم 
بالفشل األكيد وحان وقت 

التغيير 
األوضاع  إدامــة  واملباشــرة عــن 
املتأزمة وعن تداعياتها املأساوية”.

االنتفاضــة  “رســالة  أن  وأردف، 
واضحــة ال لبــس فيهــا: حــان 
وما على  الشــامل،  التغيير  وقت 
الى  االصغاء  اال  والبرملان  احلكومة 
وتلبية مطالب  الشــعبية  اإلرادة 
املنتفضني واملاليني التي تساندهم، 
التغيير  بعملية  الفوري  والشروع 
التــي متثل اســتقالة احلكومة او 

اقالتها املدخل لها”.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبــت املفوضيــة العليا حلقوق 
االنســان امــس االحــد احلكومة 
بالتدخل العاجل لتدارك التطورات 
األخيــرة احلاصلة فــي محافظات 

البصرة وذي قار ليوم امس .
وقالــت املفوضية فــي بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، إنه 
في  القانونية  ملهامها  »اســتمرارا 
في محافظتي  التظاهرات  متابعة 
البصــرة وذي قــار فقــد اشــرت 
املفوضية وجــود عنف مفرط على 
خلفيــة التصادمات التي جرت بني 
القــوات االمنيــة واملتظاهرين في 
محافظتي البصــرة وذي قار امس 
٢٤ / ١١ /٢٠١٩ مما ادى الى ســقوط 
)٣( شهداء في محافظة البصرة / 
أم قصر وإصابة )٨٧( من املتظاهرين 
والقــوات االمنية فيها واعتقال )٦( 
متظاهريــن ، كما وثقت املفوضية 
ســقوط )٣( شــهداء وإصابة )٧١( 
متظاهــر أمــام جســري الزيتون 
قار  والنصر في مركز محافظة ذي 

واعتقال )٥( متظاهرين«.
واضــاف أن »املفوضيــة اذ تطالب 
احلكومــة بإلتدخل العاجل إليقاف 
العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى 
درجــات ضبــط النفــس وتطبيق 
معايير االشــتباك االمن واحملافظة 
والقوات  املتظاهريــن  ارواح  علــى 
، وتوصي احلكومة بتحديد  األمنية 
األماكن اخلاصة للتظاهرات واالعالن 

عنها للمتظاهرين وحمايتها«.
واضافت: »جندد الدعوة للمتظاهرين 
بااللتزام في التظاهر في الساحات 
اخملصصة واالبتعــاد عن اي تصادم 
مع القــوات االمنية يكــون ذريعة 
وازهاق  ضدهم  القوة  الســتخدام 
ارواحهم كما ندعو القوات االمنية 
واملتظاهرين  احملليــة  والســلطات 

بالتعاون في احلفاظ على ســلمية 
التظاهــرات واعادة احليــاة لكافة 
املرافــق العامــة واخلاصة واحلفاظ 
على املوانــئ وحقول النفط كونها 
الشــعب  ابناء  لكافة  ثروة وطنية 

العراقي«.
وتناولــت انباء مؤخرا استشــهاد 
أربعــة متظاهريــن بالرصاص في 
جنوب العراق في أول أيام األسبوع، 
بعد  املدني  العصيــان  تصاعد  مع 
قرابة شهرين من احتجاجات دامية 
هي األكبر في التاريخ احلديث للبالد، 
يقابلها غياب أي أفق حلل سياسي.

وتهــز االحتجاجات بغــداد وبعض 
مــدن جنــوب العــراق، مطالبــة 
وإجــراء  النظــام«  بـ«اســقاط 
احملتجون  ويتهم  واسعة،  إصالحات 
بـ«الفساد«  السياســية  الطبقة 

و«الفشل« في إدارة البالد.
وتناولت انباء مؤخرا استشهاد نحو 
350 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، 
منــذ بدء موجــة االحتجاجات في 

األول من تشرين األول.
مع  تعــد،  التي  الناصريــة  وفــي 
الديوانيــة، رأس احلربــة في موجة 
االحتجاجــات فــي اجلنــوب، قتل 

متظاهران بالرصاص في مواجهات 
مع القــوات األمنية ليل الســبت 
األحد، بحســب ما أفــادت مصادر 

طبية .
وأوضحت املصــادر، أن 47 متظاهرا 
علــى األقل جرحوا فــي مواجهات 
امتدت من ليل السبت وحتى وقت 
مبكر من يوم االحــد ، واليوم، قتل 
متظاهــران في بلــدة أم قصر في 

محافظة البصرة الغنية بالنفط.
وقال مصدر محلي، إن »املتظاهرين 
قطعوا الطريق املؤديــة إلى ميناء 
والصلب  الزبير ومعمل احلديد  خور 

واألسمدة وميناء أم قصر من جهة 
خور الزبير غربي البصرة«.

وأضــاف، أن املتظاهريــن »قطعوا 
طرقاً نفطية مــن قبل املتظاهرين 
فــي قضــاء الزبير غربــي البصرة 
القوات  محــاوالت  مــن  بالرغــم 
األمنية فتح تلك الطرق باستخدام 
املطاطي  والرصاص  احلية،  الذخيرة 

والغاز املسيل للدموع«.
»قطــع كافة  الى  املصدر  وأشــار 
مركز  تربط  التي  واجلســور  الطرق 
البصرة باألقضيــة النواحي، حيث 
التــي تربط مدينة  مت قطع الطرق 

البصرة ببقيــة االقضية والنواحي 
والشرقية  الشــمالية  اجلهات  من 

واجلنوبية والغربية«.
ولفت إلى أن »املتظاهرين سيطروا 
3 جســور في البصــرة بعد  على 
االمنية وهي  القوات  مواجهات مع 
الكزيزة واجلسر  جسر خالد وجسر 

اإليطالي«.
وتابــع املصــدر، أن »طريــق بصرة 
فاو جنوبي البصــرة قطع من قبل 
متظاهرين، باإلضافة الى الطرق بني 
وشل  وميسان  البصرة  محافظتي 
احلركة بني احملافظتــني، وبني مركز 

العراق  وبقيــة محافظات  البصرة 
بالكامل بعد ســيطرة املتظاهرين 

على جسر الكزيزة بالكامل«.
االحتجاجــات  جمــدت  وبعدمــا 
املتواصلــة منــذ الشــهر املاضي 
العديد من مناحــي دورة احلياة في 
مدن اجلنوب الســيما على صعيد 
أتت  الرســمية،  والدوائر  املــدارس 
االحتجاجــات املتجددة األحد غداة 
قرار من وزارة التربية العراقية هدف 
التي انضم  املدارس  إعادة فتح  الى 
إلــى التظاهرات بشــكل  طالبها 
كبيــر فــي األســابيع األخيرة في 

مناطق مختلفة.
وأشــارت الوزارة في بيان الســبت 
الى أنها وجهــت املديريات في كل 
احملافظات بـ«الدوام الرســمي ليوم 
غــد األحد«، أمال فــي أن يؤدي ذلك 
الى فتح أبواب املدارس بعد شــهر 
من اإلغــالق، معتبــرة أن »الطلبة 
والتالميــذ هــم أمانة فــي أعناق 

الكوادر التدريسية«.
لكــن البيان لــم يلق صــدى في 
إلى  أشــار مصدر  الناصرية، حيث 
أن املدارس بقيــت مغلقة، ومثلها 
غالبية الدوائر احلكومية التي جتمع 
خارجهــا محتجون رفعــوا الفتات 
كتــب عليهــا »مغلقــة بأمر من 

الشعب«.
في  االحتجاجات  رقعة  واتســعت 
الناصرية الواقعة على مسافة 300 
حرق  لتشــمل  بغداد،  جنوب  كلم 
مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق 
مؤدية الى مقر شركة نفط ذي قار 
النفطي  كطيعة  وحقل  )شــرق(، 

)شمال(.
كما بقيت غالبية الدوائر احلكومية 
واملــدارس مغلقة في مــدن احللة 
والكــوت  والنجــف  والديوانيــة 

والعمارة والبصرة.

حقوق اإلنسان: استشهاد 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 150 في البصرة وذي قار
تنامي تحركات العصيان المدني وشل الحركة في المحافظات

حقوق االنسان: 
المفوضية اذ تطالب 
الحكومة بإلتدخل 
العاجل إليقاف العنف 
بشكل فوري واتخاذ 
أقصى درجات ضبط 
النفس وتطبيق 
معايير االشتباك االمن 
والمحافظة على 
ارواح المتظاهرين 
والقوات األمنية ، 
وتوصي الحكومة 
بتحديد األماكن الخاصة 
للتظاهرات واالعالن 
عنها للمتظاهرين 
وحمايتها



3محليات

 بغداد _ الصباح الجديد : 

“اليونيســف”  منظمــة  قــررت 
بيوم  االحتفال  إلغــاء  العراق  في 
الطفل العاملي بسبب “قتل وجرح 
األطفال واملراهقني في العراق منذ 
بدء االحتجاجات” مطلع تشــرين 

األول املاضي”.
وقالت ممثل منظمة اليونيســف 
في العراق، حميدة الســيكو، في 
بيان، اطلعت عليه الصباح اجلديد 
إن يوم الطفــل العاملي هو اليوم 
 30 الذي يحتفل فيه العالم مبرور 
عامــاً على تبنــي اتفاقية حقوق 
الطفــل، وهــي االتفاقيــة التي 
تضم احلقوق اإلنســانية الكاملة 
للطفل ، مبــا في ذلك العراق على 
اتفاقية حقوق الطفل، مما جعلها 
أكثــر ميثاقا أمميا متــت املصادقة 

عليه في التاريخ”.
وأضافــت ممثل املنظمــة انه “في 
العراق منذ بدايــة العام تطلعت 
منظمة اليونيسف إلى االحتفال 
التاريخــي، لكننا  اليــوم  بهــذا 
اضطررنا إللغاء جميع االحتفاالت 
األطفال  وجــرح  قتــل  بســبب 
واملراهقــني في العــراق منذ بدء 
االحتجاجات في األول من تشرين 

األول املاضي”.
وأشــارت املنظمة في بيانها إلى 
ان “معظم املتظاهرين في العراق 
هم من الشــباب، ويعــد العراق 
واحداً من أكثــر الدول الفتية في 
العالم حيــث أن نصف املواطنني 
العراقيني هم ممــن تقل أعمارهم 
عــن 18 عاماً، هناك شــاب واحد 
في األقل من بني خمســة شباب 
عاطل عن العمل، مما يجعل العراق 
واحداً من البلدان التي لديها أعلى 
معدالت بطالة بني الشــباب في 

املنطقة”.
يقتصر  “لم  أنــه  بالقول  وتابعت 
العنــف علــى الشــوارع، حيث 
اليونيســف حدوث حاالت  أكدت 
إلى  والرضع  تعرض فيها األطفال 
اخلطر نتيجــة للعنف الدائر قرب 
هم  التي  واملدرســة  املستشفى 
إن الهجمــات على األبنية  فيها، 
واملرافــق التعليميــة والطبيــة 
حلقوق  جســيمة  انتهاكات  تعد 
األطفال، ويجــب حماية األطفال 
فــي كل مــكان وفــي كل زمان، 
ولســامتهم وبقائهم على قيد 

احلياة األولوية”.
“اليونيســف  أن  املنظمة  وأردفت 
تناشد جميع األطراف إلى حماية 

العنف  والشــباب مــن  األطفال 
وصــون حقهم فــي التعبير عن 
عن  بعيــداً  وأنفســهم،  آرائهم 
األطفال  إن  والترهيــب  العنــف 
والشباب هم الدعامة األساسية 
طال  الذي  اآلمن  العراق  ملستقبل 
انتظاره عقب عقود من الصراعات 

والعنف واالضطرابات”.
ان  بيانها  واكــدت املنظمة فــي 
ظروف احلــرب الســيئة التي مر 
بهــا العــراق كان لها أثر ســيًئ 
على االوضــاع الصحية لألطفال 
وما ســببته من ســوء التغذية 
ومــا ينتــج عنهــا مــن أعراض 
صحية كأمــراض الدم، واالمراض 
اخللقية  والتشوهات  السرطانية، 
بســبب ســوء التغذية والتلوث 
اســتعمال  نتيجــة  احلاصــل 
االســلحة واالنبعاثات الســامة، 
وتلــوث االغذية، وســوء نوعيتها 
املســتوردة من قبل التجار، وعدم 
وجود سياسات صحية تستهدف 
مراحله  جميع  في  الطفل  صحة 
النقص  الــى جانــب  العمريــة، 
الشــديد فــي مســتوى الوعي 
الصحي لألطفال من قبل العائلة 
واملؤسسات اخملتصة ذات العاقة.  

وكان للنــزوح القســري وفقدان 
اخمليمات،  الــى  واللجوء  منازلهم 
اثــر النقطاعهم  والعشــوائيات 
عن التعليم، وهم يعيشــون في 
مقدمتها  في  تأتي  صعبة  ظروف 
نقص  نتيجة  الصحيــة  الناحية 
مناطق  في  االساســية  اخلدمات 
العديد  فــي  املنتشــرة  اخمليمات 
الصرف  احملافظات، ال ســيما  من 
الصحــي الذي يســبب االمراض 
الى  إضافــة  االوبئــة،  وانتقــال 
معاناة االطفال من سوء التغذية 
أهمية  تشــكل  التي  ونقصهــا 
كبيــرة للنمو الســليم للطفل، 
فضــا عــن ســهولة تعرضهم 
لاســتغال، واالعتداء، والتحرش 
املعيشــية  الظــروف  بســبب 
السيئة التي يعيشونها في هذه 
العمل  اســتوجب  ممــا  اخمليمات، 
ملســاعدة اهاليهــم فعملوا في 
جمع العلب الفارغة من النفايات، 
والتســول، والعمــل بالقرب من 
االشارات املرورية، واالماكن العامة 
لبيع املناديــل الورقية وغيرها من 
االشياء، فكثير منهم تعرض الى 
مخاطر االنحراف، وارتكاب اجلرائم.

ولم يكــن لألطفال نصيًب أفضل 

فــي املؤسســة التعليمية، فقد 
عديدة مجتمعة  اسهمت ظروف 
التربية والتعليم  في سوء أوضاع 
ما  منها  العــراق،  فــي  لألطفال 
تعرض لها أعداد كبيرة من أطفال 
النازحني من ظروف أجبرتهم على 
تــرك التعليــم أو االنقطاع عنه 
الى  أضافة  ألســباب مختلفــة، 
التربوية  املؤسســة  ظروف  سوء 
النقــص  بســبب  والتعليمــة 
الشــديد في امليزانية وعدم وجود 
تخصيصات مالية كافية لقطاع 
التعليــم مــن امليزانيــة العامة 
التحتية،  البنية  ، وســوء  للدولة 
وِقــدم بنايات املــدارس ، وهدمها 
ظروف  بسبب  اســتهدافها  بعد 
احلــرب، وِقدم املناهج الدراســية 
والتعليمية  التربوية  واالســاليب 
وعدم مواكبتهــا للتطور احلاصل 
في مجــال التعليم فــي العالم 
وعــدم أهليــة أعــداد كبيرة من 
املعلمني واملدرســني للقيام بهذه 

الوظيفة االنسانية.
الى جانب وجــود أعداد كبيرة من 
احلرب  بســبب  املعوقني  االطفال 
أو ألســباب خلقية يعيشون في 
بتعليم  يتمتعون  ظروف سيئة ال 

خاص وعناية خاصة، وان وجدت ال 
تكون باملستوى الذي يحافظ على 
كرامتهم االنسانية، ويعيش هؤالء 
االطفال فــي ظروف ال تقدم لهم 
ضمانات اجتماعيــة، واقتصادية، 
الفئات  ويصبحون ضمن  وصحية 
دون  لانتهاك من  تعرضــاً  االكثر 
وجود ضمانات من قبل مؤسسات 
الّدولة واجلهــات املعنية، وبالرغم 
املنظمات  مــن  العديد  وجود  من 
الدولية واحمللية العاملة في مجال 
حقــوق الطفــل، اال أن الطفــل 
العراقــي ظــل يعاني من أســوأ 
الســيئة  والظروف  املعاناة  أنواع 
التي متس إنســانيته حيث هناك 
نســب عالية منهــم ينامون في 
البنايات،  وهياكل  العامة  احلدائق 
املهجورة  واالماكن  والعشوائيات، 
فــي مناطق متعــددة تفتقر الى 
االساســية،  اخلدمــات  ابســط 
وكذلــك كانــت لهــذه الظروف 
العديد من  بــروز  الكبير في  األثر 
االطفال  على  اخلطيــرة  الظواهر 
من اإلناث كاخلتــان، وتزايد ظاهرة 
الزواج املبكر للتخلص من العبء 
االقتصادي واالجتماعي لتربيتهن، 
وخصوصاً لــدى العائات الفقيرة 

املتعففة والنازحة. ان بروز العنف 
االقتصادية  والصعوبات  واالرهاب 
اعداد  ازدياد  الى  ادت  واالجتماعية 
اليتامى مــن الذين فقدوا ذويهم، 
الوحيد  املعيل  ومنهم من فقــد 
للعائلــة، وظهور حــاالت جديدة 
فــي اجملتمــع مثــل التخلي عن 
وجود  وكذلك   .. وبيعهم  االطفال 
معاناة في دور اغلب رعاية االيتام 
املنتشرة في املدن العراقية.  كما 
مراكز  داخــل  االطفال  يتعــرض 
الــى  واالصاحيــات  التوقيــف، 
معاملة قاســية، واإلهانة واحلط 
التحقيق،  اثناء  في  كرامتهم  من 
وخال فترة االحتجاز، ومدة احلكم 
فضــاً عــن بقائهم فــي ظروف 
االصاحيات  داخل  ســيئة  عيش 
بسبب رداءة نوعية االغذية ، وعدم 
توفر االلبســة ووســائل التدفئة 
والتبريد، وســوء املراكز الصحية 
االصاحيــة  املؤسســات  فــي 
املتطورة  البرامج  الــى  وافتقارها 
التي تســهم في تأهيــل نزالئها 
من االحداث، حيث تشــكل هذه 
املؤسســة عاماً خطيراً الحتراف 
االحداث جلرائم مختلفة  عدد من 

بعد انتهاء محكوميتهم.

اليونيسف تلغي االحتفال بيوم الطفل العالمي في العراق

“الزوراء” تجهز دوائر الدولة بأنتاجهـا من الغازات الطبية والصناعية

تأمين األمصال واللقاحات المنقذة للحياة

بسبب قتل األطفال والمراهقين.. 

اكدت منظمة 
اليونيسيف ان 

معظم المتظاهرين 
في العراق هم 

من الشباب، ويعد 
واحدًا من أكثر 

الدول الفتية في 
العالم حيث أن 

نصف المواطنين 
العراقيين هم ممن 

تقل أعمارهم عن 
18 عاما
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“كيماديا” تعلن توفر مخزون من فاكتور ،7،8،9
العلوم والتكنولوجيا تشارك

 في مؤتمر دولي عن البستنة وادارة الري

مجلس الصدر يعقد 
جلسته المعتادة غدا 

الثالثاء 

الزراعة تنظم ندوة 
علمية عن مخاطر االصابة 

بمرض االيدز

 بغداد _ الصباح الجديد : 
عن  والبيئة  الصحــة  وزارة  اعلنت 
توفر مخــزون من فاكتــور 9 ،8،7 ، 
واكدت الشــركة العامة لتسويق 
االدويــة عن  وجــود رصيد مخزني 
من فاكتور 9 قيــد االطاق بكمية 
12950 فيال قيــد اكمال  قدرهــا 
جناح  مع  البايلوجية  الفحوصــات 

بعض الفحوصات االخرى .
واشارت الى وجود خزين احتياط من 
فاكتور 7 بعــد جتهيز دوائر الصحة 
فيال   3981 بلغت  التي  بحصصها 
فاكتور8  وتوزيع  وجود  واســتقرار   ،

رصيدمن  بقــاء  تركيز250،مؤكدة 
الكمية املوزعــة قدرها 1560 فيال 
ناجحــة فــي التحليــل ،وكميات 
قدرها2586   250 التركيز  من  اخرى 
قيد التحليل ،اضافة الى فاكتور 8 
تركيز 500 فقــد وصلت الى اخملازن 
 12022 الكمية ب  ايام وقدرت  منذ 

فيال.
كانون  ان شــهر  كيماديا  وبينــت 
االول سيشــهد اســتقرارا بتوفير 
الى  أضافــة    ، الفاكتــورات7،8،9 
hae� 8 كومبلكس  وصول فاكتــور
mate p 500 iu  بكميــه قدرهــا  

٣٥٨٩ جرعــه . على صعيد متصل 
أعلنــت وزاره الصحــة والبيئــة/ 
االدوية  لتســويق  العامه  الشركه 
واملســتلزمات الطبيــة عن تأمني 
االمصال واللقاحات املنقذة للحياة 
ra�  و إطاق صرف لقاح داء الكلب

bies vaccine ومصــل داء الكلب 
anti rabies immuno ،اضافــه الى 

 ats وجود مصل ضد الكزاز
فــي الوقت ذاتــه مت تأمــني جتهيز 
anti scorrbi�  مصل ضد العقــرب
 anti وكذلك مصل ضد االفعى an

. snake 🐍

 بغداد _ الصباح الجديد : 
شــاركت دائرة البحوث الزراعية 
في وزارة العلــوم والتكنولوجيا 
املدمجة في املؤمتر الدولي احلادي 
عشر لعلوم البستنة واحملاصيل 
الزراعيــة وادارة الري والذي اُقيم 
في العاصمة االيرانية طهـران .

الدائرة في  ومتثلــت مشــاركة 
اعمــال املؤمتــر ببحــث علمي 
السادة  عبد  جبار  علي  للدكتور 
ادارة  تطبيقــات  فيــه  تنــاول 
الــري والزراعــة مــن دون تربة 
بهدف  البســتنية  للمحاصيل 

زيــادة انتاج وحتســني الصفات 
محاصيــل  لشــتى  النوعيــة 
بالفواكه  املتمثلــة  البســتنة 

واخلُضر والنباتات الطبية .
اســتعمال  املؤمتــر  وتنــاول 
الوســائل احلديثــة فــي انتاج 
الضرورية  الزراعيــة  احملاصيــل 
للمســتهلكني جــراء قيمتها 
واملــردود  العاليــة  الغذائيــة 
توفره  الذي  الكبيــر  االقتصادي 
زراعة  عن  العام فضــاً  للدخل 
وادارة  الطبية  احملاصيــل  وتربية 

احملاصيل البستنية .

 بغداد _ الصباح الجديد : 
يتشرف مجلس الصدر منتدى املفكرّين وملتقى 
املعتادة في  املبدعني بدعوتكم حلضور جلســته 
الساعة الســابعة من مســاء يوم غد الثاثاء ، 
االخير من كل شــهر – َمَع َمْن حُتبون ِمْن عّشــاق 

العلم والثقافة واألدب .
اّن  مجلس الصدر هــو الفضاء العراقي النقّي ملا 
متورُ بِِه الساحُة ِمْن حراك فكري وثقافي ومعرفي ، 
وامليدان العملي لبروز املواهب والفعاليات األصيلة 
التواّقــة للتجديد واالبتــكار واالضافات النوعية 
التــي تتخطى الصيــغ التقليدية فــي التفكير 

والتعبير .
مرحبــاً بكم علــى ضفاف مجلســكم النابض 
بحبكم وبحب الوطن في مكتب سماحة السيد 
حســني الصدر في الكاظمية قرب ســاحة عبد 

احملسن الكاظمي .

 بغداد _ الصباح الجديد : 
نظمــت وزارة الزراعــة ومن خال دائــرة البيطرة 
ندوة علمية للتوعية مبخاطر االصابة مبرض االيدز 

بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة.
وجرى خال الندوة القاء محاضرتني حول املوضوع 
القاها كل مــن الدكتور محمد كاظم والدكتورة 
بلقيس حســني من مركــز االيــدز تناولت فيها 
نبــذة تعريفية حول مرض فقــدان العوز املناعي 
البشــري االيدز،وتاريخ انتقال املــرض الى العراق، 
وطرق العدوى باملرض وكيفية انتقاله الى االنسان 
كونه يصنف من مجموعة الفايروسات اخلطيرة، 
ومراحــل العدوى واعراضها واماكــن تواجده في 
والتعقيم  الوقايــة  وكيفية  االنســان،  جســم 
والتعامل مع الشــخص املصاب بااليدز، واهمية 
احلد من انتقاله في اثناء احلمل والوالدة، واجملاميع 

املشمولة بالفحص الرسمي بالفايروس.  
حيث أكد الدكتور حسني علي سعود على اهمية 
زيــادة الوعــي الصحي واجملتمعي حــول مخاطر 
االصابة مبرض االيدز واجــراء الفحوصات الطبية 

املطلوبة لتجنب انتقال املرض بني االشخاص. 

Mon.25 Nov. 2019 issue (4298)

 بغداد _ الصباح الجديد : 

للفحص  العامــة  الشــركة  تواصل 
والتأهيــل الهندســي التابعة لوزارة 
تقــدمي خدماتها  واملعادن  الصناعــة 
اخملتلفــة لصالــح دوائــر الدولة في 
مجــاالت أنشطتهـــا وتخصصهــا 

الهندسي واالستشاري .
وأفـاد مدير عام الشركة السيد عاء 
الديــن عبد احلســني علي ان قســم 
في  الهندســية  والصيانة  الورشــة 
الشــركة اجنز العقد اخلــاص بتأهيل 
وصيانة وتصليح محولة ســعة ) 63 
MVA ( لصالح محطة كهرباء الدبس 
الغازية في محافظة كركوك ، مؤكداً 
ان هــذا العمل يعــد االول من نوعه 
في العراق بأن تقوم شــركة حكومية 
بتأهيــل وتصليح وصيانــة محولة  )  
( وادخالها اخلدمة بجهود   11/33/132
ماكاتها الهندسية والفنية من ذوي 
اخلبرة والكفاءة العالية ، مشــيراً الى 
ان مــن اهم اعمال الورشــة املذكورة 
بجميع  واخلزانات  الكرفانــات  تصنيع 
االحجــام والقياســات اخلاصة بخزن 
الوقود واملاء فضــًا عن تصنيع قطع 
للخطوط  االحتياطية  واالدوات  الغيار 

واملصانــع  للمعامــل  االنتاجيــة 
ومحطات الكهرباء .

من جهة اخرى لفــت املدير العام الى 
قيام كوادر قســم البحــث والتطوير 
في الشــركة باكمال اعمال مشروع 
تقييم أنبوب نفط خــام بزركان / فاو 
اللمســات االخيرة من  حيث مت وضع 
خال تثبيت نقاط الفحص على طول 
اخلــط البالغ )293 ( كم باســتعمال 
أحدث التقنيات فــي هذا اجملال ، الفتا 
الى أن من مهام  ونشــاطات قســم 
البحث والتطوير والتصميم واالشراف 
على جميــع انواع محطــات احلماية 
الكاثوديــة واخلاصة بخطوط االنابيب 
واخلزانات والهياكل الفوالذية وارصفة 
حتميــل النفط حلمايتهــا من التأكل 

بسبب الرطوبة والتربة.
من جانب اخر تواصل شــركة الزوراء 
العامة إحـدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن جتهيز دوائر الدولة بأنتاجهـــا 

من الغازات الطبية والصناعية .
وأفـــاد مصدر مخول في الشركة أن 
التابع للشركة يواصل  موقع املنصور 
جتهيــز املستشــفيات التابعة لوزارة 
الصحة بســائل األوكسجني الطبي 
وبنقاوة عالية ) من %99,5 الى 99,7% 
( ، مؤكــداً أســتعداد املوقع لتجهيز 
األوكســجني  وأســطوانات  ســائل 

الطبي وبقية أنواع الغازات الصناعية 
وبالكميات املطلوبة ضمن املواصفات 
التقييس  القياســية اخلاضعة جلهاز 

والسيطرة النوعية .

في ســياق أخـــر أشـــار املصدر الى 
التابع للشــركة  التحدي  قيام موقع 
وباجلهود الذاتية لشــعبة التخطيط 
والدراســات / التدريــب دورة تدريبية 

بعنــوان ) أنظمة الكســح الرطب ( 
مبشاركة )40( منتسبا ، مؤكداً جهود 
الشركة وحرصها على إقامة الدورات 
العلمي  لرفــع املســتوى  العلميــة 

والفني ملنتسبيها .
العامة  الشركة  الى ذلك كشفـــت 
العراقية إحـــدى شركات  لاسمنت 
وزارة الصناعــة واملعادن عن توقيعها 
عقديــن مع شــركة بارتنــر تكنيك 
التركية الســتثمار معمل اســمنت 
حمام العليــل القدمي واجلديد ومعمل 
اســمنت الفلوجــة االبيــض بعــد 
مباحثــات ودراســات بــني اجلانبــني 

أستمـرت ألكثر من 6 أشهر .
وأشـــار مدير عام الشركة املهندس 
حســني محســن اخلفاجــي الى ان 
التركية من  تكنيــك  بارتنر  شــركة 
في  والرصينة  العريقــة  الشــركات 
مجــال صناعــة االســمنت ولديها 
أســتثمارات بهذه الصناعة في عدة 
دول عربيــة واوروبيــة ، مبينــاً بـــأن 
شــركته تعاقدت مبدئياً مع الشركة 
2014 ولم  التركية قبل أحداث عــام 
تســتكمل اإلجراءات بسبب األحداث 
التي مــرت بالباد في حينها وقد متت 
إعادة األحالة على الشــركة التركية 
بعد مباحثات ودراســات مستفيضة 
لضمان حقــوق الطرفني ، مضيفاً بأن 
الشــركة عرضت عدد مــن معاملها 
الـ )18( كفرصة أستثمارية على وفق 
قانون الشــركات العامــة املرقم 22 
لســنة 1997 وشــكلت مبوجبه جلنة 

الفرص  اعان  بعد  العروض  لدراســة 
األســتثمارية لتلــك املعامل إلختيار 
أفضــل العــروض وأختيار شــركات 
رصينــة فنية متخصصــة بصناعة 
االسمنت ميكنها النهوض بواقع هذه 

املعامل .
وأكـــد املديــر العــام بأن الشــركة 
العامة لاســمنت العراقية تعد من 
الشركات الرائدة في مجال االستثمار 
وقد حققت جناحات فــي العديد من 
معاملهــا أهمهــا معمل اســمنت 
كرباء املستثمر من قبل شركة الفارج 
الى  املعمل  اوصلت  التي  الفرنســية 
طاقته اإلنتاجية العقدية مع االلتزام 
في  واجلودة  املواصفــة  معاييــر  بأدق 
جميع اجملاالت من إدارة وإنتاج وتسويق 
ونوعية ، معلناً عزم الشــركة إلعادة 
جميــع معاملها فــي املناطق احملررة 
وغيرها الى ســابق عهدها والوصول 
بها الى طاقاتها العقدية بأقل الكلف 
وبأجود املواصفات لاســهام في رفد 

االقتصاد احمللي مبادة االسمنت .
يذكر ان معمل اسمنت حمام العليل 
اجلديد ينتج االسمنت العادي ومعمل 
اسمنت حمام العليل القدمي )احلدباء( 
ينتج االســمنت غير النمطي اخلاص 
بآبار النفط بصنفيه B و G إضافة إلى 

اسمنت حتشية السدود .

تقرير

التأهيل الهندسي تنجز أعمال تأهيل محولة سعة )63( ام في اي لصالـح كهربـاء الدبـس

مناشدة 

أمام أنظار محافظ بغداد احملترم
حتية وأحترام

أنــي املواطنة زينــة عباس حمــد اهلل حاصلة على شــهادة 
بكالوريوس الكلية االدارة التقنية اختصاص ادارة عامة ، قدمت 
مع آالف املتقدمــن للتعيينات في مديريــة تربية الكاظمية 
الثالثة وطال انتظارنا الكثر من عام حتى اعلنت نتائج الفائزين 
بالقرعة وحسب االختصاصات ، وكان اسمي من ضمن الفائزين 
والفرحــة كانت كبيرة كوني بحاجة ماســة لهــذا التعين.

وعند مراجعتنا ملديرية تربية الكاظمية الثالثة ابلغونا بضرورة 
االنتظار حلن أجناز فترة االعتراضات ومرة اخرى ظهر اسمي من 
ضمن املقبولن بهــذه التعيينات وابلغونا باحلضور يوم األحد 
الكمال اجــراءات التعين اخلاصة بالفحــص وجلب الوثيقة 
واملستمسكات الرسمية االخرى. وحال مراجعتنا أبلغونا بأخذ 
درجتنا الوظيفية وأعطاها الى شخص آخر والنعرف السبب. 
وعنــد االستفســار ابلغونــا بان احلــذف مت عــن طريق جلنة 
التربيــة والتعليــم فــي احملافظة كــون ان االختصــاص غير 
مطابــق للوصــف الوظيغــي ، علمــا ان مديريــة التربيــة 
فوجئــت بهــذا احلــذف كــون ان هــذا االختصــاص يدخل 
ضمــن الوصــف الوظيفــي والتخصــص املطلــوب لديهم .

وعليه أطلب من ســيادتكم ان تشــملوني بعطفكم االبوي 
وترفعــوا عني هذا الظلم الذي ســبب لي حزنــا كبيرا كوني 
كنت انتظر هذا التعين لسنوات كي امتكن من اعالة عائلتي . 
هــذا  فــي  واملواطنــن  املواطــن  خلدمــة  اهلل  وفقكــم 
حقيقيــة  اصالحــات  منكــم  ينتظــر  الــذي  البلــد 
وخدمــات كبيــرة فــي العاصمــة بغــداد  وأنتم أولــى لها.

املواطنة 
زينة عباس حمد اهلل 
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الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أفاد مراســل RT في اليمن بأن منظومــة الدفاع اجلوي 
التابعة لقــوات التحالــف العربي بقيادة الســعودية، 
اعترضت 5 صواريخ بالســتية وطائرتني مســيرتني في 

سماء مدينة اخملا على الساحل الغربي لليمن.
وقــال »املركز اإلعالمي أللويــة العمالقة« امس األحد إن 
منظومة الدفاع اجلوي اعترضت خمسة صواريخ وطائرتني 

مسيرتني في سماء مدينة اخملا أطلقها احلوثيون.
وأضاف أن هذا التطــور اخلطير يأتي بعد مضي يوم واحد 
على إحاطة املبعــوث األممي إلى اليمــن مارتن غريفيث 

جمللس األمن الدولي حول التطورات في احلديدة.
وأشــار املركز اإلعالمي إلى أن احلوثيني نفذوا هجوما مماثال 
قبل أسبوعني على مدينة اخملا استهدفوا به مستشفى 

أطباء بال حدود في املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أعلنت النيابــة العامة فــي ريو دي جانيــرو امس األول 
الســبت فتح حتقيق جديد بحق االبن البكر للرئيس جاير 
بولســونارو في قضية اختالس أموال عامة من خالل دفع 
أجور لـ«موظفني وهميني«. وأوضحت النيابة العامة في 
بيان أن التحقيــق فتح بحق فالفيو بولســونارو »لعدم 
النزاهة اإلدارية على ارتبــاط بتوظيف مأجورين وهميني 
لم ميارسوا وظيفة في مكتبه«. وفالفيو بولسونارو البالغ 
من العمــر 38 عاما عضو في مجلس الشــيوخ، غير أن 
الوقائع املنســوبة إليه تعود إلى الفتــرة التي كان فيها 
نائبا في البرملان احمللي بوالية ريو. وسبق أن طالت فضيحة 
فالفيو بولســونارو في مطلع العام، فلطخت بداية والية 
الرئيس اليمينــي املتطرف الذي انتخب بنــاء على وعد 
باستئصال الفساد. واندلعت تلك الفضيحة األولى حني 
كشــفت الوكالة احلكومية املكلفــة مراقبة املعامالت 
املالية في كانون األول/ديســمبر املاضــي عن »معامالت 
خارجــة عن األمناط« تصــل قيمتها اإلجماليــة إلى 1,2 
مليون ريال )حوالــى 270 ألف يورو( في 2016 و2017 على 
حســاب فابريســيو جوزيه دي كيروز الســائق السابق 
لفالفيو بولســونارو، ال تتناســب مع دخله املعلن. كما 
رصت الوكالة 48 عملية إيداع مشــبوهة أجراها فالفيو 
بولسونارو بقيمة إجمالية قدرها 96 ألف ريال )حوالى 22 
ألف يورو( بني حزيران ومتوز 2017، ولو أنه ينفي على الدوام 
أي سوء استخدام لألموال العامة. وفتحت النيابة العامة 
حتقيقا فــي ذلك احلني لكنه علق في متــوز بعدما حكم 
رئيس احملكمــة العليا دياس توفولي بوجوب احلصول على 

إذن قضائي للوصول إلى هذا النوع من البيانات املالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
لالفراج  الوطنية  اللجنــة  أعلنت 
السبت،  األول  امس  املعتقلني،  عن 
اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب 
تظاهرات ضد االنتخابات الرئاسية 
املقــررة في 12كانــون األول والتي 
دخلت حملتهــا االنتخابية يومها 

السابع.
وذكــرت اللجنــة التي تأسســت 
املشــاركني  املعتقلني  عن  للدفاع 
فــي احلــراك الشــعبي أن »ثالثني 
شخصا من املعارضني )لالنتخابات( 
مت اعتقالهم« بينمــا كانت »جتري 
في  لالنتخابات  مؤيــدة  تظاهــرة 
تيــارت )270 كلــم جنــوب غرب 

اجلزائر(«.
كما أشــارت اللجنة الى اعتقاالت 
في  االنتخابات  معارضــي  طاولت 
باتنة )400 كلم جنوب شرق اجلزائر( 

انتخابي  مهرجــان  هامــش  على 
للمرشح عبد اجمليد تبون.

اعتقال  اعلنــت  اللجنة  وكانــت 
80 شــخصا فــي العاصمة خالل 
مسيرة ليلية اخلميس، مت اقتيادهم 
الــى مراكــز الشــرطة بضواحي 

املدينة.
ومت اعتقــال نحــو مئة شــخص  
األربعاء املاضي خالل تظاهرة ليلية 
مشــابهة، لكن مت إطالق ســراح 
أغلبهــم، بينما الحقــت احملكمة 
21 شخًصا بتهمة »التجمهر غير 
املصّرح به«، وقد أُطلق ســراحهم 
حبس  ومت  محاكمتهم،  انتظار  في 
ثمانيــة بتهمة »تكويــن جمعية 

أشرار«.
ومنــذ بــدء احلملــة االنتخابّيــة 
األحد، يواجه املرّشــحون اخلمسة 
صعوبة فــي حتّركاتهم وفي عقد 

لقاءاتهم، نظــراً إلى االحتجاجات 
التي تالحقهم، ما استدعى تأمني 

حماية أمنّية مشّددة لهم.
املاضــي موكب  وتعــرض اجلمعة 
املرشــح عبد القادر بن قرينة إلى 
الرشق باحلجارة في أفلو )460 كلم 
جنوب اجلزائر( كما أعلن بنفســه 
في جتمع انتخابــي آخر في اإلواط 

على بعد 100 كلم.
وقال إنه »يتفهم معارضة الشباب 
لالنتخابــات ويحتــرم حريتهــم« 
مؤكــدا »اذا مت اعتقــال اي واحــد 

منهم فأنا أطلب إطالق سراحه«.
واجلمعــة، ودخل احلراك الشــعبي 
اجلزائري شــهره العاشــر اجلمعة 
املاضــي ، عبر تظاهرات حاشــدة 
ومنها  الواليــات  العديــد من  في 
العاصمة ضد »النظام« وضد إجراء 

االنتخابات حتت إشرافه.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
اتهــم جــواد جاويدنيا، مســاعد 
املدعــي العــام اإليراني لشــؤون 
الســعودية،  االفتراضي  الفضــاء 
بتوجيــه ومتويــل جــزء هــام من 
التي  الشغب  وأعمال  االضطرابات 
إيرانية األســبوع  شــهدتها مدن 
املاضي. وقال جاويدنيا خالل كلمة 
في مدينــة نطنز فــي محافظة 
أصفهان وســط البالد امس األحد، 
إنه خالل االضطرابات األخيرة التي 
ثالث  هناك  كانت  إيران  شــهدتها 
إلى منظمة  تتبع  منصات نشطة 
مجاهدي خلق املعارضة وتنشــط 
ألبانيــا والســعودية و«دول  مــن 
الهيمنة«، مضيفا أن الســعودية 
حتملت جزءا هاما من متويل احلملة 
ضــد إيــران. وأضــاف جاويدنيا أن 
الفضاء االفتراضي يشــكل اليوم 
»اخلــط األول للدفاع عــن البالد«، 
مشيرا إلى أن »العدو نظم صفوفه 
لشن احلرب على إيران عبر اإلنترنت، 
خدمة  إيــران  قطعــت  وعندمــا 
العدو ضربة كبيرة،  تلقى  اإلنترنت 
االفتراضي  الفضــاء  اســتمر  ولو 

املعادي الستمرت االضطرابات«.
وأكد جاويدنيا علــى ضرورة إيجاد 
»شــبكة وطنية إيرانية مستقلة 
لتكون  واإلنترنــت«،  للمعلومــات 
للحيلولة  العدو  تغلغل  أمام  سدا 
دون أي اضطرابات، وقطع لإلنترنت 
ينبغي جتفيف  أنه  وأضاف  العاملي. 
جذور الفضــاء االفتراضي اخلارجي 
في إيران، ألن هــدف العدو في هذا 
الفضاء هو التغلغل والتجســس 
العمالء لوضع الشعب في  وجتنيد 

مواجهة مع النظام.
مــن جهة أخــرى أعلن محســن 
رضائــي، أمــني جهاز تشــخيص 
األجهــزة  أن  النظــام  مصلحــة 
بالكشف  قريبا  ســتقوم  األمنية 
العناصر  عن معلومات جديدة عن 
أعمال  علــى  احملرضة  الرئيســية 
مع  وعالقاتها  األخيــرة  الشــغب 

خارج البالد.
وكانت احلكومة اإليرانية قد توعدت 
أمس األول الســبت بــــ«رد حازم« 
املنطقة ســتثبت  دول في  علــى 
االحتجاجات  موجــة  وراء  وقوفها 

التي شهدتها إيران مؤخرا.
في السياق، حذرت طهران »دوال في 
في  تورطها  مغبــة  من  املنطقة« 
املظاهــرات التي اندلعت في البالد 
في 15 تشرين الثاني احتجاجا على 
رفع أســعار الوقود، حســبما جاء 
اإليراني  الرئيس  نائب  على لســان 
األول  امــس  جهانغيري  إســحاق 
الســبت. ويبدو أن أعمــال العنف 
التي تخللــت االضطرابات األخيرة 
هي األســوأ على األقل منذ أحداث 
2009، حينما قتل عشرات احملتجني 

على مدى عدة أشهر.
وحذر نائب الرئيس اإليراني إسحاق 
جهانغيــري دوال باملنطقــة امس 
األول الســبت من أنها ســتواجه 
عواقــب وخيمة إذا ثبــت تدخلها 
إلذكاء االضطرابات في بالده. ونقلت 
وكالة أنباء فارس شــبه الرسمية 
عن جهانغيــري قوله »على بعض 
دول املنطقة أن تعلم أنها ســتمر 
بالدليل  ثبــت  إذا  بوقت عصيــب 
االضطرابات  إشــاعة  في  تدخلها 

في إيران«.
اجلمهوريــة  اتهمــت  أن  وســبق 
اإلســالمية »خارجني عن القانون« 
لهــم صالت مبعارضــني في اخلارج 
وأعــداء أجانــب، عادة مــا تقصد 
بهــم الواليات املتحدة وإســرائيل 
تأجيج اضطرابات  والسعودية، في 
تلت رفع أســعار البنزين، وأدت إلى 
نحو  باعتقال  الثــوري  احلرس  قيام 
ألف متظاهر ووقــوع أعمال عنف 

تعد األسوأ خالل عشر سنوات.
ونقــل التلفزيــون اإليرانــي عــن 
 180 اعتقلت  إنها  قولها  الشرطة 
من قــادة االضطرابات فــي أنحاء 
البــالد. فيمــا  ذكر مركــز حقوق 
اإلنســان في إيران، ومقره نيويورك، 
على موقعه اإللكتروني أن إحصاء 
اعتمد على أرقام رســمية وتقارير 
ذات مصداقية يشير إلى أن »2755 
إلقاء  األقل جــرى  على  شــخصا 
القبض عليهم، لكــن احلد األدنى 
4000 على  مــن  يقترب  الفعلــي 

األرجح«.
في املقابل، ذكر مسؤولون إيرانيون 
امس الســبت أن القوات اإليرانية 
وأفرادا من احلرس الثوري ســاعدوا 
الشــرطة في إخمــاد اضطرابات 
عنيفة في إقليم كرمانشــاه قبل 
أمريكيني«  »عمــالء  واتهموا  أيام، 
احملتجــني  وســط  باالندســاس 

املسلحني.
ويبدو أن أعمال العنف هي األسوأ، 
علــى األقل منــذ أخمــدت إيران 
»الثورة اخلضراء« عام 2009، عندما 
قتل عشــرات احملتجــني على مدى 

عدة أشهر.

قوات التحالف العربي 
تعترض 5 صواريخ على 

الساحل الغربي لليمن

تحقيق جديد بحق أحد أبناء 
الرئيس البرازيلي في 

قضية فساد

اعتقال 30 من معارضي االنتخابات في الجزائر

إيران تتهم السعودية بتمويل أنشطة 
معادية على اإلنترنت أيام االضطرابات

متابعة ـ الصباح الجديد :

وفرنســا  املتحدة  الواليــات  تعــزز 
أنظمة الرادار فــي اململكة العربية 
الســعودية في أعقــاب الهجمات 
بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على 
النفطية للمملكة  التحتية  البنية 
فــي أيلــول املاضــي والتــي تلقي 

واشنطن باللوم فيها على إيران.
ووصــف قائــد القيــادة املركزيــة 
الفرنسية،  الدفاع  ووزيرة  األمريكية 
اللذان اتبع بلداهما نهجني مختلفني 
إزاء إيران، رؤيتني متنافســتني بشأن 
املهام البحريــة حلماية مياه اخلليج 
في منتــدى أمني في البحرين امس 

األول السبت.
وتنفي طهران تورطها في الهجمات 
التي خفضت في البداية إنتاج اخلام 
للنفط في  بلــد مصــدر  أكبر  من 
العالم إلى النصف ودفعت الواليات 
القوات  إرســال آالف  إلــى  املتحدة 

واملعدات العسكرية إلى اململكة.
وقــال اجلنرال كينــث ماكنزي الذي 
العمليات في الشرق  يشــرف على 
األوســط وجنــوب آســيا »نواصل 
متحيص املعلومات اخلاصة بالهجوم 
)الســعودية  أرامكو  شــركة  على 
السعوديون  يقوم  وســوف  للنفط( 
في األســاس بالكشــف عــن هذا 

األمر«.
وتابع ماكنزي للصحفيني »نعمل مع 
أنظمتهم.  ترابط  لزيادة  السعوديني 
بشــكل  قادرين  ســيجعلهم  هذا 
أفضل على الدفاع في مواجهة مثل 

هذه التهديدات«.
الوجود  زيــادة  أن  ماكنــزي  وأضاف 
قاعدة  فــي  األمريكي  العســكري 
األمير سلطان اجلوية جنوبي الرياض 
إضافة إلى وجــود قواعد كبرى في 
قطر والبحرين ســيزيد من ”تعقيد 

قدرة اخلصم على استهدافك«.
وقالــت وزيــرة الدفاع الفرنســية 
فلورنــس بارلــي إن باريس ترســل 
بشكل منفصل للرياض »مجموعة 

قوية من )وســائل( اإلنــذار املبكر« 
للتصدي  رادار  أنظمــة  بينهــا  من 
للهجمــات بوســائل تطيــر على 
ارتفــاع منخفض. وفــي وقت الحق 
قالت للصحفيني إن هذه الوســائل 
»ستكون في الســعودية في األيام 
القادمــة حتــى ميكن تشــغيلها 
بشكل سريع جدا جدا. لكن يتعني 
إجراء حتليل كي نحدد بشكل أفضل 

كيفية سد هذه الفجوة«.

*تهدئة التوتر
وتصاعــد التوتر فــي املنطقة بعد 

ضربات 14 أيلول اجلوية التي أعقبت 
هجمات على ناقالت في مياه اخلليج 
وأصول نفطية ســعودية أخرى في 
إيران  واشــنطن  وتتهم  الصيــف. 
بتنفيذ هذه الهجمات لكن طهران 

تنفي ذلك.
وقــال عــادل اجلبيــر وزيــر الدولة 
السعودي للشــؤون اخلارجية خالل 
مؤمتر حوار املنامة إن الرياض تتشاور 
مع حلفائها بشــأن اإلجراءات التي 
إيران  اتخاذها في مواجهة  ســيتم 
بعد انتهــاء التحقيــق. ولم يذكر 

اجلبير مدى زمنيا لذلك.

وركــز املؤمتر في أغلبه على التهديد 
اإليراني لكن لم يشارك فيه أي ممثل 
لطهــران. وأظهر املؤمتر اخلالفات بني 
التعامل  الغرب حول كيفية  حلفاء 
الواليات  انســحاب  بعــد  إيران  مع 
املتحدة من االتفــاق النووي اإليراني 

املبرم عام 2015.
وتريــد فرنســا إنقاذ االتفــاق الذي 
تعترض عليه السعودية وغيرها من 
دول اخلليج املتحالفــة مع الواليات 
املتحدة بسبب عدم تضمينه برنامج 
الصواريــخ الباليســتية اإليرانــي 
وتدخل إيران في شؤون دول املنطقة. 

وقالــت بارلي »نشــهد انســحابا 
أمريكيا متعمدا وتدريجيا«، مشيرة 
أيضا إلى عدم وجود رد فعل أمريكي 
على هجوم كيماوي في سوريا عام 
2013 وعلى إســقاط إيــران طائرة 

أمريكية مسيرة هذا العام.
وأضافــت أنه حان الوقــت »إليجاد 
رادع من جديد«، مشــيرة إلى جهود 
بحرية  مهمة  لتشــكيل  فرنســا 
حملة  عــن  بعيدا  أوروبية  بقيــادة 
الضغوط القصــوى على إيران التي 
تشنها الواليات املتحدة، للمساعدة 

في »تهدئة حدة التوتر«.

وقالــت بارلي للصحفيــني إن هذه 
املبادرة ميكن تدشــينها فــي أوائل 
العام املقبل وإن من املتوقع مشاركة 
حكومــات نحو عشــر دول أوروبية 
وغيــر أوروبية فيهــا، اعتمادا على 

حصولها على موافقات برملانية.
ولم تشــارك حتى اآلن سوى ألبانيا 
والســعودية  والبحرين  وأســتراليا 
واإلمــارات واململكــة املتحــدة في 
تقودها  دوليــة  بحري  أمــن  مهمة 
الواليات املتحدة ويقول ماكنزي إنها 
األنشطة  على  الضوء  »ستســلط 

املشينة«.

تنفي طهران تورطها في األمر..

أميركا وفرنسا تتنافسان على تعزيز أمن الخليج بعد 
الهجوم على أرامكو في السعودية

بعد مرور أكثر من 
شهرين على أكبر 

هجوم على منشآت 
النفط السعودية، 
لم تقدم الرياض 

وواشنطن بعد أي دليل 
ملموس يربط إيران 

بالهجوم، ولم تقدم 
السعودية تفاصيل 

تذكر عن كيفية 
تعاملها مع الثغرات 
في دفاعاتها الجوية
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بغداد - الصباح الجديد: 
الدوالر ببورصة الكفاح  استقرت اســعار صرف 
واالسواق احمللية يوم امس االحد وسجلت أسعار 
بورصــة الكفاح – بغداد 120.650 دينار لكل 100 
دوالر. اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 
فان سعر بيع الدوالر = 121.000 دينار  وسعر شراء 

الدوالر = 120.000 دينار.

الصباح الجديد - وكاالت: 
اعلــن مصرف الرافديــن عن اعــادة افتتاح فرع 
احلدبــاء في محافظــة نينوى لتقــدمي اخلدمات 

املصرفية للمواطنني.
وقال املكتــب االعالمي للمصرف فــي بيان انه 
»مت اعادة افتتاح فرع احلدباء بعد تأهيله وباشــر 
باســتقبال الزبائن لعرض نشــاطاته املصرفية 
للمواطنني واملوظفني«. واشــار املكتب االعالمي 
الى ان »افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في 
إنعاش احلركــة االقتصادية وتخفيف العبء عن 
املوظفني عند تســلم رواتبهم كما سيســهم 
بتوفر الســيولة النقدية وترويج كافة املعامالت 

املصرفية األخرى«.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزيــر النقل عبد اهلل لعيبــي امس االحد 
دخول 430 شــاحنة لتفريغ احلمــوالت التجارية 
وكذلــك 22 عربة قطــار صهريج نفــط لنقل 

املشتقات النفطية.
واوضح لعيبي ان« جميــع األرصفة في ام قصر 
اجلنوبي مشــغولة بتفريغ احلمــوالت املتضمنة 
باخرة ســكر خام وباخرة رز وباخــرة ذره علفيه 
وكذلك باخرتــني حاويات وبانطون كلنكر اضافة 
الى ناقلتني نفط«. وبني لعيبي، ان« الوزارة تعمل 
على تعزيز ثقة املؤسسات احلكومية و الشركات 
الكبرى باملوانئ العراقيــة جلذبهم من اجل نقل 

البضائع واحلاويات عن طريق العراق«.

استقرار سعر صرف 
الدوالر باالسواق المحلية 

الرافدين يعيد افتتاح 
فرع الحدباء في الموصل

دخول 430 شاحنة الى 
ميناء أم قصر الجنوبي 

بغداد - الصباح الجديد: 

رجحــت اللجنة املاليــة في مجلس 
املــوازنــــة  وصـــــول  النــواب 
الــعــامــــة لــلــدولــــة لـعـام 
2020 الـــى مجلــس النواب هـــذا 
األســبوع أو الـــذي يليه ، مبينة ان 
املوازنــة املقبلــة ســتختلف كثيراً 
املـوازنـــات السابقة وستأتي  عـــن 
املتظاهرين  مطالب  مع  منســجمة 

واملواطنني.
اللجنة شـيـروان  عـضـــو  وقــــال 
مـيـــرزا إن »احلكومة بصدد إرســال 
2020 الـى مجلس الـنـواب  مـوازنـة 
هـــذا األســبوع أو األســبوع املقبل 

ملناقشتها«.
»مـــوازنـــــة  أن  وأضـــــــاف، 
ســتختلف  املـقـبـــل  الــعــــام 
كثيــراً عن املوازنات التي أعدت فـــي 
سـتـأتـــي  كـونـهـــا  الـسـابـــق 
منسجمة مـــع متطلبات الـظـرف 
املتظاهرين«،  الــراهــن وطـلـبـــات 
مستبعداً أن »تكون موازنة الـعـــام 
املقبل شبيهه بـاألعـوام املاضية كما 

كان يحصل في السابق«.
وبــني ميــرزا، ان »مجلــس النــواب 
الكثير  أعـطـوا  الـــــوزراء  ومجلس 
املـتـظـاهـريـن  الـــى  الـوعـود  مـن 
بتكثيف املـشـاريـع خـالل املـرحـلـة 
العمل  وتـوفـيـــر فـرص  الـقـادمـة 
للعاطلــني مـمـــا يســهم بتهدئة 
الـشـــارع، فال ميكن أن تكون موازنة 
العــام املقبل مفرغة مــن محتواها، 
كما أن احلكومة ال تســتطيع القول 
انها موازنة أعــدت من قبل احلكومة 
الســابقة نظــراً ملـــرور عــام على 
تشــكيلها«. وأملــــح مــيــــرزا، أن 
وصـل  الــذي  الــكــردي  »الــوفــد 
بـغـداد أمـس سيجري مباحثات مـع 
بـشـأن  االتـحـاديـة  الـحـكـومـــة 
حصــة االقليم مــن موازنــة العام 
املقبل وتســليم االيرادات النفطية«، 
مؤكداً »وجود تقارب كبير في وجهات 
النظر بــني الطرفني«. الــى ذلك قال 
عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي إن 
»مجلس الـــــــوزراء لــم يــحــدد 
إلرســـــال  مـوعـــداً  اآلن  حـتـــى 

املــوازنــة«.
وأضـــــاف، انــه »كـان على مجلس 
الــوزراء أن يرسل املوازنة منذ الشهر 
املاضي، إال أنــه تأخر كثيراً، ولم يحدد 
حتى اآلن موعد إلرسالها الى البرملان«.
من جهته أكد عضــو اللجنة املالية 
 2020 موازنــة  أن  كوجــر،  جمــال 
لتلبية  أبوابهــا  أغلب  ســتخصص 

مطالب املتظاهرين.
املوازنة  تشــمل  أن  وتوقــع كوجــر، 
توزيع أراض وبنــاء دور واطئة الكلفة 
»على  مؤكداً  واملتعففــني«،  للفقراء 
ضــرورة »إضافة أبواب أكثــر أهمية 
مـــن ذلـــك لتستفيد منها جميع 
شرائح املـجـتـمـــع ويــمــكــن أن 

تـسـهـم بـتـهـدئـة الشارع«.
علــى صعيد متصل أكــدت اللجنة 
املالية النيابية، دعمها للقطاع اخلاص 
وتوفير جميع التسهيالت املطلوبة له. 
وقالت اللجنة في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منه، إنــه برعايتها 
االقتصاد  جلنــة  مــع  »وباالشــتراك 
وأعضاء  رؤوساء  وبحضور  واالستثمار 
االقتصادي  اجمللــس  عقــد  اللجنتني 
العراقي يــوم الســبت 2019/11/23 
الشراكة  قانون  ملناقشة  عمل  ورشة 

بني القطاع العام والقطاع اخلاص«.
واضافت إن »في مســتهل الورشــة 
التــي عقدت فــي فندق بابــل قدم 
رئيــس اللجنة املاليــة هيثم اجلبوري 

العراقي  االقتصادي  للمجلس  شكره 
بأســاتذة جامعيني  املتمثل  واحلضور 
ورجــال أعمال وعاملني فــي القطاع 
اخلاص ملشــاركتهم في هذه الورشة 
التــي تناقش قانونا مهمــا في وقت 
تولدت فيه القناعات لدى السلطتني 
للنهوض  والتشــريعية  التنفيذيــة 
بواقــع القطاع اخلاص الــذي بات من 
العام  القطاع  مع  إشراكه  املسلمات 
لبناء الدولة وتنفيذ املشــاريع وخلق 
فــرص العمــل آللــف العاطلني من 

الشباب«.
وأكــدت اللجنــة املاليــة أنها »حتث 
الســريعة  احللول  إليجــاد  اخلطــى 
عــن طريق قوانني وتشــريعات تدعم 

القطــاع اخلــاص وتوفــر لــه كافة 
الروتني  علــى  وتقضي  التســهيالت 
والبيروقراطية التي تعطل الكثير من 
املشاريع التنموية واحليوية التي تلبي 

طموح املواطن العراقي«. 
وكان رئيــس اللجنة املاليــة النيابية 
هيثم اجلبوري كشــف يــوم اجلمعة 
املاضي عن ســلم رواتب جديد سيتم 
اعتماده خالل املــدة املقبلة بالتعاون 

بني البرملان واحلكومة.
وقال اجلبــوري في تصريــح صحفي 
ان »اللجنــة املالية عقــدت اجتماعا 
لدراسة االسس واالطر التي ميكن من 
رواتب  احلكومة بســلم  الزام  خاللها 
عادل«، الفتا الى ان »وضع سلم رواتب 

جديد هو من صالحية احلكومة كونها 
مســؤولة عن السياسة املالية، وهي 
من تضع الرواتب حسب ما متوفر في 
اخلزينة، وان عمــل اللجنة املالية هو 
وضــع االطر العامة مثــل حتديد احلد 
االعلى واالدنى للرواتب، وكذلك في ما 

يتعلق بتحديد اخملصصات«.
توجها  »هنــاك  ان  اجلبــوري:  وأضاف 
لتحديــد الراتب االعلى فــي الدولة، 
الراتب االســمي  وكذلــك ان ال يزيد 
للحد االعلى عن اربعة اضعاف الراتب 
االدنى، من اجل تقليل الفوارق« ، وبني 
انه »ســيتم منح مخصصات للذين 
ليــس لهــم مخصصــات بالقوانني 

السابقة وحسب الوفرة املالية«.

المالية النيابية: موازنة 2020 ستختلف كثيرًا عن األعوام السابقة
اكدت دعمها للقطاع الخاص وتوفير جميع التسهيالت له

تختلف موازنـة العام 
المقبل كثيرًا عن 
الموازنات التي أعدت 
في الـسابق كونها 
ستأتي منسجمة 
مع متطلبات الظرف 
الراهن وطلبات 
المتظاهرين 

أموال عراقية

بغداد - الصباح الجديد: 
أرقام جديدة حــول تقديرات حجم 
الدين العاملي والتي سبقها حتذيرات 
النقدالدولــي  صنــدوق  رئيســة 
القضية تصدرت  تلك  فإن  اجلديدة، 
اهتمامــات األســواق العاملية في 

األسبوع املاضي.
وحتــوم الديون العامليــة في الوقت 
الراهن حول مســتويات قياســية 
بالفعــل كمــا مــن املتوقــع أن 
دوالر  تريليون  الـ255  تكســرحاجز 
بحلــول نهاية العــام احلالي، وفقاً 
عــن معهد  لتقريــر حديث صادر 

التمويل الدولي.
وتعني هذه األرقــام أن كل فرد في 
 7.7 البالغ عدد ســكانه  الكوكب 
مليــار نســمة، يقع علــى عاتقه 
ديون بحوالــي 32.5 ألف دوالر، وفقاً 

حلسابات وكالة رويترز.
الوضع مبثابة ظاهرة  ولم يكن هذا 
جديدة، فمنذ األزمة املالية في عام 
2008 والديــون العاملية تتبع اجتاهاً 
تصاعدياَ ســواء كانت حكومية أو 
لشــركات غير ماليــة أو بالقطاع 
املالي أو حتى ديون لألسر، ما يعني 

أن االقتراض يتزايد في كل مكان.
التمويل  وبحســب تقرير معهــد 
األخير، فــإن الدين العاملــي ارتفع 
تريليون دوالر في األشهر   7.5 بنحو 
الستة األولى من هذا العام لتصل 
دوالر  تريليون   250.9 مســتوى  إلى 
املثيــرة للقلق أن جبل  ومن األمور 
الديــن العاملــي يقف حاليــاً عند 
مستوى 320 باملائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي، الذي يشهد حالة 

من تباطؤ النمو على نحو متزايد.
وتأتي هذه الطفرة فــي الديون، أو 
حوالــي 60 باملائة مــن الزيادة في 
الديــون العاملية، بقيــادة الواليات 

املتحدة والصني.
وباملثــل، صعــدت ديون األســواق 

إلى مســتوى  لتصــل  الناشــئة 
قياســي جديد عنــد 71.4 تريليون 
دوالر )220 باملائــة مــن الناجت احمللي 

اإلجمالي(.
وبعيــداً القطاع املالــي، فإن ديون 
املالــي – احلكومات  القطاع غيــر 
واألسر والشركات األخرى – وصلت 
إلى 190 تريليون دوالر تقريباً بنهاية 
يونيو/حزيرات املاضي أو ما يعادل 75 
باملائة مــن إجمالي الديون العاملية 
كما أنهــا تنمو بوتيرة أســرع من 

االقتصاد العاملي.
ومع ذلك، ال يبدو محافظو البنوك 
املركزية قلقــني للغاية حيال تلك 
الديــون اآلخذة في الزيــادة، حيث 
اســتبعد رئيس بنــك االحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول في شهادته 
أمام الكوجنرس األمريكي باألسبوع 
املاضي وجود أية عالمات على وجود 
فقاعات تلــوح في األفق أو مخاطر 
البالغة  العجــز  عن  ناجمة  فورية 

قيمته تريليون دوالر.
ويرســم تقريــر معهــد التمويل 
الدولي صــورة مختلفة، حيث ذكر 
أن الديــن احلكومي ســوف يتجاوز 
مســتوى 70 تريليون دوالر في عام 
 65.7 عن مســتوى  ليزيــد   ،2019
تريليون دوالر املسجل في عام 2018 
مدفوعاً بقفزة في الدين الفيدرالي 

األمريكي.
وكان ســوق الســندات العامليــة 
وخاصــة مــا يُنظر إليــه كأصول 
ســندات  مثل  اآلمــن  املــالذ  ذات 
اخلزانة األمريكيــة، مزدحم للغاية 
املســتثمرين  اندفاع  مــع  مؤخراً، 
علــى األصول اآلمنة وســط عدم 
اليقني بســبب البريكست وتباطؤ 
النمــو االقتصــادي العاملــي على 
التجارية إضافة  التوتــرات  خلفية 
لتحقيقات مساءلة الرئيس دونالد 

ترامب.

ويجدر اإلشــارة إلى أنه على مدى 
الديون  شــهدت  املاضــي،  العقد 
تريليون   70 زيادة بأكثر من  العاملية 
دوالر والتــي كانــت مدفوعــة في 
األساس باحلكومات والشركات غير 

املالية.
وتساعد ســوق السندات التي يتم 
في  العاملي  الصعيد  على  إصدارها 
تراكم كومة الديون، حيث ارتفعت 
مــن 87 تريليون دوالر في عام 2009 
لتتجاوز 115 تريليــون دوالر بنهاية 

النصف األول من 2019.
في  احلكومية  الســندات  وتُشكل 
الوقت احلالي 47 باملائة من أســواق 
السندات العاملية مقابل 40 باملائة 

في عام 2009.
واقترضــت احلكومــات 30 تريليون 
األمريكي  البنك  انهيــار  دوالر منذ 
بــراذرز” كمــا حصلــت  “ليمــان 
الشــركات علــى 25 تريليون، في 
حــني أن ديون األســر زادت بنحو 9 

تريليونات دوالر أما
البنوك فقامــت باقتراض تريليوني 
دوالر، وفقــاً لتحليــل “بنــك أوف 

أمريكا ميريل لينش”.
وفي ســياق االجتــاه الســائد في 
اآلونة احلالية، ســجلت ديون األسر 
األمريكيــة أعلــى مســتوى على 
اإلطــالق عنــد 13.95 تريليون دوالر 
بنهاية الربــع الثالث من هذا العام 
مع حقيقة أن هذا األداء ميثل اجتاهاً 
صعودياً للربــع الـ21 على التوالي، 
بنك  بيانات صــادرة عن  بحســب 
االحتياطــي الفيدرالــي في والية 

نيويورك.
وتعتبر الديــون املتزايدة عبر كافة 
أنحــاء العاملي مبثابــة مصدر قلق 
للمســتثمرين  بالنســبة  كبيــر 
كما يشــير عدد مــن االقتصاديني 
االنهيار  نقطة  الوضع كونــه  هذا 

القادمة.

بغداد - الصباح الجديد: 
حصلت شــركة توزيــع املنتجات 
النفطيــة علــى شــهادة اآليزو 
الدولية التي متثــل املعيار الدولي 
ألدارة اجلودة واألداء واحملور األساسي 
الــذي تقــوم عليه املؤسســات 
الســيما اصدار رقم 9001: 2015 
القيادة  رّكز على تعزيز مبدأ  الذي 
األعمال  واستمرارية  اخملاطر  وادارة 
مما يســمح للمؤسسات مبواكبة 

توجهاتها االستراتيجية مع نظام 
االدارة بهدف حتسني األداء.

وعن هذا اإلجنــاز حتّدث وكيل مدير 
طالب  حسني  التوزيع  شركة  عام 
بقولــه ” اننا في شــركة التوزيع 
بكافة هيئاتها وأقسامها بدءاً من 
الى أعلى  أصغر موظف صعــوداً 
منصب في الشــركة نفخر بهذا 
اإلجناز الذي لم يتــأّت من فراغ بل 
جاء نتيجة تظافر اجلهود الكبيرة 

من قبل منتســبي شركة التوزيع 
في كافة فروعها باحملافظات والتي 
شكلت خلية نحل لتحقيق هدف 
انواع  مشترك أال وهو توفير كافة 
للمواطنني  النفطية  املشــتقات 
ومؤسســات الدولــة والقطــاع 
اخلاص بــكل انســيابية، مضيفاً 
الشــركة ومن خالل كوادرها  بأن 
الطبيعية  الظروف  جميع  واكبت 

واالستثنائية في البلد.

ارتفاع الدين العالمي بنحو 7.5 تريليون 
دوالر في األشهر الستة األولى من هذا العام

 “شركة توزيع المنتجات النفطية” تحصل 
على شهادة الجودة العالمية )اآليزو(

سبقها تحذيرات رئيسة صندوق النقدالدولي الجديدة 
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دراسة

شعراصدار

مقال

وهكذا، يســتجمع املُؤلِّف حتت مفهوم 
»الفكــر األدبــّي« )باعتبــاره مفهوماً 
جنسّياً( ُكّل أصناف التَّفكير والتَّحليل 
األدبّي. لقد  باإلبــداع  املُتَّصلة  والتَّأويل 
اشتغَل باألدب الفالسفة وعلماء الّدين 
ياســة،  والسِّ والنَّفس  وامُلتمع  واللُّغة 
ويهتمُّ بــه اليوم، علمــاء املعلوماتّية 
والّذهــن والــّذكاء االصطناعــّي، هذا 
إلى جانب املُشــتغلني بالنَّقد والبالغة 
حافــة والفــّن عمومــاً، واملُؤلِّف  والصَّ
يريــد أن يكــون األدب بذاتــه موضوع 
تفكيــر وحتليــل وتأويل، وتكــون هذه 
االّتاهــات ضمن فروع التَّفكير به، ال أْن 
يكون التَّفكير فــي األدب ُملحقاً بهذه 

االختصاصات امُلتلفة.
دُ أصناف  وتبعــاً لهذا املنحــى، تتعــدَّ
التَّفكيــر: الفكــر الفلســفّي، الفكر 
التَّربوّي،  الفكر  الّدينّي،  الفكر  العلمّي، 
وميكُن أن يكــون »الفكر األدبّي« ُمتَّصالً 
بُكّل ما لُه عالقة مبا ينتجه اإلنسان من 
آداب وفنون. وبهذا ال يكون الفكر األدبّي 
وليد اليــوم كما يرى ســعيد يقطني، 
ولكنَُّه تطوَّرَ مع الزَّمان، وصار لُه تاريخه 
الذي مُيكننــا االهتمام به والتَّفكير في 
تســطيره مبنأى عن أي تفكيــر آَخر، أو 
اّتصال معه، مع احلفاظ على املسافات 

التي تّتصل أكثر مبا هو أدبّي.
ومبا أنَّ لهذا الفكــر األدبّي تاريخاً، فهو 
يه املُؤلِّف بـِ«العصر  يتغيَُّر بتغيُّر ما يُسمِّ

النَّشاطات  ململ  يتَّسع  الذي  املعرفّي« 
اإلنســانّية في ُمختلف املاالت، والتي 
يتمُّ فيها االنتقال من إبدال معرفّي إلى 
آَخر. وال مُيكننــا اإلحاطة بالفكر األدبّي 
اليــوم من دون ربطــه بالعصر املعرفّي 
الــذي نعيش فــي نطاقــه. إنَّنا نفهم 
امُلتلفة  اإلنسان  ُمنتجات  مع  ونتعامل 
في ضــوء هذا العصر، أو ذاك، وال مُيكننا 
ر، بطريقــة ُمالئِمة في األدب، أو  أن نفكِّ
اإلنتاج اإلنسانّي، بصورة عاّمة، من  في 
دون فهم العصر وتداعياتــه، وإالّ فإنَّنا 
سنكون مبنأى عن فهم روح العصر الذي 

ر فيه. نفكِّ
إنَّ الفكر األدبّي ليَس فقط تأويالت ذاتّية، 
أو انطباعات شــخصّية عــن األدب، أو 
اخلطاب، أو النَّّص الثَّقافّي، أو العالمات، 
وهَي التَّأويــالت التي ندرجها، في لغتنا 
أو »النَّقد  العربّية، حتت »النَّقد األدبّي«، 
الثَّقافــّي«. إنَّ الفكر األدبــّي أبعد من 
ذلَك، فهو ُمارَســة فكرّيــة ومنهجّية 
ال تختلف عن بقّية املُمارَســات، سواء 
أكانت فلسفة أو إنســانّيات أو علوماً 
طبيعّيــة، وهــَي تتَّصــل بـ«اإلبداع«، 
ســواء أكان أدباً، أو خطاباً، أو عالمة، أو 
فنَّاً من الفنون التي يُنتجها اإلنســان. 
وما لم نســبغ علــى تلك املُمارَســة 
واملنهجّي  النََّســقّي،  الفكــرّي  الُبعد 
اإلجراءات  وفق  بالتَّفكيــر  دُ  يتحدَّ الذي 
الفكر  عــن  بُعداء  ســنظلُّ  العلمّية، 
األدبّي باملعنــى الذي يُدافع عنه املُؤلِّف، 
وسيظلُّ ُمارَسة »نقدّية«، أو »ثقافّية«، 
باملعنــى الّدارِج في ُمختلــف كتاباتنا، 
ذلَك أنَّ هذه الكتابات تفتقد ُ للحمولة 
املعرفّية سواء أكانت حتت عنوان البحث 
راســة األدبّية، أو املناهج  العلمّي، أو الدِّ

األدبّية، أو النَّظرّية األدبّية

توظيف مفهوم الفكر األدبّي
اســتجماع  إلى  يهدف  األدبــّي  الفكر 
مختلــف أمنــاط التَّفكير فــي األدب، 
وُمارَســة التَّطبيق عليــه في مفهوم 
عام وجامع تنطوي ضمنه ُمصطلحات 
األدبــّي«،  و«النَّقــد  األدب«،  »نظرّيــة 
و«العلــم  األدبّي«، و«فلســفة األدب«، 
فضالً  وُمارساتِها،  األدبّية«  راسات  و«الدِّ
األدبّي«  »الفكر  عن طموح مصطلــح 
ليــدرس تاريخ التَّفكير فــي األدب منذ 

أقدم العصور حّتى اآلن.
يستعمل سعيد يقطني مفهوم الفكر 
األدبّي لُيعوَِّض، من جانٍب أوَّل، مفاهيم 
راسة األدبّية«، أو »البحث  عاّمة مثل »الدِّ
األدبّي«، أو »اآلداب«، أو ما شاكَل ذلَك من 
املفاهيم )اجلنسّية( العاّمة التي ما تزال 
تُســتخدم، عندنا، بكثير من االلتباس 
والغموض؛ فهي بقدر ما تعني أشــياء 

كثيرة ال تدلُّ في واقع األمر على شــيء 
د ملَن يريد التَّدقيــق أو التَّحقيق،  ُمحــدَّ
دة تتَّصُل  فهذه االســتعماالت املُتعــدِّ
بأمناٍط من »التَّفكير« في اإلبداع  أحياناً 
األدبّي، وأحيانــاً أخرى بطرائق »حتليله«، 
وجميع االســتعماالت الّسابقة تتناول 
األدب مــن زوايــاه الفنِّّيــة والفكرّية، 
أو تقارنــه باألعمــال اإلبداعّية األخرى 
الفنِّّيــة واجلمالّية، أو تربطــه بواقعه 

وتتنبَّأ باحتماالته.
ف املُؤلِّف هذا املفهوم، من جانٍب  ويُوظِّ
ثاٍن، ليحــّل محّل مفاهيم خاّصة، مثل 
ُمضافة  »األدب«،  أو  األدبــّي«،  »النَّقــد 
إليه نعــوت ُمعيَّنة، مثل ما نقرأ »األدب 
التي  األندلسّي«،  »النَّقد  أو  العّباسّي«، 
تتجاوز في معظم األحيان اإلبداع األدبّي 

إلى الّتاريخ والثَّقافة واحلضارة.

قسما الفكر األدبّي
راســة  و«الدِّ »األدب«  مفهومــي  إنَّ 
األدبّية« ُملتبســان معــاً، كما يعتقد 
نان: مجال البحث  املُؤلِّف، ألنَُّهما يتضمَّ
وموضوعه في آٍن معاً، والبُدَّ من التَّمييز 
بينُهما، مبفهوم آَخر؛ لذلَك وجَد املُؤلِّف 
في  الكائن  االلتبــاس  لتجــاوز  ضرورًة 
ثنائّيــة )النَّقــد - األدب( ملــا لهما من 
وغير  غير شــاملة،  وتعيينات  إيحاءات 
داّلة على بعض أصناف التَّفكير األدبّي. 
فالنَّقد يظلُّ يُحيُل على التَّقييم وعلى 
ذاتّية الّناقد، واألدب تزدوج فيه اإلشــارة 

إلى البحث واإلبداع معاً.
وبناًء على هذه الرُّؤية، يقســم سعيد 
يقطني مفهــوم »الفكر األدبــّي« إلى 
قسمني أساســيني، لكّل واحد منهما 
حــدوده وموضوعــه اخلــاّص، وإن كانا 

يتكامالن. هذان القسمان هما:

1 - العلم األدبّي.
2 - النَّقد األدبّي.

إنَّ موضوع »العلــم األدبّي« هو »األدب« 
ُتيِّزه  من حيث خصائصه وُميَّزاته التي 
عن غيره مــن اخلطابات الفنِّّية وغيرها، 
بالُكلِّّيات  وهو يهتمُّ على نحٍو خــاّص 
األدبّي، بغّض  وامُلرَّدة، للخطاب  العاّمة، 
الكائنة،  ّية  النَّصِّ قات  التَّحقُّ النَّظر عن 
أو املُمكنة. واملُشــتغل به هو »العالِم« 
األدبّي، تييزاً له عن »الّناقد األدبّي«. وهو 
إلى جانب اهتمامــه بالُكلِّّيات العاّمة 
وامُلرَّدة، يعنى بُكبريات القضايا التي ال 
مُيكن أن يشتغَل بها الّناقد األدبّي مثل 
الّتأريخ األدبّي، وقضايا األجناس واألنواع 
األدبّية، وقضايــا تدريس األدب، وعالقات 
راســات  األدب باملتمــع والنَّفــس والدِّ
املُقارَنــة؛ أي ُكّل مــا يتَّصــُل بــاألدب 
من قضايا وعلــوم قريبــة، أو ُمجاوِرة، 
تتجاوز مجالــه إلى املاالت التي تنفتح 
دة  علــى اخلطاب األدبّي مــن زوايا ُمتعدِّ

وُمختلفة.
يرمي املُؤلِّف عبرَ إعطاء »العلم األدبّي« 
مكانة خاّصة وُمتميزة في تقســيمه 
للفكر األدبّي، أن يولي »العلم« والبحث 
العلمّي املُتَّصل باإلبداع ما يستحقُّ من 
بإمكانّية  التَّشــكيك  أنَّ  ذلَك  العناية، 
كانت  باألدب  املُتَّصــل  العلمّي  الَبحث 
تأتي مــن زاوية أدبّية تقوم على اختالط 

مفاهيم واستعماالت »الفكر األدبّي«.
وفــي االنتقال إلى املفهــوم الّثاني في 
الفكــر األدبــّي، وهو مفهــوم »النَّقد 
ـف أنَُّه إذا كان العالِم  األدبّي«؛ يرى املُؤلِـّ
األدبّي يهتّم بالُكلِّّيات وُكبريات القضايا 
املُتعلِّقــة باإلبــداع األدبــّي، فالّناقــد 
يهتّم بالتَّجلِّيات امللموســة؛ أي يدرُس 
( على وجه التَّحديد،  )النَّصوص األدبــيَّ
وهــو فــي دراســته إّياها يســتلهم 
مختلــف املُنجزات التــي تتراكم عبرَ 
ُس  أشــغال العالِم األدبّي، فالنَّقد يتأسَّ
في اعتقــاد املُؤلِّف على إجنازات البحث 
ق فــي ُمختلف  العلمــّي الــذي يتحقَّ
العلوم األدبّيــة، وعلى الّرغم من احلُدود 
الفاصلــة بينُهمــا، لكــنَّ ُكاّل منُهما 
ُمســتقلٌّ عن اآلخر من جهة، ويتكامُل 

معه من جهة ثانية.
إنَّ كتــاب »الفكر األدبــّي العربّي« عبرَ 
تنظيره ملفهوم »الفكر األدبّي«، ال يخلو 
من اجلــّدة واخلصوصّية في مســاحة 
يُعالج  إذ  الّراهنة، وهو  العربّية  الثَّقافة 
قضايا قدمية/ جديدة على نحٍو ُمختلِف، 
يفتتُح بنباهٍة مرحلًة ُمغايرًة في الوعي 
األدبّي العربّي كما أظّن، وهو األمر الذي 

كتور يقطني. ٍة للدُّ يُحسُب بقوَّ

• عن موقع ضفة ثالثة

مازن أكثم سليمان*

كتــور ســعيد يقطــني  اســتخدم الدُّ
مصطلــح »الفكر األدبــّي« أوَّل مرَّة في 
ة(،  مقالة نُشرْت في مجلَّة عالمات )جدَّ
ثُمَّ اســتخدمه في مقالة نُشــرْت في 
ــورّية بعنوان:  مجّلة املوقف األدبّي السُّ
يُر  ل أم تأكُل الطَّ )فكُرنا األدبّي: هل يتشكَّ

من رأسه؟ - العدد 339 - تُّوز 1999).
وبعد ذلَك، أتى كتابــه املهّم الذي نحن 
في صدده هنا »الفكــر األدبّي العربّي - 
البنيات واألنساق« الّصادر عن منشورات 
االختالف ومنشــورات ضفاف في العام 
م رؤيــة تنظيرّية وتطبيقّية  2014، ليقدِّ
ُمتكاملة ملفهــوم »الفكر األدبّي«، كما 

يراه في الغرب، وفي عاملنا العربّي.
إنَّ مفهــوم »الفكر األدبّي« هو واحد من 
أهّم القضايا التي يرى املُؤلِّف أنَُّه ال مُيكُن 
تأخير االهتمام العميق بها، وإالّ سيبقى 
راً  واقعنا األدبّي على مــا هو عليه، ُمتأخِّ
عّما يليــُق باإلمكانات واالحتماالت التي 
يحبل بهــا العالم العربــّي، ويزخر بها 

اإلبداع األدبّي فيه.

تعريف مفهوم الفكر األدبّي وشرحه
د سعيد يقطني أنَّ سبب استخدامه  يؤكِّ
ملفهوم »الفكــر األدبّي« يعود إلى قصور 
مصطلح »النَّقد األدبّي« في اإلملام بكّل 
مــا يتعلَّق بالتَّفكير فــي األدب بوصفه 
إبداعاً، ومبا يتعلَّق باالشتغال به، فالنَّقد 
األدبّي يتصل بجزء بســيط من التَّفكير 

واملُمارَسة املُتَّصلني باألدب كما يعتقد.
ولهــذا، يطمــح »الفكر األدبــّي« إلى 
املُرتبطة  رات  والتَّصــوُّ األدب  قراءة  إعادة 
به في ُمختلف العصــور بإعطاء األدب 
معرفّية  خلفّيات  على  سة  املُؤسَّ أبعاده 
دة، وعبــر عالقاتِِه مبُختلف العلوم،  ُمحدَّ
حيــُث يبحث عــن اآللّيــات واإلجراءات 
التي تعُل من »الفكــر األدبّي« فكراً لُه 
إطاراته النَّظرّيــة واملعرفّية، التي تنحُه 
التَّبعّية  لُه مــن  امُلــرِّرة  خصوصيَُّتــُه 
امُلتلفة كالفلســفة  التَّفكير  ألصناف 
األدب  اجتمــاع  وعلم  األدب(  )فلســفة 

وعلم نفس األدب وغيرها.
وفي هــذا اإلطار، يرى املُؤلِــف أنَّ جميع 
املوســوعات األدبّية واملُصنَّفات املُتَّصلة 
باألدب وتاريخه، تدرج هذه املُمارَسات على 
أنَّها جزء، أو مظهر، مــن مظاهر النَّقد 
راســات األدبّيــة، أو نَظرّية  األدبّي، أو الدِّ
األدب، وجنُد أنَّ املُمارســني هم أســماء 
االختصاصات،  ُمختلــف  إلــى  ينتمون 
وهايدجر،  وهيجل،  وأرسطو،  كأفالطون، 

مع تودوروف، وغرمياس، وغيرهم.

عن مفهوم الفكر األدبّي

محمد زكي ابراهيـم

كانت رواية البؤســاء للكاتب الفرنسي 
الكبير فيكتور هوغــو من أعلى الكتب 
مبيعاً في العراق والبالد العربية، واألكثر 
تــداوالً بــني الطلبة واملعلمــني وصغار 
املوظفني قبل نصف قرن من الزمان. هذه 
الرواية التي صدرت عــام 1862 ترجمت 
جلميع لغــات العالم، ومنها العربية. وال 
يعرف عدد ما وزع منها من نســخ لدينا 
على وجه الدقة، إال أن عشرات اآلالف يبدو 
رقماً متواضعاً. أما في البالد األخرى فقد 
شهد عام 1951 طبع املليون اخلامس من 

النسخة الصينية. وإن دل هذا على شئ 
فإمنا يدل على األهمية االستثنائية التي 

انطوى عليها عمل هوغو الروائي هذا. 
وفوق ذلك فإن الروايــة ماتزال تثل على 
مســارح باريس حتى اآلن. وقد أضيفت 
لها مشــاهد غنائية راقصة، لتخفيف 
نبرة األســى الغالبة عليهــا. فهي في 
األصل ملحمة إنســانية تدين الظواهر 
االجتماعية التي أحالت حياة األفراد إلى 
جحيم، مثل اجلهل والنفاق والتســلط 
والفقــر والظلم واألنانيــة. وقد حولت 
ناجحة،  أفــالم ســينمائية  إلى  كذلك 

حازت على إقبال واسع من املشاهدين. 
غير أن ما أثار اســتغرابي أن هذه الرواية 

اختفت تاماً من املكتبات وأكشاك باعة 
الكتب في العراق. ولــم يعد يهتم بها 
أحد من القراء أو الناشــرين. ورمبا حدث 
الشــئ ذاته في باقي البالد العربية مع 
موجــة العزوف عــن القــراءة،  إال أن ما 
أصابها من إعراض فاق ما أصاب الروايات 
بــدأت تدخل حيز  التي  العاملية األخرى، 

النسيان منذ عقود.  
إنني حينما أقارن حــال طلبة الثانويات 
القرن  والســبعينات من  الستينات  في 
املاضــي، وهم يتهافتون علــى اقتناء أو 
اســتعارة هذه الرواية، وبني حال أبنائهم 
اليوم الذين لم يقرأوها أو يســمعوا بها 
على األقل، أصاب بكثير من احليرة. فليس 

هنــاك ما يبرر هذا العــزوف الغريب عن 
الروائية  قراءة واحد من أجمل النصوص 

في العالم على اإلطالق. 
فهل تغيرت أوضاع شــباب اليوم لدرجة 
أن مثل هذه املواضيع اإلنسانية لم تعد 
وبات  انتباههم،  تلفت  أو  تســتهويهم، 
البؤس خبراً من أخبار املاضي، بعد الثراء 
الذي هبط عليهم فجــأة؟ أو أن مدلول 
الكلمة فقد تأثيره في نفوســهم مبرور 

الوقت؟ 
إذا صح هذا االحتمال، وأنا أستبعد ذلك 
بالطبع، فإن أهمية النص ال تكمن فقط 
فــي الفكرة التي تهيمــن عليه، بل في 
قيمتيه التأريخية والفنية. ومن الثابت أن 

بالنسبة  البؤساء تتلك موقعاً متقدماً 
للنصــوص الروائية األخــرى. هذا النص 
هو ذاتــه الذي جعل املتمع الباريســي، 
وهو أكثر غنــى ورفاهية من مجتمعاتنا 
واســتنارة منها،  وعياً  وأشــد  العربية، 
يســتقبل بضعة آالف من املشــاهدين 
كل يوم حلضور عروض مقتبســة منها. 
وقــد وجد فيها مــا يحفزه علــى إدانة 
املمارســات الفجة التي تعرض في تلك 
األيــام، وانقلب فيها علــى ذاته. ورفض 
السياسات احلمقاء التي جرت عليه كل 
هــذا اخلواء، وأعادته إلــى عصور الظالم 
من جديد، في تلك احلقبة املضطربة من 

التأريخ.  

مؤيد نجرس
ال تطرق الوقَت الذي لَْن يَنتهي ..

إالَّ بنافذِة املصيرْ
اآلن  ..

ال وقَت
لكي نَستنشَق الفجرَ املُؤدي للَعبيرْ  ..

اآلْن ..
ال أيٍد

ترّتُق جرَحنا خيطاً حريرْ..
.………

مرَ القطارْ ..
و لَُرمّبا في القلِب مازاَل انتظارْ..

للعابريَن بدوِن تَرخيٍص

َمحطَة موتِنا املترامّي األطراِف ....
في وََضِح الَنهارْ

للحاملنَي الصوَت أُغنيًة
وحَلناً شاحباً،
أو ُمستعارْ ..

ما زاَل ُغصٌن  في مالمحه انتظارْ
يَبدو نَدياً ..

مثَل أحالِم الصغارْ .
.............

احلرُب تَعَتصُر الوجوَه ..
وذكرياُت أَحّبتي

حلٌم
على وجِه الصباْح ..

إذْ
تَستبيُح الدفَء، واألمَس املُغني

فوَق أجنحِة الرياْح
الشيَء

بعَد اآلَن ..
كُل  حدائقي ..

قلٌق ُمباْح
نَبَتْت على َشَفتيَّ

ُمْذ أعواِمها الَصفراء
أوتارُ اجلراْح .

..........
أوَ  ُكّلما

ـُـرَِعْت طبوُل احلُِب ُق
راوَدني السؤاْل  ..؟

ْن َسَيبحُث  في َحصى األحالِم َعمَّ
َعْن  زَيتونٍة  ..؟

أو َمْن سُيطفُئ جوَع أشواق الِسالْل ..؟
في الَقلِب  ..

ُمتسٌع  أللِف حكايٍة
َعما يُخبُئ
في َحناياه

اشتعاُل البرتقاْل
....

ك أنا ال أُشكِّ
باحمرار األقحواْن ..

أحتاُج
توبَة عابٍد

َفَقَد التوازَن حينما عبَد الُدخاْن ..
واضَطرَّ  يَحشو  األمنياِت،

مبا يَراُه مناسباً
وُمعبئاً

كَل الُغيوم
مبا تودُالذكرياْت ..

َمَنَح الشتاَء برودَة األعصاِب ..،
َ ُجرَحُه .. رَمَّ

ً حتى إذا قرََع املساُء نوافذا
َخَدَشْت أُكُف الريِح...

إحساَس الُزجاْج  ...
وهناَك …  َهدأَ رَوَعُه

كي ال تُضايقُه ارتباكاُت الفصوْل ..
فَتجُف

أغنيُة احلقوْل ..
..............

و اآلْن
مُيطُرني احتالُل الياسمنْي ..

شوقاً ،
كما باألمِس

أْسطُح َحّينا نَضَجْت َحننْي
اآلن  ..

يأسُرني مزيُج الشوِق ُمنفعالً
على قَصِص النهارْ ..

للعابثنَي بنخلِةالبيِت
التي

أكلْت ِحجارَ الصبيِة املتآمرين
على الثمارْ ...

فيقضُّ َمضَجَعنا احلِجارْ ...
اآلْن ..

يُسكُرني نبيُذ االنكسارْ ..
للتنْي

للزيتوْن
للنهر الذي تَنمو على ُجرفيِه

أُغنيُة احلننْي ...
للُحِب ..

لآلتني من َغبٍش وطنْي ..
كُل النوافــِذ ُغّلَفْت باخلــوِف ِمْن طيِش 

الرصاِص ...
وظل شارُعنا يَُعبُِّدُه

ابتهاِل العاشقنْي

 

متابعة الصباح الجديد:
 Schwlar مؤسســة  عن  مؤخــرا  صدرت 
للدراســات والبحــوث وبالتعــاون مع دار 
سلسلتها  والنشــر  للطباعة  الســياب 
اجلديــدة بعنــوان: ))سلســلة ســكوالر 
لدراســات اللغــة واالدب والنقــد(( والتي 
ستصدر بشكل دوري، وافتتحت نشاطها 
الثقافــي العلمي في الكتــاب االول الذي 
جاء بعنوان: ))حفريات في الشــعر العربي 

القدمي((
واجلديــر باإلشــارة ان الدراســات في هذا 
الكتاب هي عبارة عــن أبحاث مقومة في 
مجالت علمية محكمة قامت د، مرمي عبد 
امليد عبــد النبي باختيــار وحترير األبحاث 
العلميــة. وهي اســتاذ مســاعد دكتور 

متخصصة في األدب والنقد العربي.
تصب هذه اخلطوة العلمية في مجال إثراء 
النشــاطات األكادميية والثقافية وتفعيل 
أواصر التعاون بني اجلامعة بوصفها صرحا 
علميا ثابت القواعد والقيم وبني املؤسسات 
لها،  والساندة  الداعمة  والفكرة  الثقافية 

ال سيما وان مؤسسة سكوالر اعتمدت 
على فكرة مت مناقشــتها بني مجموعة 
من االســاتذة واالكادمييــني في جامعة 
البصــرة لتفتح االفق بعد ذلك محركة 
أجواء النشر العلمي والتعاون والتواصل 
بني أســاتذة اجلامعة وبــني األكادمييني 

العرب من مختلف الدول.
تبدأ األعمــال بفكرة شــجاعة وتنمو 
وتكبر بالعمل اجلاد واملدروس والبأس في 
البداية مــن مواجهة بعض الصعاب او 

الهنات.

البؤســــــــــاء 

صدور كتاب »حفريات في الشعر 
نوافذ الياسمينالعربي القديم«

د سعيد يقطين أنَّ سبب  يؤكِّ
استخدامه لمفهوم »الفكر 

األدبيّ« يعود إلى قصور 
مصطلح »النَّقد األدبيّ« في 

اإللمام بكّل ما يتعلَّق بالتَّفكير 
في األدب بوصفه إبداعًا، وبما 

يتعلَّق باالشتغال به، فالنَّقد 
األدبيّ يتصل بجزء بسيط 

من التَّفكير والمُمارَسة 
المُتَّصلين باألدب كما يعتقد.
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علي حسن الفواز

باتت صــورة املثقف التظاهري جــزءا ال ينفصل عن 
الواقــع العراقي اجلديــد، وال عن فضــاء التظاهرات 
الكبرى التي تغمــر املدن العراقية. فهذه الصورة هي  
األكثــر تعبيرا  عــن فكرة املواجهة احلــادة مع تاريخ 
الفشــل السياســي واالجتماعي، وحتى الثقافي، إذ 
حتولت هذه الصــورة  الى خطاب توصيفي، والى وعي  
بفاعلية التغيير، والى منظور لتعريف مفهوم  القوة 

اخلالقة بوصفها احملرك احليوي للتاريخ واالجتماع..
صورة هــذا  املثقف هي براديغم متعالي لرمزية جيل 
ثقافي جديد، جيل يرفض االنقياد للســائد، وللذاكرة 
السياســية وااليديولوجية، أو حتى لبداهات اخلطاب 
االدبي الذي فرض شــكله وأداءه ووظائفه على سياق 
تداول »الصناعة االدبية«، وعلى قوة وفاعلية املمارسة 
الثقافية، في ســياق تعبيرها عن الواقعة االدبية، أو 
في سياق متثيلها واشتباكها مع الواقعة السياسية، 

ومع تاريخ هيمنة االيديولوجيا والعصاب والتاريخ. 
 عالقة هــذا اجليل بـــ« الثقافة« وبأمناطهــا االدبية 
والســحرية خرجــت عن كونهــا عالقة غيــر آمنة، 
إذ أضحــت بعيــدة مــن التبعية وأوهــام التصديق 
بالشــعارات والســرديات الكبرى، فهــو جيل أكثر 
وعيا باملتغيــر، واخملتلف، وأكثر تعبيــرا عن ارهاصات 
املســتقبل، وعن اســئلته العميقة، فضال عن كونه 
األكثر رفضا ألوهام البيانات اخلادعة، فهو بال كارزمات، 
وال مركزيــات تفــرض خطابها القهــري على اآلخر، 

وتصطنع له نوع من املقدس« الشعري«.
هذه الصورة التي يقترحهــا املثقف التظاهري تنقل 
لنا حدثا يوميا، وترســم لنا أفقا لآلتــي، إذ جنده في 
صــورة البطل االخالقي، والبطل » الثوري« عبر وجوده 
في ســاحات التظاهرات، وفي التعبير عن شعاراتها، 
وعن حيوية مشروعها الوطني، وعن اسئلتها الكبرى، 
وعن هوية » املشــروع الثقافي« وفي أطار ما يحمله 
من برامــج ومعطيات، والتي حتولــت الى قوة دافعة 
للجمهــور، ومحركة للقوى اجملتمعيــة، وفي الدعوة 
الى فعل التغيير السياسي والدميقراطي، إذ بات رهان 
الدميقراطية وعيا بفعل التغيير، وفي حتفيز العملية 
السياســية على التحّول في مساراتها، وفي طبيعة 
ما تطرحه من اســئلة، ومن أفــكار تالمس الواقع، أو 
فيما تُعّبر عنــه ملنظور جديد حول مفهومات الدولة 
واحلرية والهوية والدميقراطية والعدالة واحلق والسلم 
األهلي، وهي مجاالت حتتاج دائما الى سياقات الفعل، 

والى القوى احملركة واملؤمنة بها.
فعالية هــذا »اجليل الثقافي« وأمنوذجه التظاهري هو 
ما يجعله أكثــر متردا واســتعدادا للمواجهة، ولنزع 
املعاطف الكثيفة التي تورطت بها االجيال السابقة، 
إذ وجد نفسه امام رعب » االحتالل« وصعود« السلفية 
االسالموية« و« اجلماعات االسالمية« و« عدوى الربيع 
العربي« مثلما وجد نفســه أمام اســتحقاقات بناء 
الدولــة الوطنية، وجتــاوز عقد املركزيــات الطائفية 
والقومية واحلزبوية، ومواجهة مظاهر العجز والفساد 

والرثاثة السياسية.
إن إثارة االســئلة اجلديدة حول فاعلية هذا اجليل في 
املشــهد، هي ذاتها االثارة التي نحتاجها في التعبير 
عن حقيقة وجود املثقف اجلديد، املثقف غير السياقي، 
املثقف الفاعل فــي يومياته، وفي أهدافه، وفي بحثه 
عــن منصــات مغايرة ملــا منطي، حيــث تتحول قوة 
الثقافة الى فعٍل خاّلق، مثلما تتحول قوة املثقف الى 
خطاب للوعي، وإلدراك مســؤولية احلرية، ومسؤولية 
النقد، وهي قضايا اشــكالية، من الصعب التعاطي 
معها دون وعي باســتحقاقاتها الثقافية والقيمية، 
ودون وعي بأهمية ما تطرحه مع أفكار تخّص املعرفة 
والفلســفة، وتخّص برامــج التعليــم والتنمية، إذ 
تبدو القوة أكثر عمقا فــي تالزمهما، وفي تعبيرهما 
احلقيقي والواقعي عن االسئلة التي نحتاجها دائما، 
والتي تخص مســارات التجاوز والتأصيــل، والوجود 

والتغاير.. 
فهل بدت صورة هــذا املثقف اجلديد واضحة للعيان؟ 
وهــل ميكنه متثيل صورة احملنة الوطنية وأزمة اخلطاب 
السياســي؟  وهل طرحت تظاهرات الشارع العراقي 
أمنوذجا لســيروة هذا املثقف الذي يحمل شــعارات 
وأهداف حراك الثقافي، احلراك الذي يقوده جيٌل يبحث 
عن املعنــى واحلرية واحلق، مثلما يبحــث عن العمل 

واحلب والسالم األهلي؟

المثقف العراقي الجديد 
ورمزية البطل التظاهري
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

هوشيار عمر علي *

الســؤال هو: كيــف ملواطنــن ضعفاء 
محرومن، اكتساب هذه القوة؟

أن أســاليب أكتســاب القــوة اجلماعية 
عديدة، أهمها:

1. جتاهــل رغبتهم في املشــاركة باحلياة 
اجلماعي عن  األضراب  األعتصام،  اليومية، 
العمل، اذ ان احلياة اليومية شبه متوقفة 
متاماً، في معظم املدن ســيما العاصمة 
بغداد، بفعل األعتصامات الراهنة، حتى أن 
احلكومة تعجز عن أداء مهامها كما يجب. 
أي أن األعتصامــات واألضرابــات احلاصلة 
و إْن لم تكـــن شاملـــة، األ أن احلكومـة 
السياسيـــة،  الطبقـــة  و  العراقيــة 
متخوفتـان مـــن احتماالت اتساع نطاق 
املراهنـة  بعـد فشل  األحتجاجات، سيما 
علـى تعـب اجلماهيـــر، سبيـالً ألنتهـاء 

األعتصامـات.
2. التظاهرات بدافع كســر القوانن، عبر 
التمــرد والعصيان املدني، هــي فعاليات 
حدثت في العراق طوال االســابيع الستة 

املنصرمة.
العامة  املبانــي  وتدميــر  اســتهداف   .3
واخلاصــة، بغية أضعــاف احلكومة و ابراز 
عجزها عن احملافظة على األمالك اخلاصة 
و هيبة ســلطتها، وهنا يكمــن التغيير 
احلقيقي املتمثل بفقدان احلكومة لعنصر 
القوة و انتقالها الــى الضعفاء، وهو أمر 
يحصل في العــراق يومياً، بينما احلكومة 

ال حول لها سوى اطالق التحذيرات تباعاً.   
إن هذا احلراك األجتماعي في العراق،تخللته 
السمات  أبرزت حقيقة  مشــاهد معينة 
التي متيز هذه االعتصامات عن سابقاتها، 

واملشاهد هي:

املشهد األول
يشــاهد احد املتظاهرين ملفوفاً بالعلم 
العراقــي، و هــو يحمــل بيــده مقالة، 

ويستوقف سائق سيارة سائالً إياه:
املتظاهر: اكو سياسي بسيارة؟

السائق: ال. 
املتظاهر: يللة روح.

هذا املشهد يعكس مدى النقمة، و النبذ 
للطبقة السياسية باسلوب ساخر.

املشهد الثاني
في الناصرية جنوب العراق، يردد املتظاهرون 
قصيدة حســينية، مما يجســد األنقالب 
الرمــزي لقوة الشــيعة، واســتخدامها 
ضد اولئك الذين يحكمون العراق باســم 
الشــيعة منذ ســنوات، خصوصاً القوى 
السياســية الدينيــة، التــي دأبت على 
سوء اســتخدام الرموز الدينية، كأساس 
لشرعية سلطتهم، والتظاهر على أنهم 
جزء من اجلماهير التي تقف ضدهم اليوم، 

وفيما يلي نص تلك القصيدة   

يـمـه ذكـريـنـي مـن تـمـر زفـة شـباب
مـــن الـعـــرس مـحـــروم ... حـنتي دم 

املصاب

شــمــعـة شـبـابـي مـن يـطـفـوهـا
حـنـتـي  دمـي والچـفـن ذاري الـتـراب

يـمـه ذكـريـنـي مـن تـمـر زفـة شـباب

املشهد الثالث
رجل دين شــيعي بعمامة ســوداء، ميزق 
عمامته اوصاالً و يوزعها على املتظاهرين، 
الذين تضربهم القــوات األمنية بالغازات 
املســيلة للدموع، مبعنــى أن تواجد رجال 
الدين لــم يعد مقتصراً على املســاجد، 
بل صــاروا جــزءاً من األحتجاجــات التي 
يشاركون فيها بالفعل ال بالقول وحسب. 

املشهد الرابع
لفيف من رجال الدين فــي حوزة النجف 
ويجوبون  العراقيــة،  االعــالم  يحملــون 
باحلرية  منادية  شعارات،  مرددين  الطرقات 
و األنتماء العراقي ومناهضة للفساد، وهو 
أمر ذو أهمية خاصة، ألن اولئك الرجال هم 

جزء، من احلوزة الدينية في النجف.
نعم نعم للحرية

كال كال للفساد
نعم نعم للعراق

موقف الطبقة السياسية
إزاء احلركات األجتماعية

إن اصحاب الســلطة في جميــع الدول، 
األجتماعية،  للحــركات  دائمــاً  يتصدون 
خصوصاً عندما تشــكل تلــك احلركات 
التي  ولألمتيــازات  لســلطتهم،  تهديداً 
حصلوا عليها بفضل وجودهم في ســدة 

احلكم.
والشــك أن ذاك التهديــد يحيط مبكانة 
الطبقة السياسية في العراق، حيث أغلق 
املتظاهــرون اثنن من الطرق الرئيســية 
املؤدية الى املنطقة اخلضراء، وهما جسرا 
اجلمهورية والقادســية، فيما بات التنقل 
من والــى اخلضراء مقتصراً على اجلســر 

املعلق في اجلادرية.  
وعلى غرار دول اخرى، يطالب رؤساء البرملان 
و اجلمهورية و احلكومة، جماهير الشعب 
بعرض مطالبها عبر املؤسسات القائمة، 
ألنهــا تخضع لســيطرتهم وأدارتهم، ما 
يتيح للرئاسات الثالث التحكم بها، ولكن 
يبــدو أن الطبقة السياســية في العراق 
االحتجاجات حتولت  ان  التفهم حقيقــة 
الى حراك إجتماعي، يســعى الى حتقيق 
اهدافه خــارج أطر املؤسســات، ام  انها 

تتغابى ازاء ذلك.
أن املشــاركن في هذا احلراك األجتماعي، 
بالطبقة  ثقتهم  بانعــدام  علناً  يجهرون 

السياسية واملؤسسات اخلاضعة لها.
و لعل العامل املشترك بن اطراف الطبقة 
السياسية في العراق و الدول التي تشهد 
حركات أجتماعية مماثلة، هو الوسائل التي 

تعتمدها ألنهاء تلك احلركات، وهي:
1. اعتمــاد القمع و وســائل العنف، عبر 
القوة  واستخدام  والتهديدات  االعتقاالت 
العسكرية، وهذه االســاليب اتبعت منذ 
واسفرت  العراق،  في  األحتجاجات  انطالق 
عن مصرع املئات واصابة آالف آخرين. بينما 
تنفي احلكومة مســؤولية قواتها األمنية 

عن ذلك، و بغض النظر عن اجلهة بطشت 
مسؤولة  تعتبر  احلكومة  باملتظاهرين،فأن 
وفق الدستور عن حماية سالمة املواطنن، 
لقــد اخفقت اســاليب العنــف والقتل 
واألختطاف، في ابعاد اجلماهير عن ميادين 

األعتصام، بل ألهبت غضبها.
2. اسلوب التذويب عبر إدعاء تبني القضية 
و قيادتهــا، و اســتمالة قيــادات احلراك 
االجتماعي واستقطابهم، وهو اسلوب مت 
اتباعه عندما اعلــن اصحاب القرار كافة، 
مع مطالب  وتعاطفهــم  تضامنهم  عن 
احملتجن، عبــر التقاء ممثلــي املتظاهرين، 
واتخاذ بعض القرارات من جانب احلكومة 
والبرملان، بهدف ارضــاء اجلماهير الناقمة 
وفض االعتصامات ولكــن دون جدوى، ألن 
اجلماهير فقدت الثقة اوالئك االشــخاص 
و وعودهــم، كما ان قيــادات االعتصامات 
ليست معروفة كي يتم ارضاؤها وتنتهي 

االحتجاجات.  
ازالــة شــرعية احلراك  3. اســتراتيجية 
االجتماعــي، عبر وســمه بنعــوت مثل 
الغوغــاء، والزعــم بأنه نتاج لدســائس 
خارجية وداخلية، فــي محاولة للنيل من 
شــرعية مطالب املعتصمن، و هذا ميثل 
اخليار املفضل لدى الطبقة السياسية في 
العراق و سائر دول الشرق األوسط.، وهذه 
الطبقة السياســية ليســت مستعدة 
املواطنن  أن  اطالقاً، للتســليم بحقيقة 

ناقمون عليهم ويسعون لتغييرهم. 
4. الضربــات اخملفية، عبر مترير املندســن 
واملأجوريــن مــن قبــل الســلطة، او زرع 

احلــراك  صفــوف  ضمــن  اجلواســيس 
األجتماعــي، لكــن الدالئــل علــى هذا 
األمر فــي العراق لم تتضــح بعد، بيد ان 
التجارب الســابقة أظهرت بجالء، اعتماد 
هذا األســلوب بغية حتريــف التظاهرات 
السلمية عن مسارها، واثارة العنف أليجاد 
ذرائع استخدام القوة ألنهاء األحتجاجات.   

 
النتائج

ان الطبقة السياسية في العراق، طرحت 
واألحتجاجات  التظاهرات  أن  مفادها  رؤية 
تندلع وتستمر لفترة وجيزة، وتتوقف على 
اثرها جوانب من احليــاة اليومية، ويذهب 
ضحيتها مجموعة مــن االفراد بن قتيل 
وجريح، وفــي نهاية املطاف تكل اجلماهير 

ومتل وينتهي كل شيء.
لكــن األحتجاجات حتولت هــذه املرة الى 
حراك اجتماعي، حيــث يكافح املواطنون 
احملرومــون، من الســلطة وثــروات البالد 
لتحقيــق التغييــر املنشــود، مبعزل عن 
مؤسســات الدولة، و لعل مــا يثبت هذه 
احلقيقة، هو مضامن الشــعارات والرموز 
خاصيــة  و  املشــاهدات،  و  االناشــيد  و 
اســتمرارية األعتصامــات و طبيعتهــا 

املنظمة.
في  اخفقــت  السياســية  الطبقــة  ان 
انهاء هــذا احلراك االجتماعــي، من خالل 
محاولــة ركوب موجته وتبنــي مطالبه، 
واصــدار سلســلة قــرارات اصالحية، او 
مع جهات  بارتباطاتهم  املتظاهرين  اتهام 
للنيل من مشروعية  والســعي  خارجية، 

هــذه القضيــة، فالطبقة السياســية 
كافة بدأت تستشــعر، اخملاوف التي تهدد 
ســلطتها بالزوال، ومحاوالتها املشتركة 
ألبقاء األوضــاع على ما هــي عليه اآلن، 
و إرضــاء املواطنــن ببعــض األصالحات 
والتغييــرات الشــكلية لن جتــدي نفعاً، 
وفي حال استمرار االعتصامات فان اخليار 
األســوء، يتمثل في اعتمــاد القوة ألنهاء 
هذا احلراك االجتماعي، ألن من شــأن ذلك 
تعميـــق املعضالت وتعقيدهــا، و الدفع 
بالعـــراق نحـــو مستقبـــل مظلـم و 

مبهـم.
و اخليــار األمثــل يكمــن فــي حتقيــق 
اقتصادياً،  اجلذرية، سياســياً،  االصالحات 
املتكافئة  الفرص  اجتماعياً، وخلق أرضية 
، والشــفافية والدالة االجتماعية، واحلرب 
ضــد الفســاد املستشــري في جســد 
احلكومة كما السرطان، و اخليار األهم من 
كل ذلــك هو بناء دولــة القانون وتكريس 

املواطنة.      

* منسق قســم العالقات الدبلوماسية 
حلركة التتغير

فهم األعتصامات في العراق.. مظاهرات، حراك إجتماعي، أم ثورة
القسم الثاني

القسم األول

في عــام 1956، صدرت مســرحية 
بعنوان "أنظر وراءك غاضبا" لكاتب 
بريطاني ناشــئ هو جــون أوزبورن 
ليؤســس جناحها اجلماهيري ما بات 
يعرف بن النّقاد "أدب جيل الغضب" 
الــذي مّثله، إلــى جانــب أوزبورن، 
واألمريكي  غــراس  غونتر  األملانــي 
نورمان ميلر. ميزة جيل الغضب لم 
تكمن في متّرد كّتابه على قيم تؤمن 
األغلبيــة بها. ثمة كتــاب وفنانون 
عظام متــّردوا على قيــم األغلبية، 
تبّنوا قيما جديدة مســتهجنة من 
جانب سّوية البشــر، صدموا الرأي 
العقل  بأفكارهم ودفعوا ذوي  العام 
منهم إلى التأمل النقدي في طرائق 
تفكيرهم ونظرهم إلى العالم. أدب 
وفن "جيل الغضب" صدم جمهوره 
بغير ذلك. إبداعــه متّثل في أنه قال 
علنا ما كان يدور في عقول جمهرة 
كبيرة لم جترؤ على اإلفصاح به. كان 

إبداعا يتحّدث باسم جيل. متّرده كان 
ينطق باســم جيل غاضب ال كّتاب 
إبداعه، جديده، في  غاضبن. يكمن 
أنه صدم القارئ ومشــاهد املسرح 
بالتعبير علنا عمــا يدور في عقله 
وال يجرؤ علــى التعبيــر عنه. أدب 
جيل الغضب كان فرويد خمسينات 
وســتينات القــرن املاضــي: دفعة 
هائلــة تزيــح ذلك العــبء الكبير 
اجلاثــم فوق صدور الشــباب: عبء 
حن  باخلطيئة  باإلحســاس  يبــدأ 
يعاقب املدّرس تلميذه بالضرب )من 
ينســى فلم بنك فلويد "اجلدار"؟( ، 
مير بضرورة اإلحساس بأنه مذنب إن 
لم يحترم تراتب السّن وجتّرأ فناقش 
شــخصا أكبــر منــه، خطيئة أن 
"يعِل العن على احلاجب" إذ يحتج 
أو سياسيا  على ذوي الشأن طبقيا 
ويصل إلى تعذيب النفس بســؤال 
إذ يستنكر  أنا خائن لوطني؟"  "هل 
احلروب اإلستعمارية أو العبثية التي 
يخوضهــا "وطنه". شــعور داخلي 
بالذنب لعــدم اإلمتثال يتربى معنا 

منذ الطفولة لينتج مجتمعا ممتثال، 
ذليال وخانعا. أدب جيل الغضب مّزق 
قناع النفاق اإلجتماعي ببســاطة. 
أدب جيل الغضب كان طفل "ثياب 
امللك" لهانس كريستيان أندرسون. 
ملشــاهدة  والداه  يصطحبه  طفل 
امللك الذي أقنعه اخلياط اخملادع بأنه 
خاط له بدلة لن يراها غير اخمللصن 
له. يهــّب اجلمهور مذهــوال ببدلة 
امللك. ينطلق صــوت الطفل بريئا: 

لكن امللك عار.
ومض ما ســبق في فكري وأنا أقرأ 
الهثا رواية محمد غازي األخرس التي 
لم حتظ بعد مبا تستحق من اهتمام، 
أترانا على  الرئاسية.  املعاطف  ليلة 
عتبة والدة أدب جيل غضب عراقي؟ 
وجه من وجوه الرواية هو توالد الدم 
والبشاعة والعنف، عنف يوّلد عنفا، 
دم يّولد دما، بشــاعة توّلد بشاعة. 
قبل األخرس بخمس ســنوات نشر 
أحمد سعداوي روايته املهمة ذائعة 
الصيت "فرانكشــتاين في بغداد". 
تعيد  البغدادي جّثة  فرانكشــتاين 

مللمة نفســها لتتحــّول إلى قاتل. 
القاتــل هــو القتيل. عمــل مبهر 
بالتأكيد. رواية محمد غازي األخرس 
تضع توالد الدم في ســياق مذهل، 
وهذا وجههــا الثاني. الرواية روايتان 
من  فيها  القــارئ  ينتقل  متوازيتان 
فصل عن احلرب مع إيران إلى فصل 
الطائفية.   2007 2006- عن حــرب 
ال تلتقــي الروايتان وال شــخوصها 
النهاية. مسار من البشاعة  إال في 

ألف الناس معه البشاعة.
ثمة وجــه ثالــث، هو ما شــّدني 
ل"ليلــة املعاطف الرئاســية": هو 
وصفه ل "الشر املبتذل". ال أدري إن 
آرندت،  كان األخرس قرأ عمــل حّنا 
وعنوانه الفرعي هو هذا. لكن روايته 
جتّسد هذا "الشر املبتذل" بالتأكيد.
أوائــل ســّتينات القــرن املاضــي، 
آرنــدت، لعلها أهم  أشــعلت حنا 
منّظــري الفكر اللبرالــي في تلك 
احلقبــة، ما أســماه أحــد الكّتاب 
الوســط  في  أهلية  "حربا  البارزين 
اليهودي".  والسياســي  الفكــري 

"أصــول  األهــم  آرنــدت  كتــاب 
التوتاليتاريــة" كان قــد صدر قبل 
حوالى العقد من "إشعالها" لتلك 
احلــرب، لكن كتّيبهــا "آيخمان في 
القدس" حّولها إلى إيقونة في أعن 
لليهود في  البعض وشيطانا خائنا 

أعن آخرين.
آيخمــان كان مــن كبــار مجرمي 
النازيــة. هرب إلــى األرجنتن لكن 
موســاد الدولة التي لم ميض على 
تأسيســها أكثــر من إثني عشــر 
عاما أصطاده ونقله إلى إســرائيل 
إلــى حدث  لتتحــّول محاكمتــه 
تاريخي. اعترف الرجل مبسؤوليته ومت 
تنفيذ حكم اإلعدام الوحيد املشّرع 
قانونيــا في تاريخ إســرائيل بحقه 
)اســتخدمت تعبير "احلكم املشّرع 
بإغماض  إلتهام  اســتباقا  قانونيا" 
العن عن جرائم قتل عشرات إلوف 
الفلسطينن التي نفذ وينفذ منها 

اجملرمون من دون عقاب حتى اليوم(.
حضــرت آرندت محاكمــة آيخمان 
جمللة  مراســلة  بوصفها  العلنيــة 

"نيويوركر". ما هّز مشــاعرها، وهي 
إبنــة عائلة ُحرق كثيــر من أبنائها، 
لم يكــن وصف اجلرائم وال شــغل 
اإلّدعاء  أو نقيضه  الدفــاع  محامي 
العام في النقاش حول مســؤولية 
آيخمان عــن اجلرائم. كانت مأخوذة 
مبعاينة تفســير آيخمــان جلرائمه 
التــي لم ينــف ارتكابهــا. وكانت 
مأخــوذة مبعاينة احلاخــام اليهودي 
الذي وّجه اإلّتهام له. كانت مـأخوذة 
في كيفية رؤية اجملرم جلرمية أرتكبها. 
أّنت من  يجيب على ســؤال: هــل 
أصــدر أمرا بإطــالق الغاز الســام 
)من  آيخمان  على السجناء؟ يجيب 
ثالثن  املوضــوع قبل  قرأت  ذاكرتي، 
عاما(: كان إبني على أبواب الدخول 
للحزب  اإلنتماء  وعليه  اجلامعة  إلى 
الوطني اإلشــتراكي )النــازي(. من 
أصــدر لك التعليمــات بضخ الغاز 
الســام علــى املســاجن؟ يجيب 
آيخمان: ظللت أعمل من أجل أملانيا 
طوال عمــري. وكنت أرى آخرين أقل 

مني إخالصا يصعدون وظيفيا.

إّنه الشر ينخرنا: العراقي إذ يخشى نفسه
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بغداد- زينب الحسني :

كان ومــازال دور مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، كبيــراً ومهمــاً جداً 
اذ يعــد مــن اهــم وســائل جناح 
االحتجاجات لكونها أســهمت في 
تنشيط مشاعر اجلمهور وافكارهم 
جتاه االوضاع الســيئة وشــعورهم 
اجلماعــي، وكشــف  باالســتقواء 
وفضح ملفات الفســاد، فيما عمل 
توســيع  االجتماعي على  اإلعــام 
اخلطاب  بأســاليب  اجلمهــور  وعي 
والصــور  الطائفــي  التحريضــي 
والوثائق املزيفة، وتنضيج شــعارات 
االلتزام  قواعد  وارســاء  التظاهرات 
ووطنيتها  التظاهــرات  بســلمية 
ومدنيتها.وقــد كتــب عــدد كبير 
واملشــاهير  والفنانني  املثقفني  من 
علــى صفحاتهم اخلاصــة يؤيدون 
هذه االحتجاجات ويشــجعون على 
ســلميتها . اذ كتب الفنان كاظم 
الســاهر و شذى حسون وعدد كبير 
واملشــاهير  الفنانني  من  حتى  جداً 
العــرب الذيــن عبروا عــن حبهم 
للعراق وابنائــِه ، ان مواقع التواصل 
االجتماعي جعلت العراق بيتاً واحداً 
يتقاسم االفراح والهموم من خالها 
نحن على اطاع بكل االحداث التي 

جرت وجتري من اجل عراق التغيير .
ان وســائل التواصل قد حتولت إلى 
تبليغية اسهمت  وســيلة اعانية 
في رفد التظاهرات باملشاركني ومن 
شــتى االعمار والشــرائح وبث روح 

االندفاع واحلماسة والشعور الوطني 
وايجــاد الفضــاء التفاعلــي اآلني 
للحدث، كما ادت إلى حتشيد الوعي 
الوطني  الضميــر  وايقاظ  الثــوري 
املناهض للفساد الذي يقوض فرص 

النهوض والبناء والعمران.
التشــكيلي  والناقد  الفنان  وكتب 
فهد الصكر فــي صفحته اخلاصة 

مقااًل بعنوان أسطورة » اخلراب » :
 تلك التــي أفزعت خيال الشــاعر 
، فكتــب قصيدتــه بوعــي ضمن 

سرديات » الامعقول » ؟؟ .
كانــت قد أيقظت حيــوات الفنان، 
فدّون في مذكراته: )أي لون أستطيع 
تكوينــه للوحــة » اخلــراب » حني 
حتت  الشمس  أســقاط  يفضحني 
مظلة مزقتها ريح   عاتية. رمبا كانت 
صفراء ، ال تشم فيها رائحة احلياة ، 
وتلك هي نهارات بغداد في صيفها 

احملترق(!!.
وشتاء قادم أحترقت به شموعنا من 

دون ضوء » وطني » ؟ .
ثمــة أجواء تنذر باخلطــر ، والطفل 
الذي فقد أسرته حتت ظال ال يدرك 
معناها، يتسول في تقاطع » ساحة 

احلرية«.
 كان بائــع الصحــف اليومية الذي 
أتخذ   من شاخص الرصيف املقابل 
للشــارع املؤدي الى » كــرادة جوه« 
أيقظــه بإعــان حقــوق الطفل ، 
صرخت به أحــدى منظمات اجملتمع 
املدني . على   مانشــيتات صحف » 

البارحة«.
لــم يكن ثمة مــا يدعــو لألنتباه ، 
فشــرطي املرور أبعده حني ســمع 

صفارات األنذار لسيارات ال يعرف ما 
في داخلها ؟ مرت ســريعاً لتسقط 

وهم األسطورة  واخلراب؟
كانت األراجيــح التي أتخذت مكاناً 
لها فــي » ســاحة احلريــة« ماذاً 
لطفولة ضائعة ، فهرب اليها يتدلى 
بهموم أخذت بعداً غارباً في يومياته 
التي يحســب أنها لــه ، لطفولة 
عراقيــة بأمتيــاز، حتمــل عامة » 
اليتيم » وقد جتــاوزت رقماً خرافياً ، 
كتبنا عليهــا باحلرمان حتت عناوين 
الواردات املالية التي جتاوزت املليارات 

في خزانة » موازنة » أوصدنا األبواب 
عليها فــي ظل تصريح ال يدركه إال 

شعب » مل » األنتظار (.
                                                                  

مبادرات متنوعة

لم يكن دور الرجــل وحده في هذه 
االحتجاجــات حيث شــاركت املرأة 
العراقية في ساحة التظاهرات ولم 
يكــن دورها منحصرًا فــي احلضور 
والتفاعل، بل تعدى ذلك إلى مبادرات 
مهمة ومتنوعة، أسهمت في تعزيز 

التظاهرات في بغداد واحملافظات.
فقد تطــوع فريــق نســوي جلمع 
التبرعــات مــن أجــل توفيــر املاء 
والطعام للمتظاهرين، في حني وفر 

فريق آخر األدوية وإسعاف اجلرحى.
وعلى اجلانب اآلخر، انشغل عدد من 
التنظيف وشراء  النســاء بحمات 
األغطيــة واملابس والكمامات، ولم 
تخل املبادرة من ملسة النساء الفنية 
في تلوين الشوارع واألرصفة والتبرع 
بالدم واألموال واملصوغات الذهبية. 

يجمعن  ومبادراتهن  النســاء  وكل 

علــى ان مِلواقع التواصل االجتماعي 
العرس  الكبير في حتقيق هذا  الدور 

الوطني العراقي .

عرس وطني
وقالت السيدة سناء علي : ان األمر 
بالنســبة لــي يختلف عــن غيري 
من النســاء، فأنا اعيش  مع زوجي 
وأســرته احملافظة جداً، التي ترفض 

خروج النساء إال لظروف محددة.
التواصل  مواقــع  عبر  وقد الحظت 
االجتماعي مشــاركة النســاء في 
لانضمام،  وحتفــزت  التظاهــرات، 
لكنهــا كانــت تخشــى معارضة 

زوجها وأسرته. 
برغبتها،  زوجها  أخبــرت  تردد  وبعد 
وفوجئــت بــرده ليــس باملوافقــة 
بانضمامه هــو كذلك  بــل  فقط، 
العشــاء  إعداد  للتظاهرات، وطلب 

ألربعمئة متظاهر«.
لم يكن أمام ســناء سوى ساعات 
محددة لتنجز وجبة الطعام وتخرج 
مع زوجها، وتقــول »اجلهد واملال ال 
أمام املشاركة في  يساويان شــيئاً 

هذا العرس الوطني«.

هاشتاغات عاملية

ودعا مســتعملو مواقــع التواصل 
االجتماعــي ، عبر حمات واســعة 
فــي األيــام األخيرة، إلــى التظاهر 
املتفشي«  »الفساد  واالنتفاض ضد 
في مؤسســات الدولــة، واملطالبة 
بإيجاد فــرص عمل جديدة، والدعوة 
واقتحــام مقرات  إغاق طــرق  إلى 

ومراكز حكومية.
وبالتزامــن مع هــذه احلملة أطلق 
ناشــطون عبــر مواقــع التواصل 
فــي العــراق وخارجــه عــدداً من 
الهاشــتاكات التي وصــل صداها 
إلى العالم، ومنها » نازل آخذ حقي 
» » أريد وطن »، وتداول املشــتركون 
رســوماً أخرى باللغة اإلجنليزية من 
 save_the_iraqi_people# أبرزهــا: 
)أي أنقذوا الشــعب العراقي( الذي 
ظهر في أكثر من 144 ألف تغريدة، 
)أي   revolution_now_in_iraq# و 
الثــورة اآلن فــي العــراق( 29 ألف 
right_of_iraq_#( و  تغريــدة( 

people_to أي حق الشعب العراقي 

في 29 ألــف تغريــدة(. وغيرها من 
الهاشتاكات التي أخذت صداها في 

مواقع التواصل االجتماعي .

تنامي التعامل مع وسائل 
التواصل

فــي ظل تزايد عدد املشــتركني في 
مواقع التواصــل االجتماعي، ذكرت 
الشبكة العراقية للمعلوماتية في 
احدى الدراســات الصادرة عن قمة 
العرب في  االجتماعي  التواصل  رواد 
دبي، ان نسبة االســتعمال اليومي 
للعراقيني للفيس بوك والواتســاب 
بلــغ %99، وهي في تزايد مســتمر، 
كما ان مواقــع التواصل االخرى في 
تزايــد ايضا، مما يجعــل هذه املواقع 
املقبل  احلراك اجملتمعي  هي ســبب 
مما نشهده  واوســع  اكبر  بشــكل 

اليوم.

المقاالت االنتقادية والرسومات والمواضيع المنشورة كان دورها كبيرًا في تحقيق » العرس الوطني »
تقرير

مواقع التواصل االجتماعي تسهم في لحمة العراقيين وتحقيق النصر

تجمع اعالميي المواطنة والتعايش السلمي:  النظام الرئاسي يتصدر مطالب  المعتصمين

بغداد- خاص :

في خطوة لوضع مطالب املتظاهرين 
واملنتفضني املشــتملة على العديد 
من االصاحات والتعديات الدستورية 
وفي مسعى منه لتجميع وفهم ما 
واملنتفضة  املتظاهرة  اجلماهير  تريده 
ضــد الواقــع املر الذي نعيشــه من 
تشٍظ سياسي ومحاصصة وفساد ، 
قام جتمع اعاميي املواطنة والتعايش 
مدني  مجتمع  منظمة   ( الســلمي 
غيــر حكومية ( ، بتوزيع االســتبيان 
امليداني على املتظاهرين الســلميني  
املوجوديــن فــي ســاحة التحريــر 
واملطالبــني باالصــاح  والتي حتمل 

شعار )) نازل آخذ حقي ((.
وقال رئيس التجمع امير علي احلسون 
ان التجمــع كان احــد ابــرز حلقات 
الوصــل املوثوقــة بــني املتظاهرين 
املطالبــني باالصــاح احلقيقي وغير 
اجملزأ وبني اقطاب الطبقة السياسية 
التي من الواضح ان اغلبهم  يسعون 
التنازالت  اقل ماميكن من  الى إعطاء 
التي تكبح الســطوة احلزبية والتي 
باتت  تشــكل امبراطوريات متنازعة 
على مصاحلهــا اخلاصة داخل الدولة 
وتتحكم بالســلطة واملال والساح 
حتت عناوين مختلفة بأســم املذهب 
االقليميــة  والتبعيــة  والقوميــة 
والدوليــة وحتركت بعيداً عن االنتماء 
الوطنــي املطلــوب، منوهــاً الى ان 
التجمع شــكل جلاناً للعد والتحليل 
اســتكملت عملية احصاء اخليارات  
االكادميي  االســتبيان  نتيجة  وكانت 
الذي يشــمل االختيــارات املقترحة 
لعــدد مــن التعديات الدســتورية 
والقوانني لشرائح مختلفة اذ مت توزيع  
(( 2100 (( استمارة بني مواطنني لكا 

اجلنسني 
وكان عدد املصوتني من اإلناث )) 382 
((،  فيما بلغ عــدد الذكور )) 1718(( ، 
فيما  تباينت الوظيفة بني الكاسب 

واملوظفــني والعاطل فكان املصوتون 
فبلغ عدد املوظفني املصوتني  )) 706 
(( موظفني ، وبلغ عدد الكاســبني  )) 
742 ((كاسباً ، وكان عدد العاطلني )) 

652 (( عاطاً .
واضاف احلســون  بالنسبة للسؤال 
الذي  احلكــم  نظــام  ماهو  بشــأن 
، فــكان التصويــت على  تفضلــه 

النظام  رئاســي في صدارة اخليارات 
اذ بلغ عــدد االصــوات الراغبة بهذا 
النظام  )) 1172 (( ، فيما تاه النظام 
شبه رئاســي  بعدد اصوات بلغت )) 

322 ((، وجــاء ثالثــاً النظام البرملاني 
بعــدد اصــوات )) 318 ((،  فيما جاء 
رابعــاً النظام امللكي بعــدد اصوات 
بلغ )) 288 ((، مشــيرا الى ان  السؤال  

الذي تاه كان بشأن طريقة االنتخاب 
املفضلــة للمواطــن ، وقــد تباينت 
املغلقة  القوائم  اإلجابات لكل مــن 
بعــدد اصــوات )) 252 ( ، والقوائــم 
فيما   ،))506(( اصوات  بعدد  املفتوحة 
اذ  الفردي االختيارات  االنتخاب  تصدر 

بلغ عدد املصوتني ))1342((.
وبني رئيــس التجمع ان االســتبيان 
تضمن سواال عن ما االلية التي تراها 
مناســبة لتنظيم حركــة األحزاب 
، فكانــت اإلجابة لكل مــن خيارات  
تعديل قانون  األحزاب  الذي صوت له 
، وإبقاء قانون األحزاب  ((578((مواطناً 
الذي صوت لــه ))488((مواطناً ، فيما 
1034( مواطنــا بالغاء قانون  طالب) 
األحزاب، الفتاً الى ان السؤال عن نوع 
اآلليــة التي يراها املواطن مناســبة 
في اختيار احملافظ وتأسيس مجالس 
1396مواطنا  احملافظات، فقد اختــار 
تعيني احملافظ عبــر االنتخابات، اختار 
454مواطناً تعيني محافظ عبر رئيس 
الــوزراء، فيمــا اختــار304 مواطنني 

انتخاب مجالس احملافظات .
بــأن  الســؤال  واوضــح احلســون 
األخيرفــي االســتبيان كان كيــف 
أن تكون شــخوص املفوضية  ترغب 
، وقد فضل  املســتقلة لانتخابات؟ 
املواطنون ان يكون  أعضاء املفوضية 
اذ بلغ عدد  من القانونيني املستقلني 
املصوتــني  )) 1182 ((صوتــاً ، فيمــا 
بلغ عــدد املصوتني ليكــون اعضاء 
املفوضية مــن القضاة 730 مصوت 
، فيما بلغ عــدد األصوات الراغبة بان 
يكــون اعضاء املفوضيــة من ممثلي 

األحزاب )) 188 ((صوتاً .
وتابع رئيس جتمــع إعاميي املواطنة 
هــذا  ان   : الســلمي  والتعايــش 
االســتبيان هو أول استبيان أكادميي 
يترجم مطالب املتظاهرين  املشروعة 

في ساحة التحرير.

متابعة - الصباح الجديد :
»نحــن الصــم ال نســمع لكن نرى 
أعمالكــم وقلوبنا معكم.. ســيروا 
ونحن معكم« ،بهذه الافتة وغيرها 
والبكم  الصــم  مــن  عدد  شــارك 
التحرير معبرين  بتظاهرات ســاحة 
من خالها عن ســلمية تظاهراتهم 

وتكاتفهم بني ابناء العراق الواحد.
ماجد رشيد رئيس احتاد الصم قال:« 
لم مينعنــا فقدان حاســتي النطق 
والسمع من التواجد بني املتظاهرين 
واثبــات اننا فئة لهــا حقوق وعليها 

وهم  اخواننا  واجبات في مســاعدة 
التي  فهتافاتنا  بحقوقنــا،  يطالبون 
خطت على الــورق دعونا بها اجلميع 
الــى احلفاظ علــى االمــن وااللتزام 
باملبادئ واالخاق احلميدة التي يتحلى 
بهــا املتظاهر بعيداً عــن الطائفية 

والعنصرية واثارة الفنت.
خبير لغة االشــارة علي املرســومي 
يستطع  ولم  التجمع  كلمات  ترجم 
وصف دموعهم التي سالت لتعبرعن 
حب العراق، فالفرحة التي رســمت 
على وجوههم وهم يشاهدون الناس 

ترحــب بهم وتشــد علــى ايديهم 
للقيام مببــادرات كهذه جتعلهم غير 
امنا تبرز دورهم االيجابي  مهمشــني 
في الدعوة الى اخلير والســام بعيداً 
والتطــرف، مؤكدين  العنــف  عــن 
ان ســعادتهم ال تقــدر بثمن وهم 
كافة  باطيافــه  العراق  يشــاهدون 
يرسم لوحة محبة ويدعو الى االمل 
والسام الذي فقد في سنوات احلرب 

والدمار.
اشار  املتظاهرين  احد  علي حســني 
الــى ان »حــب الوطن اســتطاع ان 

يجمع كل الفئات لتعبر عن همومها 
وتطالب بحقوقها ، ومنها صوت هذه 
الفئة املكتــوم الذي عكس لي مدى 
التاحم والوحدة اللذين يعيشــهما 

ابناء هذا البلد.
إما إميان احمد فقد اســتقبلت هذه 
الفئــة بهتافات واغــان وطنية تزيد 
في  وتســاعدهم  حماســتهم  من 
رفع ايديهم ورســم جملــة »العراق 
وكأنهم  الهــواء  علــى  يجمعنــا« 
يخطون احامهم ويدونون حقوقهم 

املغيبة وسط فئات اجملتمع األخرى.

متابعة - الصباح الجديد :
نشــرت صحيفة بريطانية شهيرة 
تقريراً وشهادات صادمة عن خطورة 
مهنة إســعاف ضحايا التظاهرات 

في العراق.
ونشــرت صحيفة الغارديان تقريراً 
حملمد رســول مــن بغــداد ومارتن 
تشــولوف مــن بيــروت بعنــوان 

احلرب  النار...«بعد  حتت  »مسعفون 
ضــد داعــش، لم أشــهد معركة 

كهذه«.
ويقــول املقــال إنه عندمــا تدفق 
بغداد  في  الشوارع  إلى  املتظاهرون 
فــي أوائــل أكتوبر/تشــرين األول، 
شاهد مســعفان عسكريان، هما 
عبــاس وأحمد، النــاس يتعرضون 

للضرب على يد الشــرطة واجلنود، 
وتثخنهم اجلراح التي تسبب فيها 
الرصــاص، وأعيتهم عبــوات الغاز 
التــي ُصنعــت لاســتعمال ضد 

األعداد في ساحة املعركة.
في وقــت الحق من الشــهر، غادر 
األوامر  وجتاها  منزليهمــا،  االثنان 
الصادرة لهما وانضما للمتظاهرين 

في قلب العاصمة بغداد. ومنذ ذلك 
احلــني وهما يســعفان اجلرحى في 

االشتباكات.
يكن  »لم  للصحيفــة  أحمد  وقال 
في وســعنا أن نبقى فــي منازلنا 
ونتظاهر بأن ال شــيء يحدث. كان 

علينا اخلروج واالعتناء باجلرحى«.
ويقول التقرير إن بغداد معتادة على 

العنــف، ولكنها  احلــروب وأعمال 
ليســت معتــادة بصــورة كبيرة 
على االحتجاجــات التي يقوم بها 
مواطنون غير مســلحني مطالبني 

بالتغيير وبحقوقهم.
يومية  أنه في تظاهــرات  ويضيف 
غيــر مســبوقة، يشــارك نحــو 
200 ألف شــخص فــي تظاهرات 

واحتجاجــات ملطالبة احلكومة في 
العراق بتسليم السلطة ملسؤولني 
يضعون حداً للفســاد وشــبكات 
الثروات  أهــدرت  التي  احملســوبية 

النفطية الضخمة للباد.
ويقول التقرير إن أحمد وعباس طورا 
خبرتهما في إسعاف اجلرحى وهما 

يقاتان داعش في املوصل وتكريت.

وقال عباس للصحيفة »بعد احلرب 
على داعــش، لم أر معــارك بهذه 
الشــدة، ولكن في شــوراع بغداد 
وميادينها كانت احلرب أشد وطأة«.

»في  للصحيفة  عبــاس  وأضــاف 
رأيت  املاضية  القليلــة  األســابيع 
إصابات بالغة لم أرها إال نادراً على 

أرض املعركة«.

بغداد- الصباح الجديد :
منذ اليوم اخلامــس لثورة 25 اكتوبر، 
الزائرين  وخطيبتــه  احمــد  يُــازم 
الكربائيــني خيمتهما في ســاحة 
التحرير، حتى اصبحا حكاية ساحة 
التظاهر، تلــك اخليمة التي تقع إلى 
اليســار من املطعــم التركي، حيث 
هناك،  تتواجد  التــي  الطبية  املفارز 
إنســجم اخلطيبــان الكربائيان مع 
املتظاهرين بشــكٍل تام هناك، حتى 
اقترح عليهم املتظاهرون أن يحتفا 
بزفافهما في ساحة التحرير، وهذا ما 

حصل يقول احمد » اعجبتني فكرة 
ان يكون زفافي في ســاحة التحرير، 
ومع تظاهرات اكتوبر، فقررت االتصال 
زوجتــي في كرباء،  وعائلة  بعائلتي 
ألننــا مرتبطون بالنهايــة بضوابط 
اسرية وعشائرية خاصة واننا ننحدر 
واخبرتهم  جداً،  محافظة  عائلة  من 
مبا أنــوي فعله، وقمــت بعقد قراننا 
فـــي إحدى محاكم بغداد، وتزوجنا 

فوراً.«
حُتيـــط  التي  تُــك  الُتوك  عجــات 
ايضـــًا  )املتمثلة  العروسني  بعجلة 

بعجلة تُوك تُك، زّينها املتظاهـــرون 
بالورود الصناعيــة، واملناديل الورقية 
شوارع  في  العروسني  زفت  البيضاء( 
بغداد وحول ســاحة االعتصام حيث 
ابو نؤاس والســنك وشــارع الرشيد 
والســعدون والفــردوس وغيرها من 
16 تشــرين  الســبت  ليلة  املناطق 
وعلى  املتظاهــرون  ، وحجز  الثانــي 
نفقتهــم اخلاصــة ليلة فــي احد 
الفنادق البغدادية كهدية للعروسني، 
اللذين عاودا االحتجاج صباح يـــوم 
االحد 17 تشرين2 في خيم التظاهـر.

الصم والبكم يرسمون لوحة محبة للوطن

  تقرير صادم عن خطورة إسعاف ضحايا التظاهرات

 زفاف عروسين من كربالء في ساحة التحرير

» الصباح الجديد« تنشر نتائج االستبيان  األول لمتظاهري  التحرير
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بغداد - الصباح الجديد: 

وجــد علمــاء، حللوا دراســات 
اســتمرت 50 عامــاً، أنه ينبغي 
مضغ علكة خالية من الســكر 
لتفادي  الوجبــات،  تنــاول  بعد 

تسوس األسنان.
العلكة  أن  الدراســة  وكشفت 
اخلاليــة من الســكر، تقلل من 
خطر التســوس بنســبة 28%، 
اذ تســاعد على إفــراز املزيد من 
اللعــاب، ما يخفــف من معدل 
تناول  احلمض املتشــكل عنــد 

الطعام. 
وعادة ما تلتصــق األحماض في 
الفم واألســنان، ملدة 20 دقيقة 

بعد الوجبة الغذائية.
وميكــن أن يؤدي مضــغ العلكة 
اللعاب، ولكن  زيادة  بالسكر إلى 
األسنان،  عفن  يســبب  السكر 
“بــاك” عندما  إلــى  ويتحــول 

يتفاعل مع البكتيريا في الفم.
ويقول العلمــاء أيضاً أن احملليات 
الصناعية في العلكة اخلالية من 
الســكر: xylitol وsorbitol ، قد 
تساعد في احلفاظ على أفواهنا 
معقمة. ويعتقد أن كليهما يزيد 
من إنتــاج البروتينات في اجلهاز 
املناعي، الذي يقاوم اجلراثيم التي 

تسبب تعفن األسنان.
اقترحت  نفســه،  الوقــت  وفي 
بعض الدراسات أن اللثة اخلالية 
من السكر مع نكهات الفواكه، 
ميكن أن تــؤدي إلى تــآكل مينا 
األســنان- وهي الطبقة الواقية 

الصلبة لألسنان.
األدلــة  مــن  املزيــد  ولتقــدمي 

 King’s امللموســة، أجرى باحثو
حتليــا   College London
للدراســات املنشــورة منذ عام 

.1970
وحددوا 12 دراســة تناولت تأثير 
من  اخلاليــة  العلكــة  مضــغ 
احلاالت الصحية  الســكر، على 

للفم لدى األطفال والبالغني.
ووجدت الدراســة أن األشخاص 
اخلالية  العلكة  مضغــوا  الذين 
من الســكر، كانــوا أقل عرضة 

%28 لإلصابة بتسوس  بنســبة 
األسنان، مقارنة بغيرهم.

التي نشــرت في  النتائج،  وتعد 
مجلة “أبحاث األســنان”، األولى 
التي تظهــر بنحو  من نوعهــا 

قاطع تأثير العلكة اإليجابي.
الطريقة  إن هذه  العلماء  ويقول 
ميكن أن توصي بها هيئة الصحة 
الوطنية البريطانية، كوســيلة 
األشــخاص  أســنان  حلمايــة 
املعرضني خلطر اإلصابة بتسوس 

األسنان .

ومن فوائد مضغ العلكة : 
ان العلكــة تســتهلك كميات 
كبيــرة من الطاقــة اخملزونة في 
لــذا فهي مــن أهم  اجلســم، 
الوسائل التي تساعد على حرق 
السعرات احلرارية في اجلسم مبا 
يقدر بنحو 11 ســعراً حرارياً في 
الســاعة، وهذا من شأنه تقليل 
الشــحوم  وحرق  الزائد،  الــوزن 

املتراكمة في اجلسم، والتخلص 
من مشكلة الســمنة بطريقة 

بسيطة وسهلة. 
الشــعور  العلكة  وايضاًتطــرد 
املتكــرر باجلــوع، وخاصــة بني 
الوجبات الرئيسة لدى األشخاص 
الشــهية  الذيــن يعانــون من 
فهي  الطعام،  لتنــاول  املفرطة 
تساعد على الشــعور بالشبع، 
واالمتــاء الوهمــي لســاعات 

طويلة نسبياً. 

العلكة  أنــواع  بعــض  وهناك   
تســاعد علــى عــاج حــاالت 
العلكة  الحتواء  نظراً  اإلمساك، 
اخلاليــة من الســكر على مادة 
تســمى »ســوربيتول« احملسنة 
اإلسهال  تسبب  والتي  للطعم، 
لــدى البعــض، وبالتالــي تلني 
مباشــرة.  غير  بطريقة  األمعاء 
تعــزز من قــوة عضــات الفك 
والوجــه عموماً نظــراً لعملية 
التحريــك املســتمر املنطقــة 
نفسها لدقائق أو ساعات أحياناً.
هذا و تزيــد العلكة  مــن إفراز 
اللعــاب واإلنزميــات والعصارات 
مما يســاعد  للطعام،  الهاضمة 
على عاج التهابات اللثة املزمنة. 
ومــن اهم فوائدها انها حتســن 
رائحــة الفــم، وتســاعد على 
تنظيــف الفــم واألســنان من 
لذا  وزيــادة ملعانها،  اجلير  طبقة 
ينصح باســتعمال النوع اخلالي 
من السكر بعد كل وجبة رئيسة 
لتنظيف الفــم وتغيير رائحته، 
كما يستعملها املدخنون لتغيير 
الرائحة الكريهــة املنبعثة بعد 

السجائر. 
وكذلك تســاعد على حتســني 
بعض مشكات األذن الوسطى؛ 
كانســداد قنــاة اســتاكيوس، 
ومشكات التهاب عصب الوجه 
تخفــف  الســابع(.  )العصــب 
التوتر العصبــي، وبعض حاالت 
القلق النفســي، وإراحة وترخية 
عضات اجلسم املتشنجة. حتفز 
عمل الدماغ، وتنشــط الذاكرة، 
وتســاعد على تنشــيط الدورة 
الدموية، وتقــوي من تدفق الدم 

للدماغ.

دراسة تبين فوائد مضغ العلكة بعد الطعام
لهذا السبب يتساقط شعرك في الشتاء

قالت مجلة “إن ســتايل” األملانية إن الشعر يتساقط في الشتاء 
بشكل متزايد، بســبب نقص فيتامني D الناجم عن قلة التعرض 

ألشعة الشمس.
 D وأوضحت البوابة املعنية بالصحة واجلمــال أن لنقص فيتامني
تأثيراً ســلبياً على دورات منو الشــعر، وفقدان قوة اجلذور، ما يسرع 

تساقط الشعر.
وتنصــح “إن ســتايل” بالعناية اجليــدة بفروة الــرأس، باملنتجات 
اخملصصة للعناية بها، واحملتوية على خاصة الكركم واجلينسانغ، 

والتي تعمل على تقوية بصيات الشعر.
وميكن أيضاً استعمال منتجات العناية احملتوية على توليفة فعالة 
 Azelaic وكبريتات الزنك وحمض األزيايك B6 تتألف من فيتامني

.acid
وإلى جانب منتجات العناية املناسبة، يجب أيضاً التعرض ألشعة 
الشــمس على نحو كاف في أيام الشــتاء املشمســة، ملساعدة 

.D اجلسم على إنتاج فيتامني
وتلعــب التغذية الصحيــة دوراً مهماً في متتع الشــعر بالصحة 
والقوة أيضاً، بتناول األغذية الغنيــة باحلديد مثل اللحوم احلمراء، 
واخلضــروات الورقية، مــن ســبانخ وبروكلي، واألغذيــة الغنية 
باألحماض الدهنية األساسية مثل املكسرات، وسمك السلمون، 
واألغذية الغنية بالبيوتني فيتامني B7، مثل الكبد البقري، وصفار 

البيض، ورقائق الشوفان.

مؤسس تليجرام يتهم }واتس آب{ بالتجسس 
ويطالب المشتركين بحذفه

طالب »بافل دروف« مؤســس تطبيق التراســل الفوري املشــفر« 
تليجرام«، املســتعملني، بضرورة حذف تطبيــق واتس آب اململوك 
لشــركة فيس بوك من هواتفهم الذكية، متهما إياه بأنه برنامج 

جتسس محتمل.
وبحســب صحيفة »اندبندنــت«، فقد أشــار »دروف« إلى اخملاطر 
األمنيــة املتعلقة بواتــس آب، قائا أن التطبيــق يجعل الهواتف 
الذكية عرضة للقراصنة من قبل أجهزة األمن احلكومية، وقال إنه 
ميكن الوصول إلى جميع البيانات على الهواتف الذكية التي لديها 

واتس آب عن طريق إرسال فيديو إلى املستعمل.
ويقــول دوروف إنه متأكد من أن هذه الثغرات اجلديدة ستســعمل 

ضد الصحفيني والناشطني، حسبما ذكرت انترفاكس.
وكتــب دوروف على قناته بتليجرام :«من غير احملتمل أن يقوم واتس 
آب عن طريق اخلطأ بإخفاقات أمنية خطيرة ومناســبة للمراقبة 
بشكل منتظم، كما أنه ميكن أن يستعمل البعض هذه املشكلة 
كخطأ في الكود مت إنشــاؤه عن قصد من قبل املطورين والسماح 

للوصول غير املصرح به إلى البيانات.

كارثة في منزل المغنية إيغي أزيليا
أعلنت الشرطة أن املغنية األسترالية الشهيرة إيغي أزيليا أبلغت 
عن ســرقة حلي بقيمــة تتجاوز 366 ألف دوالر مــن منزلهما في 
أتانتا. وأخبرت إيغي الشــرطة أن لصاً ســرق أشياء تشمل خوامت 
أملاس قيمتها 70 ألف دوالر وساعة ذهبية مرصعة باألملاس قيمتها 
57 ألف دوالر وخامت خطبة من األملاس أيضا، وفقاً ملا نشــرته وكالة 
»رويترز«. وقالت إيغي، التي نشــأت في أســتراليا واشتهرت بعد 
انتقالها إلى الواليات املتحدة في سن السادسة عشرة، للشرطة 
إنها كانت مبفردها في قبو املنزل املستأجر في أتانتا في 15 تشرين 
الثاني عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني، 

قبل أن تكتشف »الكارثة«.
وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بايبوي بعدما 

تركت الباب اخللفي مفتوحاً انتظاراً لعودته.

ملونشريط

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يعاني الكثيرون من مشــكات 
فــي النــوم تتحــد أغلبها في 
إضافي  لوقــت  بالنوم  الرغبــة 
من  أفضل  بشعور  واالستيقاظ 
دون املعاناة من آالم في الرأس أو 

شعور باإلجهاد.
أثبتت الكثير من الدراســات أن 

يحتاجون  البالغني  األشــخاص 
للنــوم لســبع ســاعات يوميا 
كحد أدنى من أجل احلصول على 

صحة جيدة.
أكدت دراسة حديثة أن فكرة أن 
األيام املزدحمــة باألعمال متنعنا 
صحيحة،  ليســت  النــوم  من 
ووجــدت الدراســة أنــه برغم 

للطلبة  ميكن  املزدحمة،  اجلداول 
اجلامعيني أن يجدوا وقتا إضافيا 
دقيقة   43 تقريبــاً  يعادل  للنوم 
يومياً، وهو ما يعمل على حتسني 

جميع مناحي احلالة الصحية.
الدراســة  على  القائمون  أجرى 
لـ53  الصحية  للحالة  اختبارات 
مثبتني  جيدة،  بصحة  يتمتعون 

عليهم أجهــزة مراقبة من أجل 
تتبع احلركة وأمناط النوم.

وخال البحث مت مراقبة الطاب 
لثاثة أســابيع، ففي األســبوع 
األول طلب منهم احملافظة على 
الطبيعي،  نومهم  ساعات  عدد 
الثانــي طلب  وفــي األســبوع 
منهــم النوم ســاعة إضافية، 

66 في املئة  ليتمكن أكثر مــن 
مــن الطــاب النــوم ألكثر من 
30 دقيقة في الوقــت الذي لم 
يستطع فيه البقية النوم لهذا 
الوقت، بحســب ما نشر موقع 

.mindbodygreen
ووجــد الباحثون بعــد مرور كل 
أسبوع أن إضافة أقل من ساعة 

لتخفيض  تــؤدي  النوم  لفتــرة 
بالنعاس،  والشعور  الدم  ضغط 
فــي الوقت الذي قال فيه 40 في 
املئة من الطاب بأنهم عانوا من 

النعاس في األسبوع األول.
وتوقع الباحثــون أن إطالة فترة 
النوم ستحســن احلالة املزاجية 

واألداء اإلدراكي.انتهى29/ث.

زيادة فترة النوم 40 دقيقة تحسن صحتك ومزاجك
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معلومة

متابعة الصباح الجديد : 

أظهرت دراسة جديدة مدى أهمية تناول وجبة 
اإلفطار عندمــا يتعلق األمر بإجراء االختبارات 

والفحوصات املدرسية واجلامعية.
ووجد باحثون من جامعة “ليدز” أن هناك صلة 
بني تناول وجبة اإلفطار، وأداء طاب شــهادة 

الثانوية العامة في اململكة املتحدة.
وتبني أن الطــاب الذين قالوا إنهــم نادراً ما 
يتناولون وجبة اإلفطــار، حققوا ما يقرب من 
درجتني أقل في االختبــارات، من أولئك الذين 

يواظبون على وجبة اإلفطار يومياً.
وقالت الدكتورة كاتــي أدولفوس، التي قادت 
الدراسة: “تشير دراستنا إلى أن طاب املدارس 
الثانوية يشــهدون انخفاضاً في األداء، إذا لم 
يحصلوا على وجبة الصباح لتغذية أدمغتهم. 
وتعاني اململكة املتحدة من مشكلة متنامية 
تتمثل في الفقر الغذائي. وسبق أن أظهرنا أن 
تناول وجبة اإلفطار له تأثير إيجابي على إدراك 

الطاب. وتشــير هذه الدراســة إلى أن سوء 
التغذية يرتبط بنتائج أسوأ في املدرسة.”

في الدراسة، ســأل الباحثون 294 طالًبا حول 
عاداتهم الغذائية، وقارنوا النتائج بتحصيلهم 

العلمي في االختبارات.
وأظهــرت النتائــج أن 29٪ منهــم نــادراً ما 
يتناولــون وجبة اإلفطار في أيام الدراســة، أو 

18٪ يقبلون على وجبة اإلفطار من حني آلخر، 
و 53٪ من الطاب املشاركني يفطرون بانتظام.

وما يدعو إلى القلــق، أن أولئك الذين نادراً ما 
يتناولون وجبة اإلفطار، سجلوا في املتوسط 
مــا يقرب من درجتــني أقل فــي االمتحانات، 
مقارنــة بأولئك الذين تناولــوا وجبة اإلفطار 

بشكل متكرر.

أثر وجبة اإلفطار عند إجراء االختبارات 
والفحوصات المدرسية والجامعية

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكات بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كامه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــاء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكام والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العاقة 

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكاً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزماء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم با خوف عاطفياً: عاقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زماء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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العواصم ـ وكاالت:

احلكــم  االختيــار علــى  وقــع 
إلدارة  ديــاس  أرتــور  البرتغالــي 
املبــاراة املقررة يوم غــد الثالثاء 
وباريس  اإلسباني  ريال مدريد  بني 
على  الفرنســي  جيرمان  ســان 
ملعب ســانتياجو برنابيو، ضمن 
اخلامســة  اجلولــة  منافســات 
من دور اجملموعات بــدوري أبطال 
أوروبا.واختيــر احلكــم اإلجنليزي 
أنتونــي تايلــور إلدارة مواجهــة 
وأتلتيكو  اإليطالــي  يوفنتــوس 
تورينو،  مبدينة  اإلســباني  مدريد 
املقــررة إقامتها يوم غــٍد أيضا 
ضمن منافسات نفس اجلولة في 

التشامبيونز ليج.
وتعــد هذه املبــاراة الثالثة التي 
يديرها أرتور دياس في النســخة 
احلاليــة من البطولــة األوروبية 
العريقــة، أما تايلــور فقد تولى 
التحكيم في مواجهتني سابقتني 
هذا املوســم بالتشامبيونز ليج.

مواجهة  خالل  الريال  وسيسعى 
الفرنســية  العاصمــة  نــادي 
لتحقيق نتيجة تتيح له االقتراب 
من املركز األول للمجموعة األولى 
يتصدرها  التــي  األبطال،  بدوري 
»بي إس جي« بـ12 نقطة، بفارق 
خمس نقــاط عن الفريق امللكي.

ويتصــدر يوفنتــوس اجملموعــة 
الرابعة في نفس البطولة برصيد 
10 نقاط، بفــارق ثالث نقاط عن 

أتلتيكو الوصيف.
تقرير  كشــف  اخر،  جانــب  من 
صحفــي إيطالــي، أمــس، آخر 
حالــة مصابي  بشــأن  تطورات 
أتلتيكو  قبل مواجهة  يوفنتوس، 
دور  الثالثــاء، في  يوم غٍد  مدريد، 

اجملموعــات بدوري أبطــال أوروبا.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« 
اإليطالي، فإن ماتياس دي ليخت، 
مدافع الســيدة العجوز، تعرض 
إلصابــة في الكتف خــالل لقاء 
أتاالنتــا، أمــس األول، في اجلولة 

الـ13 مــن الكالتشــيو.وبدأ دي 
ليخت برنامجــه العالجي اليوم، 
ولم يتأكد موقفه حتى اآلن بشأن 
املشاركة ضد أتلتيكو.وأشار إلى 
تعرض  برنارديسكي  فيدريكو  أن 
خالل لقــاء أول أمــس لإلصابة 

بكدمة قويــة في الصدر، ولذلك 
مت استبداله ضد أتاالنتا.

وأوضــح أن دوجــالس كوســتا 
يعانــي من إصابــة عضلية في 
غيابه عن  وتأكــد  األمين،  الفخذ 
تأهيله  إعادة  أتلتيكــو، ألن  لقاء 

حتتاج 15 يوًما.وكان كريســتيانو 
رونالــد غــاب عن لقــاء األمس 
بســبب اإلجهاد، كما يعاني كل 
من جورجيــو كيلليني وأليكس 
وماركو  رابيــو  وأدريان  ســاندرو 

بياتسا من إصابات مختلفة.

إلــى ذلك، أعلــن اليبزيج األملاني 
لكرة القدم أمس، أن قلب دفاعه 
بكدمة  أُِصْيَب  أوباميكانو  دايوت 

خطيرة في الكاحل.
وقعت  اإلصابة  أن  النادي  وأوضح 
ملدافعه أمــس األول، خالل مباراة 
أمــام كولون بســبب  الفريــق 
تيروده. زميــون  ارتكبها  مخالفة 
وأضاف أنه مــن غير املمكن بعد 
حتديد الفترة التي سيتغيب فيها 
أوباميكانــو عن الفريق بســبب 
اإلصابة.وتابــع النادي أنه من غير 
املتوقع أن يكون الالعب الفرنسي 
مباراة  الفريق خالل  قائمة  ضمن 
بنفيكا فــي دوري األبطال والتي 
ســتقام يوم بعد غــٍد األربعاء.
اليبزيج بسبب  قلق  يتزايد  بذلك 
اإلصابات إذ أن صانع ألعابه كفني 
في  لعملية  ســيخضع  كامبل 
الكاحل، وســيتغيب عن الفريق 
املتبقية من مرحلة  الفترة  خالل 

الذهاب في البطولة.
وفيمــا كانت الدالئــل قد أفادت 
بالفعل بغياب كامبل، فإن إصابة 
أوباميكانو، العب قلب الدفاع، قد 
وضع اليبزيج أمام مشــاكل، ألن 
الالعب الوحيد اجلاهز الذي ميكن 
أن يلعب في هذا املركز إلى جانب 
إيثان أمبادو املعار من تشيلسي، 
هو شــتيفان إيلســانكر، لكنه 
غير مدرج على قائمة الفريق في 

بطولة دوري األبطال.
مباراة  لعب  قد  أيلســانكر  وكان 
أمس أمام كولون.وسيلجأ الفريق 
بشــكل أو بآخر إلى االســتعانة 
لوكاس  أو  هالســتنبرج  مبارسيل 
كلوسترمان للعب في القلب بدال 
من طــرف الدفاع.ويحتاج اليبزيج 
إلــى نقطة واحــدة للوصول إلى 

ثمن نهائي البطولة.

إصابة أوباميكانو تضع اليبزيج في مأزق 

البرتغالي دياس يدير لقاء الريال وسان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

مباراة سابقة لريال مدريد وباريس سان جيرمان

لندن ـ وكاالت:
كشــف تقرير صحفي بريطاني، أمس، عن طبيعة 
اإلصابــة التي تعرض لهــا األرجنتيني ســيرجيو 

أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أمام تشيلسي.
وكان املهاجــم األرجنتيني قد غادر مبــاراة فريقه 
أمــام تشيلســي، أمــس األول، في اجلولــة الـ13 
من البرمييرليــج قبل نهايتها بـــ13 دقيقة، والتي 
انتهت بفوز ســيتي 2-1.ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
البريطانية، فإن إصابة أجويرو في الفخذ، وسيغيب 
النجم األرجنتيني عن املالعب لعدة أســابيع.وكان 
بيــب جوارديوال، مدرب مانشســتر ســيتي، صرح 
باألمــس عقب املبــاراة: »إصابة أجويــرو قد تكون 
عضلية وقد نفقده في أصعب فترة خالل املوســم، 
لكن ال توجد مخاوف كبيرة بشــأن إصابة رودري أو 

دافيد سيلفا«.
يذكر أن مانشســتر ســيتي يحتل املركــز الثالث 
بجدول ترتيــب الدوري اإلجنليــزي املمتاز برصيد 28 
نقطة، خلف ليفربــول املتصدر بـ9 نقاط وتفصله 

نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الوصيف.

طوكيو ـ وكاالت:
توج الهالل الســعودي، أمس، بلقب دوري أبطال آسيا، 
بعد فوزه على مضيفــه أوراوا ريد داميونــدز الياباني 
بنتيجة )2-0(، في إياب نهائــي البطولة على ملعب 
ســايتاما، ليحصــد النجمة اآلســيوية الثالثة في 
تاريخه.  وانتهــت مباراة الذهاب، التــي أُقيمت قبل 
أســبوعني، بتفوق الهالل بهدف فــي الرياض، قبل أن 
يحقق انتصارًا غالًيا على األراضــي اليابانية بهدفي 
سالم الدوســري والفرنســي بافيتيمبي جوميز في 
الدقيقتني )74 و90+3(.. واســتحق الهالل الفوز ذهابًا 
وإيابًا وهي سابقة للمرة األولى خالل املباريات النهائية 
بــدوري األبطال. وبذلك اللقب التاريخي أصبح الهالل 
أكثر الفرق اآلسيوية تتويًجا بدوري األبطال، متساويًا 
مع بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي، محقًقا لقبه األول 
في البطولة »مبسماها اجلديد« بعد غياب عن منصة 

التتويج دام ملدة 19 عاًما.

عمان ـ وكاالت:
تــوج املنتخب األردنــي للمصارعــة الرومانية بـ »3« 
ميداليــات، خــالل مشــاركته في بطولــة إبراهيم 
مصطفى الدولية، التي أقيمــت بالعاصمة املصرية 
القاهرة. ونــال الالعب مصطفــى القاضي امليدالية 
الفضية بعــد فوزه فــي نزالني، كما توج ســلطان 
علي بالفضية أيضا، بعــد تفوقه في 3 نزاالت.وظفر 
الالعب باســل القاضي مبيدالية برونزية بعد انتصاره 
فــي 3 نزاالت، في الوقت الذي حــل فيه أحمد املرافي 
رابعاً، وجاء أحمد دهشان خامساً.وفي ختام البطولة 
نــال املنتخب األردني كأس املركــز الثاني، في اجملموع 
العام للميداليات.ويرأس وفد األردن آالء اجملالي، ويضم 

املدربني: يحيى أبوطبيخ ورمزي املرافي.

اإلصابة تبعد أجويرو 
عن مانشستر سيتي

الهالل يخطف لقبا 
تاريخيا بدوري األبطال

مصارعة األردن وصيفا في 
نزاالت إبراهيم مصطفى

7:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

الشرطة ـ نواذبيو 

أستون فيال ـ نيوكاسل

كأس محمد السادس 

الدوري اإلنجليزي

العواصم ـ وكاالت:
القدم  لكرة  األفريقــي  االحتاد  أعلن 
"كاف"، أمس، قائمة تضم 30 العًبا 
مرشــحني للمنافســة على لقب 
أفضل العــب في القارة الســمراء 
عن عام 2019.وضمــت القائمة 10 
العبني عرب من بينهم رباعي اجلزائر 
وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي 

مغربي.
وتضــم القائمة الرباعــي اجلزائري 
إســماعيل بن ناصر العب وســط 
ميــالن اإليطالي، ريــاض محرز جنم 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، يوسف 
الباليلــي جناح األهلي الســعودي 
الســد  مهاجم  بوجنــاح  وبغــداد 
القطري. وشــملت القائمة الثنائي 
أشــرف حكيمــي العب  املغربــي 
وحكيم  األملاني  دورمتوند  بوروســيا 
زياش صانع ألعاب أياكس الهولندي 
والثنائــي املصــري محمــد صالح 
اإلجنليــزي ومحمود  ليفربــول  جنم 
حســن تريزيجيه العب أستون فيال 
اإلجنليــزي والثنائي التونســي طه 
الترجي  مهاجم  اخلنيســي  ياسني 
العب  ساسي  وفرجاني  التونســي 

وسط الزمالك املصري.
وضمــت أيًضا النجم الســنغالي 
ليفربول  ســاديو مانــي مهاجــم 
اإلجنليزي ومواطنه كاليدو كوليبالي 

مدافــع نابولي اإليطالي وإدريســا 
جايــي العب وســط باريس ســان 
جيرمــان الفرنســي واجلابوني بيير 
إميريــك أوبامياجن مهاجم آرســنال 

اإلجنليزي.
ويتواجــد بالقائمــة أندريــه أونانا 
أياكس  جنــم  الكاميروني  احلــارس 
الهولنــدي وامللجاشــي كارلــوس 
أونياجنو  دينيس  األوغنــدي  واحلارس 
موتينــج  إريــك  والكاميرونــي 
والغاني  كودجــو  البا  والتوجولــي 
جوردان أيو والتنزاني مبوانا ســاماتا 
واملالي موسى ماريجا والغيني نابي 

بيبي  نيكــوالس  واإليفــواري  كيتا 
تاو.وضمت  بيرسي  أفريقي  واجلنوب 
القائمــة النيجيري أوديــون إيجالو 
نديدي  وويلفريد  أفريقيــا  أمم  هداف 
اإليفواري  وفيكتور أوسيمني بجانب 
ويلفرييد زاها والغاني توماس بارتي.

وكان النجــم املصري محمد صالح 
قد فاز بلقب أفضــل العب في آخر 
عامني بالقارة السمراء متفوًقا على 
واجلابوني  ماني  ســاديو  السنغالي 
تســليم  أوبامياجن.ويقام حفل  بيير 
جوائــز الكاف في مدينــة الغردقة 

مبصر يوم 7 كانون الثاني املقبل.

العواصم ـ وكاالت:
فيــدرر  روجــر  مبــاراة  حققــت 
مكســيكو  فــي  االســتعراضية 
ســيتي التي هــزم فيهــا األملاني 
ألكســندر زفيريف 6-3 و4-6 و2-6 
قياســيا  رقما  املاضيــة،  الليلــة 
فــي احلضــور اجلماهيــري ملباريات 
وذكرت  متفرجا.   42517 بلغ  التنس 
التلفزيونية  »ئي.إس.بي.إن«  شبكة 
أن املبــاراة بذلــك حطمــت الرقم 
استمر  الذي  الســابق  القياســي 
 35681 حوالي عقــد كامل وبلــغ 
متفرجا في مباراة استعراضية بني 
في  وليامز  وسيرينا  كليسترز  كيم 

بلجيكا عام 2010.
وقبل مبــاراة اول امس، أعلن فيدرر 
رقم قياسي جديد  نيته تســجيل 
في احلضور اجلماهيري عندما يواجه 

رافائيل نادال في لقاء اســتعراضي 
بجنوب إفريقيا فيشباط.وســتقام 
املواجهة بستاد كيب تاون الذي تبلغ 
هذا  متفرج.وقبل  ألف   55 ســعته 

اللقاء ستقام مباراة زوجي بني فيدرر 
وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت 
ضد نادال واملمثل الكوميدي اجلنوب 

إفريقي تريفور نواه.

نيويورك ـ وكاالت:
ســجل جــوش ريتشاردســون 6 
املباراة  لينهــي  ثالثيــة  رميــات 
محــرزًا 32 نقطة فــي مواجهته 
األولــى ضد فريقه القــدمي ويقود 
فيالدلفيا ســيفنتي سيكســرز 

للفــوز )113-86( علــى ميامــي 
هيت في دوري الســلة األمريكي.
وعاد ريتشاردســون، إلى تشكيلة 
آخر  غيابــه عن  بعد  سيكســرز 
مباراتني؛ بســبب اإلصابة. وأضاف 
23 نقطة، واستحوذ  إمبيد  جويل 

علــى 11 كــرة مرتدة، وســجل 
19، وآل هورفورد  توبياس هاريــس 
بأربــع  اآلن  16.وفــاز سيكســرز 
مباريات متتاليــة وأصبح رصيده 
على أرضه هذا املوســم ســبعة 

انتصارات بدون أي هزمية.

ثالثيات ريتشاردسون تقود سيكسرز للفوز على هيت

10 العبين عرب يتنافسون
 على الكرة الذهبية في إفريقيا

لقاء فيدرر وزفيريف يحطم
 الرقم القياسي جماهيريًا

محرز

فيدرر وزفيريف
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بغداد ـ سمير خليل:

كفن  النحــت  صعوبــة  برغــم 
تشــكيلي يتطلب مهــارة بدنية 
وفكريــة ،اال ان مبدعنــا احمــد 
البحرانــي اختــار هــذا التحدي 
وجنح فيه اميــا جناح ليصبح واحدا 
من ابــرز النحاتني على مســتوى 
العراق والوطن العربي ولم تتوقف 
خريطة ابداعه عنــد هذا احلد بل 
عبــرت لتالمس العامليــة عندما 

واملهرجانات  املعــارض  ابهــر 
اعماله  اســتضافت  التي 

كاول  دعوته  ذلك  ودليل 
فنــان عراقي يشــارك 
فــي مهرجــان دولي 
آت  )ميامي  هو  كبير 
في  اقيم  الذي  فير( 
املتحدة  الواليــات 
،نحات   2013 عــام 
جــريء  معاصــر، 

الرؤى  لديــه  تتوالد 
سلسلة  في  واالفكار 

جميلــة  ، منتظمة
اشــكاال  ليســطرها 

ابداعا  تتكلم  ومجسمات 
وتعــزف القا ،هــو اليحتاج 
الــى تعريــف باعماله بعد 
رحلة االبداع هذه والتي لم 
تنســه جذوره املغروســة  
واالجداد  االهــل  ارض  في 
،وباالضافة  الرافدين  ،ارض 

الى متيزه وتفرده في صياغة 
االعمال املمزوجة بني الواقع 
بني  تتماوج  والتــي  واحللم 
الطني  انصياع  بعــد  يديه 

واملعــدن الناملــه التي 
يريد  كيفما  تشكلها 
البحراني  ضيفنا  فان 
جديدا  بابــا  طــرق 

عندمــا  لالبــداع 
كلــف بتصميم 

اخلليــج  كأس 
بــي  لعر ا

ة  لكــر

املعروفــة  القــدم 
بتصميــم  وتبعــه 
اخلاصــة  الــكأس 
اليد  كــرة  مبونديال 
استضافتها  والتي 
قطر عــام  2015..  
املســيرة  هــذه 
استفزتنا  الرائعة 
مبدعنا  للقــاء 
احمد  الكبيــر 
نــي  ا لبحر ا
رياضة  في 
ح  لصبا ا
اجلديــد  

ليحدثنــا عن عالقتــه بالرياضة 
ويجيب على سؤالنا االول :

*الى أي مــدى يقتــرب الفن من 
الرياضــة ؟هل من عالقة ما؟ هل 
الرياضــة ضروريــة للفنــان ؟أي 

رياضة حتب ومتارس؟
» شــخصياً أعتبــر الرياضه جزء 
أساســي ومهم جــداً في حياتي 
بالفن فأعتقد  الرياضه  أما عالقه 
أنها قرار شخصي للفنان فهناك 
الرياضه  يعتبرون  الفنانني من  من 
مكمله حلياتهم الفنيه من ناحيه 
بدنيه وذهنيه وأنا منهم بالتأكيد 
وهناك العكس من يعتبرونها نوع 
من ضياع الوقت مكتفني مبمارسه 

أبداعهم بعيد عنها وهذا شــيء 
الأحتمل حتى التفكير به ».

* انت مصمم كاس اخلليج وكأس 
مونديال اليد ورمبا هناك تصاميم 
رياضية اخرى ،ماهي قصتك مع 

تصميم الكؤوس الرياضية؟
» قــد تكــون الصدفــه هي من 
فرضت نفسها في البدايه عندما 
كنت أنفذ عمال كبيرا هو احللقات 
الدولي   خليفه  في ستاد  األوملبيه 
في الدوحه عــام 2005 صادف أن 
يكــون موعــد كأس خليجي 17 
في نفس الفتــره والبطوله بدون 
الســعوديه  منتخــب  ألن  كأس 
ومت  الســابقه  بالــكأس  أحتفظ 

بتصميــم كأس جديده  تكليفي 
احلدث  مــن  قريبــاً  كنــت  ألنني 
واحلمد هلل  والوقت ضيــق جــداً 
أســتطعت أن أقدم كأســا مميزا 
املســؤولني عن  أستحســان  نال 
البطولــه وكذلــك جماهير كره 
وبعدها  والعربيه  اخلليجيه  القدم 
توالت كثير من األجنازات احملليه في 
وميداليات  كؤوس  من  اخلليج  دول 
األبرز في حياتي  ألى احلدث  وصوالً 
وهو تصميــم كأس العالم لكره 
اليد في نســختها اجلديده 2015 
وبتكليــف من اللجنــه املنظمه 
واألحتاد الدولي لكــره اليد وأعتبر 
هذا املنجز هو تتويج ملسيرتي في 

تصميم الكؤوس الرياضيه ».

* هــل وضعــت مايرمــز للعراق 
عندما صممت كأس اخلليج؟

» بالتأكيــد بل ذهبــت ألكثر من 
ذلك وخاصــه أن اللجنه املنظمه 
طلبت مني أن أشير لعوده العراق 
التصميم ألن  اخلليج في  لبطوله 
البطولــه 17 كانت البطوله التي 
شهدت عوده العراق من جديد لها 
وكان اليشماغ العراقي حاضراً في 
التصميــم وهو غطاء الرأس الذي 
مييز أبناء العراق متحداً مع الغتره 
البيضاء التــي ميتاز بأرتداءها أبناء 

اخلليج و العراق كذلك ».

*  املرأة العراقيــة والرياضة، هل 
من عالقة بــن االثنــن ؟الى أي 

حد؟
» كنت سابقاً أجد حضوراً وأن كان 
العراقية  للمــرأه  ما  نوعا  بخجل 
الرياضه ولكن رغم ذاك  في عالم 
من  بعضاً  نشــاهد  كنــا  اخلجل 
األجنــازات للمــرأه العراقيه وكنا 
نتأمل خيراً في ذلــك ولكن اليوم 
وبــكل صراحه الأجــد أي حضور 
للمرأه العراقيه في الرياضه وهذا 
شيء مؤســف واألسباب معروفه 

ومعلومه للجميع ».

*  الكــرة العاملية ، ايــن انت من 
معمعــة ريال مدريد وبرشــلونة 
؟ام انــك مهتم برياضــة عاملية 

اخرى؟
» أنا من عشــاق كره القدم ومن 
ممارسيها لليوم رغم تقدم العمر 
رياضات  مارســت  أننــي  ورغم 
مختلفة اال ان كــرة القدم هي 
األســاس وبعدها كره الســلة، 
ريال  بني  للمنافسة  وبالنســبة 
مدريدي  فأنا  وبرشــلونه  مدريد 
عاشــق للملكــي منذ ســنني 
طويلــه، وأتابع اغلــب الدوريات 
األوربيــه ولكن ريــال مدريد هو 
األهــم بالنســبه لــي وكذلك 
ليفربول األنكليزي وأحترم كثيراً 

طريقه لعب برشلونه ».

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصدت العبــة املنتخب الوطني، 
عشــتار العزاوي، علــى امليدالية 
الفضية في بطولة العالم للعبة 
اجليوجيتســو املقامة منافساتها 
في مدينــة أبو ظبــي باإلمارات.. 
الثاني، بعد  واحتلت عشتار املركز 
فوزها على منافستها النمساوية، 
منافســتها  امــام  وخســارتها 

البولندية، لتحصد الفضة للعراق 
في البطولة.

وقالــت عشــتار فــي تصريحات 
صحفيــة إن »امليداليــة الفضية 
اهديهــا الــى الشــعب العراقي 
التحرير  ســاحة  في  واملتظاهرين 
وجميع محافظات العراق«، مبينة 
أنها »كانت تطمح حلصد امليدالية 
الذهبيــة، لكنها كانت تعاني من 

إصابة في اليد اثرت على أدائها في 
املواي تاي«.. وتألــف وفد املنتخب 
الوطني من: عشتار العزاوي العبة، 
مهند حسن العب، محمود ياسني 
العــب، محمد هــادي العب، علي 
احمد صباح العب، احســان فالح 
العب، ثائر جــواد مدرب.وانطلقت 
البطولة في صالة مبادلة أرينا في 
مدينة زايد الرياضية، مبشاركة ما 

يقرب 1500 العــب والعبة من 69 
دولة حول العالم، خالل الفترة من 

16 إلى 24 تشرين الثاني اجلاري.
واقيمــت البطولــة، بتنظيم من 
قبــل االحتاد الدولــي بالتعاون مع 
ألول  للجوجيتســو  اإلمارات  احتاد 
مرة بشــكل مجمع لكل الفئات 
وكل املراحــل الســنية في مكان 

واحد.

عشتار العزاوي تحصد فضي العالم للجيوجيتسو

وضعت بصمة عراقية في تصميمي لكأس الخليج العربي
النحات العراقي العالمي احمد البحراني :

كأس العالم لكرة اليدالنحات  احمد البحراني

الشبابي يتعادل أمام 
الكويت في تصفيات القارة

كركوك تطلق سباقات 
الموهبة بألعاب القوى

إرجاء دوري 
الصاالت الممتاز 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكتفى منتخبنا الشــبابي ونظيره الكويتي 
بالتعــادل بهــدف ملثله فــي مباراتهما التي 
أقيمت أمس، ضمن اجملموعة األولى للمرحلة 
الثانية من التصفيات املؤهلة لكأس آسيا في 

أوزبكستان 2020.
واحتفــظ بهــذا التعادل منتخــب الكويت 
بصــدارة اجملموعة مؤقتا بعدمــا رفع رصيده 
إلى 4 نقاط فيما حصد العراق أول نقطة في 
مباراته األولى.تقدم شــباب العراق عن طريق 
حسني زياد بالدقيقة 29، وأدرك األزرق الشاب 
التعادل عبر فهد جلوي 71.. ويلتقي منتخبنا 
الشــبابي في الساعة 3 من مســاء يوم غٍد 
الثالثاء نظيره الباكستاني في ثاني مبارياته، 
ثم يختتم رحلة التصفيات بلقاء فلســطني 

في التوقيت ذاته مساء يوم اخلميس املقبل.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
برعاية وزير الشــباب والرياضة الدكتور احمد 
رياض وحضور مستشار الوزارة د. علي سلمان 
ومعاون املديــر العام لدائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظات بوزارة الشــباب والرياضة د. ميثم 
حســني و مديــر قســم املوهبــة الرياضية 
فالــح عودة وعــدد من مســؤولي محافظة 
كركوك ، انطلقــت بطولة املواهب الرياضية 
بألعــاب القوى، مبشــاركة املراكــز الوطنية 
لرعاية املوهبــة الرياضية في بغداد وعدد من 

احملافظات وتستمر يومني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة الصاالت في احتــاد الكرة املركزي، 
تأجيل دوري الكرة املمتاز للصاالت الى اشعار 
اخر حتى اســتقرار الوضع العــام في البالد.. 
واصدر املكتــب االعالمي الحتاد الكــرة بيانا 
،حول االجتماع املهم الذي عقد برئاسة رئيس 
اللجنة غالــب الزاملي والذي خــرج بقرارت 
حاســمة تخص اللعبة ، وجاء فــي البيان » 
تأجيل الدوري العام الى اشعار اخر ، باالضافة 
الى صرف اجور احلكام للموسم املاضي خالل 
االســبوع املقبل ، مع مفاحتة وزارة الشــباب 
والرياضــة القامة معســكر تدريبي خارجي 
لهم ».واكد البيان على ضرورة » التنسيق مع 
االحتاد اآلســيوي على استالم معدات لتطوير 
اللعبة فــي البالد ، واقامــة دورات حتكيمية 
للحكام الشــباب واملبتدئــني ، لتحضيرهم 
للمواســم املقبلة في احملافاظات والعاصمة 

بغداد«.
يذكر ان احتاد الكرة كان اتخذ في وقت سابق 
قرارا يقضي بتأجيل الدوري املمتاز لكرة القدم 
الى اشعار اخر ، بسبب الظروف احلالية التي 

مير بها العراق.

الدوحة ـ وكاالت:
أكد أمــني عام االحتاد العراقي لكرة 
القدم "وكالة" طارق أحمد، أن ملفاً 
عراقياً سيتم تقدميه إلى احتاد كأس 
اســتضافة  لطلب  العربي  اخلليج 
النســخة املقبلة لكأس اخلليج – 
إلى أن رئيس  25، مشــيراً  خليجي 
االحتاد عبد اخلالق مسعود سيقدم 
اجتماع  خــالل  الرســمي  الطلب 
رؤســاء االحتادات اخلليجية – املؤمتر 
العام – املقرر عقــده ظهر يوم 28 
الشهر اجلاري بفندق الشيراتون في 

الدوحة.
وقال طارق أحمد العضو في املكتب 
التنفيذي الحتاد كأس اخلليج العربي 
ورئيس جلنة احلكام في خليجي 24، 
استضافة  تقدمي ملف  إنه "سيتم 
خليجي 25 من قبــل رئيس االحتاد 
العراقي عبد اخلالق مســعود خالل 
املؤمتــر العام املنوي عقــده يوم 28 
الشــهر اجلاري، وســتكون مدينة 
البصــرة مبنشــآتها اجلاهزة محور 
االســتضافة العراقيــة للحــدث 

اخلليجي حتى اآلن".
يبقى  وأضــاف ان "احلديث حاليــاً 
عن البصرة، لكــن رمبا تكون هناك 
مالعــب أخــرى فــي املســتقبل 
يتم طرحهــا أيضا فــي كربالء أو 
أربيــل، فالبصرة تتوافــر على كل 
اإلمكانيــات التــي جتعلهــا قادرة 
تتوافر  حيــث  االســتضافة،  على 

املدينة على ملعب رئيسي ومالعب 
أخرى، ولقد ســبق لألمناء العامني 
لالحتادات اخلليجيــة أن قاموا بزيارة 
تفتيشية للبصرة قبل عدة سنوات 
بغــرض التعرف علــى إمكانية أن 
اجلميع  وخرج  هناك،  البطولة  تقام 
بانطباعات جيــدة، ومنذ ذلك احلني 
املناسبات  عديد  البصرة  شــهدت 

من بطوالت تنافســية – كبطولة 
الصداقة الوديــة – ومباريات دولية 
للمنتخبات  ســواء  وودية  رسمية 
العراقيــة أو األنديــة، خالفاً إلى أن 
املدينــة تتوافر علــى ثمانية فنادق 
ومطار مرتبط بامللعب عبر جســر 

خاص".
إلى ذلك، وصل وفد املنتخب الوطني 
لكــرة القــدم، الى فنــدق اقامته 
خــالل منافســات بطولــة كأس 
اخلليج "خليجي 24" في العاصمة 
اسود  وفد  الدوحة.وتوجه  القطرية 
الرافديــن، الى فنــدق البطولة في 
السانت ريدجز، حيث سيمكث فيه 
حتى نهاية مشــاركته في بطولة 
كأس اخلليــج التي ســتنطلق يوم 
غٍد الثالثاء.وواصل املنتخب الوطني 
تدريباته في قطر لليوم الرابع على 
التوالي، حتضيراً ملباراته األولى امام 
قطر يــوم الثالثــاء املقبل.يذكر ان 
القرعة أوقعت العراق في مجموعة 
واالمارات  قطــر  منتخبــات  تضم 

واليمن.

بغداد  ـ حسين الشمري :
وصل امس وفد منتخبنا الوطني لكرة 
السلة على الكراســي الى العاصمة 
للمشــاركة في  بانكوك  التايلنديــة 
إلى  املؤهلة  االولية  اســيا  التصفيات 
باراملبياد اليابان للعام املقبل للمدة من 
٢٧ من الشــهر احلالي ولغاية السابع 
من الشــهر املقبل. وقال النائب األول 
في اللجنة الباراملبية ورئيس احتاد كرة 
الســلة على الكراســي خالد رشك 
على  السلة  لكرة  منتخبنا  سيخوض 
املؤهلة  االولية  التصفيات  الكراســي 
إلــى باراملبياد اليابان بعــد ان وضعته 
القرعة فــي اجملموعة االولى الى جانب 
منتخبــات الهنــد وماليزيــا وفيتنام 
وتايلنــد البلــد املنظــم فيما ضمت 
السعودية  منتخبات  الثانية  اجملموعة 
والصني تايبيه وافغانستان وكمبوديا و 
باكستان وسيتأهل من كل مجموعة 

صاحبي املركزيــن االول و الثاني خلوض 
مباريات ادوار التقاطع حيث ســيقابل 
اول اجملموعة االولى منافســه وصيف 
اجملموعة الثانية فيما ســيواجه بطل 
اجملموعــة الثانيــة منافســه وصيف 
يترشــح  وبعدها  االولــى  اجملموعــة 

الــى الــدور املقبل حيــث التصفيات 
النهائيــة البطــل والوصيــف خلوض 
مباريات التصفيات النهائية الى جانب 
واليابــان وكوريا  منتخبات اســتراليا 
اجلنوبية وايران والصــني وتايلند البلد 
املنظم وســتتأهل ثالث منتخبات من 

هذه التصفيات الــى باراملبياد طوكيو 
٢٠٢٠.  واضاف رشك ان الوفد العراقي 
ســيتألف من املتحدث رئيســاً للوفد 
ورافد عبد احلسني مدربا وكاظم هليل 
مدرباً مســاعداً اضافة الــى ١٢ العباً 
وهم رعد جاســم وثامــر مجيد واياد 
قاسم وعالء ستار وليث هاشم وسيف 
يوســف و احمد ناصر وعيسى رزاق و 
رضا وهاب وسجاد عبد الوهاب وحيدر 
عبد الواحد ومصطفى ســالم واشار 
رشــك الى ان حظوظ منتخبنا كبيرة 
جداً في اجتياز التصفيات االولية ومن 
ثم حجز مقعد في التصفيات النهائية 
لوضع قدم فــي بارملبياد طوكيو للعام 
املقبل وهذا طموحنا الذي نسعى الى 
حتقيقه من خالل ثقتنا الكبيرة باملالك 
التدريبــي والعبينا فــي حصد افضل 
النتائــج التي تؤهلنا حلجز موطئ قدم 

في بارملبياد طوكيو لعام ٢٠٢٠.

العراق يعلن جاهزية ملفه الستضافة »خليجي 25«

سلة الكراسي تدشن رحلة التصفيات المؤهلة إلى طوكيو 

اسود الرافدين يستقر في »السانت ريدجز«

تدريبات املنتخب الوطني

عشتار العزاوي.. تعزز رصيد األوسمة الدولية

سلة الكراسي



الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت املمثلة الســورية كندة علــوش أنها تغار 
أحياناً على زوجها املمثل املصري عمرو يوسف بسبب 
التعليقات اجلريئة التي يتلقاها من الفتيات والنساء 
وأثارت بهــذا التصريح الــذي أطلقته عبــر برنامج 
"معكم منــى الشــاذلي" عبر قنــاة CBC املصرية 
ضجــة عالية خاصًة مع انتقادها لـ"فتيات هذا الزمن 
املندفعــات واللواتي يتخطني احلــدود في التعبير عن 
إعجابهــن بتعابير تتخطى الصراحــة إلى الوقاحة"، 
وفيما أشــارت إلى أنها تتلقــى تعليقات مهذبة من 
املعجبــني بينمــا زوجهــا يتعرض للمعاكســة من 
النســاء، قالت: "الرجالة بتتعاكس أكتر من الستات 
شوفي البنات هتالقي بنات بقى بيعاكسوا معاكسة 

واضحة وصريحة ووقحة".

الصباح الجديد - وكاالت:
ميكن أن يتوقف ســريان الدم في جسم رواد الفضاء، 
بل وميكــن أن يعكس اجتاهه في األجــزاء العليا من 
أجســامهم وفًقا لتقرير صادم صادر عن علماء مركز 
 ،"Futurism" أبحاث "ناسا"، بحسب ما نشره موقع
ومــن املرجح أن يكــون لهذه الدراســة بعض اآلثار 
الرئيسة حول الرحالت الطويلة عبر الفضاء السحيق، 
حيث ما تزال هناك مساٍع لتحديد التأثيرات الدقيقة 
املترتبة على قضاء فترات طويلة في مجاالت اجلاذبية 
الصغرى، وتناولت دراســة مركز أبحاث ناســا نتائج 
اختبارات املوجات فوق الصوتية الدورية لـ11 من رواد 

الفضاء، الذين يعملون في محطة الفضاء الدولية.
وجاءت النتائج مثيرة للقلق بحسب الورقة البحثية 
 ،JAMA Network Open التي مت نشــرها في دوريــة
حيث إن ســريان الدم يتعرض إما ملا يشبه حالة ركود 
أو إنــه ينعكس اجتاهــه في الوريد الوداجي األيســر 
الداخلي وهو وعــاء دموي كبير علــى جانب الرقبة 
وذلك في حاالت 7 من أفراد الطاقم،  بينما اكتشفت 
االختبارات أيًضا حدوث جلطــة، أو جتلًطا جزئًيا، في 
حالتني مــن أعضاء الطاقم، بعــد انتهاء مهمتهم 

الفضائية وعودتهم إلى األرض.

كندة علوش ُتثير 
ضجة بتصريحها حول 

معاكسة النساء

رواد الفضاء عرضة لإلصابة 
بجلطات وتدفقات دموية غريبة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد - الصباح الجديد:
تلقــي الباحثــة واخلبيــرة االستشــارية 
الفرنسية انييس ليفالوا في املركز الثقافي 
الفرنســي اليــوم، محاضرة عــن مكانة 
العراق في السياسة الفرنسية في الشرق 

األوســط. وتأتي هذه احملاضرة ضمن حزمة 
محاضرات هيأ لها املركز ضمن انشــطته 
الكثيرة. يذكر ان ليفالوا مشاركة في إدارة 

اإلســالمي  العربي  العالم  مرصــد 
ملؤسســة  والســاحل 

ونائبة  باريس  في  االســتراتيجية  البحوث 
للبحوث  األوســط  الشــرق  رئيس معهد 
والدراســات ومتخصصــة فــي القضايا 
اجليوسياســية واجليواســتراتيجية فــي 

العالم العربي

محاضرة عن مكانة العراق في السياسة الفرنسية
اليوم في المركز الثقافي الفرنسي

سمير خليل
على انغام موسيقى التراث وفضاء عراقي 
مفتوح تبدأ احلكاية، ثالث نساء عراقيات 
مــن ثالثة ازمــان، ازمان موجعــة لكنها 
قلوب  ثالثة  النــار،  مرتبطة كسلســلة 
ملتاعــة تناجــي ثالثة احبــة طحنتهم 
احلروب وطحنت ارواح محبيهم، ال تواصل 
سوى سماعة الهاتف التي ال تأتي باخلبر 
املفرح، خبر اللقاء املؤطر بالشوق واللوعة، 
مناجــاة رائعة كأغاني العشــاق بانتظار 
احلبيب والــزوج واالبن، لكــن الهاتف لم 
يكن امينا في نقل رسائل االثير املنعشة 
للقلوب، لم ينقل انغــام الفرح بل اغاني 
الفقدان احلزينة، لكن النسوة املوجوعات 
الثــالث قررن خلع رداء االحــزان وااللتحاق 
بتظاهرات الشــباب احياء ألرواح احبتهن 
الذين ســاروا في الدرب نفسه ،  تلك هي 
ثيمة مســرحية "انتظــارات مرة" كتابة 
وتناص الفنانة املبدعة الدكتورة عواطف 
)الصوت االنساني(  نعيم عن مســرحية 
التــي احتضنهــا املعهد  جلــان كوكتو 
الفرنسي في العراق بالتعاون مع محترف 
بغداد املسرحي، تواصل مبدعتنا عواطف 
وتأصيل  لتأســيس  ونهجها  دابها  نعيم 
مســرح نســوي عراقي وتضيف في هذا 
العمل جتربة مضافة ألعمالها الســابقة 
في االطار نفسها ، حتدثنا نعيم عن فكرة 
العمــل وتقول : نقدم عرضــا عراقيا في 
املعهد الفرنســي الذي نقدم له الشكر 
ألنه فتح لنا ابوابه ووفر كل مانحتاج كي 
نقدم عمال يتضامن مع ســاحة التحرير 
وابطالها، العمل يتضامن وينتخي لشباب 
التحرير في ساحة التحرير، الركيزة االولى 
للعمل نــص للفنــان والكاتــب واخملرج 
الفرنســي جان كوكتو بعنــوان الصوت 
البشــري او الصوت االنســاني ، تناولت 
نص كوكتو واعــدت قراءته قراءة عراقية 
خالصة ابتــدأت باحلرب العراقية االيرانية 
ومحنة املــرأة العراقية خاللها وبعد ذلك 
العراقية  املــرأة  الى حرب اخلليج ومحنة 
ايضا وصــوال الى محنة جديــدة مازالت 
حتاصر العراق هي احلرب ضد الفساد وضد 
االســتبداد وضد نهب خيراته وثرواته مع 
اراد استعادة  الذي  الواعي  ثورة الشــباب 

وطن مخطوف ،هذه هي فكرة العمل".

لتأســيس مســرح  العمل  *تواصلــن 
نســوي عراقي، من أين تســتمدين هذه 

الثقة؟
"بنيت عالقات طيبة مع فنانات عراقيات 
مبدعات ليــس فقط من جيــل الرواد او 
اجليل الذي ســبقني اومن جيل الوسط، 
وامنا حتى مــن االجيال الشــابة، عندما 
قدمت مسرحية "سبايا بغداد" كنا تسع 
نسوة على خشبة املسرح، قبلها قدمت 
مسرحية "نساء لوركا" وقبلها مسرحية 
"بيت االحزان" وكلها تصب في الســياق 
نفسه ، دائما هناك نسوة مبدعات يعملن 
معي بثقة واحترام جلهودي واميانا مبا اقدم 
من عــروض مســرحية". وتضيف" نعم، 
انا عملت على تأســيس حضــور عراقي 
للمرأة في املســرح العراقــي، في عرضنا 
اليوم سنشاهد ثالثة من هؤالء الرائعات، 

شيماء جعفر من الشابات الرائعات ولها 
مســتقبل كبير، سوسن شكري الفنانة 
املعتقــة اجلميلة ابنة الدرامــا العراقية 
وســمر محمد التي ابدعــت واجادت في 
عديد االعمــال، نعم، هــو اختيار جميل 
ألنهن جميعا ينتمني الى املسرح العراقي 
وينتمني لتجربة ابداعية، يتميزن بااللتزام 
احترام  ثــم  والتعاون  والفهــم  واخللــق 
لطبيعــة التجربة، لذلك انا اســتطعت 
ان اؤســس نخبة طيبة ليس فقط على 
مســتوى النســاء وامنا حتى من الرجال 

والشباب في املسرح العراقي".

*إذاً، هل سنشــهد عمال آخــر من هذه 
االعمال؟

"نعم انا أهيئ لعمل جديــد، التجربة ال 
تنتهــي، عندما تنتهــي واتوقف معناها 

اني مت وانا اعتقد ان الفنان ال ميوت حتى 
عندما يتقاعد، الفنان عليه ان يعمل آلخر 
حلظات حياتــه مادام البلد في هذا االتون، 
مادام البلد في هــذه التحوالت والغليان، 
على الفنــان ان يكون واعيــا ألنه يحمل 
ضمير ناســه واهله وشعبه، يعبر عنهم 
وعــن اصواتهم وضمائرهم، انا اســتعد 
لتجربة اخــرى كي اتواصل فــي احلركة 

املسرحية العراقية ".
يذكر ان الطاقم الفني للعمل تألف من 
ضياء عابد للموسيقى واملؤثرات وعباس 
قاســم لإلضــاءة املســرحية ومحمد 
لإلضاءة وســالم  طه عبــد مســاعدا 
الســكيني مديرا للمســرح وايار عزيز 
لالزياء واالكسسوارات والدعاية واالعالم 
للمعهد الفرنسي في العراق ،واالشراف 

العام للفنان عزيز خيون.

مسرحية "انتظارات مرة ".. قلوب
 موجوعة تناجي أحبة طحنتهم الحروب

الكوميديا  جنــم  أعلــن 
املصريــة محمد هنيدي 
أنــه تعافى مــن عملية 
 5 اســتمرت  جراحيــة 
لــم  لكنــه  ســاعات، 
يكشــف عن طبيعتها، 
علــى  هنيــدي  ونشــر 
حسابه مبوقع "تويتر"،اول 
امس الســبت، صورة له 
اجلراحات،  قبل  ما  مبالبس 
يقول  بتعليق  مصحوبة 
فيه: "احلمــد هلل. صورة 
التــي  العمليــة  قبــل 
أجريتهــا منــذ 3 أيــام. 
5 ســاعات متواصلــة". 
صاحب  الفنــان  وأضاف 
الـ54 عامــا: "احلمد هلل 
بالســالمة".  تعافيــت 
لم  هنيــدي  أن  وبرغــم 

يتحــدث عن نوع اجلراحة 
فإن  لهــا،  خضع  التــي 
تقاريــر صحفية مصرية 
أشــارت إلى أن العملية 
دون  أجريــت في فكــه، 

مزيد من التفاصيل.
لتصوير  ويستعد هنيدي 
اسم  يحمل  جديد  فيلم 
"كينــغ ســايز"، الــذي 
تطغــى عليــه أعمــال 

الغرافيكس.

إليســا  النجمة  تّوجت   
الثــورة  فــي  نضالهــا 
"عم  بأغنية  اللبنانيــة 
ثور" التــي قدمتها دعما 
الشــعبية  لالنتفاضــة 
لعيد  وهدية  لبنــان  في 
هذه  والقت  اإلســتقالل 
األغنيــة التــي كتبــت 
كلماتها الشاعرة سهام 
الشعشاع وحلنها محمد 
ســريعاً  تفاعالً  رحيــم 
األكثر  املواضيع  لتتصدر 
تداوالً عبر موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر" حيث 

أعلنــت عنهــا إليســا 
حســابها  عبر  بتغريدٍة 
"وتا  كاتبــة:  الرســمي 
مــا وطننــا ينحني صار 
وأرفقت  ثوار!"  الشــعب 

التغريدة "#عم_ثور".

الفنــان  كشــف 
عن  جملــرد  املغربيســعد 
إذ  للجمهــور،  مفاجــأة 
نشر عبر صفحته اخلاصة 
على أحد مواقع التواصل 
له  صــورة  االجتماعــي 
التي  حفالته  إحــدى  من 
السابق  في  يحييها  كان 
قبل أن يواجه مشــكالت 
أبعدتــه عــن احلفــالت، 
وأشار في تعليقه إلى أنه 
سيعود قريباً إلى املسرح، 
وكتــب جملــرد: "ســعيد 
قريبا  بعودتــي  أحبائــي 
ســأوافيكم   , للخشبة 
اهلل  شــاء  ان  قريبــا 

بالتواريخ".
اجلدير ذكره ان آخر أعمال 

أغنية  هــي  جملرد  ســعد 
حققت  التــي  "ســالم" 
ونســب  كبيــرا  جناحــا 
على  عاليــة  مشــاهدة 
يوتيوب، اذ انها تخطت الـ 
23 مليون مشاهدة، كما 
انه حقق جناحا ســاحقا 
بأغنيــة "انســاي" الذي 
الفنان  برفقــة  قدمهــا 

املصري محمد رمضان.

محمد هنيدي

سعد لمجرد 

اليسا

أخبــارهــــــــــم

جانب من املسرحية

انييس ليفالوا

الصباح الجديد - وكاالت:
 تألقت الفنانة ديانا كرزون 
التي  حفالتهــا  بأولى 
أقيمــت فــي والية 

نيفادا بحضــورٍ اجلاليات العربية 
املتحدة  الواليــات  شــتى  مــن 
باقة مختلفة  األميركية وقدمت 
باللون  التــي متيزت  أغنياتها  من 

األردني والطربي وســط تصفيق 
مع  تفاعالً  ارتفــع  الذي  اجلمهور 
أغنيات التي أعادتهم أليام الزمن 

اجلميل.

ديانا كرزون تتألق بحفلها
 في والية نيفادا األميركية

الصباح الجديد - وكاالت:
بجثة  أميركية  امــرأة  احتفظت 
ملدة  منزلية  ثالجــة  داخل  زوجها 
عــام تقريًبا بعد وفاته خشــية، 
يثير  قــد  وذلــك لســبب غريب 
الشــفقة واألســى، ووجهت إلى 
باربــرا واترز، 67 عاًمــا من جوبلني 
األميركية  ميســوري  واليــة  في 
تهمة عدم التخلي عن اجلثة بعد 
اكتشــاف رفات زوجها بول بارتون 
من قبل الشــرطة في وقت سابق 
، علمــا بأنه  من الشــهر احلالي 
.2018 توفي في 30 كانــون االول 
أن  الشرطة  الشــهود  أحد  وأبلغ 
جثة بارتون كانت في الثالجة في 

غرفة نوم زوجته منذ وفاته بذلك 
التاريخ أي لنحو عام تقريبا.

حصلت  التي  للســجالت،  ووفقا 
عليها وكالة "أسوشــيتد برس"، 
ونشرها موقع "ديلي ميل"، أخبرت 
واتــرز الشــرطة أن بارتون أصيب 
مبــرض لــو غيريغ املعــروف أيًضا 
باســم  ALS والذي يسبب موت 
اخلاليا العصبية التي تسيطر على 
عدد مــن العضــالت، وقالت إنها 
احتفظت بجثته طوال تلك املدة، 
خشــية أن يقوم األطبــاء بفتح 

دماغه من أجل دراسة حالته.
أن  الســلطات  أكــدت  وبينمــا 
مخــاوف باربــرا لم يكــن لها أي 

أســاس يبررها، فقــد وجهت 
"التخلي  بشــأن  تهمة  إليها 
أن  والتــي ميكن  اجلثــة"،  عن 
تعاقب عليها بالســجن ملدة 

تصل إلى 4 سنوات.
بينمــا كشــف التقريــر أن 
األرملة كانت قد حتدثت مرارا 
عن خشيتها من "استخدام 
البحــث  ألغــراض  جثتــه 

العلمي، وذكرت أنها قبل وفاته 
في  صعوبة  تواجــه  كانــت 
لعالجه  طبيب  علــى  العثور 
بسبب خوفهما من اإلبالغ عن 

حالته الصحية، مما قد يؤدي إلى 
العبث بجثته بعد وفاته".

تحتفظ بجثة زوجها في ثالجة
 المنزل عامًا بعد وفاته

الصباح الجديد - وكاالت:
نفذت السلطات التركية إجراءات 
حجز على ممتلكات شــركة "بانا 
فيلم" اململوكة للممثل الشهير 
بلقب  املعروف  شاشــماز،  جناتي 
مسلســل  في  علمدار"  "بوالط 
"وادئ الذئــاب" وهــو ذاته منتج 
أفادت به  املسلسل، وبحسب ما 
وســائل اعالم تركية فأن شركة 
دعوى  رفعت  فاكتورينج"  "شكر 
حجــز على شــركة "بانا فيلم" 
بعدما عجــزت عن حتصيل مبلغ 
7 ماليــني و228 ألــف و195 ليرة 
بينهم  أشــخاص من  أربعة  من 
راجي شاشماز منتج مسلسالت 
"وادي الذئاب" و"قطاع الطرق لن 

يحكموا العالم".
ويواجــه املمثل الشــهير تهمة 
االحتيــال مــن خالل مشــاريع 
عقارية نفذتها شركته العقارية 
"فكرتبه"  في منطقة  "ســال" 
الثامن  وفي  إســطنبول،  مبدينة 
عشر من الشــهر اجلاري، نفذت 
اجلهات املعنية إجراء احلجز مببنى 

شــركة "بانا" لألفــالم مبنطقة 
مدان  ذاتها  والقضية  أســكودار 
فيهــا 13 آخرين وبلــغ عدد من 
 131 قدمــوا شــكاوي بحقهم 
شــخًصا، وعندما عجزت شركة 
شــكر فاكتورينج عــن حتصيل 
املبلغ تقدمت بدعوى حجز لتصدر 
الدائرة اخلامسة والعشرون إلدارة 
احلجز في إسطنبول قرارا باحلجز 
على ممتلكات 13 شخصا بينهم 
جناتي شاشــماز وفي هذا اإلطار 
نفذت اجلهات املعنية إجراء احلجز 

علــى 
شركة بانا 

التابعة  فيلم 
تــي  ل نجا

ز  شما شا
مبنطقة 

ر  ا أسكود
لــى  ا تتو ر و خبــا أ

عن أزمات اقتصادية تضرب 
واملصانــع  الشــركات 

تركيا  فــي  الكبــرى 
األخرى،  تلو  واحدة 

متأثــرة بضعف 
أمــام  الليــرة 

ت  لعمــال ا
األجنبية

السلطات التركية تحجز ممتلكات 
"علم دار" بطل "وادي الذئاب"

الصباح الجديد - وكاالت:
يطــرح طاقمــان من مالبــس بامتان 
الوحيدان  الزيان  بأنهما  وصفا  وروبني، 
الكامــالن اللــذان ارتداهمــا بطال 
املسلســل التلفزيوني الذي عرض 
في الســتينيات، للبيــع في مزاد 
لــوس اجنليس حيــث قرر  في 
أن  مالكهمــا 
بطال  يظــل 

قصــص 
لة  لطفو ا
املصــورة 
 ، معــا
رتــدى  وا
ن  ملمثال ا
م  د آ

ويست وبرت وارد طاقمي األزياء وهما 
ضمن مجموعــة تضم أكثر من 200 
قطعة ترجع لعصر الثقافة الشعبية 
فــي الســتينيات مطروحــة للبيع 
وجمعها األمريكــي جون أزاريان على 

مدى أكثر من ثالثني عاما.
وذكــرت دار بروفايلــز إن هســتوري 
للمزادات أنه مــن املتوقع أن يجلب 
ألفا و200   150 بــني  الطاقمان ما 
ألف دوالر فــي املزاد الذي يقام في 

17 كانون األول املقبل.
وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي 
املفضل  التلفزيوني  برنامجــه 
للبيع  سيعرضان  الطفولة  في 
معا، وأضاف ”ال أريد أن أفرقهما. 
إنهمــا الطاقمــان الوحيــدان 
األصليــان والكامالن في العالم. 

هناك أطقــم أخرى لكــن ينقصها 
بعض القطع وهناك قطع غير أصلية 
لكن التي أملكها أصلية 100 باملئة“.

تشمل القطع األخرى في املزاد سترات 
ارتداهــا ليونارد نيموي الذي جســد 
شخصية مستر سبوك ووليام شاتنر 
فــي شــخصية كابنت جيمــس تي. 
كيرك في مسلسل ”ســتار تريك: ذا 
ارتدته  الذي  والزي  سيريس“  أورجينال 
ليندا كارتر في مسلسل ”وندر وومن“ 
في الســبعينيات والطاقــم الوردي 
الشــهير في مسلســل ”آي درمي أوف 
جني“ والــذي يتوقع أن يباع مقابل ما 
يصل إلى 55 ألف دوالر، وميثل هذا املزاد 
نحــو 25 باملئة فقط مــن مجموعة 
أزاريان للثقافة الشــعبية التي تضم 

نحو 1500 قطعة.

أزياء باتمان وروبين للبيع في مزاد
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