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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالــف القــوى العراقية، 
اســتمرار  الثالثــاء،  أمــس 
مقاطعتــه جلســات مجلس 
النواب، ورهن عودته بسن قوانني 
أبرزها تعديل العفو العام وإنهاء 
العليا  الوطنية  الهيئــة  عمل 
)االجتثاث  والعدالة  للمساءلة 

التصريح األمني  سابقا( وإلغاء 
في املدن احملــررة، فيما دعا إلى 
عبد  عادل  احلكومة  رئيس  منح 
لتنفيذ  املناسبة  املهلة  املهدي 
التعديــل  وتقــدمي  برنامجــه 

الوزاري.
وقال النائب عن التحالف هيبت 
احللبوســي فــي تصريــح إلى 

"الصبــاح اجلديــد"، إن "قرارنا 
مجلس  جلســات  مبقاطعــة 
النواب ما زال مستمراً باستثناء 
جدول  يتضمــن  التــي  تلــك 
املصيرية  القوانــني  أعمالهــا 
التي تهــم الشــعب العراقي 

واملتظاهرين".
وأضــاف، أن "لقــاء جمعنا مع 

محمد  النــواب  مجلس  رئيس 
احللبوسي ملناقشة الظلم الذي 
تعاني منه احملافظات احملررة من 
قوانــني مهمــة وحصلنا على 
وعــد بأن يتــم طرحهــا على 
رؤســاء الكتل السياسية ومن 

ثم املضي باقرارها".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاد الالعب املتألق محمد قاسم 
منتخبنــا الوطني خلطف أول 3 
نقاط على حساب منتخب قطر 
في افتتــاح بطولة كأس اخلليج 
العربــي بالنســخة 24 التــي 
انطلقت امس في قطر، وسجل 
الالعــب محمد قاســم هدفي 
التفوق العراقي في شوط املباراة 
األول، مقابــل هــدف لقطر في 

الشوط الثاني عن طريق الالعب 
عبد العزيز حامت في الدقيقة 49.

املبــاراة اقيمــت أمــس ضمن 
اخلليج  كأس  بطولــة  افتتــاح 
التي   24 الـ  العربي بنســختها 
انطلقــت يوم امس فــي قطر، 
حضره  الذي  االفتتاحــي  احلفل 
امير قطر، متيم بن حمد، شــهد 

تقدمي فعاليات عدة.
تفصيالت ص11

القوى العراقية: مستمرون بمقاطعة البرلمان
لحين إلغاء االجتثاث وتعديل العفو

أسود الرافدين يخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي

 دعا إلى منح عبد المهدي فرصة لتنفيذ برنامجه وتقديم التعديل الوزاري

نيجيرفان بارزاني: أولوية اقليم كردستان اآلن
بناء عالقات قوية مع الحكومة االتحادية 

بغداد - الصباح الجديد:
افاد خبراء اقتصاديون، ان 15 مليار 
دوالر تستنزف ســنويا من اقتصاد 
البــالد عبر نافــذة قانونية تتمثل 
مبــزاد العملة في البنــك املركزي، 
وحتــت غطاء اســتيرادات القطاع 
اخلاص لتذهب الى جيوب املتنفذين 
وغســيل األموال، مشيرين الى ان 
البنك املركزي يبيع سنويا 50 مليار 
دوالر عبر هذا املزاد في حني يشكل 
معــدل االســتيرادات احلقيقيــة 

للقطاع اخلاص 35 مليار دوالر.  
وعلــى الرغم من اقــرار احلكومة 
ومجلس النواب بوجود فساد كبير 
في مــزاد العملة والتــي ادت الى 
اســتنزاف كبير للعملة الصعبة ، 
اال ان البنك املركزي ما زال مستمرا 
الذي  املــزاد  عبر  البيع  بعمليــات 
يجريــه يوميا لعدد مــن املصارف 

اخلاصة.
ووفقا لعدد مــن اخلبراء واخملتصني 
تتحصل  التــي  االرباح  هــذه  فان 
عليهــا هــذه املصارف مــن مزاد 
العملة يجعلها وهي التي تأسس 
البعض منها مــن دون تدقيق، في 
االجتاه للســوق وحتمل  غنى عــن 
اخملاطــر والقروض فــي اطار تقدمي 
اخلدمــة للمواطــن ، وبالتالي فان 
"ثقب  مبثابة  اصبــح  العملة  مزاد 
في خزينة الدولة بعلم السلطات 
العليا التي لم حترك ساكنا لتدارك 
خطره رغم التحذيرات املستمرة".

ويقــول اخلبيــر االقتصــادي عبد 
الرحمن املشــهداني فــي حديث 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد ان" 
%15 من مبيعــات البنك عبر املزاد 

مبينا  امــوال"،  كغســيل  تذهب 
ان "اللجنــة املاليــة واالقتصادية 
البرملانيــة حتدثت عــن ذلك وكل 
تتمكن  لــم  احلكومية  االجهــزة 

من ايقاف املزاد وظل مســتمرا في 
استنزاف العملة الصعبة الرتباطه 

بشخصيات سياسية كبيرة".
ويضيــف املشــهداني ان "معدل 

االســتيرادات احلقيقيــة للقطاع 
اخلــاص هو 35 مليار دوالر ســنويا 
اال ان ما يقــوم البنك ببيعه خالل 
 50 املزاد هو  الواحدة عبر  الســنة 

مليــار دوالر"، مبينا ان "الفســاد 
اصبح واضحا حتــى لدى االجهزة 
الرقابية اال ان قوة ونفوذ االشخاص 
هي  املصارف  مبؤسسات  املتنفذين 
اكبر من احملاسبة وهو مستمر في 
ذلــك على الرغم مــن تقنينه في 

السنوات السابقة". 
ضرغام  االقتصــادي  اخلبير  ويقول 
محمــد علــي ان "املــزاد الذي مت 
تاسيســه عام 2004 انشئ بهدف 
عــدم حصول احتــكار للدوالر من 
جهــه ولشــراء الدينــار العراقي 
التضخم  ومنع  املوازنــة  لتغطية 
من جهه اخرى وكانت اداة لضبط 
ســعر الصرف اال ان فــرق القيمة 
بني البيع النقدي واحلواالت شــكل 
هامش ربح للمصارف املشــتركة 
في املزاد وعدد محدود من الشركات 
ما ادى الى تهريــب كميات كبيرة 

من الدوالرات".
وتابــع ان "املزاد اصبــح ممرا للربح 
بدال من الصيرفة احلقيقية واصبح 
ممرا خلروج الدوالر باذونات اســتيراد 
التدقيق  واليجري  شيئا  تستورد  ال 
حول السلع املشــتراة مقابل هذه 
التحويالت ما شكل ممرا للفاسدين 
البالد  خــارج  اموالهــم  الخــراج 
اعتماد  وعــدم  قانونية  بطريقــة 
املتبعة  املســتندية  االعتمــادات 
فــي العالم لتغطيــة الصفقات 

التجارية..
تفصيالت ص8

 اقتصاديون: مزاد البنك المركزي للعملة يؤمن
15 مليار دوالر لجيوب المتنفذين وغسيل األموال 

الرتباطه بشخصيات سياسية كبيرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النصر  ائتالف  عن  النائبة  اتهمت 
الثالثاء  امس  ندى شــاكر جودت 
“سياســيني فاســدين” مبحاولة 
عبر  التظاهــرات  موجــة  ركوب 
ليغطوا  ميلكونها  اعالم  وســائل 
بها,  متورطني  ملفات فساد  على 
مشيرة الى ان القضاء العراقي لن 

يغفل عن أي ملف فساد.
وقالت جودت في تصريح  اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن “الشعب 
حتمل  ذاكرته  مازالــت  العراقــي 
صــورة اســتجواب وزيــر الدفاع 
والسجال  العبيدي  خالد  السابق 
الــذي دار بينه وبني النائب محمد 
الكربولــي بشــان فضــح األول 
لألخير مبحاوالت ابتزازه لالستحواذ 
على عقود تقدر مبئات املاليني من 

الدوالرات”.
مــن  “العديــد  ان  وأضافــت 
السياسني الفاسدين ممن ميلكون 
دخلوا على  مرئية  اعالم  وســائل 
خط التظاهــرات للتغطية على 
باالصل جزء من  فســادهم وهم 
استشرى بشكل  الذي  الفســاد 
املاضية”،  العقــود  خالل  واســع 
مؤكدة أن “القضاء العراقي سوف 
لن يغفــل باملســتقبل أي ملف 
اقنعة  لبوس  حاولوا  فساد مهما 

توحي بانهم داعمني لإلصالح”.
جتــدر اإلشــارة إلى أن عــددا من 
السياســيني حاولوا خالل الفترة 
املاضية “ركوب موجة التظاهرات” 
األوضــاع عبر  تأجيج  من خــالل 
وســائل اإلعالم والفضائيات التي 

متولها احزابهم. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعت هيئة التقاعــد العامة امس 
ورثتهــم  او  املتقاعديــن  الثالثــاء 
الشــخصية  بياناتهم  حتديث  الى 

والوظيفية.
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه ان "على 
جميــع املتقاعدين ) داخل العراق او 
خارجــه ( او ورثتهم ممــن يتقاضون 
الراتــب التقاعــدي إلــى حتديــث 

والوظيفية  الشــخصية  بياناتهم 
http:// وذلك مــن خــالل الرابــط

 ."pension-app.com

واضافت الهيئة ان "ذلك جاء لغرض 
الســجالت  حتديث  إجراءات  إكمال 
الهيئة  تقــوم  حيث  التقاعديــة، 
بحملــة ادامة البيانات اســتعداداً 
إلجراءات شــهادة احلياة الســنوية 
التي تطبق بداية العام املقبل ٢٠٢٠ 
ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".

نائبة بالنصر: سياسيون فاسدون 
يحاولون ركوب موجة التظاهرات 

هيئة التقاعد تدعو المتقاعدين 
او ورثتهم الى تحديث بياناتهم 

لتضمينها شهادة الحياة

تطبق بداية العام المقبل

a

متابعة - الصباح الجديد:
نفى مصدر مسؤول في وزارة 
اخلارجية الكويتية امس، إبالغ 
إيران مبوافقتهــا على مبادرة 
اإليراني  الرئيــس  اقترحهــا 
أطلق  والتي  روحاني  حســن 
عليها "مبادرة هرمز للسالم".
لصحيفــة  املصــدر  وأكــد 
أن  الكويتيــة،  "اجلريــدة" 
قائمة،  التــزال  "املشــاورات 
وأنه لــم يتبلور موقف محدد 
من هذه املبــادرة، مرجحاً الرد 
النهائــي عليها فــي القمة 
كانون  في  بالرياض  اخلليجية 

األول املقبل".
وكان املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية عباس موســوي قال 
أمس االول اإلثنني، أن ثالث دول 
املبادرة،  بتلك  رحبت  إقليمية 

برســائل مكتوبة على  وردت 
دعوة روحاني.

الرئاســة  في  مصــدر  وكان 
اإليرانية أكــد للصحيفة، أن 
الكويت "وافقت" على املبادرة 

تســلمها  من  أســبوع  بعد 
روحانــي، مضيفــاً  رســالة 
أن قطــر أبلغت طهــران في 
مبوافقتها،  املاضي  األســبوع 
في وقت قال مسؤول عسكري 

إن  االثنني  األول  امس  أمريكي 
قطر والكويت أبلغتا الواليات 
املتحدة إنهما ستنضمان إلى 
حتالف بحري تشــكل بقيادة 
أمريكا ردا على سلســلة من 

الهجمات على ناقالت نفط.
وتشــكل التحالــف البحري 
بعد سلســلة من الهجمات 
هــذا العام التــي زادت خطر 
تعطيل إمــدادات النفط من 
اخلليج التي يتم شحنها عبر 

مضيق هرمز.
جــون  الكولونيــل  وقــال 
كونكلني رئيــس هيئة أركان 
التحالــف إن "قطر والكويت 
بأنهمــا  بالفعــل  أبلغتنــا 
ســتنضمان ومن ثــم فاألمر 

مسألة وقت".
تتمة ص2

تقريـر
بعد تصريح عباس موسوي بموافقة ثالث دول إقليمية

قطر والكويت تنضمان الى التحالف البحري بقيادة أميركا 
واألخيرة  تنفي الموافقة على مبادرة روحاني "هرمز السالم" 

ناقلة طيارات أميركية في مياه اخلليج "ارشيف"
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بغداد – اشتباك مسلح 

ذكــر مصدر امني فــي مديرية الدفاع 
املدنــي امــس الثالثاء اصابــة ضابط 
و10 منتســبني بعد تعرضهم لقنابل 

املولوتوف بشارع الرشيد.
وقال املصــدر ان »فرق الدفــاع املدني 
واثنــاء محاولتها اخمــاد احلرائق التي 
اندلعــت في حافظ القاضي وشــارع 
الرشــيد وســط بغداد، تعرضت الى 
هجــوم بقنابل املولوتوف مــا ادى الى 
اصابة ضابط و10 منتسبني« ، مضيفا 
انه »مت نقل املصابني الى مستشــفى 

قريب لتلقي العالج«.

ديالى – استهداف عجلة عسكرية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء اســتهداف عجلة 

عســكرية في ناحية بهرز اسفرت عن 
اصابة آمر ســرية وثالثة جنود بانفجار 

عبوة جنوبي قضاء بعقوبة.
وقال املصدر إن »عبوة ناسفة انفجرت 
لناحية  التابعــة  اخلوالص  قريــة  في 
بهرز جنوب بعقوبة استهدفت عجلة 
»انفجــار  أن  ، مضيفــا  عســكرية« 
العجلة ادى الى جرح امر ســرية برتبة 
مقدم وثالثة جنــود من اجليش بجروح 
مستشــفى  الى  نقلهم  ومت  متفاوتة 

لتلقي العالج«.

كركوك – عملية دهم 
شــرطة  في  امني  مصــدر  كشــف 
محافظة كركــوك امــس الثالثاء ان 
قوة مشتركة عثرت على سبع عبوات 
ناســفة وقنابــر هــاون بعملية دهم 

وتفتيش جنوب كركوك.

وذكر املصدر االمني ان »قوة مشتركة 
نفــذت فجر يــوم امــس عملية دهم 
وتفتيش في عدة قرى جنوبي كركوك  
اســفرت عن العثور على سبع عبوات 

ناسفة وعدد من قنابر الهاون«.

االنبار – ضبط عتاد 
اعلن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امــس الثالثــاء ضبط كــدس للعتاد 
يحتــوي على مواد متفجــرة وصاروخ 

محلي الصنع غربي االنبار.
وذكــر املصــدر ان »مفــارز مديريــة 
الطاقــة  شــرطة  اســتخبارات 
)استخبارات شــرطة كهرباء الغربية( 
العاملــة ضمن وكالة االســتخبارات 
في وزارة الداخلية وأثناء إجراء املســح 
امليدانــي فــي قرية اخلســفة بقضاء 
عنه، تعثر على كدس للعتاد احتوى، ٥ 

عبوات ناسفة نوع جليكانات بداخلها 
مــادة C4 وقنبرة هــاون عيار ١٢٠ ملم 
»مت  ان  محلي«.وأوضحــت  وصــاروخ 
التعامل مع املــواد املضبوطة أصوليا 

من قبل اجلهد الهندسي«

النجف – ممارسة امنية 
أفــاد مصــدر اعالمــي في شــرطة 
أن  الثالثاء  امــس  النجــف  محافظة 
مفــرزة من مكافحة اجــرام احملافظة 
القت القبض علــى ١٤ مطلوبا خالل 

ممارسة أمنية اجرتها فجرا.
وقــال املصــدر إن مكافحــة اجــرام 
أمنية في  النجــف نفــذت ممارســة 
األقضية والنواحي بإشراف مدير قسم 
املكافحة العميد ادهم مكاوي كاظم 
موضحا ان العملية نفذت للبحث عن 
وأسفرت  املكاتب  املطلوبني في جميع 

عن القاء القبض على ١٤ مطلوبا على 
وفق مواد قانونيــة مختلفة، مبينة أن 
عليهم  القبض  القي  الذين  املطلوبني 
مت إحالتهم الى اجلهات اخملتصة لينالوا 

جزاءهم العادل. 

كربالء – عملية تفتيش 
اكــد مصدر امني في شــرطة كربالء 
واملنشآت امس الثالثاء ان مفرزة امنية 
عثرت على رمانة يدوية هجوميه جاهزة 
لالنفجار مع ســبعة قناني حارقة في 
احدى ازقة  حي البلدية وسط املدينة.

وذكر املصــدر ان احد مفــارز املديرية 
رمانة هجوميــة جاهزة  علــى  عثرت 
للتفجيــر اضافة الــى 7 قناني حارقه 
مع معداتها في اثناء تفتيش أفرع حي 
البلدية ، مشــيرة إلــى ان هذا العمل 
االرهابــي الــذي تود بعــض العناصر 

املندسة من خالله ازهاق االرواح اآلمنة 
بيد من  والتي ســترد  االمنية  للقوات 

حديد.

ذي قار – انفجار ناسفة 
في شــرطة  أمني  كشــف مصــدر 
محافظة ذي قار امس الثالثاء أن عبوة 
ناسفة استهدفت منزل احد القياديني 

في تنظيم سرايا السالم.
وذكر املصدر أن » عبوة ناسفة انفجرت 
فــي احلي العســكري بقضاء ســوق 
الشــيوخ جنوبــي محافظــة ذي قار 
مســتهدفة منزل احــد القيادين في 
ســرايا الســالم« ، مبينا أن » األجهزة 
وقامت  احلادث  مــكان  األمنية طوقت 
باالجــراءات املطلوبــة بفتــح حتقيق 

ملعرفة مالبساته .

نينوى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امس الثالثاء اعتقال ثالثة ارهابيني من 
داعش احدهم كان يعمل مبا يســمى 

باحلسبة في املوصل,
وقال املصــدر ان »فوج ســوات التابع 
لقيــادة شــرطة نينــوى وبنــاًء على 
معلومــات اســتخبارية دقيقة يقوم 
بتنفيذ عملية امنيــة متكنت خاللها 
من القاء القبض على ثالثة عناصر من 
كان  احدهم  االرهابية  داعش  عصابات 
يعمل فيما يســمى باحلسبة والبقية 
كانا يعمالن بصفة مقاتل فيما يسمى 
بديوان اجلند خالل فترة سيطرة داعش 
على مدينة املوصل« ، مضيفة انه »مت 
املوصل  القبض عليهم فــي منطقة 
اجلديدة وحــي العامل في اجلانب االمين 

ملدينة املوصل«.

اصابة ضابط و10 منتسبين بقنابل المولوتوف وسط بغداد * استهداف عجلة عسكرية بعبوة ناسفة جنوبي بعقوبة 
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الملف األمني

القوى العراقية: مستمرون 
مبقاطعة البرملان حلني إلغاء 

االجتثاث وتعديل العفو
“السعي  أن  إلى  احللبوسي،  وأشار 
من  ســيكون  املقبلة  املرحلة  في 
أجل تشــريع قوانني تضمن عودة 
النازحني إلى ديارهم، وتعديل قانون 
تعويض املتضرريــن من العمليات 

العسكرية”.
وكشــف، عن “جهود لسن تعديل 
العــام كوننا على  قانون العفــو 
قناعــة بــأن %80 من الســجناء 
واملوقوفــني انتزعــت اعترافاتهم 
باإلكراه وهــم مظلومون، ومن ثم 
يجب إعادة محاكمتهم في أجواء 
قضائية مناسبة على وفق ما اقره 
القانون العراقي واملواثيق الدولية”.
“موضوع  أن  إلى  احللبوسي،  ولفت 
هيئة املســاءلة والعدالة كان من 

خالل  وإلغائها  حســمه  املفترض 
الدورة البرملانية السابقة بعد إقرار 
قانون جترمي البعث، واليوم سنفعل 
هذا امللــف مجدداً من أجل حتويله 
إلى اجلهــات القضائية حملاســبة 
النظام  فــي  اجلرائــم  مرتكبــي 

السابق دون غيرهم”.
“اســتمرار  لـ  أســفه  وأعرب عن 
التصريح  موضــوع  فــي  املعاناة 
األمني في احملافظــات احملررة، وقد 
خاطبنا رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي بكتاب رســمي موقع 
من ســتني نائباً من أجل إلغاء هذا 

التصريح”.
“التصريــح  أن  احللبوســي،  ورأى 
املواطنني  حليــاة  معرقــالً  أصبح 
اليومية فال يســتطيع شــخص 
بيــع عجلــة أو عقــار أو احلصول 
األصولية  املستمســكات  علــى 

مــن دون احلصول عليه من اجلهات 
الرسمية”.

وحتدث القيــادي في حتالف القوى، 
النواب  عن “ضغــط يتعرض لــه 
املناطق احملررة كون ســكانها  في 
ينتقدونهم بأنهم عجزوا عن إلغاء 
التصريح األمني الذي ميثل انتقائية 
العراقيني  القوانني بني  في تطبيق 
من محافظة إلى محافظة أخرى”.
وخلــص احللبوســي بالقــول، إن 
“عودتنــا إلــى جلســات مجلس 
تلك  بتحقيق  مرتبطــة  النــواب 
املطالب والتي تعتبر ابسط حقوق 
املكــون الذي منثله في الســلطة 

التشريعية”.
النائب اآلخر عن  أفــاد  من جانبه، 
بأن “حتقيق  الغامن،  التحالف صفاء 
مطالب احملافظات احملررة أمر ضروري 
كــون ســكانها ميثلون شــريحة 

مهمة من الشعب العراقي”.
وأضــاف الغــامن، في حديــث إلى 
“القــوى  أن  اجلديــد”،  “الصبــاح 
السياسية جميعها تنتظر بترقب 
لعمليــة التعديل احلكومي والذي 
بحســب املعلومات سوف يشمل 

عددا كبيرا من الوزارات”.
ونّوه، إلى أن “املسؤولية األولى في 
من  تأتي  املواطنني  مطالب  حتقيق 
مجلس النــواب الذي عليه أن يقر 
القوانــني التي تصــب في خدمة 

الشارع”.
ومضــى الغامن، إلــى إن “حكومة 
عبــد املهدي لم متر عليها ســوى 
وال ميكــن حتميلها  واحدة  ســنة 
جميع السابقة إمنا التعاون معها 
مــن أجل تصحيح املســار وإعادة 
ثقة املواطن العراقي بالســلطات 
االحتادية، وأن يتــم االلتزام باآلماد 

التــي مت اإلعالن عنها ســابقاً في 
تنفيذ البرنامج الوزاري”.

يشار إلى أن حتالف القوى العراقية 
األســبوع  بداية  أعلن  قــد  كانت 
اجلاري مقاطعته جلسات مجلس 
النــواب احتجاجاً علــى ما اعده 
ظلمــا تعانــي منه املــدن احملررة، 
بالتزامــن مع تظاهرات  يأتي ذلك 
محافظات  تشــهدها  شــعبية 
عــدة للمطالبة بإصــالح النظام 
الفساد  على  والقضاء  السياسي 

واحملاصصة.

قطر والكويت تنضمان الى 
التحالف البحري بقيادة أميركا 

واألخيرة  تنفي املوافقة على 
مبادرة روحاني “هرمز السالم” 

املتوقــع أن تقدم  وذكــر أن مــن 
وقال  دوريات.  وزوارق  أفرادا  الدولتان 

إن الواليات املتحدة أجرت محادثات 
مع كندا بشأن االنضمام للمبادرة. 
التصريحات  بهذه  وأدلى كونكلني 
خالل رحلة للشــرق األوسط يقوم 
املشتركة  األركان  رئيس هيئة  بها 
اجلنرال مارك ميلــي. ووصل ميلي 

السعودية امس األول االثنني.
ولم يتلق التحالف حتى اآلن سوى 
اســتجابة فاترة ولــم ينضم له 
سوى ألبانيا وأســتراليا والبحرين 

والسعودية واإلمارات وبريطانيا.
وفــي الوقت ذاته، تتصدر فرنســا 
مســتقلة  أوروبية  بقيادة  مهمة 
عن املبادرة البحريــة التي تقودها 
واشــنطن، والتي خشــيت بعض 
الــدول األوروبية أن تــؤدي لتفاقم 

التوتر بني الواليات املتحدة وإيران.
وقال كونكلني “على حد علمي. لم 
ينضم أحد للتحالف )الفرنســي( 

بعــد وهــم يحاولون منــذ فترة 
لكنهم لم يحققوا جناحا”.

وفي األسبوع املاضي أفرجت حركة 
مع  املتحالفة  اليمنيــة  احلوثــي 
إيران عن ثالث ســفن و16 شخصا 
احتجزتهم في البحر حول اليمن. 
عنها،  املفــرج  الســفن  بني  ومن 
كانت واحدة ترفع علم السعودية.

وقال كونكلني إن التحالف شاهد 
الواقعة لكن السفينة السعودية 
املياه  بالفعــل  دخلت  قــد  كانت 
اليمنية ولم يكــن هناك ما ميكن 

فعله بناء على القانون الدولي.
وجــرى إبعــاد قــوات احلوثي من 
معظم ساحل اليمن خالل الصراع 
لكنها ال تزال تسيطر على مدينة 
احلديــدة حيث يوجــد أكبر ميناء 
مينــي على البحــر األحمر وقاعدة 

احلركة البحرية.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني، ان االولوية امللحة االن لشعب 
العالقة  بتطبيع  تتمثل  كردســتان 
وبنــاء عالقات متزنة مــع احلكومة 
االحتاديــة باجتــاه ضمــان احلقــوق 

الدستورية لشعب كردستان.
واشــار الى انه يعمــل على حتقيق 
التوافق بني القوى والسياسية على 
توحيــد املوقف الكردي فــي بغداد 
وانشاء حتالف كردستاني في بغداد، 
الكردي على صعيد  التشرذم  وانهاء 

العراق.
واشــار الى ان العالقــات بني بغداد 
واربيل اخذت منحا ايجابياً وســيزور 
فد حكومة اقليم كردستان املفاوض 
العاصمــة بغداد االســبوع املقبل، 
احلكومة  مــع  اتفاق  الــى  للتوصل 
االحتادية في ملــف النفط وامليزانية 

كبداية وامللفات االخرة الحقاً.
ومن ناحية اخــرى نحن على تواصل 
لتخطي  ملســاعدتهم  بغــداد  مع 
االوضــاع الصعبــة التــي ميــر بها 
اقليم  ان  هــي  والرســالة  العراقي 
كردســتان داعم للعراق للخروج من 

االوضاع الصعبة التي يواجهها.
وطمأن بارزانــي املواطنني في اقليم 
كردســتان بــان االوضــاع الصعبة 
واالزمات قد انتهــت وانا متفائل بان 
املواطنني  ينتظر  افضل  مســتقبل 

في كردستان. 
وحول وقف الكرد من املطالبة باجراء 
تعديالت على الدستور العراقي جدد 
تعديالت  أليــة  الكرد  دعــم  بارزاني 
تصب فــي صالح خدمة الشــعب 
العراقي وحتسني اوضاعه املعيشية، 
انهاء املشــكالت واالزمــات التي مير 

بها.
وكان رئيس االقليم نيجيرفان بارزاني 
السليمانية  الى محافظة  قد وصل 

صبــاح امس الثالثــاء برفقة نائبيه 
جعفر شــيخ مصطفى ومصطفى 
سيد قادر، ملناقشة عدد من امللفات 
وفي مقدمتها  املهمة  السياســية 
بني  العالقــات  لتطبيــع  الســعي 
االحتاد الوطني وحركة التغيير، التي 
الشــد  توترا ومرحلة من  شــهدت 
واجلــذب، عقب االنتخابــات االخيرة 
التي افــرزت واقعاً جديدا في موازين 
القوى باالقليــم، تراجعت على اثره 
حركــة التغيير الى املرتبــة الثالثة 
فــي ترتيب االحــزاب الكردية، عقب 
حصولهــا علــى 12 مقعــدا فــي 

انتخابــات برملان كردســتان، واحتل 
االحتــاد الوطني مكانهــا بحصوله 

على 21 مقعدا.
وقــال مصــدر سياســي مطلع ان 
بارزانــي وفي مســٍع منــه لتوحيد 
البيت الكردي وانهاء التشــرذم الذي 
تشهده العالقة بني االحزاب والقوى 
الذي عانى  التفرد  السياسية، عقب 
منه االقليم خالل السنوات املاضية 
في  السليمانية،  زيارة محافظة  قرر 
زيارة هي االولى من نوعها منذ توليه 

منصب رئيس االقليم.
واوضــح املصدر في تصريح للصباح 

اجلديــد، ان بارزاني يحمل في جعبته 
عــددا مــن امللفــات ناقشــها مع 
االحتاد الوطني وحركــة التغيير في 
مقدمتهــا حتقيق االجمــاع الكردي 
حيال وضع الكرد في العراق واجلهود 
االقليم،  املبذولة من قبــل حكومة 
للتوصل الى اتفاق حول ملف النفط 
واملســائل العالقــة مــع احلكومة 

االحتادية.
واشار الى ان التطورات االخيرة التي 
شهدها العراق املتمثلة بالتظاهرات 
الشــعبية ومطالب بعــض القوى 
تعديالت  واجراء  احلكم  نظام  بتغيير 

الكرد من  الدســتور، ومخاوف  على 
ان ال تأتــي هذه التعديالت مبا يضمن 
حقوق الكرد في مســتقبل العراق، 
كانت احدى اهم احملاور التي ناقشها 
وحركة  االحتــاد  االقليــم مع  رئيس 

التغيير.
بدوره بني دلشاد شــهاب مستشار 
رئاســة اقليم كردســتان في مؤمتر 
صحفي عقــده عقب اجتماع رئيس 
السياســي  املكتب  االقليــم مــع 
الرئيس  الهدف  ان  الوطنــي،  لالحتاد 
من زيارة رئيس االقليم ووفد رئاســة 
السياســية  الــى االطراف  االقليم 

في  يكمن  الســليمانية،  مبحافظة 
حتقيق التعاون والتنســيق والوحدة 
فــي املوقف بــني القــوى واالحزاب 

السياسية في االقليم.
واضــاف شــهاب، ان اغلــب القوى 
واالحزاب السياســية شــاركت في 
االجتماعات السابقة لرئيس االقليم 
ومتكنــت مــن ان تخطــو خطوات 
الكردي  البيت  توحيــد  باجتاه  كبيرة 
وحتقيق التطبيع بني القوى واالحزاب 
املباحثات  واســتمرار  السياســية، 
مشــيرا  االمكانات،  توحيــد  باجتاه 
الى ان تطبيــع العالقة داخل البيت 

الكــردي لقى جتاوبا مــن قبل االحتاد 
الوطني وحركة التغيير املشــاركان 

في حكومة االقليم.
وفي مــا يخص معاجلة املشــكالت 
العالقــة بــني اقليــم كردســتان 
واحلكومة االحتادية اكد شــهاب، ان 
السياســية  واالحزاب  القوى  جميع 
ينبغــي ان تكــون موحــدة متفقة 
علــى دعم عملية حتســني العالقة 
والنهوض بها بــني حكومة االقليم 
واحلكومــة االحتاديــة، وضمان وحدة 
الكلمة واملوقــف الكردي مبا يضمن 
على  كردســتان  شــعب  حصــول 
ميزانية ومســتحقاته من احلكومة 

االحتادية.
كما اكــد ضرورة ان يدعــم اجلميع 
عملية توثيــق العالقة بــني اقليم 
كردســتان واحلكومــة االحتادية من 
ناحية امليزانية ومســتحقات اقليم 
حقوق  علــى  والتأكيد  كردســتان، 
الكرد في العملية السياســية في 

العراق.
واوضح املصدر السياســي، ان رئيس 
االقليم نيجيرفان بارزاني قدم لالحتاد 
التغيير  مشــروعاً  الوطني وحركة 
وتشكيل حتالف كردستاني  لتوحيد 
في بغــداد يجمع القــوى واالحزاب 
ومطالب  رايــة  السياســية حتــت 

موحدة.     
واضــاف املصــدر، ان رئيس حكومة 
بارزاني، ســيزور  االقليــم مســرور 
االيام  الســليمانية خالل  محافظة 
القليلــة املقبلة برفقــة نائبه قباد 
طالبانــي لتفقد عدد من املشــاريع 
في  املتلكئــة  واخلدميــة  االداريــة 

احملافظة.
واضــاف ان رئيس حكومــة االقليم 
مسرور بارزاني، الذي لم يزور محافظة 
السليمانية منذ توليه املنصب بداية 
العام احلالي سيصطحب ايضا عددا 
من الوزراء للتباحث حول تنفيذ عدد 

من املشاريع اخلدمية للمحافظة. 

نيجيرفان بارزاني: أولوية اقليم كردستان اآلن
بناء عالقات قوية مع الحكومة االتحادية 

طالب بتشكيل تحالف كردستاني في بغداد

نيجيرفان بارزاني

العالقات بين بغداد 
واربيل اخذت منحا 
ايجابيًا وسيزور 
فد حكومة اقليم 
كردستان المفاوض 
العاصمة بغداد 
االسبوع المقبل، 
للتوصل الى اتفاق مع 
الحكومة االتحادية 
في ملف النفط 
والميزانية كبداية 
والملفات االخرة الحقًا

بغداد - الصباح الجديد:
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية 
حســني العقابي، أمس الثالثاء، أن 
مســودة مشــروع قانون انتخابات 
خطوات  يتضمن  النــواب  مجلس 
متقدمــة عن القوانني الســابقة، 
وفيما عد أنها تتناسب مع مطالب 
املتظاهرين، أعلــن نواب من حتالف 
لتضمني  تواقيع  جمعهم  سائرون، 
فقرة تعــدد الدوائر االنتخابية وفوز 

املرشــح األعلى أصواتــاً في قانون 
انتخابات البرملان

وقال العقابــي في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديــد، إن "احلديث 
انتخابات  بقانون  نقاط خالفية  عن 
مجلــس النواب هو حديث ســابق 
ألوانه، ألننا بطور املناقشة للقانون 
واالستماع لوجهات النظر واستالم 
"مســودة  أن  مبيناً  املقترحــات"، 
القانون فيها خطوات متقدمة عن 

القوانني السابقة".
 50% أن "خيــار نســبة  وأضــاف، 
بغض  أصواتــاً  األعلى  للمرشــح 
النظر عــن قائمته والســعي من 
%100، هو  البعض جلعل النســبة 
خيار مناســب جداً ويتناســب مع 

مطالب املتظاهرين".
أن “هناك أشياء أخرى  إلى  وأشــار 
مت وضعهــا اليوم بوقــت لم نكن 
نســتطيع وضعهــا باألمس لكن 

ذلك،  علــى  التظاهرات ســاعدت 
مــن بينها حجب الترشــيح على 
مزدوجي اجلنســية وعلى من كانت 
عليهم قضايا فســاد مالي وإداري 

وشملوا بقانون العفو”.
ميثل  القانون  “مشــروع  أن  وتابــع، 
خطــوة إيجابيــة ومهمة ونطمح 
يلبي تطلعات  بقانــون  اخلروج  إلى 
اجلماهيــر ويحقــق أعلــى درجات 
خــالل  والعدالــة  الشــفافية 

االنتخابات املقبلة”.
وكان مجلس النواب أنهى بجلسته 
 25 التي عقدت، أول أمــس االثنني 
تشرين الثاني 2019، القراءة الثانية 
انتخابات  قانون  ملشروع  واملناقشة 

مجلس النواب.
وفي الســياق، أعلن نــواب حتالف 
ســائرون، أمس الثالثــاء، جمعهم 
الدوائر  تعدد  فقرة  لتضمني  تواقيع 
األعلى  املرشــح  وفوز  االنتخابيــة 

أصواتاً في قانون انتخابات البرملان.
وقال عضو التحالــف النائب جواد 
حمدان، في مؤمتــر صحفي، عقده 
مببنى البرملــان، “إننــا قدمنا طلباُ 
الــى رئاســة البرملــان نــص على 
ضرورة ان يتضمــن قانون انتخابات 
البرملان فقرة اعتمــاد نظام الدوائر 
االنتخابية املتعــددة، باالضافة إلى 
أن يكــون الفوز للمرشــح االعلى 

اصواتاُ”.

وأضاف حمدان “كما شرعنا بجمع 
تواقيــع من النــواب لتحقيق تلك 
التي  االمل  بارقــة  لتكون  املطالب 
تغيــر الواقــع، وما زالــت القائمة 
وستكون  البرملانيني  لكل  مفتوحة 
ورقــة التواقيــع وثيقــة تاريخية 
العراقي  الشــعب  عليهــا  يطلع 
املنتفض في اغلــب احملافظات الن 
القانــون بصيغتــه احلالية ال يلبي 

الطموحات”.

نواب: مشروع قانون انتخابات البرلمان تضمن خطوات متقدمة والفوز للمرشح األعلى اصواتا
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بغداد _ الصباح الجديد :

اكد وكيل وزارة التخطيط قاسم 
عنايــة فــرز ، ان الــوزارة قطعت 
شــوطا مهما باجتاه اجنــاز قانون 
الصنــدوق االجتماعــي للتنمية 
الذي سيكون له دور مهم باجتاهني 
، االول ، التأســيس ملبدأ جديد في 
التنميــة ، يقــوم علــى اعتماد ، 

التخطيط من االسفل . 
واضاف الوكيل ان اجملتمعات احمللية 
التي ســتكون مشــمولة بدعم 
الصنــدوق لها دور اساســي في 
اختيار املشاريع اخلدمية التي هم 
بحاجة اليها ، وهذا مبدأ من شأنه 
ان يــرمم العالقة ويقوي الصلة بني 
احلكومة واجملتمــع ، وبالتالي فانه 
سيعزز الثقة املتبادلة بني اجلانبني 
وسينعكس هذا ايجاباً على اليات 
تنفيذ املشاريع .. اما الثاني ، فهو 
ميثل مســارا جديدا من مسارات 
احلماية االجتماعيــة في العراق ، 
لكونه ســيتبنى االهتمام بتوفير 
للمجتمعات  االساسية  اخلدمات 
احملليــة الفقيــرة ، ومتكينها من 

الوصول الى اخلدمات األساسية .
الوكيل خــالل حضوره  واوضــح 
ممثال عــن وزير التخطيط ورشــة 
العمل التي ُعقدت في إسطنبول 
، ملناقشة مسودة قانون الصندوق 
الصندوق  ان  للتنمية  االجتماعي 
االجتماعي للتنمية ميثل مشروعا 
ميتــد خلمــس ســنوات مقبلــة 
وبقيمة إجماليــة تبلغ نحو 300 
إلى حتســني  ويهدف  دوالر  مليون 
الوصول إلى اخلدمات األساسية ، 
وزيادة فرص التشغيل املؤقت، في 
اجملتمعات املســتهدفة ، مبينا ان 
هذه األهداف ستتحقق من خالل 
متويل مشــاريع فرعية مجتمعية 
والصحة  التعليم  قطاعــات  في 
واملياه والبنية التحتية االقتصادية 
؛ اضافة الــى دعم تعزيــز نظام 
التمويل لتطوير قدرات مؤسسات 
التمويــل متناهي الصغــر وبناء 

القدرات .
من جانبه اكد ممثل البنك الدولي 
رينيه ســوالنو اســتعداد البنك 

لدعم جهود احلكومة العراقية في 
إجناح جتربــة الصندوق االجتماعي 
للتنمية الذي سيكون له دور مهم 
في دعم الفقــراء ومتكينهم من 
الوصول الى اخلدمات ، مشيرا الى 
أن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا 
دوالر  مليون   ٢٠٠ بقيمــة  للعراق 
لتمويل مشاريع اعادة االعمار في 
املناطــق احملررة ، فضال عن القرض 
املمنوح للعراق بقيمة ٣٠٠ مليون 
الصندوق  لتمويل مشــاريع  دوالر 
االجتماعي للتنمية ، مشــددا ان 
املرحلة املقبلة ستشهد تصاعدا 
في وتيرة عمل الصندوق ، بعد اجناز 
بتنفيذ  املرتبطة  اخلطــط  جميع 
املشــاريع وتوفير التغطية املالية 
الصندوق  قانون  إقرار  وكذلك  لها 
الذي ســيجعل منه مؤسســة 

مستقلة .
أبدى اجملتمعون عددا من  الى ذلك 
التي  والرؤى  واألفــكار  املالحظات 
تسهم في تقوية قانون الصندوق 
الذي من املؤمل ان تتم مناقشته 
وإقــراره من قبل مجلــس النواب 

قريبا .
وفــي ســياق ذي صلــة اطلــع 
املشــاركون فــي الورشــة على 
جتربة اليمن في إنشــاء الصندوق 
الســيد  قدمها  التي  االجتماعي 
خالــد محــي الدين مــن البنك 
الدولــي ، التــي أشــار فيها الى 
عوامــل جناح الصنــدوق املتمثلة 
وامللكيــة  القانونــي  باإلطــار 
اجملتمعية للتدخالت وتعزيز الثقة 
في  الفعالة  والسياسات  واملرونة 

ادارة املوارد البشرية .

من جانبها استعرضت املدير العام 
االجتماعي  للصنــدوق  التنفيذي 
للتنمية اســتعراضا شامال ملا مت 
حتقيقه من خطوات مهمة باجتاه 
التي  اخلدميــة  املشــاريع  تنفيذ 
، سيما املشاريع  الصندوق  ميولها 
اخلدميــة فــي ثــالث محافظات 
هي املثنــى وصالح الدين ودهوك ، 
ومن املؤمل شــمول ٧ محافظات 
جديــدة في العام املقبــل ، فيما 
احملافظات  سيتم شــمول جميع 

في عام ٢٠٢١.
هذا وشــهدت الورشة مناقشات 
قانــون  تناولــت  مســتفيضة 
الصنــدوق االجتماعــي للتنمية 
واليــات عمل الصنــدوق ومصادر 
املشــاريع  وطبيعــة  التمويــل 
اخلدمية التي ســيمولها املشروع 

ودور اجملتمعــات احمللية في اختيار 
وتتفيذ هذه املشاريع .

كمــا ناقــش املشــاركون فــي 
ومعاجلة  التوااصل  آليات  الورشة 
 ، احملــرز  والتقــدم  التظلمــات 
وخطوات تطوير العمل املؤسسي 

للصندوق االجتماعي للتنمية . 
وزير  اخــرى بحــث  مــن جهــة 
نوري صباح  الدكتــور  التخطيط 
االحتاد  وفد مــن  الدليمــي مــع 
العام للتعاون برئاســة املستشار 
القانونــي احمد احلســني عمل 
املمكنة  والســبل  وآلياته،  االحتاد 
من خاللــه لتعزيز القطاع اخلاص 
في عموم العراق وتوفير املزيد من 

فرص العمل للشباب.
وأكــد الدكتــور نــوري الدليمي 
خــالل اللقاء العمــل على توفير 

ســبل الدعم املمكنة لنشاطات 
االحتاد، مبيناً اســتراتيجية الوزارة 
والعمل  اجلميع  على  االنفتاح  في 
بلورة جميع اجلهود  املشترك نحو 
فــي محصلــة واحــدة، وعقــد 
اللقــاءات املباشــرة مــع جميع 
احللول  تنفيذ  بهــدف  الفعاليات 
املمكنــة جلميع املشــكالت وفي 

مقدمتها البطالة واإلسكان.
من جهتــه ثمن الوفــد الضيف 
مبينني  التخطيــط،  وزارة  دعــم 
االحتاد  نشاطات  زيادة  في  أهميته 
واإلنتاجية  واخلدمية  اإلســكانية 
واملركزيــة  واالســتهالكية 
املتخصصــة، مؤكديــن بذلــك 
التعاون مع تشــكيالت الوزارة في 
املســتدامة  التنمية  رؤية  تنفيذ 

للعراق 2030.

التخطيط تنظم ورشة موسعة لمناقشة قانون 
الصندوق االجتماعي للتنمية في اسطنبول

بأشراف دائرة صحة البصرة

بالتعاون والتنسيق مع ممثلي البنك الدولي

الوزارة قطعت 
شوطا مهما 
باتجاه انجاز 

قانون الصندوق 
االجتماعي للتنمية 

الذي سيكون له 
دور مهم باتجاهين 

، االول ، التأسيس 
لمبدأ جديد في 

التنمية ، يقوم على 
اعتماد ، التخطيط 

من االسفل .
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“ابن ماجد” تنفذ عقد تصنيع مبادالت حرارية لمحطة كهرباء الناصرية

وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على توفير فرص العمل للعاطلين والخريجين

العلوم والتكنولوجيا تعد دراسة عن انتاج 
اسمدة سائلة لنمو النباتات

الصناعة تبحث إعداد 
الهيكل التنظيمي لهيئة 

المدن الصناعية

حملة تطوعية إلعادة 
العمل بسكك حديد 

منطقة الحقالنية

بغداد _ الصباح الجديد :
تواصل شركة ابن ماجد العامة 
الصناعة  وزارة  شــركات  إحدى 
واملعادن  فــي محافظة البصرة 
تنفيــذ عقدها املبــرم مع دائرة 
كهرباء اجلنوب لتصنيع مبادالت 
حرارية عدد )16( لصالح محطة 
البخارية.  الناصريــة  كهربــاء 
واوضــح مديــر عام الشــركة 
املهنــدس حيدر طاهر جاســم 

أن مــالكات مصنــع املبــادالت 
 50% اجنزت  الشركة  احلرارية في 
من اعمــال عقد تصنيــع )16( 
مبادالت حرارية تعمل على تبريد 
كبيرة  منها   )4( التوربايــن  زيت 
احلجم حتتــوي كل واحدة منها 
االخرى  و)12(  تيوبــا   )652( على 
مبادلة صغيرة حتتوي كل واحدة 
منها علــى )368( تيوبا ، مؤكدا 
ان العمل يخضــع للفحوصات 

املســتعملة  للمعادن  اخملتبرية 
فــي تصنيع هذه املبــادالت من 
جلامعة  االستشــاري  املكتــب 
البصرة واعتماده تقارير الفحص 
البصرة.  جامعــة  مــن  الصادر 
واشار املدير العام إلى إن مراحل 
العمل تشــمل تنفيــذ إعمال 
نوعية  حسب  اخلامات  ســحب 
واخملططات  املطلوبــة  املعــادن 
إلى  املعادن  وإرسال  التصميمية 

ونقلها   )CNC( بجهــاز  القطع 
إلى داخل مصنع املبادالت إلجراء 
امليكانيكي  التشــغيل  عملية 
املبرمجة  اخملارط  بواسطة جهاز 
الى  واالنتقــال  والكالســيكية 
مرحلة التثقيب وإعمال الســن 
وجتميع التيوب شيت مع البفالت 
وجتفيت  والسبيسرات  والتايرود 
التيوب باحلزمة حســب األطوال 
اضافة  باخملططــات  املطلوبــة 

الــى اجراء عملية الكســباندر 
ومرحلــة  التيــوب(  )توســيع 
الهايدروستاتيكي للحزمة وبعد 
االنتقال  يتم  العملية  جناح هذه 
املبادلة  جتميــع  مرحلــة  الــى 
واحلزمة  القاعدة  تتضمن  والتي 
اخلارجية  امللحقات  وربط  والبدن 
والفحــص الهايدروســتاتيكي 
للوصول  والساندبالس  النهائي 

الى مرحلة الصبغ النهائي.

بغداد _ الصباح الجديد :
اكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقة وزيــر النفط ثامر عباس 
على  الــوزارة  الغضبــان حرص 
من  للخريجني  الدعــم  تقــدمي 
توفير فرص  العمل علــى  خالل 
العمل، جاء ذلك خالل استقباله 
امام  املتظاهرين  ممثلي  من  عددا 

مبنى الوزارة.

وقــال الوزيــر ان الــوزارة وفرت 
االالف  احلالــي  العــام  خــالل 
للخريجني  العمــل  فــرص  من 
الهندســية  ولالختصاصــات 
والعلمية اخملتلفــة وآخرها كان 
توفير ٨٥٠ فرصة البناء محافظة 
ذي قــار و٥٠٠ فرصة عمل البناء 
 2600 و  واســط  محافظــة 
فرصــة عمل في فــي مصفى 

الفرات  محافظات  البناء  كربالء 
االوســط و3000 فرصــة عمل 
و535  البصرة  محافظــة  البناء 
فرصــة عمل في شــركة توزيع 
مشــيرا   ، النفطية  املنتجــات 
الــى ان الوزارة تقدر املعاناة التي 
يواجههــا اخلريجــون، لكنهــا 

مقيدة بالتعليمات والقوانني.
الوزارة لن  ان  وأضاف الغضبــان 

تقف عند هذا احلد بل تعمل على 
للعاطلني   العمــل  فرص  ايجاد 
واخلريجــني من خــالل التوجيه 
واالجنبية  الوطنية  للشــركات 
النفطية  احلقــول  في  العاملة 
الدرجات  التعاون وتوفير  بضرورة 
الشــاغرة ، مشيرا الى ان الوزارة 
تعمــل على تخصيــص درجات 
وظيفيــة في املوازنــة االحتادية 

لعــام 2020 املقبــل. يذكــر ان 
اوامر  من  العديد  اصدرت  الوزارة 
التعيني منذ مطلع العام احلالي 
مت  اجلاري، حيث  الشــهر  ولغاية 
تعيني أكثر من ٤٥٠٠ من خريجي 
وهندسة  الكيمياوية  الهندسة 
وحملة  اجليلوجيا  وعلوم  النفط 
الشــهادات العليــا وخريجــي 

معاهد التدريب النفطي.

بغداد _ الصباح الجديد :
الزراعية  البحــوث  دائرة  اعّدت 
فــي وزارة العلوم والتكنولوجيا 
دراســة علمية عن  املدمجــة 
انتاج اســمدة ســائلة حاوية 
لنمو  االساسية  العناصر  على 

النباتات .
اعّدها  التي  الدراســة  وتناولت 
الدكتــور ابراهيم بكــري عبد 
االســمدة  رش  الــرزاق طريقة 
السائلة على اجلزء اخلضري من 
النباتات او مــن خالل مياه الري 
كونها تتســم بكفــاءة عالية 
التقليدية  باألســمدة  مقارنة 
مبا يســهم في احلد من التلوث 

البيئي.
امكانيــة  الدراســة  وبينــت 
السائلة  االســمدة  استعمال 
في الزراعة املكشوفة واملغطاة 
ان املركبــات اخمللبية لها  حيث 
القــدرة علــى مســك بعض 

واحلفــاظ  املغذيــة  العناصــر 
الفقدان الن طبيعة  عليها من 
تــرب العراق الكلســية تتمتع 
بقابليتهــا العالية على تثبيت 
الغذائيــة  العناصــر  بعــض 
والنحاس  واحلديد  كالفســفور 
والزنــك واملنغنيــز، ومتتاز هذه 
االسمدة برخص كلفة انتاجها 
كون ان املواد االساسية متوفرة 
محليــاً ورخيصــة جــدا وذات 

جدوى اقتصادية عالية . 
علــى صعيــد متصــل اعّدت 
وزارة  واملياه فــي  البيئة  دائــرة 
املدمجة،  والتكنولوجيا  العلوم 
التلوث  ازالة  عن  علمية  دراسة 
باستعمال  البترولية  باخمللفات 

عزلة محلية من الفطر.
اعّدها  التي  الدراســة  وتناولت 
الدكتور ميعاد عدنان عبد الرزاق 
اســتعمال عزلــة محلية من 
Trichodermaharzia� (فطــر 

num( في ازالة التلوث باخمللفات 
تصل  عالية  بكفــاء  البترولية 
الى 88 % في مــدة اقصاها 30 
يوماً بعد اختيار اربع عينات تربة 
من مناطق ملوثة باملشــتقات 

النفطية .
وبينت الدراســة انه مت اخضاع 
املايكروبي  للتحليــل  العينات 
الفطريــات  عــزل  بهــدف 
املســتوطنة وحتديــد قابليتها 
على حتليــل املنتجات النفطية 
عبر التحــري عن قابليتها على 
انتــاج انزمي الالكيز عبر 8 عزالت 
مادة  باستعمال  الفطريات  من 
الكوايكول بعد جمع اربع عينات 
مــن مناطق ملوثــة باملنتجات 
النفطية في بغداد واخضاعها 
للتحليل املايكروبي بهدف عزل 
في هذه  املستوطنة  الفطريات 
البيئات وحتديــد قابليتها على 

حتليل املنتجات النفطية . 

بغداد _ الصباح الجديد :
تـــرأس مستشار وزارة الصناعة واملعادن للتنمية 
عباس نصر اهلل محان االجتماع التكميلي للجنة 
اعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لهيئة 

املدن الصناعية .
وناقــش االجتماع الذي حضره مديــر عام الدائرة 
االداريــة واملاليــة ديار خليــل عبــد اهلل ومدير 
عــام هيئة املــدن الصناعيــة عدنان ذيــاب غامن 
واعضاء اللجنة الفرعيــة وعدد من املتخصصني 
الهيــكل التنظيمــي والنظــام الداخلي لهيئة 
املدن الصناعيــة بناء على ما جــاء بقانون املدن 
الصناعيــة رقم 2 لســنة 2019 واعداد الصيغة 
النهائيــة الســتحصال موافقة الوزيــر على ما 
جاء فيهــا متهيداً لعرضها على مجلس شــورى 
الدولة حيث ســيتم مبوجب الهيكل التنظيمي 
والنظام الداخلي حتديد االقســام والشعب التي 
تتكــون منها الهيئــة وحتديد مهام كل قســم 
وكل شــعبة ومن املؤمل عقد أجتماع الحق خالل 
االسبوع املقبل لغرض مراجعة الصيغة النهائية 
للنظام الداخلي والهيكل التنظيمي لهيئة املدن 
املطلوبة  املوافقات  الصناعية لغرض استحصال 

القرارها .

بغداد _ الصباح الجديد :
قامت املالكات الهندســية والفنية والتشغيلية 
فــي وزارة النقل العراقية امــس الثالثاء بتنظيم 
حملــة تطوعية فــي محطة قطــار احلقالنية 
املتضررة من اجل إعادة العمل فيها وتأهيل جميع 
مرفقاتها التي تضررت بفعــل األعمال اإلرهابية 
في املناطق الغربية ابان سيطرة داعش االجرامي  

والتي تسببت بأضرار جسيمة في املنطقة ..
 وذكرت الوزارة ان مالكات الوزارة في دائرة ســكك 
احلقالنيــة أزالت جميــع األنقــاض  واالتربة امام 
الدائرة الرئيسة فضال عن تكثيف اجلهود لنصب 
بالتنســيق مع مديــر ناحية  اعمــدة الكهرباء 
احلقالنية  ومدير دائرة الكهرباء في الناحية وربط 
االعمده من احملطة الى الشارع العام النارة األماكن 
الرئيســة مع تصليح  كافة االضرار  امام احملطة 

التي حلقت بها وتسليك املاء الصالح للشرب ..
يشــار الى ان املنطقة القت دعــم مادي ومعنوي 
من قبل الوزارة ، حيث كان هناك تنســيق آخر مع 
دائرة  الغابات لتسلم 700 شتلة لتشجير واجهة 
احملطة بجهود ذاتيه تطوعيــة من قبل العاملني 
في املنطقة  من أجل إضفــاء جمالية للمحطة 
إضافة لزراعة جوانب  الشــارع املؤدي إلى محطة 

قطار احلقالنية.
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البصرة _ سعدي السند :

تواصل دائــرة صحة البصرة تنفيذ 
حملــة اللقــاح ضد مرض شــلل 
الصحية في  املراكــز  في  األطفال 

عموم احملافظة .
وذكر اعــالم دائرة صحــة البصرة 
ان جميــع املناطــق الواقعــة في 
والنواحي  األقضيــة  املدينة  مركز 
قــد باشــرت باحلملة فــي يومها 
املقرر لتلقيــح األطفال ممن تترواح 
الى خمس  يــوم  اعمارهــم مابني 
سنوات وبإشــراف مسؤولي تعزيز 
الصحة في املراكز الصحية والقيام 
بتوزيع الرســائل الصحية وإعطاء 
النصح واإلرشــاد حول مرض شلل 
األطفال وقد مت تشكيل فرق جوالة 
والصحية  الطبيــة  املــالكات  من 
لتنفيذ احلملة فــي جميع املناطق 
السابقة  اجلرعات  النظر عن  بغض 

وحتت شعار )من دار الى دار( .

حمالت تفتيش ومتابعة احملال 
التجارية لرصد اخملالفات 

الصحية

وأعلنــت دائرة صحــة البصرة عن 
الرقابة  فــرق  حمــالت  اســتمرار 
البصــرة عبر جوالت  الصحية في 
ميدانية صباحية ومسائية شملت 
العديد من مناطق البصرة حيث مت 
متابعة االلتزام بالشروط الصحية 
فــي املطاعــم ومحــال املرطبات 
واالفران، ومت رصد مخالفات صحية 
الصالحية  منتهية  حلويات  وإتالف 
ومخالفــة للتقييس والســيطرة 
صالحية  تاريخ  يوجــد  )ال  النوعية 

بالعربي أو اإلجنليزي(.
وذكر اعالم دائــرة صحة البصرة ان 
فــرق الرقابة الصحيــة في قطاع 
زيارة مشروع  نفذت حمالت  القرنة 
مــاء العلــوة األول ومشــروع ماء 
العلوة الثاني ومشــروع ماء احلالة 
ماء  ماء همايون ومشروع  ومشروع 

اجلغرافية  الرقعــة  ابو عران ضمن 
ملركز العلوة ومت تأشــير املالحظات 
فرق  نفذت  فيمــا  الزيــارة  بتقارير 
الرقابــة الصحية فــي قطاع ابي 
اخلصيب شــعبة الرقابة الصحية 
حمــالت تفتيــش ومتابعــة احملال 
التجاريــة ومخازن املــواد الغذائية 
في القضاء وقد مت اتالف كميات من 

املواد الغذائية .

اجراء عمليتني ناجحتني لزراعة 
الكلى في مركز البصرة 

من جانب آخر اعلنــت دائرة صحة 
ناجحتني  عمليتني  اجــراء  البصرة 
لزراعــة الكلى في مركــز البصرة 
المراض وزراعة الكلى مبستشــفى 

الصدر التعليمي  .
ان  البصرة  صحة  دائرة  وكشــفت 
العملية األولى اجربت للمريضة ) ع 
ع( ٢٠ سنة واملتبرعة كانت والدتها 
)م ع( من اهالي البصرة فيما اجريت 
العملية الثانيــة للمريضة )ب ح( 

٣٦ســنة وتبرعت لهــا اختها من 
وتكللت  واســط  محافظة  أهالي 

العمليتان بالنجاح . .
واضاف اعالم دائرة صحة البصرة ان 
الفريق اجلراحي الذي قام بالعمليات 
كان بقيادة د صفاء كاطع، د محمد 
فوزي د،م اقــدم د معتز د علي جبار 
امــا الفريق الباطني الذي شــارك 
العامري،د. محمد  د.حسنني  فضم 
مهدي،د حيــدر العيداني ، د زهرة ، 
اما فريق التخدير فتكّون من د علي 
ســعدون، د ســهى كاظم وفريق 
تطابق االنسجة د.احمد عبدالواحد 

د.رفاه د بسام .
املركز  على  القائمون  وشــكر  هذا 
وعلى  البصرة  صحــة  دائرة  جهود 
راســها املدير العام الدكتور عباس 
خلــف التميمي بدعمه املســتمر 
لتوفير احتياجات املركز وفريق مركز 
البصرة المــراض وزراعة الكلى في 
صالة العمليات والردهة والغسيل 
الكلــوي والعنايــة املركــزة على 

جهودهم الكبيرة .

تقرير

مواصلة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل األطفال في المراكز الصحية والدور السكنية

مبنى وزارة التخطيط وسط بغداد

جانب من زيارات املوظفات الصحيات في البصرة الى الدور السكنية لتلقيح األطفال
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
اســتدعت اخلارجيــة الصينية امــس األول 
االثنني السفير األميركي في بكني لالحتجاج 
على تصويٍت فــي الكونغرس األميركي داعم 
هونغ  في  للدميوقراطيــة  املؤيد  للمعســكر 

كونغ.
وقالــت الــوزارة علــى موقعهــا االلكتروني 
امس الثالثاء إن نائب وزيــر اخلارجية الصيني 
تشينغ زيغوانغ اســتدعى امس األول االثنني 
سفير الواليات املتحدة تيري برانستاد البالغه 

»احتجاجا قويا«.
وتبنــى الكونغــرس األميركي مشــروع قرار 
يدعم احلراك املطالب بالدميوقراطية في هونغ 
كونغ ويهدد بتعليق الوضع االقتصادي اخلاص 
الذي تتمتــع به املنطقة. كما تبنى إجراء مينع 
بيع شــرطة هونغ كونغ غازا مسيال للدموع 
ورصاصا مطاطيا ومعــدات أخرى تهدف إلى 

قمع املتظاهرين.
وقالت بكــني إن مشــروع القــرار األميركي 
هــذا »يتدّخل بوقاحة في الشــؤون الداخلية 
للصني« و »يدعم السلوك اإلجرامي والعنيف 
للقوات املعادية للصني التي تسبب املشاكل 

في هونغ كونغ«.
وال يزال مشــروع القرار ينتظر توقيع الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب ليصبــح قانونا. إال 
أن ترامب لم يعلن بوضــوح رغبته في توقيع 
النــص، مؤكدا أنه يدعم ســكان هونغ كونغ 
وكذلــك »صديقــه« الرئيس الصيني شــي 

جينبينغ.
ودعت وزارة اخلارجية الصينية الواليات املتحدة 
إلى العمل على منع صدور النص، موضحة أنه 
»إذا حدث العكس، فستواجه الواليات املتحدة 

عواقب ذلك«، بدون أن تضيف أي تفاصيل.
وقــال ناطق باســم الســفارة إن الســفير 
األميركي ذكــر محادثه بأن واشــنطن تتابع 

الوضع في هونغ كونغ »بقلق كبير«.
وأضاف أن برانستاد »أكد أننا ندين كل أشكال 
العنف والترهيب ، وأن الواليات املتحدة تعتقد 
أن كل مجتمــع يتمتع بحق تنظيم انتخابات 

حرة وعادلة تتمثل فيها مختلف اآلراء«.
وكانت اخلارجية الصينية استدعت دبلوماسيا 
أميركيا بعد التصويت على النص في مجلس 

الشيوخ األسبوع املاضي.
وبدأ احلــراك في هونغ كونغ قبل نحو ســّتة 
يُتيح  أشــهر احتجاًجا على مشــروع قانون 
تسليم مطلوبني إلى الصني، أثار مخاوف من 
أن تكون بكني تسعى إلى احلّد من احلّريات في 

املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
قال املدعــي العام اإلســرائيلي 
امس األول االثنني إن رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو غير مضطر إلى 
التنحي بعــد اتهامه في قضايا 
فســاد، ليعطــي بذلــك مهلة 
للزعيــم احملافــظ وهــو يكافح 
من أجــل بقائه على الســاحة 

السياسية.
الرشــوة  اتهامــات  ووجهــت 
األمانــة  وخيانــة  واالحتيــال 
لنتنياهــو يوم اخلميــس املاضي  
وزراء  لرئيــس  اتهامات  أول  فــي 
إســرائيلي في الســلطة مما أثار 
املعارضة  مــن  لتنحيه  دعــوات 
املنتمية ليسار الوسط وجماعة 
رقابية وأثار أيضا حتديات لقيادته 

داخل حزب ليكود الذي يتزعمه.
اإلســرائيلي  القانون  يتطلب  وال 

أن يتنحــى نتنياهــو فــي هذه 
املرحلة. وينفــي نتنياهو ارتكاب 
أي مخالفــات وتعهد بالبقاء في 
الرغم من  الســلطة حتى على 
احتفاظه مبنصبه محل شك  أن 
بيني  ومنافسه  بعدما فشل هو 
جانتس في احلصول على أغلبية 
في انتخابــات أجريت مرتني هذا 

العام.
العدل اإلســرائيلية  وزارة  وقالت 
إن املدعــي العــام اإلســرائيلي 
امس  اجتمع  ماندلبيلت  أفيخاي 
األول االثنني مع كبار مســاعديه 
ينبغي إعالن  إذا كان  ملناقشة ما 
أن نتنياهــو غير الئــق للمنصب 
وضــع  وهــو  مؤقــت  بشــكل 
أخذ  أو  االســتقالة  ســيتطلب 

إجازة.
وقالت وزارة العدل إن ماندلبيلت 

نتنياهو  أن  إلى حقيقــة  أشــار 
يتولى رئاســة حكومة تســيير 
أعمــال ضمــن اعتبــارات أخرى 
أنــه »يجــب ترك  وخلــص إلى 
املؤقتة  األهليــة  عدم  مســألة 
للمنصــب للمجال السياســي 
العــام إذ ال يوجــد مــكان لقرار 

املدعي العام في هذه األثناء«.
وفســر معلقــون إســرائيليون 
»اجملال السياســي العــام« على 
احلزبية  االنتخابات  إلى  أنه إشارة 
أو الوطنية، فضال عن التماسات 
العليا  احملكمــة  إلــى  محتملة 

إلصدار أمر لنتنياهو بالتنحي.
نتنياهو  من  كل  فشــل  وبعدما 
حكومة  تشــكيل  في  وجانتس 
ائتالفية، ميكن للمشــرعني خالل 
أي مرشح  اختيار  ثالثة أســابيع 
جديــد مــن بينهم لتشــكيل 

احلكومة.
وقــال جدعــون ســاعر منافس 
نتنياهو داخل احلزب      األحد املاضي  
على  انتخابات  سيجري  احلزب  إن 
القيادة بطلب منه. وعبر عن أمله 
أن جترى االنتخابــات داخل احلزب 
اخملصصة  الثالثة  األسابيع  خالل 
الختيار مرشــح جديــد. ولم يرد 
متحدث باسم ليكود على طلب 

التعليق.    
ألنصــار  اســتطالع  وكشــف 
ليكود نشــرته القنــاة )13( في 
التلفزيون اإلســرائيلي أن 53 في 
املئة ســيعيدون انتخاب نتنياهو 
زعيما للحزب مقابل 40 في املئة 
لســاعر. واحتشــد أعضاء كبار 
وزارية  يتولون مناصب  ليكود  في 

خلف نتنياهو إلى حد كبير.
وقــال نتنياهو إنــه ال يزال يجري 

محادثــات مع حــزب أزرق أبيض 
لتشــكيل  جانتــس  بزعامــة 

حكومة وحدة وطنية واسعة.
وتعثــرت مثل هــذه احملادثات في 
السابق وسط خالفات منها على 
ترتيــب تولي نتنياهــو وجانتس 
ملنصــب رئيس الــوزراء في إطار 

اقتراح رئاسة الوزراء بالتناوب.
لكن جانتس اتهــم نتنياهو بأنه 
»رافــض للوحــدة« في إشــارة 
إلى عدم وجود محادثات  ضمنية 

جادة.
وقــال جانتس علــى تويتر »قادة 
ليكــود: هــل جــرى انتخابنــا 
والتعليــم  باألمــن  لالهتمــام 
والصحــة، أم بوضــع نتنياهــو 
القانوني«، في محاولة فيما يبدو 
الوزراء  رئيس  أمام  التحدي  لزيادة 

داخل احلزب.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
لهوجن  التنفيذية  الرئيســة  أقرت 
كــوجن كاري الم امــس الثالثاء بأن 
االنتخابات  في  القياســي  اإلقبال 
احملليــة التي فازت بهــا املعارضة 
يعنــي أن املرشــحني املطالبــني 
على  الضوء  ألقــوا  بالدميقراطية 
عــدم الرضا عــن إدارتهــا لكنها 
االحتجاجــات  إنهــاء  ناشــدت 

العنيفة.
وحتدثــت الم التــي بــدت مرهقة 
ومتوترة بعد يوم من نتائج أظهرت 
الدميقراطيني  املرشــحني  حصول 
على نحــو 90 باملئة مــن مقاعد 
اجملالس احمللية البالــغ عددها 452 
مقعدا في االنتخابات التي أجريت 
يوم األحــد، وهو فوز ســاحق في 
االنتخابات التي اعُتبرت على نطاق 
املعارضة  لقوة  مقياســا  واســع 

للزعيمة املدعومة من بكني.
وأقــرت الم، وهــي الزعيمة األقل 
شــعبية فــي هــوجن كــوجن منذ 
أرادوا  الناخبــني  بأن  االســتقالل، 
التعبير عن آرائهم في عدة قضايا 

منها  »أوجه قصور في احلكم«.
فشكرت  محسوبة  بنبرة  وحتدثت 
الســكان علــى اإلدالء بأصواتهم 
بشكل ســلمي وأعربت عن أملها 
في أال يكــون الهدوء الذي ســاد 
املدينــة مطلــع األســبوع فقط 
بسبب االنتخابات بل إشارة على أن 
إنهاء االضطرابات  يريدون  السكان 
التي جتتاح املدينة منذ ستة أشهر.
وقالت »الكل يريــد العودة حلياته 
الطبيعيــة وهــذا يتطلب جهدا 

منسقا من كل واحد منا«.
وأضافــت »لذلــك قلت مــرارا إن 
اللجــوء إلى العنف لــن يفتح لنا 

الطريق إلى األمام. لذلك أرجوكم، 
أرجوكم ســاعدونا علــى احلفاظ 
والسالم...  النســبي  الهدوء  على 
ووضع أســاس جيــد لتقدم هوجن 

كوجن«.
الكاســح  الفــوز  ويشــكل 
للدميقراطيــني فــي االنتخابــات 
وعلــى الم  بكــني  ضغطــا على 
تواجــه دعــوات جديدة لها  التي 
باالستقالة. وسيطر الدميقراطيون 

على 17 من 18 مجلسا محليا.
وجــاء في إعــالن علــى صفحة 
كاملة نشــرته »مجموعة ناخبني 
يحرســون مســتقبل هوجن كوجن« 
اليــوم فــي صحيفة ســينج باو 
»كانــت مطالــب اجلماهيــر في 
واضحة.  املاضية  اخلمسة  األشهر 
كاري الم... االستقالة هي النتيجة 

الوحيدة«

متابعة ـ الصباح الجديد:
الدولية  العفــو  منظمة  اعلنــت 
امس األول االثنني إن 143 متظاهرا 
على األقــل قتلوا في إيــران خالل 
ارتفاع  أعقبت  التــي  االحتجاجات 
أسعار الوقود في 15 تشرين الثاني 
، في حني جتمــع االالف في طهران 
بـ«اعمال  وتنديدا  للحكومة  تاييدا 

الشغب«.
وذكــرت املنظمة، ومقرهــا لندن: 
»وفقــا لتقارير موثوق بهــا ، عدد 
القتلى هو 143 شخصا على االقل. 
تقريبا  الوفيات  وقد جنمت جميــع 

عن استخدام األسلحة النارية«.
عدد  أن  »تعتقــد  إنهــا  وتابعــت 
القتلى أعلى بكثير« مشــيرة الى 
ان التحقيقات حــول ذلك ما زالت 

مستمرة.
وأفــاد بيــان منظمة العفــو »إن 
مقاطــع الفيديو التــي مت التأكد 
منها تظهر أن قوات األمن أطلقت 
النــار عمداً علــى متظاهرين غير 
مسلحني من مسافة قصيرة. وفي 
على  النار  أطلقــت  احلاالت،  بعض 

املتظاهرين أثناء فرارهم«.
كما تظهــر أن قوات األمن أطلقت 
املنازل،  أســطح  فــوق  مــن  النار 
نفذتهــا  احلملــة  أن  موضحــة 
والباسيج  الثوري  واحلرس  الشرطة 

»وغيرهم«.
اآلالف من  وفــي طهــران، جتمــع 
اإليرانية في ميدان  أنصار احلكومة 
أيام من  بالعاصمة طهــران إلدانة 

»أعمال الشغب«.
ورفعوا  اإليرانــي  بالعلم  ولوحــوا 
الفتات كتب عليها »املوت ألمريكا«، 
ووصلــوا في مســيرة مــن جميع 
االجتاهات باجتــاه ميدان انقالب في 

طهران.
وفــي إعالن صــادم قبــل 10 أيام، 
رفعت إيران ســعر البنزين بنسبة 
تصل إلى 200 في املئة، ما أدى إلى 
احتجاجات فــي جميع انحاء البالد 
التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب 

العقوبات األميركية.
إن  ايرانيــون  مســؤولون  ويقــول 
التظاهــرات حتولــت إلــى العنف 
بسبب تدخل »بلطجية« مدعومني 
مــن انصــار امللكية وأعــداء إيران 
املتحــدة  الواليــات  الرئيســيني 

وإسرائيل والسعودية.
وألقى اللواء حسني سالمي، رئيس 
احلرس الثوري الذي ساعد في إخماد 
احلشــود  امام  كلمة  االضطرابات، 
التــي مألت الســاحة والشــوارع 

اجملاورة.
وقال »لقد انتهت هذه احلرب ... لقد 
هزمتم قوى االستكبار«، في اشارة 

إلى اميركا.
واليوم  العدو،  انهــار  »لقد  وأضاف 
خاب أمله بســبب حضوركم. لقد 

أطلقنا عليه رصاصة الرحمة«.

»شعب ثوري« 
في كلمته وجه اللواء سالمي حتذيرا 
إلــى الواليات املتحــدة وحليفاتها 

بريطانيا واسرائيل والسعودية.
قوية  صفعة  تلقيتــم  »لقد  وقال 
علــى وجهكــم ... إذا تخطيتــم 

اخلطوط احلمر، سندمركم«.
ألمريكا«  »املــوت  هتافات  وتعالت 
و«املوت إلســرائيل« بينما اشــعل 
احملتشدون النار في العلم األميركي.

ومت إرســال رســالة نصية قصيرة 
إلى املواطنني مســاء األحد املاضي 
حتضهــم علــى املشــاركة فــي 
التظاهرة، وســط انقطاع مستمر 
لإلنترنت مت فرضه خالل االضطرابات. 
الرســالة »شــعب طهران  ودعت 
احلكيم والثوري« إلى املشاركة في 
الشــغب  »أعمال  إلدانة  التظاهرة 

األميركية اإلسرائيلية«.
وفرض قطع شبه تام لالنترنت في 
الشــارع في  االضطرابات في  ذروة 
خطوة هدفت إلى احلد من انتشــار 

تسجيالت الفيديو العمال العنف.
وقال »نتبلوكس«، وهو موقع يرصد 
اإلنترنت  شــبكة  في  االضطرابات 
في العالــم، إن االتصــاالت عادت 
إلى معظم أنحاء البالد باســتثناء 

شبكات الهاتف احملمول اخلاصة.
واندلعت االحتجاجــات في جميع 
أنحاء البالد في 15 تشــرين الثاني 
، بعد أن رفعت الســلطات ســعر 
البنزين في شــكل مفاجئ بنسبة 

تصل إلى 200 في املئة.
وأُحرقت  السريعة  الطرق  وأغلقت 
بنوك ومحطات وقود ونُهبت متاجر 
بعــد أن حتولــت التظاهــرات إلى 

العنف وانتشرت في عشرات املدن 
والبلدات في أنحاء إيران.

اســعار  رفع  ان  احلكومة  وذكــرت 
البنزين ســيتيح لها دفــع مبالغ 
مالية للمحتاجــني في ايران حيث 
يعاني كثيــرون من صعوبة العيش 
منذ أعادت واشنطن فرض عقوبات 
علــى طهران بعد االنســحاب من 

االتفاق النووي في ايار املاضي.
وقــال مكتــب األمم املتحدة حلقوق 
اإلنســان انه يشــعر بالقلــق ازاء 
تقارير تفيد بأن الذخيرة احلية التي 
لقمع  األمــن  قوات  تســتخدمها 
االضطرابات تسببت في »عدد كبير 

من القتلى«.
وكان نائب قائــد احلرس الثوري قال 
إيران ســتعاقب بشــدة  إن  األحد 
إثر موجة  اعتقلوا  الذين  »املرتزقة« 

أعمال العنف في الشوارع.
وتابع في مؤمتر صحافي في طهران 
»لقد قبضنا علــى جميع العمالء 
واملرتزقــة الذين قدمــوا اعترافات 
مرتزقة  كانــوا  بأنهــم  صريحــة 

ألميركا واملنافقني وآخرين«.
االيرانيــون  املســؤولون  ويصــف 
»مجاهدي  جماعــة  بـ«املنافقني« 
خلــق« املعارضــة التــي تعتبرها 

طهران تنظيما »إرهابيا«.
واضافة الــى مجاهدي خلق، تلقي 
ايران مبســؤولية االضطرابات على 
عائلــة الشــاه رضا بهلــوي الذي 
اطاحــت به الثورة االســالمية في 

العام 1979.

بكين تستدعي السفير االميركي 
بعد تصويت في الكونغرس 
يدعم مؤيدي الديموقراطية

المدعي العام االسرائيلي: نتنياهو غير مجبر على التنحي بعد اتهامه زعيمة هونج كونج تقر بوجود استياء من أداء الحكومة

العفو الدولية تؤكد سقوط »143 قتيال على األقل
« في االحتجاجات األخيرة بايران

متابعة ـ الصباح الجديد :

دافــع املدير العــام ملنظمة حظر 
فيرناندو  الكيميائية  األســلحة 
ارياس امس األول االثنني عن تقرير 
حملققيه بشــأن هجــوم مفترض 
الكيميائي في سوريا،  بالســالح 
رغم الكشــف عن وثائق تشكك 

في نتائج التقرير.
وقال ارياس أنه متمســك بنتائج 
انه مت استخدام  الذي قال  التقرير 
الكلوريــن في دوما في نيســان 
2018 في هجوم أوقع اربعني قتيال.

نهاية  ويكيليكس  موقع  ونشــر 
االسبوع املاضي رسالة الكترونية 
لعضو فــي فريــق التحقيق في 
فيها  يتهــم  املفترض  الهجــوم 

املنظمة بالتستر على خلل.
في  وواشــنطن  الغربيــون  وكان 
حينهــا  اتهمــوا  طليعتهــم 
تقف  بانها  الســورية  السلطات 
وشــنوا  الكيميائي  الهجوم  وراء 
هجومــا انتقاميا على منشــآت 

عسكرية سورية.
وقال ارياس في خطاب في افتتاح 
االجتماع السنوي للدول االعضاء 
التــي مقرها الهاي  املنظمة  في 
»مــن الطبيعي فــي كل حتقيق 
معمق يقوم يه أعضــاء فريق ان 

يعبروا عن وجهات نظر ذاتية«.
النظر  واضــاف »بعض وجهــات 
اخملتلفة هــذه ال زالت تــروج في 
بعض فضــاءات النقــاش العام، 
لكنــي أؤكــد مجددا متســكي 
واملهنية«  املســتقلة  بالنتائــج 

للتحقيق.

»حتريف« الواقع
وبحســب ويكيليكس فان احملقق 
الذي لم تكشــف هويته، عبر في 
»قلقه  عن  االلكترونية  رســالته 
الشديد« مؤكدا ان تقرير املنظمة 
»يحرف الوقائع« ويعكس »انحيازا 

غير متعمد«.

ووضعــت روســيا وحلفائها اليد 
الرســالة وعلى وثيقة  على هذه 
ســابقة، تشــككان فــي نتائج 
االســلحة  حظر  منظمة  حتقيق 
الكيميائية التي نشــرت في آذار 

.2019
التقريــر  ان  موســكو  وقالــت 
حــول الهجــوم املفتــرض على 
الواقــع« ويعكس  دوما »يحــرف 

»انقساما« داخل املنظمة.
بيد ان سفير فرنسا لدى املنظمة 
لوي فاسي عبر عن »دعمه وثقته 
التامة فــي نتائج هــذا التقرير« 

على غرار ممثلــي اململكة املتحدة 
والواليات املتحدة.

وأثار االمر موجــة توتر جديدة بني 
روســيا واملنظمة التي يســتعد 
محققوهــا لتحديد املســؤولني 
عن هجمات كيميائية في سوريا 
املفترض في  الهجــوم  رمبا  بينها 

دوما.
وحلفائها  ســوريا  اعتراض  ورغم 
فــان غالبية ال 193 دولة االعضاء 
فــي املنظمة صوتوا فــي حزيران 
ســلطات  تعزيز  لصالــح   2018
منظمــة حظــر االســلحة، مع 

متكينهــا مــن حتديــد منفــذي 
هجمات كيميائيــة وليس فقط 
مجرد توثيق اســتخدام مثل هذا 

السالح.

تعطيل امليزانية؟
اول تقرير  ان ينشــر  املقــرر  ومن 
لفريــق احملققــني املكلفني حتديد 
املنفذين املفترضني للهجمات في 

سوريا، مع بداية 2020.
وتهدد موسكو بعرقلة التصويت 
على ميزانية املنظمة للعام 2020 

إذا تضمنت متويال لفريق احملققني.

االجتماع  االول مــن  اليــوم  وفي 
الســنوي للمنظمة الذي يستمر 
العام  حتى اجلمعة، حض مديرها 
الــدول االعضــاء علــى »العمل 
على ان تكــون للمنظمة ميزانية 
الســنة  العمل  مــن  لتتمكــن 

القادمة«.
على الرغــم من هــذه اخلالفات، 
الكبــرى خالل  القوى  تتفــق  قد 
االجتمــاع علــى إضافــة غــاز 
األعصاب »نوفيتشوك« إلى الئحة 

املنّظمة للمواد احملظورة.
غاز عسكري سام  ونوفيتشــوك 

لألعصاب طوره االحتاد السوفياتي 
واســُتخدم  الباردة  احلــرب  خالل 
في آذار 2018 لتســميم العميل 
الروســي املزدوج السابق سيرغي 
ســكريبال وابنتــه يوليــا فــي 

سالزبري في جنوب غرب إنكلترا.
االســلحة  حظر  منظمة  وتقول 
التــي حازت جائزة نوبل للســالم 
فــي 2013 أنهــا ســاهمت في 
القضاء على أكثــر من 96 باملئة 
من اخملزونــات العاملية املعلنة من 
االســلحة الكيميائية وذلك منذ 

بدء عملها في 1997.

رغم الكشف عن وثائق تشكك في نتائج التقرير

تظاهرات مؤيدة للحكومة ا

مدير منظمة حظر األسلحة الكيميائية يدافع عن تقرير 
بشأن استخدام سوريا السالح الكيميائي ضد مواطنيها

كان الغربيون 
وواشنطن في 

طليعتهم اتهموا 
حينها السلطات 

السورية بانها 
تقف وراء الهجوم 

الكيميائي وشنوا 
هجوما انتقاميا على 

منشآت عسكرية 
سورية
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متابعة الصباح الجديد  :

يحتفل العالم في اخلامس والعشرين 
من نوفمبــر باليوم الدولــي للقضاء 
على العنف ضد املرأة، إذ ما تزال تعاني 
واحــدة من بــن كل ثالث نســاء من 
العنف الذي يعد أحد أشكال انتهاك 
حقوق اإلنســان وفق منظمة الصحة 

العاملية.
املمارس  العنف  املتحــدة  األمم  وتعرف 
ضد املرأة بأنــه "أي فعل عنيف تدفع 
إليه عصبية اجلنــس ويترتب عليه، أو 
يرجــح أن يترتب عليــه، أذى أو معاناة 
للمرأة، ســواء من الناحية اجلسمانية 
أو اجلنسية أو النفســية، مبا في ذلك 
التهديــد بأفعال من هــذا القبيل أو 
القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، 
ســواء حدث ذلك في احلياة العامة أو 

اخلاصة"

سبب جوهري للوفاة
عربياً، فإن ربع األســر في بعض الدول 
ينتشر فيها العنف بحسب استطالع 
حديث لـــ "الباروميتر العربي"، والذي 
يشمل استعمال العنف من قبل أحد 
أفراد األســرة جتاه أخر، ومبا ال يشــمل 
العنف ضد األطفال بحجة التأديب أو 

العقاب.
وأفاد نحو 25 في املئة من املشــاركن 
واملغرب  اليمــن  في االســتطالع من 
ومصر والســودان بانتشار العنف في 
األســر، فيما تقل هذه النســبة في 

لبنان وتونس واألردن وليبيا.

العنف األسري
وتعاني نحو 26 في املئة من األسر في 
اليمن من العنف األسري، ونحو 32 في 
املئة منها من طبقة ذوي الدخل أعلى 
من املتوســط، وحوالــي 26 في املئة 
ضمن فئــة احلاصلن على شــهادات 
ثانوية عامة، و25 في املئة من احلاصلن 

على شهادات أكادميية عليا.
وتليها املغرب التي تبلغ فيها نســبة 
العنف األســري 25 في املئة، و24 في 
املئة من األســر التي ينتشر فيها من 
طبقة الدخل أعلى من املتوسط و21 
في املئــة من طبقة الدخــل أقل من 

املتوسط.
وجاءت مصر ثالثة بنسبة 23 في املئة، 
 21 22 في املئــة، واجلزائر  والســودان 
في املئة، واألراضي الفلســطينية 14 

والعراق 12 في املئة.
وكانت أقل نســب للعنف األسري في 
لبنان وتونــس واألردن بـ6 في املئة في 
كل منها، تبعتهم ليبيا بـ 7 في املئة.

ويعد العنــف ضد املرأة أســوأ أنواع 
العنف األسري، والذي صنفته منظمة 
الصحــة العاملية ضمن "املشــكالت 

الصحية الكبرى".
وتشير بيانات املنظمة إلى أن "حاالت 
التــي تعقبه وحاالت  واألوضاع  النزاع 
النــزوح فــي تفاقم العنــف وظهور 
أشــكال عنــف إضافية متــارس ضد 

املرأة".

وفي الدول العربيــة، فأكثر من نصف 
العائــالت التي ينتشــر فيها العنف 

تكون املرأة هي الضحية غالباً.
وفي بعض احلاالت تكون النســاء أكثر 
الضحايا للعنف األســري، ومن أمثلة 
ذلك، لبنــان برغم أن نســبة العنف 
األســري فيها ال تتجاوز الـ6 في املئة 
بحسب استطالع "الباروميتر العربي" 
إال أن 82 فــي املئــة من األســر التي 

تشهد عنفاً تكون النساء ضحايا.
وأما في اليمن التي تعد األعلى عربيا 
في انتشــار العنــف األســري، إال أن 
األســر التي تعاني فيها النســاء من 
العنف تشكل 30 في املئة من بن ربع 

العائالت اليمنية.
العنف  أن  االســتطالع  نتائج  وتظهر 
ضد النســاء يعد أكثر انتشــارا في 

املغرب ومصر حيث ينتشــر بن أكثر 
من 70 في املئة مــن ربع العائالت في 

كل منهما.
وفي اجلزائر فإن 66 في املئة من خمس 
العائالت تعاني فيها املرأة من العنف، 
وكذلك األمر في الســودان حيث أكثر 
من نصف خمس العائالت ينتشر فيها 

العنف ضد النساء.
وتعد النساء ضحية العنف في نصف 
العائالت التي ينتشر فيها العنف في 
كل من األردن والعراق وتونس واألراضي 

الفلسطينية.

مالذ املرأة املعنفة
ويبدو أن األقارب هم املالذ األول للنساء 
املعنفات إذ يلجأن لهم من أجل طلب 
املســاعدة واحلماية علــى وفق نتائج 

اســتطالع "الباروميتر العربي"، فيما 
كان اللجــوء إلى مراكز الشــرطة أو 
املستشــفيات أو منظمــات محلية 

متواضعاً جداً.
وتظهر البيانات أن النســاء املعنفات 
مثلهن  نســاء  إلى  اللجــوء  يفضلن 

حتديدا من األقارب من أجل املساعدة.
وكانت لبنــان الدولــة الوحيدة التي 
قالت فيها 49 في املئة من املشاركات 
فــي االســتطالع إنهــن ســيلجأن 
للشــرطة احمللية لطلب املساعدة في 
حال تعرضــن للعنــف، و34 في املئة 

منهن أيدن اللجوء إلى قريبة.
وفــي اليمن التي تشــهد االنتشــار 
األوســع للعنف األســري، فإن 74 في 
املئة من النســاء يفضلن اللجوء إلى 
األقارب فــي حال تعرضهن للعنف، و8 

في املئة فقط أبدين رغبة باللجوء إلى 
الشرطة احمللية.

في حن تشهد مصر االنتشار األوسع 
للعنف ضد النساء، تلجأ 69 في املئة 
من املعنفات إلــى األقارب 37 في املئة 
منهن يفضلن اإلنــاث، فيما قالت 16 
في املئة إنهن ســيلجأن إلى الشرطة 

لطلب احلماية.
اما في املغرب تختلف النســب حيث 
تلجأ النســاء الالتي يتعرضن للعنف 
إلــى األقارب الذكور وبنســبة 60 في 
املئــة، فيمــا قالت 9 فــي املئة أنهن 

سيلجأن إلى الشرطة احمللية.
بينما السودان بالرغم من ترجيح كفة 
جلوء املــرأة املعنفة إلــى قريبة، إال أن 
النسبة كانت متقاربة حيث قالت 41 
في املئة منهن أنه سيلجأن إلى أقارب 

ذكور أيضا،
وقال املســتطلعة أراؤهــم إن 68 في 
املئة من النســاء املعنفــات في ليبيا 
يلجأن إلى نســاء أخريات من أقاربهن 
من أجل املســاعدة، فيما تلجأ 32 في 
املئة إلى أقــارب من الذكور، وأحجمت 
النساء املشاركات في االستطالع عن 
احمللية  الشــرطة  إلى  اللجوء  خيارات 
أو مستشــفى أو منظمات محلية أو 

غيرها.
وفي اجلزائر والعراق وتونس واألردن أكثر 
من 40 في املئة من النســاء املعنفات 
قلــن أنهن ســيلجأن إلــى قريباتهن 
من أجل املســاعدة واحلماية في حال 
تعرضن للعنف، فيما لم تتجاوز نسبة 
من ســيلجأن إلى الشرطة احمللية الـ 

12 في املئة في هذه الدول.

صمت احلكومة 
وتظهر نتائج االســتطالع أنه بالرغم 
من الثقة في أجهــزة األمن في الدول 
العربية، إال أن النســاء اللواتي يعانن 
مــن العنف يلجــأن إلى األقــارب من 
أجل احلماية واملساعدة، إذ أن أكثر من 
نصف املشاركن في االستطالع عبروا 
عن ثقتهم باجململ في أجهزة الشرطة.

املرأة واملساواة
ويدعم املواطنون العرب بشــكل عام 
النساء،  احلقوق لصالح  املســاواة في 
فالنصــف أو أكثر يقولون إن النســاء 
أو  الرئاســة  ميكنهن شــغل منصب 
رئاســة الــوزراء فــي بلد بــه أغلبية 
أن  ترى  العظمى  والغالبية  مســلمة، 
التعليم اجلامعي مهم للنساء والرجال 
على السواء بالدرجة نفسها ، وتعتبر 
األغلبية بضرورة املســاواة في احلقوق 
للنســاء فيما يخص قرار الطالق، وفق 

"الباروميتر العربي".
وبرغم الدعم للمســاواة، إال أن نصف 
أو أكثــر املشــاركن في االســتطالع 
يؤكــدون أن الرجال أفضل في مناصب 
القيادة السياسية من النساء، وباملثل، 
أن  فالنصف في األقل يقولون بضرورة 
يكون للزوج القول النهائي في القرارات 
العائليــة، كما يرى أقل من النصف أن 
تتوفر املســاواة للنساء في احلصة من 

امليراث.

على وفق استطالع »الباروميتر العربي«: ربع األسر 
في دول عربية تعاني من انتشار العنف األسري

 متابعة الصباح الجديد:
يُعد إعالن ومنهاج عمل بيجن لعام 
1995 أكبــر رؤيــة ألجنــدة لتمكن 
النســاء والفتيات في كل مكان.  ومت 
تطوير منهاج عمل بيجن في املؤمتر 
العاملي الرابع املعني باملرأة في بكن، 
الصــن واملعروف باســم أكبر جتمع 
علــى اإلطالق ملناصري املســاواة بن 
اجلنســن - من جانــب 189 حكومة 
استراتيجية  إجراءات  باتخاذ  ملتزمة 
جريئة فــي 12 مجاالً مــن مجاالت 
االهتمام املهمــة  : الفقر والتعليم 
والنزاع  والعنف  والتدريب والصحــة 
املســلح واالقتصاد والسلطة وصنع 
القــرار واآلليات املؤسســية وحقوق 

اإلنسان واإلعالم والبيئة والبنات.
وبحلول عام 2020  ســيكون مر 25 
عاًما منذ أن حدد منهاج عمل بيجن 
كيفية إزالــة احلواجز النظامية التي 
تعوق النساء عن املشاركة املتساوية 
في جميع مجاالت احلياة، ســواء في 

القطاع العام أو اخلاص. 
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، 
إال أن التغييــر احلقيقــي كان بطيًئا 
النســاء  بالنســبة لغالبية  للغاية 
والفتيات في العالم، فاليوم، ال ميكن 
لبلد واحد أن يدعي أنه حقق املساواة 
بن اجلنســن. ما تزال املــرأة مقدرة 
بأقل من قيمتها وتستمر في العمل 
أكثر وتكسب أقل ولديها خيارات أقل 
العنف  أشــكال متعددة من  وجتربة 
في املنزل وفي األماكن العامة نتيجة 
للعقبــات املتعددة من دون تغيير في 
القوانــن وفي الثقافــة. تقف هيئة 
األمم املتحدة للمرأة في قلب حشــد 
للوفاء  املدنــي  واجملتمع  احلكومــات 
بوعــود منهــاج عمل بيجــن لكل 
اجملتمعات. ففــي كل خطوة تأخذها، 
اجلنسن  بن  املســاواة  بجعل  تلتزم 
حقيقــة واقعــة جلميــع النســاء 
تاريخًيا  تعرضــن  الالئي  والفتيــات 

طويلة  فتــرة  وانتظرن  للتهميــش 
مبا فيه الكفاية. فهــذه رؤية لعالم 
أكثر ازدهارًا وســالًما ونزاهة وأفضل 
في نهاية املطاف لكل من النســاء 

والرجال على حد سواء.

يبدأ جيل املساواة
فــي عالم اليــوم، تتحدث النســاء 
والفتيــان في  والفتيــات  والرجــال 
جميــع أنحاء العالم عن أنفســهم 
لإلسكات  تعرضوا  الذين  أولئك  وعن 
طويلة  لفترة  والفضيحــة  والوصم 
جًدا. كثيــر منهم مــن جيل جديد 
الفرصــة إلعــادة تصور  يغتنمــون 
االقتصــادات واجملتمعــات واألنظمة 
بحقوق  تتمسك  حتى  السياســية 

اإلنسان وحتقق املساواة بن اجلنسن، 
وأال يتخلف أحد عــن ركب التنمية. 
جتمــع هيئــة األمم املتحــدة للمرأة 
األجيال القادمة من الناشــطات في 
مجال حقوق املرأة مع دعاة ومناصرى 
املســاواة بن اجلنســن الذين لعبوا 
دورًا فعــا ًل في إنشــاء منهاج عمل 
بيجن منذ أكثر مــن عقدين. فمًعا، 
ميكــن لصنــاع التغيير مــن جميع 
األعمــار واألجنــاس معاجلة األعمال 
غير املكتملة املتمثلة في متكن املرأة 
من خالل حملة جديدة رائدة متعددة 
األجيال »جيل املساواة: إعمال حقوق 

املرأة من أجل مستقبل متساو«.
تطلــب حملــة »جيــل املســاواة« 
املســاواة في األجر وتقاسم الرعاية 

املنزلي  والعمل  األجــر  غير مدفوعة 
للتحرش  حــد  ووضــع  بالتســاوي 
اجلنســي وجميــع أشــكال العنف 
ضــد النســاء والفتيــات وخدمات 
الرعايــة الصحية التي تســتجيب 
الحتياجاتهن ومشاركتهن على قدم 
املساواة في احلياة السياسية و صنع 

القرار في جميع مجاالت احلياة.
في عام 1995، التقى أكثر من 17000 
ممثل وممثلة مــن 189 دولة في بيجن 
في املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة 
وأسفر االجتماع التاريخي عن اعتماد 
،باإلجمــاع، إلعــالن ومنهــاج عمل 
بيجن؛ أجندة تعتبر »شرعة احلقوق« 
للمرأة. فبعد مرور25 عاًما من بيجن، 
ومنظمات  األعضــاء  الــدول  جتتمع 
واملدافعات  واملدافعون  املدني  اجملتمع 
أنحاء  املــرأة من جميــع  عن حقوق 
جدول  تنفيــذ  الســتعراض  العالم 
اإلخبارية  نشــرتنا  ستركز  األعمال. 
التي تقود  على األفراد واملؤسســات 
العامليــة في منطقة  العملية  هذه 

الدول العربية.

سلسلة من اللحظات الفارقة
اخلامســة  بالذكرى  االحتفــال  يُعد 
والعشــرين لتأســيس منهاج عمل 
بيجن في عــام نقطة جتمع لإلصرار 
على حتقيــق حقوق اإلنســان 2020 
وســيتم  والفتيات  النســاء  جلميع 

تنظيمها كحشد عاملي.
على مدار العام، ســتقوم هيئة األمم 
املتحدة للمــرأة بالبناء على حلظات 
أخرى في حركة حقوق املرأة في القرن 

احلادي والعشرين:
الذكرى العشرون لقرار مجلس األمن 

1325 بشأن املرأة والسالم واألمن،
الذكرى العاشرة لتأسيس هيئة األمم 
املتحدة للمرأة كنصير عاملي لتمكن 
اخلامسة  والفتيات،الذكرى  النســاء 

ألهداف التنمية املستدامة العاملية.

االحتفال بمرور 25 عامًا على مناصرة حقوق المرأة

متابعة الصباح الجديد : 
ما تزال النساء والفتيات من خلفيات 
مختلفة فــي العراق عرضة للعنف 
إن كان في املنازل، أو في املدرســة أو 

في األماكن العامة.
ويظهر مسح مشترك أجرته مؤخراً 
احلكومة العراقية واليونيسف أن 37 
في املائة من النساء بن الـ15 والـ49 
من العمر في العراق يعدان  أن العنف 
ضد املرأة أمراً مقبوالً، في حن بينت 
األمم  الصندوق  أجراها  دراسة جديدة 
املتحدة للسكان أن 63 في املائة من 
حــوادث العنف القائــم على النوع 
االجتماعي في العــراق مرتكبة من 

قبل أحد أفراد األسرة.
ومع بداية حملة الـــ16 يوماً إلنهاء 
العنــف ضد املــرأة، يجــدد كّل من 
اليونيســف وصنــدوق األمم املتحدة 
للســكان التزامهمــا بإنهاء جميع 

أشكال العنف ضد املرأة.
ويقول بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف 
في العراق: »إن العنف ضد النســاء 
والفتيات انتهاك حلقوق اإلنسان وله 
تأثير مدمــر على صحتهن ورفاههن 
ومســتقبلهن. وهــذا أمــر ال ميكن 
تبريره. النســاء والفتيات يشــكلن 
نصف عدد السكان ولديهن احلق في 
العيش في مأمن من اخلوف والعنف 
مبا يســمح لهن العيش إلى أقصى 

إمكاناتهن«.
أولورميي  الدكتور  أضاف  ومن جهته، 
ســوجنرو، ممثل صندوق األمم املتحدة 
للسكان في العراق: “إن إنهاء العنف 
ضد النساء والفتيات ليس خياراً بل 
التزام طويل األمــد يجب أن يصبح 
جــزءا ال يتجزأ من اجملتمــع العراقي 
وذلــك من خالل اجلهود املشــتركة. 
تعولنا النســاء والفتيات على منع 

ضدهن  العنــف  أشــكال  جميــع 
والوقوف إلــى جانبهن للوصول الى 

حياة كرمية«.
ما يــزال تهديد ومخاطر العنف ضد 
النســاء والفتيات قائماً، ال ســيما 
العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي 
فــي  األطفــال  وزواج  واملضايقــة 
مناطق النزوح وتلك التي يعود اليها 
النازحون إذ يتــم تزويج فتيات بعمر 

الـ12 سنة في البالد.
للسكان  املتحدة  األمم  يقدم صندوق 
واليونيسف خدمات متخصصة، مبا 
في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
للناجيات من العنف اجلنسي وتعمل 
املنظمتــان علــى وضع حــد لزواج 
األطفال من خالل الشــركاء واملراكز 
التي تدعمهــا.  كما دعم الصندوق 

إطالق خط ســاخن ملســاعدة من 
يتعرض للعنف القائــم على النوع 
كردســتان  إقليم  فــي  االجتماعي 

العراق.
املتحــدة  األمم  صنــدوق  ويدعــو 
توفير  إلى  واليونيســف  للســكان 
لعمر  خدمات شــاملة ومخصصة 
الناجيــات من العنــف القائم على 
نــوع االجتماعــي من أجــل تدريب 
موظفــي القضــاء واألمــن علــى 
مســاعدة الناجيــات من النســاء 
واألطفــال بطريقة رحيمة ولطيفة 
وإعطــاء األولوية حلقــوق الناجيات 
املنظمتان  تدعو  كما  واحتياجاتهن. 
إلى تعزيز إنفاذ التشريعات املناهضة 
للزواج املبكر من أجل حماية األطفال 

والفتيات.

 نداء إلنهاء العنف ضد النساء 
والفتيات في العراق

بدأت امس األول فعاليات حملة الـ 
16 يوًما ملناهضة العنف ضد املرأة، 
والتي متثل حملة عاملية تشــارك 
اجملتمع  ومنظمات  اجلامعات  فيها 
وغيرها  والهيئات  واملراكــز  املدني 
من املســميات املهتمــة بالعنف 
ضد املــرأة على مســتوى العالم 

والتي ترعاها األمم املتحدة. 

واميانــا مــن الصباح اجلديــد، بأن 
العنف ضد املرأة من اخطر اشكال 
التخلــف، واشــدها وطــأة على 
اعتمــدت من هذا  اجملتمع،  نصف 
العدد مبــدأ املشــاركة في هذه 
العاملية  النشاطات  بتناول  احلملة 
التي  للفعاليات  احمللية  والتغطية 
تتضمنهــا وحتــى نهايتها بنحو 

يومي. 
يذكر في هــذا الصدد ان اجلمعية 
العامة لــأمم املتحدة حددت الـ25 
من نوفمبر من كل عام يوما عامليا 
املرأة.  ضد  العنــف  على  للقضاء 
وموضــوع هذا العام هــو العالم 
يقف  املســاواة  :«جيل  البرتقالي 

ضد االغتصاب«.

من اجل كل نساء العالم
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متابعة الصباح الجديد :
يشــّكل العنف ضــد النســاء والفتيات  
انتهــاًكا خطيــرًا حلقوق اإلنســان. تُقّدر 
منظمــة الصحــة العامليــة أن 37% من 
النساء الالئي كان لهن شريك في أي وقت 
في املاضي في منطقة شرق البحر األبيض 
املتوســط قد تعّرضن للعنف اجلسدي و/ 
أو اجلنســي من الشريك في مرحلٍة ما من 

حياتهن. 
تســود أشــكال أخــرى مــن العنف في 
املنطقة، مبا في ذلك جرائم القتل املتعلقة 
والقســري  املبكر  والــزواج  ب«الشــرف« 
واملؤقــت، والتحرش اجلنســي في األماكن 
العامة؛ واملمارســات الضارة مثل تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث.
والفتيات  النساء  العنف على  تأثير  يتراوح 
من عدة عواقب جسدية وجنسية وعقلية 
مباِشرة إلى آثار على املدى الطويل، مبا في 

ذلك املوت. 
يؤثر العنف ســلًبا على رفاه املرأة بشكل 
عام، ويحول دون مشــاركة النساء بشكلٍّ 
كامل فــي اجملتمع. وال تقتصــر العواقب 
الســلبية للعنف على النســاء فحسب، 
بــل تتعداهن إلى عائالتهــن ومجتمعهن 

والدولة ككل. 
ويتســبب العنــف في تكاليــف باهظة، 
من الرعاية الصحيــة والنفقات القانونية 
الزائدة إلى اخلســائر في اإلنتاجية، مما يؤثر 
على امليزانيات الوطنية والتنمية بشــكٍل 
عام. على ســبيل املثال، في املغرب، تشير 
التقديــرات إلى أن عنف الشــريك يكلف 
النظام القضائي 6.7 مليون دوالر أميريكي 
ســنويًا. وفي مصر، ُقــّدرت تكلفة العنف 
الذي تعاني منه النساء وأسرهن مبا ال يقل 
عن 208 ماليني دوالر أمريكي في عام 2015 

وقد تصل إلى 780 مليون دوالر أميريكي.
يتشــكل حدوث العنف فــي املنطقة من 
خالل التمييز ضد املرأة واســتمرار املواقف 
التي تُبقي القوالب النمطية السلبية بني 
اجلنســني. ففي املغرب على سبيل املثال، 
يعتقــد 60% مــن الرجال أنــه يجب على 
الزوجات حتمــل العنف للحفاظ على بقاء 
األســرة، ويرتفع الرقم إلى 90% في مصر 
دراســة)IMAGES 2017 (. وفيمــا يتعلق 
بفلسطني،  ما تزال نســبة الرجال الذين 
وافقوا على هذا الــرأي عالية حيث بلغت 
63%، بينما انخفضت النســبة كثيرًا في 
لبنان لتصل إلى -26% وهي نسبة  ما يزال 

من الصعب التغاضي عنها. 
غالًبا  ال تتناول التشريعات جميع أشكال 
العنف ضد املرأة بصورة شاملة، وكثيرًا ما 

تكون آليات إنفاذ القانون غير كافية.
اخلدمات  إلــى  االفتقــار  يضيــف  كمــا 
األساسية املُنّســقة ومتعددة القطاعات 
لالستجابة بفعالية  للناجيات من العنف 
إلى حجم املشــكلة فــي املنطقة. ويزداد 
التي  الصراعات  تفاقًمــا بســبب  الوضع 
تُعّرض آالف النساء والفتيات في املنطقة 

لالســتغالل اجلنســي واالجتــار والــزواج 
القسري باألطفال. 

احللول 
يشــمل اإلطار القانونــي الدولي للقضاء 
على العنف ضد املرأةاتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، و 
إعالن األمم املتحدة لعام 1993 بشأن القضاء 
على العنف ضــد املرأة. وبرغــم أن بلدان 
املنطقة كلها تقريًبــا أطراٌف في اتفاقية 
القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد 
املرأة )سيداو(، فقد أبدت كٌل منها حتفظات 
عامة أو محددة على االتفاقية بأكملها أو 
على مواد ُمعّينة بها، مما يؤثر على التنفيذ 

الفعال لالتفاقية في تلك البلدان. 
كمــا أن البروتوكول االختيــاري التفاقية 
ســيداو، والذي يحدد الوســائل اإلضافية 
إليصــال الشــكاوى إلــى هيئــة اخلبراء 
الدولية املُكّلفة باستعراض تنفيذ البلدان 
لالتفاقية، لم تصّدق عليه سوى ثالثة من 
بلدان املنطقة فقط هــي: املغرب وتونس 

وليبيا. 
مسترشــًدا باألُطر الدوليــة ذات الصلة، 
يعمل املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة 
للمــرأة في الــدول العربية مع شــركائه 
للتصدي للعنف ضد املرأة وفقاً لألولويات 

الثالث التالية:
املعايير:

 يدعو املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة 
للمرأة في الــدول العربية إلى اعتماد أطر 
للتصدي  تشــريعية وسياسية شــاملة 
للعنف ضد النســاء والفتيــات. وينبغي 
أن يتضّمن النهج التشــريعي الشــامل 
جترمي جميع أشــكال العنف ضد النســاء 
والفتيــات، ومقاضاة اجلنــاة ومعاقبتهم 
على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن 

ومتكينهن.

التنسيق:
 يتبنــى املكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمم 
املتحــدة للمرأة في الــدول العربية نهجاً 
املتعددين؛  املصلحة  أصحاب  شاماًل يضم 
ويعتمــد على اخلبــرة التكاملية لوكاالت 
األمم املتحــدة، واحلكومــات، واجملموعــات 
النســائية واجملموعــات اجملتمعية األخرى 
في تقدمي املشــورة في مجال السياسات؛ 
وتعزيز قدرات أصحاب املصلحة  الرئيسني 
على تطوير تدخالت تتماشــى مع املعايير 
الدولية؛ وتطوير اإلرشادات ونشر ها، وأدوات 

التنفيذ، واملوارد.

التنفيذ: 
يعمل املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة 
للمرأة فــي الــدول العربية علــى تغيير 
النمطية  والقوالب  االجتماعيــة  األعراف 
للنــوع االجتماعي ودعم تقــدمي اخلدمات  

للناجيات من العنــف. يرتكز العنف على 
القبول االجتماعي املســتمر للتمييز ضد 
املرأة بني الذكور واإلناث في املنطقة. تعمل 
هيئــة األمم املتحدة للمــرأة مع منظمات 
اجملتمع املدني واإلعــالم والزعماء الدينيني 
املواقف  لتغيير  الرئيسة  الفاعلة  واجلهات 

من العنف ضد املرأة. 
عالوًة على ذلك، ُيثــل توفير اخلدمات جزًءا 
حاســًما في حل لغز الوقايــة من العنف 
له.  واالســتجابة  والفتيات  النســاء  ضد 
فــي املنطقة،  مــا تزال هنــاك فجوة بني 
على  املُّتخــذة  وااللتزامــات  االتفاقيــات 
لتقدمي خدمات بشأن  التدخلي  املســتوى 
العنف ضد املــرأة من جهة والتنفيذ على 
املستوى الُقطري من جهة أخرى. من خالل 
برنامــج » مجموعة اخلدمات األساســية 
للعنف«  املتعّرضــات  والفتيات  للنســاء 
تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع وكاالت 
األمم املتحدة األخرى علــى معاجلة العنف 

ضد النساء والفتيات في الدول العربية.

مجاالت العمل والبرامج
البرنامــج  الرئيــس اإلقليمــي: العمــل 
املشــترك من أجل القضــاء على العنف 
ضد النســاء والفتيات في منطقة الدول 

العربية
طورت هيئة األمم املتحدة للمرأة، باالشتراك 
مع صندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج 

األمم املتحــدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة 
املعنّي باخملدرات واجلرية، ومنظمة الصحة 
للتصدي  رائًدا  إقليمًيــا  برنامًجا  العاملية، 
للعنف ضد النســاء والفتيــات في الدول 
العربية لسد الفجوة القائمة بني البحوث 
والتوصيات املتعلقة بالسياســات، وتوفير 
التوجيه املطلوب لتكييف املعايير الدولية 
إلــى املنطقة، وتعزيز  عند تقدمي اخلدمات 
التفاهم والتعاون بني الوكاالت في مجاالت 
مثــل الوقاية. يهدف البرنامج إلى احلد من 
التمييز متعدد اجلوانــب، ومن العنف ضد 
النساء والفتيات في ســتة بلدان، ويرتكز 
على األطر املعيارية التفاقية القضاء على 
جميع أشــكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، 
وامليثاق  والتنمية،  للسكان  الدولي  واملؤمتر 
العربي حلقوق اإلنســان، وخطــة التنمية 
املســتدامة لعام  2030واألهداف السبعة 
م  عشر للتنمية املســتدامة. كما سيدعِّ
البرنامــج القواعد واملواقــف االجتماعية 
املواتية لتعزيز املساواة بني اجلنسني. حالًيا، 
تدعم حكومة اليابان تنفيذ السنة األولى 
من البرنامج )من نيســان/أبريل 2018 إلى 

آذار/مارس 2019).

برنامج  مجموعة اخلدمات األساسية 
للنساء والفتيات املتعّرضات للعنف 

في عــام 2015، وفي إطــار برنامج عاملي 
املتحدة  األمم  أطلقــت هيئــة  مشــترك، 

للمرأة، باالشتراك مع صندوق األمم املتحدة 
للســكان، ومنظمــة الصحــة العاملية، 
اإلمنائي، ومكتب األمم  املتحدة  األمم  وبرنامج 
املتحدة املعنّي باخملدرات واجلرية مجموعة 
من املعايير العاملية واخلدمات األساســية 
للنســاء والفتيــات املتعّرضــات للعنف، 
بهــدف توفير وصوٍل أكبــر إلى مجموعة 
ُمنّســقة من اخلدمات األساســية عالية 
اجلودة ومتعددة القطاعات جلميع النســاء 
والفتيــات الالئي تعّرضــن للعنف القائم 
على النــوع االجتماعي. في منطقة الدول 
العربية، ُحددتا تونــس ومصر  على أنهما 
بلدان أمنوذجيان  لطرح  مجموعة اخلدمات 
األساســية. في إطــار شــراكة إقليمية 
ُمعّززة مشــتركة بني الــوكاالت  أُطلقت 
في نهاية عام 2016،  دعمت كٌل من هيئة 
األمم املتحدة للمــرأة وصندوق األمم املتحدة 
للســكان إطــالق احلزمة األساســية في 

املنطقة في عام 2017.

مبادرة دراسة العدل واملرأة
لتســهيل البرمجة الفّعالة القائمة على 
األدلة بشــأن العنف ضد النساء والفتيات 
والتي تركز على ســيادة القانون والوصول 
إلى العدالة، أُجريت دراســة شاملة حول 
القوانني والسياسات واملمارسات املتعلقة 
بالعنف ضد النساء والفتيات في 20 دولة 

في منطقة الدول العربية.

 ســيوفر التقريــر الــذي أســفرت عنه 
الدراســة حتليــاًل متعمًقا لنقــاط القوة 
والضعف في احلماية الدســتورية، وقوانني 
العقوبات، وقوانني مكافحة االجتار، وقوانني 
والسياسات  الشخصية،  األحوال  األسرة/ 
واملمارســات، وما إلى ذلــك، فيما يتعلق 
بالعنف ضد النساء والفتيات في كل بلد.  
َق برنامج األمم املتحــدة اإلمنائي وهيئة  َصدَّ
األمم املتحدة للمــرأة ومكتب األمم املتحدة 
اإلقليمي للســكان في الدول العربية مًعا 
مشاورات  وأجروا  الوطنية،  الدراسات  على 
مع أصحاب املصلحــة الوطنيني لتحديد 
األولويــات الوطنية لإلصــالح. قادت هيئة 
األمم املتحــدة للمــرأة عمليــة املصادقة 
واملشــاورة الوطنية في فلسطني واملغرب 

والعراق والكويت.

تقدير تكلفة العنف ضد املرأة في 
املنطقة العربية

يقــوم املكتب اإلقليمي للمــرأة في الدول 
التابع  العربية باالشــتراك مع مركز املرأة 
للجنة األمم املتحدة لغرب آسيا  )اإلسكوا( 
بتنفيذ مشروع إقليمي على مرحلتني حول 
تقدير تكلفة العنف ضد املرأة في املنطقة 
العربيــة. اســتلزمت املرحلــة األولى من 
املشروع نشر تقريرين. يستند التقرير األول 
وعنوانه »وضع املــرأة العربية في املنطقة 
العربية: العنف ضد املرأة: ماذا على احملك؟« 
إلى استعراٍض لألدبيات العاملية واإلقليمية 
لصياغة إطــار مفاهيمــي وحتليلي حول 
العنف ضد املرأة وتطوير فهم للمنهجيات 
املستعملة  لتقدير التكاليف االقتصادية 

لعنف الشريك. 
يُســّلط التقرير الضوء على آليات اإلبالغ 
عن العنف ضد النساء والفتيات والقواعد 
اإلداريــة للبيانات واملتوفرة على املســتوى 
الوطني؛ ويحلل العالقة بني عنف الشريك 
واالقتصاد؛ كما يدرس اآلثار الضارة للعنف 

على الصحة. 
يشــرح التقريــر الثاني »تقديــر تكاليف 
العنــف الزواجــي في املنطقــة العربية: 
االقتصادي  االمنوذج  التشــغيلي«  االمنوذج 
األساسي واخليارات املتاحة لتقدير تكاليف 
عنف الشــريك فــي املنطقــة، مع األخذ 
وبيئة  املعرفية  الفجــوات  االعتبــار  بعني 
السياسات واإلطار التشــريعي في الدول 

العربية.
 فــي املرحلة الثانيــة من هذا املشــروع 
املشــترك، من املتوقع أن  يَُجــرَّب االمنوذج 
االقتصــادي في بعــض بلــدان املنطقة. 
ســيكون الهــدف هــو تقديــر التكلفة 
الســنوية لتقدمي اخلدمات فــي قطاعات 
واألمــن واخلدمات  مختارة مثــل الصحة 
االجتماعيــة؛ وتطويــر تقديــرات كلّيــة 
للخســارة في اإلنتاجية؛ وتقدير التكلفة 
الســنوية للعنف ضد املرأة على األســر 
املعيشــية. فلســطني هي أول بلد يدخل 

ضمن املرحلة التجريبية.

منظمة الصحة العالمية العنف ضد النساء والفتيات انتهاك خطير لحقوق االنسان

ظفار أسماعيل :

وانفجار  في ظل الصراعات واحلــروب 
املفخخات واالم الفقدان ،شقت املرأة  
في العــراق طريقهــا  الصعب املرير 
وقوة تضاهي  لها  بشــجاعة المثيل 
االســاطير ،وبالرغم مــن الصعوبات 
املريــرة التي مرت عليها عبر ســنني 
طويلة من املشــقة وحتمل مسؤولية 
تربية االبنــاء وحدها في اوقات احلروب 
التــي خاضهــا الشــعب العراقي ، 
واالنتهــاكات التي تعرضــت لها من 
والتي سببت  قبل اجلماعات االرهابية 
لها الكثير مــن الصدمات واملطلوبة  
النفســية واجلســدية ، في كل مرة 
وتقاوم  مــن جديــد  لتنهض  تعــود 
لتثبت  وقفة مشرفة  وتقف  وتساعد 
ان للعراقيــة معدناً خــاص ببصمة 

خاصة تفردت بها .
حروب طويلة وفقــدان لالحبة وغياب 
وســجون  جائرة  ،واعتقاالت  للمعيل 
وتعذيب عانت منها املرأة  خالل فترات 
حكم النظام البعثــي املباد  واحلروب 
التي تلتها ،حيث تعرضت لشتى انواع 
الظروف احلياتية الصعبة التي يحتم 
واالنســاني  االخالقي  واجبنــا  علينا 
على تخليدها وذكرهــا وتداولها كي 
ال ننســى يوماً االالم التي مرت عليها 
وجتاوزتها ، وحيــدة ، فبني االعتقاالت 
لناشــطات  ،والتعذيب  ،والســجون 
ينتمني الحــزاب مختلفة ،وبني غياب 
الــزوج ،واالبــن واالخ ، املقاتــل ضمن 
لســنني  االلزامي،  التجنيد  حمــالت 
طويلة  مارســت فيها املرأة  دور االب 
واالم ،وقعت على عاتقها مســؤولية 
اعالة االســرة ، ماديــاً ومعنوياً ، في 
التي كانت متنح  الزهيدة  الرواتب  ظل 
للجنود في اجليــش العراقي في ذلك 
الوقــت ،ممــا دفعها  لالعتمــاد على 
نفسها ،ومحاولة كسب قوتها وقوت 
،فعملت  العمل  الى  واخلروج  اطفالها 
،واحلقول  ،خبازة،  ،واملعامل  املزارع  ،في 
او خياطة ،واي عمــل آخر متكنت من 
القيام به  ، وكثيراً من االحيان عاد لها 
زوجها مبتور الساق ،او اليد ،اومقعداً 
،او يعاني من مرض نفســي بســبب 

اهوال وبشاعة احلرب .
وعلى الرغم من كل ذلك ،حرصت في 

كثير من االحيــان على اكمال اوالدها 
لدراســتهم ، وضحت بنفســها كي 

تضمن لهم مستقبالً افضل .
وبعــد ان فقــدت زوجها فــي احلرب 
العراقية االيرانيــة ، فقدت ابنها في 
حرب الكويت ،وفقدت دارها في تفجير 

ارهابي .
وبني آالم املقابر اجلماعية ، واعادة نبش 
احزان اكلت من عمرها ســنني طواالً 
،عادت االوجاع  التي لم تفارقها ،لتنشر 
ظاللها السود على سنني عمرها التي 
قضت ،وثوب فجيعتها االســود الذي 
يرفض ان يفارقهــا ،ليباغتها الظلم 
من جديد ،في مجــزرة جديدة، وقبور 
جماعية جديدة ،مجزرة سبايكر ، التي 

هزت العالم بوحشيتها وقساوتها . 
لتفجع االف النساء العراقيات بجرية 
قتل جماعــي ،بحق ابنائهــن نفذته 
عصابات االرهاب املقيتة ومن ابشــع 
جرائم داعــش االرهابية هــي  ارغام 
الفتيــات على الــزواج فــي مناطق 
سيطرة داعش عليها في تلك الفترة 
.اذ قام عــدد من افراد فــي عصابات 
داعش من غيــر العراقيني بهذا الزواج 
البشــع والذي نتج عنــه اطفال من 
دون اوراق ثبوتيــة  وارامل صغيرات في 
العمر ،بعد قتل ازواجهن االرهابيني ، او 
هربهم وتركهم لزوجاتهم واطفالهن 

ملصيرهن اجملهول . 
اختطــاف وبيع النســاء في ســوق 

النخاسه
مصير مؤلــم حلق مبئــات العراقيات 
او اسرهن كسبايا  نتيجة اغتصابهن 
من قبل تنظيم داعش االرهابي  منهن 
من دفن حتت التراب او قتل او اغتصب 
حتى املــوت  واقام تنظيم داعش الذي 
يعــد من اكثر التنظيمــات االرهابية 
باالنسانية  وبطشــاً  وبشاعه  قسوة 
اقام اســواقاً لبيع النساء اخملتطفات 
واجبارهن  ببعض  ،واستبدال بعضهن 
اطفالهن  ،وانتزاع  اســرهن  ترك  على 
ويشــتري  ليبيع  احضانهن  بــني  من 
باجســادهن ، وجتريدهن من حقوقهن 

كبشر .
وبعد التطور االنســاني  الذي وصلت 

له الشــعوب عادت الوحشية وقوانني 
الغاب الــى الظهور ثانية ،في ابشــع 
اشــكالها لتتمثــل بنكبة الســبي، 
واالســر ،واملتاجــرة بالنســاء ،تعامل 
بيد  اخملتطفــات  مع  العائــالت  بعض 
تنظيم "داعش" ، على أنهن "عار واجب 
العائلة  التراب"، لتستعيد  طمره حتت 
كرامتها مرة أخــرى، فبعد مرور اوقات 
عصيبــة مــن االغتصــاب والتعذيب 
،عانت كثير من السبايا العراقيات من 
االم رفــض االهل لها ، قصص كثيرة ال 
تعد والحتصى ،عــن ماس يصعب على 

العقل البشري استيعاب حدوثها 

معاناة التهجير

عانت النســاء في العــراق من ويالت 
احلــرب ضــد تنظيم داعــش االرهابي 
،الذي فرض عليهن التهجير للهرب من 
بطش اجملرمني وترك منازلهن ،والعيش 
حتت ظروف حياتية صعبة ،في اخمليمات 

، برفقةاطفالهن .
ومتثلت في جرائم القتل بحجة الدفاع 
عن الشــرف ، فقد بينت االحصائيات 
التي قامت بها منظمات تعنى بحقوق 
املرأة ،عن ارتفاع هائل في نسبه القتل 
بدعوى الدفاع عن الشــرف في اقليم 
كروردســتان ،وكمــا ارتفعت نســبة 
النســاء اللواتي قمن بحرق انفسهن 
كنوع من رفض احلياة املريرة التي يعانني 
من عيشها ،كما  وتنتشر ظاهرة ختان 

الفتيات الى وقتنا احلالي ،ففي معظم 
القرى فــي مناطق كرودســتان ،على 
املنظمات  الرغم من تعالــي صيحات 
االنســانية الرافضة لهذه االنتهاكات 

بحق الطفولة ، واملرأة.

اجننب رموزاً للبطولة والشرف
بطرق  استشــهدوا  عراقيون  ابطــال 
اســتثنائية حتمل بني طياتها رســالة 
حتولــت الــى رمز مــن رمــوز الفخر 
وخلدت تضحياتهم علــى مر التاريخ 
ويتناقل  طوياًل  العراق  ســيذكر  حيث 
ذكر اســماء البطال لن متحو السنني 
نحر  منهــم قصة  نذكر  اســماءهم 
بكر  ابــو  املــالزم  العراقــي  البطــل 
نحره  صور  انتشرت  ،والذي  السامرائي 
الرأس  ،مرفوع  املشــرف  واستشهاده  
شــامخاً ،منتصــراً ،على مــن اراد له 
الهزيــة  ، وصور الشــهيد مصطفى 
العذاري ، املصاب الذي طافت به اجملاميع 
االرهابية على ظهر مركبه ،في شوارع 
مدينــة الفلوجــة ،  ليتجمهر الناس 
حوله ،ويشهدوا عملية قتلة ،مشنوقاً 
على حافة جسر ،كل هذه االالم  واكثر 
،تكبدتها املــرأة العراقية كام وكاخت 
وكزوجــة  ، ومازالت شــامخة صابرة 
معطاءة تقــدم التضحيــات من دون 
كلل اوجزع  ،شــهدت نهايــه فلذات 
اكبادهــا املؤملــة على يد جتــار املوت، 
الشــهداء  تقدم  ومازالت  والقســوة 
والتضحيات ،حتى يومنا هذا ، فشوارع 
الثائرين  ابنائها  بدمــاء  امتآلت  العراق 
ضد منظومة الفســاد التي احكمت  
عليهم اخلناق ، وسرقت خيرات بلدهم 
ومســتقبلهم ، وخرجــت العراقيــة 
لتعلــن رفضها واســنادها لصرخات 
التحــرر، فقدمــت اخلدمــات الطبية 
،ورفعت شــعارات الرفض، واالستنكار 
،وحضــرت الطعــام للثــوار، وجتولت 
بينهــم لتقــدمي  كل مايكنها منحه 
،وتعرضت للخطف، والترهيب ومازالت 
،والترعبها  اخلــوف  اليهزهــا  واقفــة 
العصابات ،بالرغــم من تعرض الكثير 
من الناشــطات املدنيات الى اخلطف، 
والتخويــف واملطــاردة ، فتحية اجالل 
املشــرفه   العراقيه  ايتها  لك  واحترام 
ومســيرة صبــرك وقوتك مســتمرة 
وستبقى مضرباً لالمثال التي تتداولها 

الشعوب.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة.. ازمات عديدة تفوقت عليها العراقية

اثبتت فيها انها جبل من الصبر والقوة

في عام 2015، وفي إطار برنامج عالمي 
مشترك، أطلقت هيئة األمم المتحدة 
للمرأة، باالشتراك مع صندوق األمم 
المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة 
العالمية، وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة 

المعنيّ بالمخدرات والجريمة مجموعة 
من المعايير العالمية والخدمات 

األساسية للنساء والفتيات المتعرّضات 
للعنف، بهدف توفير وصوٍل أكبر إلى 

مجموعة مُنسّقة من الخدمات 
األساسية عالية الجودة ومتعددة 
القطاعات لجميع النساء والفتيات 

الالئي تعرّضن للعنف القائم على النوع 
االجتماعي
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بغداد - الصباح الجديد:
للهندســة  الصينيــة  الشــركة  فــازت 
واإلنشــاءات البتروليــة بعقــد هندســي 
121 مليون دوالر لتحديث املنشــآت  بقيمة 
املستعملة في اســتخراج الغاز خالل إنتاج 
النفط في حقل غرب القرنة1- النفطي في 

البصرة.
وأفاد بيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية 
للشــركة  األم  الشــركة  وهي  الصينيــة، 
البترولية،  واإلنشــاءات  للهندسة  الصينية 
إن »املشــروع، املقرر االنتهاء منه في غضون 
27 شهرا، يهدف إلى تعزيز الطاقة اإلنتاجية 
للنفط اخلام في احلقل النفطي«، بحســـب 

ما اوردته وكالة »رويترز«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعني 
امس الثالثــاء، وارتفع في التداوالت مع جتدد 
الشــكوك إزاء إحــراز تقدم فــي محادثات 

التجارة بني الصني والواليات املتحدة.
وزاد الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إلى 1457.07 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول 
بتوقيت غرينتش، ولكنه ال   6:58 الســاعة 
يزال قريبا من أقل مســتوى منذ 12 نوفمبر، 
الذي سجله في وقت ســابق من اجللسة ، 
واســتقر الذهب في التعامالت اآلجلة في 

الواليات املتحدة عند 1456.90 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
العاملــة، عن توفيرها  القوى  وزارة  أعلنت 
100 ألــف و577 فرصة عمــل داخل البالد، 
العمل  التعاقدات بســوق  إجمالــي  وبلغ 
اخلارجي من واقع تصاريــح العمل باخلارج 
للمرة األولــى 109 آالف و570 فرصة عمل، 

وذلك خالل 3 أشهر.
وأوضح وزير القوي العاملة، محمد سعفان، 
أن النشــرة الربع ســنوية التــي تصدرها 
الوزارة بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصــاء، ومركز املعلومات ودعم 
اتخــاذ القرار في مجلس الــوزراء، أظهرت 
أن املســجلني من خالل مكاتب التشغيل 
التابعة للــوزارة خالل الربــع الثاني )أبريل 
- يونيــو( 2019 ، بلغ نحــو 258 ألفا و539 

مسجال.
وقال على وفق ما نشــر حســاب رئاســة 
مجلس الوزراء املصري على فيســبوك، إن 
عــدد املعينني من خالل النشــرة القومية 
ومكاتــب التشــغيل بلغ نحــو 100 ألف 
و577 فرصــة ، منهــا 71 ألفــا و521 من 
و146من غير  ألفــا  و27  املؤهــالت،  حملة 
حملة املؤهالت، 1910 من ذوي االحتياجـات 

اخلاصة .

شركة صينية تفوز 
بعقد في حقل غرب 
القرنة1- النفطي

الذهب يرتفع بفعل 
محادثات التجارة

مصر توفر اكثر من 
100 الف فرصة عمل 

داخل البالد 

 
بغداد - الصباح الجديد:

اقــرار احلكومة  الرغــم من  على 
ومجلس النواب بوجود فساد كبير 
في مــزاد العملة والتــي ادت الى 
 ، الصعبة  استنزاف كبير للعملة 
اال ان البنك املركزي ما زال مستمرا 
بعمليــات البيع عبر املــزاد الذي 
يجريــه يوميا لعدد مــن املصارف 

اخلاصة.
ووفقا لعدد مــن اخلبراء واخملتصني 
فان هــذه االرباح التــي تتحصل 
عليهــا هــذه املصارف مــن مزاد 
العملــة يجعــل هــذه املصارف 
التي تأســس البعــض منها من 
دون تدقيــق، في غنــى عن االجتاه 
والقروض  اخملاطر  وحتمل  للســوق 
في اطــار تقدمي اخلدمة للمواطن ، 
وبالتالي فان مــزاد العملة اصبح 
مبثابــة »ثقب في خزينــة الدولة 
بعلم الســلطات العليا التي لم 
حترك ســاكنا لتدارك خطره رغم 

التحذيرات املستمرة«.
ويقــول اخلبيــر االقتصــادي عبد 
الرحمــن املشــهداني في حديث 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد ان« 
%15 مــن مبيعات البنك عبر املزاد 
تذهب كغســيل امــوال«، مبينا 
ان »اللجنــة املاليــة واالقتصادية 
البرملانيــة حتدثت عــن ذلك وكل 
لــم تتمكن  االجهــزة احلكومية 
من ايقــاف املزاد وظل مســتمرا 
في اســتنزاف العملــة الصعبة 
سياسية  بشــخصيات  الرتباطه 

كبيرة«.
ويضيــف املشــهداني ان »معدل 
للقطاع  احلقيقية  االســتيرادات 
دوالر ســنويا  35 مليار  اخلاص هو 
اال ان ما يقــوم البنك ببيعه خالل 
الســنة الواحدة عبر املزاد هو 50 
مليــار دوالر«، مبينا ان »الفســاد 
اصبح واضحــا حتى لدى االجهزة 
الرقابية اال ان قوة ونفوذ االشخاص 
املتنفذين مبؤسسات املصارف هي 
اكبر من احملاسبة وهو مستمر في 
ذلك على الرغم مــن تقنينه في 

السنوات السابقة«. 
االقتصادي ضرغام  اخلبيــر  ويقول 
محمــد علــي ان »املــزاد الذي مت 
2004 انشئ بهدف  تاسيسه عام 
للدوالر من  عدم حصول احتــكار 
العراقي  الدينــار  ولشــراء  جهه 
لتغطية املوازنــة ومنع التضخم 
من جهه اخرى وكانت اداة لضبط 
القيمة  ان فرق  اال  ســعر الصرف 
بــني البيــع النقــدي واحلــواالت 
شــكل هامــش ربــح للمصارف 
املشــتركة في املزاد وعدد محدود 
من الشــركات ما ادى الى تهريب 

كميات كبيرة من الدوالرات«.
وتابع ان »املزاد اصبح ممرا للربح بدال 
من الصيرفة احلقيقية واصبح ممرا 
ال  اســتيراد  باذونات  الدوالر  خلروج 
التدقيق  واليجري  شــيئا  تستورد 
حول الســلع املشتراة مقابل هذه 
التحويالت ما شكل ممرا للفاسدين 
الخــراج اموالهــم خــارج البالد 
بطريقــة قانونية وعــدم اعتماد 

املتبعة  املســتندية  االعتمــادات 
فــي العالم لتغطيــة الصفقات 
االن  حلد  املصارف  والتزال  التجارية 
وشركات الصيرفة تتقاسم مغامن 
املزاد من خــالل حتويل العملة الى 
اخلــارج بــدون حاجة اســتيرادية 
وبعناوين شــتى ما ادى الى ضياع 
من  املليــارات ســنويا  عشــرات 

العملة االجنبية املهربة«.
ويقول النائب عن تيار احلكمة علي 
البديــري ان »االمــوال التي هدرت 
في مزاد العملة طيلة الســنوات 
الســابقة تعــادل موازنــات دول 
من  كبير  عدد  لتشــغيل  وتكفي 
املصانــع املتوقفــة وتقضي على 
النســبة االكبر مــن البطالة في 
البلد«، مشــيرا الــى ان »هنالك 
بعــض االطــراف مهيمنــة على 
القرار ومتلك ســيطرة على بعض 
وسائل االعالم متنع تسليط الضوء 

على هذا امللف اخلطير«.
»بعــض  ان  البديــري  ويضيــف 

هم  العملة  مزاد  من  املستفيدين 
بحال  القرار،  مصدر  في  موجودين 
كان القرار تشــريعي او تنفيذي«، 
مبينا ان »اي طــرف او نائب يفتح 
موضوع مــزاد العملــة فانه يتم 

غلقه وبسرعة عجيبة غريبة«.
مــن جانبهــا تقول عضــو جلنة 
االقتصاد واالستثمار البرملانية ندى 
شــاكر جودت، ان »جلنــة االقصاد 
واالســتثمار البرملانية ماضية في 
التحقيق بقضيــة مزاد العملة«، 
مبينة ان »لدينا تواصل مســتمر 
مــع عدد من اجلهــات اخلاصة في 

هذا اجملال«.
»عمليــة  ان  جــودت  وتضيــف 
هــدر العملة وما يجــري في مزاد 
العملــة هو امر لم نســمع به او 
نراه في جميع بــدان العالم التي 
تتخــذ كافة االجــراءات للحفاظ 
على عملتهــا الصعبة من الهدر 
وتعمل على تقنــني االنفاق منها 
الى  حتى في مجــال االســتيراد 

الى  الفتة  معقولة«،  مســتويات 
ب العراق هو عبارة عن  ان »مايجري 
حاالت استيراد وهمية وغيرها من 
الطرق التي تــؤدي يوميا الى هدر 
ارقام كبيــرة من العملة الصعبة 

دون سبب«.
وتلفت شــاكر الى ان »ملف مزاد 
العملة هو ملف كبير للفساد وقد 
عملنا على فتح حتقيق فيه، لكن 
التظاهرات والتركيز على القوانني 
التــي تدعــم مطالــب اجلماهير 
ومــن بينها قانون الشــراكة بني 
واخلاص جعلت  العــام  القطاعني 
اجــراءات التحقيق جتــري بروية«، 
املقترحات  بــني  »من  ان  موضحة 
الهدر مبزاد  التي لدينا للحد مــن 
العملة هــو فــرض ضريبة على 
مبا  معينة  بنسب  اخلارجة  االموال 
يخلق ايرادات للدولة وجتعل االمور 

جتري بشكل صحيح«.
وتؤكد جودت، ان »هذا املقترح القى 
ترحيبا واســعا من قبــل الهيئة 

توصلنا  وقــد  للضرائب  العامــة 
وهي  نهائية  شــبه  صيغــة  الى 
الى تنضيج بغية طرحها  بحاجة 
بشكل رسمي«، مشددة على اننا 
للحفاظ  االجــراءات  في  »ماضني 
على العملــة الصعبة من الهدر 
والفساد ولدينا تنسيق وتعاون مع 
اجلانب الصيرفــي والبنك املركزي 

وهيئة الضرائب بهذا الشان«.
العراقي  املركــزي  البنــك  ويقوم 
ببيع الــدوالر الى املصارف االهلية 
وشــركات التحويــل املالــي عبر 
املــزاد الذي يجريــه يوميا ومبقدار 
150 مليون دوالر والتي ترتفع هذه 
او تنخفض حسب الطلب  االرقام 
من قبل هــذه املصــارف، مما يؤثر 
بشــكل او باخر علــى احتياطي 
البنك املركــزي العراقي والذي تاثر 
االخيرة  باالونة  ملحوظ  بشــكل 
نتيجة عــدم التكأفو مــا بني ما 
يحصل عليه من الــدوالر وما بني 

عملية البيع عبر املزاد.

اقتصاديون: 15 مليار دوالر تذهب الى جيوب
المنتفعين وغسيل األموال في مزاد العملة

البنك المركزي مستمر بعمليات البيع عبره يوميا

معدل االستيرادات 
الحقيقية للقطاع 
الخاص هو 35 مليار 
دوالر سنويا اال ان ما 
يقوم البنك ببيعه خالل 
السنة الواحدة عبر 
المزاد هو 50 مليار 
دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد 
طالبت جلنــة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابيــة، وزارة الزراعة بنســخ من 
العقود املبرمة مع الشركات احمللية 

والدولية.
اللجنة  جاء ذلك خالل اســتضافة 
برئاسة النائب سالم الشمري رئيس 
اللجنــة وبحضــور اعضائها امس 
الزراعة  وزير  الثالثاء، صالح احلسني 
والوفــد املرافق له ملناقشــة خطة 

عمل الوزارة.

وذكــرت اللجنــة في بيــان، تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه انه« 
جرى خالل االســتضافة مناقشــة 
خطة عمل وزارة الزراعة واملشــاكل 
واملعوقات التي تواجه عملها، فضالً 
عــن اجراءات الوزارة في الســيطرة 
املنافذ  فــي  يخصها  مبــا  واملراقبة 

احلدودية«.
اللجنة علــى« وجود  رئيــس  وأكد 
اجنازات ملموسة وواضحة في عمل 
وزارة الزراعة في االشــهر السابقة 

مع وجــود اخفاقات فــي عملها«، 
مبيناً ان« اللجنة تسعى جاهدة في 
التعاون مع الوزارة في حل املشاكل 

واملعوقات التي تواجه عملها«.
وشــدد على« ضرورة الوقوف بوجه 
الضغوطــات الداخليــة واخلارجية 
التي تواجــه عمــل وزارة الزراعة«، 
املنتج  الــى« اهمية دعــم  داعيــاً 
واحليواني  والغذائي  الصناعي  احمللي 
مما يتطلــب ان يكون هنــاك تعاون 
الزراعة  جلنــة  بني  فعال  مشــترك 

لتسويق  والزراعة  الصناعة  ووزارتي 
املنتج احمللي«.

واكد الشــمري على« ضرورة اطالع 
اللجنة على تعاقد وزارة الزراعة ملادة 
سماد اليوريا ومواد زراعية اخرى كي 
متارس اللجنــة دورها الرقابي وتقومي 
عمل الوزارة مما يســهم في االرتقاء 
للصالح  الزراعي خدمــة  بالواقــع 
تســويق  ضرورة  مشــدداً«  العام«، 
منجازات الــوزارة اعالمياً لكي يتم 

اطالع الرأي العام عليها«.

من جهته اوضح احلســني ان« في 
كل عمل يوجد اجناز واخفاق مشيرا 
ان الوزارة تسعى حلل جميع املشاكل 
عملها«،  تواجــه  التي  واملعوقــات 
منوهــاً الــى« وجود عوامــل تؤدي 
العمل ليســت  الى االخفاقات في 
وصالحيته  الوزير  متعلقة بشخص 
لكن هي تداخل صالحيات مع وزارات 
ودوائر حكومية اخرى يتطلب املتابع 

فيها لكي يتم العمل بنجاح«.
وأكد الوزير ان« الوزارة اصدرت كتاباً 

رســمياً يقضي مبنع استيراد جميع 
انواع التمور من خارج العراق، مبيناً 
بــان الوزارة صدرت وســوقت منتج 
التمور العراقية الــى دولة االمارات 
العربية املتحدة بـــ}120{ ألف طن، 
فضــالً عن زيــادة انتــاج محصول 
الى  ليصل  املوســم  احلنطة هــذا 
خمســة ماليــني طــن ومحصول 
الشــعير ملليون طن، موضحاً التزام 
وزارة الزراعــة بلوائــح املواصفــات 

العاملية لتصدير املنتج«.

الزراعة النيابية تطالب الوزارة بنسخ من العقود المبرمة مع الشركات المحلية والدولية
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د. علي شمخي 

تداعيات األحــداث في العراق منذ ســقوط النظام 
الســابق فرضت على اجملتمع الدولــي رصد مايجري 
التاريخية  ومراقبة التطورات انطالقا مــن العالقات 
التي تربط دول الشرق والغرب مع العراق واتساقا مع 
موقع العراق اجلغرافي احليــوي والدور احملوري للنظام 
السياســي اجلديد في اجلمع بني االضداد في منطقة 
الشــرق األوســط وبعيدا عن التجاذبات السياسية 
واملصالح بــني الدول هناك ثمة مســؤولية اخالقية 
تقــع على اجملتمــع الدولي من اجل ســالمة العراق 
وحماية ســيادته والعمل من اجل مواجهة االخطار 
والتهديدات التي يتعرض لها وخالل ستة عشر عاما 
لم يجِن الشــعب العراقي من اخلالفات احملتدمة بني 
ثنائيات مختلفة سوى املزيد من التوترات والضغوطات 
حرصــت فيها األطراف املتنافســة علــى مصاحلها 
وضربت عرض احلائط مصالح العراق  ) ايران -الواليات 
املتحــدة( )ايران الســعودية ( وغيرها مــن الثنائيات 
التي انعكســت تفاصيلها علــى مجريات العملية 
السياســية  ) روسيا  تركيا ( )قطر السعودية سوريا 
تركيا ( وفيما كان نزيف الدم العراقي مستمرا وفيما 
التف الشــعب العراقي بكل فصائله ملواجهة اعتى 
هجمة ارهابية لم يحصل العراق على الدعم الكافي 
لتجاوز مشــكالته اإلقتصادية  ولــم ينبثق برنامج 
عاملي العادةاعمــار العراق مثلما حصل مع دول أخرى 
تعرضت إلى ظروف مشابهة  لظروف  بالدنا ومايحدث 
اليوم  من تطورات في الداخــل العراقي  يحتم على 
اجملتمع الدولي عامــة  وعلى الــدول الكبرى والدول 
اجملاورة خاصة  مد يد العون للعراقيني والتخفيف عن 
االمهم وتقدمي مبــادرات متكن العراقيني من احلصول 
على حقوقهم ومعاضدة انتفاضتهم ضد الفســاد  
وحمايــة االرواح واملمتلكات مــن التخريب والتدمير 
والتكفــي بيانــات القلق الصــادرة من هنــا وهناك 
لتطمني الشــعب العراقي على حاضره ومستقبله 
فما متلكه الواليات املتحدة األميركية وروســيا ودول 
مثل تركيا وإيران والســعودية ودول اخلليج األخرى من 
ادوات  وقــدرات ميكنها من القيام بشــكل فاعل في 
دعم اســتقرار العراق وحتقيق االصالح والتغيير فيه 
بشرط تخليها عن مصاحلها اخلاصة ونبذ انانيتها في 
التعاطي مع الشــؤون العراقية ومساعدة الشعب 

العراقي  في الوصول إلى مبتغاه باقل التضحيات.

العراق..
مسؤولية اخالقية 

قبلة الموتكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

عواد احمد صالح*

في النظر الــى طبيعة االحتجاجات 
اجلماهيريــة في العراق ولبنان وقبلها 
في اجلزائر والســودان واالن في بعض 
بلــدان اميــركا الالتينيــة ال بد من 
تلــك  وثوريــة  ان مشــروعية  ادراك 
االحتجاجــات ال تكمــن فقــط في 
املطالب السياســية وعلى رأســها 
تغيير احلكومات ومكافحة الفســاد 
واالنفتاح الدميقراطي واحترام احلريات 
املدنيــة ومناهضة عنف الســلطة 
او اجلماعات املســلحة بل وايضا في 
معرفة مطالبها االجتماعية الكامنة 
وراء تلــك احلــراكات ، لذلــك فان أي 
حــراك او احتجاج ال يهدف الى تغيير 
اجتماعي سياسي جذري في االساس 
لن يكــون اال محدودا وناقصــا ... ان 
التغيير احلقيقي يجب ان يتجه لتلبية 
مطالب اجلماهير الكادحة واملهمشة 
ويخفف مــن معاناتها واعباء حياتها 
ويفتح امامها افــاق العدالة واحلرية 

واملساواة والعيش بكرامة وامان .

الثورات غير املكتملة
فــي مختلف  احلالية  االحتجاجــات 
البلدان هي شكل من اشكال الثورات 
وفــي جوهرها هي ثــورات جماهيرية 
عفوية تتسم بالعمق واالصالة وذات 
ومتتزج  وتاريخية  مشــروعة  مطالب 
فيها املطالب السياسية مع املطالب 
االجتماعية ضــد االنظمة الطبقية 
القائمة الفاســدة التابعة للرسمال 
العاملي والتي تســبب اجلوع واالفقار 
العراق  في  والتهميش كما  والبطالة 

في  وغيرها  وتشــيلي  واجلزائر  ولبنان 
ثورية  الوضاع  عاملية  ســيرورة  سياق 
ستستمر ملراحل قادمة حيث اجلماهير 
في حقيقة االمــر تواجه انظمة رأس 
املــال عامليا وفي اطــار كل بلد وحتى 
االن فــان االحتجاجــات والثورات ذات 
املضمــون االجتماعــي والطبقي لم 
تتمكن اكثر من حتقيق بعض املطالب 
الدميقراطية  توســيع  مثــل  اجلزئية 
واملطالبة بعدالــة االنتخابات وحرية 
والشفافية ومكافحة  والتعبير  الرأي 
الفساد والعنف .. الخ وبقاء املطالب 
تتعلق  التــي  امللحــة  االجتماعيــة 
الطبقية  الفــوارق  حــدة  بتخفيف 
ومكافحــة الفقــر والتخلف واجلوع 
او الضمانات  وايجاد فــرص العمــل 
االجتماعيــة تبقى هــذه املطالب - 
وهي مطالب اساسية وتشكل جوهر 
احلــراكات اجلماهيرية -غير متحققة 
وقــد راينا انهــا لم تتحقــق في ما 
سمي ثورات الربيع العربي واليوم في 
الســيرورة احلالية فان الســلطة في 
البلدان التي حتدث فيها االحتجاجات 
وحتت ضغط اجلماهير ، وزعم االصالح 
مرشــحة لالنتقــال من جنــاح من 
اجنحــة البرجوازيــة ) الوطنيــة او 
القوميــة او االســالمية ( الى جناح 
الليبرالية  البرجوازيــة  اخر هو جناح 
االكثر انفتاحا ودائمــا ما متارس هذه 
الطبقة االنفتــاح االقتصادي وتتجه 
الرأســمالي  بالســوق  االندماج  الى 
املشكالت  وتظل  فاكثر.  اكثر  العاملي 
التمايز  مبعاجلة  املتعلقة  االجتماعية 
الطبقي والفقر والتوظيف ومكافحة 

الفساد دون حل جذري .
ورغــم زخــم االحتجاجــات وقوتها 

التــي يقدمها احملتجون  والتضحيات 
كما يحصــل في العــراق ) اكثر من 
350 مــن املضحــني لكــن اجلماهير 
قــد ال تتمكــن من حتقيــق اهدافها 
ومطاليبهــا السياســية كاملــة ، 
بوضــوح اكثر بدون االشــتراكية لن 
يكون مســار الثــورات واالحتجاجات 
لصالــح اجلماهير الكادحة في نهاية 
املطاف ، هذا مع وجود عديد من قوى 
واحزاب اليسار اجلذري التي تتبنى احلل 
ضعيفة  عموما  لكنها  االشــتراكي 
تنظيميا وسياســيا وغير قادرة على 
التأثير الواضح في معادلة السلطة .

وفــي حقيقة االمــر فــان املطلوب 
كل  صعيــد  وعلــى  جماهيريــا 
التاريخية  املرحلــة  في  االحتجاجات 
احلاليــة هــو االنتقال مــن املطالب 
للعدالــة  الداعيــة  الدميقراطيــة 
ومكافحة  والشــفافية  االجتماعية 
البرجــوازي  الطابــع  ذات  الفســاد 
الدميقراطــي الليبرالــي الى املطالب 
االجتماعيــة الطبقية االشــتراكية 
املعادية لراس املــال وامللكية اخلاصة 
والتمايــز الطبقي التــي يعبر عنها 
بدقــة مفهوم )الثــورة الدائمة( هذا 
املفهوم الذي ميكن من خالله استقراء 
وتعريف الثورات واالحتجاجات احلالية 
في بلــدان احمليط الرأســمالي بانها 
ثــورات تندمج وتتحــد فيها عملية 
استكمال املهام الدميقراطية مع افق 
كبلدان  االشــتراكية  للمهام  واضح 
الشــرق االوســط وشــمال افريقيا 

واميركا الالتينية .
بدون قيادة اجلماهير احملتجة بواسطة 
حــزب عمالي من الطراز البلشــفي 
لديه منظور ثــوري للتغيير بدون هذا 

احلزب – العامل الذاتــي – لن تتمكن 
والكادحة  املفقرة  العمالية  اجلماهير 
واملهمشــة في أي مكان من االنتصار 
على العــدو الطبقي واجناز التحوالت 
اقامــة مجتمع جديد  التاريخية في 
اشــتراكي تعالج فيه بشــكل جاد 
االزمات االجتماعية والسياسية مثل 
مشــاكل الفقر والفســاد والسرقة 
والتمايــز الطبقي وايجــاد حياة حرة 

كرمية .
ان قادة االحزاب اليســارية االصالحية 
العمالية  النقابات  وقــادة  التقليدية 
والتنظيمات االشتراكية الدميقراطية 
الطبقات  مع  متحالفــون  اليوم  هم 
احلاكمــة وليس لديهــم أي منظور 
ثوري للتغيير . صاروا مجرد رافعة في 
خدمــة األنظمة الســائدة وتنفيس 
ازماتها ، ال يعرفون من النضال سوى 
املشــاركة في االنتخابات والبرملانات 

واحلوارات السياسية املهادنة .

مخاض ثوري على الصعيد العاملي:
البحث في خصوصية الوضع العاملي 
في املرحلــة التاريخية الراهنة تكمن 
فــى االجابة على بعض التســاؤالت 
مثل هل نحن فــي مخاض ثوري على 
الصعيد العاملي؟ هل نحن في مرحلة 
نهوض جماهيري فــي مختلف بقاع 
العالم ضد النظام الرأسمالي بصوره 
اخملتلفــة؟ .. وفقــا لكل بلــد ولكل 
مجتمع ؟، هل الرأســمالية في ازمة 
خانقة..؟ اجلواب على ذلك نعم .. لكن 
جنــاح الثورة االشــتراكية في اي بلد 
يتعلق بعاملني اساســيني متداخلني 
ومرتبــط احدهمــا باالخــر العامل 
املليونية  اجلماهير  تنظيــم  االول هو 

احملتجة على الفقــر والظلم والتمايز 
الطبقي في اطار مجالس جماهيرية 
وجلان ثورية ووجــود حزب ثوري عمالي 
جماهيــري واســع يعبر عــن امالها 
على  للتغيير  يسعى  وصبواتها حزب 
مستوى الهدف والبرنامج جتعل منه 
لتحقيق  الفاعلــة  اداتها  اجلماهيــر 
مطالبهــا فــي مجتمــع خالي من 
االجتماعي  والظلم  الطبقي  التمييز 

ويحقق احلرية والرفاه .
اما العامل الثاني فيتعلق باالمكانية 
املتاحــة سياســيا واجتماعيا وعلى 
صعيد عاملــي ، باســتعداد الطبقة 
احملتجة لوضع  واجلماهيــر  العاملــة 
افــق وتصــور اشــتراكي ألهدافهم 
واحتجاجاتهم بتطهير االشــتراكية 
مما علــق بها مــن ادران وتشــوهات 
واعادة  الســابقة  بالتجارب  ارتبطت 
البريق لهــا والهميتها التاريخية غير 
القابلة لالنكار او احملو كما استنهاض 
االرادة والــروح الثوريــة للمناضلــني 
واالشتراكيني  الشــيوعيني  الثوريني 
في كل مــكان واخلروج مــن قوقعة 
اليوميــة  والســجاالت  املمارســات 
اخلجولــة والليبراليــة الســطحية 

والباهته .
ان النظام الرأســمالي يقــف اليوم 
بوجــه أي ثورة او ثــورات ممكنة . كما 
انه سيقاتل حتى اخر نفس ملنع عودة 
منوذج اشتراكي ناجح يستلهم جتربة 
سبيل  على  البلشــفية  اكتوبر  ثورة 
املثــال او قريــب من تلــك التجربة ، 
بديل اشــتراكي مختلــف عن امناط 
الرأسمالية ســواء رأسمالية السوق 
احلر او رأسمالية الدولة البيروقراطية. 
فالرأسمالية عيونها ووسائل اعالمها 

وعمالئها  ومخابراتهــا  وشــبكاتها 
اعينهم  هــؤالء  كل  وجواسيســها 
مفتوحة ليل نهــار لالنقضاض على 
اي ثورة ممكنة ووضع العراقيل امامها 
واجهاضهــا ، ما يفعلــوه اليوم جتاه 
جتــارب اجتماعية تقدمية في اميركا 
الالتينية في فنزويال وبوليفيا والبرازيل 
ومحــاوالت اســقاط تلــك التجارب 
ذات االبعــاد االجتماعيــة التقدمية 
واالستقاللية هو دليل على تطيرهم 
وخوفهم .. .لذك فان السيرورة الثورية 
والعمل  االممــي  التضامن  تقتضــي 
املشترك لقوى اليسار اجلذري والثوري 
في ســبيل دفــع اجلماهيــر احملتجة 
والعمل بني صفوفها إلحداث الثورات 
في اكثر من بلد واحد وبقدر ما يكون 

ذلك ممكنا.
ان النضال الطبقي واالجتماعي وحدة 
على املستوى االممي سيقرر في نهاية 
املطاف مصير الثورة االشتراكية على 
صعيــد عاملي .لكن ال ينبغي ان حتبط 
اجلماهير  ارادة  القائمــة  التحديــات 
العمالية وعزميتها على كسر شوكة 
النظام الرأســمالي املتعفن الذي هو 
ســبب كل املصائب واملعاناة واحلروب 
واالرهــاب الــذي يحدث فــي جميع 

البلدان والقارات .
نحن في مرحلــة مخاضات وتغيرات 
، ستتحرك اجلماهير  عاملية مستمرة 
بــدون بوصلة واضحة وبــدون انتظار 
اشــارة من احد من أي حزب سياسي 
، وفي غياب تعبأة سياسية وتضامن 
اممي يكون مؤثرا وعامال دافعا لتحقيق 
النظام  ملواجهة  . ســتتحرك  النصر 
الرأســمالي خاصة فــي العالم غير 
االوربي ضــد سياســات االفقار ضد 

والتمايز  والفســاد  والقمع  التجويع 
الطبقي .

ان االحتجاجــات احلالية فــي العراق 
ولبنــان واجلزائــر وتشــيلي وبوليفيا 
وغيرها هي مشاهد واضحة للصراع 
الطبقي وهي تعبير عن انســداد افق 
في  احلاكمة  البرجوازيــة  االنظمــة 
وما  االقطار فسادها وطائفيتها  هذه 
تركت من افقار وتهميش ومتايز طبقي 
السكان  من  العظمى  الغالبية  بحق 
، ومن الواضح ان املراكز الرأســمالية 
الكبرى تصدر ازماتها االقتصادية الى 
االقراض  شروط  وتفرض  االقطار  هذه 
وسياسات  الدولي  النقد  صندوق  من 

الليبرالية اجلديدة املتوحشة .
نهوض حركة ثورية اشــتراكية اممية 
معبرة عن معاناة العمال والشــبيبة 
ونزوعهم حليــاة ومجتمع  والنســاء 
افضــل مرهونة بالتنظيــم لقواهم 
العاملة  بالطبقــة  والثقة  الذاتيــة 
، التي هــي الطبقة الوحيــدة التي 
تخلق كل الثروة فــي اجملتمع، واعادة 
اســتلهام األفكار املاركســية النها 
التــي تعلم معرفة  الوحيدة  االفكار 
وترســم  املعاصر  اجملتمع  اليات  ونقد 
طريق الثورة والتغيير كما تعلم ، بناء 
القوى الضروريــة لقيادة الكفاح من 
أجل تغيير اجملتمع، إلنهاء الرأسمالية 
والظلم  القســوة  التي متثــل نظام 
واالســتغالل والعبوديــة ، وحتقيــق 
انتصار االشــتراكية في جميع أنحاء 

العالم.

*شــاعر وكاتب عراقي يعنى باالدب 
والسياسة

عن احلوار املتمدن

االحتجاجات الجماهيرية الحالية وغياب العامل الذاتي

جرجيس كوليزادة *

العقد االخير شــهد خروج انتفاضات 
وثورات شعبية عارمة في بلدان العالم 
االوســط،  الشــرق  ومنطقة  العربي 
وبــدأت اوال بتونــس ثم مصــر وليبيا 
وسوريا واليمن واجلزائر، وحققت الثورة 
التونســية اهدافها مبراحل متالحقة 
نتيجة وعي وثقافة شــعبها واحزابها 
فحصل اســتقرار النتقال الســلطة 
بطريقة ســلمية ومدنية ودميقراطية 
نزيهة تفتقر اليها اغلب دول املنطقة.

وفي مصر حققت الثورة هدفها بتغيير 
النظام ولكن بشق الصعاب وبتقلبات 
سياســية مثيرة، ومازال نظام احلكم 
غير مســتقر على وتيرة دميقراطية ال 

تقبل الطعن.
وفي ليبيا متكنت الثورة الشعبية من 
تغييــر النظام ولكن البلــد دخل في 

حرب اهلية مازال الشعب الليبي يدفع 
ثمنا باهظا مقابــل حريته وثورته من 

ارواح املواطنني املدنيني.
امــا فــي ســوريا فقــد كادت الثورة 
الشعبية الســلمية الباهرة ان حتقق 
مخططات  بفعــل  ولكن  اهدافهــا، 
ودولية  اقليميــة  ومؤامــرات  النظام 
الى  الطاهرة  املدنيــة  الثــورة  حولت 
ســاحة للمعارك الطاحنــة واحلروب 
منظمات  بــني  بالــوكاالت  اجملنونــة 
مسلحة ارهابية تابعة للنظام احلاكم 
وايران وروســيا،  في ســوريا وتركيــا 

فتالشت امال الثورة بالتغيير.
وفــي اليمــن اندلعت ثورة شــعبية 
الرئيــس املقتــول علي  عارمــة ضد 
عبداهلل صالح، ولكن مبراحل متالحقة 
حتولت الى صراع اقليمي وحرب اهلية، 
ونتجت عنها ازمات ومآســي انسانية 
كبيــرة، ومازالــت الصراعــات قائمة 
واحلروب جارية والشعب اليمني يعيش 

في ويالت وكوارث انسانية كبيرة. 
واما في اجلزائر فان الثورة واالحتجاجات 
تدور في حلقة ال يسمح  والتظاهرات 
لها بتجــاوز خطوط اجلبــش احلزائري 
السياسية  االمور  زمام  على  املسيطر 
واحلكومية بالبلد، ومازال الوصع عالقا 
وغبر محســوم بین االطراف احلاكمة 

واجلهات الشعبية احملتجة.
وفي الفترة االخيرة حرى حراك شعبي 
الســودانية  الشــعبية  للحماهيــر 
ضــد النظــام العســكري احلاكــم، 
ومتكنــت بتواصلها مــن تغببر رئيس 
النظام وتشــكيل محلس مشــترك 
والقوى  العســكر  بني  الدارة احلكومة 
السياســيى املدنيــة، فحصل بعص 

االستقرار واتفاق للوصع السياسي.
وبعد ذلك انطلقت الثــورة  اللبنانية 
فــي بيروت وفــي املــدن معلنة رفض 
الثائرين للنظام السياسي السائد في 
البلد املبني على احملاصصة الطائفية، 

وقــد اثمرت احلراك فــي بدايته االولى 
عــن اســتقالة رئيس الــوزراء، ولكن 
هيكل النظام مازال قائما والتظاهرات 

مستمرة.
وفي العــراق في 25 اكتوبــر اندلعت 
ثورة مدنية ســلمية بساحة التحرير 
املدن اجلنوبية الشيعية، وحملت  وفي 
شــعارات وطنيــة كبيــرة مبحتواها 
لصالــح حتقيــق التغييــر واالصالح 
في عموم شــؤون البــالد، ولكن هذه 
الســلمية  الشــبابية  االنتفاضــة 
ونيران اسلحة  القناصني  بنار  جوبهت 
القوى واالجهزة االمنية والعســكرية 
واملليشــيوية، فأدت الى سقوط اكثر 
من 350 شــهيد واصابة اكثر من 15 
الــف مصاب من الثائريــن، واحلكومة 
الفاسدة املارقة القائمة برئاسة عادل 
تلبية مطالب  في  عبداملهدي متاطلت 
املتظاهرين، واســتمر العنف والقنص 
والنيران والرصــاص احلي في مجابهة 

اجملموعات الثورية الثائرة، و وزير الدفاع 
يشير الى وجود طرف ثالث وراء القنص 
وقتل املتظاهريــن، واملظاهرات مازالت 
تدفع كل يوم قربانها من ارواح الشباب 
الثائرين في بغداد واحملافظات معا، وحلد 
االن لم تبدي احلكومــة وال البرملان وال 
املرجعيــات الدينية وال االحزاب اجلدية 
التامة في تنفيذ مطالب املتظاهرين، 
وما ينفذ من ســيناريو يومي من قبل 
لعبة مكشــوفة  احلكومــة مجــرد 
على  واللعب  الثائرين  زخم  المتصاص 
كسب الوقت الرهاق الثورة والدفع بها 
الى الفشل واالبقاء على النظام اجلائر 

الفاسد القائم.
ومن خالل قــراءة االحداث جند ان اغلب 
الثورات املنطلقة في املنطقة تقاربت 
باهــداف مشــتركة وهي: اســقاط 
الصالح  البديل  وتامني  القائم  النظام 
خلدمة عموم الشــعب، والقضاء على 
الفســاد وتقدمي املسؤولني الفاسدين 

الثروات  اصحــاب  وتقدمي  احملاكم،  الى 
واملمتلكات الكبيرة الى القضاء الثبات 
اخلدمات  تقــدمي  وضمان  شــرعيتها، 
احلياتية االساســية مثــل تأمني املاء 
الصالح للشــرب والكهرباء واخلدمات 
وتأمني  املــدن،  احياء  البلدية لكافــة 
فرص العمل لكافة اخلريجني والشباب 
العاطلني عن العمل، ومنح الســلف 
االنتاجية  املشــاريع  وانشــاء  القامة 
القوانني  وتغيير  الصغيــرة،  واخلدمية 
اجملحفــة وبعض املــواد الدســتورية 
لغرض  الفاسقني  لصالح  سنت  التي 
الفاحش،  والثراء  الفاســد  الكســب 
وتأمني الوحدات السكنية للمواطنني، 
ضمان الدولة بتحقيق اللوائح الدولية 
والدستورية في مجال حقوق االنسان 
وضمان حق املواطنة باحلرية والكرامة 

والعيش الكرمي.
ولكــن مــا حصــل فــان ردود افعال 
االنظمــة كانت عنيفــة وقاتلة ضد 

املتظاهربــن االبرياء، وجائــرة والحدود 
لقســاوتها وضراوتهــا، ودائمــا مــا 
جوبهت الثورات برد سفك الدماء وقتل 
االبرياء، ودون هوادة وال اعتبار وال احترام 
حلق حرية املواطن بالتظاهر واالحتجاج 
السلمي، ودون تقدير وتفهم للحقوق 

الدستورية.
ولهذا مرت الثورات احلالية والســابقة 
مبجابهات  املاضيــة  الســنوات  خالل 
دموية صادمة، والنظام احلاكم في اي 
بلد كان غير مســتعد متاما للتفاوض 
واجراء احلوار املباشر مع الثائرين لتنفيذ 
وتلبية مطالــب اجلماهيرية املنتفضة 
واالذعان لراي الشعب، وبالتوازي ودوما 
استخدام  الى  احلاكمة  االنظمة  جلأت 
املاشبر  والقتل  للقوة  وســائل  اعنف 
دون اي اعتبار قانوني ومعنوي بان هؤالء 

احملتجني مواطنني للنظام باالساس.

* كاتب وباحث سياسي

االمم المتحدة ومصير الثورات الشعبية
القسم األول
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القاهرة - كاظم مرشد السلوم:

بدأ مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
فعالياته بعد حرب أكتوبر بثالث ســنوات، 
1976 على  16 أغســطس  وبالتحديد في 
أيدي اجلمعيــة املصرية للكتــاب والنقاد 
السينمائيني برئاسةكمال املالخ، الذي جنح 
في إدارة هذا املهرجان ملدة ســبع سنوات 
حتى عام 1983، ثم شكلت جلنة مشتركة 
من وزارة الثقافة ضمــت أعضاء اجلمعية 
واحتــاد نقابــات الفنانني لإلشــراف على 
املهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته 
األديب والعمالق ســعد الدين وهبة، حيث 
احتل مهرجان القاهــرة خالل هذه الفترة 

مكانة عاملية.
وأورد تقريــر االحتــاد الدولــي جلمعيــات 
أهم   1990 عــام  الســينمائيني  املنتجني 
ثالثة مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان 
القاهرة الســينمائي في املركز الثاني بعد 
مهرجــان لنــدن الســينمائي، بينما جاء 

مهرجان ستوكهولم في املركز الثالث.
اكادمييــة فنون وعلوم الصــورة املتحركة 
تعتمد مهرجان القاهرة السينمائي ليؤهل 

افالمه للمنافسة على جوائز األوسكار
أعلــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
الدولي، عــن اعتماده مــن أكادميية فنون 
وعلــوم الصورة املتحركــة، ليؤهل أفالمه 
للمنافســة على جوائز األوسكار، بدء من 

دورته املقبلة التي تقام في نوفمبر ٢٠٢٠
بناًء على ذلك االعتمــاد، ينضم “القاهرة” 
إلــى قائمــة املهرجانــات الدوليــة التي 
تؤهــل أفالمهــا لألوســكار مثــل برلني 
وكان وفينيســيا، ويكون أفضل فيلم في 
مؤهالً  الغد(،  )سينما  القصيرة  مسابقته 
للمنافسة في فئة الفيلم القصير )روائي 
أو حتريك( ضمن جوائز األوسكار، دون احلاجة 
لعرضه جتاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع 

قواعد األكادميية
وخالل افتتاح النســخة الثانيــة من أيام 
القاهرة لصناعة الســينما، صباح اليوم، 
علق محمد حفظي على هذه اخلطوة قائال: 
“نحن فخورون جداً بــأن ننضم إلى قائمة 
ونشــكر  لألوســكار،  املؤهلة  املهرجانات 
أكادمييــة فنون وعلوم الصــورة املتحركة 
على دعمها للمهرجان. هذه اخلطوة ميكن 
اعتبارهــا اعتماد جودة للمهرجان وبرنامج 
أفالمــه الســنوي الذي يتكــون من أفالم 
مبتكرة يقدمها أكثر ُصنَّاع األفالم الرائعني 
واملبدعني النشــطني دولياً. فرصة الوصول 
إلى هذا النوع من التقدير، ســوف يساعد 
ُصنَّــاع األفــالم على جذب انتبــاه العالم 

بحكايات رائعة في صورة أفالم قصيرة”
كانت األكادمييــة األمريكية لفنون وعلوم 
الصور املتحركة قــد أعلنت يوليو املاضي، 

عن انضمــام رئيس املهرجان املنتج محمد 
حفظــي والفنانــة يســرا واخملــرج عمرو 
ســالمة، إلى قائمة أعضاء جلنة األوسكار 

بدورتها القادمة رقم 92
أيــام القاهرة لصناعة الســينما، منصة 
جتمع محترفي صناعة الســينما الدولية 
من مختلف أنحاء العالم للمشــاركة في 
برنامج من احملاضرات واحللقات النقاشــية 
لتحفيز  خصيصاً  املصممــة  والفعاليات 
ودعم وتسليط الضوء على مواهب صناعة 

األفالم في العالم العربي
ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي، خالل 
دورتــه الـ41، 153 فيلما مــن 63 دولة، من 
والدولية  العاملية  35 في عروضهــا  بينها 
األولى، و84 فيلما في عرضها األول بالشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
وشــهد حفل افتتاح الــدورة 41 األربعاء 
املاضي، عرض “األيرلندي” للمخرج الشهير 
مارتن سكورسيزي، وتكرمي اخملرج البريطاني 
تيري جيليام، باجلائزة التقديرية التي حتمل 

اســم فاتن حمامة، وتكــرمي اخملرج املصري 
الكبير بنفس اجلائــزة، بينما حصلت منة 

شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز

بينها فلمان عراقيان 
مجموعة كبيرة من االفالم العربية 

تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي 
ال41

عــروض االفــالم العربية أبتــدأت بالفلم  
التونســى »بيــك نعيش« إخــراج مهدى 
البرصاوى، الذى فاز بطله سامى بوعجيلة 
بجائزة أحسن ممثل فى قسم آفاق بالدورة 
76 ملهرجــان فينســيا الســينمائى فى 
ســبتمبر املاضى بحضور صناعه. الفيلم 
مت اختياره ضمن 14 مشــروعا للمشاركة 
فى النســخة الرابعــة مللتقــى القاهرة 
الســينمائى فى الــدورة 38، وتدور أحداثه 
بعد ثورة الياســمني فى تونس، حول أسرة 
إلى جحيم  األســبوعية  تتحول عطلتها 
بعــد إصابة االبــن بطلق نــارى فى حادث 

إرهابى، وفيما يتطلــب عالجه زراعة كبد 
جديدة تظهــر خالفات عائليــة مفاجئة 

تهدد حياة هذا الطفل.
إدارة مهرجان القاهرة الســينمائى الدولى 
قررت التوســع فى مسابقة آفاق السينما 
العربية بدءا من الدورة 41 فى خطوة جديدة 
تســتهدف مزيــدا من الدعم وتســليط 
الضوء على السينما العربية التى تشهد 
طفرة فى السنوات األخيرة، جعلتها ممثلة 
فى أكبر املهرجانات الدولية، ويتحقق هذا 
التوســع عبر ثالثة قرارات، أولها؛ زيادة عدد 
أفالم املســابقة إلى 12 فيلمــا بدال من 8 

كما كان فى الدورات السابقة.
والثانى إضافــة جائزتــني جديدتني، متنح 
األولــى ألفضل فيلم غير روائــى، واألخرى 
ألفضــل أداء متثيلى، ليصل إجمالى اجلوائز 
التى تقدمها املسابقة إلى 4 جوائز، حيث 
إن املســابقة كانــت تقدم فــى الدورات 
الســابقة جائزتني فقط هما؛ سعد الدين 
وهبة ألحســن فيلم عربــى، وجائزة جلنة 

التحكيم اخلاصة والتى حتمل اسم صالح 
أبو ســيف، أما القرار الثالث فينص على 
زيــادة أعضاء جلنة حتكيم مســابقة آفاق 
عربية إلى 5 أعضــاء بدال من 3 فقط كما 

كان متبعا فى الدورات السابقة.
الناقد  يترأســها  جلنة حتكيم املســابقة 
وتضم  هاندلنج  بيــرس  الكندى  واملبرمج 
فى عضويتها املمثلة املصرية هنا شيحة 
واملنتج البلغارى ستيفن كيتانوف واملنتجة 
املغربية مليا الشــرايبى واملؤلف املوسيقى 

التونسى أمني بوحافة.
قائمة أفالم املســابقة تضــم إلى جانب 
الفيلــم التونســى »بيــك نعيــش« كال 
مــن الفيلم العراقى »بغــداد فى خيالى« 
للمخرج سمير عز الدين وتدور أحداثه حول 
كاتب فاشــل، زوجة مختبئة، ومتخصص 
ميوله  يخفى  املعلومــات  تكنولوجيا  فى 
اجلنســية، وغيرهم من الشخصيات التى 
جتتمع فى مقهــى »أبو نــواس« العراقى 
فى لنــدن. وبإيعــاز من شــيخ متطرف، 

املقهى  بالهجوم على  الكاتب  يقوم قريب 
فيقلب حياة رواده.

والفيلم اللبنانــى »بيروت احملطة األخيرة« 
للمخرج إيلى كمــال والفيلم يعرض ألول 
مــرة عامليا ويستكشــف مفاهيم احلدود 
والهوية واالنتمــاء فى منطقة من العالم 
ُكتــب عليها أن تكون دائمــة االضطراب، 
والفيلم السورى »جنمة الصبح« للمخرج 
جود سعيد وهو حاصل منذ أيام على تانيت 
اجلمهور الذهبى من مهرجان قرطاج، وتدور 
أحداثه حول خلدون وعارف، أخوان فرقتهما 
احلــرب، وكالهما فى قلبه رأيــه، وبينهما 

نسمة وجنمة،.
والفيلــم املغربــى »من أجــل القضية« 
للمخرج الكبير حســن بنجلون. والفيلم 
يعرض ألول مرة عامليــا، ويدور حول العازف 
الفلســطينى »كرمي« الــذى يعيش قصة 
حب مع املغنية الفرنسية »سيرين« ويقرر 
اخلــروج من املغــرب جتاه اجلزائــر، من أجل 
املشاركة فى حفل لفريقهما الغنائى فى 

وهران. لكن وبسبب قوانني احلدود العبثية 
يجدان نفسيهما ممنوعني من دخول اجلزائر، 

ومن العودة إلى املغرب.
العراق يشــارك بفلمني همــا » بغداد في 
الدين،  خيالي » للمخرج ســمير جمــال 
العراقيني  املغتربني  الذي يتحدث عن حياة 
وأزمة الهوية التي يعيشــونها، و »شــارع 
حيفا« للمخرج مهند حيال، وتدور أحداثه 
فــى 2006، حيــث بغداد ميزقهــا االقتتال 
التاريخى يتحّول  الطائفى، وشــارع حيفا 

مركزًا للصراع.
والفيلم الوثائقى الســودانى »أوفســايد 
وتتناول  زيــن،  اخلرطــوم« للمخرجة مروة 
أحداثه مجموعة من النســاء الشــابات 
فى اخلرطوم، يقررن حتــدى احلظر املفروض 
من احلكم العســكرى اإلسالمى للسودان 
وتأســيس فريق كرة قدم احترافى فشلن 

فى احلصول على تصريح رسمى بتكوينه.
والفيلــم التونســى »ع البــار« للمخرج 
ســامى التليلى فى عرضــه الدولى األول، 
للعام  التونسية  اجلمعية  الذاكرة  ويتناول 
1978 كونــه مرتبًطــا بالفريــق الوطنى 
الشــهيرة ورحلتــه امللحميــة إلى كأس 

العالم باألرجنتني.
والفيلم الروائى اجلزائرى »باركور« للمخرجة 
فاطمــة الزهراء زموم فــى عرضه الدولى 
األول، وتدور أحداثه ذات صباح، عندما يتجه 
اجلميع إلى صالة األعراس ألسباب متباينة، 
منهم البائع املتجول والعاملة فى املطبخ 
واملغنية وغيرهم، لديهم جميًعا دوافعهم 

اخملتلفة حلضور زفاف خالد وكميلة.
اإلماراتى  الســعودى  الروائــى  والفيلــم 
العراقى املشترك »سيدة البحر« للمخرجة 
شــهد أمني، وتدور أحداثه فــى أجواء من 
الديســتوبيا، وداخل قرية متعصبة. قصة 
فتاة صغيرة حتتضن مصيرها عندما تقف 

وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية.
والفيلــم املغربى »نســاء اجلنــاح )ج(« 
للمخــرج محمــد نظيف، فــى عرضه 
العاملــى األول، وتــدور أحداثه حول ثالث 
مريضــات وممرضــة فى جنــاح للطب 
النفســى بالدار البيضاء فى املغرب، من 
أعمــار وخلفيات اجتماعيــة مختلفة، 

يواجهن معاناتهن.
الديك  »نوم  املصــرى  الوثائقى  والفيلم 
فى احلبل« للمخرج ســيف عبداهلل فى 
عرضــه العاملــى األول، والفيلــم مبثابة 
الذين  العالم  الالجئني قى  قصيدة لكل 
يبحثون عن االنتماء والشــعور بالهوية 
باألمل،  والتمســك  للعيش  ويكافحون 
ومــن خــالل العديد من الشــخصيات 
تعيش  التــى  الســودان  املتنوعــة من 
من  معقدة  تفاصيل  نكتشف  بالقاهرة 
حياتهم، التى ترســم واقعاً حيوياً حول 

ماهية الالجئ.

عبد الكريم واكريم

ظهــرت »الســينما املوازية« فــي الهند 
في اخلمســينيات من القــرن املاضي في 
البنغال، حيث أجنــز مخرجون  مقاطعــة 
أمثــال ســاتياجيت راي ومرينال ســينغ 
و ريتويــك غاتــاك وتبان ســينها وآخرون 
أول أفالمهــم متأثرين بأفــالم »الواقعية 
اإليطاليــة اجلديدة« وبأســاليبها املضادة 
التيار  هذا  وِمثل  األســتديوهات.  لسينما 
تناول  الســينمائي، ومبيزانيات منخفضة، 
هؤالء اخملرجون الواقع واملشاكل االجتماعية 
بشكل نقدي معتمدين على ممثلني هواة أو 
غير محترفــني ومصورين أحداث أفالمهم 
في الشارع أو في فضاءات خارجية عكس 
الســينما الهندية التجاريــة التي كانت 
تُصنع بشــكل كامل أو شــبه كامل في 

االستديوهات وتعتمد على اإلبهار.
وجاءت هــذه األفــالم لُتحــدث نوعا من 
التجاريــة  الســينما  مــع  القطيعــة 
الهندية التي كانــت ومازالت تعتمد على 
االســتعراض وكثــرة األغانــي واملواضيع 

الرومانسية وامليلودراما.
وقــد اســتطاع هــؤالء اخملرجــون نحت 
الســينمائي  الريبيرطوار  أســمائهم في 
دِين وذوي رؤية  العاملي كســينمائيني ُمجدِّ
والناس وأســاليب فنية  مختلفة للعالم 
متميزة متتح من الثقافــة واألدب والفنون 
احمللية كما من التراث الســينمائي واألدبي 

والفني العاملي.
وقــد امتد تيــار »الســينما املوازية« بعد 
ذلك لتلتحق به أســماء أخــرى من خارج 
البنغــال، فيهــا من اشــتغل مــن خارج 
منظومة الســينما الهنديــة التقليدية 
الوقــت، مضيفا  داخلهــا في نفس  وِمن 
إليها ومجددا فيها أومحاوال تفجير األنواع 
الســينمائية البوليودية من الداخل. ومنذ 
أواخــر الســيتينيات وحتــى الثمانينيات 
أطلــق على هذه احلركــة »املوجة اجلديدة 
في السينما الهندية«، والتي  متكن أغلب 
روادها اجلدد  من دراسة السينما في أواخر 
اخلمســينات أو بداية السيتينيات ومنهم 

من تأثر ب«املوجة اجلديدة الفرنســية« ، إذ 
عملت الدولة على فتح معاهد سينمائية 
وتشــجيع ســينما بديلة رغــم املقاومة 
العنيفة لقطاع السينما اجلماهيرية التي 
رفضت هؤالء اخملرجــني بداية لكن حاولت 

استيعاب بعضهم فيما بعد.

ساتياجيت راي على رأس القافلة
ميكن اعتبار ســاتياجيت راي متزعم هذه 
احلركة البديلة في السينما الهندية، ومن 
أول من فتــح الباب لآلخرين ليحذوا حذوه، 
وقد كان للقائه باخملرج الفرنســي الكبير 
جــون رونوار الــذي أتى للبنغــال لتصوير 
فيلمه »النهر«  تأثيــر كبير عليه، إضافة 
ملَقامه القصير في لندن الذي شاهد خالله 
العديد من األفالم العاملية، لكن مشاهدته 
الدراجة  »سارق  ديســيكا  فيتوريو  لفيلم 
»، أحــد أول وأهم أفــالم الواقعية اجلديدة 
اإليطالية،  شــكل بالنســبة له العالمة 
الفارقة التي َقرَّر بعدها مباشرة أن يصبح 
مخرجــا ســينمائيا، ويخــرج أفالما على 

منوال هذا الفيلم، وذلك ما كان.
هــو  راي  لســاتياجيت  فيلــم  أول  وكان 
»بانتــر بانشــالي« )1955( املقتبــس عن 
روايــة للكاتب الهندي  بيبهوتيبهوشــان 
بانديوبادهياي، والذي تدور أحداثه في قرية 
نائية يعاني ســكانها من شظف العيش 
، ونتتبع خالله معاناة أســرة قروية فقيرة 
يضطــر ربها للســفر للمدينــة للعمل 
ويترك زوجته وابنــه وابنته الصغيرين في 
القرية، وحينما يعود تقرر األســرة الهجرة 
للمدينة بعد أن أصبحت احلياة في القرية 
مســتحيلة. وجند بالفيلم ملسات متميزة 
خملرج قادم بقوة للمشهد السينمائي، ليس 
في الهند فقط بل في العالم، وقد شارك 
هذا الفيلم في مهرجان كان الســينمائي 

ونال جائزة من هناك.
وقــد صورت أغلــب مشــاهد الفيلم في 
محترفني،  غير  ومبمثلني  طبيعية  ديكورات 
أبــان راي على قــدرة كبيرة فــي إدارتهم 
ُمقتديــا بفيتوريــو ديســيكا فــي فيلم 
»ســارق الدراجة«. وابتداءا من هذا الفيلم 
األول الذي شــكل البدايــة ل«ثالثية آبو« 

والتــي تتكون مــن فيلمــني آخرين هما 
»أباراجيتــو« )1956( و« عــودة أبو« )1959( 
أظهر ساتياجيت راي اهتمامه بالتفاصيل 
وانتقاده للواقــع البئيس الذي تعيش فيه 

الطبقات احملرومة والفقيرة.
وقبل أن يُنهي راي ثالثيته أخرج فيلمني األول 
عبارة عن  كوميديا »احلجرة الفســفورية« 
)1958( ، والثاني »غرفة املوسيقى« )1959( 
، وهو واحد مــن بني أهم أفالمه خالل هذه 
الفتــرة والذي صور فيه الســقوط املهول 
ولتقاليدها  اإلقطاعيــة  لألرســتقراطية 
وحلبها للفن في شخص اإلقطاعي النبيل 
الته  الدهر وتبدُّ الذي لم يستوعب تقلبات 
وظــل عالقا فــي املاضي وتقاليــده التي 

انتهت إلى األبد.
نتابــع في الفيلــم الســقوط التدريجي 

إلقطاعي من طبقة النبالء الذي ظل يُِصرُّ، 
رغــم وضعه املادي املُتردِّي، في االســتمرار 
في حياة الرفاهيــة خصوصا فيما يتعلق 
بإحيائه حلفالت موســيقية تُكلفه أمواال 
طائلــة وتصل به إلى درجــة اإلفالس. وقد 
استطاع ســاتياجيت راي أن ينقل في هذا 
الفيلم أجواء األرستوقراطية املُشرِفة على 
نهايتها احلتمية بشكل فني متميز، فيما 
تنشــأ باملقابل طبقة أخرى مختلفة في 

أذواقها ومنط عيشها وأسلوب حياتها.
في هــذا الفيلم جند املوســيقي والغناء 
متاما  لكن بشــكل مختلــف  حاضريــن 
عما يحضران  به في الســينما التجارية 
إذ تشــكل هنا  الهنديــة،  واجلماهيريــة 
ينظمهــا  التــي  املوســيقى  جلســات 
اإلقطاعــي مناســبة لتطــور األحــداث 
وحلظات فيلمية للغــوص أكثر في تكوين 
الشــخصية الرئيســية عكس مايحدث 
في السينما التجارية حيث تكون األغاني 
مجــرد فواصــل موســيقية الحتمل في 

طياتها أي إضافة درامية.
ويشــكل هذا الفيلم صحبة »ثالثية آبو« 
املوازية  للســينما  ســت  أسَّ التي  األفالم 
والبديلة فــي الهند والتي ســاهمت في 
تكريــس ســتياجيت راي كواحد من أهم 

اخملرجني عامليا.
ظــل ســاتياجيت راي مخلصــا للمبادئ 
اجلمالية التي أســس عليها سينماه إلى 
حدود الســتينيات ، ليجرب بعد ذلك، في 
الســبعينيات والثمانينيات،  املرور لتجارب 
عكس تلك التي انطلق منها، فصور بضع 
أفالم باللغة الهندية وداخل االستوديوهات 
وبنجوم هنــود معروفني، لكنــه رغم كل 
شيء لم يتنازل لقوانني السوق ومتطلبات 
الســينما التجارية، ويعتبر  فيلمه »العبو 
الشطرج » الذي لعب بطولته ثلة من جنوم 
الســينما الهندية التقليدية كسنجيف 
كومار وأمجد خان وشــبانا عزمي إضافة 
أتنبورو، مع  ريتشــارد  اإلجنليــزي  للممثل 
الصوت اخلارجي املعلق واملصاحب لألحداث 
للنجم أميتاب باتشــان، مثــاال لتجربته 
هاته. ويرصــد الفيلم فتــرة تاريخية من 
فترات الهند حيث بــدأ اإلجنليز في إحكام  

السيطرة على مناطق من البالد، وكيف أن 
الطبقة املُرفَّهة واملاسكني بزمام السلطة 
كانوا غارقني في حيــاة اللهو والترف غير 

عابئني باخلطر احملدق بالبالد.
ولم يعــد راي لهذه  التجربــة كونه كان 
يحرص على الســيطرة علــى احلوار الذي 
تدور به أفالمه، األمر الــذي لم يكن ممكنا 
مع مثل هذه األفالم كونه اليحسن اللغة 

الهندية األوردية.
إضافة لكون ســاتياجيت راي  كان يكتب 
سيناريوهات أفالمه كلها، املقتبسة منها 
من أعمال أدبية وغير املقتبســة، فقد كان 
أيضا يضع املوسيقى التصويرية ألفالمه ، 
فبعد جتربة في أفالمه األولى مع املوسيقار 
الكبير رافي شانكار، الذي حسب مايذكره 
راي نفســه لم يحاول  تلطيف موسيقاه 

لكي تصبح موســيقى تصويرية لألفالم، 
انطلق  بعد ذلك لوضع املوسيقى ألفالمه 

بنفسه.

الفرسان الثالثة للسينما البديلة
إضافة لســاتياجيت راي كان هنالك ثالثة 
فرســان ســينمائيني من البنغال اليَقلُّون 
عنه إبداعــا ومتكنا من العملية اإلخراجية 
واصطفافــا في اجلهة املقابلة للســينما 
الســائدة، والتي لم يكن يهــمُّ صانعيها 
ســوى اإلقبال اجلماهيــري الكثيف بغض 
النظر عن أي خطاب فنــي  أو تََب لقضايا 
فكرية أو اجتماعية أو إنسانية. هؤالء هم 

مرينال سني، ريتويك غاتاك وتابان سينها.

مرينال سني املاركسي امللتزم
تأثــر مرينال ســني بالعديد مــن التيارات 
والتوجهات الفكرية والفنية والسينمائية 
والســوريالية  الوجوديــة  بينهــا  مــن 
و«املوجة  اإليطالية  اجلديــدة«  و«الواقعية 
اجلديدة الفرنســية«، لكنــه ظل مخلصا 
ألفكاره اليسارية التي جعلته يتناول قضايا 
أفالمه بشكل  في  املســحوقة  الطبقات 
فني حاول أن يطوره باســتمرار وأن يتجاوز 
نفســه من خالله، إذ ورغم كونه صحبة 
املؤسسني  غاتاك  وريتويك  راي  ساتياجيت 
إال  الهند،  واملوازية في  البديلة  للســينما 
أنه  أيضا تزعم في أواخر الســتينات تيار 
»السينما اجلديدة«  أو »املوجة اجلديدة في 
التي ستعرف ظهور  الهندية«  الســينما 
مخرجني شباب دارسني للسينما سيأتون 
بنظرة مختلفة للعمل الســينمائي حتى 

داخل السينما التجارية التقليدية.
ميكــن اعتبار نقطة االختــالف بني مرينال 
سني وســاتياجيت راي، رغم أن هنالك ما 
يشكل رابطا بني ســينماهما، كون األول 
أقل نخبوية من الثاني وأقل منه جماهيرية 
الغربي رمبــا التباطه أكثر  عند اجلمهــور 
بهنديته وعدم انفاحته بشــكل كبير كما 
عند راي علــى الثقافة الغربية، ورغم ذلك 
فقــد اســتطاعت أفالم مرينال ســني أن 
السينمائية  املهرجانات  وأهم  ألكبر  تصل 
العامليــة أمثــال كان وبرلــني والبندقية 

وغيرها وتنال فيها جوائز مهمة.

ريتويك غاتاك..شعلة فنية انطفات 
مبكرا

يعتبر ريتويك غتاك ثالث فرسان السينما 
البديلــة في الهنــد وقد طبعــت أغلب 
أفالمه تيمة الهجرة نظرا لكونه إبن أسرة 
مهاجرة من البنغال الشــرقية )بنغالديش 
احلاليــة( إلى البنغال الغربيــة، وقد عاش 
وهو طفل هذه احلالة وأثرت على مســاره 

السينمائي.
ويكن اعتبار فيلم ريتويك غتاك »ناغاريك« 
)1952( أول فيلــم ضمــن تيار الســينما 
البديلة في الهند والذي سبق الفيلم األول 
لساتياجيت راي »بانتر بانشالي«، إال أن هذا 
الفيلم لم يعرض سوى بعد ذلك بسنوات 

كثيرة.
عكس ســاتياجيت راي و مرينال سني لم 
تصل أفــالم ريتويك غاتــاك للعاملية وهو 
على قيد احلياة رغم طليعيتها واستباقها 
للزمن الذي صنعت فيــه. وقد دَرََّس غاتاك 
الســينما لفترة فــي بداية الســتينيات 
ون في  وتتلمــذ على يديه مخرجــون مهمُّ
الســينما الهنديــة أثَّر فيهــم وظهرت 

بصمته الفنية واضحة في أعمالهم.
وتوفــي غاتاك ســنة 1974 وعمره أربعون 
سنة فقط، تاركا وراءه عدة مؤلفات وأفالم، 
منها التي لم يتمكن من إكمال تصويرها.

تبان سينها .. مزاوجة بني اجلماهيرية 
واالختالف

متيز اخملرج تبان سينها رابع فرسان السينما 
البديلة في البنغال وفي الهند كونه زاوج 
االشتغال في السينما البنغالية والهندية 
كليهما عكــس رفقائه فــي التيار اجملدد 
الواقعية  أفالمه بني  تراوحت  والبديل، وقد 
واألفالم  العائليــة  والدراما  االجتماعيــة 
الفنتاســتيكية وأفالم األطفال. ورمبا كان 
اخملرج األكثــر جماهيرية في الهند من كل 
رفقائه في الســينما املوازية، وقد اشتغل 
الهندية  العديد من جنوم الســينما  معه 
التجارية أمثال دليب كومار، شبانا عزمي، 

عرفان خان وآخرون.

تيار األفالم البديلة ُيوصل السينما الهندية للعالمية

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 1976 الى 2019
41 عام من االحتفال بالسينما

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم

امللصق الدعائي لفيلم شارع حيفا امللصق الدعائي لفيلم بغداد في خيالي

وكان أول فيلم 
لساتياجيت 

راي هو »بانتر 
بانشالي« )1955( 

المقتبس عن رواية 
للكاتب الهندي  
بيبهوتيبهوشان 
بانديوبادهياي، 

والذي تدور أحداثه 
في قرية نائية يعاني 
سكانها من شظف 

العيش

يعتبر ريتويك غتاك ثالث 
فرسان السينما البديلة 
في الهند وقد طبعت 

أغلب أفالمه تيمة 
الهجرة نظرا لكونه 
إبن أسرة مهاجرة 

من البنغال الشرقية 
)بنغالديش الحالية( 
إلى البنغال الغربية، 

وقد عاش وهو طفل 
هذه الحالة وأثرت على 

مساره السينمائي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قــاد الالعــب املتألــق محمد 
الوطني  منتخبنا  قاسم 

خلطف أول 3 نقاط على 
قطر  منتخب  حســاب 

في افتتــاح بطولة كأس 
بالنسخة  العربي  اخلليج 
24 التــي انطلقت امس 

الالعب  في قطر، وســجل 
محمد قاســم هدفي 

العراقي  التفــوق 
شــوط  فــي 
األول،  املبــاراة 
هدف  مقابل 
في  لقطــر 
ط  لشــو ا
نــي  لثا ا
عــن طريق 
عــب  لال ا
عبد العزيز 
في  حــامت 
الدقيقــة 

.49
ة  ا ر ملبــا ا
قيمــت  ا
مــس  أ
ضمــن 

افتتــاح 
بطولــة 

س  كأ

خلليج  ا
 24 الـ  بنسختها  العربي 

التي انطلقت يوم امس في 
الذي  االفتتاحي  احلفــل  قطر، 

حضره امير قطر، متيم بن حمد، 
شهد تقدمي فعاليات عدة.

وفي املباراة، فقد لعب منتخبنا 
الوطني بتشــكيلة تألفت من 
جالل حســن حلراســة املرمى، 
ومصطفى  إبراهيــم  واحمــد 
محمد وعلي عدنــان وإبراهيم 
بايش وشــريف عبــد الكاظم 

ومحمد 
جليل  رضــا 
محمــد  و

وحســن  قاســم 
حمــود وميثم جبار 

ومهند علي.
الفــرص  وبرغــم 
ملنتخب  الضائعة 
طريق  عــن  قطر 
وعبد  علــي  املعز 
ان  الكــرمي حســن، اال 
الشوط األول انتهى بتقدم 
بهدفني  الرافديــن  اســود 
نظيفني حمال أمضاء املتألق 
الدقيقتني  في  قاسم  محمد 
العبونا  متكــن  فقــد  و27،   18
الشباب من اللعب بحرية ومن 
دون ضغوطــات، فــي حني بدا 
الشد واضحا على العبي قطر 
بطل آســيا بنسختها األخيرة، 
واســتطاع العبــو منتخبنا ان 
الالعب  ومتكن  بحرية  يتحركوا 

قاســم من تســجيل  محمد 
هدفي السبق.

وفي شــوط املباراة الثاني رمى 
قطر بثقله، فسجل عبد العزيز 
49 هدف  الدقيقــة  فــي  حامت 
التقليص للعنابي، وسعى قطر 
إلى تعديل النتيجة، لكنه فشل 
بفضل صالبة الدفاع ورد حارس 
للعديد من  املرمى جالل حسن 
الكرات، في وقت دفع كاتانيتش 
بالثالثي امجحد عطاون وسعد 
ناطــق وصفــاء هــادي لتعزيز 
مقــدرة االســود واضافة دعما 
للعناصر الشبابية التي اعتمد 
عليهــا مع بدء املباراة بســبب 
فريق  العبــي  مشــاركة  عدم 
امس  لعبــوا  الذين  الشــرطة 
ضمن  فريقهــم  مبــاراة  األول 
امام  الســادس  محمد  بطولة 

فيما  املوريتاني،  نواذبيــو  فريق 
وريبني  الثالثي همام طارق  غاب 
سوالقا وبشار رسن بسبب عدم 
تفريغهــم مــن أنديتهم التي 

يحترفون فيها.
وسيلتقي منتخبنا الوطني في 
اإلماراتي  نظيره  الثانية  مباراته 
في الساعة اخلامسة والنصف 
من مســاء يوم اجلمعة املوافق 
الثاني  29 من شــهر تشــرين 
اجلاري، في حني يختتم مباريات 
الدور األول فــي اجملموعة بلقاء 
اليمن في التوقيت ذاته مســاء 
يوم األثنني املقبل املوافق الثاني 

من شهر كانون األول املقبل.
من جانــب اخر، أوضــح رئيس 
كأس  لبطولــة  احلــكام  جلنة 
بالنســخة  العربــي  اخلليــج 
24، طــارق أحمــد،  أن الطاقم 

اآلســيوي اإلضافي إلدارة بعض 
مباريــات البطولــة ســيكون 
يابانيا وســيصل يوم 29 احلالي 
أجل  مــن  الدوحة  للعاصمــة 
مباريات  إدارة  فــي  املشــاركة 

البطولة.
مبا  تفاؤله  أحمــد عــن  وأعرب 
ســيكون عليــه التحكيم في 
خليجي 24، الســيما أن تقنية 
حكم الفيديو املســاعد )الفار( 
ســوف تطبق ألول مــرة وهذا 
شــيء يحســب الحتــاد كأس 
اخلليــج الذي حرص مــع احتاد 
هذه  توفير  على  القطري  الكرة 

التقنية.
املشارك  احلكم  أن  إلى  وأشــار 
في التحكيم بالســاحة يجب 
أن يكــون حاصال على إجازة من 
قبــل الفيفا بتحكيــم )الفار( 
باإلضافــة إلى كونه من احلكام 

الدوليني النخبة.
وجنــح جميــع حــكام بطولة 
خليجــي 24 الذيــن شــاركوا 
البدنية  اللياقة  اختبــارات  في 
في اجتياز االختبــار الذي أقيم 
وفقا  بنجاح،  اإلثنني  اليوم  لهم 
ملعايير االختبار الدقيق بإشراف 
ممثلني عن االحتــاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( واالحتاد اآلسيوي.
وقــال طارق أحمــد رئيس جلنة 
احلكام فــي خليجي 24 إن جناح 
جميع احلكام املرشــحني إلدارة 
مباريات البطولة في االختبارات 
يؤكد أنهم من احلكام املميزين 
والقارة  بلدانهم  فــي  والنخبة 
عن  أحمد  اآلسيوية.وكشــف 
عن  الســعوديني  احلكام  غياب 
خليجي 24 وقــال: »لقد أجرينا 
االختبار وهم لــم يحضروا، وال 
ورمبا  ظروفهــم  ســبب  نعرف 

لديهم التزامات أخرى«.
هذا ويشــارك 4 حكام عراقيني 
فــي إدارة مباريات ضمن احلدث 
الكــروي فــي اخلليــج، وهــم 
بصفــة حكم  علــي صبــاح 
 ، احلســن  ســاحة، حيدر عبد 
وميثم خمــاط ، بصفة حكام 
قاســم،  ومهند  مســاعدين، 

بصفة حكما رابعاً.

محمد قاسم يقود أسود الرافدين 
لخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي

طارق أحمد رئيسا للجنة حكام خليجي 24 

محمد قاسم يطلق صرخة الفوز

الشبابي يعبر حاجز 
باكستان بثالثية 

البوتشيا يشارك في 
البطولة العربية األفريقية 

الشرطة يمطر شباك نواذيبو 
ويحسم بطاقة ربع النهائي

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبر منتخبنا الشــبابي لكــرة القدم حاجز 
نظيره الباكســتاني مســاء أمــس بثالثية 
نظيفة فــي املبــاراة التي اقيمــت بينهما 
حلساب اجلولة الثانية ملباريات اجملموعة االولى 
لتصفيات آسيا التي تقام في سلطنة عمان، 
سجل علي شوقي »هدفني« وحسني الوندي، 
وسبق ملنتخبنا ان تعادل امام نظيره الكويتي 

بهدف ملثله في اللقاء األول.
وســيالقي منتخبنا الشــبابي بقيادة مدربه 
الفلســطيني في  الفريــق  قحطــان جثير 
الساعة الثالثة من مســاء يوم غد اخلميس 

في اختتام مباريات اجملموعة.
يشــار إلى ان اجملموعة مؤهلــة إلى نهائيات 

شباب آسيا في أوزبكستان العام املقبل.

بغداد ـ حسين الشمري:
غادرنا امــس االول متوجهاً الــى تونس وفد 
منتخبنا للبوتشــيا للمشاركة في البطولة 
العربية األفريقيــة املفتوحة للمدة من اليوم 
الثالثاء وتســتمر 5 أيام.. وقال عضو املكتب 
التنفيــذي للجنــة الباراملبيــة ورئيس احتاد 
البوتشــيا مجلي عودة سيســارك منتخبنا 
األفريقية  العربيــة  البطولة  البوتشــيا في 
املفتوحة التي تعد واحدة من اهم املشاركات 

التي سنختم بها العام احلالي.
وأضاف عودة ســيتألف وفدنــا من املتحدث 
رئيساً وعضوية امني سر احتاد اللعبة محمد 
هاشــم ادارياً وعمر علي مدرباً لرجال وسارة 
هاشم مدرباً للنساء اضافة الى ستة العبني 
وهم محمد فاضل وعبــاس جهيل ومرتضى 
طالب ومحمد حسن وطيف علي وايالف رافع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ودع نواذيبــو املوريتاني كأس محمد الســادس 
لألندية العربية، بعد خســارته الثقيلة مساء 
اول أمس ، بخماســية نظيفة على يد مضيفه 
الشــرطة العراقي، في املباراة التي جمعتهما 
علــى ملعب اخلور في قطر، ضمن إياب دور الـ16 
من املســابقة. وســجل أهداف الفوز للشرطة 
أمجــد عطوان »هاتريك« في الدقائق 8 و34 و38 

ونبيل صباح »هدفني« في الدقيقتني 12 و50.

تقرير

الدوحة ـ وكاالت:

مبواجهــة مثيرة أمام منافس يتســم 
العماني  املنتخب  يســتهل  باحلماس، 
لكرة القــدم حملة الدفــاع عن لقبه 
اخلليجي اليوم األربعــاء عندما يلتقي 
مباريات  افتتاح  فــي  البحريني  نظيره 
الفريقــني باجملموعة الثانيــة في الدور 
األول لبطولــة كأس اخلليــج )خليجي 

24( بقطر.
ويلتقــي الفريقان مســاء اليوم على 
ســتاد »عبــد اهلل بن خليفــة« بنادي 
افتتــاح مباريات اجملموعة  الدحيل في 
الثانيــة وذلك قبل املبــاراة الثانية في 
اجملموعــة والتي جتمع بني الســعودية 

والكويت.
وبرغم كونها املبــاراة األولى لكليهما 
فــي اجملموعــة، يــدرك كل فريق مدى 
أهميتها وضرورة الفوز فيها الســيما 
وأن كل منهما سيواجه اختبارا صعبا 
فــي اجلولتني التاليتني أمــام الفريقني 
اآلخرين باجملموعة.ومتثل املباراة مواجهة 
أوروبية حيث  عربية خليجية بعقــول 
يقود املنتخب العماني املدرب الهولندي 
إيرفــن كومان فيمــا يقــود املنتخب 
البحريني املدرب البرتغالي هيليو سوزا.

وتتســم املواجهــات بــني الفريقــني 
والتكافؤ  باإلثارة  والبحرينــي  العماني 

في كثير مــن األحوال كما يتميز العبو 
التي  العالية  الفنية  باملهارات  كليهما 
جتعل من مواجهاتهما لوحة رائعة من 

ناحية األداء الكروي.
مبعنويات  املبــاراة  الفريقــان  ويخوض 
عالية في ظل التطور في مســتواهما 
خــالل الفترة املاضية والســجل اجليد 
لكليهمــا في التصفيات املشــتركة 
املؤهلة لبطولتــي كأس العالم 2022 

بقطر وكأس آسيا 2023 بالصني.
كمــا يعتبر املدربــان كومان وســوزا 
البطولة احلاليــة فرصة جيدة لقياس 
الفريقــني  مســتوى  فــي  التطــور 
الالعبني  في  مواهب جديدة  واكتشاف 
إضافة الكتشــاف السلبيات وعالجها 
الســيما وأنهما يخوضان البطولة في 
ظل ظروف قد تشكل ضغوطا عليهما.

املنتخب العماني ســيخوض البطولة 
للدفاع عن لقبه وهو ما يضاعف دائما 
من الضغوط عليه السيما مع التحسن 
الواضح في مستواه وتصنيفه العاملي 
خالل الســنوات املاضية التي شهدت 
تتويجه بأول لقبني له في كأس اخلليج 

وذلك في نسختي 2009 و2017.
وفي املقابل، يخوض املنتخب البحريني 
البطولــة وســط طموحــات معتادة 
بإحراز لقبه اخلليجي األول علما بأنه لم 
يعرف مبشاركته في البطولة احلالية إال 
قبل أيام قليلة ما يعني أن استعداداته 

بدأت بعد نظيره العماني بفترة كبيرة.
وقــال كومان: »دائما تكــون التوقعات 
كبيرة بالنســبة حلامل اللقب.. كانت 

البطولة  اســتعداداتنا كافية لهــذه 
وسنحاول التألق في مباراة البحرين«.

وتابــع: »ال نعاني من ضغــوط كبيرة. 

دوري هــو تخفيــض الضغــط علــى 
الالعبــني وكل املنتخبات حتتاج لبعض 
التوفيق واحلظ. قوة املنتخب تكمن في 

مجموعة الالعبني. نركز اآلن في مباراة 
البحرين لبدء الدفاع عن لقبنا بنجاح«.
وفي املقابل اعترف هيليو ســوزا املدير 
الفني للمنتخــب البحريني بأن فريقه 
التكوين والتطوير  يزال في مرحلــة  ال 
بعــد دخول عدد مــن العناصر اجلديدة 
إلــى صفوفه ولكنه سيســعى لبذل 
جهد كبير من أجل املنافسة بقوة في 
خليجــي 24 .. وزاد: »نحن مســتعدون 
ملبــاراة اليــوم. أعلم تاريــخ املنتخب 
ولكننا  اللقــب  وأنــه حامل  العماني 

عازمون على تقدمي أداء قوي«.
من جانب اخر، مــا زال اإلماراتي مهدي 
علي، يحافــظ على رقمــه املميز في 
العربــي، كآخر  اخلليج  بطولــة كأس 
مــدرب خليجي يرفع الــكأس، عندما 
قاد »األبيــض اإلماراتي« إلــى التتويج 
باللقب فــي البحرين عام 2013، ضمن 
منافســات »خليجي 21« التي أقيمت 

في املنامة.
وســيكون املنافس الوحيد ملهدي علي 
القطرية  بالعاصمة   »24 في »خليجي 
الدوحة، النتــزاع هذا اللقب، هو املدرب 
الكويتي ثامر عناد، الذي يقود منتخب 
البطولة.ولعب مهدي  هــذه  في  بالده 
علــي في شــباب األهلي خــالل فترة 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وتولى 
مهمة تدريب منتخب اإلمارات ملا يقرب 
من 5 ســنوات، خالل الفترة من 2012 

وحتى 2017.
تولي فيها  التــي  املباريات  وبلغ عــدد 
مسؤولية تدريب منتخب اإلمارات األول، 
68 مباراة، وحقق الفــوز في 41 منها، 
وتعادل في 11، وخسر 16، وأحرز األبيض 
في حقبته 135 هدفاً، واستقبل مرماه 
67 هدفاً.ومــن أبرز إجنازاته مع املنتخب 
احلصــول على كأس  االماراتــي،  األول 
اخلليــج بالبحرين عــام 2013، واملركز 
الثالث في كأس آســيا بأستراليا عام 

.2015
فيمــا يتربع املدرب العراقــي عمو بابا، 
الــذي متكن مــن حتقيق إجنــاز تاريخي 
برفقة منتخب بالده على عرش املدربني 
اإلجنــازات في هذه  اخلليجيني أصحاب 
البطولــة، لكونــه أكثر مــدرب توج 
باللقــب بواقع 3 مرات، أعوام 1979 في 
العــراق، و1984 في عمــان، و1988 في 

السعودية.
اخلليجيني  املدربــني  قائمــة  وتضــم 
املتوجني باللقب، كل من الســعوديني 
محمد اخلراشــي الفائز مــع منتخب 
بالده بلقــب »خليجي 12« في اإلمارات 
عــام 1994، ومواطنــه ناصــر اجلوهر 
الفائز بلقب »خليجــي 15« عام 2002 
باململكة العربية الســعودية.وقبلهما 
الكويتي صالح زكريا الذي قاد منتخب 
بــالده للتتويج باللقــب اخلليجي عام 

1986 في البحرين.

اليوم.. عمان تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الخليجي بمواجهة البحرين
عناد يهدد رقم مهدي علي في كأس الخليج
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ليل ـ أياكس أمستردام
ليفربول ـ نابولي 

كأس الخليج العربي 

دوري أبطال أوروبا 
بغداد ـ الصباح الجديد:

قاد العبنــا الدولي همام طارق 
احملترف في فريق اإلســماعيلي 
املصــري لكرة القــدم، فريقه 
غيــل التأهل إلى ربــع نهائي 
السادس  محمد  كأس  بطولة 
العربية عندما أسهم  لالندية 
أمس في تسجيل هدف السبق 
في مرمى فريق اجلزيرة اإلماراتي 
ضمــن إيــاب دور الـــ 16 في 

العاصمــة اإلماراتية أبو ظبي، 
وســجل همام هــدف التقدم 
في الدقيقة 87 واضاف البديل 
حازم مرســي الهــدف الثاني 
90+3.. وســبق  الدقيقة  فــي 
في  الفوز  ان حققوا  للدراويش 

لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها.
يقوده  اإلســماعيلي  ان  يذكر 
مارســيل  الهولندي  املــدرب 

كايزر.

همام طارق يقود 
الدراويش إلى ربع نهائي 

محمد السادس الدوحة ـ وكاالت:
العليــا  اللجنــة  اعلنــت 
للمشــاريع واالرث فــي قطر، 
عــن قائمــة الالعبــني الذين 
ســيكونون ســفراء لــكأس 
العالم 2022 في قطر.واختارت 
اللجنة كل من: علي احلبسي، 
إبراهيم  مصطفــى،  مبــارك 
أحمد  خميس،  عــادل  خلفان، 
محمد  ســلمان،  خالد  خليل، 
يونــس محمود، بدر  أبوتريكة، 

املطوع، وائل جمعة.
وستحتضن قطر بطولة كأس 

العالــم عــام 2022 وهي املرة 
االولى التي تقام فيها البطولة 
على ارض عربية.. ويعد محمود 
العراقية  الكرة  احد اســاطير 
اســود  يقــود  ان  واســتطاع 
الرافدين للتويج بكأس آســيا 

.2007
اللجنــة  برنامــج  ان  يذكــر   
يضم أيضاً اإلســباني تشافي 
والكاميرونــي  هيرنانديــز، 
كافو،  والبرازيلي  إيتو،  صامويل 
محمد  القطــري  واإلعالمــي 

سعدون الكواري.

يونس محمود ضمن قائمة 
سفراء مونديال قطر 2022



--1
يتشــدق بعض النــاس في انه 
استطاع ان يُلحق مبن ال يحبهم 
أقضت  التي  االساءات  ألوانا من 
غاية  مرتاح  وهــو  مضاجعهم، 
االرتيــاح ملا ميتلكه مــن قدرات 

كبيرة في هذا الباب ..!!
ورمبا انســاق مع هــذا التوجه – 
آخرون وظنوه   – الَغْفلــة  بِِفْعِل 

صادقاً في ما يقول ..!!
--2

واحلقيقة اّن هذه االساءات التي 
أحلقتهــا باآلخرين البُــدَّ أنْترتد 
آثارُها السلبية عليه طبقا ملاورد 
إنْأحســنتم   ( الكرمية  اآلية  في 
أحسنتم ألنفســكم واْن أسأمت 

فلها (    االسراء / 7 
--3

واملروي عن اميــر املؤمنني االمام 
علي بــن ابــي طالــب ) عليه 

السالم( قوله 
" اني لم أُحســْن الى أحٍد قط ، 

ولم أُسْء الى أحٍد قط "
وحني قالوا له :

ألم يسيئوا اليك ؟
ألم ُتسْن الى الناس ؟

قال :
ان اهلل ســبحانه وتعالى يقول 

في كتابه اجمليد :
أحســنتم  أحســنتم  إْن   "

ألنفسكم ، وإْن أسأمت فلها "
ما أروع القرآن ومفاهيمه ،

ومــا أعظــم الفهــم العلوّي 
للقرآن ،

وما أحوجنا الى معايشة الناس 
انطالقا من هذا املبدأ الذي ال يرى 
االساءة لآلخرين االّ اساءة للذات 

نفسها ..
كما انه يرى اســداء االحســان 

اثراًء للرصيد الذاتي 
وقد جاء فــي تعريف املؤمن : اّن 

املؤمن :
) من َسرَّتُْه حسنُته 

وساَءتْه سيئُته (
--4

أفعالنا وأقوالنا كلُّها تندرج تت 
هذين العنوانني :

فاّما أْن تكون حسنة ،
واما ان تكون َسيئة 

واحلُســن والُســوء ينتزعان من 
األمزجة  من  ال  الشريعة  أحكام 
العادات  مــن  وال  الشــخصية 
اي مصدر  االجتماعية، وال مــن 
آخر ميكن ان يكون مثاراً للجدل ..
مفهومــان  والُســوء  احلُســن 
يحددهما االســالم عبــر كتابه 
وأوصيائه  العظيم  ونبيه  الكرمي 

الهداة امليامني .
--5

حني تُكرم اليتيَم تُشــعره بلّذٍة 
وانتعاش

ملاذا ؟
ألنك ال تشــك فــي أّن إكرامه 
وادخــاُل الســرور عليــه عمٌل 
انساني أخالقي نبيل واّنك بهذا 
تُخفف عنــه معاناته وأوضاعه 
وجتعله  الصعبــة،  النفســية 
بأّن اهلل سبحانه عّوضه  يشعر 
عن حنــان االبــوة بحنــان َمْن 
يُعايشــهم ِمَن الناس، وبالتالي 
تنفتح أمامــه بّوابات من األمل 

فــي حياة تهــب فــي اجوائها 
نسائم اخلير والرحمة واحلب .

اخملاوف،  تطرد عنه شبح  وهكذا 
وتُدنيه من االســتقرار النفسي 

واالجتماعي .
وأنت حني تتطاول على زميل لك 
منطلقا من كونه أضعف منك، 
مغروراً بقــوة عضالتك ، أو قوة 

اجلهة التي تنتمي اليها ..
تكون قد أسأَت الى نفسك أوالً 
ألنك نزلَت بها الــى قاع التنكر 
للقيــم االنســانية ، وأغضبَت 
الكثيرة  الختراقاتك  وديَنك  ربك 
ان  يجب  التي  احلمراء  للخطوط 
مع  التعامل  في  حرمتها  تراعي 

اخوانك 
هــذا مضافــا الــى املــردودات 
الســلبية التي اثخنَت بها قلب 

الزميل ..
--6

ويقينا ان املؤمن العاقل ال يرضى 
ان يُجّمَع لنفسه األصفار .

والعكس هو الصحيح :
انــه البُدَّ أْن يروض نَْفَســُه على 
النبيلة  الصفات  بكل  االتصاف 
نوادي احملسنني،  التي تدخله في 
مســتنقعات  عــن  وتُبعــده 

املسيئني .

--7
قال الشاعر :

تســتعبد  الناس  الى  أحســن 
قلوبَُهُم

فلطاملا استعبد االنساَن احساُن
ان وجه احملسن جميل عند الناس 
، بينما ال يرى الناس وجه املسيء 

االّ قبيحاً دميما .
وهكذا يجتمع للمحســن حب 
النــاس فــي الدنيــا وحب اهلل 
فــي اآلخرة ويجتمع للمســيء 

كرههما له في الداريْن .
ورحم اهلل الشــيخ الشــبيبي 

الذي قال :
امنا جنني على أنفسنا 

حني جنني ثم ندعو َمْن جنى ؟

مردودات االحسان واالساءة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
روت امرأة هندية ولدت بـــ19 إصبعا في قدميها و12 
إصبعا في يديها، معاناتها مع املعاملة القاسية لها 
من قبــل جيرانها العتقادهم أنها "ســاحرة" وولدت 
كومار نايــاك البالغة 63 عاما بتشــوه خلقي يعرف 
بالعنش أو كثــرة األصابع وهو عيب خلقي وراثي يؤدي 
إلى امتالك صاحبــه زيادة في عدد أصابــع اليدين أو 
القدمــني أو كليهما، حيث تقــول التقارير احمللية إن 
املرأة الهندية بالكاد تغادر منزلها في مقاطعة غاجنام 
التابعة لوالية أوديشــا الهندية ألن السكان يسيئون 

معاملتها بسبب حالتها الشاذة.
كما لم تتمكن كومار مــن احلصول على العالج منذ 
سنوات عديدة، ألن أسرتها ال متلك املال الكافي لذلك، 
وهو ما جعلها تتعلم التعايش مع التعليقات السيئة، 
وغالبا ما تبقى في املنــزل لتجنب ذلك، تقول كومار: 
"ولــدت بهذا العيب ولم يكن باســتطاعتي احلصول 
علــى العالج ألنني أنتمي إلــى عائلة فقيرة،  مرت 63 
سنة وأنا بهذه احلالة التي أعيشها اليوم فيما يعتقد 
السكان القريبون أنني ساحرة ويبقون أنفسهم بعيدا 
عنــي". وتابعت: "لكن في بعض األحيان، يأتي البعض 
من الزوار لرؤية حالتي، أنا مجبرة على البقاء في املنزل 

ألنني أعامل بشكل مختلف".

الصباح الجديد - وكاالت:
 تصــدر فيلم الرســوم املتحركة اجلديد )فــروزن2( إيرادات 
السينما بأميركا الشــمالية مطلع األسبوع محققا 130 
مليون دوالر، وتراجع فيلم احلركة والسيرة الذاتية )فورد في 
فيراري( عن الصدارة ليحتل املركز الثاني مسجال 16 مليون 
دوالر، والفيلــم بطولة مات دميون وكريســتيان بيل وجون 
بيرنثــال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمــس ماجنولد، وجاء 
الفيلم الدرامي اجلديد ”يوم جميل في اجلوار“ )أبيوتيفول دي 
إن ذا نيبورهود( في املركز الثالث مببيعات تذاكر قدرها 13.5 
مليون دوالر، ويقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس 
وتخرجه ماريال هيلر، واحتل فيلم احلركة اجلديد ”21 جسرا“ 
)21 بريدجيز( املركــز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دوالر وهو من 
بطولة تشــادويك بوسمان وســيينا ميلر ومن إخراج بريان 
كيــرك، وتراجع فيلم املغامرات احلربــي التاريخي )ميدواي( 
من املركز الثاني إلى املركز اخلامس محققا 4.7 مليون دوالر 
والفيلم بطولة وودي هارلســون ولــوك إيفانز وماندي مور 

وباتريك ويلسون ومن إخراج روالن إميريتش.

اعتقدوها ساحرة ..معاناة 
هندية بـ31 إصبعًا

فيلم فروزن2 يتصدر إيرادات 
السينما بأميركا الشمالية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
قال مســؤولون في متحف وشــرطة 
درسدن إن لصوصا ســرقوا في ساعة 
مبكرة من صباح اول امس االثنني ثالث 
مجموعات ”ال تقــدر بثمن“ من األملاس 
القرن  والياقــوت والزمرد تعــود ألوائل 
الثامن عشر من متحف في شرق أملانيا.

وأظهرت لقطــات كاميرا أمنية رجلني 
يقتحمان متحــف )القبو األخضر( في 
قصر درســدن عبر نافــذة. ثم حطموا 
بعدهــا ثــالث خزائــن عــرض وأخذوا 

كانت  التــي  اجملوهــرات  مجموعــات 
محفوظة فيها، ووصفت ماريون أكرمان 
مديرة املتحف اجملوهرات املسروقة بأنها 
”ال تقدر بثمن“ وقالت إن من املستحيل 
بيعهــا في الســوق املفتوحــة، وقال 
زميلها ديــرك ســيندرام ”نتحدث هنا 
عن أشــياء لها قيمــة ثقافية ال ميكن 
تراث ثقافي عاملي تقريبا،  إنها  قياسها 
ال توجــد مجموعة مجوهــرات بهذه 
الهيئة واجلــودة والكمية في أي مكان 

آخر“.

لصوص سرقوا مجوهرات "ال تقدر بثمن" في درسدن

سمير خليل
برعايــة وزير الثقافة والســياحة واآلثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني اقامت دائرة 
الفنون املوســيقية وتنفيــذا ملنهاجها 
الثقافي والفني احتفالية بعنوان "لعراق 
السالم ننشــد" تخللتها مجموعة من 
االناشيد تغنت بحب العراق ارضا وشعبا 
مبشــاركة نخبة مــن الفنانني، وتضمن 
منهــاج االحتفالية االناشــيد التالية: 
)خلي انشــد حزمنه( كلمات الشــاعر 
عدنــان هادي أحلــان زيــاد االمير بصوت 
الفنان ســيف ســعد ، و)بردا وســالما 
( للشــاعر بشــير العبودي وأحلان علي 
خصاف وغناء حسني جبار، و)فدوة اليده( 
كلمات عدنان هادي وأحلان زياد االمير وأداء 
املطربة اديبة ، ونشــيد )سالما( لشاعر 
الراحل محمــد مهدي اجلواهري  العراق 
أحلان الفنان ســامي نســيم واداء فرقة 
اهلنة( للشاعر  و)يادار  العراقية،  االنشاد 
بشــير العبودي وأحلان علي خصاف غناء 
غادة واصف، و)عني اهلل ترسك ياوطنه( 
للشاعر كرار العامري وحلن علي خصاف 
و)ماتطيح  العلــي،  عامر  الفنــان  غناء 
الراية( للشــاعر معن احللــو أحلان وغناء 
الفنان جاســم حيــدر مبصاحبة طلبة 
وطالبات ثانوية املتميزات ومدرسة جنيب 
باشــا اخملتلطة في تربية بغداد الرصافة 
االولى، وانشــودة )يا ارض بالدي( كلمات 
الشاعر الكبير كرمي العراقي احلان وغناء 
علي سرحان ثم )بغداد ضحكت(للشاعر 
محمــد احملاويلي أحلان علي خصاف غناء 
فرقة االنشــاد العراقية اضافة ملوال من 
كلمات الشاعر حمزة احللفي اداء الفنان 
عمار العربي، وكانت مفاجأة االحتفالية 
كلمات للشاعر الراحل كاظم اسماعيل 
الكاطع حلنها علي خصاف وغنتها غادة 

واصف.
املايســترو علــي خصاف قائــد الفرقة 
الفنية تــدث لـ )الصبــاح اجلديد( عن 
االحتفالية قائال: مهرجاننا كان رســالة 
واضحة باننا ننشد للعراق، نغني للعراق 

بلدنا العظيم الذي نفرح لفرحه ونحزن 
حلزنــه، ما قدمناه اليــوم حصيلة فنية 
رائعة جدا مللحنني عراقيني كبار وشعراء 
والفرقة  املوســيقيني  وكذلــك  كبــار 
املوســيقية وفرقة االنشــاد وكل الذين 
ويضيف  االحتفالية".  باجناح  اســهموا 
"ما قدمنــاه لم يكن ســهال جاء بعد 
تضيرات استمرت شهرا كامال، بروفات، 
ملحنني كبار، علي ســرحان وزياد االمير، 
اصوات  يقصــروا،  لم  كذلك  الشــباب 
عراقية شــجية اضافة حلضور العنصر 
النسوي الذي كان متميزا اليوم بأصوات 
الســت اديبة وغادة واصــف ونهلة مع 

االصوات الشابة ســيف سعد وحسني 
جبار وجاســم حيدر وعامــر العلي من 
مدينة بعقوبة، تشكيلة عراقية جميلة 
وان شاء اهلل سنحضر ملهرجانات قادمة 
مع امنيتنا جميعا بــان نقيم مهرجانا 
التحرير كدعم منا، لشعبنا  في ساحة 
العراقــي نغني، للفــرح نغني، للجمال 
نغني، هــي رســالة نقدمهــا للعالم 
ونقول" هذا هــو العراق الذي يحمل كل 

معاني احلرية واجلمال والتألق واالمان".
القادم من ديالى الفنان عامر العلي يعد 
مشاركته في املهرجان مشاركة وطنية 
ويضيف: "وجهت لي دعوة للمشــاركة 

في هــذا الكرنفال ولم اتــردد بقبولها، 
لدائرة  للســالم، شــكرا  للعراق،  نغني 
للمايسترو  شــكرا  املوسيقية،  الفنون 
علي خصاف الذي حلن اغنيتي )عني اهلل 
ترسك ياوطنه( وهي من كلمات الشاعر 
كرار العبودي، لدي مشاركات سابقة مع 
الفنان ياس خضر في مهرجان مؤسسة 
عيون الــذي اقيم في املســرح الوطني 
وحصلــت على درع االبــداع وكذلك مع 
املطربة امل خضير ملؤسسة عيون ايضا، 
الرحمة لشهدائنا  اجلريح،  للوطن  نغني 
في ساحة التحرير وكل شهدائنا، نتمنى 

ان يعود عراقنا ساملا معافى".

"لعراق السالم ننشد" ..كرنفال موسيقي
 في دائرة الفنون الموسيقية

النجــم فضل  تفاعــل 
التظاهرات  مع  شــاكر 
لبنان  فــي  الشــعبية 
التــي واكبهــا بإعــادة 
إطالق "وطنــي" مجدداً 
بذلــك أغنية الســيدة 
القت  خطوة  وهي  فيروز 
تفاعــالً مــن اجلمهــور 
الــذي يفتقد ملســاحة 
بأغنياتــه  اإلحســاس 
أبعد  أن  بعــد  وصوتــه 
نفسه عن الفن وانخرط 
بتنظيمــات  لفتــرة 
ما  باإلرهابية،  ُصنَِّفــت 
أدى لرفع دعاوى قضائية 
بحقــه طالته باتهامات 
هذه  والقــت  خطيــرة، 
املتابعني  األغنية إعجاب 
السريع  انتشارها  بدليل 

علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي. علمــاً أنه 
يُطلــق هــذه األغنيــة 
عقــب رســالة وجهها 
قــال  للمتظاهريــن 
فيها: "أيهــا املظلومون 
كل  مــن  الغاضبــون 
طوائــف لبنــان اعلموا 
ان اهلل ســينتقم ممــن 
ويظلمكــم  ظلمنــي 
وستشرق شمس احلرية.

تبادلــت الفنانتــان أحالم 
تغريدات  عجرم  ونانســي 
مضمونها  في  تمل  التي 
التقديــر  مــن  الكثيــر 
لبعضهمــا،  واإلحتــرام 
أحالم التي جمعتها عالقة 
صداقة بـ نانســي عجرم، 
عندمــا كانتــا زميلتــني 
علــى كرســي التحكيم 
في برنامــج "آراب أيدول"، 
نانســي  لـ  إطراًء  وجهت 
وقالت  إحساسها  مادحة 
تعليقــاً على مشــتركة 
غّنــت أغنيــة لنانســي 
من  إحساسها  "نانســي 

الذي  اإلحســاس  أحلــى 
يغني  أن  لشــخص  ميكن 
نانسي  عليها  فرّدت  لها". 
"حبيبتي  قائلة  تويتر  عبر 
كالمك  على  شكرا  أحالم 
احللــو اللي متــل صوتك 

وإحساسك".

ياسمني  الفنانة  حسمت 
صبــري خطوتهــا الفنية 
االســتمرار  وقررت  التالية 
موســم  منافســات  في 
تقدميها  بعد  رمضان  دراما 
بطولتهــا املطلقة األولى 
مسلســل  مع  العام  هذا 
وتعاقــدت  "حكايتــي" 
علــى  رســميا  صبــري 
جديد  مسلســل  بطولة 
ثانية"  "فرصــة  بعنــوان 
أجواء  فــي  أحداثه  تــدور 
اجتماعيــة،  رومانســية 
عن  الكشــف  يتــم  ولم 
بطــل العمل حتــى اآلن، 
محمــد  السيناريســت 
سيد بشير نشر أول صورة 
ياســمني  تضيرات  مــن 

املسلسل  لبطولة  صبري 
اجلديــد مؤكدا أنــه يقوم 
من  لقصة  درامية  مبعاجلة 
جمال  مصطفــى  تأليف 
هاشــم علــى أن يتولــى 
مرقس  املسلســل  إخراج 
يتألق حاليا مع  الذي  عادل 
حلقات مسلسل "حواديت 
الشــانزليزيه" للنجم إياد 

نصار واجني املقدم.

فضل شاكر

ياسمين صبري

أحالم

أخبــارهــــــــــم

جانب من الكرنفال املوسيقي "عدسة: علي االسدي"

الصباح الجديد - وكاالت:
واملمّثلة  املُغّنيــة  تُخّيــب  لم 
 27 غوميز  ســيلينا  العامليــة 
عاًما،آمــال ُجمهورها الذي كان 
املســرح  إلى  عودتها  ينتظــُر 
بفــارغ الّصبر حيث شــاركت 
الّنجمة فــي حفل توزيع جوائز 
 American Music Awards
بنسخته الـ 47 والذي أقيم على 
الّشهير  مايكروسوفت  مسرح 
في مدينة لــوس أجنلوس، ولم 

تكن ُمشاركة غوميز في احلفل 
من أجــل اجللوس فــي مقاعد 
احلاضرين، بــل كان ألجل تقدمي 
على  الباهرة  الغنائّية  العروض 
خشبة املسرح، وبهذا تكون قد 
كسرت انقطاعها عن املسارح، 

والذي دام ُمّدة عامني كاملني.
يُشــارُ إلى أّن ُمشاركة سيلينا 
 AMAs حفــل  فــي  غوميــز 
بنســخته الـ 47، جــاَء بعدما 
أفصحت عــن تعّرضها للّتنّمر 

بســبب شــكل جسدها 
والــوزن الذي اكتســبته 
مؤخــرًا، حيــث قالــت 
بّأّنها  بودكاســت  عبر 
عالجــاٍت  تتعاطــى 
ملــدى احليــاة بســبب 
مبــرض  تشــخيصها 
 ،2015 عــام  الذئبــة 
تتسّبب بتقّلبات وزنها 

بــني الّشــهر واآلخر 
بحسب ما قالته.

عودٌة قويٌة لسيلينا غوميز في 
حفل جوائز الموسيقى االميركية

الصباح الجديد - وكاالت
قضت محكمة مغربية بسجن 
مغنــي راب ملدة عــام وتغرميه 
ألنه  دوالرات(   103( درهــم  ألف 
أهان الشرطة في قضية دفعت 
جرس  لدق  حقوقيــة  جماعات 
اإلنذار بشــأن حرية التعبير في 
اململكــة، واعتقل محمد منير 
املعروف باســم سيمو الكناوي 
يــوم األول من تشــرين الثاني 
في  الشرطة  بإهانة  وأقر  اجلاري 
بث مباشر على مواقع التواصل 
االجتماعي قبلها بأسبوع، قائال 
إنه كان ثمال وبوســعه الطعن 

علــى حكم يوم االثنــني، وأبلغ 
البث  بأنه سجل  القاضي  منير 
الشرطة  بأن  ألنه شعر  املباشر 
أســاءت معاملتــه فــي وقت 
سابق هذا العام عندما أوقفته 
وفحصت أوراق هويته، وقال عبد 
املمثل  احملامي  يتريبــي  الفتاح 
للشــرطة ”احملاكمــة ال عالقة 
لها بحرية التعبير، هذه مسألة 
لكن  العقوبات“.  بقانون  تتعلق 
محمــد صدقو محامــي منير 
قال إن الســلطات رمبــا ركزت 
علــى الكناوي بســبب أغنية 
آخرين  مغنيــني  مع  ســجلها 

ويبدو أنها تنتقد امللك، وبث 
الثالثــة األغنية التي تمل 
على  الشعب“  ”عاش  اسم 
يوتيــوب يوم 29 تشــرين 
ونالــت  املاضــي  األول 
األغنيــة التــي تناولــت 
ألفها  التــي  كلماتهــا 
العدالة  مواضيــع  منير 

والفساد،  االجتماعية 
15 مليون مشاهدة.

لكن أحد املغنيني 
األخريــن كتــب 

ت  كلــــــما
تـهمــت  ا
مللــــك  ا
لقمــع  با
ن  هــا أ و
ه  ر و د
ينــي  لد ا

املغرب  فــي 
ولــم يرد ذكر 
غنيــة  أل ا
ملغنيــني  ا و

خالل  األخرين 
كمــة  محا

االثنني.

محكمة مغربية تسجن
 مغني راب إلهانته الشرطة
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