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بغداد - وعد الشمري:
تســعى الكتل السياسية إلى 
الوزراء  رئيس مجلــس  اختيــار 
وذلك  مرحلتــن،  علــى  املقبل 
باالتفاق مع الفعاليات الشعبية 
ومنظمــات اجملتمع املدني، فيما 
اهمها  للمرشح  شروطاً  حددت 
عدم انتمائه إلى اي حزب ومتتعه 
اخملاوف  لكن  والكفاءة،  بالنزاهة 
االلتزام  ازاء  مســتمرة  زالت  ما 
باملواقيت الدســتورية املتعلقة 

بتشكيل احلكومة.
وقــال النائب عن تيــار احلكمة 
"الكتل  إن  املرشــدي،  أســعد 
وضعت  قد  كانت  السياســية 
موضوع  في حســاباتها مبكراً 
اســتقالة عادل عبد املهدي من 

منصب رئيس الوزراء أو اقالته".
وأضاف املرشدي، في حديث إلى 
أن "املباحثات  "الصباح اجلديد"، 
بشــأن البديل انطلقت مبكراً، 
وقــد تكثفــت اللقــاءات منذ 
اجلاري، عندما  االســبوع  مطلع 
اســتقالته  املهدي  عبــد  قدم 

رسمياً".
وأشــار، إلــى أن "اجلميع متفق 
على ضــرورة عدم جتــاوز اآلماد 

بتكليف  املتعلقة  الدســتورية 
املرشــح للمهمــة البالغة 15 

يوماً".
في  املرشدي، عن "جدية  وحتدث 
حسم املوضوع قبل تفاقم ازمة 
جديدة مع ادراك خطورة املوقف، 
والســعي إلى تشكيل حكومة 
بأسرع  للطموح  وملبية  جديدة 

وقت".
وكشــف، عن "وضــع ضوابط 
-باستثناء  الكتل  فيها  شاركت 
املرشح  قائمة ســائرون- بشأن 
ملنصب رئيــس احلكومة املقبلة 
أو  القانوني  سواء على الصعيد 
التجربة  جنــاح  يؤمن  مبا  املهني 

املقبلة".
وأوضح املرشــدي، أن "الشروط 
املرشــح  في  توافرها  الواجــب 
االنتماء  مــن  االســتقالل  هي 
إلى اي حزب سياســي واملهنية 

واملقبولية الوطنية".
"التوصل  ذاته،  الوقت  في  ونفى 
إلى اســماء على وجه التحديد، 
ومبزيــد من احلــوارات قد تظهر 
القليلة  االيــام  خــالل  النتائج 

املقبلة".
تتمة ص2

الكتل تختار رئيسًا للحكومة على مرحلتين
واهم شروطه عدم االنتماء الحزبي والنزاهة

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصفت صحيفة "نيويورك تاميز" 
األخيرة  االحتجاجات  األمريكية، 
في إيران بأنها "االكثر دموية منذ 
مجيء الثورة قبل نحو 40 عاًما“، 
مشيرة إلى ارتكاب احلرس الثوري 
وقوات األمــن األخرى ”مجازر في 
األغلبية  ذات  مدينة ماهشــهر 

العربية“.
عن  نقال  الصحيفة  وكشــفت 
ومصادر  حقوقيــة  منظمــات 
أخرى؛ عن ”ســقوط ما بن 180 
و450 قتيالً برصاص احلرس الثوري 
االربعة  األيام  األمن خالل  وقوات 
األولى مــن اندالع املظاهرات في 
15 الشهر املاضي، وأن العدد قد 
يكون أكبر بكثير نظرًا للتعتيم 
اإلعالمي الذي تفرضه السلطات 
شبكات  قطع  فيها  مبا  اإليرانية 

اإلنترنت بكاملها".
تقرير  فــي  الصحيفة  وقالــت 
مطول عن االحتجاجات اإليرانية 
األولى  صفحتها  على  نشــرته 
أمس االول األحد: "ما يجري في 
إيران هو األعنــف واألكثر دموية 

40 عاًما  الثورة قبل  منذ مجيء 
والتي اســتخدمت الســلطات 
خاللها قــوة مفرطــة ال حدود 

لها."
وأضافــت، أن االحتجاجات التي 
احلكومة  قرار  بســبب  اندلعت 
 50% بنسبة  البنزين  أسعار  رفع 

"حتولت بعــد ذلك إلى تظاهرات 
النظام ما دفع  تطالب بسقوط 
بقــوات األمن إلى الــرد بإطالق 
النــار بشــكل عشــوائي على 
املتظاهريــن العّزل، ومعظمهم 
مــن العاطلــن عــن العمل أو 
ذوي الدخل احملــدود الذين تتراوح 

أعمارهم بن 19 و26 سنة".
ونقلــت "نيويــورك تاميــز" عن 
شــهود عيان ومصادر طبية في 
مدينة ماهشــهر جنــوب غرب 
إيــران، قولها إن احلــرس الثوري 
حاصر عددًا كبيرًا من املتظاهرين 
في املدينة وقتل ما بن 40 و 100 

شــخص بعد أن هربوا واختبأوا 
في أحد املستنقعات.

وقــال نائب مديــر مركز حقوق 
اإلنســان اإليراني فــي نيويورك 
اوميــد ميماريــان: "احلقيقة أن 
استخدام القوة ضد املتظاهرين 
بهذا  األخيرة  االحتجاجــات  في 
الشكل لم يسبق له مثيل حتى 
بالنســبة لنظام الثورة اإليراني 
وســجله احلافــل باســتخدام 

العنف."
أصيب  القتلى  إلــى  وباإلضافة 
ما بــن 2000 و7000 شــخص 
فــي  مختلفــة  بإصابــات 
االحتجاجــات وفًقــا للتقريــر، 
الــذي قــال إن عــدد الضحايا 
فــي االنتفاضــة احلاليــة جتاوز 
بشــكل كبير عدد الضحايا في 
احتجاجات عام 2009 والذي بلغ 

72 قتيالً خالل 10 شهور.
وقالــت الصحيفــة: "تســرب 
تفاصيــل اجملازر التــي ارتكبتها 
قوات األمن اإليرانية والدمار الذي 
حصــل، مت اآلن وبعــد أكثر من 
أسبوعن من اندالع االحتجاجات 

بســبب التعتيم اإلعالمي الذي 
واحلقيقة  الســلطات،  تفرضه 
تعكس  لــم  األحداث  هــذه  أن 
حالــة اإلحباط الشــعبي ضد 
التحديات  بل  النظام فحســب 
التي  والسياســية  االقتصادية 
بات يواجههــا نتيجة العقوبات 
األمريكية واالستياء املتنامي من 
قبل الدول اجملاورة بسبب سلوك 

طهران."
أن أســوأ حــوادث  وكشــفت، 
عنف فــي االحتجاجات األخيرة 
حصلــت في مدينة ماهشــهر 
التــي يبلغ عدد ســكانها نحو 
أكثريتهم  نســمة  ألــف   120
من العــرب، والتي لها ســجل 
حافل في التظاهر ضد ممارسات 
إلى  السلطات جتاههم، مشيرة 
أن املدينــة تقع فــي مقاطعة 
خوزســتان على مقربة من أكبر 
ــع بتروكيماويات في إيران،  مجمَّ
الرئيسية مليناء  البوابة  وتشكل 
بندر امام، وهــو من أكبر املوانئ 

اإليرانية.
تتمة ص2

أسوأ حوادث العنف حصلت في ماهشهر

نيويورك تايمز: احتجاجات إيران األخيرة.. األكثر دموية“ منذ 40 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
االنسان  أشــرت مفوضية حقوق 
فــي العــراق، وجود مســعفن و 
طالب جامعــات وموظفن ضمن 
املعتقلن على خلفية التظاهرات، 
مطالبة مجلــس القضاء االعلى 
باالســراع في حســم قضاياهم 

جميعاً.
وقالت املفوضيــة في بيان  تلقت 

الصبــاح اجلديد نســخة منه إن 
العليا حلقوق  "وفدا من املفوضية 
االنســان زار احد املواقف التابعة 
بغــداد  عمليــات  الســتخبارات 
على  املوقوفن  اوضــاع  ملتابعــة 
من  والتأكد  التظاهــرات  خلفية 
وجود الضمانات القانونية ومعايير 

حقوق االنسان".
واضاف البيان أن "الوفد اســتمع 

للموقوفن جميعــا والى طبيعة 
وتعامــل  اعتقالهــم  مجريــات 
اجلهــات االمنية معهــم وظروف 
االحتجــاز ، حيث تبــن من خالل 
الزيارة ان هنالك عددا منهم كانوا 
مســعفن او مــن ضمــن الفرق 
الطبيــة التطوعيــة باالضافــة 
الــى طلبــة جامعــات ومدارس 
االمنية  األجهزة  في  ومنتســبن 

وكسبة".
كما اشــرت املفوضية "عدم زيارة 
ممثلن من االدعــاء العام لهم مع 
عدم وجود محامن ألغلبهم حيث 
توكيل  علــى  املفوضية  عملــت 
محامن تطوعيــن الكثر من) 70 
موقوفاً( منهم من خالل التنسيق 

مع نقابة احملامن العراقية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
برغــم تعادله أمــس امــام اليمن 
سلبا، فأن منتخبنا الوطني احتفظ 
بصدارتــه لترتيب اجملموعــة األولى 
في بطولــة خليجــي 24 برصيد 7 
للمنتخب  الثاني  املركز  تاركا  نقاط، 
القطري املضيف الذي فاز امس على 
نظيره اإلماراتي باربعة أهداف مقابل 
هدفن ليرفــع العنابي رصيده إلى 6 
نقاط، فيما جتمد رصيد اإلمارات عند 
النقطة الثالثة، واليمن باملركز الرابع 

وله نقطة واحدة.
القطري  وشقيقه  الوطني  املنتخب 
تأهــال إلــى دور نصــف النهائــي 

للبطولة الذي ســيقام يوم اخلميس 
اذ سيلعب منتخبنا متصدر  املقبل، 
اجملموعة االولى فــي نصف النهائي 
امــام املنتخب البحرينــي،      ثاني 
اجملموعة الثانية في الساعة اخلامس 
املقبل  اخلميس  يوم  مساء  والنصف 
في اســتاد جاســم بن حمد بنادي 

السد.
في حن يلتقي قطــر ثاني اجملموعة 
الســعودي،  املنتخب  امــام  األولى، 
متصدر اجملموعة الثانية في الساعة 
الثامنة من مســاء اليــوم ذاته في 

استاد اجلنوب بنادي الوكرة.. 
تفصيالت ص 11

حقوق االنسان: مسعفون و طالب جامعات
وموظفون ضمن المعتقلين جراء التظاهرات

الوطني يواجه البحرين في نصف نهائي خليجي 24.. الخميس  وكلت محامين تطوعيين الكثر من 70 منهم

أكثر من 70 قتيال إثر معارك
4تعد األكثر عنفا في إدلب اميركا وبرهم صالح يطالبان وفد حكومة 

2االقليم االسراع بالتوصل الى اتفاق مع بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رايتس  هيومن  منظمــة  حملت 
ووتــش احلكومة املســؤلية عن 
حــوادث اخلطــف التــي تزامنت 
واالحتجاجــات التي انطلقت في 
األول من تشــرين اول املاضي، في 
البالد، فيما أفــادت امس االثنن، 
بان سبعة أشــخاص على األقل، 
بينهم صبي عمره 16 عاما، ُفقدوا 

من ســاحة التحريــر أو بالقرب 
منها منــذ 7 تشــرين األول في 
أثناء مشــاركتهم في املظاهرات 
املستمرة في العاصمة العراقية.

وبحســب املنظمة فــأن "هناك 
مازالــوا  اشــخاص  خمســٌة 
مفقوديــن حتى امــس 2 كانون 

األول". 
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
الفتح  حتالــف  عن  النائــب  اكد 
عباس شــعيل، أمــس االثنن، ان 
الكرة ستكون في ملعب الشعب 
الختيــار الرئاســات املقبلة وفق 
قانــون االنتخابــات ومفوضيتها 
اجلديــد، مبينــا ان احلكومة التي 
سيصوت عليها في األيام املقبلة 
بعدها  وستجرى  مؤقتة  ستكون 
انتخابات مبكرة الختيار احلكومة 

اجلديدة.
تصريح صحفي  في  وقال شعيل 
اجلديدة ســتكون  “احلكومــة  ان 
 4 انتقاليــة ولــن تســتمر ملدة 

ســنوات، حيث ان العــراق ذاهب 
النتخابــات مبكرة قــد جترى بعد 
ستة اشهر من تشكيل احلكومة 

املؤقتة”.
وأضاف ان “ العراق سيشهد والدة 
ســيتحمل  حيث  جديد،  برملــان 
اختيــار  مســؤولية  الشــعب 
مجلس النــواب اجلديد وفق قانون 
اجلديد،  واملفوضيــة  االنتخابــات 
وبالتالــي فــأن الكرة ســتكون 
الختيار  الشــعب  ملعــب  فــي 
شخصيات تدير البلد في املرحلة 

املقبلة”.
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بغداد - الصباح الجديد:
النواب  مجلس  في  أعضاء  حدد 
االسبوع املقبل موعد للتصويت 
مجلس  انتخابات  قانوني  على 
العليا  واملفوضيــة  النواب 
املســتقلة لالنتخابات، في حن 
تسير  الترجيحات  ان  إلى  لفتوا 
على  احلائز  املرشح  اعتماد  باجتاه 
مبقعد  للفوز  األصوات  أعلى 

نيابي.
االقاليم  جلنة  عضو  وقال 
واحملافظات غير املنتظمة باقليم 
قراءة  "متت  امــس:  حيدر  احمد 
مشروعي القانونن مرتن وكانت 

التي  االراء  من  الكثير  هناك 
االقاليم  جلنتي  اعضاء  بها  ادلى 

والقانونية بشأن املشروعن".
واضاف حيدر ان "اعضاء مجلس 
هذين  اقرار  الى  يسعون  النواب 
القانونــن املهمن خالل املرحلة 
الوقت  في  انهم  اال  املقبلــة، 
باالستعجال  يرغبون  ال  نفسه 
باقرارهما النهم ال يريدون ان ميرا 
بعجالة لتكون هناك الكثير من 
كيفية  على  اخلاطئة  املالحظات 
وحتديد  املقبلة  االنتخابات  اجراء 

الفائزين فيها".
تتمة ص2

هيومن رايتس ووتش تحمل 
الحكومة مسؤولية عمليات 

اختطاف مرتبطة بالتظاهرات

الفتح: الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة 
واالنتخابات المبكرة بعد 6 اشهر

نواب: التصويت على قانوني 
االنتخابات والمفوضية األسبوع 

المقبل او بعد اسبوعين

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف تيار احلكمة الوطني عن 
مالمح شــكل احلكومة اجلديدة 
بعد استقالة رئيس الوزراء، عادل 
عبد املهدي، مؤكدا ان أية كتلة 
املطالبة  على  جترؤ  لن  سياسية 
بتشــكيل احلكومــة على وفق 

االستحقاقات واحملاصصة.
وقــال النائــب عن التيــار علي 
البديري،”: ان الكتل السياســية 
تلقت درسا لن تنساه أبدا خالل 
ما شــهدته البالد من تظاهرات 
كبيــرة ســقط خاللهــا مئات 
تتجرأ  ولن  واجلرحى،  الشــهداء 
أيــة كتلة سياســية باملطالبة 
بتشــكيل احلكومــة على وفق 
واحملاصصــة،  االســتحقاقات 
مبينا ان هناك شــبه اتفاق على 
عن  الكتل  جميــع  تتخلــى  ان 
في  االنتخابيــة  مكتســباتها 
احلكومة اجلديدة، على ان يحظى 
الوزراء اجلديد برضا وقبول  رئيس 

الشعب.
واضــاف: ان الكتل السياســية 

تذهب باجتاه اختيــار رئيس وزراء 
باملئة،  مئة  بنســبة  مســتقل 
ولم يشغل أي منصب سياسي 
او لديــه توجهــات سياســية، 
ولم ينتِم ألية جهة سياســية، 
باالنتخابات  يشترك  لم  وكذلك 
الســابقة.  الــدورات  بجميــع 
بأن  كبيرة  رغبــة  هناك  مؤكدا: 
تكون هنالــك انتخابات مبكرة، 
لكن املشكلة التي ستواجه هذا 
االنتخابات  قانــون  هي  املوضوع 
وقانون مجلس املفوضية وقانون 
مجلس النواب، فهذا يحتاج الى 

وقت .
اجلديدة  احلكومــة  ان  واوضــح: 
ســتمهد النتخابات مبكرة، وان 
هناك توجها بأن تكون االنتخابات 
املقبلة على وفــق دوائر متعددة 
ألول مرة فــي تاريخ العراق، هذه 
الدوائر حتتاج الى ترتيب من قبل 
مجلس املفوضيــة اجلديد الذي 
حصرا.  القضاة  من  سيشــكل 
في  احلكومة  تشــكيل  مرجحا 

غضون ايام او اسبوع.

تيار الحكمة: الكتل السياسية 
تلقت درسا لن تنساه ابدا ولن 

تطالب بحكومة محاصصة

الكل متفق على عدم تجاوز اآلماد الدستورية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
علي  القانوني  اخلبيــر  أوضــح 
جابر التميمي، االثنن، ان رئيس 
عبد  عــادل  املســتقيل  الوزراء 
املهدي سيواجه عقوبة اإلعدام 
في حال متــت محاكمته، الفتا 

الى ان عبــد املهــدي ال ميتلك 
مقاضاته  وباالمــكان  احلصانة 

في أي وقت.
وقــال التميمــي فــي تصريح 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، 
ان “ عادل عبــد املهدي يتحمل 

مســؤولية اجلرائم التي حدثت 
بحــق املتظاهريــن، حيــث ان 
القانون العراقي في املادة 24 من 
 52 واملادة  العقوبات العسكرية 
من قانون قــوى االمن الداخلي 
واملادة 48 مــن قانون العقوبات 

الرئيس  ان  املدني، كلها تقــول 
الكاملة عن  املسؤولية  يتحمل 
اإلبادة والقتــل التي حتصل في 

التظاهرات”.
“القانون  ان  التميمــي،  وأضاف 
الدولــي باحملكمــة اجلنائية في 

مــواده 6 و7 يحمــل الرئيــس 
املسؤولية الكاملة حتى وان لم 

يعط األوامر بقتل املتظاهرين”.
التــي  “العقوبــة  ان  وأوضــح 
املتســبب  الرئيس  ســينالها 
املادة  وفــق  املتظاهرين  بقتــل 

1000/1/406 التــي تؤكد القتل 
العمــد مــع ســبق اإلصــرار 
في  اإلعــدام  هــي  والترصــد، 
العراقي، لكن محكمة  القانون 
باحلبس  حتكم  الدولية  اجلنايات 

مدى احلياة”.

عبد المهدي يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعقوبته اإلعدام في قانون البالد 
خبير قانوني: 

تقريـر

من اجل كل نساء العالم
"الصباح الجديد" تؤازر حملة 
مناهضة العنف ضد المرأة
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بغداد – سطو مسلح 
أعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االثنني عن القاء القبض على 
متهم مطلوب بقضية سرقة مبلغ 
60 مليون دينــار ومصوغات ذهبية 
بعملية ســطو مســلح شمالي 

بغداد.
وقال املصــدر إن »مديرية مكافحة 
االعظمية  مكتــب  بغــداد  اجرام 
والتحري  املعلومــات  جمــع  وبعد 
القبض على متهم مطلوب  القت 
بقضية للســطو املسلح على دار 
شمالي العاصمة وسرقة مبلغ من 
املال قدره ستون مليون دينار عراقي 

ومصوغات ذهبية«.

ديالى – اشتباك مسلح 
في شــرطة  امني  افــاد مصــدر 
االثنني  امــس  ديالــى  محافظــة 

الشــعبي  باحلشــد  عنصرين  بأن 
بتعرض  اخــرون  ثالثة  واصيب  قتال 
في  عبوة  انفجار  اعقبه  لـ«داعش« 

ديالى.
وقال املصــدر ان »عناصر في داعش 
هاجموا قوة من احلشــد الشعبي 
في قاطع نفط خانة شمال شرقي 
ديالى، اعقبه انفجار عبوة ناســفة 
الــى مقتــل عنصرين من  ادى  ما 
احلشد واصابة ثالثة اخرين بجروح« 
، مضيفــا ان »قــوة امنية طوقت 
مكان احلــادث، ونقلت املصابني الى 
مستشــفى قريــب لتلقي العالج 

واجلثتني الى الطب العدلي«.

كركوك – ضبط صواريخ 
أعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امــس االثنــني، ضبــط 4 صواريخ 
وقاذفة هاون واعتدة داخل منزل في 

محافظة كركوك.

إن »مفارز استخبارات  املصدر  وقال 
العاملة ضمن  االحتادية  الشــرطة 
وزارة  االســتخبارات فــي  وكالــة 
الداخليــة وبعــد ورود معلومــات 
داخل  أسلحة  بوجود  استخباراتية 
الدوامن  منطقــة  في  املنــازل  أحد 
بكركــوك، حيث مت تشــكيل فريق 
وضبطت  املنزل  ومداهمة  مختص 
بداخله ٤ صواريخ قاذفة وهاون ٦٠ 
ملم وركيزتــه و٦ صفائح حديدية 
و٢٢  العبوات  لصناعة  تســتخدم 
وأسالك  وفتيل  ســيفور  مسطرة 

وتامير توقيت وبطارية قدح«.

االنبار – هجوم مسلح 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
االثنني  امــس  االنبــار  محافظــة 
ان منتســب باحلشــد الشــعبي 
التصدي  اثنــاء  فــي  استشــهد 
لهجوم داعش االرهابي في منطقة 

الكناطر بقضاء الكرمة.
وذكر املصدر االمني ان »منتسباً في 
التصدي لهجوم  احلشد شارك في 
عن  اســفر  الكرمة  في  داعشــي 

استشهاده«.

النجف – حالة طوارئ 
امني في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظة النجــف امس االثنني، أن 
حالة  في  األمنيــة  األجهزة  جميع 
طوارئ منــذ انطــالق التظاهرات، 
فيما اشــارت الى ضرورة ايقاف بث 

اإلشاعات والرعب. 
وقال املصدر انه »الحظنا في اآلونة 
االخير إطالق اشاعات كثيرة ومنها 
ما اشيع اليوم حول دخول األجهزة 
األمنية في االنذار )ج( ونود أن نؤكد 
جلميــع ابناء احملافظــة أن األجهزة 
إنذار منذ انطالق  األمنية في حالة 
التظاهرات في العــراق وان واجبنا 

املتظاهرين  حماية  هو  األساســي 
ومحاربــة اجلرائــم بــكل انواعها 

واجملرمني«.

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة الديوانية امس االثنني ان 
مفرزة امنية القت القبض على 10 
متهمني مطلوبني للقضاء بقضايا 

مختلفة. 
وذكر املصــدر ان »الدوريات واملفارز 
التابعة إلى مراكز شرطة النهضة 
الديوانية واجلمهوري والوحدة ألقت 
القبض علــى ١٠ متهمني بقضايا 
مختلفة تتعلق بالتشاجر والتهديد 
وصك مــن دون رصيد« ، موضحا ان 
ذلك جــاء خالل حملــة قامت بها 
املطلوبني،  للبحث عــن  مفارزهــا 
وتنفيذ مذكــرات القبض الصادرة 
مــن القضــاء«، مبينــة ان »اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم«

ميسان – دكة عشائرية  
في شــرطة  امني  ذكــر مصــدر 
االثنني  امــس  ميســان  محافظة 
ان مفــرزة امنيــة القــت القبض 
ثالثة متهمــني وفقا ألحكام  على 
متهمان  منهــم  اثنــان  قضائية، 
بجرائم اإلرهــاب الرتكابهم جرمية 
املواطنني  منــازل  على  النار  إطالق 

فيما يعرف بالدكة العشائرية.
وذكــر املصــدر االمنــي أن »مفارز 
مركــز شــرطة احلســني التابــع 
إلى قســم شــرطة حطــني في 
القبض  ألقت  ميســان،  محافظة 
على  ثالثة متهمــني وفقاً ألحكام 
قضائية« ، مضيفــا أن » اثنني من 
اإلرهاب  بجرائم  املهتمني مطلوبني 
الرتكابهمــا جرمية إطالق النار على 
دور املواطنــني ما يعــرف بـ )الدكة 

العشــائرية(، ومتهم آخر مطلوب 
للقضاء العراقي وفق املادة ٣٩٣«.

ذي قار – عملية استباقية  
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة ذي قــار امس االثنني عن 
متكن القــوات االمنية والعشــائر 
الساندة من القبض على 7 مشتبه 

بهم قادمني من البصرة.
وقالــت الشــرطة متكنــت قــوة 
مشــتركة من فــوج طــوارئ ذي 
قار الســادس والعشــائر املساندة 
اخلارجية  قار  ذي  لسيطرات شرطة 
الواقعة علــى مداخل احملافظة من 
القبــض على ) 7 ( مشــتبه بهم 
قادمني من محافظة البصرة اجملاورة 
، مضيفا لقد »متت احالتهم  ليال« 
الــى اجلهــات التحقيقية اخملتصة 
إلكمال االجراءات القانونية الالزمة 

بحقهم

سطو مسلح على دار شمالي العاصمة بغداد * ضبط 4 صواريخ وقاذفة هاون داخل منزل في كركوك
القبض على 10 مطلوبين للقضاء في الديوانية * القوات االمنية والعشائر تعتقل 7 مشتبه بهم في ذي قار

الملف األمني

الكتل تختار رئيساً للحكومة 
على مرحلتني واهم شروطه 
عدم االنتماء احلزبي والنزاهة

»االختيار سيكون  أن  وأســتطرد 
على مرحلتني االولــى هي اعداد 
الئحــة بعدد من املرشــحني قد 
 )15 10-( بــني  يصــل عددهــم 
مرشــحاً، ومن بعدها ننتقل إلى 
التشــاور  وهي  التالية  اخلطــوة 
مــع جميع اجلهــات ذات العالقة 
مبا فيهــا منظمات اجملتمع املدني 

للتوصل إلى احدهم«.
إن  بالقــول  املرشــدي  وخلــص 
الدســتورية حتمية  »املواقيــت 
مــا ينبغــي االلتزام بهــا وقوف 
جاد  بنحو  السياســية  الكتــل 
حافة  إلى  العــراق  لوصول  منعاً 

الهاوية«.
يذكر ان املواقيت الدســتورية قد 
دخلت حيز النفاذ منذ أمس االول، 
برهم  لرئيس اجلمهورية  يبق  ولم 
صالح ســوى 13 يومــاً لتكليف 
الذي  احلكومة  بتشكيل  املرشح 
عليــه أن يقدم طاقمــه الوزاري 
واملنهــاج خــالل 30 يومــاً بعد 

التكليف.
من جانبه، أفاد النائب عن قائمة 
بأن »صفحة  الزيادي،  بدر  سائرون 
عبــد املهدي قــد طويــت ولم 
تعترض اي كتلة سياســية على 

استقالته من منصبه«.

وأضاف الزيادي، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »رئيــس 
اجلمهوريــة برهم صالــح عليه 
أن يكلف عبد املهدي باســتمرار 
حلني  االعمال  لتصريــف  اعماله 

اختيار بديل عنه«.
ولفــت، إلى ان »املرشــح اجلديد 
للحكومة يجب أن يكون مقبوال 
مــن قبل الشــعب ووطني وغير 

مرشح إلى اي منصب سابق«.
النواب  »مجلس  أن  الزيادي،  وأكد 
سوف يطلع على السيرة الذاتية 
احلكومة  بتشــكيل  للمكلــف 
ومنهاج عمله ومن ثم ســيتخذ 

القرار املناسب بهذا الصدد«.
يشــار إلى أن مجلس النواب كان 
باملوافقة على  قــراراً  اتخــذ  قد 
طلب استقالة رئيس الوزراء عادل 
وذلك  مــن منصبه،  املهدي  عبد 
في محاولــة المتصاص الغضب 
االوضاع  تــردي  مــن  الشــعبي 
العامة، لكن ذلك لم يخفف من 
حدة التظاهرات التي تشــهدها 
أغلب احملافظــات العراقية طوال 

الشهرين املاضيني.
 

هيومن رايتس ووتش حتمل 
احلكومة مسؤولية عمليات 
اختطاف مرتبطة بالتظاهرات

زارت مراكز  “عائالتهم  ان  وتابعت 
احلكومية  واملقــرات  الشــرطة 

دون جدوى،  للمعلومــات  طلبــا 
وإن احلكومة لــم تتخذ إجراءات 
أقاربهم.  ملموسة ملعرفة مواقع 
ليس واضحا إن كانت قوات األمن 
احلكومية أو اجلماعات املســلحة 

تقوم بعمليات االختطاف”. 
فيما ذكرت مديرة قســم الشرق 
األوســط باملنظمــة ســارة ليا 
احلكومة  كانت  “ســواء  ويتسن، 
وراء  املســلحة  اجلماعــات  أو 
عمليــات االختطاف فــي بغداد، 
تتحمــل احلكومــة مســؤولية 
الناس من  احلفاظ على ســالمة 
هذا االســتهداف”، مشــيرة الى 
تخذل  العراقيــة  “احلكومــة  ان 
مواطنيها إذا سمحت للجماعات 

املسلحة باختطاف الناس”. 
واكــدت املنظمة انــه “بتاريخ 5 
بعثة  أفادت   ،2019 الثاني  تشرين 
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إلى 
العراق )يونامي( عن علمها بست 
عمليات اختطــاف للمتظاهرين 
يساعدونهم  الذين  املتطوعني  أو 
في بغــداد، حيث بدأت املفوضية 
العراقية  العليا حلقوق اإلنســان 
قبل  من  اخملطوفــني  عدد  بتعداد 
قــوات األمن والعناصــر اجملهولة 
خــالل االحتجاجــات بتاريــخ 1 
تشــرين األول، لكنهــا أوقفــت 
التعداد في 31 تشــرين األول، إال 
بتاريخ  “فيسبوك”  قالت في  أنها 

25 تشــرين الثاني إن السلطات 
اعتقلــت 93 متظاهرا في بغداد 
بني 21 و24 تشــرين الثاني، أُطلق 

سراح 14 منهم”.

الفتح: احلكومة اجلديدة 
ستكون مؤقتة واالنتخابات 

املبكرة بعد 6 اشهر
اجلديدة  “الشخصيات  ان  وأوضح 
التي ستدير البلد ستكون بعيدة 
عن األحزاب وقريبة من الشــارع 
العراقي، من اجل تلبية متطلباته 

وحتقيق طموحاته”.

نواب: التصويت على قانوني 
االنتخابات واملفوضية األسبوع 

املقبل او بعد اسبوعني
القانونــني  “مشروعي  ان  مبينا 
االراء  من  املزيــد  الى  بحاجة 
من  املســتفيضة  والنقاشات 

اخلبراء واخملتصني بهذا الشان”.
على  “التصويت  حيدر  وتوقع 
االسبوع  خالل  القانونــني  هذين 
“مقترح  ان  موضحــا  املقبــل”، 
من  ارسل  الذي  االنتخابات  قانون 
احلكومة الى مجلس النواب نص 
على توزيع %50 من املقاعــد بني 
ومثلها  االصوات  بأعلى  يفوز  من 
بني القوائم احلزبية، في حني هناك 
الدوائر  نظام  باعتماد  مطالبات 
اال  الواحدة  احملافظة  في  املتعددة 

اللوجستية  باالمور  يصطدم  انه 
القانون  صياغــة  في  والتأخير 
وتأخير االنتخابات، فضال عــن ان 
حدود االقضية غير معلومة حتى 

االن”.
االعضاء  “غالبية  ان  حيدر  وتابع 
االعلى  نظام  اعتماد  مع  يقفون 
للفوز  احملافظــة  في  اصواتا 
منبهــا  النواب”،  مجلس  مبقاعد 
بالتشاور  يحسم  االمر  “هذا  ان 
ليكون  السياسية  الكتل  بــني 
الشعب  لصالح  النهائي  القرار 
والصغيرة،  املســتقلة  والكتل 
التفاف  باي  الشارع  يقبل  لن  واال 
او تالعب بااللفاظ او القوانــني مما 
يلزم السياســيني اخلروج بقانون 
يلبي طموح الشعب واملرجعية”.

بدوره، أفاد عضو اللجنة القانونية 
بأن  يي  شوشكه  همزة  سليم 
بنقاشاتها  مستمرة  “اللجنة 
بشأن مشروعي قانوني انتخابات 
ومفوضية  النواب  مجلس 
الى  التوصل  حلــني  االنتخابات 

نتائج ايجابية”.
“اللجنة  ان  يي  شوشكه  واضاف 
املشــتركة  واللجان  القانونية 
معها في هذين القانونــني حتاول 
صيغة  الى  للتوصل  انضاجهما، 
الى  ارسالهما  ثم  ومن  مناسبة، 
في  الدراجهما  الرئاسة  هيئة 

جدول االعمال”.

ميكن  “النقاشات  ان  إلى  وأشار 
املقبلني  لالســبوعني  تستمر  ان 
عليهما”،  للتصويت  استعدادا 
لم  اخملتصــة  “اللجان  ان  مبينــا 
تفاصيل  في  االن  حتى  تدخل 

القانونني”.
معروف  رابون  النائب  لفت  بينما 
طور  في  كرديا  نائبــا  ان”15  إلى 
مناقشة هذين القانونني للتوصل 
ميكن  مناسبة  صيغة  الى 
العراق بشكل عام  تطبيقها في 

واالقليم بشكل خاص”.
النواب  “هؤالء  ان  معروف  واضاف 
احلزبــني  اطار  خارج  يعملون 
الرئيســيني في االقليم، للتوصل 
الى رؤية بشأن قانوني االنتخابات 

واملفوضية”.

حقوق االنسان: مسعفون و 
طالب جامعات وموظفون ضمن 

املعتقلني جراء التظاهرات
نقص  “حصول  املفوضية  واشرت 
فــي األدويــة اخملصصــة لعالج 
املزمنة منها  املوقوفني وخاصــة 
باالضافة الــى وجود حاالت اخرى 
وغيرها  اجللدية  االمــراض  تعاني 

بني املوقوفني”.
وطالبــت املفوضيــة “بعرضهم 
على الفــرق الطبية كما طالبت 
القضاء  و  التحقيقيــة  الهيئات 
قضاياهــم  بحســم  العراقــي 

واطــالق  املمكنــة  بالســرعة 
ســراح من لم تثبت عليه شــي 
فــي ظروف  مت  اعتقالهم  كــون 

استثنائية”.

نيويورك تاميز: احتجاجات إيران 
األخيرة.. األكثر دموية“ منذ 40 

عاماً
إنها  تاميــز”،  “نيويــورك  وقالــت 
حتدثــت مع عدد من املواطنني في 
ماهشــهر، مبن فيهم أحد زعماء 
الصحافيني  وأحــد  االنتفاضــة 
إيرانية  انبــاء  وكالة  يعمل مــع 
، وأنهــم جميًعا أعطــوا روايات 
متشــابهة بشــأن اجملــازر التي 
باملدينة،  الثــوري  احلرس  ارتكبها 
امتنعت عن  قالت ممرضــة  فيما 
اإلفصــاح عن اســمها إن “عددًا 
كبيــرًا مــن اجلرحــى أحضــروا 
عائالتهــم  وإن  للمستشــفى 
هرعت ألخذهم خشية اعتقالهم 

من قبل قوات األمن”.
 32 البالغ عمرها  وقالت املمرضة 
فوضى  حالة  هناك  “كانت  سنة: 
أيام وكنت  لعدة  املستشفى  في 
واألمهات  اآلبــاء  صراخ  أســمع 
أبنائهم  الذيــن يطالبون بأخــذ 
اجلرحــى… كانــت قــوات األمن 
منتشرة داخل املستشفى وقاموا 
باعتقــال العديــد مــن اجلرحى 

ونقلهم بعيًدا.”
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

املتحدة  الواليــات  في حني كثفت 
االميركيــة مــن ضغوطاتها على 
وحكومــة  العراقيــة  احلكومــة 
بينهما حول  اتفاق  لتوقيع  االقليم 
النفط وميزانية االقليم، دعا  ملف 
رئيس اجلمهورية برهم صالح الوفد 
التوصل  في  االســراع  الى  الكردي 
الى هذا االتفاق نظرا لعدم استقرار 

االوضاع في البالد.
وذكر موقع   پيسر پريس، ان الواليات 
املتحدة االميركية متارس ضغوطات 
على احلكومــة العراقية وحكومة 
االقليــم على حد ســواء، لتوقيع 
اتفــاق خــالل اجتماعهمــا اليوم 
الثالثاء، مشــيراً الــى ان احلكومة 
االحتاديــة لم تــرد ايجابــاً حلد االن 
علــى مطالب االقليــم الذي اعلن 
اســتعداده لزيارة بغــداد والتوقيع 

على اتفاق نفطي طال انتظاره.  
واضــاف املوقع، ان اميركا ترغب بان 
يتوصل الطرفــان وان ال يتم تأخير 
توقيــع االتفــاق الى موعــد اخر، 
الوزراء عادل  ان رئيس  الى  مشــيرا 
عبد املهدي فضل عــدم توقيع اي 
اتفــاق وانتظار تشــكيل حكومة 
جديدة ليوقع االقليم معها االتفاق 
حــول ملف نفط، والية تســليمه 
الى احلكومة االحتادية، لقاء حصول 
االقليــم على حصته مــن املوازنة 

العامة.  
وكان وفد حكومة إقليم كردستان 
املفاوض قــد زار العاصمــة بغداد 
االحد وعقــد في اطــار املباحثات 
اجلاريــة اجتماعــات إيجابية حول 
برغم   ،2020 وموازنة  النفط  ملفي 
الوزراء عادل عبد  رئيس  اســتقالة 

املهدي.
في  اإلقليم  وفد حكومــة  والتقى 

بغــداد وزيــر املالية فؤاد حســني 
ومســؤولني آخرين لبحث اخلالفات 
واملســائل العالقة الشائكة، التي 
شــهدت العالقة بني اربيل وبغداد 
باجتاه حلحلة  نوعيا  وتطورا  حتسناً 
عالقة  كانت  التــي  امللفات  بعض 
بــني اجلانبني في عهــد احلكومات 

السابقة. 
من جانبــه دعا رئيــس اجلمهورية 
الوطنــي  االحتــاد  فــي  القيــادي 
الكردســتاني برهــم صالح خالل 
اســتقباله وفد حكومــة االقليم 

املفاوض الى االســراع فــي توقيع 
اتفاق مع بغداد وعدم املماطلة نظرا 

حلساسية الوضع وعدم استقراره.
اجلمهورية  رئيس  مستشــار  وقال 
ســاالر محمود في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان رئيس اجلمهورية 
بحث مع الوفــد الكردي اهم وآخر 
والعراق،  كردســتان  في  التطورات 
االســراع في  وشــدد على ضرورة 
التوصــل الى اتفاق مــع احلكومة 

االحتادية.
واشــار محمــود الــى، ان رئيــس 

اجلمهوريــة بــدوره كأحــد اركان 
الســلطة التنفيذية سيأخذ على 
ان  الى  االتفاق، الفتا  عاتقه مراقبة 
الى  وبغداد  االقليــم  صالح طالب 
النفط  وتســليم  باالتفاق  االلتزام 
مقابل حصــول االقليم على ه من 

املوازنة العامة.     
وتركزت النقاشات بني اربيل وبغداد 
حول ملفي النفط وحصة االقليم 
من موازنــة 2020، وما يترتب على 

اإلقليم من التزامات احتادية.
االقليم  حكومة  وفــد  عضو  وقال 

املفــاوض خالد شــواني في مؤمتر 
صحفي، عقــب لقائهم بوزراء في 
في  دخلنا  »لقد  االحتادية،  احلكومة 
احلكومة  مع  إيجابيــة  اجتماعات 
االحتادية، وأن املباحثات حتقق تقدماً 
جيداً ونحن على وشك التوصل الى 

اتفاق نهائي«.
املبدأ  حيث  مــن  »توصلنا  واضاف، 
النفط،  صادرات  بشــأن  اتفاق  الى 
غير أن هنــاك الكثير من الترتيبات 
املالية التي تتطلب املزيد من احلوار 

والتباحث.

ان  املــه في،  واعرب شــواني عن 
تسهم التفاهمات احلالية بالتوصل 
إلى اتفاق نهائي خالل احملادثات التي 
االقليم مع  وفد حكومــة  يجريها 

املسؤولني في بغداد.
من جهته قال رئيس ديوان مجلس 
وزراء اإلقليــم عضو الوفد املفاوض 
اوميد صباح، إن هناك تفاهما أوليا 
يتطلب استمرار احلوارات، الفتا الى 
ان املناقشــات االن منصبــة على 
إعداد مشــروع قانون موازنة 2020 
ومبا يؤمن مستحقات اإلقليم فيها.

احلــزب  كتلــة  رئيســة  وكانــت 
النواب  الدميقراطــي في مجلــس 
ان  فيان صبري قالت فــي تصريح، 
وفد حكومة اإلقليــم يبحث إبرام 
اتفاق صلب متماسك مع احلكومة 

االحتادية.
كمــا قــال وزيــر التخطيــط في 
حكومة االقليم دارا رشيد، ان أغلب 
احلقوق الدستورية لإلقليم سُتثبت 
االحتادية  املالية  املوازنــة  قانون  في 

لعام 2020.
واضاف رشــيد فــي مؤمتر صحفي 
أربيــل، ان املباحثات بني  عقده في 
واملســؤولني  االقليم  حكومة  وفد 
فــي احلكومــة االحتاديــة ببغداد، 
الذي  املوازنة  مستمر حول مشروع 

قال انه قيد اإلعداد.
التي تشهدها  التظاهرات  وبسبب 
اخرى،  ومــدن  بغــداد  العاصمــة 
توقفــت املباحثــات بــني حكومة 
وعادت  االحتادية،  واحلكومة  اإلقليم 
لتستأنف مجدداً األسبوع املنصرم.
ويقــول وفد حكومــة االقليم إنه 
يســعى إلبــرام اتفــاق دائــم مع 
النظر  بغــض  االحتادية  احلكومــة 
عن الشــخصيات التي حكمت أو 

ستحكم البالد مستقبالً.
من جهته اعلــن وزير الداخلية في 
ان  احمد،  ريبــر  االقليم  حكومــة 
بني  اعتمد ســابقاً  الــذي  االتفاق 
بغداد واربيل وثبت في ميزانية العام 
احلالي 2019 سيتم تنفيذه كما هو، 
وان احلكومــة احلالية او اي حكومة 
املعدة  اخرى ستعمل على اخلطط 
في الســابق بني اقليم كردســتان 
وبغداد حتى يتم ارســال مشــروع 
قانــون موازنة 2020 كمــا هو الى 

مجلس النواب للمصادقة عليه.

اميركا وبرهم صالح يطالبان وفد حكومة االقليم
االسراع بالتوصل الى اتفاق مع بغداد

حكومة اإلقليم تسابق الزمن وبغداد تمتنع

صالح وبارزاني في لقاء سابق

ان الواليات المتحدة 
االميركية تمارس 
ضغوطات على الحكومة 
العراقية وحكومة االقليم 
على حد سواء، لتوقيع 
اتفاق خالل اجتماعهما 
اليوم الثالثاء، اذ ان 
الحكومة االتحادية لم 
ترد ايجابًا لحد االن على 
مطالب االقليم الذي اعلن 
استعداده لزيارة بغداد 
والتوقيع على اتفاق نفطي 
طال انتظاره
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بغداد _ الصباح الجديد :

اطلع وزير املــوارد املائية د.جمال 
العادلــي خالل زيارته ملشــروع 
الســاقي للمياه البديلة التابع 
للعتبة العباسية في محافظة 
الرائدة  التجربــة  علــى  كربالء 
املنطقة  فــي  النخيل  ملزرعــة 
الصحراويــة املقابلــة لقصــر 
االخيضر.  واشــتمل املشــروع 
النخيل ملســاحة  زراعــة  على 
10 االف دومن باســتعمال الــري 
الى  بالتنقيط والصنــاف تصل 
التمور  80 صنفــا من  اكثر من 
باالعتمــاد على امليــاه اجلوفية 
العامة  الهيئــة  قامــت  حيث 
للميــاه اجلوفية بحفــر 50 بئرا 
داخل املزرعة قسم منها تعمل 
والقسم  الشمســية  بالطاقة 

االخر باملضخات الغاطسة .
كما متت زيــارة موقع بئر الضخ 
بدراســة  اخلاص  املراقبة  وبئــر 
في  اجلوفيــة  امليــاه  طبيعــة 
منطقــة املشــروع مــن خالل 
املوديــل  برنامــج  اســتعمال 
القيم  على  املعتمــد  الرياضي 
التنبؤ  بهدف  واحلقلية  الفعلية 
حول مستقبل املياه اجلوفية من 
خالل  والنوعية  الكميــة  حيث 

اخلمسة اعوام املقبلة .
كمــا اطلع الوزير خــالل الزيارة 
التابعة  البطاطــا  مزرعة  على 
والتي تعتمد  العباسية  للعتبة 
اجلوفية  املياه  ارواءها علــى  في 

باستعمال الري بالرش .
على صعيــد متصل اكدت ادارة 
شــركة العراق العامــة احدى 
تشــكيالت وزارة املــوارد املائية 
متمثلة باملديــر العام امَلهندس 
غني مهدي وبالتعاون والتنسيق 
مع دائرة املصــب العام متمثلة 
بدائــرة املهنــدس املقيــم في 
البصرة ان اعمــال تأهيل ناظم 
شط البصرة تسير بوتيرة عالية 

وضمن اخلطط املرسومة لها .

فقد مت تأهيــل بوابات التحكم 
اجملموعــة  وهــي  بالتصريــف 
االولى وتتألف من خمس بوابات 
رئيســة بابعــاد ٤م×٤م وتعمل 
واجملموعة  هيدروليكــي  بنظام 
الثانيــة وتتكــون مــن بوابتني 
بواســطة  وتعمل  ٦م  بعــرض 
على  تتحرك  كهربائيــة  رافعة 
ارضية  فــي  ســكة حديديــة 
لتصريف  جسري(  )كرين  املنشأ 
امليــاه الفائضة )بوابات فيضان( 
وتأهيل وتنظيــف املمر املالحي 
والذي يبلغ طولة ١٠٠م وبعرض 
بوابتني  علــى  ويحتــوي  ١٦،٥م 
شــعاعية اضافة لتأهيل جسر 
املرور الثابت وبطول ٥٠م وكذلك 
اجلسر احلديدي الدوار بطول ٣٣م 
والــذي يقع على املمــر املالحي 

ويعمل مبنظومــة هيدروليكية 
ايضا  وشــملت   . وميكانيكية 
اعمال الشــركة تأهيل الرافعة 
ابنية  وتنفيذ  بالكامل  اجلسرية 
السيطرة على بوابات التصريف 
الشــمالية  الســيطرة  وابراج 
واجلنوبيــة واالعمال جارية على 
الغلق على مقطع  رفع ســداد 
قناة شــط البصــرة في املقدم 
واملؤخر للناظــم واعمال الربط 
التحكم  ملنظومــات  النهائية 
االلكترونية وتبليط الطريق فوق 
االنارة اخلارجية  اجلســر واعمال 
والداخليــة وقد بلغت نســبة 
 ١٦ ٨٥%وبكلفة  من  اكثر  االجناز 

مليار دينار.
املالكات  مــن جانبها واصلــت 
مديرية  في  والفنية  الهندسية 

واالعشــاب  النيل  زهرة  معاجلة 
مبعاجلــة  اعمالهــا  املائيــة 
االنهيارات احلاصلة في التكسية 
ملؤخر سدة  دجلة  لنهر  احلجرية 
ارتفاع  الكوت بهــدف مواجهة 
مناســيب امليــاه واحلفاظ على 
واخلاصة  العامــة  املمتلــكات 
حيث اســتعمل في هذا العمل 
الى  اضافة  املتخصصة  االليات 
. من جهة  الساندة لها  االليات 
اخرى واصلــت املالكات العاملة 
في مديرية صيانة مشاريع الري 
والبزل في محافظة صالح الدين 
دجلة  ري  قنــاة  تطهير  باعمال 
بهدف حتقيق انســيابية عالية 
االراضي  الى  وايصالهــا  للمياه 
الزراعيــة القريبــة منها وفتح 
االختناقات وتضمن العمل ازالة 

والترســبات  املائية  االعشــاب 
الطينية جنــوب مدينة تكريت 
وفي السياق ذاته واصلت مديرية 
صيانة مشــاريع الري والبزل في 
مبزل  تطهير  اعمال  االسحاقي 
ED-21  ضمن قاطع املشــاهدة 
بهــدف االســتعداد ملواجهــة 
الفيضانيــة وحماية  املوجــات 
وتخليصها  الزراعيــة  االراضي 
ازالة  العمل  امللوحة تضمن  من 
املائية  الضارة واالعشاب  النبات 
التي تعيــق مجرى امليــاه ومن 
اجلدير بالذكر ان الوزارة جادة في 
بالواقع  االرتقاء  عملها من اجل 

االروائي في احملافظات .
الــى ذلــك قامت دائــرة تنفيذ 
اعمال كري االنهر في محافظة 
املثنــى بكري وازالة الترســبات 

الطينية والنباتــات الضارة من 
مجرى شــط الرميثــة مقطع 
ابن  الكراءة  بواســطة  املسبح 
األولى.  املرحلــة  ضمن  ســينا 
الى  املياه  ايصــال  تأمني  لغرض 
االســاالت .حيث بلغت الكمية 
اخملططة ١٢٠٠٠م٣/ثا وبنســبة 
االعمال  ٢١%واســتمرار  اجنــاز 
فــي كــري وتطهير نهــر احملدد 
باســتعمال البرمائيات واالليات 
ايصال  بهــدف  التخصصيــة 
احلصص املائية الى ذنائب النهر 
اذا بلغــت نســبة االجنــاز ٤٤% 
اضافة الى كــري وتنظيف نهر 
البرنامج  اعمــال  الفرات ضمن 
احلكومــي فــي مجــال املوارد 
ضمن  احلالي  الشتوي  للموسم 

اعمال خطة الطوارئ. 

وزير الموارد المائية يطلع على التجربة الرائدة 
لمزرعة النخيل في كربالء

االلكترونية تبرم عقد مشاركة لصيانة المحطات الحرارية ومنظومات السيطرة

ورشة اقليمية العداد مدربين عن مهارات االتصال الشخصية وخطط العمل

تأهيل ناظم شط البصرة يسير بوتيرة عالية وضمن الخطط المرسومة له

يشتمل المشروع 
على زراعة النخيل 
لمساحة 10 االف 

دونم باستعمال 
الري بالتنقيط 

والصناف تصل الى 
اكثر من 80 صنفا 

من التمور باالعتماد 
على المياه الجوفية

الثالثاء 3 كانون االول 2019 العدد )4304(

مدير عام توزيع كهرباء بغداد يتابع 
وزير الصحة والبيئة يتابع مراحل التحول أعمال اعادة المغذيات

التدريجي من اإلخالء الى االستقدام الطبي

الجامعة العراقية تنظم 
دورة تدريبية عن المجاالت 

التربوية المتنوعة

ورشة عن التوعية 
النفسية بحقوق المرأة 

والطفل في البصرة

صحة الكرخ تخصص جهاز 
االنعاش الرئوي الى ردهة 

اطفال  مستشفى الفرات العام

 اعالم كهرباء بغداد 
مدير عام الشــركة العامة لتوزيع 
كهربــاء بغــداد املهنــدس احمد 
طالب احلبوبي فــي جولة ميدانية 
والتحكــم  الســيطرة  ملديريــة 
لالطالع  الرئيســة  بغداد  لكهرباء 
الكهربائية  الشــبكة  اوضاع  على 
ومعاجلة ســقوط املغذيات نتيجة 

ســوء االحوال اجلوية .والتقى مبدير 
الســيطرة املهنــدس منــذر عبد 
السيطرة  وموظفي  جبر  احلســني 
واملعوقات  املشــكالت  على  واطلع 
التــي تواجههــم ووضــع حلــول 
سريعة ملعاجلتها وقد وجه احلبوبي 
كهرباء  مالكات  جميع  باســتنفار 
وحتى  والفنية  الهندســية  بغداد 

اجلهد االلي ملواجهة ســوء األحوال 
اجلوية وهطول االمطار

شــؤون  معاون  اجلولة  فــي  رافقه 
التوزيــع ومدير العالقــات واالعالم 
وفي ختام الزيــارة اثنى املدير العام 
على اجملهــودات الكبيرة للمالكات 
العاملة فــي الســيطرة من اجل 

خدمة مواطنينا الكرام.

بغداد _ الصباح الجديد :
استكماال للتحول التدريجي من 
االســتقدام  الى  الطبي  االخالء 
الطبي للفــرق الطبية العاملية 
الدكتور  والبئية  الصحة  وزير  زار 
جعفر صادق عالوي مستشــفى 
ابن ســينا التدريبي واطلع على 
مهام الفريق الطبي املســتقدم 
من مستشــفى امسي التركي 
ألجــراء العمليــات املعقدة في 
وتشــوهات  انحراف  تصحيــح 
وتصحيــح  الفقــري  العمــود 
لالطفــال  املعقــده  الكســور 

والبالغني.
والتقــى علــى هامــش الزيارة 
بالفريق التركي من اطباء ومالك 
الطبي  والفريق  متريضي ســاند 

العراقي املساند للفريق الزائر.
واثنى الوزير على اجلهود املبذولة 
ووجه بتكثيــف العمل من اجل 

دعم برنامج االســتقدام الطبي 
ملا له من مردودات مالية وتدريبية 
كاهل  عن  السفر  عناء  وتخفف 

املرضى.
دائرة الصحة  اقامت  من جانبها 
العامة في وزارة الصحة بالتعاون 
اليونيســف ورشة  مع منظمة 
عمل اقليمية ألعداد مدربني حول 
مهــارات االتصال الشــخصية 
لبرنامــج  العمــل  وخطــط 
التحصني للفترة من 1-5 كانون 
اربيل بحضور  االول اجلاري  فــي 
الوكيــل الفني لــوزارة الصحة 
والدكتور  اجلميلي  حازم  الدكتور 
معظــم حســني مدير قســم 
الصحة في منظمة اليونيسف 
بالعــراق ومبشــاركة ممثلني من 
وليبيا  الصحة في سوريا  وزارات 
واليمن ولبنان واملكتب االقليمي 
اليونيسف  ملنظمة  والرئيســي 

في عمان ونيويــورك وممثلني عن 
من  اليونيسف  منظمة  مكاتب 
تلك البلــدان وممثلني عن مكتب 
منظمــة الصحــة العاملية في 
العراق ومدراء شــعب التحصني 
فــي دوائــر الصحة فــي بغداد 
واحملافظات واجلهات ذات العالقة .
وتضمن اليوم االول من الورشــة 
شــرح املضمون العــام ملهارات 
التواصــل الشــخصي وطــرق 
طريق  عــن  وذلــك  تطبيقهــا 
اســتعراض التماريــن العملية 
هذا  في  النظريــة  واحملاضــرات 
اخلصــوص اضافة الــى توضيح 
تنفيذها  املطلوبــة  اخلطــوات 
فــي مجال اعداد خطــة فعالة 
الورشــة  هذه  مفردات  لتطبيق 
علــى خدمة  احلصــول  بغيــة 
رفع  في  صحية متكاملة تصب 

نسب التغطية للقاحات. 

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمــت كليــة العلوم االســالمية فــي اجلامعة 
العراقيــة دورة تدريبية عن اجملاالت التربوية املتنوعة 

مبشاركة عدد من التدريسيني.
الــى التعريف باإلســتراتيجيات  وتناولت الــدورة 
التربويــة والتدريســية وكيفية اإلفــادة منها في 
العملية التربوية باستعمال طرائق التدريس احلديثة 
وأســاليبها التربوية املتنوعة وكيفية استثمار كل 
ذلك في حتقيق األهداف التربوية املنشودة والتدريب 
العملي علــى التخطيط التربــوي وكيفية أعداد 
اخلطط السنوية والفصلية والشهرية واألسبوعية 
واليوميــة والتأكيد على اخلطــة اليومية وضرورة 
االلتــزام بها ألهميتهــا الكبيرة جــداً في حتقيق 

األهداف التربوية املنشودة .
وتهــدف الدورة الــى تدريــب التدريســيني اجلدد 
املتعاقدين مع الكلية على اجملاالت التربوية املتنوعة 
في التعليم اجلامعي, وتسليط الضوء على األهداف 
التربويــة وصياغتهــا, والتدريب علــى التخطيط 
التربوية الســنوي والفصلي والشهري واألسبوعي 
واليومــي, فضال عــن التعريف باإلســتراتيجيات 
التربويــة وطرائق التدريــس وأســاليبها التربوية 

املتنوعة . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اقامــت املديريــة العامــة للتربية فــي محافظة 
البصرة بالتعاون مع جمعيــة التقوى حلقوق املراة 
وقسم تربية الزبير ورشة تدريبية حول حقوق املرأة 
والطفل ومعاجلة اآلثار النفســية الناجتة عن بعض 
املشــكالت األســرية واالجتماعية بحضــور مدير 
القسم ومشــرفني تربويني وادارات مدارس وباحثني 
واولياء أمور أضافــة الى ممثلني عن اجمللس احمللي في 

قاعة القسم. 
وبني املكتب االعالمي ان الورشة هدفت الى التوعية 
بكيفيــة التعامل مع الطفل واملــراة ونبذ العنف 
وبحث طرق التعامل النفسي والتربوي الصحيحة 
وارشاد اآلباء الى ضرورة التواصل مع املرشد التربوي 

والطبيب النفسي . 
وقد اثنى احلضــور على اهميــة املواضيع التي من 
شــأنها ان ترمم العالقة بني البيت واملدرسة من اجل 
مستقبل ابنائنا وفي ختام الورشة مت توزيع شهادات 

املشاركة على املشاركني .

بغداد _ الصباح الجديد :
اجــرى مدير عام دائرة صحة بغــداد الكرخ الدكتور 
جاســب لطيف علي احلجامي زيــارة تفقدية الى 
مستشــفى الفرات العام لالطالع على مســتوى 
اخلدمــات الطبية و الصحيــة املقدمة للمواطنني 
و املرضى الراقدين في املستشــفى بحضور مدراء 
اقسام ) التخطيط ، الفنية ، العمليات ، الهندسي( 

و معاون مدير مستشفى الفرات العام
وتفقد احلجامي جميع اقسام وردهات املستشفى 
والعيادة االستشارية والطوارئ ،  مبديا » مجموعة 
من املالحظات املهمة حول االهتمام مببنى و وحدات 
املستشــفى و االعتناء مبســتوى اخلدمات الطبية 
والصحية املقدمة للمرضــى املراجعني و الراقدين 

في املستشفى«
واستمع احلجامي خالل جولته في املستشفى الى 
مطالب واحتياجات االطبــاء واملوظفني واملراجعني 

وحلها بصورة فورية .
وقام احلجامــي بتخصيص جهاز االنعــاش الرئوي 
الــى ردهة االطفــال للحد مــن احلــاالت اخلطرة 
لالطفال وعالجها في املستشــفى بدل ان يتم نقل 
احلاالت احلرجة الى مستشــفيات اخرى و اإلســراع 
بافتتــاح ردهة االنعاش الرئوي ) RCU( باالضافة الى 
 )Photo Therapy( تخصيص كبســوالت وحاضنات
اخلاصة باألطفال اخلدج » التأكيد على تدريب كافة 

املالكات التمريضية .
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بغداد _ الصباح الجديد :

عرضت الشركة العامة للصناعات 
البتروكيمياوية فرصها االستثمارية 

امام الشركات العاملية الرصينة .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
عقيــل عبــد الزهرة ان الشــركة 
اعلنــت عــن فــرص اســتثمارية 
ورق  وتشــغيل  وتطويــر  لتأهيــل 
والوحــدات  االســمنت  اكيــاس 
الســاندة في مصنع ورق ميســان 
والصودا  للكلــور  وانشــاء مصنع 
البصرة  ورق  الكاوية فــي معمــل 
وتأهيل وتطوير وتشــغيل اخلطوط 
االنتاجية ملصنــع ورق البصرة ايضا 
اضافة الى انشــاء معمــل جديد 

النتاج النتروجني املسال في مصنع 
البتروكيميـاويـات .

واشــار املدير العام الى انه ما زالت 
فرص اخرى قيد االعالن والدراســة 
وتطوير اخلط  تأهيل وحتديــث  مثل 
االنتاجي ) االثيلني , بولي اثيلني واطئ 
الكثافة , بولي اثيلني عالي الكثافة 
( والوحــدات الســاندة واالقســام 
املكملة وانشــاء خط جديد النتاج 
بولي اثيلــني واطئ الكثافة وتأهيل 
وحتديث وتشغيل خط ماكنة املقوى 
والوحدات الســاندة لها في مصنع 
ورق ميسان مبينا بأن هناك طلبات 
مشاركة لتشــغيل معمل الرقائق 
معمل  وتشــغيل  البالســتيكية 
اخمللفات  وتدوير  الزراعيــة  االغطية 
البالســتيكية وحتويلهــا الى زيت 
الغــاز باالضافة الــى طلبات اخرى 

املياه  تعبئة  معمل  تشــغيل  مثل 
الصحيــة ومعمــل HCL وطلبات 
كثيرة مقترحة مثل معمل اضافات 

كيمياوية ومصنع ميثانول .
يذكر انه سبق للشركة وان وقعت 
عقدا مــع دار الفوز للتجارة لتأهيل 
مصنع  خطوط  وتشــغيل  وتطوير 
املســتلزمات املدرســية وانشــاء 
خمسة خطوط جديدة في التاجي 
. وقعت الشــركة العامة لألنظمة 
االلكترونيــة احدى شــركات وزارة 
الصناعة واملعادن عقد مشاركة مع 
شركة الراســخ للتجارة واملقاوالت 
التجاريــة  والــوكاالت  العامــة 
وجتميع لوحات الســيطرة والتوزيع 
وملدة  العامة  واخلدمات  الكهربائية 
)15( سنة في مجال تأهيل وصيانة 
الطاقة  النتــاج  احلرارية  احملطــات 

الكهربائية ومنظومات السيطرة .
وقال مدير عام الشركة احمد عبد 
اهلل الكعبــي في تصريح للمكتب 
االعالمــي في الــوزارة ان شــركة 
الراســخ ســتقوم بتدريب الكوادر 
العامة  الشــركة  في  املتخصصة 
احدث  على  االلكترونيــة  لالنظمة 
التكنلوجيا العاملية في مجال عقد 

املشاركة وتطوير الكادر .
وفي ســياق متصل قامت الشركة 
بأنشــطتها املتواصلــة مــن اجل 
تفعيــل عملهــا لكافة الــوزارات 
والشركات حيث قامت بتجهيز وزارة 
االحوال  شــؤون  /مديرية  الداخلية 
املدنية بحاســبات وملحقاتها الى 
باالضافة الى جتهيــز وزارة املالية /

للخدمــات  العراقيــة  الشــركة 
املصرفية باملواد ذاتها .

تقرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الصني امس االثنني التعليق الفوري للرســو 
املوقت لسفن حربية أميركية في هونغ كونغ وفرض 

عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية.
وقالت املتحدثة باســم وزارة اخلارجية الصينية هوا 
شونيينغ للصحافيني إن هذه التدابير العقابية تأتي 
رداً على تبني الواليات املتحدة قانوناً لدعم التظاهرات 
املؤيدة للدميوقراطية التي تهّز منذ ستة أشهر هونغ 
كونغ، املدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

واألسبوع املاضي، أعلن النظام الشيوعي أنه سيتخذ 
تدابير للرّد على توقيع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
قانوناً بشأن حقوق اإلنسان والدميوقراطية في هونغ 

كونغ.
ورداً على ذلك، أعلنت هــوا أن احلكومة قررت تعليق 
طلبات الرســو املوقت »للســفن احلربية األميركية 

اعتباراً من اليوم«.
وترسو سفن أميركية بشكل منتظم في هونغ كونغ 
في إطار زيارات تتيح لها خصوصاً تأمني حاجاتها في 

املستعمرة البريطانية السابقة.
وفي آب املاضي، عرقلت بكني زيارتني لسفن أميركية، 
بحســب البحرية األميركية. وسبق أن حصلت زيارة 
للبحرية األميركية في نيسان ، قبل بدء التظاهرات 

في هونغ كونغ في حزيران/يونيو.
وأوضحت املتحدثة أن احلكومة الصينية »ســتفرض 
عقوبــات علــى منظمات غيــر حكومية أســاءت 
التصــّرف« فــي هونغ كونــغ خصوصــاً املنظمات 
الناشــطة في مجال حقوق اإلنسان وهي الصندوق 
الوطني للدميقراطية واملعهــد الدميقراطي الوطني 
للشــؤون الدولية واملعهد اجلمهوري الدولي وهيومن 
رايتس ووتــش وفريدم هاوس، مــن دون حتديد ما هي 

العقوبات.
ويهّدد هذا النّص بتعليــق الوضع االقتصادي اخلاص 
الذي منحته واشــنطن لهونغ كونع في حال لم يتّم 

احترام حقوق املتظاهرين.
ووّقــع ترامب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز املســيل 
والرصــاص املطاطــي وغيرها مــن املعــدات التي 
تســتخدمها قوات األمــن في هونــغ كونغ لقمع 

املتظاهرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن محامــي الرئيس األميركي دونالــد ترامب امس 
األول األحد أن البيت االبيض لن يشــارك في جلسات 
االســتماع في الكونغرس املتعلقة مبســاءلة الرئيس 
والتي من املقــرر أن تبدأ األربعاء للنظر في مترير الئحة 

االتهام ضد ترامب.
وقال محامي البيت االبيض بات سيبولوني في رسالة 
موجهة الى الرئيس الدميوقراطي للجنة القضائية في 
مجلس النواب جيري نادلر »ال ميكن توقع مشــاركتنا 
في جلســة اســتماع بينما لم تتم تسمية الشهود 
بعد، وايضــا يبقى من غير الواضــح ان كانت اللجنة 
القضائية ســتتيح للرئيس اجــراءات عادلة من خالل 

السماح بجلسات استماع اضافية«.
وأضاف ســيبولوني »بالتالي وحتت الظروف الراهنة ال 

ننوي املشاركة في جلسة االستماع املقررة األربعاء«.
ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب 
مزاعم بأنه سعى بشــكل غير قانوني للحصول على 
مســاعدة من أوكرانيا لالضرار بخصومه السياسيني 
احملليني، مبــا في ذلك منافســه املرشــح الرئاســي 

الدميوقراطي احملتمل لعام 2020 جو بايدن.
النواب  وســتبدأ اللجنــة القضائية فــي مجلــس 
اجتماعاتها األربعاء للتقرير فيما اذا كانت األدلة التي 
مت جمعها في مرحلة التحقيق تفي مبعايير املســاءلة 
الدستورية املتمثلة في »اخليانة العظمى أو الرشوة أو 

غيرها من اجلرائم الكبرى واجلنح«.
ومن املتوقع أن تنظــر اللجنة في أربع تهم على األقل 
تشمل اساءة اســتخدام السلطة والرشــوة وازدراء 

الكونغرس واعاقة العدالة.
ومع ذلك لم يســتبعد ســيبولوني باملطلق مشاركة 
البيت األبيض في اجللسات، بل طلب تفاصيل اضافية 
من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي 

اللجنة القضائية إجابة بحلول اجلمعة املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
عدلت فرنســا عن تسليمها املثير 
للجدل لســتة مراكب إلــى ليبيا 
لتعزيز مراقبة ســواحلها بســبب 
»الوضع« في البالد، حسب ما أفادت 
مصادر متطابقة امس االثنني وكالة 

فرانس برس.
الفرنســية  وزيــرة اجليوش  وكانت 
أعلنت في شــباط  بارلي  فلورانس 
أنها ســتقدم هبة إلــى ليبيا هي 
ســتة مراكب ســريعة مــن طراز 
ســيلينجر يبلغ طــول كل واحدة 

منها 12 متراً.
وأرســلت الــوزارة في 26 تشــرين 
إلــى محكمــة  الثانــي مذكــرة 
االســتئناف اإلدارية في باريس التي 
إليها ثمانــي منظمات غير  رفعت 
حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء 
تســليم القوارب. وجاء في املذكرة 
»وإذ اعُتبــرت الهبــة فــي وقت ما 
لصالح ليبيــا، فإن الوزيرة قررت في 
املراكب  املطاف عدم تسليم  نهاية 
وزارة اجليوش  الدولة«. وأكدت  لهذه 

لفرانس برس أن »الوضع في ليبيا ال 
يسمح بالقيام بهبة املراكب هذه«.

الفوضى  الغارقة في  ليبيا  وتشهد 
منذ ســقوط نظام معمر القذافي 
بني  مســلحاً  نزاعــاً   ،2011 عــام 
قوات املشــير خليفة حفتر الرجل 
الليبي من جهة،  القوي في الشرق 
وحكومــة الوفــاق الوطنــي التي 
تعتــرف بها األمم املتحــدة ومقّرها 

طرابلس من جهة أخرى.
وقالت لوال شــوملان املســؤولة عن 
مسائل الهجرة في منظمة العفو 
الدوليــة، وهــي إحــدى املنظمات 
التي رفعت شــكوى لــدى القضاء 
اإلداري في نيسان ، لفرانس برس إن 
املراكب يشكل  قرار عدم تســليم 
»انتصاراً مهماً« متّ حتقيقه »بفضل 
الضغط العام« ويُفترض أن »يشكل 
منعطفــاً في عالقات فرنســا مع 
بسياســة  يتعّلق  مــا  فــي  ليبيا 
غير  املنظمات  وقالــت  الهجــرة«. 
بال  أطباء  بينها  الثمانــي  احلكومة 
ورابطة حقوق اإلنســان، في  حدود 

بيان مشترك االثنني »نهنئ أنفسنا 
بالتخلــي عن هــذه املبــادرة التي 
كانت ستجعل من فرنسا املتواطئ 
الرســمي في جرائم مرتكبة بحق 
أشــخاص مهاجريــن والجئني في 
ليبيا«. وتطلب املنظمات من باريس 
لكل  صارمة  »شــروط  وضع  حالياً 
تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف 
أن تكون حقوق وسالمة« املهاجرين 

»مضمونة ومحترمة«.
فيها  اعتبــرت  التي  املذكــرة  وفي 
أســس  »ذا  املنظمات  الوزارة طلب 
واهيــة«، أكــدت الــوزارة أن وهب 
الوحيــد  »هدفــه  كان  القــوارب 
مرافقــة الدولة الليبيــة في آلية 
توطيد ســيادة القانون وإعادة بناء 
القدرات العسكرية لقوات البحرية 

الوطنية«.
وبحســب الوزارة، لــم يكن هناك 
»رابط مباشــر بشــكل كاف«  أي 
بني وهب هــذه املراكب والدفاع عن 
لتبرير شــكوى  املهاجرين  حقــوق 

املنظمات.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أمر وزير الدفاع اإلسرائيلي اليميني 
لبناء  التخطيط  ببدء  املســؤولني 
مستوطنة يهودية جديدة في قلب 
مدينة اخلليل فــي الضفة الغربية 

احملتلة.
وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية امس 
األول االحد إّن بينيت وجه تعليمات 
الى اإلدارة املعنية بالضفة الغربية 
اخلليل  بلديــة  »بإخطــار  احملتلــة 
بالتخطيط حلــي يهودي جديد في 

مجمع سوق اجلملة«.
ويأتــي قــرار بناء املســتوطنة في 
اخلليل وسط اضطراب سياسي في 
إســرائيل بعدما انتهت االنتخابات 
التشــريعية في نيسان وفي أيلول 

من دون فوز حاسم.
وتقع منطقة الســوق في شــارع 
الــذي كان  اخلليل،  الشــهداء في 
مقدس  ملوقع  يؤدي  نابضا  شــارعا 
يعتقــد أن النبــي إبراهيم وزوجته 

سارة قد دُفنا فيه.
منذ عشرات  الشــارع مغلق  لكّن 

الســنني في وجه الفلســطينيني 
الذيــن طالبوا مــرارا بفتحه أمام 

حركة املرور.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أسابيع على 
إعالن الواليات املتحدة أنها لم تعد 

تعتبر املستوطنات غير قانونية.
وتشكل املدينة التي تعتبر مقدسة 
واليهود، نقطة  املسلمني  لكل من 

ساخنة لالشتباكات بني الطرفني.
مســتوطن   800 نحــو  ويقيــم 
اخلليل حتت حماية  إســرائيلي في 
عسكرية مشددة، وسط 200 ألف 

فلسطيني.
غضــب  اخلطــوة  هــذه  وأثــارت 
اإلدارة  اتهموا  الذين  الفلسطينيني 
على  الضوء  بتســليط  األميركية 

خطوة مماثلة بعد قرارها األخير.
التنفيذية  اللجنة  أمني سر  واعتبر 
الفلســطينية  التحرير  ملنظمــة 
صائب عريقات القرار »أحد النتائج 
األولية حملاولة إدارة ترامب شــرعنة 

االستيطان«.
وتعتبر األمم املتحدة أن املستوطنات 

األراضــي  علــى  أقيمــت  التــي 
الفلســطينية احملتلة من إسرائيل 
منــذ 1967، غيــر قانونيــة، ويرى 
جزء كبير من األســرة الدولية أنها 
تشــكل عقبــة كبرى فــي طريق 

السالم.
اآلن«  »الســالم  حركــة  ودانــت 
القــرار  لالســتيطان  املناهضــة 
البشــع  »الوجــه  أنــه  معتبــرة 
للسيطرة اإلسرائيلية في األراضي 

احملتلة«.
»أغلقت  اسرائيل  ان  احلركة  وقالت 
شــوارع بكاملها فــي اخلليل أمام 
الفلســطينيني وحرمتهــم مــن 
احلركة من أجل احلفاظ على  حرية 
وجود 800 مستوطن بني ربع مليون 

فلسطيني«.
واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة 
الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف 
إســرائيلي في مستوطنات مبنية 
ويناهز  فلســطينيني.  أراضي  على 
عــدد الفلســطينيني حاليا ثالثة 

ماليني نسمة.

بكين تتخذ تدابير 
عقابية بحق واشنطن جراء 

موقفها من هونغ كونغ

محامي البيت االبيض يرفض 
المشاركة في جلسات االستماع 

لعزل الرئيس في الكونغرس

فرنسا تعدل عن تسليم مراكب
إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة جديدة في الخليل إلى خفر السواحل الليبيين

الصباح الجديد ـ وكاالت :

70 مقاتــال حتفهم  لقــي نحــو 
في  االخيرة  ال24  الســاعات  فــي 
اشــتباكات بــني قــوات النظــام 
واخرى  جهادية  وفصائل  الســوري 
معارضــة في محافظــة إدلب في 
شــمال غرب ســوريا، بحسب ما 
ذكر املرصد السوري حلقوق االنسان 

امس األول األحد.
وقال املرصد إّن االشتباكات أسفرت 
36 عنصرا مــن قوات  عن مقتــل 
النظام و33 من الفصائل املسلحة.

وأعلــن مديــر املرصد رامــي عبد 
أنهــا  بــرس  لفرانــس  الرحمــن 
»االشــتباكات األكثــر عنفــا في 
محافظــة إدلب منــذ دخول وقف 
إطالق النــار حيز التنفيــذ« والذي 

أعلنه النظام وحليفه الروسي.
الى  املتضــررة  القرى  وفر ســكان 
املناطق الشــمالية، لينضموا إلى 
مئــات االالف الذيــن خرجــوا من 
احملافظة التي تعاني من العنف منذ 

اندالعه في وقت سابق من العام.
وقــال شــخص يدعى حافــظ، فر 
مــن املنطقة مع زوجتــه واطفاله 
الثالثــة قبــل يومــني »نزحت إلى 
احلدود التركية السورية خوفا على 
يقصف  الذي  الطيران  األطفال من 
القــرى والبلــدات في ريــف إدلب 
الشــرقي وارتفاع وتيــرة القصف 
العشوائي .. ال أحتمل أن أرى أطفالي 

حتت األنقاض«.
األحد  األول  امس  صباح  وتصاعدت 
أعمــدة الدخان في ســماء معرة 
طائرات  كانــت  حيــث  النعمــان 
تنفذ غارات علــى مواقع جلهاديني 
بحســب  معارضــني،  ومقاتلــني 

مراسل لفرانس برس.
القتلى  املرصــد االحد عــدد  وقدر 
جراء القتال ب69 مقاتال منذ اندالع 

املعارك في اليوم السابق.

»وقف اطالق النار« 
وقال املرصد إن هجوما قاده مقاتلو 
هيئة حترير الشــام )جبهة النصرة 
تابعة  مواقــع  عدة  على  ســابقا( 

للنظام ادى الى اندالع القتال.
وأضــاف أّن »قوات النظام شــنت 
هجوما مضادا علــى أربع قرى في 
جنوب شــرق إدلب، كانت الفصائل 
املقاتلة واجلهادية سيطرت عليها«. 
واضاف »متكنت من اســتعادة هذه 

القرى بأكملها«.
وُشنت غارات بعد ظهر االحد على 
مناطق يســيطر عليــه اجلهاديون 
على بعــد عشــرات الكيلومترات 
من اجلبهة الرئيسية، ما يشير إلى 

احتمال تصاعد القتال.
ويهيمن مقاتلو هيئة حترير الشــام 
)جبهــة النصــرة ســابقاً( علــى 
محافظة إدلب. وال تزال غالبية هذه 

املنطقة، كمــا مناطق محاذية في 
محافظات حلــب وحماه والالذقية، 

خارج سيطرة النظام.
وتضم هــذه املناطق عدة جماعات 
فصائل  إلــى  باإلضافة  جهاديــة، 
تقّلص  ولكــن  أخــرى  مســلحة 

نفوذها.
وتعتبر هذه املنطقة واحدة من آخر 
يقاتلون  الذين  املســلحني  معاقل 
بشار  الســوري  الرئيس  نظام  ضد 
االســد الذي يسيطر على أكثر من 

%70 من البالد، بحسب املرصد.
وقام الرئيس الســوري بشار األسد 
في 22 تشــرين األول بزيارته األولى 
إلى املنطقة منذ بداية احلرب 2011، 

واعتبر أن معركة إدلب هي األساس 
حلسم احلرب في سوريا.

نقاط قتال أخرى 
بــني نهاية نيســان ونهايــة آب ، 
شهدت هذه املنطقة أعمال قصف 
نفذها اجليش الســوري، مبســاندة 
املقاتالت الروســية. وقتل أكثر من 
ألف مدني، بحسب املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، فيما نزح نحو 400 

ألف بحسب األمم املتحدة.
ورغم الهدنة املعلنــة في 31 آب ، 
فــإّن املعارك والقصــف تكّثفا في 

األسابيع األخيرة.
وكانــت ادلب محــل تركيز القوات 

العسكرية  العملية  قبل  السورية 
التركية في  القوات  التي شــنتها 
شمال شرق سوريا في تشرين األول
الى  الســورية  القــوات  ووصلــت 
تركيا  احلدود مــع  مواقعها علــى 
وأنحاء أخرى من املناطق الشمالية 
الشــرقية مبوجب اتفاق مع القوات 
الكرديــة يســعى الــى حمايتها 
مــن انقــرة واملقاتلني الســوريني 

املتحالفني معها.
واالحــد صــرح قائد قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة التي يقودها االكراد، 
مظلوم عابدي ان القوات الروســية 
ستنتشر في ثالث مناطق رئيسية 

حتت سيطرتها.

باستضافة  اليوم  »تشرفنا  وأضاف 
قائد القوات الروســية العاملة في 
ســوريا العماد ألكساندر تشايكو 
.. وقد كان اجتماعا مثمرا للغاية«. 
واضاف »اتفقنا على نشــر القوات 
الروسية في كل من عامودة وتل متر 
وعني عيسى من أجل أمن واستقرار 

املنطقة«.
وبحسب املرصد فقد قتل أكثر من 
160 مدنيا وما يزيد على 460 مقاتال 
بينهم من قــوات النظام، منذ بدء 

الهدنة.
النــزاع في ســوريا منذ  وأســفر 
اندالعــه عن مقتل أكثــر من 370 

ألف شخص ونزوح املاليني.

اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة

»السالم اآلن« تصفه  بالوجه البشع لتوسيع السيطرة

أكثر من 70 قتيال إثر معارك تعد األكثر عنفا في إدلب

تعد االشتباكات 
األكثر عنفا في 

محافظة إدلب منذ 
دخول وقف إطالق 

النار حيز التنفيذ 
والذي أعلنه 

النظام وحليفه 
الروسي
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اسطنبول ـ رويترز:
أظهرت بيانات مــن وزارة التجارة أمس االثنني، 
أن العجز التجاري في تركيا زاد ألكثر من ثالثة 
أمثاله قبل عــام ليبلغ 2.15 مليــار دوالر في 

تشرين الثاني وفقا لنظام التجارة اخلاص.
وكشــفت بيانات الوزارة عن ارتفاع الصادرات 
0.03 باملئة على أســاس سنوي الشهر املاضي 
لتبلغ 15.50 مليار دوالر، في حني زادت الواردات 

9.15 باملئة 17.64 مليار دوالر.
وكان العجــز التجاري بلغ 672 مليون دوالر في 

تشرين الثاني 2018.
ومنــا االقتصــاد التركي في الربــع الثالث من 
العام اجلاري، بنسبة %0.9 على أساس سنوي، 
مبا يتماشــى مع التوقعات، لُينهي سلســلة 

انكماش استمرت 3 أرباع سنة متتالية.
وباملقارنــة مع الربــع الثاني، منــا الناجت احمللي 
اإلجمالي بوتيــرة معدلة في ضــوء العوامل 
املوســمية والتقومي عند 0.4 باملئة، وهي ثالث 
قراءة إيجابية على أساس فصلي على التوالي، 
اإلحصاء  بيانــات معهــد  أظهرت  حســبما 

التركي.
االقتصاد  »رويترز« منو  وتوقع استطالع لوكالة 
التركي واحدا باملئة على أســاس ســنوي في 
الربع الثالث. وتنبأ أيضا بأن االقتصاد ســينمو 

0.5 باملئة في عام 2019 بأكمله.
ولدى اقتصاد السوق الناشئ سجل حافل من 
النمو مبعدل خمســة باملئة، لكــن هبوطا مبا 
يقرب من ثالثني باملئة فــي قيمة الليرة العام 
املاضي رفع التضخم وأســعار الفائدة، بينما 

تراجع الطلب احمللي.

لندن ـ رويترز:
نزل الني الياباني ألقل مســتوى في ســتة 
أشــهر أمس االثنني، في حني ارتفع الدوالران 
انتعاش مفاجئ  إثر  واألسترالي  النيوزيلندي 
ألنشــطة القطــاع الصناعي فــي الصني 
أنعش اآلمال في آفاق أكثر إشراقا لالقتصاد 

العاملي.
واســتقر اليورو قبل شــهادة رئيسة البنك 
املركــزي األوروبي اجلديدة كريســتني الجارد 
أمــام البرملــان األوروبي أمس، فــي حني نزل 
اجلنيه األسترليني مع اشتداد املنافسة في 

االنتخابات البريطانية.
وحددت أحدث بيانــات من الصني، ثاني أكبر 
اقتصاد في العام، وتيرة احلركة في أســواق 
العملة. ومنت أنشــطة املصانع في الصني 
بأسرع وتيرة في نحو ثالثة أعوام في تشرين 
الثاني وفقا ملا أظهره مسح خاص للشركات 
في أعقاب بيانات رسمية إيجابية في مطلع 

األسبوع.
وأظهر املسح أن إجمالي الطلبيات اجلديدة 

وإنتاج املصانع سجال مستويات مرتفعة.
ونزلت العملــة اليابانية إلى 109.73 ين في 
مقابل الــدوالر وهو أقل مســتوى منذ أيار 
وهبطت في أحدث تعامالت إلى 109.63 ين.

كما صعدت العمــالت املرتفعة اخملاطر بعد 
البيانات الصينية وزاد الدوالر األسترالي نحو 

0.3 باملئة إلى 0.6779 دوالر أمريكي.
النيوزيلندي ألعلى مســتوى  الدوالر  وارتفع 
في شــهر عند 0.6460 دوالر أمريكي. وقال 
محللــون إن العملــة لقيــت دعمــا أيضا 
مــن حديث عن حتفيز مالــي لدعم اقتصاد 

نيوزيلندا.
واستقر اليورو عند 1.1017 دوالر قبل شهادة 

الجارد أمام البرملان األوروبي أمس.
ونزل األســترليني ُخمس نقطة مئوية إلى 
1.2919 دوالر بعدما أشــارت اســتطالعات 
للــرأي إلى أن تقدم حــزب احملافظني احلاكم 
تقلص قبــل االنتخابات فــي بريطانيا في 

الثاني عشر من الشهر اجلاري.

2.15 مليار دوالر 
العجز التجاري التركي

أدنى مستوى للين 
الياباني في 6 أشهر 

بغداد ـ الصباح الجديد:

التجارة محمد هاشم  وزير  قال 
العاني، إن العراق يتجه وبشكل 
ميناء  مــن  لالســتفادة  جــاد 
العقبة األردني البحري واخلصم 
املمنوح للجانــب العراقي على 
رسوم املناولة ملستوردات للعراق 
عبر ميناء العقبة والبالغة 75%.

ويعد ميناء العقبة رديفاً مليناء أم 
قصر العراقي الذي عانى مؤخراً 
من إغالقات تســببت بتعطيل 

حركة املناولة في امليناء.
ويقوم الوزير العاني الذي التقى 
نظيــره األردني طــارق احلموري 
هامش  علــى  إســطنبول  في 
اجتماعــات اللجنة االقتصادية 
التعــاون  ملنظمــة  الدائمــة 
اإلســالمي، بعقــد اجتماع مع 
وحثهم  العراقيني  املســتوردين 
على االســتيراد من خالل ميناء 

العقبة.
من جانبه، أكد احلموري بحسب 
والتجارة  الصناعة  لــوزارة  بيان 
اســتعداد  األردنية،  والتمويــن 
قد  صعوبات  أيــة  حلل  اململكة 
تواجه املستوردين ورجال األعمال 
اســتخدامهم  خالل  العراقيني 

ميناء العقبة.
وأشار إلى قيامه قبل أسبوعني 
بزيارة ميدانية إلى ميناء العقبة 
كثب  عن  لالطالع  األردن  جنوبي 
على طبيعــة العمل في موانئ 
العقبة وتذليــل أي صعوبة قد 
تواجــه تعزيز تنافســية امليناء 

أمام حركة التجارة العراقية.
وقــال الوزيــر العانــي، إن لدى 
العراق فائضــاً من إنتاج القمح 
والشــعير والنخالــة، وهي من 
لألردن  وميكن  اجليــدة  النوعيات 
االستفادة من هذا اخملزون وشراء 

الفائض العراقي من هذه السلع، 
مواصفة  دراســة  أن جتري  على 
ومطابقتها  العراقيــة  القمح 
مــع املواصفــة األردنية لغرض 

االستفادة من هذا اخملزون.
تنفيذ  أهميــة  الوزيــران  وأكد 
االتفاقيــات والتفاهمــات التي 
اجلانبان في شباط  إليها  توصل 
وأهمية  احلالــي،  العــام  مــن 

تنفيذهــا، وخصوصية العالقة 
األردنيــة العراقيــة واملواقــف 

األردنية جتاه العراق.
األردنية  الصــادرات  وتراجعــت 
العراق بشكل كبير بسبب  إلى 
إغالق احلدود بــني البلدين لعدة 
سنوات، نظراً لالضطرابات التي 

مر بها العراق.
وبأثــر انــدالع التظاهــرات في 

ايران، أغلقت طهــران منافذها 
احلدودية مــع العراق في خطوة 
 25 عدت احتراز أمنــي، ثم، في 
من تشرين الثاني املاضي عاودت 
ايــران فتح تلك املنافذ، في وقت 
أعلنت فيه هيئة املنافذ احلدودية 
العراقيــة، إعــادة فتــح منفذ 
»الشيب« احلدودي مع إيران، بعد 
إغالقه بطلب من اجلانب اإليراني 

بسبب موجة االحتجاجات التي 
اجتاحت طهران وعددا من املدن.

وقالت الهيئة: »جرى إعادة فتح 
أمام  احلدودي  »الشــيب«  منفذ 
حركة املسافرين من العراق إلى 
إيــران، بعد إغالقه ملــدة 9 أيام، 

بطلب إيراني«.
وتأتي إعــادة فتــح املعبر، بعد 
انحســار االحتجاجات في إيران 

علــى نحو كبير، بينمــا ال يزال 
احتجاجــات  يشــهد  العــراق 
مناهضة للحكومة مســتمرة 
منذ مطلع تشرين األول املاضي.

احلدودية  املنافذ  لهيئة  وســبق 
الســبت  وأعلنــت  العراقيــة 
منفــذ  فتــح  عــن  املاضــي، 
إيران،  مع  احلدودي  »الشالمجة« 

أمام حركة املسافرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
قال مصــدران مطلعان لوكالة 
»رويتــرز«، إن منظمــة البلدان 
»أوبــك«  للنفــط  املصــدرة 
زيــادة  يعتزمــون  وحلفاءهــا 
تخفيضات إنتاج النفط وسريان 
االتفاق حتى حزيران 2020 على 
األقل، فــي وقت قالت فيه ايران 
إنها مســتمرة في بيع نفطها 
بالرغم من العقوبات األمريكية 

على صادراتها النفطية.
إن  املصدريــن  أحــد  وقــال 
السعوديني »يريدون أن يفاجئوا 
الطرح  اقتــراب  الســوق«، مع 

العام األولي لشركة أرامكو.
للوكالة  آخــران  وقال مصدران 
ذاتهــا، إن أحــدث حتليل ألوبك، 
والــذي أعده مجلــس اللجنة 
للمنظمة،  التابع  االقتصاديــة 
أظهر أنه في غياب تخفيضات 
إضافية، ســيكون هناك فائض 
كبير في املعــروض وتراكم في 
اخملزونات فــي النصف األول من 

.2020

بن  العزيز  األمير عبــد  ويتوجه 
سلمان إلى فيينا هذا األسبوع 
بأوبك  اجتماعاته  أول  حلضــور 
كوزير للطاقة في الســعودية، 
وقالــت مصــادر إن املســؤول 
بقاء  يضمن  أن  يريد  السعودي، 
أســعار النفط مرتفعة بالقدر 
العام  الطــرح  خــالل  الكافي 

األولي ألرامكو.
ومن املقرر تســعير الطرح في 
األول، وهو  اخلامس من كانــون 
نفــس اليوم الــذي جتتمع فيه 

أوبك في فيينا.
ويصر مســؤولون ســعوديون، 
بينهــم األمير عبد العزيز، على 
امتثــال أكبــر للتخفيضــات 
احلالية، ال ســيما وأن دوال مثل 
العــراق ونيجيريــا تنتج أعلى 
بينما  حصصهــا  مــن  بكثير 
تخفــض الريــاض بأكثــر من 

املطلوب.
لكــن الســعوديني يضغطون 
علــى املنتجني اآلخريــن لزيادة 
التخفيضــات، ويشــيرون إلى 

ملواصلــة حتمل  اســتعدادهم 
العبء األكبر واخلفض مبا يفوق 

بكثير املستهدف لهم.
ســتريت  وول  صحيفة  وكانت 
جورنال قد أكــدت أمس األحد، 
وجود ضغوط ســعودية لزيادة 
النفــط،  إنتــاج  تخفيضــات 
فــي االجتماع املقــرر ملا يعرف 
في  انعقاده  واملقــرر  بـ«أوبك+« 

فيينا هذا األسبوع. 
وقال وزير النفط ثامر الغضبان، 
األحــد، إن االجتماع ســيدرس 
احلالية  اإلنتاج  زيادة تخفيضات 
بنحــو 400 ألف برميــل يوميا 
لتصــل إلى 1.6 مليــون برميل 

يوميا.
وقال مصدر في أوبك إن اللجنة 
للمنظمة  املشــتركة  الفنية 
اســتعراض وضع  تتولى  والتي 
موعدا  حــددت  النفط  ســوق 
لعقد اجتماع فــي فيينا، بعد 
ظهــر اليوم الثالثــاء، 3 كانون 
اجتماع  ذلــك  ويعقــب  األول، 
للوزراء فــي اخلامس من كانون 

األول فــي فيينــا، وفــي اليوم 
التالي جتــرى محادثات بني أوبك 
ومنتجــي نفــط آخريــن، من 

بينهم روسيا.
وتواجــه أوبك خيــارات صعبة 
في اجتماعها املقبل، من بينها 
حصتها  من  بجــزء  التضحية 
في السوق على أمل دفع أسعار 
النفط لتحسني مستوياتها، أو 

مواجهة املزيد من التدهور.
وتواجــه غالبيــة دول املنظمة 
ظروفاً اقتصادية ضاغطة وزيادة 
في العجز في امليزانيات، كما أن 
على  تعكف  التي  الســعودية 
تســويق طرح أرامكــو بحاجة 

ماسة الرتفاع األسعار.
اتفــاق متديد خفض  وينتهــي 
 1.2 أوبك+ احلالــي مبقدار  إنتاج 
مليون برميل في 31 آذار املقبل، 
ويســعى بعض األطــراف إلى 
متديد االتفــاق، في وقت تعارض 
شــركات كبرى منتجة للنفط 
التمديد  هذا  روسيا  في  خاصة 

املقترح.

في الســياق، نقــل التلفزيون 
الرسمي عن إسحاق جهاجنيري 
قوله،  اإليرانــي  الرئيس  نائــب 
مستمرة  بالده  إن  االثنني،  أمس 
بالرغم من  بيــع نفطهــا  في 
العقوبــات األمريكيــة علــى 
صادرات إيران النفطية، مضيفا 
أن ”أقصى ضغط“ لواشــنطن 

على طهران فشل.
وقــال جهاجنيــري ”بالرغم من 
وعقوباتها  أميــركا...  ضغــط 
صادراتنــا  علــى  املفروضــة 
بيع  نواصل  زلنــا  ما  النفطية، 
نفطنا باستخدام سبل أخرى... 
حتى مع توقف دول صديقة عن 
عقوبات  خشــية  خامنا  شراء 

أميركا“.
مبا  النفط  أســعار  وارتفعــت 
يزيد على واحد باملئة أمس، في 
الوقت الذي تشير فيه زيادة في 
الصني  في  التصنيع  أنشــطة 
الوقود.  الطلب على  ارتفاع  إلى 
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
66 سنتا  برنت  العاملي  القياس 

أو 1.1 باملئــة إلــى 61.15 دوالر 
للبرميــل. وزادت العقود اآلجلة 
الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
األمريكي 75 سنتا أو 1.4 باملئة 
إلى 55.92 دوالر للبرميل بعد أن 
صعدت ما يزيــد على دوالر في 

وقت سابق.
املنظمة+،  اطار  في  أوبك،  خارج 
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة 
إنتاج  أن  االثنني،  أمس  الروسية 
روســيا النفطي بلــغ 11.244 
يوميا في تشرين  برميل  مليون 
 11.229 عــن  بارتفاع  الثانــي، 
يوميا في تشرين  برميل  مليون 

األول.
وباألطنــان، بلغ إنتــاج النفط 
46.019 مليون في مقابل 47.49 

في تشرين األول.
وكان إنتاج الغاز الشهر املاضي 
64.04 مليــار متــر مكعب، مبا 
يعادل 2.13 مليــار متر مكعب 
يوميا، في مقابــل 61.97 مليار 
متـــر مكعـب فـــي تشريـن 

األول.

السعودية تضغط على »أوبك+« لزيادة التخفيضات مع طرح أرامكو
إيران مستمرة في بيع النفط برغم عقوبات أميركية

العراق يتجه لزيادة وارداته عبر ميناء العقبة األردني
بخصم على رسوم المناولة للمستوردات بلغت 75% 

يقوم الوزير العاني 
الذي التقى نظيره 
األردني طارق الحموري 
في إسطنبول على 
هامش اجتماعات 
اللجنة االقتصادية 
الدائمة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، بعقد اجتماع 
مع المستوردين 
العراقيين وحثهم على 
االستيراد من خالل ميناء 
العقبة

ميناء العقبة األردني
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قراءة

اصدارضوء

العاملني واملشاركني في التنقيب، فكرة 
ســرقة لوح من تلك األلواح ألنه يحس 
بأنها آثارنا ولــه احلق في أخذها، فيأخذ 
لوحــة ال على التعيني، ومن محاســن 
الصدف أن تلك اللوحة التي أخذها، هي 
ذاتهــا اللوح املفقود الــذي حضر عالم 
اآلثار من أجلها، وفي الطريق واثناء سفر 
عالم اآلثار ميوت، وهنــا تنتهي مهمته 

هذا العالم ودوره في هذا النص. 
وبعد مرور أكثر من مائــة وثالثني عاماً، 
أي فــي القرن احلادي والعشــرين، نكون 
مع الشيخ )سالم( حفيد )عاصي( الذي 
مر ذكره في مســار هذا املبنى السردي 
وقد جتاوز عمره املائة عام، وهو يضع لوح 
اخللود الذي يعود لـ )ملحمة جلجامش( 
في صرته، املعدة خصيصاً لذلك الرقيم 

القدمي. 
ومــن هنا تبدأ االنطالقــة الكبرى، تبدأ 
األحداث تتدفق، وكأنهــا ينبوع من املاء 
يتصاعــد من حتــت االرض ليغطي كل 
مســاحاتها، وتبــدأ خيــوط احلكايات 
تنســج مرتبطــة ببعضهــا متصلة 
في بــؤرة االحــداث، والتي هــي اللوح 

الطيني املهــم، فبعد ان ذاع صيت هذا 
الشــيخ وعرف اجلميع بأنه استطاع أن 
يفك طالســم اللوح من خــالل قراءته 
لكتب عديــدة وتعلمه لفك رموز اللغة 
املســمارية، والذهاب الى مــكان نبتة 
اخللــود وإخراجها وأكلهــا، صار محط 
اهتمــام اجلميــع، وبدأت احملــاوالت من 
وعلماء  السلطة،  في  الكبار  املسؤولني 
اآلثار، وطلبة علم اآلثــار، احلصول على 
هذا اللوح بكل الوســائل املتاحة التي 
باءت بالفشــل، إلصرار الشيخ )سالم( 
على احملافظة عليه ويبقى معه والســر 

الذي ال ميكن البوح فيه.
وهكذا يجد الروائــي هونر كرمي، فرصة 
متاحة له من أجل إضافة أحداث كبيرة 
ومتشعبة، ترتبط مببنى هذا النص، وأن 
الفضاء العام يتسع لكم كبير منها، إذا 
كانت تصب في نفس الرافد وال حتيد عن 
مساره، فننشغل مبحيط تلك االحداث، 
حيــث نكون مع شــهاب الديــن الذي 
يحاول احلصول على الرقم الطيني، بعد 
أن عــرف ذلك من أحــد أعوانه، وكذلك 
نكون مع األســتاذ أنور الذي حتول همه 
الوحيد عن كيفية احلصــول على هذا 
الرقم، ونكــون مع كامل وهو طالب في 
علم اآلثــار يعد اطروحــة تخرجه عن 
ملحمة )جلجامــش( والتي يدخل هذا 
اللوح ضمن اهتمامه، وتتفرع فروع تلك 
)آكوب(  الســاحة  الى  ليظهر  األحداث 
وهو صديق كامل احلميم، وسوف يكون 
لــه دور ضمن مســار املبنى الســردي، 
وهكذا ندخل في  تلك املتاهة املشوقة، 
ثم تتفرع مــن تلك أحــداث أخرى لها 
أهميتهــا في ربط االحــداث ببعضها، 
وأهمها عندما يتلقى أستاذ انور تهديد 
بالقتــل مجهــول الهويــة، إذا ما ترك 
العمل في الكلية وغادر البالد، فيحكي 
للطالب كامل حكايته وخوفه من هذا 
التهديد، ويقترح عليه بأنه يســتطيع 
معرفة الشــخص الذي هدده من خالل 
عراف، ذاع صيتــه وعرف بصدق نبوءاته، 
فينصاع استاذ أنوار لرأيه وهي محاولة 
ال بأس بها، وبالفعــل يذهب كامل الى 
العراف الــذي دله عليه صديقه)آكوب(، 
ومــن خــالل العــّراف يتعــرف علــى 
شــخصيته املهدد وهو الطالب حسان 
الذي تــرك الدراســة، والتحق بجهات 
مجهولة تقــوم بأعمــال تخريبية في 
البلد، وبعد أن ينتهي كامل من مهمته 
وقبــل أن يغادر بيت العــراف يرى قالدة 

فيها تعويذة باللغة املسمارية. 
)اندهــش العّراف عندما ســمع كامل 
يقرأ ما مكتوب في تلك القالدة. ســأله 

باستغراب 

- كيف استطعت أن تقرأ تلك التعويذة؟
انفتحــت أســارير كامل وكشــف له 

هويته:
- أنا طالــب في علم اآلثار وعندي بعض 
أين  االملام باحلروف املسمارية. ولكن من 

لك هذا الرقيم الصغير؟ 
- انها تعويذة قدمية. 

هــل ميكن لــي أن أحصل علــى واحدة 
منها؟ 

ــرس العّراف الكهل فــي وجه كامل  تفَّ
لبرهة وكأنه يقرأ طالعه ثم ترّدد: 

- أنــك ســتحتاجها. وإذا مــا حملتها 
سترى املوت واحلياة في آن واحد. ص 107 
وهكذا حصل كامل على التعويذة التي 
ستكون لها شأن كبير في دورة االحداث 

اســتعراضها  بصدد  أنا  التي  املتراكبة 
للوقوف على  سياقها الفني، وسأكون 
معها من أجل إظهار البناء الفني لها، 
فبعد أن يســافر كامل مــن بغداد الى 
محافظة نينوى ويتعــرض في الطريق 
الى اعتقــال كاد يــودي بحياته وينجو 
بإعجوبة يصل الى بيت الشيخ )سالم( 
فلم يعثر عليه كونه هرب من مضايقة 
شهاب الدين، الذي يحاول احلصول على 
اللوح الطيني، فيعود أدراجه الى بغداد 
وفــي الطريق احملفــوف باخملاطر يصادف 
ســيطرة وهميــة جلماعــة ملثمــني، 
فيترجــل هو ومــن معه مــن املركبة 
وتتعــرف تلك اجلماعة على كامل كونه 
كان مع اجلماعــة الذين اقنعوهم بأخذ 

رأس امليت فــي اجلنازة الــى االمير بدالً 
من قتلهم، وتعرضــوا لإلهانة من قبل 
االمير كونه عرف بأن الرأس هو لشخص 
ويتركون  ميت اساساً، فيعتقلوه وحده 
الباقني يرحلون، ويعدوا كاميرا التصوير 
من أجل نقل عمليــة فصل الرأس عن 
رأس  بقطع  بالفعل  ويقومون  اجلســد، 

كامل: 
) أنــزل رأس كامل لألســفل الذي أخذ 
يقاوم بشــدة ويتملص من يديه، يصرخ 
التوقف ويترجاه، لم  وينادي يطلب منه 
اوصاله كلها،  ارجتفت  الكالم  يفد معه 
رفع الســّياف سيفه املســلول عالياً، 
البصر قطع رأس كامل وحمله  بلمحة 
بيده عالياً، ووقع اجلسد أرضاً يرفس في 
مكانه، يخــر دماً متدفقاً من شــرايني 

عنقه( ص 164 
وهكذا ننتقــل الى الفنتازيــا العالية، 
كون أن التعويذة، تعمل فتضيء وحترك 
الرأس امامه وعلى  اجلسد، فيفتش عن 
جانبيه، فلم يجد اال رأس ثور كان ملقي 
على االرض، فيضطــر الى تركيبه على 
رقبته وسرعان ما يلتصق هذا الرأس مع 
اجلسد، فيصبح ذا قوة مضاعفة، فيدور 
صراع بينه وبني هؤالء الرجال ويستطيع 
ارداهمــا قتــال، ويأخذ الــرأس بيده، وال 
يعرف كيف يعيده بدال مــن رأس الثور 
املركــب، فيضطر الى حملــه والعودة 
الى قرية الشــيخ )ســالم( الذي يجده 
داخل غار وقد هجمــوا عليه مجموعة 
مسلحة من قبل شهاب الدين فيموت 
في احلال وتســتولي تلك اجلماعة على 
اللوح ويرحلوا، وينقل هــو اجلثمان الى 
بيت الشــيخ سالم وتدور احداث كبيرة 
متراكبة وال يســع الوقت للدخول في 
تفاصيلهــا، يذهب الى بغــداد لغرض 
الوصول الى االســتاذ انــور الذي يجده 
مختطفاً من قبل شهاب الدين لغرض 
اللوح، وينقــذه ويذهب معه الى  قراءة 
دكتور له دراية في امور اعادة الرأس، اال أن 
الدكتور يعتذر، كون الرأس مضى عليه 
الذي  للعّراف  وقت وال يصلح، ويذهــب 
يطلب منــه أن ينتظر ليوم غد من اجل 
ايجاد عشــبة تعيد له رأسه، فتختبئ 
وسط االدخال ويفتش عن حطب يابس 
من اجل اشعاله والتدفء عليه، وحتدث 
الكارثة، حيث يعود الى مكانه فلم يجد 
الرأس ويجد حية كبيــرة قد التهمته، 
اجل  املاء ملالحقتهــا من  الــى  فينزلق 

استرجاع رأسه املذبوح.
وهكذا تنتهي االحداث التي لم االحق اال 
جزء يسير من تفاصيلها، وتتضح قدرة 
الروائي في شبك االحداث وترابطها من 

اجل ان تكون كتلة واحدة.

يوسف عبود جويعد 

جتتمــع مجموعــة من األمنــاط األدبية، 
لتتحــد فــي كتلة متراصــة في النص 
السردي احلكائي الروائي ) فانتازيا السيد 
جلجامــش( للروائــي هونر كــرمي، حيث 
جند الغرائبيــة والعجائبيــة والفنتازيا، 
تدخل في منت هذا النص لتكون شكله 
ومضمونه، وكذلك األطراس األسطورية 
التي وجد لها مســاحة واســعة ضمن 
مسار املبنى الســردي، كون بنية النص 
تنطلق من البؤرة الرئيســة، وهو اللوح 
املفقود من أســطورة )جلجامش( وفيه 
نوع ومــكان نبتة اخللود، وتبــدأ أحداث 
البريطاني عام  املتحــف  النص في  هذا 
1872 م، ومــع عالم اآلثــار البريطاني ) 
جورج سميث( عندما يكتشف وهو يرمم 
ملحمة  تخص  والتــي  الطينية  االلواح 
)جلجامش( عثوره على هذا اللوح املهم 
والذي ســوف يكتشــف من خالله نبتة 
اخللود التي عثر عليهــا )جلجامش( في 
قاع النهر، وهي نبتة شوكية يعثر عليها 
حتت االدخال عندما يشعر بوخز شوكها، 
وكانت مهمته شــاقة كونه قيد رجليه 
بصخرتــني كبيرتني من أجــل أن يصل 
الــى قاع النهــر، وهناك يفتــش عليها 
حتى يجدها، وعندما يخرج ويسير وهي 
بيده تخطفها احليــة وتلتهمها، ويحرم 
)جلجامش( من فائدة نبتة اخللود، وهكذا 
نكون مع األحداث في شــدة احتدامها، 
بعد أن نكون قــد اجتزنا العتبة النصية 

املوازية وهي مقولة جللجامش:
) تعال أخــذ بيدك إلــى )أوروك(، احلمى 
والســور إلى ) البيت( املشــرق، مسكن 
)آنو( و)عشــتار( حيث يعيش )جلجامش( 
املكتمُل احلــوِل والقّوة املتســلط على 

الناس كالثور الوحشي(. 
بعدهــا يغلق الروائــي كل املمرات التي 
من شــأنها أن حتول بيننــا وبني متابعة 
أحداث هذا النص، لنواصل تلك املسيرة 
دون ملل او كلل أو انحراف ، فلم يشــهد 
هذا النص أي زيــادات أو ترهل أو أي حالة 
تعيق اتصالنــا به، ألنه مجموعة أحداث 
بتلك  تتصل  متوحدة،  متصلة  مترابطة 
البؤرة، فبعد اكتشــاف مكان هذا اللوح 
في قرية )كوجيك( في محافظة نينوى، 
يطلب عالم اآلثار )جورج سميث( املوافقة 
الى الســفر الى العراق، ثم يحصل على 
موافقــة للتنقيب في تلــك القرية، من 
أجل استخراج املزيد من االلواح الطينية 
ومن ضمنها تلك اللوحة، وبعد أن يشــد 
عدته ويهيأ للســفر فقــد أجنز مهمته، 
تطــرأ علــى )عاصــي( وهــو واحد من 

دائرة االحداث في  »فانتازيا السيد جلجامش«

شكر حاجم الصالحي

هو واحد مــن فناني العــراق الذين أثروا 
الســاحة الفنيــة / الغنائيــة بالعديد 
مــن االبداعــات اجلميلة التــي حققت 
حضوراً الفتاً في املهرجانات واالحتفاالت 
املوسيقية  معارفه  اكتسب   , الشعبية 
بجهده الشخصي , و علي نور الدين لم 
يدرس املوسيقى والغناء دراسة اكادميية 
للظروف التي لم توفر له فرصة مناسبة 
, هو من مواليد مدينة احللة املزيدية عام 
1960, اكمل دراسته األولية في مدرسة 
املوكب في حي بابــل وانتقل بعدها الى 
احملاويل يفعل ظروف عمــل والده رحمه 
اهلل , كان شــغوفاً باملوســيقى والغناء 
وكانت محطتــه اليومية نقابة الفنانني 
في بابــل , وذات يوم اســتمع له الفنان 
الراحل حقي الشبلي وهو يعزف تقاسيم 
مــن مقام املدمي احلزيــن , فنال إعجاب 
الشــبلي الذي تبناه أول املشوار الفنان 
الراحل شــاكر نعمه نقيب الفنانني في 
بابل , ومنذ تلك اللحظة املبهرة منحته 
النقابة شرف عضويتها وهو لم يتجاوز 
بعد سن الــ )18 (. عمل مع خيرة فناني 
بابل وموســيقييها وتعّلم منهم املزيد 
من املعارف وكان مبعية اساتذته الراحلني 
رشيد محمد علي , وصبري عوض , وعبد 
الرزاق محمد توفيق , و رشــيد جاســم 
الزبيدي في ســنوات خدمته العسكرية 
االلزامية انخرط فــي فرقة القوة اجلوية 
االنشــادية بفضل رعاية واهتمام الفنان 
الكبيــر فاروق هالل , ولــم يفلح الفنان 
الراحل عباس جميل فــي احلصول على 
مقعد دراســي في املوســيقى لظروف 
قاهرة , عمل في التجارة والكســب احلر 
من خالل مكتب تسجيالت أغانينا الذي 
متيز في حينها ...وبســبب وضعه اخلاص 
اضطر الى مغادرة وطنــه العراق واختار 
الســويد وطناً ثانياً له و مــازال يواصل 
الفن ابداعــاً مميزاً وأحلانــاً نالت التقدير 
والدهشة , .. في هذا اللقاء نحاول تقدمي 
صورة واضحة عن الفنان املتألق علي نور 
الدين ونشــاطاًته االبداعية. يقول علي 

نور الدين:
فــي اول حفل فني أســهم فيه قدمت 
طقطوقــة غنائية من تأليف الشــاعر 
احملاويلي هزت املســرح  الكبير محمــد 
الوطنــي واضطر حينها كبــار الفنانني 

الصعود لتهنئتــي كان في طليعتهم 
الفنان الراحل حقي الشــبلي والفنانني 
سامي السراج وسعدية الزيدي. وحقق 
اوبريت زغردي يا بالدي كلمات الشــاعر 
شــكر حاجم الصاحلي على املركز األول 
في العراق وتوالت االعمال التي ال تعد ...

ويقول الفنان علي نور الدين:
تأثرت فــي بداية حياتــي بالفنان فريد 
احلفناوي  احمد  الكمان  وعازف  االطرش 
ومن العراق غامن حداد و جميل بشــير، 
الراهن يضيف:  الزمــن  بأغان  رأيه  وعن 
توجــد أصــوات جميلة واحلــان معبرة 
لكنها اشبه باملكررة ايقاعياً , واعتمدت 
في معظمهــا على محــاكاة العيون 
اغنيــات صورية  الى  اآلذان وحتولــت  ال 
يتابعها املشاهد للتمتع بجمال اجساد 
املؤديات من الراقصات التعبيريات ..وهذا 
مما يؤسف له , ويفتخر انه اول من أسس 
تلفزيونياً محلياً فــي بابل بعد 2003 م 
, وعلى يديه تــدرب العديد من الكوادر 
التي تعمل االن في القنوات الفضائية .

وعــن حياته في املنفى يقــول علي نور 
الدين:

درست في أوروبا في اجلامعة االمريكية 
بكالوريوس علوم موســيقية , ودراسة 
حسني  الدكتور  بإشــراف  املاجســتير 
االنصاري , وفي السويد انشغلت بتعلم 

اهتماماتي  عــن  بعيداً  فكنــت  اللغة 
الفنية، اذ عملت مدرســاً للموسيقى 
لطالب اجلاليــة العراقية والســورية , 
وأسســت ســتوديو للصوت والصورة 
في بيتي الســويدي , وبدأت أوثق وأعيد 
القدمية بشكل جديد  العراقية  االغاني 
... وعن آخر نتاجاته اجلديدة يقول الفنان 

علي نور الدين:
انتهيت من تســجيل انشودتني كتبها 

الشاعر شكر حاجم الصاحلي هما :
ما نتراجع و »يــل فديت ابالدي«. وهناك 
وهما  االجنــاز  تنتظر  اعمــال جديــدة 
مشــاركة متواضعة في اســناد ودعم 
احلــراك الشــعبي في ســاحات العزة 
والتحرير العراقيــة ...... وفي ختام هذا 

اللقاء القصير :
البد مــن التنويه ان الفنــان علي نوري 
الدين رفض العمل في املنتديات الليلية 

واملطاعم 
إن علي نور الدين الفنان العراقي، الكردي 
العــراق متغنيا  مازال ينهل مــن حب 
بنخيله الســامق ونهريــه اخلالدين ... 
وما هذه االعمال املبدعة التي اجنزها إال 
أصالة عراقيته ومتســكه  الدليل على 
بجــذوره احلّلية .. فهنيئــاً للوطن بهذا 
املبدع الكبيــر والى مزيد من العطاءات 

الكبيرة في قادم األيام.

»أرملة وحيد القرن« مجموعة قصصية علي نور الدين.. فنان عراقي متألق 
جديدة للسوري إسالم أبو شكير

هكذا يجد الروائي هونر كريم، 
فرصة متاحة له من أجل إضافة 
أحداث كبيرة ومتشعبة، ترتبط 

بمبنى هذا النص، وأن الفضاء 
العام يتسع لكم كبير منها، إذا 
كانت تصب في نفس الرافد وال 

تحيد عن مساره، فننشغل بمحيط 
تلك االحداث، حيث نكون مع 

شهاب الدين الذي يحاول الحصول 
على الرقم الطيني، بعد أن عرف 

ذلك من أحد أعوانه، وكذلك 
نكون مع األستاذ أنور الذي تحول 
همه الوحيد عن كيفية الحصول 

على هذا الرقم، ونكون مع 
كامل وهو طالب في علم اآلثار 
يعد اطروحة تخرجه عن ملحمة 

)جلجامش( والتي يدخل هذا 
اللوح ضمن اهتمامه

متابعة الصباح الجديد: 

املتوسط  عن منشورات  صدرت حديثاً 
- إيطاليــا، مجموعة قصصية جديدة 
للكاتب الســوري إســالم أبو شكير، 
بعنــوان »أرملة وحيد القــرن«. حيُث 
يتَّضــُح أكثر اخلّط اإلبداعــي املُكّثف 
للكاتب في مجال الكتابة القصصية، 
بعــد خمــِس مجموعــاٍت قصصية 
أماَم  القارُئ نفَســُه  وروايتنْي، ليجــَد 
والتجريب  االشتغال  على  تتَِّكئ  جتربٍة 
الواعينْي، انطالقاً من حساسية عالية 
جتاَه »القصة« كصنٍف أدبي، تِقلُّ فيه 
األقالم اجلــادة. وتعمُل قلَّة من الكّتاب 
علــى احلفرِ عميقاً في آليــاِت تطويرِه 

أسلوباً ولغًة.
وما تنبني عليــه اجملموعة القصصية 
اجلديدة إلسالم أبو شكير، ال يخرُج عن 
هذا االشتغال، بأسلوٍب سرديٍّ ُمحكم، 
دون شــوائب، مع اعتمــادٍ واضٍح على 
ــرد، بدءاً ببناء  التنويع في تقنيات السَّ
األحداث وصوالً إلى نهاية القصة، لكن 
رة  ذلك، ال يعتمُد طريقًة جافَّة وُمسطَّ
فــي البناء، بقدر ما يصــُل إلى القارئ 
يريُد  التي  واألفكار  يتماهى  بأســلوٍب 
دة ومبعاٍن  الكاتب إيصالها، بطرٍق متعدِّ

إيحائيٍة مختلفة.
هناَك انحيازٌ كبيٌر للغرائبية والتجريد 
فــي قصص أبو شــكير، مــع امتزاِج 
وقائــع العالــم احلقيقي، بســوداويٍة 
ا  ليســت ادِّعاًء مجانياً في الكتابِة، إمنَّ
هي صفــة مالزمة للوجود اإلنســاني 
في احليــاة اليومية، تلــك احلياة التي 
ال تخلو مــن انهياراٍت كبــرى وجنون 
عظيــم وخراٍب طال كلَّ شــيء. نحُن 
هنا بصددِ كوكتيل من املشــاعر، بني 
اآلالم الراســخة واألحالم التي تصارُع 
لها الكاتُب أحياناً  من أجِل البقاء، يؤجِّ
بطريقٍة  لكنَّه،  أخرى،  أحياناً  ويُعدمها 
العَبثي املشــترك،  ما، يكتُب مصيرنا 
حتَّى وإن تباعــدت اجلغرافيات وحاولنا 
الزئبقي  التَّحايُل علــى لعبِة الزمــن 
املنفلت من بني أيدينــا، كزوِج األرملة 

الذي عاد بعد موتــِه، وحيَد قرٍن حزين، 
ليموت مرَّة ثانية. الكتاب جاء في 152 
 54 الوسط، وضمَّ  القطع  صفحة من 

قصة قصيرة.
من الكتاب:

الكتابة عن شيٍء  أّن  تعتقد صديقتي 
ما) خصوصاً إذا ما تكّرر األمر( قد تؤّدي 
بها ال إلى أن تكتسب صفاته وحسب، 
بــل رمّبا اســتيقظْت ذات يــوم لتجد 
الشــيء  هذا  أصبحْت  وقد  نفســها 

نفسه.. نفسه متاماً وكما هو.
تقول إّنها عايشــت هذه التجربة أكثر 
من مّرة. كتبت قّصًة عن سائق قطار، 
أّياٍم وهــي تخرج من  فالحظت بعــد 
املنزل إلى الشــارع أّنهــا كانت تنفث 
من فمها دخاناً أبيض. قلت لها إّن هذا 
الدخان هو مجّرد بخارٍ بتأثير برودة اجلّو، 
لكّنها رفضت هذا التفســير الساذج، 
مؤّكدًة أّنها كانت ســتقبل به لوال أّن 
الليل خصوصــاً، كانتا  عينيها، فــي 
تبرقــان كأضواء القطــار. معها حّق. 
الحظُت ذلــك بالفعل. يضاف إلى هذا 
أّنها كانت طيلة الوقت تشعر بارتفاع 

حرارة جسدها إلى حّد الغليان.

- ال.. ليســت حّمى.. أنــا متأّكدة من 
ذلك..

بقيت صديقتي قطاراً فترًة من الوقت، 
ثّم حتّولت إلى صّبارٍة بعد قّصٍة كتبْتها 
رعاة  عن  أمريكــيٍّ قدميٍ  بفيلٍم  متأّثرًة 
البقر. لم تعد تشرب املاء إاّل نادراً، كما 
أّن الزغب الناعم حــول فرجها أصبح 

قاسياً وخشناً كالشوك.. 
ثّم اســتيقظت ذات صبــاح فوجدت 
نفســها ســمكة. كان ذلــك بعد أن 
انتهــت من كتابة قّصٍة عن قبلٍة أولى 
لفتاٍة في العشرين من عمرها. ُسِئلْت 
والســمكة،  القبلة  بــن  العالقة  عن 

فأجابت:
- ال أعــرف بالضبط.. رمّبا ألّن فم الفتاة 
في القّصة كان يشــبه فم السمكة. 
أو ألّن الفتاة حلمت في الليلة نفسها 

بأّنها عالقٌة في شبكة.
أّما األعراض التــي تؤّكد أّنها أصبحت 
ســمكًة فكانت كثيرًة كما قالت. لم 
أصّدق شيئاً ممّا ذكرتْه باستثناء لزوجة 
جســدها التي بدت لي غيــر مألوفة. 
جلٌد ناعٌم وصقيل. وكان يلتمع كما لو 

أّنها خارجٌة لتّوها من البحر.

غالف الرواية

علي نور الدين
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د. علي شمخي 

هذه حلظات تاريخية في حياة الشعب العراقي 
ومحطة مفصلية يعيد الشعب العراقي فيها 
مراجعة مســيرته وتتم فيها إعادة ومراجعة 
جملموعة من املفاهيم والقيم التي شاع تداولها 

على مدى ستة عشر عاما ..
في هــذه اللحظات يقدم العراق دروســا لألمم 
احليــة في كيفيــة االصــرار والتحــدي على 
مواجهة االخطــار وفي كيفية تقــدمي قرابني 
التضحيات مــن اجل اســتعادة وطنه ..مالم 
تفلح فيه اجيال هرمــت من دون ان تقوى على 
وقبلت  وتعايشــت  الديكتاتوريــة  مواجهــة 
بنظام سياســي فاســد وتأملــت أن تنصلح 
االوضــاع بالصبــر واالنتظار  افلــح فيه جيل 
فتي وحطــم جدران اخلــوف واســوار احلزبية 
وحاصــر  احملاصصة الطائفية واســقطها في 
ايام مشهودة ..واسقط معها خارطة التوازنات 
التشــريعية والسياســية التي اريــد لها ان 
تلتف على رقاب الشعب  العراقي لتبقى هذه 
الطبقة السياسية أطول فترة ممكنة مشغولة 
باقتســام  الغنائم  من دون االلتفات ملا تعانيه 

املاليني في األنفاق املظلمة ..
اليوم هو صياغة منظومة اجتماعية  مايجري 
واخالقيــة تتم فيها  إعادة تشــكل ومراجعة 
ومنحرفــة  معوجــة  ملســارات  وتصحيــح 
اللصوص  يرغب  ودميقراطية مريضة وعرجاء ال 
والقتلة بتعديلهــا أو تصحيحها وفيما  بانت 
مالمــح انهيار نظام الفشــل فالبــد أن يدرك 
الفاشــلون املرعوبــون أن املعادلــة تغيرت وان 
ساحات التظاهر باتت العبا رئيسا في املشهد 
العراقــي ازاحت عن العــراق العبني دخالء ولم 
يعد من املمكن بوجودها فرض ارادات أو امالءات 

على الساحة السياسية  العراقية.
 نحــن اليوم على اعتاب انهيار منظومة أحزاب 
الفساد وانبثاق كتلة الشعب الكبرى العاصفة 
الهــادرة املدعومة بدماء الشــهداء وصرخات 
امللتاعني واملفجوعني شعارها األعلى ..ال خذالن 
للشهداء في دولة العراق اجلديد وال مكان فيها 

للفاسدين القتلة .
ولن ينسى الشــعب العراقي في هذه املرحلة 
املصيرية العناوين التي اتسقت مع هذا احلراك 
احلر ووقفــت ودعمت هذه احلركــة االصالحية 
الشــجاعة وفي الوقت نفسه فانه لن ينسى 
املتســلطني  اذناب  التي وجههــا  الطعنــات 
النتفاضة الشــباب العراقي ويخطئ من يظن 
أن رهط اجملرمني الذين ســفكوا الدماء وازهقوا 
االرواح البريئة هو مبنأى عن العقاب فقد باشرت 
منظمات قانونية في توثيق اجلرائم واالنتهاكات 
الدفاع  واعلن محامون وناشطون توكلهم في 
عن الضحايا واملظلومني  واستعادة احلقوق وفي 
كل األحــوال ان مثل هذه املبــادرات التطوعية 
تبعث مبدلوالت حية على أن العراق في صيرورة 

التغيير والتحرر.  

إعادة تشكل !

الفسادكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

عبد المجيد سويلم*

في منطقــة اإلقليم ثمة ما يســترعي 
إنه ضمــور وتصدع على  االنتباه اخلاص. 

طريق االنهيار.
األمر يتعلق بأيديولوجيا التمدد والتوسع 
األزمات وكذلك تغليف  ومشاريع تصدير 

املصالح الفئوية بأيديولوجية مفبركة.
لو بدأنا من إيران:

ماذا جند؟
في مرحلٍة ما بدت إيران وكأنها تســيطر 
علــى العراقـ  واحلقيقــة أنها كانت وما 
زالت تســيطر إلــى حد مــا ـ وكان لها 
نفوذ قوي في ســورية من خالل التحالف 
اإلســتراتيجي مع نظام األســد األب ثم 
االبن، وســيطرة غير مباشرة على لبنان 
من خالل »حزب اهلل« وقوته ودوره الكبير 

في السياسة اللبنانية.
في مرحلــة خلت، وهي ليســت مرحلة 
بعيــدة أو قدمية كانت إيــران تعد العدة 
الختراق إســتراتيجي يوصلهــا إلى مياه 
املتوســط عبر اخلط املمتــد بني طهران 

ومــروراً ببغداد فإلى ســورية ولبنان. في 
اســتخدام  اســتطاعت  املرحلة  تلــك 
أيديولوجيــا )الدفاع عن الشــيعة ومن 
واالهــم( أن تغلف املشــروع الفارســي 
جناحات  وحققــت  األيديولوجية،  بهــذه 
باهرة جعلت منها قوة إقليمية يحسب 
من  إســرائيل  مخاوف  وتثير  حســابها، 
جهة، وكذلك اخملاوف الكبيرة ملا يســمى 

»احملور السني املعتدل«.
وتشــكل مقابل هذا »الهالل« الشيعي، 
خصوصــاً بعد أن جتاوز هــذا الهالل خط 
السير نحو املتوسط وانحرف باجتاه اليمن، 
وبعد أن اتسع نطاق التمدد اإليراني نحو 
موانئ احلديدية وباب املندب، حلف مقابل 
قادته الواليات املتحدة واندرجت في إطاره 
بعض بلــدان اخلليج، وحاولــت الواليات 
املتحــدة بــكل قوتهــا أن حتصــل على 
موافقة »محور االعتدال الســني« على 
دخول إسرائيل في هذا احللف، واستثمار 
هذا »الدخول« اإلســرائيلي للوصول إلى 
حتالف إســتراتيجي جديد يتجاوز احلقوق 
الفلســطينية ويؤدي إلــى حالة تطبيع 
عربية إســرائيلية فــي مواجهة التمدد 

اإليراني.
مع اندالع الهّبات الشــعبية الكبيرة في 
لبنــان والعراق وفي إيران نفســها، على 
الرغم من اختالف أسبابها إال أن القاسم 
املشــترك األكبر هو دخول منطق التمدد 
والتوسع اإلقليمي إليران في أزمة عميقة.

والهّبات الثالث ليــس لها طابع طائفي، 
بل هــي ردة فعــل على الفســاد وعلى 
أيديولوجيــا الهيمنــة الطائفية، وعلى 
واملصالح  اخلاصــة،  املصالــح  تغليــف 
اخلصوص  وجــه  على  هنــا  الفارســية 
والتحديــد، بغــالف األيديولوجيا وغالف 
الثورة وأغطية مواجهة الشيطان األكبر 

واألصغر.
في إيــران تصدعت أيديولوجيا التوســع 
اإليراني، وفي اليمن بدأت مرحلة الضمور، 
أمــا في العــراق فقد انهــارت بالكامل، 
)أيديولوجيا  الواقع يقول: إنها  وفي لبنان 
املســاحة  والنفــوذ( تقع في  التوســع 

الفاصلة بني التصدع واالنهيار.
أما في تركيا فاألمر مختلف قليالً، لكنه ال 
يخرج عن نفس املسار، ففي عدة سنوات 
خلت كانت تركيا تعيش فترة ذهبية من 

التقــدم االقتصادي، وحققــت معدالت 
الكثير مــن مظاهر  قياســية في جتاوز 
التركي  البنيوية في االقتصاد  االختالالت 
الهش، واستطاع حزب العدالة والتنمية 
أن يحوز على ثقة الشعب التركي ودعمه 

وإسناده بصورة غير مسبوقة.
عندما انطلقت االحتجاجات الشــعبية 
في سورية للمطالبة باإلصالح والتغيير، 
بدأت تركيــا »بالتخطيط« لركوب موجة 
الثــورة الســورية، ودخلــت علــى خط 
عســكرتها وتبنت إدخال عشــرات آالف 
اإلقليم  القادمني مــن منطقة  املقاتلني 
اآلالف منهم،  بتســليح  وبدأت  والعالم، 
وباشــرت بالســيطرة علــى جماعــات 
كثيــرة وكبيرة منهم، اعتقــاداً منها أن 
النظام سينهار بســرعة، وأن تركيا هي 
الوريث »الشرعي« الســّني لسورية في 
ظل ضعــف البلدان العربيــة اخلليجية، 
وهشاشــة األوضاع في مصر بعد الثورة، 
وبدأت تركيا مسار اســتخدام الفصائل 
املسلحة »السنية« في مشروعها لوراثة 
»ســقوط« األنظمة العربية ليس فقط 
في ســورية وإمنا في مصر وليبيا وتونس 

مســتعينة باحلليف القطــري وأمواله، 
وبالتنســيق الكامل مع الغرب والواليات 
املتحدة على وجــه اخلصوص. حتى لو أن 
هذه الفصائل كانت »داعش« و«النصرة« 

وأخواتها.
بعد ســقوط نظام »اإلخوان« في مصر، 
وبعد أن استطاع النظام السوري الصمود 
والتماسك جّراء التدخل الروسي املباشر 
والكبير، انهــارت اخلطة التركية ودخلت 
البالد في أزمة اقتصادية غير مســبوقة، 
وبدأ الوضع الداخلي بالتصدع، ومت ابتداع 
»انقــالب« غولــن، وتوالــت التصدعات، 
كبيرة،  سياسية  خســارات  إلى  وحتولت 
ووصلت األمور إلى انهيــارات داخلية في 
مبنى احلزب وغــادرت القيادات التاريخية 
األردوغانية  وراثــة  احلــزب عــن طريــق 

املتداعية.
وهكــذا حتولت العثمانيــة اجلديدة التي 
حاول حزب العدالــة والتنمية في تركيا 
وبالدور  الســني  باالعتــدال  تغليفهــا 
»ألعداء  التصدي  في  لتركيا  »اإلسالمي« 
الدولة اإلســالمية« إلى مأزق أيديولوجي 
كبير، وتقلــص الدور التركــي وانكمش 

إلى حدود تســيير دوريات مشتركة حتت 
إشراف مباشر من الروس عليها.

انهار مشــروع التمدد التركي والهيمنة 
التركية على ســورية. متاماً كما انهارت 
أحالمها في الســيطرة على مصر، وهي 
تعمل اليوم جاهدة عبــر قطر وحكومة 
بأطراف  »للتشعلق«  ليبيا  »السراج« في 

بعض األثواب البالية في ليبيا.
حركة »حماس« نفســها وقعت في هذا 

املطب القاتل.
بدالً من رؤية الواقع، وبدالً من التراجع عن 
مأساة االنقالب، وبدالً من السياسات التي 
نّكلت بشــعبنا وأهلنا في القطاع، وبدالً 
الفلسطينية،  بالشــرعية  االحتماء  من 
والقبول بالشــراكة الوطنيــة ملواجهة 
األخطــار التــي تتهددنا جميعــاً، مُتعن 
احلركة في البحث عن صفقات مشبوهة 
مع االحتالل، واألميركيني بوساطة العّراب 
القطري أساســاً، لبناء مستشفيات من 
وراء الشعب ومن وراء الشرعية والفصائل 
الوطنية، والعمل على إقامة ميناء عائم، 
البحث عن مطار صغير، لتكريس  وحتى 
االنفصال ومن أجل تكريس الهيمنة على 

القطاع.
والغالف هو نفســه، والغطاء هو نفسه. 
األيديولوجيــة الدينية املســخرة خلدمة 

األهداف اخلاصة.
»مقاومة«  عن  وسنوات  لسنوات  احلديث 
لن تبقي ولن تذر، وعن »أسلحٍة« ستدمر 
إســرائيل وتبقيها حتــت طائلة القصف 
ملدة ســتة أشــهر متواصلــة، للوصول 
معها في النهاية إلقامة قاعدة عسكرية 
أميركية إسرائيلية داخل أراضي القطاع، 
وبإشراف مباشر من »املوساد« و«املارينز«. 

ويبدو أن احلبل على اجلّرار.
ومكشــوفة،  أصبحت مفضوحة  األمور 
وما زالت شــعارات »املقاومة« في أوجها، 
بأعلى  والتحريــر«  »العودة  بـــ  والتغني 
األصوات واجلوقات منتشرة في كل مكان.
هذا هــو زمــن انكشــاف األيديولوجيا، 
وافتضــاح أهدافها وبدايــات ومقدمات 
ضمورها وتصدعهــا وانهيارها. أما أفول 
زمن التوســع اإلســرائيلي فيحتاج إلى 

مقال خاص.

* عن جريدة االيام

األيديولوجيا: من الضمور إلى االنهيار

إياد أبو شقرا*
 

أعتزُّ جداً باقتنائي نســخًة من »الدليل 
الرسمي العراقي 1936«. 

في ذلــك العــراق، عــام 1936، ما كاَن 
التعايش والتســامح بحاجة إلى إثبات، 
مــع أنَّه مــا كان قد مرَّ على تأســيس 
الدولــة بحدودها )احلاليــة( عقدان من 

الزمن.
أنَّه كانت هناك حياة سياسية  صحيح 
قد تشــوبها مالمــح عشــائرية هنا، 
ومذهبية هناك، وطبقية فيما بينهما... 
لكنها ما كانت تكّبل حياة العراقيني، وال 
متّيز بينهم، وال ترهن احلكم للمرجعيات 
الدينية من مختلــف الطوائف. بل، مع 
اكتشــاف الثروة النفطية فــي البالد، 
كان بني أوائل الذيــن توّلوا حقيبة وزارة 
املالية املعلم ساسون حسقيل )يهودي( 
ويوســف رزق اهلل غنيمــة )مســيحي 
كلدانــي( ورســتم حيدر )شــيعي من 

مدينة بعلبك اللبنانية(!
ات  ذلك العراق أنهكته، فيما بعد، اخلضَّ

السياســية محلياً وإقليميــاً، منذ بدء 
ارتبــاط الهويــة العربيــة البازغة بعد 
عقود من احلكم العثماني باالنعكاسات 
والدولية  األوروبية  للصراعات  اإلقليمية 
أدَّى ما يوصف بـ»اتفاق  الكبرى. ومثلما 
ســايكس – بيكــو« دوره فــي تصفية 
التركــة العثمانية في الشــرق األدنى، 
أطلــق »إعــالن بلفور« شــرارة الصراع 
العربي – الصهيوني قبل تأســيس دولة 

إسرائيل.
وكمــا يعرف دارســو الشــأن العراقي، 
غروبا،  فريتز  األملاني  الدبلوماســي  كان 
ســفير أملانيا النازية في بغداد، ناشطاً 
في وجــه النفوذ البريطانــي الذي كان 
له ثقلــه ودوره احملوري في رســم حدود 
العراق احلديث. وســار نشاط غروبا في 
اجتاهني: األول دخــول أملانيا النازية على 
اخلط فــي قضية فلســطني، ودعم دور 
الضبــاط العراقيني الشــباب في بناء 
كتلة سياســية كان لهــا تأثيرها على 

احلكومات العراقية حتى 1941.
ومن ثم، تعزَّزَ النفوذ البريطاني أكثر بعد 
1945، لكنَّه أخذ يضعف شــيئاً فشيئاً 

مع إطالق واشــنطن سياســة األحالف 
الهادفة إلى تطويق االحتاد الســوفياتي، 
ومنهــا ما ُعرف بـ«حلــف بغداد«، الذي 
حتــوَّل إلى حلف »ســنتو« بعــد 1958 
وخــروج العراق اجلمهوري منه بدعم من 

موسكو والقاهرة الناصرية.
 ،1956 بعد  خالل اخلمســينات، وحتديداً 
ورثت واشــنطن وموســكو في العراق 
وعموم املنطقة »االستعمارين القدميني« 
البريطانــي والفرنســي. وداخل العراق 
بالذات، اســتعر الصراع بــني العروبيني 
البعثيني والناصريــني والقوميني العرب 
من ناحية، والشيوعيني من ناحية أخرى. 
ولم ينتِه إال بإسقاط عبد الكرمي قاسم 
بانقالب بعثي ذي وجــٍه قوميٍّ – ناصريٍّ 
ر  عام 1963. غير أنَّ ذلك »الوجه« لم يعمِّ
تولَّى البعثيــون، منفردين،  طويــالً... إذْ 
الســلطة فــي أعقاب االنقــالب على 
الرئيــس عبد الرحمن عــارف في يوليو 
)متوز( 1968. وكما نعلم اســتمرَّ حكم 
البعث حتى الغزو فاالحتالل األميركيني 

عام 2003.
في هــذه األثنــاء، انعكســت هيمنة 

البعثيني والقوميني ســلبياً على أجواء 
التعايــش اإلثنــي داخل العــراق. ولئن 
كانت محنة فلسطني قد أسهمت في 
– في معظم  العراقيــني  اليهود  إخراج 
األحيان على الرغم منهم – من املعادلة 
الوطنية، فــإنَّ األقلية الكردية الكبيرة، 
التي خرجت منها قيادات عراقية وطنية 
وحزبية  سياسية  وشخصيات  وفكرية، 
نافذة، أشعرها تشــّدد اخلطاب القومي 
بشــيء من التهميش. أضف إلى ذلك، 
أنَّ ثمة تيــاراً كردياً كان، منــذ البداية، 
يطمح ولــو بقوة الســالح إلى حتقيق 
»حلم قومي« ســواء عبر »عراق احتادي« 
)فيدرالــي( أو – إذا ســمحت الظــروف 
– دولــة كردية مســتقلة. وفي خضم 
و«الصراع  البــاردة«  »احلرب  اصطفافات 
عســيراً  كان  ما  اإلســرائيلي«  العربي 
متويل أي حرب داخلية في أي كيان عربي، 
فكيف إذا كان األمر يتعلق بأقلية كبيرة 
غيــر عربية تعيش في رقعــة مترابطة 
ثروتني  أرضها  وتضمُّ  متكاملة جغرافياً 

نفطية وسياحية متميزتني.
مــن جانــب آخــر، كانــت التحــّوالت 

التدريجية في دول اجلــوار، أيضاً، عامالً 
مؤثراً على السياسة العراقية. فـ«إيران 
– الشــاه« ابتزت احلكم العراقي طويالً، 
الراحل  الشــاه  اختار  عندما  وباألخص، 
اخلليج«،  »شــرطي  نفســه  َب  ينصِّ أْن 
ويغدو حليفاً للغرب... بينما كان احلكم 
على محور موسكو.  العراقي محسوباً 
ثم، بعد ســقوط الشــاه، جــاء حكم 
»املاللي« ليطلق اســتراتيجية »تصدير 
األنظمة  مســتهدفاً  ــرة  املدمِّ الثورة« 
العربية، ومفتعالً أزمة مذهبية - فتنوية 
- توســعّية... ما زالت نيرانها تأتي على 

األخضر واليابس.
أمــا ســوريا، فقد ســارت نظريــاً في 
خط مــوازٍ خلط »الشــقيق« العربي، إذ 
القومية  »واجهتهم«  البعثيون  أسقط 
والناصرية في انقــالب 1966، بعد فترة 
1963 جتربة  قصيرة من إسقاطهم عام 
»االنفصال« عن مصر. إال أنَّ بعثييها )أو 
»القيادة الُقطرية« في ســوريا( سرعان 
ما انتهجــوا خطاً مناوئــاً خلط »بعث 
بغــداد« )أي »القيادة القومية« للحزب(. 
وهنا، ثمة َمْن يقول إنَّ جزءاً أساسياً من 

التباعد بــني »البعثني« كان – إلى جانب 
التنافر الشــخصي - الــوالء الطائفي 
املذهبي، ذلــك أنَّه كان يُنظر إلى احلكم 
البعثــي العراقي على أنــه ذو أرجحيٍة 
للسّنة، في حني شــّكلت األقليات غير 
الســنّية – ومن ثــم األقليــة العلوية 

وحدها – حجر الرحى في نظام دمشق.
في أي حال، حتت حكــم »البعثني« صار 
عدوَّين سياسياً  »الشــقيقان«  البلدان 
لعقود. وشــهدت هذه العقــود وقوف 
دمشــق مع طهران اخلمينية ضد بغداد 
إبَّان احلرب العراقيــة – اإليرانية، وكذلك 
ضد بغداد في »حرب حترير الكويت« من 
يتحقق  لم  ولألسف،  العراقي.  االحتالل 
التقارب بني العاصمتني العربيتني إال بعد 
سقوطهما معاً حتت الهيمنة اإليرانية، 

بل ُقل »االحتالل الفعلي« اإليراني.
هذا »االحتالل« لــم يتوّقف عند العراق 
وسوريا، بل شــمل لبنان أيضاً. إذ توّلت 
إيران، عبر دمشــق، »أدجلة« قطاع كبير 
مــن الشــيعة اللبنانيني وجتييشــهم 
وتســليحهم بحّجة حترير جنوب لبنان، 
االنسحاب  بعد  حتى  الدعم،  واســتمر 

اإلسرائيلي )عام 2000( حتى اليوم.
غير أنَّ مارد الشعب الذي انتفض وُقِمع 
عام 2009 في إيــران، انتفض عام 2011 
في سوريا. ومجّدداً، قمعته إيران مباشرًة 
وبصورة غير مباشــرة عبر ميليشياتها 
الطائفية - مبا فيها ميليشيات لبنانية 
وعراقيــة - وبتواطؤ دولي أســهَم فيه 
االتفاق  الروســي علــى  الغربي  احلرص 

النووي مع نظام طهران.
وها هو هذا املارد الشــعبي ينتفض اآلن 
في العراق ولبنان فُيسقط حكومتيهما، 
ويفضــح حالة تبعية الحتــالل واقعي. 
وينتفض أيضاً في إيران ليثبت أنَّ نظام 
»تصدير الثــورة«، حتى ولو جنح مرحلياً، 
خســر حتى جاذبه املذهبي، وما عاد في 
جعبتــه إال القمع الدامــي... إال ثقافة 

املوت واملزيد منه.
انتصــار ثقافة  أمــام بواكير  اآلن  نحن 

احلياة، بعدما ثار املارد على القمقم!

* كاتــب صحافــّي ومحّلل سياســّي 
وباحث في الّتاريخ

عن الشرق األوسط

العراق.. عندما يثور المارد على القمقم



متابعة الصباح الجديد: 
تتعــرض امرأة أو فتــاة واحدة من بني 
كل ثالث نســاء إلى االعتداء اجلسدي 
أو اجلنســي خالل حياتهن، ويكون في 
معظم األحيان من طرف شريك احلياة.
 وسواء كان املنفذ شخصاً معروفاً )من 
األقرباء أو اجليران( أو غريباً عن الضحية، 
فاآلثار مدمرة نفسياً وجسدياً. وكثيراً 
ما يجبر اجملتمع الضحية على الصمت 

وهكذا يفلت املعتدي من العقاب.
وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف 
ضد املرأة، اختــارت هيئة األمم املتحدة 
للمــرأة موضوعاً عامــاً 2019 ليكون 
املســاواة  برتقالياً: جيل  العالم  »لّون 
ضد جرائــم االغتصــاب.« حيث يرمز 
اللــون البرتقالي إلى رؤية مســتقبل 
اجلسدية  االعتداءات  من  يخلو  مشرق 

واجلنسية والعنف ضد املرأة.
وفي كلمتها بهذه املناســبة في مقّر 
قالت  بنيويورك،  الدائــم  املتحدة  األمم 
األمني  بومزيلي مالمبو-نــوكا، وكيلة 
التنفيذية  واملديرة  املتحدة  لألمم  العام 
»إن  للمــرأة  املتحــدة  األمم  لهيئــة 
ومنعزال،  ليس فعاًل قصيراً  االغتصاب 
بل يدمر اجلسد وتظل أصداؤه تتردد في 
الذاكرة.« وقالــت إن نتائج االغتصاب 
تغيــر احلياة من دون أن يكون للمرأة أي 
اختيار، كأن يــؤدي للحمل أو اإلصابة 

مبرض منقول جنسياً.
 وأضافــت أن االغتصاب ميثل ســالحاً 
من أسلحة احلرب خالل النزاعات، لكن 
في غالبية الدول تكون املراهقات أشد 
عرضة خملاطر العنف اجلنسي من الزوج 
أو شــريك احلياة أو الصديق احلالي أو 
الســابق، »فاملنزل ال يُعــّد مكاناً آمناً 

للماليني من النساء والفتيات.«

العنف
بحســب إعالن القضــاء على العنف 
ضد املــرأة )1993( فــإن العنف هو أي 
فعل عنيف مدفــوع بعصبية اجلنس 
ويترتب عنــه، أو يرجح أن يترتب عليه، 
أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية 
اجلسمانية أو اجلنســية أو النفسية، 
مبا في ذلك التهديــد بأفعال من هذا 
القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي 
من احلرية، ســواء حدث ذلك في احلياة 

العامة أو اخلاصة. 
و يشــمل العنف: الضرب واإلســاءة 
وقتل  الزوجي  واالغتصاب  النفســية 
النســاء، إضافــة إلــى املضايقــات 
والتحــرش  واالغتصــاب  اجلنســية 
األطفال  اجلنســي علــى  واالعتــداء 
والزواج القسري والتحرش في الشوارع 
إليه  ويضاف  اإللكترونيــة،  واملالحقة 
االجتار بالبشــر والعبودية واالستغالل 
اجلنســي، إضافة إلى تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث وزواج األطفال.

عائق أمام املساواة
من جانبها، أوضحت ميليسا فليمنغ، 
وكيلة األمــني العــام إلدارة التواصل 
العاملي، أن العنف اجلنسي يقف عائقا 
املســاواة بني اجلنســني،  أمام حتقيق 
ودعت إلى القضاء على االغتصاب ليس 
فقط في أوقات احلــرب بل وفي أوقات 

الســلم أيضا، وأضافت »وقف العنف 
اجلنسي ضد املرأة أمر قريب إلى قلبي، 
فقــد عملت مع مفوضيــة الالجئني 
لعشر سنوات وأتذكر الالجئات الالتي 
أخبرنني قصصاً بشعة عن االغتصاب 
الذي يهدف إلى إهدار الكرامة وتدمير 
اجملتمعــات والعائالت.«أتذكر الالجئات 
الالئــي أخبرنني قصصاً بشــعة من 
االغتصــاب التــي تهدف إلــى إهدار 

الكرامة--مليسا فليمنغ
الدولي  اليوم  أن إحياء  وأكدت فليمنغ 
للقضاء على العنف ضــد املرأة يأتي 
هــذا العام حتت مظلــة حملة األمني 
»احتدوا  بعنــوان  املتحدة  لــألمم  العام 
إلنهــاء العنف ضد املــرأة بحلول عام 
زيادة  إلى  2030.« وهي حملة تهــدف 
التحــركات الدوليــة لرفع مســتوى 
الوعي ومضاعفة جهود التعبئة ونقل 

املعرفة واالبتكارات.

وميثل اليــوم أيضا انطــالق »16 يوما 
مــن النضــال« والتي ســتختتم في 
10 كانون األول/ديســمبر وهي حملة 
سنوية تبدأ من »اليوم الدولي للقضاء 
علــى العنف ضد املــرأة« وتنتهي في 
»اليوم العاملي حلقوق اإلنسان«، وبدأت 
هذه احلملة عام 1991 وتشمل دعوات 
ملنع والقضاء على العنف ضد النساء 

والفتيات.

أقل من %10 من الضحايا يطلنب 
املساعدة

ال يُبلغ عــن معظــم املغتصبني في 
جميع أنحاء العالم وال يُعاقب املعتدي 
في معظم احلاالت، وعلى وفق بومزيلي 
لهيئة  التنفيذية  املديرة  مالمبو-نوكا 
األمم املتحدة للمرأة، يتطلب تقدمي املرأة 
للبالغــات قدراً كبيرا من الشــجاعة 
اجلرمية،  معايشــة  وإعــادة  والصمود 

وأضافت أن البحوث تُظهر أن نســبة 
ضئيلــة للغاية مــن املراهقات الالتي 
يتعرضن للجنس القسري يسعني إلى 
احلصول على مســاعدة املتخصصني. 
»%10 مــن النســاء الالتــي طلــن 
للعنف  التعرض  أعقاب  في  املساعدة 

اتصلن بالشرطة.«
زيادة  أن  نوكا  السيدة مالمبو-  وأكدت 
املســاءلة هــي واحدة مــن اخلطوات 
التي ميكــن اتخاذها »جلعل  اإليجابية 
االغتصاب غير قانوني بصفة شاملة، 
إذ حتى اآلن أكثر من نصف البلدان في 
العالم ال متتلك قوانــني جتّرم صراحة 
االغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ 

الرضا.«
ديوان  رئيسة  ريبيرو فيوتي،  لويزا  ماريا 
األمني العــام، تتحدث فــي االحتفال 
الرســمي باليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد املرأة. أنيا جوسيك، رئيسة 

جمعية »أطفال احلرب املنسيون«، في 
البوسنة والهرســك )يسار(. بومزيلي 
التنفيذية لهيئة  مالمبو-نوكا، املديرة 
UN Photo/.)األمم املتحدة للمرأة )وسط

Evan Schneider
ديوان  رئيسة  ريبيرو فيوتي،  لويزا  ماريا 
األمني العــام، تتحدث فــي االحتفال 
الرســمي باليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد املرأة. أنيا جوسيك، رئيسة 
جمعية »أطفال احلرب املنسيون«، في 
البوسنة والهرســك )يسار(. بومزيلي 
التنفيذية لهيئة  مالمبو-نوكا، املديرة 

األمم املتحدة للمرأة )وسط(.
ديوان  رئيسة  ريبيرو،  لويزا  وقالت ماريا 
األمني العام، في كلمــة ألقتها نيابة 
عنــه، إن العنف اجلنســي هــو واحد 
من أكبر اجلرائم فــي العالم وأكثرها 
بشــاعة، ومينع املرأة من املشاركة في 
جميــع مجاالت اجملتمع مــا يؤثر على 

بهن ومبجتمعاتهن،  املتعلقة  القرارات 
وهو ما يُعّد عائقــاً أمام تنفيذ جدول 
أعمــال 2030 للتنميــة املســتدامة 
وخطة الطريق خللــق عالم أكثر رخاء 

وسلماً وأمناً.
أنه بحســب دراسة مت  إلى  وأشــارت 
إجراؤهــا قبل أربع ســنوات، فإن 41% 
فقط من الدول يوجد بها قوانني جتّرم 
صراحــة االغتصاب، »وهذا االنتشــار 
من اإلفــالت من العقــاب ضد نصف 
سكان العالم يرسل رسالة قوية وغير 

مقبولة حول قيمة حياة املرأة.«
وأضافــت ريبيــرو »ال ميكــن أن نقبل 
عاملــا يعاني فيه نصف الســكان من 
معاجلة  يجــب  والتهميش،  التمييــز 
أحــد االنتهاكات األوســع في العالم 
حلقــوق اإلنســان.« ودعــت إلى خلق 
الشــركاء  والعمل مع  البرامج  ودعم 
املؤسســاتية  اإلصالحات  تنفيذ  على 

والقانونيــة وتقدمي اخلدمات للنســاء 
والفتيــات. وأكــدت أن األمم املتحــدة 
في هــذا اليوم تقف ضــد االغتصاب 
والتحــرش اجلنســي والتعــدي وكل 

أشكال العنف ضد املرأة والفتاة.

شهادة مؤثرة من البوسنة
وروت الناشــطة آنيا جوسيك، رئيسة 
جمعيــة »أطفال احلروب املنســيون« 
من البوسنة، شهادتها وقد ولدت ألم 
تعّرضــت لالغتصاب فــي أثناء احلرب 
وعاشــت طــوال ســنني »موصومة 
بالعار« ألن اجملتمــع يلقي باللوم على 
الضحية في أغلــب األوقات على حد 
تعبيرها. وقالت آنيا إن األمهات يعانني 
ويعشــن طوال حياتهن بألم وحسرة 
بســبب جهل اجملتمع بعــد تعّرضهن 
لالغتصــاب وإجنابهــن األطفــال من 

مغتصبيهن.
وقالت آنيا »كنت طفلة ولم أكن أدرك 
ما يهمس به أفراد األسرة عن وضعنا. 
ولكن بفضل نضال أمي وصبرها فقد 
جنوت من قســوة مجتمــع ال يرحم.« 
إنها تبلغ 26 عاماً وهي على استعداد 
لقضاء 26 عاما أخرى للنضال من أجل 
حقوق الفتيــات، وأضافت أنها وعدت 
أمها بأن تعمل على جعل هذا العالم 
والفتيات كي ال  مكانا أفضل للنساء 
يعشــن التجربة نفسها، وكي يصبح 

اجملتمع أكثر تعاطفاً وتفهماً.
عن  ومدافعة  كناشــطة  آنيا  وتعمل 
رحم  املولوديــن من  األطفــال  حقوق 
احلرب كــي يحصلوا على التعليم من 
دون متييز أو االضطرار إلى طأطأة الرأس 
واحلياة بخجل »مثلما كان وضعي في 

وقت ما.«

1 من 4 فتيات يُغتصنب في نيجيريا
قالت شنييريه إيوه مديرة مبادرة »رفع 
اجلنســية  االعتداءات  بشــأن  الوعي 
وإعــادة تأهيــل الضحايــا« إن واحدة 
من بــني كل أربع فتيات فــي نيجيريا 
يتعّرضن لالغتصاب قبل بلوغ سن 18 
عاماً، أي أن ربع بنات نيجيريا يتعرضن 
لهذه اجلرمية في هذه السن الصغيرة.

ودعت إيوه إلى حشــد جهــود الدول 
علــى حتقيق  للعمــل معاً  والقــادة 
املســاواة بني اجلنســني واتخاذ جميع 
التدابيــر القانونية وغيرها لوقف هذه 

اجلرائم.
وأضافت »من خالل الدعم الذي نتلقاه 
من صندوق األمم املتحدة االســئتماني، 
فإننا نعمــل على حشــد القادة في 
جلــان حماية الطفــل لترويج األعراف 
وبناء  املراهقات  ومســاعدة  املناسبة 
قدراتهــن واملناصرة ضد العنف املبني 
على اجلنــس والنوع فــي اجملتمعات.« 
وأشــارت إلــى أن مثــل هــذا الدعم 
الصغيرة يساعد على  للمؤسســات 
حتقيق التغيير وزيــادة العمل واجلهود 

في مواجهة العنف.  
وأشــارت إلــى أهمية القضــاء على 
الثقافة الســائدة فــي معظم الدول 
واجملتمعــات وهي ثقافــة الصمت، إذ 
يبقــى موضوع االغتصــاب محظوراً 

ومحّرما.

متابعة الصباح الجديد: 
انطلقت األنشــطة حــول العالم 
العاملي للقضاء  باليــوم  لالحتفال 
علــى العنف ضد املرأة، بتدشــني 
حمــالت حقوقية وأمميــة للتوعية 
بالعنف ضد النســاء حول العالم. 
العاملي  باليوم  االحتفال  ويســتمر 
للقضاء على العنف ضد املرأة حتى 
العاشر من ديســمبر/كانون األول، 

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
واحُتفل العالم  بهذا اليوم ألول مرة 
في عام 1981، في أميريكا الالتينية 
بدعوة من مجموعات نســوية في 

كولومبيا.
وفــي عــام 1999، صدر قــرار من 
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحدة 
باعتبار 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
من كل عام يومــاً للتوعية بجميع 
أشــكال العنــف ضد املــرأة، من 
اغتصاب وعنف أســري وأي شكل 
مــن أشــكال الضرر اجلســدي أو 
النفســي الواقع على املــرأة. كما 
يشــمل ذلك جميع أشكال اإلكراه 
واإلجبار واملراقبة سواء داخل األسرة 

أو خارجها.
ويرجع اختيار يوم 25 نوفمبر/تشرين 
الثانــي إلى ذكرى مقتــل األخوات 
السياسيات  الناشــطات  ميرابال، 
جمهوريــة  فــي  والنســويات 

الدومينيكان، عام 1960.

ماذا وراء األخوات ميرابال
األخــوات ميرابال، أربع شــقيقات 
من جمهوريــة الدومينيكان، ولدن 
ألســرة متوســطة في بلدة أوجو 
دي آغوا الواقعة في وادي تشــيباو 
األخضر، حيث تنتشــر زراعة التبغ 

والقهوة.
قتل ثالث من الشقيقات األربع في 
مســاء 25 نوفمبر/تشــرين الثاني 
عام 1960، على يد رجال الديكتاتور 
أثناء عودتهن  فــي  تروخيو،  رفائيل 

مــن زيــارة أزواجهــن املعتقلــني 
السياسيني.

السيارة  تروخيو  رجال  واســتوقف 
التي كانت تقلهن في طريق العودة، 
أعادوا  ثم  السائق،  وقتلوا  وقتلوهن 
جثثهم إلى الســيارة ودفعوها من 

فوق أحد املنحدرات.

باتريا
 27 الكبــرى، ولدت في  هي األخت 
أكثر  وكانت   .1924 فبراير/شــباط 
األخوات التزاما بالتقاليد والتعاليم 
الدينية. تزوجت في ســن السابعة 
عشرة من بيدرو غونزاليز، وهو مزارع 

وناشط سياسي اعُتقل الحقا.
باتريا وبيــدرو وأبناءهما  إن  وقيــل 
القنابل  يصنعــون  كانــوا  الثالثة 
األلعــاب  باســتعمال  مكونــات 
النارية. كمــا انطلقت من بيتهم 
حركــة 14 يونيو/حزيران املناهضة 

حلكم الديكتاتور تروخيو.

بيلغيكا أديال
أو »ديــدي«، هي الناجيــة الوحيدة 
من الشــقيقات األربع )إذ لم تكن 
(. ولدت  معهن في الرحلة نفسها 
في األول من مــارس/أذار عام 1925، 
انخراطاً  الشــقيقات  أكثر  وكانت 

في العمل السياسي.
تزوجت مــن رجل أعمال محلي في 
عام 1948، وأجنبت ثالثة أبناء. وبعد 
مقتــل شــقيقاتها، حملت على 
عاتقها تربية وتنشئة أبنائهن، في 
ظل التضييق واحلصار على العائلة 

حتت نظام تروخيو.
كما أنها الوحيدة التي لم تسجن 
من الشــقيقات األربع. واحتفظت 
طوال حياتها ببقايا الســيارة التي 
ُقتلت فيها شقيقاتها أمام منزلها، 
حتى توفيت فــي األول من فبراير/

شباط 2014.
ويعدها    ،1927 مارس/أذار  في  ولدت 

البعــض هــي القيــادة الثوريــة 
14 يونيو/حزيران  احلقيقية حلركــة 
وأصبحت  تروخيو.  حلكم  املناهضة 
البالد  رمــزا للمقاومة في أنحــاء 
بســبب مواقفها اجلريئة وتعبيرها 

احلر عن آرائها السياسية.
الالتي  األخوات  أولى  مينيرفا  كانت 
انخرطن في مقاومة نظام تروخيو. 
وبدأت مقاومتها للنظام في ســن 
صغيــرة، فعند دعوة األســرة إلى 

الضياع  إحــدى  في  راقــص  حفل 
اململوكة لـــ تروخيو، رفضت تقربه 

منها وأهانته في احلفل.
بولعــه  معروفــا  تروخيــو  وكان 
بالفتيــات وتنظيم احلفالت النتقاء 
أكثرهــن جمــاال. وتســبب رفض 
في  لرغبتــه  االمتثــال  مينيرفــا 
والدها  اعُتقل  إذ  باألسرة،  التنكيل 
لفترة طويلة، ولم تشــفع له كل 
خطابــات االعتــذار التــي كتبها 

لتروخيو، وتوفي بعــد اإلفراج عنه 
احُتجزت  كمــا  قصيــرة.  بفتــرة 
الفنادق  أحــد  والدتهــا لفترة في 
للخضوع  مينيرفا  علــى  للضغط 

لرغبات تروخيو.
كبير  قدر  علــى  مينيرفا  وحصلت 
من التعليم مقارنة بشــقيقتيها 
األكبر، إذ درست احلقوق في جامعة 
سانتو دومينغو وتخرجت عام 1957. 
التضييق عليها  وكان أحد أشكال 

هو منعها مــن االلتحاق باجلامعة 
عام 1953، ثم عدم منحها ترخيص 
مزاولة مهنة احملاماة بعد تخرجها. 
وفي عام 1955، تزوجت مينيرفا من 
احملامــي مانيلو تافاريس غوســتو، 
وأجنبت ولدين همــا مينو ومانولو. 
وُقتل مانولــو بعد مقتلها بعامني، 
 14 أثناء إحدى معــارك حركة  في 

يونيو/حزيران 1962.

ماريا تيريزا
هي األخت الصغــرى، إذ ولدت في 
 .1935 األول عــام  أكتوبر/تشــرين 
وكان عمرها 25 عاماً عند مقتلها. 
درســت الهندســة الزراعيــة في 

جامعة سانتو دومينيغو.
وتزوجت من ليانــدرو غوزمان، وهو 
مهندس وأحد قادة حركة 14 يونيو/ 
حزيران. وأجنبت ابنــة واحدة تُدعى 

جاكلني.
وارتبطت ماريــا تيريزا بعالقة قوية 
مينيرفا، حتى  األكبر  بشــقيقتها 
أنهــا ُســجنت معهــا مرتني عام 
ماريا  مذكــرات  وكشــفت   .1960
تيريزا، التي ُعثر عليها بعد سنوات 
من مقتلها، عن إعجابها وتقديرها 
التي  مينيرفا،  لشقيقتها  الشديد 
النشــاط  كانت مثلها األعلى في 

السياسي ومقاومة نظام تروخيو.
الــذي خلفته  البالغ  األثــر  وبرغم 
حركــة  فــي  ميرابــال  األخــوات 
املقاومــة في الدومينيــكان، وفي 
أميريكا الالتينية بشــكل عام، إال 
أن ســيرتهن لم تظهر للعالم إال 
العاملي  باليوم  االحتفــال  بدء  بعد 

للقضاء على العنف ضد املرأة.

ما بعد قتل الشقيقات
كانت قتل األخــوات ميرابال مبنزلة 
شــرارة زادت من حدة الكفاح ضد 
نظام تروخيو. وبعد ستة أشهر من 
اغتيالهن، ُقتل تروخيو على يد قادة 

من اجليش.
وأُلقي القبــض على قتلة األخوات 
للمحاكمة،  وخضعــوا  ميرابــال 
لكنهــم هربوا من الســجن عام 

1965 بعد اندالع احلرب األهلية.
فــي  تــذكاري  نًصــب  وتغيــر 
الدومينيكان من االحتفاء بـ تروخيو 
إلى تخليد ذكــرى األخوات ميرابال، 
الالتي أصبحن مثال أعلى ملشاركة 
النســاء في العمل السياسي في 

أميريكا الالتينية بأسرها.

املرأة في أرقام
وبحســب إحصائيــات األمم املتحدة، 
تتعرض امرأة من بني كل ثالث نســاء 
حــول العالم ألحد أشــكال العنف 
اجلسدي أو اجلنســي، وعادة ما يكون 
على يد شريكها. كما أن 52 في املئة 
فقط من النساء حول العالم لديهن 
حرية اتخاذ القرارت اخلاصة بالصحة 

اجلنسية واإلجنابية.

71 في املئة من النساء ضحايا 
اإلجتار في بالبشر حول العالم 

2017، كشــفت إحصائية  وفي عام 
أخرى أن نصف النســاء الالتي يقتلن 
حول العالم هن ضحايا شريكهن أو 
أحد أفــراد العائلة، مقابل رجل واحد 
من بني عشرين رجال يقتل في ظروف 
مشابهة. وعربياً، تتعرض 37 في املئة 
من النساء ألحد أشــكال العنف أو 
أكثر في حياتها. وثمة مؤشرات على 

أن النسبة قد تكون أكبر من ذلك.
وتعرضــت 133 مليــون امــرأة حول 
العالم لعملية اخلتان، والنســبة في 
مصر هي األعلى عاملياً، إذ تخضع 92 
فــي املئة من املصريــات للختان بني 

سن 15 و49 عاماً.
وتتــزوج 14 فــي املئة مــن الفتيات 
الثامنة عشرة.  العربيات حتت ســن 
700 مليون  ويبلغ عدد الزوجات عاملياً 

فتاة.

 ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي

جريمة القتل التي دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

في اليوم العالمي  للقضاء على العنف ضد المرأة 

باتريا ومينيرفا وماريا تيريزا قتلن عام 1960 على يد رجال الدكتاتور رفائيل تروخيو

حصلت مينيرفا على قدر كبير من التعليم مقارنة 
بشقيقتيها األكبر، إذ درست الحقوق في جامعة سانتو 
دومينغو وتخرجت عام 1957. وكان أحد أشكال التضييق 

عليها هو منعها من االلتحاق بالجامعة عام 1953، 
ثم عدم منحها ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بعد 

تخرجها. وفي عام 1955

بحسب إعالن القضاء على العنف ضد المرأة )1993( فإن العنف هو أي فعل عنيف 
مدفوع بعصبية الجنس ويترتب عنه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة 
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال 

من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في 
الحياة العامة أو الخاصة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اليمن  امام  برغم تعادله أمــس 
الوطني  منتخبنــا  فأن  ســلبا، 
لترتيــب  بصدارتــه  احتفــظ 
اجملموعــة األولــى فــي بطولة 
خليجي 24 برصيد 7 نقاط، تاركا 
القطري  للمنتخب  الثاني  املركز 
الــذي فــاز امس على  املضيف 
أهداف  باربعة  اإلماراتــي  نظيره 
مقابــل هدفني ليرفــع العنابي 
رصيده إلــى 6 نقاط، فيما جتمد 
النقطة  عنــد  اإلمــارات  رصيد 
الثالثة، واليمن باملركز الرابع وله 

نقطة واحدة.
املنتخــب الوطنــي وشــقيقه 
القطــري تأهال إلــى دور نصف 
النهائي للبطولة الذي ســيقام 
يوم اخلميس املقبل، اذ ســيلعب 
منتخبنا متصدر اجملموعة االولى 
في نصف النهائي امام املنتخب 
البحرينــي،      ثانــي اجملموعــة 
اخلامس  الســاعة  فــي  الثانية 
والنصف مســاء يــوم اخلميس 
املقبل في استاد جاسم بن حمد 
بنادي الســد. في حــني يلتقي 
قطر ثانــي اجملموعة األولى، امام 
متصدر  الســعودي،  املنتخــب 
اجملموعــة الثانية في الســاعة 
الثامنة من مســاء اليــوم ذاته 
الوكرة..  بنادي  اجلنوب  استاد  في 
خلليجي  النهائيــة  املبــاراة  اما 
24 فتقام يــوم األحد املقبل في 

استاد خليفة الدولي. 
الثانية  اجملموعة  مباريات  وكانت 
أمس، اسفرتا عن فوز السعودية 
على سلطنة عمان بثالثة أهداف 
مقابل هــدف واحــد، والبحرين 
علــى الكويــت باربعــة أهداف 

مقابل هدفني، وبذلك السعودية 
6 نقاط،  يقف متصــدرا برصيد 
ثم البحرين وله 4 نقاط متفوقا 
بفارق  عمــان  ســلطنة  علــى 
االخير  باملركز  والكويت  األهداف، 

وله 3 نقاط.
سريتشكو  السلوفيني  وأوضح 
منتخبنــا  مــدرب  كاتانيتــش 
املنتخب  مواجهــة  أن  الوطني، 
اليمني لم تكن ســهلة وأن أداء 
الفريــق تأثر بحالــة الطرد منذ 
بداية املباراة.. وقال كاتانيتش في 
املؤمتر الصحفي بعد املباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي: »برغم 
أن املباراة ليســت بذات األهمية 
التأهــل لكن  بعــد أن ضمنــا 
املباراة لم تكن سهلة بعد حالة 
الطرد منــذ بداية املباراة، حاولنا 
تصحيح املسار للفريق من خالل 
توازن  على  للحفــاظ  التبديالت 

الفريق«.
وبني أن انخفــاض اجلانب البدني 
القلق في  تثيــر  للفريــق حالة 
مضيفــا:  املقبلــة،  املباريــات 
علينا  ُفــرض  اللعب  »أســلوب 
تأثرت  التبديالت كانت قد  وحتى 
برغم أننا حاولنا الزج مبهاجم ثان 
وال ننســى أن املنتخب العراقي 
الشــبابية  بالتشــكيلة  لعب 
ولعبنــا املبــاراة بنقــص عددي 
وبالتالــي أنا ســعيد بالنتيجة 

برغم ظروفها كانت صعبة«.
ورفض مدرب العراق التعليق على 
قرار البطاقــة احلمراء ألنه لم ير 
احلالة بوضــوح، مؤكدا أن املباراة 
لم تكــن تســتوجب مثل هذه 
القرارات كونها محســومة قبل 
انطالقها فريق متأهل وآخر غادر 
التركيز  »علينا  البطولة.وتابــع: 
نصف  في  املقبلة  املبــاراة  على 

األهم،  ألنهــا  البطولة  نهائــي 
وعلينا أن نحافظ على حظوظنا 

في بلوغ املباراة النهائية«.
من جانبه، أكــد مدرب املنتخب 
اليمني سامي النعاش أنه مقتنع 
مضيفا  العراق  أمام  فريقه  بأداء 
أنــه ســعيد بحصــد النقطة 
الوحيدة لهم في البطولة.. وقال 
النعاش في املؤمتر الصحفي بعد 
واحلارس  اجلدد  الالعبني  إن  املباراة 
شــكلوا إضافة قوية للمنتخب 
في مباراة أمس أمام العراق، الفتا 
إلى أن فريقــه كان يتطور وازداد 
ثقة مع توالــي اللقاءات.وأوضح 
أن أداء منتخــب اليمن تطور من 
مباراة إلى أخرى برغم اخلســارة 

الكبيرة بسداسية أمام قطر.
بطولة  فــي  »املباريات  وأشــار: 
وخضنــا  مختلفــة،  اخلليــج 
 3 ولدينــا  قويــة  مواجهــات 
التصفيــات  فــي  مواجهــات 
املزدوجة ونسعى لتحقيق نتائج 
بحاجة  »املنتخب  طيبة«.وختم: 
إلــى إعــداد متميز والشــك أن 
الفريق استفاد من املشاركة في 

بطولة اخلليج«.
واختارت اللجنة املنظمة للمباراة 
التــي جمعت منتخبــي العراق 
عبد  األخير  مهاجــم  واليمــن، 
الواسع املطري رجال ملباراة فريقه 
الرافدين في اجلولة  أمام أســود 
الثالثة من بطولــة خليجي 24 
فــي الدوحة.وجاء اختيار الالعب 
عبد الواســع املطــري للجهود 
الكبيرة التــي بذلها في املباراة، 
بعد  ألغــي  هدفا  ســجل  كما 
الفيديو.ويعد  تقنية  إلى  العودة 
املطري مصــدرا حيويا لهجمات 
املنتخــب اليمني وأزعج دفاعات 

العراق طوال دقائق املباراة.

الوطني يواجه البحرين في نصف نهائي خليجي 24 .. الخميس 
إسماعيل زاير*قطر يلتقي السعودية

برشلونة امام موسم 
حرج برغم الفوز

مع ان فوز نادي برشــلونة على غرميه منافســه 
اللدود أتليتكو مدريــد بهدف يتيم في الدقائق 
اخلمس االخيرة مساء امس االول شكل ضمانة 
مقبولة لرفاق ميسي للبقاء في مقدمة الدوري 
االســباني » الليغــا »، اال ان املراقب املتخصص 
سيشــعر بالوضع العســير للنادي الكتالوني 
الذي يصارع منذ اســابيع مــن اجل ان يعبر عن 
تــوازن ومتيز علــى الصعيد احمللــي . فلم يكن 
اتليتكو مدريد لقمة ســائغة او منافساً هيناً 
لبرشلونة طيلة املباراة ولوال تفاني حامي هدف 
برشــلونة اندريه تير شتيغن خلرج اتليتكو بفوز 

مقنع. 
واحلقيقــة ان املبــاراة بني اتليتكو وبرشــلونة 
تعكــس الطبيعة احلرجة للوضــع العام لفرق 
إســبانيا التي غابت خالل السنوات املاضيةعن 
منصات التتويج العامليــة . وهذه ميزة ال تنفرد 
بها إســبانيا وحدها بل ميكن اقول انها ســمة 
تغطي اغلب الســاحات الكروية في منافسات 
البريطاني  الكــروي  فالوضع  األوروبيــة.  الكرة 
واألملانــي واإليطالي والفرنســي يعكس تذبذباً 
في املستوى على صعيد الفرق الكبرى يتجسد 
فــي تصاعد وتنــازل مواقع الفرق الشــهيرة . 
اما في إســبانيا فاملنافســة بني فرق املقدمة 
وبينهــا الفريقني املعنيني، تعبر عن هذا التقلب 
والتذبذب . ففي بريطانيا يترنح فريق مانشستر 
يونايتد ومانشستر ســيتي وتشيلي إلى قريب 
فيما تتصاعد اسهم ليستر سيتي وغيره . ورمبا 
يبقى ليفربــول بطل أوروبا اســتثناًء عن بقية 

الفرق اإلجنليزية . 
وفي أملانيا عانى فريق بايرن ميونيخ من املشكلة 
نفســها وكذلك منافســه األقرب بوروســيا 
دورمتوند الذي لم ينعم بســعادة الفوز املألوف 
خالل االعــوام املاضيــة . األمر ذاتــه مع بقية 
الــدول األوروبية . والذي يتابع اســباب الظاهرة 
احلاليــة جتد الى جانبها ظاهرة اخرى تتجســد 
في برشــلونة وأتليتكــو مدريد وهــي ظاهرة 
تاهفت املســتويات الكروية لالعبني كبار كانوا 
حتــى العام املاضي ابرز مجموعــة متميزة في 
نخبــة الالعبني في الدرجة األولى . هكذا تخلى 
برشلونة عن كوتينيو البرازيلي وانتخب غريزمان 
كبديــل عنه . ولكن غريزمان ظهــر باهتاً وغير 
منسجم مع بقية رفاقه طيلة املرحلة السابقة 
وخاصة مع زميله الكبير ليونيل ميســي الذي 
يعد االنســجام معه مفتاح املســتقبل لكل 

العب جديد في صفوف برشلونة . 
وفي مبــاراة أول من امس اخفق الكتالونيني في 
هز شباك جان اوبالك حامي هدف اتليتكو مدريد 
الذي ذاد عــن عرينه بقوة ملموســة وظاهرة . 
ويحسب لنظيره األملاني الفض الكبير ايضاً في 
اعاقة مهاجمي الفريق املنافس عن التسجيل. 

وشــكلت هزميــة تليتكو نكســة مؤملة ألنها 
افضت إلى تراجع الفريق إلى املرتبة اخلامســة 
في جــدول الترتيب بعد ان كان ميني النفس في 
البقاء جوار رسال مدريد وبرشلونة . ال سيما وان 
املنافسني االخرين في الدوري اإلسباني ال يقلون 

جسارة وقوة عن فريقي املقدمة.
واظهرت احوال الفرق اإلســبانية ان العودة إلى 
املراتب العليا امر عسير للغاية هذا العام بعد ان 
اتخمت بالعبني كبار بشكل شبه شامل خالل 
موسم اإلســتقطابات . وهذا يشمل برشلومة 
وريــال مدريد ايضاً . لهذا فعلى برشــلونة ان ال 
يركن إلــى الراحة او تقل يقظتــه ويعمل على 
جتاوز الفــرق املقبلــة بجدية كبيــرة ويتجنب 

اإلصابات القاتلة لالعبيه كما هو االمر اليوم.

* رئيس التحرير

جانب من مباراة أمس بني منتخبنا الوطني واليمن »عدسة: محمد العزاوي«

10:30 مساًء
11:15 مساًء

مفكرة اليوم

كريستال ـ بورنموث 
بيرنلي ـ مان سيتي 

الدوري اإلنجليزي

الدوحة ـ وكاالت:
احمــد  العاملــي  النحــات  زار 
منتخبنــا  بعثــة  البحرانــي، 
الوطني املشــارك فــي بطولة 
خليجــي 24 واملقامة حاليا في 
الدوحــة وكان في اســتقباله 
الوفــد علي اآلســدي  رئيــس 

ويحيى كرمي عضو احتاد الكرة.
تكرمي  الزيارة  هامش  على  وجرى 
العراقي  البحراني بــدرع االحتاد 
وتقديراً  تثمينــاً  القــدم  لكرة 
والفعــال في  الكبيــر  لــدوره 
اثراء الفن العاملــي بالكثير من 
االعمال والتــي أهمها تصميم 
اجلديد  اخلليج  بطولــة  "كأس" 
والذي يعتبر مــن اكثر االعمال 

جناحاً".
وقال رئيس الوفد علي االســدي 
في بيان الحتاد الكرة، ان "النحات 
البحراني يعتبر  العاملي احمــد 

مثاالً حياً لقيمة وجناح االنسان 
والــذي يعكس منوذجاً  العراقي 
نفتخــر به الســيما ان أعماله 
وصلت الــى العاملية بســرعة 
كبيرة جعلت منه واحد من اهم 

النحاتني في عصرنا احلديث".
"البحراني  ان  االســدي  واضاف 

الــدوري  درع  تبــرع بتصميــم 
العراقــي باالضافــة الى كاس 
خــاص للمســابقة الثانية وان 
تنــم عن أصالة  االلتفاتة  هذه 
هذا االنسان العراقي الذي كرس 
فنه من اجل رفع اســم العراق 

في اخلارج".

بغداد ـ الصباح الجديد:
امانة  لنادي  االدارية  الهيئة  اتفقت 
بغــداد، أمس، مع هاشــم خميس 
كمدرب حلــراس املرمى.وقال مصدر 

فــي ادارة نادي امانة بغــداد انه »مت 
تسمية هاشم خميس مدربا حلراس 
مرمى الفريق لهذا املوسم«.واضاف 
ان »تسمية الفريق جاء بعد اعتذار 

احمد جاســم من االستمرارية مع 
الفريق ألســباب شخصية«.. يذكر 
ان نادي أمانة بغــداد يقوده املدرب 
عصام حمد، يساعده وسام طالب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الشــباب والرياضة، 
تســمية  اطالق  ريــاض،  احمد 
»ملعب الشــهداء« على ملعب 
احلبيبية شرقي العاصمة بغداد.
ومن املقرر ان يكــون امللعب من 
أهم املالعــب احلديثة مبواصفات 
دولية، ويتسع لـ 30 ألف متفرج 
وهو مــن تنفيذ شــركة »آرتال 

كلوبال« التركية.

صفحته  عبــر  ريــاض  ونشــر 
الرســمية على »فيسبوك«، أن 
تقرر  الــوزارة  في  الــرأي  »هيئة 
اطالق اســم ملعب الشــهداء 
علــى امللعــب فــي احلبيبيــة 
استعدادا لالفتتاح قريبا ان شاء 

اهلل«.
ان »التســمية جاءت،  واضــاف 
اســتجابة للمناشدات الكثيرة 
التي وصلتني وتخليدا للمالحم 

التي ســطرت من قبل شــبابنا 
إلعادة رسم اخلارطة السياسية 
العراقيــة وجــزء مــن رد الدين 
ساحات  في  سالت  التي  للدماء 
احلر..  الصــوت  ومنابر  التغييــر 
الرحمة لشهداء احلرية وشهداء 

العراق«.
ومن املقرر ان يتم افتتاح امللعب 
او مطلع  نهاية العــام احلالــي 

العام املقبل كأقصى تقدير.

مدريد ـ وكاالت:
ليونيل  االرجنتيني  النجم  منح 
ثالث  برشــلونة  فريقه  ميسي 
نقــاط ثمينة عندمــا عاد من 
متروبوليتانو«  »وانــدا  ملعــب 
اخلاص بنادي اتلتيكو مدريد بفوز 
املباراة  هدف  بتســجيله  ثمني 
الوحيد قبل نهايتها بأربع دقائق 
ليحافــظ فريقه علــى صدارة 

الترتيب.
وميلــك برشــلونة 31 نقطــة 
متفوقا بفارق االهداف عن غرميه 
الفائز  ريال مدريــد  التقليــدي 
علــى االفيــس 2-1 ، فــي حني 
تراجع اتلتيكو مدريد الى املركز 

السادس مع 25 نقطة.
وجها  اللدودان  الغرميان  ويلتقي 
 18 لوجه في الكالســيكو في 
من الشــهر احلالي على ملعب 

الفريــق  نو.واســتمر  كامــب 
عقدة  تشكيلة  في  الكاتالوني 
االســبانية  العاصمة  لفريــق 
الفوز  في  اتلتيكو فشــل  كون 

على ضيفه للمباراة التاســعة 
عشــرة تواليا في الدوري احمللي 
ان تغلب عليه في  وحتديدا منذ 

14 شباط عام 2010.

روما ـ وكاالت:
فشــلت إدارة نــادي أي ســي ميالن 
مع  إلتفاق  التوصــل  فــي  اإليطالي 
املهاجم الســويدي اخملضــرم زالتان 
إلى  مبوجبه  ينتقــل  إبراهيموفيتش 
صفــوف الفريق مع بدايــة النصف 

الثاني من منافسات املوسم اجلاري.
وكشــفت صحيفــة »الغازيتا ديلو 
ســبورت« اإليطالية بأن هناك خالفاً 
مالياً بني النادي والالعب تســبب في 
عرقلــة التوصل إلى اتفــاق مرضي 
بني الطرفني، في انتظار ما سيسفر 
عنه االجتماع الذي سيجمعهما في 

غضون االيام القليلة القادمة.
وقدمــت إدارة النــادي اإليطالي إلى 
اخملضرم الســويدي عقــداً ميتد حتى 

2020 مقابل  شــهر حزيران من عام 
ســتة ماليني يورو ، فــي حني يطلب 
الالعب احلصول علــى 9 ماليني يورو 
لنفــس املــدة. هــذا وينقضي عقد 
إبراهيموفيتش مع نادي لوس أجنلوس 
القادم  الشهر  األميركي  غالكســي 
، مما يجعله حراً مــن أي التزام ، وهو 
ما حفز إدارة ميالن على اســتقطابه 
، ألنها ترى فيه الالعــب القادر على 
تقدمي اإلضافة الفنية الالزمة للفريق 
، خاصة ان التشكيلة احلالية يطغى 
عليها عنصر الالعبني الشباب الذين 
يحتاجــون الــى خبرة »الســلطان 

السويدي«.

درع دوري الكرة الممتاز ببصمات نحات عالمي

هاشم خميس مدربا لحراس مرمى امانة بغداد

اطالق تسمية »الشهداء« على ملعب الحبيبية

ميسي »الرائع« يمنح 
برشلونة الفوز على أتلتيكو 

خالف مالي يؤجل االتفاق بين إدارة
 ميالن و زالتان إبراهيموفيتش

البحراني واالسدي

ميسي

إبراهيموفيتش
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جمال جصاني

غرائبية املشــهد العراقي شــرعت األبــواب امام كل 
الشــعارات واخلطابــات كي جتد لها موقعا ومســاحة 
تأثيــر على تضاريــس هذا الوطــن املســتباح، ومنها 
الشــعار املركزي ملا يعرف بـ "ربيع العرب" أي )الشــعب 
يريد اســقاط النظام( والذي جاء فــي مواجهة أنظمة 
استبدادية بسطت هيمنتها املطلقة لعدة عقود على 
تلــك البلدان ) مصر وســوريا وليبيا واليمــن...( وبغض 
النظر عما متخضت عنه تلك التجارب في نهاية املطاف؛ 
فان استنســاخ ذلك الشــعار ونقله الى عــراق ما بعد 
زوال النظــام املباد، يعكس حجــم املتاهة التي نتخبط 
وســطها )افراداً وجماعات(. كل من يتابع بدقة وحرص 
ما جرى بعد استئصال املشــرط اخلارجي للنظام املباد، 
لن يحتاج الى ذكاء خاص كي يتعرف الى حجم الفشل 
والعجز الذي رافقنا في مهمة بناء نظام سياسي جديد. 
ما نضح عما يفترض انها مرحلــة للعدالة االنتقالية، 
ال تتحمله الطبقة السياســية الفاشــلة والفاسدة 
وحدها، بل هو يســتند الى احتياطات هائلة من اخلراب 
املادي والبشــري والقيمي، والى قيم وتقاليد واســلوب 
النتــاج اخليرات املاديــة وتراكمها وتوزيعهــا، وغير ذلك 
الكثير من ثوابت الدمار الشــامل، تقف خلف كل هذا 
الكم الهائل الهزائم والدقــات التي اصبحت جزء من 

فولكلورنا الوطني.
قبل ان جتتروا الشعار الذي اشرنا اليه، امتلكوا نظاماً ما، 
ثم مهدوا بعد ذلك السقاطه، فاملوجود حالياً ال شبيه له 
في قاموس االنظمة السياسية، فسدنته أنفسهم من 
ممثلي "الهويات القاتلة" وما يعرف دستورياً بـ )املكونات( 
واحلريصون على تلقف حصصهم احلكومية، ال يخفون 
انشطتهم العلنية والسرية في العداء لهذا "النظام" 
الــذي أوجدوه حتت املظلــة الفضفاضة للمحاصصة و 
"الشــراكة الوطنية". كيان تلفيقي لكنه لم يوجد عن 
عبث، فهو يعكس في بنيته ووظائفه ما ورثناه من حطام 
أبشــع جتربة توتاليتارية عرفها تاريخ املنطقة احلديث. 
لقد كشــفت االحتجاجات االخيرة عما تضمره غالبية 
الكتل التي نهشــت واعادت نهــش "الغنيمة االزلية" 
طــوال أربع دورات انتخابية مت فيها اعادة تدوير غنائمهم 
من ماراثونات ذلــك "النظام" املأكول واملذموم. الصيغة 
السياســية املوجودة حالياً هي في حقيقة االمر، متثل 
بفجاجتها وهشاشتها واقع حال هذا اجملتمع وامكاناته 
الفعلية ال املنتفخة في هلوســات االفندية، وقد وجدت 
اساسا كنوع من البديل عن سيناريوهات احلرب االهلية 
والتي شهدنا آخر جتســيد لها بظهور داعش واحتالها 

ألكثر من ثلث االراضي العراقية.
مشكلتنا مع "النظام السياسي" ليست جديدة، فهي 
متتد بجذورهــا الى حلظة والدة العراق احلديث )في العام 
1921(، حيث فشــلنا في الوصول الــى عقد اجتماعي 
وسياسي يؤســس لنظام يضع حد لصوالت العراقيني 
ضد بعضهــم البعض اآلخر. هذا اخللــل البنيوي الذي 
أكدته االحتجاجــات االخيرة، ونوع اخليارات املقدمة من 
جميع االطراف )احلكومية والشــعبية( والتي ال تخرج 
عن كونها نوعا من الهروب في مواجهة عللها الفعلية 
)االقتصاديــة والقيمية(، املمتدة الــى تفاصيل حياتنا 
)افرادا وجماعات( تشير الى حجم اغترابنا عن مواجهة 
حتدي بنــاء الدولة الوطنيــة بتشــريعاتها ومدوناتها 
ومؤسســاتها احلديثة. ان عقلية "حرق املراحل" والقفز 
على ما ينتظرنا من مشــوار مرير على هذا الطريق، لن 
تلحق بهذا امللف االشــد أهمية في حياة البلدان واالمم 
ســوى املزيد من املتاهة والضياع. ومن سوء حظنا اننا 
ابتلينا بطفح من وســائل االعام وحطام من العاملني 
في مجال السياســة والثقافة والفكــر، بعيدون كل 
البعد عن الوظائــف التي وجدت مــن اجلها مهنهم 
احليوية، مما ضاعف من عتمة وغرائبية املشهد امللتبس 

اصاً... 

ومضــة

اسقاط ما لم يوجد بعد..!

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي واقعة طريفة شــهدتها أحد 
الشرطة  ألقت  املكســيكية  املدن 
القبض على حمار وأودعته السجن 
بعد أن فر من مالكه وتسبب بأضرار 

في ممتلكات خاصة.
وكان احلمار قد هــرب في مدينة 

تشــياباس  بوالية  كوميتــان 
أضرارا  وأحدث  املكسيكية 

ببعــض املمتلــكات مما 

أدى إلى اســتدعاء الشــرطة التي 
بدورهــا  "ألقــت 
عليه"  القبــض 
عناصر  واقتاد 
طة  لشــر ا

العثور  حلــني  ســجن  إلى  احلمــار 
علــى مالكه الذي ســيدفع غرامة 
وســيعوض أصحــاب املمتلــكات 
املتضــررة وفق ما ذكــرت صحيفة 

"فانغارديا" املكسيكية.

الشرطة المكسيكية تعتقل "الحمار المشاغب"

حاوره سمير خليل
ال تتوقــف همــوم املوســيقى العراقية 
وما تعيشــه اليوم في ذائقة املوســيقار 
املســكون  املوهوب  زاير، فهذا  مصطفى 
باملوســيقى وعشــقها مــازال يبحــث 
ويستفز الواقع املوسيقي من اجل التطور 
والتقــدم واعــادة الروح للحــن العراقي 
الشــجي، والن صوته للتغييــر والتطوير 
لم يجــد اذنــا صاغية قرر ان يســتعني 
مبوهبتــه وافكاره ويشــق طريق طموحه 
بنفسه، اضافة إلقامته امسيات وحفات 
موســيقية دائمة داخل العــراق وخارجه 
فقد افتتح مركزا لتعليم املوســيقى في 
بغداد وهو يســتقبل عشــاق املوسيقى 
وموهبته  ثقافته  من  لينهلوا  ومتذوقيها 
مبداعبة اآلالت املوسيقية، في مركزه. على 
ضفــاف دجلة التقتــه "الصباح اجلديد" 
للتحــاور حول واقع املوســيقى العراقية 

وهمومها وهل هي بخير اليوم .
يقول: "ملعرفة واقع املوســيقى العراقية 
يجب مقارنتها مبا يحــدث من حولنا من 
دول، اخلليج العربي وتركيــا وايران واالردن 
وحتى ســوريا قبل االحــداث، هذه الدول 
متتلك نهضة موسيقية متقدمة جدا الن 
املوسيقى اسسوا بشكل  القائمني على 
صحيح في هــذه الدول وبطريقة علمية، 
نحن اسسنا ايضا لكن هذا التأسيس كان 
بشكل شخصي مبعنى ان كل فنان كبير 
تبوأ منصبا اداريا للموسيقى كان يبحث 
عن مجد شخصي خاص به ثم يأتي بعده 
فنان آخر فيلغي كل ما بنى سلفه لذلك 
ارتبطــت كل فترة من فترات املوســيقى 
العراقية برمز موسيقي "، ويضيف: "نحن 
نعمــل بال)انا(، فمثا عندما جاء ســالم 
عبد الكرمي الغى ما اســس منير بشــير 
واسس بشكل مختلف، نصير شمة الغى 
ما عمله سالم عبد الكرمي ومنير بشير و 
احلال نفسه بالنسبة لفاروق هال عندما 
الفنون املوسيقية  دائرة  كان مسؤوال عن 
وهذا االمر ينســحب على امللحنني ايضا ، 
كما ان معاهد املوســيقى عندنا ليست 
علميــة اضافة الى اننا منتلــك عددا من 
املراكز املوســيقية لكنها جميعا تشكو 
من نقص كبير"، ويتابع: " املوســيقى في 
التــي جتاورنا لديها  الدول وخصوصا  كل 

املوسيقى  تدرس  للموسيقى  عاٍل  معهد 
العربية والعامليــة واملتخرج منها يصبح 
اما استاذا او عازفا في الفرق السمفونية 

الوطنية".

تعمــل؟  كيــف  الواقــع،  هــذا  *وفــق 
واملعوقات؟

"في العراق نفتقد ملسرح خاص بالعروض 
املوسيقية وهذا اهم املعوقات واذا اردت ان 
اقيم حفا موسيقيا اضطر لتأجير قاعة 
املســرح الوطني بأربعة مايــني دينار مما 
يضطرني الى ان ارفع اسعار تذاكر الدخول 
كي اســدد قيمة االيجار وهذا امر محرج 
بالنســبة للحضور برغــم اني ال احصل 
على ربح مادي من حفاتي، حفاتي التي 
اقدمهــا تواكــب االحداث وهي ليســت 
جديدة علــى صعيد العراق فقط بل على 
صعيد الوطن العربــي، اعمالي مزج بني 

الشرقي والغربي، فنانون عرب يتابعون ما 
اقدم من اعمــال ومن يتابع اعمالنا يعلم 
ان العراق مازال متفــردا بإبداعه، اخلطوة 
االهم هي اننــي افتتحت هذا املركز الذي 
من خالــه اتأمل ظهور اجيــال حتاول ان 
تسد الفراغ ليس اكثر، استقبل طابا من 
مهن مختلفة ومن كا اجلنســني ،اخترت 
اهم اساتذة املوسيقى في العراق للعمل 
معي، لدينا )20( طالبا للبيانو و)15( للعود 
بنــات يعزفن  ومثلها للكمان، خمســة 
آلة القانون ثاثة منهن مبســتوى متقدم، 
الننســى موروثنا املوسيقي فنحن نهتم 
باآلالت التراثيــة كالقانون والعود، الفرقة 
اخلاصة باملعهد تضــم )50( عازفا، نعمل 
علــى وفق منهج اكادميي، يــوم واحد في 
االســبوع للعزف اجلماعي، يومان نظريات 
موســيقية، يوم تاريخ فن، دروس اختيارية 

اقدمها مجانا للطلبة".

 *ماهي انطباعاتك عن املوســيقى في 
معاهد وكليــات الفنون ودروس التربية 

الفنية؟
" اخلطأ االكبــر هو تهميش درس التربية 
الفنيــة في املدارس، احلفات الســنوية 
عزف  عــن  عبارة  والكليــات  باملعاهــد 
بسيط، على ايامنا في معهد الدراسات 
املوســيقية الذي يتألف من ست مراحل 
بالطلبة  دراســية، هناك فرقتان خاصة 
من املرحلة االولــى والثالثة اضافة لفرق 
خاصــة باملراحل االخــرى تتجمع وتقدم 
خال السنة الدراسية حفلتني من اقوى 
احلفات التي تنافس الفرقة السمفونية 

الوطنية".

*مبــاذا توجز حال املوســيقى العراقية 
اليوم؟

"ماض جميل وحاضر يؤسف عليه".

الموسيقـى العراقيـة مـاٍض 
جميـل وحاضـر نأسـف عليـه

الموسيقار مصطفى زاير:

السورية  الفنانة  أن  يبدو 
أصالــة نصــري عــادت 
مــن جديد إلثــارة اجلدل 
عاقتها  عن  والتساؤالت 
بزوجهــا اخملــرج املصري 
طارق العريان والتي تأّكد 
ما  علــى  ليســت  أنها 
كثيرًا  نفيهــا  بعد  يرام؛ 
وقــوع انفصال رســمي 
بينهما  حــدث  مــا  وأن 
مجــرد خــاف، وفاجأت 
مجددًا  جمهورها  أصالة 
التدوينات  موقــع  عبــر 
بإعادة  "تويتر"،  القصيرة 
تغريد الفنان الســعودي 

عبد اجمليد عبد اهلل، الذي 
قال فيهــا: "املرء مهزوم 
مبن يحب"، وهو ما دفعها 
للتعليــق عليهــا قائلًة 
لتؤّكد صدمتها  :"نعم"، 
واألزمة التي تعيش فيها 

خال هذه الفترة.

املصــري  املطــرب  أثــار 
محمد منير قلق جمهوره 
في  ظهر  بعدما  ومحبيه 
حفاته األخيرة وهو يغني 
جالســاً على الكرســي 
وســط أنباء ترددت بشأن 
الصحية  حالتــه  تــردي 
فــي األشــهر املاضيــة، 
شــارك  قد  منيــر  وكان 
املوســيقى  مهرجان  في 
العربية كما قدم حفلته 
بدار األوبــرا املصرية وهو 
جالس على الكرســي إال 
أنه لم يتطرق حينها إلى 

حالته الصحية.
مؤخراً  أقيــم  حفل  وفي 
في أحــد النوادي املصرية 
أطــل منير مجــدداً وهو 

جالس على كرســي وقرر 
أن يتحدث مــع جمهوره 
ويوضــح لــه طبيعة ما 
يعانــي منــه، وأكد منير 
أنه يعانــي من إصابة في 
وهي  احلــوض،  مفصــل 
إصابة يتعرض لها العبي 
وشــدد  عادًة  القدم  كرة 
على ان هذا األمر لن مينعه 

عن الغناء على اإلطاق.

عادت النجمة سهير رمزي 
الــى األضواء مــن جديد، 
وبدأت في حضور احلفات 
من  فترة  بعد  واملناسبات 
االبتعــاد، ويبــدو أن األمر 
ظهورها  على  يقتصر  لن 
فــي هذه املناســبات، بل 
عودتها  ليشمل  سيمتد 
التمثيل،  الــى  أخرى  مرة 
بعد انقطاع دام ســنوات 
طويلة، حيــث أكدت في 
حديــث خــاص لـ"لها"، 
عودتها  موعــد  اقتــراب 
الدراما، وكشــفت  الــى 
عن آرائها فــي التطورات 
التــي شــهدتها الدراما 
السنوات  والســينما في 
األخيرة، وعن ابتعادها عن 
االضواء اجابت"أنا بطبعي 

والســهر  اخلروج  أحب  ال 
كثيراً، ونادراً ما أتواجد في 
أي مناســبة، لكن عندما 
حلضور  أصدقائي  يدعوني 
أي مناسبة مهمة، أحرص 
وقد  الدعوة،  تلبيــة  على 
مبشاركتي  ُســررُت كثيراً 
أحياها  التــي  احلفلة  في 
أخيــراً،  عامــة  راغــب 
والتقيت فيهــا بعدد من 

النجوم".

أصالة

سهير رمزي

محمد منير

أخبــارهــــــــــم

مصطفى زاير

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية ســيرين  الفنانة   أطلت 
عبـــد النور علــى متابعيها على 
اإلجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مبقطــع فيديــو يجمعهــا مــع 
أوزرلي خال  التركية مرمي  النجمة 
تواجدهمــا في إحدى املناســبات 

فــي العاصمة الفرنســية باريس 
وعلقــت علــى الفيديــو كاتبة: 

"أحلى مرمي أوزرلي".
اجلدير ذكره أن "عبــد النور" تتلقى 
منــذ فترة تعليقــات إيجابية حول 
مسلسلها اجلديد القصير "الديـفا" 
الذي يُعـــرَض علـى منصة شاهـد 

أطلقـت  أنهـا  علـماً  االلكترونيـة، 
بعنـوان  اجلديـدة  أغنيتهـــا  عبـره 

وانتشـرت  رجعـــت"  "أنـــا 
مواقـــع  عبــر  بســرعة 

التواصـــل االجتماعــي 
بعــد إطاقهــا عبــر 

.YouTube

سيرين عبد النور ُتطّل مع مريم أوزرلي
بغداد - الصباح الجديد:

ضمــن محاضراتــه الدوريــة، 
الفرنسي  املعهد  يســتضيف 
اليوم، امســية  العــراق  فــي 
والكاتب  الصحفــي  مع  ادبية 
حتت  روالن  اوليفييــه  والروائي 
عنوان )كلمــات من نبضات 
قلب العالم( حول مســار 
مطعــم  فريــد  ادبــي 
وجتربة  التمــرد  بنكهة 
الســفر، ويعد اوليفييه 
روالن كاتبــا فريــدا من 
اعماله  ترجمــت  نوعه، 
على نطاق واســع وله ما 
رواية  يقل عن عشــرين  ال 
من  مســتوحاة  بعضهــا 
رحاتــه حــول العالم ومن 

اهم مانشر: )اختراع العالم( 1993، 
على  حصلت   (1994 )بورتســودان( 
أدبية  جائــزة  وهي  فيمينــا  جائزة 
فرنســية مرموقــة متنــح للرواية 
املكتوبة باللغة الفرنسية(،و)منر من 
ورق(2002 )جائزة فرنســا للثقافة(، 
و)خبير االرصــاد اجلوي( 2014)جائزة 
االســلوب( وروايته )حــول العالم( 
وهــي مــن ادب الرحــات والتــي 
الكبرى  اجلائزة  نهائيات  الى  وصلت 
)جونكــور( ضمن اربعة كتاب العام 

اجلاري 2019.
بالكآبة  تتســم  التي  روالن  اعمال 
وهي  واليوتوبيا،  التاريــخ  تســاءل 
العالم  حول  رحاته  من  مستوحاة 
شبابه  في  السياســية  ونضاالته 

احلافلة باالحتجاجات والراديكالية.

في المعهد الفرنسي ببغداد 
أمسية أدبية مع اوليـفييه روالن

اوليفييه روالن

الصباح الجديد - وكاالت
بالتزامن مع عام التســامح واحتفاالً 
اإلماراتــي  الوطنــي  اليــوم  بأعيــاد 
يســتضيف مارينــا مــول أبوظبي في 
املصري  النجــم  اإلماراتية  العاصمــة 
تامر حســني في السادس من الشهر 
من  اجلاري حيث سيختتم سلسلة 
املركز  دشــنها  التي  الفعاليــات 
التجاري لــزواره على مدار العام، 
مبعرض  "حســني"  ويشــارك 
خيــري خــاص ملقتنياتــه من 

أشــهر أعماله الفنيــة ومبزادٍ خيــري يُعّد 
األهم واألكبر من نوعه في الشرق األوسط 
ومت تخصيــص ريعــه خلدمــة الطفولــة 
العربية فــي جميع أنحــاء العالم العربي 
إذ ســيتبرع بأشــهر مقتنياته مثل اجليتار 
الذي استخدمه بفيلم "عمر وسلمى" في 
أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه 
األخير "البدلة". وأشهر مابس بقية افامه 
وبرنامج "ذا ڤويس" وأشهر حفاته والبدلة 
الشهيرة الذي ارتداها في اثناء تتويجه كأول 

عربي ببصمة هوليوود.

الصباح الجديد - وكاالت:
أن   Knives Out فيلم  اســتطاع 
يحصــد 6 مليــون و 200 ألف في 
عطلــة األســبوع االفتتاحية حيث 
طرح فــي 3391 دور عــرض أميركية، 
ومن املتوقع أن تصل إيرادات الفيلم إلى 

45 مليون دوالر أميركي مع نهاية األسبوع.
فيلــم  Knives Out مــن إنتــاج شــركة 
Lionsgate  وطرح الفيلــم في 27 نوفمبر 
املقبل، ويدور الفيلم في إطار اجلرمية والدراما 
والكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشــر على 

."Variety" موقع

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثور 
على روائي اجلرمية املشــهور هارالن ثرومبى 
ميتاً فــي مزرعته بعد عيد مياده الـ85، ومت 
جتنيد احملقق الفضولي بينوا بان في ظروف 
غامضة للتحقيــق، مع عائلة هارالن اخملتلة 

وظيفياً إلى موظفيه اخمللصني.

فيلم Knives Out يحقق 6 ماليين دوالر 
بالواليات المتحدة األميركية

تامر حسني يتبرع بمقتنيات مهمة من اجل االطفال

الصباح الجديد - وكاالت:
قــرر النجــم العاملي جونــي ديب 
عن  غنائي  إنتاج عرض موســيقى 
مايكل  الراحــل  األســطورة  حياة 
جاكســون، ولكن لن يكون العرض 
مثــل غيره مــن األعمال الســيرة 
العمل  فــي  واالختــاف  الذاتيــة 
الذى قرر جوني ديــب إنتاجه هو أن 
العرض ســيكون من منظور "قفاز  
الترتر" الشــهير للمغني الراحل ، 
نيتزبرج  جوليان  املســرحي  املؤلف 
كتب املسرحية بعنوان "حب قفاز: 
حكاية موســيقية غير مصرح بها 
عن حياة مايكل جاكسون"، ويتناول 
العمــل الصعوبات التــي واجهت 

مايكل جاكسون، 
التي  والفضائح 
اإلساءة  حاولت 
 ، لســمعته
املنتج  وكان 
م  بــر أ "
 " م هــا ا جر

فيلــم  صانــع 
 B o h e m i a n

العاملي  للممثل   Rhapsody
ذات األصول املصرية رامي مالك، 

قد أكــد أن شــركته تعمل على 
انتاج فيلم روائي جديد يسرد قصة 
حياة مايكل جاكســون في مجال 

املوسيقي وحياته االجتماعية.

الصباح الجديد - وكاالت:
في تشــرين الثانــي 2016، فوجيء 
خفر الســواحل في أيرلنــدا بقارب 
البشــر وقد رسى  خشبي فارغ من 
على شــواطئ مقاطعــة موناغان 
ومما أثار حيرة ضباط خفر الســواحل 
هو شــكل القارب "غير التقليدي" 
الذي بدا مثل البيــت املنتقل فضا 
عــن حجمــه الضخم وخلــوه من 
أي شــخص، وأعلنــت الســلطات 
األيرلندية عبر وسائل اإلعام احمللية، 
العثــور على ذلك القــارب لكن لم 
يطالب به أحد ولم يتم أيضا العثور 

على شــخص يحمل االسم املوجود 
داخل القارب واستغرق األمر 3 أعوام 
حتى مت كشــف لغز وصــول القارب 
اخلشبي املهجور إلى شواطئ أيرلندا 
بحســب "تلفزيون ســي تــي في" 
الكندي، وقال التلفزيون في تقرير له 
هذا األسبوع إن طول القارب اخلشبي 
يصــل إلى 6 أمتار وهــو مزود بألواح 
شمســية وتبــني أن القــارب يعود 
للمدافــع عن البيئة فــي كندا ريك 
سمول من مدينة فانكوفر الكندية.

وقــال ســمول 62 عامــا إنــه بنى 
الســفينة في عــام 2016 وخطط 

الشمالي  القطب  إلى  لإلبحار 
لرفع الوعي بشأن أزمة املناخ 
وتاشــي اجلليد في القطب 
حدث  وعندمــا  الشــمالي 
عطــل فــي اإلبحــار ترك 
القــارب وقــال الحقا إنه 
لم يكن لديــه فكرة عن 
مصيره بعــد ذلك لكنه 
تقول  رســالة  فيه  ترك 
أتبرع  ريك ســمول  "أنا 
بهيكل هذا القارب إلى 
املشــردين الشباب من 

أجل حياة أفضل".

بعد 3 سنوات.. حل لغز القارب العمالق

جوني ديب ينتج مسرحية 
غنائية عن قصة مايكل جاكسون
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