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بغداد - وعد الشمري:
فشــلت اللجنــة القانونيــة في 
مجلــس النــواب فــي التوصــل 
إلــى اتفاق علــى مشــروع قانون 
االنتخابات، واحالت النقاط اخلالفية 
على قادة الكتل السياســية بغية 
حســمها، فيمــا حتدثت عــن دور 
لألمم املتحدة في النقاشــات تلبية 

ملطالب املتظاهرين.
وقال عضو اللجنة ســليم حمزة، 
في تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "اللجنــة القانونيــة النيابيــة 
عقــدت اجتماعاً مهماً ملناقشــة 
فقرات قانــون االنتخابات، واملراحل 

التي وصل اليها اقراره".
واضاف حمزة، أن "عدداً من النقاط 
تعرقــل مترير  زالــت  اخلالفيــة ما 
القانون تتطلــب املزيد من احلوارات 
بغية االتفــاق عليها، فهناك تباين 
يحســمها  لم  النظر  وجهات  في 

اجتماعنا األخير".
ولفت، إلــى أن "النقــاط اخلالفية 
تتمحور  السياســية  الكتــل  بني 
حول ترشــيح مزدوجي اجلنســية، 
واعتماد بطاقة الناخب االلكترونية 

أم االعتياديــة، وتقليل عدد اعضاء 
بعض  وحرمــان  النــواب،  مجلس 
الفئات من الترشــح، وحق من هم 
خارج العراق فــي االقتراع، والنظام 

االنتخابي، وكوتا النساء".
وبــنّي حمــزة، أن "االتفــاق حصل 
بــأن ترســل كل كتلة سياســية 
النقاط  تلــك  بشــأن  مقترحاتها 
النواب  اخلالفية إلى رئاسة مجلس 
لكي جتري مناقشتها في اجللسات 

املقبلة حلسمها".
أن  القانونية،  اللجنــة  عضو  وأورد 
"االمم املتحــدة حضــرت االجتماع 
هناك  كــون  مالحظاتها،  وأبــدت 
مطالبــات شــعبية بــأن تكــون 
لضمان  أممي  بإشــراف  االنتخابات 
هدر  وعــدم  والنزاهة  الشــفافية 

أصوات العراقيني".  
وأكد، أن "مقترح جعل الترشــيح 
الفردي لـــ %50 من املقاعد، مقابل 
%50 للقوائــم واالحــزاب يتطلب 
ايجاد حلــول فنية وهو  اعتمــاده 
ما يتــم التباحث بشــأنه مع االمم 

املتحدة واجلهات ذات العالقة".
تتمة ص2

القانونيـة النيابيـة تفشـل فـي التوصـل
 إلـى اتفـاق علـى قانـون االنتخابـات

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد - الصباح الجديد: 

أكــد الســفير االمريكــي في 
العراق، ماثيو تولر امس االربعاء، 
ان محافظة نينوى سيكون لها 
النصيــب االكبر مــن الفرصة 
مشيرا  االمريكية،  االستثمارية 
الى ســعي واشــنطن لتطوير 
شــتى  في  بغداد  مع  العالقات 

اجملاالت.
نينوى  تولــر في منتــدى  وقال 
انطلقت  الــذي  االســتثماري 
اعماله امس االول في محافظة 
أربيل، برعاية الوكالة االمريكية 
ومبشــاركة  الدولية  للتنميــة 
االعمــال  لرجــال  واســعة 
محافظــة  فــي  واملســؤولني 
نينــوى واملســتثمرين الدوليني 
"امريكا  واحملليــني  واالقليميني 
عازمــة على تطويــر العالقات 
ونينوى سيكون لها  العراق،  مع 
النصيــب األكبر فــي احلصول 

على فرص االستثمار".
املتحــدة  "الواليــات  وأضــاف 

االمريكية تسعى دوما الى توفير 
لتشــجيع  املناســبة  األرضية 
االســتثمار في نينوى واملنطقة 
وتعمــل على تذليــل العقبات 
امــام اجلميع وتقــدمي ضمانات 

واالعمار  البنــاء  مــن  تعجــل 
وبالتالي حتقيق األفضل".

واشــار الى ان "مبادرة تسهيل 
االســتثمار في نينوى وســعت 
لدعم  املستمرة  جهودها  نطاق 

التنميــة االقليميــة من خالل 
افتتاح مراكــز اضافية لتطوير 
االعمــال فــي منتــدى نينوى 
لالستثمار، حيث ان هذه اجلهود 
القطاع  بإنعــاش  ستســاعد 

اخلاص في نينوى".
من جانبه، قال نائب رئيس وزراء 
قوباد  كردستان  إقليم  حكومة 
املتحدة ما  "الواليــات  طالباني 
تزال حليفا قويا في دعم العراق 
وإقليم كوردســتان في شــتى 

اجملاالت السيما االعمار".
واضاف "إقليم كردستان يسعى 
دوما ان يســهم في إعادة اعمار 
محافظــة نينــوى وعاصمتها 
التي تشــكل مصدر  املوصــل 
قوتها مبــا تضمه مــن اقليات 
عــدة وان اجتماع املســتثمرين 
إشــارة  أربيل  في  واملســؤولني 
واضحة ألهمية املرحلة القادمة 
نينــوى  حملافظــة  بالنســبة 

واملنطقة بشكل عام".
واشــار الى ان "إعــادة االعمار 
سيســاعد في إعادة النازحني 
الــى ديارهم ومتاســك اجملتمع 
البطالــة  علــى  والقضــاء 
مشــاكل  علــى  والقضــاء 

ومعوقات عدة".
بدوره، لفت محافظ نينوى جنم 
اجلبوري، الى ان "نينوى هي ثاني 

أكبــر محافظات العــراق وقد 
احلرب على  تأثرت كثيرا جــراء 
تنظيم داعش وهذا أضر ببناها 
التحتية وجميــع مرافق احلياة 

فيها".
وتابــع "اليــوم تواجــه نينوى 
حتديات كبيرة جدا وهي بحاجة 
من  للنهوض  االســتثمار  الى 
"استقرار  اجلبوري  جديد".واكد 
الوضع األمني في نينوى بفعل 
مساعدة الســكان، فاحملافظة 
الن  لإلرهاب  حاضنــة  تعد  لم 
موالني  اليوم  املوصل  ســكان 
على  التي  األمنيــة،  للقــوات 
بتشــكيالتها  اجلهوزيــة  امت 

وصنوفها كافة".
وأضاف "املوصل فيها استثمار 
املناسبة  األرضية  ومتتلك  واعد 
للعمل وخير مثــال على ذلك 
تعمل  التي  الدولية  املنظمات 
وشــركات  الواقع  ارض  علــى 
في  تعمل  التــي  االســتثمار 
بناحيــة  النفطيــة  احلقــول 

القيارة".
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تقريـر

ماثيو تولر: لنينوى النصيب االكبر في فرص االستثمار االمريكية 
ضمن تطوير العالقات مع العراق

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــد النائب عــن أئتالف دولة 
القانون منصور البعيجي امس 
احلالية  احلكومة  ان  االربعــاء، 
الميكن ان تعقد اي اتفاق سواء 
كان مــع اقليم كردســتان او 
غيرها كونها حكومة تصريف 
تعقد  ان  لهــا  واليحق  اعمال 

خصوصــا  اتفاقــات  هكــذا 
فيما يتعلــق بالنفط واملوازنة 

االحتادية .
تلقت  بيان  البعيجي في  وقال 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان "بقــاء احلكومة احلالية هو 
من اجل تســيير امــور البلد 
الى ان يتم تكليف رئيس وزراء 

جديــد تكون مــن صالحياته 
عقد االتفاقات ســواء كان مع 
حكومــة االقليم او غيرها اما 
بالوقــت احلالي فــإن اي اتفاق 
داخل مجلس  به  لن نســمح 

النواب ".
الــوزراء  ان "رئيــس  واضــاف 
املســتقيل حابــى حكومــة 

اقليــم كردســتان كثيرا من 
لالقليم  اعطــاء موازنة  خالل 
ودفع االموال اثناء فترة حكمة 
برميل  يصــدر  لم  واالقليــم 
االمر  وهذا  للمركز  واحد  نفط 
مرفــوض جملــة وتفصيــال 

والميكن السماح به نهائيا ".
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
اللجنــة  اكــد عضــو فــي 
أمس  البرملانيــة،  القانونيــة 
التقاعد  قانــون  ان  االربعــاء، 
الــذي صــوت عليه  املوحــد 
ســابق  بوقت  النواب  مجلس 
ســيكون ســاري املفعول مع 
موضحا  املقبل،  العــام  بداية 
انه بحال وجــود مالحظات او 
رؤيــة لدى رئاســة اجلمهورية 
حول بعض مواده فمن املمكن 

لها ارســال مشروع قانون الى 
املواد  تلــك  يتضمن  البرملــان 
لتشــريعه وفق االطر املعمول 

بها قانونيا.
وقــال حســني العقابــي في 
تصريح صحفــي، ان "مجلس 
النــواب وبعد ان صــوت على 
قانون التقاعــد املوحد فقد مت 
اجلمهورية  رئاسة  الى  ارساله 
مدة  خالل  عليــه  للمصادقة 
15 يــوم من تأريخ االرســال"، 

مبينا انه "بحال عدم مصادقة 
رئاسة اجلمهورية على القانون 
فيكون  احملــددة  املــدة  ضمن 
بعد  تلقائيا  نافــذا  القانــون 

نشره بالصحيفة الرسمية".
"الدستور  ان  العقابي،  واضاف 
العراقــي لــم يعط رئاســة 
اجلمهوريــة حق نقض القانون 
او رده الــى مجلــس النــواب 
لتعديله بشكل الزامي، لكنه 
هنالك مالحظات  كانت  بحال 

اجلمهورية  رئاسة  لدى  رؤية  او 
حول بعض مواده فمن املمكن 
لها ارســال مشروع قانون الى 
املواد  تلــك  يتضمن  البرملــان 
لتشــريعه وفق االطر املعمول 

بها قانونيا".
"قانــون  ان  العقابــي،  اكــد 
ســيكون  احلالــي  التقاعــد 
ساري املفعول مع بداية العام 

املقبل".
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بغداد - الصباح الجديد: 
أكد اخلبيــر القانوني طارق حرب 
االربعــاء أن كتــاب رئيس  امس 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
الى رئيــس اجلمهورية الذي خول 
االخير اختيار مرشــح لرئاســة 
الوزراء باطل دستوريا ويعد جتاهال 

ألعضائه .

وقــال حــرب فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إن 
"كتاب رئيس اجمللــس الى رئيس 
اجلمهورية الذي خوله فيه اختيار 
مرشــح رئيس الوزراء ميثل ازدراء 
واستخفافاً بالنواب ألن مثل هذا 
االمر اخلطير في مثل هذه الظروف 
وجتاهل  اهتمــام  عدم  يشــكل 

رئيس  كان  فــإذا  اجمللس  ألعضاء 
اجمللس لم يأخــذ رأي النواب عن 
طريق التصويــت بهذه القضية 
الوزارء  رئيس  اختيار  اخلطرة وهي 
ففي أية قضيــة يأخذ رأي وقول 
النــواب وهــذا متــروك للنواب 
والتصويت  لألجتماع في جلسة 
على قبولهم كتاب رئيس البرملان 

اجلمهورية  رئيــس  الــى  املوجه 
تخويل  والــذي تضمن  رفضه  أو 
رئيــس البرملان لرئيس اجلمهورية 
دون  الوزراء  رئيس  بأختيار مرشح 
عقــد جلســة والتصويت على 
والتخويل  والقول  الرأي  مثل هذا 
الــذي منحه رئيــس اجمللس الى 
بعرض  ضارباً  اجلمهوريــة  رئيس 

احلائط رأي وقول اعضاء البرملان".
رئيس  تخويل  ان  واضاف: "كمــا 
اجمللس رئيــس اجلمهورية اختيار 
بتشكيل  وتكليفه  شــخصية 
الــوزارة يخالــف أحــكام املاده 
76 مــن الدســتور التــي قررت 
ان الكتلــة النيابيــة هــي التي 
رئيس  الوزراء وليس  رئيس  ترشح 

اجلمهوريــة كمــا طلــب رئيس 
اجلمهورية  رئيــس  مــن  البرملان 
الوزراء  لرئيــس  املرشــح  اختيار 
فكتاب رئيــس البرملان الذي خول 
رئيس اجلمهورية تكليف مرشح 
من قبل رئيس اجلمهورية يخالف 

احلكم والقاعدة الدستورية".
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نائب: مجلس النواب لن يسمح بتنفيذ اي اتفاق 
مع اقليم كردستان من حكومة لتصريف االعمال

قانون التقاعد الموحد الجديد يطبق بداية العام المقبل

حرب: الحلبوسي تجاهل النواب وكتابه الى رئيس الجمهورية باطل دستوريًا 

أوبك تتأهب لزيادة تخفيضات إنتاج 
6النفط وروسيا لم توافق بعد نوّاب كرد: اقرار حصة االقليم ستواجه 

2خطر االعتراض عليها في مجلس النوّاب

ماثيو تولر

الصابح الجديد ـ وكاالت: 
لألمم  العامــة  تبنــت اجلمعيــة 
املتحــدة قرارا يطالب إســرائيل 

مبغادرة مرتفعات اجلوالن احملتلة.
وقالت وكالة "نوفوســتي" إن 91 
دولة صوتت لصالــح هذا القرار، 
فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 

عضوا عن التصويت.
القرار إســرائيل مبغادرة  ويطالب 

كل األراضي الســورية احملتلة في 
اجلوالن حتى خط الرابع من يونيو 
1967، تنفيذا لقرار مجلس األمن 

الدولي.
واعتبــرت اجلمعيــة العامة قرار 
إســرائيل الصادر في 14 ديسمبر 
1981، الذي بســطت به حكمها 
اجلوالن  فــي  قوانينها  وفرضــت 

السوري احملتل، باطال والغيا.

بغداد - الصباح الجديد: 
العالــي  التعليــم  وزارة  قــررت 
األربعاء،  امــس  العلمي  والبحث 
االســتيعابية  الطاقــة  زيــادة 
األهلية  والكليــات  للجامعــات 
وفــق  علــى   "  %١٠٠ وبنســبة 

املعادالت األصولية".
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
إن  الصباح اجلديد نســخة منه، 
"وزيــر التعليــم العالي والبحث 
العلمــي قصي الســهيل ترأس 
اجلامعي  التعليم  جمللس  اجتماعاً 

األهلي".
وأضــاف البيــان، أن "االجتمــاع 
تضمن زيادة الطاقة االستيعابية 
األهلية  والكليــات  للجامعــات 

وفــق   %١٠٠ وبنســبة  كافــة 
املعتمدة  األصوليــة  املعــادالت 
الطلبــة  أعــداد  الســتيعاب 
املتقدمــني، ومضاعفــة أعــداد 
قناة  ضمــن  املقبولني  الطلبــة 
املنحــة اجملانية الســتيعاب عدد 
إضافــي من الطلبــة املتقدمني 
املشمولني بقنوات ذوي الشهداء، 
وااليتام والدخل احملدود، ومنتسبي 
يتم  ان  الشــعبي على  احلشــد 
ضمن  املقبولني  الطلبة  استثناء 
قنــوات القبول املركــزي واملوازي 
واألهلي، فضال عن مراعاة الطلبة 
مبوضوع تخفيض أجور الدراســة 
وفــق أقســاط تناســب حاالت 

الطلبة".

األمم المتحدة تطالب إسرائيل 
بمغادرة مرتفعات الجوالن المحتلة

التعليم: زيادة الطاقة االستيعابية 
للجامعات والكليات األهلية بنسبة ١٠٠%

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن زعيم تيار "احلكمة الوطني" 
عمــار احلكيم أمــس االربعاء ان 
سيشكل  التي  املقبلة  احلكومة 
الــوزراء  مجلس  رئيــس  بديــل 
املســتقيل عــادل عبــد املهدي 
ســتكون مؤقتة تنصب مهامها 
على التحضير إلجــراء انتخابات 

مبكرة في البالد.
وقال احلكيم خالل لقائه السفير 
الفرنسي في العراق برونو اوبيرت 
السياســية  "القوى  ان  اليــوم، 

تسمية  في  لإلســراع  تســعى 
رئيس حكومــة يحظى مبقبولية 
شعبية باإلضافة الى توفر معايير 

القدرة والكفاءة في ادارة البالد".
واشــار الى ان "احلكومة املقبلة 
تعمل  ســتكون حكومة مؤقتة 
على التحضير إلجــراء انتخابات 
قانــون  ضــوء  علــى  مبكــرة 
االنتخابــات املنصــف الذي يتم 
تشــريعه في مجلــس النواب و 
عن  البعيدة  اجلديــدة  املفوضية 

التأثير السياسي".

الحكيم: الحكومة المقبلة 
مؤقتة تعمل على التحضير 

النتخابات مبكرة

بغداد - الصباح الجديد:
رايتس  أكدت منظمــة هيومن 
ووتش امس األربعاء، أن عمليات 
العراق  فــي  املتظاهرين  قتــل 
مازالــت مســتمرة رغم صدور 

األوامر بعدم اطالق النار.
وقالت املنظمة، في بيان اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، أن "األوامر 
احلية  الذخيرة  استخدام  بوقف 
الــوزراء عادل  رئيس  صدرت عن 
عبد املهدي، الذي اســتقال من 
منصبه كرئيــس للوزراء في 29 
تشــرين الثاني املاضي، وينبغي 
للجهات اخملتصــة اتخاذ تدابير 
عاجلــة ملنــع قــوات األمن من 

املفرطة ضد  القوة  اســتخدام 
احملتجني".

ونقــل بيان املنظمة عن ســارة 
ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق 
رايتس  هيومــن  في  األوســط 
ووتش، قولها "ينبغي للحكومة 
إنهــاء القتــل خــارج القانون، 
وتفســير عــدم قدرتهــا على 

السيطرة على قواتها". 
ورأت ويتسن أن "التناقض بني 
تقوم  وما  احلكومة  تصريحات 
به قــوات األمن علــى األرض 
يوحي بأن القائد العام للقوات 
العراقيــة ال يســيطر علــى 

قواته".

رايتس ووتش: قتل 
المتظاهرين بالعراق مستمر 

وينبغي التعجيل بانهائه

احالته الى قادة الكتل جراء خالفات معقدة
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الملف األمني

بغداد – انفجار يدوية 
اعلن مصدر امنــي في قيادة عمليات 
بغداد امس االربعاء، عن اصابة تسعة 
بانفجار  االمنية  القــوات  من  عناصر 
قنبلــة يدويــة القاهــا مجهولــون 
قــرب البنك املركزي العراقي، وســط 

العاصمة.
وذكــر املصدر »تســعة مــن القوات 
االمنيــة املرابطة عنــد حاجز البنك 
املركزي في شــارع الرشــيد، اصيبوا 
بجروح متفاوتة بانفجار قنبلة يدوية«.

ديالى – عملية استباقية 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالــى امــس االربعاء ان قــوة امنية 
نفذت عملية اســتباقية بعد رصدها 
جنوب  لإلرهابيني  مشــبوهة  حتركات 

بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وقــال اعالم احلشــد ان »قــوة امنية 
رصدت حتركات مشــبوهة لإلرهابيني 
فــي محاولة الســتهداف القطعات 
األمنية جنوب بحيرة حمرين«، مضيفا 
ان »القوة سارعت فجرا بتنفيذ عملية 
اســتباقية ملالحقة اإلرهابيني وتأمني 

املنطقة بالكامل«.

كركوك – اعتقال ارهابي 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االربعاء ان 
قوة أمنية القــت القبض على قيادي 
خطير في عصابــات داعش االرهابية 

في محافظة كركوك.
وذكر املصــدر انه »ووفقــاً ملعلومات 
دقيقــة، قوة مــن شــرطة احلويجة 
القبض  ألقــت  كركــوك،  مبحافظة 
على اإلرهابي امللقب ابو خلدون داخل 
إحدى الشــقق في منطقة واحد آذار، 

وكان يحمل هوية أحوال مزورة باسم 
شــعالن عبيــد » ، مضيفــا ان »هذا 
اجملرم شغل منصب نائب زعيم داعش 
البغدادي وكان سابقاً  ابو بكر  املقبور 
يشــغل منصب مــا يســمى األمير 

العسكري حملافظة صالح الدين«.

بابل – حملة اعتقاالت 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظة بابل امس االربعاء 
عن متكــن قواتها من دوريــات مراكز 
الشرطة ومفارز مكافحة اإلجرام من 
إلقاء القبض علــى عدد من املتهمني 
في  متنوعــة  بقضايــا  واملطلوبــني 

مناطق عدة من احملافظة .
واضاف املصدر االمنــي ان قوة امنية 
نفذت حملة ملتابعــة تنفيذ مذكرات 
القبض بحق مجموعة من املطلوبني 
واملتهمني الصادرة من احملاكم اخملتصة 

لتعزيز إجراءات األمن الوقائي واحلفاظ 
على حالة االســتقرار الذي تشــهده 

احملافظة.

صالح الدين – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امس االربعــاء ان مفارز 
شعبة استخبارات قوى األمن الداخلي 
القت القبض على احد املطلوبني على 
وفق املادة٤/ إرهاب في سيطرة اجلسر.

القبض  ان عمليــة  املصــدر  واوضح 
اســتندت على مذكــرة قبض وعلى 
وفق معلومة اســتخباراتية،  مشيرة 
الى قيامها بإحالــة املتهم إلى جهة 
اإلجراءات  اســتكمال  لغرض  الطلب 

القانونية بحقه.

االنبار – سقوط صواريخ 
أعلن مصــدر في خلية االعالم االمني 

امس االربعاء سقوط خمسة صواريخ 
داخل قاعدة عني األسد في محافظة 

االنبار.
وقــال املصــدر االمني ان »خمســة 
صواريخ ســقطت داخــل قاعدة عني 
االنبار، من دون  األســد في محافظة 

خسائر تذكر«.

ذي قار – تعزيزات عسكرية 
اعلن قائد قوات الشرطة االحتاد اللواء 
االربعاء  امس  البطــاط  الركن جعفر 
“سجن  إلى  تعزيزات عسكرية  وصول 
احلــوت” في ذي قــار، وإلى الســجن 

املركزي في البصرة.
وقال اللواء الركن إن “تعزيزات من 500 
مقاتل من أبطال الشــرطة االحتادية 
وصلت إلى ســجن احلوت في ذي قار”، 
مبيناً أن ” 150 مقاتالً )من الشــرطة 
االحتادية( وصلوا إلى الســجن املركزي 

فــي البصــرة” ، مضيفــا أن “هــذه 
اخلطوة تأتي ضمن سلسلة اإلجراءات 
ولتعزيز  الســجون،  حلمايــة  األمنية 
وتأمني  للســجنني  املاســكة  القوة 

محيطهما”.

نينوى – عملية امنية 
اكد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة نينــوى امــس االربعاء ان 
قوة مشــتركة قامت بعملية أمنية 
ملالحقة فلول داعش في صحراء احلضر 

جنوب املوصل.
وقال املصــدر ان »قوة مــن اللواء 44 
وفوج الرعد في احلشــد و الفوج األول 
من لواء املشاة ٤٣ فرقة ٢٠ في اجليش 
شــرعت بعملية أمنية ملالحقة فلول 
داعش في صحــراء احلضر« ، مضيفا 
ان »العمليــة تهــدف ملالحقة اخلاليا 
النائمة وتأمني الصحراء بعد محاولة 

داعش استغالل ســوء األحوال اجلوية 
إليجــاد ثغرة فيها الســتهداف املدن 

اآلمنة«.

البصرة – ضبط عصابة 
أفاد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة البصرة امس االربعاء بإلقاء 
القبض على عصابــة جديدة لترويج 
اخملــدرات بحوزتها 3 كغــم من املواد 
اخملدرة، فيما جددت دعوتها للمواطنني 
تســاعد  معلومات  أي  تقــدمي  إلــى 

بالقبض على مثل هكذا عصابات.
وقال املصــدر إنه في اطــار حملتها 
للقضاء على ظاهــرة ترويج  اخملدرات 
مفارز قســم  احملافظــة، متكنت  في 
شــؤون اخملدرات واملؤثرات العقلية من 
إلقاء القبض على عصابة مكونه من 
4 متهمني من مروجي املواد اخملدرة في 

البصرة .
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القانونيـة النيابيـة تفشـل 
فـي التوصـل إلـى اتفـاق علـى 

قانـون االنتخابـات
ونــّوه حمــزة، إلــى أن »جهــات 
التقسيم،  هذا  ترفض  سياســية 
وتفضــل أن يكون الترشــح فردي 
بنسبة %100 من املقاعد ألبعاد ما 
تراه هيمنه القوائم واالحزاب على 

االقتراع«.
ويتحــدث، عن »مشــكالت فنية 
تخــص امكانيــة جعــل الدائرة 
كون  االقضية،  ضمــن  االنتخابية 
هناك 60 قضــاًء متنازعاً عليه في 
عمــوم العراق، وبالتالي ســنكون 
امام مشــكالت اداريــة قد تكون 

داخل احملافظة الواحدة«.
على  »التصويت  أن  ويجّد حمــزة، 
القانون مبــواده احلالية من دون حّل 
والفنية  مشــكالته السياســية 
سيدخلنا في مشكالت تطبيقية 
دراســة  يســتدعي  وذلك  كثيرة، 

معّمقة قبل املضي بإقراره«.

ويسترســل، أن »حســم اخلالفات 
على املشــروع يحتاج إلــى اتفاق 
بني القوى السياســية، واملزيد من 
االجتماعــات للقادة بغية الوصول 

إلى الصيغة النهائية«.
»مجلس  إن  بالقول،  وخلص حمزة 
في  الكاملة  اجلديــة  لديه  النواب 
مترير قانون االنتخابات تلبية ملطالب 
واالجتماعات  الشــعبي،  احلــراك 
منعقــدة على مدار الســاعة من 

أجل انهاء اخلالفات على بنوده«.
مــن جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
الزيادي، فــي حديث إلى  االخر بدر 
»االعتراضات  أن  اجلديد«،  »الصباح 
ما زالت شــديدة على العديد من 

فقرات القانون«.
إلى  الزيــادي، في حديــث  وتابــع 
»موضوع  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
النظــام االنتخابــي لم يحســم 
بعد الســيما مع وجود اصرار على 
جعل االنتخاب بنسبة %100 فردي 
القوائم  عــن  بعيداً  لألشــخاص 

والكتل«.
وأشــار، إلــى ان »جعــل الدوائــر 
احملافظة  في  متعــددة  االنتخابية 
في  االقضية سيساعد  لتشــمل 
إلى  املرشــحني  الكثير من  صعود 
النواب ممــن يلبون طموح  مجلس 

الشارع العراقي«.
ويواصــل الزيــادي، أن »تلك املبادئ 
ارادة  احلفاظ علــى  التي تضمــن 
الناخب تواجههــا ايضاً مطالبات 
من بعض القوى إلبقــاء الهيمنة 
احلزبيــة على عمليــة االنتخابات 
مــن أجل احلصول على مكاســب 
التشريعية  الدورة  في  سياســية 

املقبلة«.
يشار إلى أن مجلس النواب يسعى 
حاليــاً إلقــرار قانــون االنتخابات 
مــع حــراك شــعبي  بالتزامــن 
العراقية  احملافظــات  اغلــب  طال 
للمطالبة باإلصالح والقضاء على 

الفساد واحملاصصة.

حرب: احللبوسي جتاهل النواب 
وكتابه الى رئيس اجلمهورية 

باطل دستورياً 
وتابع: »لذا علــى رئيس اجلمهورية 
االلتــزام بالدســتور وتــرك ما ورد 
خملالفته  البرملــان  رئيس  كتاب  في 
الدســتور والن رئيــس البرملان لم 
الوارد في كتابه  يعرض قوله ورأيه 
موافقته  واستحصل  البرملان  على 
اذ ان رأي رئيس البرملان الوارد بكتابه 
رأي عضو واحد هــو رئيس البرملان 
البرملــان لعدم تصويت  رأي  وليس 
اذا  رأيه وعما  البرملان عليه لبيــان 
كانوا يؤيــدون رأي رئيــس البرملان 
من عدمــه وعلى رئيس اجلمهورية 
جتاهل ما ورد في كتاب رئيس البرملان 
خملالفتــه الدســتور والقانــون .اذ 
كان علــى رئيس البرملان عرض هذا 
رئيس  املوضوع اخلطير وهو تخويل 
اختيار مرشح  اجلمهورية صالحية 
رئيس الــوزراء وبيان رأي البرملان في 
الــذي منحه رئيس  التخويل  مثل 

لذلك  اجلمهورية  لرئيــس  البرملان 
نقول ان كتاب رئيس البرملان باطل 
دســتوريا وباطــل واقعيــاً لعدم 

تصويت البرملان عليه«.
وكان دعــا رئيس مجلــس النواب 
العراقي محمد احللبوســي، رئيس 
إلى  صالــح،  برهــم  اجلمهوريــة 
تكليــف رئيــس وزراء جديد خلفا 

لعادل عبد املهدي، خالل 15 يوما.
وجاء في الرســالة التــي وجهها 
احللبوســي لصالــح: »حصلــت 
املوافقة على قبول استقالة رئيس 
مجلس الوزراء عــادل عبد املهدي، 
 ،2019/11/29 بتاريخ  إلينا  املقدمة 
واستنادا إلى املادة 76 من الدستور، 
تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة 
مجلس الوزراء خالل خمسة عشر 

يوما«.

نائب: مجلس النواب لن يسمح 
بتنفيذ اي اتفاق مع اقليم 

كردستان من حكومة لتصريف 

االعمال
وتابع ان »حكومة اقليم كردستان 
حتاول مترير اتفاق نفطي مع حكومة 
ايامها االخيرة  عبد املهدي خــالل 
من اجل ضمان دفع مســتحقاتها 
في موازنة العام املقبل وهذا االمر 

لن نسمح به نهائيا«.
وبني البعيجــي »ان كانت حكومة 
النوايا مع  اقليم كردستان صادقة 
االنتظار  املركزية فعليها  احلكومة 
الى حني اختيــار رئيس وزراء جديد 
يتم االتفاق معه على كافة االمور 
النفطية واملاليــة من اجل ضمان 

حقوق محافظاتنا جميعا«.

قانون التقاعد املوحد اجلديد 
يطبق بداية العام املقبل

وكان املكتــب اإلعالمي لرئاســة 
الثالثاء،  امس  أول  نفى  اجلمهورية، 
ما مت تداوله من اخبار عبر وســائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
بشــأن رفــض رئيــس اجلمهورية 

برهم صالــح املصادقة على قانون 
التقاعد املوحد وإعادته الى مجلس 

النواب.
جديــر بالذكــر ان وســائل اعالم 
محليــة تناولــت خبرا مفــاده ان 
رئاسة اجلمهورية رفضت املصادقة 
على قانون التقاعد املوحد واعادته 

الى مجلس النواب لتعديله.

ماثيو تولر: لنينوى النصيب 
االكبر في فرص االستثمار 

االمريكية
ودعا اجلبــوري اجلانب األمريكي الى 
»دعم واقع االقتصاد في محافظة 
نينوى وخلق فرص العمل وعرضها 
علــى املســتثمرين للنهوض من 
التحديات«.واعلن  وجتــاوز  جديــد 
اســتعداد حكومة نينــوى احمللية 
امام  التســهيالت  كافــة  لتقدمي 
املستثمرين والشــركات التجارية 
للعمل وتنفيذ مشاريعها وحتقيق 

أهدافها بشكل واضح.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:
     

نفى عضو اللجنــة املالية مبجلس 
النــواب شــيروان ميــرزا، ان تكون 
حكومة االقليم قــد وقعت اتفاقا 
نهائيا مع احلكومــة االحتادية حول 
واملســائل اخلالفية  النفــط  ملف 
العالقة، الفتا الى ان هناك تفاهما 
مقابل  النفط  تســليم  اوليا على 
حصول االقليم على مســتحقاته 

من املوازنة االحتادية.
للصباح  تصريح  في  ميرزا  واشــار 
اجلديد الى ان وفد حكومة االقليم 
توصل خــالل اجتماعاته في بغداد 
مع الــوزارات املعنية بإعداد املوازنة 
»التخطيط واملالية« الى اتفاق اولي 
االقليم  مطالب  اغلب  تثبيت  على 
في مشــروع قانون املوازنة االحتادية 

للعام 2020.
وقــال ميرزا، انه وبحســب االتفاق 
االولي ســتقوم حكومــة االقليم 
بتسليم 250 الف برميل من النفط 
املصدر يوميا الى احلكومة االحتادية، 
مقابل ان تقــوم احلكومة االحتادية 
بدفع 10 تريليونات ونصف التريليون 
الــى اقليم كردســتان مــن املبلغ 
الكلي للموازنة االحتادية البالغ 162 
تريلون دينــار، التي تتضمن مرتبات 

املوظفني والبيشمركة.
واضاف، ان حكومة االقليم ستقوم 
بدفع مســتحقات شركات النفط 
االجنبية العاملــة في االقليم من 
والتي  لديها  املتبقي  النفط  واردات 
برميل يومياً، بعد  الف  بـ200  تقدر 
تسليم 250 الف برميل الى بغداد. 
وحــول تســليم واردات املنافذ الى 
احلكومــة االحتاديــة اكــد ميــرزا 
ان حكومــة االقليــم مســتعدة 
لتســليمها الى احلكومة االحتادية 
الذي  احلدودية،  املنافذ  لقانون  وفقا 
ينص على ان توزع واردات تلك املنافذ 
وحكومات  االحتاديــة  احلكومة  بني 

احملافظات.  
ولفــت الــى ان اجتماعــات اعداد 
مسودة مشروع قانون املوازنة للعام 
فني  وفد  مبشاركة  2020 مستمرة 
الى  االقليم، مشــيرا  من حكومة 
انها املرة االولى التي يشــارك فيها 
وفد من االقليم في اجتماعات اعداد 
مشروع قانون املوازنة، مشددا على 
ان الوفــد الفنــي حلكومة االقليم 
ســيبقى في العاصمة بغداد حتى 
االنتهــاء من اعداد مشــروع قانون 

املوازنة.

وتابع، ان حكومة االقليم ســتقوم 
وفقا لالتفاق بوضع جميع عقودها 
االحتادية  احلكومة  امــام  النفطية 
وشــركة ســومو، التي ســتقوم 
نفط  مصاريف  بتدقيــق  بدورهــا 
التصدير  وكميات  كردستان  اقليم 

واالستهالك احمللي منها.
واشــار الى ان اجلانبني اتفاقا ايضا 
علــى ان تقوم احلكومــة االحتادية 
بإرسال مبلغ 454 مليار دينار شهريا 
كردســتان،  اقليم  في  للموظفني 
البيشمركة  تكون مخصصات  وان 
وليس  املوظفني  مخصصات  ضمن 

وزارة الدفاع.
ان مســودة مشــروع  واكد ميرزا، 
قانون املوازنة ما زالت لدى احلكومة 
االحتادية، التي تعمل على استكمال 

بإرســاله خالل  موادها وســتقوم 
االيام القليلــة املقبلة الى مجلس 

النواب.
وفي معرض رده على ســؤال على 
ارتباط اعداد وارســال قانون املوازنة 
الــى مجلــس النواب ملناقشــته 
والتصويت عليه، بتســمية رئيس 
وزراء جديــد، قال ميــرزا: »ال اتصور 
ان يتــم تعطيل اقــرار املوازنة حلني 
الوزراء،  رئيس  تسمية  الى  التوصل 
الن مجلس الوزراء صادق على قانون 
املوازنة قبيل استقالة رئيس الوزراء 
عادل عبــد املهــدي، واردف: »اال ان 
احلكومة اجلديدة سيكون لها احلق 
فــي االعتراض واملطالبــة بتعديل 

مواد وفقرات في قانون املوازنة«.
وتوقع ميرزا ان يواجه تثبيت حصة 

املوازنة  في  ومســتحقاته  االقليم 
الكتل  بعض  من  اعتراضا  االحتادية 
الذي قال انها ستزيد بالوقوف ضد 
تثبيــت حصة االقليم متاشــيا مع 
بعض اجلهــات املتشــددة، مؤكدا 
وجود تنســيق واتفاق بــني الكتل 
والدفاع  احلفاظ  على  الكردستانية 
عن حصة االقليم خالل مناقشــة 

قانون املوازنة مبجلس النواب.
واوضح انه وفي حال تأخر املصادقة 
علــى قانــون املوازنة فــان اقليم 
حصته  على  سيحصل  كردستاني 
ومرتبات املوظفني، كما كان معموال 
به ســابقا مع احلكومــة االحتادية، 
حلني اقرار قانــون جديد ملوازنة عام 

 .2020
 من جانبه اكد عضو مجلس النواب 

الدين، ان حكومة  سركوت شــمس 
االقليم اتفقت مع احلكومة االحتادية 
ابوابه  على تســليم النفط وتثبيت 
فــي املوازنــة تخص االتفــاق االولي 

بحصة االقليم ومستحقاته.
واشار شــمس الدين الى ان مجلس 
الــوزراء قبل ان يتحــول الى تصريف 
اعمــال، وافق على حصة االقليم من 
االيام  في  وســيتم  االحتادية،  املوازنة 
الى  املوازنة  ارســال  املقبلة  القليلة 
مجلــس النــواب ملناقشــة ابوابها 

واملصادقة عليها.
واكد انــه برغم صعوبة مترير القانون 
على حاله فــي مجلس النواب، اال ان 
اخلطــوة االيجابية التي ستســهم 
االعتراضات عليه تكمن  في حلحلة 
فــي موافقة حكومــة االقليم على 

تســليم 250 الف برميل من النفط 
الى احلكومة االحتادية.

وبينما اكد رفض كتله املشاركة في 
اي تكتل او بلوك يتشكل على اساس 
النواب،  مبجلــس  طائفي  او  قومــي 
ردا علــى الطرح الــذي قدمه رئيس 
اقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني 
بتشكيل حتالف كردستاني، اشار الى 
وجود تفاهم بني ممثلي الكرد مبجلس 
النواب على الدفاع عن حصة االقليم 
في  والبيشمركة  املوظفني  ومرتبات 

املوازنة العامة. 
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان 
مسرور بارزاني قد عقد، امس االربعاء 
اجتماعاً مــع وفد االقليم التفاوضي 
زار بغداد مؤخرا لبحث مسودة  الذي 
مشروع قانون املوازنة االحتادية للعام 

.2020
وذكــر بيان حلكومــة االقليم، تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان وفد 
حكومة االقليم عرض خالل االجتماع 
تفاصيل االتفــاق األولي الذي توصل 
اليه خــالل املباحثات التي أجراها مع 
االحتادية  والتخطيط  املاليــة  وزارتي 
بشأن مشــروع املوازنة االحتادية لعام 

.2020
وأعرب البيان عن أمل حكومة االقليم 
في تنفيذ مــا مت االتفــاق عليه بني 
اجلانبني، كما حث الكتل الكردستانية 
النــواب والكتل األخرى،  في مجلس 
على دعم إعداد املراحل الالحقة خالل 
ومبا يشمل  املوازنة  مناقشة مشروع 
تأمــني احلقوق واملســتحقات املالية 

الدستورية إلقليم كردستان.     

نّواب كرد: اقرار حصة االقليم ستواجه خطر االعتراض عليها في مجلس النّواب
قالوا إن اقرار الموازنة ال يحتاج الى تسمية رئيس وزراء جديد 

اخلميس 5 كانون األول 2019 العدد )4306(

Thu. 5 Dec. 2019 issue )4306(

أحد احلقول النفطية شمال العراق

انه وبحسب االتفاق 
االولي ستقوم حكومة 
االقليم بتسليم 250 
الف برميل من النفط 
المصدر يوميا الى 
الحكومة االتحادية، 
مقابل ان تقوم 
الحكومة االتحادية 
بدفع 10 تريليونات 
ونصف التريليون 
الى اقليم كردستان 
من المبلغ الكلي 
للموازنة االتحادية 
البالغ 162 تريلون 
دينار، التي تتضمن 
مرتبات الموظفين 
والبيشمركة



3محليات

                
بغداد _ الصباح الجديد :

فـي  التخطيـط  دائـرة  أقامـت 
وزارة الصناعـة واملعـادن ورشـة 
عمـــل حـول إعـــداد وحتديـث 
 )2020( لعـــام  العمـل  خطط 
فـي  التدريـب  قاعـــة  علـــى 
مقـر املديريـة العامة للتنميـة 
الصناعيـــة بحضــور عدد من 

العاملني في الشركات العامة.
وقال رئيس قســم الدراســات 
دائــرة  فــي  التخطيطيــة 
التخطيــط عمــاد عليــوي ان 
الهــدف من الورشــة هو تزويد 
املشــاركني مبعلومات عن أعداد 
التعامــل  وكيفيــة  اخلطــط 
فــي حتديــد خطــط العمــل 
املســتقبلية من اجل النهوض 
وذلك  العراقية  الصناعة  بواقع 
من خالل الدراســة الشــاملة 
املعوقات  على  التغلب  وكيفية 
واختيار االدارات الناجحة وحتديد 
املســؤوليات والصالحيات ودقة 
املعلومــات املســتعملة فــي 
اخلطة فضالً عن وجــود املرونة 
املتغيرات وقوة  التعامل مع  في 
القيادة ومتســكها بزمام االمور 

في التطبيق .
واشار رئيس القسم الى مراحل 
االســتراتيجي  التخطيــط 
ادارات  تقــوم مبقتضاهــا  التي 
اجتــاه  بتحديــد  الشــركات 
املؤسسة املســتقبلي ) رؤيتها 
املســتقبلية ( التــي تتمكــن 
مــن حتقيق اهدافهــا في ضوء 
الداخلية  واملتغيــرات  الظروف 
التخطيط  ان  ، مبيناً  واخلارجية 
االســتراتيجي مير بعدة مراحل 
حيــث تتضمن املرحلــة االولى 
حتليل الوضع القائم اما املرحلة 
الثانية  فتتضمن وضع االجراءات 
اخلطــط  لتعبئــة  املطلوبــة 
املرحلة  واخيراً  االســتراتيجية 
مراجعــة  وتتضمــن  الثالثــة 

وتقييم النتائج االســتراتيجية 
ومقارنة مــا مت حتقيقه بالفعل 

مع مامت وضعه .
وأوضح رئيس قســم الدراسات 
التخطيطيــة ان الغــرض من 
العمــل هو حتويل  أعداد خطة 
الى مهــام تنفيذية  االهــداف 
وحتديد اعــداد االفراد فضالً عن 
حتديد االطــار الزمني لتنفيذها 
االداء  قياس  مؤشــرات  وتطوير 

وحتديد دورية املتابعة .
على صعيد متصل تفقـد وزيـر 
الدكتور  واملعــادن  الصناعـــة 
اجلبــوري عدداً  صالح عبد اهلل 
من دوائر وأقسام الوزارة ملتابعـة 

سير العمل فيها .
وشدد الوزير خالل زيارته الدائرة 

الفنية  والدائرة  واملالية  االدارية 
ضرورة  على  االستثمارات  ودائرة 
تكثيف اجلهود لالرتقاء مبستوى 
االعمــال واخلدمــات املقدمــة 
، مشــيراً فــي ذات الوقت الى 
املهام  أجنـاز  االسراع في  أهمية 
مقر  وأقســام  بدوائر  املناطــة 
الــوزارة وجتاوز الروتني لتســيير 
االجراءات  وتســهيل  املعامالت 
الوزارة  ، مؤكداً حــرص  املتبعة 
أدائها  على حتســني مســتوى 
مبـا  شركاتهـا  بواقع  والنهوض 
يعزز دورها في الدفـــع بعجلـة 

التنميـة في البـالد .
الشركة  وقعت  اخرى  من جهة 
األدويــة  لصناعــة  العامــة 
سامراء   / الطبية  واملستلزمات 

الصناعة  وزارة  احدى شــركات 
اســتثماريا  عقــدا  واملعــادن 
مــع مكتب النجمــة البيضاء 
 )OFI( شــركة  مــن  املدعــوم 
وتشــغيل  إلنشــاء  االيطالية 
بناية البنسلينات على مساحة 

)3500م2 ( في موقع الشركة.
الشــركة  عام  مدير  وكشــف 
عبداحلميــد  الصيدالنــي 
عبدالرحمــن الســالم أن هذا 
سلسلة  ضمن  يأتي  املشــروع 
املشــاريع الكبــرى للشــركة 
جديدة  بناية  انشــاء  ويتضمن 
بتصاميم  الطوابــق  متعــددة 
ومصادقة  عامليــة  ومواصفات 
والبيئــة  الصحــة  وزارة 
العراقية النتاج مســتحضرات 

والتي  اجلديــدة  البنســلينات 
ســتنتج ألول مرة في الشركة 
وتشــمل ) أوغمنتــني حبوب - 
أوغمنتــني معلــق - أوغمنتني 
إضافة  بتراكيز مختلفة   ) فيال 
االموكسلني  مستحضرات  إلى 
) كبســول - معلــق ( بتراكيب 
وتعبئــة  متطــورة  ونكهــات 
وتغليف يضاهي املنتج األجنبي.
الطاقات  الى  العام  املدير  واشار 
التي ثبتــت في العقــد والتي 
بلغت قيمتها للسنوات اخلمس 
االولى )19 الــى 24( مليار دينار 
اذ من املؤمــل ان يبدأ اإلنتاج بـ) 
التصميمة  الطاقات  ( من   %٧٠
املثبتة في الســنة األولى حتى 
( عند الســنة  الى )٩٠%  تصل 

اخلامســة صعودا ، الفتا الى ان 
في  النوعية  الســيطرة  قسم 
باالشراف  ســيقوم  الشــركة 
على جميــع التفاصيل اخلاصة 
مبواد التعبئــة والتغليف واملواد 
األوليـــة إضافة الى املنتج تام 
الصنـــع ، منوها بأن املستثمر 
ســيتحمل جميــع تكاليــف 
املشــروع وســيوفر خطوطــا 
إنتاجية كاملة حسب الطاقات 
التصميميــة املثبتة في العقد 
العاملية  للمواصفات  ومطابقة 
الى جانب الزامه بتشــغيل )٥٠ 
وتوفير  الشــركة  من  موظفا   )
مااليقل عن )٢٠٠ ( فرصة عمل 
للمواطنني من مدينة ســامراء 

حصرا. 

الصناعـة تنظـم ورشـة عمـل حـول إعـداد 
وتحديـث خطط الـوزارة لعـام )2020(

الجبوري يشدد علـى تكثيـف الجهـود لالرتقـاء بمستـوى العمـل

للسنتين الدراسيتين 2018/2017 و 2019/2018

تهدف الورشة الى 
تزويد المشاركين 

بمعلومات عن أعداد 
الخطط وكيفية 

التعامل في تحديد 
خطط العمل 

المستقبلية من اجل 
النهوض بواقع 

الصناعة العراقية

اخلميس 5 كانون االول 2019 العدد )4306(

العراق يبحث اسهام الشركات الكندية في 
اعمار المناطق المتضررة  

تربية نينوى تطلق مشروع اإلدارة 
التعليم تعلن قبول الوجبة الثانية للدور الثالث المستندة / الوجبة السادسة

من الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

وزير العمل يدعو الى الحفاظ على استقاللية 
هيئة ذوي االعاقة وانصافها

صحة البصرة تنفذ حمالت 
تفتيش لمتابعة صالحية 

المواد الغذائية

 )ZOA( الزراعة ومنظمة
الهولندية يبحثان دعم 

الحرف اليدوية

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزيــر التخطيط الدكتور 
نوري صباح الدليمي مع »أولريك 
شانون« الســفير الكندي لدى 
العراق والوفد املرافق له، ســبل 
تعزيــز العالقات املشــتركة مبا 

يخدم مصالح البلدين.
وفــي مســتهل اللقــاء هنــأ 
السفير  الدليمي  نوري  الدكتور 
تسنمه  مبناســبة  »شــانون« 
مهام عمله في بغداد، مشــيداً 
فــي ذات الوقت باجلهــود التي 
قدمتهــا احلكومــة الكنديــة 
الســتقرار وبناء العــراق، داعيا 
الشــركات الكندية لالستفادة 
من الفــرص االســتثمارية في 

عموم احملافظات، وتقدمي اخلبرات 
املتخصصة في شتى قطاعات 
التنمية وفي مقدمتها القطاع 
األمن  تعزيــز  بهدف  الزراعــي؛ 
املكانية،  والتنميــة  الغذائــي 
احلكوميــة  اجلهــود  ودعــم 
القطاع  الســاعية نحو تطوير 
فرص  من  املزيــد  وتوفير  اخلاص 
العمل للشباب وتطوير اخلبرات 

العراقية.
من جانبه اكد السفير الكندي 
اســتعداد بــالده للمزيــد من 
التعاون املشــترك مــع العراق، 
ســيما فيما يتعلق باملشاركة 
اخلدمية  املشــاريع  متويــل  في 
اإلعمار، مشيداً  اعادة  ومشاريع 

بذلك باستراتيجية وجهود وزارة 
التخطيط لتحقيق التنمية في 

عموم البلد.
هذا وناقش اللقــاء رؤية العراق 
 2030 املســتدامة  للتنميــة 
التخطيط،  وزارة  اعدتهــا  التي 
من  اإلدارية  الالمركزيــة  وتعزيز 
خالل العمل بأســلوب التوأمة 
بني املــدن العراقيــة ونظيرتها 
املشــترك  والتعاون  الكنديــة، 
لتذليــل حتديات خطــة الوزارة 
اخلمســية مبا يحقــق اإلصالح 
االقتصادي وتعافي اجملتمع وزيادة 
متوســط دخل الفــرد وخفض 
األمن  وحتقيق  البطالة  معدالت 

اإلنساني للفئات األشد فقراً. 

نينوى _ الصباح الجديد :
اعلنت املديريــة العامة لتربية 
نينــوى عــن انطــالق الوجبة 
اإلدارة  مشــروع  من  السادسة 
منظمــة  بدعــم  املســتندة 
 50 يشمل  والذي  اليونيســف 
مدرســة موزعــة ما بــني 24 
املوصل  مدينة  داخل  مدرســة 
و26 مدرســة فــي االقضيــة 

والنواحي .
دورة  ان  االعالمــي  املكتب  وبني 
اعطيت الى جلان اإلدارة املدرسة 
الصالحيات  عــرض  تضمنــت 
مالية  منهــا  املشــروع  ضمن 
وإدارية واإلدارة املســتندة تكون 
مــن خــالل اضافــة االهتمام 
باجلوانب الصحية ومياه الشرب 
واالهتمــام  التعقيــم  وأدوات 

مبجال التربية والتعليم وتنمية 
الرياضية  اجملــاالت  في  املهارات 
والفنية وتهيئة حدائق ومالعب 
رياضية واضافة رســومات على 
املــدارس ومختبــرات  جــدران 
مدرســية  ومكتبات  علميــة 
وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة 
املشمولة  املدارس  للتالميذ في 

باملشروع. 

بغداد _ الصباح الجديد :
العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
قبــول  العلمــي  والبحــث 
الطلبة ضمــن قناة التعليم 
الصباحي  اخلــاص  احلكومي 

الوجبة الثانية للدور الثالث.
الدراســات  دائــرة  وبينــت 

والتخطيط واملتابعة ان وزارة 
التعليــم أعلنت نتائج قبول 
الطلبة ضمــن قناة التعليم 
الصباحي  اخلــاص  احلكومي 
للــدور  الثانيــة  الوجبــة 
، موعزة  الثالــث للســنتني 
بقبول  كافة  اجلامعــات  الى 

الطلبة من خريجي السنتني 
و   2018  /2017 الدراســيتني 

.2019 /2018
وأوضحــت الدائرة ان النتائج 
بخريجــي  قوائــم  ضمــت 
السنة الدراسية 2018/2019 
وطالبة،  طالبا   )1035( بواقع 

الدراسية  الســنة  وخريجي 
 )221( بواقــع   2018  /2017
طالبا وطالبة، وخريجي الدور 
الدراســية  للســنة  الثالث 

بواقع )1254( طالبا وطالبة.
ونوهــت الدائرة الــى ان اخر 
الطلبة  لتســجيل  موعــد 

انتهــاء  لغايــة  ســيكون 
لهــذا  الرســمي  الــدوام 
، فضـال  اخلميـــس  اليـــوم 
عــن إمكانية االطــالع على 
نتائــج القبول علــى البوابة 
الدراسات  لدائرة  االلكترونية 

واملتابعة. 

بغداد _ الصباح الجديد :
والشــؤون  العمل  وزيــر  ترأس 
باســم  الدكتور  االجتماعيــة 
عبدالزمــان اجتماعــا جمللــس 
االعاقة  ذوي  رعايــة  ادارة هيئة 
واالحتياجــات اخلاصــة،  فيما 
شــدد على ضرورة اعداد برامج 
ادماج  لتنفيذ سياسة  وخطط 
شريحة ذوي االعاقة في اجملتمع. 
وقال الوزير خــالل االجتماع انه 
دأب منذ توليه مهام الوزارة على 
ايالء ملــف ذوي االعاقة اهمية 
كبيــرة بدءا مــن اختيار ممثلني 
الهيئة،  ادارة  حقيقيني جمللــس 
وذلــك من خالل جلنة شــكلت 
من مجلس النــواب ومفوضية 

ممثلي  إلختيار  االنســان  حقوق 
اجمللس على وفق معايير دولية. 

واكد الوزير على اهمية احلفاظ 
الهيئــة  اســتقاللية  علــى 
واالبتعــاد عــن النمطيــة في 
اجتماعات  مواضيــع  اختيــار 
على  الضوء  وتســليط  اجمللس 
على  اثيــرت  التي  املالحظــات 
جلنة  اجتماعــات  فــي  العراق 
حقوق االشــخاص ذوي االعاقة 
التي اقيمت في جنيف، مشيرا 
مبوازنة  مدعومة  الهيئة  ان  الى 
وبرامــج خاصــة من شــأنها 
االرتقاء بواقع هذه الشريحة اذا 

نظمت بطريقة صحيحة. 
من جانبهــا اعلنت هيئة رعاية 

واالحتياجــات  االعاقــة  ذوي 
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيــة عن الوجبة االولى 
من املتقدمني للشــمول براتب 
املعــني املتفــرغ. وقــال رئيس 
الهيئــة عصــام عبداللطيف 
محمد ان الهيئة باشرت باعالن 
الوجبــة االولى مــن املتقدمني 
املتفــرغ  باملعــني  للشــمول 
بواقــع )99( مســتفيدا، داعيا 
وصلتهم  الذين  املســتفيدين 
مراجعة  الــى  نصية  رســائل 
اقسامها حسب املواعيد احملددة 
مســتصحبني  الرســائل  في 
معهم املستمســكات االربعة 

للمعني واملعوق . 

البصرة _ الصباح الجديد :
أعلنت دائرة صحة البصرة عن اســتمرار فرق الرقابة 
الصحية في القطــاع األول بحمالت تفتيش ومتابعة 
احملال التجارية واالفران واملطاعم واملرطبات في القطاع 
األول حيث مت تنفيذ جوالت ميدانية صباحية ومسائية 
مناطق القطاع األول مت خاللها متابعة محال التسوق 
واالفران واحللويات واملشروبات واملاكوالت ، لوحظ وجود 
مواد غذائية منتهيــة الصالحية منها مادة البطاطا 
النصــف مقليــة مت إتالفها موضعيا مــن قبل فرقة 

املتابعة امليدانية برفقة مدير الشعبة.
كما أشــارت دائرة صحة البصرة الى ان شعبة الرقابة 
الصحيــة في قطاع ابــي اخلصيب نفــذت زيارة إلى 
مشــروع ماء عويســيان في قضاء ابي اخلصيب وذلك 
بتوجيه من مديــر القطاع نفذت زيارة إلى مشــاريع 
امليــاه ومت من خالل الزيارة فحص نســبة )الكلور( في 
املاء ومتابعة سير آلية العمل وفحص األحواض وحث 
املالك العاملني في املشــروع علــى نظافة األحواض 
واالدامة لالنابيب كمــا مت متابعة البطاقات الصحية 
للعاملني القائمني على املشــروع حفاظا على صحة 

وسالمة املواطنني.

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث مستشــار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد 
القيسي مع وفد منظمة )ZOA ( الهولندية للغذاء 
والزراعة والتنمية برئاســة ايســتر كرســنج افاق 

التعاون لتطوير القطاع الزراعي في العراق .
كمــا مت خــالل اللقاء مناقشــة امكانيــة التعاون 
املشترك بني املنظمة ووزارة الزراعة فيما يخص دعم 
شــريحة الفالحني واملزارعني من خالل حتسني بيئة 
والصناعات  اليدوية  الصناعات واحلرف  العمل ودعم 
الصغيــرة املرافقــة للعملية الزراعية كمشــاريع 
تعليب الطماطة وصناعة االلبان ومشتقات احلليب 

اخملتلفة االخرى . 
من جانبه ثمن الدكتور القيســي عمل املنظمة في 
ســهل نينوى ومناطق الرمادي والفلوجة واخلالدية 
،كما ابــدى ترحيبه بالعمل املشــترك مع املنظمة 
والتوسع في مناطق الدعم لتشمل مناطق اجلنوب 
وباالخص االهــوار التي حتتاج دعمــا« دوليا« موازيا« 
لذلك املقدم في احملافظات احملررة حيث عانت االهوار 

كثيرا« من االهمال والتجفيف في ما مضى .
وفــي ختام اللقاء ثمــن الوفد الضيف تســهيالت 
وزارة الزراعة وانفتاحها على الشــركات واملنظمات 
التكنلوجيا  العاملية ومنها الهولندية لغرض ادخال 
احلديثة واالفكار املتطورة للقطاع الزراعي بشــقيه 

النباتي واحليواني .
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بغداد _ الصباح الجديد :

التجارة عن مباشــرة  وزارة  أعلنت 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشــركة 
بقطــع قوائــم الــوكالء لتجهيز 
املواطنني باحلصة العاشرة من مادة 

الطحني .
واوضح مدير عام الشــركة حسني 
ســامي أن الشــركة اعدت جدوال 
املراكز  حســب  الــوكالء  ملراجعة 
التموينيــة واملوقع اجلغرافي ، فيما 
دعا وكالء الطحني في بغداد وعموم 
احملافظــات الــى مراجعــة مراكز 

القطع لتســلم قوائــم التجهيز 
وفقا لآلليــة املعتمدة فــي توزيع 
مــادة الطحني مبوجــب التوقيتات 
الزمنية احملددة من قبل جلنة اخلطة 

التسويقية في الشركة .
وشــدد املديــر العام علــى التزام 
شــركته بتوزيع الكميــات املقررة 
من قبــل وزارة التجارة التي أعلنت 
في وقت سابق عن توزيع 10 وجبات 
من مادة الطحني خالل العام احلالي 
2019 نتيجــة الوفرة املتحققة في 

الناجت احمللي حملصول احلنطة . 
علــى صعيد متصــل اعلنت وزارة 
التجارة عن مباشــرة فرع ميسان 

وخان بني ســعد بتسلم محصول 
الشــلب املســوق مــن الفالحني 
واملزارعني للموسم 2019 فضال عن 
استمرار سايلوات ومخازن الشركة 
العامة لتجارة احلبوب في احملافظات 
الشلبية بتسلم الكميات املسوقة 

للمحصول .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
حســنني مهدي الزبيدي بان سايلو 
العمارة اســتقبل اولــى الكميات 
الشــلب  محصول  من  املســوقة 
لهذا املوســم وعلى البطاقة رقم 
)1( والتي قاربت كميتها املتسلمة 
)6( اطنان شــلب فيما بلغت اولى 

بني  املتســلمة في خان  الكميات 
سعد اكثر من )43( طنا شلب عنبر 

مكيس .
واضــاف املدير العــام ان الكميات 
املســوقة الــى مخازن الشــركة 
بجميع انواعها جتاوزت )14562( طنا 
موزعة بني اكثر مــن )12861( طنا 
شــلب ياســمني واكثر من )1700( 

طن شلب عنبر.
وفي سياق اخر اشــار الزبيدي الى 
مباشرة سايلو بعقوبة التابع لفرع 
الشركة في ديالى بتجهير املطاحن 
باحلصــة العاشــرة مــن خلطات 

احلنطة املعتمدة

تقرير

التجارة تطلق الوجبة العاشرة من مادة الطحين الموزع لصالح التموينية

وزير الصناعة يطلع على واقع العمل في مؤسسات الوزارة

مناشدة 

أمام أنظار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
احملترم

حتية طيبة
أرجــو التفضل مــن جنابكم الكــرمي النظر بعــن العطف 
واحلنان أألبوي بشــمولي في املنحة الدراســية اجملانية كوني 
حاصلة علــى معدل %93،30 الــدور االول ولم يظهر اســمي 
بقوائــم املقبولــن باملنحة الدراســية اجملانية لهــذا العام .

علما ان عائلتي من العائالت الفقيرة واصحاب الدخل احملدود 
ووالدي مــن املتضرريــن من النظــام البائد ومــن املفصولن 
السياســين ومعيل لعائلة كبيرة متكفل ملعيشــة 8 افراد 
.فضال عن تكفل والدي بتســديد تكاليف شــقيقتي طالبة 
بكلية طب االسنان مرحلة ثانية التعليم االهلي كون ان والدي 
يطمح بأيصالنا الى مراحل دراسية متقدمة برغم عسر احلالة 
املعاشــية آلن لديه نظرية بأن العلم هو  اساس بناء البلدان .

بعطفكــم  شــمولي  معاليكــم  مــن  التمــس  لــذا 
وفقكــم  اجملانيــة  الدراســة  مبنحــة  وشــمولي  االبــوي 
العظيــم. العــراق  ابنــاء  ابنائكــم  خدمــة  فــي  اهلل 

                                                                                                  الطالبة 
                                                                                        زينب محسن سالم علوان
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الصابح الجديد ـ وكاالت :
وافق مجلس النواب األمريكي بأغلبية ســاحقة على 
مشــروع قانون يدعو الرئيس دونالــد ترامب إلى فرض 
عقوبات علــى كبار املســؤولن الصينيــن، ردا على 

»االعتقاالت اجلماعية« بحق املسلمن األويغور.
وقالت رئيســة مجلس النواب الدميقراطية، نانســي 
بيلوســي، قبل التصويت، يوم الثالثاء: »اليوم، كرامة 
األويغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكن الوحشية، 
التي تشكل إهانة للضمير اجلماعي العاملي«، مضيفة 
»نبعث رســالة إلى بكــن: أمريكا تراقــب ولن تبقى 
صامتة«. ويدعــو النص الذي متــت املوافقة عليه في 
مجلس النواب، الرئيس األمريكــي إلى فرض عقوبات 
على كبار املســؤولن في منطقة شينجيانغ بشمال 
غــرب الصن، حيث يتهــم خبراء ومنظمــات حقوق 
اإلنســان بكن بأنهــا حتتجز نحو مليون مســلم من 
األويغور داخل معسكرات. كما يحض مشروع القانون 
وزارة اخلارجيــة على إعداد تقرير خــالل عام واحد عن 
الوضع في تلك املنطقة، ووزارة التجارة إلى حظر بعض 
الصادرات إلى الصــن. وال يزال يتوجب أن تتم املوافقة 
على النص في مجلس الشــيوخ، حيث يتوقع أن يلقى 

أيضا دعما كبيرا، قبل إرساله إلى ترامب.
وفــي وقت تخــوض فيه الواليــات املتحــدة والصن 
حربا جتارية، شــهدت العالقات بــن البلدين مزيدا من 
التوتر األســبوع املاضي بإصدار ترامــب قانونا يدعم 
االحتجاجات التي تشــهدها هونغ كونغ ضد احلكومة 

الصينية احمللية هناك.

الصابح الجديد ـ وكاالت :
أكدت إيران امس األول الثالثاء أنها ال تزال مستعدة 
للتفاوض مع الواليات املتحــدة ضمن إطار متعدد 
األطراف، إذا رفعت واشــنطن العقوبات التي أعادت 
فرضها على اجلمهورية اإلسالمية بعد انسحابها 
األحــادي من االتفاق الدولي حــول البرنامج النووي 

اإليراني.
وأعلــن الرئيس اإليراني حســن روحاني في خطاب 
بثــه التلفزيون احلكومي »إن كانوا على اســتعداد 
لرفع العقوبات، فإننا جاهــزون للتحاور والتفاوض 
حتى على مســتوى قادة الدول« الســت، أي الدول 
التي أبرمت االتفاق النووي مع إيران عام 2015 وهي 
الصن والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 

وأملانيا.
ومبوجــب اتفاق فيينا، وافقــت طهران على خفض 
أنشــطتها النووية بشــكل كبير بهدف ضمان أن 
يكون طابعها مدنياً حصــرا، مقابل رفع العقوبات 

الدولية التي تخنق اقتصادها.
وانســحبت الواليات املتحدة بشكل أحادي اجلانب 
مــن االتفاق في أيار 2018 وأعــادت فرض العقوبات 
التــي رفعتها عن إيــران، وتواصل منــذ ذلك احلن 

تشديد تلك العقوبات.
وقال روحاني »نحن خاضعون لعقوبات. وهذا الوضع 
ليــس من صنعنــا« بل هو »فعل قــاِس من البيت 

األبيض«.
وتابع الرئيس اإليراني »في الوقت نفســه، لم نغلق 
الباب أمام املفاوضات«، حاصراً أي حوار محتمل مع 
الواليــات املتحدة في إطار األطراف املشــاركة في 

اتفاق فيينا.
وأكــد »أقول لألمــة اإليرانية، إنه فــي أي وقت، إذا 
كانت الواليات املتحدة جاهزة لرفع العقوبات اجلائرة 
والقاسية وغير الشرعية وغير املتناسبة واإلرهابية 
ووضعها جانباً، ميكن لقادة دول 5 زائد واحد )وإيران( 

أن يجتمعوا، وال نرى في ذلك أي مشكلة«.
وكان روحاني أبــدى مواقف مماثلة فــي أيلول قبل 
مشــاركته في اجلمعية العامة لــألمم املتحدة في 
نيويورك. وفشــل حينهــا عقد لقاء بــن روحاني 
ونظيــره األميركي دونالد ترامب كانت فرنســا قد 

دفعت نحو تنفيذه.
آية  ويؤكد املرشــد األعلى للجمهورية اإلسالمية 
اهلل علي خامنئي مــراراً معارضته ألية مفاوضات 

مباشرة بن الواليات املتحدة وإيران

الصابح الجديد ـ وكاالت :
حــّذر الرئيس اجلديــد للوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية رافايل 
غروســي في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس مــن »مغّبة تدّخل 
املفّتشــن«  عمل  فــي  الدول 
بعدمــا ســحبت الســلطات 
في  مفّتشــة  اعتماد  اإليرانية 

الهيئة التابعة لألمم املتحدة.
وقال غروســي، وهو دبلوماسي 
عامــا   58 يبلــغ  أرجنتينــي 
الثالثــاء  األول  امــس  تولــى 
رئاســة الوكالــة التابعة لألمم 
املتحــدة واملكّلفة التحقق من 
االســتخدام الســلمي واآلمن 
إنه  النوويــة،  للتكنولوجيــات 
حصانات  احترام  الضروري  »من 
مفّتشينا. على الدول أال تتدخل 
املفّتشــن. هذه هي  في عمل 

توجيهها  نريد  التي  الرســالة 
إلى زمالئنا اإليرانين«.

والوكالــة مكّلفــة التحقــق 
علــى األرض من تطبيق طهران 
الدول  مع  املبرم  النووي  لالتفاق 
الكبــرى فــي فيينا فــي عام 
2015، والتأكــد من عدم حيازة 
سالحا  اإلســالمية  اجلمهورية 

ذريا.
يعتمده  الــذي  النظام  ويعتبر 
الدوليــة  الوكالــة  مفّتشــو 
لتفتيــش  الذريــة  للطاقــة 
املنشآت النووية اإليرانية االكثر 

تقّدما في العالم.
وفي حــن بدأ االتفــاق النووي 
ينهــار شــيئا فشــيئا منــذ 
منه  املتحدة  الواليات  انسحاب 
طهران  واّتخاذ   2018 عــام  في 
خطوات انتقامية، ُســّجل في 

تشــرين األول حادث نــادر عّكر 
العالقات بن الوكالة وطهران.

تابعة  مفّتشة  تســببت  فقد 
إنذار في موقع  بإطالق  للوكالة 
اليورانيوم  لتخصيــب  نطنــز 
في وســط إيران، مما أثــار قلقا 
لدى طهــران التــي اعتبرت أن 
املفّتشة لرمبا كانت حتمل »مادة 

مشبوهة«.
اإليرانية  الســلطات  وسحبت 
اعتماد املفّتشــة. فــي املقابل 
الدوليــة  الوكالــة  اعتبــرت 
للطاقــة الذرية أنــه »من غير 
املقبــول« أن »متنع إيران موقتا« 

موظفتها من مغادرة البالد.
وتابــع غروســي »يجــب عدم 
أن  مؤكدا  املفّتشــن«،  ترهيب 
فيينا  ومقّرها  األمميــة  الوكالة 
موّظفيها  دومــا«  »ســتدعم 

املكّلفــن مراقبــة املنشــآت 
النووية حول العالم.

واألحــد حــّذر رئيــس مجلس 
الريجاني  علي  اإليراني  الشورى 
بأن بالده قد »تعيد النظر جديا« 
الوكالة  جتــاه  التزاماتها  فــي 
الدولية للطاقة الذرية، إذا قررت 
الــدول األوروبيــة تفعيل آلية 
يلحظهــا االتفــاق النووي من 
إلى إعادة فرض  أن تؤدي  شأنها 
عقوبات أمميــة على اجلمهورية 

اإلسالمية.
النوع  أن هــذا  وأكد غروســي 
مــن التهديد ينــدرج في إطار 
»السجال السياسي« بن إيران 
والدول الكبرى، والذي ال شــأن 

للوكالة به.
وقــال رئيس الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية »ســمعنا هذه 

التصريحــات ، لكّنهــا ال تؤثر 
بشكل مباشر على عملنا«.

وتؤكد الوكالــة أن عملها ذات 
طبيعــة تقنيــة وأنهــا خارج 
الضغوط الدبلوماسية الكثيرة 

في امللف اإليراني.
وقبل زيــارة مرتقبــة إلى إيران 
أشــار  بعد،  يحدد موعدها  لم 
غروسي الثالثاء إلى أنه ينـــوي 
عقد لقاء هذا األســبوع مـــع 
مسؤولن إيرانين متواجديـــن 
مصيـــر  لبحث  النمســا  في 
االتفــاق النــووي مع روسيـــا 
الثالث  األوروبية  والدول  والصن 
املشاركة فيه وهي بريطانيـــا 

وفرنسا وأملانيا.
وفي أول زيارة له بصفته رئيسـا 
للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 
الذريـــة ســيتوّجه غروســي 

إلى مدريـــد األســبوع املقبل 
املناخ  للمشــاركة في مؤمتــر 

»كوب25«.
وأبدى غروسي استعداده خلوض 
نقاش مــع جميع الفرقاء، وقال 
إن »احلقيقــة العلميــة تؤكد 
تصــدر  النوويــة  الطاقــة  أن 
من  جدا  ضعيفة  مستويـــات 
انبعاثـــات« غازات الدفيئة، وإن 
هذا األمر ميكن أن »يكون جـزءا 
مــن احلل« في إطار التصـــدي 

للتغّير املناخي.
الــدول  أوقفــت  »إذا  وأضــاف 
تعتمــد  التــي  الصناعيـــة 
بشكـــل كبـــير على الطاقة 
هــذه  استخـــدام  النوويـــة 
األوضاع  ستصبـــح  الطـاقة، 
البيئيـــة فـــي مــا يتعّلــق 

باالنبعاثـات كارثيـة«.

»ملف اإلويغور« يدخل 
على خط األزمة بين 

واشنطن وبكين

روحاني: إيران مستعدة 
للتفاوض مع الواليات المتحدة 

إذا رفعت العقوبات عنها

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحّذر من مغّبة التّدخل في عمل مفّتشيها و«ترهيبهم«

متابعة ـ الصباح الجديد:

اتهــم الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون القــوات التركيــة امس 
األول الثالثــاء بالعمــل أحيانا مع 
مقاتلن مرتبطن بتنظيم »الدولة 
اإلســالمية« فــي عملياتهــا في 

شمال سوريا.
وقــال في مؤمتر صحفي مشــترك 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  مع 
على هامش قمة دول حلف شمال 
لندن  فــي  املنعقــدة  األطلســي 
»عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها اآلن 
تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا 
تعمــل مــع مقاتلن علــى صلة 

بداعش«.
وأكــد ماكرون أن مســألة تنظيم 
»الدولة اإلســالمية يجب أن تكون 
واضحــة، وقال إن تصرفــات تركيا 
ضد املقاتلن األكراد الذين ساعدوا 
التنظيم  ضــد  القتال  في  احللفاء 
اجلهادي تظهر احلاجة إلى حتســن 

التنسيق.
وقال »لقد فقدنا التعاون مع تركيا 
والهجرة  والتجــارة  األمن  بشــأن 
واالحتاد األوروبي وفرنســا«، مضيفا 
أنــه يجــب تقــدمي توضيحن في 

القمة.
وأوضــح »كيــف ميكــن أن تكون 
عضوا في احللف وتعمل مع روسيا 
وتشتري منها أشــياء؟« في إشارة 
إس400-  نظــام  أنقرة  شــراء  إلى 

الدفاعي الروسي.
وفي ســياق حديثه عــن تركيا قال 
ماكرون يجب أن يطرح سؤال حول 
مــا إذا كانت أنقرة ترغب في البقاء 
إذا متســك  الناتو  عضوا في حلف 
أردوغــان بتهديده تأخيــر إجراءات 
الدفاع في البلطيق إذا لم تعلن دول 

احللف أن املقاتلن األكراد إرهابيون.
وأكد ماكرون أنه على »حلف شمال 
تعريف  علــى  االتفاق  األطلســي 
واضــح حــول مفهــوم مكافحة 

اإلرهاب«.
 من جانبه قــال الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب في نفس السياق إنه 
يدرس فــرض عقوبات علــى تركيا 
بسبب شــرائها منظومة صواريخ 

روســية منحيا باللوم على سلفه 
في عدم بيع نظام صواريخ أمريكي 

ألنقرة.
وعندما ســئل ترامب أثناء جلوسه 
بجــوار الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون عمــا إذا كان ســيفرض 
عقوبات على تركيا بسبب شرائها 
منظومــة صواريــخ إس400- قال 
»نناقش ذلــك اآلن وجنري محادثات 

بشأن ذلك اآلن«.
وأضــاف »كما تعرفون فــإن تركيا 
باتريوت  نظــام  تريد شــراء  كانت 
اخلــاص بنــا و)الرئيــس األمريكي 
السابق باراك( أوباما لم يسمح لها 
بذلك ولم يسمحوا لهم إال عندما 
نظام  لشراء  أصبحوا مســتعدين 

آخر«. 

»حالة موت دماغي«
متســكه  ماكــرون  أعلــن  كمــا 
شــمال  حلف  حول  بتصريحاتــه 
في  بأنه  وصفه  بعدما  األطلســي 
»حالة موت دماغي«، ما أثار غضب 
حلفائــه وذلك قبيــل افتتاح قمة 

احللف في لندن.
وقال ماكرون خالل املؤمتر الصحفي 
»أنا متمســك« بتلك التصريحات، 
فيما كان ترامب قد اعتبر قبل ذلك 
بساعات أنها »مهينة جدا« للحلف 
الذي احتفــل امــس األول الثالثاء 

بالذكرى السبعن لتأسيسه.
وعلى مســتوى العالقات التجارية 
قــال ترامــب إن هنــاك مجاال حلل 
اخلالف التجاري مع فرنســا بشكل 
ســريع. وأكد ترامب »نقوم بالكثير 

فرنســا  مع  التجارية  املبادالت  من 
مضيفا  بســيط«،  خــالف  ولدينا 
»أعتقد أننا سنتمكن على األرجح 
من حله، لكن لدينــا عالقة جتارية 
كبيــرة وأنا متأكد أنــه خالل وقت 
قصير ســيكون كل شيء على ما 

يرام«.

»حوار استراتيجي«
إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  ودعا 
حــوار  إلــى  الثالثــاء  ماكــرون 
بعيدا عن  روســيا  استراتيجي مع 
أن  »السذاجة«. وصرح قائال »علينا 
نبادر بحوار، بعيدا عن السذاجة، مع 
روسيا، من أجل احلد من الصراعات« 

مع هذا البلد.
ودعا أيضا إلى معاهدة جديدة حول 

املدى،  املتوسطة  النووية  األسلحة 
مؤكــدا أن »فرنســا وأملانيا والدول 
راهنا  األوروبيــة األخــرى مهــددة 

بصواريخ روسية جديدة«.
وتابع »علينا أال نظهر أي ســذاجة 
حيال روسيا، ولكن ال أعتقد أن بقاء 

االمور كما هي هو احلل األمثل«.
ولفــت ماكرون إلى أن حــواراً مماثال 
وقال  يتطلب »شروطا مســبقة«، 
»يجــب إحراز تقدم فــي النزاع بن 

روسيا وأوكرانيا«.
وســوف يعقد اجتماع في التاسع 
مــن كانــون األول بن الرئيســن 
الروســي واألوكرانــي فــي حضور 
أنغيال  األملانية  واملستشارة  ماكرون 

ميركل.
وتابع ماكرون »علينا أن نضع أجندة 

بن األوروبيــن واحللفاء اآلخرين في 
احللف األطلسي لتحديد التهديدات 
املشتركة، والتهديد املشترك األول 
هو اإلرهــاب الدولي وإرهاب تنظيم 

-الدولة اإلسالمية-«.
وأقر ترامب مــن جهته بأن »الوضع 
النــووي غير جيد«  بالنســبة إلى 
مضيفــا »وضعنــا حــدا ملعاهدة 
األســلحة املتوســطة املــدى ألن 
الطــرف اآلخر )روســيا( لــم يكن 
يلتزم بها، لكنــه يريد التوصل إلى 

معاهدة ونحن أيضا«.
وتابــع »نعتقد أنه ميكن إيجاد حل« 
بالنســبة إلى األســلحة النووية، 
»نعتقــد أنهــم )الــروس( يريدون 
يريدون  أنهم  نعلــم  بذلك.  القيام 

ذلك ونحن كذلك بدورنا«.

خالل قمة حلف األطلسي..

 ماكرون يهاجم تركيا ويتهمها بالعمل » أحيانا »
 مع مقاتلين على صلة بداعش

أكد ماكرون أن 
مسألة تنظيم »الدولة 

اإلسالمية يجب أن 
تكون واضحة، وقال 

إن تصرفات تركيا 
ضد المقاتلين األكراد 
الذين ساعدوا الحلفاء 

في القتال ضد التنظيم 
الجهادي تظهر 

الحاجة إلى تحسين 
التنسيق

اخلميس 5 كانون االول 2019 العدد )4306(

Thu.5 Dec. 2019 issue )4306(
شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

للتحقيق  النهائــي  التقرير  خلُــص 
الذي أجــراه مجلس النّواب األميركي 
بحــّق رئيس الواليــات املتحدة امس 
األول الثالثــاء إلــى أّن األدّلــة التي 
ميكن أن تؤّدي إلــى عزل دونالد ترامب 
الستغالله منصبه لغايات شخصية 
وَســير  الكونغرس  عمــل  وعرقلته 
العدالة »هائلة«، فيما ســارع البيت 
إلــى مهاجمــة خالصات  األبيــض 
»عملية  نتاج  أنهــا  معتبرًا  احملققن 

صَورّية متحّيزة«.
واّتهــم التقريــر الواقــع فــي 300 
صفحة والــذي يُفترض أن يشــّكل 
أساًســا إلطالق إجراءات عزل الرئيس 
األمن  بتعريــض  ترامب  األميركــي، 
القومــي للخطر ومبمارســة جهود 
ال مثيــل لها لعرقلــة التحقيق في 
اّتهامات له بالضغــط على أوكرانيا 
لتشويه ســمعة جو بايدن، املرشح 
ملواجهته  حظا  األوفــر  الدميوقراطي 

في االستحقاق الرئاسي املقبل.
وجاء في التقرير أّن »التحقيق الرامي 
لعــزل الرئيس خلُص إلــى أّن ترامب 
التمس شــخصيا ومن خالل عناصر 
من داخل احلكومــة األميركية أو من 

خارجها تدّخــل حكومة أجنبية هي 
أوكرانيــا لتعزيز فرص فــوزه بوالية 

رئاسية ثانية« العام املقبل.
وضع  »الرئيــس  أن  التقريــر  وتابــع 
مصلحته الشــخصية فوق املصالح 
وســعى  املتحدة،  للواليات  القومية 
إلــى تقويــض صدقيــة االنتخابات 
الرئاســية األميركيــة، وعّرض األمن 

القومي األميركي للخطر«.
والتقرير الذي ستستند إليه اللجنة 
إلعداد  النواب  مجلس  في  القضائية 
قرار اتهامي رسمي أو إطالق إجراءات 
العزل في األســابيع املقبلــة يُحّدد 
ارتكبهما  أساســيتن  مخالفتــن 

ترامب.
فهــو يّتهــم بــادئ األمــر الرئيس 
األميركــي بأنــه اشــترط لتقــدمي 
أوكرانيا  إلى  عســكرية  مســاعدة 
وعقــد لقــاء ثنائــي مع رئيســها 
فولودميير زيلنسكي، أن تفتح كييف 
حتقيقات ذات دوافع سياســية بحق 
أشــخاص بينهــم جو بايــدن، نائب 
الرئيس األميركي الســابق، واملرّشح 

لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
كما يّتهــم ترامب بأنه ســعى إلى 
عرقلــة التحقيــق فــي الكونغرس 
برفضــه تزويد احملققــن وثائق ومنع 
شــهود من املثول وتهديد بعض من 
مثلوا. وخلــص التقرير إلى أن »األدلة 

هائلة،  الرئيس  على ســوء ســلوك 
وكذلــك األدلة علــى عرقلته عمل 

الكونغرس«.
وجاء في التقرير أن »ما من رئيس آخر 
بلغ هذه الدرجة من ازدراء الدســتور 
وصالحيــات الكونغرس في ممارســة 

الرقابة«.
وممّا ورد في التقرير »قد يَعتبر الرئيس 
ترامــب وكبار مســؤولي إدارته أن ال 
مشــكلة في اســتغالل ســلطات 
منصب الرئيــس للضغط على دولة 
أجنبيــة من أجــل مســاعدته في 

حملته االنتخابية«.
وتابع »لكن اآلباء املؤسســن وصفوا 
الــذي يضع مصاحله  للرئيس  عالجا 
أال  البالد،  الشــخصية فوق مصالح 

وهو العزل«.

»لعبة سياسية«
ومن لنــدن حيث يشــارك في قمة 
حللف شمال األطلســي، كّرر ترامب 
بأنهم يلعبون  اّتهامه للدميوقراطين 

لعبة سياسية.
وقــال إن »العــزل خدعة. تبــّن أنه 
خدعة تُســتخدم لتحقيق مكاسب 

سياسية بحتة«.
وقالــت املتحدثــة باســم البيــت 
إنه  غريشــام  ســتيفاني  االبيــض 
متحّيزة،  صوريــة  عملية  ختام  »في 
لم يقــّدم رئيس اللجنة آدم شــيف 
ارتكاب  والدميوقراطيون أي دليل على 

الرئيس ترامب أي مخالفة«.
وشــّبهت التقرير بـ«هلوسات مدون 
رخيص يحاول إثبــات أمر ما من دون 

إبراز أي دليل«.
وقــال رئيس جلنة االســتخبارات في 
مجلس النواب آدم شــيف الذي توّلى 
التحقيق إن مطالــب البيت األبيض 
جعلت أوكرانيا حتت التهديد املستمر 
روســيا،  املدعومن من  للمتمرديــن 
وفي وضعية ضعيفة جدا، فيما كان 
ترامب يطلب دعم حملته االنتخابية 
للعام 2020. وقال شيف للصحافين 
رئيس  التقرير يســرد خّطة  إن »هذا 
الواليــات املتحدة إلكــراه حليف هو 
أوكرانيا التي تخوض حربا مع خصم 
هو روسيا، على القيام بأعمال الرئيس 

القذرة«.
وقال شــيف إنــه في مــوازاة عقد 
مُيكن  القضائية جلســاتها،  اللجنة 
للجنتــه أن تُواصــل حتقيقاتها في 
جوانب أخرى من القضية وال ســيما 
التحقيق ملعرفة ما إذا كان ترامب قد 
أوكرانيا لفتح  مارس ضغوطا علــى 
حتقيقات في عهد رئيســها السابق 
بترو بوروشــنكو، أو لكشف أي توّرط 
العضــاء فــي الكونغــرس في هذه 

القضية.
لكن شيف شدد على ضرورة اإلسراع 
في العمــل، مّتهما ترامب بأنه طلب 
روســيا  من  أيضا  انتخابيــا  دعمــا 

والصن.
وقال شــيف »أعتقد أن هناك خطرا 
كبيرا يحــدق بالبالد إذا مــا انتظرنا 
احلصول علــى كل الوقائع، فيما بتنا 
نعرف ما يكفي عن ســوء ســلوك 

الرئيس إلصدار حكم مسؤول«.
وإذا صــادق مجلس النــواب، كما هو 
العزل،  إجــراءات  إطالق  متوّقع، على 
ســيحال امللف إلى مجلس الشيوخ 
إلطــالق  اجلمهوريــة  الغالبيــة  ذي 

محاكمة في كانون الثاني.
لكن الدميوقراطّين يصّرون على إجراء 
العزل  إجــراءات  تصويت على إطالق 
قبل عطلة امليالد التــي تبدأ في 25 

كانون األول.

تقرير

تقرير التحقيق الرامي لعزل ترامب يفيد أن األدلة ضده »هائلة«
البيت األبيض يهاجم خالصات المحققين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :

شــهد آيار وآب مــن العــام احلالي 
تصعيــداً فــي صــراع التكنولوجيا 
والتجارة بني الواليات املتحدة والصني، 
وهو ما تسبب في ذعر أسواق األسهم 
ودفــع عوائد الســندات ملســتويات 

متدنية من الناحية التاريخية.
لكــن منذ ذلك الوقت فإن األســواق 
مجدداً  تشــهد  أصبحــت  املاليــة 
حالــة مــن احلمــاس، وفقــاً لرؤية 
»بروجيكيت  موقع  نشــرها  حتليلية 
في  االقتصاد  ألســتاذ  سينديكيت« 
بجامعة  األعمال  إلدارة  كلية ستيرن 

نيويورك »نورييل روبيني«.
األميركية  األســهم  تداوالت  وتتجه 
وغيرهــا نحــو مســتويات مرتفعة 
جديدة كما أن هناك حتى حديث عن 
لتقييمات األسهم  »انخفاض كبير« 

حالياً.
األســواق  داخل  الضجة  واعتمــدت 
املالية على احتمالية انتعاش التجارة، 
على أمل أن يتبع التباطؤ االقتصادي 
التســارع  األخيــر حالة من  العاملي 
للنمو والتضخم في عام 2020 )وهو 
األمر الذي يســاعد علــى زيادة أرباح 

الشركات واألصول اخلطرة(.
ويعكس التحول املفاجئ من العزوف 
عن اخملاطر إلى اإلقبــال على اخملاطرة 
في األســواق العاملية أربعة تطورات 

إيجابية.
ويكمــن التطــور األول فــي أنه من 
املتحدة  الواليات  تتوصــل  أن  املرجح 
والصــني إلــى املرحلــة األولــى من 
الصفقة التجارية والتي من شــأنها 
تعليق أّي تصعيد إضافي في حربهما 
بشــكل  والتكنولوجية  التجاريــة 

مؤقت على االقل.
أمــا األمر الثانــي فيتمثــل في أنه 
برغم عدم اليقــني احمليط بانتخابات 
12 كانون األول،  اململكة املتحدة يوم 
إال أن رئيس الوزراء بوريس جونســون 
قد جنح علــى األقل في تأمني صفقة 
مبدئيــة مع االحتــاد األوروبي لتنفيذ 

»البريكست الناعم«.
وبالتالي فإن احتماالت خروج اململكة 
املتحدة من عضويــة االحتاد األوروبي 
من دون صفقة قد تقلصت بشــكل 

كبير.
فإن  الثالــث،  للتطــور  وبالنســبة 
الواليات املتحدة أظهرت الســيطرة 
اإليرانية  االســتفزازات  مواجهة  في 
في الشرق األوسط، مع إدراك الرئيس 
دونالد ترامب أن الضربات القوية ضد 
البالد قد تتســبب في حرب شاملة 

وقفزة حادة في أسعار النفط.
وأخيــراً، تغلــب بنــك االحتياطــي 
الفيدرالــي األميركي والبنك املركزي 
األوروبي وغيرهما من البنوك املركزية 
الكبــرى علــى الريــاح املعاكســة 
الناجمة عن األوضاع اجليوسياســية 

عبر تيسير السياسات النقدية.

ومع عودة البنوك املركزي لدور املنقذ 
مرة أخرى، فإن حتى اإلرهاصات األولى 
لالنتعاش االقتصادي مثل اســتقرار 
الواليات  الصناعــي في  القطاع  أداء 

ومنو  اخلدمي  النشــاط  وقوة  املتحدة 
االســتهالك، كانــت مبثابــة عالمة 

للتوسع العاملي املتجدد.
ومع ذلك، يوجد الكثير لإلشــارة إلى 

أن األمور ال تســير على ما يرام فيما 
يتعلق باالقتصاد العاملي. فإن البيانات 
األخيرة مــن الصني وأملانيــا واليابان 
تشــير إلى أن التباطؤ االقتصادي ال 

يزال مســتمراً حتى إذا كانت وتيرته 
قد أصبحت أقل حدة.

وفي حني أنه من احملتمل اتفاق الواليات 
املتحــدة والصني على هدنــة إال أن 
الصراع املســتمر بني أكبر اقتصادين 
حــول العالم مــن شــبه املؤكد أن 
يتســارع مجــدداً بعــد االنتخابات 

األميركية في تشرين الثاني املقبل.
وعلى املدى املتوســط والطويل، فإن 
اخليار األفضل الذي ميكن أن يأمل املرء 
في حتقيقه يكمن في أن احلرب الباردة 
التي تلوح في األفق لــن تتحول إلى 

أخرى ساخنة.
ثالثــاً، فــي الوقــت الــذي أظهرت 
فيــه الصني رد فعــل متحفظ على 
االحتجاجات الشعبية في هوجن كوجن، 
إال أن املوقف في املدينة يزداد سوءاً، مما 
يجعل اتخاذ إجراءات صارمة بقوة أمر 

مرجح في عام 2020.
ومن بني أشياء أخرى، فإن قيام الصني 
برد عسكري قد يُعيق أّي اتفاق جتاري 
مع الواليات املتحــدة ويؤدي لصدمة 
تايوان  املالية كما ســيدفع  األسواق 
لالستقالل،  الداعمة  القوى  اجتاه  في 
وهو مــا يعتبــر مبثابة خــط أحمر 

بالنسبة لبكني.
وبالرغم من أن سيناريو »البريكست 
الصعــب« قد ال يكــون أحد اخليارات 
املطروحة، إال أن منطقة اليورو تعاني 
من قلق عميق ليس ذو صلة باملغادرة 

الوشيكة للمملكة املتحدة.
وتستمر أملانيا وغيرها من الدول التي 

متتلك مســاحة لزيادة اإلنفاق املالي 
في مقاومة طلبات التحفيز.

واألســوأ من ذلــك، أنه مــن املرجح 
الرئيسة اجلديدة  أال تستطيع  بشدة 
»كريســتني  األوروبي  املركزي  للبنك 
الجارد« تقدمي الكثير في مجال حتفيز 
السياســة النقديــة، بالنظر إلى أن 
نحو ثلث أعضــاء مجلس محافظي 
احلالية  اجلولة  بالفعل  يعارض  البنك 

من التيسير.
عن  الناجمة  التحديــات  عن  وبعيداً 
وضعف  الســكانية،  الشــيخوخة 
الطلب الصينــي باإلضافة لتكاليف 
تلبية معاييــر االنبعاثات اجلديدة، إال 
أن أوروبــا تظل كذلــك عرضة خلطر 
تهديــد الرئيس دونالــد ترامب الذي 
تكرر كثيراً بشأن فرض تعريفات على 
واردات الســيارات األملانية وغيرها من 

السيارات األرووبية.
األوروبيــة  االقتصاديــات  أن  كمــا 
الكبرى - مثل أملانيا وإسبانيا وفرنسا 
وإيطاليــا - تعاني مــن االضطرابات 
إلى  تترجم  قــد  والتي  السياســية 

مشكلة اقتصادية.
وفي ظل العقوبــات التعجيزية التي 
تقودها الواليــات املتحدة وتغذي اآلن 
أعمال الشــغب في الشــوارع، فإن 
النظــام اإليران لن يــرى أّي خيار آخر 
عدم  تأجيج  في  االســتمرار  ســوى 
االســتقرار في املنطقــة على نطاق 
أوســع في مســعى لزيادة تكاليف 

النهج األميركي احلالي.

تقـرير

األسواق العالمية تتجاهل الحقائق الصادمة
في ظل صراع التكنولوجيا والتجارة بين الواليات المتحدة والصين

دبي ـ رويترز:
قال مصرف اإلمارات املركزي أمس األربعاء، إنه من املتوقع 
منو اقتصــاد البالد 2.3 باملئة في 2019، مخفضا توقعاته 
مقارنة مــع أيلول عندما قال إن ثانــي أكبر اقتصاد في 
العالم العربي سينمو بنســبة 2.4 باملئة. ومنا االقتصاد 

1.7 باملئة في 2018.
وقال املصــرف املركزي إن حتســن توقعــات النمو لعام 
2019 مقارنة مع العام الســابق ترجع إلى ارتفاع اإلنفاق 
احلكومي واخلاص على املســتويني االحتــادي وفي اإلمارة 
وزيادة االستثمار قبل معرض إكسبو دبي 2020 وتواصل 

التعافي االقتصادي اإلقليمي.
وأشــار املصرف أيضا إلى بيانات من ريدن لالستشــارات 
تظهر تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي 6.9 باملئة 
في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ونزولها 

8.2 باملئة في أبوظبي في الفترة نفسها.

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت األســهم األميركية عند الفتــح أمس األربعاء 
بعد تقرير بأن الواليات املتحدة والصني تقتربان من توقيع 

”املرحلة 1“ من اتفاق للتجارة.
وصعد املؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 
باملئة، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع املؤشر ستاندرد 
اند بورز500 األوســع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33 باملئة، 

إلى 3103.50 نقطة.
وقفز املؤشر ناسداك اجملمع36.80      نقطة، أو 0.43 باملئة، 

إلى 8557.45 نقطة.  

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تتصاعد وتيرة احلركة شــيئا فشــيئا داخل الســوق 
األسبوعي للسيارات املستعملة في العاصمة تونس، 
وال تبدو بــرودة الطقس عائقا أمــام توافد املئات من 
احلاملني بشراء سيارة في حالة حسنة وبسعر مناسب 
من الســوق الذي أصبح مالذا للطبقة الوسطى في 
وقت تشهد فيه أسعار السيارات اجلديدة ارتفاعا غير 
مســبوق. وعلى غرار يوم األحد من كل أســبوع يعج 
السوق األسبوعي للسيارات املستعملة الواقعة في 
منطقــة املروج الثاني جنــوب العاصمة بالكثير من 
الرواد بني الباعة واملشترين والوسطاء واملتجولني ممن 

يرصدون وضع السوق أمال في امتالك سيارة. 

توقعات بنمو 
اقتصاد اإلمارات 

بنسبة  2.3% 

ارتفاع بورصة وول 
ستريت

تراجع الدينار يؤجج 
أسعار السيارات في 

تونس

الصباح الجديد ـ وكاالت :

تخفيضات  لزيادة  أوبك  تتأهب 
األســبوع  هذا  النفط  إنتــاج 
ولكنهــا ال زالــت حتتــاج إلى 
االتفاق مع حلفاء مثل روســيا 
اتفــاق يهدف  علــى تفاصيل 
وتفادي  النفط  أســعار  لدعم 
تخمة في املعــروض تلوح في 

األفق في العام املقبل.
البلــدان  منظمــة  وجتتمــع 
املصــدرة للبتــرول )أوبك( يوم 
ويعقبه  فيينــا  فــي  اخلميس 
وغيرها  روســيا  مــع  اجتماع 
بأوبك+  تعرف  مجموعة  ضمن 

يوم اجلمعة.
منذ  اإلنتــاج  أوبك+  وتقلــص 
عــام 2017 للتصــدي لفائض 
في اإلمــدادات ناجم عن ازدهار 
اإلنتــاج في الواليــات املتحدة 
التي أضحت أكبر منتج للنفط 
في العالم وهي ال تشــارك في 

التخفيضات.
اإلنتاج من  زيــادة فــي  وتهدد 
البرازيل  أوبك مثــل  دول خارج 
والنرويــج بتفاقم التخمة في 

املعروض في العام املقبل.
وأثارت حتركات أوبك في السابق 
األميركــي  الرئيــس  غضــب 
دونالــد ترامــب الــذي طالب 
منتج  أكبر  الســعودية،  مرارا 
املنظمة، بخفض أســعار  في 
النفط إذا كانــت الرياض تريد 
احلصول على دعم عسكري من 
واشنطن في مواجهة غرميتها 

إيران.
وفي األشــهر القليلة املاضية، 
التزم ترامب الصمت حيال أوبك 
انتخابه  لكنه يســعى إلعادة 
في تشــرين الثاني املقبل وفي 
ذلك احلــني من املرجح أن تكون 
قضية أســعار البنزين قضية 

سياسية ساخنة من جديد.
كما أن اخلالف التجاري املستمر 
والصني  املتحدة  الواليــات  بني 
يلقــي بظاللــه علــى اآلفاق 

االقتصادية لعام 2020 وكذلك 
الطلب على النفط.

قــال العراق، ثانــي أكبر منتج 
للنفــط في أوبــك، إن أعضاء 
رئيســيني في أوبــك يدعمون 
خفضــا أكبــر ألوبــك+ عــن 
 1.2 البالغ  احلالــي  املســتوى 
مليون برميل يوميا أو 1.2 باملئة 

من الطلب العاملي.
وقال ثامر الغضبان وزير النفط 
العراقي للصحافيني في فيينا 
إنه يدرك أن السعوديني مييلون 

لذلك.
احلالي  باالتفاق  العمل  وينتهي 
فــي آذار وقــال مصــدران في 
أوبك إنه ســُيمدد إلي حزيران 

النفط  وزير  وقــال  األقل.  على 
العماني محمد الرمحي اليوم 
إن وفد بالده ســيوصي بتمديد 
التخفيضات حتى نهاية 2020.
السعودي  الطاقة  وزير  وامتنع 
األمير عبد العزيز بن سلمان عن 
أمــور متعلقة  التعقيب على 
بالسياسات عند وصوله فيينا.
العربيــة  اململكــة  وحتتــاج 
أعلى  نفط  ألسعار  السعودية 
لدعــم إيــرادات امليزانية وبيع 
األسهم املزمع لشركة النفط 
للدولة  اململوكــة  العمالقــة 
من  والذي  الســعودية  أرامكو 

املقرر تسعيره غدا.
أســعار  أوبك  حتركات  ودعمت 

اخلام عنــد ما بني 50 و75 دوالرا 
للبرميــل تقريبــا علــى مدى 
العــام الفائت. وارتفع ســعر 
مزيج برنت اخلام في التعامالت 
اآلجلة بنحــو اثنني باملئة قرب 

62 دوالرا.
وقال الغضبان إن التخفيضات 
اجلديدة قد تصل إلى 1.6 مليون 
برميل يوميا بينما قالت مصادر 
فــي أوبك إن الريــاض تضغط 
على العراق ونيجيريا العضوين 
امتثاليهما  أوبك لتحسني  في 
للحصص مــا قد يتيح خفض 

400 ألف برميل إضافي.
أعضاء  يقتنع جميع  لم  ولكن 
لتخفيضات  باحلاجــة  أوبــك 

أكبر. وقال منــدوب لدى أوبك 
إن اخلطوة ســترفع األســعار 
وتســهم في زيادة جديدة في 
الواليات  فــي  النفطي  اإلنتاج 

املتحدة.
ولم توافق روســيا غير العضو 
متديد  على  بعــد  املنظمة  في 
التخفيضــات أو زيادتهــا عن 
املســتوى احلالي الذي تعهدت 
به ويبلغ 228 ألف برميل يوميا 
إذ تقول الشــركات الروســية 
إنهــا جتد صعوبــة في خفض 
اإلنتاج خالل أشــهر الشــتاء 
بسبب انخفاض درجات احلرارة.

الروســي  الطاقة  وزيــر  وقال 
ألكســندر نوفــاك الثالثاء أن 

اللمسات  تضع  لم  موســكو 
موقفها،  علــى  بعد  النهائية 
مضيفا ”دعونا ننتظر... لكنني 
أعتقد أن االجتمــاع، كالعادة، 

سيكون ذا طبيعة بناءة“.
وأبلغ مصدر مطلع على تفكير 
روسيا رويترز أن موسكو وأوبك 
إلى  األرجح  على  ســتتوصالن 
توافــق فــي األســبوع احلالي 
وإنهما بحاجة فقط لتســوية 

بضع مسائل قائمة.
وأحد النقاط اخلالفية بالنسبة 
لروســيا هذه املرة هي كيفية 
حســاب إنتاجهــا إذ تتضمن 
بياناتها مكثفات الغاز بينما ال 

يفعل منتجون آخرون ذلك.

أوبك تتأهب لزيادة تخفيضات إنتاج النفط 
الغضبان من في فيينا: ندرك أن السعوديين يميلون لـ »االتفاق«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســّجل مؤشــر ســوق العراق 
لألوراق املالية خالل شهر تشرين 
الثاني ارتفاعا ملحوظا في عدد 
الشــركات املتداولــة واقيامها 
قياسا بشهر تشرين األول بعدد 

جلسات بلغت ٢٠ جلسة.
وقــال املدير التنفيذي للســوق 
طه احمد عبد السالم في بيان 
صحافي، أمس االربعاء: »استناداً 
لالوراق  العراق  سوق  اهداف  الى 
املاليــة مــن القانــون رقم 74 
تداول  وتعليمات   2004 لســنة 
التداول  وقواعــد  املالية  األوراق 
االلكترونــي وضوابــط العناية 

الواجبــة للمتعاملــني باألوراق 
املالية نظم سوق العراق لألوراق 
املاليــة )20( جلســة لتــداول 
االوراق املاليــة – تداول أســهم 
الشركات املســاهمة العراقية 
الثاني  – فــي شــهر تشــرين 
على  التداول  الليات  وفقا   2019
االنظمة االلكترونية، إذ بلغ عدد 
السوق  املدرجة في  الشــركات 
الشركات  وعدد  شــركة   )102)
املتداولة )58( شركة، فيما يبلغ 
املوقوفة عن  الشــركات  عــدد 
التداول بقرار مــن هيئة األوراق 
اإلفصاح  نقص  بســبب  املالية 

(28( شركة«.

وأضــاف، »بلــغ عدد األســهم 
املتداولة خالل شــهر تشــرين 
الثانــي 2019 (29.888( مليــار 
تلك  بلغت قيمة  ســهم فيما 
األســهم )34( مليــار دينار، اما 
عدد عقود املنفذة بيعا وشــراء 
فبلغت  املتعاملــني  قبــل  من 
مؤشــر  ليغلق  عقــد،   )7039)
الســوق ISX60 في اول جلسة 
مــن الشــهر علــى )485.20) 
نقطة واغلق في اخر جلسة من 
نقطة،   )485.80( على  الشــهر 
مرتفعــاً بنســبة طفيفة جدا 

بلغت )0.1%(«.
وتابع، أن »عدد االسهم املشتراة 

لغيــر العراقيني خالل تشــرين 
الثاني بلغ )618( مليون ســهم 
نفذت من خــالل )476( صفقة 
شــراء بلغــت قيمتهــا )592) 
اســهم  تداول  من  دينار  مليون 
(19( شــركة مساهمة مدرجة، 
فيما بلغ عدد االســهم املباعة 
مليار   )4( العراقيــني  غيــر  من 
ســهم نفذت من خــالل )669) 
صفقة بيع وبلغت قيمتها )16) 
مليار دينار من تداول اسهم )20) 

شركة مساهمة مدرجة«.
وأوضــح أنه »ميكن عقد مقارنة 
األول وشهر  بني شهر تشــرين 
احلالي  للعــام  الثاني  تشــرين 

من خالل ما تبني من مؤشــرات 
إذ ســجل شــهر  للشــهرين 
في  انخفاض  الثانــي  تشــرين 
 ،)9%( بنســبة  اجللســات  عدد 
قياسا بشهر تشرين األول فيما 
سجل ارتفاع في عدد الشركات 
املتداولــة وبنســبة )%9(، لكن 
كان هنالــك انخفاض في عدد 
االسهم املتداولة وبنسبة )52%) 
يقابله ارتفاع في قيمة االسهم 
املتداولــة وبنســبة )%89(، اما 
عن عن عــدد الصفقات املنفذة 
لشهر تشــرين الثاني وقياسه 
فسجلت  قبله  الذي  بالشــهر 

انخفاض بنسبة )88.5%(«.

وكاالت - أبوظبي
املصرية،  البترول  وزارة  كشــفت 
اتفاق  توقيع  عــن  األربعاء،  أمس 
الدولية اإلسالمية  مع املؤسسة 
لدعم ســلع  التجارة،  لتمويــل 
بترولية ومتوينية بقيمة 1.1 مليار 

دوالر في 2020.
املصرية،  البتــرول  وزارة  وأضافت 
االتفاقية  أن  بيان صحافــي،  في 
اخلاصة بتمويل استيراد املنتجات 
التموينية،  البتروليــة والســلع 
تأتي ضمــن االتفاقيــة املوقعة 
في كانــون الثاني 2018 بني وزارة 
الدولــي  والتعــاون  االســتثمار 
اإلسالمية  الدولية  واملؤسســة 

لتمويل التجــارة، التابعة للبنك 
 3 اإلســالمي للتنميــة، بقيمة 
مليارات دوالر، بحســب ما ذكرت 
رويتــرز. وأعلــن البنــك املركزي 
االحتياطيات  أن صافــي  املصري 
األجنبيــة ارتفــع إلــى 45.354 
الثاني من  مليار دوالر في تشرين 

45.274 مليار دوالر تشرين األول.
وقفزت االحتياطيات بشكل كبير 
بعد أن شــرعت مصر في تنفيذ 
برنامج لإلصالح االقتصادي مدته 
3 ســنوات بدعــم مــن صندوق 
إذ كانت اخلطوة  الدولــي،  النقد 
األولــى هــي حترير ســعر صرف 

اجلنيه في نوفمبر 2016.

اإلصــالح  برنامــج  وشــمل 
للقيمة  فرض ضريبة  االقتصادي 
املضافة وخفــض دعم الكهرباء 
إلنعاش  البترولية ســعيا  واملواد 
االقتصــاد وإعادتــه إلى مســار 
النمو وخفض واردات السلع غير 

األساسية.
وســبق لصندوق النقــد الدولي 
أن أشــاد بالتقدم الــذي حتققه 
ببرنامج  املرتبطــة  اإلصالحــات 
قرض مصر بقيمة 12 مليار دوالر، 
مشــيرا إلى أن التنفيــذ القوي 
للبرنامــج واألداء اإليجابي بوجه 
عام، كان له دور فعال في الوصول 

إلى استقرار االقتصاد الكلي.

»األوراق المالية« يسجل ارتفاعًا بعدد الشركات المتداولة في تشرين الثاني مصر تدعم سلعًا أولية بـ 1.1 مليار دوالر



في السلسلة القطرية.. وتفصيالتهاعـن دوحـة الخليـج.. وجمهوريـة »العلـوم«
هنا شــبه اجلزيرة اخلليجية. نظرة ســريعة عبر نافذتّي الطائرة مييناً 
ويســاراً، لتحدثنا التوليفة عن البحر والرمال والناطحات،... وليقول 
مطار الدوحة فخامته وســامته في أجواء ربيعية تستعد لها قطر 
بعــد قيض طويل. »هله باللي انعرف مــن بيرگ البوم.. وعاند عجاج 

الصيف والهوب السموم..«..
في ذاكرتي لوحة قطر هذه تقدمياً ملنتخبها لكرة القدم في افتتاحية 
)خليجي 10( التي أقيمت في الكويت 1990.. وكان العنابي وصيفها.

البيرق والصيف، وأهل قطر؛ الطبيعية غائرة في تاريخ بقعة جغرافية 
أراد القائمون على شــبه اجلزيرة هذه ترســيخ قدم نشــأتها واحلفر 
الثقافي والعلمي الدقيق في طبقاتها.. ومنه لبعث مســتقبل قائم 
على حاضرِة دولة صعبها باسم وسهلها خّاق. لضيق الوقت، كنت 
أقــف من كل قلبي خلف فكرة الســبق الصحفي املغطي للحلقة 
النهائيــة لبرنامج جنوم العلوم في نســخته احلادية عشــر. احلدث 

العلمي العاملي البارز....

سلســلة الرحلة مع برنامج جنوم العلوم توقفت عند مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع. رافقتنا نحن وتنسيقية عاقات جنوم 
العلوم عليا السويدي املسؤول في املكتب االعامي للمؤسسة الى 
املبنى الرئيس للمؤسســة الذي يقبع في مركــز املدينة التعليمية 
نفســها، وأودعتنا أحمد اخلنجي املتحدث الرسمي باسم مؤسسة 

قطر الذي رحب بنا أميا ترحيب.
كانت في جعبتنا* أن »مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع 

تأسست في العاصمة الدوحة عام 1995 مببادرة من الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني والشيخة موزة بنت ناصر التي تعد في الوقت نفسه 
مدير مجلس اإلدارة للمؤسســة.. في »رغبــة منا في دعم النهضة 
العلمية في دولة قطر، وإتاحة سبل العلم واملعرفة إلبنائنا املواطنني 
كافــة، فقد رأينا إنشــاء مؤسســة علمية خيريــة لتحقيق تلك 
الغايات..«، هذا ما نصت عليه وثيقة االنشــاء التي أصدرها املؤسس 

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني....
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 5 Dec. 2019 issue )4306اخلميس 5 كانون األول 2019 العدد

قطر.. »جمهورية العلوم« وحاضنة الفن



برنامج نجوم العلوم 
تطبيق مؤسسة 

قطر للتربية 
والعلوم وتنمية 

المجتمع، رعى جّل 
االفكار العلمية 

الخّلقة التي لم تتح 
للبشرية سابقًا: 

»انقاذ الجنس وما 
حواليه وما ينتمي 

له أو يدّعيه جزءا 
مهما كان نوعه أو 

كمّه.. ليعود ينتمي 
له كون االنسان هو 

العقل الجبار على 
الكوكب، ذلك هدف 

ما يقدمه عربي 
الجنسية من ابتكار 
عبر نجوم العلوم«.

من يزرع يجني، 
والفشل كما أكده 
رعاة نجوم العلوم: 

»هو استدراك مقنع 
لطريق نجاح آخر.. قد 
يأتي الحقًا.. ال يحيد 

الى االنكسار بالنسبة 
للعربي الملهم الذي 

خصص له البرنامج 
من دون الجنسيات 

اأُلخرى..«

يعتمد الحّل الذي 
قدمه المشارك 

العراقي على بنية 
مبتكرة تستعمل 

خرسانة مكيفة 
للحرارة لتحسين 
استهلك طاقة 

التبريد وتوزيع 
الهواء البارد، إذ 

تجري صناعة األلواح 
والجدران من مادة 

خرسانية مكيفة 
للحرارة مجوفة 

ومسبقة الصب، 
مما يسمح للهواء 

بالمرور عبر الفجوات 
الموجودة في الجدار 

والقيام بالتبريد 
الذاتي وبالتالي تبريد 

المساحات داخل 
المبنى.

يمكن أن يسهم 
تصميم حسام 

سمير الجديد 
للخرسانة المكيفة 

للحرارة في تعزيز 
الجهود الحالية 
التي تستهدف 

تقليل استهلك 
الطاقة في البلدان 
ذات الطقس الحار. 

علوة على ذلك، 
فالخرسانة تساعد 

في ضمان استخدام 
أفضل لمساحة 
الغرفة، كونه ال 

حاجة إلى قنوات 
هواء إضافية.

الملف8

الدوحة ـ احسان ناجي:

هنا شبه اجلزيرة اخلليجية. نظرة سريعة 
عبر نافذتّي الطائرة مييناً ويساراً، لتحدثنا 
التوليفة عن البحر والرمال والناطحات،... 
وليقول مطار الدوحة فخامته وسالمته 
في أجواء ربيعية تســتعد لها قطر بعد 

قيض طويل.
»هله باللي انعرف من بيرگ البوم.. وعاند 

عجاج الصيف والهوب السموم..«..
فــي ذاكرتي لوحــة قطر هــذه تقدمياً 
ملنتخبهــا لكــرة القدم فــي افتتاحية 
10( التي أقيمــت في الكويت  )خليجي 

1990.. وكان العنابي وصيفها.
البيرق والصيــف، وأهل قطر؛ الطبيعية 
غائــرة في تاريــخ بقعة جغرافيــة أراد 
القائمون على شبه اجلزيرة هذه ترسيخ 
والعلمي  الثقافي  واحلفر  نشــأتها  قدم 
الدقيــق فــي طبقاتها.. ومنــه لبعث 
مستقبل قائم على حاضرِة دولة صعبها 

باسم وسهلها خاّلق.

النجم في األفق 

لضيق الوقت، كنــت أقف من كل قلبي 
خلف فكرة الســبق الصحفي املغطي 
للحلقة النهائيــة لبرنامج جنوم العلوم 
في نسخته احلادية عشر. احلدث العلمي 
العاملي البارز، الذي يصفه القطريون إيثاراً: 
»البرنامج العربي«، عنى باملنافسة فيما 
بني أبرز االختراعات العلمية للمشاركني 
من اجلنســيات العربية حتديداً على تنوع 
من  والتقنية؛  العلميــة  اختصاصاتهم 
الذيــن طاحت حظــوظ ابتكاراتهم في 
غياهب الُكلف، املؤسســات االحتكارية 
والبراغماتية، انعــدام الفرصة النوعية، 
بالشــأن  االهتمام  غيــاب  مــرد  ولعله 
العلمــي فــي املنطقة العربيــة. عنى 
البرنامــج العربي الرائــد بذلك وهو في 
خضم اعالنه الفائز بالنســخة )11( عن 

جدارة مشروع املشارك.
برنامــج جنوم العلوم تطبيق مؤسســة 
قطــر للتربية والعلــوم وتنمية اجملتمع، 
رعى جّل االفكار العلميــة اخلاّلقة التي 
لم تتح للبشرية ســابقاً: »انقاذ اجلنس 
وما حواليه وما ينتمي له أو يّدعيه جزءا 
مهما كان نوعــه أو كّمه.. ليعود ينتمي 
له كون االنســان هو العقــل اجلبار على 
الكوكــب، ذلك هدف مــا يقدمه عربي 

اجلنسية من ابتكار عبر جنوم العلوم«.
من يزرع يجني، والفشــل كما أكده رعاة 
جنوم العلوم: »هو استدراك مقنع لطريق 
جناح آخر.. قد يأتي الحقــًا.. ال يحيد الى 
االنكسار بالنســبة للعربي امللهم الذي 
خصص له البرنامج من دون اجلنســيات 

األُخرى..«

النجوم.. باختصار »احلياة«

في مسك املوســم 11 من جنوم العلوم، 
وكعــادة البرنامج ذو الهدف االنســاني، 
بنتيجة  العزوزي،  املغربي يوســف  متكن 
 )50 )50 من  جلنة التحكيــم الكاملــة 
اضافة الى تصويت اجلمهور لنســبة من 
الـ 50 % املتبقية، متكن من الظفر بلقب 

جنم علوم املوسم عن جدارة. 
ضمن هذا املوســم، بعــد تعديل جلنة 
التحكيم املؤلفة مــن القطري الدكتور 
فؤاد  البروفيسور  واللبناني  العالي  خالد 
احلميد  عبد  البروفيســور  واملصري  مراد 
املرشــحون ثالثة بدالً عن  الزهيري، صار 
نفس  تخللت  كالعادة؛ حفيظــة  أربعة 
العراقي حسام سمير، الذي أقصته جلنة 
التحكيــم عن املربع األخيــر ملالحظات 
على مشروعه، لكنه قال: »البرنامج أتاح 
لي فرصة لتقدمي مشروعي الذي ضاقت 
به الوسيعة الى أن وجدت )جنوم العلوم( 
والذي متكنت من خاللــه تقدمي ابتكاري 
الذي يستهدف خدمة البشرية ال سيما 
في املناطق التــي يعاني فيها الناس من 

ارتفاع كبير في درجات احلرارة«. 

ترشــح العــزوزي ذو الـ 27 عامــاً للدور 
النهائــي برفقــة عبد الرحمــن ناصر 
خميس ونهــى عوني أبو يوســف عن 

مشروعه »دعامة لتعديل تدفق الدم«.
العزوزي قال، في صميم مشروعه بجرأته 
املرحــة: »ال فائدة مــن أي اختراع عندما 

يكون االنسان ميتاً.. أو على وشكه«.
وأضــاف: »نحن أمام ماليــني من الناس 
قد تقضي حكمــة اهلل مبوتهم قبل ان 

ينعموا بشيء«.
فكرة مشــروع العــزوزي تتركــز في أن 
»قصور القلــب من احلاالت اخلطيرة التي 
ال تتوفر لها خيارات عالج طويلة األجل أو 
حاًل  تصميمه  ليقدم  معقولة«،  بأسعار 
لهذه املعضلة من خالل حتســني كفاءة 
توزيــع الدم باســلوب فعــال من حيث 
اإلصابة  ليســاعد في جتنــب  التكلفة 

بالعّلة. 
وتتحكــم الدعامة في تدفــق الدم عبر 
الشــريان األبهر وتعمل كبديل محتمل 
احلالية مثل  للحلول  التكلفة  منخفض 
مضخات القلب. كما تتطلب صيانة أقل 
وقد متّكن املريض من عيش حياة طبيعية 

متاما.
أسعفتنا تنســيقية اعالم جنوم العلوم 
مبا أردنا قوله: »لدى يوسف ثقة مطلقة 
بــأن اجلهاز لن ينقذ األرواح فحســب بل 
سيضمن حياة أفضل للمرضى اخلارجيني 
املســتفيدين... العــزوزي الشــخصية 
الذكيــة والقادرة علــى التأقلم، اضطر 
إلى الســفر إلــى الغرب لزيــارة مكان 
وادي  وهو  الناشــئة  بالشــركات  نابض 
السيليكون بالواليات املتحدة األميركية 
مــن أجل البحــث عن التمويــل، ليعود 

ويجده هنا في الشرق... في قطر«.    

املرشــح الثاني، القطري عبد الرحمن 
صالح خميــس )34 عاماً( احلاصل على 
الشــرف  مبرتبة  اجلامعيــة  شــهادته 
في الهندســة الكهربائية وهندســة 
أوريغون  واليــة  احلاســوب من جامعة 
بالواليــات املتحدة األميركية، أســهم 

في مشاريع مفتوحة املصدر.
طور خميــس، في عــام 2010، تطبيقا 
ناجحا للهواتف احملمولة عندما استدعى 
ارتفاع التعداد الســكاني في قطر وجود 
حــّل تلقائــي لتحديث أرقــام الهواتف 
احملمولة من ســبعة إلــى ثمانية أرقام. 
االجتماعــي واملبرمج الشــغوف في آن 
واحــد، قال: »حني متتلــك فكرة عبقرية، 
ينبغي عليك العمل بجّد وعدم التوقف 
حتــى حتقيقهــا... إن مجتمعاتنا حتتاج 

لعملنا ومثابرتنا كي تزدهر«.
تقدم خميس لنجوم العلوم مبشــروعه 
التفاعلية«.  التعليمية  الصالة  »سجادة 
املشــروع يقضي بــأن تقوم الســجادة 
بتحديــث التقاليــد من خــالل املعرفة 
الرقمية لتقريب الشعائر اإلسالمية من 

اجليل احلديث من املصلني.
أضاف مشــروع خميس جتربــة متعددة 
األبعــاد إلى شــعائر الصــالة اليومية 
للمصلني. ويشــتمل تصميم السجادة 
على أجهزة استشــعار ضغط مدمجة 
وشاشــة مرنة وتطبيق خــاص للهاتف 
احملمول، إذ تقوم بتسجيل أوقات ومواعيد 
الصالة وعــرض آيات من القــرآن الكرمي 
وإظهــار مواضع الصــالة اخملتلفة على 

الشاشة.
وقال خميس عن مشــروعه، إن »ابتكاري 
قد يكون مفيدا بشــكل خاص لألطفال 

ومعتنقي الدين اجلُدد«.

املرشــحة الثالثــة، طبيبــة العيــون 
األردنية نهى عوني أبو يوسف )33( عن 
مشــروعها: الصق مفّعل جلفن العني 

املغموشة.
تقدمت أبو يوســف، التي ولدت طفلها 
الثاني في خضم برنامــج جنوم العلوم، 
مبشــروعها الــذي يتيح ملرضى شــلل 
السيطرة  اســتعادة  الســابع  العصب 
علــى اجلفنــني العلوي والســفلي بعد 
ارتخائهمــا. إذ تتســبب هــذه احلالــة 
بارتخاء أو تصلب جهة واحدة من الوجه، 
بحيث يبدو شــكله غير متناسق، كما 
تتسبب في جفاف العني، أو حتى فقدان 
الطويل. ومن خالل  املــدى  القرنية على 
تصميم جهاز قابــل لالرتداء يتوافق مع 
شــكل الشخص ولون بشــرته وشكل 
عينيه، يوظف مشــروع نهى شريحتني 
صغيرتــي احلجــم وأجهزة استشــعار 
اجلفن  لتقليد حركة  كهرومغناطيسية 
ومساعدته على اســتعادة وظيفته من 

دون احلاجة إلى التدخل اجلراحي.
يتنافسون مع بعضهم..  ال  »متنافسون 
كل منهم فائز برحــاب بالنجم...«، هذه 
ثيمة ما خلصنا اليه كفريق اعالمي دعي 
لالسهام غير املباشــر في البرنامج عبر 
مؤمتر صحفي عقد الذكاء »جنوم العلوم«.

خرسانة.. صناعة عراقية

في قرارها املفاجئ، أبعدت جلنة التحكيم 
املرشح الرابع حسام سمير من املنافسة 

برغم مــا وصل اليه مــن نتائج مرضية 
بحســب رأي جمهــوره. اللجنة اتبعت 
غاية البرنامــج التي تقف أمــام نتائج 
اختبــارات املتقدمني عمليــاً.. واحالتها 
على واقع ضمن مدة مقررة أو ســياقات 

يتبعها البرنامج.
شــعور ســمير باعتزازه بكونه عصارة 
البرنامج األخيرة، لم يبعدنا عن التساؤل 

الداخلي: »هل ُغنب حسام.. أم...؟«. 
املرشــح العراقي أبن الـــ 35 عاماً الذي 
مكيفة  »خرســانة  مبشــروعه  تقــدم 
للحــرارة«، فتبريــد املنازل باســتعمال 
مكيفــات الهواء، علــى وجه اخلصوص، 
يعد أحد العوامل الرئيســة املتســببة 
باألزمــة البيئيــة الدولية في الشــرق 
األوســط؛ ال ســيما وأن هذه املكيفات 

تستهلك كميات هائلة من الطاقة. 
منذ ســنوات عديدة أخــذ بالتفكير في 
طرق إلنقــاذ البيئة. حامــل بكالوريوس 
العلوم في الهندسة املدنية من اجلامعة 
العلوم  وماجستير  العراق،  املستنصرية/ 
فــي إدارة أعمال البناء من جامعة بغداد، 
يعمل حاليا على مشــروع الدكتوراه في 
جامعة كاسل في أملانيا املوسوم »املباني 
الصديقة للبيئة« وخصوصا على ضمان 

االستدامة في قطاع البناء والتشييد. 
قال ســمير: »في هذه املنطقة وحدها، 
نســتعمل أجهزة تكييف الهــواء ملدة 
ثمانية أشــهر تقريبا من كل عام، خالل 

فصل الصيف والفترات احلارة.«
يعتمد احلّل الذي قدمه املشارك العراقي 
على بنية مبتكرة تســتعمل خرســانة 
اســتهالك  لتحســني  للحرارة  مكيفة 
البارد، إذ  طاقة التبريــد وتوزيع الهــواء 
جتــري صناعة األلواح واجلــدران من مادة 
خرســانية مكيفــة للحــرارة مجوفة 
ومسبقة الصب، مما يسمح للهواء باملرور 

عبر الفجوات املوجودة في اجلدار والقيام 
بالتبريد الذاتي وبالتالي تبريد املساحات 

داخل املبنى.
ميكن أن يســهم تصميم حسام سمير 
اجلديد للخرســانة املكيفة للحرارة في 
تســتهدف  التي  احلالية  اجلهــود  تعزيز 
تقليل استهالك الطاقة في البلدان ذات 
الطقس احلار. عالوة على ذلك، فاخلرسانة 
أفضل  اســتخدام  ضمان  في  تســاعد 
ملســاحة الغرفــة، كونــه ال حاجة إلى 

قنوات هواء إضافية.
هدف سمير الذي سجله له برنامج جنوم 
العلوم: »القيام بحماية كوكبنا اجلميل 
من أجــل األجيــال املقبلــة، ويركز في 
مهنته اليومية على حل التحدي األكبر 
أال وهو ظاهرة االحتباس احلراري«. ويقول، 
في اعالنــه في جنوم العلــوم: »أدافع بال 
كلل عن أفــكاري وطريقة عملي، ولذلك 
أجد نفســي عالقا في نقاشات طويلة!، 
)...( لم يكن تركي زوجتي وولدّي واحلضور 
إلى قطر أمرا ســهال، لكننــي أعلم أنه 

ألجل قضية نبيلة«.
اذا، برنامج جنوم العلوم غير جتاري باملعنى؛ 
أيضاً  حاضرة  الفائزة  الســابقة  الوجوه 
فــي الدوحة.. واالختراعــات العلمية لن 
حتتكرها مؤسسة قطر. ولسان حال رعاة 
البرنامج يقول: »أنت عربي، قدم ابتكارك.. 
ستتلقى الدعم املرحلي كله، كن جديداً 
مقنعاً ومفيداً للبشرية، ونافس، ثم غادر 
فائزاً من ضمن ثالثة.. وفي جعبتك جزءاً 
من الـ 600 ألف دوالر لتشق طريقك نحو 

اتاحة اختراعك للمستفيدين.

بذور قطر

على احدى قاعات جامع املدينة، النجوم 
الذين تأهلوا الى »ثمانية« املوسم 11 الى 

باملواســم  الذين ظفروا  زمالئهم  جانب 
ثانوية،  بروفــات  الســابقة، جّلهم، في 
حاضرون في مســرح االعــالن الدعائي 

للحلقة األخيرة املنتظرة.
القاعة ضحــكات.. ومرونة  ترتفع فــي 
دوزنــة تصويــر النجوم في اطــار مالك 
االعداد واالخــراج، واحلاضرون كلهم بدوا 

كأنهم في بيت عائلة واحدة.
وضعنــا فريــق جنــوم العلــوم لالعالم 
والعالقات أمام حتمية اللقاء مبن نشــاء 
من مالك البرنامج.. بــل اتاح الفريق لنا 
فرص النيل من كم األســئلة التي كانت 
تدور فــي خلجاتنا كضيــوف اعالميني 
أربعة مثلنا سلطنة عمان، األردن، املغرب، 
والعراق، وها نحن أمام النجوم جميعهم 
وعند غيرهم ممن يدفــع في اجتاه حتقيق 

الهدف من البرنامج.
ما زالت الدوحة تزرع بذور العلم...

العلــوم« هنا،  القطــري »جنوم  االمنوذج 
يضّيف مجموعة عشوائية من التالميذ 
ملواهبهم  العنــان  اطــالق  على  حلثهم 
مســتقبالً وهم يّطلعون، مباشرة، على 
االهتمام  بادلوهم  الذيــن  النجوم  جتارب 
وزادوا على ذلك بدعوتهم املشــاركة في 

فقرات البرنامج الثانوية. 
منه.. الى اقــالم الرصــاص املهداة الى 
التالميــذ الذيــن هم في فســحة من 
النجــوم، ملحق في نهايــة هذه االقالم 
شــبه كبســولة، بذور مختلفة جاهزة 

للزراعة.
تطبيقــاً، زرعت بذور الطماطم في بيتي 
في بغــداد. طلع بعد أيــام برعم طوله 

سنتمتران. 

مدخالت »النجوم«

مطلع اللقاءات كان مع عليا الســويدي 
املســؤول في املكتب االعالمي ملؤسسة 
قطر، التي قالت: »تطوير البحوث ركيزة 
أساسية ملؤسســة قطر.. الحظنا، وهي 
فكرة برنامج العلوم ان كل انسان يواجه 
مشــكلة في حياته لذلــك فكرنا، بدل 
اجللوس في انتظار احللــول التي يجدها 
االخرين ملشــاكلنا، ببرنامج جنوم العلوم 
الــذي تقدم لــه  أولئك الذيــن واجهوا 
مشكالت في حياتهم ووجدوا لها حلول 

او ما توصلوا اليه مما قدموه للبرنامج«.
نحاول  قطر  »نحن كمؤسسة  وأضافت: 
جاهديــن دعــم األفــكار والبحــوث او 
حتى تزويد املريــد باملعلومات عن طريق 
املؤسســة  املوجودين في  االخصائيــني 
فــي تقــدمي املســاعدة لهــم ملواجهة 
التحديات على مســتوى اختراعاتهم او 
حياتهــم العامة.. نوفر اخلبرات واألجهزة 
اســتغاللها  ميكنهم  التي  واإلمكانيات 
داخل املؤسســة.. معامل كانت او ورش 
او عقــول او نــدوات أو ان تطلــب األمر 
االستعانة باخرين متخصصني من خارج 

املؤسسة«.
ومضت السويدي الى القول، ان »البرنامج 
يقدم فــرص للذين كانوا اشــتركوا في 
مواسم سابقة لالشــتراك في املواسم 
الالحقة باختراعهم نفسه الذي عليهم 

ان يطوره او باختراعات جديدة«.
وأكدت أن »في كل موسم جديد يصبح 
االقبال على البرنامج اكبر ال ســيما مع 
انتشــاره إعالمية.. أنا شــخصيا أقّر ان 
الشــباب العربي واعي جدا.. لم تتح له 
الفرصة، ومــا دام ان برنامج جنوم العلوم 

يتيح لهم الفرصة فلم ال يغتنموها«.
وقدمت السويدي دعوة لكل شاب عربي 
أينمــا كان يقطن او يقيم بــأن يغتنم 
فرصــة جنــوم العلوم لتقــدمي فكرته او 
اختراعه الذي حتما ســيفيد اإلنسانية 

هدف البرنامج.
وكشفت الســويدي عن بدء التسجيل 
للموســم 12 من البرنامج ولغاية شهر 
12 مــن العــام احلالي وطالبــت بتقدم 
واختراعاتهم  بافكارهم  العربي  الشباب 
اجلديدة ملوســم جنوم العلوم بنســخته 

لعام 2020. 

بالتني النجوم 

فــي الغضــون اغتنمنــا فرصــة لقاء 
النجم البالتيني مّضيف البرنامج خالد 
اجلميلي، الذي قال: »عندما وقع اختياري 
للبرنامج في 2012 لم أتوقع ان البرنامج 
ســيصل ملا وصل اليه اليــوم.. الفكرة 
جديــدة مدرســة تخرج اجيــال وتلهم 
الكثير من الشباب العربي، واليوم وبعد 
مرور 11 سنة اثبت البرنامج جناحا كبيراً.. 
انــا شــخصيا حققته علــى الصعيد 
الشــخصي وهناك جناحات انا افتخر ان 

أكون جزء منها في اطار جنوم العلوم«.
وأضاف ان »بالرغم من ان تخصصي كان 
بعيد كل البعــد عن اجملال الذي يخوضه 
املتقدمني لكني ضمن  لناحية  البرنامج 
اطــار البرنامج علي ان أكون او اســتعد 
للمحــاور بادنى حــد للمعلومات حتى 
أمتكن مــن تقدمي احللقة بشــكل جيد.. 
فعندما نتكلم عن 140 مشتركا تأهلوا 
الى النهائيات في املواســم الســابقة 
فلي الفخــر ان أكون جــزءا من قصص 

جناحاتهم وجنوميتهم«.
 

»سيلفي« مع سوق واقف

سرقت من وقت يوم نزولي الدوحة بعض 
من ممــا خصص الســتراحتي بعد رحلة 
فعلية  لنحو ســاعتني  استمرت  طيران 

وست ساعات عموماً. 
مساًء أنا في »سوق واقف«؛ السيميائية 
القطرية هنا جتســدت منظومة رّكبت 
من مادة تاريخية معاصرة، قال لي شيخ 
يبيع األقشــمة: »بالنسبة لي لم يتغير 
شيء يذكر في جودة عملي.. هذه السوق 

حتكمك بتاريخها..«   
قد يزيد عمر السوق على نحو 100 سنة؟، 
هل تعرفت دوحة اخلليج على الســندس 
والتوابل، العطور والطيــور القادمة من 
آســيا وأفريقيا حتديداً؟، ثمنت بل تذوقت 
ثقافــات العالم هنا؟، وهــل قالت هذه 
الســوق مهرجانهــا العاملي الســنوي، 
األضواء والســحنات واملشارب والغايات 
امللونــة التــي تّكن للمكان الشــفيف 

في نسختها للحياة.. قطر: حاضنة الفن، العمارة، التنمية.. والناس  

عـن دوحـة الخليـج..  وجمهوريـة »العلـوم«
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في األمسية تلك، 
إلتقينا »األكثر 
قسوة« على 
نتائج المخترعين 
المقدمة للبرنامج، 
الذي استهل قائاًل: 
»يشعر الكثير 
من المخترعين 
المشاركين في 
البرنامج بالخوف 
من تقييم الدكتور 
فؤاد مراد، 
العتقادهم بأنه 
األكثر قسوة. 
ولكنني أحب أن 
أفاجئهم، ال سيما 
أن لدي القدرة على 
كبت تعابير الوجه. 
أنا دقيق للغاية، 
أتابع المشاركين 
من اليوم األول، 
أفاجئهم دومًا 
بأسئلة غير 
متوقعة، وأسئلة 
لم يفكروا في 
إجابات لها، 
أريد التأكد بأن 
المشتركين دومًا 
مستعدون للتفكير 
بشكل سريع، 
أشعر بالمسؤولية 
تجاههم، وعليّ 
ان أكون مستعدًا 
لكي أمنحهم ما 
يستحقونه.

استمر أهل قطر 
في ممارسة نمط 
الحياة التقليدي 
في البر حتى فترة 
اكتشاف النفط 
الذي كان لعائداته 
اثر بالغ على جميع 
جوانب الحياة في 
شبه الجزيرة. وقد 
قامت البعثات 
العلمية التي 
تواجدت في قطر 
عام 1959، كالبعثة 
األثرية الدنماركية، 
بتوثيق نمط الحياة 
هذا والتحوالت 
التي طرأت عليه 
بشكل مفصل، 
إذ وثقت الصور 
الفوتوغرافية 
الخاصة بهذه 
الفترة دخول 
السيارة الى حياة 
البر ومجاورتها 
لبيت الشعر. 
وبالرغم من 
التغيير المطرد، 
حافظ القطريون 
على قيمهم 
االجتماعية 
وموروثهم 
الثقافي الذي ما 
يزال يُستذكر 
بالخروج الى البر 
وبمواسم التخييم.

9 الملف

امللتزم بالعادات والتقاليد والسكينة حباً 
تأريخياً حضارياً..؟

لم تكن االجابة على كم األســئلة هذه، 
وأنا أجوب ســوق واقف في فســحة من 
العلوم، صعبــة، فاملكان  برنامج جنــوم 
»الدوحي« الــذي يليق بقطر جتيب عليه 

حيويته وصوره. 

الطبقة 55

الراحــة في فنــدق انتركونتيننتل تعني 
مزيــداً من املســاحات النفســية التي 
تســتدعي العمل في أجواء من رفاهية 
للموضوع،  الرئيســة  والصورة  الدوحة.. 
جلانب من الدوحة العاصمة من الطبقة 
الـ 55 للفندق قد يقال انها استقطعت 
من فيلــم للخيال العلمــي يقدر عمره 

املتقدم بـ 100 سنة. 
املطلة على جانب واســع  من غرفتــي 
األفــق، قد تأتي الســاعة والنيف كأنها 
ترويض للعــن التي تركز علــى ضوء أو 
شــاخص بعيد يبدو متحــركاً تارة وتارة 
أخرى ثابت مع توســع العن الستيعاب 
األفقي وحيوية  بالبناء  امتاز  الذي  املكان 

يكبح جماحها يوم عمل جديد آتي.
مصدات العن في اجلانــب اآلخر وقفت 
أمام حــدود الدولة الصغيرة مســاحًة 
والتي تتخطى حــدود حتى املصفوفات 
عاليــة التقنية في مخيلــة لم تعد أو 
تصــف تطبيقاً ملــا أدركته بعــد. لكن 
الدوحــة، امــام العن، قد تكــون بقعة 

استؤصلت من سماء ما..
لنأخذ، قلت في النفس، قسطاً من النوم 
قبل الشــروع في تفصيــات يوم عمل 
آخر لبرنامج جنوم العلوم ونحن في غاية 

الراحة. 
   

السالم والتاريخ.. ومن خلق

فصل مــن الرحلة، حرصت تنســيقية 
اعام وعاقات جنــوم العلوم على أن نلم 
بالبارزات في قطر. متحف قطر الوطني 
اجلديد الذي يتميــز بتصميم مبتكر من 
قبل املهندس املعماري جان نوفيل احلائز 
على جائزة بريتزكر والذي اســتوحاه من 
وينمو بشــكل  وارتفع  الصحــراء  زهرة 
طبيعي حول قصر عبد اهلل بن قاســم 

آل ثاني. 
مت ترميم القصر التاريخي من قبل شركة 
زيجيرت  برلن  في  املعمارية  الهندســة 
هذا  املعمارية.  للهندسة  وسيلر  وروزواغ 
قطر  ملاضي  الهــام  التــذكاري  النصب 
يجري احلفاظ عليــه اآلن كقلب متحف 

قطر الوطني اجلديد. 
العاقة بن املبنى اجلديد والقدمي هي جزء 
من خلق اجلسر بن املاضي واحلاضر الذي 
دعت إليه املياســة بنت حمد بن خليفة 
آل ثاني ألنــه هو الطريق إلــى »تعريف 
أنفســنا بدال من أن يجري تعريفها إلى 
األبد من قبل اآلخرين ... احتفال هويتنا«.

مت إنشــاء املتحف على مساحة تبلغ 40 
ألف متــر مربع من خال سلســلة من 
األقراص املتشــابكة التي تخلق جتاويف 

حلماية الزوار من احلرارة الصحراوية. 
الداخل، القسم  للمتحف من  استهاالً 
املطلع منه، الذي مثــل لوحة بانورامية 
)ســينمائية في 4 دقائق( عالية التقنية 
حتت  شيســون  كريســتوف  أخرجهــا 
مؤسسة  وانتجتها  »البدايات«،  مسمى 
القســم  جدارية  تقول  لألفام.  الدوحة 

األول للمتحف اللوحة عالية التقنية:
لشبه  اجليولوجي  التكوين  العز..  »موارد 
جزيرة قطر.. »هنا بــدأت احلكاية.. فمنذ 
أكثــر من ســبعمائة مليون ســنة لم 
األرضيــة على  الكرة  تســتقر قشــرة 
حــال، بل تدافعــت قواهــا اجليولوجية 
املهولة على مر العصور لتشــق البحار 
واحمليطــات ولتكشــل القارات. لشــبه 
تاريخ جيولوجي طويل، فقد  جزيرة قطر 
انتقلت تدريجيا عبر الزمن لتســتقر في 
موضعهــا احلالي مــن األرض، وقد ظلت 
مغمورة باملياه بشكل شبه كلي لفترات 
طويلة، ثم برزت كشبه جزيرة قبل ماين 
السنن، اما خطها الساحلي فقد اتخذ 

شكله احلالي قبل آالف السنن..
أســهم تغّير موقع قطر عبــر تاريخها 
اجليولوجــي الطويل في تبــّدل مناخها 
الطبيعية، فقــد كانت فيما  وبيئتهــا 
مضى موطناً حليوانــات وكائنات بحرية 
غريبــة ومتنوعــة، وتعــد أحافير هذه 
الكائنات املنقرضــة اليوم مصدراً مهماً 
لفهــم شــبه جزيــرة قطر بشــكلها 

وطبيعتها قبل ماين السنن«.
في محور وســم بـ »النايفــات.. التاريخ 
الطبيعي« أعدت لوحة أخرى حتت عنوان 
»اليابســة والبحر«، أخرجها: جان بيرين 
وكريســتوف شيســون أيضاً، انتجتها 
مؤسســة الدوحة لألفــام )18 دقيقة( 
على النحو التقنــي ذاته. وتقول ديباجة 
تصدرت جدار القســم هذا.. من املتحف 

البانورامي:   
عند احلديث عن شــبة جزيرة قطر ال بد 
من ذكر بّرهــا وبحرها، والتنــوع البيئي 
بــه. ويتجلى هذا  الذي تتســم  املذهل 
التنــوع فــي تشــكيات مختلفة من 
احلجر اجليري. وفي مسطحات املد واجلزر، 
وصحراء تكســوها الكثبان الرملية، الى 

جانب بيئات بحرية فائقة اجلمال.
وتنمــو مجموعات متنوعة  هنا، تعيش 
تتكيف  التي  والنباتــات  احليوانــات  من 
متامــاً مع بيئتهــا احمليطة. مــن حيوان 
املهــا )الوصيحي( املميز الى احلشــرات 
الصغيرة، ومن نباتات الصحراء القاحلة 
الى الزهور املورقة التي تنبت مع هطول 
األمطار. هكذا تعج قطر باحلياة وتنبض 

بها.
ويعد احلفاظ على النظم البيئية واحلياة 
البريــة اليوم ضــرورة حياتيــة لألجيال 
املقبلة. فحياة االنســان في شبه جزيرة 
قطر تعتمد، كما هو احلال في بقية أنحاء 
العالم، علــى النظم البيئيــة املعقدة 
والهشــة في آن واحد، والتي متثل حتى 
اليوم أحد أهم العوامل املســاهمة في 
تشكيل هوية الشعب القطري وثقافته.

وعلى الشــاكلة، جاء قســم »العصور 
األوايل.. اآلثار في قطــر« لنغتنم فرصة 

قراءة ديباجته التي تقول: 
»نعمت قطر فــي مجمل عصور ما قبل 
تراوح  وقد  واألمطــار.  باخلصوبة  التاريخ 
التقّلــب املطرد في املناخ بن شــدة في 
اجلفاف وغزارة في االمطار. ما حّول بعض 
املناطق القطريــة الى بقاع غير مأهولة 
اختفت أثارها. في حن متيز بعضها اآلخر، 
غنًى  خّلفت  بكثافة سكانية  خلصوبته، 

أثرياً ملحوظاً.
كان أغلب ســكان شــبه اجلزيرة األوائل 
من الصياديــن وجامعي القــوت. ودّلت 
على  وقبورهم  احمللين  السكان  مساكن 
أساليب عيشهم، حيث اكتشف علماء 
اآلثار مقتنيات ثمينة تعود ملئات أو ألوف 
الســنن مت دفنها عمداً أو اضاعتها من 
قبــل اصحابها، مثل اآلوانــي الفخارية 
وأدوات املطبخ، وبقايا منازل ومبان عامة.

اللوحة البانورامية أعاه املسماة »اآلثار« 
ميتد وقت عرضها املســتمر لـ )عشرين 
دقيقة( للمخرجة جنان العاني ومن انتاج 

مؤسسة الدوحة لألفام أيضاً.
في اللوحة األخــرى، ونحن نخوض غمار 
متحــف قطر على دهشــة غنى املكان 
بتاريخه الــذي ينقلنا عنــوة الى عالم 
بســيط جداً فــي تفصياتــه األولى.. 
مع ارتفــاع هذه التفصيــات الزماني.. 
والسقوف ووســع املكان وتشعبه اآلخذ 
باالمتداد كلما شــعرنا أننا نوشك على 
وصولنا شــاهقات قطر اليوم ومجاريها 

التنموية ضمن اخملطط احلداثوي.   
اللوحة تقول: »الركايب.. احلياة في البر«: 
اعتاد اهــل قطر قدمياً التنقــل في البر 
املعتدلة  والشــتاء  اخلريف  شهور  خال 
ألغــراض الرعي والصيــد والتجارة. وقد 
فرضت البيئة في قطر منط حياة تقليدياً 
مميزاً. كما أسهمت طبيعة حياة البر في 
تشــكيل العاقات بن األفراد والقبائل، 

والقيــم االجتماعية والتعــاون لتحيق 
النجاح.

اســتمر أهل قطر في ممارسة منط احلياة 
البر حتى فترة اكتشــاف  التقليدي في 
النفط الــذي كان لعائداته اثر بالغ على 
جميــع جوانب احلياة في شــبه اجلزيرة. 
وقــد قامــت البعثــات العلميــة التي 
تواجــدت في قطر عــام 1959، كالبعثة 
احلياة  بتوثيــق منط  الدمناركية،  األثريــة 
هذا والتحوالت التي طرأت عليه بشكل 
الفوتوغرافية  إذ وثقت الصــور  مفصل، 
اخلاصــة بهــذه الفترة دخول الســيارة 
الى حياة البر ومجاورتها لبيت الشــعر. 
وبالرغــم مــن التغيير املطــرد، حافظ 
االجتماعية  قيمهــم  علــى  القطريون 
وموروثهم الثقافي الذي ما يزال يُستذكر 

باخلروج الى البر ومبواسم التخييم.
الرئيسة،  9 دقائق للشاشــة  على مدار 
الرملية  الكثبــان  دقائق لشاشــات  و3 
للمخرج عبد الرحمن سيساكو، ترجمت 
لنا الديباجة احلائطية أعاه التي سميت: 

»احلياة في البر«.
من هذا القســم، في املتحــف، ننتقل 
الى »املاشــورة.. احلياة على الســاحل«؛ 
البحر هوية املــكان التاريخية، وكيف!!، 
في وحيي وأنا أنخفض لها من الســماء 
عبر الطائرة، وصفت قطر: »كٌف في بحر 

سماوي يحمل رماً.. وعقاً«.
»الزبارة«  البانوارميــة،  املاشــورة  لوحة 
أيضاً  الرحمن سيســاكو  للمخرج عبد 

)11 دقيقة( تقول:
»لطاملا شكل البحر محور احلياة في قطر، 
ومصدراً غنيــاً للغذاء واملوارد الطبيعية، 
وطريقة لنقــل الناس والبضائع والتبادل 

الثقافي. 
ينتقل  الشــتاء،  انتهــاء موســم  بعد 
أغلب الناس الى مســاكنهم الصيفية 

املنتشــرة على ســواحل قطــر، وذلك 
للغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الســمك 

والتجارة. 
منــت احلواضر وبالذات الســاحلية منها 
مع ازدهار الغوص علــى اللؤلؤ، وإمتألت 
مبجتمعات حيوية مــن التجار والعلماء 
واحلرفين من جميع أنحــاء اخلليج ومن 
خارجه. وأســهمت جتارة اللؤلؤ في ربط 
شبه جزيرة قطر بشبكة عاقات امتدت 
حتى الصن والهنــد وأوروبا، وقد جذبت 
ثقافات متنوعة أسهمت  العاقات  هذه 

في اثراء جميع جوانب احلياة في قطر.
وكانت مدينة الزبارة على وجه اخلصوص 
من بــن اكثر مدن اخلليــج أهمية خال 
القرن التاسع عشر. وقد مت ادراجها على 
الئحة اليونسكو للتراث العاملي لكونها 
مثاالً على شــكل احلياة للمدن والبلدات 
تاريخ  الساحلية في قطر، وشاهداً على 
التجارة والغوص علــى اللؤلؤ الذي أحيا 

مدن املنطقة بأكملها«.
وعلى حول وقــوة »الزبــارة« اآلخذة في 
البحرية،  املنطقــة  باهتمــام  حينهــا 
الرابطة الى حد ما، لشرق األرض بغربها، 
أن  احلائطية،  »املــزّرا«  رواق  ديباجة  تقول 
لؤلؤ قطر اســتعمل في صنع اجملوهرات 
الثمينــة التي حتّلى بهــا امللوك والنباء 
في شــتى انحاء العالم، خافاً الرتباطه 
باملناســبات واالحتفاالت، إذ يحتفل أهل 
قطــر بغنائمهــم البحرية النفيســة 
الدينية  باملناســبات  يحتفلــون  كمــا 
واالجتماعيــة األخرى التي تعبر عن قيم 

الشعب األصيلة.
هذا ما اســتطلعناه مــن املتحف.. لم 
نكمل أروقته كلها، فهذا الرمز القطري 
وحده يراد له ضعــف أيام الرحلة الثاثة 
التي ُخصص جّلها لبرنامج جنوم العلوم. 

 
النجوم.. من »ناسا« إلى قطر

فــي خضــم أمســية ربيعيــة برحاب 
مؤسسة قطر، في اليوم الثالث واألخير 
الدكتور  الرحلة، حرصنا علــى لقاء  من 
خالد العالــي عضو جلنة التحكيم على 
خلفية حــرص فريق عاقات جنوم العلوم 
على تنفيذ ما يقوله لساننا كاعامين 

مدعوين على شرف البرنامج.
بالريــادي والرئيس  اللقــاء  اتيــح لنــا 
التنفيذي الســابق في وكالــة الطيران 
والفضاء االميركية )ناسا( عضو اللجنة 
في نســخته للموسم الثامن، لكن ليل 
العالي ونهاره ارتكب برنامج جنوم العلوم 
منذ موســمهم األول بجدية، ولســان 
حالــه يقول: »مــن دون إصــرار املبدعن 
وأصحاب الرؤى، ملا تركت مركبة الفضاء 
أبولــو 11 منصة اإلطــاق.. هذا من دون 
احلديث عن الهبوط على ســطح القمر. 
كن فعــااًل، وكــن جريئــاً فالعبقرية أو 
املوهبة ال حتتكرها منطقة دون ســواها. 
ولتكــن أهدافك عاليــة وال تتخلى عن 

أحامك، فقد تغّير العالم يوماً ما..«
شــعر العالي بأنه امتلــك العالم حن 
التقى بأالن شيبارد، رائد فضاء أبولو الذي 
حّط علــى القمر واشــتهر برمي كرات 
الغولف على سطح ذلك الكوكب. وألنه 
أحد مرايــا قطر التي ترعــرع فيها وابن 
نووية مشــهود لها، كانت  عاملة فيزياء 
مســؤولة عــن إدارة الرعايــة الصحية 
واملستشــفيات في قطــر، كما وكانت 
وراء بناء كلية وجامعــة في الباد، وجنل 
البنية  أول مهندس كهرباء مسؤول عن 

التحتية الكهربائية واملائية في قطر.
دفــع العالــي حبــه للعلم إلــى عبور 
احمليطات لدراسة الهندسة امليكانيكية 
وهندســة الفضاء في جامعة كولورادو 
بولدر بالواليــات املتحدة. وبعد ذلك، تابع 
دراسته في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، 
للحصول على الدكتوراه في الهندســة 
وحصــل  والكهربائيــة.  امليكانيكيــة 
علــى وظيفة أحامه فــي إدارة الطيران 
والفضاء األميركية )ناســا(، وعمل على 

إطــاق مركبتن فضائيتــن، وذلك بعد 
أن صمــم وبنى روبوتــات كوكبية ذكية 
وطائــرات مــن دون طيار. وباســتخدام 
ناســا  في  والعملية  التعليمية  خبراته 
التي دامت عشر سنوات، أسس شركته 
سنسيتا،  السيليكون،  وادي  في  اخلاصة 
املتخصصة بتقدمي أفضل تقنيات الذكاء 
االصطناعــي والتعلــم اآللــي كأدوات 
لتحسن احلياة البشرية ، التي أصبحت 

مجال اهتمامه اجلديد. 
يصــر العالي على تكريــس وقت فراغه 
يفشل  ولم  والتكنولوجيا.  العلم  لدعم 
أبًدا في البحث في مشــاريع املرشحن 
في جنوم العلوم، حتى لو تطلب األمر منه 

سهر الليل بطوله. 
في األمسية تلك، إلتقينا »األكثر قسوة« 
على نتائج اخملترعــن املقدمة للبرنامج، 
الذي استهل قائاً: »يشــعر الكثير من 
باخلوف  البرنامج  اخملترعن املشاركن في 
من تقييم الدكتور فؤاد مراد، العتقادهم 
بأنــه األكثر قســوة. ولكننــي أحب أن 
أفاجئهم، ال ســيما أن لدي القدرة على 
كبت تعابير الوجه. أنا دقيق للغاية، أتابع 
املشاركن من اليوم األول، أفاجئهم دوماً 
بأسئلة غير متوقعة، وأسئلة لم يفكروا 
في إجابات لها، أريد التأكد بأن املشتركن 
دوماً مستعدون للتفكير بشكل سريع، 
أشعر باملسؤولية جتاههم، وعلّي ان أكون 
مستعداً لكي أمنحهم ما يستحقونه.« 
وأضــاف رداً على ســؤال لنــا، ان »هدف 
البرنامــج ال يكتفي بأن يكــون املتقدم 
عاملــا، كما أنــه ال يقتصر علــى العرب 
الذين يقطنون دولهم العربية بل شمل 
منهم املغتربن.. إذ وصلنا الى نحو 1300 

متقدم«.
وأضاف، أن »جلنة التحكيم كما تعرفون 
متكونة من ثاثــة كل في اختصاصه... 
على وفق املعايير اخلاصة نحاول الوصول 
الى أفكار الشــباب الناضجــة اجلديدة 
قدمت  أفكار  فهناك  للتطبيق،  والقابلة 
للبرنامــج كانت بعيدة عــن هدف جنوم 
العلوم، ومن الكم الكبير املتقدم توصلنا 
الــى 120 متقــدم علــى ان يعطي كل 
متقدم فكرته ندرسها على مدار عشرة 
البرنامج  أيام متواصلة ليدخلــوا هؤالء 

الذي يعرض على اجلمهور«.
وأوضح العالي، ان »مع ان كاريزما املتقدم 
تعلــب دورا مهما فــي اختيار اخلط حتت 
الكلمــة لكن تبقى الفكــرة هي االهم 
من ثم تأتي الشــروط اجلانبية اما اذا ما 
املهمة  الفكرة  املشــترك صاحب  وصل 
الى املراحل النهائية فهنا عليه استدعاء 
الشــخصية التي ميكنها جذب اجلمهور 
املتفاعل للتصويــت الذي ينال 50 باملئة 

من النتيجة النهائية«. 
وأكد عضــو جلنة التحكيــم، ان »جنوم 
العلــوم آخذ بالتطور وفقــا لرؤى وغاية 
أفكارا جيدة...  يبدون  الذين  املشــتركن 
االن البرنامــج رهن ما يتطلبه املتقدمن 
النوعية املكملة الفكارهم، ونحن نعتبر 
النجوم رابحن او فائزين عندهم امللكية 
الفكرية متامــاً وأمامهم الفرص إضافة 
الى الشــهرة التي قدمهــا برنامج جنوم 

العلوم لهم«.
وبن أن »مرشحوا جنوم العلوم أربعة في 
واقــع احلال لكن في هذا املوســم صاروا 
ثاثــة، إذ قررنا نحن جلنة التحكيم ان إذا 
ما كانت نتيجــة الفكرة املقدمة واطئة 

فليست من املمكن ان نقيمها«.
وتابــع، ان »كل مرحلة لهــا معيار... هل 
الفكرة جديدة مــن نوعها؟ هل املتقدم 

مستعد لتنفيذ فكرته؟«.

آخر لقاءات الدوحة 

في طريق العودة الى بغداد..
لن يكون أحد بحاجــة للغة كي يفهم 
الدوحة.. فيد املساعدة  فلســفة مطار 

متتد لتصل به الى الطائرة:
ـ قدم نفســك، عبر حجزك املسبق، الى 
أحد املوظفن من املستقبلن املنتشرين.. 

في انتظارك.
ـ انت عنــد املمر رقم 3 مثــاً، ينتظرك 
موظف آخر يســاعدك في قطع »تكت« 
من ماكينــة تذهب منهــا الى موظف 
ثالث يُدخل التذكرة فــي نظام ضوئي.. 
ليرشدك، بعدها، الى البوابة التي تنتظر 

فيها، في باحة، طائرتك.
ـ قد يتطلــب الوصول الى البوابة احملددة 
فــي التذكرة ان تســتقل قطــار املطار 
الداخلي. عبر القطار الـــ »ميني« الذي 
مير على جّل البوابات ستصل الى البوابة. 
ـ أما حقيبتك فقد أخذت طريقها حلظة 

أرشدك املوظف األول الى املمر رقم 3.
ـ لن تخوض في تراتبيــة: طابور الكاب 
البوليســية، نزع حزام أو ســاعة يد، أو 
خلع عنك ما يريده جهاز ما/ لن تُفحص 
وجهتــك أو يثيــر انتمائك أحــد ما.. وال 
يحزنــون، فلقــد أنتهى هذا الســجال 

األمني قبل دخولك الدوحة.
فــي البوابة اجملــاورة، الطائــرة الذاهبة 
الى مســقط/ ســلطنة عمان، ستقلع 
بعد نحــو 20 دقيقة، ثمة موظفة.. فتاة 
ســمراء.. لنحو نصف ساعة وهي جتوب 

تنادي: مسكت.. مسكت )مسقط(..
... والسام.. 

في نسختها للحياة.. قطر: حاضنة الفن، العمارة، التنمية.. والناس  

عـن دوحـة الخليـج..  وجمهوريـة »العلـوم«
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جانب من احدى حلقات البرنامج
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الدوحة ـ الصباح الجديد: 

برنامج جنوم  مع  الرحلة  سلسلة 
العلــوم توقفت عند مؤسســة 
وتنمية  والعلــوم  للتربية  قطــر 
اجملتمع. رافقتنا نحن وتنســيقية 
عليــا  العلــوم  عالقــات جنــوم 
الســويدي املســؤول في املكتب 
االعالمي للمؤسســة الى املبنى 
الرئيس للمؤسسة الذي يقبع في 
نفسها،  التعليمية  املدينة  مركز 
وأودعتنا أحمــد اخلنجي املتحدث 
قطر  مؤسسة  باســم  الرسمي 

الذي رحب بنا أميا ترحيب.
»مؤسسة  أن  جعبتنا*  في  كانت 
وتنمية  والعلــوم  للتربية  قطــر 
العاصمة  في  تأسســت  اجملتمع 
من  مببــادرة   1995 عــام  الدوحة 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
التي  والشــيخة موزة بنت ناصر 
تعــد في الوقــت نفســه مدير 
للمؤسســة.. في  اإلدارة  مجلس 
»رغبــة منــا في دعــم النهضة 
وإتاحة  قطــر،  دولة  في  العلمية 
إلبنائنا  واملعرفــة  العلم  ســبل 
املواطنني كافة، فقد رأينا إنشــاء 
لتحقيق  مؤسسة علمية خيرية 
تلك الغايــات..«، هــذا ما نصت 
عليه وثيقة االنشاء التي أصدرها 
املؤســس صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني.. 
تركز مؤسسة قطر على التعليم، 
والبحوث والعلوم، وتنمية اجملتمع 
من خالل إنشــاء قطاع للتعليم 
اجلامعات  ويســتقطب  يجــذب 
دولــة قطر لتمكني  إلى  العاملية 
الشــباب من اكتســاب املهارات 
»القتصاد  الضرورية  والسلوكيات 
مبني علــى املعرفــة« ال يعتمد 
من  املستمدة  الطاقة  إنتاج  على 
املوارد الطبيعية الناضبة. وتعمل 
مؤسســة قطر، من خالل العلوم 
والبحوث، على بناء قدرات االبتكار 
والتقنية احلديثة في دولة قطر عن 
طريق تطوير احللول واالســتفادة 
منها جتاريا من خالل فروع العلوم 
ألن  قطر  وتســعى  األساســية. 
تكون مركزا ناجحــا من الناحية 
البحوث  التجاريــة في مجالــي 
اخلبرات  أفضل  يجــذب  والتطوير 
وأملــع العقــول. وتهــدف برامج 
للمؤسسة  االجتماعية  التنمية 
إلى إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز 
على  واحلفــاظ  الثقافية  احليــاة 
التراث وتلبية االحتياجات املباشرة 
دوراً  املؤسسة  وتلعب  للمجتمع. 
إلى مركز  أساسياً في حتّول قطر 
سياســي واقتصادي وثقافي في 
املنطقة. وتعمل مؤسســة قطر 
علــى تزويد القطريــني باملهارات 
والتعليم واملؤهالت التي جتعلهم 
قادرين على املنافسة في االقتصاد 
العاملي، ليدحضــوا بذلك تصورا 
خاطئا بأنهم شعب مدلل بسبب 

ثروات الغاز الطبيعي.

نخبة.. لالستثمار األمثل

قامت مؤسسة قطر أيضا بإنشاء 

العديد مــن املشــاريع التجارية 
املشتركة مع نخبة من الشركاء 
مــن شــتى أرجــاء العالــم في 
وتكنولوجيا  التصميــم  مجاالت 
والدراسات  واالتصاالت  املعلومات 
السياســية وتنظيم الفعاليات، 
دعمــا لدولــة قطر ومســيرتها 
مســتدام  اقتصاد  حتقيــق  نحو 
وقائم علــى املعرفــة. وقد بدأت 
اكتساب  في  القطرية  الشركات 
شــهرة عاملية في مجال صناعة 
البرمجيات وذلك بفضل االهتمام 
الذي توليه مؤسســة قطر جملالي 
بني  ومــن  والتطويــر.  البحــوث 
الشــركات القطريــة التي بدأت 
والتطوير  البحوث  في  تســتثمر 
قطر  مؤسســة  من  بتشــجيع 
اكتسبت  وقد  براجماتك،  شركة 
الشركة شــهرة كبيرة في  هذه 
البيانات  إدخــال  برمجيات  مجال 

وبرمجيات النظام احملاسبي.

وثيقة.. وتفصيالت غنية 

من على شــرفة املبنــى الرئيس 
الذي  التعليميــة  املدينــة  ملركز 
صمم على شاكلة البيت القطري 
الذي تتميز فيــه الباحة )احلوش( 
التي تبنى حولهــا الغرف، كانت 
لنا اطاللــة على كامــل املدينة 
اجلــزء األهم من مؤسســة قطر 
بصحبة احمــد اخلنجي املتحدث 
الرسمي باســم مؤسسة قطر، 
الذي حدثنا قائالً: »على مســاحة 
15 مليون متر مربع قامت املدينة، 
الشــمالي  بحرمهــا  مطلعــاً، 
العلمية  باملرافــق  املتخصــص 
لدينا  العامة...  واملرافق  والبحثية 
40 مشروع في املدينة التعليمية، 
منها املترو اخملصص لها والذي من 
اخملطط له ان يدشــن في النهاية 
الســنة احلالية لغايــة التقليل 
مــن االنبعاثــات الكربونية التي 

تخلفها وسائط النقل األخرى«.
الناحية  أما »من  وأضاف اخلنجي، 
األخرى فاحلــرم يحتوي على )قطر 
اكادميــي( التي تعد اول مدرســة 
افتتحت في املؤسسة عام 1995 
ملؤسسة  التأســيس  سنة  وهي 

قطر، وتضم املدينة ملعب خاص 
بها ســيكون احــد املالعب التي 
تنضم فيها البطولة كأس العالم 
2020 وعن قريــب وبالتحديد في 
امللعب  ســيضيف   2019-12-18
البطولة  لألنديــة..  العالم  كأس 
التــي تتزامن مع اليــوم الوطني 
لدولة قطــر، فضالً عن ان امللعب 
في  التعليمية  املدينة  ســيخدم 

الرياضات كافة وهي من ميزاته«.
الرســمي  املتحــدث  ومضــى 
الى القــول: »وتضم املؤسســة 
في هــذا اجلانــب مبنى اجلســر 
االكادميي.. اجلســر الذي من شأنه 
تعزيز قدرات الطــالب لتأهيلهم 
املدينة،  فــي جامعــات  للدخول 
كمــا ويضــم جامعــة فرجينيا 
كومونولــث املتخصصــة بالفن 
وتصميــم األزياء، تأسســت في 
1998، وقدمــت للطالب الفرصة 
للحصول على درجة البكالوريوس 
تصميم  اجلميلــة،  الفنــون  في 
اجلرافيكي،  التصميــم  األزيــاء، 
والتصميــم الداخلي أو الرســم 
والطباعــة، وكذلك احلصول على 
شــهادة املاجســتير في الفنون 
التصميم،  دراســات  اجلميلة في 
اضافة الى احتوائه مبنى السكن 
للطالبات الذي حاز على الشهادة 
املباني  مجلــس  من  البالتينيــة 
اخلضراء األميركي والتي تعد اكبر 
جائــزة ملبنى اخضــر اغلب مواد 

بناءه قابلة للتدوير«.
التعليمية  املدينــة  كما »وتضم 
يطلق  باخليول  خاصاً  مركزاً  أيضاً 
يعد مركزاً  الذي  »الشقب«  عليه 
للفروســية، ويلتزم  رائــداً  عاملياً 
باحلفــاظ على تراث الفروســية 
القطــري مــن خــالل االعتنــاء 
أعلى  وإرســاء  العربية،  باخليــل 
اخليل  لصحة  بالنســبة  املعايير 
وإنتاجها، والتعليم والبحوث ذات 
الى ساحة  باخليل، اضافة  الصلة 

االحتفاالت التي متثل قلب املدينة 
وتعنى بأهم الفعاليات التي تقام 
املدينة وخاصــة حفل تخرج  في 

الطالب السنوي املوحد«.
تســتقبل  »املدينة  ان  وأوضــح، 
طالباً من اكثر من 90 دولة.. لتبادل 

الثقافات واملعلومات التي تعد من 
أسس املؤسسة«.

وبــني اخلنجــي ان »املدينة تضم 
اضافــة الى مــا ســبق جامعة 
جامعة تكســاس إي أند أم التي 
فتحت أبوابها فــي 2003 لتقدمي 
متّخصصــة  دراســية  برامــج 
على مســتوى عــاٍل في مجاالت 
الكيميائيــة،  الهندســة 
اإللكترونية، امليكانيكة، وهندسة 
البترول، ومنذ 2011 تقدم اجلامعة 
الهندسة  في  املاجســتير  درجة 
الكيميائيــة، فضــالً عن جامعة 
كارنيغــي ميلــون التــي فتحت 
أبوابهــا فــي 2004، وتقدم درجة 
البكالوريــوس في مجال األعمال 
التجارية، برامج علوم احلاســوب، 
وشــهادة البكالوريوس في نظم 
عالوة  االعمال،  وإدارة  املعلومــات 

على 
)2001( التي  جامعة وايل كورنيل 
توفر للطالب فرصة احلصول على 
تعليم طبــي متميــز على وفق 

أعلى املعايير العاملية«.

كتاب وأوكسجني.. ورحاب 

فــي اجلانب اآلخر، تضــم املدينة 
مكتبة قطــر الوطنية التي تعد 
اكبــر مكتبــة عامة فــي البالد 
كتاب،  مليــون  من  اكثــر  حتتوي 
وتضــم مكتبــة رقميــة وأخرى 
تاريخية، إضافة الى جامعة جورج 
بالعلوم  املتخصصة   )2005( تاون 
السياسية وجامعة نورث وسترن 
املتخصصــة باإلعالم والصحافة 
مركز  الــى  اضافــة  واالتصــال، 

الدراسات اإلسالمية.
املدينة واسعة املرام بفضل اخلطة 
املعــدة لها، إذ حتتــوي أيضاً على 
املدينة  جامع  يسمى  كبير  جامع 
املعلم  هذا  ويهــدف  التعليمية، 
الديني البارز إلــى إحياء النموذج 

التراثــي للمســجد، الذي يجمع 
بــني العبادة واملعرفــة في مكان 
واحد. يقــّدم هذا اجلامــع برامج 
دينية وتعليمية متعددة، ويجتمع 
اإلسالمية  الدراســات  كلية  مع 
التابعة جلامعــة حمد بن خليفة 
فــي رحــاب مبنى ذي هندســة 
معمارية مســتقبلية مستوحاة 

من الفن اإلسالمي. 
بــن خليفة  وعن جامعــة حمد 
)2010(، قــال املتحدث الرســمي 
باسم مؤسسة قطر، ان »اساس 
اجلامعة هو البحوث وتوفر شهادات 
بهدف  والدكتوراه،  املاجستير  في 
تقدمي مجموعة واسعة من برامج 
التي  العليا واألبحاث  الدراســات 
تركز في مجاالت مثل تكنولوجيا 
املعلومات واحلاسبات وعلوم احلياة 
والتنمية املســتدامة والدراسات 
اإلسالمي  والتمويل  اإلســالمية 
ودراسات الشرق األوسط ودراسات 
الترجمة والقانون، وتنتشر جهود 
البحــوث فــي كلياتهــا اخلمس 
وثالثــة معاهــد بحثيــة، إذ رأى 
اجلامعة  تكــون  ان  املؤسســون 
مبستوى اجلامعات العاملية األخرى 

املوجودة في املدينة«.
الى  »اضافــة  اخلنجــي،  وأضاف 
هــذا تضم املدينــة واحة العلوم 
القطري  الصندوق  والتكنولوجيا، 
لرعايــة البحث العلمــي، مركز 
الســدرة للطب واإلبحاث، معهد 
راند قطر للسياســات، فضالً عن 
حديقة االوكســجني التي اطلق 
عليها هذه التســمية نسبة الى 
ما تتمتع به من النباتات املزروعة 
كبير  بشــكل  املنتجــة  فيهــا 
لألوكسجني، ومبنى للطالب على 
ويضم  الطالبات  مبنى  شــاكلة 
بولنك،  ملعب  ومســرح،  سينما 
للطلبة  وأماكن  أسواق،  مطاعم، 
يتبادلون فيهــا معلوماتهم وكل 
بإيجابية  او يدفــع  ما يفيدهــم 

لقاءاتهم.
التعلمية،  وبحسب موقع املدينة 
قطر  مؤسســة  مبــادرات  فأبرز 
جتســد هنا في مــكان فريد من 
نوعــه. فرحلــة قصيــرة واحدة 
أو  أرجائها، ماشــيا كنت  حــول 
الترام،  إحدى عربــات  راكبا فــي 
تكفي لزيارة عــدد ال بأس به من 
اجلامعات العاملية املرموقة. وإذ ما 
واحدة  الشارع، ستطالعك  عبرت 
من أكبر املكتبــات في املنطقة، 
وبعدهــا ميكنك أن تشــارك في 
نقاش مفتوح فــي رحاب جامعة 

توجد خلفها.
هكذا تكون احليــاة عندما تكون 
الذي  املترابط  فردا فــي اجملتمــع 
تتميز به املدينــة التعليمية، وما 
تزخر به من فروع جامعية لبعض 
املرموقة  التعليمية  املؤسســات 
وجامعة  العاملــي،  الصعيد  على 
بحثيــة محليــة، عــالوًة علــى 
حاضنات للمشــروعات الناشئة، 
ومجمعــات تكنولوجية، ومواقع 
وغير  ثقافية،  ومؤسسات  تراثية، 

ذلك كثير. 
 

* اقتباس داعم من  املوســوعة 
احلرة )ويكيبيديا(.

في السلسلة القطرية.. وتفصيالتها
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من على شرفة 
المبنى الرئيس 
لمركز المدينة 
التعليمية الذي 

صمم على 
شاكلة البيت 
القطري الذي 

تتميز فيه الباحة 
)الحوش( التي 
تبنى حولها 
الغرف، كانت 

لنا اطاللة على 
كامل المدينة 
الجزء األهم من 
مؤسسة قطر 
بصحبة احمد 

الخنجي المتحدث 
الرسمي باسم 
مؤسسة قطر

في الجانب اآلخر، 
تضم المدينة 
مكتبة قطر 

الوطنية التي تعد 
اكبر مكتبة عامة 
في البالد تحتوي 
اكثر من مليون 

كتاب، وتضم مكتبة 
رقمية وأخرى 

تاريخية، إضافة الى 
جامعة جورج تاون 

)2005( المتخصصة 
بالعلوم السياسية 

وجامعة نورث 
وسترن المتخصصة 
باإلعالم والصحافة 
واالتصال، اضافة 

الى مركز الدراسات 
اإلسالمية.

املدينة التعليمية في الدوحة

جامع املدينة التعليمية
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د. علي شمخي 

حينما يفشــل النظام السياســي فــي تدارك 
االخطــاء واالنتهاكات وال يهتــم كثيرا بإصالح 
االوضاع يصبح من الطبيعي أن تتداعى سمعته 
في الداخل واخلارج وقد كان متوقعا في العراق أن 
ينزاح هذا الفشل املتراكم في منظومة حماية 
احلريــات العامــة والتجاوز على مبــادئ حقوق 
االنسان على املواقف الدولية مما يجري في العراق 
الفظيعة  التجــاوزات  حيث تصدرت مشــاهد 
على املتظاهرين واملمارســات العنيفة بحقهم 
املتمثلة باســتعمال القوة املفرطة وقنابل الغاز 
اجتماعات املنظمة الدولية حلقوق اإلنســان في 

جنيف قبل أسابيع.
 ولم تفلح محاوالت ممثل العراق في هذه املنظمة 
في تبرير هذه التجاوزات وهذه االنتهاكات وقبل 
يومني تكرر املشــهد على نطاق أوســع واعمق 
وأكثــر تأثيرا حينمــا القت رئيســة بعثة االمم 
املتحدة في بغداد الســيدة جينني بالســخارت 
تقريرها عن االوضاع في العراق وسلطت الضوء 
على املعطيات السياسية واالمنية واالجتماعية 
واالقتصاديــة التــي ســبقت ورافقــت احلراك 
الشــعبي املتمثل باالحتجاجات الواسعة التي 
شهدتها املدن العراقية اخملتلفة وتداعياتها على 
حاضر العراق ومســتقبله وما يلفت االنتباه في 
هذا التقرير أن املســؤولة االممية ضمنت تقريرها 
وقائع ألحداث كانت فيها شــاهدة حية ونقلت 
إلى أعضــاء مجلس االمن الدولــي وجهة نظر 
املرجع الديني علي السيستاني جتاه االوضاع بعد 
اللقاء املباشر معه وتعاطفه مع احملتجني وعدم 
ثقته بوعود الطبقة السياســية التي متســك 

بزمام السلطة لتلبية مطالب املتظاهرين.
 وحتدثــت بالســخارت بواقعية عــن منط حياة 
العراقيني ومشــاعرهم وافكارهــم وتقييمهم 
للمتغيــرات فــي بالدهم منذ 2003  وشــرحت 
االحتجاجات على  الرئيســة الندالع  األســباب 
لســان الشباب في ســاحات التظاهر ووصفت 
التضحيات وتعاظم  والتحدي في تقدمي  االصرار 
ارادة احملتجــني املتنامية من اجــل صنع التغيير 
وفي كل هذه التفاصيل فان هذا التقرير يشكل 
اليوم صدمة أمام مرأى العالم اجمع الن اجملتمع 
الدولي كان ينتظر من النظام السياسي اجلديد 
في العراق تطبيقا عادال ونزيها وشــفافا ملا جاء 
به الدستور العراقي بعد 2003 يعوض العراقيني 
عن ســنوات احلرمــان واالضطهــاد والتهميش  
وخنق احلريات التي عاشــوها في ظل االستبداد 
والديكتاتورية وهي بهــذا تقرع جرس االنذار في 
أكبر محفل دولي بوجه قادة النظام السياســي 
في العراق إلعادة تصويب املنهج واالداء والتخلي 
عن وســائل العنف الدموية الذي ميارسونه بحق 
املتظاهرون في  أبناء شعبهم ومالم يســمعه 
ســاحات التظاهر وقد انتظــروا صوتا منصفا  
من اقطاب الســلطة إلنصافهم ســمعوه من 

مسؤولة دولية بفم صادق وبضمير حي.       

بالسخارت
قالت الحقيقة !

الوقت ينفذكاريكاتير

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

أشرف العجرمي*

أينمــا تذهب فــي أوروبا تســمع 
السياسيني األوروبيني يتحدثون عن 
لقاءات مع مجموعات فلسطينية 
في منظمات  قــادة  ومع  مختلفة 
يقول  رســمية،  غيــر  سياســية 
لنظرائهم  الفلســطينيون  فيها 
األوروبيني إنهــم لم يعودوا يؤمنون 
يؤيدون  وإنهــم  الدولتــني،  بحــل 
حــل الدولة الواحــدة ويبررون ذلك 
به  يقوم  وما  اإلســرائيلي  باملوقف 
تغيير  مــن  األرض  علــى  االحتالل 
حقائــق، ومحاولة لســد الطريق 
في وجــه قيام دولة فلســطينية 
مســتقلة علــى األراضــي احملتلة 
جنري  وعندما   ،1967 العــام  منــذ 
مطالبــة األوروبيــني بدعــم قيام 
دولة فلســطينية واالعتراف بدولة 
فلسطني حتت االحتالل يقولون لك: 
هل ال تزالون تؤيدون مثل هذا اخليار؟ 

نحن نســمع أن غالبية الشــعب 
الفلسطيني لم تعد تريده.

احلديــث صادم  الواقع هــذا  فــي 
ويعبــر عــن بلبلــة نخلقها نحن 
على األغلب بدون قصد، ولو كانت 
مقصودة فهذه طامة كبرى تلحق 
ترتكز  التــي  الوطنية  بالقضيــة 
في جوهرها على ممارســة الشعب 
الفلســطيني حلقــه فــي احلرية 
واالســتقالل الذي ال ميكن تطبيقه 
دولة فلســطني  بقيام  إال  فعليــاً 
والتي  املستقلة متاماً عن االحتالل، 
ينبغي أن تقوم على كامل األراضي 
الفلســطينية احملتلة منــذ الرابع 
1967، وحل  من حزيران من العــام 
قضيــة الالجئني الفلســطينيني. 
وإذا كان مــن الطبيعي أن يشــعر 
الفلســطينيون باإلحباط من عدم 
حل قضيتهم، ومــن تراجع اجملتمع 
الواليات  رأســه  وعلــى  الدولــي، 
املتحــدة األميركية، عن القيام بأي 
دور فاعــل حلل الصــراع، وأكثر من 
في مخططها  إسرائيل  متادي  ذلك 

إدارة  من  وانتقالها  االســتيطاني، 
الصراع إلى محاولة حسمه نهائياً 
بضم ما تريد مــن األراضي احملتلة، 
يواجهون  الفلســطينيني  وتــرك 
مصيرهــم في مــا تبقــى، وأيضاً 
حتت االحتــالل مبختلف أشــكاله 
التخلي  يعني  ال  فهذا  ومسمياته، 
عن هدف تقريــر املصير، والتخلص 

من االحتالل بصورة نهائية.
ال  الفلسطينيني  أن بعض  واألسوأ 
يدرك أن احلديث اآلن عن دولة واحدة 
يعني أمــراً واحداً فقط، وهو إعفاء 
العالــم أجمع من املســؤولية عن 
حل الصــراع وحتقيق حل الدولتني، 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  أي 
قائمة  األخرى  الدولة  ألن  مستقلة 
فعــالً ومعتــرف بها، كمــا يعفي 
إسرائيل من االنسحاب من األراضي 
احملتلة ويطلق يديهــا في مواصلة 
وتكثيف االســتيطان، على اعتبار 
أن الفلســطينيني ال يريــدون دولة 
وهذه  بإســرائيل.  االرتباط  ويريدون 
اليمني  تخــدم  الســاذجة  اللعبة 

يريد  الذي ال  املتطرف  اإلســرائيلي 
إنهــاء االحتــالل وإخــالء الضفة 
فكرة  تفهم  ويســتطيع  الغربية، 
دولة واحدة ضمن مفهومه اخلاص، 
وهي دولة تقوم في الضفة الغربية 
وإسرائيل بدون قطاع غزة، وال يحق 
الفلســطينيني  للمواطنني  فيها 
سياســية  حقوق  أي  ميارســوا  أن 
مفهوم  توســيع  مبعنــى  فيهــا، 
سياسة الفصل العنصري القائمة 
حاليــاً وشــرعنتها مبوافقة دولية 

وفلسطينية.
انتهى حل  إذا  أنــه  مــن يعتقــد 
الدولتني وإذا حترر العالم من االلتزام 
دواة  على  إســرائيل  ســتوافق  به 
واحدة هو بدون شك واهم جداً، بل 
جاهل بطبيعــة التفكير اليهودي 
الذي  الوحيد  فالشيء  اإلسرائيلي، 
كما  اإلســرائيليون  عليــه  يُجمع 
اليســار إلى اليمني باستثناء أفراد 
الدولة  معدودين جــداً هو فكــرة 
اليهودية التي من املفروض أن تكون 
دولة ذات أغلبيــة يهودية واضحة، 

مبعنــى أال يســمح فيهــا بدولة 
ثنائية القوميــة أو دولة دميقراطية 
لكل مواطنيها. وجــل ما ميكن أن 
للمواطنني  الدولــة  تقدمه هــذه 
الذين يجب أن يظلوا لفترة طويلة 
أقلية صغيرة هو حقوق متســاوية 
االعتــراف بحقوقهم  إلى  ال تصل 
القومية  قانون  يقرأ  ومن  القومية. 
الذي مت ســنه مؤخراً في إسرائيل 
ميكنه أن يرى بوضوح ما الذي تفكر 
فيه النخبة احلاكمة جتاه املواطنني 
غير اليهود الذين ال يلحظ القانون 

وجودهم أساساً.
وإذا كان هنــاك أحــد يراهن على 
عنصــر الزمن فهذا أيضــاً يأخده 
اإلســرائيليون باحلســاب حتى في 
حال ضــم الضفــة الغربية، وهم 
في هــذا يبنون علــى ترحيل أكبر 
عدد ممكن من الفلســطينيني من 
الضفة، وقــد ال يحــدث الترحيل 
بالقــوة، ولكــن ســيتخذون كل 
السبل من أجل دفع الفلسطينيني 
للهجرة، كما يحدث اآلن في قطاع 

غزة وأقل نسبياً في الضفة احملتلة. 
ويجب أن يكــون واضحاً أن احلديث 
يأتي هنا عن طرفني غير متكافئني 
فــي القــوة والقدرة علــى تنفيذ 

اخلطط والبرامج.
ال ميكــن التفكيــر بــأي حــل من 
قبيل الدولــة الواحدة أو الفدرالية 
أو الكونفدراليــة قبــل قيام دولة 
وقبــل  مســتقلة  فلســطينية 
للشعب  املستقلة  الهوية  تكريس 
الفلســطيني في كيــان خاص به 
اإلطار  هي  القومية  والدولة  وحده، 
الوحيد الذي مينحه ممارســة حقه 
الوطني بشكل متساٍو مع شعوب 
العالم األخرى. وبعد قيام وترسيخ 
وتوطيــده كمعبر عن  الكيان  هذا 
الهويــة اجلمعية للشــعب ميكن 
احلديث عــن صور ارتباط أخرى مثل 
كنفدرالية أوالً وبعد ذلك أشــكال 
أكثــر اندماجــاً وتوحيــداً، وحتى 
اليهــود اإلســرائيليون ميكنهــم 
التفكير بأشــياء أخرى غير الدولة 
اليهودية بعد انتهاء الصراع وتغير 

الفلسطينيني،  مع  العالقة  شكل 
وهذا بحاجة إلــى وقت طويل بعد 

قيام دولة فلسطني.
 مــن املؤســف أن نبــدد جهودنا 
يدعمون  الذين  أصدقائنــا  وجهود 
وتقرير  احلرية  في  الوطنية  حقوقنا 
املصير واالستقالل في دولة خاصة 
بنــا باحلديث عــن أوهــام ال ميكن 
تطبيقهــا على اإلطــالق في واقع 
لسنا متساوين فيه وال منلك القوة 
على تنفيذ أي جــزء منه. فيكفي 
التعلق باألوهام ولنفكر بإنقاذ حل 
الدولتني، ولنفعــل ما ميكن داخلياً 
لتقوية أنفسنا بوحدتنا أوالً، ولنبدأ 
مؤسســاتنا  وتوحيد  باالنتخابات 
مع  املعركة  نديــر  لكــي  وقيادتنا 
إســرائيل على حقوقنا األساسية 
التــي يعترف بها العالــم ويؤيدها 
املنظور،  املــدى  بديل لهــا في  وال 
وأصدقاءنــا  أنفســنا  ولنســاعد 

ليساعدونا.

* عن جريدة األيام الفلسطينية

الترويج للدولة الواحدة: الخطر الداهم على القضية

جرجيس كوليزادة*

وفقا للفقــرة اوال من املادة )81( من 
الدستور العراقي الدائم، يتم تكليف 
االكثر عددا  النيابية  الكتلة  مرشح 
العراق  من قبــل رئيس جمهوريــة 
الوزراء، وهذا ما  لتشــكيل مجلس 
حصل عندما قام برهم صالح رئيس 
اجلمهورية بتكليف عادل عبداملهدي 
مرشح كتلتي الفتح والسائرون في 
البرملان قبل ما يقارب السنتني، وذلك 
بادارة  املكلفة  احلكومة  لتشــكيل 
 (80( للمادة  وفقــا  العراقية  الدولة 
من الدســتور، وبعد التكليف متكن 
عبداملهــدي من تشــكيل مجلس 
الوزراء ونــال موافقة مجلس النواب 
عليــه، وليــس بخافي ان ترشــيح 
كان  احلكومة  لتشكيل  عبداملهدي 

خيارا توافقيــا داخل الكتل النيابية 
الشــيعية بالرغم من عدم امتالكه 
جملموعة برملانيــة، وبضوء اخضر من 
ايران والواليات املتحدة وبدعم وتأييد 

قـوي مـن مسعـود البرزانـي.
ولكن املثير وبعد مرور اقل من سنتني 
على تشــكيل حكومة عبداملهدي 
التوافقيــة لم تظهر اي عالمة على 
مجلس  ونشــاطات  برامج  فعالية 
الوزراء، ولم تظهر بوادر اعمال خلدمة 
العراقيني،  مــن  الفقيرة  االغلبيــة 
ولم تبدي خطــوات ملعاجلة االزمات 
االقتصاديــة واملعيشــية واحلياتية 
وبالرغم  البطالة،  مشكلة  وخاصة 
مــن الوعــود  التي طرحهــا رئيس 
احلكومة في برنامج عمله بعد نيل 

ثقة البرملان.
واالكثــر غرابة ان رئيــس الوزراء لم 
يفعــل شــيئا بتاتا ضد الفســاد 

الرئاسات  داخل مفاصل  املستشري 
والبرملــان واحلكومــة واالحزاب، ولم 
يبذل جهــدا ولو صغيــرا لاللتفات 
الكبيرة  االقتصادية  املشــاكل  الى 
التــي يعاني منها العــراق، ولم مير 
على االزمات االجتماعية واملعيشية 
واحلياتية التي يعاني منها العراقيون، 
ولم يذهب الى التعرج على مشكلة 
البطالــة الكبيرة، التي يعاني منها 
الشــباب العراقي، ومن غياب فرص 
احلكومي  القطاعــني  فــي  العمل 
واألهلي، ولم يتعامل مع مشــكلة 
خط الفقر التي تعاني منها املاليني 

من املواطنني.
االنتفاضة  شــرارة  انطلقت  ولهذا 
الشبابية الثائرة والعارمة في 25 من 
اكتوبر، وبــدأت بطرح مجموعة من 
رحيل  للمتظاهريــن منها  املطالب 
احلاكمة  السلطة  ووجوه  الرئاسات 

وحل مشــكلة البطالــة والقضاء 
علــى الفســاد وتعديل الدســتور 
وتغييــر نظام احلكــم، ولم يتمكن 
رئيــس احلكومة من معاجلة املوقف، 
ولــم يقدم علــى تعامــل عقالني 
مــع املظاهرات الســلمية بل على 
العكس جلــأ الى اســتخدام القوة 
املتظاهرين  جتــاه  املفــرط  والعنف 
الثائرين، فتسبب بسقوط املئات من 
الشــهداء واالف اجلرحى واملصابني، 
ارتكاب مجازر بشــعة في  وجلأ الى 
والناصرية  وكربــالء  والبصرة  بغداد 

والنجف.
علي  الســيد  مرجعية  تدخل  ولوال 
السيســتاني على خــط املواجهة، 
النواب  املتالحقة جمللــس  ودعواتــه 
ملعاجلــة املوقــف واقالــة احلكومة 
ورئيسها، الدخل عبداملهدي الفاسد 
وزمرته القاتلة العراق في حرب اهلية 

شرســة، ولهذا لم متر ساعات على 
االعمال  جتاه  احلازم  املرجعية  موقف 
االجرامية للحكومة ورئيسها عادل 
الى  االخير  بــادر  عبداملهــدي حتى 
اعالن تقدمي االســتقالة الى مجلس 

النواب، وهي باالصح اقالة.
وهنــا تعرضت مســألة آلية تقدمي 
اســتقالة رئيــس احلكومــة الــى 
حتليــالت متباينــة بســبب عــدم 
تطرق بنود الدســتور  الى هذا األمر، 
وحمل املوضوع وجــوب تقدمي كتاب 
االســتقالة الى مجلــس النواب او 

رئيس اجلمهورية ؟.
ومن بــاب عرض املشــهد القانوني 
للمســألة، وبالرغم من تقدمي رئيس 
مجلس الوزراء لكتاب استقالته الى 
مجلــس النواب، اال ان املســالة من 
والصالحيات  الدســتور  قراءة  زاوية 
املمنوحــة لرئيــس اجلمهورية وفق 

املادة )73( واختصاصات البرملان وفق 
املادة )61(، جند ان مجلس النواب ليس 
من عمله تقدمي مرشــح لتشكيل 
احلكومة وامنــا التصويت عليه لنيل 
ثقة اغلبية اعضاء اجمللس، والتكليف 
يتم عبر رئيس اجلمهورية دســتوريا 
وفق املادة )76(، وهذا التفســير يلزم 
من الناحية املنطقية ان متر اجراءات 
تقــدمي اســتقالة رئيــس احلكومة 
عبر نفس املســار الذي يسير عليه 
الدســتور لتقدمي مرشــح تشكيل 
احلكومــة، وعليه فان اجراءات تقدمي 
كتاب االســتقالة يجب ان يتم عبر 
رئيس اجلمهورية وليس عبر مجلس 
عبداملهدي  اليــه  ذهب  النواب كما 
رئيس مجلس  مبشــورة خاطئة من 

القضاء.
وعليه وبعد الســرد اعاله من املفيد 
ان نبني ان عــراق ما بعد )25( اكتوبر 

ليس عراق ما قبله، فالبد ان يحصل 
تغيير شامل واصالح كامل، وهذا ال 
يحصل اال برحيل جميع وجوه نظام 
احلكم الفاســد القائم، ومســألة 
تشــكيل تقدمي االســتقالة واعالن 
او حتويلها  حكومة مؤقتة جديــدة 
الى تصريف اعمــال ال يجدي نفعا 
وال يقدم شــيئا للعراقيني وللثائرين 
املنتفضني، ولهذا البد من انتخابات 
برملانية مبكرة وفــق قوانني جديدة 
لالنتخابــات واملفوضية املســتقلة 
خارطة سياســية جديدة  لرســم 
بعيدة متاما عن الساسة الفاسدين 
املارقني، والبد ان تكون طبقا السس 
انتفاضة  واقــع  افرزهــا  وشــروط 
الشباب الثائر وثورة اكتوبر السلمية 

ضد احلكم الفاسد اجلائـر.

* كاتب وباحث سياسي

المعالجة الدستورية الستقالة رئيس الوزراء العراقي



ثقافة 12دراسة
نوزاد حسن

كمال عبد الرحمن

عندمــا كتــب ) ماركيــز( مقدمته 
الشهيرة لرواية ) اجلميالت النائمات( 
قال  والتــي  باتــا،  لياســوناري كاوا 
عنها : » متنيــت لو كنت أنا كاتبها«،   
تساءلت وتساءل معي كثيرون: ) من 
الياباني؟(،  أم  هو العاملي: الكولومبي 
أم أّن كليهمــا عامليــان؟ وقد يكونان 
محليني بنكهة عاملية، السؤال هو ) 
ملاذا يكتب روائي عظيم  مثل ماركيز 
مقدمة لرواية يابانية؟!(، يقول ماركيز 
إن ) اجلميالت النائمات( رواية سحرته 
و تغلغلت في اغوار نفســه عميقا 
عميقــا، وبــدون أن نكلف أنفســنا 
فــي الدخول فــي متاهــة املفاهيم 
واملصطلحات التــي تُعنى بوعيها أو 
بــال وعيها بـ ) العامليــة( ونظيرتها ) 
غير الكفؤ( ــ ) احمللية( كما يرى ذلك 
بعضهــم خطأ فادحا، فــإن التعالق 
االبداعي بينهما ال يحدده اال ) سحر 
النص(،فما هو ) سحر النص( سردا أو 
شــعرا؟، كيف يبتكر النص طقوس 
أو تقاليد أو مقومات جناحه وتفوقه؟ 
ما هي التقانــات الفنية التي تؤهله 
لتأســيس بنية ســردية قائمة على 
التفــرد والتميز؟ رمبا يكون شــيء أو 
جانب من هذه اإلجابــة، هو صناعة 
مــا يســمى ب ) النــص أو اخلطاب 
بعض  وتكمــن  اخلــاص(،  الســردي 
الســارد  ابتكار  هذه اخلصوصية في 
عرفا أو طقســا أو اسلوبا معينا في 
الكتابــة، فـ ) الواقعية الســحرية(، 
أهلت ) ماركيــز( للصعود الى قائمة  
التميــز بابتكار ســرده اخلاص، ومثل 
ذلــك )جوزيبــي المبيــدوزا( مؤلف 
روايته اليتيمة الرائعة ) الفهد( التي 
بأنها  ووصفــت  موته،  بعد  نشــرت 
بادرة أو خطوة فريدة ملا يســمى  ب) 
السرد االستقراطي(، وجنيب محفوظ 
الروائي املكاني وتفرده في الكتابة عن 
عالم ) احلتــة املصرية( وأمثلة كثيرة 

أخرى.
االن بإمكاننــا أن نقول أن الثغرة  بني 
) احمللية والعاملية( قد ردمت بشــكل 
مــا بطريقة مــا، فــاذا كان الروس 
لديهــم العاملــي ) دستوفســكي( 
فالعــرب لديهــم )العاملــي جنيــب 
العاملي   ( لديهم  واليابــان  محفوظ( 
ياســو ناري كاوا باتا(  وفرنسا )بلزاك( 
 ( رواية  أن  )باموق(وهكذا، كما  وتركيا 
اخليميائي( فندت وجود حدود فاصلة 
بني ) احمللي والعاملي(، فاملؤلف برازيلي 
والبطل اســباني والبطلة ) فاطمة( 
االندلس  العرب  ارض  واملكان  العربية 

ومصر.
يكتب نــزار عبــد الســتار مروياته 
الســردية عن طريق تبادل الفضاءات 
املكانية، و بإســلوب ســردي خاص، 
فعندمــا يكتــب عن أي مــكان في 
االرض، فثمــة رائحة وطن تنبعث من 
هناك، نزار في رائعته ) ترتر( القح بني 
احمللي والعاملي بتعالق نصي فريد ) أي 
العاملي في خدمة احمللي(، وهو عكس 
التصــورات الذاتية واملوضوعية التي 
تعارف عليها دال النص في تركيباته 
) وبخاصة في مرحلة ما بعد احلداثة(، 
حيث يهمش املركز ويتمركز الهامش، 
األيدولوجيات  عــن  يتحــدث  عندما 
العاملية في فترة احلرب الكونية، فإنه 
يتحــدث عن ) االســتراتيجي( وحتى 
) التكتيكي( في العــراق، ال يتحدث 
عن ) اخلارج(  لكشف و إضاءة عوامله 
الســردية املنقلبة على ذاتها، ولكنه 
يتحــدث عن ) اخلارج( بغيــة ) اضاءة 
الداخل(، ومن هنا تتشــكل تدريجيا 
خطــوط اخلصوصية الســردية في 
خطابه الروائي، فهو لم يســَع يوما 
الــى االلتفات الى بهرجــات واضواء 
بقدر  العامليــة،  منهــج  ومتاهــات 
إيغاله في عشــق ) احمللي(، وهو املادة 
االساسية لبنيان النص في خطاباته 
الســردية، في )ترتر( ثمة الكثير من 
تباهل  التــي   واالغــراءات  املوحيات 
خدمة ) اخلارج( حتــت وصية او ادعاء 
) بنية الداخل( بنــاء وطنيا محكما، 
فاذا عرفنا ان نــزارا بإمكانه ان يبتكر 
رؤيته اخلاصــة و رؤياه ذات االيدلوجية 
الذاتية مرورا بأقنعــة ) اخلارج(، فإنه 
هنا يســعى  نحو التفرد في صناعة 
) ســرده اخلــاص( من خــالل ) اآلخر( 
أحيانا ومــن  خالل ) الذات( في أحيان 
أخرى، وهو هنا أيضــا يدعم خطابه 
املائز   الروائي في مشروعه  الســردي 
الذي يعضــد الرواية في قدرتها على 

استنطاق التاريخ واعادة كتابته بآن.
لم تعد املســألة  مســألة البحث 
عن جواب  لســؤال شائك )ما النص 
احمللي وما النص العاملــي (تؤرق أحدا 
بعد االن، تشــابكت احلدود، وتداخلت 
الــرؤى، وغابــت الفــوارق، فبإمكان 
أي نــص ألي كاتب  في أي شــبر من 
الكــرة االرضية ان يحــوز على لقب 
عاملــي محلــي أو محلــي عاملي من 
خالل ) ســحر النــص( وقدرته على 
صناعة الصعــق واالدهاش، فلو عدنا 
مثال الى روايــة ) اجلميالت النائمات( 
التــي صعقــت )ماركيز( وســحرته 
بصناعة )اإلنساني( قبل ) االيروسي(، 
التي  األولى  الرواية  ليست  لوجدناها 
تتحدث عن ) دار اســتراحة جنسية 

للمسنني(، وعلى عظمة هذه الرواية، 
اال أنها بشــكل أو آخر، ليســت إال 
ظال من ظالل روايات أخرى ســبقتها، 
ولعل األمثلة كثيرة ولكن لسنا بهذا 
الصدد، وعلى ذكر جدلية ) األنساني 
( و )االيروســي(، فثمــة جدلية أخرى 
تشتغل في الفعل السردي لدى نزار، 
تتصارع في ثنائية )الواقع( و ) التاريخ(، 
ال يكتب نزار روايات تاريخية، بل يُفعل 
التاريخ في صناعة نصوص ســردية 
سيرية، يســتطيع من خاللها اعادة 
بالفعل  قادرة  الرواية  ان  بادعاء  الثقة 
على اعادة صياغــة التاريخ وكتابته 

من جديد كما يجب الكما ينبغي.
واملالحــظ ايضــا ــــ على اتســاع 
معطيــات النص النــزاري من عمق 
داللي ســيميائي وبنى ســردية ذات 
ــ  أخرى  ومعطيات  رصني  تشــكيل 

اال أن أعماله الســردية بصورة عامة 
شكلت وعيا كتابيا تفرد به الكاتب، 
وذلــك عندمــا اندمج فــي بالغته 
الوصفية واللســانية مع ما قدمه ) 
الشــكالنيون الروس( في مدرســتي 
من  بطرسبرج(  و)ســانت  )موسكو( 
اهتمام في اللغة حتــى احيانا على 
حساب املعطى الســردي، فلغة نزار 
لغة رصينة، فاللغة بصورة عامة  هي 
رحم جتريبية اخلطاب السردي احلديث، 
ومن خاللها نحــاول موقعة وضعية 
الرواية ، اذ من خاللها جتسدت حداثة 
ســردية  لنصوص  مغايرة  شــعرية 

سابقة.
ان الكاتــب املعاصــر مطالب بلغة 
مبتكــرة، وهذا ليس معنــاه ابتكار 
دالالت لغويــة جديدة غيــر واردة في 
املعاجــم، اال ان االبتــكار يكون في 

املميز  التركيــب  وهــو  التشــكيل 
للــدالالت، و)يعــد اخلطــاب االدبي – 
خلق لغة من لغة(، أي ان صانع االدب 
ينطلق من لغة موجودة فيبعث فيها 

لغة وليدة هي لغة االثر الفني.
ان مفهوم اخللق فــي عملية االبداع 
االنشــائي مرتبــط بقدرة االنســان 
على تخليص الكلم من القيود التي 
يكبلهــا بها االنســان، ويطهرها مما 
يتراكم عليها من ضبابية املمارسة، 
الكلمة بعد نضوبها،  إحياء  فاإلبداع 
ونزار السارد املائز الرائي له اشتغاالت 
داخل اللغة بالغة االهمية إذ استطاع 
أن يشــق لنفســه طريقــا ابداعية 
اخلاصة،  لغتــه  ولغــة هي  متطورة 
واملتابع ملدوناته الســردية، سيالحظ 
العالقات التــي يقيمها بني الفاظه، 
وهــي عالقات حتتــاج الــى الوقوف 
عندها، ومتابعتها ورصدها من خالل 

قراءات نقدية مختلفة ومتعددة.
عندما كتب نزار عبد الســتار رائعته 
)ترتر(، فإنــه كان ينظر باجتاه االحداث 
بعني واحدة هي )عني الوطن(، ويزاوج 
الكولنيالية،  )اخلــارج:  معطيات  بني 
و)الداخل،  االســتعمارية(  احلداثوية، 
الوطن، الهامش الذي حتول الى مركز 
فيما بعــد الكولنيالية(، وبهذا وصل 
الى )العاملية املزعومة مرتني(، األولى: 
عندما عاجلها بســرد ارســتقراطي/ 
فتح عني  عندما  والثانيــة:  كولوني، 

العالم على )عني الوطن(.
 ومما يؤســف له ان احملليــة الفائقة، 
قد ال تتفوق علــى معضالت التضاد 
التي تعمل بآلية ضاغطة عاكســة 
للشــهرة ال موجهة لها وناشــرها 
الكبير، فمثال: لو أن رواية مبســتوى ) 
ترتر(، ال تقع في دائرة الضوء من خالل 
قناتي الشــهرة ) اجلوائز( و)السوشل 
ميديا(، فــإن فرص وصول هذه الرواية 
تتضاءل  قد  والعاملية،  الشــهرة  الى 
وتتراجــع الى االغتيــال، فالنصوص 
املغتالــة عديدة، امــا ان تختنق في 
ادراج املكاتــب، أو تضيــع فــي أدراج 
دور خطير  وللترجمة ههنا  النسيان، 
ومهم، فنحن نقرأ ل ) اآلخر( و)اآلخر( 
ال يقرأ لنا ألنه لم يتمكن من الوصول 

الى نصوصنا، وهذا هو االغتيال.
أُبّشرْ بروائي راٍء مائز ساحر له القدرة 
على خلق منجزاته السردية، بطريقة 
لم يعهدها أحد، وحســبُه هذا..نزار 

عبد الستار!

اظــن أن أفضل منــوذج ميكن احلديــث عنه هو 
احتجاجات عام 1968 التي اندلعت في فرنســا. 
فهي حركة احتجاج شــهيرة جدا لكن االغرب 
في هذه احلركــة هو أنها ارتبطت بفيلســوف 
عجوز هاجر الى امريكا اســمه هربرت ماركوز. 
فجأة ظهر ماركوز املنسي الى العلن وصار جنما 
فلسفيا وقائدا روحيا ملظاهرة الطلبة في باريس.

  رمبا يقودنا هــذا او يعطينا حقا في احلديث عن 
دور املثقف في االحتجاجات التي بدأت في االول 

من تشرين.
  في الغالب يكون هناك دور للشــعراء ســواء 
كانوا يكتبــون بالعاميــة او الفصحى. ولعلنا 
الحظنــا مناذج شــعرية كثيرة تدعــو ملواصلة 
التظاهرات السلمية. كذلك هناك دور للفنانني 
التشــكيليني. كما أن صدور عددين من جريدتي 
التكتك و25 من تشــرين يعني ان هناك حراكا 
ثقافيا فاعال يحاول إبراز قــوة املطالب والهدف 

منها.
  هناك االن نشــاطات متعددة تنظم في خيام 
ساحة التحرير. قد ال تكشف الكاميرا تفاصيل 
هذه النشاطات. لكن خيام املعتصمني تشتعل 
بنــار الثقافــة, مــن محاضرات عن الدســتور 
بالقانون  أساتذة مختصون  يلقيها  واالنتخابات 

ومحاضرون لهم خبرة جيدة.
  كل هذا هو سعي مهم لتغيير فهم املتظاهرين 

واالرتقاء به.
 لكن هل نســتطيع القول ان دور املثقف يعتمد 
فقط على املثقفني االحياء من شــعراء وكتاب 
وصحفيني يكتبون دفاعا عن ســلمية التظاهر 
واحقية مطالبها.ال فهناك حضور قوي ملثقفني 
اخرين رحلوا عن عاملنا. فــي احدى اخليام املعدة 
على شــكل مكتبة توفر كتبــا للقراءة اجملانية 
شــاهدت العديد من الشباب يبحثون عن كتب 
علي الوردي. كانت كتبه كما سمعت تسافر من 
يد الى يد. ماذا يعني هذا؟ يعني ان لدى شــباب 

التظاهر حلما ال يكتمل دون الثقافة.
 ومــع كل ما قلــت هل للمثقــف دور مؤثر في 
تنظيــم حركة االحتجــاج على اقــل تقدير.؟ 
بال شــك ورمبا يكون أحد أهــم أدواره هو حتليل 
وتفســير هذه االحتجاجات، واعطاؤها شرعية 
ما دامت ســلمية. وعلى املثقف هنا ان يتحدث 
ال في عموميات مباشــرة يعرفها اجلميع ولكن 
عليه ان يفســر ويوضح ويستعير من جتارب االمم 
افكارا تخدم ما يحــدث عندنا هنا. وهذا العمل 

مهم جدا وعلى املثقفني القيام به.
  ومــع ان احتجاجــات تشــرين بال قيــادة كما 
تفضل احلكومة وبال مثقف تستند عليه جموع 
املتظاهرين اال ان الوعي الذي نشــاهده هو وعي 

مدهش خالق.
  ومن املؤسف أننا نرى بعض املثقفني لم يقولوا 
كلمة واحــدة في مصلحة تظاهرات تشــرين. 
يصمت املثقف احيانا ويفقد القدرة على النطق 
ان كان يبحــث عن مصلحته.وان كان يشــغل 

موقعا مينحه منافع مادية.
  أما ما اشــاهده فهناك وقفــة كبيرة لكتاب 
وصحفيــني يتابعــون يوميــا مجريــات االمور 
ويعلقــون ويكتبون اال ان اهعم دور في نظري هو 
تبرير التظاهر السلمي من خالل حتليل وتفسير 
هذه التظاهرات وانها ليســت بدعة مرفوضة.

علــى املثقف ان يكون صوتا قويا في مســاندة 
شــباب التظاهر.اما اذا تخلــى املثقف عن دوره 
وصمت فهذا يعني انه شــخص اخر ال ينطبق 

عليه وصف املثقف أبدا.

عن دور المثقف
في االحتجاجات

نزار عبد الستار والمحلي العالمي
قراءة

اعلنت ادارة مســرح إسطنبولي 
برنامج  تيرو للفنون عن  وجمعية 
الــدورة الثانيــة ملهرجــان لبنان 
املســرحي الدولي »تيــرو الفني 
من  املمتدة  الفتــرة  في  الدولي« 
كانون  ديســمبر/   10 ولغايــة   7
األول ، حتت شــعار »الفن من اجل 
الوطني  املســرح  في  التغييــر« 
اللبنانــي في مدينة صور ، ويقدم 
مســرحية  عروضــاً  املهرجــان 
وسينمائية وموسيقية مبشاركة 
12 دولــة عربية وأجنبية من اجل 
اثــراء التبادل الثقافــي والفني ، 
وتقــدم جميع عــروض املهرجان  

باجملان للجمهور . 
ويفتتــح املهرجان فــي 7 كانون 
األول بكرنفال شارع لفرقة اليسار 
الشــبابية وفرقة ســراج العودة 
ويافــا الفلســطينية ، وعــرض 
فيلــم »العودة الى ســاو باولو« 
البرازيلــي يوغو هتوري،  للمخرج 
ومســرحية »َعمود ِفَقــري  ماذا 
أذكــر بك« للراقصــة واملصّممة 
ليلى  األميركية  الفلســطينية 
عوض اهلل، وعرض ارجتال سياسي 
لفرقة جمعية لنب من لبنان ، وهو 
عرض تفاعلي من وحــي الثورة ، 
لفرقة   موسيقي  بعرض  ويختتم 
ديــاال صعب  وتضم   ، نُـــــــوْن 
»مغنية« ،طوني حواط »تشــّلو« 
،امني منصور« قانون«، لبنان عون 

»رّق« .
ويعــرض في 8 كانون األول ، فيلم 
»هــذه ليلتي« للمخــرج املصري 
يوســف نعمان ، وفيلــم »ينمو« 
للمخــرج  األردني طــارق رمياوي ، 
وعرض موســيقي حملمد رزق اهلل 
وأشــرف صالح من ليبيا، وعرض 
شــارع  لفرقــة شــوارع أرت من 
املغرب ،وعرض مسرح إعادة متثيل 
لفرقــة جمعية لنب مــن لبنان ، 
وعرض مسرحية » كمامات فلتر« 
للممثل واخملرج العراقي مصطفي 

الهاللي . 
ويعرض فــي 9 كانون األول، فيلم 
»ما اســمك ؟« للمخرج اللبناني 
نــور اجملبــر، وفيلــم »املفاجأة » 
للمخــرج  األردني طــارق رمياوي ، 
وعرض »شكســبير في البرملان« 
وعرض   ، املقدادي  للعراقي مقداد 
مسرحي موسيقي لدانيال بالبان 
من لبنــان ، وعرض »الــال امان » 

مليلدا سوكليفيت » من لتوانيا .
ويختتم املهرجــان في 10 كانون 
األول، فيلــم »مدينــة البوركة » 

للمخرج الفرنســي فبريس براك 
،وفيلم »املفقود« للمخرج األردني 
طارق رمياوي ، وتعرض مســرحية 
»للرجال بركة« للتونســي توفيق 
العايب ، وعرض موســيقي  ملاهر 
أبو عامر من سوريا ،وعرض »شي 
تك تك..شــي تيعــا« لفرقة تيرو 
للفنون ، وعرض مســرحي لفرقة 

اجلسر األحمر من لبنان .
املســرحية  العروض  وتتنافــس 
املســابقة  ضمــن  املشــاركة 
علــى  للمهرجــان  الرســمية 

جائــزة أفضــل ممثــل وأفضــل 
ممثلــة وأفضــل إخــراج وأفضل 
سينوغرافيا وأفضـل نص وأفضل 
جلنـــة  وجائـــزة  متكامل  عمل 

التحكيـم.
وأّكد مؤســس املســرح الوطني 
اللبنانــي املمثل واخملرج قاســم 
إســطنبولي إن “ الهــدف مــن 
تنظيم هذه التظاهرة الفنية في 
أن  اللبناني هو  الوطني  املســرح 
تكون املسارح والثقافات مفتوحة 
تســلط  وبعروض  اجلمهور،  امام 
الضوء على احلــراك والثورة التي 
يشهدها لبنان ، كي يكون املسرح 
منبر وصوت الناس في التعبير عن 
تطلعاتهم في بناء وطن مستقل 
مــن خــالل املناقشــات والورش 
التدريبية التي ستقام خالل فترة 

املهرجان “ .
هذا وتعمــل جمعية تيرو للفنون 
على فتــح منّصــات ثقافية في 
لبنــان، من »ســينما احلمرا« في 
مدينة صور و«سينما ستارز« في 
مدينة النبطية و«سينما ريفولي« 
التي حتّولت إلى املســرح الوطني 
أّول مســرح وســينما  اللبناني، 
مجانية في لبنان، منّصة ثقافية 
حّرة ومستقلة ومجانية شهدت 
املسرحية  املهرجانات  إقامة  على 
والسينمائية واملوسيقية والورش 

التدريبية . 

السبت المقبل..
خبرمتابعة

نص

غالف الرواية
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الصباح الجديد - وكاالت:
املترجم  الثالثــاء،  توفــي امــس االول 
الفلســطيني صالح علماني عن عمر 
ناهــز 70 عاًما في إســبانيا التي نقل 
روائع أدبها للقراء العرب ألكثر من ثالثني 

عاًما.
وأعلن يوســف بزمليت زوج ابنة املترجم 
الراحــل خبــر وفاتــه عبــر حســابه 

الشخصي على موقع فيسبوك.
علماني ولد في مدينة حمص السورية 
ألبوين فلســطينيني عام 1949، ودرس 
الطب لفتــرة قصيرة قبــل أن يتحول 
لدراســة األدب اإلســباني والصحافة، 
وأمضى نحو 3 عقــود في خدمة األدب 

الالتيني ونقله للقراء العرب.
ويعود الفضل لعلماني في نقل غالبية 
األعمــال األدبية للكاتــب الكولومبي 
احلائز على جائزة نوبل "غابرييل غارسيا 
ماركيــز" إلــى العربية، ومــن أهمها 
احلب في زمن الكوليــرا، ومئة عام من 

العزلة، وقصــة موت معلن، وليس لدى 
ألروي  وعشــت  يكاتبه،  من  الكولونيل 

)سيرة ماركيز الذاتية(.
ونقل  آخريــن،  لكتاب  علمانــي  ترجم 
للعربية أعمــاال كثيرة كان آخرها رواية 
"املّيتات" للكاتب املكســيكي خورخي 
إيبارغوينغويتيا، الصادرة في أغسطس/
روايتني لألطفال  املاضي، كما ترجم  آب 
همــا القطار األصفر والــدب القطبي 
و ترجــم لروائيني آخريــن  بينهم ماريو 
بارغاس يوسا الذي ترجم له رسائل إلى 
روائي شــاب، وحفلة التيس، ودفاتر دون 
ريغوبرتو، وفــي امتداح اخلالة، ومن قتل 
الطفلة  وشــيطنات  موليرو،  بالومينو 

اخلبيثة.
"جيرار  جائــزة  على  علمانــي  وحصل 
دي كرميونا" للترجمــة عام 2015، كما 
شارك في العديد من املؤمترات والندوات 
عربًيــا وعاملًيا حول الترجمة، وأشــرف 

على عدد من ورش الترجمة.

الموت يغّيب المترجم
صالح علماني 

خضير الزيدي

أصابعي
وهي تشبه حلمة نهدك
تتذوُق ..اآلَن في صباِحك

العالِق بالذكريات 
حليَب ..احلِب

******

أصابعي وهي متسُد شعرَك
املتناثرَ على ظهرِك

تلتقُط الذهَب ....
وتدعوني ألشَمُه عميقا

كإرٍث من الكرستال
******

هذه األصابُع اخلمسُة
مندهشًة....تقُف

فوق رصيِف الذكرياِت
كيف يتسنى لها أن تسقي 

وردَة رحيلك
*******

تدوُن على حائط..غرفتك
كم دمعًة ستمسُحها

وكم ستفتُح من أزرار قميِص 
نومك

هل ستسخُر من قرِص 
األسبرين

أم جتني روائَح إبطيك ...
*****

أصابعي ..تترُك الكيبوردَ
وتهجُر الكتب

تتعرى بالغًة وكلماٍت ..في 
وصِف رحلتك

***
أصابعي التي ترينها تنثُر 
القمَح في حقِل ذكرياتِك

تنتظُر حمامًة حتُط بني ركبتيِك
ال متلُك خيارَ الغياِب

بعيدا عن فوضى بيتك
******

كل شيء ..ميلك نعاَسِك

حتى مفاتيُح البيِت ...تشهُر لي 
دقائَق غيابِك

بينما الرغبُة في البوِح ...تتثاءُب
وهي ترعى حقائبِك

******
ماذا اصنُع بأصابٍع جُتَمُع كبقايا 

كرزاٍت
في منفضة النسيان

أصابعي



متابعة الصباح الجديد: 
العراق،  أطلقــت حكومة كردســتان 
حملة تســتمر ملدة 16 يوماً ملناهضة 
اإلقليم  املــرأة في مــدن  العنف ضد 
التي تسجل ارتفاعاً في جرائم العنف 
ضد النســاء، وذلك بالتزامن مع اليوم 
العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة اّلذي 
يوافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل 

عام.
وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم 
كردستان ريبر أحمد، في مؤمتر صحافي 
مبدينــة أربيل، عقب اإلعالن عن انطالق 
احلملة االثنني: »ينبغــي القضاء على 
تواجهها  التي  االنتهــاكات  أكبر  أحد 
املرأة،  حقوق اإلنسان، وهو العنف ضد 
ونحن فــي حكومة إقليم كردســتان 
نعلن انطالق حملة تســتغرق 16 يوماً 
ملواجهة هذا العنف وستستمر في كل 
سنة، وتسخرجميع  جهودها ملناهضة 
العنف الذي ميارس بحق النساء خاصة، 
والعمــل علــى تنمية ثقافــة احترام 
واملســاواة  والعدالة  اإلنســان  حقوق 

والقضاء على العنف األسري«.
وطالب الوزيــر منظمات اجملتمع املدني 
ورجال الدين واملثقفني ووسائل اإلعالم 
التسامح  ثقافة  نشــر  على  بالتعاون 
والقضــاء على  املتبــادل،  واالحتــرام 
العنف ضد املــرأة، وعدم التغاضي عن 
والتعامل معه كجرمية  النســاء  قتل 
واستصدار  الزواج  ورفع ســن  جنائية، 
قانون ملناهضة العنــف وقوانني أخرى 

على شاكلته.
وأقّر ريبر باســتمرار العنف، إذ ما تزال 
النســاء يواجهن العنف على شاكلة 
االعتــداء اجلنســي واخلتــان واإلجبار 
على الزواج والقتــل، موضحاً أّن » هذا 
العنف، فضال عن أنه يقلل من كرامة 
ومكانة املرأة واحترامها، فإنه ينعكس 
سلباً على أفراد اجملتمع، خاصة األسرة، 
لــذا تتعــني مواجهته ووضــع حد له 

والقضاء عليه«.
إلــى ذلك، أصــدرت املديريــة العامة 
ضد  والعنف  األسري  العنف  ملناهضة 
بحكومة  الداخليــة  وزارة  فــي  املرأة، 
إقليم كردســتان، أمس االثنني، تقريراً 
فصلت فيه حاالت العنــف ضد املرأة 
في إقليم كردســتان، خالل األشــهر 
التســعة املاضية، الفتة إلى تسجيل 
375 حالــة عنف ضد املــرأة، منها 30 

حالة قتل، و46 حالة انتحار.
أكثر من  إلى تســجيل  التقرير  وأشار 
8 آالف و509 دعــاوى قضائيــة تتعلق 
 30 املرأة، وتسجيل  بحوادث عنف ضد 
حالة قتل و46 حالة انتحار، و125 حالة 
حــرق، و81 حالة إحــراق النفس، و93 
حالة اعتداء جنسي، وقد تشمل احلالة 

األخيرة التحرش أيضاً.
، قالت رئيســة  ذاتــه  وفي الســياق 
»منظمة توالي« املعنية بشــؤون املرأة 
في مدينة أربيل، هيمان رمزي محمود، 
تبنتها  إّن احلملة  لـ«العربي اجلديــد«، 
حكومــة إقليم كردســتان منذ عدة 

ســنوات، وتتكون من عدة نشــاطات 
وتستمر ملدة 16 يوما«.

وأضافــت: »احلملــة يجــب أن تكون 
مترافقة مع تشــريع وسن عدة قوانني 
للنهوض بواقع املرأة في اإلقليم، ونحن 
اآلن نحتــاج إلــى خطــة تختلف عن 
احلكومتني،  وعلى  املاضية،  الســنوات 
االحتادية في بغــداد وحكومة اإلقليم، 
اتخــاذ خطوة جدية من أجل النســاء 
األيزيديــات والتركمانيــات ومــا وقع 
عليهن مــن جرائم على يــد تنظيم 

»داعش« ».
وتابعت »نحتاج إلى دعم املرأة اقتصادياً 
الــوزارات بهــدف متكينها  من جميع 

ووقف احليف الذي تتعرض له«.

واحلملــة تعد جزءاً مــن حملة عاملية 
أطلقتهــا منظمــة األمم املتحدة عام 
أشكال  مناهضة جميع  بهدف   ،1991
العنف املوجه ضد النســاء والفتيات 
حول العالــم، مع تخصيص البرتقالي 
لونــاً حلملتها، إذ يرمز إلى مســتقبل 
أكثر إشــراقاً وعالم خــاٍل من العنف 

ضد النساء.
وتتضمــن احلملة فــي اإلقليم ندوات 
وملصقات وإقامة مؤمترات ومحاضرات 
توعيــة، فيمــا يتوقع أن تشــارك دور 
العبادة واجلامعات واملدارس في احلملة 

أيضا.
وقالت الناشــطة أمينــة محمد في 
الســليمانية، إن »احلملة تعد تذكيراً 

للجميع بوجود حيف وظلم وغنب يقع 
على املرأة«.

وتابعت »حتــى اآلن هناك من يعد أنه 
مــن العيب أن ترث املــرأة، أو أن تكمل 
دراستها، وحالل ضربها وفرض الوصاية 
عليها، عدا عن استمرار عمليات القتل 
والطالق  الشــك  أو  الشــرف  بدواعي 
واحلرمان من احلقوق وسلب حق األمومة 

وغيرها«.
في حني أعلنــت املديرية العامة للحد 
من العنف ضد املرأة مقتل وانتحار )55( 
امرأة في كردســتان العــراق بالنصف 

األول من  العام 2019.
وذكرت املديرية فــي إحصائية لها ، أن 
»)22( امرأة قتلن وانتحرت )32( أخريات 

خالل النصف األول من العام احلالي في 
كردســتان العراق، ما يشير إلى ارتفاع 
مســتوى العنــف ضد املــرأة مقارنة 

بالنصف األول من العام املاضي.
وبحســب املديرية، فــأن االحصائيات 
التي كانت تنشر في السنوات املاضية، 
تشــير إلى أن أربيل حتتل الصدارة من 
حيث عدد اللواتي يقتلن من النســاء، 
لكــن اإلحصائية اجلديدة تشــير إلى 
تراجع فــي هذا العدد خــالل النصف 
األول مــن العام احلالــي، حيث بلغ )5( 
فقط، بينمــا كان العدد فــي الفترة 

نفسها من العام املاضي )8(.
وأضافت أنه في األشهر الستة األولى 
مــن هذا العــام، قتلت )7( نســاء في 

دهوك، و)7( في الســليمانية، و)3( في 
رابرين، بينمــا لم تقتــل أي امرأة في 
بلــغ مجموع  كرميان وســوران، كما 
حاالت قتل النساء في األشهر الستة 
األولى من العام احلالي )22( حالة، وهو 
أقل مما ســجل في نفــس الفترة من 

العام املاضي، )25( حالة.
وتابعت أنه خالل األشهر الستة األولى 
من الســنة احلالية، انتحرت 32 امرأة، 
وكان أكبر عدد للمنتحرات في دهوك، 
وكاآلتي: انتحــار 13 امرأة في دهوك، 7 
في أربيل، 11 في الســليمانية، واحدة 
في ســوران، فيما تراجــع عدد حاالت 
األول من  النصف  النســاء في  انتحار 
هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي حيث كان عدد املنتحرات 
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العامة  املديريــة  إحصائية  واشــارت 
للحد من العنف ضد املرأة، إلى تعرض 
99 امــرأة حلروق وقيــام 58 امرأة بحرق 
أنفســهن، في النصف األول من هذا 
العام، وكان أكبر عدد للنســاء اللواتي 
تعرضن حلروق في الســليمانية، وبعد 
مقارنة األعداد املســجلة في األشهر 
العــام احلالي مع  األولى من  الســتة 
الفترة نفسها  املســجلة في  األعداد 
من العــام 2018، تبــني أن عدد حاالت 
إصابة النســاء بحروق قد ارتفع، بينما 
تراجع عدد حاالت إقدام النســاء على 
حرق أنفسهن، ففي النصف األول من 
العام املاضي تعرضــت 78 امرأة حلروق 

وقامت 64 امرأة بحرق أنفسهن.
ارتفاع سنوي  إلى  اإلحصائيات  ولفتت 
في أعــداد الشــكاوى التــي ترفعها 
النساء، فقد مت خالل النصف األول من 
4970 شكوى،  احلالي تســجيل  العام 
وكان أكبر عدد من الشكاوى في أربيل، 
حيث كان عدد الشكاوى كاآلتي: 1754 
في أربيل، 1216 فــي دهوك، 1243 في 
السليمانية، 382 في كرميان، 249 في 

رابرين، و126 في سوران.
العامة  املديريــة  إحصائيات  وتظهــر 
للحد من العنف ضد املرأة، أن 47 امرأة 
تعرضن لالعتداء في النصف األول من 
العام احلالي، وحصــل أكبر عدد منها 
فــي الســليمانية، وكان توزيع حاالت 
االعتــداء كاآلتــي: 11 فــي أربيل، 12 
في دهوك، 16 في الســليمانية، 3 في 

كرميان، و5 في رابرين.
عدد  تراجع  فقد  اإلحصائية  وحســب 
في  النســاء  على  االعتــداء  حــاالت 
النصف األول من هذه الســنة مقارنة 
بالفترة نفســها من الســنة املاضية 

حيث كان هناك 58 حالة اعتداء.
بالقول،  االحصائية  املديريــة  وختمت 
أنه مت في األشــهر الســتة األولى من 
هذا العام تســجيل 5228 حالة عنف 
ضد املرأة في مكاتــب املديرية العامة 
املرأة، وكالتالي:  العنف ضد  للحد من 
22 حالة قتل، 33 حالة انتحار، 99 حالة 
إصابــة بحروق، 58 حالــة حرق للذات، 
4970 شــكوى، و47 حالة اعتداء، فيما 
مت في األشــهر الستة األولى من العام 
2018 تســجيل 4478 حالة عنف ضد 
املرأة في مكاتب املديرية العامة للحد 
من العنف ضد املرأة، وكاآلتي: 25 حالة 
قتل، 41 حالــة انتحار، 78 حالة إصابة 
بحــروق، 64 حالة حرق للــذات، 4213 

شكوى، و57 حالة اعتداء.
ونوهــت الى أنــه من خــالل مقارنة 
إحصائيات األشهر الستة األولى للعام 
الستة  التي لألشــهر  تلك  احلالي مع 
األولى يظهــر تراجع في عــدد حاالت 
قتــل النســاء وانتحارهــن واالعتداء 
عليهن وإحراق أنفســهن، بينما ارتفع 
عدد حاالت إصابة النساء بحروق ورفع 

شكاوى من جانبهن.

متابعة الصباح الجديد:
العنف املعنــوّي ضّد املــرأة، من أخطر 
أنواع العنف، هو نوع من األذى النفســّي 
الذي قــد تتعرَّض له الزوجــة أو األخت 
من أخيها أو أحد أفراد أسرتها، ويسبب 
لها إحساًسا بالقهر والدونية ويجعلها 
تشعر بعدم الكفاءة، مما يعرض صحتها 
ويكــون منفذاً  النفســية لالضطراب، 
لظهور األمراض النفسية واالضطرابات، 
إال أن االهتمام به كظاهــرة إجتماعية 
اجملتمع عن  وتدخل  الدراســة  تستدعي 
واحللول ملواجهتها  القوانني  إيجاد  طريق 
لم تظهر بشكل جّلي وواضح إال حديثاً.
العنف ضــد املرأة انتهاك واضح وصريح 
حلقوق اإلنســان، إذ مينعهــا من التمتع 
بحقوقهــا الكاملة، وله عواقب خطيرة 
ال تقتصر على املــرأة فقط، بل تؤثر في 
اجملتمع بأكمله، ملــا يترتب عليه من آثار 

اجتماعّية واقتصادّية خطيرة.
ومن اجلدير بالذكــر أّن العنف ضّد املرأة 
ال يَعرف ثقافــة أو ديانة أو بلداً أو طبقة 

اجتماعّية بَعيِنها، بل هو ظاهرة عامة.

أنواع العنف ضد املرأة
ال ينحصر العنف ضد املرأة في شــكل 

واحد، بل يأخذ عدة أشكال، منها:
1_ العنف اجلسدي: يُعّد العنف اجلسدي 
من أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد املرأة، 
وعادًة ما يتســّبب به زوجها أو أحد أفراد 
عائلتها من الذكور، ويشــمل هذا النوع 
من العنف أّي أذى جســدي يَلحق باملرأة، 
سواء كان اعتداء بالضرب أو باستعمال 
آلة، وتترتب على العنف اجلسدي مخاطر 

صحّية ونفسية كبيرة للضحية.
اللفظــي والنفســي: هو  2_العنــف 
العنف املُمارَس ضد املرأة من خالل ألفاظ 
ُمهينة أو شــتائم تنتقص مــن قدرِها، 
اللفظي وســوء  التهديد  إلى  باإلضافة 
املعاملة، ويشمل ذلك التهديد بالطالق، 
وللعنف النفســي آثار سلبية تنعكس 
على نفسية املرأة، بالرغم من عدم وجود 
آثار واضحة، إال أنه يؤدي إلى إصابة املرأة 

بأمراض نفسية حادة كاالكتئاب.
3_العنف االقتصــادي: هو العنف الذي 
مينع املرأة من احلصول على استقالليتها 
االقتصادية، وإبقائهــا كتابِع ألحد أفراد 
أُسرتها، ويشــمل هذا النوع من العنف 
حرمــان املــرأة مــن التعليــم والعمل 
والتدريب مما يؤهلها لدخول سوق العمل، 
املنزل فقط،  داخل  وحصر مجال عملها 

مما فيه انتهاك حلق املــرأة بالعمل واحلد 
من حريتها في اختيار عمل ما حُتب.

أسباب العنف ضد املرأة:
العوامل  إن  االجتماعّيــة:  1_الدوافــع 
االجتماعّيــة من أبــرز الدوافع الرتكاب 
العنــف ضد املــرأة، وتشــمل العوامل 
التعليم  مســتوى  تدني  االجتماعيــة 
وتفشي اجلهل بني أفراد اجملتمع، وبالتالي 
اخلاطئة  املعتقدات  في  التأثُّر  ســهولة 
والتي  العائلة والعفاف  املُتعلقة بشرف 
تنتشــر في اجملتمع والبيئة امُليطة، إلى 
جانب تبّني وجهــات النظر الداعية إلى 
فرض القــوة الذكورية والتي تظهر على 
شكل العنف اجلســدي واجلنسي على 

حد سواء.
العوامــل  إّن  النفســية:  2_الدوافــع 
النفسية التي تشكّلت في شخصيات 
ُمرتكبــي العنف ضد املــرأة في الِصَغر 
تؤثر بشكل كبير في سلوكياتهم والتي 
تظهر على شــكل ســلوك عدائي في 
الِكَبر؛ ومن أبرز هذه العوامل النفســية 
تَعرُّض ُمرتكب العنف لإليذاء بأي شكل 
من األشــكال في طفولته، أو وجوده في 
بيئة أُسرية تنتشــر بها حاالت تعنيف 

األبوين، أو اعتداء األب على األم بأي شكل 
من األشــكال، إلى جانــب االضطرابات 
الشــخصية التــي قد تُــؤدي إلى خلق 

شخصية ُمعادية للمجتمع.
3_الدوافــع االقتصادية: تُعّد العوامل 
االقتصادية من أكثر دوافع العنف ضد 
التي تشــهدها عدة مجتمعات  املرأة 
في وقتنــا احلالي؛ والســبب في ذلك 
االقتصادية  الضغوطــات  إلــى  يعود 
التي تُعاني منها شــريحة واسعة من 
املَعيشية،  املســتويات  وتدني  اجملتمع، 
وتفّشي البطالة والفقر، حيث تُشكل 
هذه األســباب ُمجتِمَعــة ضغوطات 
نفســّية كبيرة على ُمعيلي األُســرة، 
التــي تتصادم في كثير من األحيان مع 

نزعة املرأة االستهالكية.
للتصــدي للعنــف ضد املــرأة وإيقافه 
بشكل تام يجب على جميع أفراد اجملتمع 
كبير،  بشــكل  بينهم  فيمــا  التكافل 
وتبدأ الوقاية من املناهج الدراسية التي 
يجب أن تضــم برامج للتعريف بالعنف 
ضد املرأة وحمايتها منه، ونشــر الوعي 
املوضوع،  هــذا  حول  والثقافي  الصحي 
إلى جانب اخلطط االقتصادية التي مُتّكن 

املرأة من تعزيز دورها في اجملتمع.

متابعة الصباح الجديد :
يعــد اخلامس والعشــرون من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، اليــوم العاملي للقضاء 
على العنــف ضد املرأة، والذي حتييه األمم 
املتحدة في التاريخ  نفسه من كل عام، 
وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، قد 
حددت هذا اليوم إلحياء تلك املناسبة في 
ديسمبر من العام 1999 داعية احلكومات 
إلى  احلكومية،  وغير  الدولية  واملنظمات 
تنظيم أنشــطة فيه تهــدف إلى زيادة 

الوعي بهذه القضية املهمة.
ويعرف قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة، 
الذي اعتمدته عام 1993، بشأن القضاء 
على العنف ضــد املرأة، هذا العنف بأنه 
»أي فعــل عنيــف تدفع إليــه عصبية 
اجلنس، ويترتب عنــه أو يرجح أن يترتب 
عليــه، أذى أو معاناة للمرأة، ســواء من 
الناحيــة اجلســمانية أو اجلنســية أو 

النفســية«.، ويشــمل ذلــك على وفق 
القرار »التهديد بأفعال من هذا القبيل، 
أو القســر أو احلرمــان التعســفي من 
احلرية، سواء حدث ذلك في احلياة العامة 

أو اخلاصة«.
ويؤكد موقع هيئــة األمم املتحدة للمرأة، 
أّن نســبة ثالثني باملئة من النســاء في 
العالم، تعرضن للعنف من قبل األزواج، 
في حني تشــكل الفتيات والنســاء ممن 
تخطني الثامنة عشرة من العمر، نسبة 
خمسني باملئة من ضحايا اإلجتار بالبشر، 
وتفيــد احصاءات بأن ســتاً من بني كل 
عشر نســاء تعرضن للتعنيف، ال يبلغن 

عن تعرضهن لذلك.

قضية عربية
وإلن كانــت قضيــة العنف ضــد املرأة 
تتســم بأنهــا قضيــة عامليــة، فإنها 

تكتســب أهمية أكبر بالنسبة ملنطقة 
الشرق األوســط، حيث تعاني املرأة من 
العنف في صور شــتى، ابتداء من تأثرها 
املنطقة،  تعم  التي  والصراعات  باحلروب 
األسرة،  داخل  للعنف  بتعرضها  وانتهاء 
والذي يصل في بعض احلاالت إلى القتل 
فيما يعرف في عدة دول بجرائم الشرف.

وتؤكد أرقام األمم املتحدة، على أن نسبة 
37 في املئة من النساء العربيات، تعرضن 
ألحد أنواع العنف، اجلســدي أو اجلنسي، 
فــي حني أن نســبة 35.4 فــي املئة من 
املتزوجات فــي املنطقة، تعرضن للعنف 
اجلسدي أو اجلنسي من الزوج، في مرحلة 
من حياتهن، وهو معدل يعد أعلى بقليل 

من املعدل العاملي.
ووفقا للتقارير فإن مشكلة العنف ضد 
تزداد خطورة  العربية،  املنطقة  املرأة في 
في مناطق احلروب والصراعات، التي حتفل 

بها املنطقة بصورة واضحة، وكانت عدة 
الجئات ســوريات قد شكني فيما سبق، 

من تعرضهن حلاالت مختلفة من العنف 
اجلنســي، الذي ســبب لهن أذى نفسيا 

في اخمليمــات، التي آوت أعداداً كبيرة من 
الالجئني السوريني في املنطقة العربية.

التشريعات أوال
وتلقي ناشطات نســويات في املنطقة 
ممارســة  اســتمرار  باللوم في  العربية، 
العنــف ضد املرأة، خاصــة فيما يتعلق 
بالقتل خارج إطــار القانون، فيما يعرف 
بجرائم الشــرف، على عجــز املنظومة 
القانونية، وتساهلها مع مرتكبي حاالت 

العنف ضد املرأة.
غير أن الصورة ال تبدو بهذه القتامة، فقد 
أقدمت عدة دول عربية خالل الســنوات 
األخيرة، على تعديــالت قانونية، بهدف 
احلد من العنــف ضد املرأة والتصدي له، 
ففــي املغرب وفي العــام 2014، ألغيت 
املادة 475 من قانون العقوبات، التي كانت 
املالحقة  بتجنب  للمغتصبني  تســمح 

القضائيــة، إذا تزوجوا مــن ضحاياهم، 
وجاء اإللغاء بعد انتحار ضحية اغتصاب 

أجبرت على الزواج من مغتصبها.
وفــي متوز/يوليــو 2017، ألغــى البرملان 
التونســي املــادة 227 مكــرر، بالكامل 
عندما تبنى قانوناً تاريخياً بشأن القضاء 
على العنف ضد املرأة، يســمح للنساء 
باحلصول على أوامــر حماية، في حاالت 
الطوارئ وأوامر حماية طويلة األجل، ضد 

املسيئني لهن.
وفي غضون أيام بعد ذلك، ألغى مجلس 
األردني، مــادة مثيرة للجدل في  النواب 
قانــون العقوبات، متكــن املغتصب من 
اإلفالت من العقاب فــي حال زواجه من 
الضحية، ليتلوه البرملان اللبناني بإلغاء 
مادة مشــابهة، من القانــون هي املادة 
522، املتعلقة بــزواج ضحية االغتصاب 

من اجلاني.

حملة في كردستان لمناهضة العنف ضد المرأة

العنف المعنوي ضد المرأة: جرح السنان والجرح اللسان

هل ماتزال المرأة العربية تتعرض للعنف؟

أبرزها االعتداء الجنسي والختان واإلجبار على الزواج والقتل

أقرّ ريبر باستمرار العنف، إذ ما تزال النساء يواجهن العنف على شاكلة 
االعتداء الجنسي والختان واإلجبار على الزواج والقتل، موضحًا أّن » هذا العنف، 

فضال عن أنه يقلل من كرامة ومكانة المرأة واحترامها، فإنه ينعكس 
سلبًا على أفراد المجتمع، خاصة األسرة، لذا تتعين مواجهته ووضع حد له 

والقضاء عليه
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العواصم ـ وكاالت:

كوبا  بطولــة  قرعــة  أوقعت 
أميــركا 2020 التــي تضيفها 
 12 بني  وكولومبيا  االرجنتــني 
املقبلــني،  و12 متــوز  حزيــران 
بطل قارة آســيا منتخب قطر 
مبواجهة  كضيــف  املشــارك 
الشمالية  املنطقة  صعبة في 
التــي تضــم البرازيــل، فيما 
اســتراليا  منتخب  ســيلعب 
الضيــف الثاني فــي املنطقة 

اجلنوبية التي تضم األرجنتني.
االرجنتني  منتخــب  ويفتتــح 
ميســي  ليونيل  جنمــه  مــع 
للمرة  الذهبية  بالكــرة  الفائز 
السادســة في مســيرته في 
أمام  مبارياته  تاريخــي،  إجنــاز 
تشــيلي في 12 حزيران املقبل 
»مونيمونتال«  ملعــب  علــى 
آيريس،  بوينس  العاصمــة  في 
بحســب القرعة التي أقيمت 
كارتاجينا  مدينــة  في  الثالثاء 

الكولومبية.
وتســتقبل مدينــة بارانكيــا 
على  الســاحلية  الكولومبية 
البحر الكاريبي املباراة النهائية 
الشــهر  احلاليــة  للنســخة 
أميركا  فــي  قارية  مســابقة 
اجلنوبية فــي 12 متوز ، على أن 
تتقاسم مبارياتها للمرة االولى 
دولتان، حيــث تقام في خمس 
آيريس،  )بوينس  أرجنتينة  مدن 
كوردوبا، مندوزا، ال بالتا وســان 
)كالي،  كولومبية  وأربع  خوان(، 

بوغوتا، ميديني وبارانكيا(.
للنســخة  االول  الدور  وينظم 
الـــ 47 للمــرة االولــى وفــق 
نظــام منطقتني بدال من ثالث 
مجموعات من أربعة منتخبات 
كما دأبت العادة، على أن جتمع 
بضيافة  الشــمالية  املنطقة 
البرازيل  مــن  كال  كولومبيــا 
وفنزويال  والبيــرو  واإلكــوادور 
اجلنوبية  املنطقــة  أما  وقطر، 
فتضــم إلــى جانــب الدولة 
املضيفــة االرجنتــني كال من 
تشيلي،  الباراغواي،  االوروغواي، 

بوليفيا واستراليا.
أربعة منتخبات  ويتأهل أفضل 
من كل منطقــة إلى الدور ربع 
مســابقة  النهائي.وســتقام 
كوبــا اميــركا العــام املقبل 
بخــالف العادة، بعــد عام من 
تنظيــم النســخة االخيــرة 
والتي احرزتهــا البرازيل الدولة 
البيرو  علــى  بفوزها  املضيفة 
3-1، وذلك نزوال عند رغبة احتاد 
كرة القــدم األميركي اجلنوبي 
)كومنيبول( أن جتري البطولة في 
تنظم خالله  الذي  العام  نفس 
كأس أمم اوروبــا بــدءا من عام 
2020، من اجل تسهيل مسألة 
التحاق الالعبني من قارة اميركا 
غمار  يخوضون  والذي  اجلنوبية 
الدوريــات االوروبيــة بصفوف 
منتخباتهــم وارضــاء لالندية 

االوروبيــة التي تعاني من حترير 
العبيهــا اللتزاماتهم الدولية.
املقبلة  النســخة  وســتكون 
الرابعة في خمس سنوات، بعد 
2015 ثم النســخة املئوية في 
الواليــات املتحدة في 2016 ثم 

األخيرة في البرازيل.
ويأمل النجم ميسي في قيادة 
التانغو«  »راقصــي  منتخــب 
إلى الفــوز بالكأس القارية في 
ســعيه الحراز أول لقب عاملي 
مع منتخب بــالده حامل لقب 
املسابقة القارية 14 مرة اخرها 

عام 1993.
الذي  برشــلونة  جنم  وفشــل 
ســيبلغ 33 عامــا فــي العام 
املقبــل، فــي التتويــج مــع 
في  بعدما خســر  االرجنتــني 
ثــالث نهائيات في كوبا أميركا 

و2016،  و2015   2007 أعــوام 
مونديال  نهائي  خســارته  إلى 

البرازيل 2014.
وكان »البرغوث« الصغير اعلن 
اعتزالــه دوليا بعد خســارته 
أمام   2016 أميركا  كوبا  نهائي 
قبل  الترجيح،  بركالت  تشيلي 
أن يعود عن قــراره ويقود بالده 
2018، وفي  في مونديال روسيا 
للمسابقة  الخيرة  النســخة 
القارية هذا العام حيث خســر 
البرازيل  املنتخب املضيف  أمام 

في الدور نصف النهائي.
من جانبه، اعتبــر الكولومبي 
رينالدو رويدا، مدرب تشيلي، أن 
مواجهــة األرجنتني في افتتاح 
بطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية 
لكــرة القدم »كوبــا أمريكا« 
»كالســيكو«  هــي   ،2020

»لن  بأنها  أقر  التي  املســابقة 
تكون ســهلة« في شــكلها 

اجلديد.
ووفقا للقرعة التي أجريت فجر 
األربعاء في مدينــة كارتاخينا 
الكولومبيــة،  إنديــاس  دي 
األرجنتني  منتخبا  ســيخوض 
وتشــيلي املبــاراة االفتتاحية 
للبطولة التي ســتنطلق يوم 
12 يونيو/حزيــران املقبــل في 
بوينــوس آيرس.وقــال رويــدا، 
هي  »هــذه  القرعــة:  عقــب 
جيمعا  نرغب  التــي  البطولة 
مينحنا  أن  نأمــل  خوضها.  في 
الرب الفرصة لالستمتاع بها«.

قال  األرجنتني،  مواجهــة  وعن 
التقليدي،  الكالســيكو  »إنها 
كالســيكو اجلنوب. ســتكون 
ومتكافئــة  مثيــرة  مبــاراة 

للغاية. نتمنــى أن نصل إليها 
في مســتوى جيد«.وأضاف أن 
»مواجهة منتخب يتمتع بهذه 
ميثل حتد  أرضــه  وعلى  املكانة 
تشيلي،  للغاية«.وتوجت  كبير 
بلقبني لكوبا أمريكا في 2015، 
و2016 على حســاب األرجنتني 

في النهائي.
وأكد رويدا أنه ال زال متحمســا 
ملشــروع »ال روخا«، تعقيبا على 
اللحظة التــي هدد فيها املدرب 
منتصف الشهر املاضي بالرحيل 
عن تدريــب الفريــق بعدما قرر 
الالعبــون عــدم خــوض مباراة 
األزمة  بســبب  بيرو×  أمام  ودية 
االجتماعيــة التــي تشــهدها 
تشيلي.وقال رويدا »كانت حلظات 
صعبة...لكــن أعتقد أن الهدوء 

يأتي بعد العاصفة«.

رويدا يضف مواجهة األرجنتين وتشيلي كالسيكو البطولة

قطر بمواجهة صعبة مع البرازيل في كوبا أميركا 2020

املنتخب القطري ..  تعزيز احلضور الكروي

لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإلجنليزي لكرة القــدم أول أمس أن 
املنتخب األول سيواجه منتخبي النمسا ورومانيا 
في مباراتني وديتني استعدادا لكأس األمم األوروبية 

)يورو 2020).
وأوضح االحتاد أن املنتخــب اإلجنليزي، الذي يدربه 
املدير الفني جاريث ساوثجيت، سيواجه املنتخب 
النمســاوي في فيينا في الثاني مــن حزيران ثم 
يلتقي املنتخب الروماني في الســابع من الشهر 
نفسه، لكن لم يجر االستقرار على مكان املباراة 

بعد.
وفي البطولة األوروبيــة التي تقام في 12 مدينة 
خالل املدة ما بني 12 حزيران و12 متوز ، سيتنافس 
املنتخــب اإلجنليزي ضمن اجملموعــة الرابعة مع 
منتخبــي كرواتيا والتشــيك وأحــد املنتخبات 
املتأهلة من امللحق الذي تقام منافساته في أذار 

املقبل.

الجزائر ـ وكاالت:
بات رحيل عبد الرحمن بوردمي، عن مولودية اجلزائر، 
مســألة وقت، بعد أن ساءت عالقته كثيرا مبدربه 
برنارد كازوني. ولم يســتطع بــوردمي، الذي انضم 
للفريق العاصمي، مطلع املوسم املاضي من نادي 
شبيبة الســاورة مقابل 600 ألف دوالر، أن يفرض 
نفســه على تشــكيلة املدرب الفرنسي، الذي 
أبعده عن حساباته بسبب تواضع مستواه، وقلة 

انضباطه.
وقــرر اجلهاز الفني لنــادي املولودية، أمس، حتويل 
الالعب للتــدرب رفقة الفريــق الثاني ألجل غير 
مسمى، وذلك على خلفية مترده ورفضه االمتثال 

لتعليمات املدرب.

إنجلترا تواجه 
النمسا ورومانيا وديا 

مولودية الجزائر 
يعاقب بورديم

نيويورك ـ وكاالت:

قطــع ميامــي هيت، سلســلة من 
7 انتصــارات متتاليــة حلامل اللقب 
تورونتو رابتــورز وتغلب عليه في عقر 
أول أمــس،  )-121 110( مســاء  داره 
ضمن منافســات دوري كرة الســلة 

األمريكي للمحترفني.
22 نقطة، و13  وســجل جيمي بتلر 
متابعة، و12 متريرة حاســمة، وأضاف 
نقطة   22 روبينســون  دانكان  زميله 
ليحقق ميامي هيــت االنتصار الـ15 
له في املوسم مقابل 5 هزائم.وتلقى 
رابتــورز الهزمية األولــى على ملعبه 
هذا املوســم وقد كانت اخلسارة هي 
اخلامســة لــه مقابــل 15 انتصارًا.
وعاد لوس أجنلوس ليكــرز إلى طريق 
االنتصــارات ســريًعا بتغلبــه على 

مضيفه دنفر ناجتس )96-105).
وســجل النجم ليبــرون جيمس 25 
نقطة، و9 متريرات حاســمة لينفض 
ليكرز غبار الهزمية في مباراته املاضية 
أمــام داالس مافريكس والتي قطعت 

سلسلة من 10 انتصارات متتالية.
ورفع ليكرز عدد انتصاراته في املوسم 

إلى 18 مقابل 3 هزائم، مواصالً تربعه 
على صدارة مجموعة الغرب، في حني 
كانــت الهزمية هي اخلامســة لدنفر 

ناجتس مقابل 13 انتصارًا.
وفــي مباريــات أخرى، تغلــب لوس 
أجنليــس كليبرز علــى بورتالند تريل 
بليزرز )117-97(، وسان أنطونيو سبيرز 
على هيوســن روكتــس )133-135(، 
وداالس مافريكــس على مضيفه نيو 
وأورالندو   ،)97-118( بليكانــز  أورليانز 
ماجيــك علــى مضيفه واشــنطن 
ويزاردز )127-120(، وديترويت بيستونز 
كافاليرز  كليفالنــد  على مضيفــه 

.(94-127)
من جانبــه، واصل الثنائــي أنطوني 
ديفيز وليبرون جيمــس التألق، ليفوز 
لوس أجنلــوس ليكــرز 105-96 على 
دنفر ناجتس، وســجل أنطوني ديفيز 
25 نقطــة، واســتحوذ على عشــر 
كــرات مرتدة، في حــني أحرز جيمس 
العدد ذاته ومرر تسع كرات حاسمة، 
واســتحوذ على ســت كرات مرتدة، 
ليتفوق ليكرز في مبــاراة بني أفضل 

فريقني بالقسم الغربي.
وتعافــى ليكرز ســريعا مــن توقف 
سلســلة مــن عشــرة انتصــارات 

متتالية، عندما خسر على أرضه أمام 
داالس مافريكــس، يوم األحد املاضي.

وســجل جامــال مــوراي 22 نقطة، 
وأضاف بول ميلساب 21 نقطة، فيما 
أضاف نيكوال يوكيتش 13 نقطة مع 
ناجتس، الذي خسر للمرة الثانية على 
التوالي، بعدما فاز قبلها بسلســلة 

من ست مباريات.
وأنهــى لوس أجنلــوس النصف األول 
بنتيجــة 60-49، لكــن دنفــر أدرك 
التعادل في الربع الثالث، بعد تسجيل 
عشر نقاط متتالية، ثم تقدم 71-72 
بعد رمية ثالثية من ميلســاب.لكن 
ديفيز رد برمية ثالثية، وأضاف جيمس 
رمية ناجحة، ثم سجل رمية ساحقة 
بعد هجمة مرتدة، ليســتعيد ليكرز 
التقدم.وأصبحــت النتيجــة 76-84 
لفريق ليكرز، في الربع األخير، واتسع 
الفارق إلى عشــر نقــاط، بعد رمية 

أخرى ناجحة من جيمس.
ســبيرز،  أنطونيو  ســان  وانتفــض 
بعــد التأخــر بفــارق 16 نقطة في 
الربــع األخير، ليفــوز 135-133 على 
هيوســتون روكتــس بعــد وقتــني 
 23 ديــروزان  دميار  إضافيني، وســجل 
نقطة، مــن بينهــا رميتــان حرتان 

حاســمتان، قبل 3.3 ثانية من نهاية 
الوقت اإلضافي الثاني.

وساهم لوني ووكر في االنتصار أيضا 
بعدما ســجل 28 نقطة، في أفضل 
حصيلة خالل مسيرته، وأضاف براين 
فوربــس 25 نقطة.وظهــر جيمــس 
رائع،  هاردن العــب روكتس بشــكل 
وسجل كل رمياته احلرة البالغ عددها 

24، وأنهى املباراة بإحراز 50 نقطة.
وعانى الفريقان في اجلانب الهجومي 
خالل الوقت اإلضافــي الثاني، بعدما 
سيطر التعادل 131-131 على املباراة، 
بعد رميــة ثالثية مــن فوربس، قبل 

دقيقة واحدة و28 ثانية من النهاية.
وتقــدم روكتس بعد رميتني ناجحتني 
من هاردن، لكــن ديروزان قلص الفارق 
إلى نقطة واحدة، بعدما سجل رمية 
وأضــاع أخرى قبــل 30 ثانية.وبعد أن 
أهدر هاردن رميــة خالل اللعب، وقبل 
7.8 ثانية تعرض ديروزان خلطأ، وسجل 
-134 الرميتني بنجاح ليتقدم سبيرز 

.133
واحتســب احلكم خطأ هجوميا ضد 
هــاردن بعد ذلك، قبــل 0.8 ثانية من 
واحدة،  رمية  ووكر  النهاية، وســجل 

ليخرج سبيرز باالنتصار املثير.

ميامي هيت يقطع سلسلة انتصارات رابتورز بدوري السلة األمريكي
انتصار درامي مثير لسبيرز على روكتس

تقرير

مباراة ميامي ورابتورز

  5:00 مساًء

 11:15 مساًء

  8:00 مساًء

مفكرة اليوم

العراق ـ البحرين

أرسنال ـ برايتون

السعودية ـ قطر

خليجي 24

الدوري اإلنجليزي

زيوريخ ـ وكاالت:
قــال االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
)الفيفا(، في تقرير نشــره أمس، إن 
حجــم اإلنفاق في عمــوالت وكالء 
الالعبني، خــالل صفقات االنتقاالت 
الدولية، وصل إلى رقم قياسي، بلغ 

653.9 مليون دوالر هذا العام.
وأوضح الفيفــا أن قيمة العموالت، 
زادت حاليا بنســبة 19.3 في املئة، 
مقارنــة بعــام 2018 بأكمله.كما 
أشــار إلى أن 80 فــي املئة من هذه 
العموالت، دفعتها أندية من إيطاليا 

وإجنلترا وأملانيا والبرتغال وإســبانيا 
وفرنسا.

ويخطط الفيفــا لوضع قيود على 
عموالت الوكالء، ضمن خطة إصالح 

واسعة في نظام االنتقاالت.
أقر  املاضــي،  األول  وفــي تشــرين 
مجلــس الفيفــا مقترحــا بوضع 
سقف لعموالت الوكالء، بنسبة 10 
في املئة من قيمة االنتقال للوكيل 
الذي ميثل النادي الذي يبيع الالعب، 
و3 باملئة من مكافأة الالعب لوكيله، 
و3 باملئة من مكافأة الالعب للوكيل 

اخلاص بالنادي املشتري.
وأضــاف الفيفا في التقرير أن العام 
اجلــاري، شــهد أكثر مــن 17 ألف 
صفقة انتقــال دولية لالعبني رجال 
محترفني، وتوسط وكيل واحد على 

األقل في 3557 صفقة.
وأشــار إلى أنه في أكثــر من 90% 
الصفقات، حصــل وكالء على  من 
عمولــة تقل عن مليــون دوالر، أما 
"املبالغ الشائعة" في هذا السياق، 
فتتراوح بني عشــرة آالف و100 ألف 

دوالر.

لندن ـ وكاالت:
تُوِّج احلارس البرازيلي أليسون بيكر، 
جنــم ليفربــول، بجائزة »ياشــني« 
لعام  العالــم  في  ألفضل حــارس 
2019، والتي مُتنحها مجلة »فرانس 

فوتبول« ألول مرة هذا العام.
وتفوَّق بيكر، على مواطنه البرازيلي 
أيدرسون، حارس مانشستر سيتي، 
ويان أوبالك حــارس أتلتيكو مدريد، 
ومانويل نوير، حــارس بايرن ميونخ، 

تير شــتيجن، حارس  أندريه  ومارك 
برشــلونة..  وقاد أليسون، ليفربول 
للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك 
قيادته البرازيل للتتويج بلقب كوبا 

أمريكا.

أليسون بيكر يتوج بجائزة »ياشين« 

عموالت وكالء الالعبين تحقق رقمًا  قياسيًا

العواصم ـ وكاالت:
قــال منظمون أمــس، إن نوفاك 
الثاني  املصنــف  ديوكوفيتــش 
النسخة  عاملًيا، سيشــارك في 
الدولية  أديليــد  لبطولة  األولى 
للتنس الشهر املقبل قبل الدفاع 
عن لقبه في أستراليا املفتوحة.

ديوكوفيتــش،  وســيبدأ 
االستعدادات الرسمية للموسم 
اجلديــد فــي بطولــة مبادلــة 
العاملية فــي أبوظبي في الفترة 
بــني 19 و21 كانــون األول اجلاري 
النسخة  في  صربيا  وســيمثل 
الدولي  االحتاد  لكأس  االفتتاحية 
للتنس في أســتراليا في مطلع 

كانون الثاني.
وبعدها ســينتقل ديوكوفيتش، 
32 عاًما،، الذي هزم رافاييل نادال 
ليحقق الرقم القياســي بالفوز 
بلقب أســتراليا املفتوحة للمرة 

الســابعة في وقت ســابق هذا 
العام، إلــى أديليــد التي تضم 
منافسات للرجال والسيدات بني 

يومي 12 و18 كانون الثاني.
تشارك  الســيدات  بطولة  وفي 
األمريكية فينوس وليامز، الفائزة 
بـ 7 ألقاب فــي البطوالت األربع 
الكبــرى بجانــب آشــلي بارتي 
وسيمونا  عاملًيا،  األولى  املصنفة 
هاليب، وبتــرا كفيتوفا، وكيكي 

بيرتنز.
وقــال أليســتر مكدونالد مدير 
البطولــة فــي بيــان »نوفــاك 
لعبتنا،  أساطير  ضمن  وفينوس 
في  هنا  ملشــاهدتهم  ونتشوق 
أديليد«.وتقام منافسات أستراليا 
املفتوحــة، أولى البطوالت األربع 
الكبرى في املوســم، في ملبورن 
بارك من 20 كانون الثاني، وحتى 

2 شباط.

ديوكوفيتش يستعد في أديليد 
للدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة
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الدوحة - حسام سيف الدين: 

يواجــه منتخبنا الوطنــي اليوم 
نظيره البحريني في متام الساعة 
على  بغــداد  بتوقيت  اخلامســة 
الدحيل.املواجهة  نــادي  ملعــب 
الوطني  منتخبنا  بني  الرابعة  هي 
ونظيره البحريني خالل هذا العام 
حيث ســبق وان التقى املنتخبان 
فــي نهائي غربــي اســيا والذي 
انتهــى بفوز املنتخــب البحريني 
والتقى املنتخبان ذهابا وايابا ضمن 
تصفيات كأس العالم وكاس اسيا 
املزدوجة وانتهى اللقاءان بالتعادل 

االيجابي والسلبي.
وحدة  اجــرى  الوطني  منتخبنــا 
تدريبيــة صباحيــة يــوم الثالثاء 
والتــي شــملت متاريــن اللياقة 
الالعبني  من  لعدد  واالستشــفاء 
بعــد مواجهة اليمــن .. صفوف 
منتخبنا الوطني قد تشهد غياب 
مواجهة  عباس عن  املهاجم عالء 
البحريــن بعد ان تعــرض لكدمة 
قوية في الســاق خــالل الدقائق 
اليمني  املنتخــب  امــام  االخيرة 
..كاتانيتش وبعد التعادل السلبي 
ذكر  اليمن  امام  الوطني  ملنتخبنا 
كاتانيتش بأنه لم يشرك الالعبني 
االساســيني الراحتهــم من اجل 
خوض مباراة نصف النهائي حيث 
خالل  العراقــي  املنتخــب  خاض 
اخلمسة عشرة يوم املاضية خمس 
مباريات وهذا يؤدي الى صعوبة من 
..واضاف  لالعبني  البدنية  الناحية 
وتقدمي  باللعب  االستمتاع  »علينا 
مســتويات جيدة خالل كل مباراة 
والطردالــذي حصل للمنتخب اثر 

بشكل سلبي على اداء الفريق.
الوطني  منتخبنا  العبــني  جميع 
يدركــون ان املباريات الســابقة مت 
جتاوزهــا والتركيــز حاليا ينصب 
املنتخب  مواجهــة  علــى  فقط 
البحرينــي وتطبيــق الواجبــات 
والتكتيك الذي ســيضعه املدرب 
كاتانيتش من اجــل حتقيق الفوز 
الــى النهائي.اجلاليــة  والتأهــل 
العراقيــة املتواجــدة فــي قطر 

توافدت بشــكل كبير نحو مراكز 
بيــع التذاكــر من اجــل احلضور 
ومؤازرة منتخبنا الوطني في هذه 

املباراة.
سريتشــكو  الســلوفيني  وأكد 
كاتانيتش مدرب املنتخب العراقي 
أن فريقه اســتعد جيــدا ملباراته 
اليوم  البحرين مساء  املقبلة ضد 
في نصــف نهائــي كأس اخلليج 
24، مشددا على أنه يتطلع لبلوغ 

املباراة النهائية.
املؤمتــر  فــي  كاتانيتــش  وقــال 
»هذه  باملبــاراة:  اخلاص  الصحفي 
هــي املبــاراة الرابعة بالنســبة 
لنا، وتبدو صعبة. وتابع: »أشــكر 
الالعبــني علــى ما قدمــوه في 
البطولــة مــن مســتوى طيب، 
ورســالتي لهم أن يقدموا كل ما 
لديهم دون التفكير مبا سيحصل 

في املباراة«.

وبــنّي: »أنا راٍض متامــا عن الفريق 
املباريات السابقة.  وما حققه في 
أتينــا للبطولة مبجموعة شــابة 
ونفخــر بهــم، وأطالبهم بتقدمي 
كل ما لديهم اليوم أمام البحرين، 
من دون التفكير في أي شيء. من 
يلعب املباراة منهــم ميثل العراق 
وعلينــا أن نقدم مــا يليق بالكرة 
العراقيــة وســنبذل كل جهودنا 

وهذا هو األهم«.

وأضــاف: »بطولــة اخلليــج متثل 
فقد  الشــباب  لالعبــني  نقلــة 
ظهروا خاللها مبستوى جيد، لكن 
علينــا أن نعلمهم كيف يطورون 
مســتواهم، وهذه هــي األهداف 
التي نركز عليها في خليجي 24«.

وأردف: »لــكل مبــاراة ظروفهــا 
اخلاصــة. فريــق البحريــن ظهر 
بصورة أخرى، بخالف ما رأيناه في 
التصفيات اآلســيوية املشتركة، 
وبالتالــي ال نعرف بأي تشــكيل 
سنركز  »لكن  سيبدأ«.واستدرك: 
على املســتجدات داخــل امللعب 
وأهتم مبا يقدمه فريقي وتطبيقه 
90 دقيقة يجب  للواجبات، وخالل 
لعبنا فقط  أن نفكــر بطريقــة 

ونتعاون من أجل حتقيق الفوز«.
من جهته قال قائد منتخب العراق 
عالء عبد الزهــرة: »املباراة مهمة 
بالنســبة لنا. الفريــق البحريني 
فريق جيــد وقابلناه ســابقا في 
في  مستواه  أن  ويبدو  التصفيات، 
تصاعد من مبــاراة إلى أخرى، وما 
أؤكده أن ما حدث في مباراة اليمن 

ظرف استثنائي«.
وأشــار: »أعــرف الالعبــني جيدا 
ويعرفونني ســواء مــن النادي أو 
من ســنوات في املنتخب وما مييز 
الفريق العراقي هو الروح الواحدة 
التي تســيطر على اجلميع. لدينا 
جميعــا هــدف واحــد نســعى 
لتحقيقه«.وشدد على أنه وزمالءه 
في املنتخب يركزون على إســعاد 
اجلماهير العراقية التي ساندتهم 
طوال مشــوار البطولة، مضيفا: 
»لدينــا عزمية وإصرار لبلوغ املباراة 
النهائيــة؛ ألن هدفنا لقب اخلليج 
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اليوم.. منتخبنا الوطني يحاول فك شفرة البحرين 
بالدي يالقي رديف الجوية خطوتان تفصلنا عن اللقب الخليجي الرابع 

في تنشيطية حيفا

الدراسات تنظم 
ندوة للشباب 

أمانة بغداد يطمئن على 
صحة الرباع علي محمود

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام عصــر اليوم اخلميس مباراة بالدي ورديف 
التنشيطية ألندية  البطولة  نادي اجلوية، في 
الدرجة االولى بكرة القدم التي ينظمها نادي 
حيفــا الرياضي، وحصل نادي شــهربان على 

انتظار.
يشار إلى ان 15 فريقا يشاركون في البطولة مت 
توزيعها بني 3 مجموعات، ضمت األولى فريق 
واحلشــد  والصحة  والعدالة  املضيف  النادي 
واملهندســني، فيما تكونت الثانية من أندية 
آليات الشــرطة واألثير ورديف نادي الشرطة 
والشــباب والســياحة، اما اجملموعة الثالثة 
فتألفت من أندية »املصلحة وبالدي وبســاية 

وشهربان ورديف نادي اجلوية«.
والبطولــة تقام ابتــداء من يــوم أول أمس 
الســبت املوافق 30 تشــرين الثاني املاضي، 
لغاية الثالث من شــهر كانون الثاني املقبل، 
وهي فرصة للفرق التي تلعب في دوري الدرجة 
االولى لتعزيز درجــة اعدادها في ضوء تأجيل 

املنافسات الرسمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالكات  الدراســات وتطويــر  دائــرة  اقامت 
البحــوث  مركــز   - الشــبابية  والقيــادات 
والدراســات فــي وزارة الشــباب والرياضــة 
بالتعاون مع مديريــة تربية الرصافة االولى - 
ثانوية متميزات االعتــزاز للبنات ندوة بعنوان 
)مؤشــرات التطرف الفكري لدى الشــباب، 
التحديات واملعاجلــات ( ضمن مفردات اخلطة 
السنوية اخلاصة بالقسم وبحضور اكثر من 

(100(طالبة.
والقى احملاضرة د. جبار حســني ود. اياد محمد 
صالح حيث قدم احملاضــران مدخال تفصيليا 
وشــروحات وافية عــن التطرف ومــا يفرزه 
من نتائج علــى البيئة الذاتيــة واجملتمعية، 
فضال عن متاريــن تطبيقية توضح بشــكل 
تشــخيصي اثار التطرف وعالجــه والوقاية 

اجملتمعية والفردية.
وفــي ختام النــدوة مت فتــح باب االســئلة 
واملناقشــات بني الطالبات و احملاضرين حيث 

كان التفاعل ايجابيا مع موضوعة احملاضرة.

بغداد ـ المكتب اإلعالمي:
أجرى نائب رئيس النــادي »املهندس محمد 
فرحان«، اتصاالً هاتفياً بالرباع علي محمود 
غايــب العب نادي أمانة بغــداد، لالطمئنان 
علــى صحته بعــد تعرضه إلصابــة أثناء 
منافســات بطولة العراق برفع األثقال نقل 
على أثرها إلى أحد املستشفيات في مدينة 

السليمانية.
وخالل االتصال اطمــأن »فرحان« على صحة 
الالعب وســير عملية العالج، ناقال له حتيات 
رئيــس النادي وأعضاء الهيئــة اإلدارية، داعيا 
له بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرته ساملاً 
معافى، وممارســة نشــاطه في لعبة األثقال 

الذي عرف من خاللها بطال فيها.
من«جانبه« أعرب الرباع »علي محمود غايب« 
عن سعادته بهذا االتصال من قبل نائب رئيس 
النادي، شــاكراً له اهتمام االدارة اإلنســاني 
الذي جســد روح احملبة واالحترام املتبادل بني 
أبناء النادي الواحد، واعتبره اتصاالً هاتفياً له 

مدلوالت كبيرة يجب أن يشكر عليها.

جانب من مباراة املنتخب الوطني واليمن

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
بطولة  بــكاس  امللوك  فريق  ظفر 
التي  للرواد  القدم  كرة  خماســي 
الشــباب  وزير  برعايــة  اقيمــت 
والرياضــة الدكتــور احمد رياض 
واشــراف دائــرة شــؤون االقاليم 
املوهبة  رعاية  مديرية  واحملافظات/ 
الرياضية في بســماية حتت شعار 

)شهدائنا فخرنا واعتزازنا(.
وفاز فريق امللوك في املباراة النهائية 
على فريق  A1 بثالثة اهداف مقابل 
البطولة  منافسات  ضمن  هدفني 
التي اشترك فيها ١٢ فريقا.. ختام 
املعاون  حضور  شــهد  املنافسات 
اإلداري لدائــرة شــؤون االقاليــم 
حسني  ميثم  الدكتور  واحملافظات 
وممثلــني عن فــوج حماية مجمع 
مدينة بســماية السكتي وممثلني 
لالســتثمار  الوطنية  الهيئة  عن 
مكتب متابعة بســماية وجمهور 

من محبي اللعبة.
بدا احلفــل اخلتامي بكلمة املعاون 
واحملافظات  االقاليم  لدائرة  االداري 
د ميثم حســني،  اذ رحب باحلضور 
وقدم شــكره الى مديرية املوهبة 
الرياضية في بسماية، مشيرا الى 
ان البطولة شهدت اثارة وندية بني 
الفرق املشاركة الى جانب التعاون 

املثمر بني اجلمبع الجناحها.
الشــكر  ان نقدم  بــد  واضاف: ال 
اجلزيــل جلميع االخــوة واالصدقاء 
في مديريــة املوهبة الرياضية في 
بسماية ملا يقدمونه من دور فعال 

فــي تأديــة واجباتهم بالشــكل 
املثالي ليتمكنــوا في النهاية من 

حصد األعجاب والثناء.
موهبة  مديــر  قــال  جانبــه  من 
ان  حســن،  ســوالف  بســماية، 
دور  لتعزيز  فرصة  تعد  املنافســة 
الرياضيــني الرواد وتقدمي ملســات 
فنية يعيــدون فيها ابداعهم فوق 

شكره  مبديا  االخضر،  املستطيل 
إلى جميع ممن ســاند فــي إجناح 
البطولــة التي تعــد األولى التي 
تنظمها مديرية املوهبة الرياضية 
بالنسبة لرياضيي مجمع بسماية 
الســكني، مؤكدا ان اجلميع كان 
على قدر املســؤولية، سيما امرية 
الســكني  اجملمع  فــوج حمايــة 

والشرطة اجملتمعية.
وقراءة  الوطني  النشيد  عزف  ثم 
ســورة الفاحتة ترحما على ارواح 
الشــهداء. وانطلقــت املبــاراة 
الفريقني وتباجل  وسط حماسة 
امللوك  بفوز  لتنتهــي  الهجمات 
والتتويــج بلقــب البطولة التي 
واكبها جمهور من سكنة اجملمع 

اشادوا بالتنظيم واحلرص الكبير 
وأكدوا  الرياضية  املوهبة  ملديرية 
ان املنافســة كانــت حتمل ندية 
الرياضة  دور  تعزيز  في  واسهمت 

االيجابي في املنطقة.
وفي اخلتام وزعت اجلوائز بني الفرق 
التنظيمية  واللجــان  الفائــزة  
واحلكام ومت اختيار الالعب الدولي 
الســابق، اركان محمود كافضل 
العــب، وامين علــي بلقب افضل 
هادي  حسام  وتوج  مرمى،  حارس 
هدافــا برصيد ١٠ اهــداف وهو 
بلقب  الفائــز  امللوك  فريــق  من 

البطولة.
باللقب،  الفائــز  الفريــق  مدرب 
حســن هليــل، قال ان الشــكر 
الكبير إلدارة املوهبة الرياضية في 
مجمع بسماية السكني، سيما 
املدير ســوالف حسن والعاملني، 
مضيفا ان البطولة كانت ناجحة 
املوهبة  مديريــة  واســتطاعت 
الرياضية في بســماية ان جتمع 

الرياضيني الرواد.
وقــال ان فريقه حقق الفوز في 5 
مباريات ليتمكن من الوصول إلى 
الكأس،  ويحــرز  التتويج  منصة 
واشــار إلى ان الــكأس االول من 
نوعه عن طريق بطولة باشــراف 
وهو  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
الرابع على التوالــي الذي يدخل 
خزائن فريقه بعــد 3 ألقاب توج 
بها في بطوالت اقيمت في املدة 

املاضية.

الملوك يظفر بكاس خماسي كرة القدم لرواد بسماية 
باشراف وزارة الشباب والرياضة 

جانب من توزيع اجلوائز »عدسة: عباس كردي«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينافــس متوســط ميــدان نــادي 
الشــرطة، امجــد عطــوان، على 
العربية  البطولة  في  الهداف  لقب 
لالنديــة االبطــال "كأس محمــد 

السادس".
ثالثة  يسجل  ان  عطوان،  واستطاع 
اهــداف في دور الـ16 امــام نواذيبو 
املوريتاني، حيث سجل الهاتريك في 
مباراة االياب التي اانتهت بخماسية 
االربعة  املراكز  يلــي  نظيفة.وفيما 

االولى لهدافي البطولة العربية:
الســكندري  )االحتــاد  قمر  خالــد 
)االحتاد  داســيلفا  وروماريو  املصري( 
السعودي( ، ولكل منهما 4 أهداف.. 
ثــم 3 أمجــد عطوان )الشــرطة 

)الرجاء  متولي  ومحسن   ، العراقي( 
املغربي( ولكل منهما 3 اهداف.

وستقام مراسم حفل قرعة دور ربع 

النهائي من "كأس محمد السادس 
لالنديــة" غداً االربعــاء في مدينة 

الرياض السعودية.

إعالم شباب نينوى
نظمت مديرية شباب ورياضة نينوى 
املتظاهرين  مــع  وقفــة تضامنية 
االحرار وعوائل شــهداء التظاهرات 

والنجف  قــار  ذي  في محافظتــي 
االشــرف الذيــن ســقطوا أثنــاء 
السلمية  واالعتصامات  املظاهرات 
أرواحهم  الفاحتة على  وقراءة سورة 

الطاهرة، بحضور مدير املديرية مازن 
خزعل الشريفي ومسؤولي االقسام 
املنتديات  ومــدراء  باملديرية  االدارية 

الشبابية والرياضية والعلمية.

الدوحة ـ وكاالت:
رشح قائد املنتخب العراقي السابق، 
يونس محمود منتخب بالده لتجاوز 
منتخب البحريــن، والتأهل لنهائي 
24. ويدافع أســود  بطولة خليجي 
الرافدين عــن حظوظهم في بلوغ 

النهائي، عندمــا يلتقون بالبحرين 
على ســتاد الدحيل اليوم اخلميس 
، بنصــف نهائــي البطولة.وقــال 
صحفية:  تصريحــات  في  محمود 
»مواجهــة املنتخــب البحرينــي، 
تتطلب أن يلعــب كاتانيتش بحذر 

ندخل  أن  »يجب  وأوضح:  وواقعية«. 
املباراة بحماس وقــوة النتزاع الفوز 
والوصول إلى املباراة النهائية. بلوغ 
هذا الــدور ال يتكرر كثيــرا، لذلك 
على الالعبني أن يستغلوا الفرصة، 

ويبتعدوا عن التراخي«.

الدوحة ـ وكاالت:
نــال جنم الكرة العراقية الســابق، 
الكرة  احتاد  رئيس  حسني ســعيد، 
املركزي الســابق، تكرمي احتاد كاس 
في  اقيــم  اخلليــج ضمــن حفل 
العاصمــة القطريــة الدوحة أول 
أمس، اذ كــرم احتــاد كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم، 5 شــخصيات 
خــالل حفل بالعاصمــة القطرية 
بطولة  هامــش  علــى  الدوحــة، 
)خليجي 24(..  وكــرم رئيس االحتاد 
كأس  احتــاد  ورئيــس  القطــري، 
اخلليــج، حمد بن خليفــة، 4 جنوم 
ســعيد  حســني  هم:  ســابقني، 
من العراق، وبشــار عبــد اهلل من 
ربيــع من عمان،  الكويت، ومحمد 
واملرحوم محمــود صوفي من قطر.

وهــذا باإلضافة إلــى اإلداري أحمد 
أبــو العينــني، نائب رئيــس االحتاد 
البحريني لكرة القدم، الذي شارك 
فــي تنظيم بطــوالت اخلليج، من 

نسختها األولى واستمر إلى اآلن.
 وجاء التكرمي وفق ما قدمه الالعبون 
من خدمــات كبيرة، فــي بطوالت 

اخلليج، وملا حققوه من إجنازات.

أمجد عطوان ينافس على لقب 
الهداف في البطولة العربية

مديرية نينوى تتضامن
 مع أسر شهداء التظاهرات

يونس محمود: الحذر مفتاح 
العراق لنهائي كأس الخليج

حسين سعيد ينال اتحاد كأس الخليج 

امجد عطوان يتسلم جائزة أفضل العب أمام نواذيبيو

حسني سعيد بني النجوم السابقني



--1
من أحّق الناس بالرعاية : الفقراء 
واملستضعفون الذين طحنتهم 
نوائب الدهــر وقاصمات الظهر 
فأثقلــت كواهلهــم باألعباء ، 
واحلرمان  بالفاقــة  وأرهقتهــم 
حالة  في  يعيشــون  وجعلتهم 

من االنكسار .
--2

وتتجلى االنســانية في طريقة 
الشــريحة  هذه  مع  التعامــل 
البائســة فاذا ما رأينا تعهدهم 
بالعناية الفائقة والبر والصالت 
أدركنــا عمــق تلــك النزعــة 

االنسانية وأصالتها .
--3

وهذا ما ازدانت به ســيرة األئمة 
االطهــار مــن اهل البيــت )ع( 
حيــث كانت لهم مــع الفقراء 
كرميــة  مواقــف  والضعفــاء 
من  بأحرف  التاريــخ  ســّجلها 
نور، وهم بذلك جســّدوا القيم 
الرفيعة واملثل االسالمية عمليا 
والتزمــوا بهــا قبــل ان يعظوا 

الناس .
وهنا تكمن العظمة .

--4
وعلى سبيل املثال :

جــاء في ســيرة االمــام الباقر 
محمد بن علي )ع( :

اذا قصدهم  انه عهد ألهلــه   "
سائل ان ال يقولوا له 

يا سائل خذ هذا 
وامنا يقولون له :

يا عبد اهلل بورك فيك "
عيون االخبار 3 /208 

وهكذا يبــدو احلرص على حفظ 
ماء وجوههم وإشعارهم باحملبة 
الباقر  االمام  قال  كما  واالحترام 

)ع( :
" سمّوهم بأحسن اسمائهم "

البيان والتبيني ص 158 
كل ذلك لئال يشعروا باّي لون من 
االستخفاف  او  االستهانة  ألوان 

بشأنهم 

وهــذه هــي االنســانية فــي 
حقيقتها .

--5
وجاء في سيرته )ع( 

" انه كان ال ميل من صلة قاصديه 
وراجيه ومؤمليه "

االرشاد /ص299
وهذا يعنــي أنَّ ينابيــع عطائه 

كانت تتدفق دون انقطاع .
--6

وجاء أيضا في سيرته )ع(
" انــه كان كثير البــر واملعروف 

على فقراء يثرب "
وهذا املنحى االنساني معلم بارز 

من معالم شخصيته 
--7

قال عمرو بن دينار وعبد اهلل بن 
عبيد 

مــا لقينا أبا جعفــر محمد بن 
النفقه  الينــا  وحمل  االّ  علــي 

والكسوة .
ويقول :

هذه ُمّعدة لكم قبل أْن تلقوني 
االرشاد / ص299

--8
وجاء في كتــاب صفة الصفوة 

ج2 ص 63 ان احلســن بــن كثير 
قال :

" شكوت الى ابي جعفر محمد 
بن علي احلاجــة وجفاء االخوان 

فتأثر وقال:
بئس األخ يرعاك غنّيا ، ويقطعك 
فقيــرا ، ثم أمر غالمــه فأخرج 
كيسا فيه سبعمائة درهم وقال 

:
اســتنفق هــذه فــاذا نفــدت 

فاعلمني " 
أرأيــت االمــام )ع( كيف يعطي 
ويأمر بالرجوع اليه ثانية ليتجدد 

العطاء بعد انفاق ما أعطى ...
ولذلك قيل عنه :

" ال ميل من صلة قاصديه " 
اّن االنســانية هي الطابع الذي 
متّيزت به ســيرته ، وحفلت بها 

حياته املباركة .
وبهــذا أصبح قــدوة األبرار وأين 

نحن من هذا املسار الباهر ؟!
فالكثيــرون منــا يهربــون من 
الفقــراء ، وال يحظــى منهــم 

البائسون بنائل ..!!
واذا ُقّدر لهم أْن يقدموا شــيئا 
مــن الُفتــات ألحــد الضعفاء 
فانهم يستكثرونه عليه ومينون 
به عليه ،وهذه الســمات بعيدة 
كل البعد عن املعاني االنسانية 

النبيلة .
--9

وروت موالته سلمى قالت :
اخوانــه  عليــه  يدخــل  كان 
عنــده حتى  يخرجــون من  فال 
 ، الطيب  الطعــام  يطعمهــم 
 ، احلســنة  الثياب  ويلبســهم 

ويهب لهم الدراهم .
املصدر السابق ج2 /63 

وهكذا تكون النفس الســمحة 
حاجات  اشــباع  الــى  مبــادرًة 
الضعفــاء واالخــوان قبــل ان 

يبوحوا باحتياجاتهم ، 
الســؤال  قبــل  وتعطيهــم 
منطلقة من انسانيتها الفريدة 

وأخالقيتها العتيدة .

االنسانية العملة النادرة 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رئيس التحرير 
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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 والدقــالت 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 واحتاللها 

ألكثر من ثلث االراضي العراقية.
مشــكلتنا مع "النظام السياســي" ليست جديدة، 
فهي متتــد بجذورها الى حلظــة والدة العراق احلديث 
)في العــام 1921(، حيث فشــلنا فــي الوصول الى 
عقد اجتماعي وسياســي يؤســس لنظام يضع حد 
لصوالت العراقيني ضد بعضهــم البعض اآلخر. هذا 
اخللــل البنيوي الــذي أكدته االحتجاجــات االخيرة، 
ونوع اخليارات املقدمة مــن جميع االطراف )احلكومية 
والشعبية( والتي ال تخرج عن كونها نوعا من الهروب 
في مواجهة عللهــا الفعلية )االقتصادية والقيمية(، 
املمتدة الى تفاصيل حياتنا )افرادا وجماعات( تشــير 
الــى حجم اغترابنا عــن مواجهة حتدي بنــاء الدولة 
الوطنية بتشريعاتها ومدوناتها ومؤسساتها احلديثة. 
ان عقلية "حــرق املراحل" والقفز على ما ينتظرنا من 
مشــوار مرير على هذا الطريق، لن تلحق بهذا امللف 
االشــد أهمية في حياة البلدان واالمم سوى املزيد من 
املتاهة والضياع. ومن ســوء حظنا اننا ابتلينا بطفح 
من وســائل االعالم وحطام مــن العاملني في مجال 
السياســة والثقافة والفكر، بعيــدون كل البعد عن 
الوظائف التي وجدت مــن اجلها مهنهم احليوية، مما 

ضاعف من عتمة وغرائبية املشهد امللتبس اصالً... 

ومضــة

اسقاط ما لم يوجد بعد..!

الصباح الجديد - وكاالت:
عادت أزمة الفنانة شــيرين للواجهة 
من جديــد بعد وصفهــا ملنتقديها 
تداول  بســبب  وذلك  "بالعوانــس"، 
فيديو للفنانة شــيرين رضا تتحدث 

فيه عن مستخدمي هذا الوصف.
وتــداول رواد مواقــع التواصل فيديو 
لشــيرين رضــا تتحــدث فيــه عن 
مســتخدمي لفظ عانــس، مؤكدة 
علــى عــدم موافقتهــا علــى هذا 
الوصــف الــذي يجــب أن يقتل من 
أطلقــه وأضافت " أنــه ال يوجد ما 
يسمى شــخص عانس واصفة األمر 

"ده قلــة أدب"، فليس على اجلميع أن 
يفعلوا األشــياء والتصرفات نفسها 
في احلياة، وعندمــا تخرج الفتاة عن 
"شتيمة"  عليها  يطلق  السرب  هذا 
خامتة حديثهــا عن األمــر "أنا مش 

موافقة".
وتفاعل اجلمهور بشدة مع رأي شيرين 
رضا حول مستخدمي كلمة عوانس، 
وبدأ البعض يوجه عبارات هجوم إلى 
شيرين عبد الوهاب التي استخدمت 
الرد على منتقديها  هذا الوصف في 
يا  "اخرسي  أطلقوا هاشــتاغ  الذين 

شيرين".

تعليق ناري لشيرين رضا على لفظ "عانس"

سمير خليل
ادباء وفنانــون ملتزمون، جتمعات ثقافية 
املعاناة  وفرق مســرحية ولدت من رحم 
يتواصل  الغربــة،  في  العراقــي  واحلنني 
هؤالء مع هــواء الوطن من خالل الكلمة 

واللحن واللوحة واملسرح.
 "ينابيــع" فرقــة مســرحية ولدت في 
فنانني  مــن  الســويد، مجموعة طيبة 
ومثقفــني عراقيني ومســرحيني التقت 
عام ٢٠٠٧ لغرض بلورة فكرة عن تأسيس 
فرقة مسرحية ومت وضع نظام داخلي لها 
وسجلت رسمًيا كفرقة مسرحية عاملة 
في مملكة السويد وهي امتداد للمسرح 
العراقــي الهــادف الذي يطــرح معاناة 
املواطن واألهداف اإلنسانية عامة.                                                                                                       
وعلى طريق التواصل الوطني والوجداني 
مــع الوطــن ومــا يجــري مــن احداث 
ســريعة عبرت الفرقة عن تضامنها مع 
التظاهــرات الشــعبية فقدمت عرضا 
مســرحيا باســم )القناص( تأليف أحد 
شــباب التظاهرات واخراج الفنان سالم 
الصكر ومتثيــل الفنانة نضال عبدالكرمي 
واإلنــارة وإدارة املســرح للفنــان صالح 
ام  الصكــر، واملســرحية تتحــدث عن 
عراقية استشــهد ولدها على يد قناص 
اثنــاء مشــاركته بالتظاهــرات وكيف 
تلتقــي األم بالقناص، قدمت هذا العمل 
فــي مهرجانات تضامنية فــي الدمنارك 
ريع املهرجانات لشباب  وارسال  والسويد 

التظاهرات.
الهيئة اإلدارية للفرقة تتكون من الفنانة 
نضال عبد الكرمي رئيسة للفرقة والفنان 
صالح الصكر املدير اإلداري واملالي والفنان 
واملســاعد  الفني  املدير  الصكر  ســالم 

االداري رتاب األميري.
الفنــان ســالم الصكر مخــرج الفرقة 
يتحدث عنها قائال: نقدم اعمالنا باللغة 
العربيــة ودائما جمهورنا هــو اجلمهور 
العراقــي والعربي،  نســاهم تقريبا في 
كل املناســبات ولنا وجود متميز، قدمت 
الفرقــة  ســيرة حيــاة مجموعــة من  
استشهدن  اللواتي  العراقيات  النســاء 
من اجل الوطن أيــام النظام الدكتاتوري 

في مسرحيات )أم ذكرى( و )السماء مرقد 
الشــهداء( و)عميدة( اضافة ملسرحيات 
الواهب( وقصيدتا الشــاعر  و  )العــارف 
البريس(  النــواب  )حجام  الكبير مظفر 
و )حسن الشــموس( و)حتت جدارية فائق 
حسن( للشاعر سعدي يوسف في عدد 
من املدن السويدية والعاصمة الدمناركية 

كوبنهاكن وكذلك في لندن و باريس".
ويضيــف" اجلانــب املــادي ال نفكــر به 
وامنا تفكيرنا ينصب علــى األفكار التي 
نقدمها وتقدمي املتعة الفنية التي تخدم 
شعبنا وتطوره وما يســعد مستقبله، 
ميــزة فرقتنا انها فقيــرة ماديا ولكنها 
ثرية بأفكارهــا وما تقدمه من فن ملتزم 
بقضايا شعبنا، شاركنا مبهرجانات دولية 
وقدمنا مســرحية )مملكة الكريســتال( 

ومتثيل نضال عبدالكرمي وحيدر  باخراجي 
ابو حيدر وإدارة مســرحية صالح الصكر 
عرضت املســرحية في مهرجان مراكش 
الدولي للمســرح وحصلنــا على جائزة 
في  املســرحية  قدمنا  كذلك  تقييمية، 
بغداد والناصرية وكان عرضا متميزا من 
حيث احلضور،  كما اســهمت في اخراج 
ومت  اجلزائري  للمســرح  مســرحي  عمل 
منحه جائزة باسم الفرقة". ويتابع"                                                                                           
قدمــت الفرقة مســرحية )عند احلافة( 
الكراسي  من مسرحية  وهي مستوحاة 
وهي تتحدث عن الفســاد فــي العراق، 
كما قدمت الفرقة مســرحية )املركب( 
في عدد من املدن الســويدية وكذلك في 
كوبنهاكن واربيل واملسرحية تتحدث عن 
نبذ الطائفية التي هي بعيدة كل البعد 

عن شعبنا.
ويختتم "ان تشــتت اجلاليــة العراقية 
فــي دول ومدن متعددة اســتوجب على 
متممات  وبســاطة  كادرها  قلة  الفرقة 
تنقلنا  لتســهيل  املســرحي  العــرض 
الفنية  املســاعدات  علــى  معتمديــن 
التــي تقــدم لنــا فــي االمكنــة التي 
نعــرض بها مما ســهل تقــدمي عروضنا.                                                                                
ان التزام فرقتنــا بتقدمي فن رفيع واصيل 
يليق مبســرحنا العراقي لــن يغيب عن 
ذاكرة كادرهــا دروب االالم التي مر ومير به 
شعبنا العراقي فاختيار النص املسرحي 
ومواضيعها وعمق االفكار املطروحة لها 
االهمية القصوى فــي عروضنا طارحني 
االســئلة محفزين جمهورنا  ليشاركنا 

االفكار واالجابات ".

"ينابيع" باقة مبدعة تضيء مسارح الغربة
أثــار إعــالن املستشــار 
بالديوان امللكي السعودي 
موعد  الشــيخ  آل  تركي 
الرياض  فــي  تقام  حفلة 
ملغــٍن متهــم بقضايــا 
واسعاً  اســتياًء  جنسية 
بني الســعوديني ودشــن 
في  وســماً  ســعوديون 
"#نرفض  بعنوان  "تويتر" 
الرياض"  في  ســعد جملرد 
اعتراضاً على غناء املطرب 
املغربي ســعد جملــرد في 
حفل خالل موسم الرياض 
الترفيهي فــي 18 كانون 
االول اجلاري، جاء هذا بعد 

رئيس  الشــيخ  آل  إعالن 
للترفيه  العامــة  الهيئة 
إحيــاء جملــرد "حفلة نار" 
تعبيره  حســب  بالرياض 
الفنانة  مبشــاركة  وذلك 
فارس  مريــام  اللبنانيــة 

وفريق ميامي الكويتي.

تناقــل اجلمهــور علــى 
صــورة  واســع  نطــاق 
هازال  التركية  للفنانــة 
كايا وهــي حتتضن طفالً 
ابنها  أنــه  رضيًعــا قيل 
أجنبته  الــذي  "فكــرت" 
لكن  قليلــة،  أيــام  قبل 
بعــد البحــث والتدقيق 
تبــني أن الصــورة قدمية 
كما  حديثــة  وليســت 
مختصة  صحف  أكدتها 
أن  واتضــح  باملشــاهير 
مع  كايا  هــازال  صــورة 
من  ملشهد  تعود  الرضيع 

التي  مسلســالتها  أحد 
شــاركت فيها على وفق 
ما أكده الكثير من محبي 
صفحاتها  عبــر  الفنانة 
اخلاصــة علــى مواقــع 

التواصل االجتماعي.

ياُلحــظ املتابُع من خالل 
رؤيــة صــور وفيديوهات 
الفنانــة اللبنانيــة مايا 
تغيرًا  أنَّ هنالــك  ديــاب 
كبيرًا طــرأ على وجهها 
فــي الفتــرة األخيرة رمبا 
أفسد مالمحها األصلية.
أنَّ مايا  الواضح  وبات من 
دياب قد خضعت لعملية 
منطقة  عنــد  جتميلية 
شــكل  فأصبح  الفــّك 
الفم والشفاه مختلفني 
شعرها  تراجع  كما  متاًما 
عند اجلبهة لتبدو بشكل 
اعتــاد  مختلــف عّمــا 
عليــه جمهورهــا حيث 
مؤخرًا  طوياًل  وجهها  بدا 
وأصبحــت خدودها أكثر 
وكأّن  عرًضا  وأكثر  امتالًء 
مســّطًحا  صار  وجهها 
والدليــل علــى ذلك هو 
بفــّخ  النجمــة  وقــوع 
من  ألكثر  "الفوتوشوب" 

مــّرة األمر الذي يفّســر 
سبب تغير شكلها حيث 
تقــوم بتعديــل وجهها 
إلخفاء آثار تلك اجلراحات 
دفع  مــا  وهــو  عليهــا 
الفنانة  ملطالبة  اجلمهور 
عن  باالبتعاد  اللبنانيــة 
التي  العمليــات  تلــك 
تشوه وجهها وجتعل من 
الصعــب التعــرف على 
وإذا  األصلية،  مالمحهــا 
بالزمــن إلى  مــا رجعنا 
حلظة مشاركة مايا دياب 
جمال  ملكة  مبســابقة 

لبنان عام 1998.

سعد لمجرد

مايا دياب

هازال كايا

أخبــارهــــــــــم

لقطة من عروض فرقة ينابيع

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الفنانة املصريــة رمي مصطفى 
أسرارا غريبة عن شــخصيتها، منها على 
سبيل املثال أنها ال حتب وجبة اإلفطار ألنها 
تشــعر عند تناولها طعاما فــي الصباح 
تظل طوال اليوم جائعة أما عن أكثر ميزة 
في شــخصيتها، قالــت رمي مصطفى أن 
ميزتهــا هي عيبها نفســه وهي "احلاجة 
وعكســها" مبعنى أنها شخصية واضحة 

للغاية "أبيض أو أسود".
من جهــة أخرى، تطــرق احلديــث مع رمي 
مصطفى عن املوضة واجلمال، فقالت أنها 
من محبي ســتايل الفنانتــني درة ونيكول 
سابا ومن اجليل القدمي فهي تعشق النجمة 

سعاد حســني التي تعد مثال أعلى 
والنجمة االستعراضية شريهان  لها 

وأضافــت فيما يتعلــق باجلمال فهي 
ليــس لديها أي روتــني تتبعه من أجل 
بشــرتها ولكنها حترص على غســل 

وجهها جيداً مع وضعها عدة كرميات 
قبل اخللود إلى النوم، وكشفت عن 
اجلانب الرومانسي من شخصيتها 
وهو أنها عاشــت قصة حب ألول 
مرة في عمر الـــ 14 عاماً عندما 
أعجبت بشــاب في نــادي اجلزيرة 
ولكنهــا لم جترؤ علــى التحدث 
معه وكل ما عرفته عنه أن اسمه 

"هيثم".

ريم مصطفى تبوح
 بأسرار غريبة عنها

الصباح الجديد - وكاالت:
اعترف النجــم األميركي براد بيت 
بأنه لم يبِك أبًدا منذ 20 عاًما وأنه 
حاول خالل السنوات الثالث املاضية 
أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه 
من أجنلينا جولــي ولكنه اآلن بات 
يجد نفسه "شــديد التأثر" وذلك 
بسبب أطفاله من زوجته السابقة 
أجنلينا علــى الرغم من عدم قدرته 
البكاء ووصــف بيت، صحوة  على 
املشــاعر التي تصيبه حالًيا بأنها 
ث في أثناء  "عالمة جيدة"، إذ حتــدّ
حوار له مــع مجلة Interview، عن 
 Legends مشــاعره جتاه فيلمــْي

 Meet و   ،1994 لعــام   of the Fall
قائــالً:   ،1998 لعــام   Joe Black

"مــن املعروف عنــي أنني 
ال أبكي فأنا لــم أبِك منذ 
نحــو 20 عاًمــا واآلن صرُت 
إنني  تأثرًا،  أكثر  أجد نفسي 
متأثر بأطفالــي وبأصدقائي 

وباألخبار، متأثر وحسب".
عالمة  أنها  "أعتقــد  وأضاف: 
أيــن  إلــى  أعــرف  ال  جيــدة 
أنه  أظن  لكننــي  ســتقودني، 
شــيء جيد"،  كما حتّدث النجم 
أيًضا عن مجاهدة نفســه وأنه 

يلومهــا باســتمرار لكن من 
دون أن يُحــّدد مــا يقصده 

بالضبط.

الصباح الجديد - وكاالت:
صّرح املتحدث باســم نقابة املهن املوسيقية 
املصرية طارق مرتضــى أن "اجلميع في مصر 
والوطــن العربي يتفق علــى املوهبة الكبيرة 
التي تتمتع بها الفنانة شــيرين عبد الوهاب 
وصوتها النــادر والقوي أما تصريحاتها املثيرة 
للجدل فهــي طبيعة في شــخصيتها ولن 

نقف لها باملرصاد إال في حال التجاوزات 
التي تدفعنــا التخاذ موقف" وذلك في 
تعليقه علــى التصريحات التي أدلت 
بها خالل حفلهــا األخير في الرياض، 
وعبــر مداخلــة هاتفية مــع برنامج 
“حضرة املواطن” املــذاع على فضائية 

“احلدث اليوم "املصرية".

نقابة المهن الموسيقية تدافع عن شيرين

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا
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