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16
صفحة

السجن لممثل شركة أهلية
استولى على  72سيارة من

ضغوط حزبية سببت فتح باب الترشيح للحقائب

الوزارية إلكترونيا وسائرون ملتزمة بعدم الترشيح لها

الصباح الجديد  -متابعة:
أعلنت إيران أمس الثالثاء بشــكل
رســمي ،قطع امليــاه اجلارية صوب
العــراق واملقدرة بـ 7مليــارات متر
مكعب.
أورد هذا معاون وزير زراعة إيران علي
مــراد أكبري ،بحســب موقع عصر

عادل عبد املهدي
احلزبيني"
وأفاد ان "خطوة عبد املهدي بفتح
باب الترشــيح االلكتروني خطوة

إيجابية وغير شــكلية ألنه غير
مجبور على ايصال هذه الرسالة".
وبني انه "ليســت كل االســماء

والزراعة ومبساعدة خبراء للتحكم
بعملية حركة املياه".
واضاف ان هــذه الكميات من املياه
ســيتم تعزيزها بثالثة مشــاريع
رئيســية في البالد ،منها مشروع
على مســاحة  550ألف هكتار في
خوزســتان ،و 220ألــف هكتار في

األحزاب االسالمية تدرس مقاطعة
العملية السياسية في كردستان
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خوزستان ايضا وايالم.
وقال ان تنفيذ املشــاريع ســيكون
له تأثير كبير على زيادة اســتدامة
اإلنتــاج الزراعي في البــاد ،مبينا
"ندرة امليــاه هي أحــد التهديدات
اخلطيــرة التي تواجــه البالد والتي
نفكر حلها بشكل كامل والتحكم

النزاهة القاضي عــزت توفيق جعفر
ووزيــر العدل حيدر الزاملي أكد تعزيز
التعاون بني الطرفني في مجال إقامة
الدعاوى خــارج العــراق ذات الصلة
بتسليم املطلوبني ،واسترداد األموال
املتأتيــة من جرائم الفســاد املُهرَّبة
للخارج ،مع مراعاة القوانني وحسب
طرف".
اختصاص ك ِّل ٍ
ولفت إلــى "قيام الطرفــن بتبادل
املعلومــات واملشــورة فــي مجــال
إعــداد املشــروعات املقترحة؛ لعقد
االت ِّفاق َّيات الثنائ َّية و ُمذ َّكرات التفاهم

فيها".
وأدى معدل االنخفاض في مناسيب
املياه من تركيا وايــران إلى مخاوف
فــي العراق من نقــص كمية مياه
نهر دجلــة إلى نصف الكمية ،بعد
أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو
الذي انتهــت من بنائه فــي يناير/

عجل من
كانــون الثانــي  .2018مما ّ
انخفاض منســوب امليــاه ،ووضع
العراق أمــام مشــكلة حقيقية،
خصوصا ً بعــد أن حولت إيران أيضا ً
مجرى األنهار التي كانت تســاهم
بتزويد العراق باملياه.
تتمة ص3

ذوو الشهداء مستعدون ألصعب
المهام بعمق صحراء الجزيرة

ّ
النزاهة والعدل توقعان اتفاقا السترداد األموال المهربة للخارج
بغداد– الصباح الجديد
و َّقعت هيئــة النزاهــة ووزارة العدل
أمــس الثالثــاء اتفاقــا ً للتعــاون
نص على تشجيع التعاون
املشــتركَّ ،
الوثيــق بينهما؛ ملكافحة الفســاد
والقضــاء عليه ،وتبــادل اخلبرات في
اجملال
القانوني ،ونشــر ثقافة النزاهة
ِّ
والشفافية ،مبا يُحقِّق أهدافهما في
تنفيذ التشريعات العراق َّية.
وذكــر بيان للنزاهــة تلقت "الصباح
اجلديــد" نســخة منــه ان "ات ِّفــاق
التعاون الــذي و َّقعه رئيس هيـــئة

املرشحة ستكون معروفة ،سيما
وان الكثيــر مــن ابناء الشــعب
العراقي قدموا ســيرهم الذاتية،

حيــث البد ان يكــون هناك فريق
عمل واليه معينة تتبعها اللجنة
ويعنى بذلك التخصصات القريبة
من عمل الوزارات".
واضــاف ان "الشــك ان اجــراء
عادل عبد املهــدي ينم عن وجود
ضغوطات سياســية من االحزاب
في تقــدمي مرشــحيهم وبتالي
حاول اخلــاص من الضغط بفتح
باب الترشيح االلكتروني".
وبــدوره قــال النائب عــن قائمة
ســائرون يحيــى العكيلــي في
تصريح إلى "الصباح اجلديد" ،أن
"تشكيل احلكومة بنحو عام امر
ليس بالهني ويتطلب املشــاورات
مع الكتل السياســية والتواصل
مع اجلميع من أجل تســمية وزراء
اصحاب كفاءة ونزاهة.
واضاف العكيلي ان "قائمة سائرون
ملتزمة مبوقفهــا في عدم تقدمي
مرشــحني للمناصب التنفيذية
وأن حصتها من احلكومة املقبلة
مبوجب االستحقاق االنتخابي يتم
منحها إلى مســتقلني من قبل
عادل عبد املهدي".
ولفت إلــى أن "حتالــف االصالح
واالعمار بنحو عام يحاول تسهيل
املهمــة على املكلف بتشــكيل
احلكومــة مــن اجــل االلتــزام
بالتوقيتات الدستورية".
تتمة ص3

إيران تقطع  7مليارات متر مكعب من المياه عن العراق
إيران الذي نقلت وكالة (شفق نيوز)
اإلخبارية اخلبر عنه.
وقال اكبري "ســيتم قطع حوالي
 7مليار متر مكعــب صوب احلدود
الغربية وشمال الغربية -العراقية-
بأمر من املرشد األعلى ،وتخصيص
مبلغ  8مليارات دوالر لوزارات الطاقة

مــع اجلهــات النظيــرة فــي الدول
األجنب َّية" .وأوضــح ان "االت ِّفاق الذي
مت َّ توقيعه؛ انطالقا ً من اإلميان بضرورة
التعــاون والعمل املُشــترك لنشــر
ثقافة النزاهة والشفافية واملساءلة
واالســتقامة واحتــرام أخالق َّيــات
الوظيفة العا َّمــة في القطاع العا ِّم،
نص على
مبــا يُؤ ِّمن حتقيق العدالــةَّ ،
تأليف جلن ٍة مشــترك ٍة عليــا تتولَّى
حتديد مستويات وموضوعات التعاون
التفصيل َّيــة ،ووضع آليــات التنفيذ،
وتذليل الصعوبات وتأمني أقصى قدرٍ

من التواصل والتنســيق الداعم بني
الطرفني ،وإجــراء املراجعة والتقييم
ملستوى التنفيذ".
وتعهَّ ــد الطرفــان بحســب البيان
"بالتعاون املشترك لســرعة تنفيذ
القرارات القضائ َّية الصادرة عن قضاة
التحقيق ُ
تصني في مجال تسيير
امل ِّ
األشخاص املودعني لدى دائرة اإلصالح
العراق عن قضايا الفســاد املنظورة
من قبل الهيأة ،ومبا يسهم في سرعة
إجناز تلك القضايا".
تتمة ص3
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ألــف مهاجر اســتقروا في
أستراليا العام املاضي وصلوا
بتأشــيرات متنح للمهاجرين

املهــرة وانتقــل جميعهم
تقريبا إلى سيدني أو ملبورن.
وال توجــد حاليا أي قيود على

املكان الذي ميكــن لألفراد أن
يســتقروا به بعــد احلصول
علــى تأشــيرة مهاجر ميلك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة أمس الثالثاء،
عن صدور حكم بالســجن ملمثل
شــركة أهلية اســتولى على 72
ســيارة من وزارة الداخلية ،مبينة
ان احلكــم تضمــن تأييــد حجز
أمواله املنقولــة وغير املنقولة مع
االحتفاظ للجهــة املُتضرِّرة بحقِّ
املطالبة بالتعويض.
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه
ان "محكمــة جنايــات الرصافة
ُ
تصة بقضايــا النزاهة حكمت
امل َّ
على ُمتَّهم هارب بالسجن لكونه
ُم ِّثالً إلحــدى الشــركات األهلية

املتعاقدة مع وزارة الداخل َّية ،بعدم
إعادة  72ســ َّيار ًة من مجموع 100
س َّيار ٍة ُســلِّ َمت له من قبل الوزارة،
لغرض تدريعها وإعادتها"ُ ،مشير ًة
إلى أ َّن "ســعر تلك الس َّيارات بلغ
( )14مليارا و 991مليونا و 480الف
دينارٍ".
واضافت ان "احملكمة بعد اطالعها
القانوني لوزارة
على أقوال املُم ِّثــل
ِّ
الداخل َّيــة الذي طلب الشــكوى
ضــ َّد املُتَّهــم ،والعقــد املبرم بني
اجلانبني وإفــادة الشــهود وقرينة
هروب املُتَّهم ،وصلت إلى القناعة
الكافية بتجرميه".
تتمة ص3

النفط تعلن إعادة تأهيل حقل عجيل

والمباشرة بإنتاج الخام والغاز الجاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي
أمــس الثالثــاء ،عــن تأهيل حقل
عجيل النفطي في محافظة صالح
الدين واملباشرة باإلنتاج منه بطاقة
 7آالف برميــل باليوم وصــوال ً الى
معدل  17ألف برميل برميل باليوم
قبل نهاية العام احلالي .
وقال اللعيبي بحســب بيان للوزارة
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه،
أن "اجملاهدين االبطال في شــركة
نفط الشمال والشركات النفطية
الســاندة لها قد متكنت من تأهيل
وتشــغيل منظومــة النفط اخلام
في حقــل عجيل النفطــي بربط
مجموعــة من االبار فيــه ،ومن ثم
ربط املنظومــة باالنبــوب الناقل

للنفط اخلام الى مصفى {الصمود}
بيجي في محافظة صالح الدين".
وأشــاد وزير النفط باجلهد الوطني
الــذي جنح في تأهيل وأســتصالح
ثالثة أبار في احلقل املذكور ،ســبق
وأن قامــت العصابــات االرهابيــة
بتخريبها وحرقهــا وتدميرها ،لكن
االبطال في شــركاتنا الوطنية قد
متكنت من أعادتها الى أبار منتجة
باجلهد الوطني ترفد االنتاج الوطني
بالنفط اخلام.
وأكد اللعيبــي ،أن "اجلهد الوطني
ســبق وأن جنح في تأهيل منظومة
أســتثمار وانتــاج الغــاز اخلام في
احلقل املذكور بطاقة { }100مليون
قدم قياسي باليوم.
تفصيالت أوسع ص8

الداخلية تنجز أكثر من  8ماليين
بطاقة وطنية في عموم البالد

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الداخليــة ،أمــس
الثالثــاء ،إجناز أكثــر من  8ماليني
بطاقة وطنية في عموم البالد.
وقال الناطق باســم الوزارة اللواء
سعد معن في بيان تلقت الصباح
اجلديد نســخة منه ،إنه "مبتابعة

وإشــراف وزير الداخلية قاســم
االعرجي ،مديرية شؤون البطاقة
الوطنية اجنزت أكثر من  8مليون
بطاقة وطنية حتى اآلن"
وأضــاف انــه "بلغ عــدد دوائرها
العامــة  214في عمــوم مناطق
البالد"

المحافظ بالوكالة اسمه على العمالت الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر البنك املركــزي العراقي
أمس توضيحا بشــأن العمالت
اجلديــدة ،مبينــا ان مــن حقه
حتديد فئات العمــات النقدية
الورقية واملعدنية ومقاييســها
وأشــكالها ومادتها ومحتواها
ووزنها وتصميمهــا ،وفيما عد
البنك ان وضع اسم احملافظ على
الورقــة النقدية ،ليس مخالفة

عد نائب عن حتالف ســائرون ان
صفــة الوكالة التــي يدير بها
العالق محافظية البنك املركزي
مخالفة أخــرى باعتباره ليس
محافظا اصيال.
وقــال البنــك في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
ان "من املهام األساسية لعمل
البنك املركزي واملنصوص عليها
في املــادة الرابعة مــن قانونه

أستراليا تعتزم منع إقامة المهاجرين الجدد في المدن الكبرى

سيدني من كبرى املدن االسترالية

وزارة الداخلية

أزمة البنك المركزي تستفحل بعد وضع

aتقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال وزيــر أســترالي أمس
الثالثــاء إن أســتراليا تعتزم
منع بعــض املهاجرين اجلدد
من اإلقامــة في أكبر مدنها،
ســيدني وملبــورن وبرزبني،
”لبضعــة أعوام فــي األقل“
بهدف تخفيف التكدس في
املناطق احلضرية.
ومع توقع أن تكــون الهجرة
إحدى القضايــا الهامة في
االنتخابات املقبلة ،تســعى
اخلطة للمســاعدة في حل
مشكالت البنية التحتية في
املدن التي تعاني من الكثافة
السكانية العالية.
وعبــر منتقــدو اخلطة عن
قلقهم من أن تــؤدي قواعد
التأشيرات اجلديدة املقترحة
إلى نقص في العمالة.
وأظهــرت بيانــات حكومية
أن نحــو  70من املئة من 186
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ّ
يحذر من سعي كتل لعرقلة األداء التنفيذي خوفًا على مصالحها
اإلصالح

بعد تنازل سائرون عن استحقاقها
مــن املناصب الوزارية الى ســائر
مكونات الشعب العراقي من غير

حفريات في الذاكرة
العراقية
"الحلقة "2

غدًا ..بدء الدورة الرباعية
و طرح تذاكر مباراة
األرجنتين والعراق

األربعاء  10تشرين األول  2018العدد ()4034

بغداد  -وعد الشمري:
أكد حتالــف اإلصــاح واإلعمار،
أمس ،أن اآلليات املتفق عليها في
تقدمي املرشحني للحقائب الوزارية
ستســاعد عادل املهدي في إجناز
مهمته بتشكيل احلكومة ضمن
املواقيت الدســتورية ،مشيرا ً إلى
وجود مساحة من احلرية لم تكن
ممنوحة سابقا ً في اختيار األمثل،
وفيما حذر من ســعي قسم من
الكتل السياســية إلــى عرقلة
االداء التنفيذي خالل الســنوات
االربع املقبلة خلشيتها من تضرر
مصاحلها نتيجة تسلم مستقلني
مناصب كبيرة فــي الدولة ،أكد
القيادي في حتالف ســائرون ،امين
الشــمري ،اليوم الثالثاء ،ان هناك
ضغوطــات حزبية علــى رئيس
الــوزراء املكلف عادل عبد املهدي،
دفعتــه الى فتح باب الترشــيح
للحقائب الوزارية الكترونيا.
وقال الشــمري فــي تصريحات
تابعتها الصباح اجلديد إن "اجراء
الترشــيح االلكتروني للحقائب
الوزارية اجــراء دميقراطي وصحي
يعتمد علــى مبدأ الشــفافية
ويدل علــى جدية رئيــس الوزراء
املكلــف عادل عبــد املهدي بعد
كثرة الزيارات امليدانية من الكتل
السياســية لتقدمي مرشحيها "،
مبينا ان "اجــراء عبد املهدي جاء
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مهارة.
وقد تؤثر اخلطة اجلديدة على
نحــو  40باملئة من املهاجرين
الذيــن ميلكــون املهــارات
املطلوبــة ويبحثون عن عمل
بعد الوصول .وتصنف اخلطة
خمس مدن هي داروين وبيرث
وهوبــرت وأديليــد وكانبيرا
كمراكــز إقليميــة ميكــن
للمهاجرين االستقرار بها.
ويسعى الساسة في بعض
املراكــز اإلقليميــة واملناطق
الريفية منذ سنوات الستقرار
املزيد مــن العمالــة املهرة
ببلداتهم لضمان بقائها.
وقــال آالن تدج وزيــر البنية
التحتية احلضرية والســكان
في كلمة ألقاها في ملبورن
”نهــدف لتخفيــف ضغط
الســكان عن املــدن الثالث
الكبــرى وحتقيق منو أســرع
للواليات واملناطق األصغر“.

ولــم يذكر تفاصيل بشــأن
كيفيــة تطبيــق هــذه
السياســة لكنه أشــار إلى
أنها قد تشمل حوافز.
وأضــاف ”ميكن أيضــا وضع
شروط على تأشيرات اإلقامة
فــي منطقــة معينــة ولو
ألعوام قليلة“.
وصرح مســؤول في مكتب
تدج طلب عدم نشــر اسمه
بأن من املمكن منع املهاجرين
من اإلقامة في املدن الكبرى
ملا يصل إلى خمس سنوات.
يذكــر في هــذا الصــدد ان
الالجئــن واملهاجريــن الى
الغــرب بــدأوا يواجهــون
مشكالت جدية وخطيرة في
بعض األحيــان جراء خالفات
سياسية داخل البلدان التي
يقطنونهــا ،يكــون لليمني
املتطرف فيهــا قصبة الفوز
غالبا.

رقــم  ٥٦لســنة  ٢٠٠٤املعدل
وهو اصــدار العملــة العراقية
وادارتهــا وكمــا أوردت املواد ٣٢
و ٣٣من ذات القانون حيث يكون
للبنك املركــزي العراقي وحده
دون غيره احلق في اصدار العملة
النقديــة الورقيــة واملعدنيــة
لغــرض تداولها فــي العراق"،
مبينــا ان "مــن حــق البنــك
مبوجــب اللوائــح التنظيمية

بتحديد فئات العمالت النقدية
الورقية واملعدنية ومقاييســها
وأشــكالها ومادتها ومحتواها
ووزنها وتصميمها وغير ذلك من
السمات األخرى اخلاصة بها".
وتابع البنك ان "األوراق النقدية
في مختلف الــدول حتتوي على
توقيع ســلطة اإلصــدار وهو
محافظ البنك املركزي".
تتمة ص3

استمارة االعتراض االلكتروني
على القبول المركزي
تطلق اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليم العالي
والبحــث العلمــي امــس
الثالثاء ،أنها ســتطلق اليوم
األربعاء اســتمارة االعتراض
اخلاصة بالقبول املركزي للعام
الدراسي .2019-2018
وقال املتحدث الرسمي للوزارة
حيدر العبودي في بيان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة
منــه ،إن "دائــرة الدراســات
والتخطيط واملتابعة ستطلق
اســتمارة الكترونيــة ابتداء
من اليــوم األربعاء املوافق 10
تشــرين األول ولغاية  18من
الشهر نفسه لعام ."2018
وأضــاف العبــودي ،أن
"االســتمارة تشــمل حاالت
الذين لم يظهــر لهم قبول
لعدم كفاية اخليارات ،والطلبة

الذين بلغت معدالتهم 75%
فأكثر وقبلوا فــي املعاهد"،
موضحــا ً أن "التقــدمي على
االســتمارة يتــاح أيضا أمام
الطلبة الذين لم يتسن لهم
التقدمي على القبول املركزي".
وأشــار العبــودي ،إلــى أن
"الطلبــة الراغبــن بتقدمي
االعتــراض علــى قبولهــم
بإمكانهــم التقــدمي عبــر
االســتمارة االلكترونية في
البوابــة االلكترونيــة لدائرة
الدراســات والتخطيــط
واملتابعة".
يشــار إلــى أن وزارة التعليم
العالــي والبحــث العلمــي
أعلنت ،اول أمس االثنني نتائج
القبول املركزي في اجلامعات
العراقيــة للعام الدراســي
.2019 – 2018
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شؤون عراقية

عقب تراجع أصواتها واتهامها ألحزاب السلطة بتزوير نتائج االنتخابات

األحزاب اإلسالمية تدرس مقاطعة
العملية السياسية في كردستان

قبة التغيير !
مهمة االصالح والتغيير ليســت منوطة بطرف
واحد من اطــراف الدولة العراقيــة واحلديث عن
رئيس وزراء جديد مستقل تكنوقراط جرى التوافق
على اختيــاره من قبل الكتل السياســية ليس
كافيا للقول ان التغييــر حصل واحلديث عن ترك
اختيار الــوزراء لرئيس الوزراء وحــده ليس كافيا
ايضا والتصريحات والشــعارات بضرورة االبتعاد
عن نظــام احملاصصة الميكن التصديق بها من دون
ان تتجســد على ارض الواقع بســلوك سياسي
داخل قبة البرملان يتحلى به رؤســاء الكتل وممثلو
الشــعب باقصى درجات الوطنية وميارسون فيه
االيثــار والترفع عن العناوين في شــتى الدرجات
واملناصب مــن اجل الدفع باخمللصــن والكفوئني
والنزيهــن لتولي املســؤولية داخل الســلطة
التشــريعية والتنفيذيــة ومتى ماشــهدنا مثل
هذا الســلوك ومثل هــذا االداء امكن االطمئنان
بان ثمــة تغييرا يحصل في العراق ميكن ان يقودنا
الى االصــاح الكبير ومن املؤكــد ان انتظار مثل
هذه املمارســات االيجابية لن يكون سهال للكثير
من ممثلي الشــعب العراقي الذين حازوا شــرعية
متثيل ابناء محافظاتهــم فالكثير من هؤالء لرمبا
ســيصطدمون مع نزعات وايدلوجيات قادة بعض
االحزاب والكتل السياســية وهنــاك منهم من
هو غيــر مؤهل للعــب مثل هذا الــدور الوطني
وتنقصه الشجاعة للمضي بهذا الطريق وهناك
من هو مستسلم الغواء السلطة واملنافع املالية
التي ميكــن ان جتلبها له وهناك مــن تتحكم به
عقد الطائفية ويتماهى مــع املصالح االقليمية
والتدخــات اخلارجية وفي كل االحــوال فان قبة
البرملان هي املكان احلقيقي التي سنرى من خاللها
مشاهد التغيير احلقيقي في العراق وستنعكس
مثل هذه التغييرات على بقية مفاصل املنظومة
السياســية برمتها فبرملان فاعل وقوي ســينتج
لنا حكومة قوية ميكنهــا ان حتظى بثقة البرملان
نفســه ويطمئن لها الشــعب العراقي فيما لو
ســمح لها قادتنا االقدار الى استنساخ التجارب
الســابقة لبرملان تتنــازع فيه املصالــح احلزبية
وتتدافــع فيه االهــواء الطائفية فاننــا بالتأكيد
لــن ننجومن النتائج الســلبية الناجمة عن هذا
التنازع وهذا التدافع وسيجد رئيس الوزراء اجلديد
واعضــاء حكومته مــن الوزراء احلجــج الكافية
للتعكز عليها لتبريــر اخفاقهم او تباطئهم في
اداء واجباتهم وسيعود اجلميع الى مظاهر الشلل
واليأس والقنوط من امكانية تصحيح املســارات
وتعديل االعوجاج وتقومي االخطــاء ..قبة البرملان
هي مصنع التغيير احلقيقي .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
بعد ان فشــلت فــي حتقيق نتائج
ايجابيــة فــي انتخابــات برملــان
كردســتان وتراجعــت اصواتهــا
بنحو كبير ،تعكف احزاب االسالم
السياســي في اقليم كردســتان
الى تدارك الفشل ومعاجلة مواطن
اخللــل والقصور في آليــة عملها
خالل املرحلة السابقة.
وبينما رفضت اجلماعة االسالمية
النتائج االوليــة النتخابات البرملان
التــي اعلنــت عنهــا مفوضية
االنتخابــات واالســتفتاء فــي
االقليــم ،اكــد االحتاد الرســمي
فــي كردســتان ان اعتراضه على
نتائــج االنتخابات دفاع عن مجمل
العملية السياسية والدميقراطية
في االقليم ،وليس دفاعا عن طرف
سياسي محدد.
واعلــن رئيس اجمللس السياســي
في االحتاد االســامي بكردســتان
الدكتــور هادي علي فــي تصريح
للصبــاح اجلديــد ،ان حزبه يدرس
جميــع اخليارات املتاحــة للتعامل
مع النتائــج التي افرزتها انتخابات
برملان كردســتان ،الذي قــال انها
شــهدت تزويرا وتالعبا كبيرين ،ما
دفع باالحتاد االسالمي لرفضها.
واشار الى ان احلزبني الرئيسني قاما
بتزوير عشرات االف االوراق الثبوتية
للتالعــب بنتائــج االنتخابــات،
واســتخدموا القــوات االمنيــة
للهجوم على بعــض املراكز التي
لم تكن االصوات فيها لصاحلهم،
مضيفا ً «نحــن ننتظر لنرى كيف
ســتتعامل املفوضيــة مــع هذه
اخلروقات والطعون والشكاوى التي
جتــاوزت ألف شــكوى مقدمة من
قبل القوى واالحزاب السياســية،
وبعــد ظهــور النتائــج النهائية
سيكون لنا رأينا اخلاص.
وحول موقف االحتاد االســامي من
اخلروقات التــي رافقت االنتخابات،
اضــاف علــي ،ان اغلــب اعضاء
والكــوادر املتقدمــن فــي االحتاد
االســامي يفضلــون مقاطعــة
العملية السياســية في االقليم
وعدم مشــاركة احلزب فــي برملان

بينما رفضت الجماعة
االسالمية النتائج االولية
النتخابات البرلمان التي
اعلنت عنها مفوضية
االنتخابات واالستفتاء
في االقليم ،اكد االتحاد
الرسمي في كردستان
ان اعتراضه على نتائج
االنتخابات دفاع عن
مجمل العملية السياسية
والديمقراطية في
االقليم ،وليس دفاعا عن
طرف سياسي محدد

مؤمتر صحفي حلزب االحتاد االسالمي الكردستاني
كردســتان ،ردا على التزوير الكبير
الذي حصــل في انتخابــات برملان
كردســتان مضيفــا »،ان احلــزب
ســيجري خــال االيــام القليلة
املقبلــة اســتفتاء إلنهــاء اجلدل
ومعرفة رأي الكوادر حيال مشاركة
االحتاد من عدمها في برملان االقليم،
مســتبعدا مشــاركة حزبــه في
حكومة االقليم املقبلة.
وعــن االســباب التــي ادت الــى
انخفاض اصوات االحزاب االسالمية
وخصوصا االحتاد االســامي ،اشار
علــي الى ان قيادة احلــزب تتحمل
املسؤولية مشــيرا الى اننا نعترف
بان جزءا من انخفاض اصوات احلزب
تعود الى االوضاع الداخلية للحزب
واداء القيادة غيــر املقنع واخلطاب
السياســي ومواقــف احلزب خالل
الســنوات السابقة ،مشيرا الى ان
حزبه سيعقد خالل الشهر اجلاري
اجتماعا موسعا إلجراء التغييرات
املطلوبة في صفوف احلزب والقيادة

واجــراء مراجعة دقيقــة ملواقف
احلزب السياسية.
واشــار علي ان احلزبني لــم يبقيا
للدميقراطيــة معنى بعد كل هذه
اخلروقــات وفــرض ارادتهمــا على
االطراف السياســية واالســتيالء
على اصواتها ،مــا افقد الثقة بني
املواطــن والســلطة ،عــادا تدني
نسبة املشــاركة ،الى اربعني باملئة
في هذه االنتخابــات ،خطرا كبيرا
يهدد العملية الدميقراطية.
ولفــت علــي الــى وجــود تبادل
لآلراء بــن احــزاب املعارضة ممثلة
بحركة التغييــر واالحتاد واجلماعة
االســاميان ،ملقاطعــة برملــان
كردستان والعملية السياسية ،ما
ســيكون له تأثير على مصداقية
العملية الدميقراطيــة في اقليم
كردستان ،االمر الذي سيجبر احزاب
السلطة على مراجعة سياساتها،
واالذعان لالوساط احمللية والدولية.
وكانت دراســة صادرة عــن مركز

«تاســك « للفكــر والدراســات
في أربيــل ،قــد ذكــرت ان احلزب
الدميقراطي الكردستاني الفائز في
انتخابــات برملان إقليم كردســتان
ســيكون أمامــه خيــاران ال ثالث
لهما ،لتشــكيل حكومة االقليم
املقبلة.
واضافــت الدراســة ان احلــزب
الدميقراطــي الكردســتاني ،ليس
أمامــه اال خيارين ال ثالــث لهما،
وهما ان يشــكل حكومة أكثرية
بعيــدا عــن االحتــاد الوطنــي ،أو
تشكيل حكومة ائتالفيه معه.
وبينــت الدراســة ان احلــزب
الدميقراطــي بامكانــه تشــكيل
حكومة أكثرية بالتحالف مع احد
االحزاب غير االحتــاد الوطني وهذا
ممكن من ناحية النصاب القانوني،
عدتــه مســتحيال في
وهــو مــا ّ
الظروف احلالية.
وأضافــت ان اخليار الثاني هو قبول
الدميقراطي ،بحكومة ائتالفية مع

االحتــاد الوطني ،وهــذا يحتاج الى
تهيئة االجــواء االيجابية واحتواء
القادة الشــباب أصحاب القرار في
السليمانية.
وأوضحت انــه بالنســبة للخيار
الثاني فان هناك حقائقا على أرض
الواقع ال ميكن إنكارها مثل التواجد
العســكري واألمني حلــزب االحتاد
الوطني في منطقته والتي ال تقل
كثيرا عن نصف إقليم كردســتان،
فأي حكومة تشــكل وال تأخذ هذا
الواقــع بعني االعتبــار بدقة وحذر
فأنها ســتجلب الويــات لإلقليم
من تقســيم االقليم وتدمير ما مت
بناؤه خالل السنوات املاضية ،كما
تعرض فكرة االحادية في تشكيل
احلكومــة املقبلة في كردســتان
الى احلرب االهلية والويالت وتدخل
الدول االقليمية.
وكان انتخاب برهم صالح رئيســا
للجمهورية ،قد عمق من االنقسام
الكردي – الكــردي ،وانطلقت على

اثره االتهامات املتبادلة بني احلزبني
الكرديــن احلاكمــن ،الدميقراطي
الكردســتاني واالحتــاد الوطنــي،
كما تواجه الشــراكة بني احلزبني
الرئيســن خطر «االنفــراط» ،في
ظل اتســاع فجــوة اخلالفات على
تقاسم املناصب االحتادية وتداعيات
انتخابات برملان اإلقليم.
يشار الى ان النتائج األولية الصادرة
عن مفوضية انتخابات كردســتان
اعلنت تصدر احلــزب الدميوقراطي
الكردســتاني بزعامــة مســعود
بارزاني بحصولــه على  44مقعدا،
تاله االحتــاد الوطني بحصوله على
 22مقعــدا ،فيما منيــت حركة
التغيير بخســارة جديدة ،بعد ان
تراجع حجم مقاعدها الى  ،12بعد
ان كان  24خالل الدورة الســابقة،
بينما متكــن حراك اجليــل اجلديد
من حتقيق مكاســب جديدة على
حســاب حركة التغييــر واالحزاب
االسالمية.

انطالق المسيرة الحسينية من رأس البيشة في الفاو الى كربالء

أكثر من  ٢٢ألف عنصر أمني سيشارك في خطة زيارة األربعين
متابعة الصباح الجديد:
اعلنت محافظة النجف االشــرف
ان اكثر مــن  22الــف عنصر امني
سيشارك في اخلطة االمنية اخلاصة
بالزيــارة االربعينية ،بعد ان كانت قد
انطلقت مســاء امس األول االثنني
املسيرة احلسينية من رأس البيشة
في قضــاء الفاو بالبصرة الى كربالء
املقدســة الحياء اربعينيــة االمام
احلسني (ع).

تقـرير

وذكــر بيــان للمحافظــة ،تلقــت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ان
" محافــظ النجــف االشــرف لؤي
الياســري ورئيس مجلــس احملافظة
خضير اجلبوري ترأسا أجتماعا امنيا
موسعا حضره قائد شرطة النجف
وضباط قيادة شرطة النجف ورؤساء
الوحــدات اإلداريــة ومــدراء الدوائر
اخلدمية ملناقشــة اخلطــة األمنية
واخلدمية لزيارة األربعني املليونية".

واكــد احملافــظ في مؤمتــر صحفي
ان احلكومــة احملليــة أكملت جميع
االستعدادات املطلوبة الجناح الزيارة
 ،مشــيرا الى ان األجهــزة األمنية
وباشــراف القيــادات االمنية العليا
وضعت خطة امنية ســتحفظ امن
املدينة وحتقق االنسيابية في احلركة
وحفظ النظام والقانون وتامني بادية
النجف ومنطقة البحــر وان اجلهد
االستخباراتي سيكون عامال مهما

في إجناح الزيارة.
وتابع الياسري ان االقضية والنواحي
واملديريات اخلدمية ســتدخل ضمن
اخلطــة اخلدمية وســتأمن اخلدمات
على مــدار الزيارة ودخــول الزائرين
للمحافظــة ونامــل ان يكون هناك
دعم من الــوزارات املعنيــة  ،ولفت
الى وجــود جهد ســاند مــن قبل
دوائــر الصحة والبلديــة والكهرباء
واملنتجات التفطيــة والنقل فضال

عن العتبة العلوية املقدسة واملزارات
واملواكب احلســينية املنتشرة على
طريــق ياحســن لتقــدمي افضــل
اخلدمات للزائرين الكرام.
وقد انطلقت املســيرة احلســينية
مســاء يوم االثنني من رأس البيشة
في قضــاء الفاو بالبصرة الى كربالء
املقدســة الحياء اربعينيــة االمام
احلسني (ع) .
وتعــد هــذه االنطالقة إيذانــا ً ببدء

مراســم زيارة االربعــن التي يتوافد
فيها املاليني مــن الزائرين الى كربالء
مشــيا ً على االقدام من داخل العراق
وخارجه  ،فيما أجرت مديرية كهرباء
الكرخ اســتعدادات مبكــرة إلنارة
الطرق لزائري االربعينية .
وذكرت املديرية ان املــاكات الفنية
ضاعفت جهودها لتأمني انارة الطرق
وتســهيل حركــة وتنقــل الزائرين
املتوجهــن صــوب مدينــة كربالء

إلحياء شعائر زيارة االربعينية  ،مبينا
ان " وتيرة اعمال مالكات انارة الكرخ
وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد
والتشــكيالت التابعة لها تتصاعد
في جانب الكرخ بإعادة تأهيل طريق
بغداد  -حلة وتأمــن اإلنارة املواكب
احلســينية ضمن حدود عمل الفرع
والعمل جار إلجنــاز وإنارة كل الطرق
املؤشــرة ضمن اخلطة املشتركة مع
قيادة العمليات".

نفذت عقودا للصحة والداخلية ّ
مثلت خطوة أولى لتحقيق اإليرادات

النهراون تستعيد نشاطها ودورها في
إسناد قطاعات الدولة وتزيد مؤشراتها
متابعة الصباح الجديد:
استطاعت شــركة النهراون العامة
بعد التحاقها بوزارة الصناعة واملعادن
مطلع عام  2009ان تستعيد عافيتها
وتأخــذ دورها وتثبــت جدارتها بجهود
ذاتية مــن ادارتهــا وكفــاءة وخبرات
مالكاتها الهندسية والفنية العاملة
لتضحــى اليــوم شــركة صناعيــة
وانتاجية لها ســمعة طيبة وبصمة
واضحة لدى قطاعــات الدولة كافة.
واســتعرض املديــر العــام عالءالدين
عبداحلســن بشــكل مفصل اجلهود
واملســاعي احلثيثــة التــي بذلتهــا
الشــركة والتحديات والعراقيل التي
واجهتها واالعمال اخملتلفة التي جنحت
في تنفيذها للوصول الى ماهي عليه
االن قائال بوشــر العمل حال االرتباط
بوزارة الصناعــة واملعادن بأعادة تأهيل
الشــركة وحتديد معاملهــا من ناحية
املســاحة واالبنيــة والــورش كونها
تعرضــت للتدمير والتخريب بشــكل
كامل .
واضــاف انه جــرى االلتفــات بعدها
الــى اجلانب االخر واملهــم وهو كيفية
االســتفادة من االمكانيــات واخلبرات
املتراكمــة التــي متتلكهــا املالكات
الهندســية والفنيــة العاملــة في

الشركة والدخول في مجاالت صناعية
وانتاجيــة مختلفة متثلــت بـ(جتهيز
وتأهيل محطات تصفيــة املياه ()RO
كبداية بســيطة بتنفيــذ عدة عقود
لوزارتي الصحة والداخلية والتي مثلت
اخلطــوة االولــى في حتقيــق االيرادات
 ،مضيفــا بأنــه قــد مت الدخــول في
مرحلة جديدة من خالل انشــاء ورشة
متخصصة باعمال احلدادة وامليكانيك
واســتغاللها في تصنيــع الكرفانات
لكثرة الطلب عليهــا في ذلك الوقت
وقــد مت جتهيــز وزارة الداخلية اضافة
الى ابرام تســع عقود مــع محافظة
بغداد لتجهيزها بكرفانات استعملت
كصفوف للطلبة .
واوضــح املدير العام الى ان الشــركة
نفذت جميع العقود بفترة قياســية
وبالشكل الالئق واملطلوب وان شركته
متتلــك مــاكات متميــزة ومتمكنة
فــي مجــال الكهرباء مااســتوجب
الدخول وكخطــوة اولى فــي مجال
تأهيل محوالت التوزيع بانشــاء ورشة
متخصصة اساسية لتأهيل وصيانة
محــوالت التوزيع وجتهيزهــا بجميع
االجهزة ومستلزمات العمل من خالل
االســتغالل االفضل للقرض املمنوح
اليها مــن وزارة الصناعــة بدعم من
الوزير  ،مؤكدا بأنه قد مت استرجاع مبلغ
القرض وتعزيز االيرادات نتيجة العقود

«النهروان» تعيد تأهيل محوالت كهربائية
واالعمال التي نفذتها الشــركة تباعا
لدوائر الدولــة واحملافظات في مجاالت
عملها اخملتلفة .
واشــار املدير العــام الى ابــرام عقود
مع مديريــة كهرباء الصــدر لتأهيل
محوالت التوزيع التابعة لها باملستوى
املطلــوب وبنجــاح باهــر .وتابــع بأن
الشــركة ولكثرة مصاريفها قياســا

بااليرادات البســيطة التــي حققتها
نتيجة العقــود واالعمال التي نفذتها
كان لزاما عليهــا التوجه الى مجاالت
وجوانب اخرى باالعتماد على جهودها
الذاتية وامكانيــات وخبرات مالكاتها
الهندســية والفنية بتنفيــذ اعمال
البناء واالنشاءات على وفق املواصفات
املطلوبة واملواعيد احملددة حيث مت اجناز

اعمال بنــاء مخزن مؤقــت للنفايات
املشــعة مع بناية لــادارة مبواصفات
خاصة وباســلوب منظم لصالح وزارة
العلــوم والتكنولوجيــا بكلفة مليار
و( )800مليون دينــار اضافة الى تنفيذ
اعمال اعادة تأهيــل مرقد االمام ويس
فــي محافظة ديالى واجناز مانســبته
 75%مــن العقد وحســب مامخطط

له علــى الرغم من الظــروف االمنية
التي متر بها احملافظة والتي تســتوجب
التوقــف عن العمل اذ مــن املقرر اجناز
العمل في متــوز املقبل فضال عن عقد
لبناء جملونات لــوزارة املالية في طور
التســليم  ،مضيفا بأنه مــن املؤمل
توقيع عقود جديــدة مع وزارة التعليم
العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا بعد
كســب الثقة من حيث جودة العمل
والدقــة في االجناز من قبــل كوادر من
ذوي االختصاص واخلبرة  ،مستطردا بان
الشركة جنحت ايضا في جتميع وجتهيز
وصيانة مختلف االجهزة واملستلزمات
الطبية وانشــاء ورشــة متخصصة
بهذا اجملال خصوصا بعــد بيان حاجة
عدد من املستشــفيات الــى صيانة
اجهزتهــا الطبيــة  ،واجنــاز عقد مع
محافظة بغداد لتجهيز املستشفيات
بشتى االجهزة الطبية واجناز مانسبته
 85%من عقدها مــع محافظة املثنى
لتجهيز عدد من االجهزة واملستلزمات
الطبية على وفق الشروط واملواصفات
املطلوبــة من وزارة الصحــة  ،مؤكدا
السعي لتوسيع النشاط بانشاء ورشة
اخرى لتجميع اجهزة االشعة واملفراس
وغســل الكلى لتلبية احتياجات وزارة
الصحة وخلصوصيتهــا كونها اجهزة
دقيقة وحتتــاج الى اجواء خاصة وعلى
مساس مباشر بحياة املواطنني.

واعلن املدير العام عن انشــاء ورشــة
متخصصة لتأهيــل وصيانة محوالت
القــدرة مــن تخصيصــات اخلطــة
االســتثمارية املمنوحة لعــام 2013
 ،موضحــا بأنه قد مت اســتغالل مبلغ
اخلطــة االســتثمارية املمنــوح لعام
 2013والبالــغ ( )2مليار دينار من اصل
( )5مليار دينار مت تخصيصها ملشــروع
اعادة تأهيل الشــركة في بناء ورشة
كبيــرة متخصصة لتأهيــل وصيانة
محوالت القدرة  ،مشــيرا الى التعاقد
مــع مديرية كهرباء الوســط لتأهيل
وصيانة محولتني قدرة ( )31,5بشــكل
كامل بجهود وكفاءة وخبرات املالكات
الهندســية والفنيــة العاملــة في
الشركة والتي متكنت من اجناز العمل
بنجاح بشــهادة فحص من شــركة
ديالى العامــة للصناعات الكهربائية
الفاحص الرسمي حملوالت القدرة ومن
املؤمل تسليمها الى اجلهة املستفيدة
خالل االيــام القادمــة  ،مؤكــدا بأن
الشــركة ماضية فــي تطوير عملها
بهذا اجملال مــن خالل تعزيز الورشــة
مبختبرات الفحص املتطورة مع بعض
االجهزة التكميليــة من مبالغ اخلطة
االســتثمارية لعــام  2014والبالغــة
مليــاري دينار الســتكمال العمل في
اجــراء الفحوصات اخملتبرية للمحوالت
داخل الشركة .

شؤون عراقية
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بغداد تهمل سالحا فتاكا للقضاء على بقايا الدواعش بأطراف نينوى

ذوو الشهداء مستعدون ألصعب المهام بعمق صحراء الجزيرة
نينوى ـ خدر خالت:
عد ناشطون من محافظة نينوى
ّ
أن احلكومــة العراقيــة تهمل
سالحا فتاكا للقضاء على بقايا
تنظيم داعــش اإلرهابي بأطراف
نينــوى اجلنوبيــة والغربية ذات
الطبيعة الصحراوية ،مشيرين
الى ان أبناء وأشــقاء الشــهداء
الذيــن اســتباح دماءهم داعش
مستعدون لتنفيذ أصعب املهام
بعمق تلك الصحــارى لالنتقام
من فلوله ،مع االهتمام مبســألة
"تشابه األســماء" في اعتقال
املطلوبني لألجهزة األمنية.
وقال الناشــط قاســم حسني
الراشدي من ناحية قضاء احلضر
في حديث الى "الصباح اجلديد"
ان "فلــول داعش املهزومة توارت
في املنطقة الصحراوية جنوبي
املوصل والتي متتــد الى صحراء
اجلزيرة الغربية وصوال الى احلدود
السورية ،وهي منطقة صحراوية
تربط محافظــات نينوى وصالح
الدين واالنبار".
واضاف "هــذه املنطقة معروفة
بطبيعتهــا القاســية ووديانها
وغير ذلك مــن الكهوف واملغاور
والطرق الصحراوية التي يصعب
الســيطرة عليها على اية قوة
امنية ،بالرغم من القوات االمنية
العراقية فرضت سيطرتها على
مســاحات كبيرة منهــا ،لكن
فلول داعش تعيش في عمق تلك
الصحاري مثل اجلرذان ورمبا تخط
لتنفيذ عمليــات ارهابية بقرى
ومناق نائية ال اكثر".
واشــار الراشدي الى ان "هنالك
ســاحا فتــاكا بيــد احلكومة
العراقيــة للقضــاء املبرم على
بقايــا الدواعش بهــذه املناطق
لكنهــا لالســف ال توظفه وال
تســتثمره بالشــكل املطلوب،
واقصد به ابناء واشقاء الشهداء
مــن املنتســبني االمنيــن من

ناشط مدني :فلول
داعش المهزومة توارت
في المنطقة الصحراوية
جنوبي الموصل والتي
تمتد الى صحراء
الجزيرة الغربية وصوال
الى الحدود السورية،
وهي منطقة صحراوية
تربط محافظات نينوى
وصالح الدين واالنبار

مليون دينار غرامة

لمن ال يسجل المركبة
باسمه في اإلقليم

السليمانية–ـ الصباح الجديد:
أعلنت املديرية العامة ملرور إقليم كردســتان ،عن
فرض غرامة مليون دينار على األشــخاص الذين ال
يســجلون مركباتهم بأسمائهم بعد انتهاء مدة
التسجيل املؤقت.
وبحســب مصدر في املديرية ،ان املــدة القانونية
لتســجيل املركبــات هي  60يومــا "،الفتا الى ان
غرامة عدم تســجيل املركبات بعــد انتهاء مدة
التســجيل املؤقت ســتكون مليون دينار بدال من
 500الف دينار  ،مضيفا انه "في حال تعذر املواطن
بتســجيل مركبته خــال املدة املذكــورة بوجود
مستمســكات قانونية ،يســتطيع تقدمي طلبه
للمديرية الجراء املطلوب ".
وقال املتحدث باسم املديرية فاضل حاجي ان "مدة
مخالفة عدم تســجيل املركبات الول مرة ،حتسب
بااليام وال حتســب باالشــهر "،موضحا ،ان "املدة
هي  60يوما وليست شــهرين" مؤكدا ان اخملالف
سيعرض نفسه الى غرامة تبلغ مليون دينار.

اليوم  ..إيقاف تام لمشاريع
الماء في بابل لنصب

غواطس إضافية بشط الحلة
القوات األمنية في نينوى "ارشيف"

الضباط واجلنود الذين اعدمهم
التنظيم االرهابي اثناء سيطرته
علــى هذه املناطــق قبل نحو 4
اعوام".
وتابــع "الكل يعلــم ان مناطق
جنوبي املوصل وغربها تقطنها
عشــائر لها تاريخها وثقافتها
وتقاليدهــا ،ومــن ضمــن ذلك
الثار ممن يتعرض لهــا او يتعدى
علــى ابنائها ،ولهذا ،فــان ابناء
واشقاء اولئك الشهداء االبرياء
متحمســون جدا للمســاهمة
الفعالــة فــي مالحقــة بقايا
الدواعش وانزال القصاص العادل
بهــم انتقامــا العــدام ابائهم
واشــقائهم على ايــدي عناصر
التنظيم ،بل انهم مســتعدون

لتنفيذ اصعــب املهام في عمق
تلك الصحراء شــريطة احلصول
على دعم من اجلهات االمنية".
ولفت الراشــدي الى انه "ينبغي
االهتمام بتعيني ابناء واشــقاء
اولئك الشــهداء في الســلك
العســكري واالمني ســواء في
اجليش او الشرطة ،النهم االدرى
باحــوال واوضــاع مناقطهــم،
ويعرفــون الدواعش جيــدا ،بل
ان االخيريــن يخشــون منهــم
بشــكل كبير ،ولهــذا نطالب
احلكومــة العراقية بفتح مجال
لتطوع هؤالء الشبان واستغالل
طاقاتهــم لترســيخ االمــن
واالمان من خالل مكافحة بقايا
التنظيم االرهابي اينما كان في

صحــراء اجلزيرة جنــوب وغربي
نينوى".
ودعــا الــى "االهتمام مبســالة
اعتقــال املطلوبــن لالجهــزة
االمنيــة مبناطق جنــوب وغربي
نينوى ،حيث ان االسماء تتشابه،
وهنالك بضعة االف من املعتقلني
االبرياء بسبب تشابه اسمائهم
الثالثيــة مع اســماء مطلوبني
للقضــاء العراقي ،ولهذا ينبغي
ايجاد حلــول لهذه املعضلة كي
اليستغلها االعداء اليجاد شرخ
بني العشــائر في تلــك املناطق
وبني القوات االمنية".
وحــول امكانية وجــود اخطار
محتملة من بقايا الدواعش بتلك
املناطق ،افاد الراشدي بالقول "ال

يجوز ان نستهني بالعدو حتى لو
كان في اضعف حاالته ،ورغم ان
داعش ميــر باضعف حاالته ،لكن
بقايا شــراذمه قد تنفذ اعمال
جبانة هنــا او هنــاك ،من اجل
اثبات الوجــود ال اكثر ،لكن زمن
سيطرتهم على القرى ولى بدون
رجعة".
وزاد بالقول "هنالك اخبار ال ميكن
التاكــد منها ،تفيــد بان بعض
االرهابيني العرب واالجانب الذين
يتواجدون في هذه الصحراء الى
جانــب الدواعش احملليني ويريدون
تاســيس خاليا مجددا ،لتنفيذ
اعمال ارهابية في املناطق النائية
من قبيل نصب سيطرة وهمية
لوقت محدود على طريق فرعي ال

يحمل اية اهمية ،من اجل اثبات
الوجود كما قلنــا ،لكن ينبغي
ان نحرمهــم من هــذه الفرص،
من خالل مهاجمتهم مبقراتهم
التي هي مجرد انفاق او مضافات
مموهــة في عمــق الصحراء من
اجل القضاء املبرم عليهم".
منوها الى ان "العشــائر مبناطق
جنــوب وغربــي نينــوى اعطت
ضحايــا كثيــرة اثناء ســيطرة
داعش ،فتم اعدام املئات من خيرة
شبابها وهنالك مئات املفقودين
ومئات اخرى من املعتقلني الذين
يرجح انــه مت اعدامهم وضاعت
جثثهــم فــي مجاهــل هــذه
الصحــاري او في مقابر جماعية
لم تكتشف حلد اليوم".

بابل ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية ماء بابل امــس الثالثاء عن "اطفاء
تام" ملشــاريع املياه اليوم االربعــاء من أجل نصب
غواطس اضافية نتيجة النخفاض منســوب شط
احللــة ،فيما دعــت أهالي احملافظة الى "ترشــيد
االســتهالك" .وقالــت املديرية فــي بيان صحفي
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه ،إنه "نتيجة
النخفاض منســوب شــط احللة هذا االســبوع
بشــكل كبير مما اثر ســلبا على عمل املشــاريع
املركزية ،ولغرض احملافظة على سحب اكثر كمية
من املاء اخلام لضمان تشغيل املشاريع ،لذا ستقوم
مديرية ماء بابل بنصب غواطس اضافية ملساعدة
املضخات االفقية والعامودية".
واضافــت املديريــة ،أن ذلك "يتطلــب اطفاء تام
للمشــاريع ،لهذا اليــوم االربعاء من الســاعة 8
صباحا لغاية الســاعة  8مســاء  ،لــذا اقتضى
التنويه" ،متمنية من أهالي مدينة بابل "ترشــيد
االستهالك خالل فترة القطع االضطراري".
وتعاني معظم مناطق العراق الوسطى واجلنوبية
من مشــكلة شــح مياه االنهر وامليــاه الصاحلة
للشرب ،في حني تشهد مدينة البصرة من بني تلك
املناطق معاناة تفوق ما تعانيه تلك املناطق.

تتمات ص1
ضغوط حزبية سببت فتح باب
الترشيح للحقائب الوزارية
إلكترونيا وسائرون ملتزمة بعدم
الترشيح لها
وأوضــح العكيلــي أن "امام عبد
املهــدي نحو ثالثة اســابيع فقط
الجنــاز مهمتــه ،وعلــى الكتــل
السياســية عدم عرقلــة عملية
تشكيل احلكومة".
وأكــد أن "الية تشــكيل احلكومة
مت االتفــاق عليها بــن الكتل بأن
كال وبحســب حجمــه االنتخابي
يرفع خمســة مرشحني للمنصب
املطلــوب اســناده ،ويقــوم عبد
املهــدي باختيار االمثــل وفي حال
عدم قناعته باحــد منهم يطلب
مرشــحني اخرين حلني وصوله إلى
الشخصية املناسبة".
ويــرى العكيلــي أن "هــذه االلية
جيدة وتعطي للمكلف بتشــكيل
احلكومة مساحة وحرية في اختيار
الشــخصية االمثــل ،والصعوبة
مرتبطة فقط بكثرة السير الذاتية
املقدمة الى عبد املهدي الذي عليه
دراســتها جميعهــا قبل اســناد
املناصب".
ونــ ّوه إلــى أن "احلريــة املمنوحة
لعبد املهدي لــم تكن موجودة في
احلكومــات الســابقة حيث كانت
تفرض االســماء من قبــل الكتل
السياسية".
ويجــد النائب عن ســائرون أن "ما

مييز عبد املهدي عن ســابقيه بأنه
مرشح الكتل السياسية جميعها
وحصــل علــى دعمهــا بوصفه
شخصية مستقلة وال يوجد خالف
عليه".
لكنه افاد بان "كتال سياســية ما
زالت حتاول مترير بعض االســماء ،إال
أن حدة هذا الضغط اختلفت عما
كان عليه الوضع في السابق".
وخلص العكيلي بالقول إن "جميع
الظــروف باتت مهيئــة امام عبد
املهــدي لتشــكيل حكومة قوية
يكــون اعضاؤها حتــت امرته وغير
خاضعني لالحزاب السياسية".
مــن جانبه ،ذكــر عضــو املكتب
التنفيــذي لتيــار احلكمة محمد
احلســيني في حديث إلى "الصباح
اجلديــد" ،أن "الكتل السياســية
جميعها وافقت على شــروط عبد
املهــدي لقبوله مبهمة تشــكيل
احلكومــة اهمها موضــوع منحه
احلرية في اختيار كابينته".
واضاف احلسيني ان "عقدا ابرم بني
املكلف بتشكيل احلكومة والكتل
السياسية املبنية على حتقيق تلك
الشروط ،وبالتالي يجب أن يحصل
هناك دعم للعمــل التنفيذي من
خالل بوابة مجلس النواب".
في مقابل ذلك ،حتدث احلسيني عن
"كتل سياسية صغيرة قد تنزعج
مــن وجود شــخصية مســتقلة
على قمة الهــرم احلكومي وتعمل

على مواجهة اي ضــرر تتعرض له
مصاحلها".
وحــذر مــن "قيــام تلــك اجلهات
بتشــغيل خالياها في مؤسسات
الدولة واملفاصل احلكومية من اجل
ارباك مهمة عبد املهــدي املقبلة
لكن املعطيات تفيد بفشــل تلك
احملاوالت نتيجة الظرف السياسي
احلالي".
ومضى احلسيني أن "املزاج الشعبي
املتذمر من التجارب السابقة وميله
اليوم باجتاه املستقلني في املناصب
احلكومية سوف يعطيا زخما ً لعبد
املهدي في اجناح مهمته".
ويذكر ان رئيس الوزراء املكلف عادل
عبد املهدي اصدر ،اول امس االثنني،
بيانــا ً بشــأن تشــكيل احلكومة
املقبلــة ،طالب فيه ممــن يجد في
نفســه الكفاءة ويرغب بترشــيح
نفســه ملنصب وزاري تقدمي طلب
عن طريــق موقــع الكتروني وضع
لهذا الغرض.
إيران تقطع  7مليارات متر
مكعب من املياه عن العراق
وقالت حكومة إقليم كوردســتان
في وقت ســابق إن إيــران "غيرت
مجرى نهر الكارون بالكامل وأقامت
ثالثة سدود كبيرة على نهر الكرخة
بعدمــا كان هذان النهــران ميثالن
مصدرين رئيســن مليــاه اإلقليم
والعراق ككل".

وســيؤثر حتويل إيران جملــرى الروافد
على املدن واملناطق احمليطة بجفاف
مدن وقصبات ممتدة على احلدود.
السجن ملمثل شركة أهلية
استولى على  72سيارة من وزارة
الداخلية
 ،مشيرة الى ان "قرار احلكم الصادر
أواخر شــهر آب املنصــرم ،تضمن
إصدار ُم َّ
قبض وإجراء التفتيش
ذكرة ٍ
األصولــي بحقِّ املُتَّهــم ،فضالً عن
ِّ
تأييد حجز أموالــه املنقولة وغير
املنقولــة ،مع االحتفــاظ للجهة
املُتضرِّرة بحقِّ املطالبة بالتعويض
أمام احملاكم املدن َّية بعد اكتســاب
القرار الدرجة القطع َّية".
يذكر أن هيئة النزاهـة ،هي هيئـة
حكوميـــة رســمية مســتقلة
معنيـــة بالنزاهـــة العامــة
ومكافحـة الفســـاد ،أنشئت في
العراق باسم مفوضيـــة النزاهة
العامة مبوجب القانــون النظامي
الصــادر عــن مجلــس احلكــم
العراقـي وعدها الدستور العراقـي
الدائم لعــام  2005إحدى الهيئات
املستقلة وجعلها خاضعة لرقابة
مجلس النواب وبدل اســمها إلى
هيئــة النزاهة ،وتهــدف إلى منع
الفساد ومكافحته ولها وسائلها
القانونيــة فــي حتقيقــه وتأدية
وظيفتها ،ويــرأس الهيئة موظف
بدرجة وزيــر يعينه رئيس الوزراء وال

جتوز إقالته إال مــن مجلس النواب
بالطريقة نفســها التي يقال بها
الوزراء ،وللهيئة نائب واحد ،وتقوم
بإصدار استبيان شهري يبني مؤشر
تعاطي الرشوة في العراق.
النزاهة والعدل ّ
توقعان اتفاقا
السترداد األموال املهربة للخارج
وأشــار الــى ان "االت ِّفــاق تطــرق
إلــى التنســيق إلعــداد البحوث
والدراسات املُشــتركة ذات الصلة
مبكافحة الفســاد واحلــ ِّد منه مبا
يضمن حتقيــق العدالــة وحماية
حقــوق الدولة واملواطنــن ،فضالً
عــن إقامــة املؤمتــرات والــدورات
التدريب َّية املشتركة وعقد الندوات
وورش العمل ملُنتســبي الطرفني،
ورفد بعضهما باملنشــورات واملواد
العلم َّية ذات الصلة باختصاصهما،
مع مراعاة حقوق امللك َّية الفكريَّة
اخلاصة أو اململوكة للطرف
واألدب َّية
َّ
اآلخر".
أزمة البنك املركزي تستفحل
بعد وضع احملافظ بالوكالة اسمه
على العمالت اجلديدة
 ،الفتا الى ان "البنوك املركزية دأبت
على وضع تواقيع محافظيها على
تلك األوراق بصيغ مختلفة فمنها
من يضع توقيع احملافظ إزاء اســمه
ومنها من يضع التوقيع بدون اسم
ومنها من يضع رسم االسم بخط

يــد احملافظ بصيغة جتمع االســم
بتوقيــع ذي دالله خاصــة باألوراق
النقديــة ،وتســتخدم العديد من
البنــوك املركزية هــذه التوليفة
(اســم احملافظ بخط اليــد) بدون
توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة
النقدية".
واكد ان "من هــذه األمثلة العملة
العراقية التي صدرت عام  ١٩٣٢كما
وقع بذات الصيغة محافظ البنك
املركزي العراقي عام  ١٩٦٤وسارت
على هذا النهج البنــوك املركزية
املصريــة والســعودية واالماراتية
واللبنانيــة والتركيــة وغيرهــا"،
موضحا ان "البنك اتخذ قرارا بإدراج
اســم احملافظ عند إعــادة طبع او
اصــدار أي ورقة نقدية ،انســجاما ً
مع مــا ورد ومع احــدث التوجهات
التــي وجدت فــي التوقيــع وحده
عدم الداللة التي تقتضيها كلمة
(احملافظ) علــى الورقة النقدية ،وان
جلنــة العملة في البنــك املركزي
العراقي املعنيــة باألمر قد اتخذت
هذا القرار منذ اشــهر وفقا ً لكافة
االعتبــارات القانونية والتنظيمية
والفنية واملمارسات الدولية".
واصدر البنــك املركزي ،امس االحد،
طبعته الثانية من األوراق النقدية
للفئــات (1000 ، 10000 ، 25000
 )250 ، 500 ،دينار ،فيما اشــار الى
ان العملة اجلديدة تضمنت كتابة
اســم احملافظ بدال من توقيعه في

اإلصــدار القدمي ،انســجاما ً مع ما
هو متبع اآلن في دول أخرى ،كما مت
تعديل التاريخني الهجري وامليالدي
إلى التاريخني (1440هـ -2018م).
وفي الســياق عد نائب في البرملان
ان صفــة الوكالة التــي يدير بها
العالق محافظيــة البنك املركزي
مخالفة أخــرى ،اذ اكد النائب عن
كتلة سائرون اسعد العبادي ،امس
الثالثــاء ،انه ال يحــق للعالق وضع
اسمه على العملة بحسب قانون
البنك املركزي.
وقــال العبادي فــي مؤمتر صحفي
عقده في مجلــس النواب وتابعته
الصباح اجلديــد ان "البنك املركزي
له احلق باصــدار العملــة ولكون
البنك شــخصية معنوية بحسب
املــواد  32و 33من القانــون النافذ
فأنه ال يحق للمحافظ وضع اسمه
بل توضع صفته املعنوية فقط".
واضاف ان "القانون الصادر في عام
 2004للبنك املركزي ال يســمح له
بوضع اسمه" ،مشددا على "اهمية
معاجلة االخطاء الذي ارتكبت".
وتابــع العبــادي انــه "يتــم االن
مناقشــة االمر للخروج مبخرجات
جديدة الننــا ال ميكن جتيير العملة
ألســماء اشــخاص" ،مؤكدا انه
"ال يحــق للمحافظ وضع اســمه
بحســب قانون البنك املركزي كما
انــه بالوكالة وهذا امــر اخر ميثل
مخالفة".

الملف األمني

مقتل مدني بهجوم بسبع قصور شرقي بغداد * تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بعملية نوعية جنوبي بابل
ضبط  34صمامة هاون و 11قذيفة بسامراء * اعتقال  11مطلوبًا في مناطق متعددة من مدينة الموصل

بغداد– هجوم مسلح
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية
أمس الثالثاء ،بأن مدنيــا ً ُقتل بهجوم
مسلح شرقي العاصمة بغداد.
وقــال املصدر إن "مجهولــن أطلقوا
النار من أسلحتهم الكامتة جتاه مدني
ضمن منطقة ســبع قصور ،ما أسفر
عن مقتله في احلال"  ،مضيفا ان "قوة
أمنيــة طوقت مكان احلــادث ومنعت
االقتراب منه ،فيما نقلت جثة القتيل
إلى دائرة الطب العدلي".
ديالى – عمليات دهم
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس الثالثــاء ان دوريات ومفارز
من أقسام مكافحة أجرام شعبة أبي
صيد والوجيهية والسالم وبني سعد

وفوج طــوارئ ديالى القــت بعمليات
دهم القبض على تسعة مطلوبني في
مناطق متفرقة من احملافظة.
واضــاف املصــدر االمنــي ان من بني
املتهمني أثنني مطلوبني على وفق املادة
 4إرهــاب ومت اتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم لعرضهم على القضاء.
بابل – حترير مختطف
متكنت قوة أمنية أمس الثالثاء من حترير
مخطوف واعتقــال خاطفيه بعملية
نوعية جــرت ضمن القاطــع اجلنوبي
للمحافظة مركزها مدينة احللة (100
كم جنوب العاصمة بغداد).
وقال املتحدث االعالمي بإسم شرطة
بابل العقيد احلقوقي عــادل العناوي
احلســيني إنه" بتوجيه وإشراف قائد
شــرطة احملافظة اللواء احلقوقي علي

حسن مهدي كوة الزغيبي باشرت قوة
من مركز السالم التابع لشرطة ناحية
القاسم 35{ ،كم جنوب احللة بتنفيذ
عمليــة نوعية في ضواحــي الناحية
أســفرت عن حترير مخطوف وإعتقال
خاطفيه بعد تبادل إلطالق النار"
واسط – اعتقال ارهابيني
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
واسط امس الثالثاء عن ان مفرزة امنية
القت القبــض على متهمــن اثنني
مطلوبني على وفق املادة  ٤ارهاب االول
مت القبض عليه شــمال الصويرة من
قبل فوج طوارئ واسط االول بالتعاون
مع استخبارات مكافحة االرهاب .
واضــاف املصدر كمــا مت القاء القبض
علــى املتهــم الثاني خــال عملية
التفتيش الدقيق جلميع الداخلني الى

احملافظة من قبل مفارز سيطرة كوت
– بغداد .
صالح الدين – عملية تفتيش
متكنت قــوة امنية مشــتركة امس
الثالثــاء من العثور علــى  34صمامة
هــاون و 11قذيفة مدفع في بســاتني
خزرج بسامراء التابعة لصالح الدين.
وذكــر مركز اإلعالم األمنــي انه" على
وفــق معلومــات اســتخبارية ،قوة
مشــتركة في قيادة عمليات سامراء
نفــذت عملية تفتيش فــي منطقة
بساتني خزرج اسفرت عن العثور على
 34صمامــة هــاون و 11قذيفة مدفع
عيار  57و 36حاويــة رؤوس صواريخ" ،
مضيفا كما متكنت القــوات األمنية
من القاء القبض على  4من املطلوبني
بقضايا إرهابية ".ا

االنبار – ضبط اعتدة
كشــف الناطق باســم مركز االعالم
االمنــي امس الثالثاء عــن تفجير 11
عبوة ناســفة ،والعثور على  46قنبرة
هاون وعدد من االســلحة في عملية
امنية مبحافظة االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول إن
"قوة من قيــادة عمليات االنبار متكنت
مــن تفجيــر  11عبــوة ناســفة من
مخلفات عصابات داعش االرهابية في
منطقة البو دعيــج ،كما فجرت قوة
أخرى قنبلة طائــرة تالفة قرب امللعب
األوملبي"  ،مضيفا أن "القوات األمنية
في القيادة ذاتها عثــرت على صاروخ
كاتيوشــا محلي الصنــع و 46قنبرة
هاون عيار  120ملم خالل عملية أمنية
نفذتهــا على وفق معلومــات دقيقة

فــي منطقة البو علي اجلاســم ،كما
القت القبض على مطلوب في قضاء
الرطبة".

ملدينة املوصل" ،وقد اتخذت اإلجراءات
القانونية املطلوبــة بحقهم إلكمال
أوراقهم التحقيقية".

نينوى – اعتقال مطلوبني
اعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية
امس الثالثاء اعتقــال  11مطلوبا ً في
مناطق متعددة من مدينة املوصل.
وقال الناطــق إن "مديريــة مكافحة
إجرام شــرطة نينوى وبنا ًء على تعاون
املواطنــن تلقي القبض علــى ( ) ١١
متهما من املطلوبــن قضائيا ً وصادر
بحقهم مذكــرات قبــض على وفق
مــواد قانونيــة مختلفة مــن بينها
السرقة والتزوير وكذلك وضبط عجلة
مســروقة نوع بيكب تويوتا"  ،مضيفا
أنــه "مت القبض عليهم فــي مناطق
مختلفة مــن اجلانب األمين واأليســر

البصرة – عملية استباقية
اكــد مصدر امني ان مفــارز من قوات
ســوات البصرة متكنــت بالتعاون مع
مفارز مركز شرطة االمام علي ومركز
شــرطة البصرة ومفــارز مديرية مرور
البصرة والصنوف األخرى العاملة في
احملافظة من ان تنفذ عملية استباقية
بحثا ً عن مطلوبــن للعدالة والصادر
بحقهم أوامــر قبض من خالل نصب
الســيطرات املفاجئة فــي منطقة
اجلزائر وشــارع االســتقالل وأســفر
الواجــب عن إلقاء القبــض على عدد
من املطلوبني على وفق جرائم جنائية
مختلفة .
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أدوية سامراء تستأنف إنتاجها من قطرات العيون

 500مليون دينار

ّ
تسوق إنتاجها من إطارات
الصناعات المطاطية
ّ
الديوانية للقطاعين العام والخاص

لتأهيل مستشفى

اليرموك التعليمي
بغداد  -الصباح الجديد:
وجه مديرعام دائــرة صحة بغداد/الكــرخ الدكتور
جاسب لطيف احلجامي بتخصيص  500مليون دينار
العمار وتاهيل وشــراء االدوية واالجهزة الطبية ومن
االيرادات املســتحصلة من اخلدمــات التي يقدمها
املستشــفى بهدف حتســن اخلدمــات للمقدمة
للمواطنني .
وناقــش املدير العام خالل حضــوره اجتماع مجلس
االدارة ملستشفى اليرموك التعليمي جميع القضايا
التي طرحت والســعي اليجــاد احللول املناســبة
لها منها امكانية شــراء االجهــزة الطبية وتاهيل
االقســام والردهات كافة كونه من املستشــفيات
الكبيرة واملهمة فــي جانب الكرخ وحضر االجتماع
رؤساء االقسام في الدائرة واملستشفى.

الخطوط العراقية
تنقل ربع مليون

مسافر خالل شهر أيلول
بغداد  -الصباح الجديد:
حققت شركة اخلطوط اجلوية العراقية زيادة في
عدد رحالتها اجلوية خالل األشــهر االخير سيما
شهر (أيلول) وبنسب امتالء عالية.
وقال مدير عام الشــركة املهندس ميران فريد ان
عــدد الرحالت التي ســجلها الناقل الوطني بلغ
 743رحلة شملت شتى القطاعات التي يقصدها
الطائر األخضر  ،مبينا ان عدد املسافرين بلغ 597
الفا و 234مســافرا توزعوا على الرحالت القادمة
واملغادرة لشتى القطاعات.
ولفت فريد الــى ان حتقيق هذه الزيــادة جاء من
خالل اخلدمــات املتميزة التــي تقدمها اخلطوط
اجلوية العراقية وحتديثها بشــكل مستمر ضمن
خطة عمل الشركة التي تهدف الى توفير جميع
احتياجات املسافرين الكرام ومنها امتالك الناقل
الوطني الســطول متطور من الطائرات احلديثة
وبسعات مختلفة وكذلك العمل بخدمات احلجز
اإللكتروني وخدمة الزبائن الدائميني ومكاتب نقل
احلقائب املنتشــرة في عدد من مناطق العاصمة
واحملافظــات واعتمــاد آليــة متطــورة في حجز
واصدار التذاكر فضال عن األســعار التنافســية
التــي يقدمها الناقل الوطنــي مقارنة مع بقية
الشــركات األخرى فضــاً عن افتتــاح قطاعات
جديدة في شتى دول العالم.
واعرب املدير العام عن أمله في زيادة هذه النسب
خــال الفترة املقبلة بالتزامن مــع اقتراب موعد
األربعينيــة لألمام احلســن ( ع) وكذلك يرافقها
موسم تخفيض األسعار حملطات ووجهات السفر
لشركة اخلطوط اجلوية العراقية.

«الشعبية» ّ
تجهز

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة
للصناعات املطاطية واالطارات
احدى شــركات وزارة الصناعة
واملعادن عن تســويق منتجاتها
من اطــارات ديوانيــة مختلفة
االحجــام الــى عدد مــن دوائر
الدولة وكذلك القطاع اخلاص .
وقــال مديــر عــام الشــركة
املهندس رياض عبد االمير جابر
ان الشركة ســوقت ( )60اطارا
باالحجــام ( )20-1200و (-1200
 )24الى املديريــة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية فيما جهزت
مديرية مجاري الديوانية بـ()50
اطارا ومديرية املشاريع في امانة
بغداد بـ( )144اطارا .
واكد املدير العام ان هذه االطارات
تفــوق االطــارات الصينيــة
والهنديــة وااليرانيــة وتنافس
االطــارات التركيــة والكورية
فهي من النوع الشــبكي ومتتاز
بخضوعها الى فحوصات اجلهاز
املركزي للتقييس والســيطرة
النوعيــة فــي جميــع مراحل
االنتاج ومواصفاتها العاملية من
شركة بيرلي االيطالية اضافة
الى انها صاحلة لالستعمال في
الطرق الوعرة ومبختلف الظروف
اجلويــة واملناخيــة فضــا عن
حتملها لدرجات احلرارة املرتفعة
واملنخفضــة واالحمال العالية
مع ضمان ملدة ثالثة اشهر .
وابــدى املدير العام اســتعداد
الشركة وتوفر االمكانية لديها
لتجهيز دوائــر الدولة والقطاع
اخلــاص واملواطنــن بحاجتها
من االطــارات وبشــتى االنواع
واالحجام بشكل فوري وباسعار
تنافســية من خــال منافذها
للبيــع املباشــر فــي بغــداد
والديوانية والنجف االشرف.
من جانبها تســتعد الشركة
العامــة لصناعــة االدويــة
واملســتلزمات الطبيــة فــي

بغداد  -الصباح الجديد:
تبدأ دائــرة العيــادات الطبية الشــعبية اليوم
األربعاء بتجهيز عياداتها فــي بغداد واحملافظات
بأدوية األمراض املزمنة والعامة .
وقــال املدير العــام ان الدائرة ومن خالل قســم
الصيدلــة واخملازن تبــدأ اليوم األربعــاء بتجهيز
عياداتها الطبية الشــعبية واالستشــارية في
بغداد واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة
وهي حصة شهر تشرين األول . 2018
وذكــر أن التجهيز يتم على وفق جدول زمني يبدأ
من اليوم ولغاية  17منه ويضم أســماء العيادات
وموعد التســلم إضافة إلى أعداد قائمة بنسبة
جتهيز كل مادة من املواد الدوائية  ،ودعا املدير العام
املراجعني إلى زيارة العيادات وتســلم حصصهم
الدوائية وان اغلب األدوية نســبة جتهيزها جيدة
وتصل إلــى  100باملئة ومنها األنســولني اخلاص
بعالج مرضى الســكري بأنواعــه الثالثة اخلابط
والصافــي واخمللــوط وأدوية ارتفــاع ضغط الدم
والصرع وغيرها من أدوية األمراض املزمنة .

اطارات الديوانية

ســامراء احدى شــركات وزارة
الصناعة واملعادن لطرح انتاجها
من قطرات العيون قريبا.
وذكر مدير عام الشــركة ليث
عبدالرحمن العزاوي ان قســم
قطــرات العيون عــاود العمل
واالنتاج بعد توقفه في شــهر
كانون الثاني مــن العام احلالي
بســبب عدم توفر املواد االولية
وصعوبة وصول عبوات التعبئة
ماانعكس ســلبا علــى الواقع
االنتاجي واملالي للشركة لوجود
طلــب واقبال كبيــر عليها من
قبل السوق احمللي ووزارة الصحة
 ،مشيرا الى ان الشركة اتخذت
كامــل اســتعداداتها للبــدء
بتنفيــذ البرنامــج االنتاجــي

لشــهر تشــرين االول اجلــاري
النتاج نوعني من قطرات العيون
هما ناســوفرين ()Nasophrin
ونازورديــن ( )Nazordinبواقــع
( )300الــف قنينــة اضافة الى
انتاج اشكال صيدالنية اخرى.
واكــد املديــر العام ان قســم
قطرات العيــون مجهز باحدث
املكائــن واملعــدات االيطالية
بطاقة انتاجيــة ( )7200قنينة/
ســاعة وينتــج علــى وفــق
الدســاتير العاملية االميركية
والبريطانيــة  ،الفتا في الوقت
ذاته الــى ان املنتج ميتاز بجودته
وقوة فاعليته مبايلبي احتياجات
ومتطلبــات وزارة الصحــة
والسوق احمللي.

الــى ذلــك اعلن مديــر معمل
اســمنت حمام العليل اجلديد
احد معامل معاونية االسمنت
الشمالية التابعة الى الشركة
العامــة لالســمنت العراقية
املهندس باسم محمد امني عن
انتاج وتسويق اكثر من ( )44الف
طن من االسمنت خالل التسعة
اشهر املاضية من العام احلالي.
وقال املدير العام ان لدى املعمل
خط انتاجي واحد يعمل بطاقة
( )60طنا  /ساعة وبنسبة 80%
من الطاقة التصميمية البالغة
( )100طن/ســاعة وبالطريقة
الرطبة النتاج االسمنت العادي
بنوعيه الفل واملكيس ،مشــيرا
الــى ان الطاقــة االنتاجيــة

الكهرباء والصناعة تتوصالن
ّ
محسنات الوقود
الى إنتاج

عياداتها بأدوية األمراض
المزمنة والعامة

سوقت الشركة
( )60إطارا باألحجام
( )20-1200و (-1200
 )24الى مديرية نقل
الطاقة الكهربائية
فيما جهزت مديرية
مجاري الديوانية
بـ( )50إطارا وأمانة
بغداد بـ( )144إطارا

بغداد  -الصباح الجديد:
زار وزيــر الكهربــاء املهنــدس
قاسم محمد الفهداوي مصنع
األحبــار التابــع إلى الشــركة
العامة للصناعــات التعدينية،
إحدى تشــكيالت وزارة الصناعة
واملعادن.
وجتول الوزير فــي قاعات املصنع
واطلع على اخلط اإلنتاجي اجلديد
الذي أنشأته وزارة الكهرباء بإنتاج
مادة محسنات الوقود(الفانديوم)
والذي جنح مختبريا ً كونه إحدى
توجهــات الــوزارة االيجابية في
مجال التصنيع الوطني.
وأكد الفهــداوي ،خــال الزيارة
إن الــوزارة تقوم باســتيراد ()١٥
ألف طن سنويا ً ومببالغ إجمالية
ســنوية تصل إلــى ( )٦٥مليون
دوالر ،وبتصنيــع هــذه املــادة
وباملواصفات العاملية ســتكلف
الــوزارة نصــف هــذا املبلــغ،
وســتضمن جتهيزه إلى احملطات

تقرير

بشكل مباشر ،وستحرك عجلة
األيدي العاملــة الوطنية ،فضال ً

احلاليــة تلبي جميــع الطلبات
التي ترد وبالكميــات املطلوبة
اضافة الى ان هناك سعيا دؤوبا
لتجاوز املعوقات واكمال بعض
النواقص بغية رفع هذه الطاقة
والصعود بها لتحقيق ( 85الى
 %)90مــن الطاقة التصميمية
للمعمل.
واكد املدير العام أن املعمل متكن
من الدخــول الى الســوق احمللي
واملنافســة بالنوعية والســعر
بعد فترة وجيزة من اعادة اعماره
وتأهيله وتشــغيله مطلع شهر
تشــرين الثاني من العام املاضي
بامكانيات ذاتيــة وجهود حثيثة
واصــرار كبيــر من منتســبيه
وبتوجيــه ودعــم ومتابعــة

مستمرة من املسؤولني في وزارة
الصناعــة واملعــادن والشــركة
العامة لالســمنت العراقية بعد
الضــرر والتخريب الــذي حلق به
بســبب دخول عصابــات داعش
الى محافظــة نينوى والعمليات
العسكرية التي تلتها لطرد هذه
العصابات وحتريــر مدينة املوصل
 ،مشــيرا الى معوق ارتفاع سعر
النفط االســود اجملهــز للمعمل
واثره السلبي على كميات االنتاج
وقيمة االيرادات املتحققة  ،داعيا
الى ضــرورة اعادة الســعر على
مــاكان عليه ســابقا فــي اطار
توجه الدولة نحو دعم الصناعة
الوطنية وســعيها العادة اعمار
وبناء محافظة نينوى.

العمل تشارك أطفال باص
األمل فرحتهم بالتخرج

بغداد  -الصباح الجديد:
شــاركت هيئة رعاية الطفولة في
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
بحفل توزيع شــهادات التخرج بني
طالب باص االمل للعام 2017ـ،2018
الذي اقيــم برعايــة وزيــر العمل
والشــؤون االجتماعية رئيس هيئة
رعاية الطفولة في العراق املهندس
محمد شــياع الســوداني وبدعم
من مؤسســة اطفال العراق ()ICF
ومنظمة بوابة العدالة.
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل
عمــار منعــم ان هيئــة رعايــة
الطفولة وبالتنســيق مع ســفيرة
الطفولة ومنظمــة بوابة العدالة
واملنظمة الداعمــة Iraqi children
 Foundationاقامــت احتفاليــة
مبناســبة تخرج اطفال باص االمل
فــي احدى عشــوائيات معســكر
الرشــيد الذي ضــم مجموعة من
عــن توفيرها للعملــة الصعبة االطفال املشردين واملتسولني ،الفتا
ودعمها لالقتصاد العراقي.
الى ان االحتفالية حضرتها سفيرة

الطفولــة فــي العــراق الدكتورة
زينة القرغولــي ورئيس هيئة رعاية
ذوي االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة
مدير مكتب هيئــة رعاية الطفولة
الدكتورة عبير مهدي اجللبي.
واشــار منعم الــى ان االحتفالية
تضمنت توزيــع الهدايا بني االطفال
املتخرجــن في خطــوة تهدف لزرع
الفرحة والبســمة في نفوســهم
وتشــجيعا لهــم علــى مواصلة
حتقيــق النجــاح واالجتهــاد فــي
مشــوارهم الدراســي  ،اضافة الى
اجــراء مناقشــات مع ممثــل وزارة
التربية فــي إمكانية إحلاق االطفال
باملدارس ومتابعتهم من قبل هيئة
رعايــة الطفولة ومنظمــة بوابة
العدالــة ،فضال عن التنســيق مع
ممثل وزارة الصحة لغرض إعطائهم
اللقاحــات املطلوبــة  ،الفتا الى ان
االحتفالية تضمنت تقدمي إرشادات
توعويــة عــن االهتمــام بالنظافة
والعناية بالصحة العامة ،وكذلك مت

التباحث مع ممثــل وزارة الثقافة في
امكانية عرض مسرحيات للتعريف
بحقوقهم .واشــار إلى ان ســفيرة
الطفولــة فــي العــراق اعربت عن
شكرها وتقديرها ملدير مكتب هيئة
رعاية الطفولة الدكتورة عبير مهدي
اجللبي جلهودها الكبيرة واملتميزة في
اجناح مثل هذه املبادرات االنســانية،
وكذلك عبرت عن شــكرها ملنظمة
بوابة العدالة لدعمها الكامل لباص
االمل ،الفتة الى ان رعاية هذه الفئة
تتطلب تضافر جهود اجلميع نتيجة
للتحديات التــي متر بها البالد والتي
اثرت على واقــع الطفولة فيها .من
جانبها اكدت اجللبي ان هيئة رعاية
الطفولة لهــا دور كبيــر في دعم
ومتكني هــذه الفئات للحصول على
حقوقهــا ،مؤكدة على االســتمرار
فــي عملها بهدف حصــول جميع
االطفال في العراق على حقوقهم،
وتقدمي الدعم الكافي لهم ليكونوا
عناصر فاعلة في اجملتمع.

في تصنيف لمجلة فوريس األميركية

مدير عام مصرف الرافدين من بين أكثر النساء نفوذا في الشرق األوسط
بغداد  -الصباح الجديد:

حقــق العــراق منجــزا جديــدا على
مســتوى الشــرق االوســط بعد ان
حصلــت مدير عام مصــرف الرافدين
الدكتورة خولة طالب جبار االســدي
على املرتبة اخلامســة من بني افضل
مئة امــرأة االكثر نفوذا فــي العالم
العربــي ضمــن اخر تصنيــف اجرته
مجلة فوريس االميركية .
واوضحت اجمللة في تقريرها ان االختيار
وقع على سيدات االعمال وفقا ملعايير
محددة متثلت بايرادات الشركات التي
تقودهــن وتأثير دورهــن ومقدار اخلبرة
التي متتلكنها اضافة الى منو شركاتهن
واملبادرات االخــرى التــي قادتها تلك
النســاء املميزات في السنوات الثالث
االخيرة  ،يذكر ان التصنيف شمل مئة
امرأة عربية من شــتى الــدول بينهن
وزيرات.
وتســلمت االســدي مهام مدير عام
مصرف الرافدين ورئيس مجلس ادارته

في حزيران عام  2016بعد ان شــغلت
منصــب معــاون مدير عــام مصرف
الرشيد.
وكانت االسدي قد حصلت على جائزة
التمييز في االدارة وااللتزام وذلك ضمن
فعاليات جوائز التميز واالجناز املصرفي
للعام  2017الذي نظمه االحتاد الدولي
للمصرفيني العــرب  ،كما حازت على
جائزة لعام  2016وهــي جائزة افضل
رئيســة تنفيذية عربية  ،وذلك لدورها
املتميز في قطــاع اخلدمات املالية من
بني ثالث مرشحات اخريات وذلك ضمن
حفل اقيم فــي العاصمــة املغربية
مراكش.
يذكر ان اللجنــة االقتصادية للجائزة
مكونة من وزراء اقتصاد ونفط سابقني
وحاليني وخبــراء اقتصاد عرب وماليني
ودوليني.
وتعــد جائزة افضل العــرب هي جائزة
حديثة مت انشــاؤها في العــام 2016
ومتنــح جوائزها لثالث فئات رئيســة
من الــدول العربية هي فئــة القيادة
وفئة االعمــال وفئة جنوم اجملتمع .وهي

مرشــحة لعامي  2017و  2018ايضا
يشــار الــى ان املصرف حقــق تطورا
ملحوظا في عمله خالل فترة تســلم
الدكتــورة خولــة طالب جبــار ادارة
املصرف واسهم في تنشيط االقتصاد
احمللي عبر منــح االف القروض لتمويل
املشاريع الصغيرة واملتوسطة واسهم
في حلحلــة ازمة الســكن عبر منح
عشــرات االف الســلف للموظفــن
واملتقاعدين وسلف لالطباء والصيادلة
وســلف للزواج وقــروض للجامعات
االهلية ورياض االطفال وقروض لشراء
الســيارات وقروض الصحــاب الفنادق
فضال على اســهامه في توطني رواتب
موظفــي الدولــة الكترونيــا وادخال
احدث االجهــزة والبرمجيات لتطوير
عمل املصــرف متهيدا لتطبيق النظام
املصرفــي واجنــز مرحلــة مهمة في
اعادة الهيكلة املالية والبنى التحتية
والتقنية للمصرف سعيا منه لتقدمي
خدمة تفوق وتوقعات زبائنه.
وتدرجــت الدكتورة فــي عدة مناصب
فــي مســيرة حياتهــا وهــي عضو

هيئة الرقابة املاليــة ملنظمة التعاون
االسالمي وعضو في مجلس ادارة نقابة
احملاســبني واملدقيــن العراقيني وهي
حاصلــة على دكتوراة في محاســبة
الكلف واالدارية /جامعة بغداد -املعهد
العالي للدراسات احملاســبية واملالية
للعام الدراسي  2006-2005وهي اعلى
شــهادة مهنية في حقل االختصاص
وهــي اول شــهادة متنح فــي العراق
وبتقدير (امتياز) هذه الدراســة بنفس
منهاج املعاهــد العاملية املشــابهة
(certified managerial &costs
) accounting-cma
واملنهــاج املطروح من قبــل منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي ()OECD
وتتضمن دراسة في العلوم احملاسبية
واملالية واالداريــة واالقتصادية واملوارد
البشــرية ونظــم الرقابــة الداخلية
ونظم املعلومــات االلكترونية واالدارة
املاليــة والتحليل املالــي وادارة اخملاطر
وهــي خريجــة جامعة بغــداد كلية
االدارة واالقتصاد /قسم احملاسبة للعام
الدراسي .1981-1980
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ّ
االحتالل يكثف البحث
عن منفذ هجوم بركان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت قوات االحتالل اإلســرائيلي أمس االول
نفذ هجوما ً
االثنني  ،مالحقة شاب فلسطيني ّ
في منطقــة «بــركان» الصناعيــة التابعة
ملســتوطنة «أريئيل» األحد املاضي ،وشددت
اخلناق على عائلته ،إذ قامت باعتقال شقيقه
وقدمت إخطارا ً بهدم منزله ،تزامنا ً
وشقيقته ّ
مع تعزيز إجراءاتها العسكرية «خشية تكرار
العملية».
وغــداة الهجــوم الــذي أســفر عــن مقتل
مستوطن َْي وجرح ثالث ،شنّت قوات االحتالل
حملة تفتيش عن الشــاب أشرف نعالوة (23
سنة) تركزت في محافظة طولكرم ،وحاصرت
تكتف بدهم منزله
قريته شــويكة ،حيث لم
ِ
وأخذ مقاســاته متهيــدا ً لهدمــه ،بل أجرت
تفتيشــا ً في منازل عدة محيطة واستجوبت
ســكانها .وامتد البحث إلــى نابلس ،مكان
إقامة شــقيقته الدكتــورة فيــروز نعالوة،
احملاضــرة في كليــة الصيدلة فــي «جامعة
النجاح» والتي مت اعتقالها.

اعتقال  90شخصا على صلة
بمتمردين أكراد في تركيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت وزارة الداخلية التركية بأن الســلطات
اعتقلت  90شــخصا امس الثالثاء ،لالشــتباه
بصلتهم بحزب العمال الكردستاني احملظور.
وأضافــت وزارة الداخلية في بيــان أنه مت تنفيذ
العمليــة في  8أقاليم لوقف أنشــطة أعضاء
حــزب العمال الكردســتاني ،مشــيرة إلى أن
العمليــة مســتمرة ،ولم تتضح بعــد هوية
املعتقلني.
وفي هذا السياق قال حزب الشعوب الدميقراطي
املؤيد لألكراد األحد املاضي  ،إن  140من أعضائه
اعتقلــوا خالل األيــام الثالثة املاضيــة لدوافع
سياسية.
من جهتهــا اتهمت احلكومــة التركية احلزب
بأن له صالت بحزب العمال الكردســتاني ،الذي
تصنفه تركيا والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي
تنظيما إرهابيا.
وشــن الطيــران التركي في الشــهور األخيرة
ضربات بشــكل منتظــم علــى قواعد حزب
العمال الكردســتاني شــمالي العراق ،خاصة
على معاقل احلزب في جبال قنديل حيث هددت
أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري.

تصريحات موسكو والسياسيين السوريين تزيدها صعوبة

أربع قضايا عالقة تواجه تركيا بعد سحب السالح من إدلب
متابعة ـ الصباح الجديد:
قبل يومني من انتهاء املهلة احملددة
لتنفيذ االتفاق الروســي  -التركي
في شــأن مدينــة إدلب (شــمال
غربي ســورية) ،أعلنت أنقرة انتهاء
الفصائل املســلحة من ســحب
ســاحها الثقيلــة مــن املنطقة
العازلــة ،فيما أشــادت موســكو
باجلهود التركية ،مؤكدة أن «األجواء
تغ ّيــرت نحــو األفضــل» .وعلــى
الرغم من ذلك ،فان إشــكاالت ،في
مقدمها مصيــر املقاتلني األجانب،
تُبحث على طاولة محادثات روسية
 تركية.وكانت وكالــة «األناضول «التركية
نقلت عــن مصادر فــي املعارضة
تأكيدها أن الفصائل «سحبت أمس
االول االثنــن أســلحتها الثقيلة
كافة من خطوط اجلبهة مع قوات
النظام» الســوري .وقالت« :عملوا
خــال األيام املاضيــة وطوال امس
االول األثنني على سحب األسلحة
الثقيلــة ،كاملدافع ومنصات إطالق
صواريــخ غــراد ،وقذائــف الهاون
وقذائف صاروخية متوسطة املدى».
في املقابل ،متسك نائب وزير خارجية
روسيا ســيرغي فيرشينني بفكرة
عودة إدلب في نهايــة املطاف إلى
سيطرة احلكومة السورية ،مؤكدا ً
أن اتفاق روســيا وتركيا حول إدلب
«يتم تنفيذه ،واألجــواء تغ ّيرت إلى
األفضل».
وقال« :نعتبر أن هذا االتفاق أصبح
عالمــة فارقــة ،ويجــري تنفيذه.
األجــواء تغ ّيــرت لألفضــل ،هناك
إمكانيــة ليــس فقــط للحد من
معاناة الناس في سورية ،وأساسا ً
في أدلب ،حيث يتحكم اإلرهابيون
حرفيا ً بكل حركة للسكان املدنيني،
ما يخلق ظروفا ً ال تطاق بالنســبة
اليهم ،لكن عموماً ،سمح االتفاق
بتهيئة الظروف لتكثيف العملية
السياسية».
وأكــد أن هناك «اتصــاالت وتعاونا ً

«النهضة» تجدد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جددت حركة «النهضة» اإلســامية متسكها
باالستقرار السياســي وبقاء حكومة الرئيس
يوســف الشــاهد حتى االنتخابــات العامة
املقررة العام املقبل ،في وقت تستعد احلكومة
المتحان املصادقة على مشــروع قانون موازنة
الدولــة للعام املقبــل ،نظرا ً للتحــوالت التي
طرأت مؤخرا ً على تركيبة البرملان وترتيب الكتل
النيابية الكبرى.
وقــال رئيس مجلس شــورى حركة «النهضة»
عبد الكرمي الهاروني ،في مؤمتر صحافي مســاء
األحــد ،إن حزبه يتمســك بسياســة التوافق
والتشارك من أجل حتقيق االستقرار السياسي
وبقاء حكومة يوسف الشــاهد ،مشددا ً على
حــرص «النهضة» على «احلفــاظ على عالقة
إيجابية مــع رئيس الدولة» بعــد إعالن األخير
القطيعة مع شركائه في احلكم.
واعتبر الهاروني أن القوى السياسية والوطنية
كافة ،معنية بتحقيق االســتقرار السياســي
وإجناز اإلصالحات االقتصادية ومقاومة الفساد
والســير بالبالد نحو االنتخابــات في موعدها
احملدد وفي أحسن الظروف .وأضاف« :نعمل على
إيجاد عالقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة
التفاوض مع رئيس احلكومة وإيجاد عالقة بناءة
مع احتاد الشغل».

تقـرير

الخطوة المقبلة
هي انسحاب كل
الجماعات المصنفة
إرهابية ،مثل
النصرة وحراس
الدين وغيرهما من
الجماعات المتشددة
الصغيرة إلى داخل
إدلب

جيــدا ً للغايــة بني العســكريني
األتراك والروس» ،مشــيرا ً إلى أنهم
«اجتمعوا ألكثر من مرة بعد توقيع
الوثيقة» .وقال إن موســكو تعتبر
إخراج األسلحة الثقيلة واجملموعات
املتطرفة من إدلب «أمرا ً ممكناً .نحن
نفهم أن هناك مهام كبيرة ،احلديث
يتنــاول مواضيع محــددة ،إخراج
األســلحة الثقيلــة مــن املناطق
(املنزوعة السالح) واملتطرفني».
فــي املقابــل ،أكدت مصــادر في
املعارضة الســورية أن موســكو
وأنقــرة تواصالن البحــث في أربع
قضايا رئيسة لتنفيذ االتفاق املبرم
في  17الشــهر املاضي ،محذرة من
أن «تصريحات الروس والنظام حول

الســيطرة على املدينة قد تعرقل
مهمة تركيــا الصعبة في املرحلة
املقبلة».
وقــال مصــدر قيادي فــي اجليش
السوري احلر إن «إستكمال سحب
األسلحة قبل الوقت احملدد ال يعني
أن االتفاق ســ ُينفذ بسالســة إلى
النهاية».
وأوضــح أن «اخلطــوة املقبلة هي
انســحاب كل اجلماعات املصنفة
إرهابية ،مثل النصرة وحراس الدين
وغيرهما من اجلماعات املتشــددة
الصغيــرة إلى داخل إدلــب ،ما قد
يؤدي إلى مشكالت مع التنظيمات
املعتدلة واملقربة من أنقرة» .وأشار
إلى أهميــة «إيجاد حــل لتحديد

مصيــر املقاتلــن األجانــب الذين
ميثلون قلقا ً لتركيا لســببني ،األول
التخ ّوف من أن يعطلوا االتفاق في
مرحلة ما ،والثاني إمكان تسربهم
إلــى تركيا مــن دون انتقالهم إلى
بلدهــم األصلــي أو بلــد ثالث ،ما
قد يدخل تركيــا في دوامة عنف ال
تريدها».
وذكر املصــدر أن احلــل يكمن في
«اســتكمال بحث املوضــوع على
مستوى استخباري روسي  -تركي -
إيراني ومع البلدان التي يتحدر منها
اإلرهابيــون ،وإســتمرار العمليات
الدقيقة إلنهــاء الرافضني للحلول
التي تطرح عليهم ،واملصرين على
البقاء فــي إدلب» .ورجح أن «مهلة

 15الشــهر اجلاري غير كافية حلل
هذه القضية املعقدة».
الى ذلك ،أكــدت وكالة «األناضول»
ان القوات التركية أرسلت أسلحة
متنوعــة وســيارات مدرعــة إلى
املنطقة املنزوعة السالح استعدادا ً
إلجراء دوريات بالتنسيق مع القوات
الروسية ،مبوجب اتفاق إدلب .ولفت
قيــادي فــي املعارضة املســلحة
إلــى أن «االتفاق حتــدث عن دوريات
منســقة وجهود مراقبة بطائرات
من دون طيــار (درون) علــى امتداد
حدود املنطقة املنزوعة الســاح»،
مســتبعدا ً تعقيــدات كبيرة في
تنفيذ املراقبــة إذا «مت االتفاق على
تســيير دويات تركية على خطوط

التمــاس فــي مناطــق املعارضة،
وروسية في مناطق النظام» .وربط
«فتح الطــرق الدوليــة من حماة
والالذقية مــع حلب بحــل عقدة
النصرة والتنظيمات املتشددة».
ومع تأكيده أن «تركيــا قادرة على
الطريقي داخــل احملافظة
تأمــن
ْ
مباشــرة أو عبــر حلفائهــا فــي
الفصائل املعارضة» ،قال املصدر إن
«أنقرة ال تفضل حدوث اشتباكات
مع التنظيمات املتشددة» .وخلص
إلى أن «تأمني نظام مستدام لوقف
النار رهن لتنفيذ البنود الســابقة
من جهة ،وقدرة الروس على ضبط
جماح النظام في عدم شن عملية
عسكرية»

ّ
نبه إلى أنها تلقي بظاللها على «الثقة المتبادلة» بين البلدين

تمسكها بالشاهد

والتوافق مع السبسي

شؤون عربية ودولية

بكين ترفض تدابير «غير حكيمة» وواشنطن تشكو «خالفات جوهرية»
متابعة ـ الصباح الجديد:
طالب وزير اخلارجيــة الصيني وانغ
يي نظيــره األميركي مايك بومبيو
بأن توقف واشــنطن إجراءات «غير
حكيمــة» ،ن ّبــه إلى أنهــا تلقي
بظاللها على «الثقة املتبادلة» بني
البلدين.
وتضمــن لقاؤهمــا حتيــات
ّ
ديبلوماســية وتأكيدا ً على حاجة
بلديهما الى التعاون ،فيما اتسمت
تصريحاتهمــا أمــام الصحافيني
في بداية اجتماعهمــا ،بحدة غير
معتــادة .وقال وانــغ إن التص ّرفات
األميركية في مــا يتع ّلق بالتجارة
وملف تايــوان ،ألقت بظاللها على
العالقات بني البلدين.
أمــا بومبيو الــذي كان يطلع وانغ
على نتائج زيارته كوريا الشــمالية
ولقائــه الزعيم كيم جونــغ أون،
فقال« :لدينــا خالفات جوهرية في
شأن امللفات التي ذكرتها».
وأبلــغ وانــغ بومبيــو أن الواليات
«صعــدت خطابها حول
املتحــدة
ّ
التوتــر التجــاري» ،بعــد «حرب»
تضمنــت فرض رســوم جتارية بني
ّ

البلديــن ،علــى بضائــع أميركية
وصينية مبئات الباليني من الدوالرات.
كمــا اتهــم واشــنطن باتخــاذ
«مبادرات» جتاه تايوان،
وحضها على
ّ
وقف بيعها أسلحة وجتميد زيارات
رســمية إليهــا وقطــع العالقات
العسكرية معها.
ولفت الــى «ملفات أخــرى» تؤذي
الســيادة الصينية ،قائالً إن «هذه
مســت الثقــة املتبادلة
اإلجراءات ّ
بني اجلانبني وألقــت بظاللها على
آفاق العالقات الصينية -األميركية،
وهذا ما يأتي على حساب مصالح
شعبينا».
ويأتي لقاء وانــغ -بومبيو بعد أيام
على اتهــام نائب الرئيس األميركي
مايك بنس بكني مبمارسة «عدوان»
اقتصــادي ،مــن خالل «ســرقة»
تكنولوجيا ،و «عدوان» عســكري،
خصوصا ً في بحــر الصني اجلنوبي،
إضافة الى انتهاكات متزايدة حلقوق
اإلنسان .كما اتهمها بالتدخل في
االنتخابات األميركية ،ســعيا ً الى
إطاحة الرئيس دونالد ترامب.
وع ّلــق بومبيــو علــى تصريحات

فضــل زيارة بكني لـ
وانغ ،قائالً إنه ّ
«عقد محادثــات» .وأكد «مخاوف
حيال إجــراءات تتخذهــا الصني»،
وزاد« :أتطلــع إلى انتهــاز الفرصة
ملناقشة ّ
كل منها ،ألن هذه العالقة
مهمة بالنســبة إلينا ،في شكل
ال ميكن تص ّوره» .وانتقد إلغاء لقاء
بني وزيرَي الدفاع األميركي جيمس
ماتيس والصينــي وي فينغي ،كان
مقررا ً هذا الشهر في بكني .وأضاف
مخاطبــا ً الصينيني« :يؤســفني
أن احلوار االســتراتيجي بني بلدينا،
هو أمر اختــرمت االمتناع عن فعله».
لكن وانغ أشار إلى «حقائق» تثبت
أن الصينيــن «لــم يلغــوا احلوار
االستراتيجي» مع األميركيني.
لكن املســؤولَني استخدما لهجة
أقــل حدة ،فــي ما يتع ّلــق بكبح
الطموحــات النوويــة لكوريــا
الشــمالية .وقــال وانــغ إن ملف
الدولة الستالينية يوضح أن بكني
وواشنطن «ميكنهما وعليهما زيادة
تواصلهما وتعاونهما».
وفي غضــون ذلك أعلنت ســيول
أن الزعيــم الكــوري الشــمالي

كيــم جونــغ أون ســيلتقي قريبا ً
الرئيســن الصيني شي جينبينغ
والروســي فالدميير بوتــن .ووصف
كيــم محادثاته مع وزيــر اخلارجية
األميركي مايك بومبيو قبل يومني
بأنهــا «مثمرة ورائعــة» ،فيما أكد
األخيــر أن بيونغيانــغ ســمحت
ملفتشني بزيارة منشأة «بونغي-ري»
للتجارب النووية ،لتأكيد تفكيكها.
ولفــت الرئيــس الكــوري اجلنوبي
مون جاي إن إلــى أن «نظاما ً جديدا ً
ينشأ في شــبه اجلزيرة الكورية»،
مرجحا ً أن يزور كيم روســيا قريباً،
ّ
على أن يتوجه الزعيم الصيني إلى
بيونغيانغ.
وأعلــن ناطق باســم الكرملني أن
مسؤولني روسا ً دعوا كيم إلى زيارة
موسكو ،في موعد لم يُحدد ،فيما
ذكرت اخلارجية الروســية أن نائب
الوزير ناقش مــع نظيرته الكورية
الشــمالية سوي سون هي تسوية
األوضاع في شــبه اجلزيرة ،وتوصال
إلى اتفاق لتعزيز التنســيق األمني
في املنطقة.
يعي كيم
وكان بومبيــو تو ّقــع أن ّ

نائــب وزير اخلارجيــة نظيرة ملوفده
اخلاص اجلديد إلى كوريا الشمالية،
ســتيفن بيجون ،املديــر التنفيذي
السابق لشركة «فورد» الذي رافقه
في جولته اآلسيوية.
وأشــار بيجــون إلــى أنــه اقترح
االجتمــاع بنظيرتــه «فــي أقرب
رجح بومبيو أن تصبح
وقت» ،فيما ّ
االجتماعــات متكررة إلى حد كبير
قبل قمــة ثانية مرتقبة جتمع كيم
بالرئيس األميركي دونالد ترامب.
وأفــادت وكالــة األنباء الرســمية
الكورية الشمالية بأن «كيم أبدى
رضاه عن محادثــات مثمرة ورائعة
مــع مايــك بومبيو ،جــرى خاللها
تفهّ م كامل للمواقف املشــتركة،
وتبادل لآلراء».
وأضافــت أن اجلانبــن اتفقا على
إجراء محادثات في شأن قمة ثانية
محتملة ،في أقــرب وقت .وتابعت
الوكالة أن «كيم قــ ّوم إيجاباً ،مع
بومبيو ،الوضع املتط ّور في شــبه
اجلزيرة ،وشــرح في شكل مفصل
اقتراحات تسوية ملف نزع السالح
تهم اجلانبني،
النووي واألمور التــي ّ

وتبادل معه آراء بنّاءة».
ونقلت الوكالــة عن كيم ترجيحه
أن يتطــ ّور احلوار بــن البلدين في
شــكل إيجابي «على أساس الثقة
العميقة بــن زعيمــي البلدين».
وشــكر ترامــب لبذلــه جهــودا ً
مخلصة لتنفيذ اتفاق أبرماه خالل
قمتهما التاريخية في سنغافورة،
في حزيران املاضي.
وكتب ترامب على «تويتر» أن بومبيو
وكيم عقدا «لقا ًء جيداً» ،مضيفاً:
«أتطلع للقاء الزعيم كيم مجدداً،
في املستقبل القريب».
وأعلــن بومبيو أن كيــم «قال إنه
مستعد للســماح لـ (املفتشني)
بزيــارة» منشــأة «بونغــي-ري»،
للتحقــق من تفكيكهــا ،علما ً أن
وكالة األنباء الكورية الشمالية لم
تشر إلى هذه املســألة .ون ّبه الوزير
األميركي إلى أن نزع السالح النووي
في كوريا الشمالية «عملية بعيدة
تقدم
املدى» ،مســتدركا ً بـ «حتقيق ّ
كبير» .وأضــاف أن البلدين «قريبان
جداً» من حتديــد موعد لقمة ثانية
جتمع ترامب بكيم.

فيما تستعد إيران لحزمة ثانية من العقوبات فرضتها إدارة ترامب

عشرات المدن اإليرانية تشهد إضرابا جديدا احتجاجًا على الفقر واألزمة االقتصادية
متابعة ـ الصباح الجديد:
شــهدت عشــرات املدن اإليرانية منذ
أمس االول االثنني ،اســتجابة واسعة
لدعــوة إلى إضــراب عــام ،احتجاجا ً
علــى تدهــور الوضع املعيشــي في
البالد .في الوقت ذاتــه ،طلب الرئيس
الســابق محمــود أحمدي جنــاد إذنا ً
لتنظيــم تظاهــرة ،احتجاجــا ً على
الوضع االقتصــادي ،فيما ل ّوح القضاء
مبحاكمته.
وأغلقت محال جتارية أبوابها أمس االول
االثنني فــي  42مدينــة ،بينها طهران
وأصفهــان وتبريز ورشــت ومشــهد
وزجنــان وســنندج وزاهــدان ومريوان
وكرمنشاه وإيرانشــهر وآراك .كذلك
أغلق ســوق الذهب في العاصمة .أتى
ذلك اســتجابة لدعوة في هذا الصدد،
احتجاجا ً على الفقر والبطالة والركود
االقتصادي وتدهور الوضع املعيشي في
إيران.
ّ
يشــكل حتديا ً
تزامن هذا التح ّرك الذي
للنظام ،مع استمرار مرحلة ثانية من

إضراب عن العمل ينظمه منذ أكثر من
أسبوعني ،آالف من سائقي الشاحنات،
طاول  310مدن ،احتجاجا ً على ظروف
عملهم ،مبا فيها تدني رواتبهم وارتفاع
أسعار قطع الغيار.
وأفــادت معلومــات بأن الســلطات
اعتقلــت  244شــخصا ً فــي ملــف
إضراب الســائقني ،علمــا ً أن القضاء
هدد بإعدامهم ،بتهمة اإلخالل باألمن
وتعطيل نظام النقل.
وفي قزوين شــمال غربــي إيران ،طلب
املدعي العــام اإلعدام لـ  17ســائقا ً
مضربني عن العمل.
يأتي ذلك فيما تســتعد إيــران حلزمة
ثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،تطاول
القطا َعني النفطــي واملصرفي ،ويبدأ
تطبيقها مطلع تشرين الثاني املقبل،
بعد حزمة أولى ُط ِبقت في آباملاضي.
وجه جناد رســالة مفتوحة
إلى ذلــكّ ،
إلى وزير الداخليــة اإليراني عبدالرضا
رحماني فضلي ،تطلــب إذنا ً لتنظيم
جتمع في طهران ،في  21الشهر اجلاري،
ّ
احتجاجــا ً على الوضــع االقتصادي و

«تدخل» بريطانيا في شؤون إيران ،علما ً
أن الوزارة كانت رفضت طلبات سابقة
مشابهة.
ووَرَدَ فــي الرســالة أن التظاهــرة
ّ
ســتركز على «االحتجاج على الوضع
االقتصــادي املتعثر في إيــران ،وقرارات
معيبــة ،وضعــف واضح فــي اإلدارة،
وأخطــاء متكررة في وضع سياســات
بعيدة املدى ،خصوصــا ً في االقتصاد،
والر ّد على ممارسات أميركا وتهديداتها
إليران ،وعقوباتها الوحشية».
ســتندد أيضا ً بـ
وأضافت أن التظاهرة
ّ
املدمــر» للمملكة املتحدة في
«الدور
ّ
إيران ،و «تدخلها العلني والســري في
شــؤونها الداخلية ،وكشف خداعها
األمة اإليرانية».
ضد ّ
وكان معســكر الرئيس السابق اتهم
لندن بتوجيه القضــاء اإليراني ،ونظم
تظاهرة أمــام الســفارة البريطانية
في طهــران ،أحرق خاللها إســفنديار
رحيم مشــائي ،املدير السابق ملكتب
جنــاد ،نص حكم بإدانــة حميد بقائي،
وهــو نائب ســابق لنجــاد .واعتقلت
الســلطات مشــائي ،وأصدر القضاء

حكما ً بســجنه ،إضافة إلى مساعد
آخر للرئيس الســابق ،هــو علي أكبر
جوانفكر ،في اتهامات بفســاد ودعاية
ضد النظام.
ووجــه جناد رســالة إلى املرشــد علي
ّ
خامنئي ،فــي أيلول املاضــي ،يطالب
فيها بإطالق مساعديه ،مهاجما ً رئيس
القضاء صادق الريجاني.
وجه اتهامات إلى جناد،
يُذكر أن القضاء ّ
وسئل الناطق
بعد.
لكنه لم يحاكمه
ُ
باســم القضاء غالم حسني محسني
إيجئي عن التأخير في مقاضاة الرئيس
الســابق ،فأجاب« :صحيح أن القضاء
يتســاهل مع أفراد ،ألســباب أو أخرى،
ولكن كونوا على يقني بأنه ســيتخذ
إجراءات حاسمة ،عاجالً أم آجالً ،إزاء أي
شخص يرتكب جرمية».
على صعيد آخر ،أعلن الناطق باســم
مجلس صيانة الدســتور عباس علي
كدخدائــي أن اجمللس ســيدرس «وفق
املعاييــر الدســتورية والشــرعية»،
مشــروع قانون أق ّره مجلس الشــورى
تنضــم إيــران مبوجبه إلى
(البرملــان)،
ّ
معاهدة دولية ملكافحة متويل اإلرهاب.
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ينتج  100مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز الخام

تراجع مبيعات

المركزي العراقي
بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعــت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من
العملــة األجنبية ،أمــس الثالثاء ،إلــى 136.65
مليون دوالر ،فــي مقابل مبيعات قيمتها 148.54
مليون دوالر مبزاد يــوم االثنني ،بنحو  11.89مليون
دوالر.
وأوضح املركــزي ،في بيان ،أن ســعر الصرف بلغ
 1190دينارا ً لكل دوالر ،في املزاد املنعقد مبشاركة
 33مصرفاً ،وشركة واحدة فقط للتحويل املالي.
ونــوه البنك بأن تلــك املبيعات هــي نتائج مزاد
(اليوم) األربعاء  ،موضحا ً أن إجمالي البيع الكلي
بلغ  166.075مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف
في اخلــارج  135.205مليون دوالر ،فــي حني ُقدر
إجمالي النقد املبيع بنحو  30.87مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في البيــان ،أن بيع املبالغ احملولة
حلســابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190
دينــارا ً لــكل دوالر ،أما البيع النقدي فســيكون
بالسعر نفسه.

«األوراق المالية»

يتداول 922مليون سهم
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لــأوراق املالية
تعامــات ،أمــس الثالثــاء ،متراجعــا ً  ،0.59%عند
مستوى  504.72نقطة ،خاسرا ً  3.02نقطة ،مقارنة
مبستويات باجللســة املاضية ،لكن حجم التداوالت
ارتفع إلى  922.68مليون سهم.
وتأثر أداء السوق ،بتراجع  7أسهم ،تقدمها الكندي
النتاج اللقاحــات بنســبة  ،8.75%ومصرف بغداد
 ،5.41%وفندق الســدير  ،4.35%وبغداد للمشروبات
الغازية .3.12%
في املقابل ارتفع  6أســهم ،تصدرها انتاج وتسويق
اللحوم بنســبة  ،8.24%واالســتثمارات السياحية
 ،7.69%واملعمورة العقارية .3.61%
وارتفع حجــم التداوالت أمس إلــى  922.68مليون
ســهم ،في مقابل  445.817مليون سهم باجللسة
املاضيــة ،كمــا زادت قيمة التــداوالت إلى 529.49
مليــون دينــار ،في مقابــل  195.912مليــون دينار
باجللسة السابقة.

اليورو قرب أقل سعر
في  7أسابيع

لندن ـ رويترز:
قبع اليورو قرب أدنى مســتوى في ســبعة أسابيع
أمس الثالثاء في الوقت الذي اســتمرت فيه اخملاوف
بشــأن اخلالف الدائر في االحتاد األوروبي إزاء ميزانية
إيطاليا .ومييل اليورو إلى عدم االســتجابة لقفزات
عوائد الســندات اإليطالية التي أطلقتها تطورات
اخلــاف ،في حني يرى املســتثمرون أن خطط إنفاق
روما لن تؤثر على السياسة النقدية للبنك املركزي
األوروبي .لكن خطر املواجهة بجانب ضعف أسواق
األســهم عامليا دفع املتعاملني الذيــن راهنوا على
انتعاش اليورو في الربع األخير من العام إلى التخلي
عن العملــة املوحدة .وتراجع اليــورو  0.2باملئة إلى
 1.1465دوالر ،مقتربا من أدنى مســتوى في سبعة
أسابيع  1.146الذي بلغه خالل اجللسة السابقة.
وارتفــع اليورو في مقابل الفرنك السويســري 0.1
باملئة إلى  1.1414فرنك.
وفي مقابل ســلة من العمالت املنافسة ،زاد مؤشر
الدوالر  0.2باملئــة إلى  ،95.933ليقتــرب من أعلى
مســتوى في ســبعة أســابيع  96.127الذي بلغه
األسبوع املاضي.

«النفط» تؤهل حقل عجيل بطاقة  7آالف برميل يوميًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي،
أمس الثالثاء ،اســتئناف إنتاج
النفــط فــي حقــل «عجيل»
مبحافظــة صالح الديــن ،بعد
إنهاء املرحلــة األولى من إعادة
تأهيله ،فــي وقــت ينتج فيه
احلقل  100مليون قدم مكعب
قياسي يوميا ً من الغاز اخلام.
وأوضــح اللعيبي فــي بيان ،أن
«إنتاج احلقل يبلغ حاليا ً  7آالف
برميل يومياً ،على أن يصل إلى
 17ألف برميل يومياً ،قبل نهاية
العام اجلاري».
واســتعادت القوات العراقية،
السيطرة على حقل «عجيل»
النفطــي ،فــي آذار  ،2015بعد
نحو عام من ســيطرة تنظيم
داعش عليه.
وحلقت أضرار جسيمة مبنشآت
احلقــل جراء احلــرب ،فضال ً عن
إشعال «داعش» النيران ببعض
اآلبار أثناء انســحاب مسلحيه
من املنطقة.
وكان احلقــل ينتج نحو  35ألف
برميل يومياً ،قبل توقف اإلنتاج
في  ،2014وأعلنت وزارة النفط
في آذار املاضي ،متكنها من إعادة
تأهيل منظومة استثمار وإنتاج
الغــاز اخلام في احلقــل بطاقة
 100مليون قدم مكعب قياسي
يومياً.
وتعمــل مــاكات وزارة النفط
على إعادة تأهيل عشــرات من
البنى التحتية اخلاصة بالنفط
والغاز شمالي وغربي البالد.
وفي الكثير مــن األحيان ،عمد
مســلحو التنظيــم لتلغيم

كان الحقل ينتج نحو
 35ألف برميل يومي ًا،
قبل توقف اإلنتاج
في  ،2014وأعلنت
وزارة النفط في آذار
الماضي ،تمكنها من
إعادة تأهيل منظومة
استثمار وإنتاج الغاز
الخام في الحقل
بطاقة  100مليون
قدم مكعب قياسي
يومي ًا

أحد احلقول النفطية

املنشآت احليوية وتفجيرها قبل
انســحابهم منها مما أحلق بها
أضرار جسيمة.
وينتج العراق نحــو  4.5ماليني
برميل يوميا ً مــن النفط اخلام،
وهــو ثاني أكبر مصــدر للخام
في منظمة «أوبك» مبعدل يبلغ
نحو  3.5ماليني برميل يومياً.
عاملياً ،ارتفعت أســعار النفط
أمس الثالثاء بفعل أدلة متزايدة
على تراجع صــادرات اخلام من
إيران ،ثالث أكبر منتج في أوبك،

قبيل فرض عقوبــات أميركية
جديدة وغلــق جزئي في خليج
املكســيكي بســبب اإلعصار
مايكل.
وقفز خام القياس العاملي برنت
 1.13دوالر إلــى  85.04دوالر
للبرميــل ثم قلص مكاســبه
مســجال  84.71دوالر بزيادة 80
ســنتا .وكان برنت سجل أعلى
مســتوى في أربع سنوات عند
 86.74دوالر األســبوع املاضــي
لكنه نزل إلــى  82.66دوالر يوم

انطالق المعرض الزراعي الغذائي
العراقي بمشاركة  10دول

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت وزارة التجــارة ،أمس
الثالثاء ،عـــن انطــاق املعرض
الزراعــي الغذائــي العراقــي
مبشاركـــة  10دول وأكثـر مـن
 45شركـة علـى أرض مـعرض
بغداد الدولي.
وقــال مديــر املعــارض عادل
خضيـــر املســعودي في بيان
صحافــي ،إن "معــرض بغداد
الدولي احتضن املعرض الزراعي
الغذائــي العراقــي للزراعــة
واالغذيــة وتقنيــات والتعبئة
والتغليف مبشاركة اكثر من 45
شركة متخصصة من  10دول
الذي نظمته شــركة اجملموعة

العامليـــة خلدمــات تنظيــم
املعارض واملؤمترات ( )IFPويستمر
لغاية احلادي عشـر مـن شهـر
تشريـن األول احلالـي".
وأضـــاف املسعـــودي ،أن
"املعـــرض أقيم برعايــة وزارة
الزراعــة وشــهد مشــاركة
العديــد من الشــركات احمللية
والدولية املتخصصة في مجال
الزراعــة واألغذية والتعبئـــة
والتغليـف".
مبينــا ً أن "املعــرض يعد من
أهــم التجمعــات الدوليــة
التي يشــهدها قطاع الزراعة
واألغذيــة فــي العــراق والذي
يهــدف إلــى دعــم القطــاع

الزراعي واالطالع على التقنيات
احلديثة فــي مجــال التعبئة
والتغليــف واألغذية إضافـــة
لكونــه فرصة الستقطـــاب
املشاريـع االستثمارية في هذه
املـجاالت".
ويستعد معرض بغداد الدولي
الستقبـــال العديد من الدول
والشــركات بدايــة تشــرين
الثانــي مـــن العــام احلالــي
 2018ضمن دورتـــه  45والتـي
تتضمــن قطاعــات عديـــدة
منهـا الزراعيـــة والصناعـية
والنفطـــية والتكنولوجيـــة
وغيرهـــا مـــن القطاعـــات
األخـرى.

االثنني.
وارتفع اخلام األميركي اخلفيف
 50سنتا إلى  74.79دوالر.
وقال كارســن مينكه محلل
أســواق الســلع األوليــة في
جوليوس باير ”األجواء في سوق
النفط حتبذ الصعود على نحو
اســتثنائي ،في ظــل مخاوف
متناميــة مــن أن املطالبــات
األميركية حلظر النفط اإليراني
قد تتســبب في نقــص كبير
باملعروض“.

وتراجعت صــادرات إيــران من
اخلــام أكثر في األســبوع األول
من تشــرين األول وفقا لبيانات
الناقالت ومصــدر بالقطاع مع
بحث املشترين عن بدائل قبيل
بدء سريان العقوبات األميركية
في الرابع من تشرين الثاني.
فقد صــدرت إيــران  1.1مليون
برميــل يوميا من اخلام في فترة
األيام الســبعة تلك حســبما
أظهرتــه بيانــات رفينيتيــف
أيكون .وقــال مصدر بالصناعة

يرصد أيضا حركة الصادرات إن
شحنات تشــرين األول أقل من
مليون برميل يوميا حتى اآلن.
باملقارنة كانت الشــحنات 2.5
مليون برميــل يوميا على األقل
في نيســان قبل أن يســحب
الرئيس دونالد ترامــب في أيار
الواليات املتحدة من اتفاق 2015
النــووي مع إيــران ويعيد فرض
عقوبات .ويقل املستوى األحدث
أيضا عن شحنات أيلول البالغة
 1.6مليون برميل يوميا.

بعد موجة بيع كثيفة ..استقرار
األسهم األوروبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت األسهم األوروبية في
التعامــات الصباحيــة أمس
الثالثاء مع متاســك األســهم
الصينية بعد موجة بيع كثيفة
وانحســار اخملاوف على ما يبدو
من مواجهة بني روما وبروكسل
بسبـــب خطـــط إنفـــاق
إيطاليـا.
وبحلول الساعة  0719بتوقيت
جرينتش ،زاد املؤشــر ستوكس
 600األوروبــي  0.05باملئــة،
ليتجــاوز قليال أدنى مســتوى
إغالق له في ســتة أشهر الذي
بلغه يوم االثنني ،مدفوعا بقوة
أسهم شــركات النفط بدعم

من ارتفاع أســعار اخلام وصعود
أســهم القطــاع املصرفــي
بفضل ارتفاع عوائد الســندات
العامليـة.
واستقر املؤشران داكس األملاني
وفايننشال تاميز  100البريطاني.
وصعد مؤشــر قطــاع النفط
والغاز  1.1باملئة وارتفع مؤشــر
قطاع املــوارد األساســية 1.3
باملئة مع ارتفاع أســعار املعادن
واخلام.
وارتفع مؤشــر قطــاع البنوك
 0.5باملئــة وقــادت املكاســب
البنوك اإليطاليــة التي ارتفع
مؤشــرها واحــدا باملئــة بعد
تقرير بأن احلكومــة اإليطالية

تخطط إلجراء لقاءات ترويجية
مع املســتثمرين لدعم ســوق
السندات.
وزاد ســهم كومرتــس بنــك
األملانـــي  2.8باملئة بعدما رفع
جيه.بــي مورجــان تصنيــف
السهم إلى توصية بزيادة الوزن
النسبي.
وصعد ســهم مجموعة آر.بي.
ســي  4.6باملئة بعدما أعطت
شــركة صناعــة العبــوات
البالستيكية شركتي استثمار
مباشـــر تدرســـان تقـــدمي
عـــروض استحـواذ متنافسـة
مزيـــدا من الوقـــت لتقـدمي
عـروض.

ّ
خفضها للنمو العالمي

النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد
العراق  % 6.5في 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن
يحافــظ اقتصاد العــراق على معدل
النمو السنوي له البالغ  2.2%خالل 5
سنوات مقبلة تنتهي في عام .2023
وأوضح تقرير الصندوق األخير بشــأن
آفاق النمــو االقتصــادي العاملي ،أن
معدل النمو بالنــاجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي لالقتصــاد العراقي بنهاية
العام اجلاري مــن املتوقع أن يصل إلى
.1.5%
كما رجــح أن يصــل معــدل النمو
االقتصادي إلى  6.5%في .2019
في حــن رجح الصندوق أن يســتقر
معدل التضخم بالدولة عند  2.2%في
العام اجلاري والعام املقبل.
وخفــض الصنــدوق ،أمــس الثالثاء،
توقعاتــه للنمو االقتصــادي العاملي
فــي  2018و 2019قائــا إن التوترات
التجارية بني الواليات املتحدة والصني
تؤثر سلبا وإن األسواق الناشئة تعاني
في ظــل أوضاع ماليــة أكثر صعوبة
ونزوح لرؤوس األموال.
وتظهــر التوقعــات اجلديــدة ،التي
أُعلنت في منتجع بالي اإلندونيســي
إذ يعقد صندوق النقد والبنك الدولي
اجتماعاتهمــا الســنوية ،أن موجة
النمو القويــة التي غذتها إلى حد ما
التخفيضــات الضريبيــة األميركية
وزيادة الطلب علــى الواردات قد بدأت
تضعف.
وقــال صنــدوق النقــد فــي حتديث
لتوقعاتــه االقتصاديــة العاملية إنه
يتوقع اآلن منوا عامليــا يبلغ  3.7باملئة
في كل من  2018و 2019ليتراجع عن

توقعاته في متوز بأن تكون نسبة النمو
العاملي  3.9باملئة لكل من العامني.
ويرجع هــذا اخلفض إلــى مجموعة
من العوامــل من بينها تبادل الواليات
املتحدة والصني فرض رسوم جمركية
على الواردات وتراجع أداء دول منطقة
اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار
الفائــدة التــي تضغــط على بعض
األســواق الناشــئة مع نــزوح رؤوس
األمــوال وال ســيما فــي األرجنتني
والبرازيــل وتركيــا وجنــوب أفريقيا
وإندونيسيا واملكسيك.
ومع بدء ظهــور معظم عواقب حرب
الرســوم بني الصني والواليات املتحدة
العام املقبل ،خفض صنــدوق النقد
توقعاته للنمو فــي الواليات املتحدة
في  2019من  2.7باملئة إلى  2.5باملئة
في الوقت الــذي خفض فيه توقعاته

للنمــو في الصني فــي  2019من 6.4
باملئة إلــى  6.2باملئة .وأبقى الصندوق
على توقعاته للنمو في  2018للدولتني
من دون تغيير عند  2.9باملئة للواليات
املتحدة و 6.6باملئة للصني.
وقال موريس أوبســتفيلد كبير خبراء
االقتصاد لدى صندوق النقد إنه ليس
قلقا من قــدرة احلكومــة الصينية
الدفاع عــن عملتها لكنه أبلغ مؤمترا
صحفيــا أن بكني ســتواجه ”ضرورة
املوازنــة“ بني حتركاتهــا لدعم النمو
وضمان االستقرار املالي.
وقــال :إذا توصلت الصــن والواليات
املتحــدة إلــى تســوية خلالفاتهما
التجاريــة فإن ذلك ســيعطي دفعة
”صعودية كبيرة للتوقعات“ .
وخفض الصنــدوق توقعاتــه للنمو
في منطقة اليــورو في  2018من 2.2

في املئة إلــى اثنني في املئة مع تضرر
أملانيا بشكل خاص بسبب تراجع في
طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
ومــن املتوقــع أن تســجل البرازيل
انخفاضا في منو الناجت احمللي اإلجمالي
مبقدار  0.4نقطة مئوية إلى  1.4باملئة
في  2018في الوقت الذي يتسبب فيه
إضراب سائقي الشــاحنات في حالة
شلل القتصاد البالد.
وقــال صنــدوق النقد إن إيــران ،التي
تواجــه جولة جديدة مــن العقوبات
األميركية الشــهر املقبل ،شــهدت
خفضا لتوقعات النمو.
وكان أداء بعض الدول الغنية بالطاقة
في األسواق الناشــئة أفضل بسبب
ارتفاع أسعار النفط ،لترتفع توقعات
النمو للسعودية وروسيا.

اعالن
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محمد زكي إبراهيم

ثقافة

دراسة

أرخنة األماكن ..استكشاف مدينة

قراءة في رواية ( ّ
حمام اليهودي ) للروائي عالء مشذوب

عبد السادة البصري

الفن السابع
ال أظن أن هذا العصر يشــجع على صناعة سينما
جديــدة ،كتلــك التي عرفهــا العالم فــي القرن
العشــرين .وال أظن أن بإمكان بلــد لم يعرف هذه
احلرفة من قبل ،إال بشــكل محدود مثل العراق ،أن
يشــرع في إنتاجها اآلن ،حتى لو توفرت له األموال
والتقنيــات ،وكان لديه ممثلــون ومخرجون وفنيون
عاطلون عن العمل.
لقد انقضى عصر السينما ،وإن لم تنقض تأثيراته
في نفــوس وعقول أجيــال كثيرة مــازال بعضها
حاضراً .فقــد كانت أفالمه حتمــل أكثر من هدف،
ليس أقلها تغيير قناعات املشاهد ،وإيصال رسائل
إليه ،بشكل سريع وناعم.
وإذا كانت السينما توشك على األفول ،فإن الوريث
الشــرعي لها هي الدرامــا التلفزيونية .ثمة فوارق
عديدة بني االثنتني ،لكنها بفضل التقنيات احلديثة
تضاءلت كثيراً .ولم تعد املزايا التي متلكها السينما
من ناحية التصوير ،واملكان ،واإلخراج ،قائمة اآلن .إال
أن العناصر األساسية في العمل التلفزيوني ،مثل
كثافة احلوار ،وقلة املرئيات ،وتعدد أشــكال السرد،
ماتزال تلعب دورا ً مهما ً حتى اآلن.
وبشــكل عام فإن صناعة السينما كانت تدعي أن
مهمتها هي التسلية ،وإمتاع املشاهد ،وال شأن لها
بالقضايا الفكرية التي تشغل العالم .فاألشخاص
الذين يعملون في إنتاج األفالم ال يعنيهم هذا األمر
إال بقدر ما يســهم في جودة العمل ،وحتقيق أعلى
معدالت النجاح .بيد أن من الواضح أن هذه األفالم
تقوم باإليحاء بسلســلة من املفاهيم االجتماعية
التي ترسلها كمسلمات ،رغم احتدام اجلدل حولها
في أماكن أخــرى ،مثل العري ،والعنــف ،واجلرمية،
واحلــرب ،واأليديولوجيــا ،التي قدمتهــا في القرن
املاضي ،وقامت بالتبشير بها ،والتطبيل لها ،طول
ذلك الوقت.
رمبا يكون فشل العراق في إنتاج السينما على مدى
عقود طويلة ،رغم إقبال العراقيني الشديد على دور
العــرض آنذاك ،يعود إلى أنهم لــم يكونوا في يوم
من األيام ميالني لترويج مثل هذه القيم ،وال راغبني
في إعادة إنتاجها فــي بلدانهم .فبقيت عروضهم
تدور حول مسائل اجتماعية جادة ،خالية من املتعة
واإلبهار ،لم تســتهو الناس في الداخل ،فضالً عن
اخلارج .وكان ميكن لهــا أن تتطور لو أنها اقتحمت
هذه امليادين ،وخلطــت بينها وبني الواقع ،وقدمتها
بشكل يالئم أمزجة الشارع.
وألن السينما هي عمل جتاري يعتمد بالدرجة األولى
على شباك التذاكر ،فقد بقي اإلنتاج العراقي قاصرا ً
عن التحول إلى سلعة نافقة .وتضاءل مبرور الوقت
حتى اختفى من الســاحة متاماً .وحتى صودرت دور
العرض لصالح أعمال جتارية أخرى.
رمبا ماتزال الدرامــا العراقية بحاجــة إلى أن تعي
هــذا الدرس ،وتســتفيد منه ،في ما إذا ســمحت
الظروف لهــا بالعودة من جديد .ومثــل هذا األمر
يعتمد بشكل أســاس على جهود إعادة االستقرار
التي يحاول العراقيون بشــتى الوسائل دعمها في
البالد ،واالستعداد ملواجهة املستقبل بشكل أكثر
عقالنية وانفتاحاً.

( َم ْن يؤرخ لآلخر ؟ املــكان هو الذي يؤرخ
لإلنسان  ،أم اإلنسان هو َم ْن يؤرخ للمكان
) ص219
تســاؤل يدور في مخيلــة كل واحد منّا
ســاعة دخوله مكانا ً ألول مــ ّرة  ،وبعد
اكتشــافه لكل دقائق وزوايــا املكان من
خالل ناسه وما فيه من آثار وأثاث وكائنات
أخرى  ،وحلظات حت ّوله عبر متغيرات الزمن
يكون قد وصل إلى جواب
شاف لتساؤله
ٍ
طبعا !!
املكان بناسه وما يعيش فيه إضافة إلى
ما فيه من جمادات ومــا تطرأ عليه من
تغيرات  ،،هذه بديهيــة يعرفها اجلميع ،
لكن هناك من يغفــل عنها  ،وآخرون لن
متر فــي مخيلتهم أبدا ً لعدم اهتمامهم
بها !!
وكما للمكان ناســه  ،للناس صفاتهم
أيضــا  ،هناك آراء وحكايــات ومعتقدات
وسبل عيش البد أن يعرفها كل من يريد
معرفة املكان ذاته  ،وان يعيشــها حلظة
بلحظة !!
هذا ما عمل عليه الروائي ( عالء مشذوب
) حينمــا أخذنــا معه برحلــة امتدت
لســنوات من عمر مدينة فتية يقطنها
اآلالف من البشــر اخملتلفني بكل شيء (
القومية  ،اللغة  ،الدين  ،العمل  ،السكن
 ،طريقــة العيش  ،،وغيرهــا ) وذلك من
خالل اقتفائه أثــر رجل يهودي جاء إليها
مهاجرا ً ــ يعقوب شكر اهلل ــ وحكاية
هجرته من بغــداد إلى كربــاء ــ وهنا
يجعلنا املؤلف أمام خيط سنكتشــف
بعد ذلك انه يــؤرخ لبداية تكوين مدينة
كربالء احلديثة !!
رجــل يهــودي يهاجر من مدينــة بغداد
ليبتعد عن الهموم واملشاكل التي بدأت
تظهر على الســطح إلجبار اليهود على
الهجرة إلى فلسطني بعد احتالل العراق
وإعطــاء ( بلفور ــ وزير خارجية بريطانيا
) وعده لليهود أن يكون وطنهم القومي
( فلســطني ) ،وتأكيد هــذا الرجل على
أهمية بقائه في العراق ألنه موطن اآلباء
واألجداد كما يقول دائمــا ً  ،،حيث أخذ (
يعقوب شكر اهلل بســرد حكايته التي
كانــت عنوانا ً جانبيــا ً للرواية ــ حكاية
رجل اسمه يعقوب شكر اهلل ــ ص،،) 5
من هذا العنــوان نعرف أن الروائي أعطى
مهمة البوح لبطله  ،مبعنى وضع أمامنا
صورة ( الراوي العليــم ) كي يأخذ بزمام
األمور شيئا فشيئا  ،لكنه منحنا مفتاح
روايته لنكون على بينة بأنه يؤرخ حكاية
مدينــة  ،من خــال ما ســيرد فيها من
أماكن حديثة النشأة ــ وقد أوقع نفسه
فــي خطأ اإلفصاح عن مكنون روايته  ،أو
يريد أن يقول لنا بأنها حقيقية من خالل
أرخنة األماكن واألحداث ــ :ــ
( هذه الرواية حتكي قصة اليهودي يعقوب

شــكر اهلل دانيــال وعائلتــه ،وهو الذي
فضل الهجرة إلى متصرفية كربالء بدل
ّ
إسرائيل أو أية دولة أوربية  ،بدأت أحداث
احلكاية في نهاية عام  1918وانتهت بعد
أكثر من عقدين !!) ص. 9
من هذا املدخل نستشــف انــه يريد أن
يناقش مســألة األقليــات الدينية في
العراق  ،وحتديدا ً قضية تهجير اليهود في
أوائل القرن املاضي ( أسبابها  ،وأحداثها
 ،ومالها ومــا عليها ) إضافة إلى تأكيده
على أن اليهود جــزء ال يتجزأ من تكوين
الشــعب العراقي من خالل مكابداتهم
ومعاناتهــم ورفض بعضهــم الهجرة
خارج العراق!!
بعد إيضاحه هذا يبدأ بتقســيم حكاية
يعقوب ( الرواية ) إلى ثالثة أقســام لكل
قســم أبواب نلجها كــي نعرف ما جرى
ويجري عليه  ،إضافة ملا يتغير في املكان
بنا ًء وعمرانا ً وأناسا ً  ،،واملكان هنا ( كربالء
) وهناك ( بغداد ) حيث رحلة بطل روايتنا
هذه وتقلبه بني هذا وذاك  ،،في القســم
األول يبدأ بالولوج إلــى املدينة ومعرفة
زواياها شيئا فشــيئا ابتدا ًء من ( داخل
كربالء بني األقمشة والصاغة ثم العودة
الى بغداد ــ الشــورجة واليهود ) ليعود
إلــى كربالء ( طقــوس محــرم وصفر )
واالســتقرار النهائي عند ( شراء البيت )
وقبل هذه األبواب كان هناك باب رئيسي
يفتتح بــه الرواية ــ احلكاية ( أســباب
الهجرة ) والتي يوجزها بــ :ــ
( تذكرت تقريــب البريطانيــن لليهود
ألنهم من ملتهم ) ص11
( بل إن إطالق وعد بلفور السيئ الصيت
جعل الشــعور القومي لــدى العراقيني
يتنامى كما أشاع ذلك بعض اليهود بني
أبناء اليهود ) ص11
( هنــاك ســبب اقتصــادي إضافة إلى
األسباب السياسية والنفسية التي أدت
إلى هجرتي إلى متصرفية كربالء بدال عن
الهجرة إلى فلسطني ) ص. 11
في هــذه الصفحة والتــي تليها يؤكد
الراوي العليم ( يعقوب ) انتماءه احلقيقي
للعــراق قلبــا وقالبــا دون أي انتماءات
أخرى  ،وهذا ما اشــتغل عليه املؤلف من
خالل ســعيه املستمر وراء األحداث التي
جــرت وتوثيقها  ،حيث يؤكــد أن هناك
مؤامــرة حيكت لتهجير اليهود قســرا ً
إلى فلسطني اشتركت فيها العصابات
الصهيونية مع بعــض القوميني العرب
والتي أدت إلى خلو البلد من اليهود إحدى
أهم طوائفه األصلية التي اســتوطنته
منذ آالف الســنني ــ هنــا تظهر جرأة
املؤلــف في طرحه الواقعــي لإلحداث ،
والتي اشــتغل عليها ــ اقصد اجلرأة ــ
اغلب الروائيــن العراقيني بعد أن رفعت
يد الرقيب الثقيلة الوطأة عن كتاباتهم ،
حيث يقول الروائي ( وارد بدر السالم ) في
تقدميه للطبعة الثانية :ــ
حمام اليهودي من أرضية
( تنطلق رواية ّ
األقليات الدينية في العراق التي توجهت

غالف الرواية
إليهــا معظــم روايات ما بعــد ) 2003
ص315
بعــد ذلك يأخــذ بالدخول فــي
خضم
ّ
احلكايــة واســتقرار يعقــوب نفســيا
ومكانيــا عبر إنشــائه للحمــام وآلية
االشتغال عليه مكانيا وما أثر في سيرته
اثر عزوف البعض عن االغتسال فيه  ،ثم
فتحه لدكان الصياغة ( عمله األساس )
والتقائه بنــاس املدينة  ،بل اندماجه في
مجتمعهــا  ،وحضور جلســاتها  ،مثل
االســتماع إلى ( القصخون ) في املقهى
ومــا دار مــن حديث حول تأريــخ كربالء
ـــ هنا جند الكاتب يؤكد استكشــافه
للمدينة والبحث في كل التفاصيل من
خالل حديث بطله عنها :ــ
( أخذت املدينة تتوســع عمرانيا بشكل
دائري حول املرقدين  ،وبدأت النشــاطات
تنمو فيها كبناء اخلانات واألسواق  ،وازداد
التبــادل التجاري ما بني املدينة وأطرافها
 ،وتطــورت الصناعات احلرفيــة  ،كونها
مقصــدا آلالف الزائرين من املدن اخملتلفة
) ص 169
ويؤكد ذلك بقوله أيضا :ــ

اصدارات

مجموعة قصصية جديدة عن منشورات اتحاد األدباء
عن منشــورات االحتاد العام
لألدباء والكتاب فــي العراق،
صدرت اجملموعــة القصصية
اجلديدة واملعنونة (خيبســتا)
 ..احتــوت اجملموعــة على 17
قصة قصيرة كتبت بني عامي
 .. 2018 - 1999قــال عنهــا
الدكتور فاضل عبود التميمي
الذي وشــح اجملموعــة بهذه

ترجمات

الكلمــات " قرأت مخطوطة
القــاص حســن البعقوبي
(خيبســتا) فوجدتها صاحلة
للنشر استنادا الى :
• مــا فيها مــن مفارقات في
العنوان واملــن حتاكم الواقع
برؤى السرد التي تنظم عالقة
االنسان بالوجود .
• انتهاج القصص لنمط من

الكتابة الســرد ّية التي حتاول
أن ُتضــر القاص أو القصص
في املنت  ،فهي جتريب لشكل
جديد من أشكال الكتابة التي
تغادر املألوف نحو فنية جديدة
قبــل بهــا القــاص املعاصر
بعد ان تشــ ّربت في كتاباته
جتارب غربية رائدة ليقبل بها
املتلقي املعاصر بوصفها منطا

من التحديــث البنائي اخلاص
بالقصة احلديثة .
• محتوى القصص وأشكالها
الذي يعطي فكرة عن انتماء
القاص الى احلياة ونبذه أنواع
الظلم ومكاره احلياة ".
اجملموعــة راجعهــا لغويــا
الشــاعر اجلميــل منــدوب
العبيدي.

( كنت أخرج أوراقي وأدون سيرتي وقصة
رحلتي منذ اللحظات األولى التي فكرت
فيها بالهجرة مــن بغداد إلى كربالء وما
جرى طيلة هذه الفترة ) ص176
من هذه الفقــرة بالذات نستشــف أن
املؤلــف ( عالء مشــذوب ) كان مصمما
على ان تأخذ حكايتــه منحى املذكرات
اليوميــة لتكــون واقعية متامــا  ،حيث
الغرض الرئيسي من كتابتها هو ( أرخنة
أماكن املدينة ) وال ميكن االرخنة إالّ بتوثيق
األحداث بشــكل واقعي جدا  ،حيث جند
بطله ( يعقوب ) أو راويه العليم يقول :ــ
( برغبة امللهوف بدأت أجمع كل شــيء
يخص املتصرفية ) ص177
وكذلك يؤكد بقوله :ــ
( اشــتريت كثيرا من الكتب التي كتبها
أهــل املدينــة  ،واهــل العــراق وبعض
املستشــرقني  ،كما كنت التقي ببعض
كبار السن وأسألهم عن كل ما هو قدمي
فيها  ،عن عاداتهــا وتقاليدها وأفراحها
وأحزانها والساسة واليرمازية واللوطيني
والقحــاب والقواديــن والقــوادات  ،عن
األكالت الشــعبية  ،واألزيــاء واملالبس ،

والكليدارية والســادة وأنســابهم  ،عن
قصص العشــق والعشــابة واألمراض
التي أصابت املدينة  ،عن احلوزات العلمية
ورجالها  ،عن امللــل والنحل التي كانت
تعصف فيها قبل قرن من اآلن ) ص177
هــذه الفقــرة بالذات تعطيــك مفتاح
احلكايــة كلهــا  ،إذ أن املؤلف جعل من
راويــه ناقال لــكل ما جــرى ويجري في
كربالء خالل وقبــل دخوله ومكوثه فيها
بســنوات طويلة  ،إذ جعلنا ندخل وإياه
في حكاية الفــرق الدينية مثل البهائية
والبابية والشــخية والكشفية وغيرها
التي انطلقت من بــن أزقتها وبيوتاتها
 ،بحيــث أفــرز أكثر من باب فــي روايته
للحديث عــن ( زرين تاج ــ قــرة العني )
وحكايتها مــن الوالدة وحتــى مقتلها
آخذا بيدنا صوب الفرق مالها وما عليها
 ،ذاكرا حقيقة يخاف ان يقولها الكثيرون
منا وهــي إن (( األفكار واملذاهب تعصف
بالناس وجتعلهــم في صراع دائم )) وهذا
ما حدث في كربالء قبل عشرات السنني
 ،منوها إلى أن االســتقرار الديني والوئام
الذي يعيشه الناس حاليا ً ــ أقصد زمن
وقوع أحداث الرواية ــ هو بتفهم اجلميع
واحترامهم لألديان واملذاهب والقوميات ،
إالّ انه يقول في ص: 215ــ
( كنت أشــعر باحلزن مــن أن هناك أياديا ً
خبيثة حترك النار اخلامدة حتت الرماد  ،وال
ينتبه إليها أحــد ) وهذا ما أجج الصراع
بني القوميــات واألديان وفتــح النار بني
اجلميع !!
ويظل يطوف بنا فــي حكايته بيتا بيتا ،
لنجد شــخوصا تدخل املشهد وتخرج
منه أما باملوت أو بالرحيل املفاجئ بعيدا
عن املكان ــ خارج العراق ــ  ،حيث نعيش
حكايات كثيرة يرويها لنا املؤلف من خالل
تتبعنا لسيرة يوميات بطله يعقوب التي
يدونها منطلقا من هجرته األولى صوب
كربالء واستقراره فيها إلى هجرة أبنائه
بعد تزويجهم الى خــارج العراق وبقائه
وزوجته رغم عدم موافقتها على البقاء
لكن إصرار يعقوب وحبها له يقسرانها
على ذلــك  ،هنا يؤكد املؤلــف أن هناك
جذرا ميتد منذ آالف السنني بني مواطني
هذا البلد  ،ال تفرقهم األديان وال املذاهب
وال القوميــات  ،إذا كانــوا منتبهني لكل
شاردة وواردة !!
عالء مشــذوب أ ّرخ لنا في روايته مدينة
أقيمــت حديثــا بشــخوصها متعددي
األهواء واألفــكار واملعتقدات وأماكنها ،
ليقول :ــ أن اإلنســان الذي يشيع احملبة
والتعامــل األخالقي املبنــي على احلب
والصدق والنزاهــة بني الناس واألرض هو
أساس كل شيء جميل !!
حمامه
ندخــل
عــاء مشــذوب جعلنا
ّ
لنتطهر مــن أدران وشــوائب علقت بنا
كي نخرج بعد ذلك حاملني معه مشعل
احملبة واخلير والســام لنبني وطننا كما
بنيت كربالء التي رواهــا لنا يعقوب في
حكايته هذه !!

«عن الثورة والمرأة واإلبداع» لـ»نوال السعداوي»
صــدر حديثــا ً عــن الهيئة
املصريــة العامــة للكتــاب
برئاســه الدكتور هيثم احلاج
كتــاب بعنــوان عــن الثورة
واإلبــداع للدكتــورة نــوال
الســعداوي مــن سلســلة
النشر العام.
تنــاول الكتــاب العديد من
املوضوعــات اخملتلفــة فــى

عناوين داخلية منها مشكلة
ذكاء املرأة ،وزارة النساء ،مجرد
التقــدم فــي العمــر ،الثورة
تبدأ في العقل ،طريق شــاق
وطويل ،الصوت في الوجدان،
الدولة احلرة ،املــرأة احلرة ،بناء
عقل مصري في دستور جديد،
مصــر املســتقلة تولــد من
جديد وغيرها.

هل أصيبت الفلسفة بالجنون؟ هجوم على الخطابات الخرقاء*

محمود عبد الغني
أصدر الفيلســوف واملؤرخ واألســتاذ
في جامعة الســوربون ،جان فرانسوا
برونشتاين عمالً فلسفيا ً يحمل عنوان
«الفلســفة أصبحت مجنونة ،النوع،
احليــوان ،املوت» .وقــد وصفت املؤرخة
الفرنســية «إليزابيث رودينسكو» هذا
العمل ،في مقال لها بجريدة «لوموند»،
بأنه مو ّثق بطريقة جدية وقوية ،ويتم ّيز
باالختالف عن مفكري العالم اجلامعي
األنغلوفونــي الذين ،باســم
التقدم،
ّ
واملساواة أو الغيرية ،يسعون إلى إزالة
احلدود بــن األجناس ،وبــن احليوانات
واإلنسان ،وبني احلياة واملوت.
قام برونشــتاين مبهاجمة أشــهرهم:
لوديث بوتلر ،بيتر سينجر ،جون موناي،
آن فوستو-ســتيرلينغ ،دونّا هاراواي...
جدا ً عــن الرجعيني ،ولم
لكنــه ابتعد ّ
التي
الشــرعية
يتهم املنفعة
تخص
ّ
بها احلضارة الغربيــة الهوية ،ومعاناة
احليوان أو املوت بــدون ألم .كما أنه لم
ينتقد األســاتذة الكبار ،الذين ابتدعوا
خطابا ً أخرق ،إال بخوف وســخرية .وهو
نق ٌد
تضمن منتخبات من البورتريهات
ّ

اخلارجة مباشرة من رواية لكافكا.
قام برونشــتاين في البداية برســم
مســار جون موناي ( ،)2006-1921وهو
مح ّلل نفســي نيوزيالنــدي الذي دافع
عن قناعة أن نوع الشــكل ال عالقة له
بالهوية الفرديــة .وال يعطي أهمية إال
للــدور االجتماعي :النــوع دون جنس.
يكفي إذن ،في رأيــه ،تربية ولد كما لو
أنه بنت ،والعكس صحيح ،حتى ميتلك
أحدهما هوية مختلفة عن شكله.
في سنة  1966اعتقد جون موناي أنه
عثر على فأر التجربة في شخص دفيد
راميــر ،البالغ من العمر ثمانية عشــر
شــهراً ،والذي احترق عضــوه الذكري
في عمليــة جراحية فاشــلة ،بعد أن
ّ
أصيــب
بالتعفن .وبنــاء على نصائح
موناي ،وافق الوالدان على اســتئصال
اخلصيتني .كما منحاه اسم بنت وقاما
بتربيته باعتباره أنثى.
وحني بلغ ســن املراهقة ،شــعر دفيد،
رغــم ذك ،بأنه ذكر .وخضــع لعملية
جراحية الســتعادة عضوه ،لكن هذه
العمليــات اجلراحية العديــدة كانت
التحمل ،فانتحر .وحني
صعبــة
شــن
ّ
ّ
اجملتمــع حربا ً علــى مونــاي ،ا ّدعى أنه
ضحية ملؤامرة حاكها اليمني املتط ّرف.

فأصيــب باضطرابات عقليــة ،وأعلن
نفسه مناصرا ً للبيدوفيليا وزنى احملارم.
جتربة فكر
شنّت آن فوستو-ســتيرلينغ هجوما ً
على «ج .موناي» .والدكتورة آن مناضلة
نســائية وأســتاذة البيولوجيا ،ومثله
نصيــرة لفكــرة هيمنة النــوع على
اجلنس .فانتقدت هذا الطبيب املفترس

ليس فقــط لدفعه أســرة دفيد إلى
تغيير نوع ابنهما ،بل أيضا ً لرغبته في
نســبه إلى جنس
محدد .فهي ترى أنه
ّ
يوجد في الطبيعة ،على األقل ،خمسة
أناس مختلفــة ،وإن اختيار أحدها ناجت
عن التمييز.
قــال برونشــتاين كم تســ ّببت هذه
«التجــارب الفكرية» فــي زالزل داخل

اجملتمــع األميركــي ،مثل ما اشــتهر
حتت اســم «حروب املراحيــض» التي
قســمت الرأي العام ،فــي  ،2016حني
ّ
متّت املصادقــة على قانون في كارولينا
الشــمالية يقضــي مبنــع
«متعددي
ّ
اجلنــس» مــن اســتعمال املراحيض
اخلاصة باجلنــس الذي ينتمــون إليه.
فتط ّلــب األمــر تدخل الرئيــس باراك
أوباما من أجل تعميق التفكير في هذه
القضية.
جند أيضا ً ضمن هذا الرواق الذي يضم
مشــاهير الفكر ،عاملة الثدييات «دونّا
هاراواي» ،التي تتبنى قناعة أن اإلنسان،
واإلنسان نصف آلي (سيبورغ) ،والكالب
يشــكلون نوعا ً واحداً .لكن برونشتاين
يخصــص جزءا ً وافرا ً مــن كتابه لنقد
ّ
أفكار الفيلســوف املنفعي األسترالي
«بيتــر ســينجر» ( .)...1946-وهو ابن
أسرة يهودية من فيينا هربت من إبادة
النازيةُ .عرف سينجر ،منذ نشر كتابه
«حترير احليــوان» (غراســي 1975- ،ط.
 )1993 :2باعتبــاره مبدع مصطلحي
«فصل» و»ضد الفصل» ،واألب
املؤسس
ّ
ل»النباتيــة» ،هذا التيــار الذي انطلق
وانتشر في العالم الغربي.
باســم املواجهة الضرورية ضد اجملازر

املرتكبة فــي حقّ احليوانات ،لم يتو ّقف
ســينجر منذ أربعني سنة عن تكريس
نفســه لتمارين بالغية الســتئصال
الدناءة ،واالنشــغال بتحســن شرط
ّ
وجود احليوانات .فهو ّ
يؤكد أن اإلنســان
ال ينحدر من القرد لكنه سيصبح قرداً،
ويعتبر أن املرضــى املصابني بالتثليث
الصبغي ،واملرضــى املصابني بالتح ّلل،
ســيكون أقل جدارة باحليــاة من قردة
ضخمــة تتمتّــع
بصحة جيــدة .هل
ّ
ينبغي إذن ،من باب اإليثار ،التفكير في
إزالتهم من الوجود.
لم
في نفس املنظور ،يتر ّدد سينجر في
إبداء رأيه لصالح خــرق حاجز األنواع:
مــا دام أكل احليوانات ،يقول ،يلحق بها
الظلــم أكثر من العالقات اجلنســية
معها (زوفيليا).
مواقف ديريدا وهذيانات
بيتر سينجر
يكتشــف القــارئ بذهول حججا ً
ط ّورها مريدو سينجر بتصنيف جديد
لعالــم احليوانــات ،بغــرض مماثلتهم
باإلنســان« :املتوحشــون» يشــبهون
الشــعوب األصلية؛ «أوائل» -الفئران،
احلمام ،الخ ،يشبهون «املقيمني» .لكن

ماذا نفعل باحملار ،احلشرات والقشريات؟
في اجلزء األخير من كتاب «الفلسفة
أصيبت باجلنون» ،يرســم برونشــتاين
كيــف تص ّرفت اجملموعــات األخالقية
عبر مراحل ،منذ  ،1968حني شــرعت
في إعادة رســم حدود احليــاة واملوت.
إن املوت لم يعد هــو تو ّقف القلب عن
اخلفقان ،بل توقف الدماغ الذي ال ميكن
استعادته.
لكن ما تؤاخذ إليزابيث رودينيســكو
عامة ،من جهة،
الكاتب عليه ،بصفة ّ
عــدم أخــذ املقدمــات اإليجابية في
دراســات النوع داخــل مصحات تغيير
اجلنس ،أو فــي تاريخ البناء االجتماعي.
ومــن جهة أخرى ترى صاحبة املقال ،أن
املؤلــف لم مي ّيز مبا يكفــي بني مواقف
جاك ديريدا حول احليوانية ،و فالســفة
آخرين ،وبني هذيانات «ســينجر» .ورغم
هــذه التحفظات ،فإن لهــذا الكتاب
فضــل فتــح نقــاش أساســي حول
يبــن كيف انقلب
حاضر حــارق .فهو
ّ
التيار التقدمي على نفســه بســبب
األحاسيس الطيبة .كما أنه عمل على
إطالق درس إنساني حقيقي.
*ضفة ثانية
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة .إنها ليست أفكاراً فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة
عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث .كما ان أفكار السيد فتح اهلل
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س :اذن على هذا االساس استنتج ان
الفلسطينيني كان لهم دور كبير في
حركة مايس.
اكبر من ان يتســع لــه احلديث هنا
احلاج امني احلسيني مفتي فلسطني
بسحنته وســيمائه ال تفرقه عن اي
نورديكي بعينيه الزرقاوين وشــعره
الذهبي لوال اجلبــة والعمامة ،يقول
انه عربــي اال انه حتما مــن احفاد
الصليبيــن الذيــن حكمــوا بالده
قرنني من الزمن خلق االنكليز له في
فلســطني منصب االفتاء ونصبوه
رئيســا للجنة العليا لفلســطني
فانقلب عليهم فطاردوه واحالوه الى
احملاكم بتهم ال اريد التفصيل فيها
فهرب الى لبنان ومن لبنان مت تهريبه
الى العراق ليبدو هنا بفضل العقداء
االربعة والسياسيني االمعات وكانه
املرجع واليــه ينتهي الــراي ويقف
الكيالنــي امامه مســتجديا نفوذه
في العام  1941ليصل به الى رئاسة
احلكومة مبتلعا كرامته وغطرســة
كان للحاج احلسيني في فترة معينة
مــن الزمــن الســلطان املطلق في
تنصيب الــوزارات وعزلها والعقداء
ينقلون مشــيئته الــى الوصي فال
يسعه الرفض والســلطان املطلق
كمــا تعلــم ال يقف عنــد حد وهو
يتقل صاحبه الــى حالة من حاالت
اجلنون فال يعود يفكر بالصالح اجليد
اال عندما يعــد كل عمل صاحلا كان

في نظــره جيدا وهــذه كانت حالة
العقــداء االربعــة بزعيمهم صالح
الدين الصباغ وقتذاك وعندما وضع
الكيالنــي علــى احملــك وطلب منه
تطبيــق نــص املعاهــدة العراقية-
البريطانية الصريح وجد نفسه ازاء
هــؤالء واملفتي عاجــزا عن التحكم
بقواعد لعبــة املعاهــدة كما كان
يفعل وينجح في السابق.
متثيلية تأديب االشــوريني في 1933
تتكــرر هنا وفــي العاصمــة بغداد
نفسها.
اجتماعــات صاخبة مقــاالت نارية
حماسية من رادير بغداد نشاط غير
عادي بني ضباط اجليش القوميني ذلك
االجتمــاع الكبير الذي دعا اليه نادى
املثنى (وكان قد صــار وكرا للدعاية
النازية والرتل اخلامس) مبناسبة ذكرى
ربع قرن على اعالن الشــريف حسني
ثورته في احلجــاز قالت جريدة البالد
على ما اذكــر :ان املفتي احلاج تصدر
ذلــك االجتماع علــى راس لفيف مما
دعتــه التجمع القومــي وقالت انه
القيــت خطــاب قومية مــن بينها
كلمة الفلســطيني االستاذ اكرم
زغير بعنــوان (ثورة العرب لن تنتهي)
مشيرا الى طبيعة االجتماع اخلاصة
والى حتث احللفاء وعودهم املقطوعة
للعــرب وقيامهم بتجزئــة الوطن
العربي وتعنتهم احلالي برغم ظروف
احلرب بعدم اعطائهم العرب تصريحا
او وعدا يضمان حقهم في وحدتهم
وحريتهم ثم ناشد العرب استغالل
فرصة احلــرب لتوحيد الراي وتنظيم

الصفوف ورصها إلطالق صرخة داوية
فاالمر يتطلب االقدام واجلد واملغامرة
وكانت املغامرة القتالة.
حــزم الكيالنــي ورهطــة وامرهم
على التعامل مــع دول احملور والوثائق
االملانية التي استولى عليها احللفاء
ايدت ذلك وقد ظــل الكيالني فيما
بعد بشــتم العقداء االربعة ويعزز
الى تصلبهم مع البريطانيني سبب
القتال الــذي زج فيه اجليش العراقي
وممــا قــال انــه كان يعمــل احيانا
واملســدس مصوب الــى صدعة وملا
كان يصعب تبني صدقــة الكيالني
من كذبة فعلينا بالوقائع تكشــف
الوثائــق االملانية فضــا عما ذكره
مندوب املفتــي في كتاب صدر بعيد
اخلمسينيات ان احلاج املفتي بعث به
في اواخر العام  1940وهو في بغداد
الى برلــن بوصفه مندوبا عن حركة
وهمية ال وجود لها اختراع لها اسم
(احلركــة القومية العربيــة) -وكان
يرافقه (ناجي شــوكت) وزير العدل
في حكومة الكيالني الستطالع رأي
روما وبرلني في املوقف الذي ستتخذه
دول احملور مــن القضية العربية فلم
يكن اجلواب مشــجعا قــط وهو ال
يخــرج عن نطاق التفاهــم االملاني-
االيطالي مبا ســيكون مصير البالد
وعلى اثر هذه الوفــادة اصدرت وزارة
اخلارجية االملانية تعليمات لسفرائها
وقناصلها متنعهم فيها من البحث
مــع زعمــاء العــراب البارزين حول
مستقبل السياســي الذي تنتويه
املانيــا للعالم العربــي واذا ضويقوا

واضطــروا الى اجلوانب فليلجؤوا الى
املواربة والغموض.
ولــم يكن صعبــا علــى اي قومي
مخلص عاقل ان يدرك بان دولتي احملرر
امنا تلعبــان باالمــال املتصلب الذي
وقفته حكومة الكيالني من تطبيق
املعاهــدة البريطانيــة -العراقيــة
خدمة للمحور دون تعويض.
وعندما اخطــأ الكيالنــي النجاح
هــذه املــرة فــي لعبتــه املفضلة
وحــاول الرجوع عجز امــام عيفتني:
العقداء االربعة الذين هددوء بالقتل
والبريطانيــن انفســهم الذين لم
يعــودوا يرضــون باقل مــن نتيجة
احلكم.
س :وحــول املعاهــدة العراقيــة
البريطانيــة واللعبة الكيالنية كما
وصفتموهــا احلبــل الــذي ربط به
الكيالني مستقبله السياسي؟
باألحــرى احلبل الــذي كان الكيالني
البهلوان يؤذي فوقــه رقصاته اجل
حاولهــا بالســير فوقه مــن اجلهة
املعاكســة فســقط ولم يحالفه
النجاح هذه املرة وكما قلت اعترضته
فيــه عقدتان عجز عــن تخطيهما:
ارادة العقــداء االربعــة ومن ورائهم
احلاج امني احلسيني وكيل النازية في
العراق واالرادة البريطانية بالذات في
تلك الظــروف العصيبة التي كانت
لندن جتتازها لم تكن مســتعدة الي
مســاومة لوم تعد تقبــل باقل من
ازاحة الكيالنــي ورهطة واخراجهم
نهائيا من دائرة التعامل السياســي
في الشــرق االدنى هذه املرة ليست

كاملــرات الســابقة ان االنكليــز ال
يســتطيعون االن تــرك احلبل على
الغارب للساسة العراقيني وهم االن
يتدخلون تدخال ســافرا في شــؤون
العراق الداخلية مبســاندة القسم
االكبــر من رجال الطبقــة احلاكمة
وعلى راسهم الوصي عبداالله ونوري
السعيد وكان هذا في رائي من حسن
حظ هذه البالد فالقوميون العروبيون
الذين كان يستقطبهم نادي املثنى
في بغداد -وقــد وضع حقدهم على
النفــوذ البريطانــي غشــاوة على
اعينهم -ما كان يهمهم قط خروج
العراق مــن دائرة هذا النفوذ بدخوله
دائرة النازية والفاشية فورا.
س :مــاذا كان موقــف اليســار
والدميقراطيني والشــيوعيني؟ فهم
يشاركون القوميني في معارضتهم
النفوذ البريطاني ماذا كان موقفهم
من حركة مايس؟
كنت في الصف الثاني من الدراسة
في كلية احلقــوق وثيق الصلة بتلك
القوى اتابع ما يجري على الســاحة
وقد ابعدت نفســي عن االجتماعات
الصاخبة التي كانت تعقد في ابهاء
الكليــة واروقتها ومجت نفســي
ســماع احد اقطاب احلركــة (علي
محمــود الشــيخ علي) الــذي كان
يحاضرنا في قانون العقوبات وقد قبل
دروسه الى مناقشــات في القومية
والسياســة التي يجب اتباعها ازاء
املطالب البريطانية بخصوص انزال
القطعات العسكرية.
فــي مبدا االمــر صدم هــؤالء الذي

ذكرتهم وقفوا موقفا يدعو الى الرثاء
حقا اليسار كله مبا فيه الشيوعيون
بدأوا مييلــون الى الكفــة القومية
املســاندة للحركة احلزب الشيوعي
الوليــد اذ ذاك كان طبعــا حزبا امميا
يتطلع دائما الى موسكو والكومتون
قبل ان يقرر سياسة او اجتاها معينا
وهو مع اليســار املاركســي طوال
خمس عشرة سنة او عشرين يساير
بعنف وشــدة احلملة الســوفياتية
الصادقة والبدئية على الدكتاتورية
الفاشية في ايطاليا ثم الدكتاتورية
النازية فــي املانيــا ويعتبرهما عدو
املاركسية واالشتراكية اللدود فجأة
وفي العــام  1939وعلى اثر معاهدة
عدم االعتداء والتعــاون االقتصادي
التــي وقعها وزير اخلارجيــة االملاني
(فــون رينتــروب) مع وزيــر اخلارجية
السوفياتي (فياتســاف مولوتوف)
صدرت اوامر باته بوقف احلمالت على
النظامني وحكومــة الكيالني التي
ســاندتها الفئات القومية لم تكن
تخفي عالقاتها مــع دول احملور هذه
هنــاك الدميقراطيون الدســتوريون
ورغم قلتهم ال يريدون ان يكونوا اقل
حماسة في التنديد باليد البريطانية
الثقيلة -من القوميني وال اقل وطنية
ان شــتت الدقة وال اقل عدد للبالط
والطبقة احلاكمة.
هكذا وجدت نفسي في البدء اسفا
على اقالم احترمهــا الصدقاء اعزة
تســتبق لتمجيــد انقالبــي حركة
فقرات (لذوالتون ايوب) مقاال بطفح
بشــرا بقــرب زوال االمبراطوريــة

البريطانية مقرونــا حترير العراق من
نيرهــا وكذلــك ظهر مقــال لعبد
احلــق فاضل بعني الوتيــرة وغيرهما
وغيرهمــا ووقف احلزب الشــيوعي
موقف حذر يحمد عليه وان كان قال
كلــة طيبة اولية ورمبــا وردته بعض
النــذر بهبوب العاصفــة فعلم بان
هلتر يعد العدة منذ زمن لغزو قلعة
االشتراكية ابدت صحيفتهم كفاح
الشــعب؟ او رمبــا الشــرارة؟ ال ادري
تاييدا مشروطا مشــبعا بالتشاؤم
للحركــة لكن امليــزان انقلب فجأة
وابتعــد معظــم الشــيوعيني عن
ســاحة الصخب والصحيح ثم داروا
 360درجــة بعد الغزو النــازي وبعد
القضاء على حركــة مايس بحوالي
ثالثة اســابيع فشــرعت صحيفة
احلزب السرية تكتب املقاالت الطوال
املؤيدة موقف الوصي والســعيد ثم
اشتدت احلماسة بعد توقيع معاهدة
التحالف الســوفياتي من القوميني
وعزلهم عــن اجلماهير خشــية ان
يكونوا رتال خامســا ثم اصدر احلزب
اوامــر حتذير لنقابــات العمال حتظر
عليهم القيام باي اضراب او اعتصام
او اي عمل من شانه االخالل او عرقلة
اجملهود احلربي مهما كانت مطالبهم
ملحة ومشروعة.
*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيــب وســعيد يحيــى والكتاب
مــن منشــورات دار أراس للطباعة
والنشر ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى 2012

الحلقة 2

حفريات في الذاكرة العراقية
(دراسات تاريخية)

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري ،فقد كتبته بعد عام ( ،)2003تناولت فيه
موضوعات جديدة تخص تبلور الذاكرة العراقية بموضوعات عن المرأة العراقية ودورها البنيوي في المجتمع العراقي مثل :صبيحة
الشيخ داود ودور الكرد في المشهد السياسي العراقي ،والنشاط السياسي الحزبي في آواخر العهد الملكي ،وتداعيات بدايات العهد
الجمهوري والصراع بين الملكيين والجمهوريين ممثلة في نشاط السياسي المخضرم رشيد عالي الكيالني وغيرها من الموضوعات
المهمة والشيقة ،والتي تجمع بين االبعاد التاريخية والسوسيولوجية والفكرية ،وتسهم في تشكيل الذاكرة الجمعية العراقية
بأبعادها المتنوعة ،فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي
واهملت الجوانب األخرى االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تتجاوز أهميتها الجانب السياسي في تشكيل الهوية الجمعية
العراقية.
تقدم "الصباح الجديد" بين يدي القارئ مختارات من فصول هذا الكتب آال وهو "حفريات في الذاكرة العراقية...دراسات تاريخية"
في حلقات عدة لما له من قيمة كبيرة وممتعة في الوقت نفسه لكونه يتناول موضوعات ذات أبعاد اجتماعية وفكرية تخص النخب
العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.
أ.د .أنعام مهدي علي السلمان
ظل الكيالني قرابة عشرين يوما ً في
سوريا ً ثم عاد مرة اخرى الى القاهرة
بعــد ان يأس مــن اتصــال احد به
وعودتــه الى العراق ،وعلى الرغم من
ان املصادر العراقية لم تشــر الى ان
الكيالني قد جاء العراق بل انه وصل
دمشــق وملا اراد الدخول الى العراق
منع  ،اال ان الســفارة البريطانية في
بغداد رفعــت تقريرا الــى اخلارجية
البريطانيــة بتاريخ  24متــوز 1958
اشــارت فيه الى ان الكيالني قد زار
العراق بشكل ســري لكنه عاد الى
دمشق خائب االمل.
بعــد عودته الى مصــر اخذ يتحرك
بنشــاط واضحا من خالل اللقاءات
الصحفيــة التي اجريــت معه في
القاهرة قبل عودته الى العراق  ،فقد
صرح في احد املقابــات بحرارة "ان
العراقيني يشــعرون بوجــوب اقامة
وحدة كاملة مع اجلمهورية العربية
املتحدة وهذه ســتكون نواة للوحدة
العربية الشاملة  .ان املي عظيم بأن
بغداد اليوم هي مثلما كانت دمشق
قبل اربعة اشهر .كما التقى الرئيس
جمال عبد الناصر بناء على طلبه في
 30اب  1958وتنــاول معه الغداء في
منزله مبنشــية البكري حيث شكره
على حســن الضيافة واحلفاوة وفي
هــذا اللقاء  ،كما يبدو تبلورت بعض
االتفاقات لدى الطرفني ال سيما وان
هذا اللقــاء كان االخير بينهما بعد
ان وردت برقيــة من االســتخبارات
العســكرية العراقية في  25اب الى

امللحقية العســكرية فــي القاهرة
تشير الى موافقة الزعيم عبد الكرمي
قاســم وعبد السالم عارف اذ عارض
االول عودتــه مقترحا تأجيلها لوقت
اخر العتقــاده بان عــودة الكيالني
ســتقوى العناصر القومية واهداف
عبد الناصر بينما يرجع البعض االخر
االعتــراض الذي اظهره قاســم الى
ان العناصر القومية هي املســؤولة
عن اغتيال ابــن عمته املقدم الطيار
محمد علي جواد الذي اغتيل مع بكر
صدقي فــي املوصل في  11اب 1937
ويبدو ان اعتراض عبد الكرمي انحصر
بشــخص الكيالني النه قبل عودته
اصدرت حكومــة الثورة مرســوما ً
عدت فيه حكومــة الدفاع الوطني
 1941هي رائدة ثورة  14متوز كما اعاد
املرسوم جميع االموال املنقولة وغير
املنقولة التي صدرت من املساهمني
في حركة مايس .ولكي ال نلقي اللوم
على عبد الكرمي قاسم برفضه عودة
الكيالني ،فان عبد الســام لم يكن
راغبا ً بعودته ايضا النه لم يكن يريد
الن ينازعه احد في مركزه االول عند
القوميني العرب ال سيما وانه يعلم
جيدا ً الطموح املتأصل في شخصية
الكيالني قبــل عودته الــى العراق
ويبدو ان هذه االفكار هي التي سببت
له املشكالت بعد عودته .
تلقــى الكيالني خبــر املوافقة على
عودته بفرح شــديد وفــي اعتقادنا
انه كان يأمل بتســلم منصب رفيع
في البالد خلدماته الســابقة فضالً
عن اشــتياقه لبلده الذي ابتعد عنه
قسرا ً سبعة عشر عاماً.
فــي الثاني مــن ايلــول  1958وفي

الســاعة الرابعة والنصــف عصرا ً شكره فيها على رعايته التي احاطه مامت مــن زيارات من جميــع االطراف
وصل الكيالني الى ارض الوطن على بها وعاهده علــى املضي في حتقيق كان للمجاملــة فقط .والدليل على
منت طائرة قادمــة من القاهرة وذلك الوحدة العربية .كما وجه كلمة الى ذلك ما رواه جنم الدين الســهروردي
بعد خمســن يوما ً من قيــام ثورة الشعب العراقي شكره فيها مشيدا بأن عبد الســام قــد التقى به بعد
 14متــوز  ،حيث كان في اســتقباله في الوقت نفسه بالزعيم عبد الكرمي الثورة مباشــرة وطلب منه االتصال
بالكيالني ليبلغه امانية العودة الى
ممثلني عن عبد الكرمي قاســم وعبد قاسم وعبد السالم عارف.
الســام عارف وهما كل من صبحي مما ال شــك فيه ان االســتقبال الذي العراق وملا اســتغرب السهروردي من
عبــد احلميــد ضابط ركــن القيادة حظى بــه الكيالنــي والبرقية التي الطلب على اعتبــار ضرورة ان تتبنى
العامــة ووصفي طاهــر مرافق عبد ارســلها الــى الرئيس املصــري قد احلكومــة العراقية ذلك اشــار اليه
الكرمي قاســم .امــا الكيالني فكان وصلت اخبارها الى عبد الكرمي قاسم عبد السالم بأن هناك بعض االطراف
يرافقه يحيى ثنيان الذي كان له دور من خالل االجهــزة االمنية  ،ويبدو ان ال تريد عودته لكنهم يشيرون باصابع
في بث االمــل بتوليه منصب رئيس ذلك ازعــج عبد الكرمي قاســم النه االتهام اليه واضاف "اخبر الناس انني
اجلمهورية.
وجد في تصرفــات الكيالني تهديدا ً لست ضد عودة رشــيد عالي .نحن
في باحة مطار بغــداد الدولي جتمع لنفوذه .ويبدو ان عــدم الرضا بعودة نريده هــو زعيمنا ووالدنــا .زهو ابو
عدد كبير من الناس والقوميني الذين الكيالني لم يقتصر فقط على عبد الثــورة" لذا اضطر الــى االتصال به
اســتقبلوا الكيالنــي باحلفاوة وهم الكرمي وعبد السالم بل على احلكومة من دمشــق طالبا ً منــه العودة  .اما
يهتفــون بالوحدة العربيــة وبحياة البريطانية التــي علقت على عودته الزياره التي قام بهــا للكيالني بعد
الرئيــس جمال عبــد الناصــر  .اما في  12ايلــول  1958بتقريــر بعثته عــودة االخير فقد جــاءت بعد احلاح
الكيالني فقد نزل مــن الطائرة وهو الى اخلارجيــة البريطانية ذكرت فيه من عدد من الضباط الذين شــاركوا
يحمل صورة صــاح الدين الصباغ  " ،اننــا نــرى االخبار الســيئة بعودة في حركة مايــس وكانوا مقربني من
كما شارك في اســتقبال الكيالني رشــيد عالي الى العراق "وتســألت عبد الســام عاف.وعلى ما يبدو ان
ايضــا ً محمد صديق شنشــل وزير "هل ان السفير البريطاني او القائم الكيالنــي قــد ادرك موقفهم منه
االرشــاد رؤوف البحرانــي  ،محمــد باالعمال في بغداد قد ارسل الينا اي لذلك اشــتكى منهم قائــاً" رجال
بهجــت االثريس ،هاني الســبعاوي تقرير عن هذا املضمون " .مهما يكن جيشــنا هؤالء ....ماذا يعرفــون ؟...
ابن يونس السبعاوي  ،فيصل ويعرب مــن امر فقد زاره بعــد عودته بثالثة انهم ال يستطيعون شيئا ً من ابسط
ولدي فهمي ســعيد ،وفــور وصول ايــام عبد الكرمي قاســم فــي منزل القواعد الدبلوماسية ...وليس البلد
الكيالني الى بغداد زار مقبرة الشيخ شقيقه كامل الكيالني واستغرقت ملكهم اخلاص ...واالخطار ال تهمهم
معــروف حيث وضع أكاليــل الزهور الزيارة نصــف ســاعة وكانت كما وحدهــم" وهذا يدفعنــا الى تأكيد
على قبور شهداء حركة مايس  1941يصفها الســهروردي زيارة ســادها رأينا بعــدم وجود انســجام وارتياح
.ثم زار ضريح الشــيخ عبــد القادر الهدوء ومما يؤســف له لم تتوفر اية بني الكيالني من جهة وكل من عبد
الكيالني  ،بعدها توجه الى منطقة معلومــات عما دار خاللهــا .كما زار الكرمي قاسم وعبد السالم عارف من
الصليخ حيث ســكن دار جنم الدين عبد السالم عارف الكيالني في اليوم جهة اخرى.
الســهروردي ملصادرة بيتــه وجميع نفسه واســتمرت الزيارة ملدة ساعة لم يضيع الكيالني وقته ســدى وفي
ممتلكاتــه بعد فشــل حركة مايس ،ورد الكيالنــي الزيارة لعبد الســام قناعاتنا انه اراد العودة الى نشــاطه
.لم ينتظر الكيالني طويالً ففي يوم عارف بنفس اليوم حيث التقاه مبقره السياســي بقوة يحــدوه االمل في
وصوله ابرق الى الرئيس املصري برقية في وزارة الداخلية وفــي اعتقادنا ان احلصول على موقع مميز يتناسب مع

مكانته السياسية السابقة دون ان ‘عبــد اللطيف الدراجي آمــر اللواء
يدرك طموحات االخرين وتبدل الزمن العشــرين املنقــول الــى الكليــة
،الســيما بعــد ان اظهــرت العديد العســكرية ‘احمد حسن البكر آمر
من الشــخصيات اهتمامــا ً كبيرا ً اللواء التاســع عشــر في أبي غريب
بالكيالني فقد اســتقبل  ،بعد يوم ‘كمــا رد الزيارة الــى الزعيم الركن
واحد من زيــارة عبد الكرمي قاســم احمد صالــح العبدى رئيــس اركان
وعبــد الســام عرف،رئيس مجلس اجليــش ووزير املاليــة محمد حديد،
الســيادة جنيــب الربيعــي وبرفقته بعد مــده من عودتــه اصبحت داره
عضــوي اجمللس خالد النقشــبندي مكانا تبحث فيه مشــكالت البلد و
ومحمد مهدي كبه ،كما زار وفد ضم الوضع السياسي فيه ‘وكان كل ذلك
فريقا ً من زعماء عشائر اجلنوب الذين يحدث حتت أنظار احلكومة التي بدأت
كان يرتبط معهــم بعالقات وثيقة التقارير االســتخبارية ترفع لها عن
منــذ الثالثينيات حني كان يشــغل النشاطات املبكرة للكيالني السيما
منصب وزير الداخليــة في حكومة االنتقادات التــي يوجهها الى الوزراء
ياسني الهاشمي الثانية  .واستقبال خالل لقاءاته مع شــيوخ لعشــائر
ايضــا ً ســفير اجلمهوريــة العربية وكان هؤالء الشــيوخ مســتائني من
املتحــدة في العــراق وكبار موظفي االخبــار التــي تتوارد عــن النية في
السفارة حيث جتمع اثناء الزيارة عدد اصدار حكومة الثورة قانون اإلصالح
من القوميني امام منزله حيث اخذوا الزراعي  .ويبدو ان اخبار هذه الزيارات
يهتفون للوحدة العربية وحياة جمال قد وصلت الى مســامع عبد الكرمي
عبد الناصر والكيالني .كما استقبل قاســم الذي غضب غضبا شــديدا
الكيالني عددا ً من مراسلي الصحف وهذا ما بــدا واضحــا حينما حضر
،فضالً عــن حكمت ســليمان احد قاســم الى مديرية االســتخبارات
سياســي العهد امللكي الذي يرتبط العسكرية في وقت متأخر من مساء
معه بعالقة نسب.
يوم 7أيلول  1958موجها أسئلة الى
مــن جانبه زار الكيالنــي عبد الكرمي قياداتهــا فيمــا اذا الكيالني ما يزال
قاســم في مقره بوزارة الدفاع حيث يعد نفسه زعيما لالمة العربية ،وانه
اســتغرقت الزيــارة خمس عشــرة يجب ان يعــرف ان وقته قــد انتهى
دقيقة وجاءت ردا ً للزيارة التي قام بها ،وان عهد العشائر قد ولى .مما الشك
في وقت ســابق اما ما دار في اللقاء فيه ان زيارة قاسم الى االستخبارات
فلم تتوفر اية معلومات  .لكن الالفت كانت ذات داللــة كبيرة في ان جميع
للنظر ان الكيالني قد ركز في زياراته حتركات الكيالني قد اصبحت تراقب
الالحقة على الشخصيات املنتمية بشكل دقيق ومنظم ،كما تقدم لنا
للتيار القومي من هؤالء رفعت احلاج صــورة واضحة عن توجــس متبادل
سري مدير االستخبارات العسكرية لشــخصيتني لكل منها طموحاته
‘طاهر يحيى مدير الشــرطة العامة اخلاصة.
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فضفضة نسوة
زينب الحسني

سبية «داعش» « ..فريدة» تمحو ذكريات المأساة بـ»فرحة العمر»
متابعة الصباح الجديد:
شــهدت مدينــة كولونيــا
األملانيــة ،زفاف فريــدة خلف،
الفتــاة اإليزيدية التي تعرضت
لالغتصاب اجلماعــي من قبل
إرهابيــي (داعش) علــى مدار
شــهور ،في حفل حضره 500
مدعو.
وأطلق الناشط اإليزيدي سعيد
ســليمان حملة على الفيس
بــوك جلمــع تكاليــف زفاف
العروسني ،فريدة ونزهان حسن.
وفي حديــث لصحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ،قالت فريدة:
«لــم أتوقــع أن أعــود حلياتي
الطبيعية بعد كل ما حدث لي.
إنني أبدأ حياة جديدة مع فارس
أحالمــي ،بعد أن أصبحت جزءا
من عائلة جديدة».
وأشــارت إلــى املعانــاة التي
عاشــتها قائلــة« :تعرضنــا
لالغتصــاب واإلذالل بشــكل
يومي ،حتــى أني اغتصبت من
ستة رجال في يوم واحد».
وبدوره ع ّلق نزهان ،الذي ســافر
حول العالم برفقة فريدة ،دعما ً
حلملة ترمــي لتحقيق العدالة
للشــعب اإليزيدي ،والتعريف
مبعاناتهم من ممارسات تنظيم
(داعش) اإلرهابي« :إنني سعيد
للغايــة .قابلت حب حياتي .لن

أنســى هذا اليوم ما حييت .أنا
فخور بها فهي مناضلة ،ونحن
نخطط ملستقبل مشرق معا».
وتعرضت فريــدة لالعتقال إلى
جانــب أفــراد بلدتها كوشــو
شمالي العراق ،وهي ما تزال في
ســن السادسة عشرة ،بعد أن
احتل إرهابيو (داعش) املنطقة
في آب .2014
وشــهدت فريدة مقتل والدها،
ونقلت مع أسرتها إلى سوريا،
حيــث تعرضــت لالغتصــاب
اجلماعــي علــى مــدار أربعة
شهور.
ومتكنــت مــن الفــرار مــن
مغتصبيها بعــد أن تعرضت
إلصابات جســيمة في أماكن
عدة من جســدها ،وفكرت في
االنتحار مرات كثيرة.
وأخيــرا ً قررت فريــدة أن حتكي
قصتهــا للعالم ،كمــا ألفت
كتابــا ً حمــل عنــوان «فتيات
هزمن داعــش» ،حظي باهتمام
من منتجني لتحويله إلى فيلم
سينمائي.
وتعــد فريدة واحــدة من بني 7
آالف امــرأة إيزيدية أجبر َن على
ممارســة الرذيلة ،عقب استيالء
مقاتلي التنظيم اإلرهابي على
منطقة سنجار شمال العراق،
وقتلهــم ألكثر مــن  10آالف

زفاف فريدة خلف

شخص.
من جانب آخر قال رئيس اجمللس
املركزي لأليزيديني فــي أملانيا،
ارفان اورتاك،
وقال ارفان اورتاك في تصريحات
نشــرتها صحيفــة {هيلبرونر
ســتيمي} ،انه “ما يــزال هناك
نحو  1000امرأة في أيدي داعش،

عراقيات يطلقن حملة «كفى» لحمايتهن

ِ
لجمالك سيدتي

الرمان لتبييض
البشرة الداكنة
متابعة الصباح الجديد:
تبيض البشــرة الداكنة هو
مطلب معظم النســاء في
ميكنك اليوم
العالم العربي،
ِ
االســتفادة من فوائد الرمان
بشــرتك،
اجلماليــة لتفتيح
ِ
لــذا وصفــة طبيعيــة من
الرمان تساعدك على تبييض
بشــرتك الداكنة ،فال تتر ّددي
في تطبيقها.
تعتمــد هــذه الوصفــة
الذي
الســحرية على الرمان،
ّ
أهم الفواكه
يُ ّ
عد واحــدا ً من ّ
املضادة لألكسدة ،والناجحة
في تفتيح البشــرة ومعاجلة
البثور .كذلك ،يحتوي الرمان
علــى فيتامينــات عديــدة،
كفيتامينــي A , B :اللذيــن
يحافظان على نضارة وشباب
البشرة ،إضافة إلى فيتامني
 Cاملسؤول عن إفراز الدهون.
إذن ،احرصي على االستفادة
مــن فوائد الرمــان اجلمالية
وتنــاول هــذه الفاكهــة
باســتمرار للحصــول على
بشرة شــابة متألقة ونضرة،
واجعليه وســيلتك للقضاء
علــى األلــوان الداكنة في

إنهــن يتعرضــن لالســتعباد
واالعتداء”.
وأورد اجمللس هــذا التصريح اثر
فــوز العراقيــة االيزيدية نادية
مــراد جائــزة نوبل للســام،
مناصفــة مع طبيب النســاء
الكونغولــي دنيس موكويغي،
تقديرا ً لعملها في التحدث ضد

اإلرهابيني وفضح ممارساتهم.
وكانــت مــراد ،تعرضــت
لالختطــاف واالغتصاب على
يد ارهابيي داعش ،وقال أورتاك
نادية تســتحق أكثــر من هذه
اجلائــزة ،على مدى الســنوات
األربــع املاضية ،كانت تســافر
بــا كلل إلعــام الناس مبصير

األيزيديــن وغيرهم من ضحايا
داعش.
واحتُجــزت مراد لعدة أشــهر
مــن جانــب داعش فــي عام
 2014وتعرضــت لالعتــداءات
الوحشــية ،حتــى متكنت من
الهرب بعد ثالثة أشهر.
وهــي تعيــش اآلن فــي أملانيا
وتناضل من أجل مقاضاة زعماء
داعش االرهابــي أمام محكمة
دولية.
في حني كشــف مدير مديرية
الشــؤون اإليزيدية في دهوك،
عيدان الشيخ كالو ،في تصريح
ســابق له  ،أن العــدد الكلي
للناجيات والناجــن اإليزيديني
الذين اقتادهم تنظيم «داعش»
فــي مطلع /آب  ،2014ســبايا
ورهائــن ،بلغ ( )3259شــخصا ً
بينهم أطفال.
وأضاف كالو ،أن عدد اإليزيديات
الناجيات ،ضمن العدد املذكور،
بلــغ ( )2076فتاة وامــرأة ،أما
الذكــور الناجــن وصــل إلى
( )1183شخصاً.
وبني كالو ،أن العدد الكلي لإلناث
والذكور من املكون اإليزيدي الذين
اختطفهم تنظيم «داعش» عند
تنفيذه لإلبــادة بحق املكون عام
 ،2014بلغ ( )6417شــخص من
بينهم أطفال.

بعض مناطق جســمك ،في
طريقتني:
الطريقة األولى لالســتفادة
مــن فوائد الرمــان اجلمالية:
ســهلة ال حتتاج ســوى إلى
هرس بعــض بــذور الرمان،
وفركهــا علــى البشــرة
واألمكنة الداكنــة األخرى.
فهــذه الطريقة ســتعمل
علــى إزالة اخلاليــا امليتة في
احلــال ،وستســاعدك على
تخفيف اسمرار البشرة مع
االستعمال املتكرر.
الطريقة الثانية لالســتفادة
مــن فوائد الرمــان اجلمالية:
وهي مركبة بعض الشــيء،
وتعتمد على مــزج مكونات
هي:
كوب من بذور الرمان املطحونة،
وكوب مــن دقيق الشــوفان،
وملعقتــان مــن العســل،
وملعقتان من اللنب.
الطريقة :امزجي املكونات م ًعا،
وضعيها على مناطق بشرتك
الداكنة مع التدليك الرقيق.
مالحظة :اتركي املزيج لبعض
الوقت ،ومن ثم اشطفيه باملاء
الفاتر.

متابعة الصباح الجديد:
أطلقت مجموعة من الشــابات
العراقيــات ،حملــة "كفــى"
حلمايتهن ،فيما اشــارت اجملموعة
الــى ان اجتماعهن ســيكون عبر
تطبيق "سكايب".
وبحسب ما تناقله ناشطون على
موقع التواصل االجتماعي الفيس
بوك ،فأن "شابات عراقيات اطلقن
حملة كفى عبــر مواقع التواصل
االجتماعــي ،للمطالبــة بقانون
حلماية املرأة العراقية من أي أخطار
قد تتعــرض لها" ،مبينني ان "ذلك
جاء على خلفية ما حصل سابقا ً
بشأن وفاة خبيرات جتميل ومقتل

عارضات أزياء وناشطات في مجال
اجملتمع املدنــي ،وســط توقعات
أمنيــة ومحلية باســتمرار هذه
احلوادث ،ألسباب مختلفة".

ودشنت الشابات حملتهن بوضع
رابــط إلكتروني لعقــد عدد من
االجتماعات عبــر برنامج تطبيق
"ســكايب" ،خوفا ً من اخلروج إلى

ميادين التظاهر والتعرض للخطر،
موضحات أن "الهدف هو دق ناقوس
اخلطر ،والدعوة إلى اإلسراع لوضع
قانون يحمي حيوات العراقيات من
عبث العابثني".
ولــم يتمكــن العــراق ،خــال
احلكومــات التي توالــت بعد عام
 2003من وضع قانون يحمي املرأة،
إال أن مجلــس النواب قدم في عام
 2015مســودة لقانــون "العنف
األســري" ،وواجه رفضا ً كبيرا ً من
بعض األحزاب وخاصة اإلسالمية
في البالد ،بحجة أنه يعرض األسرة
العراقية إلى التفكك ،وهو يحتاج
إلى تعديالت.

اللحوم المصنعة تضاعف خطر اإلصابة بسرطان الثدي
الصباح الجديد  -متابعة:
كشفت دراسة بريطانية موسعة
عن أن أكل اللحوم املصنعة ،مثل
اللحــم املقدد والنقانــق ،مرتبط
بزيادة خطــر اإلصابة بســرطان
الثدي.
وذكرت الدراسة ،أن ” تناول اللحوم
املصنعة قد يزيد من خطر اإلصابة
مبرض ســرطان الثــدي ،وخلصت
مراجعة لدراســات ســابقة إلى
أن معــدالت اإلصابــة باملرض بني
النســاء الالتي يتناولن مستويات
عالية من اللحــوم املصنعة تزيد

بنسبة  9%مقارنة مع َمن يتناولن
كميات أقل”.

واضافت الدراسة ان ” نتائج بحثية
سابقة ملنظمة الصحة العاملية،

قالت إن اللحوم املصنعة تســبب
اإلصابة مبرض الســرطان ،وتظهر
هــذه املراجعــة ،التــي تضمنت
بيانات ما يزيد علــى مليون امرأة،
وجود عالقة بني استهالك اللحوم
املصنعة وخطر اإلصابة بسرطان
الثدي ،لكنه من غيــر الواضح إذا
كانــت هذه اللحوم تســبب ذلك
بالفعل”.
وتضمنــت الدراســات ،التي بلغ
عددها  15دراسة في هذا التحليل،
تعريفــات مختلفة ألعلى حد من
االستهالك.

« دونا ستريكالند « أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ  55عامًا

متابعة الصباح الجديد:
فــازت الكنديــة دونا ســتريكالند
بجائــزة نوبل للفيزياء عــام ،2018
لتصبح أول امرأة حتصل على اجلائزة
املرموقة منذ  55عاماً.
وأصبحــت ســتريكالند ثالث امرأة
حتصل عليها منذ بــدء منح اجلائزة
في مجــال الفيزياء ،إلى جانب ماري
كوري ،التــي فازت باجلائزة عام 1903
وماريا غوبيرت مايــر ،التي فازت بها
عام .1963وتتقاســم ســتريكالند
جائزة هذا العام مع آرثر آشكني ،من
الواليات املتحدة ،وجيــرار مورو ،من

فرنسا.و ُمنحت اجلائزة للثالثة تكرميا ً
إلجنازاتهم في مجال فيزياء الليزر.
وطور آشكني تقنية بالليزر وصفت
بأنهــا ملقــط بصري ،يســتعمل
لدراسة األنظمة البيولوجية.
وتوصل ستريكالند ومورو إلى تقنية
لتوليــد نبضــات قصيــرة للغاية
وذات شــدة فائقة من الليزر .وميكن
اســتعمال التقنيات في العديد من
التطبيقــات ،ومن بينهــا جراحات
العيون.
وقالت ســتريكالند فــي ردة فعلها
على حصولها اجلائزة  ،ومقر عملها

جامعة ووترلو فــي كندا« ،في بادئ
األمر تفكر فيمــا إذا كان األمر ضربا ً
من اجلنون ،وهــذا ما فكرت فيه في
البدايــة .ودوما تفكــر فيما إذا كان
األمر حقيقيا».
وأضافــت «وفيما يتعلق بتقاســم
اجلائــزة مع جيــرار ،فهو مشــرفي
وأســتاذي ،وهو من نقــل اجملال إلى
ذرى جديدة وهو بكل تأكيد يستحق
اجلائزة .وأشعر بسعادة غامرة أيضا
أن آرت آشكن فاز باجلائزة «.
وأضافــت ســتريكالند «اعتقد أنه
توصــل للكثيــر من االكتشــافات

مبكــرا ً اســتفاد منهــا الكثيرون
وطوروا منها أشياء عظيمة .أنه أمر
رائع أن يحصل علــى التقدير الذي
يستحقه».
وكانت آخر امــرأة حتصل على جائزة
نوبل في الفيزياء العاملة األميريكية
األملانية املولد ماريا غوبرت ماير ،التي
تقاســمت اجلائزة الكتشافاتها في
مجال أنوية الذرات.
وتقاســمت ماري كوري اجلائزة عام
 1903مع زوجها بيير كوري وأنطوان
هنري بيكريــل ألبحاثهم في مجال
النشاط اإلشعاعي.

اكتوبر الوردي
نشــأت فكرة تخصيص شــهر أكتوبر/تشرين األول
لزيادة وعي النســاء خاصة واجملتمع عامة بســرطان
الثدي قبل أكثر من30عاما ً في الواليات املتحدة ،وهو
مشروع مشــترك بني مجموعة من الهيئات الطبية
واملنظمات والــوكاالت احلكومية األميركية ،ويهدف
إلى التوعية باملرض ومشاركة املعلومات اخلاصة به،
إضافة لتوفير خدمات الكشــف والفحص املتعلقة
به .وعلى الصعيد العاملي شجعت منظمة الصحة
العاملية الفكرة وتطبيقها فــي البلدان وذلك للدور
الذي تلعبه في التوعية بسرطان الثدي.
ســرطان الثدي هذا املرض الذي يحدث عندما حتصل
طفرة في اخلاليا في منطقة الثدي وتفقد السيطرة
وتبدأ بالتكاثر بنحو غير طبيعي ،وفي مراحل الحقة
ينتشــر الورم إلى أجزاء أخرى من الثدي أو ينتقل إلى
مناطق أخرى في اجلسم.
هناك عدة عوامل تلعب دورا ً في سرطان الثدي ،مثل
الوراثة واجلينات وشــرب اخلمر والبدانة وغيرها .إال أن
العلماء حلد اآلن لم يســتطيعوا فهــم آلية املرض
بالتحديد ،ولذلك فإن منظمة الصحة العاملية تقول
إنه إضافة للتركيز على الوقاية من املرض ،يجب أيضا ً
«التركيــز على توعية الناس بطرق الكشــف املبكر
لسرطان الثدي».
ومن هذا املنطلق عملت جميع املنظمات واملؤسسات
اخملتصة احلكومية وغير احلكومية في العالم للتحذير
والوقايــة من هذا املرض وســعت الى بث الرســائل
الصحية التي تقي منه ،ناهيك عن اهم الشخصيات
واملشــاهير الذين اخذوا على عاتقهم نشر التوعية
واالرشادات الصحية للوقاية منه ،وجند في بالد الغرب
ني وما زلن يبثثن روح
العديد من جنمات هوليود ســع ً
االمل والتحلي بالشجاعة للتصدي له.
وإذ اكتب هذا آلن فكــرة ارقتني منذ زمن وحلد اليوم،
اذ لــم أجد في بلــدي فنانة او احدى الشــخصيات
النسوية البارزة في اجملتمع اخذت على عاتقها قيادة
حملة ملساندة النســاء املصابات بهذا املرض .فضالً
عن جتاهل بعض وسائل االعالم بانواعها « السمعية
واملرئية واملقروءة « أهمية هذا الشــهر وضرورة نشر
الرسائل الصحية لتجنب ِه.
وهنــاك العديد من يرمي بزمام األمور على عاتق وزارة
الصحة وحدها وهذا االمر لــم تتوان مكاتب االعالم
في الوزارة حلظة عنه في بث الرســائل والتوجيهات
في كل وسائلها اإلعالمية وجندها وحدها من علقت
في صدرها الشــريط الوردي ،علما ً ان هذا الشهر ال
يخصها فقط .اال اننا جندهم في هذا االمر خلية من
النحل تعمل على بث الرســائل الصحية والتوعية
معتمدين على جهودهم اخلاصة فقط.
الغريــب في االمر عنــد زيارتي الى أحــدى العيادات
اخلاصة لطبيبة نسائية وجدتها عيادة كئيبة تفتقر
الى أي شــكل من اشــكال اجلمال ،علما ً ان العيادة
كانــت مكتظة باملريضات وكانت أجــور املعاينة 25
ديناراً ،هذه الطبيبة لم تكلف نفســها طبع بوست
يوضح للنســاء مخاطر هذا املرض وكيفية جتنب ِه وال
حتى كلفت نفســها تعيلق الشريط الوردي ،واذن ال
عتب على الفنان إذا كان صاحب الشآن غير مهتم.
الطب رسالة إنسانية بحتة يجب ان يتعامل الطبيب
معها بحب وتفاعل فهي ليست جتارة وحسب ،واعود
الى دور االعالم املهم في نشــر التوعية الصحية من
دون أجــور تدفع له من قبل الوزارة فهل ميكن ان تقوم
أحدى قنواتنــا الفضائية بتبني املبــادرة وتقوم ببث
الرســائل الصحية لتحذير وجتنب هــذا املرض ،من
خالل بعض املشــاهد االعالنية التي يتم من خاللها
التوعية بهذا املرض وهل ســتقوم احــدى الفنانات
باملبادرة ونشــر التوعية باملرض من دون مقابل مادي؟،
أمتنى ذلك.
وأيضا ً هناك بعض الوزارات املهمة في توعية ونشــر
الرســائل الصحية مثــل وزارة التربيــة التي تخرج
أجياال ً يجب ان تأخذ على عاتقها زمام املبادرة بتوعية
وتثقيف الطالبات في مرحلة املتوســطة واالعدادية
لكونهن أمهات املســتقبل لذا يجب ان ننشــأ جيالً
واعيا ً صحيا ً وثقافياً.
ان التوعية بهذا املرض ال تقتصر على جهة واحدة
او مؤسســة واحدة علينا ان نعمل جميعا ً جادين
من اجل نشــر الوعي الصحي والثقافي وهذا جزء
مهم من عمل ورسالة االعالم الناجح الذي يهدف
الــى خدمة شــعبه اوال ً ومن ثم املؤسســة التي
يعمل بها.

من ال صفحات لهن في موقع ويكيبيديا الشهير

ّ
تكرم مشاهير نسائية دخلت طي النسيان
جمعية
متابعة الصباح الجديد:
يحاول نشــطاء ومنظمات العمل
في مجال حتقيق املساواة بني الرجال
والنســاء من خــال إحيــاء ذكرى
شخصيات نســائية علمية وفن ّية
وسياســية أثرت البشــرية لكنها
طي النسيان.
دخلت بعد ذلك في ّ
تقول الباحثة ميشال بيرو «كل ما
نعيشه منذ عام (منذ انطالق حملة
أنا_أيضاً) يسير في هذا االجتاه ،إنها
حركة عميقة الكتشــاف النساء
ودورهن في التاريخ».
ّ
تأخذ جمعية «لي ســان باج» (من
ال صفحــات لهــم) علــى عاتقها
هذه املهمــة ،وهي حتــاول أن تردم
اله ّوة الكبيــرة في عدد الصفحات
على موقع ويكيبيديــا بني الرجال
والنساء.
وتقــول ناتاشــا رو الناشــطة في
هذه اجلمعيــة «هناك صفحة على
موقع ويكيبيديا مثالً لســيمون دو
ّ
واملفكرة والناشطة
بوفوار (الكاتبة

الفرنسية) ولكن ليس ّ
لكل النساء
اللواتي حقّ قن أشياء مهمة».
فمــن الشــخصيات النســائية
العلميــة التــي كانــت غائبة عن
صفحات ويكيبيديا العاملة الكندية
دونا ســتريكالند احلائزة على جائزة
نوبــل للفيزيــاء في العــام ،2018
واملتخصصة في أشعة الليزر.
وظ ّلــت هــذه العاملــة غائبة عن
صفحــات املوقــع إلى حــن إعالن
فوزها بجائزة هذا العام مثالثة مع
عاملَني آخرين ،لكنهما كانا حاضرين
على صفحات املوقع من قبل اجلائزة،
بخالفها.
وتقول ناتاشــا رو «غالبــا ً ما تع ّرف
النســاء علــى صفحــات املوقــع
بعالقاتهن مع الرجال األقوياء ،أو أن
ذكرهن ال يحضر أصالً».
ّ
فالبحــث عن اســم لــو أندرياس
ســالوميه ّ
ظل لوقت طويل يُعلم
ّ
املتصفــح أنهــا كانــت قريبة من
نيتشه وريلكه وفرويد ،وال يأتي على

ذكر أنهــا كاتبة وروائيــة ومحللة
نفسية.
يعمل موقع «ويكيبيديا» اسهامات
متط ّوعــن ،ينشــرون صفحــات
ويعدلــون معلوماتهــا ويضيفون
ّ
ّ
ويشكل الذكور  80%منهم،
عليها،
أما الصفحات اخلاصة بشخصيات
ّ
فتشــكل  83%من
مــن الذكــور
صفحات املوقع.
يقــول جيمي ويلز مؤســس موقع
«نظــن أن هــذه
«ويكيبيديــا»
ّ
مشــكلة حقيقــة ،ونحــن ندعو
النساء لالنضمام إلينا ألننا نحتاج
للمساعدة».
ويضيف يبدو أن ق ّلة أعداد النســاء
املســاهمات فــي املوقع ســببه
املشاحنات التي تقع بني املساهمني،
بد من تدريب املســا ِهمات
ولذا «ال ّ
اجلدد على وســائل العمل وقواعد
النشر».
في العامني املاضيني ،أنشــئت على
املوقع  3300صفحة عن شخصيات

نســائية بفضل جهــد اجلمعية،
لكن هــذه النوايا الط ّيبة حتتاج إلى
مــا يعزّزها ،مثل املراجــع املطلوبة
من مقاالت وكتب عن شــخصيات
نسائية.
وفي اآلونة األخيــرة ،ق ّررت صحيفة
«نيويــورك تاميــز» إطالق مشــروع
«أوفرلوكد» إلحياء ذكرى شخصيات
منس ّية لم حتظ بذكر يليق بها.
ونشــرت الصحيفة منذ آذار/مارس
نحــو أربعني مقاال ً عن ســير ذاتية،
وقد القت الزاويــة اخملصصة لهذه
ً
إقبــال كبيــرًا من ماليني
املقاالت
القراء ،بحسب الصحيفة.
وبفضل ذلك ،صــارت هناك مصادر
مكتوبة عن الروائية شارلوت برونتي
( )1855والشــاعرة ســيلفيا بالث
( )1963واملص ّورة داين أربوس ()1971
وغيرهن كثيرات.
ّ
وتلقت الصحيفة  3300اقتراح من
قراء متحمسني للفكرة للمشاركة
في هذا املشروع.
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برونزيان جديدان للعراق في بارالمبياد جاكارتا

«تنس الطاولة» يحقق أول وسام آسيوي
عبر مشاركات إستمرت لـ( )12سنة

جاكارتا ـ طالل العامري*
تتواصل في العاصمة اإلندونيسية
(جاكارتا) فعاليــة الدورة الباراملبية
اآلســيوية الثالثة ملتحدي اإلعاقة
والتي تستمر حتى الثالث عشر من
الشــهر اجلاري ..وإتضحت الصورة
احلقيقية لطبيعــة التنافس الذي
تألقــت فيه الصــن احملافظة على
كبير من
وبفــارق
صــدارة الترتيب
ٍ
ٍ
امليداليــات عــن أقرب املنافســن
اليابــان ..وباملقابــل إســتعادت
الفعاليــات العراقيــة رونقهــا ما
أن إعتــادت على األجــواء والطعام
لتكــون هناك نتائــج ط ّيبة لكثير
من الفعاليــات ..أبرزهــا املتحقق
إلحتاد تنس الطاولــة الذي جنح في
حصد وســامه األول آســيويا ً بعد
مخاضات عسيرة جتسدت عبر ()12
ســنة كلها (عجفاء) حتى كســر
طوق النحس من خالل الالعبة زينب
حســن عبد اجلبار التــي فازت على
الالعبة (ســونار) من الهند بنتيجة
( )0_3ولترتقي إلى منصات التتويج
ودخولهــا معتــرك الصــراع على
املركزين األول والثاني لكنها خسرت
اجلولة من العبة (مكاو) (.)0_3
ليكون حديث الوفــد كله أن أخيرا
ظفــر إحتاد تنــس الطاولــة وبعد
غياب قسري ملدة ( )12بوسام ملون
أدخله إلى خزائن اللجنة الباراملبية
العراقية كما إســتطاعت الالعبة
زينب حســن متزيق إستقالة رئيس
االحتــاد الســيد ســمير الكــردي
بحصولها على امليدالية البرونزية،
ويذكر أن الكردي كتب إســتقالته

تفوق الباراملبية يتواصل في اآلسياد
وجهّ زها للتقدمي إلى رئيس اللجنة
الباراملبية ومتنى قبولها في حال لم
يحقق إحتــاده أي لقب ..لكن جاءت
الرياح مبا تشــتهي سفن الالعبني
الذين يعتزون بالكردي ومن معه.
فرطت الرامية ســارة عباس جودة
بفرصــة إحراز أحــد املركزين األول
والثاني عقــب تأهلها إلى نهائيات
رمي املســدس من مســافة ()10

متر بحلولهــا باملركــز الثالث من
مجمــوع ( )19متســابقة ،لكــن
وقوعهــا بخطأيــن فنيني جعالها
خارج التنافس على الذهب والفضة
علمــا ً أنّهــا كانت متقدمــة جدا ً
وقريبة من الفوز على املتنافســات
معها ..ورفضت الالعبــة اإلداء بأي
تصريح بعد اخلسارة ،مؤكدة أنها ال
تســتطيع ذلك وعذرناها ونحن نرى

زيد ثامر يدير لقاء فلسطين
وبنغالديش في كأس بانغاباندو 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
اناطت جلنة احلكام في بطولة كأس
بانغاباندو  2018اجلارية منافساتها
فــي بنغالديــش ،حلكمنــا الدولي
الشــاب ،نخبة آســيان «زيد ثامر»،
إدارة مبــاراة نصــف النهائــي بني
منتخبي فلسطني وبنغالديش التي
ســتجرى اليوم االربعاء ،ويساعده
لوكا من سريالنكا ويونغ من النيبال
واحلكم الرابع الصيني نيثن.
وكان زيــد ثامــر ،قــد ادار مباراة
منتخبــي بنغالديــش والفلبني
في اجلولة االولــى لبطولة كأس
بانغابانــدو  2018التي تشــارك

زيد ثامر

فيها  6منتخبات ،واقيمت املباراة
في مدينة ســيليت وانتهت بفوز
الفلبــن بهدف مــن دون مقابل
للفريق املضيف ،يساعده الهندي
راهــول والســريالنكي جاتورنكا
ويونغ الصيني حكمــا رابعا ً وازام
بن عبداهلل من ماليزيا مقوما.
يذكــر ان ثامر وزميلــه العماني
محمــود عبــداهلل الوحيدان من
العرب املشاركان في إدارة مباريات
ضمــن بطولــة كأس بانغاباندو
 2018التــي تختتم منافســاتها
باقامة املباراة النهائية يوم اجلمعة
املقبل  12تشرين األول اجلاري.

الدموع تفيــض في مقلتيها ..لكن
الفرحة عادت إليها بحصولها على
الوسام البرونزي فيما ح ّلت العبتان
من إيران باملركزين األول والثاني.
جانب آخر ،حصل الرامي حسني
من
ٍ
عليــل على املركز الـــ( )11محققا ً
رقما ً قياســيا ً عراقيــا جديدا ً قدره
( )606,7ناســخا رقمــه الســابق
( )595,2الذي ســبق أن سجله في

أملانيــا وحاول حســن التق ّرب من
املراتــب العليا ،لكن شراســة بني
املتنافســن كانت واضحة وجت ّلت
بني الصني وكوريــا اجلنوبية عندما
حصدوا املراكز الستة االولى.
وتلقى منتخب العراق لكرة السلة
على الكراســي هزمية قاسية هذه
وعــدت النتيجة
امل ّرة أمــام تايالند
ّ
مفاجــأة الــدورة وإنتهــى اللقاء

بنتيجــة ( .. )64_83وعلــى صعيد
متصــل إســتطاعت الطائــرة
العراقية التحليــق من جديد ..حاء
ذلك على حساب الفوز الكبير على
مينمار وبنتيجــة ( .)1_3ولينتقل
الفريق إلى دور األربعة ومن يدري ماذا
يخفي أعضاء الفريق في لقاءاتهم
القادمة للوصول إلى التتويج بأحد
املراكز.
وتعــ ّرض فريــق املكفوقــن لكرة
الهدف (اجلرس) إلى هزميتني ثقيلتني
وكانتا أمام اليابان وبنتيجة ()6_11
ووإيــران ( )9_14لتتضاءل حظوظ
فريقنا الوطني باحلصــول على أي
نتيجة تضعه مــع املت ّوجني ورغم
خســارته أمــام إيــران إال أنّه قدم
مستو ًى راقياً ،لكن قدرات إيران في
هكــذا ضرب مــن الرياضة جعلها
حتسم اللقاء بخبرة العبيها ..ويذكر
أن منتخبنــا إســتطاع الفوز على
املنتخب القطري بنتيجة ()11_18
هدفاً.
كما تأهــل العداء ســجاد محمد
إلى نهائيات ســباق ( )100متر بعد
حصولــه علــى املركــز الرابع في
التصفيات.
كما خرج من التصفيات الســباح
قاسم اخلفاجي ..كما خرج املتسابق
قصي علي من منافسات وزنه ()64
كغــم باجلــودو وحلولــه بالترتيب
السابع من بني ( )12منافساً ..حيث
جاءت األوزباكي منوزاد شــهروز أوال ً
والكوري لي مــن جي ثانيا ً والياباني
هيرا تاكا ليد ثالثاً.
* موفد االحتــاد العراقــي لإلعالم
الرياضي

ذهبي وفضيان للبليارد والسنوكر عربيًا
بغداد ـ محمد حمدي*
بدا رســميا حصــاد امليداليات
امللونة البطال العراق في الدورة
العربية الشاملة جلميع الفئات
في البليارد والســنوكر املقامة

حاليــا بدولة االمــارات العربية
املتحــدة مبشــاركة واســعة ،
وافتتــح رصيدنــا مــن الذهب
الالعب الناشــيء بلعبة الكرة
الثامنة ليث وســام ونال زميله

العــب منتخبنا ايضا حســنني
محيميد الوسام الفضي.
* املنســق اإلعالمــي الحتــاد
البليارد

«البيسبول والسوفت بول» إلى الصين
بغداد ـ منى الجبوري*
يستعد منتخبنا الوطني للبيسبول
والســوفت بــول للمشــاركة فــي
منافســات بطولــة اســيا التــي
ستنطلق احداثها في محافظة تان
جنــك الصينية للمدة من  21ولغاية
 28من شهر تشرين األول اجلاري.

مبينــا :ان وفدنــا يتألف مــن علي
البلداوي رئيسا ومن احمد حنون مديرا
للفريق وهوند جوهــر اداري ومرتضى
سلطان مدربا وعدنان هادي مساعدا
للمدرب اضافه الى خمســه العبات
من محافظة نينــوى هن ماري طالل
جنيب وايفا صاهر وزينة داود ونوره متي

وجوان يوسف شــابا وسبعة العبات
من محافظة ميســان هن دعاء عبد
احلســن فليح وســاره حنون طعمه
وشهد جاســم محمد وهبه عباس
علي ونور الهدى جاسم وزهراء حسن
حسني وسرى عباس فعل.
* إعالم األوملبية

طائرة المركز الوطني تحرز كأس أندية الناشئين
إعالم شؤون االقاليم والمحافظات
انتزع ناشــئو املركز الوطنــي لرعاية
املوهبة الرياضية للكرة الطائرة التابع
لدائرة شؤون االقاليم واحملافظات بوزارة
الشــباب ،كأس بطولــة اندية العراق
للناشــئني باللعبة للموســم احلالي
 ،والتــي أقامها االحتــاد العراقي لكرة
الطائــرة علــى القاعــة االوملبية في
كربالء .
وبني مدير املركز الكابنت عالء شــاكر
ان مشوار التصفيات الذي افضى الى
التأهل للنهائيات في فئة الناشــئني
من مواليد عام ٢٠٠٤كان طويالً وامتد
مــن شــباط املاضي  ،حيث اشــترك
فيهــا ١٦فريقــا ً  ،وقد اشــترك فريق

املركز الوطني ضمــن اجملموعة االولى
مع اندية ( الشــهيد سعد واحلكيم )
ثمان فرق
وانتهت املرحلة االولى بتأهل ِ
هي ( الشــطرة والصناعة واالسكان
والشــهيد ســعد والدغــارة واكــد
والبحري واملركز الوطنــي للموهبة )
 ،وتأهــل االخير – يتابع شــاكر -ضمن
اجملموعة االولى في النهائيات مع اندية
الصناعة والدغارة والشــطرة  ،وجاءت
نتائج مبارياته معهــا كالتالي  :فوزه
على الصناعة بثالثة اشــواط مقابل
الشــيء واخفاقه مع الشطرة بشوط
واحد لثالثة واخيــرا ً فوزه على الدغارة
بثالثة اشواط مقابل واحد  ،وتأهله الى
نصف النهائي مبواجهة نادي االسكان

مواهب الطائرة تتوج بالكأس

وانتهت بتغلب املوهبة بثالثة اشواط
لالشــيء  ،ليحســم ناشــئو املركز
الوطنــي معركة انتــزاع اللقب والثأر
امام الشطرة بثالثة اشواط من دون رد.
مديــر املركز الوطني للكــرة الطائرة
اشاد باملســتوى الفني لفريق مركزه
والذي مكنهم من حســم التصفيات
والنهائيــات ألندية العراق للناشــئني
للموســم احلالي لصاحلهم متوجني
جهــودا ً مضنيــة بذلتهــا املالكات
التدريبيــة املشــرفة علــى الفريق ،
موضحا ً انه جرى تعزيز الفريق بالعبني
اثنــن من مركــز املوهبة فــي املثنى
ومثلهما مــن موهوبي البصرة والعب
واحد من املركز التطوعي في اجلبايش.

مارادونا :منتخب «التانجو» مليء بالخونة

غدًا ..بدء الدورة الرباعية و طرح تذاكر مباراة األرجنتين والعراق
بوينس آيرس ـ وكاالت:
وصلت الدفعــة الثانية من جنوم
املنتخب األرجنتيني ،إلى الرياض،
مســاء أول أمــس ،اســتعدادًا
للمشــاركة في الدورة الرباعية
الوديــة التي تضيفهــا اململكة.
وتنطلــق البطولــة التي تضم
منتخبــات البرازيــل والعــراق
والســعودية ،يوم غــ ٍد اخلميس،
بالرياض.
وجاء مهاجم إنتر ميالن اإليطالي،
ماورو إيــكاردي ،على رأس الدفعة
الثانية من بعثة منتخب التاجنو.
كمــا وصلــت بعثــة املنتخب
العراقي الذي يشــارك في الدورة،
مســاء أول أمس أيضا.وكان جنم
يوفنتوس ،باولــو ديباال ،وصل إلى
العاصمة السعودية ،الرياض ،في
وقت ســابق ،ضمن الفوج األول..
وســتختتم الدورة بالكالسيكو
الالتيني بني السامبا والتاجنو ،يوم
 16من ذات الشــهر ،على ملعب
اجلوهرة املشعة بجدة.
من جانبها ،أعلنت هيئة الرياضة
في الســعودية ،تفاصيل تذاكر
احلضور اجلماهيري ملباراة منتخبي

األرجنتني والعراق ،التي ســتقام
غــ ٍِد اخلميــس ،في ملعــب امللز
بالرياض ،في إطار الدورة الرباعية
الدولية.
وأوضحــت الهيئــة ،أن التذاكر
طرحــت أول أمــس عبر شــباك
التذاكــر فــي ملعب امللــز ،من
الساعة السابعة وحتى العاشرة
مساء اليوم ذاته  ،في حني طرحت
أمس واليوم األربعاء ،من الساعة
الرابعة وحتى العاشرة مساء.
وحددت الهيئة ،أســعار التذاكر
املوحدة للعائــات واألفراد ،مببلغ
ً 15
ريال ،بينما ســتكون املنصة
الفضية مببلغ  500ريال ،واملنصة
الذهبية مببلغ ً 750
ريال.
إلــى ذلــك ،أكــد األســطورة
األرجنتيني دييجو مارادونا ،املدير
الفني لــدورادوس املكســيكي،
أول أمــس ،أنه لن يعــود لتدريب
املنتخــب األرجنتيني ،ولكنه في
الوقت ذاته أبدى حتمسه للجلوس
على مقعد املديــر الفني لناديه
السابق بوكا جونيورز.
وقــال بطــل العالــم مــع
"األلبيسيليســتي" فــي 1986

فرحة العبي االرجنتني

باملكســيك خالل حوار مع موقع
" "Infoabeاألرجنتينــي "أتطلع
لتحقيق أشياء كثيرة هنا ،ولكن
املنتخب مليء باخلونة ،ولن أعود".
وأشــار املدرب األســبق ملنتخب
األرجنتني والذي قاده في مونديال
 2010بجنــوب أفريقيــا ولكنه
ودع مــن ربــع النهائي إلــى أنه
كان الســبب في جلوس كالوديو
تابيا على كرســي رئاسة االحتاد

األرجنتيني لكرة القدم.
وقال في هذا الصدد" :كنا نرغب
في ضخ دماء جديدة باالحتاد وجئنا
بتابيا .أنا أيضا مخطئ .لقد طلب
مساعدتي في بعض األشياء وأنا
وافقت .لقد قال لي أشياء كثيرة،
ولم يفعل شــيئا ،ولم يتصل بي
بعدها .هــذا أكثر مــا ضايقني،
وهي خيانة .ال أحب اخلونة".
كما انتقد صاحب الـ 57عاما أداء

بوكا جونيورز ،محمال املسؤولية
للرئيس دانييل أجنيليسي ،مشيرا
إلــى أن املهاجم اخملضرم كارلوس
تيفيز لم يعد "العب الشعب".
وأبدى مارادونــا أمنيته في تدريب
البوكا فــي يوم ما ،وقال "بالطبع
أرغب في تدريبه ومعايشة األجواء
الكبيرة من الداخل ،ولكن دون أن
يكون هذا على حســاب أي أحد
من املدربني" ،في إشــارة إلى عدم
الرغبة في التأثيــر على منصب
املديــر الفنــي احلالــي للفريق،
جييرمو باروس سكيلوتو.
ودافــع مارادونــا عن جنــم وقائد
املنتخب وبرشــلونة اإلســباني،
ليونيل ميســي ،ولكنــه انتقد
في املقابل خافيير ماســكيرانو
الذي لــم يدافع عالنية عن زميله
السابق في املنتخب والبارسا إزاء
االنتقادات التي وجهت إليه.
وأمت "إذا كان هنــاك حقــا زمالء
يحبــون ميســي ،فيجــب أن
يدافعوا عنــه ،وال يصمتوا .لقد
أخطئوا .يكفــي إلقاء اللوم على
ميسي .لقد أخطأت في تقييمي
ملاسكيرانو ،كنت أظنه قائدا".

«الصاالت» تقسو على
سلوفاكيا باألولمبياد

بوينس آيرس ـ علي رياح*
دخلت حســابات العراق فــي فعالية كرة الصاالت
ضمــن دورة األلعاب األوملبية للشــباب ،ســياقها
الطبيعــي واملتوقع  ،حني متكن شــبابنا من انتزاع
فوز كبير استقر عند  5أهداف من دون مقابل على
حساب منتخب شباب ســلوفاكيا الذي كان يؤدي
املباراة األولى له في الدورة بوصفه إلى جانب روسيا
ممثلي القارة األوربية في هذه الفعالية.
وســيكون في إمــكان منتخبنا الشــبابي لكرة
الصاالت أن يتحدث عن دور مهم في هذه اجملموعة
وإمكانية االقتراب من االنتقــال إلى املربع الذهبي
للــدورة ككل  ،إذا متكن في املبــاراة الثالثة له من
حتقيق الفوز على نظيره املصري  ،والتي ستقام في
الساعة الثامنة من مســاء اليوم األربعاء (الثانية
من صباح اخلميس) ..مع األخــذ بنظر االعتبار قوة
املنتخب املصــري الذي تعادل مع األرجنتني صاحبة
الــدار بهدفني لــكل طرف ،بعــد أن كان املصريون
متقدمني بهدفني مــن دون رد حتى الدقائق األخيرة
من املباراة.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

النجف تضيف غدا بطولة
المتقدمين بالمالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تضيف محافظة النجف يوم غ ٍد اخلميس بطولة
أندية املتقدمني باملالكمة باشراف االحتاد املركزي
للعبــة ،وكان فريق اجليش حصد لقب املوســم
الســابق ،فيما حل االتصاالت والبريــد وصيفاً،
والشــرطة باملركــز الثالث فــي البطولة التي
اشترك فيها نحو  292مالكما ميثلون  104ناديا ً ،
وبحسب مدرب فريق االتصاالت والبريد الرياضي
باملالكمة ،طــارق حلو ،فان فريقه بــدأ منذ يوم
أمس معســكره التدريبي القصير في محافظة
النجف بعد انتهاء مرحلة التحضير التي اجراها
في بغداد ثم اكمل رحلــة االعداد في محافظة
ميســان ملدة  8أيام ،واشــار إلى ان فريقه اجرى
تدريبات مشــتركة ونزاالت ودية مــع نادي دجلة
ومدرسة البطل الراحل ،فاروق جنجون ،مبينا ان
ايام املعسكر التدريبي شهدت فائدة فنية كبيرة
لالعبيه.
وقال ان فريقه يــؤدي تدريباته بانتظــام بقيادة
املتحدث ومســاعده مســلم كاظم واشــراف
نبيــل جبــار  ،وتتألف تشــكيلة الالعبني الذين
سيشاركون في بطولة اندية املتقدمني يوم ًغ في
النجف ،من ( علي قاسم لوزن  49كغم ومرتضى
رعد (كوبي) لوزن  52كغم ،وكاظم جبار لوزن 56
كغم ،ومصعب عبد احلسني لوزن  60كغم ،وكرار
نعمة لوزن  64كغم ،وكرار كاظم سهم لوزن 69
كغم ،وامير علي لوزن  75كغم ،وحيدر حســن
لوزن  82كغــم ،وعقيل مأمون لــوزن  91كغم،
ومحمد موسى  91 +كغم).
واشــار حلو إلى ان فريقه يلقــى دعما كبيرا من
إدارة النادي براســة اميــر البياتي وكيــل وزارة
االتصاالت والبريد ،مبينا ان فريق النادي باملالكمة
لفئة الشــباب سيشــارك في بطولة التشيك
الدولية التي تنطلق يوم  16تشرين الثاني املقبل
بـ  6العبني ألوزان  52و 56و 60و 64و 69و 75كغم.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

بسبب "بتكوين" ..عقوبة

يعيد كتابًا استعاره من
عاما
المكتبة قبل ً 84

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعاد رجل كتابا إلى احدى املكتبات في والية لويزيانا
بعد استعارته منها قبل  84عاما ،في واقعة طريفة
أدت إلى إعفاء مســتعيره من غرامــة قدرها ثالثة
دوالرات.
وقالــت مكتبــة " "Shreve Memorialفــي والية
لويزيانا األميركية علــى صفحتها في موقع فيس
بوك" :أن يأتي متأخرا خير من أال يأتي على اإلطالق!
صحيح؟ لقــد أعاد قارئ كتابا إلــى فرعنا الرئيس،
كانت والدته قد اســتعارته عام  1934عندما كانت
في الـ 11من عمرها".
وأضافــت" :هذا يعنــي أن الكتاب جــاء متأخرا 84
عاما فقط! .الكتاب هو (سبون ريفر) بقلم إدغار لي
ماسترز".
الكتاب عبارة عــن مجموعة من القصائد املكتوبة
كقصص لشــاهد عيان عن األشخاص الذين ماتوا
في مدينة سبون ريفر اخليالية ،ويحكي عن حياتهم
ومماتهم.
وقالت مســاعدة مدير املكتبة ،جاكــي موراليس:
"كان الرجل ينظف منزل والديه عندما وجد الكتاب
وقرر إعادته.
وعن غرامة التأخير في إعادة الكتاب ،قالت موراليس
إن املكتبــة لم تفكر في تغرميــه ،الفتة إلى أنه في
حــال ُفرضت عليه الغرامة فســيتوجب عليه دفع
مبلغ ثالثــة دوالرات ،وهو احلــد األقصى لتحصيل
رسوم الكتب املتأخرة.

سمير خليل
تشــارك فرقــة انكيــدو للفنــون
الشــعبية في املهرجان الفني الذي
ســيقام في العاصمة الســويدية
ســتوكهولم للمدة من الثاني من
شهر تشــرين الثاني نوفمبر املقبل
لغاية يوم الرابع من الشهر نفسه.
وفــي لقاء مع الفنان املغترب مهند
هواز مدير الفرقة حتدث عن املهرجان
قائال :املهرجــان يقام ســنويا وهو
مهرجــان محلــي ألن املشــاركني
هم فقــط مــن الســويد و االحتاد
األوروبي ،ســتقدم فرقة انكيدو فيه
ثالث لوحات من الفنون الشــعبية
العراقية ،اثنان منها مستوحاة من
الفرقة الوطنية للفنون الشــعبية
فــي العراق وهي :لوحــة (ابو العود)
من تصميــم واخراج الســت هناء
عبداهلل ،ولوحة (امليج) من تصميم
واخراج األســتاذ فؤاد ذنــون إضافة
للوحة (الهوسة) وهي من تصميمي
وتدريبي.
وعــن فرقته انكيــدو يضيف هواز:
قمت بتأســيس فرقة انكيدو وهي
فرقــة عراقية /ســويدية عام ٢٠١٠
في مملكة الســويد -مدينة يوتبوري،
جميــع راقصــات الفرقــة يحملن
اجلنسية الســويدية .وجاءت فكرة
تأســيس هــذه الفرقة مــن تاريخ
الرقص الشــعبي العراقــي ،وعلى
خطــا الفرقــة الوطنيــة للفنون
الشــعبية العراقيــة ،الغرض من
تأسيســها ،نشــر تراثنا الشعبي
العريــق ،والهدف من تشــكيلها،
احلفــاظ علــى تاريخ ثقافــي راقي،
تصديا ملن يحاول طمس هذا التاريخ،
وجهود فرقتنــا الوطنية في العراق
ومدربيها الرواد الفنانني الست هناء
عبد اهلل واالستاذ فؤاد ذنون واالستاذ
حسن سعدون .مع االسف البعض
من املتواجدين خارج العراق استغل
بعض االبداعــات الفنية في الفنون
الشــعبية ونســبها الســمه في
محاولة لتحجيم هذا التراث الراقي
وبحركات ال صلة لهــا بتراثنا .وهذا
التجاوز جاء مــع قلة عروض الفرقة
الوطنية للفنون الشعبية ،فاستغل
الظــروف بطريقة غير شــرعية او
قانونية.

تايلور سويفت تؤيد
الديمقراطيين
الصباح الجديد  -وكاالت:
ظلت تايلــور ســويفت ( 28عامــا) بعيدة عن
الصراع السياســي في الواليات املتحدة وعلى
النقيض من نظيراتها اللواتي جاهرن مبواقفهن
السياســية مثل كاتي بيري ،وبينوسيه ،اللتان
تؤيدان احلزب الدميقراطي ومســاند اجلمهوريني
كيد روك.
لكن سويفت أبلغت  112مليون متابع لها على
إنستجرام بأنها تساند مرشحني دميقراطيني في
تنيسي ،وستصوت لهما في انتخابات التجديد
النصفي للكوجنرس الذي سيجري في السادس
من نوفمبر تشرين الثاني.
وكتبت سويفت قائلة :كنت مترددة فيما مضى
أن أعبــر علنا عن آرائي السياســية ،لكن نظرا
لألحداث العديــدة التي مررت بهــا في حياتي
وشــهدها العالم في العامــن املاضيني فإنني
أشعر باختالف كبير حيال ذلك اآلن".
وقالت املغنية املعروفة بأغان مثل "حتدثي اآلن"
(ســبيك ناو) ،إنها مؤيدة حلقوق املثليني النساء
وعن أنها مناهضة للعنصرية.
وأضافــت ســويفت :ال أســتطيع أن أصــوت
لشــخص لن يكون مســتعدا للقتال من أجل
كرامة جميع األميركيني ،بغض النظر عن اللون
أو النوع االجتماعي أو من يحبون".
وأفــادت بأنهــا ســتصوت للدميقراطيني فيل
بريديسني في انتخابات مجلس الشيوخ ،وجيم

كوبر جمللس النواب.
وحصلت تعليقات ســويفت على  1.5مليون
إعجــاب علــى صفحتها على إنســتجرام.
لكنها أغضبت العديد من احملافظني ،خاصة
في أوســاط موســيقى الريف ،حيث بدأت
كمراهقة وشــقت طريقها لتفوز بعشــر
جوائز جرامي.
وقال تشــارلي كيــرك ،مؤســس منظمة
تيرنينــج بوينــت الطالبيــة احملافظة غير
الربحيــة ،لتلفزيــون فوكس نيــوز :ما كان
يعجبني بشــأن تايلور سويفت ،ابتعادها عن
السياسة".
أما جورج تاكي املمثل الســابق في سلسلة
أفالم (ســتار تريك) فكان من بني الذين رحبوا
بإعالن ســويفت قبيــل انتخابــات نوفمبر
تشرين الثاني املتوقع أن تشهد استقطابا.
وكتــب على تويتر :أيا رفاق ،األمور أصبحت
ســيئة للغاية لدرجة أن تايلور سويفت
اضطرت أن تقول شيئا".
وتقوم ســويفت حاليا بجولة عاملية
حلشد الدعم أللبومها األكثر مبيعا
عام " 2017سمعة" (ريبيوتيشن)
وســتغني فــي بــث مباشــر
خــال حفل جوائز املوســيقى
األميركية في لــوس اجنليس
يوم الثالثاء املقبل.

غطاء قلم الحبر الجديد
ينقذ حياتك
الصباح الجديد  -وكاالت:
يستعمل معظم الناس أقالم احلبر بنحو
يومي ،بــل ويقوم كثيرون بـ"إدمان" عض
أغطيــة هذه األقالم ،مــن دون أن يدركوا
أن الفتحــة املوجودة في رأس الغطاء قد
تؤدي إلى إنقاذ احلياة.
فقد أوضحت شــركة "بيــك" املنتجة
ألقالم احلبــر ،أن الكثيرين كانوا يبتلعون
أغطية األقالم عن طريــق اخلطأ ،خاصة
أولئك الذين اعتادوا "عضها".
ومع وصول الغطــاء إلى مجرى التنفس
في جسد اإلنسان ،قد تصبح آثاره قاتلة
ويؤدي إلــى االختناق ،مما دفع الشــركة
العتماد هذا التصميم ،بحســب موقع
"ساينس أليرت".
ومبجــرد إضافة ثقب إلــى أعلى الغطاء،

أخبــارهــــــــــم

تقدمه فرقة أنكيدو ..الفن الشعبي
العراقي بمهرجان سويدي

كبيرة بحق "لص كهرباء"

الصباح الجديد  -وكاالت:
قضت محكمة على رجل صيني بالســجن لثالث
ســنوات ونصف السنة ،وغرامة ضخمة فاقت 100
ألــف يوان صيني" ،مــا يعادل  15ألــف دوالر" ،بعد
ســرقته لكهرباء من أجل تعدين العملة املشفرة
"بتكوين" ،بحسب وسائل إعالم محلية.
ووفقا للتقارير اإلعالمية فقد سرق "شو شينغوا"،
كهربــاء بقيمة  104آالف يوان ،من شــركة محلية
لتشغيل القطارات ،بغرض تعدين عمالت "بتكوين"
بلغت قيمتها  20ألــف دوالر تقريبا ،وفقا لقيمتها
في الوقت احلالي ،بحسب موقع "ذا نكست ويب".
واستعمل "شــينغوا" الطاقة املسروقة لتشغيل
أكثر من خمســن جهاز تعدين وثالث مراوح تبريد
على مدار الساعة ،منذ نهاية العام املاضي.
ووفقــا حلكــم احملكمة فقــد صادرت الســلطات
الصينية جميع األجهزة املستعملة ،مع دفع قيمة
الكهرباء املسروقة.
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يتم زيادة تدفق الهواء في مجرى
التنفس ،وبالتالــي يظل الناس
قادريــن على التنفــس حتى لو
ابتلعوه.
وكتبت الشــركة على موقعها
في اإلنترنت :إضافة إلى املساعدة
في منع تســرب احلبر من القلم،
فإن جميع أغطية  BICتتوافق مع
معايير الســامة الدولية ،التي
حتــاول التقليل من خطــر ابتالع
األطفال بطريــق اخلطأ ألغطية
القلم".
يشــار إلــى أن ما يقــرب من 100
شخص ميوتون في الواليات املتحدة
كل عــام مــن االختنــاق بأغطية
األقالم.

ويل سميث

ظهر النجم األميركي ويل
ســميث ،في صور جديدة
وهو يقــود "توك توك" في
شــوارع الهند ،األمر الذي
جــذب جمهــوره حولــه
اللتقاط الصور له في أثناء
قيادته التوك توك بنفسه.
وأشارت الصحف الهندية،
إلــى أن الهــدف من تلك
الزيارة ،ظهور ويل سميث
فــي واحدة مــن احللقات
اجلديــدة للبرنامج احلواري
الهندي الشهير "Karan
 ،"with Koffeeالــذى
يستضيفه كاران جوهر.
كمــا يشــارك النجــم
األميركي كضيف شــرف
في فيلم بوليــوودي حتت

اســم "STUDENT OF
 ،"THE YEAR 2اجلــزء
الثانــي من هــذا الفيلم،
وقد تكون مشــاركته في
الفيلم هي األرجح ،خاصة
أن ويل ســميث قد نشر
صــوره مع جنــوم الفيلم
في أثنــاء تقدميه معهم
مشــهدا استعراضي من
الفيلم.

ندى بسيوني

فرقة انكيدو

وماذا عن مشاركاتكم الفنية هذا
العام ؟
تركــزت اغلبها على مشــاركاتيالشــخصية في هذا العــام والتي
شاركت بها في عدد من دول العالم
و أغلبها كان للتدريــس والتدريب،
ومثلــت العراق في هــذه الدول
معرفــا بالفن الشــعبي
العراقــي ،وأذكر بعض
هذه الــدول كالصني،
واملغــرب العربــي،
وفنلنــدا واليابان.
حاليا انا استعد
ملشــروع تبادل
ثقافــي حيث
وجهــت دعوة
لي من مدينة
روســيا و
بلــدة أوفــة
في سيبيريا
كــي اقــدم
محاضــرات

عن الفن الشعبي العراقي.
واملشــاريع اخلاصة بالتواصل مع
الفن الشعبي في العراق؟
انــا دائما احرص على مد جســورالثقافة والفن مع بلدي االم من خالل
املسرح الراقص ،وحاليا لدي مشروع
الستقدام اســاتذة من
السويد الى العراق
با ختصا صا ت
ا لبا ليــه
و ا ملســر ح
والغنــاء
إللقــاء

محاضرات بالرقص املسرحي احلديث،
وكذلــك الفنون الشــعبية ألهمية
هذه الفنون في حفاظها على التراث
الثقافي ،وقمت فعال باالتصال بهؤالء
األســاتذة ،علما ان تكلفــة النقل
واالقامة في العراق نتحملها نحن.
الفنان مهند هواز من مدينة املوصل.
عضــو نقابــة الفنانــن ،هاجر الى
الســويد عام  2006واســتقر هناك،
وتخرج من مدرســة الرقص احلديث
في السويد ،وقبل ذلك كان قد القى
محاضرات ودروســا عن فنون مسرح
اجلســد في قسم املســرح لكلية
الفنون اجلميلة في املوصل عام 2000
وحصل على كتب شــكر وتقدير من
تلك الكلية.
اخيرا يتمنى مهند من وزارة الثقافة
االهتمــام الدائــم بتراثنــا العريق
واالهتمام خصوصا بالفرقة الوطنية
للفنــون الشــعبية العراقية فهي
تعكس الوجه اجلميل لثقافة العراق
مــن شــمالها ،وجنوبها ،شــرقها
وغربها.

كشــفت الفنانــة ندى
بســيوني عن األلم الذي
تســبب فيه خبر إصابة
الفنــان الكبيــر فــاروق
الفيشاوي باملرض اللعني.
وقالــت "أن الفيشــاوي
من أفضــل فناني جيله،
وإصابتــه بالســرطان
أزعجني ج ًدا وأملني كثيرًا،
وكان صدمة بالنســبة
لي وذلك ألنــه عزيز على
قلبــي" .ومتنــت أن يتم
عاجل وليس ً
ً
آجل.
شفاؤه
وعلقت بســيوني على

جناح مسلسل "مليكة"
الــذي شــاركت به في
شــهر رمضــان املاضي،
وقالت "احلمــد هلل ،حاز
علــى إعجــاب النقــاد
واجلمهور".

مصطفى شعبان
تعاقد الفنــان مصطفى
شــعبان مــع شــركة
ملالكهــا
ســينرجي
املنتج تامر مرســي ،على
مسلســل "بيت راضي"
للمشاركة به في السباق
الرمضاني .2019
جدير بالذكر أن آخر أعمال
شــعبان كان مسلســل
"أيوب" في رمضان املاضي،
والذي حقــق جناحا كبيرا،
وشــاركه فــي بطولته
كل من مريهان حســن،
ومحمــد لطفــي ،وأينت
عامر ،وزكــي فطني عبد
الوهاب ،واحمد احلواني.

اســتطاع شــعبان من
خــال أدواره املتنوعــة
بني السياســي املناضل
والشــاب الطائــش ،أن
يجذب إليــه أنظار النقاد
واجلماهيــر حتــى أصبح
إسمه ينافس أسماء جنوم
جيله من الشباب.

جورب صغير يكشف أسرار "الموضة"
عند المصريين القدامى
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــف جورب مخطــط وملــ ّون ميل
املصريــن القدمــاء إلى ابتــكار "أزياء
عصريــة" أكثر مما كان يعتقد ســابقا،
واســتعمل العلمــاء فــي املتحــف
البريطاني تقنية تخيل جديدة لتحليل
جورب طفل ،متت اســتعادته من مكب
للنفايات في  Antinoupolisالقدمية في
مصر الرومانية ،إذ يرجع تاريخه إلى عام
 300بعد امليالد ،واكتشــفوا استعمال
صبغ احمــر وازرق واصفــر ،إلى جانب
مجموعة من تقنيات الغزل املتطورة.
ومت ّيز تصميم اجلــورب املصنوع للقدم
اليســرى لطفل ،بوجود ســتة إلى
ســبعة ألوان من خيوط الصوف،
كما يكشف التأريخ الكربوني أنه
يعود إلــى القرن الثالث أو الرابع
امليالدي.
و ُعثر على العديــد من اجلوارب
املصرية املميزة بالنمط نفسه،
واملصنوعــة من الصوف بألوان
ساطعة عموما ،مع نهايات
تفصــل اإلصبــع األكبر عن
بقية أصابع القدم.
ويقــول العلمــاء إن مســح

العديد من املنســوجات األخــرى ،مينحنا حملة
غير مســبوقة عن احلياة القدمية ،وكيف ميكن
أن تكون األقمشــة ملونة ،ومت التوصل إلى هذا
االكتشــاف في مدينة  Antinoupolisاملصرية،
التــي نُقّ ب عنها باســم جمعيــة التنقيب
املصرية في الفترة بني عامي  1913و ،1914من
قبل العالم اإلجنليزي ،جون دي مونينز جونسون.
ويُعتقد بأن املصريني القدماء هم املســؤولون
عــن اجلوارب املنســوجة األولى ،فــي حني أن
اجلوارب كانت موجودة منــذ العصر احلجري،
عندمــا اســتعمل رجــال الكهــوف جلود
احليوانات.

يستبدلون القوارب
بثمار القرع العمالقة
الصباح الجديد  -وكاالت:
يســتبدل األملان القوارب بثمــار القرع
العمالقــة ،اســتعدادا لســباق القرع
الســنوي ،في بحيــرة كريفل شــوفر،
وبالكثير من الترقب تتحرك امرأة شقراء
ترتدي زي سباحة نحو بحيرة بغرب أملانيا
داخل ثمرة قرع هائلة مفرغة من الداخل.
ومتســك املــرأة مبجــداف اســتعدادا
للمشاركة في ســباق القرع السنوي
ببحيــرة كريفل شــوفر الــذي ميتد
ملسافة  35مترا.
وتزرع ثمار القــرع العمالقة خصيصا
من أجل الســباق الذي شــهد هذا
العــام دورتــه الثالثــة .وينبغي أن
تزن ثمرة القرع مــا ال يقل عن 250
كيلوجراما لتقليل مخاطر سقوط
املشاركني األكبر حجما.
وقالت مايلني ماتوشتك "كان من
الصعب التحــرك عكس الرياح،

لكــن عندما تنغمس في األمر تســير األمور
على ما يرام .تصورت أن األمر سيكون أصعب
من ذلك " .وقالت شــقيقتها جانا ماي" :في
حقيقــة األمــر تخيلت أنك ســتقعني بعد
بضعة أمتار" .ويحصل أفضل املتسابقني في
فئات التنافس الست على جوائز قيمتها 200
يورو ( 230دوالرا) أو  300يورو ،ويكفي هذا املبلغ
لشراء قارب للعام املقبل.

