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ّ
جنرال إلكتريك والكهرباء توقعان اتفاقا

لتطوير الطاقة وإضافة  14000ميكا واط

الحكومة المقبلة  22وزارة جرى حسم
نحو  16منها والمحور متمسك "باستحقاقه"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة جنــرال إلكتريك
أمس األحد ،عن توقيعها اتفاقية
تعاون مبادئ مع الكهرباء لتطوير
قطاع الطاقة ،مشــيرة الى انها
ستقوم بدعم احلكومة العراقية
في تأمني التمويل املطلوب لهذه
املشــاريع من خالل وكاالت دولية
الئتمــان الصادرات ومؤسســات
مالية عدة.
وقالت الشركة في بيان لها تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه انها
"وقعــت اتفاقية تعاون مبادئ مع
الكهرباء لتطوير قطاع الطاقة"،
مبينــة انــه "مبوجــب االتفاقية
سيتم توليد ما يصل إلى 14جيجا
واط إضافيــة ،وتوفير ما يصل إلى
 65ألف فرصة عمل مباشرة وغير
مباشــرة ،وحتقيق وفــورات أكبر
وتفادي خســائر بقيمة تصل إلى
 3مليار دوالر ســنوياً ،وتأســيس
مركز محلي للتكنولوجيا ،ودعم
خدمات املياه والرعاية الصحية".
واضافت الشركة انها "باالضافة
ملــا ســتقوم باضافــة  15جيجا

واط ســتولي ايضا أولوية قصوى
لتطبيق تقنيات سريعة وموثوقة
إضافــة إلــى حتديــث عمليــات
محطــات توليد الطاقــة احلالية
لتوفير نحو  1,5جيجا واط إضافية
خــال  2019وســتكون كافيــة
لتزويد  1,5مليون منزل عراقي من
الطاقة بالتزامن مع تقدمي خدمات
الصيانة وإعــادة التأهيل لتأمني
 7جيجــاواط إضافية التي تعمل

حالياً".
وتابعت ان "االتفاقية تتضمن ايضا
حتديثات وخدمات حملطات الطاقة
الراهنة وحتويــل محطات الطاقة
العاملــة بالدورة البســيطة إلى
الدورة املركبة ،ممــا يعزز اإلنتاجية
دون احلاجة إلى استهالك كميات
إضافيــة من الوقود أو التســبب
بانبعاثات غازية إضافية.
تفصيالت ص8

يوميا و 2019تشهد زيادة التصدير

رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي
االقليات لكي ال تشعر الشرائح
الصغيــرة بالغــن داخل اجملتمع
العراقي".
ولفت البطيخ إلى ان "الترتيبات

ما زالت مستمرة وبنحو مكثف
من أجــل ضمان متريــر الكابينة
الوزاريــة والبرنامــج احلكومي
بسالســة وخــال املواقيــت

اليهــا في املرحلــة املقبلة ،في
حني شدد على ضرورة االستمرار
بتطهير املؤسســة األمنية من
املسيئني.
وقال العبــادي خالل زيارته امس

لقيادة عمليات بغداد ،وحســب
بيان من مكتبه االعالمي تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه ،ان
"قيادة عمليات بغداد لعبت دورا
في حفظ االمن بالعاصمة".

 45مقعدا للديمقراطي و 21لالتحاد
و 12للتغيير في انتخابات إقليم كردستان
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خمسون يوما للراغبين بالتقديم لالمتحانات
الخارجية اعتبارا من  11/1المقبل

aتقريـر

جانب من توقيع االتفاقية

العراق يعتزم إنتاج سبعة ماليين برميل

الدستورية".
وأستطرد أن "املعلومات املتوفرة
تفيد بــأن حتالف البناء ســوف
يحصل على تسع وزارات ومثلها

بغداد  -الصباح الجديد:
قال وزير النفــط جبار اللعيبي إن
العراق يعتزم إنتاج سبعة ماليني
برميــل يوميا من خالل شــركة
النفط الوطنيــة وتصدير أربعة
ماليني برميل يوميا في عام .2019
وقال اللعيبي فــي مقابلة بثتها
الفضائيــة العراقيــة امس األول
إن " العراق يأمــل تصدير مليون
برميل يوميا عبــر ميناء العقبة
األردني ".
وأضاف الوزير أن " حرق الغاز الناجت
عــن عمليات اســتخراج النفط
سيتوقف بحلول عام ." 2021
وكان اللعيبــي قــد أصــدر قرارا
تضمن التريث بنقل ملكية تسع
شركات تابعة الى الوزارة ،مبا فيها
شركة تســويق النفط (سومو)
الى شركة النفط الوطنية.

لتحالف االصالح واالعمار ،سوف
تعطى قســم منها إلى املكون
السني داخل هاتني الكتلتني".
تتمة ص3

العبادي يرفض حل قيادات العمليات
ويؤكد تطهير المؤسسة األمنية من المسيئين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة عــن
الضوابط اخلاصة باالشتراك في
االمتحانــات اخلارجية التي حدد
موعــد التقدمي لها في االول من
الشهر املقبل .
وأضاف بيان صــادر عن املكتب
اإلعالمي لوزيــر التربية الدكتور
محمــد اقبــال الصيدلــي ان
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ساعات تفصل عن جلسة منح الثقة

بغداد  -الصباح الجديد:
رفض رئيــس الــوزراء املنتهية
واليته حيدر العبادي ،أمس األحد،
فكرة إلغاء قيــادات العمليات
في بغــداد واحملافظات للحاجة

مؤسسة بال أقنعة تقيم
مهرجانا شعريًا في الموصل
ً
وحفال لتوقيع إصدارات بالرمادي

اليوم ..منتخبنا الشبابي
أمام فرصة لتحقيق
طموحاته اآلسيوية

االثنني  22تشرين األول  2018العدد ()4042

بغداد  -وعد الشمري:
أكــدت قائمة الفتــح أن اتفاقا
نهائيا مت بأن تتألف حكومة عادل
عبــد املهدي مــن  22وزارة جرى
حســم نحو  16منها ،مشــيرة
إلى أن حتالفي البنــاء ،واإلصالح
واإلعمار سوف يتقاسمان العدد
األكبر بتســعة حقائــب لكل
منهما ،كاشــفة إلــى أن رئيس
مجلس النواب محمد احللبوسي
ســوف يدعو إلى جلســة منح
الثقة للحكومة في الســاعات
املقبلة.
أما حتالف احملور ،فقد جدد متسكه
مبا وصفه استحقاقه االنتخابي
فــي احلكومــة ،مبديــا ً دعمه
الكامل لعبد املهدي في مهمته.
وقال عضو قائمة الفتح غضنفر
البطيخ إن "الفريــق التفاوضي
لعبــد املهــدي مــا زال يجــري
مباحثات مع الكتل السياســية
مــن أجــل حســم موضــوع
التشــكيلة الوزارية باسرع وقت
ممكن".
واضاف البطيــخ في حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "االتفاق
النهائي الذي مت التوصل اليه هو
أن تتشكل احلكومة املقبلة من
 22وزارة تراعــى فيهــا املكونات
واحملافظات".
وأشــار إلى أن "واحــدة من هذه
الــوزارات ســوف تذهــب إلــى
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اللجنــة الدائمــة لالمتحانات
حــددت يــوم اخلميــس املوافق
 ، 2018/11/1موعــدا لبــدء
التقدمي لالمتحانــات اخلارجية
 ،علــى ان يكون يــوم اخلميس
املوافق  2018/12/20آخر موعد
للتقديــم .
كما حددت الضوابــط االعمار
املسموح لها للتقدمي للمرحلة

االبتدائية  18ســنة ( اي مواليد
 ٢٠٠٠وقبلهــا )  ،فيما اشــارت
إلى حتمــل الطالــب دفع مبلغ
مقداره  25الــف دينار للمرحلة
االبتدائيــة ومبلــغ  50الــف
دينار لطلبة املرحلــة الثانوية
الراغبني باالشتراك في االمتحان
اخلارجـي.
تتمة ص3

واكــد ان "االمن اساســي في
بغداد ولكن ايضا راحة املواطنني
يجب ان نضعها فــي اذهاننا"،
مضيفــا "الغينا حظر التجوال
في بغــداد في وقت كانت هناك

حرب على عصابــات داعش الن
لدينا ثقــة بأجهزتنــا االمنية
واالســتخبارية وكنــا نريــد
للمواطن ان يأخذ حريته".
تتمة ص3

 20نائب ًا عن نينوى يطالبون باستثنائهم
من منع اشغال حقائب وزارية
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افتتاح قناة النخبة للطلبة من
أصحاب معدالت  90درجة فأعلى
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي
والبحث العلمي ،األحد ،إعادة فتح
قناة النخبة للطلبة من أصحاب
معدالت  90فأعلــى للقبول في
كليات التربية والتربية األساسية
واإلدارة واالقتصاد والقانون.
وقــال املتحدث الرســمي للوزارة
حيدر العبودي ،في بيان له تلقت

"الصبــاح اجلديد" نســخة إنه
"بإمكان الطلبة الذين ظهر لهم
قبول مركزي التقــدمي على قناة
النخبــة من جديــد للقبول في
كليات التربية والتربية األساسية
واإلدارة واالقتصــاد والقانــون"،
مبينا انه "في حال قبولهم على
هــذه القناة يتم إلغــاء قبولهم
السابق".

واضاف العبــودي أن "أخر موعد
للتقدمي هو نهاية الدوام الرسمي
ليوم اخلميس املوافق  25من شهر
تشرين األول اجلاري".
وكانــت وزارة التعليم العالي قد
أعلنت قبول  130الفا و 927طالبا
وطالبة في اجلامعــات العراقية
للعام الدراسي احلالي ،بضمنهم
 133طالبا في قناة النخبة .

العراق يخترق الجدار األمني لداعش ويحبط هجومًا دوليًا

مقاتالت روسية فوق األراضي السورية "ارشيف"

بغداد  -الصباح الجديد:
نفــذت قوات التحالــف الرباعي
{العراق -روســيا -إيران -ســوريا}
ضربات جوية دقيقة على جتمعات
إلرهابيــي داعــش فــي منطقة
هجــن الســورية أســفرت عن
قتل العشــرات مــن االرهابيني
فــي حني متكنت خليــة الصقور
االســتخباراتية فــي العراق من
اختراق أخطر جدار امني بداعش.
وقــال رئيــس خليــة الصقــور
االســتخبارية ومديــر عــام
استخبارات ومكافحة االرهاب في
وزارة الداخلية ،أبو علي البصري،
فــي تصريــح تابعتــه الصباح
اجلديد ،أن اخلليــة التي اخترقت
التنظيم اإلرهابي زودت التحالف
الرباعي ،مبعلومات اســتخبارية
عن جتمعــات وحتــركات عناصر
داعــش "،مبينــا أن "اإلرهابيني
كانوا يخططون للقيام بعمليات
إرهابية في تركيا وايران ومحافظة

السليمانية العراقية".
وأضــاف البصري ان "سلســلة
الهجمــات اجلوية التــي نفذتها
الطائــرات الروســية بنــاء على
معلومات ومتابعة ورصد من قبل
عناصــر ومصادر خليــة الصقور
االســتخبارية أجهضت خططا
أعدتهــا داعــش للتســلل إلى
العــراق وايران وتركيــا باالضافة
إلى بلدان أوروبية وتنفيذ عمليات
انطالقــا مــن منطقــة هجني
والرقة والبوكمال السورية التي
يتخــذ منهــا الدواعــش قاعدة
النطالقاتهم".
وكشــف ابو علــي البصري عن
"متكن خليــة الصقور من اختراق
اخطــر جــدار امنــي بالتنظيم
االرهابــي "،مبينــا ان "اخلليــة
تراقب عن كثب خطط التنظيم
ومتكنت من اجهاض العشــرات
من العمليــات االرهابيــة التي
كادت توقع خسائر بشرية ومادية

في املناطق االمنة".
وأكــد البصــري ان "التنظيــم
اإلجرامي يخطــط لتعزيز وجوده
في تركيا وفرنســا وشــرق اسيا
وشــمال افريقيا عن طريق إعادة
جتنيد الفارين من مناطق سورية
والعراق" ،موضحــا أن التنظيم
"يهــدف من خــال عــودة تلك
العناصــر الــى تنفيــذ عمليات
ارهابية إلــى العــودة للواجهة
مجدداً".
واشار البصري الى ان "اإلرهابيني
الفاريــن ينتمون الى جنســيات
مختلفــة بضمنهــم العرب"،
مبينــا ان "خليــة الصقور زودت
االجهزة االمنية في تلك البلدان
مبعلومات عن اســماء االرهابيني
واماكن تواجدهم انقذت االبرياء
في تلــك البلدان مــن عمليات
ارهابيــة كادت ان توقــع ضحايا
كبيرة".
تتمة ص3

جانب من آبار اخلام جنوبي العراق
وكانت تقارير قد أوردت ان عادل عبد
املهدي املكلف بتشكيل احلكومة
اجلديدة ،طالب في اليوم الذي تقرر
فيه فك ارتباط الشركات التسع
بالوزارة ،املســؤولني في احلكومة

املنتهيــة واليتهــا باإلحجام عن
توقيع عقــود عاجلــة أو القيام
بأعمــال توظيف غيــر ضرورية أو
غير ذلك من القرارات املهمة.
تفصيالت ص8

رواية السعودية بشأن موت خاشقجي
لم تقنع األوربيين وترامب
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بدءاً من اليوم ..ص17

"لقاء العمر"..
السيرة السياسية
للراحل جالل طالباني
تنشــر "الصباح الجديــد" ،اعتبارا من اليوم
االثنيــن ،كتاب (لقاء العمــر) الذي يتناول
مذكــرات رئيــس جمهوريــة العــراق
الراحــل واألميــن العــام لالتحــاد الوطني
الكردســتاني الســابق جــال طالبانــي
"رحمه اهلل".
وأعد هذا الكتاب الذي سنضعه بين أيدي
القراء الكرام في حلقات ويتناول السيرة
السياســية للراحــل مــام جــال ،الكاتب
صالح رشــيد باللغة الكردية وترجمه الى
العربية الصحفي شيرزاد شيخاني.

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

خمسة أحزاب وأربعة من مجلس المفوضية يرفضون نتائجها

 45مقعدا للديمقراطي و 21لالتحاد

و 12للتغيير في انتخابات إقليم كردستان
حتى ال تضيع الحقوق
امــام رئيس الوزراء اجلديد الســيد عــادل عبد
املهدي حزمة من امللفات تقع على عاتقه وعاتق
حكومته ترتيب اولوياتها وسواء تقدمت امللفات
اخلارجية على الداخليــة او حصل العكس فان
من الواجب تذكير السيد عبد املهدي مبجموعة
من االستحقاقات التي تقع في صلب اهتمامات
الشعب العراقي واالســتجابة لها ستعبر عن
شــعور وطني واحســاس عال باملسؤولية وفي
مقدمة هذه امللفات االستحقاق الكبير لتنفيذ
مطالب ابنــاء محافظة البصــرة الذين عبروا
باشكال مختلفة عن هذه املطالب وفي املقدمة
منها توفير املاء الصالح للشرب ومعاجلة الواقع
االقتصادي والبيئي واالمنــي في محافظاتهم
وتوفير فرص العمل ملئــات االالف من العاطلني
عن العمل ويصعب كثيرا على اي عراقي ويحزنه
ان يــرى االنتفاضة الســلمية الهالــي البصرة
والتظاهرات العفوية تنتهي الى سقوط عشرات
الضحايا من دون ان يحصل اهل البصرة على اي
جزء من مســتحقاتهم ومن هنا سيكون على
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي وحكومته ان تنظر
بعني الوفاء والعدالة لرد االعتبار الهالي البصرة
الذين يشــعرون باخليبة واخلــذالن الن حركتهم
االحتجاجية مت تشويهها وافراغها من محتواها
وانتهت الى اختزالها بتظاهرات شغب وتخريب
من دون فرز ومتحيص باملطالب احلقة التي عبرت
عنها تظاهرات البصرة وفي جانب اخر فان هناك
ملفات اخرى مشــابهة مللف البصــرة والتقل
اهمية في مضمونهــا عن مطالب ابناء اجلنوب
ونعني بها االوضاع الصعبة التي يعيشها ابناء
احملافظات احملررة فــي املوصل وتكريــت وديالى
واالنبار وبقاء ملف النازحني واملشــردين من دون
حلول واقعية وتعثر خطوات اســتعادة االعمار
لهــذه املدن وتدهور االوضــاع االمنية في عدد
من االقضيــة والنواحي فــي محافظات االنبار
واملوصل وديالى وظهور بــوادر لعودة العصابات
االجرامية ملمارســة جرائمها بحق ابناء القوات
االمنية فيها وفي موضــوع اخر تتفاقم معاناة
الشــباب العراقي في شتى احملافظات العراقية
خاصة مايتعلق مبســتقبل اخلريجني من دون ان
يلوح في االفق اية افكار او برامج اســتراتيجية
الســتيعاب اعدادهم املتزايدة ومعاجلة تصاعد
نســب البطالة في اوساط الشــباب العراقي
..مثل هذه امللفات تســتحق ان تكون في صلب
اهتمام رئيس وزراء العراق اجلديد وليس هناك من
مانع في مصارحة الشــعب العراقي بها وتقدمي
االفكار والتعهدات حللها حتى تكون االنطالقة
صحيحة وحتى نحفــظ احلقوق ونصون كرامة
الناس ونستجيب ملطالبهم .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
برغــم رفضهــا مــن قبــل ممثلي
حركــة التغيير واالحتــاد واجلماعة
االســاميني ،اعلنــت مفوضيــة
االنتخابات واالســتفتاء في اقليم
كردســتان النتائــج النهائيــة
النتخابــات برملان كردســتان ،التي
جــرت في الثالثني من شــهر ايلول
سبتمبر املنصرم.
وافصحــت نتائج انتخابــات برملان
كردســتان التــي اعلنــت عنهــا
مفوضية اإلقليم ،في الســاعة 12
من صباح امس االحد ،عن فوز احلزب
الدميقراطي الكردســتاني ،باملرتبة
االولى بحصوله علــى  45مقعداً،
تــاه االحتاد الوطني الكردســتاني
بحصوله على  21مقعدا ،ثم حركة
التغيير بـــ 12مقعداً ،وحراك اجليل
اجلديــد ب  8مقاعد ،تــاه اجلماعة
اإلسالمية بحصوله على  7مقاعد،
وقائمــة نحو اإلصالح التي حصلت
علــى  5مقاعــد ،وحتالــف العصر
وقائمــة آزادي (احلــزب الشــيوعي
الكردســتاني) بحصول كل منهما
على مقعد واحد.
بدورهم اعلن اربعة من اصل تسعة
يتألــف منهم مجلــس املفوضني
مبفوضية االنتخابات في االقليم في
بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه ،رفضهم للنتائج واآللية التي
اعتمدتها املفوضية في احتســاب
االصوات واعالن النتائج النهائية.
و قال مقــرر مفوضيــة انتخابات
االقليــم اســماعيل خورمالي في
تصريــح للصباح اجلديــد ،ان الية
احتســاب اصــوات الصناديق التي
قدمــت شــكاوى بحقهــا كانت
خاطئة ولــم تتمكن مــن تعديل
اخللل واعادة االصوات احلقيقية الى
اصحابها.
واضــاف ان املفوضيــة كانت تأمل
بــان تتمكن من معاجلــة اخلروقات
الكثيــرة التي شــابت االنتخابات
ومعاجلة الشكاوى التي بلغ عددها
ألف  45شكوى ،اال ان اصرار عدد من
اعضاء املفوضية على اعالن النتائج
أجهض هذه اجلهود.
وفي اول رد رســمي لــه على اعالن
املفوضية عــن النتائــج النهائية

اعلن اربعة من اصل
تسعة يتألف منهم
مجلس المفوضين
بمفوضية االنتخابات في
االقليم في بيان تلقت
الصباح الجديد نسخة
منه ،رفضهم للنتائج
واآللية التي اعتمدتها
المفوضية في احتساب
االصوات واعالن النتائج
النهائية

برملان اإلقليم
النتخابــات برملــان االقليــم ،اعلن
االحتاد الوطني الكردستاني ،قبوله
بنتائج انتخابات برملان كردستان.
قال ســعدي احمد بيــرة املتحدث
باســم املكتب السياســي لالحتاد
الوطني الكردســتاني ،خالل مؤمتر
صحفــي قبــول االحتــاد الوطني
بنتائج انتخابات برملان كردســتان،
مضيفا ً ان االحتــاد الوطني وبرغم
مالحظاتــه الكثيــرة ،ومن منظور
املســؤولية التي تقــع على عاتقه
ومن اجل املصالح العليا لشــعب
كردســتان يقبل بنتائج انتخابات
برملان كردستان.
واضاف بيــرة «ان االحتــاد الوطني
ســيعمل مــع جميــع االطــراف
السياســية لتجــاوز االزمات في
اقليم كردستان ،وان ابوابه مفتوحة
امام جميع االطراف االخرى للحوار

حول تشكيل احلكومة اجلديدة في
اقليم كردستان.
واكد بيرة »،ان االحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطــي ســيعمالن معا ً على
ادارة اقليــم كردســتان ،الن مهمة
ادارة االقليم تقــع بالدرجة االولى
علــى عاتق االحتــاد الوطني واحلزب
الدميقراطي ،مشددا على ان احلزبني
جتــاوزا العديد مــن االزمات وحتمال
مسؤوليات كبيرة معاً.
بــدوره لفــت خســرو كــوران
مســؤول مكتــب االنتخابات في
احلــزب الدميقراطي ،الــى ان احلزب
الدميقراطي ليس لديه خطوط حمر
على اية جهة سياســية وان ابواب
احلوار مفتوحة امام اجلميع.
واملح كــوران الى ان حزبه يرغب بان
تكون احلكومة التي ستشكل قريبا
في االقليم مختلفة عن سابقاتها،

وان يكــون هنــاك احزاب تشــارك
واخرى تبقى في خانة املعارضة ،في
اشارة الى ان حزبه يرغب بتشكيل
حكومة اغلبية سياسية وليست
حكومة ذات قاعــدة عريضة كما
حصــل فــي اعقــاب االنتخابات
السابقة.
من جانبه أعلن حراك اجليل اجلديد
برئاسة رجل االعمال شاسوار عبد
الواحــد ،رفضه للنتائــج النهائية
النتخابــات برملان كردســتان ،التي
أعلنت عنهــا مفوضية االنتخابات
أمس ،مشــيرا إلى ان هذه النتائج
تذكر بنتائــج االنتخابات في عهد
الرئيــس العراقي األســبق صدام
حسني.
وذكر احلراك في بيان له ،اصدره امس
االحد ،تعقيبا ً علــى إعالن النتائج
النهائية النتخابات برملان كردستان،

ّ
تجهز النفط
صناعة السيارات

الرافدين يفصح عن الشركات التي

يتعامل معها في تجهيز السيارات بالتقسيط
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مصــرف الرافديــن امس
االحد عن أســماء الشركات التي
يتعامل معها في منح السيارات
للمواطنني واملوظفني بالتقسيط.
وقال املكتــب االعالمي للمصرف
في بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ،ان "عددا ً من الشركات

يتعامل معهــا املصرف في منح
قروض الســيارات بالتقســيط
للمواطنني واملوظفني".
واوضــح ،ان تلك الشــركات ،هي
شــركة شــيرين – نوع السيارة
شــكودا – هونداي وشــركة ساز
– نوع الســيارة تويوتا وشــركة
عطاء الرحمــن – نوع الســيارة

هونداي وشــركة طريق االقواس
– نوع الســيارة هونداي وشركة
املنصور العراقية – نوع الســيارة
شوفرليت وشركة سما الغربية –
نوع الســيارة بايك – فوتون – رينو
وشركة وهج الثريا – نوع السيارة
بايك – فوتون – رينو وشركة البالد
املتحــدة – نــوع الســيارة – رينو

تقـرير

وشركة انوار بابل – نوع السيارة –
نيسان وشركة نهج العراق – نوع
السيارة هايكر – باص فوتون
 11الشــركة العامــة لتجــارةالســيارات واملعدات والشــركة
العامة لتجارة السيارات واملكائن
وشــركة ابــداع البعــاج – نوع
السيارة كيا.

ان «تلك النتائــج التي حصل فيها
احلــزب الدميقراطي على  45مقعدا
واالحتــاد الوطني علــى  21مقعدا،
تذكرنا باالنتخابــات العراقية التي
جرت في  16تشرين األول عام 2002
في عهــد الرئيس األســبق صدام
حســن ،حينما مت اإلعــان عن أن
نسبة املشــاركة بلغت  ،100%وان
صدام حصل على نسبة  100%من
أصــوات الناخبني ،لكــن بعد ذلك
بسنة انتهى عهد صدام».
وأضــاف البيان «نحن كحراك اجليل
اجلديد نعلن رفضنا لنتائج انتخابات
برملان كردستان األخيرة ،ونعرف جزءا
من تلك املهزلة املســتمرة منذ 27
عاما حتت حكم احلزبني الرئيسيني
من أجل تزوير أصوات ناخبي إقليم
كردستان».
الى ذلــك اعلنت حركــة التغيير

واالحتاد االسالمي رفضهما لنتائج
االنتخابات ،نظــرا للتزوير التالعب
الذي شــابها ،واكد رئيــس قائمة
االحتاد االســامي النتخابات برملان
كردســتاني شــيركو جــودت في
تصريح للصباح اجلديــد ،ان حزبه
يرفض النتائج التــي اعلنت عنها
املفوضية وانه ســيقيم شــكوى
ويعلــن عــن موقفــه النهائي من
املشــاركة او مقاطعــة العملية
السياسية في االقليم.
واضاف جودت ان حزبه يدعم موقف
اعضاء املفوضيــة املعترضني على
االجراءات التــي اتخذتها املفوضية
مشــيرا الى ان االحتاد االســامي
قرر اتخاذ االجــراءات القانونية ضد
نتائج االنتخابات وهو يرفض جملة
وتفصيالً النتائج التي اعلنت عنها
املفوضية.

بـ 200شاحنة نوع فولفو

بغداد ـ الصباح الجديد:
جهزت الشركة العامة لصناعة
السيارات واملعدات إحدى شركات
وزارة الصناعــة واملعادن شــركة
املنتجات النفطية التابعة لوزارة
النفــط بالدفعــة األخيــرة من
شاحنات فولفو رأس تريلة ()6×4
والبالغة ( )15شــاحنة ليكتمل

بذلك جتهيز كامل الكمية املتفق
عليها والبالغة( )200شاحنة.
وقال مدير عام الشركة املهندس
طالل حسني سلمان بأن الشركة
قامت بتجهيز شــركة املنتجات
النفطية على وفــق جدول زمني
محدد وحســب العقد املبرم بني
الطرفني وعلى وفــق املواصفات

املطلوبة وبنوعيــة وجودة عالية
 ،مشــيرا ً إلى أن الشــركة سبق
ان جهزت شــركات نفط البصرة
وشركة نفط ميسان ومحافظة
الكوت بهذا النوع من الشاحنات.
واكد املديــر العام أن الشــركة
مازالت مستمرة ولها القدرة على
جتهيز ورفد جميــع وزارات الدولة

واملؤسســات احلكومية باآلليات
واملعدات لسد احتياجاتهم  ،الفتا
الى أن هذه الشــاحنات واآلليات
يجــري جتميعهــا فــي اخلطوط
االنتاجيــة ملصنــع الشــاحنات
واالبدان ومبالكات هندسية وفنية
عراقيــة متميزة وايــدي عاملة
ماهرة.

تسعى الى تبني األفكار اإلبداعية للشباب

برامج مشتركة في ريادة األعمال بين العمل واليونسكو
متابعة الصباح الجديد:
حققــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة تعاونا ً مشــتركا ً مع
منظمة اليونســكو العداد برامج
تعنى بريادة االعمال كجزء تكميلي
من برامج املهن التــي اتفق عليها
بخصوص التدريــب املهني القائم
علــى وفــق نظــام ( ( )CBTنظام
التدريب املبني على الكفاءة ).
وقال املتحدث باســم وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية عمار منعم
ان الوزارة ومن اجل الشروع بتطبيق
نظام التدريــب املبني على الكفاءة
( )CBTالــذي يعد ضمن مشــروع
حتسني التعليم التقني واملهني في
العــراق ( )TVETعقــدت اتفاقا ً مع
منظمة اليونســكو العداد برنامج
يعنى بريــادة االعمــال لكي يكون
جزءا ً تكميليا ً للمهن التي ســيتم
التدريــب عليها وفــق نظام ()CBT
املتمثلة بـ ( الكوافير  ،والتأسيسات
الكهربائية  ،والتبريد والتكييف ).
واضــاف منعــم ان االتفــاق مــع
املنظمة تضمن ان تكون مدة الدورة
التدريبية ســتة اشهر يتم خاللها
التدريب على وفق برنامج (انا ريادي)
وبرنامج (املهــارات احلياتية) اضافة
الى املهن املذكــورة على وفق نظام
( )CBTوباشــراف مختــص تربوي
ومدرب معتمد من قبل وزارة التربية
واستاذ مساعد ومدرب معتمد من

قبــل اجلامعة التقنية الوســطى
ومدرب معتمــد مــن وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية .وبني منعم
ان منظمة اليونســكو اتفقت مع
اخلبراء املذكورين علــى اعداد دليل
يتالءم مع البيئة العراقية وان يؤخذ
بنظر االعتبــار املســتوى العلمي
للمشاركني  ،مشيرا الى ان الدليل
الذي اجنز تضمن  10وحدات تدريبية
وان املرحلــة املقبلــة مــن تنفيذ
املشروع ســتتضمن تدريب مدربني
علــى البرنامــج املذكــور للمراكز
املشــمولة بتطبيقه البالغ عددها
ســتة مراكز هي كل من (الشعلة
 ،والبصــرة  ،والنجــف االشــرف ،
واالســكندرية  ،والوليــد  ،وكربالء
املقدســة) اضافة الى مركزين في
اقليم كردستان .
كما تســعى وزارة العمل والشؤون
االجتماعيــة الــى ايجــاد بيئــة
اجتماعية ســليمة للشــباب من
الباحثــن عــن العمل مــن خالل
تنفيذ برامــج التنمية االجتماعية
وتطويــر املهارات علــى وفق منهج
علمــي ومهني يعتمــد على جتارب
وخبــرات الــدول املنتجــة في هذا
اجملال  ،فيما اعلنت الوزارة وفي اطار
تنمية الشركات الناشئة واملشاريع
الصغيــرة عن بــدء التقــدمي على
برنامج حاضنــات االعمال مت خالله
قبول  50فكرة مشروع من املتقدمني
عن طريــق املوقع االلكتروني للوزارة
بعد عرض املؤهــات واخلبرات ونوع

وطبيعة املشروع املطلوب انتسابه
للحاضنــة واملســاحة املطلوبــة
وعدد العمــال باالضافة الى حجم
االستثمار .
واوضح منعــم ان برنامج حاضنات

اعدت مالكا ً متخصصــا ً في عمل
احلاضنات لغرض تاسيس مركز ادارة
اعمال في دائرة التدريب والتشغيل
يعمل على تطوير االفكار االبداعية
والرياديــة والتجارية ويقدم خدمات
التدريــب واالستشــارات الصحاب
االفكار ,ويقــوم ببلــورة افكارهم
لتكون جاهــزة للتطبيق فضال عن
العمل على تسويق الفكرة الريادية,
وتقــدمي الدعــم املالــي واملعنوي
لتأسيس املشــروع واقامة شراكات
مــع اصحــاب املشــاريع احملتضنة
واالســتفادة من املشــاريع املقامة
ضمن صنــدوق دعم املشــاريع في
مجــال التســويق وتبــادل اخلبرات
وترشــيح املشــاريع احملتضنــة
للمشاركة في املســابقات احمللية
والعاملية.
ومن اجلدير بالذكــر ان وزارة العمل
خ ّرجت ( )3224متدربــا ً من دوراتها
التدريبية التــي تنظمها للباحثني
عن العمل منذ مطلع . 2018
وقال منعم ان الوزارة خ ّرجت من خالل
مراكز التدريب املهني التابعة لدائرة
التدريب والتشــغيل ( )3224متدربا ً
منذ مطلــع  2018من املســجلني
جانب من دورات تطوير املهارات في وزارة العمل ضمن قاعدة بياناتها لكال اجلنسني
مشيرا ً الى ان تلك الدورات تتضمن
االعمــال يســتهدف الباحثني عن او التقنيــة املتنوعــة كاالتصاالت التدريب ملهن تتناسب مع متطلبات
العمــل ممن لديهم مشــاريع حتمل واملعلومات والتصنيع والطاقة واي سوق العمل لتمكني املتخرجني من
افكارا ً ابداعية سواء اكانت مشاريع تقنية تهدف الى اســتثمار املصادر اقامــة مشــاريعهم اخلاصة بهم ،
خدمات او منتجات او مناذج عمل او املتوفرة وحتقق منفعــة اقتصادية مضيفا ان الــدورات التي تنظمها
اختراعات ضمن قطاعات الصناعة واجتماعية للبلد  ،مضيفا ان الوزارة دائرة التدريب والتشغيل تهدف الى

االرتقاء باملهــارات واملعارف واخلبرات
املهنيــة من خــال تنفيــذ دورات
تدريبية لفئات (العاطلني الباحثني
عن العمل  ،والطلبة خالل العطلة
الصيفيــة  ،والفئــات املتضــررة
اجتماعيــا من االرامــل واملطلقات
 ،واملعوقــن القادريــن على العمل
 ،والنازحــن) وذلك ضمــن دورات (
تعليمية  ،ومهنيــة  ،وريادية) مينح
املتخرج منها شــهادة مشاركة أو
كفاءة حســب مدة الدورة الفتا الى
ان الدائرة تقوم مبتابعة تنمية قدرات
العاملني في املراكز التدريبية وتوفير
مســتلزمات التدريــب والتطبيق
التجريبــي لبرنامج التدريب املهني
علــى الكفــاءة ( )CBTوتصميــم
احلقائــب التجريبيــة علــى وفق
احتياجات ســوق العمل ومواكبة
التطــورات احلاصلــة فــي مجال
التدريب من خالل دورات تخصصية
للمــاكات التدريبية وبالتنســيق
مع املنظمات الدولية ذات العالقة.
املتحدث الرســمي بــن ان الدورات
التدريبية تصنف الى دورات تعليمية
تتضمن (قيادة احلاســوب  ،واللغة
االنكليزية  ،ومحــو االمية) ودورات
مهنيــة وتتضمــن (التدريب على
املهــن املطلوبة في ســوق العمل)
ودورات رياديــة تتضمــن (املهارات
احلياتية  ،والتعرف الى عالم االعمال
 ،وابتكار االعمــال) ودورات تطويرية
تختص ببناء القــدرات الذاتية مثل
السيرة الذاتية  C.Vوبناء القدرات .
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حقيبتان وزاريتان محتملتان للمحافظة

قروض لذوي المهن

الصحية تصل الى 80

 20نائبًا عن نينوى يطالبون باستثنائهم

مليون دينار كحد أعلى

من منع إشغال حقائب وزارية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرشــيد امــس االحد ،عن منح
قروض لذوي املهن الصحية تصل الى  ٨٠مليون
دينار كحد اعلى للموظف وغير املوظف.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،إنه "قرر منح
قروض لذوي املهن الصحيــة تتراوح مابني ٣٠
الى  ٨٠مليون دينــار للموظف وغير املوظف"،
مبينا أن "مدة القرض خمس ســنوات ومينح
لفتح العيادات والصيدليــات ومذاخر االدوية
ومختبــرات التحليــل واالشــعه والســونر
واملفراس".
واوضــح ان "التعليمــات حــددت القــرض
والضمانــه وتضنــت منح مبلــغ  ٣٠مليون
بكفالــة موظف واحد ،واكثر مــن  ٣٠ولغاية
 ٤٥مليون بكفالــة موظفني اثنني ،وما زاد عن
 ٤٥ولغاية  ٨٠مليــون ضمانة عقارية وكفيل
موظف واحد".

نينوى ـ خدر خالت:
طالب عشــرون نائبا عن محافظة
نينوى باســتثنائهم من قرار منع
نواب البرملان العراقي من الترشيح
الشــغال مناصب وزارية بحكومة
عادل عبد املهــدي املرتقبة ،ملراعاة
اوضــاع وظروف ســكان احملافظة،
فيما كشــف نائب عن نينوى عن
آليــة الختيار املرشــحني ،مرجحا
تخصيص منصبني وزاريني حملافظة
نينوى.
وقال النائب عبد الرحيم الشــمري
فــي بيان تابعه مراســل "الصباح
اجلديــد" مخاطبــا الســيد عادل
عبد املهدي رئيس الــوزراء املكلف
بتشكيل احلكومةـ والسيد محمد
ريــكان احللبوســي رئيس مجلس
النواب العراقي ،وقال "نينوى مدينة
النور ،ال يليق بها الظالم وال ينبغي
لكم اليوم ان جتعلوا الظالم عليها
ســرمدا ،وهــذا ممــا ال ترضونه وال
نرتضيه".
واضــاف "بعــد ان زحفــت جموع
كبيــرة وغفيرة من اهالــي نينوى
نحــو صناديــق االقتــراع من حتت
الــركام ورائحة املــوت حتيط بهم
مــن كل جانب ،معلقــن آمالهم
وطموحاتهم في من يغير واقعهم
الى غد مشــرق وجديد وينصفهم
الم بهم من خــراب ودمار ،وإذا
ممــا ّ
بهــم يفاجأوا بغير مــا كان يجول
بخاطرهــم ،وان من علقوا آمالهم
عليهــم فــي ان يغيــروا واقعهم
ممنوعــن مــن الترشــيح لتولي
املناصب واحلقائب التي من خاللها
ينصفــون اهلهم وابنــاء وطنهم،
وهذا مما يفقدنا واياهم االمل صوب
غد جديد".
ومضى الشــمري بالقول "وعليه،
ســيادة الرئيــس نطالــب مــن
حضراتكم انصاف نينوى ،واستثناء
نوابها من هذه االجــراءات من دون

بعد ان زحفت جموع كبيرة
وغفيرة من اهالي نينوى نحو
صناديق االقتراع من تحت
الركام ورائحة الموت تحيط
بهم من كل جانب ،معلقين
آمالهم وطموحاتهم في من
يغير واقعهم الى غد مشرق
وجديد وينصفهم مما المّ
بهم من خراب ودمار ،وإذا
بهم يفاجأوا بغير ما كان
يجول بخاطرهم ،وان من
علقوا آمالهم عليهم في ان
يغيروا واقعهم ممنوعين
من الترشيح لتولي المناصب
والحقائب التي من خاللها
ينصفون اهلهم وابناء
وطنهم ،وهذا مما يفقدنا
واياهم االمل صوب غد جديد

الدفاع المدني يسيطر
ّ
تسرب لغاز الكلور في
على
أحد مشاريع ماء البصرة

جانب من مدينة املوصل
املســاس بقاعدة االجمــاع العام
بني الكتل وبــأن ُ
املــ ّرب ال يُج ّرب،
ونعاهدكم عهــد الرجال ان نبقى
واياكم الســيف البتار على رقاب
الفساد والفاســدين ومن يسلط
ضوء احلقيقة عليهم لتعريتهم..
ومن اهلل التوفيق والسداد"..
منوها الى ان "هذا البيان موقع من
قبل عشــرين نائبا عــن محافظة
نينوى".
عبد املهدي :نريد وجوها جديدة
وكان مصــدر عراقــي مطلع ،قد
كشف اخلميس ،عن رد رئيس الوزراء

املكلف عــادل عبد املهــدي على
ترشــيح بعض النواب الســابقني
بينهم حنان الفتــاوي للحقائب
الوزارية في احلكومة املقبلة.
وقــال املصدر فــي حديث صحفي
ان"بعض الكتل السياسية قدمت
نوابا ســابقني كمرشحني لبعض
الوزارات بينهم حنان الفتالوي التي
مت ترشــيحها لتولــي حقيبة وزارة
الصحة".
واضاف ،ان"بعــض النواب االخرين
قدمــوا ترشــيحهم لعبداملهدي
عبر الواتســاب للوزارات" ،مشيرا
الــى ان"عبــد املهــدي رفض هذه

الترشــيحات وقال بالنــص (نريد
وجوها جديدة)".
امــا النائب في حتالــف الفتح عن
نينوى حنني القدو ،فقد كشــف
في تصريح منســوب اليه عن آلية
مقترحة لتوزيــع احلقائب الوزارية
على احملافظات ،فيما اشــار الى ان
االلية اجلديدة ســيكون فيها وزارة
لكل محافظــة كما متنــح ثالث
حقائــب لبغداد واثنتــان لكل من
البصرة ونينوى.
وقال القدو ان "هنالك آلية جديدة
تتعلق باليات الترشــيح للحقائب
الوزارية ورمبا سيكون الترشيح على

اســاس احملافظات" ،مبينا ان "كل
محافظة سيكون منها رمبا مرشح
لوزارة معينة ويكون االختيار لعبد
املهدي لكل وزارة".
واضاف ان "احملافظات الكبيرة مثل
بغداد قــد يكون لها ثــاث وزارات
اضافة الى وزارتني للبصرة ومثلها
لنينــوى" ،الفتــا الى انــه "بهذه
الصيغة سيتم توزيع احلقائب على
احملافظات وتكون مسؤولية الفشل
او النجاح عبد املهدي وليس الكتل
السياسية".
ويواصل رئيس الوزراء املكلف عادل
عبد املهدي لقاءاته برؤساء وزعماء

وقادة الكتل السياسية ،للتباحث
معهم بشــأن تشــكيل احلكومة
واالتفاق عليها حتى تتم املصادقة
عليها داخل البرملان.
و يشــار الى ان رئيــس اجلمهورية
برهم صالح ،قد كلف في  3تشرين
االول احلالــي عــادل عبداملهــدي
بتشكيل احلكومة املقبلة.
وكان ضمــن الكابينــة احلكومية
احلالية التي يرأسها الدكتور حيدر
العبادي وزيــران من ابناء محافظة
نينوى ،االول السيد خالد العبيدي
الذي اقيل قبل نحو عامني ،والسيد
محمد اقبال وزير التربية.

بغداد  -الصباح الجديد:

صدقــت محكمة حتقيــق الدورة
ّ
اعترافات ملنتســب فــي مديرية
اســتخبارات ومكافحــة اإلرهاب

في منطقة الــدورة ابتز أصحاب
محــات للصيرفة مببالــغ مالية
وحتــت ادعاءات بوجــود معلومات
وتقاريــر عنهم تتعلــق بدعمهم

لإلرهاب.
واورد املركز االعالمي جمللس القضاء
األعلى فــي بيان تلقــت الصباح
اجلديــد نســخة منه امــس ،إن

"محكمة حتقيق الــدورة صدقت
أقوال متهــم ابتز أصحاب محالت
للصيرفة بعــد إبــراز تقارير غير
حقيقيــة مكتوبــة بخــط اليد

مبلغا ماليــا" ،مبينا ان "احملكمة
صدقت اقواله ومت اتخاذ االجراءات
كافــة بحقه وفقا ألحــكام املادة
 307من قانون العقوبات العراقي".

تتمات ص1
احلكومة املقبلة 22
وزارة جرى حسم نحو
 16منها واحملور متمسك
"باستحقاقه"
وبــن عضو حتالــف الفتح أن
"بقية الوزارات ســوف تعطى
إلى االحــزاب الكردية الفائزة
فــي االنتخابــات ولالقليات
ايضاً".
وكشف البطيخ عن "حسم
بــن  14إلــى  16وزارة ،وذلك
باالتفاق على مرشــحني لها
بني الكتــل السياســية اما
البقية فقد يتم تأخيرهم إلى
وقت الحق".
وتوقع أن "يطلب عبد املهدي
مــن رئيــس مجلــس النواب
محمــد احللبوســي خــال
الساعات املقبلة ،عقد جلسة
يجري خاللها مترير ما مت االتفاق
عليه من اسماء للوزارات على
ان متنح البقية بالوكالة".

وخلــص البطيــخ بالقول إن
"قسما من الكتل السياسية
مــا زالــت لديهــا بعــض
املالحظات على مرشحني بعد
االطالع على سيرهم الذاتية
ويجب حسمها قبل عرضهم
على جلسة التصويت".
من جانبــه ،ذكــر النائب عن
حتالف احملور صبــاح الكربولي
فــي حديــث إلــى "الصباح
اجلديــد" ،أن "مرشــحني قد
تقدمنــا بهم إلى عبد املهدي
من اجل شغل املقاعد الوزارية
للمكون الســني يجري حاليا ً
التفاوض بشأنهم".
واضاف الكربولي أن "متسكنا
بأن تبقى وزارات الســنة من
استحقاقنا االنتخابي مصدره
املعانــاة التــي تعانــي منها
محافظاتنا جراء تعرضها إلى
اضرار كبيرة من االرهاب".
وأكــد أن "عبد املهــدي لديه

اخليار فــي اختيــار واحد من
خمســة مرشــحني تقدمنا
بهــم لــكل وزارة ،ومن ثم له
الفرصة في توزير االفضل من
بينهم".
وزاد الكربولــي أن "معاييــر
وضعناها في اختيار املرشحني
في مقدمتهــا أن يكون الوزير
قوي وقادر على تنفيذ البرنامج
احلكومي".
وأســتطرد أن "القوى السنية
فــي حتالفي البنــاء واالصالح
يدعمان عبد املهدي وســوف
يتعاونــان معــه مــن أجــل
اجناح مهمته ســيما وهناك
مشــكالت كبيــرة تواجــه
العراقي يقتضي تسويتها".
يذكــر ان القوى السياســية
قد اتفقت على أن حتصل كل
محافظــة علــى وزارة ،على
أن يتم منح البصــرة وبغداد
ونينوى وزارتني ،فيما سيحصل

اقليم كردستان اربع وزارات.
العبادي يرفض حل قيادات
العمليات ويؤكد تطهير
املؤسسة األمنية من
املسيئني
وأورد البيان ان العبادي أشــار
الــى ان "اجلهد االســتخباري
تطــور كثيــرا وأصبحنا نرى
العــدو وهو ال يرانــا وهذا من
اسس االنتصار الذي حتقق في
بغداد".
واكد على "اســتمرار احلاجة
لقيادة العمليات واهمية عدم
الغائها خالل املدة املقبلة الن
التنسيق بني مختلف االجهزة
مهم جدا".
وشــدد العبادي على "اهمية
االستمرار بتطهير املؤسسة
االمنية من املسيئني وان يكون
هنــاك حتقيق بــاي صغيرة او
كبيرة".

خمسون يوما للراغبني
بالتقدمي لالمتحانات
اخلارجية اعتبارا من 11/1
املقبل
واوضحت الضوابط ان الطلبة
املسموح لهم باالشتراك في
االمتحان اخلارجي للدراســة
املتوســطة يجب أن تكون قد
مضت ثالث ســنوات دراسية
علــى انهائهــم الدراســة
االبتدائيــة  ،وأن تكــون قــد
مضت ثالث ســنوات دراسية
أو أكثر على اجتياز الدراســة
املتوســطة او مــا يعادلهــا
بنجــاح اذا تقــدم الراغب الى
امتحان االعدادية .
واكــدت التعليمــات علــى
انه يحــق خلريجي الدراســة
االعدادية ( األكادميي ومهني )
لألعوام السابقة التقدمي في
فرع مغايــر لفرعه الذي تخرج
منه علــى أن يــؤدي امتحان

شمول وجبتين جديدتين
برواتب اإلعانة
االجتماعية

منتسب أمني ابتز أصحاب محالت للصيرفة في قبضة العدالة
تدينهم بدعمهــم لإلرهاب لقاء
احلصول على مبالغ مالية".
واضاف ان "املتهم مت القبض عليه
باجلرم املشــهود خالل تســلمه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة
امس األحد ،بــأن الدفاع املدني ســيطر على
تســرب لغاز الكلور فــي احد مشــاريع املاء
باحملافظة دون حدوث أية حالة تسمم أو اختناق.
وقــال املصــدر إن "الدفاع املدني فــي مفرزة
الشــرش التابعة الى مركز القرنة في مديرية
دفاع مدني البصرة متكن من الســيطرة على
تســرب لغاز الكلور في احدى مشــاريع املاء
ضمن الرقعه اجلغرافية للمركز".
وأوضح املصــدر أن "املفرزة متكنت من معاجلة
تسرب غاز الكلور من اســطوانة حجم واحد
طــن ،حيث مت رفعهــا من املشــروع والقائها
في أحد األنهــار القريبة وتثبيتها بواســطة
القضبان احلديدية حتى ال تطفو على ســطح
املاء ومن ثم إعادتها إلى املشــروع بعد التأكد
من نفاذ الغــاز بالكامل دون حــدوث أي حالة
تسمم أو اختناق يذكر".

التمهيــدي في الفــرع الذي
اختاره  ،وأن امتحان املتقدمني
ســيكون داخل مركز احملافظة
وال يجوز فتح مراكز في أقضية
ونواحــي  ،وإن االمتحانــات
اخلارجيــة ســتكون حصــرا
للطلبة في داخل العراق .
العراق يخترق اجلدار األمني
لداعش ويحبط هجوماً دولياً
وشــدد رئيس خليــة الصقور
على "ضرورة توخي احلذر وأخذ
احليطة وتشديد الرقابة على
املشــتبه بهم ملنع استهداف
املناطــق االمنــة والعوائــل
العائدة الى املناطق احملررة وزوار
االمام احلسني {عليه السالم}"،
الفتا ً إلى أنــه "بفضل تعاون
املواطنني متكنــت اخللية من
اعتقــال عدد مــن املطلوبني
ومنع كثيــر مــن الهجمات
واالعتداءات االرهابية".

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن وزير العمل ،محمد شياع السوداني ،امس
االحد ،اطــاق الوجبتني الثالثــة والرابعة من
املشمولني براتب االعانة االجتماعية.
وذكر السوداني ،في بيان ،تلقت الصباح اجلديد
نسخه منه ،ان "الوزارة ارسلت اسماء ( )46الف
اسرة الى وزارة التخطيط سبق وان قدمت عام
 2016عبر النافذة االلكترونية ليتم شمولهم
براتــب االعانــة االجتماعيــة ضمــن الوجبة
الثالثة من فئات (االرامل واملطلقات والعاجزين
واملعاقني)" ،موضحا ان "الوزارة سترسل اسماء
الوجبة الرابعة اليوم لالسر محدودة الدخل".
واكد الســوداني ان "هيئة احلماية االجتماعية
ستقوم باجراء البحث االجتماعي لعشرة االف
اســرة من املتقدمني للشــمول اجلديد متهيدا
لشــمولهم براتب االعانة الحقــا كونهم لم
يشــملوا بالبحث امليداني فــي حينها لنفاذ
التخصيص املالي".
وفي سياق متصل ،ذكر املتحدث باسم الوزارة،
عمار منعم ،ان "اطالق الوجبتني الثالثة والرابعة
من الشمول اجلديد ســيتم بالتعاقب" ،مبينا
ان "االولوية في الشــمول ســتكون لـ(االرامل
واملطلقــات والعاجزين واملعاقــن) كونهم من
الفئات االكثر هشاشة في اجملتمع".
واشــار منعم الى ان "هذا االجراء ياتي تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء ذي العدد ( )٣٨٦في ١٠/١٠
القاضــي باضافــة مبلغ الى حصة شــبكة
للحماية االجتماعية".
يذكر ان وزير العمل كان قد شــدد في اكثر من
مناسبة على ان الوزارة ستطلق وجبات جديدة
للشــمول براتب االعانة االجتماعية حال توفر
التخصيص املالي.

الملف األمني

ّ
هجوم مسلح نفذه مجهولون في سبع البور شمالي بغداد * اعتقال متهمين باستهداف القوات األمنية في كركوك
ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﺸﻴﻂ ﻤﻨﺎﻃﻖ ﻤﺤﺎﺫﻳﺔ لبيجي بصالح ﺍﻟﺪﻳﻦ * مقتل  4إرهابيين بعد محاصرتهم غربي هيت

بغداد  -هجوم مسلح
افاد مصدر امني في الشــرطة العراقية
امس االحد بإصابة مدني بهجوم مسلح
نفذه مجهولون شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصــدر إن "مســلحني مجهولني
فتحــوا ،مســاء يــوم الســبت نيــران
اســلحتهم الكامتة باجتــاه مدني لدى
مروره ضمن منطقة سبع البور ،شمالي
بغداد ،ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة،
فيما الذ املســلحون بالفــرار الى جهة
مجهولــة"  ،مضيفــا أن "قــوة امنية
قامــت بنقــل املصاب الى مستشــفى
قريب لتلقي العالج ،فيما فتحت حتقيقا
باحلادث لكشف اجلهة التي تقف وراءه".
ديالى – اجتماع امني
عقد مدير شــرطة ديالــى اللواء فيصل

كاظــم العبــادي امس االحــد اجتماعا
موسعا مع مســؤولي وممثلي منظمات
اجملتمــع املدنــي العاملة فــي احملافظة
لبحث االمور التي تخص عمل املنظمات
وللوقوف على املشاكل التي تواجهها.
وفي بدايــة اللقاء قدم مدير الشــرطة
حتياتــه ملنظمــات اجملتمــع املدني على
عملها االنساني واألخالقي الذي تقدمه
للمجتمع وللعوائــل الفقيرة واملتعففة
واحملتاجــن واألرامل واأليتــام النه يبعث
رسالة محبة ووئام وسالم.

الشــرطة االحتادية العاملة ضمن وكالة
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية في
وزارة الداخليــة ومبتابعات اســتخبارية
دقيقــة ألقــت القبض علــى متهمني
اثنني ضمــن محافظة كركوك متورطني
باســتهداف القوات األمنية واملواطنني"
 ،مضيفا أن "أحدهمــا مطلوب بقضايا
إرهابية ،واآلخر ينتمــي إلى إحدى املفارز
فيما يســمى قاطــع العباســي والية
كركوك ،وقــد متت إحالتهمــا للقضاء
إلكمال أوراقهما التحقيقية".

كركوك – اعتقال متهمني
اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء
ســعد معن امس األحــد ،إلقاء القبض
على متهمني اثنني متورطني باستهداف
القوات األمنية واملواطنني في كركوك.
وقال اللواء معن إن "مفارز اســتخبارات

بابل – عملية استباقية
كشفت قيادة شــرطة بابل امس االحد
عن تنفيــذ قواتها عمليات اســتباقية
واســعة بهدف ضبط ملف االمن خالل
تنفيذ خطة زيــارة االربعــن املليونية ،
اسفرت عن القبض افراد عصابة للسطو

املســلح شــمالي احللة ،فضال عن القاء
القبض على مطلوبني للقضاء في عموم
احملافظة .
وأفــادت املديرية عــن قيام قــوة أمنية
مشــتركة من الشرطة ومكافحة أجرام
وطوارئ املســيب باالشــتباك مع أفراد
عصابة للســطو املســلح تتألف من 4
أشــخاص في حي األمير ضمــن ناحية
الســدة التابعة للقضاء الواقع شمالي
احملافظة ،ما اســفر عن مقتل أحد أفراد
العصابة منتحرا ً بعد تعقّ به ومحاصرته
والقبــض على الثالثــة املتبقني ،وضبط
مواد تســتخدمها العصابة في عمليات
التسليب.
صالح الدين – عملية امنية
ﻧﻔﺬ ﺍﺤﻟﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ امس االحد ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﺸﻴﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﺤﻤﻟﺎﺫﻳﺔ

ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﺤﻟﺸﺪ ﺍﻥ "ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﺸﺪ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  /ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ  31ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻤﺗﺸﻴﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺤﻟﺎﻭﻱ ﺍﺤﻤﻟﺎﺫﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻮﺟﻮﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻴﺠﻲ ،ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﻄﺔ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻻﻫﺎﻟﻲ" ،مضيفــا ﺍﻥ "ﺍﺤﻟﺸﺪ
ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻘﺎﻃﻪ ﻤﻟﻨﻊ ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺠﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ".
االنبار – خطة امنية
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة
االنبــار امــس االحد أن القــوات األمنية
قتلت أربعــة من عناصــر "داعش" بعد
محاصرتهم داخل نفق غربي هيت.
وقــال املصــدر إن "القــوات األمنية من
لــواء  29بالفرقة الســابعة في اجليش

والشــرطة متكنت من قتل أربعة عناصر
من تنظيم داعش بعد محاصرتهم داخل
نفق قــرب قرية املعمورية غــرب مدينة
هيت ( 70كم غرب الرمادي)"  ،مضيفا أن
"القوات األمنية تواصل البحث عن انفاق
أخرى لتنظيم داعش في محيط القرية".
الديوانية – عمليات دهم
متكنــت مفــارز مركــز شــرطة احلمزة
الســنية والدغارة امس االحد من إلقاء
القبض على خمسة متهمني مطلوبني
للقضاء مبــواد قانونية مختلفة في إطار
حملة واســعة قامت بهــا للبحث عن
املطلوبــن ومتابعة تنفيــذ أوامر إلقاء
القبض الصادرة من القضاء.
كما ألقت مفارز قســم شرطة األسرة
القبض علــى ثالثة متهمــن مطلوبني
للقضاء بقضايا تخص النزاعات األسرية

وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض حيث
مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
نينوى – اعتقال ارهابيني
كشف مصدر امني في شرطة محافظة
نينوى امــس االحد ان قــوة أمنية القت
القبــض على  10مــن ارهابيي عصابات
داعش في اجلانب األيسر ملدينة املوصل.
وذكر املصدر ان "قيادة شرطة نينوى قامت
بواجــب تفتيش وتنفيــذ ألوامر القبض
الصادرة عن القضاء وألقت القبض على
 10عناصر مــن عصابات داعش اإلرهابية
املطلوبني للقضاء كانوا يعملون بصفة
مقاتل فيما يسمى بديوان اجلند لداعش
أيام سيطرته على مدينة املوصل"  ،الفتا
الى القبض علــى االرهابيني في منطقة
حي {الكرامة} في اجلانب األيســر ملدينة
املوصل".
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المشراق تعتزم

الموارد المائية تعقد مؤتمرا علميا

إنتاج مليون طن من
الكبريت المصفى

بغداد  -الصباح الجديد:
اكدت الشركة العامة لكبريت املشراق احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن انها ماضية
في مشروع استخراج وتنقية الكبريت النتاج
مليون طن من الكبريت املصفى كونه املنتج
الرئيس لها.
وافصح مدير عام الشــركة املهندس ســعد
امني فيصل عن قيام شــركته باعداد درسة
جديدة ومحدثة ملشــروع اســتخراج وتنقية
الكبريت وزيادة الطاقــة االنتاجية من ()500
طن الى مليون طن ســنويا واعالنه كفرصة
استثمارية بسبب توقف اخلطة االستثمارية
وعــدم امكانيــة تخصيص مبالــغ لتنفيذ
هذا املشــروع  ،الفتا الى ان الشــركة اعدت
ملفا اســتثماريا كامال عن املشــروع املذكور
واســتحصلت جميــع املوافقــات االصولية
لالعالن عنه كفرصة اســتثمارية ملرتني على
التوالي .
وكشــف املدير العام عن ان شــركة اماراتية
قدمت عرضا لهــذه الفرصة االســتثمارية
وحاليا يجري العمل على حتليل العرض للتأكد
من الكفــاءة املالية للشــركة وتخصصها
بصناعة الكبريت ومبوجــب وثائق تثبت ذلك
وكذلك التأكد من مدى رصانتها وجديتها في
تنفيذ املشــروع على وفق الشروط املطلوبة
من حيــث التعهد بدفــع الرواتــب وااللتزام
بالتعليمات وربط مشــاريع امليــاه ومحطة
توليد مع مراعاة املواصفــات البيئية وغيرها
من الشروط االخرى على وفق عقد االستثمار.
واكد املدير العام على ان املشروع سيكون على
وفق احدث التكنولوجيا املستعملة في العالم
وان الشركة قطعت شــوطا طويال باجراءاتها
وانها ماضية بهذا املشــروع بعد ضمان حتقيق
املكاسب واحلقوق التي تعيد ثقة املواطن وتغير
نظرة املوظف الى عملية االستثمار في الوقت
الذي تواصل فيه الشركة اعمال التأهيل لبقية
اقســامها ودوائرها واملعــدات الثقيلة فضال
عن االســتمرار بـــتأهيل االبار لنحو ( )48بئرا
والسياج اخلارجي وغيرها.

صيانة الوحدة األولى
في محطة الحلة
الغازية الثانية

بابل  -الصباح الجديد:
باشــرت املالكات الهندســية والفنية في
محطة كهرباء احللة الغازية الثانية بإعمال
صيانة املسار احلار للوحدة التوليدية االولى.
وتضمنــت اإلعمــال صيانــة املســار احلار
واســتبدال الفالتر مع رفع مراوح (  ،) BTإلى
جانــب فتح أنابيــب الوقود والغــاز وأنابيب
هــواء التوربايــن ،وإزالة كل من الســقف
واملتحسسات وقابلواتها واملقادح وقابلواتها،
إضافة إلــى اســتبدال الصمامات ومعطل
الفناديوم وفالتــر احملول ،والعمل على قواطع
الوحــدة وعزل منظومــة اإلطفاء مع وضع
لواصق حتذرية داخل موقع العمل.
كما واصلــت املالكــــــات الهـــندسية
والفنية فــي املديرية إعمــال نصب وتأهيل
محطة متنقلة  11/132ك.ف ،
من املنطقة الشــمالية  ،حمام العليل الى
ناحيــة أبي غرق والتي تعانــي من اختناقات
كبيرة بسبب تنامي األحمال والذي ستسهم
وبشكل كبير في فك االختناقات في الناحية
 ،الــى جانب نصب الفاصلــة والقاطع 132
ك.ف واجــراء عملية الفاكيــوم ،مع تزويده
بغــاز(  ,)SF6الى جانب اكمال ربط شــبكة
األرضي اخلاصــة باملتنقلة ,وربط النزاالت من
الفاصلــة والقاطع ،وربــط مانعة الصواعق
مع غسل املتنقلة بالكامل ,فضال ً عن اجراء
فحص قاطع الدورة  D.Cدســتانس وفحص
قاطع الدورة مع فحص العالمات واالشــارات
اخلاصــة باحملولة ,مع نصب لوحــات احلماية
والسيطرة وتسليك املناوالت اجلديدة.

تقرير

لمناقشة الشحة المائية في العراق

متابعة الصباح الجديد:

عقــدت وزارة املــوارد املائيــة
بالتعاون مع هيئة النزاهة مؤمترا
علميا ملناقشــة الشحة املائية
ومعاجلات ايقــاف الهدر بالثروة
املائية في العراق .
والقــى الوزير الدكتور حســن
اجلنابي كلمة ثمن فيها التعاون
الوثيق بني الوزارة وهيئة النزاهة
 ،مشيرا ً الى ان املياه مثلها مثل
الثــروات االخــرى وان الطرفني
الوزارة والهيئــة متفقتني على
ان هــدر املياه ســواء كان تلوثا ً
او جتــاوزا ً او افراطــا ً غيــر مبرر ً
باالســتعماالت التي تؤدي الى
حرمــان املســتفيدين االخرين
منها وعدم االكتراث الذي يوقع
االضرار مبصالح البالد واملواطنني.
ولفــت الوزير الــى ان التحدي
املائــي الذي تواجهــه البالد لم
يعد هاجســا ً مقلقــا ً فقط بل
هو حتد وجــودي كما ان التهديد
الذي ميثله نقص املياه واالفراط
في استعماالته غير املستدامة
ميثل تهديدا ً وجوديا ً لوطننا  ،الن
 70%من تلك امليــاه تنبع خارج
حدودنا الوطنية والتي اصبحت
مصدر قلــق عظيم على مصير
البالد وان احداث الشهور االخيرة
في جنوبــي العراق وفي البصرة
حتديدا ً تؤشــر مبا اليقبل الشك
الى حجم اخلطر الذي نواجهه .
بعدها القت مفتش عام الوزارة
كلمة اكدت فيها على ان املياه
هي احد اساسيات احلياة والتي
بنيت منه احلضارات وبنيت املدن
 ،داعية الى ضرورة تضافر اجلهود
بني مؤسســات الدولة والعمل
على محاســبة اخملالفــن وان
عملية ترشــيد استهالك املياه
هي نزاهة بحــد ذاتها وان على
اجلهات املعنية ارشــاد وتوعية
املواطنــن للحــد مــن الهدر
واالســتهالك غير املبــرر وذلك
للقضــاء على الشــحة املائية
التي ظهرت في االونة االخيرة .

إن هدر المياه سواء
كان تلوث ًا أو تجاوزاً
أم إفراط ًا غير مبرر
باالستعماالت التي
تؤدي الى حرمان
المستفيدين اآلخرين
منها وعدم االكتراث
الذي يوقع األضرار
بمصالح البالد
والمواطنين

الشحة املائية في العراق

بعدها انطلقت فعاليات املؤمتر
والتي تضمنت عرضــا تقدمييا
حملاور املؤمتر والذي شــمل الفني
،االقليمي ،االجرائي ،السياسي
والقانوني.
كما انه ونظرا» لظروف الشحة
املائية ولغرض اعتماد اســاليب
الري احلديثة وتقليل الضائعات
املائية  ..صادقت الهيئة العامة
ملشــاريع الــري والبــزل علــى
تاســيس جمعيــة للمنتفعني
من املصدر املائي املشترك على
القنــوات  3/7و 3/8وتفرعالتها
 /ناحية اجلزيــرة /قضاء الرمادي/
االنبار وجمعية باسم ( جمعية
قناة احليــاة  K11Bللمنتفعني
من املصدر املائي املشترك على
القناة / K11Bالراشدية /بغداد
 ..وذلــك بعــد دراســة جميع

املستمسكات املقدمة من قبل
املنتفعني من املصــدر  ،اضافة
الى ان الوزراة مستمرة بتنظيم
النــدوات واملؤمتــرات الثقافية
لتوعيــة الفالحني واملزارعني من
اســتعمال التقنية احلديثة في
الري.
فمن املعروف ان أزمة نقص املياه
في العراق واالنخفاض املستمر
فــي مناســيب نهــري دجلة
والفرات تتفاعل وسط حتذيرات
اخملتصني من اقتراب إعالن البالد
دولة منكوبة ومــا يترتب عليه
من آثار مدمرة علــى احلياة في
البالد.
ويشــهد العــراق فــي الوقت
احلاضــر أزمة نقص حــادة في
مياه األنهار صادفت مع موسم
أمطــار شــحيح خــال العام

املاضي مما ترك أثرا ســلبيا على
قطاع الزراعة واســتعمال املياه
في الشــرب واجملــاالت األخرى
كالصناعــة  ،هــذا الوضع دفع
اخلبراء إلى اطالق حتذيرات مؤداها
أن العراق سيعلن دولة منكوبة
اذا مــا اســتمرت السياســات
املائية احلكومية على حالها.
ويشير اخلبراء إلى أن أسباب أزمة
نقص املياه في العراق ليســت
وليدة هــذه األيام بل هي نتيجة
طبيعيــة لسياســة توزيع غير
عادل ملياه نهــري دجلة والفرات
مــن دول املنبــع (تركيــا وإيران
وســوريا) وحتويل مجرى بعضها
وغلقه عــن املرور إلــى العراق،
إضافة إلى سوء استعمال املياه
وغياب الترشيد في االستهالك.
وتشــير الدراســات إلى تقلص

كميــات مياه النهريــن نتيجة
إقامــة دول املنبــع املزيــد من
السدود للتحكم باملياه وخزنها
وحتويل مســار أنهــار أخرى من
دون العــودة إلــى العــراق ومن
دون مراعــاة االتفاقيات الدولية
اخلاصة بحقوق الدول املتشاركة
في األنهار.
وقد وصلت دعــوات اإلغاثة من
الكارثة إلى املرجعيات الدينية،
إذ حذر ممثل املرجعية الشــيخ
عبد املهدي الكربالئي ،في احدى
خطب اجلمعة من تقارير تشير
إلى وجود انخفاض في اإليرادات
املائية ونقص شديد في السدود
واخلزانات مما ســيؤدي إلى شح
واضح في املوارد املائية.
وأشارت ندوة خاصة بنقص املياه
فــي العــراق ،إلى ان هنــاك آثارا

اقتصاديــة وزراعية وسياســية
ســلبية تترتب على العراق عند
اكتمــال ســد اليســو التركي،
فعلى الصعيد االقتصادي سيؤثر
اكتمال الســد بشــكل مباشر
على تقليــص مياه نهر دجلة من
 21مليار متر مكعب في الســنة
إلــى  9.7مليار متــر مكعب في
السنة وهذا يشكل تأثيرا واضحا
علــى اجلانب الزراعي واملشــاريع
الصناعيــة وتوليــد الطاقــة
الكهرومائية .ويؤدي نقصان كل
واحد مليار متر مكعب من املياه،
إلى جتميد مساحات زراعية تقدر
بنحو  625ألف هكتار ،فضال عن
حتويل ثالثة ماليني دومن في وسط
وجنوبي العراق إلــى أراض جرداء
من مســاحة األراضــي الزراعية
البالغة  22مليون دومن.

شهدتها محافظات الفرات األوسط

تجارة الحبوب تستنفرمالكاتها في تصريف وتجفيف مياه األمطار
بغداد  -الصباح الجديد:
باشرت املالكات العاملة في الشركة
العامة لتجارة احلبوب بحملة جتفيف
وتصريف مياه االمطار التي تساقطت
فــي احملافظتــن قبل يومــن لتأمني
سالمة خزين احلنطة والرز .
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة

احلبوب نعيم محســن املكصوصي ان
وضع اخلزين مؤمن بشكل جيد ونتابع
جهود جميــع املــاكات العامله في
مواقع الديوانية والتجف وهم يهبون
من ساعات الفجر االولى برفقة عمال
املتعهد من اجل تأمني اخلزين واحملافظة
على سالمة خزين احلنطة والرز املتوفرة

فــي املواقع  .واضــاف املكصوصي ان
محافظات النجف االشرف والديوانية
شهدت امطارا غزيزة مما ادى الى جتمع
املياه وصعوبة تفريغ الشاحنات احململة
والواردة من ميناء ام قصر حلني االنتهاء
من حملة تصريف املياه وحتسن اجلو .
من جهتــه اكد املهنــدس هائل عبد

العبــاس مديــر فــرع الشــركة في
الديوانيــة نفذنا حملة لتصريف مياه
االمطار وتشــغيل الغطاســات في
مواقع الفرع بعد ليلــة ممطرة بغزارة
وكذلك فحص اخلزين في بناكر اجملمع
اخملزنــي والتأكد من اعمــال التغطية
وسالمة اخلزين.

األسمدة الجنوبية ّ
تجهز الزراعة بأكثر من ( )1000طن يوميا
بغداد  -الصباح الجديد:
باشرت الشــركة العامة لصناعة
األســمدة اجلنوبية احدى شركات
وزارة الصناعــة واملعادن بتســويق
منتجها من ســماد اليوريا مبوجب
عقــد التجهيز املبرم مع شــركة
التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة

الزراعة.
واشــار مدير عام الشــركة عباس
حيــال لكــن الى انه قــد مت جتهيز
الشــركة العامــة للتجهيــزات
الزراعية العراقيــة بكمية ()1000
طن من سماد اليوريا  ،مؤكدا على
اســتمرار جتهيز هذا املنتج لصالح

وزارة الزراعــة وبشــكل يومــي ،
مضيفا بان اخلط الثاني عاود االنتاج
بعد توقف دام أكثر من ثالثة أشهر
بســبب ارتفاع ملوحة مياه شط
العرب حيت اتخذت الشــركة عدد
من االجراءات واخلطــوات العملية
اآلنية ووضعت اخلطــط الكفيلة

العــادة خطوطهــا اإلنتاجية إلى
ســابق عهدهــا ورفع مســتوى
كفاءتهــا لغــرض تنفيــذ جميع
عقود التجهيــز ملنتجها الذي يتم
تصنيعه مبواصفات قياسية عالية
وخاضعة لفحوصات اجلهاز املركزي
للتقييس والسيطرة النوعية.

محاضرة عن توفير فرص دراسية
لطلبة العراق في أميركا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اقــام مركز مصــادر املعلومات في
األمانة العامــة للمكتبة املركزية
بجامعة بغــداد محاضرة للطالب
والتدريســيني مــن شــتى كليات
جامعة بغداد ،حاضــر فيها ممثالن
عن السفارة األميركية ،إلى جانب
رئيــس امنــاء مكتبات اقــدم في

جامعة بغداد ،وفاء دسوقي.
وتناولت احملاضرة شرحا ً مفصألً عن
التعليــم في أميــركا وآلية توفير
الفــرص الدراســية التــي توفرها
اجلامعــات األميركيــة للطلبــة
العراقيــن من أجــل احلصول على
الشــهادات االكادمييــة العليا في
شتى األختصاصات.

للتعرف على المناهج والمزيد من طرائق التدريس الحديثة

إقامة دورات تطويرية للمعلمين في عدد من مدارس الزبير
البصرة  -سعدي السند:

اجتمع مجلس كلية التربية للعلوم
اإلنســانية فــي جامعــة البصرة
برئاسة الدكتور حسني عودة هاشم
مع وفد ايطالي لبحث اقامة دورات
تطويريــة للمعلمــن فــي بعض
مدارس الزبيــر على املناهج وطرائق
التدريــس احلديثة  ،مــن اجل اعداد
نخبة من املعلمني قادرة على اقامة
دورات تدريبية فــي املناهج وطرائق
التدريس القرانهم من املعلمني في
القضاء لالرتقاء باملستوى التربوي و
التعليمي .
وقد قدم الوفــد اإليطالي برنامجا
اوليا للتالميذ فــي الصف اخلامس
االبتدائي كامنــوذج لبرنامج مقترح
 ،كما اعــرب الوفد عن رغبته في ان
تتضمن الدورة التطويرية اكســاب
املتدربني من املعلمــن املهارات في
إدارة الصــف اجليد والتقييم الذاتي
للطلبة من قبل املعلم.
وخــرج اللقاء باالتفــاق على اقامة
تلك الــدورات أســبوعيا في كلية
التربية للعلوم اإلنســانية على ان

يحضر الدورة طلبة املرحلة الرابعة
في الكلية لالســتفادة من اخلبرات
املطروحة  ،وســيحاضر فيها نخبة
من أساتذة كلية التربية من قسمي
العلوم التربوية والنفســية وقسم
االرشــاد فضال عن منــدوب الوفد
اإليطالي .
وقــال معــاون العميد للشــؤون
االداريــة الدكتور جعفــر املنصور
ان الهــدف من هذه الــدورة توطيد
العالقــة بني اجلامعة ومؤسســات
اجملتمع اخملتلفة وتكريســا للجهود
التربويــة والعلميــة واخلبرات التي
متتلكهــا كليتنا في اجملــال التربوي
والعلمي لالرتقاء مبستوى املعلمني
في املدارس االبتدائية
دور املشروعات في حتقيق التنمية
املستدامة في العراق
وعقد قسم الدراسات االقتصادية
في مركز دراســات البصرة واخلليج
العربــي بجامعة البصــرة حلقة
نقاشية نظمها عن دور املشروعات
الصغيــرة واملتوســطة في حتقيق
التنمية املستدامة في العراق.
وقــال الباحث الدكتــور هيثم عبد

في التنمية املستدامة
حتقيق اإلطار الشمولي للتنمية
املستدامة
وبني الباحــث ان الهدف من احللقة
هو بيان دور املشــروعات الصغيرة
والكبيرة في حتقيق بعض مؤشرات
التنمية املستدامة وأوصى بضرورة
االهتمــام مبثل هذه املشــروعات ،
وذلك لتحقيقها اإلطار الشــمولي
للتنمية املستدامة بأبعادها األربعة
وهي :البعد االقتصادي ،واالجتماعي،
والبيئي ،فضالً عن التكنولوجي.

جانب من اللقاء إلقامة دورات تطويرية ملعلمي الزبير

اهلل ســلمان ان موضــوع احللقــة
يتضمن أربعة محــاور هي مفهوم

املشــروعات الصغيرة واملتوسطة
احلجــم وتصنيــف املشــروعات

الصغيــرة واملتوســطة واألهمية
االقتصادية لها فــي العراق ودورها

زيارة ملواقع محطات حتليلة املياه
وزار وفد من مركز دراســات البصرة
واخلليج العربي برئاســة االســتاذ
املساعد باسمه كزار حسن مواقع
محطــات حتلية املياه التي تباشــر
جمعية الهــال االحمــر العراقي
بنصبهــا لتزويــد املواطنــن باملاء
الصالــح للشــرب مجانا بســبب
ازمة تلوث املياه التــي تعاني منها
محافظتنــا  ،حيــث ان الطاقــة
االنتاجية لتلك احملطــات تتراوح ما
بني  65الى  72طنا يوميا وقد باشرت

اجلمعيــة بنصــب العديــد منها
فــي مناطق متفرقة مــن احملافظة
 ،وفــي كلمــة لها اعربت رئيســة
الوفد واألســاتذة األفاضل عن وافر
امتنانهم وشــكرهم بالنيابة عن
اهالي احملافظة للجهود املقدمة من
قبل جمعية الهالل االحمر العراقي
متمنني لهــم املوفقية في عملهم
االنساني.
صحة الكرخ اكثر من مليار دينار
للمؤسسات الصحية
خصص مدير عام دائرة صحة بغداد
 /الكــرخ الدكتور چاســب لطيف
احلچامي مبلغ مليــار و 325مليون
دينار الى مستشــفيات و قطاعات
الرعايــة الصحية االوليــة التابعة
للدائــرة اضافة الــى تخصيصاتها
االعتيادية.
وكانــت دائــرة صحة الكــرخ قد
خصصت قبــل اســبوعني مبلغا
مقداره ملياريــن و 700مليون دينار
للمؤسسات الصحية التابعة لها
بهــدف االرتقاء بالواقــع الصحي و
حتسني اخلدمات الطبية والصحية
خدمة للمواطن العراقي .
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شؤون عربية ودولية

اإلكوادور وفنزويال

بعد أربعة أيام على إغالقهما إثر إطالق صواريخ

ديبلوماسيين

إعادة فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة

تتبادالن طرد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طردت كيتــو ســفيرة فنزويال لديهــا ،بعد
تصريحات «مهينة» لوزيــر اإلعالم الفنزويلي
خورخي رودريغيز ،طاولــت الرئيس اإلكوادوري
لينــن مورينو ،ور ّدت كــراكاس بطرد القائمة
باألعمال اإلكوادورية.
وأعلنت وزارة اخلارجية اإلكوادورية «طرد سفيرة
فنزويــا في اإلكــوادور» كارول دلغــادو ،بعد
«تصريحات مهينة أدلــى بها» رودريغيز .ور ّدت
فنزويال بأنها «ملزمــة اتخاذ إجراءات املعاملة
باملثل» ،وأمرت بطرد املمثلة الديبلوماســية
العليا لإلكوادور في كراكاس إليزابيث مينديز،
وأمهلتها « 72ساعة ملغادرة البالد».
حتدث
واتهــم رودريغيز مورينو بالكــذب ،حني ّ
أمــام اجلمعيــة العامــة لألمم املتحــدة في
نيويورك أخيــراً ،عن عــدد الفنزويليني الذين
دخلوا اإلكوادور بعد فرارهم من بالدهم .وقال:
«اســتمعت بذهول إلى رئيس من هذه القارة،
أصدق أنه ميكن أن يكون كاذبا ً
وال أستطيع أن ّ
ســمعت رئيسا ً يقول إن  6آالف
احلد.
ُ
إلى هذا ّ
فنزويلي يعانون أمراضــا ً يدخلون بالده يومياً.
كاذب ،إنه كاذب ويجــرؤ على الكذب من على
منبر األمم املتحدة».
وكان مورينو أعلن أن أطفاال ً فنزويليني يصلون
إلى اإلكوادور وهم يعانون من «احلصبة واخلناق
وشــلل األطفال» ،مشيرا ً الى أن نساء حوامل
«لم يخضعن أبدا ً لفحص ط ّبي» .ودعا فنزويال
ّ
حــل «أزمتها عبر حوار وطنــي» ،مطالبا ً
إلى
بتدابيــر إقليميــة إلدارة تدفق غيــر معهود
للمهاجرين.

تعديل حكومي في ايران
يشمل وزير االقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت
قال التلفزيون اإليراني إن الرئيس حسن روحاني
اختار فرهاد دج بســند وزيــرا جديدا لالقتصاد
واملالية في تعديل حكومي امس األحد.
يأتي التعديــل املقترح فيمــا تواجه احلكومة
ضغوطــا مكثفــة بســبب عدم االســتقرار
االقتصادي الذي سببته في األساس العقوبات
األمريكيــة على طهــران .وتدهــور االقتصاد
بشــكل كبير العام املاضي ويعاني من ارتفاع
التضخم والبطالة وانخفــاض العملة احمللية
(الريال) والفساد احلكومي.
كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق
واعمار املدن ،والصناعة واملناجم والتجارة.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري ،الذي كان
يشــغل منصب وزير الصناعة ،وزيــرا للتعاون
والعمل والضمان االجتماعي.
وذكرت وسائل إعالم حكومية أنه من املتوقع أن
يناقش البرملان الترشيحات ويصوت على تعيني
الوزراء اجلدد امس االول السبت.
واختار روحانــي محمد إســامي وزيرا للطرق
واعمــار املدن ورضــا رحماني وزيــرا للصناعة
واملناجم والتجارة .وكان رحماني رئيسا للجنة
البرملانية للتعدين والصناعة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أمر وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي
أفيغــدور ليبرمــان امــس األحد
بإعادة فتح معبري إيريز وكرم أبو
ســالم مع قطاع غزة ،بعد أربعة
أيام علــى إغالقهما إثــر إطالق
صواريخ مــن القطاع على جنوب
إسرائيل.
وجــاء في بيان صــادر عن مكتب
ليبرمان أن قــرار إعادة فتح معبر
إيريز لألشــخاص ومعبر كرم أبو
ســالم للبضائع «جاء بعد تراجع
أعمال العنف في غزة خالل نهاية
األســبوع وجهود حركة حماس
الحتواء» املتظاهرين.
وكان الوزيــر أمر االربعــاء بإغالق
نقطتي العبور مع قطاع غزة ملدة
غير محددة ،مشددا بذلك احلصار
املفروض على القطاع.
وجاء ذلــك بعد إطــاق صواريخ
من قطاع غزة ســقط أحدها في
مدينة بئر السبع (جنوب) ملحقا
أضرارا مبنزل ،في وقت يخيم توتر
شــديد على احلدود بني إسرائيل
والقطاع.
ونددت حمــاس بإطالق الصواريخ
معتبرة أنها محاولــة «لتخريب
اجلهد املصري» ســعيا للتوصل
إلى تهدئة بعيدة األمد.
من جهة أخرى ،وفــي وقت جتري
تظاهرات بشكل شبه يومي منذ
 30آذار على طول السياج احلدودي
مع إسرائيل مطالبة برفع احلصار
وبحق العودة للالجئني ،شــوهد
مســؤولون في حمــاس مؤخرا
يردعــون احملتجني عن االقتراب من
السياج.
وأكــد متحــدث باســم اجليش
االســرائيلي اجلمعــة املاضيــة

قرار إعادة فتح معبر
إيريز لألشخاص
ومعبر كرم أبو
سالم للبضائع جاء
بعد تراجع أعمال
العنف في غزة
خالل نهاية األسبوع
وجهود حركة
حماس الحتواء
المتظاهرين

«أنهم (الفلســطينيون) عموما
ال يقتربون» ،لكنه أشــار أن أفرادا
اقتربــوا مــن الســياج احلدودي
وأحرقــوا إطــارات وأطلقــوا
متفجرات باجتاه اجلنود.
وتابــع املتحــدث أن اجلنــود
االســرائيليني «ردوا باســتخدام
وســائل مكافحــة الشــغب
والرصــاص احلي طبقــا لقواعد
االشتباك املعمول بها».
واجلمعة جرح  130فلســطينيا

على األقل برصــاص قوات األمن
االســرائيلية ،بحســب وزارة
الصحة في غزة.
وت ّ
ُنظم منــذ  30آذار احتجاجات
في إطار «مســيرات العودة» كل
يوم جمعــة خصوصا ً قرب احلدود
مــع إســرائيل مبشــاركة آالف
الفلسطينيني ،وغالبا ً ما تتخ ّلل
هــذه االحتجاجــات مواجهــات
دامية.
و ُقتــل منذ ذلــك التاريــخ 207

ّ
األقل ،وجندي
فلســطينيني على
إسرائيلي واحد.
هــذا والتقى وفــد أمني مصري
اخلميــس املاضي رئيــس املكتب
السياســي حلماس اســماعيل
هنية في غزة ،للدفع باجتاه تهدئة
األوضاع ،بحسب ما أعلن مسؤول
مصري.
واجلمعة دعا موفــد األمم املتحدة
إلى الشــرق األوســط البلغاري
نيكوالي مالدينوف االســرائيليني

والفلســطينيني إلــى «ضبــط
النفس وجتنب التدهور».
وشددت إسرائيل األربعاء املاضي
الضغط علــى حماس مع تعليق
تســليم الوقود الذي تدفع ثمنه
قطــر لتغذيــة محطــة توليد
الطاقة الوحيدة في غزة.
وقالت وزارة الدفــاع بهذا الصدد
إن «قرار استئناف تسليم الوقود
(املمول) من قطر أرجئ في الوقت
احلاضر وســيتم النظر فيه بعد

بضعة أيــام على ضــوء مجرى
األحداث».
وخاضت اســرائيل وحماس منذ
 2008ثالث حروب مدمرة في قطاع
غزة احملاصر منذ  2006والذي تديره
حركة حماس.
وتبذل األمم املتحدة ومصر جهودا
من أجل إرساء هدنة بني إسرائيل
وحماس ،من شــأن التوصل إليها
تخفيــف احلصار املفــروض على
القطاع.

مئات اآلالف يتظاهرون في لندن للمطالبة
باستفتاء بشأن مغادرة االتحاد األوروبي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نظم مئــات اآلالف مــن مؤيدي
االحتاد األوروبي مسيرة في شوارع
لندن امس االول السبت في أكبر
مظاهــرة على اإلطــاق ملطالبة
احلكومــة البريطانيــة بتنظيم
اقتراع شعبي على شروط اخلروج
من االحتاد.
ولــوح احملتجــون بالعلــم األزرق

والذهبي لالحتاد األوروبي ودعوا إلى
استفتاء آخر على االتفاق النهائي
اخلاص بكيفية مغــادرة بريطانيا
ألكبر تكتل جتاري في العالم.
جاءت املسيرة في وقت تتزايد فيه
الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا
ماي بسبب استراتيجية التفاوض
مع االحتاد قبل نحو خمسة أشهر
فقط على موعد خروج بريطانيا.

ولم يتم التوصل حتى اآلن التفاق
بشــأن اخلروج وهدد بعض أعضاء
حزب احملافظني الــذي تنتمي إليه
ماي بإسقاط أي اتفاق يتم إبرامه.
وقــال جيمــس مجــروري ،أحد
منظمــي املســيرة ،إن الناخبني
يجــب أن يحصلوا علــى فرصة
لتغيير رأيهم ألن القرار سيؤثر في
حياتهم على مدى أجيال.

وأضاف «يــرى الناس أن مفاوضات
اخلروج في فوضــى عارمة وليس
لديهــم ثقــة فــي أن احلكومة
ســتفي بتعهداتها ،والسبب إلى
حد ما أنها غير قابلة للتنفيذ».
وقال منظمــون إن نحو  700ألف
شخص شــاركوا في املسيرة مبا
يجعلها األكبــر في بريطانيا منذ
مظاهرة ضد احلــرب على العراق

فــي  .2003ولم تقدم الشــرطة
تقديرا مستقال ألعداد املشاركني
في املســيرة .وجتمع احملتجون قرب
حديقــة هايد بارك ثــم مروا من
أمام داونينج ستريت مقر رئاسة
الوزراء قبل الوصــول إلى البرملان
حيث اســتمعوا هنــاك لكلمات
من سياســيني مــن كل األحزاب
السياسية الرئيسية.

وفــي بلفاســت فــي أيرلنــدا
الشــمالية احتشــد نحو ألفي
شــخص امــس االول الســبت
ملعارضة االنســحاب مــن االحتاد
األوروبي.
وفــي املقابــل نظــم مؤيــدون
لالنســحاب من االحتــاد األوروبي
مســيرة لهم فــي هاروجيت في
شمال اجنلترا.

دوريات إيطالية على الحدود مع فرنسا لمنع دخول مهاجرين لبالده
الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح وزير الداخليــة اإليطالي بأنه
أرســل دوريــات إيطالية إلــى بلدة
كالفيار «حلراسة احلدود» حيث قامت
الشــرطة الفرنســية بإنزال ثالثة
مهاجرين صباح اجلمعة على اجلانب
اإليطالــي من احلدود قبــل أن تعود
أدراجها إلى فرنسا.
ونشــر ســالفيني صورا للشرطة
اإليطالية وهي حترس املكان .وكانت
فرنســا قد أعلنت أن هــذا اإلجراء
يتوافق مــع القانــون األوروبي ومع

ما تقوم به الشــرطتان الفرنســية
واإليطالية.
أعلن وزيــر الداخلية اإليطالي ماتيو
سالفيني امس االول السبت إرسال
الشــرطة اإليطالية للقيام بدوريات
على احلــدود مع فرنســا ملنع دخول
مهاجرين تريد فرنسا طردهم.
وكتــب ســالفيني علــى مواقــع
التواصل االجتماعي «ستكون لهذا
التجاوز اجلديد للسلطات الفرنسية
تداعيات :مت إرسال سيارات دورية إلى
كالفيار حلراسة احلدود».

تقـرير

وجاء إعالنه هــذا مترافقا مع صور
نشــرها يظهــر فيهــا عناصر من
الشرطة اإليطالية يقومون بأعمال
حراسة ،في املكان نفسه الذي كانت
سيارة للشرطة الفرنسية قد أنزلت
فيه ثالثة مهاجرين صباح اجلمعة.
وكان ســالفيني قــد بــث اجلمعة
املاضية شريط فيديو صورته سيدة
من ســكان بلدة كالفيير تظهر فيه
ســيارة الشــرطة الفرنسية وهي
تنزل املهاجريــن الثالثة على اجلانب
االيطالي من احلــدود ،ثم تعود باجتاه

اجلانب الفرنسي.
وعلق ســالفيني على هذا الشريط
بالقــول «ما لــم تقدم شــروحات
سريعة وكاملة ومقنعة ،نحن أمام
استفزاز وعمل معاد».
ومســاء اجلمعــة أعلنــت اإلدارة
الفرنسية في منطقة بلدة كالفيير
في بيــان أن ما حصل ليس ســوى
«إجــراء مت على احلــدود ،يتوافق مع
ما هو قائــم عادة بني الشــرطتني
الفرنســية واإليطالية ويتطابق مع
القانون األوروبي».

وأعلنت اإلدارة الفرنسية أنه مت رفض
دخول األشــخاص الثالثــة ألنه لم
تكن بحوزتهــم األوراق الالزمة عند
معبر موجننيف ،وأن قسم الشرطة
اإليطالية األقرب في باردونيتشيا ،قد
أعلم باالمر.
وأعلــن ســالفيني أن الشــرطة
اإليطاليــة أبلغت فعال باألمر صباح
اجلمعــة ،ولكن بعــد  20دقيقة من
تصوير شريط الفيديو.
وتابع الوزير اإليطالي «ال يوجد اتفاق
ثنائــي إيطالــي فرنســي مكتوب

ورســمي يتيح القيام بعمليات من
هذا النوع .وإذا كان الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون يتكلــم عن ’إجراء
عادي‘ فإن احلكومة التي كانت قبلنا
هي التي تتحمل املسؤولية».
وأضــاف «لقــد تغيرت األمــور ولن
نوافق بعد اليــوم على اقتياد أجانب
يعتقلون في األراضي الفرنسية إلى
إيطاليا من دون أن تتمكن الشــرطة
اإليطالية مــن التحقق من أوراقهم
الثبوتية».
وتقوم السلطات الفرنسية باقتياد

مئات طالبــي اللجوء ســنويا إلى
احلدود مع إيطاليا استنادا إلى ما هو
وارد فــي اتفاقات دبلن ،حيث يتوجب
على طالــب اللجوء تقدمي طلبه في
أول بلد أوروبي يدخله.
وشــهدت العالقات بني روما وباريس
خــال األشــهر القليلــة املاضية
توتــرا ألن إيطاليا تتهم شــركاءها
األوروبيني ،وخاصة فرنســا ،بتركها
وحدها تواجه أزمــة الالجئني ،حيث
اســتقبلت منذ عام  2013نحو 700
ألف الجئ.

اتهمت روسيا بانتهاكها «منذ سنوات عديدة

واشنطن تنسحب من معاهدة األسلحة النووية متوسطة المدى وموسكو تستنكر
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن الرئيس األميركــي دونالد ترامب
امــس االول الســبت أ ّن واشــنطن
ستنسحب من معاهدة حول األسلحة
النووية متوســطة املــدى أبرمتها مع
موســكو خالل احلرب البــاردة ،متّهما
روسيا بانتهاكها «منذ سنوات عديدة».
وســارعت موســكو بالرد على لسان
مصدر فــي وزارة اخلارجيــة معتبرة أ ّن
الواليات املتحــدة «حتلم» بأن تكون هي
القوة الوحيدة املهيمنــة على العالم
متّهمــة واشــنطن بأنّهــا «تتعمد»
تقويض هذه املعاهدة منذ سنوات.
و ّقعــت «معاهــدة األســلحة النووية
املتوسطة املدى» في  1987بني الرئيس
األميركي في حينه رونالد ريغان ورئيس
االحتاد الســوفياتي يومــذاك ميخائيل
غورباتشيوف.
وقال ترامــب للصحافيني فــي مدينة
إلكو بصحــراء نيفادا إ ّن «روســيا لم
حتترم املعاهدة ،وبالتالي فإنّنا ســننهي
االتفاقية وسنطور هذه االسلحة».
وتابع «نحن لن نســمح لهم بانتهاك
اتفاقية نووية واخلروج وتصنيع أسلحة

(فــي حني) أنّنا ممنوعــون من ذلك .نحن
بقينا في االتفاقيــة واحترمناها ولكن
روسيا لم حتترمها لألسف».
وتأخذ إدارة ترامب على موسكو نشرها
منظومة صاروخية من طــراز 9إم729
التي يتجاوز مداها بحســب واشنطن
ّ
يشكل انتهاكا للمعاهدة.
 500كلم ،ما
ووضعــت املعاهــدة التــي ألغت فئة
كاملة من الصواريــخ يراوح مداها بني
حــدا ً ألزمة اندلعت
 500و 5000كلــم،
ّ
فــي الثمانينات بســبب نشــر االحتاد
السوفياتي صواريخ إس.إس -20النووية
التي كانت تســتهدف عواصــم أوروبا
الغربية.
«ثاني ضربة قوية»
وأعتبر املصدر في اخلارجية الروســية،
بحســب مــا نقلت عنــه وكالــة ريا
نوفوســتي احلكوميــة ،أ ّن واشــنطن
«اقتربت مــن هذه اخلطــوة على مدى
سنوات عديدة من خالل تدميرها أسس
االتفاق عمدا وبالتدريج».
وأضــاف أ ّن «هــذا القــرار ينــدرج في
إطــار السياســة االميركيــة الرامية
لالنســحاب من االتفاقيــات القانونية
الدولية التي تضع مسؤوليات متساوية
على عاتقها كما على عاتق شــركائها

وتقــ ّوض مفهومها اخلاص لـــوضعها
االستثنائي».
من جهته اعتبر الســناتور الروســي
أليكســي بوشــكوف في تغريدة على
تويتــر أ ّن قــرار ترامب االنســحاب من

املعاهــدة هو «ثاني ضربة قوية تتلقّ اها
منظومة االســتقرار االستراتيجي في
العالم» ،بعد انســحاب واشنطن من
«معاهدة احلد مــن الصواريخ املضادة
للبالســتية» (معاهدة إيــه بي إم) في

.2001
«مجددا ً فإن الواليات
وأضاف بوشكوف
ّ
املتحدة هي الطرف الذي بادر لالنسحاب
من املعاهدة».
وأعلن ترامــب عن قــراره فيما يتوجه

مستشــاره لشؤون االمن القومي جون
بولتون السبت الى موسكو «ملواصلة»
احلوار بني الرئيسني االميركي والروسي
الذي بدأ في متوز املاضي.
وينــوي املستشــار املعــروف مبواقفه
املتشــددة لقاء كبار املسؤولني الروس
االثنني ،بينهم وزير اخلارجية ســيرغي
الفــروف ،وســكرتير مجلــس االمــن
نيكوالي باتروشيف.
وذكرت صحيفة الغارديان أن بولتون هو
من يضغط على الرئيس األميركي من
أجل االنسحاب من «معاهدة األسلحة
النوويــة املتوســطة املــدى» .كما انه
يعيق املفاوضات حول توســيع معاهدة
للحد من األسلحة
«ســتارت اجلديدة»
ّ
االســتراتيجية الهجومية التي ينتهي
العمل بهــا في  2021وترغب روســيا
بتمديدها.
وقد يؤدي انسحاب الواليات املتحدة من
املعاهدة إلى توجيه األنظار نحو الصني
التي ميكن ان تطور دون قيود أسلحتها
النووية املتوسطة املدى مبا انها لم توقع
على اإلتفاق.
وتوتــرت العالقــات بــن واشــنطن
وموسكو بعد اتهام روسيا بالتدخل في
اإلنتخابات األميركية.

ووجه القضاء األميركي االتهام اجلمعة
الى روسية يشــتبه بأنها مولت حملة
دعاية عبر مواقــع التواصل االجتماعي
للتأثيــر علــى مجــرى االنتخابــات
التشريعية واحمللية املقررة في السادس
من تشرين الثاني/نوفمبر.
واتهمــت موســكو واشــنطن بأنها
«لفقت» التهمة بهدف فرض مزيد من
العقوبات على روسيا.
وكان الرئيس األمريكي وعد قبل انتخابه
باقامة أفضل العالقات مع روسيا ،إال ان
شكوكا حتوم حول تواطؤ فريق حملته
مع الكرملــن خالل انتخابــات 2016
الرئاسية.
ويتولــى املدعي اخلــاص روبــرت مولر
التحقيق منذ أكثر من عام في القضية.
وأبدى ترامــب في متوز موقفــا مهادنا
للغاية حيال بوتني خالل مؤمتر صحافي
مشــترك جرى بعد قمتهما األولى في
هلســنكي في  16متوز  ،وال ســيما في
ما يتعلق باتهامات التدخل الروسي في
االنتخابات الرئاســية االميركية والتي
تنفيها موسكو.
وســيلتقي الرئيســان في  11تشرين
الثاني في باريس للمشــاركة في إحياء
ذكرى نهاية احلرب العاملية األوربى.
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ضمن صفقة بين الحكومة السورية وداعش

تحرير مخطوفين من السويداء من بينهم ضابط سوري وقائد إيراني
متابعة ـ الصباح الجديد:
سيدتي
أطلق تنظيم «داعش» سراح
ْ
وأربعة أطفال ،بعد نحو ثالثة أشــهر
على خطفهم من الســويداء ،وذلك
في إطار صفقة مع النظام الســوري
والــروس تضمنــت إطالق عــدد من
نســاء مقاتلي التنظيــم اإلرهابي
وأطفالهــن ومقاتلــن فــي مرحلة
مقبلة ،ودفع فديــة مالية ،وتأمني ممر
آمن لعناصر التنظيــم من منطقة
تالل الصفا شــرق احملافظة إلى ريف
دير الزور ،وإطالق بعض أسرى النظام
وامليليشيات املساندة له.
وقال شــيخ عقل الطائفــة الدرزية
يوســف جربــوع ،إن «عملية إطالق
اخملطوفــات واألطفال متت بإشــراف
احلكومة الســورية ،والتنســيق مع
األصدقــاء الروس» ،معربــا ً عن أمله
بـ»عــودة باقي اخملطوفني في أســرع
وقت» ،ومشيرا ً إلى أن «املساعي دؤوبة
ومســتمرة من أجل إطــاق الباقني،
ولكن ال موعد محدداً».
ووفق املرصد السوري حلقوق اإلنسان،
فإن الصفقة تشمل فدية مليون دوالر
عن كل رهينة ،إضافة الى إطالق نحو
 60معتقلة من التنظيم لدى النظام،
ووقف الهجوم ضد املتشــددين في
املنطقة الصحراوية للسويداء.

وكشــفت مصادر مواكبــة لعملية
التفــاوض أن «أهالي الســويداء لم
يشــاركوا فــي املفاوضــات» .وقال
الناشط السياســي سالم ناصيف،
املتحــدر مــن احملافظــة ،إن «إطالق
الدفعة احلالية جاء تنفيذا ً للمرحلة
الثانيــة مــن االتفاق الــذي يتضمن
أيضــا ً تأمني ممر آمن مــن تالل الصفا
إلى ديــر الــزور لعناصــر التنظيم
بســاحهم اخلفيف ،وعملية إلطالق
متبادل للمخطوفات وأسرى للنظام
واإليرانيني بعــد وصول عناصر داعش
إلى آخر حاجــز للنظام قبل منطقة
الهجني».
وقدر مصدر في السويداء عدد أعضاء
ّ
التنظيم ،الذين ســيتوجهون إلى دير
الزور بحوالى  1500عنصر ،لكنه حذر
من أن «بعض العناصر احمللية الداعمة
للتنظيم ســتبقى في املنطقة ،ما
يؤرق السكان احملليني».
وكشــف أن «النظام وافق على دفع
فدية ،وطلــب إطالق أحــد ضباطه
الكبــار الــذي أُســر فــي كمني مع
مجموعة ،إضافة إلى ضابط آخر من
جيــش التحرير الفلســطيني الذي
خاض معــارك في الصفــا» .وزاد أن
«هناك معلومات أن الصفقة تتضمن
إطالق قائد ميدانــي إيراني وأفراد من

حزب اهلل ال يُعرف إن كانوا وقعوا في
األسر في شرق السويداء أو دير الزور».
وأشار ناصيف إلى أن «تنافسا ً واضحا ً

بني الروس واإليرانيني والنظام يحتدم
على بســط النفوذ فــي احملافظة»،
كاشفا ً أن «الروس حاولوا ممارسة ابتزاز

ناعم لتجنيد وجذب مجموعات رجال
الكرامة إلى الفيلق اخلامس ،وفي حني
تسعى إيران إلى احلفاظ على نفوذها

في احملافظة عبر ميليشياتها وحزب
اهلل ،أرســل النظام موفدا ً من ماهر
األسد (شــقيق الرئيس بشار األسد)
يعرض على أبناء احملافظة املتخ ّلفني
عن اخلدمة تأديتها ،في الفرقة األولى
القريبــة مــن احملافظــة ،ولكن كل
العروض من روســيا والنظام رُفضت
قبل البت مبصير اخملطوفات أوالً».
وبعد تنفيذ هذه املرحلة من الصفقة،
يبقى لدى «داعــش»  21طفال ً وامرأة
من الســويداء كان خطفهم في 25
متوز بعد هجمات دموية متزامنة على
مركز املدينة والقرى الشــرقية فيها،
أســفرت عن قتل نحــو  300مواطن
وخطف  30سيدة وطفالً.
إلى ذلك ،أشــار وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو إلى أن اإلرهاب «بات
خطرا ً أكثر جدية بالنسبة الى بلدان
منطقة آسيا واحمليط الهادئ» .وحذر
في كلمة في اجللسة اخلامسة لوزراء
دفاع بلدان «آســيان» في سنغافورة،
مــن أن «عــودة اإلرهابيــن ،الذيــن
حصلوا على اخلبرة العســكرية في
ســورية والعراق ،إلى منطقة آســيا
واحمليط الهادئ ،ت ُعد مشــكلة حادة،
إذ ميثلــون وحدة جاهزة الســتكمال
اخلاليــا اإلرهابية احمللية» .ومع تأكيده
أن «الظروف الضرورية لبقاء ســورية

دولة موحدة متوافرة حالياً» ،شــدد
شويغو «على ضرورة بذل جهود دولية
لتحقيق هذا الهدف».
وقبــل يومــن على زيارة مستشــار
األمــن القومــي األميركــي جــون
بولتون موســكو ،أكد مصدر روسي
أن «لقــاءات بولتــون ســتتطرق في
شــكل مفصل الى الوضع السوري»،
موضحا ً أن «احملادثات ســتتطرق إلى
الوجــود اإليراني ،والوجــود األميركي
في شــرقي الفرات والتنف ،وأهمية
استمرار التنســيق بني العسكريني
ملنع التصادم في سورية».
وكشف املصدر أن «موسكو منفتحة
علــى العمل مع اجملموعــة املصغرة،
لكنهــا تصر على حتديــد املرجعيات
األساسية للحل السياسي ،ومباشرة
إعادة اإلعمار في كل املناطق من أجل
تثبيت االســتقرار احلاصل في سورية
مع اقتراب انتهاء داعش وجتنيب إدلب
معركة واسعة إثر اتفاق سوتشي».
وأوضح أن الرؤية الروسية تنطلق من
أن «القــرار  2254هــو املرجعية ،وهو
ال يتضمــن تغيير النظــام بل يؤكد
أن الســوريني هم من يحــدد مصير
بالدهم ،وصوغ دستور جديد وتنظيم
انتخابــات حتت إشــراف األمم املتحدة
لكل السوريني»

ّ
عدوها ليست كافية وغير كاملة

رواية السعودية بشأن موت خاشقجي لم تقنع األوربيين وترامب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
انضــم الرئيــس األميركــي دونالــد
ترامــب إلــى الزعمــاء األوروبيني في
حث الســعودية على تقدمي مزيد من
اإلجابات بشأن قضية الصحفي جمال
خاشقجي بعد أن غيرت الرياض روايتها
واعترفت بوفاته قبل أكثر من أسبوعني
في قنصليتها في اســطنبول .وقالت
الســعودية امــس االول الســبت إن
خاشــقجي ،الذي كان مــن منتقدي
ولــي العهد الســعودي األمير محمد
بن ســلمان ،توفــي إثر شــجار داخل
قنصليتها في اسطنبول.
ووصفت أملانيا هذا التفسير بأنه «غير
كاف» وتساءلت عما إذا كان يجب على
الدول أن تبيع أســلحة للسعودية في
حني حثت فرنسا واالحتاد األوروبي على
إجراء حتقيق مستفيض الكتشاف ما
حدث خلاشــقجي بعــد دخوله مبنى
القنصلية الســعودية في الثاني من
أكتوبــر تشــرين األول للحصول على
وثائق لزواجه املقبل.
ويعتقد مسؤولون أتراك أن خاشقجي،
الــذي كان مقيما في الواليات املتحدة
وكاتبــا للرأي في صحيفة واشــنطن
بوســت ،قتل عمدا داخــل القنصلية
على يد فريق من العناصر الســعودية
ومت تقطيع جثته.
وأثارت قضية خاشــقجي غضبا دوليا
وأدت إلــى توتر العالقات السياســية
والتجارية بني الدول الغربية والسعودية
حليفة الواليــات املتحدة وأكبر مصدر
للنفط في العالم.وسئل ترامب خالل
زيارة لوالية نيفادا عمــا إذا كان راضيا
عن إقالة مســؤولني سعوديني بسبب
وفــاة خاشــقجي باعتبارهــا خطوة
كافية فقال ”ال لن أكون راضيا إال بعد

أن جند اإلجابــة .ولكنها كانت خطوة
أولى كبيرة ..كانت خطوة أولى جيدة.
ولكن أريد احلصول على إجابة“.
وفــي مقابلة مع صحيفة واشــنطن
بوست قال ترامب ”من الواضح أن األمر
تضمن خداعا ..وكانت هناك أكاذيب“.
وتراوحت تصريحات ترامب بشأن قضية
خاشقجي في األيام املاضية بني تهديد
الســعودية بعواقــب «وخيمة جدا»
وحتذير من فرض عقوبات اقتصادية إلى
تصريحات أكثر ميال للمصاحلة شــدد
فيها علــى دور الســعودية كحليف
للواليات املتحدة ضد إيران واإلسالميني
املتشــددين باإلضافة إلــى كونها من
املشترين الرئيسيني للسالح األمريكي.
ووصف ترامب في وقت ســابق الرواية
السعودية بشــأن ما حدث خلاشقجي
بأنها معقولة.ولم تقدم الســعودية
دليال لدعم روايتها ولم تذكر ما حدث
جلثة الصحفي.
مع مواجهة السعودية شكوكا دولية
متزايدة في روايتها كشــف مســؤول
ســعودي كبير عن رواية جديدة بشأن
وفاة الصحفي قــال فيها إن فريقا من
 15سعوديا أرســلوا للقاء خاشقجي
في الثانــي من أكتوبر تشــرين األول،
هددوا بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه
في شــجار عندما قاوم .ثم ارتدى أحد
أفراد الفريق مالبس خاشــقجي ليبدو
األمر وكأنه غادر القنصلية.
ودعــا جان إيف لو دريــان وزير اخلارجية
الفرنســي إلى إجراء حتقيق شــامل
في القتل وقالت املستشــارة األملانية
أجنيال ميركل في بيان مشترك مع وزير
خارجيتهــا إن الرواية الســعودية غير
كافية.
وقــال املســؤوالن األملانيــان «نتوقع

خاشقجي
الشــفافية من الســعودية بشــأن
مالبســات موته ...املعلومــات املتاحة
بشــأن األحــداث فــي القنصليــة
باسطنبول ليست كافية».
وقالت كريستيا فريالند وزيرة اخلارجية
الكندية إن تفســيرات الرياض تفتقر
إلى االتســاق واملصداقية .وقال ترامب
إن مــن احملتمــل أن األميــر محمد بن
ســلمان لم يكن لديه علم مبالبسات
وفاة خاشقجي ( 59عاما).
وبالنســبة للحلفاء الغربيني سيكون
أحد األســئلة الرئيســية في قضية

خاشــقجي هو ما إذا كانوا يصدقون
أن األميــر محمد ،الذي يصور نفســه
علــى أنه إصالحــي والذي نقــل إليه
امللك مهمة إدارة األمــور اليومية في
السعودية ،ليس له دور.
وقال ترامب ،الــذي أقام عالقات وثيقة
مع الســعودية ومع ولــي العهد،إنه
يشــعر بقلق إزاء عــدم معرفة مكان
جثة خاشقجي.
وفقا لرواية املسؤول السعودي الكبير
قام الفريق الســعودي في القنصلية
بلــف جثة خاشــقجي في ســجادة

ونقلها خــارج املبنى في مركبة تابعة
للقنصلية وسلمها «ملتعاون محلي»
للتخلص منها.
وأضاف املســؤول أن أحد أفراد الفريق
الســعودي ارتدى مالبس خاشــقجي
ونظاراتــه وســاعته مــن طــراز أبل
وغادر مــن الباب اخللفــي للقنصلية
فــي محاولــة لتصوير األمــر على أن
خاشقجي غادر املبنى.
قال مســؤول تركي كبيــر لرويترز في
وقت ســابق امــس االول الســبت إن
احملققــن األتــراك ،الذين ميشــطون

أحراشا ومواقع أخرى خارج اسطنبول،
سيكتشفون ما حدث جلثة خاشقجي
خالل فترة قصيرة.
وقــال مســؤولون لرويترز فــي تركيا
اخلميس املاضي إن من احملتمل أن يكون
قد مت التخلص من جثة خاشقجي في
أحراش بلجراد املتاخمة الســطنبول
وفي موقــع ريفي قرب مدينة يلوا التي
تبعد  90كيلومترا جنوبي اسطنبول.
وتقول مصادر تركية إن لدى السلطات
تســجيال صوتيا قيل إنــه يوثق مقتل
خاشقجي داخل القنصلية.
ونشــرت صحيفة يني شــفق املؤيدة
للحكومــة التركيــة مــا وصفتــه
بتفاصيــل مــن التســجيل الصوتي
تظهــر أن خاشــقجي تعــرض أثناء
استجوابه لتعذيب شمل بتر أصابعه
قبل قطع رأســه ومتزيق أوصاله .وقال
ترامــب إن ليس هناك أحــد من إدارته
شاهد شــريطا مصورا ملا حدث داخل
القنصليــة أو اطلــع على نســخة
مكتوبة حملتوي الشريط .وكتبت كتبت
خديجة جنكيز خطيبة خاشــقجي
التركية على تويتــر تقول «لقد أخذوا
جسدك من هذه الدنيا ..ولكن ستبقى
ضحكتك اجلميلة في دنياي إلى األبد».
ولكــن النائــب العام الســعودي قال
الســبت إن شجارا وقع بني خاشقجي
وأشخاص قابلوه في القنصلية مما أدى
إلــى وفاته .وأضاف أنــه ألقي القبض
على  18سعوديا .وذكرت وسائل إعالم
سعودية رســمية أن امللك سلمان أمر
بإقالة خمسة مسؤولني بينهم سعود
القحطانــي املستشــار فــي الديوان
امللكي ،والذي يعد املســاعد الرئيسي
لولي العهــد ،وأحمد عســيري نائب
رئيس جهاز اخملابرات.

وقالــت خمســة مصادر علــى صلة
بالعائلة احلاكمة في السعودية لرويترز
إن هذه األزمة دفعت امللك سلمان إلى
التدخل.
وذكرت وسائل إعالم سعودية رسمية
أن امللك ســلمان أمر أيضا بتشــكيل
جلنة برئاسة ولي العهد إلعادة هيكلة
رئاسة وكالة اخملابرات العامة مما يشير
إلــى أن األميــر محمد مــا زال يتمتع
بسلطات واسعة.
وأصــدرت دول حليفــة للمملكة في
الشرق األوســط بينها اإلمارات ومصر
والبحرين بيانات تشيد بامللك وبقرارات
السعودية.
و التحق القحطاني ( 40عاما) بالديوان
امللكي فــي عهد امللــك الراحل عبد
اهلل بــن عبد العزيز لكن لم يســلط
عليه الضوء إال بعدما الزم ولي العهد
ليصبح أحــد القالئــل املؤمتنني على
أسرار األمير داخل دائرته املقربة.
وتقــول مصــادر إن القحطانــي كان
يتحــدث بانتظــام نيابة عــن األمير
محمد ويصدر أوامر مباشرة إلى كبار
املســؤولني مبن فيهم األجهزة األمنية
في البالد.
وقالــت صحيفة نيويــورك تاميز امس
االول الســبت نقــا عن مســؤولني
أمريكيــن وســعوديني إن القحطاني
هو الذي وضع اســتراتيجية نشــرت
مبوجبهــا اململكة جيشــا إلكترونيا
ملواجهة خاشقجي وغيره من منتقدي
السعودية على تويتر.
وقال مقربون من خاشقجي واحلكومة
إن القحطاني حاول استدراجه للعودة
إلى اململكة بعدما انتقل إلى واشنطن
قبل نحو عام خشــية العقاب بسبب
آرائه.

قبل أسبوعين من انتخابات منتصف الوالية الرئاسية

الديموقراطيون يتقدمون في انتخابات منتصف الوالية الرئاسية األميركية وترامب يقاوم
متابعة ـ الصباح الجديد:
تظهــر اســتطالعات الــرأي قبــل
أســبوعني من انتخابــات منتصف
الواليــة الرئاســية األميركية أن املد
الدميوقراطــي لم يعد علــى ما يبدو
بالزخم نفسه الذي عرفه قبل بضعة
أشــهر وأن الرئيس اجلمهوري دونالد
ترامب قد ينجو من الهزمية.
يهيمن اجلمهوريون على املؤسسات
السياســية في واشنطن منذ 2016
بدءا ً من البيت األبيض إلى مجلسي
النــواب بأغلبية مريحة والشــيوخ
بأغلبية ضئيلة ( 51مقعدا ً مقابل 49
للدميوقراطيني).
ولكــن هذه الصورة قــد تتغير في 6
تشــرين الثاني عندما سيتعني على
الناخبني جتديد مقاعد مجلس النواب
ال 435و 35مــن أصل مئة مقعد في
مجلس الشــيوخ ،عدا عــن العديد
من االنتخابات احمللية التي تشهدها
الواليات.
وبعــد العديــد مــن التظاهــرات
والتصريحات املستاءة منذ فوز ترامب
املفاجئ ،ســتكون هــذه أول فرصة
للناخبني األميركيــن الغاضبني من
سياسات امللياردير ليدلوا بصوتهم.
ولكن أيضــا جلميع أولئــك الراضني
عنه وعن حسن سير االقتصاد وتوفير

الوظائف للجميع تقريباً.
قال ديفيد لوبلني األســتاذ باجلامعة
األميركيــة فــي واشــنطن« ،يبدو
احتمال فوز الدميوقراطيني باألغلبية
في مجلس الشيوخ أقل ترجيحاً».
غير أن احتفاظ اجلمهوريني بالسيطرة
على هــذا اجمللس يعنــي أن أي إجراء
حملاولة عزل ترامب سيكون محكوما ً
بالفشل عدا في حال حدوث فضيحة
مدويــة .كمــا ســيواصل اجمللــس
املصادقة علــى تعيينــات ترامب ال
سيما في احملكمة العليا التي تفصل
في كبرى املسائل االجتماعية.
وقــال كايــل كونديــك اخلبيــر في
السياســة األميركية فــي جامعة
فرجينيــا إن «الدميوقراطيني لديهم
فــرص عديــدة الســتعادة مجلس
النواب ولكن فرصهم أقل في مجلس
الشيوخ».
وأضاف «بدا منــذ انطالقة احلملة أن
النتائج ستكون مختلفة بني مجلس
النــواب ومجلس الشــيوخ ،وهذا ما
يعقد فكــرة املــد األزرق» الذي جرى
احلديــث عنه في إشــارة إلى اعتماد
الدميوقراطيني اللون األزرق.
وفي حال متكنهم من السيطرة على
مجلس النواب ،ســيكون في وســع
الدميقراطيني بــدء حتقيقات برملانية
ضد إدارة ترامب ومنع إقرار تشريعات
وحتى عرقلة التصويت على امليزانية،
وإحــداث حالــة مــن الشــلل في

واشنطن.
مع االرتفاع الكبير في عدد املرشحني
الدميقراطيــن ،مبــا في ذلــك العدد
القياسي من النســاء ،وتوقع ارتفاع

املشــاركة إلى أعلى مستوى ومتويل
مباليــن الدوالرات ،حمــل هذا الزخم
علــى االعتقاد على مدى أشــهر بأن
الطريــق مفتوحــة أمــام املعارضة

الستعادة مجلس النواب على األقل.
حتى وصــل األمــر خــال الصيف
بالدميقراطيــن إلــى أن يحلموا بأن
مرشــحهم بيتو أورورك الذي يتمتع

بجاذبية شعبية ميكن أن يحصل على
مقعد السناتور تيد كروز في تكساس
املضمونة عادة للجمهوريني.
لكــن الزخــم تباطأ في األســابيع
األخيرة ،ال ســيما منذ عملية تثبيت
القاضــي احملافظ بريــت كافانو في
احملكمة العليا.
مع ذلــك ،فإن التاريــخ مييل لصالح
الدميقراطيــن إذ أن االنتخابــات
النصفية كانــت تقليديــا ً في غير
صالح حــزب الرئيــس األميركي .وال
يحظى دونالد ترامب بشعبية كبيرة
في استطالعات الرأي.
ويتعــن علــى الدميوقراطيــن في
مجلــس النواب الفوز بـــ  23مقعدا ً
الســتعادة األغلبيــة .وهو مــا يبدو
مرجحــا ً إذ مينحهم موقــع «فايف
ثيرتي إيت» املرجعي فــي التوقعات
االنتخابيــة ،خمس فرص من ســت،
قبل اسبوعني من االنتخابات.
لكن املنافســة شديدة على ثالثني أو
نحو ذلك مــن املقاعد بحيث ال ميكن
توقع الفائز فيها على وجه اليقني.
أما فــي مجلس الشــيوخ ،فيواجه
الدميقراطيون ظروفا ً غير مؤاتية على
صلة مبوعد تنظيــم االنتخابات وهنا
يتعني عليهــم أن يحافظوا على 26
من املقاعد الـــ  35املطروحة مبا في
ذلك فــي العديد مــن الواليات التي
صوتت لصالح دونالد ترامب في عام
.2016

وهنــا مينحهم موقــع «فايف ثيرتي
إيت» فرصة واحدة فقط على خمس.
حتى أنه يتوقــع أن يعزز اجلمهوريون
غالبيتهم.
وحتى وإن كان الدميقراطيون في موقع
جيد خاصة في الضواحي السكنية
حيــث يبدي ناخبو الوســط انزعاجا ً
أكبــر من جتــاوزات البيــت األبيض،
فإنهم في وضع غير مؤات.
وقال لوبلني إن الناخبني الدميقراطيني
«يتركــزون بشــكل كبيــر فــي
املــدن واملناطــق احلضريــة» ،بينما
«اجلمهوريون موزعون جغرافياً» .غير
أن املنافســة احملتدمــة على مقاعد
مجلس الشــيوخ جتري بشكل خاص
في الواليات الريفية.
ونظــرا ً ألهميــة االنتخابــات ،نظم
دونالــد ترامب العديد من التجمعات
االنتخابية التي وجــه خاللها حتذيرا ً
إلــى الدميوقراطيــن الذين وصفهم
«بالتطرف» واستخدم قضايا الهجرة
واالقتصاد لتعزيــز موقع اجلمهوريني
لدى أنصارهم.
ومــا من شــك أن الرئيس ســيكون
في صلــب االنتخابات .وقــال ترامب
اخلميس فــي مونتانــا «عندما يأتي
يوم االنتخابات ،سيتذكر األميركيون
كافانو» وقد تعززت حملة اجلمهوريني
بعــد تثبيــت القاضي فــي احملكمة
العليا على الرغم من اتهامه بارتكاب
اعتداءات جنسية في شبابه.
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ارتفاع مبيعات

المركزي العراقي
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعات البنك املركــزي العراقي من
العملــة األجنبيــة ،امس األحد ،إلــى 164.99
مليون دوالر ،في مقابل مبيعات قيمتها 155.19
مليــون دوالر مبزاد يوم اخلميس ،بنحو  9.8مليون
دوالر.
وأوضــح املركزي ،فــي بيان ،أن ســعر الصرف
بلــغ  1190دينارا ً لكل دوالر ،فــي املزاد املنعقد
مبشاركة  35مصرفاً.
ونوه البنــك بأن تلك املبيعات هــي نتائج مزاد
اليــوم االثنني  ،موضحا ً أن إجمالي البيع الكلي
بلغ  194.67مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف
في اخلــارج 162.92مليون دوالر ،فــي حني ُقدر
إجمالي النقد املبيــع بنحو  31.75مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في البيان ،أن بيع املبالغ احملولة
حلسابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190
دينــارا ً لكل دوالر ،أما البيع النقدي فســيكون
بالسعر نفسه.

تونس بصدد بيع

سندات بمليار دوالر
تونس ـ رويترز:
قال مصــدر حكومي تونســي إن البالد تعتزم
بيع سندات دولية تقدر قيمتها مبليار دوالر هذا
األسبوع.
وتعتزم تونس بيع ســندات منذ الربع األول من
العام للمساعدة في خفض عجز املوازنة لكن
اخلطوة تأجلت أكثر من مرة.
وقــال املصدر إن اجلهــات التي اختيــرت إلدارة
الطــرح هي دويتشــه بنك وجيه.بــي مورجان
تشيس وسيتي جروب وناتيكسيس.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر املاضي على
تقدمي دفعة قرض قيمتها  245مليون دوالر وهي
خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد
الطريق إلصدار السندات.
وربط صنــدوق النقد الدولــي برنامج اإلقراض
بتنفيذ إصالحــات اقتصادية بهدف إبقاء عجز
املوازنة حتت السيطرة.

مع السعي إلنتاج سبعة ماليين برميل يوميًا

ّ
يتريث بنقل ملكية  9شركات إلى «النفط الوطنية»
اللعيبي
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط إن وزير النفط
جبار اللعيبــي ألغى قرارا بنقل
ملكية تســع شــركات نفط
حكومية من وزارته إلى شــركة
النفط الوطنية التي تأسست
حديثا.
وفي وقت الحق قال اللعيبي في
مقابلة مــع التلفزيون العراقي
إن العراق يســعى إلنتاج سبعة
ماليــن برميل يوميــا من خالل
شركة النفط الوطنية وتصدير
أربعة ماليني برميــل يوميا في
عام .2019
وقالت الوزارة في بيان إن اخلطوة
تهدف إلى ”ترك اخليار للحكومة
املقبلــة“ بقيــادة عــادل عبد
املهــدي التخاذ قراراتها بشــأن
قطاع النفط ”مبا ينســجم مع
برنامجها“ .واللعيبي وزير النفط
في احلكومــة املنتهية واليتها
بقيــادة رئيــس الــوزراء حيدر
العبادي.
وقال مســؤول عراقــي نفطي
كبير لرويترز إن قرار نقل ملكية
الشــركات أزعج عبــد املهدي
”واتخذ سريعا من دون موافقته“.
وكان اللعيبــي قد أصــدر قرارا
يوم اخلميس املاضي نقل مبوجبه
ملكية شــركات النفط التسع
اململوكة للدولة مبا فيها شركة
تسويق النفط (سومو) لشركة
النفط الوطنية.
وفي ذات اليوم طالب عبد املهدي،
الذي ُكلف بتشــكيل احلكومة
اجلديدة بعد أشــهر من اجلمود
السياسي الذي أعقب انتخابات

إن الخطوة تهدف إلى
”ترك الخيار للحكومة
المقبلة“ بقيادة عادل
عبد المهدي التخاذ
قراراتها بشأن قطاع
النفط ”بما ينسجم مع
برنامجها“ .واللعيبي
وزير النفط في
الحكومة المنتهية
واليتها بقيادة رئيس
الوزراء حيدر العبادي

اللعيبي

أيار ،املســؤولني فــي احلكومة
املنتهية واليتهــا باإلحجام عن
توقيــع عقود عاجلــة أو القيام
بأعمال توظيــف غير ضرورية أو
غير ذلك من القرارات املهمة.
وعينــت احلكومــة العراقيــة
األسبوع املاضي اللعيبي رئيسا
للشركة اجلديدة التي ستعمل
كمظلــة لشــركات النفــط
احلكوميــة .ويشــغل اللعيبي
حاليــا منصبــي وزيــر النفط

ورئيس الشركة.
وقال اللعيبي فــي املقابلة مع
التلفزيون العراقي مســاء يوم
الســبت إن العــراق يأمــل في
تصدير مليون برميل يوميا عبر
ميناء العقبة األردني من دون أن
يحدد موعدا لذلك.
وأضاف الوزير أن حرق الغاز الناجت
عن عمليات اســتخراج النفط
ســيتوقف بحلول عــام .2021
ومضى يقــول إن مصفاة بيجي

بشــمال البالد عــادت لإلنتاج
بطاقة  70ألف برميل يوميا.
فــي الســياق ،اعلنت شــركة
امارنيث البريطانية ،أمس االحد،
ضمانها عقدا من شركة بوابات
العــراق للمقــاوالت للحصول
على اول طلبيــة من مضخات
 API 610 OH1النفطيــة حلقل
الرميلة في جنوب العراق.
وذكــرت الشــركة البريطانية
فــي خبر لها علــى موقعها أن

“الطلبيــة االولــى تضمنت 10
مضخات ســيجري تسليمها
خــال  22اســبوعا وبقية 410
الف دوالر».
واضافــت أن «املضخــات مت
توجييهــا الى حقــل الرميلة
العمالق على بعد  50كيلومترا
من مدينة البصــرة والذي تبلغ
احتياطياتــه  17مليــار برميل
مــن النفط إذ يعــد ثالث اكبر
حقل نفطي فــي العالم والذي

يدار في مشــروع مشــترك من
قبل شركات بي بي و بي أو سي
وبتروجاينا وشركة سومو» .من
جانبه قال مدير شركة امارنيث
البريطانية اوليفر بريجينشو إن
«هذه الطلبية االخيرة من العراق
تؤكــد التزامنا املســتمر وباننا
الشركة الوحيدة املصنعة لهذا
النــوع من املضخات بحســب
الطلب وفــي املهلــة الزمنية
املطلوبة».

أردوغان :سيطرنا على تقلبات سعر صرف الليرة

تراجع مؤشرات

العراقيون يسيطرون على  % 25من مشتريات األجانب للعقارات التركية

البورصة المصرية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع مؤشــر البورصة املصريــة ،أمس األحد،
على خلفية تأجيــل احلكومة طرح حصة تبلغ
 4.5%من شــركة الشــرقية للدخــان ،ضمن
برنامــج طروحــات حكومي يهــدف جلمع 10
مليارات جنيه  557 ،مليــون دوالر ،في مرحلته
األولى ،وتصل إلى  25مليار جنيه 1.4 ،مليار دوالر
عند اكتماله.
وانخفض املؤشــر الرئيــس للبورصة املصرية
بنســبة  1.24%حتى منتصف جلســة أمس،
بعدما أصدرت جلنة الطروحات احلكومية بيانا،
اجلمعــة ،قالت فيــه إنها أجلــت طرح حصة
من أســهم الشــرقية للدخان بسبب تقلبات
األســواق العاملية .وفي وقت ســابق ،قال وزير
قطاع األعمــال املصري ،هشــام توفيق :ال نيه
لتأجيل برنامج الطروحات وأن البرنامج سيتم
في موعده ،إال أنه عدل عن قراره ،بســبب ما مر
به السوق في الفترة األخيرة ،ليتأجل البرنامج
الذي يضم في مرحلته األولى طرح حصص في
شركات الشرقية للدخان واإلسكندرية للزيوت
املعدنية «أموك» ،واإلسكندرية لتداول احلاويات،
وأبو قير لألسمدة.

اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:
ســيطر العراقيــون على نحو
 25%من العقارات التي اشتراها
األجانب فــي تركيا بواقع 1351
منــزال ،في وقت أظهــرت فيه
بيانات معهد اإلحصاء التركي،
أن شــهر أيلول املاضي ،شهد
بيع  5662عقارا لألجانب بزيادة
 155%عن الشــهر نفسه من
العــام املاضــي الذي اشــترى
األجانــب فيــه  2250عقــارا،
في حــن انخفضــت مبيعات
العقارات اإلجمالية مبعدل 9.2%
على أســاس ســنوي لتسجل
 127.3ألف عقار ،حســب ماء
جاء علــى املوقــع اإللكتروني
للمعهد.
وكانت تركيا قــد أجرت تعديال
تشــريعيا في أيلــول املاضي،
بخفض قيمة العقــارات التي
ميتكلها األجنبــي ومتنحه حق
احلصول على اجلنسية التركية

تقـرير

 ،إلى  250ألف دوالر ،بشرط عدم
بيعه ملدة  3ســنوات ،بدال من
مليون دوالر فيما سبق.
وســيطر العراقيون على نحو
 25%من العقارات التي اشتراها
األجانــب بواقــع  1351منزال،
تالهم اإليرانيــون بـ  538عقارا،
فالكويتيــن بـــ  360منــزال،
في مقابــل  160في الشــهر
نفســه من  ،2017ومن بعدهم
الســعوديون الذين اشتروا 312
عقارا ،وفي املركز اخلامس األملان
الذين اشتروا  299عقارا.
وجــاء األردنيــون الثامن بعدما
اشــتروا  199عقارا والقطريون
فــي املركز الـ 11بـــ  136منزال
واليمنيــون رقم  13بـ  95عقارا
تالهم اجلزائريون بـــ  80عقارا،
والفلســطينيون فــي املركز
 15بـــ  73عقار ،ومــن بعدهم
اللبنانيون  67عقارا واملصريون
في املركز الســابع عشر بـ67

عقارا.
وتصدرت اسطنبول املقاطعات
التركيــة التــي اســتهدفها
األجانب بشــراء العقــارات ،إذ
شــهت بيع نحــو  1800عقار
خالل أيلول.

وبالنســبة للتســعة أشهر
األولــى مــن العام ،اســتحوذ
العراقيــون علــى نحــو 20%
من العقــارات التي اشــتراها
األجانب ،إذ اســتأثروا بـ 4866
منزال من بــن  24.4ألف منزل

اشــتراها األجانب فــي تركيا،
تالهم اإليرانيون بـ  2197منزال
ثم الســعوديني بـ  1885منزال
ومــن بعدهــم جاء الــروس بـ
 1443عقار ،ثم الكويتيني الذين
اشتروا  1408عقار ،وفي املرتبة
اخلامســة األفغانييون بـ 1272
عقارا.
وبصفــة عامــة ،انخفضــت
مبيعــات املنازل بنســبة 9.2٪
في ايلول  2018مقارنة بالشهر
نفســه مــن العام الســابق
لتســجل  127.3ألف عقار ،في
حني أدى ارتفاع أســعار الفائدة
بتركيا إلى تدني مبيعات املنازل
بالرهن العقاري لتســجل 11.3
ألف عقــار بانخفاض  72%عن
الشهر نفسه من العام املاضي.
ورفــع البنك املركــزي التركي
أســعار الفائدة الشهر املاضي
إلــى  24%بــدال مــن ،16.75%
للســيطرة علــى معــدالت

التضخــم املتســارعة ،والتي
بلغت  25%في أيلول ،وهو أعلى
مســتوى للتضخــم منذ 15
عاما.
الى ذلك ،قــال الرئيس التركي
رجــب طيب أردوغــان إن تركيا
متكنــت مــن الســيطرة على
التقلبات في سعر الليرة ،خالل
فترة وجيزة.
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاها
أردوغــان ،خالل مأدبة عشــاء
لشعبة حزب العدالة والتنمية
بوالية ديار بكر ،جنوب شــرقي
تركيا.
ولفت أردوغــان ،أن أولوية تركيا
في الوقت الراهن ،هي الصعود
مجدد مبعدالت اإلنتاج والتصدير
والتوظيف.
وأضاف "سيطرنا على التقلبات
فــي ســعر الليرة خــال فترة
وجيزة بفضل مــا اتخذناه من
تدابير وإجراءات".

لتفادي خسائر عراقية بقيمة  3مليارات دوالر سنويًا

جنرال إلكتريك ووزارة الكهرباء ..التوقيع النهائي إلنتاج  14غيغاواط إضافية
بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت شــركة جنــرال إلكتريك،
اتفاقيــة مبادئ التعــاون مع وزارة
الكهرباء لتطوير قطاع الطاقة في
البالد .وستسهم اخلطة في توليد
ما يصل إلــى  14غيغاواط إضافية،
وتفادي خســائر بقيمة تصل إلى 3
مليارات دوالر.
وقال بيــان للشــركة ،إن «جنرال
إلكتريــك وقعت اتفاقيــة مبادئ
التعاون مع وزارة الكهرباء العراقية
لتطوير قطاع الطاقة في البالد».
واضــاف ،أنــه «ســيتم مبوجــب
االتفاقيــة توليد ما يصــل إلى 14
غيغاواط إضافيــة ،وتوفير ما يصل
إلى  65ألف فرصة عمل مباشــرة
وغير مباشرة ،وحتقيق وفورات أكبر
وتفادي خســائر بقيمة تصل إلى 3
مليار دوالر ســنوياً ،وتأسيس مركز
محلي للتكنولوجيا ،ودعم خدمات
املياه والرعاية الصحية».
وتابع ،أن «اتفاقيــة التعاون وقعها
قاســم الفهداوي ،وزيــر الكهرباء
وجوزيــف أنيس ،الرئيــس والرئيس
التنفيذي لوحــدة خدمات الطاقة
في أفريقيا وجنوب آســيا والشرق
األوسط» ،مبينا أن «االتفاقية تثمل
امتدادا ً حلضور «جنــرال إلكتريك»
الراسخ في العراق والتزام الشركة
برفد املســاعي التنموية الداعمة
للشــعب العراقي منــذ أكثر من
خمسني عاماً».

وقدمت الشــركة ،بحسب البيان،
نقاط رئيســة تضمنتهــا اخلطة،
منهــا «اضافــة ما يصــل إلى 14
غيغاواط لدعم مسار أمن الطاقة
إذ ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية
قصــوى لتطبيق تقنيات ســريعة
وموثوقة ،إضافة إلى حتديث عمليات
محطات توليــد الطاقــة احلالية
لتوفير نحــو  1,5غيغاواط إضافية
خالل  2019وستكون كافية لتزويد
 1,5مليون منزل عراقي من الطاقة
بالتزامن مع تقدمي خدمات الصيانة
وإعادة التأهيــل لتأمني  7غيغاواط
إضافية التي تعمل حالياً».
كما تتضمــن االتفاقيــة حتديثات
وخدمات حملطــات الطاقة الراهنة؛
وحتويل محطــات الطاقة العاملة
بالــدورة البســيطة إلــى الدورة
املركبــة ،ممــا يعــزز اإلنتاجية من
دون احلاجة إلى اســتهالك كميات
إضافيــة مــن الوقود أو التســبب
بانبعاثات غازية إضافية؛ إضافة إلى
تأسيس محطات جديدة تستخدم
أحدث تقنيات توليــد الطاقة ذات
الكفاءة واملوثوقية العالية .بحسب
البيان.
كما ســتقوم «جنــرال إلكتريك»
بتطويــر محطات فرعيــة ومتديد
أســاك هوائية عبر جميــع أنحاء
البالد ،فضال ً عن نظام مركزي إلدارة
الطاقة يشــمل عمليــات التوليد
والنقل والتوزيع .وســتضيف هذه
املبــادرات جميعها ما يصل إلى 14
جيجاواط مــن الطاقة الكهربائية

مع تعزيــز الربــط الكهربائي في
البالد.
كمــا ســتحقق اخلطــة ،وفورات
واســترداد خسائر ســنوية بقيمة
تصل إلى  3مليارات دوالر.
وتوقعــت «جنــرال إلكتريــك»،
بحســب بيانهــا ،أن «تســاعد
احلكومــة العراقيــة علــى حتقيق
وفورات واســترداد خسائر تصل إلى
 3مليــارات دوالر ســنويا ً من خالل
أنشــطة مختلفة مثــل عمليات

اإلصــاح والصيانــة والتحديــث
وغيرها من اخلدمات التي تســاعد
على خفض النفقات التشــغيلية
حملطات الطاقة الراهنة».
وتابعت« ،ولتحســن نقــل وتوزيع
الكهرباء ،ســنقوم بإجراء دراسات
مخصصــة لتخفيف الضغط عن
شبكة الكهرباء ،إضافة إلى تقدمي
اخلدمات االستشــارية لتحســن
عمليات حتصيــل عائدات الكهرباء
واحلد من اخلســائر ،وفي متوز ،وقعت

شــركة «بيكر هيوز التابعة جلنرال
إلكتريك» عقدا ً مع وزارة النفط توفر
مبوجبه حلوال ً السترداد غاز االحتراق
في حقلي الناصرية والغراف».
وســتقوم «جنرال إلكتريك» بدعم
احلكومــة العراقيــة فــي تأمــن
التمويــل الــازم لهذه املشــاريع
من خــال وكاالت دوليــة الئتمان
الصادرات ومؤسسات مالية عدة..
بحسب البيان.
وكجزء من املقترحات التي تضمنها

اتفاقية التعاون ،وضمن إطار التزام
«جنرال إلكتريك» مبستقبل مشترك
وتقدم الشــعب العراقي ،ستعمل
الشــركة أيضا ً على بناء القدرات
احمللية ،إذ تخطط «جنرال إلكتريك»
إلى إنشاء مركز تكنولوجي يتضمن
مركزا ً للصيانــة ،ومركزا ً للمراقبة
والتشــخيص ،ومركــزا ً للتدريب،
واالســهام فــي توفيــر اخلدمات
املهمة للمجتمع احمللــي إذ تعتزم
شــركة «جنرال إلكتريــك» توفير
 3وحــدات متنقلــة محمولة على
شاحنات ملعاجلة املياه لتسهم في
تلبية االحتياجــات اليومية ألهالي
البصرة من مياه الشرب ،اضافة الى
تأسيس وحدة عناية فائقة بحديثي
الــوالدة ،وتدريب طاقــم التمريض
لتلبية احلاجــة إلى خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة.
من جانبه ،قال املتحدث باسم وزارة
الكهرباء مصعب املدرس« :ينصب
جل تركيزنا على جهود إعادة اإلعمار
واملشــاريع التنموية املســتدامة
التي تصب في مصلحة الشــعب
العراقي ،وال شــك بأن تطوير قطاع
الكهرباء يعد من املقومات اجلوهرية
نحو حتقيق هذه األهداف».
وأوضح ،أن «جنرال إلكتريك قدمت
خطة عمل تنسجم مع احتياجاتنا،
وتتضمن تزويد أحدث التقنيات في
قطاع الطاقــة ،وحلــول التمويل
واخلدمــات االجتماعية التي تواكب
أهــم احتياجاتنــا الرئيســة على
املديني القريب والبعيد».

ومن جانبه ،قــال الرئيس والرئيس
التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك
للطاقة» ،راســل ستوكس« :يرتكز
حضورنا في العــراق إلى تاريخ من
الثقة والشراكة والنجاح ميتد لنحو
 50عاماً .ويشرفنا أن ندعم احلكومة
العراقية في مساعيها إلعادة إعمار
العراق ،ونحن فخورون بإرثنا احلافل
باإلجنازات في مجــال توفير الطاقة
للمناطق التي حتتاجها في البالد».
وأضاف« :ندرك متامــا ً أهمية توفير
الكهرباء بنحو فوري ،وجتمع خطتنا
الشــاملة بني التقنيــات املتطورة
وحلول التمويل واالستثمارات احمللية
والتدريــب واخلدمــات االجتماعية،
ومن املتوقــع أن يتم توفير ما يصل
إلــى  65ألف فرصــة عمل وحتقيق
وفــورات ماليــة ،مما يعــود بفوائد
محققة على العائالت والشــركات
ومختلف القطاعات الصناعية في
العراق».
ولدى «جنــرال إلكتريك» نحو 300
موظف في العــراق وثالثة مكاتب
في بغداد والبصــرة وأربيل ،وتقوم
بالتعاون مع شريكها  CFMIبتوفير
الطاقة ألكثــر مــن  90باملئة من
أســطول اخلطوط اجلوية العراقية،
وتســهم تقنياتها بتوليد نحو 55
باملئة مــن الكهربــاء املنتجة في
البالد ،في الوقت الــذي يجري فيه
استخدام نحو  4آالف من املنتجات
التــي طورتهــا «جنــرال إلكتريك
للرعاية الصحية» في املستشفيات
والعيادات في جميع أنحاء العراق.
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ملون

تؤرشف نتاجاتها للمشاركة في مهرجانات األفالم الوثائقية

مؤسسة بال أقنعة تقيم مهرجانا شعريًا
ً
وحفال لتوقيع إصدارات بالرمادي
في الموصل
بغداد ـ فالح الناصر:
تقيــم مؤسســة بــا أقنعــة
الثقافيــة مهرجانا ً شــعريا ً في
املوصل بعد زيارة «أربعينية األمام
احلســن عليه السالم» مبشاركة
نحو  20شاعرا ً بالتنسيق مع احتاد
الصحفيني العراقيني ،بحسب ما
اعلنته رئيسة املؤسسة ،ميسرة
هاشــم ،واضافــت ان هنالــك
تنســيقا ً مــع القــوات االمنية
وإعالم احلشــد الشعبي من أجل
تأمني وصول الشعراء واقامتهم
ملدة يومني في مدينة املوصل التي
عانــت األرهاب وحتررت بســواعد
أبطال العراق.
واوضحــت ،ان اقامــة املهرجان

الشــعري يأتي تعزيــزا ً للحركة
الشــعرية فــي املدينــة احملررة
وتفعيالً لدور الشــعراء من شتى
احملافظــات في اغناء ســجلهم
بقصائــد تتغنى بحــب العراق
ووحــدة اراضيه وتالحــم جميع
مكوناته بوقفتها املشــرفة ضد
اعداء االنسانية.
واشارت ،ميسرة ،إلى ان املؤسسة
ستقوم بآرشــفة نتاجاتها بفلم
وثائقي من اخراج عادل التميمي،
وســيتم تهيئتــه للمشــاركة
فــي مهرجانــات ومســابقات
االفــام الوثائقيــة ضمن احملافل
اخلارجية من أجل عرض مخرجات
املؤسســة التي تعنــى بتأهيل
الطاقات الشــبابية وحترص على
طباعــة منتجاتهم الشــعرية

ميسرة هاشم

 30منجزا ً أدبيا ً نتاجات لشــعراء
ومثقفني من محافظات البصرة
وذي قــار والســماوة ،إلى جانب
العديد من املثقفني املغتربني.
وتابعت ،ميســرة ،وهي شــاعرة
عراقيــة ،حاصلة علــى عضوية
مجلس احتاد املثقف العام ،اصدرت
 3دواوين شــعرية ،هــي «عربدة
شــفاه» و»ماذا بعد» و»معتوهة
بالســكر» ،ان املؤسسة سبقت
ان اشتركت في العديد من احملافل
اخلارجية
اجلديــر بالذكر ان مؤسســة بال
أقنعة الثقافية ،تأسست في 30
كانون األول من العام  ،2014وهي
فرع للمؤسسة الرئيسة ومقرها
كندا برئاســة العراقــي املغترب
جميل حسن.

واألدبية.
وبينت ان مؤسســتها ستنظم
حفــاً لتوقيع كتب للشــعراء
واملثقفني الشباب في محافظة
األنبار وبالتعاون مع احتاد الكتاب
واملثقفــن في األنبار ،وســتقوم
فــي األيــام املقبلة باســتقبال
نتاجات الشباب من اجل تقدميها
إلى جلنــة متخصصــة الختيار
اإلصدارات التي ستقوم املؤسسة
بطباعتها وتقدميهــا في احلفل
اخملصص لتوقيع املنجزات األدبية
في محافظــة األنبار ،منوهة إلى
ان احملافظة تضــم طاقات واعدة
سيكون لها شأن في امليدان األدبي
وحتتاج إلــى الدعم واملســاندة،
مؤكدة ان املؤسســة ســبق ان
اقامت احتفاليــات لتوقيع نحو

ّ
ضيفتها دار األزياء العراقية

ّ
رابطة المرأة العراقية تنظم ندوة حول قرار مجلس األمن 1325
بغداد  -رفاه المعموري :
أقامــت رابطــة املــرأة العراقية
بدعم مــن منظمــة  KTKندوة
حول قــرار مجلس االمــن 1325
واخلطة الوطنية للقرار في العراق
التــي تهدف الــى اشــراك املرأة
في عملية صنع الســام واتخاذ
القرار في اثناء النزاعات املسلحة
وبعدها في قاعة املكتبة التابعة
لقسم العالقات واالعالم في الدار
العراقيــة لالزياء حضرها عدد من
موظفي الدار مبــاكات متنوعة
االختصاصات الفنية واإلدارية.
تأتــي النــدوة ضمن نشــاطات
الرابطة للتعريــف بأهمية القرار
الذي اقره مجلس الوزراء بجلسته
االعتياديــة الثالثــة عشــرة في
 2014\4\1االستراتيجية الوطنية
للنهوض بواقع املرأة التي تضمنت
( اخلطة الوطنية لقــرار مجلس

تقرير

االمــن  )1325املقدمــة من قبل
وزارة الدولة لشــؤون املرأة ليكون
العراق اول بلد في الشرق االوسط
وشــمال افريقيــا يتبنــى خطة
وطنية لتفعيل هذا القرار حسب
ما اكده املمثل اخلاص لالمني العام
لالمم املتحدة فــي العراق نيكوالي
مالدينوف في .2014\2\6
من خالل ذلك قــد وجهت مبادرة
خطة العمــل الوطنية العراقية
للقرار مجموعة مــن التوصيات
لصانعــي القــرار في احلــوارات
واالجتماعات املشــتركة ،وقاموا
باثراء املناقشات وضمان ان تكون
احتياجــات ومطالــب ومعانــاة
النســاء وكذلك حمايتها من كل
اشــكال العنف التي قد تتعرض
له التي مت االعالن عنها مســبقا ً
في مؤمتر عقد ببغداد في السادس
من شــباط عــام  2014بحضور

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي
الذي اعلن دعمــه الكامل لهذه
اخلطة وبرامــج تطوير املرأة كافة
من اولويات خطة العمل الوطنية.
وفي ربيع عام  2012قامت مبادرة
خطة العمــل الوطنية العراقية
بجمع املنظمات النســائية غير
احلكومية والشبكات للعمل من
اجل وضــع خطة عمــل لتنفيذ
القــرار بدعم من وزارة الشــؤون
اخلارجية النرويجية.
فــي ختام النــدوة التــي ادارتها
مسؤولة شعبة املنظمات شيماء
العبادي وقدمتهــا املدربة انتصار
امليالــي عضو ســكرتارية رابطة
املرأة العراقية جرت عدة مداخالت
من موظفــي الدار حــول بعض
مقــررات خطة العمــل الوطنية
اخلاصــة بتنفيــذ مشــروع قرار
مجلس االمن الدولي .1325

متابعة الصباح الجديد:
فاجأت الشركة األميركية لإلنتاج والتوزيع
الســينمائي والتلفزيوني واملوسيقي وارنر
براذرز عشاق السالسل الكرتونية الشهيرة
مثل سكوبي دو وتوم وجيري بنيتها حتويل
هذه املسلســات التــي يحبهــا الكبار
والصغار إلى أفالم.
وقامت الشركة بالفعل بالتعاقد مع اخملرج
تيم ســتوري مخرج فيلم «فانتاســتيك
فور» إلخــراج فيلم توم وجيري ،ومع كريس
كولومبس إلنتاج سكوبي دو.
وبدأت أيضــا حملة دعاية إلثــارة جمهور
الشخصيات الكرتونية الشهيرة.
وقالت وارنر براذرز إن فيلم توم وجيري سوف
يكون مزيجا ً من فيلــم بأبطال حقيقيني
وشــخصيات كارتونية أنيميشــن ،لكن
الشــخصيات الكارتونية لن تتحدث ،في
اختالف واضح عــن الفيلم الذي صدر عام
 ،1992حيث كان توم وجيري يتحدثان.
وترعى هذه األفالم املنتظرة شــركة «وارنر
انيميشــن غروب» التي كانت العقل املدبر

لقطة

كلمات متقاطعة

جسر الصرافية الحديدي في بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

وبدأ غفنيز حياته املهنيــة في ديزني عام
 ،1937حيث أصبح مشــهورا ً بعمله على
شخصية «دونالد داك» و»بياض الثلج».
وانضــم بعد ذلك إلى «وارنر براذرز» في عام
 ،1940حيــث أصبح مشــهورا ً بتصميمه
شخصية «باغز باني».
وكانــت «وارنــر بــراذرز» قــد أعلنت في
أغســطس/آب املاضــي عن إنتــاج فيلم
هوليوودي جديد ،تلعب بطولته شخصية
تســمى «ســوبر غيــرل» ،تتمتــع بالزي
والقــدرات اخلارقة نفســها التي ميتلكها
سوبر مان.
ويعمــل الكاتب العاملي اوريــن اوزيل على
كتابة قصة وســيناريو الفيلم ،وستكون
أحداثــه امتــدادا للسلســلة التاريخية
الشهيرة سوبر مان.
وســيتم اقتباس الشــخصية البطولية
اجلديدة من املسلسل التلفزيوني الشهير
«ســوبر غيرل» وهو أيضا من إنتاج شركة
وارنر براذرز ،ولعبت دور البطولة فيه النجمة
األميركية ميليسا بينويست.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

فيس بوك تطور تقنية
ُ
«تسمع» الصم عبر الجلد
ذكــر موقع روســي أن الوحــدة « »Building 8املتخصصة
بتطوير التقنيات الســرية في فيس بوك تعمل على إنتاج
تكنولوجيا فريدة ملساعدة فاقدي حاسة السمع.
ويبدو أن فريقــا ً تابعا ً للوحدة « »Building 8بقيادة الطبيب
الشهير ،فريدي أبنوســي ،يطور تقنية خاصة للسمع عبر
اجللد ،ستســاعد الصم ،الذين ال تسمح حالتهم الصحية
بإجراء جراحة حللزون األذن ،على السماع من جديد.
وتركز فكرة التقنية على تصنيع أحزمة ذكية خاصة توضع
علــى معصم اليد ،قادرة على حتويــل األصوات إلى اهتزازت
معينة يحس بها الشــخص األصم ،وكذلك نقل اإلشارات
من احمليــط وحتويلها إلــى كلمات يقرأها الشــخص على
شاشة هاتفه أو جهازه الذكي.
والختبــار تلك التقنية ،طلبت فيس بــوك من  12متطوعا ً
أن يخضعــوا الختبــارات خاصــة لتعلم اللغــة الناجمة
عن اهتزازاتها التي تفســر حاليا ً  39صوتــاً ،وبالفعل جنح
املتطوعون بتفسير األصوات بدقة وصلت إلى .92%
النظام الغذائي الصحي يطيل
بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة
كشفت دراســة أميريكية أن اتباع نظام غذائي صحي قد
يطيل بقاء مرضى الســرطان على قيد احلياة حتى لو سبق
وان اتبعوا نظاما ً سيئا ً سنوات طويلة.
وذكــرت الدراســة ،أن  :اتباع نظام غذائــي صحي ومتوازن
منخفض األطعمة السكرية واملاحلة واجلاهزة ،ميكن أن يقلل
اخملاطــر إلى احلد األدنى ،وأن التغيرات التي تطرأ على النظام
الغذائي ميكن أن تســاعد املرضى علــى العيش حياة أطول
حتى بعد تشــخيص الســرطان ،مضيفة أن تناول الطعام
بشكل جيد ليس وقائيا ً فحسب ،بل يقلل من خطر املوت.
واضافت الدراســة ان :العلماء حللوا بيانات  ٢٨٠١شخص
مصابني بســرطان القولون واملستقيم وعاداتهم الغذائية،
وتوصلوا إلى أن التزام املرضى بالتوجيهات اخلاصة بالتغذية
أدى إلى انخفاض خطر الوفاة لديهم بنسبة .”%٢٠
واوضحت الدراســة ،ان املشروبات ذات الســعرات احلرارية
العالية ،وتناول الفواكه واخلضروات ،واحلد من كمية اللحوم
احلمــراء أو املصنعة ،وكذلك االلتزام مبمارســة  ١٥٠دقيقة
أسبوعيا ً من التمارين الرياضية القوية ،واحلفاظ على جدول
نوم منتظم”.
أسترالي ينجو بحياته
بعد مالكمة مع سمكة قرش
جنا راكب أمواج في أســتراليا من املــوت احملقق؛ حيث أفلت
من بني َّ
فكي ســمكة قرش ،بعد أن وجــه لها ضربات قوية
ولكمات على منطقة الرأس.
وكان بول كيني الذي يبلغ من العمر  51عا ًما ،على مســافة
نحو  50مترًا من الشــاطئ يترقــب املوجة األخيرة ليركبها
قبل أن يخرج من املاء إلى أحد املناجم ،اذ يعمل ،عندما شعر
فجأ ًة َّ
بفكي سمكة قرش يقبضان على ذراعه اليمنى.
وقع احلادث في مياه شاطئ «ساموراي بيتش» الذي يقع على
مسافة  183كيلومترًا جنوب مدينة سيدني األسترالية.
وقال كيني لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» األسترالية« :لم
أكن أعلم بوجود (سمكة قرش) ،ولم أرها بسبب بياض املياه
(في مقدمة املوجة)».

توم وجيري من لحم ودم على الشاشة
وراء الفيلــم الناجــح «ليغــو» ،ويعتقد
متابعون أن األفالم اجلديدة ســتلقى جناحا ً
كبيرا ً ومتابعة عالية.
وسلســلة توم وجيري شــكلت جزءا من
ذاكرة أجيال منذ عــام  1940حيث أنتجت
أول حلقــة من مجموعــة تتكون من 161
حلقــة مــن رســوم متحركــة كارتونية
كوميدية ،وحازت على جوائز األوسكار.
وتظهــر احللقــات الشــهيرة صراعا ً بني
القط توم والفأر جيري ،ويتناول موضوعها
محاوالت دائمة للقط توم لالمساك بجيري
كي يعــده كوليمة لكن جيري يهرب دائما ً
ويراوغه ويقوم باســتفزازه ،ويقع توم دائما ً
في مــآزق ويصطدم أحيانــا ً مبنزل الكلب
سبايك (وهو أحد شخصيات املسلسل) أو
يقوم بكسر أثاث املنزل.
وتــوم وجيري من تصميــم األميركي بوب
غفنيــز ،الذي ابتكــر أيضا ً شــخصيات
كارتونية أخرى مثل «البطة دافي» و»ألفني
أند ذا شــيبمانكس» و»بابــاي» ،فضال ً عن
تصميم شخصية «باغز باني» الشهيرة.
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العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

أفقي

عامودي

 .1شاعر فلسطيني راحل.
 .2شاعر سوري راحل.
 .3شاعر مصري راحل.
 .4مرض يصيب العيون  oبحر.
 .5في القميص تربط أطرافه.
 .6أواخر ابيات الشعر  oعكس
حربا.
 .7لؤلؤ  oنوع قــدمي من اخلط
العربي.
 .8ضــوء  oاميركي الف قصة
العجوز والبحر.
 .9كسر  oأواخر.
 .10رئيس (التجار مثال).

 .1للسؤال عن شــخص  oنفس o
حد السيف.
 .2يرفع به البنطال  oمحب.
 .3تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة
(معكوسة)  oرجف.
 .4انتفاخ  oمساعدة وإمداد.
 .5أكثر من الدق باملطرقة  oيخفنه.
 .6جهــاز العروس (فــي اخلليج) o
حيثما تهب الريح.
 .7حترك في محله بدون تقدم  oثالثة
حروف من فنان.
 .8أناث اجلمل (مبعثرة)  oمن اسماء
اهلل احلسنى.
 .9اربعة حروف متشابهة.
 .10رحلة بالدراجة  oجمع ميقات.

حظك اليـوم

1
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3
4
5
6
7
8
9
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الحمل

الثور

الجوزاء

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف
إلى جانبك ،فحاول االســتفادة من ذلك قدر
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك.
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة
إلى الشريك قبل فوات األوان.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن
تقــدم أو تؤخر ،وجتاوز ذلك ليس إال مســألة
ّ
وقت .غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة
مع الشريك ،لكنها ستدفعك الى التفكير
بايجابية أكبر في املستقبل.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم
على صراعــات ،أو خالفات ،أوجــدل في هذا
اليــوم .انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص
املتاحة ،فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة،
إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك.

السرطان

األسد

العذراء

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك،
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت
وحتفظ .فكر جيدا ً قبل أي تصرف ،وابتعد عن
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية.
العناد لن يفيدك.

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة
النظر في حســاباتك مجدداً ،وخصوصا ً أن
يتحدد وفقــا ً للنتائج.
مســتقبلك املهني
ّ
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من
اإليجابية.

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين ،قد
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة،
فتريــث حتى تتجنب ذلــك .عليك أن تراعي
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية ،وذلك يوفر
عليك الكثير من املشكالت.

الميزان

العقرب

القوس

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك
املميزة ،وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو
غير مسبوق .إذا كنت إلى جانب الشريك في
األوقات الصعبة ،فإنك ســتجده إلى جانبك
عند أول اختبار.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي،
فالتفاؤل ســيكون هو ّ
احلل املناســب لكل
األمور العالقة .التركيز مطلوب بكثرة ،وخلط
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة.
تضع نفسك في موقف حرج.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق ،وال تذهب نحو
أفكار وأعمال غير آمنة ،فواقع وضعك املهني
غير مريح .يحمــل إليك هذا اليــوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتســيطر على انفعاالتك
وتبدو واثقا ً بنفسك.

الجدي

الدلو

الحوت

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك
على نحو أفضل ،ذلك قياســا ً مبا قد تتطلبه
املرحلة املقبلة .أجــواء إيجابية في العالقة
مع الشريك ،وذلك يعود إلى تصفية القلوب
بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام
املقبلة ،فحــاول أن تســتفيد من الوضع
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال
انتظارها .ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه
الشريك.

كن متسامحا ً مع اآلخرين أل ّن األدوار قد تتبدل
يوما ً ما ،فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك
حتمــل ردات الفعل .ال تتخيل أن
مضطرا ً إلى ّ
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستم ّر في
اخلطأ.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ّ
مهمة خطرة ُ
وملتهبة
مارك بييريني
رمبا حظي اتفاق سوتشــي بترحيب
ســلِّمت في الواقع
دولي ،لكن تركيا ُ
قضية ُملتهبة.
في  17أيلول/ســبتمبر في سوتشي،
اتّفق الرئيس الروســي فالدميير بوتني
ونظيره التركي رجــب طيب أردوغان
على إقامة منطقة منزوعة السالح،
تفصــل بــن محافظة إدلــب وبني
األراضي السورية األخرىّ .
شكل هذا
االتفاق ،والترحيب الذي رافقه ،دفعة
مرحب بها بالنســبة إلــى الرئيس
َّ
التركي ،الذي فقد نســبة كبيرة من
مصداقيته السياســية مع شركائه
الغربيني .لكن اتفاق سوتشي يضعه
أيضا ً في موقف خطر وحرج.
سمى سابقا ً
يُعد اتفاق سوتشي (امل ُ ّ
مذكرة تفاهم حول اســتقرار الوضع
فــي منطقة خفــض التصعيد في
إدلب) اتفاقا ً واضحاً .فبموجبه ،تلتزم
روســيا وتركيا بإنشاء وإدارة منطقة
عازلــة منزوعة الســاح على احلدود
الشــرقية واجلنوبية الغربية حملافظة
إدلب .وستعمل الدوريات العسكرية
الروســية -التركية املشــتركة على
ضمان التنفيــذ الســلس لالتفاق،
ســيتعي علــى أنقرة
مايعنــي أنه
ّ
تعزيز انتشارها في احملافظة بسرعة.
من جهتها ،رحبت دمشــق باالتفاق،
لذا من املفتــرض أال تقف حجر عثرة
في طريق تطبيقــه ،أق ّله في الوقت
الراهن.
كما يتضمن اتفاق سوتشــي نقطة

تشــابه مثيرة لالهتمــام مع االتفاق
التركــي -األميركــي حــول منبج،
ماييط اللثــام عن االســتراتيجية
ُ
الدبلوماسية الذي تعتمدها أنقرها:
فاالتفاقان يســتندان على الســواء
إلى إجــراءات مراقبة مشــتركة بني
القوات التركية والروسية ،والتركية
واألميركية على التوالي .وهذا يتالءم
بشــكل جيد مع الدور الدبلوماسي
احملــوري الــذي تســعى تركيــا إلى
االضطالع بــه ،أي أن تكون «قوة في
س ْ
ط».
ال َو َ
ّ
لتمكنه
كيل املديــح على أردوغــان
مــن إقناع بوتني بالتخلــي عن فكرة
القضاء على امليليشــيات اجلهادية
في إدلب على طريقة معركة غروزني
(الشيشــان) ،وبالتالــي جتنّب حمام
دم في صفــوف املدنيني أيضــاً .وقد
سمح له هذا اإلجناز الذي حققه في
بالتحدث بوضوح أكبر في
سوتشــي
ّ
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 25
أيلول/ســبتمبر ،كما صدر له مقال
في مجلة فورين بوليســي بتاريخ 26
أيلول/سبتمبر قال فيه« :على الرغم
مــن أن تركيا ليســت قــوة عظمى
عســكرية أو اقتصاديةّ ،إل أنها برزت
كقوة قياديــة عاملية بعدما أصبحت
جــز ًءا من احلــل في كل مــن العراق
وسورية وأماكن أخرى».
حتى اآلن كل شــيء يسير على نحو
ج ّيــد .بيــد أن املراحــل التالية تبدو
فــي غايــة التعقيد .فمــن الناحية
العمليــة ،يتم ّثــل اتفاق سوتشــي
في أن تركيا تعهّ دت ببســاطة بنزع

اتفاق سوتشي
ســاح امليليشــيات ،مبا فيها هيئة
حترير الشام املرتبطة بالقاعدة ،التي
سبق أن رفضت تســليم أسلحتها.
وهذا مادفع املتحدث باســم أردوغان،
ابراهيم كالن ،لإلشارة في  21أيلول/
ســبتمبر إلى أن تركيــا قد تلجأ إلى

«ســبل أخــرى» إذا لــم تنجح طرق
«اإلقنــاع» و»التهدئة» .وفي ســياق
إدلــب ،الميكن لذلك أن يعني ســوى
القوة العســكرية .ومبــا أن اجملموعة
املتبقيــة مــن اجلهاديني فــي إدلب
معروفة بقدراتها العسكرية وعزمها

على القتال حتى الرمق األخير ،فهذا
يعنــي أن املهمة التــي تنتظر تركيا
اآلن صعبــة.إذا ما افترضنــا أنه من
املمكن نزع سالح امليليشيات سلمياً،
تُطرح مســألة أساســية ثانية عن
مصير هذه امليليشــيات .إذ يبدو من

املستبعد للغاية أن ينضم عدد كبير
من عناصرها إلــى صفوف املعارضة
الرســمية ،كما أن املقاتلني األجانب-
والســيما الشيشــان واألويغور ورمبا
بعض األتراك أيضــا ً – يدركون جيدا ً
مرحب بهــم في وطنهم
أنهم غير ّ
األم .لذا يكمن أحد احللول السلمية
في إرســالهم إلى مناطق شرق نهر
الفــرات مبوافقــة نظام األســد ،ما
سيو ّفر العبور اآلمن لقوافل املقاتلني
املتّجهة من إدلب إلى أقاصي شــرق
ســورية .في حــال مت توفيــر العبور
اآلمن (وهــو خيار مايزال يرفضه حتى
اآلن وزير اخلارجية الروســي سيرغي
الفروف) ،قد تعمد روســيا وتركيا إلى
إرســال جهاديني مناوئني لألسد إلى
منطقة تنشــط فيها قوات ســوريا
الدميقراطيــة التي يُســيطر عليها
األكــراد ،واملدعومــة مــن التحالف
الذي تقــوده الواليــات املتحدة ضد
فلــول تنظيــم الدولة اإلســامية.
لكــن هذه اخلطــوة قد تعــزّز قوات
الدولة اإلســامية ،وتزيد من صعوبة
إدارة الوجــود األميركي في ســورية،
إذ ســيتعني على ك ٍّل من واشــنطن
واألكراد الســوريني حتديد موقفهم.
ومن الواضــح أن روســيا وتركيا ما
ّ
تزاالن
مصطفتني ضد التحالف الذي
تقــوده الواليات املتحدة في شــمال
شرق سورية.
من العبث البحث عن مب ّرر دبلوماسي
أو عسكري التّفاق سوتشي .فإضاف ًة
إلى املنفعة املباشرة التي ستجنيها
تركيا عبر تقدمي نفســها كوســيط

ســام ،التزال اخليارات مفتوحة أمام
ك ٍّل من اجلهاديني وموســكو ونظام
األســد .مع ذلــك ،الينبغــي جتاهل
املشهد األوسع .فلدى ك ٍّل من روسيا
وإيران والنظام السوري هدف بسيط،
يكمن في السماح للقوات السورية
النظامية باستعادة سيطرتها على
محافظات البالد وحدودها كافة .وهذا
يعني ضمنيا ً القضاء على اجملموعات
اجلهادية ،وانســحاب اجليش التركي
من شمال شرق ســورية ،وانسحاب
القوات األميركيــة وحليفتها .لكن
الهدفني األخيرين ال ميكن حتقيقهما
من دون تسوية تقودها األمم املتحدة.
تقبع فــي ظــال اتفاق سوتشــي
معركــة تخوضهــا إســرائيل ضد
القوات اإليرانية وتلك املوالية لها في
دمر
ســورية .ففي  17أيلول/سبتمبرّ ،
الطيران اإلسرائيلي منشأة عسكرية
فــي محافظة الالذقيــة ،بزعم أنها
تصنّــع أســلحة لصالــح القوات
اإليرانية وحــزب اهلل ،ماحدا بالقوات
الســورية إلى إطالق صواريخ مضا ّدة
للطائرات أســقطت ،عن غير قصد،
طائرة اســتطالع روسية .وقد وصف
بوتني احلادثــة بأنها «سلســلة من
ّ
تشكل
الظروف املأساوية» .بيد أنها
فــي الواقــع جتســيدا ً للتعقيدات
الهائلــة التي تنطــوي عليها احلرب
الســورية .يبقى في نهاية املطاف أن
املســار نحو نهاية الصراع الســوري
سيكون محفوفا ً باملعاناة اإلنسانية،
والتبدل
والغموض ،واحلوادث املؤسفة،
ّ
في التحالفات.

 28و .. 108و  134؟
حسن البطل

ت ُــرى ،مبــاذا ّ
يفكر مســتوطن في
«بســاغوت» ،على «جبل الطويل»؟
رمبــا هــل تســتطيع أفعــى مثل
«أناكونــدا» األســطورية أن تعصر
مثلــث املــدن :البيــرة ،ورام اهلل
وبيتونيــا ،كمــا نراهــا تفعل في
الفيديوهات :تعصر ثم تبتلع بقرة
صغيرة ،أو متســاحا ً صغيــراً ..ثم
تلفظ فريستها؟
أو كيف كانــت ديناصورات الحمة
وصغيرة ،تنهش ديناصورا ً جسيما ً
وعاشــباً؟ يقــول علمــاء أجناس
الديناصــورات املنقرضة أن الالحم
الصغير منها يبدأ بنهش العاشب
الكبيــر منها ،ألن األخير ال يشــعر
ببــدء النهشــة ..إالّ بعــد ثانيتني
لضعف في جملته العصبية ،التي
جتعل ردود فعلها بليدة ومتأخّ رة بني
نهشة وتاليتها ..اجلملة العصبية
الفلسطينية نامية جداً.
تل أبيب الكبــرى كأنها «ابتلعت»
يافــا اجلميلــة ،لكن فــي القدس
ّ
يفكر إســرائيليون بلفظ ما أمكن
من أحياء شرقي املدينة ،وابتالع ما
أمكن من أحياء القدس العتيقة.

فهــم شــارون ،أن مســتوطنات
وبــؤرا في قطاع غزة ،ال تســتطيع
بســكانها الـــ  9آالف أن تبتلــع
غزة املدينــة والقطــاع ،فاختار أن
«يلفظها» واالنصراف إلى محاولة
ابتــاع الضفــة الغربيــة أو مــا
تيســر منها ،على أن تبتلع الكتل
ّ
االســتيطانية أوال ً جوارهــا ،كما
حتاول كتلة «أريئيل» ابتالع سلفيت،
أو «معاليــه أدوميــم» و»ميشــور
أدوميم» أن تبتلع قرية اخلان األحمر..
و»حل الدولتني» معه.
وفي النهاية أن يصبح االســتيطان
يدعونه «يهودا والسامرة» هو
فيما ّ
البحر الذي يحاصــر ثمانية معازل
سكانية فلسطينية.
هــذا العام ،هو مرور ســبعني عاما ً
على إقامة دولة إسرائيل ،و 25عاما
على إعالن مبادئ اتفاقية أوســلو.
جديد االســتيطان هو إقامة املزيد
من املســتوطنات ،ولكن بشــكل
«أحيــاء» ُملحقــة مبســتوطنات
أقدم ،ولــو كان «احلــي» يبعد عن
«املســتوطنة» كيلومترات ،أو كان
األكبر مــن املســتوطنة األم ..غير
الشرعية على وفق القانون الدولي،
وليس اإلسرائيلي واليهودي!

وصلنا ،بعد سبعني عاما ً من إقامة
إســرائيل ،ونصف قرن على احتالل
ما تبقّ ى من أرض فلسطني ،إلى أن
«االبتالع» جنح في إسرائيل بتشريع
قوميــة الدولة دولــة يهودية ،وفي
الضفة متّ لالســتيطان ابتالع «حل
الدولتني» ..تقريباً!

هذا األســبوع ،يدخــل االعتصام
الشعبي شهره الرابع ،أو يومه 108
ضد قرار محكمتهــم العليا هدم
قرية اخلان األحمر البدوية ،التي متنع
الربط االستيطاني بني مستوطنة
«معاليه أدوميم» وجارتها «ميشور
وتصعب «حل الدولتني»!
أدوميم»،
ّ

تهــدم ،كما فعلوا فــي قرية «باب
ّ
الشــمس» لكن صمود العراقيب
على تكــرار الهدم  134مــرة ،غير
صمــود قرية اخلــان األحمــر على
الهدم.
العراقيب ســبقت إقامة إسرائيل،
التي طــردت معظم بــدو النقب

تقول إسرائيل :إن «تهويد النقب» هو خطة استراتيجية،
كما تهويد الجليل ،وتجميع بدو النقب في عدة قرى
مخططة أقامت منها إسرائيل مدينة راس السبع فقط،
المعترف بها ..ولكنها في ذيل القرى الفقيرة.
اســتوقفتني أرقــام أخــرى ،غير
سبعينية إســرائيل ،وخمسينية
احتالل الضفــة الغربية ،وهي من
األكبر إلــى األصغر .ففــي النقب
َه َدمت إســرائيل قريــة العراقيب
البدويــة غير املعترف بهــا مع 45
غيرهــا للمرة  ،134وكانت املرة 133
في أيلول املاضي ،واملرة  132في آب..
أي مرة كل شهر!

العالــم والفلســطينيون ،وبعض
اليســار اآلفل في إسرائيل يقولون:
إن هــذه جرميــة حــرب موصوفة
وإجراء تطهير عرقي .لوال «مدرسة
اإلطارات» في اخلــان األحمر ،رمبا لم
يكن االعتصام الشــعبي ينال هذه
القوة والعناد ضد الهدم والترحيل.
قد ينجــح الهدم الوشــيك ،وقد
يعودون مرة ثانيــة أو ثالثة لبناء ما

(وهم حاليا ً  240ألف نسمة) ،واخلان
األحمر أقيمت بعد عشــر سنوات
على احتالل الضفة.
تقول إســرائيل :إن «تهويد النقب»
هو خطة استراتيجية ،كما تهويد
اجلليــل ،وجتميع بدو النقب في عدة
قرى مخططة أقامت منها إسرائيل
مدينة راس الســبع فقط ،املعترف
بها ..ولكنها في ذيل القرى الفقيرة.

في نهاية الشــهر اجلاري ،ستجري
انتخابــات بلديــة في إســرائيل،
وســيحاول الفلســطينيون فــي
«نتســيرت عليت» تشكيل قائمة
للفوز بعــدة مقاعــد بلدية جلعل
املدينــة مختلطة ،كما حال مدينة
يافا اخملتلطة التي ابتلعتها تل أبيب
الكبرى ،وحتاول «نتســيرت عليت»
ابتالع الناصرة عبثاً!
في غزة مقاومة شــعبية «لكسر
احلصار» دخلت أسبوعها الـ 28مع
ثالثة شــهداء جدد ،وفي أسبوعها
الـــ 27مع ســبعة شــهداء ،وفي
احملصلة سقط حوالي  200ضحية
ّ
فلسطينية منذ آخر آذار حتى اآلن،
مقابل جندي إسرائيل قتيل واحد!
أمــس ،اســتكملت إدارة ترامــب
عقوباتها املتسلسلة ضد السلطة
والشعب الفلسطيني بقرار أخير،
هو وقف التمويل األميركي ألجهزة
األمــن الفلســطينية ،مبــا يعني،
عمليــاً ،أن يتخذ الفلســطينيون
قــرار وقف التنســيق األمني ،ومن
ثم زيــادة وتيرة االحتــكاكات بني
قــوات االحتــال واالحتجاجــات
الشــعبية ،دون أن تستطيع أجهزة
األمــن الفلســطينية ضبط هذه

االحتجاجات الســلمية واحليلولة
دون اشتعالها أمنياً.
لم يعــد فــي جعبــة العقوبات
األميركية ضد الســلطة والشعب
إجــراءات أخــرى ،فكــم بقي في
جعبــة الصمــود الفلســطيني؟
علما ً أن جهــات في جيش االحتالل
ذاته تــرى مفاعيل أمنية ســلبية
ســترتد على إســرائيل من بعض
العقوبات األميركية على «األونروا»
ومدارســها في غزة بخاصة ،ووقف
دعم مستشــفيات الضفة ،وإجبار
السلطة على خيار وقف التنسيق
األمني بعد وقف التمويل األميركي
له .الضغــط األميركي وصل مداه،
فهل وصل االحتمال الفلســطيني
له مداه؟
مــ ّر الفلســطينيون ومنظمتهم
وســلطتهم بأوقــات صعبة ،لكن
هذه أوقات عصيبــة فعالً ،فكيف
ســيكون اخملــرج الوطنــي منها..
وخاصة في الشــهور املتبقية من
هذا العام؟ رمبا بقوة اليأس مثالً؟!
ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام
الفلسطينية

ضرورة االستفادة القصوى من االقتصادات الناشئة
برتراند بادري
تواجــه االقتصادات الناشــئة في
العالــم مجددا نوبــة من الغموض
وااللتباس .ومن بني تلك االقتصادات
تعد األرجنتني وجنوب أفريقيا وتركيا
باألخص األكثر إثارة للقلق ،بســبب
مزيــج مــن السياســات النقدية
املريبة ،إضافة إلــى خفض العملة
أمــام الدوالر األميركــي ،األمر الذي
يهــدد بتقويــض قدرة تلــك البالد
على ســداد أصول ديونها وفوائدها.
لكن ليس كل االقتصادات الناشئة
سواسية.
ال شــك أن خطــر انتقــال العدوى
واضــح جلي ،كما كانــت احلال في
املاضــي .ومن ثم يتحتــم على كل
دولة مــن االقتصــادات الناشــئة
األكثر هشاشــة معاجلة التحديات
التي تواجها حتى تتفادى السقوط
ضحية لها .وسوف تخلف األساليب
التي تنتهجهــا الدول في التعاطي
مع تلك التحديــات تأثيرات خاصة
غير مباشرة.
بنــاء علــى ذلــك ،قد مييــل بعض
املســتثمرين لتبني نهج عام يبتعد
عن اجملازفة فــي التعامل مع العالم
الناشــئ بأكمله ،ســيما في ظل
التوتــرات املتصاعــدة التي تهيمن
علــى التجــارة العامليــة .لكن قد
يكــون مــن اخلطأ جتاهــل الظروف
املواتيــة للغاية التي متتاز بها بعض
االقتصادات الناشــئة .على سبيل
املثال ،متكنــت اقتصادات ناشــئة
عديدة من إحراز تقدم ملموس على
صعيد إدارة مستويات الديون ،ورفع
اإلنتاجية ،وحتســن البنى التحتية،
وتنفيذ اإلصالحات املطلوبة.
وقــد اســهم كل ذلك فــي تقوية

مرونة تلك االقتصادات في مواجهة
الصدمــات اخلارجيــة .فقــد بُني
عدد كبير بالفعــل من االقتصادات
الناشــئة أسســا أكثــر ســامة
ورســوخا عبر فتــرة ممتــدة ،برغم
الشــكوك املستمرة بشــأن درجة
استيعابها دروس املاضي ،ناهيك عن
مظاهر التنافر وعدم االتســاق بني
الدول.
وميثل التفاوت بــن اخملاطر املتصورة
والفعليــة ،وامليــل لتعميم احلكم
علــى كل االقتصــادات الناشــئة
مشــكلة مزمنــة .لكــن ينبغــي

للمســتثمرين حتاشــي التراجــع
اجلماعي عن االقتصادات الناشــئة
بدافع وجود مشكالت بارزة في عدد
قليل من الدول .بــل ينبغي لهم أن
يتبنوا منهجا أكثــر متعنا وتدقيقا،
بحيــث يركز على حتســن نســبة
اخملاطــر إلى العائد باالســتثمار في
مناطق وأســواق مختارة ،مع العمل
مع املؤسسات املناسبة.
وال يعد هــذا الوقــت على األخص
مناســبا لتجاهل أميركا الالتينية
ودول منطقــة الكاريبي ،التي لديها
احتياجات استثمارية واسعة ــ وهو

ما ملســه اجلميع خــال اجتماعات
مجموعــة العشــرين األخيرة في
األرجنتني ــ كما تزخر بنطاق واسع
من فرص النمو التــي تقدمها .وقد
واصلت بلدان تلك املنطقة إصالحات
جوهرية ســاهمت في تعزيز النمو
االقتصادي ووضعت األسس لعوائد
مالية قوية على املدى األطول.
على نطاق أوســع ،ينبغي لألطراف
املعنية تقوية التزامها باســتخدام
نهج «مليارات إلــى تريليونات» حلل
أشــد مشــكالت العالــم إزعاجا،
حيث يســتخدم هذا النهج مزيجا

من التدابير املتعلقة باملوارد املالية،
واملهــارات ،والقــدرة ،وتوزيع اخملاطر
لزيــادة رأســمال القطــاع العــام
الضئيل نسبيا من أجل حشد موارد
أقوى للقطاع اخلاص.
وهنا جند دورا أساسيا ينبغي أن تؤديه
بنــوك التنمية متعــددة األطراف،
وقد حقــق كثير منها قفزات كبيرة
في مجال االســتجابة الحتياجات
السوق .فضال عن ذلك ،وافق العالم،
برعايــة األمم املتحــدة ،على خرائط
طــرق تكميلية لعــاج التحديات
العاملية ،منها اتفاق باريس للمناخ،

وأهداف التنمية املستدامة .وبوضع
اآلليات الصحيحة لالســتفادة من
فرص االستثمار ذات الصلة ،ميكننا
اســتخدام مليارات الــدوالرات من
األموال العامة إلحداث تقدم يساوي
تريليونات الدوالرات.
ويحرص الكثير منا ــ أعني مجتمع
االســتثمار ــ على تعزيــز فعالية
عملنــا بالتأكد من وجــود األدوات
املالية وأدوات إدارة اخملاطر املناســبة
في مكانها لربــط القطاعني العام
واخلاص .وهناك آليــات قائمة فعال
لتســهيل تدفقــات رؤوس األموال

إلــى االقتصادات الناشــئة ،خاصة
اقتصادات أميركا الالتينية ومنطقة
الكاريبي ،التي متتاز اآلن بتوافر فرص
لعوائد جاذبة منضبطة اخملاطر.
في هذا الســياق ،فإن تخصيص أي
موارد ،ولو بقدر متواضع للغاية ،من
ِق َبل كبار املســتثمرين املؤسسيني
ســيكون لــه عظيــم األثــر على
املســاعي الهادفــة لتحقيق نتائج
مســتدامة ،مع تقدمي عوائد مالية
تنافســية جذابة في نفس الوقت.
وقد تصبح هذه القوة احملركة ــ وهي
عنصر أساســي في نهج «مليارات
إلى تريليونات» ــ مكونا راسخا ،مما
يخلق األساس لنظام أوسع ال تكون
فيه مقايضة بني حتقيق املكاســب
وعمل اخلير.
ال يجــب الســماح لالرتبــاك الذي
يســيطر على بعــض االقتصادات
الناشــئة حاليا بأن يكــون مدعاة
لالنحــراف عن مســار التقدم احملرز
ســلفا .بل على العكــس ،ينبغي
أن يحفز هذا كل األطــراف املعنية
ملضاعفة جهودها اجلماعية مجددا
لتأسيس نظام واسع املنفعة .وهذا
يعنــي ،أوال وقبل كل شــيء ،تبني
منهــج تدقيقــي لتقييــم اخملاطر
يعترف بفــرص النمو اجلذابة طويلة
األجــل التــي يقدمهــا الكثير من
اقتصادات األسواق الناشئة.
ترجمة :أمين السمالوي
برتراند بــادري :الرئيــس التنفيذي
واملؤسس ملنظمة رأس مال مستدام
من منظــور مختلف (بلــو اليك آن
أوراجن ساستينابل كابيتال) ،والرئيس
املشارك جمللس املســتقبل العاملي
املعني بشــؤون إدارة احلكم الدولي
والتعاون بني القطاعني العام واخلاص
والتنمية املستدامة التابع للمنتدى
االقتصادي العاملي.
بروجيكت
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ثقافة

دراسة

حذام يوسف طاهر

تداخل النسق الجمالي والفعل الشعري
في(بريد العائلة)
اإلنصات ..مهارة

علوان السلمان

االنصات فن إذا جاز لي التعبير ،وال ميكن ان يجيده
اجلميــع ،بل ان الكثير منا يجهله وال يضعه ضمن
قامــوس يومياتــه واحاديثه ،بســبب ان اجلميع
يتســابق على رفع صوته أكثر مــن الطرف االخر،
ويتصور مخطئا ان الصــراخ يقدمه (كبطل) في
احلوار!.
يقول الباحثني في مجــال االجتماع عن االنصات،
بانه مهارة ،مبعنى هو القدرة على فهم الرســالة
وتفســيرها بدقة فــي عملية التواصــل ،فبدون
االنصــات ال ميكــن أن نصل الى الهــدف من كل
احلوارات.
واالنصات احلقيقي أجده داعم لنا في تواصلنا مع
أي طرف كان في العمل أو في وسائل النقل ،او في
حوار عام ،ويكتسب أهمية كبيرة في االجتماعات
املوســعة ثقافيا وادبيا ،فإذا كنا ال جنيد االنصات،
ملــاذا اذن نحضر التجمعات والندوات واجللســات
الثقافية؟! ،وعليه نحتاج جدا الى تطوير مهاراتنا
في االنصات ،من اجل أن نوصل ما نريد بســهولة
ووضوح.
كما ان االنصات اجليد واتكلم عن جتربتي شخصيا
أكبتني صداقات كثيرة عميقة وناضجة ،ســيما
وان الدراســات احلديثة تؤكد « أنه بينما يتسبب
الــكالم بارتفاع ضغط الدم فــإن اإلنصات الواعي
ميكن أن يخفضه».
هناك مــن يخلط بني مفردة (االســتماع) ومفردة
(االنصات) ،مع ان هنــاك فرق واضح بينهم فعليا،
فاالســتماع يوجه للصوت الذي نســمعه ،ونركز
عليه بينما يتطلب االنصــات ،التركيز ليس على
الصوت فحســب ،بل التركيز والتمعن في اللغة
ونبرة الصــوت ،إضافة الى لغة اجلســد ،واالنتباه
للموضوع قيد احلوار وتــرك التفكير بكيفية الرد
مثلمــا يفعلها الكثيــر ،ففي اغلــب حواراتنا ال
ننصت اال الى صوتنا فقط.
يقول مارك توين  »:إذا كان من املفترض أن نتحدث
أكثر مما ننصت لكنا امتلكنا لسانني وأذن واحدة».
أخيــرا تقول االحصائيــات االجتماعية العاملية »:
يقضي البالغــون ما يعادل  70%مــن وقتهم في
ممارسة أي نوع من التواصل مبعدل  45%يقضونها
في اإلنصات باملقارنة مع  30%في التحدث ،و 16%
في القراءة و  9%في الكتابة ،اعتقد اننا كعراقيني،
ثمانــون باملئة ميارس فعــل الكالم  ،والعشــرين
املتبقية تتوزع ما بني االستماع واالنصات.

اخلطــاب الشــعري..جتليات الــذات
املنتجة لتحقيق صيرورتها عبر الوعي
اجلدلي اخلالق لتراكيبه الصورية عبر
لغة مشكلة لبنائه اجلمالي والفني..
انه بــوح وجدانــي الرؤى مبســاراته
املمازجة بني الواقعي والتخييلي الذي
يستدعي املستهلك(املتلقي) للوقوف
على نسجه اللغوي واستنطاق صوره
والكشــف عن جدليــة الواقع بكل
تناقضاته التي تكشــف عــن قدرة
منتجه(الشــاعر) على اســتحضار
حالته الشــعورية والنفسية احملققة
للفعل الشــعري عبر الصور والرموز
التــي تشــكل معمار النــص مبنى
ومعنى...
وبتحليــل وتفكيك عوالم اجملموعة
الشعرية (بريد العائلة) التي نسجت
عواملهــا احلاملــة انامــل مبدعهــا
ومهندس هيكلها البنائي الشــاعر
فراس طه الصكر واسهمت دار نينوى
على نشرها وانتشارها..2018/كونها
تتشــكل وفق تصميم دقيق ينم عن
اشــتغال عميق على النص الشعري
عبــر رؤية ترقــى من احملســوس الى
الذهني..وهي تكرس مفهوم قصيدة
النثر واالرتقاء بها من خالل االشتغال
علــى املقطعيــة النصيــة بوحدة
موضوعية وعمق معرفي ملم بالتراث
وموظفا له جماليا ودالليا..فضال عن
التقــاط اجلزئيات وتوظيــف اليومي
بلغــة بعيدة عن التقعــر والغموض
اجلملي..ابتداء من العنــوان االيقونة
الدالة التي يتجاذبها فونيمني شكال
جملة مضافــة حذف احــد اركانها
يعبران عن ديناميــة حركية محملة
بــدالالت معنوية تكشــف عن ذات
مأزومة..مــع عتبة اهدائية شــكلت
نصا موازيا اســهم في الكشف عن
املضامني النصيــة (..الى أبي /وحده//
الشريك له )..ص..5
بعيدا عن االسى
وبكل هذه اجلهات

سأروي عنك
عن مساء غامض أضعناه معا..
عن املرايا اخلادعة
سنواتك يا ابي/ســأمحو كل ايامها/
سوى سنة واحدة
ســقطت في واد عميق/لم يتســع
لصراخنا
كان هواؤه أخرس
اليصلح عورة لتاريخ أرمد..
بعيدا عن االسى
وفي كل هذه اجلهات
سأذرف ما تبقى من حياتنا اآلسنة
ســأبيع آخــر هدنــة فــي مالجيء
النسيان..
رمبا سأقف اآلن  /ص 9ـ ص10
فالنــص يعبر عن حلظــة انفعالية
جتنح الى االيجاز والتركيز وهي تتكىء
علــى محمــوالت لفظية تكشــف
عن صور حســية(بصرية) تنطلق من
االطار الذاتي (ساروي عنك /عن مساء
غامــض اضعناه معــا)/ص ..10وتبلغ
ذروتها معانقة التجربة االنســانية..
(مــاذا تبقى مــن املرايــا اخلائنة/غير
وجــوه ال صلة لهــا بذلك الشــتاء/
النها في النهاية/ســترثي/أبا واحدا/
على االطــاق/)..ص ..12باعتماد آلية
الســرد الشــعري التي اضفت على
النــص ديناميــة حركية..فضال عن
التعبير بالصورة بوصفها مشــهدا
بصريا مرئيا لتحقيق املتعة اجلمالية
املنبعثة من بني ثنايا النص واملعانقة
للتقانــات الفنية واالســلوبية التي
يوظفهــا املنتج(الشــاعر) كتقنية
التكرار االسلوبية (بعيدا عن االسى)
الدالة على التوكيد واالهتمام والتي
تشكل مشــهدية في حركة النص
املتماهي واحلس االنســاني عبر صوره
التــي تترجم عمق املشــاعر بتصوير
اجلزئيــات والتركيــز علــى املفارقة
املتناغمة والبنــاء الدرامي من خالل
فاعليــة البوح الذاتي الذي يكشــف
عنه التكرار الدائري الذي شكل الزمة
النــص التي اضفت نبرة موســيقية
علــى جســده باعتبارهــا منظومة

غالف الرواية

بتحليل وتفكيك عوالم المجموعة الشعرية (بريد العائلة)
التي نسجت عوالمها الحالمة انامل مبدعها ومهندس
هيكلها البنائي الشاعر فراس طه الصكر واسهمت دار
نينوى على نشرها وانتشارها..2018/كونها تتشكل وفق
تصميم دقيق ينم عن اشتغال عميق على النص الشعري
عبر رؤية ترقى من المحسوس الى الذهني..وهي تكرس
مفهوم قصيدة النثر واالرتقاء بها من خالل االشتغال
على المقطعية النصية بوحدة موضوعية وعمق معرفي
ملم بالتراث وموظفا له جماليا ودالليا

متابعات

اصدارات

«آنا بيرنز» َّ
أول أيرلندية شمالية

التجمعات البدوية في وسط الضفة

تفوز بجائزة «مان بوكر» البريطانية

الكاتبة آنا بيرنز ،أ ّول أيرلندية شمالية تفوز
بجائزة «مــان بوكر» البريطانية لهذا العام،
وهــي واحدة من أشــهر اجلوائــز في األدب
العاملي ،ومفتوحة للكتاب املؤلفني باللغة
اإلجنليزيــة ،إذ حصلت على جائزة قدرها 50
ألف جنيه إســترليني ،عن روايتها «ميلك
مان» (بائع احلليب) التي تتناول امرأة شــابة
تتعرض للتحرش اجلنسي من قبل رجل قوي.
حتكي رواية بيرنز ،وهي روايتها الثالثة ،قصة
فتاة تبلغ من العمر  18عاما ،تُعرف باســم
«األخت الوســطى» التي يالحقها شخص
شــبه عسكري كبير في الســن ،وهو بائع
احلليب.
ووصف رئيس جلنة التحكيم كوامي أنتوني
أبياه الرواية بأنها «واقعية» ،قائال« :لم يقرأ
أحد منا أي شيء من هذا القبيل من قبل»،
وأضاف أبيــاه ،معلنا فوز بيرنــز في حفلة
عشــاء في غيلدهول في لنــدن« :يتحدى
صوت آنا بيرنز املميز متا ًما التفكير التقليدي
وشــكله بطريقــة نثــر مثيــرة وغامرة،
إنهــا قصة وحشــية ومقاومــة مترابطة
لالعتداء اجلنســي» ،وقال« :إنها قصة عن
الوحشــية واالعتداء اجلنســي واملقاومة

مطعمة بدعابة الذعة ..إن الرواية التي تدور
أحداثها في مجتمع منقســم على نفسه
تستكشف األشــكال اخلفية التي ميكن أن
يتخذها القهر في احلياة اليومية».
وجتري أحداث القصة في مدينة لم تسمها
في أيرلندا الشــمالية فــي مجتمع قريب
من مرحلــة االضطرابات التي شــهدتها
بلفاســت ،وبعــد أن أعلن فوزهــا باجلائزة
املرموقة ،قالــت الكاتبة البالغة من العمر
 56عامــا إن عملها ككاتب روائي وظهورها
أخيرا كانت «عملية انتظار طويلة».
ويجعل هــذا الفوز من بيرنــز أول فائز في
أيرلنــدا الشــمالية حيــث كان الفائزون
األيرلنديــون الســابقون ،ومنهــم جــون
بانفيــل وآن إنرايت ورود دويل ،جميعهم من
اجلمهورية ،كما أنها جتعلها أول امرأة حتقق
الفوز منذ العــام  ،2013عندما فازت إليانور
كاتون باجلائزة عن كتاب .The Luminaries
وتغلب بيرنــز على الكاتب ريتشــارد باورز،
واألميركي ريتشــارد باورز ،وديزي جونسون،
البالغ من العمر  27عا ًما ،وهو أصغر مؤلف
علــى اإلطــاق مت اختياره للمشــاركة في
اجلائــزة ،والكاتب الكندي إســي إيودجيان،

الغربية كحالة دراسية

ووفقا ألبياه فــإن اعضاء جلنــة التحكيم
أجمعوا في اختيارهــم للفائزة ولم يتأثروا
مبخاوف من أن خروج فائز أميركي ثالث على
التوالي قد يثير اجلدل.
واســتمدت بيرنز ،التي ولدت في بلفاست
وتعيش اآلن في شــرق ساسكس ،خبراتها
اخلاصة التي نشأت في ما وصفته «باملكان
الذي ينتشــر فيه العنف وانعــدام الثقة
والبارانويا» ،بينما يضغط رجل احلليب على
فتاة تصغره بأعوام ،وتبدأ الشــائعات بأنها
تواجه عالقة غرامية معه.
يتلقى كل من الكتاب في القائمة القصيرة
اتي اختارتها جلنــة التحكيم ،جائزة قدرها
 2500جنيه إســترليني (نحــو  3296دوالرا
أميركيــا) ونســخة خاصة مــن كتابهم،

وحتصل بيرنز على  50000جنيه إســترليني
اضافيــة ،وتتوقع ازدهارا ملبيعــات الكتاب
دوليا.
وبدأت جائزة بوكر في العام  1969وأصبحت
مفتوحة عام  2013للكتاب خارج بريطانيا
والكومنولث بشــرط أن يتم نشر رواياتهم
في بريطانيا وأيرلندا ،ومت اإلعالن عن القائمة
القصيرة للجائزة هذا العام في ســبتمبر/
أيلول ،ودخل إليها أربع نساء ورجالن .وغطت
رواياتهم مجموعة واســعة من املواضيع،
مــن عبد بالغ من العمــر  11عاما هرب من
مزرعة ســكر في باربادوس ،إلى جندي قدمي
من عمليات يــوم النورمانــدي ،يعيش مع
اضطراب ناجم عن صدمة نفســية لتلك
الفترة.

في تونس انطالق الدورة األولى
أليام قرطاج لإلبداع المهجري

ضمن فعاليات الــدورة األولى أليام قرطاج
لإلبداع املهجــري ،احتضنت مدينة الثقافة
التونســية االثنني  15أكتوبر  2018لقاء مع
الكاتب والصحافي التونسي املقيم بباريس
منذ ثالثني ســنة أبو بكر العيادي ،للحديث
عن جتربته في الكتابة في املهجر.
حضر اللقاء ّ
كل من ال ّروائي احلبيب الساملي
مامي
طارق
واإلعالمــي
وعــدة وجوه روائية
ّ
وإعالمية التي توقفت عند السيرة الذات ّية
ألبــي بكــر العيادي وهــو مقيــم بباريس
منــذ  ،1988كتب القصــة والرواية واملقال
والدراســة والترجمة واملسلســل اإلذاعي
وأدب الطفــل ،وســاهم في إعــداد كتب
مدرســية ألبناء اجلالية التونسية في أوروبا
حتت إشراف وزارة التربية.

العديد من األعمال األدبية والفكرية خطها
العيــادي على مــدى جتربتــه الثرية ،فمن
أعمالــه نذكر مثال “العتــق والرتق”“ ،لعنة
الكرسي”“ ،الرجل الذي يجري خلف حظه”
وغيرها.
وحتدث أبــو بكر العيــادي فــي اللقاء عن
ّ
جتربته فــي الروايــة ومدى تأثير ســنوات
الغربــة في تكوينه وتعميــق وعي الكاتب
ونضجه ،كما أكد أن الهجرة إلى بلد غريب
والعيش فــي مجتمع مغاير ليس أمرا هينا
خاصة في الســنوات األخيرة التي شهدت
احتداد األزمات االقتصادية وانحســار فرص
الشغل واستفحال العنصرية وتعاظم نبذ
املهاجرين العرب منهم خاصة ،مشيرا إلى
أنه جتاوزها بشــغف اإلبــداع واإلصرار على

دالليــة صوتية مالزمة للبناء الصوري
املنبثق مــن معطيات واقعية أضفت
اضــاءات جمالية مســتفزة للذاكرة
ونابشة للخزانة الفكرية للمستهلك
(املتلقي) من اجل اســتنطاق الصور
النصية وما خلفها..اضافة الى تقنية
التنقيــط( النــص الصامــت) الدال
على املســكوت عنه والذي يستدعي
املستهلك(املتلقي) مللىء بياضاته..
أنظري الى هذه احلروب
انها تلملم أوزارها وتغادر
وقد دونت اســماءنا كلنــا في(دفاتر
النسيان):ـ
ساق يسرى
ذراع مينى
عني سوداء
ورأس اسمر..
أترين ذلك يا حبيبتي؟
انهم يحفظوننا
بأسماء أعضائنا املبتورة  /ص75
فالشــاعر فــي نصــه يســتخدم
الثنائيــات البــراز ما يكثــف املوقف
الوجدانــي او الشــعوري..اضافة الى
انه يتخطى الكينونة الذاتية الى الـ
(االنــا) اجلمعي اآلخر بصــور من واقع
التجربــة التي تختزل املوقف الفكري
وتعتمد اخليال الشــعري..اما دالالتها
فتتجلــى فيها كمنظومــة ثقافية
مكتنزة باالدراك احلســي..اضافة الى
انه يستفيد من تقنيات قصيدة النثر
باســتخدامه البناء الكتلي لتحقيق
ما يقتضيه نســق التكثيف وااليجاز
مع تسريع لوتيرة السرد الشعري ونثر
تفاصيــل الصور من خالل مشــاهد
نصية..اضافة الى توظيف اجملاز املوحي
الذي يخلق دالالت نفسية تسهم في
توســيع القدرة التخييليــة ومديات
النص...
وبذلك حمل(بريــد العائلة) نصوصا
تستفز الذاكرة عبر وحدة موضوعية
تشكل نسقا جماليا متداخال والفعل
الشعري اخلالق لصوره التي متازج بني
املبنيني احلســي والذهني بتشــكيل
بصري يتحرك وحركة الذات وحتوالتها
الشعرية..

حتقيق الذات.
وفي السياق نفســه تدخّ ل الروائي احلبيب
الســاملي ،للحديث عن التقاطع بني جتربته
وجتربة العيادي في مجــال الرواية والقصة
القصيرة واإلبداع املهجري.

يذكر أن األمســيات الروائيــة أليام قرطاج
لإلبــداع املهجــري تواصلت مــع الكاتب
التونسي حسونة املصباحي حول الكتابة
من الوطن إلى الهجــرة ،الثالثاء  16أكتوبر
.2018

صــدر حديثــا ً عــن مؤسســة الدراســات
الفلســطينية كتاب "التجمعــات البدوية
في وســط الضفة الغربية كحالة دراسية"،
تأليــف :أحمد حنيطــي ،وهو احلادي عشــر
ضمن سلسلة "القضية الفلسطينية :آفاق
املستقبل".
تتنــاول هذه الدراســة التجمعــات البدوية
في وســط الضفــة الغربية ،والتي تشــكل
فــي معظمها عقبــة أمام حتقيق املشــاريع
االســتيطانية الصهيونيــة .إذ تنتشــر هذه
التجمعات في املناطق احليوية لالســتيطان
الصهيوني ،وال سيما في املناطق ذات الكثافة
الســكانية الفلســطينية القليلة ،وبالتالي
فــإن صمودها في هذه املناطــق يعوق عملية
تهويدها واستيطانها بصورة كاملة .لذا يع ُّد
التخلص من هذه التجمعات أولوية لدى الكيان
الصهيوني ،الذي يستخدم مشاريع التهجير
القســري (مخططــات التوطــن باملفهوم

اإلســرائيلي) كإحدى اآلليــات "املتحضرة" لـ
"تنظيف األرض" من التجمعات البدوية.
املؤلف أحمد حنيطي ،حائز درجة ماجســتير
في علم االجتمــاع من جامعة بيرزيت ،مهتم
بدراســة املســائل االجتماعيــة والثقافية
للتجمعات الزراعية والبدوية الفلسطينية.

ماركس والطبيعة البشرية

 -نقض األسطورة

صــدر حديثا ً عن منشــورات املتوســط كتاب
«ماركــس والطبيعــة البشــرية  -نقــض
األسطورة» .للمؤلف واملنظر السياسي نورمان
گريس ،وترجمة الطيب احلصني ،وجاء في كلمة
الغالف« :لــم يرفض ماركس فكــرة الطبيعة
البشــرية .وقد كان على حــق في ذلك» هذا ما
يصل إليه هذا العمل اجلديد ،واجلريء ،واجلدلي،
بقلم نورمان گريس .حيث يضع گريس في هذا
الكتاب ســادس أطروحات ماركس عن فيورباخ
حتت عدســة اجملهر الصارمة ،ويجادل گريس بأن
هــذه العبارة الغامضة – التي يُستشــهد بها
على نطاق واســع كدليل علــى أن ماركس قد
تخلى عن جميع مفاهيم الطبيعة البشــرية
فــي عــام  – 1845ينبغــي أن تُقرأ في ســياق
عمل ماركس ككل .حيث استرشــدت كتاباته
الالحقة بفكرة الطبيعة البشــرية احملددة التي
تفي بكل من الوظائف التفسيرية واملعيارية.
فگريــس يرى أن االعتقاد بــأن املادية التاريخية
ملاركــس تســتلزم إنــكارا ً ملفهــوم الطبيعة
البشــرية ،هو عبارة عــن «رأي قدمي تغذى عليه
التأثير األلتوســيري ...ألن هذه العبــارة ال تزال
شائعة ومضللة ،وال يزال هناك ضرورة حقيقية
لدراستها».

وبعد مرور مائة عام على وفاة ماركس ،يعيد هذا
الكتــاب الذي جاء في الوقت املناســب  -حيث
يجمع بني قوى الفلسفة التحليلية واملاركسية
الكالسيكية  -اكتشــاف جزء مركزي أساسي
من تراثه.
املؤلف نورمان گريس:
ولد عام  1943في روديســيا (زميبابــوي حالياً).
منظر في العلوم السياســية وأســتاذ فخري
للعلوم السياســية في جامعة مانشســتر.
ساهم في حتليل أعمال كارل ماركس في كتابه
هــذا ،وله العديد من الدراســات األكادميية في
هذا اجملال .ألــف العديد من الكتب ومن أهمها:
«التضامــن في محادثــة البشــر» و»ماركس
والطبيعة البشرية» و»تراث روزا لوكسمبورغ».
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الحلقة 1

( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

هذا الكتاب الــذي نضعه بني أيدي القراء
الكرام ،اعده الكاتب صالح رشيد باللغة
الكردية وترجمه الــى العربية الصحفي
شيرزاد شــيخاني ،ويوثق كتاب مذكرات
الرمــز والقائد الكبيــر الرئيس مام جالل
طالباني ،وفقا ملترجمه شيرزاد شيخاني،
ملرحلــة عصيبة مــن مراحــل النضال
القومي نحن أحوج ما نكون الى التعرف
عليها وســبر أغوارهــا والتحقيق فيها
ليكون اجليل اجلديــد والالحق على دراية
مبن صنع تاريخهم ومــن كافح ألجلهم
ومن عانى في جبال كردســتان ووديانها
ليخوض النضال املســلح ضد األنظمة
الدكتاتورية ،جنبــا الى جنب مع النضال
الدبلوماسي في اخلارج لكسب األصدقاء
واملناصرين لثورة الشعب الكردي.
هذا النضال الذي قــاد صاحبه من تكية
صغيرة في بلدة مغمورة الى إرتقاء أعلى
املناصب القيادية في العراق اجلديد ليكون
أول رئيــس جمهوريــة كردي فــي تاريخ
شعبه يصل الى ذلك املنصب الرفيع.
مام جــال الذي أنــار بتدويــن مذكراته
هــذه الطريق أمــام جيل مــن الباحثني
واملهتمني بتاريخ النضال التحرري الكردي
من خالل ما أورده فــي تلك املذكرات من
حقائق ومكاشــفة صريحة فــي روايته
لكل األحداث التي رافقت مســيرة ذلك
النضال املرير ،وقد تكون تلك املكاشــفة
هي الســبب فيما أثاره هــذا الكتاب من
جدل ومــن ردود فعل عنيفة لدى البعض
من خالل الكشــف عن حقيقة الوقائع
واألحــداث التي شــهدتها حركة التحرر
الكردية في سنوات حاسمة.
وهــا هو مام جالل يكشــف فــي كتاب
(لقاء العمر) عن احلقيقــة بكل صراحة
ووضوح ،واضعا النقــاط على احلروف في
كل ماحدث ،ولعله بنشــر هذه املذكرات
قد كشف املســتور الذي نحتاج الى رفع
الغطــاء عنه لنتعرف علــى دور الالعبني
األساســيني كل منهم سواء كان صاحلا
أو طاحلــا ،ألن مام جالل لم يكتف بتوثيق
التاريــخ النضالــي للشــعب الكــردي
فحسب ،بل تطرق الى الكثير من الوقائع
واألحداث التاريخية التي وقعت في العراق
خالل مسيرته النضالية..
هذا الكتاب ال غنى عنه للباحث األكادميي
أو املثقف الكردي بل حتى لعامة الشعب
ألنه ســيثري املكتبتني العربية والكردية
بوثيقة تاريخية كبرى ســتبقى الى زمن
بعيد تثير اجلدل.
ولذا فالكتاب ليــس مجرد لقاء صحفي
مطول أجراه مع الرئيس مام جالل الكاتب
صالح رشــيد وصاغها على شكل حوار
مطول ليروي فيه ذكرياتــه عن األحداث
التــي عايشــها ،بــل هو فــي احلقيقة
مذكراته أمالها عليه ،لــذا فأننا ينبغي
ان نعــد هذا الكتاب مذكرات الرئيس مام
جالل وليس مجرد لقاء صحفي.
كيف مت هذا اللقاء؟
في أيــار /مايو من عام  1990والذي صادف
حلول شــهر رمضان الفضيــل ،حل مام
جالل ضيفــا علينا في برلني .وخالل األيام
التي أمضاها هناك كنا معا في شقة أحد
الرفاق الذي كان غائبا في سفر حينذاك.
وكان مام جالل صائما ما أتاح لي فسحة
كبيرة لتجــاذب احلديث معه ،وتخصيص
اجلزء املتبقي من يومنا للتسوق في مركز
املدينة ..وفي أحد األيام قررنا أن نعد وجبة
مميــزة لإلفطار ،فذهبنا ســوية الى مركز
تســوق شــهير في برلني يدعى “ميترو".
وهو مبنزلة مخزن كبيــر خاص بأصحاب
املطاعم والفنادق واملرافق العامة يشترون
فيه حاجاتهم اليوميــة بكارتات خاصة،
وفيها أنــواع من األطعمــة التي الوجود
لها في أســواق كردستان..هناك تفحص
مام جــال النوعيات املعروضــة وإختار
مجموعة من األطعمة اللذيذة منها حلم
طير يشــبه "القبج" ،لم أكن قد تذوقت
هذا اللحم من قبــل ،ولكن تبني بأن مام
جالل جربه وتناول مــن ذلك اللحم حني
كان في لبنان ،ولذلك أعد طبخه بنفسه،
وحني ذقته وجدته لذيذا فعال..
فــي تلك اللحظة خطر لي بأن أســتغل
فرصــة وجــوده بصحبتنا إلجــراء حوار
صحفــي معه..في البداية وددت أن أكتب
األســئلة وأقدمهــا له ليجيــب عنها
براحتــه ،ولكني شــعرت بأن األســئلة
املكتوبة التروي ظمــأي ،لذلك فكرت أن
أسجل احلوار مبسجل صغير كنت أملكه،

وهكذا بدأ احلوار.
فــي احلقيقة لم أرد أن يكون احلوار طويال،
وأعتقد بــأن مام جالل نفســه لم يكن
مهيئا للقاء مطول ،ولكن حينما شرعنا
بالعمل كانت األسئلة تثير أخرى ،وكانت
األجوبة تعيدنا الى مراحل لم يكن يخطر
ببالنا ..ومبا أنني لم أعد األسئلة مسبقا،
ومام جــال بدوره لم يكن بحوزته مصادر
يرجع إليها لتوثيق الردود ،كنا نضطر بني
حني وحــن آخر الى التوقــف للمراجعة
واستعادة الذكريات..
وهكــذا شــكل لقاؤنا في شــقة برلني
بداية لهذا احلوار املطول ،ولكي أســتثمر
تلك الفرصــة الثمينة بشــكل أفضل،
كنت حني أذهب للســوق لشراء حاجاتنا
اليومية ،أترك له بضعة أســئلة كي يرد
عليهــا ويســجلها بغيابــي ،وكنت قد
حضــرت عدة شــرائط كاســيت فارغة
لكي يسجل عليها ،ولكن األمر لم يخل
من مشــكالت أثناء التسجيل ،فقد كان
املسجل عتيقا ومهترئا فحني ينتهي وجه
الشريط اليعطي إشارة بإنتهائه ،ولذلك
كنا نضطر أحيانا أن نعيد تسجيل الردود
مرة أخرى.
خالل فتــرة تواجد مام جالل معنا أكملنا
جزءا كبيــرا من احلوار ،وحــن غادر برلني
عائــدا الى كردســتان زاحمتــه أحداث
مهمــة وقعت فــي العراق فلم يتســن
لنا اســتكمال الباقي ..وملــا عدت أنا الى
كردســتان بشــكل نهائي عــام 2000
إلتقيته مرارا وإستكملنا احلديث.خاصة
أن الفرصة ســنحت لي مــرة أخرى حني
تســلمت منصب مســاعد األمني العام
لإلحتاد الوطني لشؤون العالقات اخلارجية
الى حني ســقوط نظام البعث وترشــح
مــام جــال لعضويــة مجلــس احلكم
في بغداد ،فــي ذلك الوقــت كنا نلتقي
بشكل متقطع ،وكنت أستغل اللقاءات
السريعة لطرح بضعة أسئلة وتسجيل
ردوده عليهــا ،وأثنــاء الفراغــات كنــت
أســتثمر الفرصة لكي أراجع األســئلة
والردود السابقة وأستخلص منها أسئلة
جديدة.
وكما أشرت آنفا لم تكن بحوزة مام جالل
أي وثيقــة أو مصدر لتعزيز ردوده ،مع ذلك
لم أشــعر بأي تردد منه حيال اإلجابة عن
أســئلتي ،واألهم أنه لــم يرفض اإلجابة
عن أي ســؤال أو ينزعج من طرحه ،وكان
مطمئنا وعلــى ثقة كبيرة بإجاباته ،فلم
يطلب يوما أن يراجع ما سجلناه أو تعديل
إجاباته.
لألســف الشــديد حني أعددت النسخة
النهائية لهذا احلــوار للطبع ،كان املرض
قد داهــم مام جــال ،فلم ير مســودة
اللقــاء ،ويكفــي أنه أشــار مــرارا في
مناسبات ســابقة بأنه دون مذكراته ،مع
تأكيده الدائم بأنها ال تصلح للنشــر في
حياته ،ألنها ســتتطرق الى بعض الرفاق
واألقرباء والشــخصيات السياســية وال
يريد أن يزعلهم!وفعال يبدو أن هذا اللقاء
املســجل ،قد يثير تســاؤالت لدى بعض
الشخصيات التي ذكرهم مام جالل ،فقد
تكون لهــم آراء مخالفة ملــا طرحه مام
جالل ،وهذا أمر طبيعي ،ألن مام جالل قيم
األحداث التي عايشــها مــن خالل رؤيته
اخلاصة ،وقد تكون لغيره آراء مغايرة ،كما
كان لــه دور كبير ومؤثر فــي بعض تلك
األحداث ،وبذلك ال نســتطيع أن نقول بأن
ما ســرده مام جالل لم يكن منحازا ،فهو
إســتعرض األحداث التاريخية في سياق
األسئلة املطروحة عليه.
إســتغرق إعداد هذا اللقــاء أكثر من 15
سنة ،رافقته أحداث مهمة في كردستان
والعــراق ،وكذلك في املنطقــة والعالم،
وداخل صفوف اإلحتاد الوطني أيضا ،لذلك
من الطبيعي أن ما يسرده مام جالل يعبر
عن رؤيته لتلك األحداث ســاعة وقوعها،
فهو يســردها كما عايشها بغض النظر
عن تداعياتها الالحقــة ،وبناء عليه حني
نحلل تلــك املذكــرات أو نقيمها ،يجب
أن نأخذ بنظر اإلعتبار ســاعة وقوع تلك
األحــداث وليــس نتائجها ومــا خلفته.
هنــاك العديد مــن الرفــاق واألصدقاء
الذين رأوا بــأن الوقت لم يكن مناســبا
لنشــر هذه املذكــرات ،كمــا نصحني
بعضهم بأن كردســتان متر اليوم بظروف
حساسة وأن نشــر اللقاء قد يسيء الى
بعض شــخصيات أو أطراف سياســية
معينة ،والســؤال الذي يجــول بخاطري
هــو "إذن متــى يكون الظرف مســاعدا

والفكرية لشعبنا ،ومن اهلل التوفيق..
صالح رشيد  -ربيع 2017
النشأة األولى
الطفولة ،املدرسة ،بدء العمل السياسي
* في البدء نود التعرف عليك..
 أنا جــال ابن الشــيخ حســام الدينالشيخ نوري ،ابن الشيخ غفور الطالباني،
ولدت فــي قرية كلــكان التابعة لقضاء
كويســنجق ،لســت متأكدا مــن تاريخ
والدتي ،ولكني حاولت قبــل وفاة أمي أن
أســألها عن تاريخ والدتــي ،وألنها أمية
فكل مــا تذكرتــه أنني ولــدت بفصل
الصيف ،وفق قولها كان ذلك بعام ظهور
الفلس العراقــي ،وهذا يعني بأنني ولدت
عام 1933أو 1934على أبعد تقدير.ولكني
أرجح تاريــخ  ،1933ألني أتذكــر أنه كان
يحق لي دخول املدرســة قبل ســنة من
الســن القانونية احملددة بســبع سنوات،
ولذلك أنا متيقن بأنني من مواليد 1933
على الرغم من أن وثائقي الرســمية دون
فيها تاريخ  1934للوالدة.

جالل طالباني

لنشــرها"؟ فمنذ أن وعينا و نحن نسمع
دومــا بأن ظروف كردســتان حساســة،
ويتذرع الكثيــرون بهذه الظــروف لكي
يخفوا احلقيقة عن اآلخرين ويطمســوا
الكثير مــن األحداث التاريخية ،واحلقيقة
ورغم كل تلك النصائــح أرى بأن األمانة
التاريخية واألخالقية تفرضان علي نشــر
اللقــاء ،النه يلقي الضــوء على جزء من
التاريــخ النضالي لشــعب كردســتان،
ويســهم في فتح نافذة جديدة لتقييم
ما وقع من أحداث ســابقة..إنني أنشــر
هــذا اللقاء في وقت يعاني فيه مام جالل
من املرض ،ولألســف الشديد لم تسنح
له الفرصــة لكي يرى اللقــاء و يضيف
عليه أو يشــطب منه ،كما لم تســنح
أمامي فرصة إلستئذانه بالنشر ،ولكني
أعتقد بأن اجليل احلالــي يحتاج فعال الى
التعرف علــى ماحدث ويعرف ما لدى مام
جالل من خزيــن املعلومات لتلك األحداث
وتقييمه لها وموقفــه منها ،وعلى هذا
األســاس وجدت أن الضرورة تتطلب نشر
هذا اللقاء.وفي احملصلة فإن اللقاء الينشر
بهــدف معاداة طرف معني ،أو تكريســه
خلدمة أهداف ومصالــح فئة معينة ،إمنا
هو ســرد ألحداث عايشها مام جالل ،وقد
يكون هناك الكثير من األسئلة الضرورية
التــي لم تطرح فــي اللقــاء ،خاصة ما
يتعلق باجلوانب الشخصية واإلجتماعية
والسياســية ،وقد نكون قد أخفقنا في
إعطــاء املعلومات املؤكــدة حول بعض
الصور امللحقة بهــذا الكتاب ،وهذا نقد
قد يوجه إلينــا ونرحب به ،ولكني أعتقد
بــأن أي منجز بهذا احلجم قد اليخلو من
بعض الهنات.
هناك حدثان مهمان لــم نتطرق إليهما
ويشــكالن فراغا كبيرا في هــذا اللقاء،

وهمــا كارثــة األنفال وقصــف حلبجة
ومناطق أخرى من كردســتان باألسلحة
الكيمياويــة ،ولكن ما يشــفع لنا مللء
هــذا الفراغ هــو أن مام جــال قد حتدث
مرارا في لقــاءات متعددة عن هذا اجلانب
وأشــبعهما عرضا وحتليال ممــا قد يبرئنا
ويغطي هذا النقص بالكتاب.
ســمعت وجهات نظر مــن بعض األخوة
فيما يتعلــق بآراء مام جــال ،حيث يرى
بعضهم أنه ليس بالضرورة أن تكون كل
أجوبة مام جالل قابلة للنشــر كما هي،
وخاصة ما يتعلق باملشكالت والصراعات
الســابقة بني اإلحتــاد الوطنــي واحلزب
الدميقراطــي الكردســتاني ،وخصوصا
أن اإلحتــاد الوطني يعانــي اليوم من عدة
مشــكالت داخلية .فيما يــرى آخرون بأن
ســرد األحــداث التاريخية يجــب أن ال
تنفصل حلقاتها عــن بعض ،وأن األمانة
تتطلب أن تنشــر اآلراء كمــا هي ،وعلى
ضوء هذه اآلراء األخيرة وإحتراما لوجهات
نظر مام جالل في كل ماطرحه ،لم أعط
نفســي احلق بحجب ما ال أراه مناســبا
للنشــر ،فهناك أســئلة تتعلق بفترات
مهمة وعصيبــة كانت أحداثها تؤثر في
مام جالل ،ولذلك الحظت بأنه لم يرد على
تلك األســئلة بطريقة دبلوماســية ،بل
كانت ردوده ناجمة عما شــعر به في تلك
الفترة ،وعليه فقد وجدت الضرورة فقط
في شــطب أســماء بعض الشخصيات
الواردة في اللقاء ،ولكني إلتزمت بـأصل
احلديــث وبأمانــة ،ومازالــت النســخة
األصلية من اللقــاء محفوظة لدي فإذا
أتتني فرصة مناسبة قد أضطر الى نشره
بطبعة جديدة.
لقد طرحت آراء ووجهات نظر متعددة من
خالل اللقاءات واملقاالت وكتب الســيرة

حــول أحــداث كردســتان ،وكذلك حول
الصراعات الداخلية فــي اإلحتاد الوطني،
ولكن اجلديد في األمر هو أن مام جالل روى
تلك األحداث كما هي ولم يسبق أن حتدث
بها ألحد في وقت سابق.
كمــا أننــي حاولــت أن أكتــب األجوبة
كما هي ،مبعنى اإللتــزام التام باللهجة
والتعابير التي حتدث بهــا مام جالل ،وإذا
صادف القارئ الكــرمي أخطاء معينة في
التواريــخ أو األســماء فإن مــرد ذلك هو
املسجل القدمي الذي سجلت عليه اللقاء،
ومبا أن مام جالل أورد بعض األسماء خالل
إجاباته ،فقــد أضطررنا الــى تعريفهم
بهوامش الكتاب وفق مصادر موثوقة.
إن عمر هــذا املنجز يقرب مــن ربع قرن،
ويشرفني بهذه املناسبة أن أشكر زوجتي
التي ســاعدتني كثيرا فــي تفريغ بعض
الشرائط وتدوينها على الكومبيوتر ،ولكن
لألسف بســبب قدم اجلهاز أيضا محيت
مســودات عديدة ما أضطرنــا الى إعادة
التفريغ مجــددا ،وللتدقيق فقد راجعت
التســجيالت لعــدة مرات لكــي أحتقق
منها ،كما أنني أشــكر األخوة ســتران
عبداهلل وجولي أســعد وكامران سبحان
وهفال كويســتاني ،الذين ساعدوني في
تصحيــح العديد من األخطــاء ورفدوني
بآرائهــم القيمة حتى خــرج هذا املنجز
كمــا نقدمه للقراء ..كما أشــكر بعض
الرفاق األعزاء الذين أثــروا الكتاب بصور
خاصــة باألحــداث..إن هــذا املنجز جاء
وأعده جهدا
بتعاون العديد من األصدقاءّ ،
متواضعا لتعريف نضال شخصية كبيرة
وتاريخية من وزن مام جالل الذي دون هذه
املذكرات للحديث عن حقبة مضيئة في
تاريخ شــعبنا ،أرجو أن يسد هذا الكتاب
فراغا في احلياة السياسية واإلجتماعية

* إذن بدايــة الدراســة ومرحلة املراهقة
أين قضيتهما؟
 بقينا ســنوات عدة في قريــة كلكان،ثم توفي أحد أعمام والدي وكان شــيخا
يدير أمور التكيــة الطالبانية في قضاء
كويســنجق ،وقد حل أبي مكانه وأصبح
مرشــدا للتكيــة ،ولذلــك إنتقلنا الى
كويســنجق ،ال أتذكر التاريخ بالضبط،
ولكــن بإنتقالنا من القريــة الى املدينة
شعرت بتغير أحوالنا وطريقة معيشتنا
بشــكل كبير .فكانت للتكية ســاحة
كبيرة وواسعة يكسوها العشب األخضر
واألشــجار حولها ،وكانــت أصوات اآلذان
والصلوات اخلمس وتالوات القرآن واذكارات
وتســابيح الدراويش جتعلنــا نعيش في
أجــواء دينيــة خالصة.وأتذكر أنني كنت
أرتــاد تلك احللقــات وأشــارك الدروايش
بأذكارهــم وأقلــد حركاتهم..كما أتذكر
بأنني قبل إدخالي الى املدرســة وضعوني
في (الكتاب) لتحفيظــي القرآن كعادة
ذلك الزمــان .وكان أحد أبنــاء عمومتي
يدعى كاكةســور يلقننا أشعار الشاعر
الشــيخ رضا الطالباني ،خاصة أشعاره
في مديح الشيوخ الطالبانية.
مازلت أتذكــر حدثني مهمــن وقعا في
عــام  1941وهمــا ،حركة رشــيد عالي
الكيالني و معاركه مــع اإلجنليز ،والثاني
احلرب التي إندلعت بني األملان والسوفييت
بعد إحتالل األراضي الســوفيتية .وسبب
تعلق هــذه األحداث بذاكرتــي يعود الى
أننا كنا واحدا مــن العوائل القليلة التي
متتلك الراديو في كويسنجق ،وكنا نتلقى
أخبار العالم منه ،ومن خالل الراديو عرفنا
مبحاصــرة قوات اإلجنليز مــن قبل اجليش
العراقي في احلبانية ،ثــم قضاء اإلجنليز
على مترد رشيد عالي وكسر احلصار ،وتأكد
إنتصار اإلجنليز لنا حني وصلوا مبجموعات
الى كويســنجق ،وعادت صاالت السينما
لعرض دعاياتها لصالح اإلجنليز.
أما احلــدث الثاني فمازلــت أتذكر جيدا
هجوم األملان على اإلحتاد السوفيتي ،ألنه
في ذلك الوقــت كان وكيــل قائممقام
كويسنجق الشــيخ فاضل طالباني والد
األخ خسرو ،وبصفتي اإلبن البكر لوالدي
فقد كان يســمح لي بحضور مجلسه،
وهناك كنت أســمع مــرارا بــأن األملان
ســوف ينهزمون باحلرب بسبب جرأتهم
لإلعتداء على اإلحتاد الســوفيتي ،وقبلها
كان اجلميع متفقني علــى إنتصار أملانيا
في احلرب العاملية الثانية .لكن الشــيخ
فاضل كان على يقني بإندحار األملان ،ويردد
أمامنا بــأن نابليون بونابــرت حاول بدوره
إحتالل روســيا لكنه أخفق وقبل وصوله
الى موســكو مت إيقاف زحفــه ،وفي تلك
املرحلة من الطفولة تعرفت على أسماء
بعض القادة مثل ستالني ونابليون وهتلر
الذين تأثرت بهم .وخصوصا احلرب الدائرة
بني ستالني وهتلر والتي أشغلتني و زرعت
البــذرات األولى بنفســي جلهة اإلهتمام
بالعمل السياسي والفكري..
بعد شــهر واحد من تلك األحداث دخلت
املدرســة ،وهناك إلتقيــت مبعلمني كان
معظمهم كــردا ،يحفظوننا األشــعار
الكردية ويعلموننا األناشــيد التي حترك
فينــا املشــاعر القومية .هــذه األحداث
برمتها عجلت دخولي الى معترك النضال
القومي.وأتذكــر أنني كنــت في الصف

الرابع اإلبتدائي حني جرت مراسيم إحياء
عيد نــوروز في كويســنجق ،وكنت أحد
األطفال الذين ألقوا القصائد باملناسبة،
حيث كنت مــن الطلبــة القالئل الذين
يلقون القصائد أثنــاء وقوف الطالب في
الصفوف الصباحيــة ،وكنت أقرأ قصائد
الشــاعر الكبير احلاج قادر كويي وأشعار
املــا محمــد الكبير وخاصــة القومية
والوطنية التي تنشــرها صحيفة كالويز
في تلك الفترة.
أما األســاتذة الذين كانوا يدرسوننا فقد
تأثــرت بعدد قليــل منهم وهــم الذين
وضعــوا األســاس الفكــري واألخالقي
لعملي السياسي الالحق ،ومنهم معلم
التاريخ االســتاذ املرحوم مجيد شــيخ
نــوري ،واألســتاذ محمد أمــن معروف
الذي كان أكثرهم تأثيــرا علي ،فقد كان
أحد املعلمني األذكيــاء ،كنا على العموم
مأخوذين بأخالقياتهم العالية وحســن
تعاملهم معنا مما ترك فينا أثرا كبيرا.
وأتذكر أيضا بأنني عندما وصلت الصف
اخلامــس اإلبتدائي ،كنت قــد بدأت أدس
أنفي بالسياســة حيث كانت مســألة
جمهورية مهاباد تتصدر األحداث في تلك
احلقبة ،لم تكن اجلمهورية قد تشــكلت
بعد ،ولكننا كنا نســمع بإســم مهاباد
يتردد على األلســن ،الى جانــب األخبار
املتعلقة بإنتفاضة البارزانيني والتي كانت
متأل الصحــف الوطنية وتذاع أخبارها في
القســم الكردي من راديو تبريز ،كل هذه
األحداث شــكلت اخلميرة األولى ألفكاري
السياسية ،الى جانب متابعاتي ملا ينشر
في مجلة "الوطن" لســان حال جمعية
"ز.ك" ،أضف الــى كل ذلك احلديث الدائر
في بيتنا ،حيث كان اجلميع يتحدثون في
السياســة ،خاصة حني يحــل الضيوف
على مجلس والدي ،من بينهم احلاج باقي
الذي كان أحد املثقفني األجالء مت القبض
عليه فيما بعد مبدينة السليمانية.
* هل تقصد احلاج باقي مدرس الفيزياء
الــذي ألقي القبض عليــه بأحداث عام
 1963في السليمانية؟
 نعم هــو ذاك..مت القبض عليه من قبلالبعثيــن ثم جــرى إعدامــه..كان أحد
جيراننا في كويسنجق ،كان عندما يعود
في عطلة الصيف يقضي معظم أيامه
في بيتنا ويجلس في باحة الدار التي كان
هواؤها معتدال ليحدثنا عن السياســة،
كما أنه كان يدرســني دوما دروس العام
الالحــق لدراســتي ،فعندمــا كنت في
الصف الرابع كان يدرسني مناهج الصف
اخلامس وهكذا..
وألن األجــواء فــي بيتنا خيمــت عليها
السياسة ،وكنت محبا للشعر وأحفظ
أناشيد املدرسة ،لذلك منا عندي شغف
بالسياســة ،وحتديدا عندمــا كنت في
الصــف اخلامس اإلبتدائــي حيث حلت
ذكرى نوروز والتي شــكلت نقلة مهمة
في حياتي السياســية .فقد طلبوا مني
أن أكتــب مقالة نثرية بهذه املناســبة،
فكتبت املقالة و حتدثت فيها عن تخلف
الشعب الكردي و تعرضه الدائم للظلم
واإلضطهاد ،وقلت فيه ان جميع الشعوب
تتجه نحو اإلستقالل و التحرر مبا فيهم
اليهــود الذيــن ميضون نحو تأســيس
كيانهم القومي ،والكرد هم الشــعب
الوحيد الذي لم يحقق لنفســه شيئا،
وبعد أن أنهيت قراءة مقالتي إستدعاني
أحــد املعلمني وقال لــي "إن اليهود هم
شــعب مثلنــا فلــم وصفتهــم بهذا
اإلحتقار"؟ في احلقيقة لم يكن قصدي
التقليل من شأن اليهود أو أن أكون ضد
دولتهم ،ألن عالقتي بيهود كويســنجق
كانت جيدة جــدا ،وكان في صفي أحد
أبنــاء اليهود لم يصادقه أحد غيري ،وقد
أثرت صداقته بي كثيرا ،وسبب صداقتي
له يعود الى حادثة طريفة.فحينما وقعت
أحداث رشيد عالي الكيالني قام عدد من
الطلبة بالهجوم على حي اليهود مبدينة
كويسنجق ،وكانت مدرســتنا تقع في
ذلك احلي وتسمى مدرسة اليهود ،رأيت
هنــاك مجموعة من الطلبة يرشــقون
بيوت اليهــود باحلجــارة ،وقــد أصيب
هــذا الصديــق بحجر في رأســه وكان
ينزف دما ،لقد إشــمأزت من هذا املنظر
وإنزعجت كثيرا ،لذلك أسرعت بنجدته
وساعدني بعض األشخاص الذين جاءوا
لفض املهاجمني ،وكان هذا مبتدأ عالقة
الصداقة بيننا.
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رقم قياسي لرونالدو أمام جنوى

إصابة عموري تخيف

رسميا ..إصابة ميسي في ذراعه

منتخب اإلمارات

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعرض جنم الهالل الســعودي ،عمــر عبد الرحمن
(عموري) ،إلصابة في الركبة ،بالدقيقة اخلامسة من
مباراة فريقه مع الشــباب ،ضمن اجلولة السادسة
من دوري احملترفني.وسقط الالعب داخل منطقة جزاء
الشباب ،بعد محاولته استقبال عرضية من جناح
الهالل ،أندريه كاريو.
وعن ذلك ،قال الهالل ،عبر حســابه الرسمي على
«تويتر»« :أوضح الفحص الطبي األولي ،تع ّرض عمر
عبد الرحمن إلصابة في الركبة ،وسيخضع ملزيد من
الفحوصات الطبية؛ وذلك لالطمئنان على حالته».
وأجــرى مدرب الهــال ،جورجي جيســوس ،تبديال
اضطراريا فــي الدقيقة الســابعة ،بخروج عموري
ودخول عبد اهلل عطيف ،وشــوهد الالعب اإلماراتي
يبكي متأثرا باإلصابة ،على مقاعد بدالء فريقه.
وقد أثــارت هذه اإلصابــة ،قلق منتخــب اإلمارات
وجماهيــره ،خاصة مع اقتراب بطولة آســيا ،2019
التي ستنطلق في كانون الثاني املقبل.

بيت يافا ّ
يتوج بدوري
الريشة الطائرة

عمان ـ وكاالت:
تــوج فريق بيت يافــا بلقب بطولة الــدوري األردني
للريشة الطائرة ،التي شهدت مشاركة تسعة فرق
على امتداد يومني.وحصل بيت يافا على املركز األول
بعد تغلبه فــي املباراة النهائية علــى نادي مدينة
احلسني بنتيجة . 1-2
وفي دور اجملموعات تصدر بيــت يافا اجملموعة األولى
بـ( )8نقاط وحل الكتة ثانيا ً بـ( )6نقاط.وتصدر فريق
املدينة اجملموعة الثانية بـ( )6نقاط وحل احلرية ثانيا ً
بـ( )4نقاط.
وفــي الدور نصــف النهائي فاز املدينــة على فريق
الكتة بتيجة  ،0-2وبيت يافا على احلرية  ،1-2ليكمل
فريق بيت يافا طريقه نحو لقب البطولة ويفوز في
املباراة النهائية على املدينة .1-2
وفــاز فريق الكتة على احلرية بنتيجة  0-2في مباراة
حتديد املركز الثالث.

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

أرسنال ـ ليستر سيتي

10:00
مساء
ً

رياضة

تحرمه من المشاركة في الكالسيكو
مدريد ـ وكاالت:

ســيغيب النجم األرجنتيني
ليونيل ميســي قائد برشلونة
ملدة ثالثة أســابيع عن املالعب،
بعــد تعرضــه لكســر فــي
يده الســبت خــال مواجهة
أشبيلية في الدوري اإلسباني
لكــرة القدم بحســب ما ذكر
فريقه.
وسيغيب ميســي بالتالي عن
مواجهة انتر ميــان االيطالي
فــي اجلولــة الثالثة مــن دور
اجملموعات ملسابقة دوري أبطال
أوروبا بعد غــ ٍد األربعاء ثم ريال
مدريد األحد املقبل في الليغا.
كما ســيغيب عن مباراة الرد
ضد انتر في  6تشــرين الثاني
ومواجهــة رايــو فايكانو في
الدوري قبلها بثالثة أيام.
وقال برشلونة في بيان «أكدت
الفحوصــات التــي أجريــت
لليو ميســي اصابته بكســر
فــي عظمة الســاعد في يده
اليمنــى .ســيغيب نحو ثالثة
أسابيع».
ومرر ميســي كرة حاســمة
لزميلــه البرازيلــي فيليــب
كوتينيو افتتح منها التسجيل
( ،)2قبل أن يهز أفضل العب في
العالم خمس مرات الشــباك
بــدوره ( ،)12بيــد انــه تعرض
لالصابة بيده بعد سقوطه اثر
احتكاك مع فرانكو فاســكيز
(.)17
وبقــي علــى األرض يتلوى من
األلم ثم خضع لعالج على خط
امللعب قبل أن يستبدله مدربه
إرنســتو فالفيردي بالفرنسي
عثمــان دميبيلي فــي الدقيقة
.26وقال فالفيردي «من الواضح

ميسي

انها ضربة .نعرف ماذا يقدم لنا
ونعرف مباذا يتسبب للخصوم».
وتابع «يجب أن نعد أنفســنا،
من الواضــح أننا ســنالحظ
غياب ميسي لكن منلك العبني
مبقدورهم التعويض».
إلــى ذلــك ،حقــق البرتغالي
كريســتيانو رونالــدو ،جنــم
يوفنتوس ،رقما قياســيا خالل
مواجهــة جنوى مســاء أول

أمس ،ضمن منافســات اجلولة
التاســعة مــن الكالتشــيو.
وســجل رونالدو الهدف األول
للســيدة العجوز في الدقيقة
 18من املباراة .وبحسب شبكة
«أوبتــا» لإلحصائيــات ،فــإن
«صــاروخ ماديرا» بعــد هدفه
أول أمس بــات أول العب يصل
للهــدف رقم  400في الدوريات
اخلمس الكبرى في أوروبا.

وســجل رونالــدو 311 ،هدفــا
فــي الليجا مع ريــال مدريد84 ،
هدفا مــع مانشســتر يونايتد
في الــدوري اإلجنليزي ،و 5أهداف
في الكالتشــيو مع يوفنتوس..
جدير بالذكر أن غرميه التاريخي،
ليونيل ميسي ،سجل  389هدفا
في الليجا مع برشلونة.
مــن جانب اخــر ،أكــد النجم
الكرواتي لــوكا مودريتش صانع

ألعاب نادي ريال مدريد اإلسباني،
أنه لــم يكن يتوقــع ابدا رحيل
النجم البرتغالي كريســتيانو
رونالدو إلى صفــوف يوفنتوس
خالل فتــرة االنتقاالت الصيفية
املاضية.وقــال مودريتــش فــي
مقابلــة مــع مجلــة «فرانس
فوتبول» الفرنســية« :لم أتوقع
أبدا رحيل كريستيانو رونالدو زين
الدين زيدان.

وأضاف «عندما انتشرت األخبار
بخصوص رحيــل رونالدو ،دخلنا
في رهــان داخــل غرفــة خلع
املالبس .وكان الرهان على بقائه
وعدم رحيله».
وتابع النجم الكرواتي «كنا على
يقــن بأن رونالدو لــن يرحل من
ريال مدريد .ولكــن في النهاية،
كل شخص له حرية االختيار».
من جانب آخر تطــرق مودريتش
املتوج مؤخرا بجائزة «ذا بيست»
ألفضل العب في العالم من قبل
الفيفــا ،للحديث عــن أمنياته،
وقــال« :كنــت أود اللعــب إلى
جانــب زفونيمير بوبــان ،قدوتي
في املنتخــب الكرواتي .وكذلك
اللعــب مع زيــن الديــن زيدان،
والبرازيلي رونالدو».
وأضاف« :كنت محظوظا ألنني
تدربت حتت قيادة زيدان .عشــت
مع زيدان أفضــل اللحظات في
تاريخ ريــال مدريد ،عندما جنحنا
فــي التتويج ثالث مــرات بلقب
دوري أبطال أوروبا».
وأوضــح النجــم الكرواتي «في
بعض األوقــات كان ينضم زيدان
للعب معنا في التدريبات ،وكان
رائعا للغاية رؤية أناقته وحتركاته
في امللعب».
جدير بالذكــر ان مودريتش يعد
أبرز املرشحني لنيل جائزة الكرة
الذهبيــة ألفضــل العــب كرة
قدم في العالــم ،والتي متنحها
مجلة «فرانــس فوتبول» ،وذلك
بعدما اختير أفضــل العب في
مونديال روســيا حيث ســاهم
فــي قيــادة منتخب بــاده الى
املباراة النهائية للمرة األولى في
تاريخه (خسر أمام فرنسا ،)4-2
وأيضا العب العام من قبل االحتاد
الدولــي للعبة (فيفــا) واالحتاد
األوروبي (ويفا).

رياضة
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اتحاد الكرة يواجه أزمة مالية في أندونيسيا

اليوم ..منتخبنا الشبابي أمام فرصة لتحقيق طموحاته اآلسيوية
بوغور ـ عمار ساطع*
يتطلــع العبو منتخبنا الشــبابي
لكــرة القــدم ،ظهر اليــوم االثنني،
الى خطف نتيجــة لقاءهم االقرب
للحســم امــام منافســيهم من
منتخب كوريا الشــمالية في ثاني
جوالت منافســات اجملموعة الثانية
في نهائيات كأس آسيا دون  19عاما ً
اجلاريــة مبالعب املدن االندنونســية
وتستمر حتى الرابع من شهر تشرين
الثاني نوفمبر املقبل.
وتأتــي اهميــة املواجهــة املرتقبة
التي تقام مبلعب بكانساري في متام
الساعة  12ظهرا ً بتوقيت العاصمة
بغداد ،الرابعة عصرا ً بتوقيت مدينة
بوغــور ،تأتي اهمية املبــاراة ،كونها
ســتحدد شــكل الصراع احلقيقي
في اجملموعة الثانية التي ميلك فيها
منتخبنا نقطة واحــدة من تعادله
مع تايلند بثالثة اهداف لكل منهما
في اجلولة االولى ،فــي وقت يتصدر
منتخب اليابان الترتيب بثالث نقاط
من تغلبــه على كوريا الشــمالية
بخمسة اهداف مقابل هدفني.
ويأمل منتخبنا من مواجهته الثانية
فــي النهائيات القاريــة ،اليوم ،الى
خطف نتيجة الفــوز بهدف البقاء
فــي قلب الصــراع احلقيقي خلطف
أحدى بطاقتي التأهل الى الدور الربع
النهائي للبطولــة والتنافس فيما
بعد وصوال الى نهائيات كأس العالم
للشباب العام املقبل.
واكمــل عناصر منتخب الشــباب
حتضيراتهم اســتعدادا خلوض لقاء
كوريا الشــمالية ،والذي يعد واحدا
من اقوى منتخبــات القارة في فئة

الشباب امام مهمة قارية جديدة
الشباب ،اال ان خسارته امام اليابان
كان لهــا وق ٌع ســلبي على العبيه،
الذين اكملوا اللقاء بعشرة العبني،
وهو ما كان ســببا فــي تعرضهم
للخســارة ،بعد ان كانــت النتيجة
تشير الى تقدم اليابان بثالثة اهداف
لهدفــن ،قبل ان يفلح العبو اليابان
في اســتثمار النقــص احلاصل في
صفوف الكوري الشــمالية وينهوا
اللقاء بفوزهم الثمــن والذي فتح

الطريق امام اليابان لتصدر اجملموعة
وخــوض مواجهــة تايلنــد اليــوم
بافضلية اكثر ،ورمبا يضمن املنتخب
الياباني التأهل من نتيجة مواجهة
اليــوم التي تقام بعــد مباراتنا امام
كوريا الشمالية.
وكشــف عضو احتاد الكــرة ،رئيس
وفــد منتخب شــباب العــراق في
نهائيات كاس اســيا يحيــى كرمي،
كشف النقاب عن ازمة مالية ترافق

منتخبنا في رحلته الى اندونيســيا
مختصرا االمر بعدم حصول الالعبني
على اي مبالغ مالية (مصرف جيب)
بســبب قلــة الســيولة املوجودة
اخملصصة فــي رحلة وفــد منتخب
الشباب الى اندونيسيا.
وذكر كــرمي ان املبلغ الذي يفترض ان
نتســلمه كان بنحو  76مليون دينار
عراقي ،اال اننا لم نتســلم ســوى
 50مليــون دينار ..وقــال رئيس وفد

منتخب شــباب العــراق :إن الوفد
برمته لم ينل املبلغ الذي يفترض ان
يحصل عليه كوفد رياضي رســمي
ميثل العراق فــي املعترك القاري هنا
( )...وان الالعبني لم يحصلوا ســوى
علــى التجهيــزات مــن دون مبالغ
الصرف اليومي.
وواصــل حديثه بالقــول :ان الوفد
تســلم املبلغ من خالل عالقاته في
بغداد وقد وصــل املبلغ قبل ايام عن

طريــق احد االداريني الــذي َق ِد َم الى
اندونيســيا النقاذنا من ازمة مالية
كادت ان تطيح مبشاركتنا.
وتابع كرمي حديثه :اقدم كل الشكر
لبعض امليســورين الذين اســهموا
في منحنــا لبعض املبالــغ املالية
لتســهيل املهمة احلالية ،الى حانب
اعادتها في حال تســلم املبالغ التي
مت صرفها هنا.
يذكــر ان مدرب املنتخــب قحطان
جثير واعضــاء كادره املســاعد قد
اســهموا في فترات سابقة بتأجير
املالعب التدريبية من مالهم اخلاص
الــى جانب شــراء امليــاه املعدنية
واجهــزة تدريبية جــراء تأخر صرف
املبالغ لهم.
وتعتبــر هذه هي املشــاركة االولى
ملنتخب شــباب العراق بتشكيلته
احلالية ،عقب هيكلته قبل نحو ثالثة
اشــهر ،اذ مت تسريح عناصر منتخب
الناشــئني الســابق بطل آسيا عام
 2016وممثل العراق في نهائيات كاس
العالم للناشئني عام .2017
وكانت نتائج مباريات اجلولة االولى
قد اســفرت عن فوز االمــارات على
قطر بهدفني لهدف واندونيسيا على
تايــوان بثالثة اهــداف لهدف ضمن
اجملموعة االولى وتفوق الســعودية
على ماليزيا بهدفــن مقابل هدف
واحــد وطاجيكســتان على الصني
بهدف مــن دون رد ضمــن اجملموعة
الثالثــة وتعادل كوريــا اجلنوبية مع
استراليا بهدف ملثله وفوز االردن على
فيتنام بهدفني مقابــل هدف واحد
ضمن اجملموعة الرابعة.
* موفد االحتــاد الـــعراقي لالعالم
الريـاضي

«الشطرنج» يغادر

الجمعة إلى تونس
بغداد ـ كريم اسود*
يغادرنا يوم اجلمعه املقبل الى العاصمة التونســية
تونس منتخبنا الشبابي للشــطرجن للمشاركة في
بطولة العرب الفردية للفئات الشبابية(ذكور واناث)
للمدة من  27اجلاري ولغاية  4تشرين الثاني املقبل .
ويضم الوفد ضمير جبار موسى رئيسا َ للوفد ومحمد
احمد ابراهيم مدربا ملنتخب النســاء وغسان محمد
مدربا ملنتخب الناشــئني وحيدر عبــد الغني جعفر
مدربا للشــباب والصحفي كرمي اسود مراقفا للوفد
ومهدي عطية عبــداهلل اداري باالضافة الى الالعبني
مجتبى مازن عادل وموســى مازن عادل وعلي فراس
قاســم وزيد عالء جاســب ومعززظاهر حبيب وريبار
ناصر جمال وحسان طه علي وغزل نوار احمد ومالك
مهدي عطيه وطيبه مهدي عطيه و وداد صباح نوري
ونبا سامي عباس وســالي عباس عبد الزهرة وسارة
مســعود عبداهلل وامير ضافر عبد االميرواسماعيل
خليل طارق ومحمد علــي عدنان واحمد جزاء جمال
وبوال ازاد صادق واحمد خضير .
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

صافرة مصرية تدير
لقاء الهالل والنفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
عينــت اللجنة املنظمــة لبطولة كأس زايــد لألندية
العربيــة ،طاقم حتكيم مصــري إلدارة مبــاراة الهالل
الســعودي وضيفه النفط العراقي ،في ذهاب دور الـ،16
يوم  29من الشهر اجلاري.
ويتألف الطاقم من محمود البنا «حكم ساحة» وسمير
جمال «مســاعد أول» وأحمد حســام «مساعد ثاني»
وأحمد الغندور «حكم رابع.فيما سيكون اإلماراتي علي
حمد ،مراقبا للمباراة ،والسعودي فهد العشري منسقا
عاما .يشار إلى أن لقاء اإلياب سيكون في ملعب فرانسو
حريري ،يوم  11من الشهر املقبل.

الطبيب عبد اهلل عمار محترف
نادي العربي اإلماراتي

مدرب المبارزة ..حيدر محمد:

المواهب ترفد اتحاد اللعبة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مــدرب املبارزة في املركــز الوطني لرعاية
املوهبة الرياضية ،حيدر محمد ،ان املركز يقدم
الكفــاءات الواعدة إلى احتــاد اللعبة املركزي
واالخير يلحقها مبنتخباته الوطنية التي تدافع
عن الوان العراق في احملافل اخلارجية.
واشــار إلى ان الطاقات الواعــدة تكون جاهزة
بصورة صحيحة بعــد انتظامها في تدريبات
أساسية عن رياضة املبارزة وتثقيفية باشراف
مســؤول التربية والتنظيم في قســم املركز
الوطنمي لرعايــة املوهبة الرياضيــة ،وايضا
تعريــف املوهوبــن بقانــون التحكيــم ،مع
التأكيد على ضرورة النجاح في اجلانب العلمي
واحلصــول على ارفع درجات التفوق في املدارس
من أجل بناء الالعب بالشكل الصحيح رياضيا ً
وعلميــاً .واوضح ان بناء الالعــب يتطلب بذل
املزيد من اجلهود ،فالعمل التدريبي مع الطاقات
الواعدة صعب ،لكنه شــيق بالوقت نفســه،
املدرب يجتهد النتاج الطاقات الواعدة ،ويشعر
بالسعادة عندما يرى العناصر التي تتدرب حتت
اشــرافه وقلد وصلت إلى مراحل متقدمة في
اللعب مع األندية او املنتخبات الوطنية.

وذكر انه يعمــل منذ العــام  2013في املركز
الوطني للموهبــة الرياضية ،مع زميله املدرب
أحمد هاشم ،ويتم استقطاب املوهوبني لتولد
 2004لغايــة  ،2010وتضم التشــكيلة حاليا ً
 30العبا ً مــن الواعدين الذين يــؤدون تدريبات
منتظمة بواقع  4وحدات صباح يومي اجلمعة
والســبت وعصر يومــي األثنــن واألربعاء مع
توفر وســائط النقل والتجهيزات ودعم اإلدارة
واملسؤولني واملتابعة امليدانية التي تعمل على
تشــجيع الالعبني لتقدمي افضل املســتويات
فــي التدريبات او املهرجانات املتخصصة لفئة
املوهوبني.
ونوه إلــى ان تقدمي عشــرات املواهب إلى احتاد
املبــارزة املركــزي وفقا ً ملا ميلكــه املوهوب من
مؤهــات فنية جيــدة يتم تعزيزها باشــراف
املدربــن املعتمديــن لدى احتــاد اللعبة ،ويتم
احلاق الالعبني بالتشــكيالت اخلاصة ملنتخبات
الفئات العمرية ،حيث حققت املواهب العديد
مــن النجاحات في البطوالت التي اشــتركت
فيها باملنافســات اخلارجيــة ،وتدرجت لتصل
إلى مراحل متقدمة ،واصبحت حاليا تشــكل
اساسا ً صلبا ً الحتاد اللعبة.

تقرير

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
قــدم فريق اجلاليــة العراقية في
اإلمارات حتت إشراف الكابنت على
البصــراوي العديد من الشــباب
املوهوبــن لإلحتــراف باألنديــة
االماراتية وتولــى الكابنت نعمت
عباس مدرب حــراس نادي الوصل
عملية التنســيق مع األندية في
عمليــة أنضمام هؤالء الشــباب
أمثال على حكمت جواد حكمت
إبراهيم حســن علــى كرمي وعلي
مــازن وعمار حبيــب محمد مازن
وحيدر فيصل غضبان ,اخر هؤالء
الشــباب الطبيب عبد اهلل عمار
الذي يدرس الطب بجامعة عجمان
طبيب اســنان بدأ االحتراف بنادي
التعاون حتت اشراف األداري احمد
احلمادي بعمر  13ســنة وبعمر 16

عبد اهلل عمار
سنة انتقل إلى نادي رأس اخليمة.
وبعدهــا انضــم لفريــق العربي
فريق  20ســنة بدعوة من املدرب
اإلماراتي اجملتهد محمد شــاهني

الذي اشاد بقدرات العبنا املوهوب
واشركة العبا ً اساســيا ً بجميع
مباريــات الــدوري يتمتــع العبنا
بصفــات بدنية وفنيــة أهلته أن
يقدم مستوى طيبا ً خالل مباريات
الدوري شجعه مدرب الفريق األول
الكابنت جمال علي ومنحه الثقة
وعبــر عبد اهلل عمار عن شــكره
وتقديره للكابنت جمال علي على
اهتمامه بأبناء بلدة وتشجيعهم
 ..وفي اخلتام متنى العبنا املوهوب أن
يرد الدين للمدربني على البصراوي،
ومكتشف املواهب نعمت عباس
الذى قــدم مواهب بالعراق عندما
كان مــدرب نادي الســام أمثال
عادل عبد املســيح وهمام صالح
وحتســن فاضل وعقيــل متعب
وعلي والي.

«التايكونجستو» ينظم اختبارات ترقية األحزمة
بغداد ـ منى الجبوري*
اجــرى االحتــاد العراقــي
للتايكوجنستو األسبوع املنصرم
اختبارات ترقية االحزمة امللونة
لالعبي محافظة دهوك و نينوى
والذي أقيمت علــى قاعة نادي
املستقبل املشرق .
وقال رئيس احتــاد اللعبة احمد
عطيــة محســن ان االحتــاد
ارتــأى إقامة دورتــن تدريبيتني
العداد وصقــل املدربني واحلكام

احدهمــا تدريبيــة أقيمــت
فــي محافظة نينــوى لغرض
اعداد وصقــل املدربني واألخرى
حتكيمية أقيمت في محافظة
دهوك اســتمرت ملدة ثالثة ايام
الهــدف منها صقــل وتهيئة
احلكام ووصولهم الى مستوى
التحكيم في العالم وشهدت
الــدورة مشــاركة العديد من
حــكام ومدربــن املنطقــة
الشــمالية وكركــوك ونينوى

مبينا ان الــدورة تضمنت القاء
احملاضرات النظريــة والعملية
والتعرف على اخر املســتجدات
التي تطــرا على واقــع اللعبة
وكانت الــدورة حتت اشــرافي
اخلبيــر الدولي احمــد عطية
رئيس احتاد اللعبة ومبشــاركة
مدربا املنتخبات الوطنية حيدر
حكيم عبد القادر سعد .
* إعالم اللجنة األوملبية

توزيع شهادات الدورات الدولية بين المتفوقين

الشرطة والجيش والكاظمية تحرز كؤوس اندية الفئات العمرية بالسباحة
بغداد ـ امير ابراهيم *
استطاعت فرق اندية الشرطة واجليش
والكاظمية من تقاسم القاب بطولة
انديــة العــراق بالســباحة االوملبية
للفئات العمرية اخملتلفة ،والتي نظمها
االحتاد املركزي للسباحة مبشاركة عدد
كبير من الســباحني مثلت خمســة
عشر ناديا من بغداد واحملافظات فضال
عن املدرســة التخصصيــة ،وكذلك
منافســات البنات وشــهدها مسبح
الشــعب االوملبي املغلــق وادارها عدد
كبير من احلكام من كال اجلنسني.
ففي فئة املتقدمــن كان املركز االول
فرقيــا من نصيب فريق الشــرطة في
نتيجة تعــد اكثر مــن ايجابية تاركا
املركز الثاني ملنافســه التقليدي فريق
اجليــش ،بعد ان كان االخير متســيدا
الصــدارة لســنوات طــوال  ،في حني
كان املركــز الثالث مــن نصيب فريق
الكاظمية.
وعاد الشــرطة ليقــف اوال ايضا في
منافســات فئة  17-15عام في تطور
ملحوظ ملستوى العبيه في هذه الفئة
،مقابل ترك منافسه اجليش الى املركز

الثالث  ،امــا املركز الثانــي فكان من
نصيب فريق اجلنسية.
فريــق اجليش تــرك بصمتــه في فئة
 14-13عام محــرزا املركز االول ،وتاركا
الثاني للجنســية ،في حني كان املركز
الثالــث من نصيب الشــرطة ..ومتكن
فريق الكاظمية مــن الوقوف اوال في
منافســات فئة  12-11عــام  ،ووقفت
املدرســة التخصصية التابعة لوزارة
الشــباب والرياضة ثانيا ،في حني كان
املركز الثاني من نصيب فريق الشعلة.
وعاد فريق الشــرطة ليقــف اوال في
منافســات فئة  10ســنوات فما دون
،متقدما علــى الكاظمية واجليش في
املركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي منافســات البنات التي شكلت
خطــوة ايجابية يقدم عليهــا االحتاد
كي تتنافــس في البطولــة واعطت
جمالية اكثر لها اعتمادا على التدريب
املتواصل الذي يخضعن له حتت اشراف
املدرب املتميز وصفي مطرود.
وفي النتائــج الفردية ،في الوقت الذي
شهدت تنافســا كبيرا بني السباحني
خاصة سباحي املنتخب الوطني الذين
توزعوا بني فريق الشــرطة واجليش ،اال
ان االبرز فبها هــو االرقام اجلديدة التي

الفرق الفائزة بالكؤوس
حقهها ســباحي الشرطة بكر سالم
وزين العابدين رحاب في فعاليتي 100
م حرة ،و 100م صدر ،في حني استطاع

ســباح اجليش امير عدنــان من حتقيق
رقم جديد في فعالية  100م فراشة.
ووزع اعضاء االحتــاد املركزي والضيوف

وســط حضــور كبيــر للجمهــور
االوســمة على اصحاب املراكز الثالثة
االولى في املنافسات الفردية ،وكذلك

الكؤوس على الفرق الفائزة في املراكز
الثالثة االولى لكل فئة عمرية.
وكان االحتــاد املركزي ومبشــاركة عدد
من الشــخصيات الرياضية قد وزعت
الشهادات على الناجحني في الدورات
الدولية التدريبية والتحكميمية في
القفــز الى املاء وكرة املاء والســباحة
والتي اقامهــا االحتاد املركــزي للعبة
اواخر العام املاضي واحلالي.
من جانبــه ،قال امني ســر االحتاد رائد
فاضل  :ان البطولة شــهدت منافسة
قوية على املســتويني الفردي والفرقي
ومبشاركة جيدة للسباحني ،برزت فيها
العديد من االســماء املتميزة ،وشكل
وجود البنات في املنافسة عالمة فارقة
في البطولــة وفرصة لبــروز عدد من
الســباحات اللواتي ميتلكن امكانيات
مشجعة.
مــن جانبــه مــدرب فريــق اجليــش
عبدالرضــا محيبس اكــد :ان ما الت
اليه البطولة من ارقام جديدة يجعلنا
متفائلني مبستقبل اللعبة  ،في الوقت
الــذي اوضح ان فريق اجليش اعتمد في
هــذه البطولة على الفئــات العمرية
الصغيرة التي اســتطاعت من حتقيق
ما خططنــا اليه حيــث املركز االول

وسيكون امامها مســتقبل متميز ،
في الوقت الذي جاء فوز فريق الشرطة
بفئة املتقدمني والفئات االخرى نتيجة
طبيعية للمســتوى املتميز الذي كان
عليه سباحوه في تلك الفئتني.
مدرب فريق الشرطة محمد عبد االله
عبر عن سعادته مبا الت اليه مشاركة
سباحي الفريق ،واكد :ان ذلك لم ياتي
اعتباطا بل نتيجــة االعداد االيجابي
الذي كان عليه الســباحني  ،وترجموه
الى واقع جميل املســبح  ،في الوقت
الذي شــكل التعاون الكبير بني كافة
املفاصل على مستوى الكادر التدريبي
والسباحني وادارة النادي شكلت عامل
قوة لتلمــس ما خططنــا اليه  ،وهو
املركز االول فرقيا في الففئة املتقدمني
والشــباب وهذا بذاته يشــكل تطورا
ملموســا ومتيزا في فريق الشــرطة ،
واملستقبل سيكون افضل.
اما ســباح فريق الشــرطة بكر سالم
فقــال :ان مــا حققه من رقــم جديد
في فعالية ال100م حرة كاســرا رقمه
الســابق  ،وســيكون طموحــه دائما
املراكز اجليدة املقرونة باالرقام اجلديدة.
* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

أحالم يوسف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

العنصرية آفة العصر
عندما كنت صغيرة السن ،كنت اشاهد مع عائلتي
بعــض األفالم األميركية التــي تتحدث عن التمييز
العنصري ضد الســود ،والتعامــل معهم بفوقية
من كل أصحاب البشرة البيضاء ،وكنت مع نفسي
احمد اهلل على اننا لســنا مثلهم منيز بني البشــر
على أساس اللون او العرق.
بعــد ان كبرت عرفت ان الفــرق بيننا وبينهم ،انهم
واضحــون وصريحون مع أنفســهم أكثــر ،ونحن
نعشــق ان نســتظل بزيف كذبة ،جندها أفضل من
مرارة حقيقة ،تقول اننا عنصريون أكثر منهم ،وضد
كل مختلف ليس فقط أصحاب البشــرة السوداء،
بل أصحــاب الديانات األخــرى ،واملذاهــب األخرى،
واجلنســيات األخــرى .ال بل نحن نتعامــل بفوقية
تصل حد ازدراء من أصيب بخلل فسيولوجي جعله
يتحرك ،او يتحدث بطريقة تختلف عما اعتدنا عليه
احيانا
هم ادانوا البشاعة التي التقطوها بكتب تاريخهم،
ونحن مصرون على تقديــس التاريخ وكأنه قرآن ،ال
يجــرؤ أحد منا علــى االعتذار عما تســبب به من
سبقنا من األجيال ،لآلخر .ولإلنصاف ،هناك من قدم
اعتذاره لكن ..على موقع التواصل االجتماعي فيس
بوك ،ولم يتعد حدوده.
قبل مدة كتب أحد األصدقاء منشورا عن أحد أبناء
البصرة االكفاء والذي كان يحمل شهادة الدكتوراه،
وكيف تعرض الى اهانــات مقصودة وغير مقصودة
بسبب لون بشرته السوداء ،ونشر هذا احلديث عنه
بعد ان وافاه االجــل ،واهلل وحده يعلم ما الذي كان
يدور في رأسه قبل موته.
لــم افهم معنى او غايــة ان يتعامل أحدهم بهذه
الصورة مع شــخص ما ،ال لسبب ،اال لكونه اسود،
فهل جنرؤ لالعتراض على خلــق اهلل؟ وهل ارتبطت
االخالقيات والعقل واملبادئ بلون البشــرة؟ اذن ،هل
وتعال مع
علينا ان ال نلوم اميركا ان تعاملت بفوقية
ٍ
الشعوب العربية ،خاصة وأنها ليست فقط شعوبا
تغلب عليها صفة البشــرة السمراء ،بل اننا وبنحو
عام اقل منهم شأنا ،حسب ما يرون فينا ،فهل نرفع
لهم القبعات حملاوالتهم السيطرة على بلداننا ملثل
تلك االسباب؟
العنصرية التي نعاني منها ،امتدت الى تعاملنا مع
احليوانات ،اذ ارتبط الســحر والشــر بالقط األسود،
والشؤم بطائر الغراب ،مع ان القط األسود من أجمل
أنواع القطط وأكثرهــا متيزا ،والغراب يعد من اذكى
احليوانات ،وقد ارتبط اســمه بقصــة قابيل وهابيل
وكيف انه علمه دفن املوتى ،وكذلك في قصة النبي
نوح حيث بعث وجاء حامال بغصن شجرة ،فكان اول
املبشرين بالوصول الى اليابسة.
العنصريــة والتعصــب آفة العصر التي ســتأكل
األخضــر باليابس معا ،فها هــي تزحف من الوطن
العربي الى اوروبا ،متمثلة بصعود األحزاب اليمينية
في أكثر من انتخابات جرت بأكثر من دولة أوروبية.
العنصرية دليل ضعف وجــن ،ولم تكن يوما دليال
على محبة فائضة للعرق او الدين او اللون ،هي نتاج
تفكيــر متخلف ونظرة ضيقة ملا هو ابعد من انفنا،
االختالف يعني التميز ،وال ميكــن للكرة األرضية ان
تصطبغ ذات يوم بلون واحد او حتتضن عرقا واحدا او
ديانة واحدة.علينا ان نعي ذلك ونحبه ،كي نستطيع
ان نتعايش مع بعضنا البعض بود وســام ،كلنا من
دون استثناء.

ASSABAH
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"سالمًا يا روابينا" تفتح الستار
ألكاديمية الموسيقى العربية في لندن
سمير خليل
في خطوة لنشر األلق الفني العراقي
فــي بلــدان الغربــة ،افتتحــت في
العاصمة البريطانيــة لندن اكادميية
املوســيقى العربية ،وهي مؤسســة
تعنى باملوســيقى والغنــاء العربي
والعراقــي ،وتفتح آفاقــا كي تؤكد
ان ابــداع بالد الرافديــن حي لن ميوت
وترسل رسالة ســام الى العالم من
خالل املوسيقى والغناء العراقي.
تطمــح االكادميية الى بنــاء قاعدة
جماهيرية في بريطانيا واســتقطاب
محبي الفن واملوســيقى للدراســة
فيها ،وبالتالي حتقيق انتشــار عاملي،
ونشــر ثقافتنــا وتراثنا علــى نطاق
واســع في العالم ،اســوة باملدارس
واالكادمييات في عموم اوروبا والعالم
الغربي.
التقينا عبر األقمــار الصناعية أحد
اصحاب فكــرة تأسيســها ،واملدير
التنفيذي فيها السيدة ثناء اآللوسي
للحديث عن هذه املؤسسة اإلبداعية،
وظروف تأسيسها ونشاطاتها.
عن فكــرة تأســيس االكادميية ،وعن
مصــدر التمويــل ،واألنشــطة التي
تصدرت اجندتها وقالت:
 البداية كانت مدرســة املوســيقىالعربيــة لتعليم العود فقط في عام
 ،2014تألفــت هذه املدرســة بفريق
من املتخصصني باملوسيقى لتدريس
جميع االعمار من املواطنني ،واملقيمني
في اململكــة املتحدة من هواة العزف
علــى اآلالت الشــرقية ،وباألخــص
الوترية ،من خالل دورات تعليمية ،ثم
توسعنا الى انشاء أكادميية املوسيقى
العربية في عام 2017لتعليم العزف
علــى اآلالت العربية وفرقــة الغناء
العربي (كورال).
وتابعت :مع تزايد عدد الطالب الراغبني
بالتعلم ،قمنا بتوســيع وزيــادة عدد
القاعات املســتأجرة للتدريس ،وخالل
مدة قياســية تخرجت من مدرســتنا
مواهب مميزة مــن عازفي العود واآلالت
األخــرى .اصحاب فكرة التأســيس انا
واملايســترو عالء مجيــد ،وعملنا على
تطويــر مشــروعنا من مدرســة الى
اكادمييــة لتعليم املوســيقى ،وذلك
لالســتفادة من خبــرات الفنان عالء
مجيد في هذا اجملال ،خاصة انه ســبق
له تأســيس فرقــة طيــور دجلة في
الســويد ،والتي تضم فريقا من أجمل

أكادميية املوسيقى العربية في لندن
اصــوات اجلنــس الناعــم ،وبالفعل مت
افتتاح اكادميية املوسيقى العربية في
لنــدن .التمويل كان ذاتيــا بحتا ألنها
اكادميية خاصة .اما أبرز االنشطة التي
تتصدر اجندتنا فهــي اقامة مهرجان
ســنوي من نتاجات الطلبــة (كورال
وعزف) ،وخالل الســنة الدراسية نقيم
فعاليات في نهاية كل فصل دراســي.
نظام االكادميية يعتمــد على تدريس
املناهج اخلاصة بكل مادة وقد أشــرف
على اإلعداد عميــد االكادميية الفنان
مجيد بالتعاون مع املالك التدريسي ".
هــل وضعتــم فــي احلســبان تقبل
االجنليــز ملؤسســة عراقيــة فــي
مدينتهــم وأنتــم تتداولــون فكــرة
انشائها في العاصمة؟ وكيف تصف
العالقة مع سكان لندن؟
ضمن حســاباتنا االندماج والتعريفبالنمط العربي للموســيقى والغناء
التراثــي ،وقد القى ذلك استحســانا
لــدى البريطانيني ،حيــث ان العالقة
تكافلية بني األقليــات من جهة ،وبني
اجملتمــع البريطاني من جهــة أخرى،

الصباح الجديد  -وكاالت:
قــال مســؤولون إن جائــزة يانصيب
"ميغــا مليونــز" األميركية حققت
قيمة قياســية بلغت  1.6مليار دوالر،
وهي أعلى قيمة جلائــزة يانصيب في
العالــم ،بعدمــا لم يظفــر باجلائزة
الكبرى أي فائز.
وس ُيجري السحب املقبل على اجلائزة
الثالثــاء املقبل ،اذ لم يفز أحد باألرقام
والتي كانت على الشكل 15 :و 23و53

وكذلــك تعريــف املواطــن االجنليزي
بتراثنــا العراقي والعربي ،وعلى صعيد
التنسيق مع املؤسســات املوسيقية،
هنــاك تعــاون جــدي مــع الهيئات
البريطانية املشابهة".
بــأي نشــاط او احتفاليــة بــدأت
االكادمييــة؟ ومــن كان الضيف االول
ومتى؟ وهل ستســتضيفون مبدعني
من داخل العراق؟
 بدايــة ظهورنــا للجمهــور العربيوالبريطاني كان بتظاهرة موســيقية
بعد تدريبات ملدة سنة ونصف السنة
تقريبا في املهرجان السنوي االول حتت
شــعار (ســاما يا روابينا) ،وكنا نأمل
باســتضافة نقيب الفنانني املصريني
الفنان املعــروف هاني شــاكر ،ولكن
تعذر حصــول بعض اعضــاء الفرقة
املوســيقية املرافقة له على تأشــيرة
الدخــول الى بريطانيا حــال دون ذلك،
فاضطررنــا الى تقدمي احلفــل من دون
ضيف .وفي النية اســتضافة فنان من
العراق او اي بلد عربي آخر في املهرجان
املقبــل ،وهذا مشــروط مع االســف

باحلصــول على تأشــيرة الدخول الى
بريطانيا.
متى سنشــهد حفــا او مهرجانا
او مشــاركة لكم في العــراق؟ وهل
لديكم نية لزيارة العراق؟
منتهــى املنــى ان نقوم بزيــارة الىالعــراق ،ولكن ذلك منــاط بدعوة من
اجلهات الرسمية املعنية في العراق ،اذ
كما ذكرت فإن متويل االكادميية معتمد
كليا على االكتفاء الذاتي.
جديــر بالذكر ان الســيدة اآللوســي
التي كانت معيدة في معهد الطيران
املدني ببغداد ،غــادرت العراق في عام
 1990لاللتحــاق بوالدهــا ولغــرض
الدراســة وقبل ذلك كانت قد درست
في جامعة ســالفورد في مانشستر
بكلية الهندسة (قسم االدارة النوعية
التامة) ،ثــم حصلت على تخصصات
اخرى منها رخصة تدريس في املعاهد،
وبعدهــا حصلــت على ماســتر في
ترجمة القانــون اإلجنليزي ،وتعمل في
مجال اإلقامات فــي اململكة املتحدة،
وبضعة تخصصات أخرى.

إنا هلل وإنا اليه راجعون

و 65و 70والكــرة الكبرى رقم  ،7خالل
السحب الذي جرى مساء امس.
وإذا فاز العب باألرقام الستة السابقة،
فسيكون بإمكانه االختيار بني احلصول
على جائــزة نقديــة فوريــة بقيمة
 904ماليــن دوالر أو جائزة بقيمة 1.6
مليارات دوالر ت ُدفع على مدى  29عاما.
وقال ســيث إلكني املتحدث باســم
جائزة "ميغــا مليونز" إن قيمة اجلائزة
جتاوزت قيمة جائزة باوربول التي بلغت

 1.586مليــار دوالر ،ودُفعت عام
.2016
وكانت أكبر جائزة مسجلة في
تاريخ يانصيــب "ميغا مليونز"
بقيمــة  656مليون دوالر ،وذلك
في عام .2012
وتبــاع بطاقات جائــزة "ميغا
مليونــز" في  44والية ،إضافة
إلــى واشــنطن العاصمة
واجلزر فيرجنز األميركية.

 5كيلوغرامات من "القمر" تباع

يتقــدم رئيــس حتريــر وأســرة " الصباح
اجلديد" بأحر التعازي واملواســاة للزميل
مصطفى غازي فيصل بوفاة والده احلاج
غازي فيصل حمود التميمي صاحب ( دار
املكتبة األهلية) في البصرة.
داعني الباري عز وجل أن يتغمده بواســع
رحمته ويسكنه فســيح جناته ويلهم
أهله ومحبيه الصبر والسلوان..

بأكثر من نصف مليون دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
بيعــت قطعة من القمــر تزن 5.5
كيلوغرامات كانت ســقطت على
األرض ،في مــزاد بالواليات املتحدة
مبا يزيد على  600ألف دوالر.
وأعلنــت دار املــزادات "آر آر"،
ومقرهــا فــي بوســطن ،أن
العطــاء الفائز بلغ 612500
دوالر مقابل النيزك القمري
املكون من ســت شــظايا،
والتي اتخذت شكال يشبه
مجسمات األحجية ،وكانت
ملمثل عن مجمع "تام تشوك
باغــودا" الكائن في مقاطعة
ها نام في فيتنام.
وكانــت "آر آر" توقعــت أن يحقق
النيــزك القمري  500ألف دوالر في
املزاد.
وعثــر على النيــزك القمري العام

املاضي في منطقة نائية مبوريتانيا
شمال غربي أفريقيا.
ويعد من أهم
ا لنيا ز ك

نتجت عــن احلرارة
الهائلــة التــي
أ حر قــت
الصخرة لدى
سقو طها
علــى
األرض.

ا لقمر ية
التي عثر عليهــا بفضل حجمه
ولوجود "قشرة منصهرة جزئيا"

يسرا اللوزي :دخولي عالم التمثيل كان مصادفة
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت الفنانة يســرا اللوزي أن
دخولها مجال التمثيل والفن جاء
عن طريق املصادفة ،وذلك من خالل
مشاركتها في فيلم" إسكندرية
نيويورك" للمخرج الراحل يوسف
شاهني.
وقالت في حديث خــاص إلى احد
املواقع اإلخباريــة الفنية املصرية،

أن يوســف شــاهني كان يبحــث
عن بنت تبلغ مــن العمر  16عا ًما،
وجتيد فن الباليه ،وتشــبه الفنانة
يســرا ،وقامت صديقــة لوالدتها
بترشــيحها ليوســف شــاهني،
وبالفعل وقع االختيــار على ثالث
بنــات ،ولكــن كان الثنتني منهما
ظروفــا خاصــة منعتهمــا مــن
التمثيــل ،فقــرر شــاهني حينها

داميان شازيل
بعد النجاح الساحق الذي
حققــه اخملــرج األميركي
الشــاب داميــان شــازيل،
البالغ مــن العمر  33عاما
في فيلمــه ال ال ألند ،والذي
ضرب به األرقام القياسية
وحصــل علــى جائــزة
األوســكار ألفضل مخرج،
يقــدم حاليــا جلمهــوره
وعشــاقه فيلمــه اجلديد
"الرجــل األول" الذي يلعب
بطولته ريان جروســلنج،
الذي يجســد شــخصية
نيــل ارمســتروجن أول رجل
تخطو قدماه سطح القمر.
وتدور قصة الفيلم بشــأن

ملحمــة نيل أرمســتروجن
الشــهيرة ،وبرنامج أبوللو
في الفتــرة من  1961حتى
 ،1969وقصة رائد الفضاء
الذي فقد ابنته في عامها
الثاني بسبب ورم في املخ،
وهــو مهندس وطيــار قام
بعدة رحالت طيران خطيرة.

جيمي لي كورتيز

 1.6مليار دوالر قيمة جائزة يانصيب

تعزيـة

أخبــارهــــــــــم

تقدميها لهذا الــدور ،ثم عادت مرة
أخرى إلى مقاعد الدراسة.
وأشــارت اللوزي إلــى أنها كانت
اخلطــوة األولى التــي فتحت لها
اجملال أمام عالم التمثيل.
وأعلنــت يســرا ســعادتها بردود
الفعل التي تلقتها عن مسلسلها
األخيــر "باحلجم العائلــي" والذي
عــرض عبــر شاشــات القنوات

الفضائيــة خالل شــهر رمضان
املاضي ،موضحة أنها لم تقرر حتى
كتابة هذه السطور أي عمل درامي
ستخوض به الســباق الرمضاني
املقبل  2019ولكنهــا تتمنى قبل
الشــروع في أي عمل درامي جديد
أن تدخل الى عالم السينما بفيلم
مميــز ومختلف عمــا قدمته خالل
املدة السابقة.

يشــار إلى أن مسلسل
"باحلجــم العائلــي" من
بطولــة يحيــى الفخراني،
وميرفت أمني ،ويســرا اللوزي،
وندى موســى ،وهبــة مجدي،
وأحمد مجــدي ،ومــن تأليف
محمــد رجــاء ،وإخــراج هالة
خليل ،ومــن إنتاج منى قطب
وإبراهيم حمودة.

افتتحت النجمة القديرة
جيمي لــي كورتيز العرض
األول لفيلمهــا اجلديــد
 ،Halloweenالــذي يعود
بنســخته اجلديــدة مــع
األبطال األصليني نفسهم،
مبدينة لوس أجنليس.
وحقــق الفيلــم في أول
أيام طرح بصاالت العرض
للجماهيــر بالواليــات
املتحــدة ،مــا يزيــد على
ســبعة ماليــن دوالر ،مع
العلم بــأن تكلفة إنتاجه
كانــت عشــرة ماليــن
دوالر فقــط .ويعــد فيلم

 Halloweenمن أبرز أفالم
الرعــب التي اشــتهرت
في فتــرة التســعينيات،
وهــو يــروي قصــة قاتل
مقنع يتصيــد ضحاياها
ممن تســببوا في أذيته في
طفولته.

ستيفن موفات
تعمل شبكتى نيتفلكس
و BBCعلــى مسلســل
جديــد بشــأن مصاصى
الدماء ،ومن املقرر أن يطلق
عليه اســم "،"Dracula
ولــم تعلــن أي مــن
الشبكتني عن موعد طرح
أو بدء تصوير املسلســل
اجلديــد .املسلســل
اجلديــد ســيكون مــن
تنفيذ الفريق الذي قدم
مسلســل "،"Sherlock
بكتابــة
وســيقوم
الســيناريو مارك جاتس
وســتيفن موفات ،ومن
املقرر أن تقوم

شــبكة نيتفلكــس
بتوزيع املسلســل خارج
حــدود اململكة املتحدة.
يعد املسلســل اجلديد
تعــاون آخر بــن موفات
وجاتس بعد أن جمعهما
مسلســل ""Sherlock
الــذي أنتجته شــركة

