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بغداد - وعد الشمري:
أفادت وزارة الكهرباء، أمس االثنني، 
أن اتفاقهــا مــع شــركة جنرال 
إلكتريك األميركية ســوف ينهي 
من  الكهربائية  الطاقــة  أزمــة 
خالل سلســلة إجراءات، في حني 
أشارت إلى إمكانية حتقيق فائض 
تشــغيل  في  الفرصة  يعطي  مبا 

القطاع الصناعي.
 يأتي ذلــك في وقت أكــد خبير 
قانوني دســتورية ذلــك االتفاق، 
مبيناً أن احلكومة احلالية ما زالت 

تتمتع بصالحيات كاملة.
الــوزارة  وقــال املتحدث باســم 
"سلســلة  إن  املــدرس  مصعب 
من االجــراءات مت اتخاذها من اجل 
معاجلة ملــف الكهرباء، واحداها 
هو ابرام مذكرة للتعاون املشترك 
إلكتريك  جنــرال  شــركة  مــع 

االميركية".
وأضــاف املدرس فــي تصريح إلى 
"االتفاق  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
يتضمن بنــاء منظومة كهربائية 
متكاملــة مــن شــأنها اضافة 
14 الــف ميــكا واط على االنتاج 

العراقي".
وأشــار إلى أن "التعاون املشترك 
يتضمــن ايضــاً جتهيــز حملطات 
نقــل طاقة،  حتويليــة، وخطوط 
وشــبكات توزيع، وتأهيل وتدريب 

مالكات الوزارة مبــا يطور اخلبرات 
الفنية".

وأكد املدرس أن "ما مت التوصل اليه 
ايضاً خطة متويل املشروع من قبل 
فيما  ذاتها،  االميركية  الشــركة 
املتطلبات  الوزارة بجميع  ستقوم 

اخلاصة بالتعاقدات".
وحتــدث عــن "مجموعــة عقود 
دوام  خاللهــا  مــن  ســنضمن 
الشــركة،  هذه  عمل  اســتمرار 
التي تنحصــر مهمتها بني ثالثة 
إلى خمسة اعوام، الضافة قدرات 

توليدية جديدة".
وافــاد املدرس بــأن "كل عام على 
االتفاق سيشــهد اضافة كميات 
مــن الطاقة تســهم فــي زيادة 
وبالتالــي  التجهيــز،  ســاعات 
سننتهي من مرحلة االزمة ويتوفر 
لدينا فائــض للطاقة الكهربائية 
اعادة احلياة  ميكن اســتثماره في 
إلى القطاع الصناعي احلكومي".

ونوه املتحدث باسم الوزارة إلى ان 
"العقود املؤمــل ابرامها تتضمن 
تفــرض على  شــروطا جزائيــة 
الشــركة في حال عــدم اجنازها 
لقانون  تخضع  كونها  املشــروع، 
تعمل  الذي  والعقــود  املناقصات 
الكهرباء، حيث  وزارة  في ضوئــه 

سيكون هناك غرامات تأخيريه.
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الكهرباء: االتفاق مع "جنرال إلكتريك" ينهي
أزمة الطاقة ويوفر فائضا يشغل الصناعة

خبير قانوني يؤكد دستوريته وصالحية توقيع الحكومة عليه

واشنطن تقدم 239 مليون دوالر لدعم األقليات 
3العرقية والدينية المضطهدة في العراق بغداد تطالب اإلقليم بتطبيق قانون

2غسيل األموال وتجفيف موارد اإلرهاب

a

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نشــرت صحيفة "نيويورك تاميز" 
األميركيــة أمس االثنــني، مقاالً 
هي  في ســابقة  العربية  باللغة 
األولى مــن نوعها، حمــل عنوان 
"رئيس ينبطح أمام أمير مجنون، 
الهمجية  علــى  يتســتر  ترامب 

السعودية" .
واعادت الصحيفة االميركية نشر 
املقال باللغة العربية، في سابقة 
ملفتة للنظــر، وذلك للتعبير عن 
اإلعالمية  األسرة  وسخط  غضب 
اغتيال  عمليــة  مــن  األميركية 
الصحافــي الســعودي، جمــال 
الرئيس  ومحــاوالت  خاشــقجي 
التي  ترامــب  دونالد  األميركــي، 
وصفتها بـ" غير املالئمة" للترويج 
رفضها  التي  الســعودية  للرواية 

العالم.
وقال الكاتب نيكوالس كريستوف 
فــي مقال حتــت عنــوان “رئيس 

منبطــح أميــر مجنــون: ترامب 
السعودية  الهمجية  يتستر على 
” اعتاد الرؤســاء األمريكيون ستر 
ســلوكهم  وانحراف  فســادهم 
مــن حــني آلخــر، إال أن الرئيس 
ترامــب ذهب إلى أبعــد من ذلك، 
فهو يســتخدم حكومة الواليات 
املتحدة للتســتر علــى همجية 

مستبد أجنبي.
عرفــت جمال خاشــقجي ألكثر 
من خمســة عشــر عامــا، ولذا 
عند  الشــديد  بالغضب  أشــعر 
سماع تقارير عن فريق ملكي من 
السفاحني ضربوه وخدروه وقتلوه 
- بل بتروا أصابعه، رمبا ألنه يكتب 
بها - ثم قطعوا أوصاله مبنشــار 
بنفس  غاضــب  لكنني  عظــام. 
القدر من رد الفعل البائس للبيت 

األبيض.
وأضــاف: “ندد ترامــب في املاضي 
أوباما  باراك  بالرئيس  وتكرارا  مرارا 

النحنائه أمام ملك ســعودي. إال 
أن ترامــب اليــوم ال ينحني أمام 
ملك فقط، بــل ينبطح أمام أمير 
مجنــون. ســبق أن تالعــب ولي 
العهد األمير محمد بن ســلمان 
مرارا بترامب وجاريد كوشنر، فهو 
يعرف ما يحرك األمريكيني، وها هو 
يفعلها مرة أخــرى: فترامب آخذ 
في التســتر على ما يبدو أنه قتل 
ارتكبه السعوديون  التعذيب  حتت 

في حق صحافي عاملي”.
عالقة  “هنــاك  قائالً:  واســتطرد 
تربط أربعة على األقل من القتلة 
ســلمان.  بن  مبحمد  املزعومــني 
فكمــا كتبــت النيويــورك تاميز، 
وكما ال يخفى على كل من يعرف 
اململكة العربية الســعودية، فإن 
أبدا  اعتداء وقحا كهــذا ال ميكن 
أن يحــدث دون موافقة محمد بن 

سلمان.
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تقريـر

"نيويورك تايمز" تنشر مقااًل باللغة العربية يهاجم ترامب وبن سلمان
على خلفية مقتل خاشقجي وفي سابقة ملفتة تحدث ألول مرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس مجلس الــوزراء القائد 
املســلحة حيدر  للقوات  العــام 
اي ســالح  الى ســحب  العبادي 
الفســاد  ومواجهة  الدولة  خارج 
وتردد، فيما  دون خوف  والفاسدين 

حذر من خاليا اإلرهاب. 

ونقل بيان ملكتــب العبادي تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
انه حيا منتســبي وزارة الداخلية 
في كلمــة خالل زيارته لها صباح 
يوم امس بقولــه " احييكم ايها 
الســاهرون واملضحــون واحيــي 
موقفكم املشــهود فــي خدمة 

وطنكم وشــعبكم والدفاع عنه 
حتى  االمنية  قواتنــا  بقيــة  مع 

حتقيق النصر" .
واضاف ان " الداخلية وجه الدولة 
ومهمتها خدمة املواطن ، مشيرا 
الداخليــة تصدوا  رجــال  ان  الى 
لالرهاب بشــجاعة حــني هاجم 

شعبنا وقدموا الشهداء واجلرحى، 
اضافة ملهامهم االساسية ". 

ودعــا العبادي الــى " احلذر وان ال 
تغمض لنا عــني وال حلظة واحدة 
فــي مواجهــة االرهــاب وخالياه 
التي تتحني الفرص لالعتداء على 
املواطنــني ، كما دعا لالســتمرار 

املنتشر  الســالح  من  بالتخلص 
ومخــازن الســالح، وســحب اي 
ومواجهة  الدولــة  ســالح خارج 
الفســاد والفاســدين دون خوف 
وتــردد ألن املفســدين يضعفون 
عند املواجهة وتســليط االضواء 

عليهم" . 

واكــد العبادي ان" االمــن بالنوع 
 " مشــيدا   ،  " بالعــدد  وليــس 
بامتالك العديد من منتسبي وزارة 
الداخلية الشهادات العليا ، داعيا 
لتعزيز هذا التوجه وان تكون لهم 

مكانة مميزة في الوزارة ".
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العبادي يؤكد وجوب حيادية األجهزة األمنية ويحّذر من خاليا اإلرهاب والسالح خارج الدولة
في زيارتين الى الدفاع والداخلية

بغداد - الصباح الجديد:
وقعت شــركة "اســترا زينكا"، 
أمــس االثنني، مذكــرة اتفاق مع 
وزارة  فــي  الســرطان  مجلــس 
بإنشاء  التزامها  وأكدت  الصحة، 
بيانات عن مرضي الســرطان في 
العراق وزيــادة التوعية والتعليم 
باملرض وحتســني العناية الطبية 

مبرضاه.
وقال رئيس شركة "استرا زينكا" 
في منطقة الشــرق األدني رامي 
اســكندر، إن "معدالت السرطان 
وهناك  مرتفعــة  العــراق  فــي 
حاجة واضحة لســجل مناسب 
للســرطان"، مؤكدا أن "الشركة 
رائــدة عامليا وحترص على انشــاء 
بيانات كافية عن الســرطان في 
العــراق لدعــم خطــط الدولة 
حــول الرعايــة الصحية ومتكني 
القادة مــن اتخاذ قــرارات طبية 
بــرؤى  اســتراتيجية مدعومــة 
ونحن  علمية،  أدلــة  على  قائمة 
ونود  العراق  في  بإجنازاتنا  فخورون 

االستمرار في هذا االجتاه من خالل 
هذه املذكرة مع مجلس السرطان 

في العراق".
أمــا، علــي زيــوار، مديــر اإلدارة 
للشركة في  والتسجيل  الطبية 
الشرق األدنى، قال "نحن ملتزمون 
بتطوير علــم األورام لتقدمي أدوية 
مؤثرة للمرضــى األكثر احتياًجا، 
علي  املتكامل  تركيزنا  ومن خالل 
االربع مجــاالت الطبية ملواجهة 
فإن  املهملة،  الســرطان  أعراض 
شغفنا يلزمنا باستكمال البحث 
السرطان  علي  للقضاء  عن طرق 

كونه سببا للوفاة".
وبدوره قال مدير فرع الشركة في 
العراق، اسامة احلاج، إن "الشركة 
ســتحرص على استخدام جميع 
تقنية  مثل  املمكنة،  االســاليب 
الويــب كاســتينج حتــى يتاح 
لألطبــاء واملمرضني فــي العراق 
حريــة اســتخدام واالطالع علي 
جميــع املــواد املتوفــرة من قبل 
شركة استرا زينكا حول العالم".

 مذكرة تفاهم عالمية لتحسين 
العناية بمرضى السرطان في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
أكد القيادي في تيار احلكمة عبد 
اهلل الزيدي، أن اقصى موعد إلعالن 
حكومة رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهــدي، يوم اخلميس املقبل، 
مشــيرا إلى وجود دعوات من قبل 
لتأجيل  السياسية  الكتل  بعض 

إعالنها.
تابعته  تصريح  فــي  الزيدي  وقال 
“هناك  إن  امــس،  اجلديد  الصباح 
السياســية  الكتل  مــن  دعوات 
لتأجيل اعالن احلكومة, اال ان رئيس 

احلكومة املكلف عادل عبد املهدي 
وعدنا بالتزامه باملدد الدســتورية 
وســيعلنها يــوم غــد الثالثاء او 

اخلميس كأقصى موعد”.
وأضاف، أن “املدد الدستورية باعالن 
احلكومة  رئيــس  تلزم  احلكومــة 
املكلــف تقدمي كابينتــه الوزارية 
وبخالفه ســيتم  خــالل شــهر 
تكليف شخصية اخرى”, متوقعا 
أن “اعــالن احلكومة لــن يتضمن 
الدفاع  لوزارتي  املرشحني  تسمية 

والداخلية”.

الحكمة: الخميس أقصى 
موعد إلعالن الحكومة 
والبعض يدعو لتأجيله

أربيل ـ الصباح الجديد:
أكــد النائــب عن كتلــة االحتاد 
اإلســالمي الكردســتاني جمال 
نتائج  ان  االثنــني،  أمــس  كوجر 
انتخابــات برملــان االقليم كانت 
غير متوقعة للجميع باســتثناء 
احلزبــني احلاكمني فــي االقليم، 
كاشــفا عن وجود اكثر من 600 
الف فضائــي فــي االقليم يتم 
منحهم رواتب لفترات االنتخابات 
فقــط بغيــة التصويــت جلهة 

معينة.
وقال كوجر فــي حديث صحفي 
إن "نتائــج انتخابات برملان اقليم 
كردســتان كانت غيــر متوقعة 
احلزبــني  باســتثناء  للجميــع 

احلاكمني، حيث احلزبان كانا على 
معرفة بالنتائج قبل االنتخابات"، 
مبينا أن "هناك اكثر من 600 الف 
فضائي في االقليم يتم منحهم 
االنتخابات فقط  رواتب لفتــرات 
التصويت جلهــة معينة  بغيــة 
اضافــة الى قوات البيشــمركة 
احملسوبة على احلزبني.، ناهيك عن 
التزوير الذي حصل من خالل مئات 
املدنية  االحوال  هويات  من  االالف 
التي مت تزويرهــا ومت ضبط بعض 
املستمسكات املزورة ومت تقدميها 
للتحقيق  الداخليــة  وزارة  الــى 
فيها لكن لالسف مت مترير النتائج 

دون انهاء حاالت التزوير".
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلن البنــك املركزي العراقي، امس 
لتســهيل  ضوابط  وضــع  االثنني، 
اقراض ملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
القانونيــة  الكفالــة  باعتمــاد 

)الكمبيالة(.
وقال مديــر عام العمليــات املالية 
في البنك املركــزي محمود محمد 
في تصريح اطلعــت عليه الصباح 
اجلديــد، إن املركــزي خصص واحد 

ترليــون دينار للمشــاريع الصغيرة 
وهناك مشــاريع متوسطة وكبيرة 

تصل الى 100 مليون دينار.
واضاف ان من ضمن الشــروط التي 
ان  املركزي في هذا الشأن  يعتمدها 
يكون للمقترض مشروع حقيقي مع 
ضمانات تشمل املوظف احلكومي او 
الكفالة القانونية )الكمبيالة( فيما 
اشار الى ان الفوائد ال تتجاوز الـ6% 

والسداد يصل الى 7 سنوات.

نائب كردي: 600 ألف فضائي 
صّوتوا لصالح جهة معينة في 

انتخابات برلمان كردستان

البنك المركزي يخصص ترليون
و 100 مليون دينار لقروض 

المشاريع بفائدة 6 %

ترامب وبن سلمان في لقاء سابق "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفط  قالت ثالثة مصادر بصناعة 
النفط "سومو"  تسويق  إن شركة 
اســتأنفت بيع خام نفــط البصرة 
من خالل بورصة دبي للطاقة أمس 

االثنني.
وأوضحوا أن ســومو باعت مليوني 
برميل مــن خام البصــرة اخلفيف 
حتميل تشــرين الثاني إلى مشــتر 

غير معروف بعشرين سنتا للبرميل 
فوق سعر البيع الرسمي.

وقالت املصادر إن املشتري ميلك خيار 
إرسال الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.

وكانت آخر مرة باعت فيها ســومو 
خــام البصرة اخلفيــف في بورصة 
دبي للطاقــة في كانون الثاني حني 
آذار. لكن  عرضت شحنه تســليم 
الشــركة أوقفت املبيعــات لعدم 

وجود فائــض للطرح في الســوق 
الفورية.

النفط  ارتفعــت أســعار  عامليــاً، 
أمــس  للبرميــل  دوالرا   80 فــوق 
االثنني نتيجة القلق بشــأن األزمة 
الســعودية  بــني  الدبلوماســية 
والغرب قبل أســبوعني من تطبيق 
العقوبات األمريكية التي قد توقف 

إمدادات النفط اإليراني.

وقال وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح لوكالة تاس الروسية لألنباء 
إنه ال نية لدى اململكة لفرض حظر 
الغربيني  املستهلكني  على  نفطي 
على غرار ما حدث في 1973 لكنها 
تركــز على زيادة اإلنتــاج لتعويض 
تراجع اإلمــدادات من دول أخرى من 

بينها إيران.
تفصيالت أوسع ص8

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي عبد الرزاق العيسى امس 
مواقع  ملــف  احالة  عــن  االثنني 
التلوث االشــعاعي في محافظة 

البصرة الى هيئة النزاهة.
وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت 

"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
إن "العيســى زار، مواقــع التلوث 
االشــعاعي فــي البصــرة واكد 
العمــل على اســتكمال تطهير 
احملافظة من اخمللفات املشــعة في 

املدى املنظور".
"العيســى  أن  الــوزارة،  واضافت 

تفقــد املواقــع التــي يضطلــع 
التعليم  وزارة  مبعاجلتهــا خبــراء 
في  والتكنولوجيا  والعلوم  العالي 
العامة للحديد والصلب  الشركة 
ومحطة املرسالت التابعة لشبكة 
تعرضت  التــي  العراقي  االعــالم 
للقصف في حرب اخلليج الثانية".

وبينت الوزارة، أن "العيسى كشف 
عن احالة ملف امللوثات املشــعة 
النزاهة  الى  البصرة  في محافظة 
للتحقيق في هذا امللف الذي أنفق 
عليه ما يقرب من خمسة مليارات 

دينار من دون جدوى ملموسة".
تتمة ص3

العيسى يحيل ملف إهمال مواقع"سومو" تبيع مليوني برميل من خام البصرة ببورصة دبي 
التلوث اإلشعاعي في البصرة الى النزاهة

معالجة مخلفات مشعة "خطيرة" في ميسان80 دوالرًا لبرميل النفط وخطط سعودية لزيادة اإلنتاج

جانب من توقيع العقد



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

االحتاديــة  احلكومــة  طالبــت 
مكافحة  قانون  بتطبيق  االقليم 
غسيل االموال ملنع تنقل االموال 
ووصولهــا الى بعــض اجلماعات 

االرهابية.
وكان وفد رفيع املستوى من وزارة 
الداخلية فــي احلكومة االحتادية 
قــد زار االربعاء املنصــرم اقليم 
كردســتان بهدف ضمان تطبيق 
قانون غســيل االمــوال وجتفيف 
موارد االرهاب رقم 39 للعام 2015.
للصباح  واشارت مصادر مطلعة 
اجلديــد الــى ان، وفــد احلكومة 
االحتادية تألف من وزارتي الداخلية 
واملاليــة في احلكومــة االحتادية 
وضم مدير عــام املنافذ احلدودية 
في العراق ومــدراء بعض املنافذ 
احلدودية، ومديري كمارك مطارات 
ومدير  والنجف  والبصــرة  بغداد 
وفقا  الوفــد  زار  الكمــارك،  عام 
االقليم  وزراء  مجلــس  للمصادر 
بعدها عقد اجتماعاً مع مدير عام 
الكمــارك في كردســتان ومدراء 
والبنوك  املالية  االقسام  من  عدد 

االهلية واحلكومية.   
واضافت املصــادر ان الوفد بحث 
مع املسؤولني في حكومة االقليم 
اليــة تطبيــق قانــون مكافحة 
غســيل االموال ومتويــل االرهاب 
الذي اقره مجلس النواب العراقي، 
والســبل الكفيلة بتطبيقه في 

االقليم.
واضافت ان الوفــد ناقش توحيد 
التعرفة الكمركيــة بني االقليم 
وبقيــة مناطق العــراق ومراعاة 
التعليمــات الكمركيــة املتبعة 
في البالد، خالل اســتيراد السلع 
تدخل  التي  األجنبيــة  والبضائع 
النقاط  عبر  كردستان  اقليم  الى 

احلدودية واملطارات. 
وعلــى صعيد ذي صلــة اعلنت 
باللغة  تصدر  التي  ژيان  صحيفة 
الكردية بتقرير نشرته في عددها 
امس االثنني، عــن تفاصيل حول 
بالنفط  تتاجر  كانــت  مجموعة 

مع بعض اجلماعات االرهابية وفي 
مقدمتها تنظيم داعش االرهابي.
اجرت  انها  الصحيفــة  واضافت 
التي  اجملموعة  ان  متابعة اظهرت 
القبض علــى بعض من  القــي 
تهريب  بتهمــة  افرادهــا مؤخرا 
النفــط من ثقــوب فــي انبوب 
نفط االقليم، هي نفســها التي 
كانــت متهمة بتهريــب النفط 
واملناطق  ربيعــة  مناطــق  مــن 
االخرى مبحافظة املوصل في اثناء 
احتاللها من قبل تنظيم داعش. 

وكان برملــان كردســتان قد اكد 
وفقا لتقريــر وجهه الى حكومة 
االقليم، ان مناطق غربي كركوك 

التــي كانت خاضعة لســيطرة 
احلزب الدميقراطي، في اثناء تواجد 
داعــش، كانت من اكثــر املناطق 
التي تشــهد تبادالت جتارية ويتم 
بني  النفط  وبيــع  تهريــب  فيها 

داعش وتلك اجملاميع.   
وتضيف الصحيفــة ان عددا من 
مؤخرا  اعتقلوا  الذين  االشخاص 
بتهمة ثقب وســرقة النفط من 
انبــوب االقليم، كانــوا متهمني 
خالل االعوام الســابقة بالتجارة 
مع داعش، وبرغــم وجود ملفات 
وادلــة تثبت تورطهــم بالتجارة 
مــع داعــش، اال ان الســلطات 
فــي االقليم لم تتخــذ بحقهم 

االجراءات القانونية املطلوبة. 

احــد  ان  الصحيفــة،  وتابعــت 
اعتقلوا  الذين  االربعة  االشخاص 
مؤخــرا كان مشــرفا علــى بيع 
النفــط من 48 بئــرا نفطية في 
منطقة عليكوك التابعة لناحية 
ربيعــة التــي اخليت مــن قبل 
احلكومة االحتاديــة بعد احتاللها 

من قبل داعش. 
وتابعت الصحيفة ان البيان الذي 
الذي  االقليم  امن  اصدره مجلس 
يترأسه مسرور بارزاني جنل رئيس 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
مســعود بارزاني غيــر دقيق ولم 
يشــر الى عــدد من املســؤولني 
املتورطني فــي التهريب وتبييض 

االموال والتجارة مع داعش.

واضافــات ان مجموعة من بعض 
االجهزة  في  وضباط  املســؤولني 
االمنية باإلقليم قاموا بإشــراف 
خبير من أصل تركي بثقب انبوب 
نفط االقليــم الواصل الى ميناء 
جيهان التركي من عشرة مناطق 
بتهريب  يقومون  وكانوا  مختلف 
النفــط منهــا باســتمرار عبر 

الصهاريج. 
إقليــم  أمــن  مجلــس  وكان 
كردســتان، قــد اعلــن، اعتقال 
بســرقة  متهمــة  مجموعــة 
وتهريب النفط من انبوب تصدير 

نفط االقليم.
وقــال مجلــس أمن كردســتان، 
في بيان انه وفي إطار املســاعي 

القانــون  لتطبيــق  املســتمرة 
والتعدي على  الفساد  ومكافحة 
األمــالك العامــة، ومبوجــب أمر 
قضائي، قامــت األجهزة األمنية 
واإلدارة العامة لآلســايش بإلقاء 
القبض علــى مجموعة )مؤلفة 
من أربعة مواطنني وعنصرين من 
اآلســايش( كانت تقوم بســرقة 

وتهريب النفط.
أن  »ينبغي  أنــه  البيــان  وأضاف 
األمنية في  األجهزة  تكون جميع 
محافظات ومناطق اإلقليم راعية 
ومنفــذة للقوانــني وأن تتعامل 
باألســلوب نفســه مع اخلارجني 
عــن القانون وأن تكــون باملرصاد 

للمهربني والفاسدين«.

بغداد تطالب اإلقليم بتطبيق قانون
غسيل األموال وتجفيف موارد اإلرهاب

توحيد التعرفة الكمركية بين محافظات اإلقليم ووسط البالد وجنوبه

اجتماع سابق لوفد كردي مع الداخلية االحتادية »ارشيف«

الوفد بحث مع 
المسؤولين في 
حكومة االقليم الية 
تطبيق قانون مكافحة 
غسيل االموال 
وتمويل االرهاب الذي 
اقره مجلس النواب 
العراقي، والسبل 
الكفيلة بتطبيقه في 
االقليم
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

»نخل الســماوة يكول طرتني ســمرة .. سعف وكرب 
ظليت ما بيه مترة«  هكذا تغنى الشاعر بحبيبته التي 
تســببت بهالك نخيل الســماوة ! .. ويبدو ان الشاعر 
استعار هذه الصورة من حالة ما اصابت النخيل وأدت 
إلى تراجع كبير في معدالت انتاجه من التمر .. ومنذ ان 
جالت تلك السمرة بني نخيل السماوة ، وأعداد النخيل 
في العراق في حالة انخفاض دائم ، فبعد ان كان العراق 
يكنى ببلد الثالثني مليون نخلــة ، اصبح عدد نخيلنا 
اليوم ال يتجاوز الستة عشر مليون نخلة ، .. مبعنى انه 
انخفض بنســبة %50 تقريبا ، في حني ينبغي ان يزداد 
العــدد بدال من االنخفاض .. وبالتأكيد ان لهذا التراجع 
اسبابا كثيرة ، من بينها اعدام الكثير من النخيل خالل 
حقبة النظام السابقة التهامه بالوقوف مع املعارضة 
، فضال عما حلق ببســاتني النخيل من دمار كبير خالل 
احلرب مع ايران الســيما نخيل البصرة التي تعد االولى 
بني محافظات العراق ، ناهيــك عن عمليات التجريف 
التي طالت مســاحات كبيرة من البساتني في جميع 
احملافظات لتحويلها إلى اراض ســكنية ، وهناك اعداد 
غيــر قليلة تعرضت للجفاف ومن ثم الهالك بســبب 

شح املياه 
وكما تراجعــت اعداد النخيل ، فــان معدالت انتاجية 
النخلة الواحدة تراجعت ايضا إلى مستويات متدنية ، 
وخصوصا االصناف القليلة من التمور ، ولذلك اصبحنا 
نشــاهد متورا من بالد اخرى منتشرة في اسواقنا وتباع 
بأسعار عالية ، وهو امر مزعج فعال ، فليس من املعقول 
ان جنــد التمــور االماراتية في اســواقنا احمللية ، ونحن 
نعلم ان االماراتيــني حديثو عهد بالتمر ، بعد ان اخذوا 
الفســائل من العراق وبلدان اخــرى وكاثروها لديهم ، 
ليصبحــوا اليوم مصدرين لها ، امــا العراق الذي يعد 
املوطن االصلي للنخيل وفيه اكثر من الف صنف ونوع 

من التمور ، فلم يعد قادرا على سد حاجته احمللية . 
وهنا ثمة سؤال يطرح بقوة ، هل نحن قادرون على اعادة 
امجاد نخيلنــا لنصبح كما كنا ، االول عامليا في انتاج 
التمور ، ام اننا سنبقى نتفرج على نخالتنا وهن يذوين 
الواحــدة بعد االخرى ، حتى يأتي يــوم من االيام ال نرى 
نخلة واحــدة ، وتقرأ االجيال الالحقة وصفا لشــجرة 

النخيل في بطون الكتب ؟! 
قطعا اننا قادرون على بعث الروح من جديد في النخيل 
وزيــادة اعدادها وكميــات انتاجها لــو اتبعنا الطرق 
احلديثة في الزراعة وفي مقدمتها الزراعة النســيجية 
بهدف زيادة العدد وحتســني االنتــاج ، كما عملت على 
ذلك االمارات العربية املتحــدة ، ومن املؤكد ان العقل 
العراقي اليعدم الوســيلة ، فثمــة معاجلات اخرى من 
شأنها ان تسهم في زيادة العدد واإلنتاج ، وقد اطلعت 
مؤخــرا علــى فكرة مشــروع تقدمت بــه مجموعة 
شركات السنان النتاج املواد الغذائية ، لوزارة الصناعة 
، يقوم على اســاس صناعــة رافعــة حقلية لغرض 
تنظيــف وتلقيح النخيــل ، وكذلــك عملية تغليف 
العذوق باكياس بالســتيكية  للمحافظة على التمور 
من االمراض والتساقط نتيجة الرياح ، وتقوم املاكينة 
ذاتها بجني التمور بأسلوب اقتصادي ال يسمح بضياع 
متــرة واحدة ، وهذه املاكنة  على نوعني وكالهما يصلح 
للعمل في  االراضي الزراعية لصغر حجمه ورشــاقة 
حركته وارتفاع اذرعه... وبإمكان هــذه الرافعة ايضا ، 
قلع الفســائل من دون احلاق الضرر بالنخلة االم ليتم 
غرســها في اماكن اخرى .. والالفت للنظر ان املصريني 
اســتثمروا هذه الرافعة التي ابتكرها مواطن عراقي ، 
وجنحوا في حتقيق نتائج طيبــة في هذا اجملال ، ولذلك 
اجد مــن الضروري جدا االســتفادة عراقيــا من هذه 
الرافعة ذات االسعار املتهاودة من خالل  دعم صناعتها 
بكميات تكفي لنشــرها في جميع انحاء العراق ، في 

اطار السعي لتحسني وزيادة انتاج التمور في بالدنا .. 

عمتنا النخلة .. تستغيث

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

آنعاش  العراق ممثال مبركــز  شــارك 
العراقية  الرطبة  واالراضــي  االهوار 
بآعمــال مؤمتر االطــراف املتعاقدة 
الثالــث عشــر التفاقية رامســار 
االمارات  دولة  فــي  COP13املنعقد 

العربية املتحدة .
ونوقشــت خالل جلســة االفتتاح 
جدول اعمال املؤمتر وآبداء املالحظات 
املصادقــة  لغــرض  والتعديــالت 
علــى القــرارات التــي طرحت من 
قبــل االطراف في آجتمــاع اللجان 
في جنيف  الذي عقــد  التوجيهية 

مطلع نيسان املاضي .
من جانبه آعــرب الوفد العراقي عن 
تآييده فكرة تكوين هيئة مستقلة 
ألتفاقية رامســار معتــرف بها من 
قبل االمم املتحدة ومناقشة فكرة آن 
تكون املنظمات واملؤسسات الدولية 
غيــر املنتميــة لالتفاقيــة مراقب 
وتخضــع  الدوريــة  باالجتماعــات 
للقوانني الدولية، عالوة على ترحيب 
الوفــد العراقي بآســتعمال اللغة 

العربية ضمن آعمال املؤمتر.
كمــا شــارك الوفــد العراقي في 
االجتمــاع االقليمي لدول آســيا و 
الدول  ترشيح  ملناقشــة  آوقيانوس 
التي ستمثل مناطق آسيا املقسمة 
الى مجاميع ثانوية لتمثيل آسيا في 
اللجنة التوجيهية الدورية املقبلة .

واوضح الوفد العراقي ان بالده تبذل 
جهــدا إقليمياً وعامليــاً في حماية 
البيولوجي  وتوازنها  وتنوعها  البيئة 
واحلفــاظ على مواردهــا الطبيعية 
رّســخت  اســتدامتها  وضمــان 
مكانتهــا العاملية البــارزة في هذا 

اجملال .
وقال الوفد العراقي ان دولة االمارات 
مت  التي  التفاهــم  مذكــرة  مبوجب 
توقيعها مع األمانة العامة التفاقية 
واستضافة  تنظيم  تولت  رامســار 
املؤمتر للفترة من 21 إلى 30 الشهر 
اجلــاري في إمارة دبــي بالتعاون بني 
الوزارة وبلدية دبي مبشــاركة 1200 
مــن ممثلي الــدول األطــراف البالغ 
عددهــا 168 دولــة، إضافــة إلــى 
املهتمني  واخلبراء  الدولية  املنظمات 

باألراضي الرطبة وقضاياها.
واضــاف الوفد العراقي انه ســيتم 
خالل املؤمتــر تنظيم وتنفيذ حمالت 
توعية فيما يتعلق باألراضي الرطبة، 
من حيث التعريــف بها وبأهميتها 
البيئية، وكيفية احلفاظ عليها قبل 

انعقاد املؤمتر بفترة ستة أشهر«.

تعد  الرطبة  األراضــي  أن  وأوضــح 
بالتنوع  الغنيــة  البيئــات  إحــدى 
البيولوجــي في دولة اإلمــارات، لذا 
حظيت بقــدر وافر مــن االهتمام، 
2021 لتؤكد  وجاءت رؤية اإلمــارات 
أهميــة احملافظــة علــى البيئــة 
الطبيعيــة الغنيــة للدولــة، من 
خالل إقــرار وتنفيذ تدابيــر وقائية 

األنظمة  هــذه  حتمي  وتنظيميــة 
البيئية الهشــة من التوسع املدني 

واألنشطة البشرية.
بيئيون  باحثون ومسؤولون  كما دعا 
في محافظة البصــرة خالل املؤمتر 
الدولية  »رامسار«  اتفاقية  لتفعيل 

لألراضي الرطبة إلى حماية مناطق 
األهوار من اجلفاف والتلوث واملشاريع 
النفطيــة، مؤكدين أن ذلك يتطلب 

جهداً دولياً.
ولفت الباحثون إلــى أن »األهم من 
كيفية  هــو  لالتفاقية  االنضمــام 

االســتفادة منها في حتســني واقع 
األهــوار«، مضيفاً أن »هــور احلويزة 
املــدرج ضمن االتفاقيــة يعاني من 
مشــكلة قلة املياه، ونأمل التوصل 
مع اجلانــب اإليراني إلــى تفاهمات 

تؤدي إلى حل هذه املشكلة«.

من جانبه، قال سكرتير جلنة انعاش 
األهوار في مجلس محافظة البصرة 
عالء البدران إن »اتفاقية رامسار من 
االتفاقيــات البيئية املهمة، والعراق 
اليهــا ألن بعــض أهواره  يحتــاج 
مهــددة باجلفاف، كمــا تعاني من 
مشــكالت ناجمة عن التلوث ومتدد 
أن  النفطيــة«، موضحاً  املشــاريع 
»أهوار العراق ليســت شأناً محلياً 
دولي  باهتمام  وامنا حتظــى  خالصاً، 
باعتبارهــا محطة عامليــة لهجرة 
الطيــور، وفيها أنواع مــن النباتات 
واحليوانات املهــددة باالنقراض، كما 
تلعــب دوراً في حتســني املناخ على 

صعيد املنطقة عموماً«.
وأشــار البدران الى أن »هور احلويزة 
الذي كان أول منطقة رطبة عراقية 
معاهدة  قائمــة  ضمن  مســجلة 
رامســار فإن اجلزء اجلنوبــي منه مت 
استبعاد مساحات منه من االتفاقية 

بسبب املشاريع النفطية« .
وبحسب معاون عميد كلية الزراعة 
د. محســن عبد احلي فإن »مشكلة 
قلة املياه هي أكثر ما يقلقنا بشأن 
»املؤمتر  أن  مبيناً  األهوار«،  مستقبل 
أن  نأمل  رامســار  باتفاقية  املتعلق 
يســهم في حث الدول املتشاطئة 
مع العــراق على اطــالق املزيد من 
األهوار،  على  لنحافظ  املياه  كميات 
ومنها هــور احلويزة الذي تشــمله 

االتفاقية«.
من جانبها، صرحت املهندسة علياء 
الهرمــودي، مديــر إدارة البيئة في 

بلدية دبي، بأن رعاية البلدية للمؤمتر 
الثالث عشر للدول األطراف ملعاهدة 
األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 
لرؤية بلدية دبي في  جاءت ترسيخاً 
بناء مدينة ســعيدة ومســتدامة، 
وتأكيــداً جلاهزية مدينــة دبي على 
على  املهم  احلدث  هذا  اســتضافة 
مســتوى الشــرق األوســط الذي 
تشــارك فيه 169 دولة، ويعقد هذا 
املؤمتر ألول مرة في دولة عربية، حيث 
كانت دبي الســباقة على مستوى 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة في 
إعــالن محمية راس اخلــور للحياة 
الفطرية أول موقع لألراضي الرطبة 
ذات األهمية العاملية رامسار في عام 
2007، ومن هنا جاء شعار هذا املؤمتر 
الثالثة عشــرة »األراضي  في دورته 
الرطبة من أجل مســتقبل حضري 
الفريد  املوقع  إلى  نسبًة  مستدام«، 
الذي حتتله محميــة راس اخلور في 
قلب مدينة دبي محاطة مبشــاريع 
معمارية مهمة كدليل على قدرتنا 
في دبــي للتعايش مــع البيئة في 
انســجام، واحلفــاظ علــى مواردنا 

الطبيعية.
وقال جوناثان بارزدو، نائب األمني العام 
اجلهود  »نقدر  »رامســار«:  التفاقية 
التي تبذلهــا حكومة دولة اإلمارات 
في احلفــاظ على البيئــة ومواردها 
الطبيعية واســتدامتها، ونســعد 
باستضافتها االجتماع الثالث عشر 
ملؤمتر األطراف في االتفاقية املعقود 

حاليا في دبي .

العراق يشارك في مؤتمر االطراف المتعاقدة التفاقية رامسار في االمارات
باحثون يؤكدون على حماية األهوار من الجفاف
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األهوار جنوبي العراق

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصحة امس االثنني عن 
الطبية اخلاصة  الطوارئ  إعداد خطة 
مبناسبة زيارة أربعينية اإلمام احلسني 

}ع{.
ونقل بيــان للوزارة تلقــت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه، عن مدير مركز 
احمد  الوزارة شــهاب  في  العمليات 
الطوارئ  »خطــة  ان  قوله،  جاســم 
تتضمــن تشــكيل غرفــة عمليات 
مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية 
اإلســناد  وتقدمي  املعلومات  لتبــادل 
وتســهيل  والصحي  الطبي  والدعم 

حركة األسعافات«.
اخلطــة  تشــمل  كمــا  وأضــاف 

»تهيئــة كافة ردهات الطــوارئ في 
باألدويــة  وتزويدهــا  املستشــفيات 
واملســتلزمات الطبية وخاصة منها 
املنقذة للحياة وزيادة السعة السريرية 
الى،  لردهات الطوارئ«. وأشار جاسم 
أن »قسم األســعاف الفوري سيقوم 
بنشــر أكثر مــن 100 عجلــة على 
طول الطرق التي يســلكها الزائرون 
بينها 60 عجلــة مرابطة على طريق 
الزائرين في جانبــي الكرخ والرصافة 
إلى كربــالء و20 داخل الطوق األمني 
ملدينة الكاظمية املقدسة و20 أخرى 
ترســل لدائرتي صحة بابــل وكربالء 
متتلكها«.  التــي  للعجــالت  إضافة 
وأوضح مديــر مركــز العمليات في 

الــدم  أن »مصــرف  الصحــة،  وزارة 
املستشفيات  كافة  بتجهيز  سيقوم 
الدم ومشتقاته وجلميع  بكميات من 
األصناف ويقوم بحمالت للتبرع بالدم 
فــي كربــالء والكاظميــة والنجف، 
وزيــادة أعداد اخلفــارات للعاملني في 
مصارف الدم«. ولفــت الى ان »مركز 
الســموم في مدينة الطب سيهيئ 
فرق ســموم متخصصة لترسل إلى 
كربالء ملواجهة حاالت التســمم في 
حال حدوثها فضال عن تشــكيل فرق 
للرقابــة الصحية توكل إليها مهمة 
متابعة األغذية واألطعمة التي تقدم 
للزائرين في املواكب ومن قبل األهالي 

في كربالء وعلى طول الطرق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيــس اجلمهورية برهم صالح 
الى بذل جهود اســتثنائية من اجل 
تقدمي اخلدمات واعادة الق العاصمة 

بغداد .
وذكر بيان رئاســي تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه امس االثنني 
ان » رئيــس اجلمهورية برهم صالح 
السالم  اســتقبل صباح في قصر 
علوش  ذكــرى  املهندســة  ببغداد 

امينة العاصمة بغداد ».
اللقاء  خــالل  واســتمع   « واضاف 

الــى العــرض الذي قدمتــه ذكرى 
علــوش عــن واقــع اخلدمــات في 
بغداد واملشــكالت العالقة ، داعيا 
الــى مضاعفــة اجلهــود واالرتقاء 
بالعاصمــة فــي اظهــار وجهها 
احلضاري، مؤكدا دعمة لكل اجلهود 
التي تســهم في حتقيــق االهداف 

املرسومة ».
كمــا اكد صالح بحســب البيان« 
اخلدمي في  الواقع  ضرورة حتســني 
العاصمة وبذل جهود استثنائية من 
اجل تقدمي اخلدمات واعادة الق بغداد 

من خالل اعداد اخلطط املستقبلية 
لالرتقاء بالواقع اخلدمي« . 

وشدد على » اهمية النهوض بواقع 
اخلدمات  افضل  وتقــدمي  العاصمة 
لسكانها واالهتمام بكل ما يسهم 
من  بغــداد  العاصمة  تطويــر  في 
جميع اجلوانب اخلدمية والثقافية« ، 
مشيرا الى ان » ذكرى علوش قدمت 
بدورهــا التهانــي للرئيــس برهم 
صالح مبناسبة تولي مهامة رسميا 
العاصمة  امانة  واكدت على حرص 

لتقدمي كل ماهو افضل لبغداد« .

الصحة تباشر خطة طوارئ لزيارة األربعين صالح يدعو امانة بغداد لبذل جهود استثنائية 
لتقديم الخدمات واعادة الق العاصمة



العراق يبحث مع الصين 
توسيع آفاق التعاون 
المشترك بين البلدين

مطار النجف يستقبل 64 
رحلة جوية بدءأ من اليوم

400 حالة اختناق جراء 
العواصف التي ضربت 

واسط

الكهرباء: االتفاق مع "جنرال 
إلكتريك" ينهي أزمة الطاقة ويوفر 

فائضا يشغل الصناعة
وغيرهــا مــن االجــراءات القضائية 

وملواجهة اي تلكأ".
لكنه افاد بان "شركة جنرال إلكتريك 
جادة في اجناز العمل، وهو ما ملســناه 
من خالل املباحثات التي اجريت معها، 
فهناك ســعي النهاء ازمــة الطاقة 

الكهربائية واسناد جهود الوزارة".
وأكمل املدرس بالقــول أن الوزارة كان 
لها جتربة ســابقة مع الشركة ذاتها 
التــي قامــت بتجهيز العــراق بـ 56 
وحدة توليدية في عقد مت ابرامه نهاية 
عام 2008، وقــد مت بناؤها في معظم 
بانتاج  محافظات العراق وتقوم حالياً 
الطاقة الكهربائية واسهمت في رفع 

القدرة االنتاجية".
من جانبه، ذكــر اخلبير القانوني حيدر 
الصوفي فــي حديث إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "احلكومــة احلالية تتمتع 
بكامل الصالحيات فــي ابرام العقود 
ومنها ما مت االتفاق عليه مع الشركة 

االميركية".
وأضــاف الصوفــي ان "القــول بــأن 
احلكومة احلالية هي لتصريف االعمال 
ومنقوصة الصالحيات ال سند له من 

الدستور".
80 من الدســتور  أن "املادة  وأوضــح 
تخــول احلكومــة صالحيــات كبيرة 
اهمهــا التفاوض وعقــد االتفاقيات 
التــي ال حتتاج إلــى موافقة مجلس 
النواب كما حصل مع شــركة جنرال 

الكتريك".
وبني الصوفي أن "من واجبات احلكومة 
فــي حــال انتهــاء أي مفاوضات مع 
شــركة تقدم خدمات إلــى البالد بان 
تبرم عقداً تضمــن فيه توفير اخلدمة 

للمواطن العراقي".

العبادي يؤكد وجوب حيادية 
األجهزة األمنية ويحّذر من خاليا 
اإلرهاب والسالح املنتشر خارج 

الدولة
وفي زيارة مماثلة الــى وزارة الدفاع قام 
بهــا العبادي امس أيضــا اكد وجوب 
احلفاظ على حيادية املؤسسة االمنية 
والعســكرية ورفض تدخــل االحزاب 
فيها، مشيرا الى ان النصر الذي حتقق 

عراقي وباياد عراقية .
وقال مكتــب العبادي فــي بيان آخر 
تلقت " الصباح اجلديد" نسخة منه، 
ان "رئيــس مجلس الــوزراء املنتهية 
واليته القائد العام للقوات املسلحة، 

حيــدر العبادي زار مقــر وزارة الدفاع، 
حيث التقى بعض القادة العسكريني، 
واشــاد مبا قدمــه االبطال فــي وزارة 

الدفاع في قهر الدواعش".
البيان،  بحســب  العبــادي  واوضــح 
ان "هدفنــا كان حترير االنســان قبل 
االرض"، مبينــا ان "العراقيني انتصروا 
وقضينــا  ومتاســكهم  بوحدتهــم 
علــى خرافة داعش" ، مشــيرا الى ان 
"االنتصــار حتقق بايــاد عراقية ونحن 
نفتخر بان العراقيــني هم من هزموا 
الدواعش والدول ساعدت العراق النها 

كانت تخشى من متدد داعش اليها".
وتابع العبادي "اننا لن نسمح لآلخرين 
بان يعودوا بنا للــوراء فقواتنا البطلة 
فخر للبلد واملواطن وجتربتها في قتال 
الدواعش تــدرس في العالم" ، مؤكدا 
"ضرورة االســتمرار بالعناية بعائالت 
الشــهداء، وباجلرحى الن تضحياتهم 
حققت االنتصار الكبير على االرهاب".

نائب كردي: 600 ألف فضائي صّوتوا 
لصالح جهة معينة في انتخابات 

برملان كردستان
، ناهيــك عن التزويــر الذي حصل من 
خالل مئــات االالف من هويات االحوال 
املدنية التي مت تزويرها ومت ضبط بعض 

الى  تقدميها  ومت  املزورة  املستمسكات 
الداخليــة للتحقيق فيها لكن  وزارة 
لالســف مت متريــر النتائــج دون انهاء 

حاالت التزوير".
وأضــاف كوجــر، أن "هنــاك اربعــة 
كيانــات سياســية لم توقــع على 
النتائــج النهائيــة لعــدم قناعتها 
بها ولشــعورها الواضح بوجود تزوير 
وتالعب فيها"، الفتا الى أن "املشــهد 
العام كان يشير الى ان النتائج كانت 
محسومة مسبقا للحزبني احلاكمني 
باالقليم من خــالل ارضية مت تهيئتها 

بوقت سابق".

العيسى يحيل ملف إهمال مواقع
التلوث اإلشعاعي في البصرة الى 

النزاهة
، الفتا الى أن "مؤشرات اإلهمال على 
باحالة  املاضية كفيل  السنوات  مدى 

املتورطني بالتأخير الى القضاء.
ونقلــت الــوزارة، تاكيــد العيســى 
املعاجلة  بخطــوات  "املضــي  علــى 
اخلاصة باخمللفات املشــعة باشــراف 
اخلبــراء اخملتصني مــن وزارة التعليم 
العالي والعلــوم والتكنولوجيا الذين 
يســتعدون إلعــالن تطهيــر املواقع 

املشعة بشكل كامل".

علــى صعيد متصــل أعلنــت وزارة 
التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا 
امــس االثنني، عن معاجلــة مخلفات 
مشــعة "خطيــرة" موزعــة علــى 
منطقتــني فــي محافظة ميســان 

بكلفة لم تتجاوز 25 مليون دينار،
إنه "التزاما بســياقات  الوزارة  وقالت 
الواجــب الوطني وعمــال باإلجراءات 
واآلليــات العلمية متكن خبــراء وزارة 
التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا 
من معاجلة مخلفات مشــعة خطرة 
اســتوطنت في عدد من محافظاتنا 
اجلنوبية على مــدى أكثر من عقدين 

ونصف جراء حرب اخلليج الثانية".
"اخلبــراء  أنــه  الــوزارة،  وأوضحــت 
العراقيني جنحوا في معاجلة 49 نقطة 
موزعة  في محافظة ميسان  مشعة 
علــى منطقتني وبكلفــة لم تتجاوز 
25 مليون دينار وبأيادٍ وخبرات عراقية، 
فيما سيشرع فريق مختص األسبوع 
املقبل مبعاجلة النقاط املشخصة في 
محافظة البصرة حرصا على معاجلة 
اخمللفات واملكامن املشعة وإزالة جميع 

امللوثات االشعاعية في العراق".

"نيويورك تاميز" تنشر مقاالً باللغة 
العربية يهاجم ترامب وبن سلمان

ســتر  األمريكيون  الرؤســاء  اعتــاد 
فسادهم وانحراف سلوكهم من حني 
آلخر، إال أن الرئيــس ترامب ذهب إلى 
أبعد من ذلك، فهو يستخدم حكومة 
الواليات املتحدة للتستر على همجية 

مستبد أجنبي”.
وقال كريستوف: “رمبا ال ينبغي كتابة 
مقاالت رأي في حالة غضب، إال أن هذه 
الفظاعــة مثيرة للغضب واحلزن على 
حد ســواء: إن صحــت التقارير، فقد 
حدث مــا حدث جزئيا ألن مســؤولني 
أمريكيني—وآخريــن كثيرين في غمرة 
إقبالهــم علــى بن ســلمان—مّكنوا 
حاكما متهورا و ساعدوه في الوصول 
للســلطة واالنفــراد بهــا، وجعلوه 
يعتقد أنه قد ينجو بأية فعلة كانت. 
وقد اتخذ ترامب و كوشــنر محمد بن 
سلمان حليفا منذ وقت مبكر، حيث 
األبيض  البيــت  في  للعشــاء  دعياه 
ودعماه في الوصول إلى سدة احلكم”.

وبالنســبة للتدخل الســعودية في 
اليمن، تابع “هاجم محمد بن سلمان 
مســببا ما اعتبرته األمم املتحدة أكبر 
أزمة إنســانية فــي العالم، وقصف 
أطفــال املدارس وتــرك ثمانية ماليني 
تكن  اجملاعة—ولم  حافــة  علــى  ميني 
هنــاك أية عواقب ألفعالــه. أثار أزمة 

مع قطر، ولــم تكن هناك أية عواقب. 
خطــف رئيس وزراء لبنــان، ولم تكن 
هناك أية عواقب. سجن مدافعات عن 
حقوق النساء وابتزَّ رجال األعمال، ولم 

تكن هناك أية عواقب”.
وتســاءل: “إذا اســتطاع محمــد بن 
ســلمان فعــل كل هذا وظــل يلقى 
أمريكا،  والتوقير فــي  االستحســان 
فال عجب أن يعتقد أن باســتطاعته 
النجاة بتقطيع أوصال صحافي مثير 
للمشــاكل. وإذا لم يواجه أية عواقب 
جادة هذه املرة أيضا، بعد أن صار يلقب 
“أبا منشــار”، فما الذي سيفعله بعد 

اليوم؟”.
أننا  “احلقيقة  بالقول:  واختتم حديثه 
السلوك  إساءة  السعوديني من  مكنَّا 
لعقود، وشمل ذلك التعليم املتطرف 
ومتويــل اإلرهــاب الذين ســاهما في 
هجمات احلادي عشــر من ســبتمبر/
أيلــول. وقفنــا نتفرج بينمــا زرعت 
الســعودية املدارس الدينية املتطرفة 
في أماكن مثل غرب أفريقيا وباكستان 
وإندونيســيا، مزعزعة بشدة استقرار 
مناطــق فقيرة فــي العالم. حققت 
السعودية تقدما في بعض اجملاالت، مبا 
فيها متويل اإلرهاب، إال أنها تظل بلدا 

مستبدا و متعصبا وكارها للنساء”.

تتمات ص1

الملف األمني

متابعة الصباح الجديد:

املتحدة  الواليــات  حكومــة  وافقت 
على شــراكة مع منظمة إنســانية 
كاثوليكيــة رائدة بهدف مســاعدة 
اإلدارة على تسهيل وصول املساعدات 
األكثر احتياجــاً الى األقليات الدينية 

املضطهدة في الشرق األوسط.
للتنمية  األميركية  الوكالة  ووافقت 
الدوليــة علــى مذكــرة تفاهم مع 
األخويــة  الكاثوليكيــة  املنظمــة 
كولومبــوس".  "فرســان  الرائــدة 
والهدف مــن االتفاق هو لتســهيل 
في  اجملتمعات  ملســاعدة  الشراكات 
الشرق األوسط على التعافي من آثار 
وربط  واإلضطهاد،  اجلماعيــة  اإلبادة 
الوكالــة مع األوســاط احمللية وقادة 
اجملتمع احمللي للمســاعدة في إيصال 
اجملتمعات  الى  بســرعة  االحتياجات 

املسيحية املضطهدة.
سيســاعد  االتفاقيــة،  ومبوجــب 
الفرسان الوكالة األميركية للتنمية 
املعلومات وحتديد  تبادل  الدولية على 
املشــاريع واملســتفيدين مــن هذه 

املساعدات.
كولومبوس  فرســان  منظمة  كانت 
إحدى أكثر اجملموعات النِشــطة في 
الواليات املتحدة وتعمل لدعم جهود 
املســيحية  للمجتمعات  اإلنعــاش 
احملاصرة في سهل نينوى والتي دمرها 
للفترة  املنطقة  على  داعش  سيطرة 
من عــام 2014 الى عــام 2017. وقد 
 20 خصص الفرســان بالفعل مبلغ 
مليون دوالر منذ عــام 2014 إلنعاش 
املنطقــة واجلهــود اإلنســانية في 

العراق.
وتأتــي االتفاقيــة في الوقــت الذي 
تســتمر فيــه احلكومــة االميركية 
علــى مواجهــة االنتقادات وســط 
مزاعــم بــأن الواليات املتحــدة لم 
العون للمجتمع املسيحي في  تُقدم 
العراق. وعلى الرغــم من أن الوكالة 
الدوليــة قد  للتنميــة  االميركيــة 
خصصت أكثر مــن 200 مليون دوالر 
والنِشطة  لها  اخمُلطط  للمســاعدة 
لدعم اإلنتعاش في شــمالي العراق، 
فقــد ادعى مؤخراً رئيس الكنيســة 
الكلدانيــة في العراق بــأن الواليات 
املتحدة لم تفعل شــيئاً ملســاعدة 

املسيحيني في الشرق األوسط.
للتنمية  االميركيــة  الوكالــة  رّدت 
الدوليــة بنفي أية فكــرة مفادها أن 
الوكالة لــم تُقدم العــون لألقليات 

الدينية في العراق. وفي بيان صحفي 
تســتخدم  أن  ميكن  بأنهــا  اعترفت 
خبرتهم  ألن  كولومبــوس  فرســان 
العميقة في تعزيــز احلوار بني األديان 
توفــر لهــم الوصول والصــوت الى 
اجملتمعــات التــي غالباً مــا تتعدى 
قــدرات الوكالــة. وجــاء فــي بيان 
أهمية  في  املبالغة  "الميكن  الوكالة: 
به عند مســاعدة  املوثــوق  الصوت 
الناجني من اإلبادة اجلماعية". وسوف 
التفاهــم للوكالة  تســمح مذكرة 
وفرســان كولومبوس االستفادة من 
ُمقابل  االميركيــة  احلكومــة  متويل 
مساهمات احملسنني األميركيني وذلك 
في رد منســق على اإلبادة اجلماعية 
الوكالة  تعمل  واإلضطهاد. وســوف 
وفرســان كولومبوس معــاً لتحديد 
ومســاعدتهم  احملتاجني  الســكان 
املتنفذين  مــع  اجتماعــات  وعقــد 
التعددية والتعاون في  احملليني وتعزيز 
اجلهود املبذولة ملنع الفظائع الرهيبة 

في املستقبل.
وفــي يوم الثالثــاء أعلنــت الوكالة 
أنها  الدولية  للتنميــة  االميركيــة 
منذ  إجمالي مســاعداتها  ضاعفت 
شــهر متوز الى أكثر مــن 239 مليون 

دوالر لدعم األقليات العرقية والدينية 
املضطهدة في العراق.

ومنــذ أن أعلن نائــب الرئيس مايك 
بنس عن إنشــاء مبادرة االســتجابة 
على اإلبــادة اجلماعيــة واإلضطهاد 
الوكالة  املاضي، قامت  في شهر متوز 
بتوسيع عدد الشــركاء الذين تعمل 
معهم ملساعدة مجتمعات األقليات 
وتعمل  العــراق.  فــي  املضطهــدة 
الوكالة حالياً مع 36 منظمة محلية 
و 11 منظمــة دينيــة و 27 منظمة 

دولية في العراق.
األميريكية  الوكالــة  مديــر  وقــال 
للتنمية الدولية مارك كرين، في بيان 
التقدم ليس بكمية  "إن مقياس  له: 
الدوالرات بــل باحلياة واجملتمعات التي 
ســاعدنا في إحيائها واســتعادتها 
وفي التقدم امللموس على األرض في 
ســهول نينوى بالعراق. وأحد األمثلة 
هو ما حدث في بلدة بعشيقة حيث 
تُقدمها  التــي  املســاعدات  عِملت 
الوكالــة علــى إصالح املنــازل التي 
دمرتها احلرب وقدمت السلع املنزلية 
من  العائالت  لتمكــني  األساســية 

العودة".
إضافة الى ذلك، قال كرين إن الوكالة 

األميركية للتنمية الدولية قد مّولت 
إعادة تأهيــل اآلبار التــي توفر املياه 
النظيفة ألكثر من 12 ألف ســاكن، 
وقــد ســاعدت في إصــالح احملوالت 
ومتويل  األخرى،  الكهربائية  والهياكل 
الوحدات الطبية املتنقلة وســاعدت 
في حتســني األمن والســالمة حول 

املدارس وغيرها من األماكن العامة.
بأن الوكالة تســاعد  وأضاف أيضــاً 
املســتقبل في  بناء  العائالت علــى 
بعشــيقة من خالل توفيــر املعدات 
املطلوبــة  التعليميــة  والوســائل 
 21 في  تعليمهم  ملواصلــة  للطلبة 
مدرسة في البلدة. كما أنها تساعد 
الســكان على اســتعادة الثقة من 
املناســبات إلحياء ذكرى  خالل متويل 
معاناة اجملتمــع االيزيدي، ودعم احلوار 
بني األشــخاص مــن شــتى األديان. 
ومن خالل الشــراكة اجلديدة واملوارد 
على  الوكالة  ستســتمر  املتواصلة، 
دعــم أولئــك الذين يعملــون على 
اســتحداث عــراق ســلمي ومتنوع 

ومزدهر.
املوجهــة  االنتقــادات  علــى  ورداً 
إلســتجابة احلكومة األميريكية في 
العــراق، قــال املتحدث عن فرســان 

كولومبوس، جو كولني، قال إن مفتاح 
احلل هو النظر فــي كيفية مواجهة 

التحديات.
قــال كولني فــي بيان مشــترك مع 
صحيفــة كريســتيان بوســت، في 
هذه احلالة من الواضــح أن  الوكالة 
الدوليــة  للتنميــة  األميريكيــة 
قــد قدمــت الدعــم بشــكل جاد 
التي استهدفها داعش  للمجتمعات 
باإلبــادة اجلماعية. لقــد أوفدت ممثالً 
خاصاً مؤهالً تأهيالً عالياً الى املنطقة 
اجملتمعات  هذه  مســاعدة  لتسهيل 
املنجز  العمــل  امتــام  والتأكــد من 
بأموال الواليات املتحدة بشكل جيد. 
متويالً  الوكالة  قدمت  كذلك  وأضاف، 
أو ُمِعدات لعدد من املشاريع مباشرة 
الــى اجملتمعــات املتأثرة، كمــا أنها 
قدمت مبالغ طائلــة من املال إلعادة 
بنــاء البنية التحتيــة في محافظة 

نينوى.
واملمثل اخلاص الذي أشار اليه كولني 
هو ماكس برميوراك الــذي مت تعيينه 
مؤخراً فــي القنصليــة األميريكية 

العامة في أربيل.
وأضــاف كولني بــأن كرين قــد قام 
بجوالت على نطاق واسع لبناء عالقات 

مع الرؤساء الدينيني لتسهيل الدعم 
إن  وقال،  املضطهــدة.  للمجتمعات 
واحد  تعبيــر  التفاهم هي  مذكــرة 
عن الطريقة التي جتــد بها الوكالة 
ُســبالً  الدولية  للتنمية  األميريكية 

ابداعية للوصول الى هذه اجملتمعات.
ووفقاً لكولني، بدأت الوكالة وفرسان 
كولومبــوس بالفعــل فــي متويل 3 
مشاريع. وتشمل هذه املشاريع: توفير 
خدمات نفسية واجتماعية للنازحني 
االيزيديــني في دهوك، وإعــادة تأهيل 
املقابر التي دنسها داعش في سهول 
نينوى، وإنشــاء مركز حلقوق املُلكية 
ملســاعدة املســيحيني وااليزيديــني 
على البــدء في العمليــة القانونية 
ليتمكنوا مــن احلِفاظ على منازلهم 

وأراضيهم.
ووضح كولني أنه مت تصميم املشاريع 
الثالثة بالتعاون بني الفرسان والوكالة 
حيث بلغــت تكاليفها أكثر من 700 
ألــف دوالر. وكجــزء مــن االتفاقية، 
والفرســان على  الوكالة  ســتعمل 
تشكيل شبكة من الرؤساء الدينيني 
في املنطقة لتقدمي املســاعدة لهم 
التوطني  وإعــادة  التنمية  مجال  في 

جملتمعاتهم.
إننا نعمــل على تعريف  قال كولني، 
الدولية  للتنمية  األميريكية  الوكالة 
على هؤالء الرؤساء ورؤساء املنظمات 
والواليات  العــراق  غير احلكومية في 
املتحدة. وأضاف، نتوقع املزيد من هذا 

العمل في املستقبل.
الكاردينال ســاكو  والتقى كرين مع 
فــي وقت ســابق من هذا االســبوع 
فــي محاولــة لتوضيح ومناقشــة 

اهتمامات وقلق الكاردينال.
األخبــار  لشــبكة  كريــن  وقــال 
الكاثوليكيــة العامليــة، أعتقد أننا 
عقدنــا اجتماعــاً عظيمــاً وجزء مما 
فعلناه هــو إطــالع الكاردينال على 
العمل العظيم الــذي قمنا به منذ 
شــهور وفي األيام األخيرة. وفي هذا 
االســبوع أعلنا عن 178 مليون دوالر 
التي تذهب  من املساعدات اإلضافية 
املستفيدة،  اجملتمعات  الى  مباشــرة 
فرســان  مع  الشــراكات  وتوســيع 
كولومبــوس ومالتيزر انترناشــينال 
وكاريتاس العــراق. وأضاف كان لدينا 
الكثير من األخبار السارة جللب انتباه 
الكاردينال، وأعتقد أنه كان ســعيداً 

جداً.
بوســت–  كريســتيان  املصــدر/ 
صموئيل ســميث/ عنــكاوا كوم– 

ترجمة رشوان عصام الدقاق/

كانت منظمة فرسان 
كولومبوس إحدى أكثر 
المجموعات النشِطة في 
الواليات المتحدة وتعمل 
لدعم جهود اإلنعاش 
للمجتمعات المسيحية 
المحاصرة في سهل نينوى 
والتي دمرها سيطرة داعش 
على المنطقة للفترة من 
عام 2014 الى عام 2017. 
وقد خصص الفرسان 
بالفعل مبلغ 20 مليون دوالر 
منذ عام 2014 إلنعاش 
المنطقة والجهود اإلنسانية 
في العراق

منذ تموز الماضي

واشنطن تقدم 239 مليون دوالر لدعم األقليات 
العرقية والدينية المضطهدة في العراق

بغداد – حترير مختطفة 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد 
امس األثنني، حترير مختطفة في منطقة 
األعظمية وإلقــاء القبض على اخلاطفني 

وتسليمهم الى اجلهات اخملتصة".
وقال املصدر "كمــا ألقت القوات االمنية 
القبــض على ســبعة متهمــني اخرين 
بجرائم مختلفة، حيــث مت القاء القبض 
على متهم في منطقة ســوق احملمودية 
وفــق املادة }446/ســرقة{ ومتهم اخر في 
منطقة احلريــة /الدولعي بتهمة اخلطف، 
ومتهــم ثالــث ضمن منطقــة ام الكبر 
}432/تهديد{  املــادة  وفق  علــى  والغزالن 
فيما ألقي القبض على متهم رابع ضمن 

منطقة العكيلي شرقي بغداد".

ديالى – اقتحام مسلح 
افــاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
ديالى امس االثنني ان مسلحني مجهولني 
اقدمــوا على اقتحام منــزل قتل من فيه 

شرقي احملافظة .
وذكــر املصــدر ان" مســلحني مجهولي 
الهوية اقدموا على اقتحام منزل في حي 
التجنيد بناحية جلوالء شــمال شــرقي 
ديالــى، وقتلوا صاحبــه وزوجته وإبنتهما 
رميا بالرصاص" ، مشــيرا الى ان" القوات 
األمنيــة فتحت حتقيقا باحلادث بعد ان الذ 

املسلحون بالفرار الى جهة مجهولة" 

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة 
كركوك امس االثنني عن اعتقال "ارهابي" 

في قضاء احلويجة جنوبي احملافظة 

وقال املصدر إن "الشــرطة االحتادية القت 
القبض على اإلرهابــي املكنى أبو طلحة 
والذي يشغل منصب أمر مفرزة في قضاء 
احلويجة واملطلوب على وفق املاده ¼ ارهاب 

ضمن قاطع الفرقة السادسة .

بابل – اعتقال متهمني 
اللواء  الداخلية،  وزارة  الناطق باسم  اعلن 
ســعد معن امس االثنــني، القاء القبض 
على متهمني يتاجران بالعملة املزيفة في 

محافظة بابل.
ان "مفارز اســتخبارات  اللواء معن  وذكر 
اجلرمية املنظمة في بابــل العاملة ضمن 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
فــي وزارة الداخلية، القــت القبض على 
متهمــني اثنني يتاجــران بالعملة املزيفة 
في محافظة بابل" ، مضيفا انه "مت ضبط 

مبلغ من العملة العراقية فئة خمســة 
آالف و25 الف مزيفة".

صالح الدين – انتشار امني 
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة 
صــالح الديــن امــس االثنني عن نشــر 
لتأمني احلماية  ثابتة  سيطرات ومرابطات 

في قضاء طوزخورماتو شرقي احملافظة .
وذكــر املصدر انــه" جهود أمنيــة كبيرة 
يبذلها لواء املشــاة 52 في توفير احلماية 
لقضــاء طوزخرماتــوا مــن خالل نشــر 
املرابطات الثابتة والســيطرات فضالً عن 
تأمني احلماية لألســواق واحملــال التجارية 
اللواء  إن  باملتبضعني، ويذكــر  املكتظــة 
يعمل ضمن قاطع فرقة املشاة اخلامسة" 
، مضيفا ان" التنسيق العالي بني اجليش 

العراقي واألجهــزة األمنية والدوائر احمللية 
في مدينة طوزخرماتوا اســهم بشــكل 
كبير في احلفاظ على املكتسبات األمنية 
للمدينة السيما الســيطرة على اجلرمية 

املنظمة".

االنبار – تفجير عبوات 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبــار امــس االثنني ان القــوات األمنية 
متكنــت من تفجير 75 عبوة ناســفة في 

منطقة املطاري شرقي احملافظة .
وذكــر املصــدر ان " القــوات األمنية في 
قيادة عمليات شــرق االنبار وخالل تطهير 
منطقة املطاري فجرت 75 عبوة ناســفة، 
كما متكنت من رفع 5 عبوات ناسفة خالل 
التابعة  العلمية  األقســام  بناية  تطهير 
للمعهد التقني االنبار / الفلوجة" ، فيما 

عثرت قوة مشــتركة ضمن القيادة على 
6 عبوات ناسفة و3 مســاطر تفجير في 

منطقة الكبشمات، وقد مت معاجلتها".

كربالء  - تفجير مسيطر 
كشــف مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة كربالء امس االثنني، عن اتالفها 
مخلفــات حربيــة متنوعة فــي تفجير 

مسيطر عليه غربي املدينة.
وقال املصدر انه "مت اتالف مخلفات حربية 
متنوعة في تفجير مســيطر عليه عمق 
املناطق الصحراوية اخلالية من الســكان 
متاماً غربــي املدينة"، مضيفــا ان "مفارز 
شــرطة مختصــة من خبــراء مكافحة 
املتفجرات نفذت تفجيراً مســيطر عليه 
خمللفات حربية كانت في مخازن القســم 

لفترة طويلة جدا".

نينوى – تفجير عبوات 
اكــد مصدر امني في شــرطة محافظة 
نينــوة امس االثنــني ان القــوات األمنية 
110 عبــوات ناســفة وحزامني  فجــرت 

ناسفني في مناطق نينوى.
وقــال ان" مفــارز املعاجلة ضمــن قيادة 
عمليات نينوى تتمكن من اتالف 95 عبوة 
ناسفة شمالي سايلو الوائلية، كما نفذت 
قوة أخرى واجب تفتيــش في منطقة أم 
حميرة، وعثرت على عبوة ناسفة محلية 
الصنع، مت تفجيرها موقعيا" ، مضيفا في 
غضون ذلك شــرعت قوة أمنية مشتركة 
ضمــن القيــادة ذاتها بعمليــة تفتيش 
منطقة أم حويــر وتطهيرها من العبوات 
العثور  العملية عن  الناسفة، وأســفرت 
على 14 عبوة ناسفة محلية الصنع، وقد 

مت معاجلتها موقعيا". 

تحرير مختطفة في االعظمية واعتقال الخاطفين غربي بغداد * نشر سيطرات لتأمين الحماية بطوزخورماتو 
تفجير 75 عبوة ناسفة في منطقة المطاري شرقي االنبار * تفجير 110 عبوات وحزامين ناسفين في نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، خالل لقائه 
سفير جمهورية الصني الشعبية فوق العادة 
لدى العراق تشن ويتشنغ، اليوم االثنني، ضرورة 

توسيع افاق التعاون املشترك بني البلدين.
وذكــرت رئاســة اجلمهورية في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منــه، ان "رئيس 
اجلمهوريــة برهم صالح اســتقبل ظهر يوم 
امس االثنني سفير جمهورية الصني الشعبية 
فوق العادة لدى العراق تشــن ويتشــنغ، وفي 
مســتهل اللقاء هنأ السفير ويتشنغ الرئيس 
برهم صالح بتوليه منصب رئيس اجلمهورية، 
ناقال حتيات الرئيس الصيني شــي جني بينغ، 

وأمنياته بالتوفيق في اداء مهامه".
وأكد صالــح على "عمق العالقــات الثنائية 
وتفعيــل االتفاقــات املشــتركة بينهمــا"، 
مشــددا على "ضرورة توســيع آفاق التعاون 
املشترك بينها في اجملاالت الصناعية والزراعية 
والتجارية مبا يخدم مصالح شــعبي البلدين 

الصديقني".

النجف ـ الصباح الجديد:
يســتقبل مطار النجف الدولــي 64 رحلة 
جوية قابلة للزيادة بدءأ من اليوم الثالثاء مع 
اقتراب الزيارة االربعينية لالمام احلسني )ع( .

وذكــر املكتب االعالمي للمطــار ان " مطار 
النجف الدولي سيســتقبل بــدءا من يوم 
اليوم الثالثاء 64 رحلة جويــة قابلة للزيادة 

مع اقتراب يوم الزيارة االربعينية ".
يشــار الى ان جموع الــزوار العرب واالجانب 
بــدأت بالتوافد بشــكل متزايــد الداء زيارة 
االربعني بالتزامن مع املسيرة املليونية صوب 

كربالء .

واسط ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر في دائرة صحة محافظة واســط 
امس االثنني، بــأن الدائرة ســجلت 400 حالة 
اختناق جراء العواصف التــي ضربت احملافظة 

امس االول .
وقال املصدر ان "مستشــفيات صحة واسط 
سجلت 400 حالة اختناق جراء العواصف التي 
ضربــت احملافظة ليلة امــس االول ، مضيفا ان 
"العاصفة تســببت ايضا باحلــاق اضرار مادية 

كبيرة في الشوارع العامة واحملال التجارية".

مسيحيون عراقيون في املوصل
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بغداد - الصباح الجديد:

احلماية  دائــرة  عام  مدير  بحثت 
وزارة  فــي  للمرأة  االجتماعيــة 
العمل الدكتورة عطور حســن 
صندوق  مستشارة  مع  املوسوي 
األمم املتحدة للســكان ووفد من 
مفوضية حقوق االنسان خريطة 
العنف  مبلف  اخلاصــة  اخلدمات 

القائم على النوع االجتماعي. 
واســتعرضت املديرالعام برامج 
دائرة  املقدمة مــن خالل  الوزارة 
حمايــة املــرأة ومنهــا برنامج 
املتمثل  االقتصــادي  التمكــن 
باإلعانة االجتماعية الشــهرية 
اجملانيــة  الصحيــة  والرعايــة 
للمرأة  الداعم  الدخل  ومشاريع 
االقتصادي  التمكــن  ان  كمــا 
ســيفعل دورالنساء في اجملتمع 
ويعزز مــن التنمية البشــرية ، 
وكذلــك موضــوع العنف الذي 

تتعرض له املرأة فاقدة املعيل .
واوضحت املدير العام ان موضوع 
املــالذ االمن الذي قامــت الوزارة 
املنصــرم  اذار  فــي  بافتتاحــه 
بالتعاون مع صندوق االمم املتحدة 
مجلس  من  يتطلب  للســكان، 
مكافحة  قانــون  اقــرار  النواب 
العنف األسري من اجل استقبال 
للعنف  تعرضن  الالتي  النســاء 

األسري. 
هــذا ومتــت خــالل االجتمــاع 
مناقشــة مشــكالت العمــل 
اجلديــد  الشــمول  ومعوقــات 
للنســاء فاقدات املعيــل وقلة 
التخصيصات املالية على الرغم 
من ازدياد اعداد االرامل واليتامى 
وانتشــار حــاالت الطــالق في 
الدائرة  بدعم  اجملتمع، مطالبــة 
من خالل مخاطبــة وزارة املالية 
االســتجابة ملطالب  اجــل  من 
التخصيصات  بزيــادة  الــوزارة 

املالية. 
واوضحت املديــر العام ان برامج 

الدائــرة تتم احيانا بالتنســيق 
كاللجنة  الدولية  املنظمات  مع 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
ومنظمات اجملتمع املدني الفاعلة 
في اجملال االنســاني ومنها توزيع 
املســاعدات في مواسم األعياد 
الترفيهية  والسفرات  والدراسة 
لليتامى التي تتم بالتنسيق مع 
امانــة بغداد وبعــض املتنزهات 
األخــرى وكذلك تكــرمي الطلبة 
واملتفوقــن حلثهم  الناجحــن 
وتشــجيعهم على االســتمرار 
بالدراسة ورفع املستوى العلمي 

لهم. 
من جهة أخرى شاركت املوسوي 
في اجتماع موسع حضره عدد من 

)الصحة  والدوائر  الوزارات  ممثلي 
والهجرة  والدفــاع  والداخليــة 
ودائرة  الوطني  واملهجرين واألمن 
اهم  ملناقشــة  املــرأة(  متكــن 
اسباب العنف ضد املرأة وعالقة 
بالتمكن  االقتصــادي  التمكن 
التمكــن  ان  اذ  االجتماعيــة 
االقتصادي يحد كثيرا من تعرض 
املرأة للعنف بأنواعه مبا في ذلك 
العنف اجلنســي، مشــيرة الى 
اجراءات الوزارة االستثنائية التي 
قامت بها طيلــة االحداث التي 
مربها بلدنا خالل مدة ســيطرة 
عصابــات داعــش االرهابية من 
للمحافظات  بديلة  مقرات  فتح 
التي كانت حتت ســيطرة داعش 

النازحات  مع  امليداني  والتواصل 
في مخيمــات النــزوح وقرارات 
للناجيات  االستثنائية  الشمول 
االيزيديات والشبك واملسيحيات 
والنساء في ناحية العلم بصالح 

الدين. 
على صعيد اخر بحثت هيئــــة 
الطفولة مــع منظمة  رعايــة 
للطفولـــــة  املتحــدة  االمم 
)اليونيســيف( ســبل وآليــات 
التعاون املشــترك بــن اجلانبن 
وخصوصــا مــا يتعلــق بدعم 
عمل جلنة اصدار هويات االحوال 

املدنية لليتامى واملشردين. 
رعاية  هيئة  مكتب  مدير  وقالت 
الطفولة رئيس هيئة رعاية ذوي 

االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة 
د. عبيــر مهــدي اجللبــي خالل 
ان  املنظمة  بوفــد  اجتماعهــا 
رعاية  هيئة  رئيــس  العمل  وزير 
الطفولة املهندس محمد شياع 
يتابع باستمرار ويولي  السوداني 
عمل جلنة اصدار الهويات املدنية 
اهتماما  واملشــردين  لليتامــى 
كبيــرا ، وان عمــل اللجنة آخذ 
بالتوســع مــن خــالل التعاون 
املدني،  اجملتمــع  منظمــات  مع 
للوصول الى املناطق التي توجد 
الذين  فيها اعداد مــن االطفال 
الميتلكون هويات االحوال املدنية. 
يشار الى ان اللجنة التي شكلتها 
هيئة رعاية الطفولة التي تضم 

)االمانة  في عضويتها ممثلن عن 
العامــة جمللــس الــوزراء، ووزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية، 
ووزارة العــدل،  ومجلس القضاء 
محافظــة  ومجلــس  االعلــى، 
بغــداد، ووزارة الداخليــة، ووزارة 
الصحة ( جنحت في اســتصدار 
العديد من هويات االحوال املدنية 
لليتامى املوجودين في دور الدولة 
املدة  خالل  واملشــردين  وخارجها 
املاضيــة، وتعمل على تســهيل 
على  االطفــال  جميــع  حصول 
التي  الرســمية  املستمسكات 
متكنهم مــن التمتع بحقوقهم 
في الصحة والتعليم وغيرها من 

اخلدمات. 

العمل تبحث خريطة الخدمات الخاصة 
بملف العنف القائم على النوع االجتماعي 

تسعى الى تنفيذ برامج الدعم المقدم من المنظمات الدولية والمحلية 

أن المالذ األمن الذي 
افتتحته وزارة العمل 
بالتعاون مع صندوق 

األمم المتحدة 
للسكان، يتطلب من 
مجلس النواب اقرار 

قانون لمكافحة 
العنف األسري من 

أجل إستقبال النساء 
الالتي تعرضن له
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»الشعبية« تقدم 
خدماتها لـ 9983 
مراجعا في ميسان 

إكساء وتطوير 
الشريط الخدمي 

المحاذي لطريق المطار

محاضرة عن بناء مقياس 
التدهور الكيميائي في 
التربة بجامعة الكرخ 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة العيادات الطبية الشــعبية عن 
وصول عدد املراجعــن لعياداتها في محافظة 
ميسان خالل شــهر أيلول 9983 مراجعا سواء 
أمراض مزمنة أو عامة أو جلان فحص السياقة 
وحيــازة الســالح إضافة إلى عيــادات التأمن 

الصحي .
وذكر مديــر عام الدائرة الدكتور شــاكر احمد 
احلاج ان العيادات الطبية الشعبية في ميسان 
اســتقبلت 9983 مراجعــا في أيلــول وتضم 
احملافظة )12( عيادة شــعبية و)9( عيادات تأمن 
صحي وجلان فحص الســياقة والتعين وحيازة 

وحمل السالح.
وأضاف أن مراجعي األمراض املزمنة كان 2809 
وأمــراض عامــة 2311 وجلنة الســياقة 1500 
مراجع وحيازة وحمل الســالح 330 فيما وصل 
عــدد مراجعي عيادات التأمــن الصحي 3333 
مريضا 300 منهم أمراض عامة و3033 مزمنة 
، مؤكدا هــدف الدائرة تقــدمي أفضل اخلدمات 
للمراجعن مــن خالل خطة وضعت في الوقت 
احلالــي وخاصة توفيــر األدويــة الن العيادات 
الطبية الشــعبية تخدم شريحة واسعة من 
املراجعن واغلبهم مصابن بأمراض مزمنة مما 
يستلزم أخذهم العالج بشكل مستمر وبأجور 

مناسبة .

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل امانــة بغداد بالتعــاون مع مالكات 
دائرة بلدية االرشــيد  اعمال إكساء وتطوير 

الشريط اخلدمي احملاذي لطريق املطار   .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » قســم 
الطــرق بالدائرة البلدية قــام بأعمال تأهيل 
الشــارع اخلدمي لطريق املطــار ضمن احمللة 
)887(  بطول )300( متــر وعرض )10.5( امتار 
بإستعمال كمية اسفلت بلغت ))928( طناً .

واضافت ان » العمل تضمن صيانة شــاملة 
للقالب اجلانبــي املتضرر بطــول )500( متر  
مع انشاء مشــبكات لتصريف مياه االمطار 
وتعليــة املنهوالت الرئيســة ضمــن احمللة 
نفســها فضال عن انشــاء حاضنات لـ)10( 
حاويات جلمع النفايات وطالء واكساء اكتاف 

الزقاق احملاذي لسياج طريق املطار ».

بغداد - الصباح الجديد: 
نظمت كلية التحســس النائي واجليوفيزياء 
في جامعة الكــرخ للعلــوم، محاضرة عن 
التدهور  لتصنيــف  بناء مقياس هندســي 
الكيميائــي فــي التربة باســتعمال بيانات 
من  عــدد  النائــي، مبشــاركة  التحســس 

التدريسين واخملتصن.
وتضمنــت احملاضــرة التي قدمهــا الدكتور 
أوراس محي الدين طه، حتديد 30 موقعاً ممثالً 
ملنطقة الدراسة، حيث اخذت مناذج التربة من 
جميع املواقع اخملتارة ولعمق 30 ســم لغرض 
اجراء تقدير بعض صفات التربة الرئيسة، مع 
مراعاة حتقيق حالة التشبيك ألبعاد منطقة 
GPS بنظام  الدراســة، وباســتعمال جهاز 

.UTM احداثي
وتهــدف احملاضرة إلى بناء مقياس هندســي 
التربة  فــي  الكيميائي  التدهــور  لتصنيف 
احلســابي  الوســط  مبدأ  علــى  اعتمــاداً 
والصودية  التملــح  ملؤشــرات  الهندســي 
املســؤولة عن تدهور ترب منطقة الدراسة 
ضمن ناحية الشوملي في اجلزء اجلنوبي من 

محافظة بابل وسط العراق. 
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جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنــت أمانة بغداد عن اســتنفار 
البشرية،  ومالكاتها  آلياتها  جميع 
تشــغيل محطاتها  أكــدت  فيما 
بطاقتها القصــوى لتصريف مياه 
التي هطلــت على مدينة  األمطار 

بغداد .
واالعالم  العالقــات  مديرية  وذكرت 
بجانبي  الـ14  البلديــة  »الدوائر  إن 
مجاري  ودائــرة  والرصافة  الكــرخ 
آلياتها  جميــع  اســتنفرت  بغداد 
البشرية«،  ومالكاتها  التخصصية 
امليداني للمالك  مؤكدة »التواجــد 
املتقدم فــي أمانة بغــداد ملتابعة 
عمــل محطــات تصريــف ميــاه 
الرئيسة  الصحي  والصرف  األمطار 
والفرعية بشكل آني عبر الشبكات 
واخلطــوط الناقلــة إلــى القنوات 

اخملصصة لها«.

وأضافت، أن »جميع محطات اجملاري 
مت تشــغيلها للعمــل بطاقاتهــا 
القصوى، فضالً عن التنســيق مع 
وزارة الكهربــاء لضمان اســتمرار 
اجملهز  الوطني  الكهربائــي  التيــار 
لهذه احملطــات إلى جانــب تهيئة 
مولدات كهربائية احتياطية حتسباً 

حلدوث أي طارئ«.
وأشــارت إلى أن »الدوائــر البلدية 
الطوارئ  خطوط  بتشــغيل  قامت 
التــي مت إنشــاؤها خــالل األعوام 
إلى  املاضية لتصريف مياه األمطار 

القنوات اخملصصة لها ».
كما دعت امانة بغداد املواطنن الى 
حاالت  عن  واالبــالغ  معها  التعاون 
الطفوح التي قــد حتصل عبر ارقام 
ذات  )٥٦٢٨(بدالة  الشكاوى  هواتف 
ثمانية خطوط وصفحة امن بغداد 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع  في 
للدوائــر  الرســمية  والصفحــات 

البلدية

من جانبه إعلن املتحدث الرســمي 
باســم وزارة الكهربــاء الدكتــور 
الكهرباء  وزيــر  إن  املدرس،  مصعب 
املهندس قاســم محمد الفهداوي 
وجه باســتنفار مالكات الوزارة في 
شــركات التوزيع العامة في بغداد 
واحملافظــات إلعــادة املغذيات التي 
االمطار،  هطــول  نتيجة  توقفــت 
فضــالً عــن اســتنفار املــالكات 
العاملة فــي مديريات نقل الطاقة 
الكهربائية ودوائر االنتاج”، مشــيراً 
الى“منــح االولوية لتجهيز الطاقة 
الصرف  الــى محطات  الكهربائية 
الصحي من اجل استيعاب كميات 
املياه التي قد تتجمع جراء االمطار 
بغداد  العاصمــة  تشــهدها  التي 

وعموم محافظات البالد.
ودعا املــدرس، املواطنن الى “توخي 
احليطــة واحلــذر مــن التعامل مع 
شــبكات توزيع الطاقة الكهربائية 
واللجوء الــى فرق الصيانة في حال 

من  وقطوعات  فنية  عوارض  حدوث 
اجل احلفاظ على حياتهم، واالتصال 
أي  الشــكاوى لإلخبــار عن  بأرقام 
عارض فني بســبب هذه الظروف” 
“ارقام الشــكاوى لدوائر  أن  ، مبيناً 
توزيــع كهربــاء الكرخ هــو )١٥٧(، 
وتوزيع كهربــاء الرصافة هو )١٥٨(، 
وتوزيع كهرباء الصدر )١٠١٢(، ودوائر 

التوزيع في احملافظات هو )١٥٩(.
“املــالكات  أن  املــدرس،  وتابــع 
الهندســية والفنيــة العاملة في 
مديريات نقل الطاقــة الكهربائية 
قد كثفت جهودها مبراقبة خطوط 
نقل الطاقة، والكشــف عن االبراج 
مــن أجل تالفي أيــة حالة انفصال 
ألحــد اخلطوط، فضــالً عن اصالح 
الفنية في حال حدوثها”،  العوارض 
مؤكــداً، أن املالكات تبــذل اجلهود 
املتواصلة للحفــاظ على محطات 
التوليد لضمان دميومة عملها خالل 

هطول االمطار. 

تقرير

تشغيل محطات أمانة بغداد بالطاقة القصوى لسحب مياه األمطار
الكهرباء توجه بإعادة المغذيات التي توقفت 

سحب مياه األمطار

بغداد - الصباح الجديد:
ناقشت الشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة مع اقسامها 
املاليــة والتدقيــق وامليزانيــة آلية 
استيفاء املستحقات املالية املترتبة 
علــى املطاحن االهلية املشــاركة 
وآلية  التعويضية  بانتاج احلصــص 
استيفائها من خالل جلنة العروض .

واوضح مدير عام الشركة املهندس 
جاســم محمد العامري ان عملية 
التعويضية  انتاج وتوزيع احلصــص 
البديلة عن انتاج مخصص كميات 
املطاحــن احلكوميــة املتوقفــة او 
حصص النازحــن وبعض املناقالت 
جتــري بطريقــة تقــدمي العــروض 
وزارية  جلنة  باشــراف  التنافســية 
برئاسة مدير عام الشركة وعضوية 
مدراء االقســام اخملتصة وممثلن عن 

دوائر الوزارة ذات العالقة .
مبالغ  اســتحصال  وفــي ســياق 
الشركة اكد املدير العام اجناز تدقيق 
وحســم مديونتها مع وزارة الزراعة 
من مبالغ النخالــة لالعوام 2008-

2016 ، مضيفا ان اللجان املشتركة 

وتنفيذا لالمر الوزاري اخلاص بتدقيق 
جميع البيانات والسجالت املتعلقة 
مببيعــات النخالــة لصالــح وزارة 
الزراعة ومربي الثروة احليوانية اجنزت 
تدقيــق وتنضيد البيانــات بقاعدة 
معلومات على وفق برنامج معد من 
املعلومات ومبساندة  تقنية  قســم 
اللجنة الوزارية برئاســة مدير عام 

الدائرة القانونية زهرة شيبان .
وذكر املدير العــام ان اكثر من )60( 
موظفا وموظفة اســهموا بادخال 
بالبرنامج  املتعلقة  البيانات  جميع 
ولســاعات  متواصلة  عمل  باوقات 
متاخرة بعد اوقات الدوام الرســمي 

وفي العطل الرسمية .
 مــن جانب اخر اشــار البيــان الى 
قيام جلنة فنية من وحدات الشؤون 
في  النوعية  والســيطرة  الفنيــة 
الشركة باجراء التشغيل التجريبي 
ملطحنة العربــي االهلية في صالح 
فــي قضاء  املنشــأ  احلديثة  الدين 
الدين  صــالح  مبحافظــة  العلــم 
وبطاقــة انتاجية تبلــغ )200( طن 
باليوم ، حيث مت جتهيزها بكمية )10( 

اطنان مــن حبوب الدرجــة الثانية 
بواسطة سايلو تكريت ، اذ مت سحب 
التجريبي  الطحــن  مــن  النماذج 
املنتــج باملطحنة لغــرض فحصه 
صالحية  مــدى  وبيــان  مختبريــا 
مطابق  طحــن  النتاج  املطحنــة 
على  مشددا  املعتمدة  للمواصفات 
امكانيــة دخول املطحنــة ملرحلة 
االنتــاج الفعلي بعــد ظهور نتائج 

الفحص . 
علــى صعيد اخر اعلنت الشــركة 
العامة  لتجارة املــواد الغذائية في 
عــن جتهيزها مجمع  التجارة  وزارة 
املوصل  بازوايا في محافظة  مخازن 
بكميات جديدة من مادتي الســكر 

والزيت .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
قاســم حمود منصور ان الكميات 
التي جهــزت كانــت 157 طنا من 
مادة الســكر واكثر من 50 طنا من 
العائالت  وجهزت  الطعام  زيت  مادة 
النمرود – بعشــيقة  املناطــق  في 
- مخمور- كوبر- قــراج- ابي متام – 

اليرموك(.

بغداد - الصباح الجديد:
واالسكان  االعمار  وزارة  وكيل  ترأس 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
املهندس اســتبرق ابراهيم الشوك 
اجتماعاً مشتركاً حول تقييم االداء 
املؤسســي للفريق الوزاري بحضور 

ممثلي االمانة العامة جمللس الوزراء.
وجــرى خالل االجتماع اســتعراض 
 2017 لعــام  احلالة  وثيقــة  محاور 
فريق  بأعدادها  قــام  التــي  للوزارة 
التقييــم املؤسســي والتــي متثل  
االرتقاء  ســلم  في  االولــى  اللبنة 
االعمال  ألداء  االدارة  فــي  والتميــز 
 ، والتشــكيالت  الــوزارة  مركز  في 

الى مناقشة بعض املسائل  اضافة 
التوضحية لغرض اجراء حتســينات 
نشــاطات  وابراز  اخلاصة  لالجراءات 
الوزارة مبــا يليق ومكانتها  واجنازات 
كونها من الوزارات الرائدة والعريقة 
فــي تقــدمي اخلدمــات للمواطنن  
التشكيالت  دور  استيضاح  وكذلك 
حســب  كال  للــوزارة  التابعــة 
كل  توفير  الى  والسعي  تخصصها 
لالراء  اســتبيان  واجراء  ما حتتاجها 
وتسلم املقترحات لتحسن اخلدمة 

واالداء كماً ونوعاً.
وقام فريــق االمانــة العامة جمللس 
واقســام  دوائر  في  بجولة  الــوزراء 

الوزارة لالطالع ميدانياً على االنظمة 
االلكترونية املتبعة في عمل الوزارة 
واليــة تطبيقها وتبــادل العالقات 
بن مقر الوزارة والتشــكيالت حيث 
أعدت هــذه االنظمة من قبل مركز 

نظم املعلومات في الوزارة .
يذكــر ان االمانــة العامــة جمللس 
الــوزارة  مع  وبالتنســيق  الــوزراء 
وتدريبهم  املالكات  بأعداد  باشــرت 
لبعض  وتدريب  االداء  تقييم  لغرض 
املوظفــن للحصول على شــهادة 
)مقييم داخلــي( لغرض التميز في 
االجراءات  وتبسيط  وحتسينه  االداء 

للمواطنن . 

بغداد - الصباح الجديد:
الزراعة حلقة نقاشية  وزارة  عقدت 
جديــدة في مجــال التحليل اآللي 
للمبيــدات لتطوير كفاءة اخملتصن 
، بحضور مستشــار الوزارة لنشاط 
الثروة احليوانية الدكتور حسن علي 

سعود .

وحتــدث الكيميائي مثال هادي علي 
من دائــرة وقاية املزروعات عن الدورة 
التدريبيــة فــي مجال الســيطرة 
النوعية لتحليــل املبيدات وكيفية 
 ، والكيميائي  الفيزيائــي  التحليل 
ملواكبة التطــور التحليلي اخملتبري 
بإتباع الطرق العلمية احلديثة عاملياً 

.
واشار الكيميائي علي إن الهدف من 
املوضوع هو تطوير وتنمية القدرات 
الفنية للعاملن في مجال التحليل 
اخملتبري للمبيدات الزراعية للنهوض 
النباتي  بشــقيه  الزراعي  بالقطاع 

واحليواني . 

الزراعة تنّظم حلقة عن التحليل اآللي للمبيدات 

تصنيع الحبوب تناقش آلية استيفاء 
مستحقات الشركة التي بذمم المطاحن األهلية

الشوك يترأس اجتماع فريق تقييم
 االداء المؤسسي لوزارة اإلعمار 

جهزت محافظة الموصل بكميات جديدة من السكر والزيت
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طالب أمني ســر اللجنــة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، باإلفراج 
الفوري وغير املشــروط عــن محافظ مدينة 
القدس عدنان غيث ومدير جهاز االستخبارات 

العامة العقيد جهاد الفقيه.
وأكد عريقات أن غيــث والفقيه اختطفتهما 
اســتخبارات االحتالل اإلســرائيلي بشــكل 
تعسفي في حي بيت حنينا بالقدس الشرقية 
واتخذتهما رهينتني وحولــت ملفاتهما على 

إثرها إلى محكمة عوفر العسكرية.
وقال عريقات إن إسرائيل قوة قائمة باالحتالل، 
ال متتلك أي حق في تعطيل احلياة السياسية 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 

الفلسطينية في املدينة.
ودعــا عريقات اجملتمــع الدولي إلــى »ضرورة 
اتخاذ تدابير عاجلة إلنقاذ القدس الشــرقية 
وتأمني احلماية الدولية العاجلة لها«، معتبراً 
أن »اختطــاف غيث انتهــاكا صارخا للقانون 
الدولــي، ومثاال على عدوانها على الشــعب 
الفلســطيني، وتذكيــراً للمجتمــع الدولي 

بإفالت إسرائيل من العقاب«.
اعتقلت غيث  القــوات اإلســرائيلية  وكانت 
ارتكبها في  إنــه  بســبب مخالفات قالــت 
الضفــة الغربية احملتلــة، وفق مــا أفادت به 

منظمة التحرير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاسنت ترودو، أنه ال 
يستبعد أن تلغي بالده صفقة أسلحة ضخمة 
للرياض بعد مقتل الصحفي الســعودي جمال 

خاشقجي في قنصلية بالده في اسطنبول.
وقال تــرودو في مقابلة تلفزيونية بثت مســاء 
أمس االول األحد إن بالده تعتزم »الدفاع دوما عن 

حقوق اإلنسان، مبا في ذلك في السعودية«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت كندا ســتبقي 
على صفقة التســليح الضخمة املبرمة بينها 
والسعودية، التي تقضي بشراء الرياض مدرعات 
خفيفة من أوتاوا بقيمة 9.9 مليار يورو، قال ترودو 
إنه »في هذا العقد هناك بنود يجب اتباعها في 

ما يخص طريقة استخدام ما نبيعه لهم«.
وذكر رئيس الــوزراء الكنــدي الليبرالي أن هذا 
العقد الذي انتقدته بشدة منظمات تدافع عن 
حقوق اإلنسان، لم تبرمه حكومته بل احلكومة 

احملافظة التي سبقتها.
وكانت أوتاوا أعربت العام املاضي عن خشيتها 
الريــاض هــذه املصفحات  أن تســتخدم  من 

اخلفيفة في عمليات قمع في شرق اململكة.
وقالت املستشارة األملانية أنغيال ميركل، أمس 
االول األحــد، إن بالدها لن تصدر أســلحة إلى 
الســعودية في الوقت احلالي في أعقاب إعالن 
الرياض أن خاشــقجي قتل علــى أيدي عناصر 

سعوديني داخل قنصليتها في اسطنبول.
وســجلت املقابلة مع ترودو اخلميس املاضي أي 
قبل اعترف الرياض الســبت املاضي بواقع قتل 

خاشقجي في قنصليتها.
وبعيــد هــذا اإلعالن الســعودي قالــت وزيرة 
اخلارجية الكندية، كريستيا فريالند، إن الوقائع 
التي ســردتها الرياض »غير متماسكة وتفتقر 
إلى املصداقية«، مطالبة بإجراء »حتقيق معمق.

عريقات يطالب باإلفراج 
عن محافظ القدس ومدير 

االستخبارات العامة

ترودو ال يستبعد إلغاء 
صفقة أسلحة للسعودية

متابعة ـ الصباح الجديد:

القومي  األمــن  مستشــار  عرض 
األميركي جــون بولتون خالل زيارته 
إلى موســكو امس االثنني، مالمح 
استراتيجيا بالده في شأن التعاطي 
مع امللف السوري، بالتزامن مع زيارة 
املوفد األميركي إلى سورية جيمس 
جيفري ضمن جولــة في املنطقة، 
في وقــت تصاعد التوتر أمس االول 
االحــد داخل صفــوف »هيئة حترير 
الشــام« )جبهــة النصــرة( التي 
تســيطر على مناطق واسعة في 
مدينــة إدلب ومحيطها )شــمال 
غربي ســورية(، ولوحظ أن الهيئة 
االتفاق الروسي-  التي قبلت ضمناً 
التركي في شــأن املنطقة العازلة، 
بدأت باســتهداف اجلنــاح املصري 
املتشــدد داخلها، والذي كان أعلن 

رفضه االتفاق.
واجرى بولتون نقاشات في موسكو 
امــس االثنني مــع وزيــر اخلارجية 
الروســي ســيرغي الفروف، وأمني 
مجلــس األمن الروســي نيكوالي 
باتروشــيف، تطرقــت إلــى امللف 

السوري. 
وأعلن الكرملني أن الرئيس فالدميير 
بوتني يعتزم االجتمــاع مع بولتون 
التي تستمر حتى غد.  زيارته  خالل 
والتقى املوفد األميركي في الرياض 
الســورية  التفاوض  رئيس هيئــة 
نصر احلريري، مؤكدا أن واشــنطن 
تدعــم حتقيق الســالم واملصاحلة 
في سورية، فيما قال احلريري عقب 
اللقاء إن هناك تقارباً وتقاطعاً بني 
أولويــات املعارضة وأميــركا حول 
أهميــة احلل السياســي كمخرج 
لألزمة الســورية ضمــن إطار األمم 
املتحدة، وأنه ال حل عســكرياً في 
سورية، إضافة إلى ضرورة مواصلة 
التنظيمات  محاربــة  على  العمل 
امليليشيات  وانســحاب  اإلرهابية 

اإليرانية وعودة الالجئني.
وأكد الناطق باسم هيئة التفاوض 
يحــي العريضــي أن »التغيــر في 
السياســة األميركية حول سورية 

بات واضحــاً. وإن لــم يكن هناك 
األقل  املعالــم، فعلى  تبلور واضح 
هناك تغير ملموس في التوجهات، 
لكننا ال نعــّول عليهم )األميركان( 
كنصير للشــعب السوري، فلدينا 
جتارب سابقة، وتبقى واشنطن قوة 

خارجية ولها مصالح«. 
اســتراتيجيا  عن  »يتحدثون  وقال: 
العريضة،  نقاطها  ملســنا  جديدة 
وفي مقدمها هزمية داعش من دون 
عودة، وهناك تصميم أميركي على 
زوال إيران وميليشياتها، إضافة إلى 
شــروط عدة للتعاطي مع امللفات 
التــي يطرحها الــروس حول إعادة 
الالجئني واإلعمــار«، وربط األمر بـ 
»وجود بيئة آمنة محايدة، والدخول 
احلقيقــي واجلــاد في التســوية«، 

مشيراً إلى أن«هذا النظام السوري 
ليس مؤمتنــاً على إعــادة إعمار أو 
أن نرى  عودة الجئني«، وقال: »علينا 
على  السياســة  هذه  ترجمه  اآلن 

أرض الواقع«.
ويأتي اجتماع جيفــري مع احلريري 
اجتماعــات هيئة  اختتــام  بعــد 
التفاوض واللجنة الدستورية التي 
اقترحتها في الريــاض. وصدر بيان 
مطّول شــددت فيــه الهيئة على 
ضــرورة الدفع نحو بلــورة موقف 
دولي جامــع وضاغط باجتاه تفعيل 
جنيف،  في  السياســية  العملية 
وضــرورة عدم تدخــل أي جهة في 
تشــكيلة الثلــث الثالث من جلنة 
تسمية  يتوجب  والذي  الدســتور، 

أعضائه حصراً من األمم املتحدة.

إلى ذلك، كشــف املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان أمس االول االثنني  
أن اجلهاز األمني ضمن »هيئة حترير 
الشــام« أقدم علــى اعتقال أحد 
العناصر املصريني املتشــددين في 
العســكرية  النقطة  من  الهيئة، 
التي يتمركــز فيها ضمن املنطقة 
العازلــة غــرب مدينة حلــب، ومت 
اقتياده إلى جهة مجهولة، مشيراً 
إلــى أن اخلطــوة جاءت بعــد أيام 
القائد العســكري في  من اغتيال 
الهيئة أبــو الليث املصري في ريف 
إدلــب اجلنوبــي. وأكــد املرصد أن 
»حترير الشــام« عمدت إلى اعتقال 

»مهاجرين مصريني«.
انفجار سيارة مفخخة  واستهدف 
أمس االول االحــد منطقة يتمركز 

أوزبــك  مــن  مســلحون  فيهــا 
وتركســتان بإدلــب، مــا أدى إلى 
مقتل 4 أشــخاص، بينهم مدنيان 
ومســلحان، إضافة إلــى أكثر من 
عشــرة جرحــى. إلى ذلــك، نفى 
التحالف الدولي بقيادة واشــنطن 
أمس االول االحد، استهداف مدنيني 
في غارة جوية شنها أخيراً في شرق 
ســورية، مؤكداً أنه كان يستهدف 
وقت  »داعش«، في  لتنظيم  موقعاً 
زار وفد مــن التحالف مدينة منبج 
مسؤولني  والتقى  سورية(،  )شمال 
التابعة لقوات  الذاتيــة  اإلدارة  من 

سورية الدميوقراطية »قسد«.
وكانت غــارات جوية اســتهدفت 
السوســة  اخلميس واجلمعة قرية 
التي تقع ضمن آخر جيب يسيطر 

عليــه »داعش« فــي محافظة دير 
الزور )شرق ســورية(، ما أسفر عن 
مقتــل 63 مدنياً، بينهم عشــرة 
أطفال، وفق املرصد الســوري الذي 

نسب هذه الغارات إلى التحالف. 
رامــي  املرصــد  مديــر  وأوضــح 
عبدالرحمــن أن معظــم املدنيني 
عائالت  إلــى  ينتمي  قتلــوا  الذين 
أن  مقاتلني في »داعــش«، مضيفاً 
»ستة من هؤالء فقط هم سوريون، 

واآلخرون معظمهم عراقيون«.
وأكــد الناطــق باســم التحالف 
الكولونيل شــون راين أن التحالف 
لم يشــن أي غارة اجلمعة، في حني 
مسجداً  اخلميس  غارة  استهدفت 
حّولــه »داعش« إلى »مركز للقيادة 

واملراقبة«. 

بالتزامن مع جولة الموفد األميركي إلى دمشق 

استراتيجية أميركية جديدة في سوريا يحملها بولتون الى موسكو

التقى الموفد األميركي 
في الرياض رئيس هيئة 
التفاوض السورية نصر 

الحريري، مؤكدا أن 
واشنطن تدعم تحقيق 

السالم والمصالحة 
في سورية، فيما قال 

الحريري عقب اللقاء إن 
هناك تقاربًا وتقاطعًا 

بين أولويات المعارضة 
وأميركا حول أهمية 

الحل السياسي كمخرج 
لألزمة السورية ضمن 

إطار األمم المتحدة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
رجب طيب  التركــي  الرئيس  اتفق 
دونالد  أردوغان مع نظيره األميركي 
ترامب خالل مكاملــة هاتفية امس 
االول األحد على »وجوب توضيح كل 
الصحافي  جوانب« قضية مقتــل 
الســعودي جمال خاشقجي. كما 
نفس  وفي  هاتفيــا  ترامــب  بحث 
اليوم مع الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون هــذه القضيــة التي تثير 
العديد من التســاؤالت عبر العالم 

ال ســيما بشــأن تــورط محتمل 
للسلطات السعودية.

قــال البيــت األبيــض أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا 
مســاء األحد مع نظيره الفرنسي 
الصحافي  ماكرون  قضية  إميانويل 
خاشــقجي  جمــال  الســعودي 
و«اشتباك  في«شــجار«  قتل  الذي 
باأليدي« وفق ســلطات بالده داخل 
إســطنبول  في  اململكة  قنصلية 

قبل ثالثة أسابيع.

الرئاسة  باسم  املتحدثة  وأوضحت 
بيان  في  األميركية سارة ســاندرز 
إن املكاملــة الهاتفيــة جــرت بني 
الرئيسني مبناســبة الزيارة املرتقبة 
لترامب إلى فرنســا إلحياء الذكرى 
املئوية األولى النتهاء احلرب العاملية 

األولى في 1918.
تناول  املكاملــة  أنــه خالل  وتابعت 
الرئيســان »الظروف احمليطة باملوت 
املأســوي للصحافــي الســعودي 

جمال خاشقجي«.

وبعد مرور ثالثة أسابيع تقريباعلى 
اختفــاء خاشــقجي فــي الثاني 
مــن تشــرين األول 2018، اعترفت 
الســلطات الســعودية الســبت 
بأن الصحافي الســعودي قتل في 
قنصليتها في إسطنبول بعد وقوع 
»شــجار« مع عدد من األشــخاص 
داخلهــا. وبعدما وصــف في بادئ 
األمر رواية الرياض ملقتل خاشقجي 
بأنهــا »ذات مصداقية«، قال ترامب 
فــي رد فعــل جديــد إن الروايــة 

الســعودية »تنطوي على مغالطة 
وأكاذيــب«، مضيفــا فــي مقابلة 
مع واشنطن بوســت أن »رواياتهم 
التأويالت«. من  الكثير مــن  حتتمل 
التركية أن  الرئاسة  جهتها أعلنت 
اتفق  أردوغان  رجب طيــب  الرئيس 
مع نظيــره األمريكي دونالد ترامب 
خــالل مكاملة هاتفيــة األحد على 
»وجوب توضيح كل جوانب« قضية 
جمال خاشقجي. وصرح مصدر في 
الرئاســة إن »الزعيمني اتفقا على 

وجوب توضيح قضية خاشــقجي 
بكل جوانبها«.

وأكدت فرنســا وأملانيــا وبريطانيا 
امس االول االحد في بيان مشــترك 
»ال تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح 
مــا حدث بالضبط فــي الثاني من 
تشــرين األول )بحيــث( يتخطــى 
التــي وردت حتى اآلن في  النظرية 
أن  يجب  والتي  السعودي  التحقيق 
تكون مدعومة بالوقائع لكي تعتبر 

ذات مصداقية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دحــض الكرملــني حجــج الرئيس 
لالنسحاب  ترامب،  دونالد  األمريكي 
من معاهــدة الصواريــخ القصيرة 
ومتوســطة املدى، وأكد أن موسكو 
لم تنتهك أبدا بنــود هذه املعاهدة، 
على عكس واشــنطن التي خرقتها 

مرارا.
دميتري  الرئاســي  الناطــق  وقــال 
بيســكوف، ردا علــى ســؤال بهذا 
بوتــني  الرئيــس  »إن  اخلصــوص؟: 

قاطع  وبشــكل  وتكرارا  مرارا  رفض 
متامــا، االتهامــات األمريكيــة ضد 
روسيا بشــأن انتهاكها أحكام هذه 
املعاهدة، واستشهدنا على مستوى 
اخلبــراء، بقيــام الواليــات املتحدة 
بخرقهــا، وجتاوزها قواعــد وأحكام 
املعاهــدة، وبتصنيعهــا ونشــرها 
صواريخ اعتراضية مضادة ال ميكن أن 
تكون فقط صواريــخ اعتراضية، بل 
وصواريخ قصيرة املدى ومتوســطة 
باستخدامها طائرات  وكذلك  املدى. 

بدون طيــار التي ميكن أن تشــكل 
أكثر من صواريخ قصيرة ومتوسطة 

املدى«.
وأضاف: »هكذا نحــن ال نوافق على 
أن روســيا هــي التــي تنتهك هذه 
املعاهــدة، ألن بالدنــا كانت وال زالت 
ملتزمــة بأحكام املعاهــدة. نعتقد 
أن نية االنســحاب من هذه الوثيقة 
ومثل  للقلــق.  هي مســألة مثيرة 
العالم  أن جتعل  هذه اخلطوات ميكن 
أكثــر خطورة. لكننــي أريد أن أقول 

إن الوثيقة نفســها توضح إجراءات 
االتفاقية، في حني  االنســحاب من 
أن واشــنطن لم تقم بعــد بتنفيذ 
اإلجــراءات املنصــوص عليهــا في 
الواليات  انســحاب  بشأن  املعاهدة 

املتحدة منها ولم تقم باتخاذها«.
وعّما إذا كان هذا املوضوع سيثار في 
املفاوضات اجلارية حاليا في موسكو 
مع مستشــار األمن األمريكي جون 
بولتون؟ أجاب بيسكوف قائال: سيتم 
بالتأكيد، نحتاج  املوضوع  بحث هذا 

إنها  األمريكي،  اجلانب  إلى شرح من 
هامة.  أمنية  اســتراتيجية  مسألة 
مثــل هــذه النوايا ميكــن أن جتعل 

العالم أكثر خطورة.
امس  الصني  قالــت  الســياق  وفي 
االثنــني إن من اخلطأ أن تنســحب 
الواليــات املتحدة مــن جانب واحد 
من معاهدة تعــود إلى حقبة احلرب 
الباردة والتي أزالت الصواريخ النووية 
من أوروبــا. وذكرت هوا تشــون ينغ 
املتحدثة باســم اخلارجية الصينية 

في إفادة صحفية أن الصني تعارض 
االنســحاب. وفي املانيا ذكر شتيفن 
احلكومة  باســم  املتحدث  زايبــرت 
األملانيــة امس االثنــني أن احلكومة 
تأسف لقرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب االنسحاب من معاهدة القوى 

النووية املتوسطة املدى مع روسيا.
وقــال زايبرت خــالل مؤمتر صحفي 
دوري«يتعــني علــى شــركاء حلف 
شمال األطلسي اآلن التشاور بشأن 

عواقب القرار األمريكي«.

وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أعلن امس االول األحد أن واشــنطن 
القوى  معاهــدة  من  ستنســحب 
النووية املتوسطة املدى التي تفاوض 
عليهــا الرئيس األمريكي األســبق 
رونالــد ريجان والزعيم الســوفيتي 
عام  جورباتشوف  مخائيل  األســبق 

.1987
وتلــزم املعاهــدة البلديــن بإزالــة 
والتقليديــة  النوويــة  الصواريــخ 

القصيرة ومتوسطة املدى.

ترامب يبحث مقتل خاشقجي مع ماكرون وأردوغان 

الصين تعد أميركا مخطئة وألمانيا تأسف النسحابها

الكرملين يدحض حجج ترامب للخروج من معاهدة الصواريخ

متابعة ـ وكاالت:

جنــح نحــو خمــس  آالف مهاجر من 
أميــركا الوســطى، على رغــم جهود 
صفوفهم  جتميع  في  حتّركهم،  لعرقلة 
هيدالغو جنوب  مدينــة ســيوداد  في 
املكســيك التي وصلوها بعد جتاوزهم 
احلدود مع غواتيماال، واملضّي نحو احلدود 
األميركية، فــي ظّل أزمــة أبقت آالفاً 

عالقني على احلدود املكسيكية.
وبعدما جنحت الســلطات املكسيكية 
التقّدم  في منع »قافلة« املهاجرين من 
عبــر جســر حــدودي بني املكســيك 
وغواتيماال، متكــن حوالى ألفني منهم 
من التســّلل ســباحة عبر نهر صغير 
يفصل بني البلدين. وأقدموا مع آخرين، 
يبدو أنهم قطعوا احلدود ليالً، على إعادة 

وتعهدوا  اجلماعية  قافلتهم  تشــكيل 
اســتئناف رحلتهــم نحــو الواليــات 

املتحدة.
وتراجع مهاجرون عن محاولتهم دخول 
املكســيك في شــكل قانوني، بعدما 
الســماح  مجدداً  الســلطات  رفضت 
وشــددت  للمهاجرين،  جماعي  بدخول 
على ضــرورة تقدميهم واحــداً تلو آخر 

طلبات جلوء لدخول البالد.
بطيئة  اللجــوء  وألن عمليــة طلــب 
جــداً، قــرر بعضهم عبــور النهر بعد 
التصويت برفع األيــدي، على مرأى من 
املكسيكية  الشــرطة  أفراد  مئات من 
إلى  انضّم  وقال مهاجر  ومســمعهم. 
القافلة مع زوجتــه وأطفاله: »انتظرنا 
إال أكاذيب،  ولــم يبلغونــا  وقتاً طويالً 
سنصل إلى الواليات املتحدة على رغم 

حتذيرات بإعادتنا«.
وقال مزارع هندوراســي مشــارك في 

القافلة: »نحن متعبون لكننا ســعداء 
جداً، ومتحدون وأقوياء«. وذكر أنه أُرِغم 
على مغــادرة بلده بعد تعّرضه لترهيب 

من عصابات. 
واختــار حوالى 1500 مهاجــر االنتظار 
على اجلســر فوق نهر »ساتشــياتي«، 
حيث قضوا ليلتهم بعدما تصّدت لهم 
قوات مكافحة الشــغب املكسيكية، 
على أمل الســماح لهم بدخول البالد 

في شكل قانوني عبر غواتيماال.
جلــوء  طلبــات  الســلطات  وقِبلــت 
مجموعات صغيــرة، ومنحت بعضهم 
تصاريــح زيــارة لـــ45 يومــاً. وذكرت 
الشرطة أن أكثر من 300 شخص قِبلوا 
عرضاً حكومياً لركوب حافلة إلعادتهم 
إلى هندوراس، وغادر 220 منهم عائدين 
إلى بالدهم، فيما ســمحت السلطات 
لعشرات من النساء واألطفال املهاجرين 
من هندوراس، بدخول أراضيها ونقلتهم 

إلى مراكز إيواء تبعد نحو 40 كيلومتراً 
من احلدود. وكان الرئيس األميركي دونالد 
ترامب هدد بإغالق احلدود مع املكسيك، 
إن لم متنع ســلطاتها تقــّدم القافلة. 
وجّدد تهديده بقطع مســاعدات مالية 
لدول أميركا الوســطى املعنية مبسألة 

الهجرة.
وتفيــد أرقام أعّدتهــا األمم املتحدة بأن 
أكثر من نصف مليون شــخص يعبرون 
للمكســيك  اجلنوبية  احلدود  ســنوياً 
في شــكل غير قانوني، محاولني دخول 

الواليات املتحدة.
على صعيد آخر، يجري ترامب مقابالت 
مع ثالث نســاء ورجلني، الختيار أحدهم 
لشغل منصب مندوب الواليات املتحدة 
لدى األمم املتحــدة، خلفاً لنيكي هايلي 
التي أعلنت اســتقالتها أخيــراً. وقال 
إنه يفّضل اختيار امرأة، وزاد: »ســأختار 

الشخص األفضل قريبـاً جــدا«.

على رغم جهود لعرقلة تحّركهم

خمسة آالف مهاجر من أميركا الوسطى يستأنفون دخول الواليات المتحدة

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ألقت الشــرطة املصرية القبض  امس االول 
األحد على مؤلف كتاب عن االقتصاد املصري 
بتهمة نشــر أخبار كاذبة وذلك وفقا ملا ذكره 

مصدران أمنيان وزوجة الكاتب.
وألقــي القبض على عبد اخلالــق فاروق، وهو 
خبير اقتصادي، بعد أيام من تقارير لوســائل 
إعالم محلية عن مصادرة مســودة كتاب من 
تأليفه بعنــوان ”هل مصر بلــد فقير حقا“ 
االقتصادية  للسياســات  انتقــادا  تضمــن 

للحكومة.
ولم يتسن احلصول على تعليق من املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الداخلية. وقال املصدران 
األمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق 
بناء على أمــر من النيابــة العامة بضبطه 
وإحضاره. ولم يتســن الوصول ملكتب النائب 
العام أو ناشر الكاتب للتعليق على ذلك في 

ساعة متأخرة من امس االول األحد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال يعتــزم الرئيس األميركــي، دونالد ترامب، 
تخفيف الرســوم التي فرضها على الواردات 
من الصــن ، وذلك من أجل امتالك وســائل 
ضغط ونفــوذ عليها، حســبما نقل موقع 

أكسيوس، عن مصادر مطلعة في اإلدارة.
بكن تخدع ترامب وتربح احلرب مع بالدهبكن 

تخدع ترامب وتربح احلرب مع بالده
وقال أحد املصــادر إن ترامب »يريدها )الصن( 
أن تعاني أكثر« من الرسوم التي فرضها على 
السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار 
دوالر. ووفقا لــه، يعتقد ترامب أنه كلما طال 
أمد فرض هذه الرسوم، كلما صار لديه نفوذ 

أكثر ووسائل ضغط على الصن.
وأوضــح مصدر آخر إن الرئيــس األميركي ال 
يركــز علــى تفاصيل صفقــة محتملة مع 
الصن، لكنــه يركز أكثر علــى خلق النفوذ 

عليها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية الروســي سيرغي الفروف 
أن اجلهود الهادفــة لتطوير التجارة والتعاون 
والدول  بــن روســيا  التقنــي  العســكري 

اإلفريقية ستزداد.
وقال الفــروف في كلمة ألقاها في جلســة 
افتتاح منتدى »روسيا-إفريقيا« في موسكو، 
امس االثنــن: »اعتمادا علــى اخلبرة املتوفرة 
للتعاون املثمر، تسعى الدبلوماسية الروسية 
إلى ممارسة سياسة متتابعة من أجل تعميق 
العالقات الروســية اإلفريقية، ال ســيما أننا 
نقوم بذلــك وفقا ملبــادئ القانــون الدولي 
واملساواة في احلقوق واحترام مصالح بعضنا 
البعض. ولقد جنحنا في حتقيق نتائج كبيرة«.
التبادل  وأضــاف: »كمــا يجــري تنشــيط 
االقتصــادي والتجاري وتنفيذ املشــاريع في 
اجملال العســكري الفني والبرامج في مجال 

الصحة والتعليم والثقافة«.
وأكد الوزير الروســي أن التعاون بن روســيا 
والــدول اإلفريقيــة ال يتوقف علــى الوضع 

الدولي.

الشرطة المصرية 
تقبض على مؤلف 

كتاب ينتقد السياسات 
االقتصادية للحكومة

ترامب ال يعتزم 
تخفيف قبضته 

التجارية ضد الصين

موسكو تعتزم تعميق 
عالقاتها مع إفريقيا وفق 

مبدأ االحترام المتبادل

متابعة ـ الصباح الجديد:

 ، املصريــة  احلكومــة  تعهــدت 
املواطنن  حريات  بن  توازن  حتقيق 
القومي في  األمــن  ومتطلبــات 
مترير  البرملان  مطالبتهــا  معرض 
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بإعــالن حال الطــوارئ ملدة ثالثة 
أشهر جديدة تسري من منتصف 
تشرين األول اجلاري، في وقت أعلن 
رفضه  املعارض   »30-25« تكتــل 

إعالن حال الطوارئ.
وإعالن الطــوارئ األخير هو الرابع 
غضون  في  مصر  تشــهده  الذي 
أقل من عامن، إذ أعلنه السيسي 
للمرة األولى في عهده في نيسان 
من عام 2017 عقب الهجوم على 
طنطا  محافظتي  في  كنيستن 
واإلسكندرية )شــماالً( بالتزامن، 
إجراءات  تطبيــق  اســتوجب  ما 
خطــر  لتقويــض  اســتثنائية 

اإلرهاب. 
وعلــى رغم مــن النجاحات التي 
حققتها قوات اجليش والشــرطة 
بإطالق  في تقويض اإلرهاب أخيراً 
العملية العســكرية الشــاملة 
»ســيناء 2018« فــي شــباط ، 
وتوجيه ضربات استباقية ناجحة 
قبيل  إرهابية  خاليا  الســتهداف 
تنفيــذ عمليات عدائيــة، تؤكد 
احلكومة ضرورة استمرار الطوارئ 
في ظل اســتمرارية جهود اقتالع 
جذور اإلرهاب. لكن في املقابل رأى 
التكتل البرملانــي املعارض القرار 
غير ضروري، إذ يســمح »بالعبث 
باحلقــوق واحلريــات التــي ناضل 
الشعب املصري من أجل احلصول 
عليها فــي ثورتي كانــون الثاني 
2011 وحزيــران 2013«، وفق بيان 
للتكتــل، علماً أن التكتل غير ذي 

ثقل في البرملان. 
وكان رئيــس احلكومــة الدكتور 

مصطفى مدبولي استبق تخوف 
املعارضــة، بتأكيده خــالل إلقاء 
بيان احلكومة أمــام البرملان أمس 
عدم  التزام حكومته  االحد،  االول 
االستثنائية  التدابير  اســتخدام 
إال بالقدر الذى يضمن التوازن بن 
حماية احلريات العامة ومتطلبات 
األمن القومي. ومتنح حال الطوارئ 
ســلطات لقوات األمن منها احلق 
في توقيــف املشــتبه بهم دون 
إذن مســبق من جهات التحقيق 
ممثلــة في النيابــة العامة، واحلق 
في تفتيش األشــخاص واألماكن 

دون االلتزام بالقيود القانونية في 
ظل أوضاع طبيعية. وقال مدبولي 
فــي بيانه: إن األعمــال اإلرهابية 
شــهدتها  التــي  اخلسيســة 
عنه  تسفر  وما  البالد،  وتشهدها 
من وقــوع ضحايا في قوات األمن 
القائمة علــى التأمن، وكذا من 
األبرياء على حد ســواء،  املدنين 
إمنــا هي مجرد محاوالت يائســة 
من عناصر إجراميــة مارقة، بعد 
أن مت الكشــف والقضــاء علــى 
مخططاتهــم الدنيئــة، بفضل 
عزمية وصالبــة أبطالنا من رجال 

القــوات املســلحة والشــرطة، 
الذين يخوضون حرباً فاصلة لدحر 
قــوى الظالم، في إطــار العملية 
والتي   ،2018 الشــاملة ســيناء 
كشــفت عــن املعــدن األصيل 
خلف  اصطــف  الذي  لشــعبنا 
قيادته وجيشه وشرطته ملواجهة 
اإلرهاب الغاشــم. ولفت مدبولي 
إلــى أنه في ضوء الظــروف التي 
متر بها مصــر في املرحلة الراهنة 
والســتمرار جهودنا القتالع جذور 
اإلرهاب، فقد قــرر مجلس الوزراء 
بكامــل هيئتــه املوافقــة على 

إعالن حــال الطــوارئ في جميع 
أشــهر،  ثالثة  ملدة  البــالد  أنحاء 
اعتباراً من صباح 15 تشرين األول، 
بقرار  الــوارد  النحو  علــى  وذلك 
رئيــس اجلمهورية، مطالباً اجمللس 
باملوافقة على القرار »الستكمال 
جهود القوات املسلحة والشرطة 
فى مواجهــة اإلرهاب واإلرهابين، 
فضــالً عــن متكن باقــي أجهزة 
خطط  اســتكمال  مــن  الدولة 

التنمية، في مصر«.
ويشترط الدستور املصري موافقة 
ثلثي أعضــاء البرملــان على قرار 

إعالن الطوارئ، علمــاً بأن اجمللس 
مــرر اإلعالن مــن دون عراقيل في 
ظل امتالك ائتــالف املواالة »دعم 
مصر« األغلبيــة البرملانية. ويحق 
للرئيــس مد حال الطــوارئ مدة 

أخرى في كانون الثاني املقبل.
في  العامة  اللجنــة  وناقشــت 
احلكومي  القــرار  أمــس  البرملان 
بإعالن حال الطوارئ خالل اجللسة 
أن يطرحه  للبرملان، قبل  املسائية 
عبدالعال  علي  الدكتور  رئيســه 
أغلبية  عليه  ليوافــق  للتصويت 

األعضاء.

اإلعالن الرابع في غضون أقل من عامين

الحكومة المصرية تتعهد تحقيق توازن
بين األمن والحريات أثناء »الطوارئ«

على الرغم من 
النجاحات التي حققتها 

قوات الجيش والشرطة 
في تقويض اإلرهاب 
أخيرًا بإطالق العملية 
العسكرية الشاملة 
»سيناء 2018« في 

شباط ، وتوجيه 
ضربات استباقية 

ناجحة الستهداف خاليا 
إرهابية قبيل تنفيذ 

عمليات عدائية، تؤكد 
الحكومة ضرورة 

استمرار الطوارئ في 
ظل استمرارية جهود 

اقتالع جذور اإلرهاب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االنتخابيــة  العمليــة  شــابت 
في مئــات مراكــز االقتــراع في 
بعد  األحد  االول  امس  أفغانستان 
متديدها ليوم ثان مشــاكل تقنية 
ما أثار انتقادات لســوء التنظيم 
ذات  نتائج  اآلمال بصــدور  وقّوض 
مصداقية ال ســيما مــع مقتل 

العشرات جراء اعتداءات.
وحتــدى الناخبون محــددا تهديد 
املراكــز  املتمرديــن باســتهداف 
االنتخابية فــي أكثر من 20 والية 

لم تقترع السبت.
وأظهر تعداد أجرته وكالة فرانس 
بــرس أن حصيلــة الضحايا في 
صفــوف املدنيــن وقــوات األمن 
التي شــابت  العنف  جراء أعمال 
بلغت  املاضي  السبت  االنتخابات 
نحــو 300 بن قتيــل وجريح، أي 
التي  أربعة أضعاف احلصيلة  نحو 

أعلنتها وزارة الداخلية.
ويفاقــم التناقض فــي حصيلة 
انعــدام  إزاء  اخملــاوف  الضحايــا 
شــفافية ومصداقية االنتخابات 

التــي تأخــرت ألكثــر مــن ثالث 
ســنوات، والتــي تعتبــر اختبارا 
الرئاســي  لالســتحقاق  متهيديا 

العام املقبل.
امس  االقتراع  مراكز  بعض  وعانى 
االحد من مشــاكل في استخدام 
أجهزة التدقيق البيومترية كما أن 
القوائم االنتخابية »كانت إما غير 
متوفرة أو غير مكتملة«، بحسب 
ما أعلن املتحدث باســم اللجنة 

علي رضا روحاني.
وقال روحاني إن »غالبية املشاكل 

التــي واجهناها باألمــس ال تزال 
قائمة، مشــيرا كذلــك إلى تأخر 
فتح بعــض مراكز االقتراع ووجود 

نقص في البطاقات االنتخابية.
اللجنــة  إدارة  ســوء  وقــّوض 
االنتخابية املســتقلة لالنتخابات 
إطاحة  منذ  الثالثة  التشــريعية 
نظــام طالبان فــي 2001 اآلمال 
بقدرتها علــى تنظيم االنتخابات 
الرئاسية املقررة في نيسان املقبل.
راتيغ مديــر مركز  تومــاس  وقال 
أفغانســتان«  محللي  »شــبكة 

لفرانــس برس إن »ذلك ال يبشــر 
باخلير للعام املقبل«.

وتابــع راتيــغ »أظهــرت اللجنة 
االنتخابية املستقلة بوضوح عدم 
قدرتها على إدارة انتخابات مقبولة 
وشفافة، ونشرت أرقاما مضللة«. 
وأعلن مسؤول غربي تولى مراقبة 
التحضيــرات االنتخابيــة علــى 
مدى شــهور لفرانس برس فقدان 
االنتخابية  باللجنة  »متاما«  الثقة 
املســتقلة. وقال احمللل السياسي 
هارون مير إن »وجود اإلدارة احلالية 

للجنة االنتخابية املستقلة يطرح 
على  قدرتها  كثيرة حول  شكوكا 
بشكل  الرئاسية  االنتخابات  إدارة 

مناسب«.
وأظهــرت األرقــام األوليــة التي 
نشــرتها اللجنة أن نحــو أربعة 
مالين شخص اقترعوا امس االول 
واألحد معّرضن حياتهم للخطر، 
وانتظــر كثر منهــم طويال فتح 
مراكز االقتراع أبوابها، على الرغم 
عشــرات  أوقعت  اعتــداءات  من 

القتلى.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
األســترالي  الوزراء  رئيس  أصدر 
االثنن  امس  موريسون  سكوت 
ضحايا  آلالف  وطنيــا  اعتــذارا 
االعتداء اجلنسي في مؤسسات 
البالد، معترفا بأن الدولة فشلت 
متاما في وقف »اجلرائم الشريرة 
على  ارتكبت  التــي  واملظلمة« 

مدى عقود.
وقال موريسون في خطاب أمام 
وّجهــه كاعتذار متأخر  البرملان 
بحــق 15 ألف شــخص يعرف 
أنهم من ضحايا ســوء معاملة 
االطفال »األمر قام به أستراليون 
جتاه أســترالين. أعداء وسطنا، 

أعداء وسطنا«.

موريســون  واســتعرض 
لها  توصل  التــي  االنتهــاكات 
التحقيق احلكومي والذي كشف 
أن االنتهاكات كانت مستوطنة 
فــي املــدارس والكنائــس ودور 
األيتام والنوادي الرياضية وغيرها 
من املؤسســات في أرجاء البالد 

على مدى عقود.

وأعلن موريســون، الذي حتشرج 
اســتعراضه  اثنــاء  صوتــه 
وطنية  عقيــدة  االنتهــاكات، 
جديدة في وجــه هكذا مزاعم 
نصدقك«.  »نحن  املستقبل  في 
ويأتي اعتــذار الدولة بعد إصدار 
جلنة ملكيــة تعمل منذ خمس 
مزاعم  يفّصل  تقريرا  ســنوات 

مروعة لإلساءات اجلنسية بحق 
أطفــال تتضمــن مؤسســات 
كانت تتمتع في املاضي بالثقة.

 ، االثنن   وأّكد موريسون »امس 
نقول آســفون لألطفــال الذين 
آســفون  آســفون.  خذلناهم. 
لآلبــاء الذين خنا ثقتهم والذين 
أبنائهم(.  )جراح  ملداواة  كافحوا 

الفســاد  فضحوا  ملن  نأســف 
الذين لم نســتمع لهم«. وتابع 
والشــركاء  لــألزواج  »آســف 
الذيــن  واألطفــال  والزوجــات 
تعاملــوا مع عواقــب االعتداء 
آســفون.  والعرقلة.  والتســتر 
لألجيــال املاضيــة واحلاضــرة. 

آسفون«.

مشكالت لوجستية تشوب االنتخابات التشريعية األفغانية 

أستراليا تعتذر آلالف األطفال ضحايا االنتهاكات الجنسية عبر عقود

متابعة ـ الصباح الجديد:

اجتهت رئيســة وزراء بريطانيــا تيريزا 
ماي امــس االثنن للتأكيــد أن اتفاق 
اخلروج من االحتاد جاهز بنسبة »95%«، 
مع اإلشــارة إلى معارضتها احلل الذي 
عرضه االحتاد األوروبي ملشــكلة احلدود 

اإليرلندية بعد بريكست.
بن  بريكســت  مفاوضــات  وتتعثــر 
بروكسل ولندن حول مصير احلدود بن 
مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية 
األوروبي بعد  العضو في االحتاد  إيرلندا 
املوعد احملدد خلروج بريطانيا في 29 آذار 
2019، علمــا أن الطرفــن يرغبان في 
تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات 
نظرهما متباينة حول احلل ولم يتمكنا 
من االتفاق خالل القمة األوروبية في 17 

و18 تشرين األول في بروكسل.
وحتاول ماي منذ االستفتاء على خروج 
بريطانيا من االحتــاد األوروبي في 2016 
التوفيــق بن مطالــب حزبها احملافظ 
املشــكك في الوحدة األوروبية ووقائع 

املفاوضات مع بروكسل.
وقوبل طرح ماي متديد الفترة االنتقالية 
االيرلندية  احلــدود  ملعاجلــة مســألة 

بغضب عارم في بريطانيا خصوصا من 
بريكست  عن  املدافعن  حزبها  اعضاء 
الذين يخون مــن بقاء بالدهم مرتبطة 
لســنن باالحتاد األوروبــي بعد الطالق 

الرسمي.
وستقول ماي في كلمتها أمام مجلس 
العموم حــول تقــدم املفاوضات وفق 
مقتطفات نشــرها مكتبهــا »مثلما 
قلت األســبوع املاضي، ال ميكننا قبول 
اقتراح شبكة األمان )باكستوب( األول 

الذي اقترحه االحتاد األوروبي«.
وتفيد الصحافــة البريطانية أن نواب 
احملافظة يســتعدون لتحدي  األغلبية 
قيــادة ماي نظــراً لعــدم رضاهم عن 
اســتراتيجيتها حــول التفاوض على 

اتفاق بريكست.
وفي مســعى لتهدئة اخملاوف، ستلقي 
ماي خطابا في مجلس العموم االثنن 
ســتعلن فيه أن اتفاق بريكست جاهز 

تقريبا.
وســتؤكد ماي أنه في ما عدا مسألة 
ايرلنــدا، فإن اتفاق اخلــروج بات جاهزاً 
بنسبة »%95«، وستضيف »لدينا اتفاق 
واســع حول الهيكلية وإطار العالقات 
املســتقبلية مــع تقدم كبيــر حول 

مسائل مثل األمن والنقل واخلدمات«.

وستبرز رئيســة الوزراء التقدم الذي مت 
استغرقت  التي  املباحثات  في  حتقيقه 
عامــا، حيث ستشــير إلــى التوصل 
التفاقات فــي عدة قضايــا من بينها 

مــع إســبانيا بخصوص وضــع جبل 
طــارق، وقبــرص بخصــوص القواعد 
البريطانية املوجودة على أراضي اجلزيرة 

املتوسطية.

لطمأنة  ستسعى  ايرلندا،  وبخصوص 
نواب حزبها أّنها لن تخضع للمقترحات 

احلالية املقدمة من االحتاد االوروبي.
وتعتــرض لندن على خطة »شــبكة 

األمــان« )باكســتوب( التــي يطالب 
بها التكتل وتقوم علــى إبقاء إيرلندا 
الشــمالية ضمن االحتاد اجلمركي وفق 
املفاوضات  طاملــا  األوروبية  القواعــد 

مستمرة حول اتفاق جتاري.
وتعتبر احلكومــة البريطانية مثل هذا 
احلل »غير مقبول« ألنه سيؤدي بنظرها 
الــى عودة احلدود بحكــم األمر الواقع 
بن إيرلندا الشــمالية وسائر اململكة 
املتحدة. وتقــول ماي إن هذا احلل الذي 
االحتاد  فــي  الشــمالية  إيرلندا  يبقي 
اجلمركي والسوق األوروبية املوحدة في 
حال عدم التوصل إلى حل آخر، »معناه 
إقامة حــدود جمركية في بحر إيرلندا 
وتقويض سالمة ووحدة أراضي اململكة 

املتحدة«.
وأضافــت »ال أظــن أن أي رئيــس وزراء 
بريطانــي ميكنه قبول هــذا. ولن أقبل 

ذلك بكل تأكيد«.
وتعتقد لندن أنــه ميكن جتنب اجلمارك 
ونقاط التفتيش األخرى من خالل ابرام 
اتفاقيــة جتارية جديدة مع بروكســل، 
ولكنهــا تؤكد احلاجة إلى خطة بديلة 
إلى أن يتم التوصل على هذه الصفقة.
ومع ذلك، لــم يتمكــن اجلانبان حتى 
اآلن مــن التوصل لتســوية شــروط 

هــذا االتفــاق. وتعطل هذه املســألة 
املفاوضات بشأن االنتهاء من اتفاق بن 

لندن وبروكسل.
وفــي مقابلــة مــع هيئــة اإلذاعــة 
البريطانية »بي بي ســي«، قالت وزيرة 
الشــؤون األوروبية الفرنســية ناتالي 
لويزو األحد إن االحتــاد االوروبي يحتاج 
إلــى »إجابات نهائيــة أو على األقل أال 
توجد إجراءات مؤقتة تختفي ونحن ال 

نعرف ماذا نفعل بعد ذلك«.
ورغــم التصويت لصالــح اخلروج من 
يزال الشــعب  األوروبــي، ال  التكتــل 
البريطاني في حالة استقطاب شديدة 

بشأن بريكست.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص  
الســبت املاضي في »أكبــر تظاهرة« 
مناهضة لبريكست، للمطالبة باجراء 
استفتاء ثان حول االتفاق النهائي الذي 
ال يزال يجري التفاوض بشأنه بن لندن 
من  أشهر  خمســة  قبل  وبروكســل 
بريطانيا من  موعد اســتحقاق خروج 

االحتاد االوروبي.
وهو »أكبــر جتمع« فــي بريطانيا منذ 
التظاهرة ضد حرب العراق التي ضمت 
مليون شخص عام 2003 في العاصمة 

البريطانية.

الطرفان يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية

ماي تؤكد معارضة الحل األوروبي لمشكلة الحدود اإليرلندية بعد بريكست

تقـرير



ميالنو ـ رويترز:
املعامالت  في  األوروبية  األســهم  ارتفعت 
املبكــرة أمس االثنني بعد قرار موديز اإلبقاء 
على تصنيف إيطاليا السيادي مستقرا مما 
خفف بواعث القلق من تراجع في سندات 

البالد وعزز أسهم البنوك اإليطالية.
وصعد مؤشــر البنــوك اإليطالية، كثيفة 
االنكشــاف علــى الســندات احلكومية، 
أكثر من ثالثة باملئة، ليقود مؤشــر البنوك 
املؤشــر  ويســاعد  للصعــود  األوروبيــة 
ستوكس 600 األوروبي الذي ارتفع 0.4 باملئة 
إثر خسائر على مدى ثالث جلسات متتالية.
وشــهد قطاع الســيارات طلبا هو اآلخر 
ليرتفع سهم فيات كرايسلر 4.3 باملئة بعد 
أن اتفق صانع السيارات اإليطالي األمريكي 
على بيــع وحدتها ماجنيتــي ماريلي في 
صفقــة قيمتها 6.2 مليار يورو )7.16 مليار 

دوالر(.
 5.2 في املقابل، انخفض ســهم فيليبس 
باملئــة بعد أن جــاءت األرباح األساســية 
لشــركة تكنولوجيــا الرعايــة الصحية 
الهولنديــة دون توقعات احملللني ألســباب 
منها عوامل غير مواتية في أســعار صرف 

العمالت.
وزاد سهم رايان إير 3.2 باملئة بعد أن أعلنت 
أمس انخفــاض األرباح ســبعة باملئة في 
موسم نيســان إلى أيلول املهم للشركة 
وقالت إن أســعار تذاكر الرحالت األوروبية 
القصيرة ســتظل ضعيفة خالل الشتاء. 
لكن املتعاملني قالوا إن نتائج الشركة لم 
تكن مفاجئة في ضوء حتذيراتها في اآلونة 

األخيرة.

لندن ـ رويترز:
ارتفــع اليورو أمــس االثنــني بفضل هبوط 
تكلفــة اقتــراض احلكومــة اإليطالية بعد 
االرتفاع األخير لتنعم الســوق بشــيء من 
الهدوء بينما أســهمت التعهدات مبزيد من 
التحفيــز االقتصادي في الصني في تخفيف 

أثر بواعث القلق السياسي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية 
تصنيف ديون احلكومة اإليطالية يوم اجلمعة 
املاضي لكنها أبقت على النظرة املستقبلية 

مستقرة على غير املتوقع.
أدى ذلــك، إلى جانب تصريحــات نائب رئيس 
الــوزراء لويجي دي مايو بشــأن اســتعداد 
احلكومة لعقــد محادثات مع االحتاد األوروبي 
وســط خالف بشــأن ميزانية روما، إلى زيادة 
الطلب علي الدين اإليطالي بعد هبوط حاد 

في األسابيع األخيرة.
وعلــى مدار العــام احلالي نزل اليــورو غالبا 
كلما ارتفعت عائدات الســندات احلكومية 

اإليطالية.
وزادت العملة املوحدة 0.3 باملئة إلى 1.1550 
دوالر لتســجل أعلــى مســتوى خالل أمس 
وتبتعــد عن املســتويات املنخفضة للفترة 
األخيــرة عنــد 1.1433 دوالر. وهبط مؤشــر 

الدوالر 0.3 باملئة إلى 95.472.
وارتفــع اليورو 0.2 باملئة إلــى 1.1487 فرنك 
سويســري وزاد بنفس النســبة أمام اجلنيه 

االسترليني ليسجل 88.26 بنس.
وبرغم صعود اليورو فإن محللني يقولون إنه 
مازال حتت رحمة التطــورات في إيطاليا في 
ظل قدر كبير من الضبابية بشأن املستقبل.

وصعد الــدوالر فــي مقابل الــني الياباني. 
وتراجعــت العملة اليابانيــة 0.2 باملئة إلى 
112.71 ين للدوالر لتنزل عن أقوى مســتوى 
خالل الشهر الذي ســجلته في 15 تشرين 

األول عند 111.16 يناً.

توقف موجة خسائر 
األسهم األوروبية

ارتفاع اليورو
 أمام الدوالر 

اقتصاد8

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالــت ثالثــة مصــادر بصناعة 
النفط  إن شركة تسويق  النفط 
»سومو« استأنفت بيع خام نفط 
البصــرة من خــالل بورصة دبي 

للطاقة أمس االثنني.
باعــت  ســومو  أن  وأوضحــوا 
مليوني برميل مــن خام البصرة 
اخلفيــف حتميل تشــرين الثاني 
بعشرين  معروف  غير  إلى مشتر 
ســنتا للبرميل فوق سعر البيع 

الرسمي.
وقالت املصادر إن املشــتري ميلك 
خيار إرسال الشــحنة إلى أوروبا 

أو آسيا.
وكانت آخر مرة باعت فيها سومو 
خام البصــرة اخلفيف في بورصة 
دبــي للطاقة في كانــون الثاني 
حني عرضت شحنه تسليم آذار. 
املبيعات  أوقفت  الشــركة  لكن 
لعــدم وجود فائــض للطرح في 

السوق الفورية.
عامليــاً، ارتفعت أســعار النفط 
فــوق 80 دوالرا للبرميــل أمــس 
االثنني نتيجة القلق بشأن األزمة 
الســعودية  بني  الدبلوماســية 
والغرب قبل أسبوعني من تطبيق 
العقوبــات األمريكيــة التي قد 

توقف إمدادات النفط اإليراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالــح لوكالة تاس الروســية 
لألنبــاء إنه ال نية لــدى اململكة 
لفــرض حظــر نفطــي علــى 
املســتهلكني الغربيني على غرار 
ما حدث فــي 1973 لكنها تركز 
على زيادة اإلنتاج لتعويض تراجع 
اإلمدادات من دول أخرى من بينها 

إيران.
أمريكيــون  مشــرعون  وهــدد 
بفرض عقوبات على الســعودية 

الصحفي جمال  بســبب مقتل 
خاشقجي بينما هددت اململكة، 
أكبر مصــدر للنفط في العالم، 
بالرد علــى أي عقوبات ”بإجراءات 

أشد“.
أن الســعودية  الفالح  وأوضــح 
ســتزيد اإلنتــاج قريبــا إلى 11 
 10.7 مليــون برميل يوميا مــن 
مليون حاليــا. وأضاف أن الرياض 
تســتطيع زيادة اإلنتــاج إلى 12 
مليون برميل يوميا وأن حليفتها 
اإلمــارات تســتطيع إضافة 0.2 

مليون برميل يوميا أخرى.
45 ســنتا إلى  وارتفع خام برنت 

وزادت  للبرميــل.  دوالر   80.23
العقود اآلجلــة للخام األمريكي 
غرب تكساس الوسيط 31 سنتا 

إلى 69.43 دوالر للبرميل.
األمريكية  العقوبات  تنفيذ  يبدأ 
على قطاع النفط في إيران، ثالث 
أكبر منتج فــي منظمة البلدان 
املصــدرة للبتــرول )أوبــك(، في 
ويعتقد  الثاني  تشرين  من  الرابع 
محللــون أن إمــدادات تصل إلى 
1.5 مليون برميل ستكون مهددة 

بالتوقف.
وفــي حزيــران اتفقــت أوبــك 
علــى تعزيز املعــروض لتعويض 

التعطيالت املتوقعة في صادرات 
إيران.

لكــن وثيقــة داخليــة اطلعت 
عليها رويترز تشــير إلى أن أوبك 
إذ  املعروض  زيادة  جتد صعوبة في 
ترفع الســعودية اإلمدادات لكن 
بأماكن  انخفاضات  مواجهة  في 

أخرى.
وزارة  موقــع  نقل  الســياق،  في 
النفــط اإليرانية عن الوزير بيجن 
زنغنه قوله أمس االثنني إن إنتاج 
بالده من اخلام ال ميكن أن يعوضه 
اآلخرون في حالة  النفط  منتجو 
تأثــر طهــران بالعقوبــات التي 

في  املتحدة  الواليات  ستفرضها 
تشرين الثاني.

وأبلغ املوقع ”كمــا قلت مرارا، ال 
يوجد بديل للنفــط اإليراني في 
وروسيا  السعودية  إنتاج  السوق. 
مســتوياته  أعلــى  مــن  قريب 
على اإلطــالق وال ميلكان الطاقة 
الفائضــة لضخ املزيــد من أجل 

إحالل نفط إيران«.
تطالب واشنطن حلفاءها بوقف 
وارداتهم من النفط اإليراني متاما 
وتعتــزم فرض عقوبــات جديدة 
على مبيعات طهران من اخلام في 

تشرين الثاني.

غيــر أن إيران، ثالــث أكبر منتج 
في أوبك، قالت مرارا إن صادراتها 
النفطيــة ال ميكــن أن تتوقــف 
الطلب  متاما بسبب مســتويات 
املرتفعــة في الســوق، وحملت 
الرئيس األمريكــي دونالد ترامب 
مســؤولية موجة صعود أسعار 
العقوبات  عــن  الناجمة  اخلــام 

املفروضة على طهران.
وقال زنغنه: ”إدراك الســوق لهذا 
العجــز رفع األســعار... وأبطأت 
أســعار النفط النمو االقتصادي 
ملعظم الدول املســتهلكة، وهو 

ما يؤثر على االقتصاد العاملي“.

»سومو« تبيع مليوني برميل من خام البصرة ببورصة دبي 
80 دوالرًا لبرميل النفط وخطط سعودية لزيادة اإلنتاج

كانت آخر مرة باعت 
فيها سومو خام 
البصرة الخفيف في 
بورصة دبي للطاقة 
في كانون الثاني حين 
عرضت شحنه تسليم 
آذار. لكن الشركة 
أوقفت المبيعات لعدم 
وجود فائض للطرح 
في السوق الفورية

أحد احلقول النفطية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث صنــدوق النقــد العربي مع 
تعزيــز مفاهيم  املركــزي  البنــك 
الشمول املالي في العراق، في حني 
اكد محافــظ البنك علي العالق ان 
صندوق النقــد العربي ابدى تعاونه 
الستراتيجية  برسم  املشاركة  في 
التــي يقوم بهــا البنــك لتطوير 

مفاهيم الشمول املالي.
وقالــت رابطــة املصــارف اخلاصة 
العراقية في بيــان تلقت صحافي، 
إن »اجتماعــا عقد فــي بغداد بني 
وفد صندوق النقد العربي برئاســة 
الرحمن  عبد  الســعودي  رئيســه 
احلميدي مع البنك املركزي العراقي 
ورابطة املصــارف اخلاصة العراقية 
ووزارة املاليــة وعــدد مــن اجلهات 
احلكومية لتعزيز مفاهيم الشمول 
الدولي  البنك  ممثلة  وبحضور  املالي 

في العراق يارا سالم«. 
واضافت الرابطــة، أن »وفد صندوق 
الصندوق  رئيس  العربي ضم  النقد 
الســعودي عبد الرحمــن احلميدي 
والبنــك الدولي وحتالف الشــمول 
األملانية  والوكالــة  العاملــي  املالي 

للتنمية«. 
البنك  محافــظ  قــال  جهته،  من 

املركــزي العراقي علــي العالق في 
بداية االجتمــاع، إن »صندوق النقد 
العربي لم يــزر العراق منذ ثمانيات 
القرن املاضي ونرحــب بهذه الزيارة 
التي تفتح افاقا جديدة في التعاون 
مع القطاع املالي العراقي خصوصا 
املؤسســني في  أحــد  العــراق  أن 

صندوق النقد العربي«.
وأضاف أن »صنــدوق النقد العربي 
برسم  املشــاركة  في  تعاونه  ابدى 
الستراتيجية التي يقوم بها البنك 
املركزي لتطوير مفاهيم الشــمول 

املالي داخل العراق«. 
البنى  ميتلــك  »العــراق  أن  وأكــد 
التحتية للشمول املالي وستشهد 
املرحلــة املقبلــة حتفيــز ملفاهيم 
الشمول املالي بعد ان قطعا شوطا 
وتنفيذ  التحديات  ملواجهــة  كبيرا 

متطلباته«. 
من جانبه، قــال رئيس وفد صندوق 
النقد العربي، عبد الرحمن احلميدي، 
إن »صندوق النقد العربي مســتمر 
فــي عالقاته مــع العــراق ونهدف 
إلــى تطويرها بنحو ينســجم مع 
الواقع احلالــي«، مؤكدا أن »صندوق 
النقــد العربي والتحالــف العاملي 
األملانية  والوكالة  املالي  للشــمول 
للتنميــة بصدد تقدمي مشــاورات 
للعراق لتطوير املشــاريع الصغيرة 

الشــباب  ومتكــني  واملتوســطة 
التقنيــات  افضــل  واســتخدام 

املصرفية«.
من جهتها، قالت ممثلة البنك الدولي 

فــي العراق، يارا ســالم، إن »البنك 
الدولي أســهم في تعزيز مفاهيم 

الشمول املالي في العراق عبر تقدمي 
العراقية ودعم  الدعم للحكومــة 
املوازنة وحتقيق احلوكمة إضافة إلى 
واملالي خملتلف  التقني  الدعم  تقدمي 

املؤسسات العراقية«.
وأضافت ســالم أن »العراق أسهم 
فــي تطويــر ميــزان املدفوعات مما 
املالية  اخلدمات  ساعد في حتســن 
االمــر الذي ســيؤدي فــي املرحلة 
املقبلة إلى خلــق خدمات جديدة«، 
مشــيرة إلى أن »احلكومة العراقية 
حققت تقدما واضحــا في توطني 

رواتب موظفي الدولة«. 
ودعــت ســالم إلــى »الترحيــب 
حتقيق  في  احلكوميــة  بالتوجهات 
اإلصــالح االقتصــادي«، مؤكدة أن 
»فريق مبادرة االندماج املالي جنح في 

حتقيق الشمول املالي«. 
بدوره، قــال مدير دائــرة في البنك 
إن  داغر،  العراقي، محمــود  املركزي 
»املصــارف انفقت 70 مليــار دينار 
علــى متويــل املشــاريع الصغيرة 
تريليون  مبادرة  ضمن  واملتوســطة 
املركزي«،  البنك  اطلقها  التي  دينار 
التــي تواجه  مبينا أن »املشــكلة 
منو القطــاع املصرفي هــو هيمنة 

املصارف احلكومية«.
يذكر ان الشــمول املالي يستهدف 
إدخــال ودمج الفئــات التي يطلق 

عليها مهّمشــة ماليــا أو من ذوي 
الذي ال  املنخفــض  املالي  الدخــل 
في عمليات  باالنخراط  لها  يسمح 
مع  بالتعامل  املصرفــي،  النظــام 
املصرفي من خالل منظومة  اجلهاز 
احملمول،  باستخدام  الرقمية  العمل 
مبعنى إمتام جميع التعامالت املالية 

بطريقة إلكترونية.
ويهتــم الشــمول املالــي بتقدمي 
اخلدمات املالية باســتخدام الطرق 
وبأقــل  والبســيطة  السھلــة 
التكاليــف، مثل الدفــع عن طريق 

الھاتف احملمول.
%38 من  وتشير الدراســات إلى أن 
البالغني حول العالم خارج األنظمة 
املصرفية، وغالبيتهم موجودون في 
دول جنوب آســيا ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
ويشــار الــى أن %75 مــن الفقراء 
ال يتعاملــون مع املصارف بســبب 
املســافات  وبُعد  التكاليف  ارتفاع 
واملتطلبات املرهقة لفتح حســاب 
مالــي. وأن 2.5 مليار نســمة حول 
خدمات  على  يحصلــون  ال  العالم 
مالية رســمية. وال يدخر سوى 25 
% مــن البالغني فــي العالم الذين 
يكسبون أقل من دوالرين للفرد في 
اليوم أموالهم في مؤسسات مالية 

رسمية.

تقـرير

النقد العربي يبحث في بغداد تعزيز مفاهيم الشمول المالي
70 مليار دينار أنفاق المصارف على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جانب من اجتماع النقد العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، 
ارتفاع معدل التضخم الشهر خالل 
شــهر ايلول املاضي بنسبة طفيفة 
بلغــت )%0.3( مقارنــة بشــهر آب 
الذي سبقه، مشــيرة إلى ان معدل 
التضخم السنوي شــهد هو االخر 
باملقارنة   )0.1%( بلغ  بسيطا  ارتفاعا 

مع شهر ايلول من عام 2017. 
لــوزارة  الرســمي  املتحدث  وذكــر 
التخطيــط عبد الزهــرة الهنداوي 
في بيان، ان »الرقم القياســي العام 
لشــهر ايلول 2018 في العراق ارتفع 
بنسبة )%0.3( باملقارنة مع شهر آب 
2018، عازيا ذلك الى ارتفاع قســم 

األغذية واملشــروبات غير الكحولية 
بنســبة )%1(، وقســمي الســكن 
وقسمي   ،)0.2%( بنســبة  والصحة 

االتصال والتعليم بنسبة )0.1%(«.
»مؤشــر  ان  الهنــداوي،  واضــاف 
التضخم األســاس انخفض مبعدل 
(%1.0( عن الشهر السابق وانخفض 
سنوياً بنســبة )%0.7( باملقارنة مع 
شهر ايلول 2017، مضيفا ان معدل 
التضخم السنوي ارتفع خالل شهر 
ايلول 2018 الــى )%0.1( مقارنة مع 
2017 بعد ان ســجل  شــهر ايلول 
قســم االغذيــة واملشــروبات غير 
الكحوليــة ارتفاعا قــدره )%1(، في 
حني حافظ قســم التبغ على نفس 

املستوى في معدل التغير الشهري«.
واشار الى ان »قسم املالبس واألحذية 
سجل انخفاضاً قدره )%0.1(، ويرجع 
القياسية  االرقام  انخفاض  الى  ذلك 
جملموعــة املالبــس بنســبة )0.1%) 
 ،»)0.2%( بنسبة  االحذية  ومجموعة 
منوها إلى ان قســم السكن سجل 
ارتفاع  نتيجة   )0.2%( قــدره  ارتفاعاَ 
االرقــام القياســية جملموعة االيجار 
وخدمات  وصيانــة   )0.8%( بنســبة 

املسكن بنسبة )0.7%(«.
»قســم  ان  الهنــداوي،  واوضــح 
املنزليــة  واملعــدات  التجهيــزات 
والصيانــة حافــظ على املســتوى 
نفســه في معدل التغير الشهري، 

قدره  ارتفاعاً  الصحة  وسجل قسم 
(%0.2( وكذلك ســجل قسم النقل 
انخفاضاً قدره )%0.3(، وسجل قسم 
االتصال ارتفاعاً قدره )%0.1(، وسجل 
انخفاضاً  والثقافة  الترفيه  قســم 
التعليم  قسم  وسجل   )0.1%( قدره 
ارتفاعاً قدره )%0.1(، في حني حافظ 
قســم املطاعم والفنادق على نفس 
املستوى في معدل التغير الشهري، 
واخلدمات  الســلع  قســم  وسجل 

املتنوعة انخفاضاً قدره )0.1%(«.
التضخــم  »مؤشــرات  ان  وبــني 
السنوي قسم األغذية واملشروبات 
ارتفاعاً  ســجل  الكحولية  غيــر 
قدره )%1.5( ،وســجل قسم التبغ 

وســجل   )0.9%( قــدره  انخفاضاً 
قســم املالبس واألحذية انخفاضاً 
قدره )%1.0( وذلك بسبب انخفاض 
اســعار مجموعة املالبس بنسبة  
(%0.4( ومجموعة االحذية بنسبة 
السكن  قســم  وســجل   )3.4%)
انخفاضــاً قــدره )%3.5( بســبب 
انخفاض االرقام القياسية جملموعة 
بنســبة  والكهرباء  املياه  امدادات 
وخدمات  (%6.5(، مجموعة صيانة 
املسكن بنسبة )%4.6( ومجموعة 

االيجار بنسبة )3.2%(«.
ولفــت الهنداوي الى ان »قســم 
التجهيــزات واملعــدات املنزليــة 
قدره  انخفاضاً  ســجل  والصيانة 

انخفاض  بســبب  وذلــك   )1.6%)
اسعار مجموعة االثاث والتجهيزات 
بنسبة  )%3.2( ومجموعة األجهزة 
املنزلية بنســبة )%0.8(، وســجل 
قسم الصحة إرتفاعاً قدره )2.0%(، 
قدره  إرتفاعاً  النقل  وسجل قسم 
االتصال  قســم  وســجل   )5.8%)
وســجل   )2.8%( قــدره  إنخفاضاً 
قســم الترفيه والثقافــة ارتفاعاً 
قدره )%6.9( وسجل قسم التعليم 
ارتفاعاً قدره )%0.7( وسجل قسم 
املطاعم والفنــادق انخفاضاً قدره 
(%2.0( واخيرا سجل قسم السلع 
قدره  انخفاضاً  املتنوعة  واخلدمات 

.»)1.2%)

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنــك  مبيعات  تراجعــت 
أمس  األجنبية،  العملة  العراقي من 
145.51 مليون دوالر، في  إلى  االثنني، 

 164.99 قيمتهــا  مبيعــات  مقابل 
مليــون دوالر مبزاد يــوم األحد، بنحو 

19.48 مليون دوالر.
وأوضــح املركزي، في بيان، أن ســعر 

الصرف بلغ 1190 دينــاراً لكل دوالر، 
 33 املنعقد مبشــاركة  املــزاد  فــي 

مصرفاً.
ونــوه البنك بأن تلــك املبيعات هي 

نتائج مزاد اليــوم الثالثاء ، موضحاً 
 172.55 بلغ  الكلي  البيع  أن إجمالي 

مليون دوالر.
وبلغ حجــم املبالغ املبيعــة لتعزيز 

اخلــارج  فــي  املصــارف  أرصــدة 
144.36مليــون دوالر، فــي حني ُقدر 
إجمالــي النقد املبيــع بنحو 28.19 
مليــون دوالر. وأوضــح املركزي، في 

البيان، أن بيع املبالغ احملولة حلسابات 
بســعر  يكون  اخلارج  فــي  املصارف 
لــكل دوالر، أما البيع  1190 دينــاراً 

النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خالل أيلول الماضي

المركزي العراقي يبيع 145.5 مليون دوالر في مزاده

تقوده األغذية والسكن و الصحة واالتصاالت
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15 القانونية

يعد حديث رئيس اجلمهورية املنتهية واليته 
فؤاد معصوم في ليلة تســليم السلطة 
الى خلفه الرئيــس املنتخب برهم صالح، 
هو األجرأ واألهم، طوال فترة توليه املنصب، 
حيث لم يعتد الشــارع العراقي على مثل 
هكــذا تصريحات، تشــير وبوضــوح الى 
أســباب األزمة، وبشكل مباشر. ان ما قاله 
الرئيس املنتهية واليته، ال يختلف اثنان على 
صحته، وهو قبل أي شيء، رسالة موجهة 
الى خلفــه صالح، مفادها، ان الدســتور، 
سيكون العقبة األولى واألكبر في طريقك، 
لــذا، عليك ان جتــد احللــول البديلة التي 
متكنك مــن اإلفالت من تلــك العقبة، من 
دون ان تتهم بخرق الدستور. أهم ما تناوله 
معصوم في خطابه، هو اإلشكاليات التي 
ترافق عمل رئاسة اجلمهورية، وان الدستور 
هو ســبب تلك اإلشــكاليات، إضافة الى 
الســلطة التشــريعية التــي لــم تقم 
بواجباتهــا الكاملة في تطبيق الدســتور 
بشــكل يسهم في دعم واســتقرار عمل 
رئاسة اجلمهورية. ومن اهم اإلشكاليات هو 
عدم تطبيق نص املادة 69 أوال من الدستور 
التي تنص: تنظم بقانون، أحكام الترشيح 
ملنصب رئيس اجلمهورية. وهو ما أشار اليه 
معصوم حني قال عن مجلس النواب: أغفل 
تشريع قانون رئاسة اجلمهورية الذي بغيابه 
تظل الرئاســة تعاني مشكالت كثيرة في 
اخللل،  وهذا  الدســتوري.  ممارســة عملها 
يعني عدم وجود آليــات قانونية في اختيار 
رئيــس للجمهورية، واالكتفــاء مبا موجود 
في الدســتور، خالفا للفقرة ثانيا من املادة 
نفســها ، والتي تخص تشريع قانون يحدد 
آليات اختيار نــواب رئيس اجلمهورية، حيث 
شــرع البرملان في احدى الدورات السابقة، 
القانون رقم 1 لســنة 2011، وذلك لوجود 
إدارية  مناصب  باســتحداث  تتمثل  حاجة 
جديدة إلرضاء احــد األحزاب، وهو ما حدث 
بالفعل، حيث كانت هنالك حاجة لتعيني 
ثالثة نواب لرئيس اجلمهورية وهذا التعيني، 
البــد ان يتــم على وفــق قانــون، لذلك مت 
تشريع هذا القانون، اما فيما يتعلق برئيس 
اجلمهورية، فيبدو انه ال حاجة سياسية له، 
لذلك لم يقم البرملان بتشريع قانون ينظم 
أحكام ترشــيح وانتخاب رئيس اجلمهورية. 
وبالعــودة الى جــذور األزمــات التي حتدث 
عنها الرئيس والتي مردها األول واألخير هو 
الدستور، فهو كالم صحيح، حيث ان قصور 
الدســتور عن معاجلة الكثيــر من احلاالت، 
بألفاظ وعبارات تقبل  الى صياغته  إضافة 
التأويل وغيــر واضحة، مما اســهم بإذكاء 
اخلالفــات والنزاعات بني األحــزاب والكتل 
السياسية، مما أدى بالنهاية الى عرقلة سير 
العملية السياسية، واالنشغال باخلالفات، 
املواطن  الــى معانــاة  االلتفات  دون  مــن 
ومشكالته واألزمات التي تعصف بالشارع 
اخلالفات ستستمر  فإن  ولألسف،  العراقي. 
طاملا ان الدســتور غير قابــل للتعديل، او 
يحتاج الى آليات معقدة وشبه مستحيلة 
كي يتم تعديله وتالفي األخطاء والهفوات 
التي اسهمت وتسهم في تأجيج اخلالفات 
السياســية وعرقلة أي عمل من شأنه ان 

يسهم في حل مشكلة او تفكيك أزمة. 

جذور األزمات وآخر ما 
قاله الرئيس

نور عبداهلل جاسم الطائي

اجلرائــم من حيث جســامتها ثالثة 
انــواع: �اجلنايات واجلنــح واخملالفات 
�يحدد نــوع اجلرمية بنــوع العقوبة 
االشــد املقررة لها فــي القانون واذا 
اجتمع في عقوبــة جرمية ما احلبس 
اجلرمية مبقدار  نــوع  والغرامة فيحدد 
عقوبة احلبس املقررة لها في القانون.
املادة٢٦اجلنايــة هــي اجلرمية املعاقب 

عليها بإحدى العقوبات التالية:
اإلعدام.

السجن املؤبد.
الى  السجن اكثر من خمس سنوات 

خمس عشرة سنة .
املادة ٢٦اجلنحة هــي اجلرمية املعاقب 

عليها بإحدى العقوبتني التاليتني:
 1 – احلبس الشديد او البسيط اكثر 

من ثالثة اشهر الى خمس سنوات.
 2 – الغرامة.

املادة 27 :
اخملالفــة هي اجلرميــة املعاقب عليها 

بإحدى العقوبتني التاليتني:
 1 – احلبس البسيط ملدة اربع وعشرين 

ساعة الى ثالثة اشهر.
 2 – الغرامــة التــي ال يزيد مقدارها 

على ثالثني دينارا.
وهذا قرار حكم وفق املادة٢٧صادر من 

محكمه استئناف الرصافة: 
اجلنايــات في  تشــكلت محكمــة 

 2009/6/16 بتاريــخ   2 الرصافة/هـــ 
برئاســة القاضي الســيد علي عبد 
الســتار رحمن وعضويــة القاضيني 
الســيديني جنم عبد اهلل محســن 
وهاشــم طعمــه جابــر املأذونــني 
بالقضاء باســم الشــعب واصدرت 

قرارها التالي:

 1 – حكمــت احملكمــة علــى املدان 
باحلبس الشــديد ملدة ســنة واحدة 
واســتنادا ألحــكام املــادة 3/27 من 
قانون االســلحة واســتنادا بأحكام 
املــادة 3/132 مــن قانــون العقوبات 
دينار  الف  وبغرامة قدرها خمســون 
وعند عدم الدفع حبســه بســيطا 

عنها مدة ثالثة اشــهر مع احتساب 
 2009/2/5 مدة موقوفيته للفترة من 
ولغايــة 2009/3/3 وتنزيل مبلغ قدره 
الغرامة  مبلغ  دينار من  خمســمائة 

عن كل يوم امضاه في التوقيف.
 2 – وحيث ان احملكوم شاب في مقتبل 
العمر ولم يسبق احلكم عليه وبغية 

امامه إلصالح نفسه  افســاح اجملال 
وتقــومي ذاته قــررت احملكمــة ايقاف 
تنفيذ العقوبــة للمدة اعاله على ان 
يتعهد بحســن الســلوك والسيرة 
خالل مــدة ايقاف التنفيــذ البالغة 
ثالثة ســنوات وان يــودع في صندوق 
احملكمة تأمينات قدرهــا مائتي دينار 

تعاد اليه بعد انتهــاء املدة املذكورة 
عمال بأحكام املواد 144و145 و146 من 

قانون العقوبات.
 3 – مصــادرة املســدس املضبــوط 
املرقم............ نوع برونيك مع تســعة 
اطالقات حيــة من نوعــه وايداعات 
الى جهة االصــدار للتصرف به وفقا 

للقانون بعد اكتساب احلكم الدرجة 
القطعية.

 4 – تقدير اتعاب محاماة للمحامية 
قدرها  جاســم  عبداهلل  نور  املنتدب 
............. دينــار تدفع لــه من خزينة 
الدولة بعد اكتســاب احلكم الدرجة 
القطعيــة. وصدر احلكــم حضوريا 
وباالتفاق استنادا ألحكام املادة 182/أ 
االصولية قابــال للتمييز وافهم علنا 
فــي 2009/6/16. والتدقيق في االدلة 
املتهم  ضد  الدعــوى  في  املتحصلة 
والتــي متثلــت بحيازته للمســدس 
مبوجب محضر الضبط املرفق باألوراق 
التحقيقية واعتراف املتهم الصريحة 
بحيازتــه املســدس في كافــة ادوار 
التحقيق واحملاكمة وعدم استحصاله 
على اجــازة حيازة وحمل االســلحة 
التي تخولــه قانونيا مثل هذه احليازة 
اليها  املشــار  االدلة  ومما تقدم فــان 
وفــق صيغتها املبســوطة حتقيقيا 
ومحاكمة كافيــة ومقنعة من كون 
واحكام  بتطبيق  فعال  ارتكب  املتهم 
املــادة 3/27 من قانون االســلحة لذا 
قررت احملكمــة ادانته مبوجبها وحتديد 
عقوبته مبقتضاها واستدالال بأحكام 
املــادة 3/132 من قانون العقوبات عن 
فرض العقوبــة لوجود ظروف خاصة 
باملدان اعاله تســتدعي الرأفة وصدر 
القرار باالتفاق اســتنادا ألحكام املادة 
للتمييز  قابال  االصولية حكما  182/أ 

وافهم علنا في 6/16/ 2009

أنواع الجرائم من حيث جسامتها 

سالم مكي

القاضي سالم روضان الموسوي

طاملا اعتقدنا بان احلكم القضائي 
هو عنوان احلقيقة، ومعنى ذلك ان 
ما ينطق بــه احلكم القضائي هو 
الذي يعتد به وال يعتد بسواه حتى 
وان كان الطرف الذي خسر الدعوى 
ادين يعرف بالعلم  او املتهم الذي 
اليقني انه لم يفعل ما نسب اليه 
في احلكــم القضائي، كما أصبح 
الذي صب في  القضائي  االجتهاد 
قالــب احلكم القضائي يشــكل 
ســابقة يعتمدها اآلخــرون عند 
التصدي للوقائع التي تتشابه مع 
ما فصل فيه ذلك احلكم ، وأصبح 
الكثيــر ممــن يعملون فــي اجملال 
القضائي يعتقدون بان ما اختزنته 
قضائية  أحــكام  مــن  ذاكرتهم 
عضدها تصديق محكمة التمييز 
لها ، بانهــا خزين يثري معرفتهم 
مبجــال  معرفــة  ذو  ويجعلهــم 
ان املشتغلني في  إال  تخصصهم، 
)االبستومولوجيا(  املعرفة  نظرية 
إليه  تنســب  من  بــأن  يعتقدون 
املعرفة البــد وان يكون حائزا على 
نحو  األشــياء على  إدراك  موهبة 
صحيح، وعلى وفق ما ذكره دنكان 
بريتشــارد في كتابه املوسوم ))ما 
املعرفة(( ص 19 اصدار سلســلة 
الكويتية، ومن ذلك  عالم املعرفة 
القول أرى بأن مجرد اختزان الذاكرة 
لألحكام القضائية ال ميكن ان يعد 
اثراء معرفيا، الن املعرفة كما اشير 
سلفا هي الواقع الصحيح وليس 
االفتراضي او االعتقاد، الن االعتقاد 
او الواقــع االفتراضــي لرمبا يكون 
زائفا، وحيث ان االحكام القضائية 
تصدر على وفــق معطيات خارج 
نطاق مشــاهدة القاضــي فانها 
تعتمد على ما ينقله االخر سواء 
كان شاهد او خبير او حتى اطراف 
الشــهادة عبارة عن  الدعوى، الن 
نقل لفظي او شكلي للمعلومات 
لــدى  يتحقــق  خاللهــا  ومــن 
لم  التي  باألشياء  العلم  القاضي 
يكتشفها بنفسه ، اال اذا استعان 
مبا يتوفر لديه من امكانية التحقق 
بنفســه عن االشياء ومنها اجراء 
املعاينة، اذ تخلق ادعاءات االطراف 
الشهود  وشهادات  اخلبراء  وتقارير 

صورة في ذهن القاضي قد ال تعبر 
عــن حقيقة األشــياء مثال ذلك 
ان يتقــدم احدهــم بدعوى متلك 
اسهم في عقار يقع في منطقة 
تتســم بالرقي احلضاري وسعرها 
باهض جــدا اال ان الدعوى كانت 
بثمن ال ينســجم والســعر الذي 
التي  املنطقة  القاضي عن  يعرفه 
يقع فيها العقــار واملالك االصلي 
غائب عن املرافعة ويتولد الشــك 
على  احتيال  او  مواضعــة  بوجود 
قانونية، لكن  الغير بوسائل  ملك 
لو اجرى املعاينة بنفسه ووجد ان 

ذلك العقار يقع في زاوية مهجورة 
وبنائه قدمي وهو عبارة عن ســهام 
العقار  شــائعة قليلة في عموم 
وان طالب الدعــوى الذي كان رث 
احلال وخلق الشبهة لدى القاضي 
يســكن العقار منــذ ان ولد فيه 
وان والداه كانوا يســكنون العقار 
مزارع  عبــارة عــن  حينمــا كان 
املعاينة  وهــذه  االطراف  مترامية 
غيرت الصورة من تخيل الى واقع 
يختلف عما ذكره الشهود واطراف 
الواقعة  هــذه  واصبحت  الدعوى 
لكن  حدودها،  في  معرفة  تشكل 

بوقائع  يتعلق  ال  القضائي  العمل 
وادلة وماديات قائمة حني الدعوى 
وامنا افعــاالً انتهت مثــل جرائم 
القتل او الســرقة، اذ ال يستطيع 
القاضــي ان يطلــع بذاتــه على 
الواقعة وامنــا له ان يدرك الواقعة 
من خالل اطالعــه على اثارها وما 
يدلــي به شــهود محــل احلادث 
فتبنــى املعرفــة على الســماع 
ويراها مبا يصــوره االخرون فيكون 
لديه االعتقاد الذي قد ال يشــكل 
احلقيقة وامنــا ميثل حقيقة زائفة، 
اال ان القاضي لم يتوفر على ادلة او 

وسائل اخرى تنقل له احلدث كما 
هو مثال ذلك التسجيل الفيديوي 
لواقعة السرقة او القتل اال ان هذا 
ان تعضده وسيلة  التسجيل دون 
اخرى يبقى يدور في تلك االعتقاد 
املطلقة  املعرفــة  الى  يرقــى  وال 
اال اذا قــدم احد اخملتصــني تقريرا 
فنيا بان الفلــم الفديوي صحيح 
الذي  التقرير هو  وغير ممنتج وهذا 
يعزز قناعــة القاضي بان الواقعة 
املنســوبة الى املتهــم صحيحة 
وتبقى هــذه القناعة ضمن حدود 
وردت  االعتقــاد الصحيح النهــا 

من خالل قناعــات االخرين وليس 
فيها  يحصــل  التــي  املباشــرة 
القاضــي على العلــم بالواقعة، 
وبذلــك ال ميكن ان تســمى هذه 
الوقائع معرفة وامنا اعتقاد صحيح 
قد يظهر الحقا انه اعتقاد مزيف، 
االثبات  ادلة  ان احلصول على  وجند 
او النفــي للواقعة محــل النزاع 
دائما ال تشــكل معرفة واالحكام 
التي تبنى على هذه الوقائع تبقى 
عنوان للحقيقــة وليس احلقيقة 
وهذا ما التفت اليه املشرع حينما 
جعــل االحكام تخضــع للطعن 
ورد  التحقق من صحــة ما  الجل 
فيها وكثيرا ما تفســخ او تنقض 
هذه االحــكام الن اعتقاد احملكمة 
االعلــى مــن تلك التــي اصدرت 
احلكــم قد تغير جتــاه االدلة على 
الرغم مــن انهــا ذات االدلة ولم 
يحدث عليها تغيير ، او لرمبا تقدم 
االطــراف بأدلة جديــدة لم يتوفر 
عليها القاضي االول وهذا يعضد 
ال  القضائي  احلكــم  بــان  القول 
ميكن ان يكون من مفردات املعرفة 
وهذا االســتنتاج يقودنــا الى ان 
للســوابق  الذاكرة  اختزان  مجرد 
القضائيــة واملبــادئ التي تصدر 
احملاكم  او  التمييــز  محكمة  عن 
العليا ال ميثل قيمة معرفية تثري 
املعرفة وامنــا متثل اختزانا واكتنازا 
للمعلومــة الواردة فــي االحكام 
اذا كان السعي لتوظيف هذا  اما 
اخلزيــن من املعلومــات جتاه حتقق 
بحاجة  فاننا  القضائيــة  املعرفة 
الى تفعيــل آليــات التفكير في 
االستنباط واالستقراء واالستبعاد 
واملعلومات  الوقائــع  مفردات  في 
املتوفــرة في الدعــوى او املكتنزة 
فــي الذاكــرة وفي ختــام القول 
بريتشارد في  انقل ما قاله دنكان 
امللمع عنه حيث يقول في  كتابه 
املعلومة املستمدة من الذاكرة )) 
االعتقاد الذي يستند الى الذاكرة 
لن يكــون مبررا ولــن يغدو حالة 
مــن حاالت املعرفة مــا لم يدعم 
مبــا يكفي من االســس املعرفية 
املســتقلة اي انها ال تعتمد على 

الذاكرة (( .  

نقال عن موقع احملكمة االحتادية

هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟

الثالثاء 23 تشرين األول 2018 العدد )4043(

Tue. 23 Oct. 2018 issue )4043(

وجدان حسين المعموري 

يحــق للموظف تغييــر عنوان 
على  حصولــه  بعد  وظيفتــه 
شــهادة أعلى أثناء اخلدمة في 
مجال اختصاصه الوظيفي الذي 
ميارســه في دائرته، وتســكينه 
على ضوء شــهادته األخيرة مع 
منحــه رواتبهــا واخملصصات و 
منحه العنــوان الوظيفي لكل 
سنتني اعتباراً من تاريخ تخرجه 
التي كان  درجتــه  إلــى  وصوالً 
تســكينه،  إعادة  قبــل  عليها 
شريطة توافر العنوان الوظيفي 
ضمن املالك ومبا يتفق والهيكل 
اإلداري للدائــرة التــي ينتمــي 
إليهــا املوظــف وأن يجتاز دورة 
وظيفي  عنــوان  لكل  تطويرية 
مع  عملــه،  اختصاص  ضمــن 
من   )2( الفقرة  بأحكام  شموله 

الضوابط الســارية بحق أقرانه 
من حيــث العالوة والترفيع عند 
بلوغه درجته السابقة، وثـــــار 
اجلدل عاليــاً بني دوائــر الدولة 
ممثلة برؤسائها اخملولني وفروعها 
الفاعلة من جهــة وموظفيها 
دراســية  لشــهادة  املتطلعني 
اعلــى مــن جهة أخــرى، حول 
آلية احتســاب الراتب والدرجة 
احلاصل  للموظف  الوظيفيــة  
على شهادة أعلى من تلك التي 
َ ابتداًء مبوجبها، وهل له حق  ُعنيِّ
االحتجاج بالعنــوان  الوظيفي 
وبرواتب اقرانه ممن ســبقوه في 
الذين  أو  الشهادة  احلصول على 
ُعيِّنــوا اصــال على اساســها، 
وتقاذف هــذا االمر اكثر من رأي، 
احد هــذه اآلراء، ال يــرى مانعاً 
من  احتســابها مع جميع اآلثار 
املترتبــة على هذا االحتســاب، 

للنأي  سبقوه  من  مع  ليتماهى 
به عمــا قد يلحق بــه من غنب 
بسبب  عدم مســاواته بأقرانه، 
في درجات تسكينهم، في حني 
يَِصــف البعض اآلخــر املوظف 
العمومي بأنه ذو مركز تنظيمي 
, وان عالقتــه بالوظيفة العامة 
مجموعة  وتنظمهــا  حتكمها 
من القوانــني النافذة واالنظمة 
)١١٩( رقم  التعليمــات  ومنها، 
بتحديد  ١٩٧٩،والقاضيه  لسنة 
وراتبــه  الوظيفــي،  عنوانــه 
والدائرة التــي تعاني من نقص  
يتوجب إكمالــه بتعيينها إياه، 
واملســتندات والوثائــق واالوراق 
واجبــة  واحلجــج  الثبوتيــة 
الربــط لتكتمــل اوراق طلــب 
املؤهالت  وكذلــك  التوظيــف، 
الى  الدائرة  و حاجــة  املطلوبة، 
خدمــات الدرجــة املُعلن عنها 

التي  الدراسية  الشــهادة  وفق 
توافر  ضــوء  فــي  تشــترطها 
يوجد  وال   ، الشــاغرة  الوظيفة 
قانونــي  لالحتســاب،  ســند 
في ضوء شــهاداته الدراســية 
احلاصل عليها وعليه ال حتتسب 
خدماته الســابقة التي قضاها 
براتب الشــهادة األدنى، لصالح 
شهادته األعلى ألغراض العالوة 
والترفيع، وقد ذهب الى ما يقارب 
ويالمس ذلك، قرار مجلس شورًى 
 ٢٠١٤ لســنة   ١٢٧ رقم  الدولة 
بتاريخ١٢/١١/٢٠١٤،وقد  الصادر 
تدخل املشــرع العراقي في هذا 
ملعاجلة وســد هذا  وبقوة  اجملال 
الباب  وَغلْْق  التشريعي  النقص 
امام االجتهادات التي تســببت 
فــي تعامالت تكيــل بأكثر من 
يقــال عنها  ما  وأقل  مكيــال، 
أنها، غير عادلة، في مؤسسات 

بالكثيرين  الغنب  الدولة وأحلقت 
ممــن حصلــوا على شــهادات 
دراســية اعلــى مــن موظفي 
الدولــة والقطــاع العــام، في 
الوقت ذاتــه الذي أثرى به آخرون 
املــال احلكومي،  على حســاب 
دون وجــه حق، فصــدر القانون 
رقم )١٠٣ لســنة٢٠١٢( ، قانون 
رواتب  لقانــون  األول  التعديــل 
العام  والقطاع  الدولة  موظفي 
لســنة٢٠٠٨(،وبناًء   ٢٢( رقــم 
األمانة  أصــدرت  ذلــك  علــى 
العامة جمللس الــوزراء إعمامها 
العــدد،)ق/٣٦٦٦/١٧/٥/٢  ذي 
فــي ٤/٢/٢٠١٤، والتي فســرت 
القانون  تنفيذ  مبوجبه  وسهلت 
ـاملادةـ١ من  وفق) د ـالبند ثالثاً 
القانون رقم ١٠٣ لســنة٢٠١٢(، 
ليكــون كامل احلــق للموظف 
احلاصل على شــهادة دراســية 

اعلى اثنــاء وظيفته وفي مجال 
اختصاصــه الذي ميارســه في 
دائرتــه، طلــب تغييــر عنوانه 
الوظيفي وإعادة تســكينه في 
ضوء مستجداته ليمنح الراتب 
واخملصصــات احملددة لــه، ويغيَّر 
ســنتني  كل  الوظيفي  عنوانه 
اعتباراً من تأريخ تخرجه، وصوال 
للدرجــة التــي كان فيها قبل 
احتساب  واعادة  اعادة تسكينه 
ان  مالحظة  مــع  مجدداً،  راتبه 
)٢٠١٨( االحتادية  املوازنــة  قانون 
قد تدخل سلباً في  التطبيقات 
تدخلت  كما  لصدوره  السابقة 
العامة جمللس  االمانــة  إيجابــاً 
التــي  الــوزراء فــي قراراتهــا 
استهجنت ما صدر عن مجلس 
الدولة مــن قــرارات تقيد حق 
والتســلح  التعلم  املوظف في 

بشهادات جديدة.

أرى بأن مجرد اختزان الذاكرة لألحكام القضائية ال يمكن ان يعد اثراء معرفيا، الن 
المعرفة كما اشير سلفا هي الواقع الصحيح وليس االفتراضي او االعتقاد، الن االعتقاد 

او الواقع االفتراضي لربما يكون زائفا، وحيث ان االحكام القضائية تصدر على وفق 
معطيات خارج نطاق مشاهدة القاضي فانها تعتمد على ما ينقله االخر سواء كان 

شاهد او خبير او حتى اطراف الدعوى

الموظف العمومي والتحصيل الدراسي المماثل أو األعلى
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دراسة

ترجمات

قصة قصيرةشعر

تلك الرمزيات، صارت طالسم وأُحجيات 
ورمــوز ال فائــدة منها. وكلمــا انزاحت 
تلك االشــارات وفق القيم الشعرية في 
النص صارت أكثر اهمية، واكثر انتصاراً 

للمعنى.. 
في هذه اجملموعة الشــعرية التي تضع 
نفســها في حفريات مختلفة، سنرى 
إلى التلقي الذي يريد لقصيدة املشهد 
أن تكون بديالً عن النــص الذي يقتطع 
لنفسه مســاحة من التغاير من خالل 
العبــارة الواحدة، أو اجلملة الشــعرية 
الواحــدة. واالخيــر هو األســلوب الذي 
درجــت عليه معظم مدونــات قصيدة 
النثــر العراقية في مختلــف ظواهرها 

وتعاقــب اجيالها. ذلــك أن املعنى الذي 
تصنعه املشــهدية في الشــعر، يتيح 
للنقــد الثقافي - على ســبيل املثال -، 
أن يتحــدث عن النســق احمليط بالنص، 
الشعرية  العبارة  نص  بينما سينشغل 
وستختلف  وحدها.  باجلماليات  الواحدة 
اختالفاً  الكتابة  في  املنطقتني  حفريات 
املشــهدية  اهمية  كبيراً، وســتنطلق 
التي يتبناها هالل كوتا من هذه العتبة 
التي تشي بوعيه في بناء النص. باعتبار 
البناء هو املعمار الذي ينتظم فيه النص 
النهائية،  باحملصلــة  من خالله  ليحقق 
شكله النهائي الذي يشترط توفره على 

مضمون يليق مبستوى البناء. 
واذا كان الشــاعر قد استثمر املشهدية 
الكلية فــي بناء النــص، فأنه قد عمد 
إلى اســتثمار الوقائع التاريخية كجزء 
من حتميــة تريــد أن تقوم بترســيخ 
الوقائع  االنســاني فــي  الفعل  دميومة 
العراقية األكثــر حراجة مما حولها، ذلك 
الفعــل املزدان بإحباطــات ال حصر لها، 
وانتكاسات ال ميكن ان تستوعبها ثقافة 
تعكس نفســها في القيــم االبداعية 
للنصوص الشــعرية. االمر الذي يحاول 
مــن خالله »هالل كوتا« ترســيم حدود 
ذلك املعنى منذ عتبــة العنوان الرئيس 
بلغتها  انتهــاء  وليــس  للمجموعــة، 
الداللة واملعنى.  التي حتفر عميقا فــي 
وسيتســاءل الباحث هنــا عن وظيفة 
ومعناها  داللتها  تنكــر  التي  الرصاصة 
الذي يتجه الى احلــرب بالتأكيد.!! فأية 
رصاصــة تلك التي تنطلــق لفعل آخر 
ال يحمل معه العنــف املتولد من داللة 
العنوان. الرصاصة اذن عند »كوتا« فعل 
مغاير للحرب، انهــا كلمة متضادة مع 
الكلمــة االصل، وهي ليســت رصاصة 
بقدر ماهي الفعل املناهض للســيرورة 
التــي يدفــع بهــا املعجــم وحتطمها 
داللة املعنى : هكذا.. كمــا يجدد النور 
اشتياقنا / وتبدد الظلمة / عتمة أرواحنا 
/ أراك تنثر ضحكاتــك على الطرقات / 
ورغم كل تلك اخلســارات كنَت رصاصة 
ليســت للحرب .- هذا اجملتــزأ من نصه 
»هكذا رأيت«  وهو يحمل اهداء وخطاباً 
ى إلى روح الشاعر  محّمالً بدالالت شــتّ
محمد علــي اخلفاجي، إذ بوســع هذا 

االهداء أن يحل شــفرة العنوان باعتباره 
عتبة اولى يتوخى هالل كوتا من خاللها 
رســم املغزى العميق لرمزيات من هذا 
وحياتية  فكرية  بحموالت  النوع ستاتي 
ال حصر لها. وســيفتتح هــذا التأويل 

ابواباً اخرى وفق املتوالية الرمزية ذاتها :
»يحبهــم اهلل / أكثر مــن حبهم الى 
مواشــيه / مذ عرفــوه / أدمنوا األرض / 
ألثموها باملعاول / هؤالء أخوتي / أتعبهم 
اجلنوب كثيراً / هم أخر ما تبقى / بعد أن 

نفذ الرصاص« 

إن اهــم مــا يلفــت االنتباه فــي هذه 
اجملموعة، هو اصرارها على املناخ احمللي – 
العربي – لقصيدة النثر، دون االتكاء على 
تقليــد النموذج الغربي الــذي انبثقت 
جذورها  العربيــة.  النثر  قصيــدة  عنه 
الفرنســية واالنكليزية .. الخ . بوصفها 
الوريث احلتمي للنثر العربي بنســختيه 
الصوفية والعادية بحســب ادونيس. إذ 
يتصاعد هذا الفضاء احمللي في حفريات 
اللغة مــن خــالل اعتماد املشــهدية 
العالية في بنــاء النص. النص )حكاية( 

متوهجة بنثر يسطع كلما توافرت فيه 
اشتراطات الشــعرية العربية. وسيأتي 
مصطلح احلكاية هنا مترادفاً مع السرد 
الذي تستثمره قصيدة النثر إلى اقصى 
مدياته لتحقيق – مشهدية متكاملة-. 
األمــر الذي تســتثمره جتارب شــعرية 
ليست واســعة ولم يتصاعد اوار اداؤها 
كثيراً، وهالل كوتا سيمثل أحد مناذجها 
في تأكيد عربيــة ذلك النص. وبتقديري 
الشــخصي البســيط، ان ادعاء عربية 
النص، لن يكون غريباً إذا ما استحضرنا 
اخلطاب  حساسية  مع  التعامل  طريقة 
الشــعري وفــق الفرضية التي نشــير 
لها فــي هذا املبحث، وهــي تتكئ بادئ 
ذي بــدء على نــوع من املشــهدية في 
النهائية  وبالنتيجــة  واملعمــار،  البناء 
القصدية فــي اداء النص، وليس ببعيد 
عن ذلك كله، سيلفت انتباهتنا طريقة 
التركيــب اللغــوي للســحنة العربية 
لتلك القصيدة، اقول ذلك بسبب اصرار 
»كوتا« على اضفــاء عربية النص فيما 
يزعمه علــى هامش كتابة النص. حيث 
اليحق ألي مّنا أن يتنّكر إلى استحقاقات 
التجريــب التــي يخوضهــا الشــاعر، 
إذا مــا امتلك صفة  ويشــتغل عليها 

املشروع الشخصي في الكتابة :
ألننــا ســرقنا التفــاح / من شــجرته 
الوحيدة / وهو على يقيني بأننا مؤهلون / 
لسرقة كل ما على االرض / لذا .. كان من 
حقه / ان يســمي بيته االرضي / بالبيت 

العتيق ..
إن من اهــم العناصر التي تشــير إلى 
اهميــة النص من عدمه، ستتجســد 
في الــروح التي تنبعث فيــه لتحقيق 
االنزيــاح، وحتقيق ارتفاع وتيرة لغته نحو 
تخوم التعبير الــذي يتميز بفرادة البوح 
وندرة التركيــب اللغوي الذي لن يعتمد 
الصورة التقليدية في الكتابة فحسب، 
امنا ســيعمد إلــى تطويرهــا بنوع من 
املشهدية في بناء النص. النص بوصفه 
كتلة بناء واحدة، ال باعتبارات توزيعه إلى 
جملة شعرية هنا وجملة شعرية هناك.  

) 1( هالل كوتا، رصاصة ليست للحرب، 
شعر، منشورات دار احلكمة  ودار بابل 

للطباعة والنشر والتوزيع 2012 

علي سعدون
 

يقينــا ان االعمال الشــعرية التي تلفت 
االنتباه وتأخذ حّيزاً مــن اهتمام القارئ، 
ستحمل معها، دالالت مختلفة واشارات 
الكثير  تثير فيك  وبالتالي فهي  متعددة، 
مــن األســئلة بســبب مــن االهتمام 
بشــعريتها وفق بناء يكاد يكون متقناً، 
وبســبب من رصانة األداء أيضاً. وستأتي 
هاتان امليزتان لشــعر دون ســواه بسبب 
جديــة االشــتغال واحلرص علــى انتاج 
نصوص ال تريد لنفســها أن تنتظم في 
بوتقة الســائد الشعري. وسينبثق لدينا 
هنا ســؤال مفاده : ما الــذي ميّيز النص 
الشــعري املغاير عــن ســواه..؟ مالذي 
يجعله متوهجاً أكثر من املعتاد، ليتحقق 
بذلك زعمنا أو ادعاؤنا بأهميته عن غيره 
؟ وســيتضّمن اجلواب بشــكل حاسم، 
فيهــا حفريات  تنشــط  التي  الكيفية 
النص في اللغــة ذاتها، أعني اللغة التي 
يُكتــب بها نصني أحدهمــا يلمع واآلخر 

يضعف توهجه. 
اســوق هذه املقدمة التي تشير الى متايز 
النصــوص بعُضهــا عن البعــض اآلخر 
ووصفية جملموعة  قراءة حتليلية  مبناسبة 
الشــاعر هــالل كوتا »رصاصة ليســت 
للحرب«)1( وهي اجملموعة البكر التي يريد 
»كوتا« من خاللها ان يضمن لنا فسحة 
من اللغة املائــزة التي تفتح روحها على 
دالالت فكرة الشــعر األولى - االنبثاق في 
محاكاة الوقائــع -. إذ ال ميكن ان نتعّرف 
على مالمح شعر حقيقي دون يكون هو 
ذاته مهتماً ومنغمساً في تداعيات وقائع 
التاريخ واليومــي؛ ما يخصنا وما يالمس 
أوجاعنــا في الفكر والسياســة والدين 
والفــن والتثاقف بصورتــه العامة. ومن 
غيرها يصبح النص – اي نص –، غير جدير 
بالقــراءة على االطالق. ذلك أن الشــعر 
بطبيعة احلال، فٌن من فنون التعبير التي 
وااليحاءات  الرمزيــات  من  الكثير  حتتمل 
وهو بذلك نشــاط ثقافي وفكري ينشد 
انتــاج املعنــى العميــق فــي الكتابة، 
وسيعني ذلك ان الرمزيات والبوح باإليحاء 
أو التلميح ســيصب فــي نهاية املطاف 
في معنى مــن املعاني، وكلما شــّطت 

اقليم  الى  )نسبة  االيطاليني  التوسكانيني 
توســكانيا فــي ايطاليا( الذين ســكنوا 
في حــي )اوتخموس( في مدينــة )ليييج( 
حيث جلبوا معهم اســلوب مسرح الدمى 
الصقّلي ســنة 1854 اال ان هذا االصل غير 
الصحيح اصبح شائعا وترسخ بعد احلرب 
العامليــة الثانية ومت االســتناد في ذلك الى 
ماذكر فــي رواية ألحد الكّتــاب الوالونيني 
)ديدونيه سالم Dieudonné Salme( ولكن 
يبقى من غير املعــروف االصل الذي جائت 

منه هذه الدمية 

ولكن ماهــو مؤكــد اننا جند ادلــة اخرى 
ذكرت من كّتــاب اخرين تشــير الى وجود 
هذه الدميــة اخلاصة مبدينــة )لييج( قبل 
وصول الدمية اخلاصة بااليطاليني )كونتي( 
حيث ان بعــض الصحفيني البلجيك، بعد 
التحقيق في املوضــوع ، يتحدثون عن أول 
مســرح ثابت للدمى )حيث كانت مسارح 
الدمى املتنقلة شــائعة في اوربا خصوصا 
فــي فترة القرن التاســع عشــر( قّدم هذا 
النوع من الدمى في عام 1826 في منطقة 

.)Outremeuse اوتخموس(

وفــي هذا النــوع من املســارح التي كانت 
شــائعة في القرن التاسع عشر فأن جميع 
األعمــال األدبيــة يتم عرضهــا خصوصا 
االعمال االدبية التي كانت تتناول موضوعات 
عصر الفروسية على  شكل اعمال شعرية 
نثريــة والتي تشــير فــي مضامينها الى 
)شارملان( احد ملوك اوربا املشهورين )يعتقد 
ان مكان والدته في مدينة )لييج( البلجيكية 
حيث يتم بداية ادخال دمية تدعى )تشــان 
تشــيس( ويبدأ اجلمهور )خصوصا جمهور 
الطبقة الوســطى( والذين كانوا اغلبهم 
من عمــال املناجم بالتفاعــل مع العرض 
عندما تتالقى دميتا الشــخصيتان )تشان 

تشيس( و)شارملان(.

اصل التسمية:
طبقا لـ)موريس بيرون( استاذ االدب واللغة 
الفرنسية البلجيكي وباالضافة الى آخرين 
فأن كلمة تشــان تشــيس لغويا تأتي من 
اللغة الفلمنكيــة Petit Jean وفي اللغة 
الفلمنكيــة فأن كلمــة Jantches تلفظ 

 D›jan chess بالوالونية
ومت تهجئــة االســم بطــرق عديــدة مثل 
 Chanchet, Tchantchet, Jantches,))
Jeanches( وخاصة في ســجالت العاملني 
في مجال التعدين )وهــو ماميكن ان يعلل 
شكل الدمية على شكل عامل في مناجم 
الفحم التــي كانت منتشــرة في اجلانب 
الوالوني من بلجيكا( او ما ذكر من اســماء 
لهذه الدمية في الصحف احمللية خالل زمن 
ظهورها ، ولســبب وجيه فــأن الوالونيني 
االســم كما  كتابة  قــرروا  البلجيكيــني 

يلفظونه بدون تهجئة حتى سنة 1950.
اال انه فقــط عالم اللغويــات البلجيكي 
)جني هوســت Jean Haust( اســتطاع ان 
 Tchantchès يدخــل تعديال علــى اســم
بأضافة ès في نهاية االسم حيث مت تثبيت 
هذا التعديل في االسم على نصب الفنان 
)جوزيــف ســومرز( في )اوتخمــوس( الذي 
أُنشئ سنة 1937 والتي جعل االسم اكثر 

شعبية.
اال انــه وفي نهاية اخلميســنيات ســيقرر 
الثقافة  اخملتصني في مجال  السياســيون 
فــي مقاطعــة )لييج( رســميا ان اســم 
(Tchantchès( يأتي مــن تعديل غير دقيق 
من اســم )Francis( في اللهجة الوالونية 
األصلية على الرغم من انه ادبيا فأن االسم 
Francoish او  Françoisقد مت اشتقاقه من 

.Françwès االسم

:Tchantchès شخصية الدمية
تعتبر شخصية )تشان تشيس( شخصية 
متثل رمزيــة هامة لســكان مدينة )لييج( 
خصوصا حي )اوتخموس( اجلزيرة التي تقع 
في منتصــف املدينة حيــث تفاعل معها 
ســكان املدينة ملا شعروا به من متثيل رمزي 
لهم عن طريق هذه الدمية في فترة مسارح 
الدمى اخلشبية وخالل فترة العشرينيات من 
القرن املاضي بعد اختفاء مسارح الطبقة 
البرجوازية اخملصصــة للطبقة الغنية في 
وقتها واغالق ابوابها حيث انشــغل روادها 
في انشــطة اخرى ، لم يبق سوى املسارح 
اخملصصــة لطبقــة العمــال وعلــى هذا 
االساس مت تعديل الزي اخلاص بدمية )تشان 

او اسود  ابيض  ببنطال  واملتمثل  تشــيس( 
ومعطف ازرق كبير شــبيه مبعاطف عمال 
اخملتبرات ووشاح احمر منقط بنقاط بيضاء 
وقبعة ســوداء وهو الزي الشــائع للعمال 
في فترة القرنني التاســع عشر والعشرين 
في شــمال اوربا مع انف محمر داللة على 
ســكرة خفيفة نتجت عن شراب من خمر 

الفاكهة املمزوج بنكهة العرعر.
كمــا جتســد هــذه الدمية روح ســكان 
مدينة )لييــج( الثائرة في وقت انشــائها 
التاسع عشر عندما قاموا  القرن  منتصف 
بطــرد الهولنديني خالل املعــارك معهم... 
باملغريــات ويتحلــى  شــخصية التتأثــر 
بالشــجاعة ويعشــق احلريــة لكنه ايضا 
لشخصية  كان  لذلك  وعاطفي  حســاس 
هــذا الرجل الدميــة الذي ميثــل النموذج 

الصالح في لييج.

تشان تشيس في اجملالت املصورة:
خضعت شــخصية تشــان تشــيس في 
تعديالن  الــى  املتحركة  الرســوم  مجالت 
اثنان املرة االولى سنة 1940 على يد الفنان 
البلجيكي آل بيكليرس )Al Peclers( مؤلف 
)الكوميكس(  املتحركــة  الرســوم  جملالت 
الشــخصية بشكل شريط  حيث ظهرت 
 La( رســومات يومــي في صحيفــة لييج
Légia( وبعنوان )مغامرات تشــان تشيس( 
امــا التعديل الثاني يعود الى ســنة 1988 
ورسمت على يد الفنان البلجيكي فرانسوا 
والزالــت   )François Walthéry( والتيــري 
الثقافي  باالهتمام  الشخصية حتظى  هذه 

واالعالمي في ذلك اجلزء من العالم.

ترجمة واعداد :عمار حميد مهدي
 

لكل شــعب من شــعوب العالم اساطير 
وشخصيات تشكل جزءا مهما من الفلكلور 
اخلاص بها ويكون وجودها في اغلب االحوال 
نتيجة األحداث التاريخية التي عاشــتها او 
الثقافات التي متثلها وتتحول مع مرور الوقت 
شــعارا وعالمة مميزة لهــا وملدنها وغالبا ما 
تكون هــذه االيقونة دمية تأخــذ حيزا من 
تراث الشعوب التي متثلها ففي روسيا هناك 
عرائس املاتروشــكا املتداخلــة مع بعضها 
البعض وكذلك دمــى البونراكو في اليابان 
كذلك تتميــز بلجيكا واقليمهــا الوالوني 
وعاصمتــه مدينــة )لييج( بشــخصيتها 
التــي متثل هوية املدينة  التراثية والثقافية 
والتــي تدعى )تشــان تشــيس( محور هذا 
املوضوع. حيث متثل هذه الشــخصية جزءا 
اساسيا ومحوريا في فلكلور وثقافة سكان 
مدينة )لييج( الوالونيني وهم احد الشعوب 
الفرنســية  باللغة  الناطقة  الفرنكوفونية 
في اوربــا ، متثلت هذه الشــخصية بدمية 
يقــوم ســكان   )marionette– )ماريونيــت 
في  كأيقونة  وتعليقهــا  بصناعتها  املدينة 
االحتفاالت  العامة خالل  والساحات  البيوت 

واملهرجانات التي تقام.

االصل التراثي لدمية املاريونيت في لييج:
يعود اصل هــذه الدمية الــى بدايات القرن 
التاسع عشر ويعزى اصلها بشكل مغلوط 
الى الصقليني في ايطاليا لكنها في االصل 
تعــود الى دميــة تدعى )كونتــي( ابتدعها 

ونهديك بالرمان
ويشبهون ساقيك
بأغصان الكستناء

وشعرك بسعف النخيل
وضحكتك بكركرات نهر

وكنت أقول
كان عليهم

أن يشبهوا األشياء بك
حتى تكتسب قيما أخرى للجمال

ومعنى آخر للتشهي
فالقمر كرة من حجر

يعكس ما تفيضني عليه
من بياض

أنما رحمة اهلل
كانت في حّينا ثانوية بنات كبيرة، تدلف 
إليها يومياً مئــات الفتيات اللواتي في 
طور النضــج. وحني يدنو وقــت انتهاء 
الدوام الرسمي، كّنا نتجمهر متبعثرين 

في الطرقات، منتظرين وقت )احلَلْة(.
 جــدار الثانويــة الطويل صار ســبورة 
لبعــض العبــارات التــي وضعناهــا، 
تعبيراً عــن حّبنا حلبيباتنــا الطالبات، 
ولم نضع أســمائهن بالطبــع، بل هن 
عبارات مشّفرة حتمل حروف أسمائهن، 
وأســماءنا الصريحــة، لكــي يتعرفَن 

علينــا، ورغبات وأمان وأبيات شــعرية. 
بت إدارُة الثانوية اجلدارَ بلون،  وكّلما خضَّ
تآمرنا خلســة، وعدنــا لنكتب عبارات 
الغزل في حبيباتنا، بنات الثانوية، عسى 
أن تقع أعينهن على تلك العبارات، ويدق 
احلنني أبــواب قلوبهن.. وبعد ســنوات 
طوال تُرِكــت بناية الثانوية، حتولت بأمر 
من الدولة إلى مخزن للكتب املنهجية. 
مرت فصــول على جــدار البناية، الذي 
تآكل من جهات مختلفة، وشحب لونه، 
وصــارت عباراتنا الرومانســية القدمية 
تُرى بصعوبة، ليس بسبب املناخ وحده، 
ولكن بســبب لوحات ســود اكتظ بها 

اجلدار، حتمل أسماءنا. 

كريم جخيور
حني رايتك

تذكرت الشعراء الذين
ألفوا التشبيهات اجلاهزة
والتي عادة ما تكون باردة

وبال طعم
فراحوا يشبهون فمك

بعناقيد العنب
وطعم القبلة بالعسل

عينيك بكؤوس الليل
أو حقول القمح

غالف الرواية

قراءة في »رصاصة ليست للحرب«

)تشان تشيس(  آيقونة مدينة )لييج( البلجيكية

على جدار الثانويةشبيهات خاطئة

في هذه المجموعة 
الشعرية التي تضع نفسها 

في حفريات مختلفة، 
سنرى إلى التلقي الذي يريد 
لقصيدة المشهد أن تكون 
بدياًل عن النص الذي يقتطع 
لنفسه مساحة من التغاير 

من خالل العبارة الواحدة، أو 
الجملة الشعرية الواحدة. 
واالخير هو األسلوب الذي 

درجت عليه معظم مدونات 
قصيدة النثر العراقية في 

مختلف ظواهرها وتعاقب 
اجيالها

مدينة )لييج(

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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بدايات مرحلة النضال واحلياة 
السياسية

* اضافة الى مــا ذكرته من أحداث 
اهتماماتــك  بدايــات  شــكلت 
األخرى  العوامل  ماهي  بالسياسة، 
التي أثرت في تكوينك وقرابتك من 

السياسة؟
- في تلك الفتــرة كان هناك رجال 
يهــود يــزورون تكيتنــا ويلتقــون 
بوالــدي، وكان معظمهم يعملون 
بالسياســة في عــام 1945 ظهر 
شخص عائد لتوه من اخلارج، وكان 
يكبرنا ســنا لكنه بدا متعثرا في 
دراسته، وكنا نعتقده للوهلة االولى 
ولكن  اجلــدد،  املعلمني  أحــد  بأنه 
ظهــر فيما بعد أنــه تلميذ مثلنا 
نقل الى مدرســتنا، ويدعي حسام 
الدين طيب، وعرف فيما بعد باسم 
"شــعب" وهو أحد أقربــاء جميل 
شرف. لقد بدأ هو يعمل بالسياسة 
ويتحدث لنا عن املســائل القومية 
والوطنيــة، وكان يــردد علينا دائما 
ونشكل  أنفسنا  ننظم  أن  بضرورة 
القومي..  منظماتنا ونرفــع علمنا 
وكان يختبرنــا واحــدا واحــدا من 
خالل دفع أحدنا الى اخلروج ليال الى 
املقبرة لرفع علم كردســتان فيها، 
كان يريد بذلك أن يحررنا من اخلوف 
والتردد، ولقد جنحت أنا في االختبار 
حيــث ذهبت الى املقبــرة ونصبت 
العلــم، ألنني باألســاس كنت من 
أبناء القرية ولم أكن أخاف الظالم 
أو زيارة القبور ليال، لقد تفوقت على 
ثالثة أو أربعة من الطالب املشاركني 
ذهب حسام  ولالطمئنان  باالختبار، 
الدين بنفســه الى املقبرة للتأكد 
من نصبــي العلم، وبعــد أن تبني 
له ذلك قربنــي منه وأصبحت أحد 

مريديه املفضلني.
للعام  الصيفيــة  العطلــة  فــي 
تطور  حدث   1946  1945- الدراسي 
الفــت في حياتي، وهــو رجوع عدد 
من طالب الكليات الى كويسنجق، 
وكانوا جميعا يتحلون بروح قومية 
ووطنيــة، ولــم تكن قد أنشــئت 
جامعــات فــي تلــك الفتــرة، بل 
مراحل  أعلى  تعتبر  الكليات  كانت 
الدراســة، فــي تلك األثنــاء كان 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
التأســيس، وكان املرحوم  في طور 
عمــر دبابة أحد هؤالء العائدين الى 
كويســنجق وكان مشــهورا على 
نطاق واســع باملدينــة، وله هيبة 
وتقديــر من الناس، وكنــا ذات يوم 
جالســني معا فــي مقهى "حمه 
رق" وكان يعلم بأنني طالب مهتم 
وحينما  األناشيد،  وأحفظ  بالقراءة 
حملني ناداني فذهبت اليه، وسلمني 
واملقاالت،  الصــور  مــن  مجموعة 
منها صور املال مصطفى و القاضي 
محمد و كذلك بيان تأسيس احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني املطبوع 
في مطابــع مهاباد، حيــث كتبه 

همزة عبداهلل باللغة العربية.

 * هل كانت هناك أي مراكز ثقافية 
أو سياسية باملدينة".

- كانت في كويســنجق مكتبتان 
فقط، األولــى مكتبة احلــاج قادر 
الكويي التي كانــت تابعة جلماعة 
والثانية مكتبة  الدميقراطي،  احلزب 
للحــزب  التابعــة  كويســنجق 
بهما  متأثرين  كنا  نحن  الشيوعي. 
معــا، أنا عــن نفســي كنت على 
عالقة مقربة مع األخ فاحت رســول 
وجالل بيتوشــي وأخيه عزيز، حيث 
كنا زمالء الدراسة، وكان فاحت وجالل 
يحاوالن أن يكســبونا الى صفوف 
احلزب الشــيوعي، ولذلك جعلوني 
كويســنجق  مبكتبــة  مشــتركا 
وكنــت أدفــع شــهريا مائة فلس 
بدل االشــتراك لكي أدخل املكتبة 
وأســتعير كتبها، كمــا كنت في 
الوقت نفســه مشــتركا مبكتبة 

احلاج قادر الكويي.

* ما هــو تأثير النهج الشــيوعي 
حياتك  تطــور  على  الســوفيتي 

السياسية في تلك املرحلة؟
-لم أكن قد حسمت أمري لالختيار 
الفريقــني، لكني كنت  بني أي من 
الســوفييت  بانتصــارات  متأثــرا 
ونصرتها جلمهورية مهاباد، في تلك 
الفترة انتشرت أشــعار الشاعرين 
الكبيريــن هــزار وهيمــن، وكنــا 

نحفظها. منها:
يعيش ستالني ، واملطرقة واملنجل

حرروا الكرد من حكم االستبداد
في  كتبت  أخــرى  وكذلك قصيدة 

مدح السوفييت.
كانــت األجواء فــي تلــك الفترة 
توحــي بأن الســوفييت هم الذين 
حــرروا الكرد، وأن الدولــة الكردية 
دعمهــم،  بفضــل  ستتشــكل 
وكانت أخبار جمهورية مهاباد تثير 
حماسة الشــعب وتؤثر في قلوب 
أميل  وكنت  ونفوســهم،  الشباب 
بأفكارهم  وأتأثر  الشــيوعيني  الى 
الى أن خاضوا نقاشــات حول ما إذا 
كان الشعب الكردي أمة، أم ال؟هذا 
اجلدل أثــر على أفــكاري، وخضت 
نقاشــات عديدة معهم.  بسببها 
في ذلك الصيف انتقلت من الصف 
اخلامــس االبتدائي الى الســادس، 
وكان األخ عمــر دبابة يعطيني بني 
فترة وأخرى بعض املنشــورات، وفي 
وســألته:  اليه  ذهبت  املرات  إحدى 
ان كان الكرد أمة أم ال؟، فشــرح لي 
معنى القومية وقــال "نعم الكرد 
هم أمة"و وشــرح لي أيضا أفكار 

ستالني بهذا الصدد.
كنت ســعيدا باجنالء هذا املوضوع، 
فقــد كانــت مشــاعري القومية 
قد بــدأت تتدفــق، ولذلــك كنت 
أخوض في مثل هذه املســائل مع 
الشــيوعيني، وكنــت فــي جميع 
االجتماعات التي يعقدها معنا األخ 
فاحت رسول مصرا على أن الكرد هم 
أمة واحدة، وأن له حق تقرير املصير، 
وكانوا عندما يتطرقون الى مسألة 
احلــزب الطليعي وضــرورة قيادته 
لطبقة العمــال و الفالحني، كنت 
أقبل منهم ذلك بشــرط أن يكون 
هذا احلزب يسعى الى حترير العمال 

والفالحني و أرض كردستان معا.
لهذه األســباب خرجت من حلقات 
التوعية التابعة لهم، ووليت وجهي 
شطر البارتي..وهكذا كان األخ عمر 
دبابــة يجتمع بنــا ويثقفنا، وحني 
فتحت أبواب مدارسنا كان معظم 
معلمينا ينتمون الى البارتي، وهؤالء 

بدورهم أثروا في أفكاري.
في تلــك الفترة جاءنا معلم جديد 
يدعــى  )كمال عبدالقادر نشــأت( 
وكان باألًصل من مدينة كويسنجق 
لكنه ترك املدينة بســبب وظيفة 
والــده ثم عاد إلينا، وكان يدرســنا 
إهتماما  ويوليها  "الرياضــة"  مادة 
كثيرا، لــم أمارس الرياضة إال لعبة 
تنس الطاولة، ولذلك سلمني هذا 
املعلم مقاليدها و كنت أســاعده 
فــي تعليم الطلبــة الراغبني بها، 
ولذلك كان يدعوني في بعض املرات 

كمسؤول اللعبة.

بدء العمل السياسي
* كيف بدأت حياتك السياسية؟

- كان لي صديق يدعي وريا مال علي 
كانيماراني يكبرني سنا وجاءنا من 
القريــة، وكان يأخذنا الــى منزله، 
وكان يشجعنا على االنتماء للحزب، 
وفي تلك الفترة كنا نتحضر إلعالن 
إضــراب فــي مدرســتنا.كنت في 
االبتدائي حني  الســادس  الصــف 
أعلنا اإلضراب ضــد أحد معلمينا، 
كان هذا املعلم ســيء اخللق يراود 
الطــالب عــن أنفســهم، ولذلك 
احتججنــا على تصرفاتــه وأعلنا 
اإلضــراب، وكنــت أقــود اجملموعة 
املضربــة التــي رشــحتني ألكون 
املتحدث باسمهم، وذهبنا الى مدير 

املدرســة وقدمنا له اخلطاب الذي 
كتبنــاه، ونصحنا املدير قائال "أنتم 
طلبــة مجتهدون، ولكــي حتققوا 
النصر في مسعاكم يجب عليكم 
أن تكونوا منظمني"، وساعدنا هذا 
للطلبة.  لتأســيس جمعية  املدير 
وأتذكر بأننا سمينا اجلمعية باسم 
جمعية الطلبة التقدميني، وكانت 
اجلمعيــة قد وقعت حتــت تأثيرات 
البارتي وكنت أنا من أشــطر طلبة 
اجلمعيــة، أو لنقــل بأننــي كنت 

املشرف عليها.
في شــتاء عام 1947، كان األستاذ 

طاهــر ســعيد يدرســنا مادتــي 
احلســاب واللغــة االجنليزية، وكان 
رجــال ذكيا وواعيــا، دعاني ذات يوم 
مــع وريا الــى منزله وطلــب منا 
الدميقراطي  احلــزب  الــى  االنتماء 
فمألناها  اإلنتماء  باستمارة  وجاءنا 
له، وفــي كانون ذلك العام أًصبحنا 
أعضــاء في احلزب وأخذت االســم 
احلركي “ئاكر" يعنــي  )النار(، ووريا 
)اجلمرة(،  أخذ اسم "بشكو" يعني 
كنت حينذاك في الصف السادس 
يكبرني ســنا،  وريا  وكان  اإلبتدائي 
لذلك عندما كنا نتأخر باجتماعاتنا 

احلزبية كانــوا يوصون وريا إليصالي 
الى البيت.. كنت فــي تلك الفترة 
وكلما  احلزبــي،  بالعمل  شــغوفا 
تســلمت بيانا أو منشــورا حزبيا 
وحدي  الغرفة  أدخــل  جديدا كنت 
أتخلف عن  أننــي  وأقرؤهــا، حتى 
الطعام عندمــا أنغمس في قراءة 
تلــك البيانــات. أتذكر مــن الذين 
ويعملون  الدراســة  فــي  زاملوني 
معي في احلزب أيضا، كال من جمال 
احلــاج طاهر الكويــي ومحمد مال 
صادق وكرمي شيخاني وخالد سعيد 
وواحد سعيد ومجيد احلداد وآخرين.

جمهورية مهاباد
* ســقوط جمهوريــة مهاباد هل 

كان له تأثير عليكم؟
- بالطبــع.. حني تلقينــا في ربيع 
عام 1947 خبر ســقوط اجلمهورية 
تأثرت كثيرا وخاصة أنه كانت هناك 
عالقــة مترابطة بني كويســنجق 
ومهابــاد عبر انخــراط بعض أبناء 
كويسنجق في تأسيس اجلمهورية، 
منهــم الرئيــس بكــر عبدالكرمي 
خوشــناو،  ومصطفــى  احلويــزي 
باألضافــة الى عريف فــي اجليش 
ذهب الى هنــاك لكنه لقي حتفه 
جتمدا من البرد أثناء عودته، وكذلك 
محمد توفيــق وردي الذي كان أحد 
الرابع وهرب  معلمينا في الصــف 
الى مهاباد ثم عاد، وكذلك دلشــاد 
رسولي وهو معلم وكاتب يحرر في 
مجلــة كالويز، و وردي ودلشــاد قد 
قبض عليهما لكن أخلي سبيلهما 
فيمــا بعــد، وكان وردي جارنا وظل 
على والئه للحزب الشيوعي ولكن 
دلشــاد رســولي مال نحو البارتي. 
يحدثوننا عن جمهورية  هؤالء  كان 
مهاباد وما حدث هناك وملاذا واجهت 
ذلك املصير، وعليــه فقد أصبحنا 
نكره إيران ونعتبر الشــاه وحشــا، 
خاصة بعــد أن أقدم علــى إعدام 
القاضي محمد، وأتذكر يوم إعدامه 
جيــدا، حيــث أقمنا له مراســيم 
وأظهرنا  السواد  واتشحنا  التعزية 
حزننا عليه بوقــف جميع مظاهر 
الفــرح مــن االغانــي، ووقفنا في 
املدرسة دقيقة صمت إجالال لروحه 
الطاهرة. كان ســقوط اجلمهورية 
كارثة قومية حقيقية، حيث تأثر به 
اجلميع، وعد احلدث خســارة قومية 
كبيرة بالنســبة للشعب. في ذلك 
الوقت عاد عدد مــن البارزانيني من 
مهاباد الى كردســتان فيما مضى 
الســوفييتي،  االحتاد  نحــو  آخرون 
وإســتقر عدد من هــؤالء العائدين 
كنت  كويســنجق.  مدينتنــا  في 
أعتبر املال مصطفى في ذلك الوقت 
شــخصا مهيبا له قدســية أقل 
بقليل من قدســية مكة واملدينة 
بالنســبة للمســلم، حيث ينظر 
الشــعبيني  األبطال  كأحــد  اليه 
الشجعان، إحتل مكانة خاصة في 
قلوبنا ونفوســنا، حتى انني أتذكر 
إمرأة بارزانية كانت تتســول، وحني 
قالت  أرتني شعيرات  منها  إقتربت 
بأنها للمال مصطفى، فســاومتها 
الدينار في  بدينار دفعته لها، وكان 
ذلــك الوقت له قيمــة كبيرة ولم 
أك أملك غيرها، ولكني اشــتريت 
شــعيرات بارزاني منها اعتزازا به.. 
كما أتذكر وصــول عائلتني أو ثالثة 
مــن البارزانيــني الى كويســنجق 
وسكنهم في إحدى القرى التابعة 

للعائلة الطالبانية.

* أي ســنة نســتطيع أن نعّدهــا 
السياســي  مرحلة عملك  بداية 

حتديدا؟
- لقــد دخلــت معتــرك العمــل 
وأقصد   ،1947 عام  منذ  السياسي 
العمــل السياســي املنظم، كنت 
قبلهــا أعمــل في إطــار جمعية 
الطلبــة التقدميــني، ولكــن في 
عــام 1947 أصبحــت عضوا فعاال 
احلزب  اي  البارتــي  تنظيمــات  في 

الدميقراطي الكردي العراقي.
كانــت هناك خالفات بــني البارتي 
والشيوعيني في تلك الفترة، ولكن 
حني مت إعــدام الضباط األربعة في 
19 حزيــران 1947 وهم )مصطفى 
خوشناو وعزت عبدالعزيز وخيراهلل 
عبدالكــرمي ومحمــد القدســي(

الطالب  جمعنا علي عبداهلل نحن 
األناشيد  إعداد  منا  وطلب  احلزبيني 
الوطنية والتهيؤ للمظاهرة، وطلب 
مــن اجلميع املشــاركة وخاصة أن 
من  يعد  كان  مصطفى خوشــناو 
أهالــي كويســنجق، ولكن مت نقل 

لدفنها  الســليمانية  الى  جثمانه 
مبقبرة سيوان، وفعال خرجت جماهير 
كبيرة  احتجاجية  بتظاهرة  املدينة 
ألقيت خاللها قصائد تعود ألشهر 
الشعراء منهم الشاعر الكبير بيرة 
ميرد وكامران موكري وفائق بيكةس 

وكانت القصائد حماسية وثورية. 
وفي صيف ذلك العام بدأت الدراسة 
بالصف السادس االبتدائي وحصلت 
على عدد مــن الكتب العربية التي 
كانت نادرة فــي تلك الفترة، وكنت 
أحد املشــتركني بجريــدة االهالي 

التي تصدر بالعربية في بغداد.

* ملاذا جريدة األهالي حتديدا؟
- كانــت األهالي تصــدر في بغداد 
كامل  األســتاذ  املرحوم  وميلكهــا 
اجلادرجي وكانت لســان حال احلزب 
الوطنــي الدميقراطــي العراقــي، 
ورغــم ذلك كانت جريدة واســعة 
اإلنتشار، من خاللها حتسنت لغتي 
العربية، وأجلأ في بعض األحيان الى 
لبيان  املدرســة  أو مدير  معلميني 

معاني 
عندي  املبهمــة  الكلمــات  بعض 
وفي تلك الســنة أيضــا حصلت 
على كتــاب باللغــة اإلنكليزية و 
يدرس  الذي  عبدالباقي  للحاج  كان 
فــي كليــة امللك فيصــل ويعرف 
اإلنكليزيــة جيــدا. كانــت كلية 
الفيصل عبارة عن مدرســة ثانوية 
فــي بغــداد تقبل فقــط الطلبة 
املتفوقــني، وكانت الــدروس تلقى 
باللغة اإلنكليزية، وكان عبدالباقي 
قد جاء معه بكتاب عنوانه )ستالني 
الكتاب  وكان  لينــني(  يكتب عــن 
يحمل صورتني للينني و ســتالني و 
وثائق تتحــدث عن لينني، كنت أقرأ 
الكتاب وأحفــظ جمله ولكني لم 
أكــن أفهم معناهــا ماعدا بعض 
اجلمــل القليلة منهــا "لينني هو 

معلمنا".
وأعتقد بــأن ذلك العــام أي 1947 
هو العام الذي حدد مســار حياتي 
السياســية الحقــا، حيــث كنت 
عضوا في البارتي، وأقرأ كل ما يقع 
بيدي مــن الكتب باللغتني الكردية 
والعربية وأشترك في بعض اجملالت 

واجلرائد التي كانت تصدر حينذاك.

مجلة كالويز
*مــا هــو تأثيــر مجلــة كالويــز 
والصحف الصادرة عليك في تلك 

املرحلة؟
- كانت كالويز مجلة ذائعة الصيت 
وواسعة االنتشار، ويرأسها األستاذ 
ابراهيم أحمد ويدير حتريرها اإلستاد 
عالءالديــن ســجادي و صدرت في 
بغــداد من ســنة 1939 الى 1949، 
وكان لهــا دور كبيــر وفاعــل في 
إشــاعة الروح القوميــة بصفوف 
املثقفني والتقدميني والدميقراطيني 
الذين كانوا يناضلون ضد الفاشية 
الى  املنحازين  بصفــوف  وكذلــك 
الفكــر االشــتراكي. وكان لها دور 
مهم وكبير أيضــا في إحياء األدب 
الكــردي وصياغــة جمــل جديدة 
وإضافتها الى اللغة الكردية، وكنت 
أقرأها مــن بدايتها الــى نهايتها، 
كانت مجلــة نافعة جــدا إلحياء 

اللغة الكردية.
وأما عن الصحف األخرى فقد كانت 
هنــاك جريــدة الشــعب اململوكة 
ليحيى قاســم وجريدة الوطن التي 
يصدرها حزب الشعب وصاحبها عزيز 
شريف، واالحتاد لسان حال حزب االحتاد 
ابراهيم.  برئاسة عبدالفتاح  الوطني 
وكانــت هــذه الصحف مبتنــاول يد 
القراء حتى لو لم يكونوا مشتركني 
فيهــا، كان باإلمــكان قراءتهــا في 
املكتبات وكنت أحــد قرائها، وكانت 
لغتي العربية جيدة لفهم الكثير مما 
نشــر فيها، ومن خالل تلك الصحف 
عربية جديدة  تعرفت على كلمــات 
، فيمــا بقي بعضهــا مبهما عندي 

فأسال املعلمني عنها.

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صالح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل 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 بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
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.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 2

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني

كنت أعدّ المال مصطفى في ذلك الوقت شخصا 
مهيبا له قدسية أقل بقليل من قدسية مكة 

والمدينة بالنسبة للمسلم، حيث ينظر اليه كأحد 
األبطال الشعبيين الشجعان، احتل مكانة خاصة في 

قلوبنا ونفوسنا، حتى انني أتذكر امرأة بارزانية كانت 
تتسول، وحين اقتربت منها أرتني شعيرات قالت بأنها 
للمال مصطفى، فساومتها بدينار دفعته لها، وكان 
الدينار في ذلك الوقت له قيمة كبيرة ولم أكن أملك 
غيرها، ولكني اشتريت شعيرات بارزاني منها اعتزازا به

جالل طالباني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الناشــئني  منتخــب  يواصــل 
للجودو اســتعدادته للمشاركة 
في بطولة ســوريا الدولية التي 
ستنطلق منافساتها في دمشق 
ابتداء من يوم 21 تشــرين الثاني 
من شتى  دول  املقبل مبشــاركة 

قارات العالم.
وبحسب مدرب املنتخب الوطني 
لفئة الناشــئني باجلودو، موسى 
حسني، فان العراق سيشارك بـ 8 
أوزان معتمدة في املنافسات هي 
و90  و81  و73  و66  و60  و55   50  (
و90+ كغم(، مبينا ان اختبارات لـ 
16 العبينا جتــرى حالياً في قاعة 
انتقاء  أجل  الشبابية من  املدينة 
باملعســكر  والبدء  العدد  نصف 
التدريبــي احمللــي الذي ســيبدأ 
مطلع الشــهر املقبــل حتضيراً 

لالستحقاق الدولي املرتقب.
واشــار إلى ان منتخب الناشئني 

بطولة  بفضــي  مؤخــراً  تــوج 
العــرب التي اقيمت فــي لبنان 
مبشــاركة 14 دولة بعد منتخب 
الذي  والكمويت  البطــل،  مصر 
العراق  ان  إلــى  ثالثاً، منوها  حل 
3 ذهب  4 أوســمة منها  كسب 

لالعبني محمد قاســم لوزن 50 
كغم وحســني طالب لــوزن 73 
 90 لوزن  كغم وجاســم محمد 
كغــم، والوســام البرونــزي من 
لوزن  رياض  الالعب فهــد  حصة 

90+ كغم.

بوغور ـ عمار ساطع*

بات العبــو منتخب شــباب العراق 
مطالبــني بتحقيق الفــوز بإي ثمٍن 
في ثالــث مواجهاتهم، بعد يوم غٍد 
يواصلوا  حتى  اليابان،  امام  اخلميس، 
مشــوارهم في نهائيات كأس آسيا 
لكرة القــدم دون 19 عامــاً، بعدما 
عرقــل املنتخب الكوري الشــمالي 
مسيرتهم في اجلولة الثانية وبهدف 
واحــد دون مقابــل، ليتجمد رصيد 
منتخبنــا عنــد نقطــة واحدة من 

مباراتني.
وَصَعَب الفوز الكوري الشمالي على 
منتخب شــباب العــراق من مهمة 
العبينا القارية، بعد هدف باك جونغ 
فــي الدقيقة 54 مــن زمن املوجهة 
التي ضيفها ملعب بيكانساري في 
مدينــة بوغور االندونيســية، وكان 
يفتــرض ان ال تنتهي عليــه املباراة 
بذلك الهــدف، بعــد ان زج عناصر 
منتخبنا الشــبابي انفســهم في 
نفق االنتظار حتــى موعد مواجهة 
اليابان احلاسمة في ختام منافسات 

اجملموعة الثانية.
ولم يكن املنتخب الكوري الشمالي 
بذلك البعبع الــذي ميكن ان يجاري 
عناصر منتخبنا الشبابي، اذ ان الفوز 
الكوري حتقق بســبب سوء استثمار 
الكرات العراقية على املرمى الكوري 
من جهة وعــدم التقدير االمثل في 
هز الشــباك للفرص التــي اتيحت 
ملهاجمينا الذين تسرعوا تارة او انهم 

لم يجــدوا الطريــق االمثل لتحيق 
الهدف.

وحتى التغييرات التي اجراها املدرب 
قحطان جثير بالدفــع في اكثر من 
العب لتعزيز اخلط الهجومي بهدف 
تعديل النتيجة، لم توفق بالشــكل 

الصحيح.
ومع ان املنتخب الكوري الشــمالي 
بدا مرتبــكاً في البداية محاوالً جس 
نبض فريقنا، غير ان الذي حصل هو 
ان العبينــا بادروا مبحــاوالت اعطت 
على  للمتابعني  معنوية حتى  دفعة 

انهم سيمســكون بصوجلان االمور، 
قبل ان تُهــدر محاولة وكاع رمضان، 
في حني تبددت كرات اخرى كانت من 

حصة احلارس الكوري.
لشــوٍط  يتأهب  اجلميع  كان  وبينما 
ثاٍن افضــل لفريقنا، بعــد ان دخل 

وخاضوا  اللقاء  اجــواء  في  عناصره 
شوطاً حماسياً نوعاً ما، فاجأ احلكم 
اللباني، حســني ابــو يحيى، اجلميع 
باحتسابه لهدف للكوري باك جونغ 
في الدقيقة 54 بعد ان عرقل العبنا 

وكاع رمضان بعد كرة عالية!

وقد يكون الهدف الكوري الشمالني 
قد اركــب خطــوط منتخبنا، كون 
اغلب الالعبني من قليلي اخلبرة ودون 
ان يخوض اغلبهم ملباريات رســمية 
وجتارب على مســتويات عالية، لكن 
العبينا عــادوا بســرعة وحاولوا ان 
يفعلوا ما بوســعهم للتعديل على 
اقل التقديــرات، وهددوا مرمى كوريا 
الشمالية في اكثر من محاولة حتى 
من تســديدات من خــارج منطقة 
اجلــزاء، لكــن الهدف لــم يتحقق، 
بســبب النهج الدفاعي الذي اتبعه 
الى  الشمالية  مدرب منتخب كوريا 
اعتماده على كرات مرتدة لم  جانب 
النتيجة  تاتي بثمارها في مضاعفة 

ايضا.
وكســب املنتخب الكوري الشمالي 
اول ثالث نقــاط له في اجملموعة، في 
حني جتمد رصيد منتخبنا الشــبابي 

عند نقطة واحدة.
الى  منتخبنا  تأهــل  وســيعتمد 
الــدور الربع النهائــي على نتيجة 
تفوقه على اليابان في اخر مباريات 
وفي  الثانية،  االســيوية  اجملموعة 
حالة تعادل املنتخب التايلندي مع 
شريطة  الشمالي،  الكوري  نظيره 
ان تكــون اليابان قد تفوقت، ونحن 
الصحفية،  الرســالة  هذه  نكتب 
علــى تايلنــد فــي املبــاراة التي 
اعقبت مبــاراة منتخبنا مع كوريا 

الشمالية.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

هدف كوري شمالي ُيصعب من مهمة منتخبنا الشبابي اسيويًا
طموحات تأهلنا معلقة على فوزنا في لقاء اليابان الخميس

جانب من مباراة منتخبنا الشبابي أمام كوريا الشمالية

موسى حسني مع أحد الالعبني
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العواصم ـ وكاالت:

تعود املنافســات األوروبية من جديد، 
مــن خــالل اجلولــة الثالثــة ملرحلة 
اجملموعــات، بــدوري أبطــال أوروبــا، 
والتي ستشــهد العديد من املباريات 
املرتقبــة، مثل مواجهة مانشســتر 
دورمتوند  وبوروسيا  ويوفنتوس،  يونايتد 

مع أتلتيكو مدريد.
وقــد حتظــى مباراتا برشــلونة وإنتر 
ميالن، أو باريس سان جيرمان ونابولي، 
بنســب مشــاهدة واهتمام أكثر من 
املباراتــني، اللتني ســيخوضهما كل 
من حامل اللقب، ريــال مدريد، وبايرن 

ميونخ، في اجلولة الثالثة.
ويســعى كل من الريــال وبايرن، إلى 
األول  حتســني موقفه، بعد خســارة 
في اجلولــة املاضية، أمام سيســكا 
موســكو، بهــدف نظيــف، وتعادل 
 ..)1-1) أمســتردام  أياكس  مع  األخير 
وسيســتضيف »الشــياطني احلمر« 
علــى ملعبهم (أولد ترافــورد(، اليوم، 
يوفنتوس اإليطالي، الذي استعاد جنمه 
املواجهة،  لهذه  رونالدو  كريســتيانو 
بعد غيابه عن املباراة املاضية، أمام ياجن 

بويز، لإليقاف.
ويحتل املــان يونايتد وصافة اجملموعة، 
أربع نقــاط، متفوقــا على  برصيــد 

فالنسيا صاحب املركز الثالث، برصيد 
سيســتضيف  والذي  وحيدة،  نقطة 
في هذه اجلولة، ياجن بويز السويســري، 

أضعف فرق اجملموعة.
ولم يعــرف الفريق اإلســباني طعم 
الفــوز حتى اآلن، في هــذه البطولة، 
بعد خسارته أوال أمام اليوفي، وتعادله 
بعد ذلــك أمــام الشــياطني احلمر.

وتعد مواجهته املقبلــة أمام الفريق 
السويســري، فرصة جيدة الستعادة 

توازنه، وحتسني موقفه.
صــدارة  علــى  املعركــة  وســتدور 
اجملموعــة األولــى، يوم غــٍد األربعاء ، 
»الروخيبالنكوس«  يستضيف  عندما 
بوروســيا دورمتوند، على ملعبه (واندا 

متروبوليتانو(.
النقاط،  في  الفريقني  ويتســاوى كال 
بعد فــوز كل منهما على كلوب بروج 

وموناكو، في اجلولتني املاضيتني.
وعلى جانب آخر، سيخوض الفرنسي 
تيري هنــري، أولــى مبارياته كمدرب 
ملوناكو فــي دوري األبطال، أمام كلوب 
تعديل  إلــى  سيســعى  حيث  بروج، 

مسار فريقه.
وســيتمكن برشــلونة مــن االنفراد 
بصــدارة اجملموعة الثانيــة، إذا متكن 
من الفــوز، في املواجهتــني املقبلتني 
اإلنتر.وتغلــب  أمــام  املتتاليتــني، 
البلوجرانــا والفريــق اإليطالــي، في 

اجلولتني املاضيتني، علــى كل من بي 
إس في آيندهوفن وتوتنهام.

وميتلك الفريق الباريسي، فرصة تصدر 
اجملموعة الثالثة، إذا جنح في الفوز على 
نابولي، على ملعــب (حديقة األمراء(.

اجملموعة،  اإليطالــي  الفريق  ويتصدر 

برصيــد أربع نقــاط، فيما يتســاوى 
ليفربــول مــع باريس ســان جيرمان 

-الوصيف - برصيد ثالث نقاط.
وسيســتضيف الفريق امللكي، حامل 
التشــيكي،  بلزن  فيكتوريا  اللقــب، 
اليوم، من أجل تصحيح األوضاع، بعد 

املاضية.وستكون  اجلولة  خسارته في 
هــذه املواجهة، قبل أيــام قليلة من 
الكالسيكو اإلســباني املرتقب، أمام 
برشــلونة فــي الليجا.وفــي موقف 
مشابه، يســعى بايرن - الذي يواجه 
صعوبات في البوندســليجا وأوروبا - 

إلى استعادة توازنه أمام آيك أثينا.
وســيواجه مانشستر ســيتي، الذي 
خسر أمام ليون، قبل أن يهزم هوفنهامي، 
فريق شاختار دونيتسك األوكراني، في 

اجلولتني الثالثة والرابعة.
كما ســيحاول كل من بورتو وشالكه 
- املتساويني برصيد أربع نقاط - تصدر 
اجملموعة الرابعــة، عندما يواجه األول 
لوكوموتيف موســكو الروسي، على 
ملعبــه، بينما ســينتقل الثاني إلى 

تركيا، ملالقاة جالطة سراي.
من جانب اخر، أعلــن نيكو كوفاتش، 
لبايرن ميونــخ، قائمة  الفنــي  املدير 
اليونان، من أجل  إلى  الفريق املسافرة 
مواجهة آيــك أثينا، في اجلولة الثالثة 

من دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
وخلت القائمة من اجلناح الفرنســي 
فرانك ريبيري، ووذكر احلساب الرسمي 
لبايرن ميونخ، على »تويتر«، أن الالعب 
ســيغيب عن املباراة، بسبب معاناته 
من انسداد في العمود الفقري.وجاءت 

قائمة الفريق البافاري كاآلتي:
فروشتل،  أولريتش،  زفن  نوير،  »مانويل 
فاجنر، سولي، هوميلز، تياجو ألكانترا، 
روبن،  اَريني  ليفاندوفيسكي،  مارتينيز، 
جيمــس رودريجيــز، رافينيــا، جيروم 
بواتينــج، ليون جوريتســكا، جنابري، 
ماكس ماير، مولر، دافيد أالبا، ميريتان 

شعباني، كيميتش، ريناتو سانشيز«.

وســيحل بايرن ضيًفا على آيك أثينا، 
مســاء اليــوم الثالثاء، مبلعــب أثينا 
األوملبي، حلســاب اجلولــة الثالثة من 

اجملموعة اخلامسة بدوري األبطال.
ويحتل بايــرن ميونخ املركز الثاني في 
بــدوري األبطال،  اجملموعة اخلامســة 
برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع املتصدر 
أياكس أمستردام الهولندي، فيما يأتي 
بنفيكا ثالًثا برصيــد 3 نقاط، ويقبع 

آيك أثينا باملركز األخير بدون نقاط.
بيــب جوارديوال،  أعلن  اخر،  من جانب 
املديــر الفنــي ملانشســتر ســيتي 
اإلجنليزي، قائمة فريقه التي تســتعد 
ملواجهة شاختار دونيتسك األوكراني، 
فــي إطــار اجلولــة الثالثة مــن دور 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر سيتي، املركز الثاني 
فــي مجموعته برصيــد 3 نقاط، أما 
شــاختار يأتي ثالًثــا برصيد نقطتني.

وجــاءت قائمة مانشســتر ســيتي 
كالتالي:

إيدرسون، دانييل، موريك، كايل والكر، 
كومباني، جون ستونز، إمييريك البورت، 
بنجامــني مينــدي، أوتاميندي، رحيم 
ســترلينج، إبراهيم ديــاز، كيفني دي 
بروين، فيل فودين، ليروي ساني، بيرناردو 
فيرناندينيو،  ســيلفا،  ديفيد  سيلفا، 
زينشــينكو، ســيرجيو  رياض محرز، 

أجويرو، جابرييل خيسوس.

ريبيري خارج قائمة بايرن لمواجهة آيك أثينا

معارك مصيرية لعمالقة أوروبا في دوري األبطال

تقرير

لقطة من دوري أبطال أوروبا »أرشيف«

إعادة تشكيل لجنة 
المنتخبات الوطنية

»الهوكي العشبي« يستعد 
للمنافسات الخارجية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركزي لكرة القدم، أمس، تشــكيل 
جلنــة املنتخبــات الوطنية اجلديدة، بعــد أن ُحلت 

اللجنة السابقة فور انتهاء انتخابات احتاد الكرة.
وتتألف اللجنــة، من عضو االحتاد فالح موســى، 
رئيسا لها، وتضم 9 أعضاء، وهم كل من عبداإلله 
عبداحلميد وحســن فرحان ومحمــد طبرة وصباح 
محمد مصطفى والدكتور رافد عبد األمير وعباس 
ســعدون وإبراهيم قاســم وخلف جــالل وطارق 
عبدالرحمن.وستباشــر اللجنــة، مهــام عملها، 
اعتبارا من أمــس، بعد أن صادق مجلس إدارة االحتاد 

على تكوينها.

بغداد ـ منى الجبوري*
يواصل العبو الهوكي العشبي تدريباتهم املكثفة 
بواقــع وحدتيني تدريبيتني يومــي االثنني واألربعاء، 
وعلى ملعب نادي الشــعلة الرياضي، اســتعدادا 

للمشاركات اخلارجية .
وقال امني سر اللجنة، الدكتور إسماعيل عبد زيد: 
ان جلنــة الهوكي تضم فريقني للجنة اخلماســي، 
الفريق األول فريق ناشــئني وشــباب، ويشرف على 
تدريباته املدرب، منير قــدوري، والثاني فريق البنات، 
وتشــرف عليهن املدربة اســراء صالح سلمان، وان 
فريق البنات اغلبهم من طالبات املرحلة املتوسطة، 
لذا يتعذر عليهم احلضور اليومي ملتابعة التدريبات، 
لذا اقتصرت على يومني باالســبوع. مبينا: ان جلنة 
الهوكي قد تلقت العديد من الدعوات للمشاركات 
اخلارجيــة، إال ان الضائقة املاليــة حالت دون ذلك، 
لذا تطالب جلنة الهوكي بدعم ومســاندة اللجنة 
االوملبيــة ماليــا لتفعيل عملها كــون هذا االحتاد 

اوملبيا ومعترفا به دوليا.
مضيفــاً: ان جلنة الهوكي قد اقامــت العديد من 
الــدورات التدريبية والتحكيمية فــي بغداد، وفي 
محافظــة أربيــل، باإلضافــة الى املشــاركة في 
العديد من البطوالت الداخليــة والتي أقيمت في 
مقر االحتاد. واكد الدكتور اســماعيل عبد زيد: اننا 
نسعى جاهدا لتقدمي كل ما بجعبتنا من اجل نشر 
وتفعيل لعبــة الهوكي في بغداد وباقي احملافظات، 
واالرتقاء بها للمستوى املطلوب من خالل توفير كل 

املستلزمات اخلاصة والضرورية باللعبة.
يذكر ان جلنة الهوكي حصلت على موافقة االمني 
العام الحتــاد اللجان االوملبية الوطنية العربية مبنح 
االحتاد العراقــي للهوكي عضوية االحتــاد العربي 
بصفة مراقب حلني حصوله على العضوية الدائمة 

في االحتادين االسيوي والدولي.

* إعالم اللجنة األوملبية

7:55 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

7:55 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

أيك أثينا ـ ميونيخ

مان يونايتد ـ يوفنتوس
أمستردام ـ بنفيكا

روما ـ موسكو

هوفنهايم  ـ ليون

يونج بويز ـ فالنسيا

شاختار ـ مان سيتي

ريال مدريد ـ بلزن

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
من  الشــرطة  نادي  فريــق  عاد 
رحلتــه الــى البصــرة بكامل 
النقــاط اثــر فوزه علــى نفط 
اجلنــوب بثالثة اهــداف مقابل 
هدف واحد في املباراة التي جرت 
في ملعب الفيحاء ضمن اجلولة 
اخلامسة من الدوري املمتاز بكرة 
القدم. ســجل عالء عبدالزهرة 
الشــرطة  اهداف  مــن  هدفني 
امضاء  االخــر  الهــدف  وحمل 
مهند علي، في حني احرز هدف 
نفــط اجلنوب الوحيــد الالعب 

فيصل جاسم.
وخطف فريق اربيــل فوزاً ثميناً 
مــن مضيفــه الكهربــاء بعد 
تغلبــه عليه بهــدف قاتل في 
الوقت بدل الضائع للمباراة التي 
جرت في ملعــب التاجي.. احرز 
هدف الفوز الالعب محمد جفال 
فــي الدقيقة 93 من تســديدة 

اجلزاء  قوية من خــارج منطقة 
نقاط  ثالث  الضيف  ليكســب 

ثمينة.
االول،  امــس  مباريات،  وكانــت 
ضمن هذا الدور، قد اسفرت عن 
فوز نفط ميسان على الديوانية 
بعد  املســابقة  ليتصــدر   1-4
انتهاء جولتها اخلامسة، وامليناء 
، والطلبة على   1-2 الزوراء  على 
امانــة بغداد -3 صفــر، واحلدود 
على الصناعــات الكهربائية -1 
صفر، والقــوة اجلوية على فريق 
احلسني 2-1، في حني متت احالة 
نتيجــة مبــاراة فريقي النجف 
والنفــط، التــي كانت تشــير 
نتيجتها الى التعادل 2-2 ، على 
جلنة االنضباط، بســبب اصابة 
احلكــم الدولي املســاعد واثق 

مدلل بشج في رأسه.
حددت  متصــل،  صعيــد  على 
جلنة املســابقات في احتاد الكرة 

السادس،  الدور  مباريات  مواعيد 
التي تنطلق يوم اجلمعة، الثاني 
من الشــهر املقبــل، اذ تلتقي 
فرق البحري مع نفط الوســط 
في ملعــب الزبيــر، واحلدود مع 
الكهربــاء في ملعــب التاجي، 
الصناعــات  مــع  والشــرطة 
الكهربائية في ملعب الشعب، 
القوة  اآلتي  اليــوم  ويتقابل في 
اجلوية مــع الديوانية في ملعب 
الشعب، واربيل مع نفط ميسان 
فــي ملعــب اربيــل، والطلبة 
مع فريــق النجف فــي ملعب 
الكــرخ، وبغداد مع نفط اجلنوب 
فــي ملعب بغــداد، ويلعب يوم 
املقبل،  الشهر  الرابع من  االحد، 
الســماوة مع فريق احلسني في 
ملعب الســماوة، والــزوراء مع 
الكــرخ فــي ملعب الشــعب، 
والنفــط مع املينــاء في ملعب 

الصناعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظــم احتــاد بغــداد للقــوة 
البدنية بطولة القاعات األهلية 
 16 يوم  بريس  البنــج  لفعالية 
تشرين الثاني املقبل، اعلن ذلك 
رئيس احتاد بغداد للقوة البدنية، 
ربيــع محمــد علــي، مبينا ان 
نحو  مشاركة  ترجح  التوقعات 
بطولة  فــي  أهلية  قاعــة   20

املفتوحة  األهليــة  القاعــات 
االولى من نوعها لفعالية البنج 

بريس.
واضاف: في ضــوء النتائج التي 
تفرزها القاعات ســيتم اختيار 
أقوياء القاعات األهلية، وكذلك 
املتفوقني من بطولة اندية بغداد 
التي ســتنطلق في وقت الحق، 
بتشــكيالت  احلاقهم  أجل  من 

للمتقدمني  بغــداد  منتخبات 
استعداداً  والناشئني  والشباب 
بطولــة  فــي  للمشــاركة 
املنتخبات املقررة شــهر شباط 

املقبل.
وتابــع ربيع، انه رشــح ملنصب 
نائب رئيس االحتــاد املركزي في 
يوم  التي ســتجرى  االنتخابات 

11 من الشهر املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتدعى اجلهاز الفني للمنتخب 
الثالثــي علي  العراقــي  األوملبــي 
قاســم، العــب النجــف، وأحمد 
فرحان، وصادق سامي، العبي امليناء، 
إلــى صفــوف الفريق، اســتعدادا 

لتصفيات آسيا.
األوملبي،  املنتخــب  مــدرب  وقــال 
تصريحات  في  شــهد،  عبدالغني 

صحفيــة، إن الفريق سيســتأنف 
تدريباته عند توقف الدوري، الرتباط 
املنتخــب الوطني مببــاراة ودية مع 
بوليفيــا يــوم 20 تشــرين الثاني 
املقبل خالل فتــرة التوقف الدولي.

وأشــار إلى أن اجلهاز الفني يعاني 
مــن التوقفات املســتمرة للدوري، 
حيث من الصعــب إيجاد الالعبني 
املؤهلني لتمثيــل املنتخب األوملبي 

من احملليني.
كبير  عمــل  »ينتظرنــا  وأوضــح 
لتحضير املنتخب لتصفيات آسيا، 
ونحن حتى اآلن في خضم تشكيل 
الفريــق ونحتاج إلى معســكرات 
أن  إلى  جتريبية«.يشــار  ومباريــات 
املنتخــب األوملبــي كان قــد دخل 
األســبوع املاضي معسكرا خارجيا 

في مدينة أنطاليا التركية.

استدعاء 3 العبين جدد لألولمبي

جودو الناشئين يستعد للمشاركةنفط ميسان يواصل صدارته للدوري الممتاز
 في بطولة سوريا الدولية

 اتحاد بغداد للقوة البدنية ينظم 
منافسات القاعات األهلية
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النجمة  أمــس  حضرت 
كلوم  هيــدي  العامليــة 
احتفاليــة خيرية خاصة 
في  األطفال  مبستشفى 
بالواليات  أجنليــس  لوس 
األميركيــة.  املتحــدة 
ظهــرت هيــدي كلــوم 
البالغــة مــن العمر 45 
فســتانا  مرتديه  عامــا 
مطبوعــا  احلريــر  مــن 
عليه صــورة تنني باللون 
الذهبي، مــا لفت أنظار 
املعنيني  من  كبير  قطاع 
اليها،  واملوضــة  باألزياء 
وخاصــة أن ظهور كلوم 
باملالبس  مرتبــط  أصبح 

فكرة  على  التي حتتــوي 
تثير اجلدل. 

االحتفالية  حضرت  كما 
النجمــة العامليــة ألني 
إيكرمــان ذات الـ 40 عام 
بفســتان  ظهرت  والتي 
انيقة  بصــورة  صمــم 

وملفتة باللون االخضر.

بولوك  تعيــش ســاندرا 
أصعب أيــام بحياتها، إذ 
أنها فقــدت والدها جون 
سارة  وصديقتها  بولوك، 
بولســون إضافــة إلــى 
كلبيها.  وذكرت ســاندرا 
في حفل تأبني صديقتها 
أنهــا متــر اآلن بأصعــب 
فترات فــي حياتها حيث 
إنها تفقــد كل القريبني 
منهــا، بداية مــن أبيها 
وصديقتها املقربة، وصوالً 
إلى كلبيهــا، وذكر مبوقع 
أبيهــا  أن   Us Weekly
توفــي في منزلــه بنحو 
مفاجــئ وســط جتمهر 
واألصدقاء،  األهــل  مــن 

وقــد كان مصابا بوعكة 
صحية قبل املوت، أما عن 
كلبيهــا فلقيا حتفهما 
بنحو مفاجــئ وال يوجد 
أن  بعــد  معلن،  ســبب 
بولوك  صممت ســاندرا 
بالرغم  تربيتهمــا  على 
من أن أحدهما كان ميتلك 
رجلني  واآلخر  أرجل،  ثالثة 

هاني  الفنــان  كشــف 
سالمة، سبب غيابه عن 
اجلزء الثاني من مسلسل 
"نصيبــي وقســمتك"، 
مؤكــداً أن حكايات اجلزء 
األول دارت بشــأن قضايا 
الرجل فــي اجملتمع، على 
الذي  الثاني  اجلزء  عكس 
اهتم أكثر باملرأة واعتمد 

على البطولة النسائية.
وأضاف "ســالمة" خالل 
نــدوة تكرميــه باجلامعة 
البريطانية، أنه اعتذر عن 
املشاركة في اجلزء الثاني 

من مسلســل "نصيبي 
بســبب  وقســمتك"، 
تصوير  فــي  انشــغاله 
نور"  "طاقة  مسلســل 
الــذي قدمه في شــهر 

رمضان عام 2017.  

هيدي كلوم

هاني سالمة

ساندرا بولوك

أخبــارهــــــــــم

بغداد - الصباح الجديد:
الصني  مهرجــان  فعاليات  بــدأت 
دورته  للفنون في  الدولي  شنغهاي 
العشرين مبشاركة واسعة من دول 
العالم، وبحضور واســع للجمهور 

الصيني والعاملي.
 تضمن يوم االفتتاح قراءة مجموعة 
خاللها  قَدمــت  الكلمــات،  مــن 
النظر  اآلراء ووجهات  مجموعة من 
الفني  املهرجــان  هــذا  بخصوص 
الشــامل، من قبل كل من الصني، 
وسويسرا، وإيطاليا، وتركيا، والعراق 
والواليات  العربية(  الدول  )نيابًة عن 
وإســتونيا،  وكولومبيا،  املتحــدة، 

وليتوانيا.
املســرحي  اخملرج  العراق  كلمة  قرأَ 
قاســم زيدان ممثل دائرة الســينما 

واملسرح في هذا املهرجان العاملي. 
تنوعت الفنون املشــاركة في هذا 
الــدورات  أكبــر من  بنحو  العــام 
الســابقة، فبــني عروض املســرح 
وعروض  واحلديــث،  الكالســيكي 
الكيروكراف، شاركت عروض مهمة 
الباليه، ومنها مشاركة فرقة  لفن 
باليــه نيويورك املعروفــة، وقدمت 
عرضا مهماً ملقطوعة بحيرة البجع 
للموســيقي الروســي الشــهير 

تشايكوفسكي.
يشــارك في املهرجان اشــهر فرق 
الى  العالم، إضافة  األوركسترا في 
اوبرا  تقف  التــي  املعروفة  االوبرات 
بكني الشــهيرة في مقدمتها، الى 

جانب الفنون األخرى. 
شــهد املهرجــان اقامــة معرض 
ترويجي واســع تضمن مشــاركة 
والشركات،  والفرق،  الدول،  عشرات 
الفنيــة  للمهرجانــات  وعــرض 
واملســرحية، وفرق الرقص احلديث، 
املوســيقية،  والفرق  الباليه،  وفرق 
وفرق مســرح الطفــل، ومناذج من 
النتاجــات الفنيــة، وكان ملهرجان 
بغداد الدولي للمسرح بدورته االولى 
حضور مميز، حيث مت عرض مناذج من 
األعمال املسرحية التي شاركت به 
وذلك عن طريق الفيديوات، وكذلك 
توزيع نشرات وصحف املهرجان على 

الدول العربية واألجنبية املشاركة.
املســرحي  التبادل  برنامج  طرح  مت 

العربية ضمن  والــدول  الصني  بني 
برامج املهرجــان لهذا العام، والذي 
شمل اقامة مجموعة من الندوات 
املسرح  وخبراء  فناني  واحلوارات مع 
الصني  فــي  الفنية  واملهرجانــات 

ونظرائهم في الدول العربية.
هذا  فعاليــات  وســتتوج   

البرنامــج باملشــاركة 
في مهرجان ووتشن 

 ، حي ملســر ا
أهــم  أحــد 

املهرجانــات 
املشــاركة 
ن  جــا مبهر
لصــني  ا

وقد  للفنــون،  العاملي  شــنغهاي 
خصص على هامش املهرجان ندوة 
التبادل  آفاق  ملناقشــة  موســعة 
املســرحي بــني الصــني والــدول 

العربية.
 وسيقدم اخملرج املسرحي قاسم 
زيدان احد محاور هذه 
واملعنون  النــدوة 
والدول  )الصني 
..آفاق  العربية 
التعــاون في 
ل  مجــا
ح  ملسر ا
كما   )

اوراقا اخرى عن املشاريع  ســتقدم 
الترويجيــة والدعائية لتطوير هذا 

التعاون في املستقبل.
الفعالية،  هامــش  علــى  نُظــم 
االجتماع األول لشــبكة "مهرجان 
مبشــاركة  للفنون"  احلريــر  طريق 
ثمانيــة أعضــاء مــن دول العالم 
مــن ضمنهم العــراق، وذلك نيابة 
عن الــدول العربية، وجــرى خالله 
مناقشة الســبل الكفيلة بتطوير 
املشــاركة العامليــة والعربية في 
احلرير  طريــق  شــبكة  مهرجانات 

الفنية.
 جتدر اإلشــارة إلى أن هذا املهرجان 
يطــرح مجموعــة مــن األهداف 
والغايــات من أهمها مد جســور 
التفاعل بني الشــعوب من شــتى 
أنحــاء العالــم، وتقريــب وجهات 
النظر بشأن دور الفن والثقافة في 
نشر الســالم العاملي وفتح قنوات 
وتفاعل  االنساني  للتقارب  متعددة 

الثقافات واحلضارات فيما بينها.

العراق ينوب عن الدول العربية
 في مهرجان شنغهاي الدولي للفنون

مهرجان شنغهاي الدولي للفنون

جمال جصاني

على العكس مــن النتائج التي حققهــا الدكتور حيدر 
العبادي خالل توليه للموقع التنفيذي االول في احلكومة 
العراقية، وفي ظرف اســتثنائي في تاريخ الدولة واجملتمع 
العراقيني )2014-2018( والذي جعلت منه ومن دون منافس 
كأفضل شــخصية تولت هذا املنصب الرفيع ملرحلة ما 
بعد زوال النظام املباد؛ اال ان ما حصده هو والقائمة التي 
ترأســها )النصر( كانت متنافرة والتوقعات التي رسمت 
لــه مكانة ودورا ينســجم وذلك املشــوار الذي جنح في 
التصدي الغلب ملفاته املعقدة. ليس هناك شــك من ان 
الســيد العبادي كان ومازال محاطاً بالكثير من املناخات 
والشــروط املعيقة، وعلى رأسها من دون شك عجزه عن 
التحرر من شــرنقته احلزبية والعقائدية الضيقة، والتي 
اثقلته بعدد غير قليل من االسماء والشخصيات احملترقة 
شــعبياً، لتتصدر قائمته االنتخابية، مما ارســل رســالة 
ســيئة لقطاعات واســعة كانت تنتظر منه مشــروعا 
وبديال يتخفــف من هــذا االرث الضار، كمــا ان الدوائر 
املتربصة به محليا واقليميا ودوليا، قد دبرت له وبشــكل 
مبكــر حملة لتســقيط وفضح بعــض اخمللوقات التي 
تســللت الى قائمته التي تشكلت على اسوأ ما ميكن ان 
تكون عليه القوائم االنتخابية، وقد اكتشف العبادي بعد 
فوات االوان هشاشــتها بعد االنسحابات املبرمجة لعدد 
من الشــخصيات التي شفطت اصوات جمهوره لتنتقل 
بها الى رصيد الكتل املنافسه )الفياض ومحافظ البصرة 
على ســبيل املثــال ال احلصر( والتي جــرت متناغمة مع 
تصاعد احداث، اقصت العبادي عن التوقعات التي رجحت 

حصوله على فرصة ثانية لقيادة احلكومة اجلديدة.
هذا العجز والفشــل الذي مر به السيد العبادي عشية 
االنتخابات وبعدها، اي عدم متكنه من تقدمي مشروع وطني 
وحضــاري عابر لـ "الهويات القاتلــة" وكياناتها وكتلها 
واجنحتهــا القاتلة، ال يعود خلصال خاصة بشــخصية 
العبادي ومؤهالته الفردية فقط، بل ان الكثير منها يعود 
الســباب موضوعية كفيلة باجهاض اية محاولة تفكر 
باملروق صوب ذلك املشــروع املهجور منذ عقود. لكن من 
املفترض به )العبادي( وقد عاش وشاهد ما جرى من احداث 
وانعطافات؛ انه اآلن على بينــة من احلصاد املر الذي يأتي 
مع مثل هذه الكيانات واالصطفافات والدقالت املفاجئة. 
هو اليوم عند مفترق طرق جديد، عليه ان يحســم امره 
فيه؛ أما ان يلتفت مجددا الى الوراء ليعود منكســرا الى 
شــرنقته احلزبية )الدعوة( أو يذهــب بتجربته العملية 
املهمة ودروســها الى حيث املستقبل واملشروع الوطني 
واحلضاري الذي لم يولد بعد، حيث تشير بعض املعلومات 
الى امكانية استقالته من حزب الدعوة االسالمي، وهذا 
ما حملت اليه تصريحاتــه االخيرة حول دور ومنهاج كتلته 
االنتخابية التي احرزت املرتبة الثالثة بعد سائرون والفتح 
اي )النصــر( حيث قال: "ان مشــروعه يعمل خللق القوة 
الثالثة، التي تعبر عن الطبقة التي ال حتد نفسها بالكتل 
الطائفيــة والعرقية" اي "مشــروع لشــرائح الطبقة 
الوسطى واملثقفة واملدنية" انه "مشروع يعنى باملواطنة 

والدميقراطية والتنمية والبناء السليم للدولة...". 
مثل هذا املشروع الذي يضع نصب عينيه امتالك الدولة 
التي  وتنظيماتها  ومؤسســاتها  وتشــريعاتها  احلديثة 
جتعل منا مواطنني متســاوين في احلقــوق من دون متييز 
على اساس الساللة والرطانة والهلوسات واالعتقاد، هو 
اليوم وفي كل مكان مهوى قلــوب غالبية عيال اهلل، اال 
ان ســيوف وبنادق وترســانات اجلماعات والكتل املنحدرة 
الينا من مغارات التاريخ وثاراته الصدئة، ستكون باملرصاد 
لكل خطوة جادة تفكر بشق الطريق اليه. لذلك سيفكر 
العبــادي طويال قبل التورط مبثل هــذه اخليارات الصعبة 

واملؤملة..  

ومضــة

العبادي.. مشروع ورهانات

الصباح الجديد - وكاالت:
ينتظــر ُصنَّــاع فيلم "دماغ شــيطان" 
عودة النجمة رانيا يوســف من الســفر، 
للتنســيق مع بقية أبطــال العمل على 
موعد اســتئناف التصوير، بعد مدة من 

التوقف.
وتبقى خمسة أيام فقط ليتم االنتهاء من 
كل مشــاهد الفيلم إلى أنه لم يقرر بعد 
العرض، وســيتم بحث  موعد طرحه بدور 

هذا األمــر بعد االنتهاء من التصوير واملونتاج وكل 
األمور.

ويُعد فيلم "دماغ شيطان" من تأليف عمرو الدالي، 
وإخراج كرمي إسماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا 
يوسف، وســلوى خطاب ونادية خيري وعمرو عابد، 
ويســجل العمل التعاون الثاني بني باسم سمرة 
ورانيا يوسف، بعدما قدما معاً مسلسل "الدولي" 
 ONE اخراج محمد النقي ومت عرضه على شاشة

في يناير / كانون الثاني املاضي.

"دماغ شيطان" بانتظار
 رانيا يوسف

الصباح الجديد - وكاالت:
تخطط شركة أوبر األميركية إلطالق خدمة توصيل 
الطعام إلى املنازل باســتعمال طائرات من دون طيار 
"درونز" خالل الســنوات الثالث املقبلة، على وفق ما 

ذكرت وسائل إعالم أميركية.
وقالــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" إن أوبر 

تســعى إلى إطالق اخلدمة اجلديــدة عام 2021، 
بناء على جدول زمني طمــوح قد يواجه العديد 
من التحديات التقنية والعقبات التنظيمية في 

الواليات املتحدة.
وتبحث الشــركة، التي تتخذ من مدينة سان 

لها، عن  األميركية مقــرا  فرانسيســكو 
مســؤول تنفيذي في مجال العمليات، 
ميكنه املساعدة في مشروعها اجلديد، 
ووضع مناذج جتريبية لــه بحلول العام 

املقبل.
وعلى ما يبدو فإن شــركة أوبر تسابق 

الزمن من أجل تشــغيل خدمة توصيل 
الطعام باستعمال الطائرات من دون طيار 

جتاريا في أقرب وقت ممكن، وفي عدة أسواق، 
في ظل ازديــاد الطلب على هــذا النوع من 

اخلدمات في األسواق.
وتعتمد أوبر في التخطيــط إلطالق خدمتها 

اجلديدة على النجاح الكبيــر الذي حققته في 
مجال النقل والرحالت عبر تطبيقها الذكي الذي 

يســتعمل اليوم على نطاق واسع في شتى أنحاء 
العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
جنح فيلم الرعــب اجلديد "هالوين" في تصدر إيرادات 
السينما األميركية، في مطلع األسبوع محققا 77.5 

ماليني دوالر أميركي.
واحتفظ الفيلم املوســيقي "مولد جنمــة" باملركز 
الثاني لألســبوع الثاني، بإيرادات قدرها 19.3 ماليني 
دوالر. الفيلم بطولة ليدي غاغا، وبرادلي كوبر، وسام 

إليوت، ومن إخراج برادلي كوبر.
وأفادت رويترز بتراجع فيلم احلركة "فينوم" من املركز 
األول للمركز الثالث هذا األسبوع، بإيرادات بلغت 18.1 
مليون دوالر. الفيلــم الذي يروي قصة بطل خارق من 
بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج 

روبن فليشر.
واحتفظ الفيلم الكوميدي "صرخة الرعب 2: أشباح 
الهالويــن" باملركز الرابع، محققــا إيرادات بلغت 9.7 
ماليني دوالر. وهو من بطولة ويندي ماكيلندون كوفي، 

وكني جونغ وكريس بارنيل، ومن إخراج آري ساندل.
وتراجع الفيلــم الدرامي "أول رجل" من املركز الثالث 
إلى املركز اخلامس هذا األســبوع، بإيرادات بلغت 8.6 
ماليــني دوالر. الفيلم بطولة رايان غوســلينغ وكلير 

فوي، ومن إخراج داميان تشازل.

الصباح الجديد - وكاالت: 
 فندق "The Resort" ، الوحيد في العالم الذي يعد "مالذ" 
األشخاص ذوي املقاســات الضخمة، والذين يرغبون في 
قضاء أوقات ممتعة من دون أن يشــعروا باحلرج بســبب 

وزنهم الزائد.
فتح هذا الفندق الواقع في جزيرة إليوترا وسط حوض 
الكاريبي، أبوابه قبل سنتني أمام األشخاص الذين 
يعانون من زيادة الوزن، وفورا حصل على شعبية 
واســعة بينهم. واملثير في األمــر أن الفندق ال 
يستقبل األشخاص الذين وزنهم شبه كبير، 

وذلك لكيال يُحرج أصحاب الوزن الكبير. 
يحتــوي اجملمع علــى مســابح خاصة، 
وحولهــا مقاعــد صنعــت خصيصا 
لتحمــل االوزان الثقيلــة، ومت تقوية 

األسّرة في الغرف بواسطة شبكات فوالذية.
فتحات األبواب والكراســي هنا أعرض من املعتاد، كل هذا 
لراحة النزالء، إضافة إلــى أن البوفيه تقدم يوميا للنزالء 
ثالث وجبات مــن الطعام علــى طريقة "تنــاول كل ما 

تشتهيه".
يقول جيمس كينغ، صاحب الفندق، بأن الفكرة راودته قبل 
14 ســنة عندما رأى كيف انكسر كرسي حتت رجل بدين، 

وعالوة على ذلك اضطر إلى دفع غرامة قدرها  150 دوالرا.
ويضيف، ان %60 مــن النزالء من الواليات املتحدة والبقية 
من البلدان األوروبية، والفندق يستقبل النزالء على شكل 
مجموعــات وليس أفــرادا. وقال موضحا، في الشــهرين 
األولني اســتقبلنا اجلميع مبن فيهم األفراد، ولكن من أجل 
احلفاظ على األجــواء الودية قررنــا املوافقة على طلبات 

اجملموعات فقط.

الصباح الجديد - وكاالت:
قد يكون التثــاؤب بكثرة عالمة غير 
صحية، ويذهب أطبــاء إلى أبعد من 
ذلك، إذ يؤكدون أنه قد يكون خطيرا، 
ويهــدد صحة اإلنســان فــي بعض 

احلاالت.
وميثــل التثاؤب املفــرط، خصوصا ذلك 
الذي يحدث أكثــر من مرة في الدقيقة، 
مؤشــرا على بعض األعــراض الصحية 

اخلطيرة.
فهذه احلالــة، عبارة عــن رد فعل عصبي 
غامض، أي أنه يرتبط مبــا يعرف "العصب 
املبهــم"، املمتد بني الدمــاغ والبطن مرورا 

باحللق، على وفق ما ذكر موقع "ويب طب".
وعندمــا يزداد نشــاط العصب املبهــم يزداد 
التثاؤب، لكن ذلك يؤدي إلى انخفاض في معدل 
ضربات القلــب وضغط الدم أيضــا، وبالتالي 

يلحق ضررا خطيرا بالقلب.
وعلى الرغم من عــدم جناح األطباء في معرفة 
السبب الدقيق للتثاؤب، إال أنه يرتبط بالنعاس 
أو التعب، حيــث يعمل التثاؤب في هذه احلالة، 

كتقنية لدى اجلسم إليقاظ نفسه.
ومن بني هذه األســباب أيضا، اضطرابات النوم، 
واآلثار اجلانبية لبعض األدوية التي تســتعمل 
لعــالج االكتئــاب أو القلــق، والتــي تعمــل 

كمثبطات امتصاص.

أوبر تطلق خدمة توصيل
 الطعام بالطائرات 

"هالوين" يتصدر ايرادات
 السينما األميركية

فندق خاص لألوزان الكبيرة

"التثاؤب".. متى يكون خطيرًا
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