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 بغداد - الصباح الجديد: 
رفــض زعيــم التيــار الصدري 
الصــدر،  مقتــدى  الســيد 
الســري في مجلس  التصويت 
رئيس  حكومــة  على  النــواب 
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 
نواب عن حتالف  في حني وصف 
ســائرون الــذي يتزعمه الصدر 
نفســه، أن التصويــت بهــذه 
الطريقة ليس مبجد وأنه سالح 
اخلاســرين وأصحاب الصفقات 

اخلاصة
وأكد السيد الصدر، في تغريدة 
نشرها على تويتر امس األربعاء، 
واطلعت عليها الصباح اجلديد، 
القدمية  الوجــوه  لعودة  رفضه 
الســري على  التصويت  واجراء 
الكابينة الوزارية" مشــيراً الى 
ان "الشعب يريد اصالح النظام 
من خالل حكومة أبوية نزيهة".

"كال  تغريدتــه  فــي  وقــال 
للتصويت السري وكال لتقاسم 
للمحاصصــة  وكال  املغــامن 
العرقيــة وكال للوجوه القدمية 
وكال  اخلارجية،  للهيمنــه  وكال 
وكال  والفاســدين  للفســاد 

لهجران الشعب".
اصالح  يريد  "الشــعب  وأضاف 
ابوية  النظام من خالل حكومة 
نزيهة بافراد تكنقراط مستقل 

الوزراء  رئيــس  عليها  يشــرف 
دون ضغوطات من  املكلف ومن 
االحزاب والكتــل" داعياً الكتل 
"رفع  الى  جميعا  السياســية 
أيديهــم، الن الشــعب يتطلع 
للحرية والكرامة ولن يسكت".

وبعد تواتر انباء أفادت بأن مجلس 
النواب ســيعقد جلســته في 
الثامنة مساء – امس األربعاء -  
للتصويت على الكابينة الوزارية 
لرئيس مجلس الــوزراء املكلف 
عــادل عبــد املهــدي، تداولت 

وكاالت ومواقع إخبارية ما يفيد 
بأن جلســة اجمللس ســتعتمد 
بعض  السري حسب  التصويت 
النواب، اذ كان النائب عن ائتالف 
الوطنيــة صفــاء الغــامن اورد 
/املعلومة/،  ملوقــع  تصريح  في 

العتماد  تواقيع  نواب   110 جمع 
السري على حكومة  التصويت 
عبد  عادل  املكلف  الوزراء  رئيس 
اثار حفيظة  الذي  األمر  املهدي، 

نواب اخرين..
تتمة ص3

مقتدى الصدر: كال للتصويت السري وتقاسم 
المغانم والمحاصصة العرقية والوجوه القديمة

مقتدى الصدر

سائرون يرفضه ويعّده سالح الخاسرين وأصحاب الصفقات

بغداد ـ احسان ناجي:
متكنت شــركة تســويق النفط 
"ســومو"، خالل األسبوع اجلاري، 
من بيع 4 ماليني برميل من النفط 
اخلــام عبــر مــزادات بورصة دبي 
فيه  اســتقر  وقت  وفي  للطاقة، 
ســعر خام برنت القياس العاملي 
عند نحو 77 دوالراً، أحالت شركة 
نفــط ذي قار مصفــاة الناصرية 
عقدية  بقيمة  االســتثمار  على 

بلغت 4 مليارات دوالر.
وأظهر بيان صادر عن بورصة دبي 

الرسمي،  موقعها  على  للطاقة، 
أن "سومو" قامت ببيع شحنتني 
أخريــني من نفط البصــرة اخلام 
عبر مزادات.. وبلغ حجم الشحنة 
يجري  برميــل،  مليــون  األولــى 
حتميلها في الفترة من 16 إلى 18 
تشــرين الثاني املقبل، بعالوة 11 
ســنًتا للبرميل عن سعر تشرين 

الثاني.
وذكر البيان أن الشــحنة الثانية 
بلغت أيضــاً مليــون برميل من 
للتحميل  اخلفيف،  البصرة  نفط 

في الفترة ذاتها بعالوة 18 ســنًتا 
للبرميل عن سعر تشرين الثاني.

وكانت شــركة تســويق النفط 
"سومو" استأنفت بيع خام نفط 
البصرة مــن خــالل بورصة دبي 
للطاقة يوم االثنني من األســبوع 
برميل  مليونــي  ببيعها  اجلــاري 
من خام البصــرة اخلفيف حتميل 
تشــرين الثاني إلى مشــتر غير 
معروف بعشــرين سنتا للبرميل 

فوق سعر البيع الرسمي.
تفاصيل ص10

"سومو" تبيع 4 ماليين برميل
في بورصة دبي وشركة كندية تستثمر 

مصفاة الناصرية بـ 4 مليارات دوالر

خالل أسبوع واحد فقط

بغداد - وعد الشمري:
كشفت اإلدارة احمللية في األنبار، 
الثالثــاء، عــن تقدميهــا وعوداً 
بتوفير الغطاء األمني للشركات 
األجنبيــة الراغبــة بالعمل في 
املؤمتر  احملافظــة، مؤكدة جنــاح 
مؤخراً  عقد  الذي  االســتثماري 
احلكومــة  داعيــة  االردن،  فــي 
االحتادية املقبلــة لتوفير الدعم 
مبا ميكنها من تشغيل عدد كبير 

من العاطلني.
وقــال احملافــظ علي فرحــان أن 
على  اجبرتنا  ملحــة  "ضــرورة 
عقد املؤمتر الرابع لالستثمار في 

احملافظة، وأن الشــركات طلبت 
من االدارة احملليــة بأن يكون لها 

دور في هذا اجملال".
وأضــاف فرحان فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "العمل االن 
االقتصادي  الدور  لتنشيط  يأتي 
فــي احملافظة كون هنــاك عدد 
كبير مــن العاطلني يجب توفير 

فرص العمل لهم".
وأشــار إلى أن "مؤمتر االستثمار 
الذي عقــد مؤخراً في العاصمة 
االردنيــة عّمــان، حقــق جناحاً 
الشركات  عدد  خالل  من  واسعاً 
اسهمت  التي  واحمللية  االجنبية 

فيه".
ولفت فرحان إلى أن "شخصيات 
متخصصة في مجال الصناعة 
ايضاً قد شــاركت، وكذلك فأن 
التمثيــل الدولــي كان عالــي 

املستوى".
وشدد على أن "فرص استثمارية 
مت طرحها، حيث أن العديد منها 
خطوات  عاملية  لشــركات  كان 
في اجنازهــا، واليــوم نحن امام 
اعــادة العمل بها مجــدداً بعد 
حترير احملافظة من تنظيم داعش 

االرهابي".
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79 فرصة استثمارية لتفعيل النشاط الصناعي 
واألنبار توفر الغطاء األمني للشركات األجنبية

توافق أميركي بريطاني على بقاء بازراني وطالباني
2في منصبيهما ضمن حكومة االقليم المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
البنك املركزي العراقي،  كشف 
أمس األربعــاء، عن االحتياطي 
النقدي للبالد والذي يتجاوز 60 
مليار دوالر، في حني أشــار الى 
تعزيزه القــدرات املالية للدولة 

مبا ال يقل عن 14 تريليون دوالر.
وقال البنك فــي بيان صحافي، 
املوجود  املالي  ان "االحتياطــي 
حالياً قوي يتجــاوز الـ60 مليار 

املالية  للسياسات  كنتاج  دوالر 
انتهجهــا  التــي  والنقديــة 
السنوات  طيلة  املركزي  البنك 
الوضــع  لتثبيــت  املاضيــة 
املالــي العــام وباخلصوص عام 
2014 والســنوات التــي تلته، 
أدنى  املالية  األوضــاع  بلغت  إذ 

مستوياتها".
السنوات  "تلك  ان  الى  واشــار 
أتــت مبعطيــات هــددت قدرة 

الدولة علــى تغطية النفقات 
التشــغيلية ورواتب املوظفني، 
غيــر أن تدخالت البنك املركزي، 
وبالرغم مــن الظروف الصعبة 
التي متثلت بتدني أسعار النفط 
وبالكلفة الباهظة التي ترتبت 
عن احلــرب التي خاضها العراق 
لتحرير  اإلرهابية  الهجمة  ضد 
أراضيــه، إال أن البنــك املركزي 
استمر بإدارة احتياطيات الدولة 

للمعايير  تســتجيب  بكفاية 
الدولية".

واضــاف انه اســتطاع "تعزيز 
القدرات املالية للدولة مبا ال يقل 
عن 14 تريليون دوالر وذلك على 
نحو حــواالت مخصومة، األمر 
إلى دعم االســتقرار  أدى  الذي 
املالي واإلسهام بنحو فعال في 

جتاوز األزمة".
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بغداد - الصباح الجديد:
األربعاء،  الثقافة،  وزارة  ناشــدت 
اجملتمع الدولي ومنظمات اجملتمع 
املدنــي واإلعالم للوقــوف وقفة 
في  مزاد كرســتي  إليقاف  جادة 
أميركا لبيع املنحوتة اآلشــورية 
والتي تعود لقصر امللك اآلشوري 
ناصر بــال الثاني في مدينة منرود 

األثرية
وقال وكيل وزارة الثقافة لشؤون 
واآلثار  قيس حسني  الســياحة 

رشــيد في بيان تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إنه “منذ 
يــوم ٢٠١٨/١٠/١٨ رصــدت وزارة 
الثقافــة ووزارة اخلارجية عملية 
إعالن بيع منحوتة أشــورية في 
مزاد كريســتي في نيويورك وقد 
جرت عــدة مفاحتــات واتصاالت 
بني الوزارتني أعاله وســفارتنا في 
اليونسكو  ومنظمة  واشــنطن 
البيع  إيقاف  لغــرض  باريس  في 
الــذي من املقــرر أن يكــون يوم 

٢٠١٨/١٠/٣٠ ومــن ثــم البــدء 
القطعة  هــذه  إعــادة  بعملية 
النحتيــة املهمة إلــى موطنها 

األصلي )العراق(”.
وأضاف رشــيد، “لقد قدم العراق 
كل الدالئــل التي تشــير إلى إن 
هذه اجلدارية تعــود لقصر امللك 
األشــوري ناصر بــال الثاني في 
أرســل  كما  األثرية  منرود  مدينة 
صــورا ملنحوتات مشــابهة من 
املوقع  ومــن  العراقي  املتحــف 

األثــري نفســه وابلــغ بذلــك 
االنتربول الدولــي التخاذ ما يلزم 
مشــيرا إلى تعــرض موقع منرود 
إلــى النهب والتفجيــر من قبل 
التي  اإلرهابية  داعــش  عصابات 
احتلته لثالث ســنوات من٢٠١٤ 
وداحضــا بذلك كل  حتى ٢٠١٧ 
ادعاء مــن قبل إدارة املزاد أو احلائز 
للقطعــة من إنهــا خرجت من 

العراق في القرن التاسع عشر”.
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60 مليار دوالر احتياطي المركزي العراقي

العراق يناشد المجتمع الدولي إيقاف
بيع منحوتة آشورية في مزاد أميركي

a

بغداد ـ الصباح الجديد
أعلنــت هيئة املنافــذ احلدودية 
الزائرين  إحصائية  األربعاء،  أمس 
الوافديــن ألداء مراســم زيــارة 
أربعينيــة اإلمــام احلســني }ع{ 

لغاية يوم أمس األول الثالثاء.
وذكــر بيــان للهيئــة تلقــت 
اجلديد" نســخة منه  "الصباح 
العرب  الزائريــن مــن  ان عــدد 
بلغ  للعراق  الوافديــن  واالجانب 
"أكثر مــن 443 ألف زائر من دول 
وجنســيات عدة"  ، مضيفا ان 
"منفذ الشــالمجة احلدودي في 
تصدر  قــد  البصرة  محافظــة 
باستقباله إعداد الوافدين حيث 
بلغ أعدادهم أكثر من }220{ ألف 
احلدودي  زرباطية  يليه منفذ  زائر 
في محافظة واســط بأكثر من 
}110{ االف زائر ومن بعده منفذ 
الشــيب احلدودي في محافظة 

ميســان بأكثر مــن }100{ ألف 
زائر وما تبقى من االعداد الوافدة 
البصرة  توزعت علــى مطــاري 

والنجف االشرف".

وأشار البيان الى ن "هيأة املنافذ 
كّل  عند  وكعادتهــا  احلدوديــة 
عام تعد التحضيرات املســبقة 
}ع{ من  االمام احلســني  لزيــارة 

أجل تقدمي َخَدماٍت توازي األعداد 
من  بعددٍ  قامــت  املليونّية فقد 
الغفيره  االعداد  توازي  اإلجراءات 
لضمــان انســيابية تفويجهم 
الــى وجهتهم االخيــره كربالء 
كافــة  واســتنفار  املقدســة 
املنافذ  فــي  العاملة  كوادرهــا 

املشار اليها".
ولفت الى ان "هذه االستعدادات 
واخلدمــات التــي قدمتها هيأة 
املنافذ بكاّفة أقسامها العاملة 
قد رافقهــا جهد مضاف قامت 
بــه الدوائر العاملــة في املنافذ 
واجلهــات الســاندة االخرى، مع 
العرض ان هنالــك أعمال أخرى 
تنتظر العاملني في هيأة املنافذ 
لتوفير نفــس اخلدمات التي من 
الزائرين  مغادرة  تسيهل  شأنها 
بكل  ناجحــة  لزيــارة  وصــوالً 

املقاييس".

تقريـر

زائرون من جنسيات مختلفة يتوجهون الى كربالء 

المنافذ الحدودية: أكثر من 443 ألف زائر من دول
وجنسيات عدة ألداء مراسم أربعينية الحسين )ع(

تعّزي "الصباح الجديد" األمة اإلسالمية مبصاب 

استشهاد االمام الحسني "ع"، داعية وآملة أن 

تكون هذه املناسبة األليمه منهاجاً وحافزاً 

من أجل مستقبل أحسن وأرقى لكل العراقيني 

واملسلمني وأن مين الله علينا بالخري والربكه 

واألمان ويجنبنا الرش والعدوان وأن نقتدي 

ونستلهم من منهج ومبادئ سيدنا الحسني )عليه 

السالم( وسريته النقية الورعة التي كانت خري 

الدروس يف الشجاعة ومقارعة الظلم والثبات عىل 

املبدأ وضياء تسرتشد به اإلنسانية جمعاء...

ولنا فيام قّدم حفيد خاتم األنبياء )عليه وعىل آله 

الصالة والسالم( أسوة وعزاء..

ملناسبة ذكرى أربعينية سيد الشهداء

اإلمام الحسني )عليه السالم(



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما يســتعد برملان اقليم كردستان 
لعقــد جلســته االولى التي ســوف 
الختيار  سنا  االعضاء  اكبر  يتراســها 
رئيس ونائب وســكرتير للبرملان، اكدت 
مصادر سياســية مطلعــة للصباح 
اجلديــد ان احلــزب الدميقراطي رشــح 
مجــددا نيجيرفــان بارزانــي لتــراس 

الكابينة التاسعة حلكومة االقليم.
وقالــت املصادر ان احلــزب الدميقراطي 
اعتمد نيجيرفــان بارزاني نظرا لوجود 
توافق اميركي بريطانــي ايراني عليه، 
وكذلــك على رئيــس قائمــة االحتاد 
باكبر  الفائــز  الكردســتاني  الوطني 
عدد من االصوات فــي انتخابات برملان 
كردستان قباد طالباني ما يحتم على 

احلزب الدميقراطي اعتماده مجددا.
وتابعــت املصــادر ان االدارة االميركية 
طالبت ببقــاء نيجيرفان بارزاني رئيس 
جناح احلمائم فــي احلزب الدميقراطي، 
الــذي تعتمد عليه الواليــات املتحدة 
وبريطانيــا والى حد ما ايــران باعتباره 
من اكثر الشخصيات القيادية اعتداال 
داخــل احلزب الدميقراطــي، وخصوصا 
بعد االنعزال االقليمــي والدولي الذي 
عانى منه احلزب الدميقراطي عقب ازمة 
االستفتاء على استقالل االقليم العام 

املاضي. 
وقالــت املصــادر، ان احلزبــن لديهما 
تفاهمات اولية قد تفضي الى تشكيل 
قريبا،  االقليــم  في  جديــدة  حكومة 
مضيفــاً »انه ومبوجب تلك التفاهمات 
رئيس  علــى  الدميقراطي  ســيحصل 
حكومــة االقليم ونائــب رئيس برملان 
االقليم، بينما سيذهب منصب رئيس 
البرملــان لالحتاد الوطنــي، اضافة الى 
منصب نائب رئيــس حكومة االقليم، 
فــي احلكومة التــي يتوقــع ان تكون 
حكومــة اغلبيــة سياســية وليس 
حكومة ذات قاعدة عريضة كما كانت 

سابقتها.

بــدوره قــال ســفن دزيــي املتحدث 
باســم حكومة االقليم عضو اجمللس 
القيــادي فــي احلــزب الدميقراطي ،ان 
اليــة  يناقــش  الدميقراطــي  احلــزب 
والســبل الكفيلة بتشكيل احلكومة 
االقليم املقبلــة، الفتا الى ان احلكومة 
اجلديدة ستكون مختلفة نوعا ما عن 
اختارت  االحزاب  بعض  الن  ســابقتها 

خانة املعارضة ولن تشارك فيها.
واضاف فــي تصريح تابعتــه الصباح 
ادار  الدميقراطــي  احلــزب  ان  اجلديــد، 

مقاليــد احلكم فــي االقليــم خالل 
االحتاد  الى جانــب  الســابقة  املرحلة 
الوطني الــذي اعتبره حزبا اساســيا 
وان حزبه ســيتعاون معه لتشــكيل 

احلكومة املقبلة.   
االسالمي  االحتاد  وبينما حسم  بدورها 
وحراك اجليل اجلديــد موقفها معلنان 
عدم مشاركتهما في حكومة االقليم 
التغيير االبواب  املقبلة، ابقت حركــة 
مفتوحة امام مشاركتها في حكومة 
االقليــم املقبلة، بعد ان فشــلت في 

اجتماع مجلســها الوطني من اتخذا 
قرار نهائي حول مشاركتها من عدمها 

في حكومة االقليم.
وقال املتحدث باســم حركــة التغيير 
شورش حاجي في مؤمتر صحفي عقده 
امــس االربعاء عقب اجتمــاع عقدته 
حركة التغيير مع وفد رفيع املســتوى 
امير  برئاسة  من اجلماعة االســالمية 
اجلماعــة علي بابيــر، ان الوقت ما زال 
مبكــرا لتحديــد موقــف احلركة من 
املشــاركة او عدمهــا فــي حكومة 

االقليم املقبلة.
وكان رئيــس اجمللس العــام في حركة 
التغيير الدكتــور رؤف عثمان قد اعلن 
في وقت سابق عن وجود توجهان داخل 
حركة التغيير، االول يدعم مشــاركة 
املقبلة،  االقليم  في حكومــة  احلركة 
والثانــي يرفــض املشــاركة ويفضل 

بقائها في خانة املعارضة.
واشــار عثمان الى ان حركــة التغيير 
في حال قررت املشــاركة في حكومة 
االقليم، فان تنفيذ برنامج ومشروعها 

االنتخابــي ســيكون فــي مقدمــة 
الشــروط التي ستتمسك بها في اي 
الدميقراطي  احلــزب  مع  تقيمه  حتالف 
احلكومة  بتشــكيل  ســيكلف  الذي 

املقبلة.    
وكانت الســيدة هيــرو ابراهيم أحمد 
عضــو املكتــب السياســي لالحتــاد 
الوطني الكردســتاني، قد طالبت في 
برقية تهنئة الى جماهير كردســتان، 
النتائج الرســمية  مبناســبة اعــالن 
االطراف  النتخابات كردســتان، جميع 

السياســية الــى العمــل بروحيــة 
كرديــة، والبــدء مبحاولة جــادة لرص 
والســلم  الوئام  الواحد وخلق  الصف 
االجتماعي، واالبتعاد عن الفكر الضيق 
وقصر النظر املتحزب، وان يســلكوا اي 

طريق ال يلحق االذى بالسالم والوئام. 
وعبرت السيدة هيرو عن ثقتها بجميع 
مرشــحي االحتــاد الوطنــي الفائزين 
وباخلصوص رئيس قائمة االحتاد الوطني 
املشاركة في انتخابات برملان كردستان، 
وقالت » اني علــى يقن بنجاحه على 
الرغم من املسؤولية التأريخية امللقاة 

على عاتقه«.
بدوره وجه رئيس احلــراك اجليل اجلديد 
شاسوار عبدالواحد، نداء الى املواطنن 
الكرد والقوى السياسية خارج احلزبن 

احلاكمن لبناء معارضة قوية.
وذكــر عبدالواحد في خطــاب متلفز، 
»أن الضرورة حتتم علينا تكاتف اجلهود 
من أجل التخطيــط دون كلل أو ملل 
وجعلها  املقبلــة  األربــع  للســنوات 

مختلفة عن احلالية«.
وأضاف شاســوار عبدالواحد أنه رغم 
الدميقراطي  احلــزب  فــإن  التزويــرات 
الكردستاني واالحتاد الوطني حازا على 
%32 من اصوات مجموع من يحق لهم 
واذا لم  اقليم كردستان  التصويت في 
يــزورا النتائج فــإن نتائجهما لم تكن 
تتجــاوز 15_%20 من اصوات الناخبن 
الكرد وأكــد على أن »%80 الباقية هم 
احلزبن  لسياسة  الرافضون  املواطنون 

واملقاطعون للعملية االنتخابية«.
ودعا رئيس احلراك اجلديد من املواطنن 
احلزبية  القولبــة  وترك  اجلهــود  ببذل 
واظهــار أرائهــم ومشــاعرهم اينما 
كانــوا ازاء نقــص الرواتــب وخدمات 
الكهرباء وغير ذلك من الفشل اإلداري 

والسياسي.
وطالب عبــد الواحد القــوى الكردية 
خارج احلزبن احلاكمن بإنشاء معارضة 
قويــة وخلــق ضغوطــات قويــة من 
أجل احــراز تقدم في ملــف اخلدمات 

واإلصالحات.

توافق أميركي بريطاني على بقاء بازراني وطالباني
في منصبيهما ضمن حكومة االقليم المقبلة

هيرو ابراهيم احمد طالبت برص الصف وتوافق القوى الكردستانية

نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني »ارشيف«

مصادر: ان الحزب 
الديمقراطي اعتمد 
نيجيرفان بارزاني نظرا 
لوجود توافق اميركي 
بريطاني ايراني عليه، 
وكذلك على رئيس 
قائمة االتحاد الوطني 
الكردستاني الفائز 
باكبر عدد من االصوات 
في انتخابات برلمان 
كردستان قباد طالباني 
ما يحتم على الحزب 
الديمقراطي اعتماده 
مجددا
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تقـرير

نينوى ـ خدر خالت:

ارتفعت وتيرة الدعوات والنداءات من 
املواطنن مبحافظــة نينوى لتفعيل 
االجــراءات االحترازيــة والعقابيــة 
ضــد بقايا عناصر داعــش االرهابي، 
اخمليمات  الرقابــة علــى  وتشــديد 
جنوبي املوصــل، ومنع العوائل التي 
لديها ابنــاء منضمن للتنظيم من 
التواصل معهم، وسط مخاوف من 
عدد النازحن الذين يفوق عدد سكان 

ناحية القيارة باكملها.
بسوق  ملغمة  لسيارة  تفجير  ووقع 
القيارة، اســفر عن سقوط عشرات 
اصابع  فيمــا  واجلرحى،  الشــهداء 
االتهــام تشــير الى بقايــا تنظيم 

داعش االرهابي.
الناشــط احلقوقــي املوصلي  وقال 
محمد حسن احليالي الى »الصباح 
ان »تفجيــر عجلة ملغمة  اجلديد« 
في مركز مدينة القيارة هو ســابقة 
خطيرة لم حتصــل مبحافظة نينوى 
منــذ حتريرها قبل عــام ونيف، وهو 
مؤشــر ينبغي ان يتــم تتبع دالالته 

واسبابه«.
واضاف »وقوع هــذا التفجير وربطه 
مبســالة احلديــث عن قــرب اعالن 

التشــكيلة احلكوميــة العراقيــة 
اجلديــدة، هو ذّر للغبــار في العيون، 
ومحاولــة حلــرف بوصلــة االتهام 
ان  حيث  الصحيحــة،  وجهتها  عن 
االرهابي  داعــش  تنظيم  بصمــات 

واضحة بهذه العملية اجلبانة«.
واشار احليالي الى ان »الهدوء االمني 
يبدو  نينــوى  في عمــوم محافظة 
انــه اعطى بعــض التراخي لبعض 
التفجير  هذا  لكن  االمنية،  االجهزة 
هو احلد الفاصل بن الركون للخطك 
في  االســتمرار  وبــن  الدفاعيــة، 
الهجوم علــى بقايا داعش من خالل 
عمليــات نوعية مســنودة بالعمل 
عن  فضال  االســتخبارية  واملعلومة 

اجراءات احترازية وعقابية«.
وحول ما يقصده من تلك االجراءات، 
افاد بالقول »ينبغــي متابعة انصار 
الدواعــش واملبايعــن لهــم مــن 
مناطق جنوبي املوصل، الن االهتمام 
في الفتــرات املاضيــة انصب على 
التكفيري  التنظيم  لهذا  املنضمن 
املئات ممن  بينمــا هنالك  ومقاتليه، 
بايع وناصر داعش ومت اهمالهم على 
اعتبــار ان اغلبهم اضطــروا لذلك 
بدون ان يرتكبــوا اي فعل اجرامي او 

ارهابي«.
 وتابــع »ينبغــي متابعــة هــؤالء 

املناصريــن امنيا، واجــراء حتقيقات 
دورية معهم، وحجز املشــتبه بهم 

عوائلهم  ومراقبــة  من ضمنهــم، 
وحتركاتهم«.

60 الف نازح في القيارة
مصــدر في ناحية القيارة، يشــغل 

اداريا، طلب عدم الكشــف  منصبا 
عــن اســمه النــه غيــر مخــول 
اجلديد«  »الصباح  لـ  قال  بالتصريح، 
ان »هذا التفجير لم يكن مستبعدا 
من قبل اغلب املطلعن على االمور 
في مناطق جنوبي املوصل، الن بقايا 
الدواعش غالبا ما يرسلون تهديدات 
عبر رســائل نصية من موبايالتهم، 
ابنــاء القيارة من  الى الكثيرين من 
املنضمن لالجهزة االمنية او هم في 

مواقع قيادية اداريا وحكوميا«.
املشــاكل  اكبر  من  »واحدة  واضاف 
في ناحيــة القيارة هو اخمليمات التي 
يقطن بهــا نحو 60 الف نازح، بينما 
وقراها  القيارة  لناحية  الكلي  العدد 
هــو 45 الف نســمة، ولالســف ال 
توجد اي سيطرة على دخول وخروج 
النازحن من مخيماتهم، كما ليس 
عوائل  التصــاالت  متابعة  هنالــك 
الدواعش بتلك اخمليمات مع ابنائهم 
الدواعــش الذين رمبــا يختبئون في 
احلوائــج بنهر دجلــة او في صحراء 

اجلزيرة القريبة«.
ولفت املصدر الى ان »عناصر داعش 
كمنوا على طريق املوصل بغداد قبل 
اســبوع في منطقة ليست ببعيدة 
القيارة،  لناحية  االداريــة  عن احلدود 
بالنار  مدنيتن  ســيارتن  ورشــقوا 

وهربوا باجتــاه مجهول، واالن اوصلوا 
القيارة،  لســوق  مفخخة  ســيارة 
والســؤال هــو، ما هــي خطوتهم 

القادمة؟«.
ومضــى بالقول »بطبيعــة احلال ال 
ميكن للدواعش ان يحتلوا شبرا واحدا 
من القيارة وقراها، لكن ان شعروا انه 
ليس هنالك عقابا ينتظرهم وينتظر 
عوائلهــم ســيوغلوا بجرائمهــم 
وســيتجرأوا الرتكاب مجــازر اخرى، 
التضييــق عليهم  مــن  البد  عليه 
وتعاطفه  بانضمامه  املشتبه  وعلى 
معهم، ســواء ممــن كان يعيش في 
القرى او في اخمليمات بناحية القيارة، 
والبد مــن تقييد حركــة واتصاالت 

عوائل داعش بتلك اخمليمات«.
ودعا املتحدث الــى »تفريق العوائل 
التي لديهــا ابناء قتلــى او ما زالوا 
عن  لداعــش  ومنضمــن  هاربــن 
بعضهم البعض بن فترة واخرى، الن 
وجودهم مع بعض يشجعهم على 
التواصل وتــزداد ثقتهم مبحيطهم، 
لكــن لو كانــوا بن عوائــل ال تؤيد 
التنظيــم ولهــا ضحايا بســببه، 
ســتنكفئ تلك العوائل الداعشية 
بحماية  نفســها، وســتفكر  على 
العمال  التخطيط  عوض  نفســها 

اجرامية وارهابية«.

دعوات للتضييق على بقايا الدواعش بنينوى بعد تفجير القيارة
عدد النازحين اكبر من نفوس الناحية بكاملها
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جانب من تفجير القيارة

تتمات ص1

مقتدى الصدر: كال للتصويت 
السري وتقاسم املغامن واحملاصصة 

العرقية والوجوه القدمية
فقــد طالب عضو حتالف ســائرون 
عالء الربيعي، امس األربعاء، رئاســة 
البرملــان جعل جلســة منح الثقة 
حلكومة الرئيــس املكلف عادل عبد 
املهدي علنا امام الشــعب، معتبرا 
التصويت الســري “سالح اخلاسرين 
اجلديد وأصحاب الصفقات اخلاصة”.

وقال الربيعي في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، إن “بعض االحزاب 
حتاول مترير شــخصيات ضالعة في 
الفساد عبر بوابة التصويت السري”، 
مبينا أن حتالفه “يرفض رفضا قاطعا 
منح الثقة حلكومة الرئيس املكلف 
بطريقة سرية واستيزار شخصيات 
مرفوضــة شــعبيا وبرملانيــا فــي 

احلكومة اجلديدة”.
الدســتور  53 من  “املادة  أن  وأضاف، 
العراقــي اكــدت علــى ان تكــون 
اال  النواب علنية  جلســات مجلس 

اذا ارتأى لضرورة خالف ذلك وتنشــر 
عبر وسائل االعالم التي يراها اجمللس 

مناسبة”.
ودعــا الربيعي مجلــس النواب الى 
في  املســوؤلية  وحتمــل  التوحــد 
التصويــت على الكابينــة الوزارية 
وفضح الفاســدين امام الرأي العام 
وافشــال مخطط إسقاط حكومة 
عبد املهــدي اجلديــدة”، كما اعتبر 
القيــادي البارز في حتالف ســائرون 
األربعاء،  امــس  فهمي،  رائد  النائب 
اعتمــاد التصويــت الســري على 
الكابينة الوزارية “غير مجد”، مشيرا 
إلى أن التصويت السري قد يستغرق 

ثالثة ايام.
وقــال فهمي فــي تصريح لـــه إن 
التصويت ســريا  “املطالبات بجعل 
ملنــح الثقة للوزراء اجلــدد آلية غير 
مجديــة وعرقلة النبثــاق احلكومة 
الهدف منهــا منح وقت  اجلديــدة 
مرشحين  وفرض  الســتبدال  اكثر 

مشكوك بنزاهتهم”.

واضاف فهمي، ان “التصويت السري 
من حيث اجلانب العملي سيستغرق 
مــن مجلس النــواب وقتــا طويال 
وســيتطلب منا اجناز التصويت من 

يومن الى ثالثة ايام”.
وكان قد تقرر ان يعقد مجلس النواب 
في الســاعة الثامنة مساء االربعاء 
امــس -جلســة للتصويت على   –
التي ســيقدمها  الوزارية  الكابينة 
رئيس مجلس الــوزراء املكلف عادل 
عبد املهــدي، وبرنامجــه احلكومي 
االربع  للســنوات  البرملان  ثقة  لنيل 
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79 فرصة استثمارية لتفعيل 
النشاط الصناعي واألنبار 

توفر الغطاء األمني للشركات 
األجنبية

ويــرى احملافــظ أن »الوقــت اصبح 
مناسباً للمضي بامللف االستثماري، 
اســتقراراً  االنبار  شــهدت  أن  بعد 
سياســياً وامنياً، وقــد تكون هناك 

خروق لكنها بســيطة، وحتصل في 
جميع احملافظات اآلمنة«.

ودعا فرحان احلكومة االحتادية املقبلة 
إلى »تعزيز دعم ملف االستثمار في 
احملافظة، من أجل تفعيل النشــاط 

االقتصادي«.
وذكر أن »قادة امنين كانوا حاضرين 
في املؤمتر وقد اعطوا صورة حقيقية 
االوضاع، وشــرحوا  عــن حقيقــة 
للمشاركن كيف أن احملافظة تعيش 
البيئة  وأن  غير مســبوق،  استقراراً 

أصبحت مناسبة للعمل«.
وكشــف فرحان عن »وعود اعطيت 
للشــركات الراغبة في اعادة اعمار 
احملافظة واالستثمار، بتوفير الغطاء 
االمنــي لها مبــا ميكنها مــن اجناز 

مهمتها على امت وجه«.
وحتــّدث احملافــظ  عــن »طــرح 79 
النشاط  لتفعيل  استثمارية  فرصة 
الصناعي، على اعتبــار أن احملافظة 
متتلك موارد غنية جداً السيما املواد 

االولية«.

وأوضــح أن »صالحيات واســعة مت 
نقلهــا من الــوزارات إلــى االدارات 
احمللية، وهذا ميكن احملافظ في اتخاذ 
مــا هو مناســب من اجــل تفعيل 
وتذليــل  االســتثماري  النشــاط 
العقبات امام الشــركات االجنبية، 
وجتــاوز البيروقراطية التي كانت في 

السابق«.
واكمل فرحــان بالقــول إن »املؤمتر 
شــهد ايضّا مناقشة انشاء املدينة 
واالردن،  العــراق  بــن  الصناعيــة 
واهميتها بالنسبة الينا كونها على 
املنطقة احلدودية التي متثل شــريان 
حيــوي والذي ســيؤمن توفير فرص 

عمل للعديد من العاطلن«.
ذكــر عضــو مجلس  مــن جانبه، 
احملافظــة اركان خلــف الطرموز أن 
»ابناء االنبار يبحثون اليوم عن توفير 

فرص عمل لهم بشتى الوسائل«.
أن »تواجد شركات  واضاف الطرموز 
اجنبيــة فــي احملافظة لــه اهمية 
كبيرة على جميع االصعدة، السيما 

وأن هناك اســتقراراً امنياً ملحوظاً 
بعــد القضاء علــى تنظيم داعش 

االرهابي«.
ويجــد أن »خاليــا التنظيــم فــي 
الصحــراء لن تؤثر على الشــركات 
االمنيــة كونهــا بعيدة عــن املدن 
التي فيها انتشــار مكثف للقوات 

العسكرية بجميع تشكيالتها«.
ويسترســل الطرمــوز أن »األنبــار 
كافــة  التســهيالت  ســتقدم 
إلنشاء  االســتثمارية  للشــركات 
والزراعية  الصناعية  مشــاريعهم 
اخملتلفة لضمان تواجد أكبر عدد من 

الشركات االستثمارية«.
يشــار إلى أن االســبوع املاضي قد 
انعقاد مؤمتراً في االردن مت تخصيصه 
العالن عن الفرص االســتثمارية في 

محافظة االنبار.

العراق يناشد اجملتمع الدولي 
إيقاف بيع منحوتة آشورية في 

مزاد أميركي

وتابع أنه “ومــع مرور الوقت واقتراب 
املزايدة نهيب بكل املســؤولن  يوم 
الرســمية  والفعاليات  الوزارات  في 
والشعبية ومنظمات اجملتمع املدني 
واإلعالم الوقفة اجلادة للضغط على 
اجلانــب األميركي من اجل إفشــال 
هــذه العملية التي هي اســتمرار 
لنزيف املــوروث احلضــاري للعراق”، 
وأصدقاء  الدولية  املنظمات  مطالبا 
العــراق في اخلــارج مــن جامعات 
ومتاحف ومراكــز أبحاث بـ”الوقوف 
مــع جهودنا الرامية إلى اســتعادة 
أثارنا املســروقة التي تعد املنحوتة 

األشورية إحداها”.
ولفت رشــيد إلــى ان “اإلجــراءات 
الرســمية التي اتخذناها مع جهود 
وضغط الشــارع الثقافــي واحملافل 
العلمية واإلعالمية ستجعل صوت 
احلق يعلو في حســم هذا املوضوع 
الذي هو جانــب من معركة احلفاظ 
على الهوية الثقافية للشعوب التي 

تعرضت للحروب واإلرهاب”.



بغداد - الصباح الجديد:
أجتمــع وزيــر املــوارد املائيــة 
مبدراء  اجلنابي  حســن  الدكتور 
الصيانة  ومــدراء  املائية  املوارد 
في جميع احملافظات ملناقشــة 
اجراءات اللجنة املشكلة لدمج 
والتشــغيل  الصيانة  هياتــي 
ودائــرة املصب العام وحســب 
القــرار الديوانــي املرقــم 382 

لسنة 2018 .
واكــد الوزير علــى اهمية قرار 
الدمج كونــه يحقق مصلحة 
عامة وانســيابية فــي العمل 
والصيانة  التشغيل  هيئتي  وان 
تعدان من اكبر واهم دوائر الوزارة 
اخلطوط  وضــع  الى  اضافــة   ،
جميع  من  الدمج  اللية  العامة 
النواحي الفنية واالدارية اضافة 
االولية  املقترحــات  الى وضــع 
لرســم سياســة عمــل هذه 

املؤسسة بعد الدمج.
مــن جانبــه قــدم مديــر عام 
شــرحاً  واملتابعة  التخطيــط 
مفصالً عن الهيكلية املقترحة 
لهــذا الدمــج كما فتــح باب 
النقــاش للحاضريــن للخروج 
تســهم  وضوابط  مبقترحــات 

بادارة مثالية لهذه الدائرة .
كمــا وجــه الوزير تشــكيالت 
الــوزارة مبعاجلــة االختناقــات 
احلاصلة علــى عمود نهر دجلة 
ضمــن قاطــع قضــاء القرنة 

لغرض  البصرة  محافظــة  في 
الى  املائيــة  احلصــة  ايصــال 
احملافظة لدفع اللســان امللحي 
في شــط العرب حيث باشرت 
دائرة  في  الهندســية  املالكات 
موقع  االنهر  كري  اعمال  تنفيذ 
والتنســيق  وبالتعاون  البصرة 
مع مديريــة املــوارد املائية في 
قضاء  وقائممقامية  البصــرة 
القرنــة مبعاجلــة االختناقــات 
احلاصلة علــى عمود نهر دجلة 
بطــول 44 كــم مــن منطقة 
التحادد مع محافظة ميســان 
الى ملتقى النهرين عند شجرة 

ادم باســتعمال شــتى االليات 
الترســبات  الزالة  والعجــالت. 
والنباتــات الضــارة لتحقيــق 
انسيابية في جريان املياه باجتاه 

محافظة البصرة . 
مديرية  واصلــت  جانبهــا  من 
والبزل  الــري  صيانة مشــاريع 
في محافظة كربــالء حملتها 
واالنهر بهدف  اجلداول  بتنظيف 
تأمني مياه الشــرب والســقي 
اجلــدول  لذنائــب  وايصالهــا 
تضمن العمــل تنظيف جدول 
احملافظة   مركــز  في  الهنديــة 
بازالة نبات الشمبالن والقصب 
املتراكمة  الطينية  والترسبات 
..ومن جانب آخر واصلت مديرية 
والبزل  الــري  صيانة مشــاريع 
البصرة تطهير  في محافظــة 
ومحطة  البصرة  ماء  مشــروع 
العمل  دميومة  بهدف  االحواض 
وايصال احلصــص املائية ملدينة 
البصــرة .. شــمل العمل ازالة 
املتراكمة  الطينية  الترســبات 
حيــث  الضــارة  والنباتــات 
اســتخدمت اليات متخصصة 
لذلــك .. كما متكنــت مديرية 
املوارد املائية في مشروع املسيب 
مــن ايصــال املياه للشــاخات 
(1،2،3،4،5) جلدول العكير بهدف 
ســد النقص احلاصل في املياه 
واحلد من الشــحة التي ظهرت 

في هذه الفترة. 
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بغداد - الصباح الجديد:

لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
احلبــوب فــي وزارة التجارة عن 
وتفريغ  بتســلم  اســتمرارها 
احلنطــة والــرز املســتورد في 
ونينــوى  محافظــات  بغــداد 
للمطاحن  وجتهيزها  والديوانية 
احلصــة  ضمــن  والــوكالء 

التموينية.
واوضح مدير عام الشركة نعيم 
الرصافة  سايلو  ان  املكصوصي 
قــام بتســلم وتفريــغ حنطة 
اميركية بكمية بلغت اكثر من 
(47) طنا ، فيما تســلم سايلو 
الدورة كمية (1122) طنا حنطة 
اميركية فضال عن تسلم كمية 

(40) طنا رز اورغواني .
ان مخازن  العــام  املدير  واضاف 
صومعــة الديوانيــة تواصــل 
تســلم وتفريــغ كميــات الرز 
الياســمني الفيتنامي املنشــأ  
الـ  والتــي جتــاوزت كمياتهــا 
(250) طنا وذلك بعد خضوعها 
من  والتأكد  اخملتبــري  للفحص 
صالحيتهــا وان ســايلو بازوايا 
فــي نينوى تســلم كمية اكثر 
من (960) طنــا رز فيتنامي من 
  Cmb guilia الباخــرة   حمولة 
وجهــز كمية جتــاوزت الـ(460) 
طنا كما تسلم سايلو مخمور 
كمية اكثر من (132)طنا حنطة 
اميركية وجهز املطاحن االهلية 
بكميــة اكثر مــن (6811)طنا 
، اما ســاحة مشــيريفة  فقد 
جهــزت (مطاحــن العزائــم – 
محسن النوري ) بكمية جتاوزت 
الـ (351) طنــا فضال عن تفريغ 
اربع شــاحنات تبلــغ حمولتها 
اكثر من (189) طنا من مادة الرز 

الفيتنامي املستورد . 

علــى صعيد اخــر اعلنت دائرة 
التخطيــط واملتابعــة بــوزارة 
التجارة عــن الغــاء ٥٥ وكالة 
شــهر  خالل  وطحني  غذائيــة 
مخالفتهم  بسبب  املاضي  متوز 

للضوابط والتعليمات.
ابتهال  الدائرة  عام  مدير  وقالت 
هاشــم صابط ان الدائرة قامت 
وكالتني  مبنــح  ذاته  وللشــهر 
وتدوير ٥٥ وكالة واستحداث ١٤ 
وكالــة ، مضيفة كذلك بانه مت 
تســجيل( ٩٢٥٤ ) طفال حديث 
الوالدة وتسجيل جديد (٤٨) الف 

فرد اضافة الــى نقل ( ٤٧٨٣٣ ) 
فردا  و٦٧ طفال من القادمني الى 
فــروع التموين فضــال عن نقل 
(٤٠٧٦١) فــردا و(٥٩ ) طفال  من 
املنقولني من فروع التموين كما 
مت اجناز (٧١٤٥ ) معاملة شــطر 
للبطاقــة التموينية وشــطب 
( ١٣٦٤٠) فــردا مــن البطاقــه 
التموينيــه بســبب الوفــاة او 

السفر او اسباب اخرى .
وشــدد املدير العام على الدوائر 
احلكومية وغيــر احلكومية ذات 
العالقة واملواطنني كافة بضرورة 

االبالغ عن املتوفني واملســافرين 
ليتســنى للدائرة شطبهم من 
حســب  التموينيه  البطاقــه 
املعمول  والتعليمات  الضوابط 

بها في الوزارة بهذا اخلصوص. 
مــن جانبها اعلنت الشــركة 
الغذائية  املــواد  العامة لتجارة 
التجــارة عن جتهيزها  وزارة  في 
واملثنــى  بغــداد  محافظــات 
وميسان وواســط واالنبار وبابل 
مبادتي الســكر وزيــت الطعام 
البطاقــة  مفــردات  ضمــن 

التموينية .

وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهندس قاســم حمود منصور 
ان مركــز مبيعــات الرصافــة 
جهــز مناطق (صليــخ ,املغرب 
, حي الربيع , اخلليــج العربي , 
 (527) ) بكمية  اجلديــدة  بغداد 
طــن ســكر و (33) طــن زيت 
االمام  مبيعات  مركز  اما  طعام 
علي فقد جهــز مناطق مدينة 
الصدر بكميــة (180,524) طن 
سكر و(149,810) طن زيت وفي 
فرع املثنــى فقد مت جتهيز كمية 
و(627) طن  (1404) طن ســكر 

زيت الطعــام وفي بابل مت جتهيز 
كمية (1867) طن سكر و(756) 
طن زيت اما فرع ميســان فقد 
تســلم كميــة (461) طن زيت 
وفرع واسط تسلم كمية (324) 
طن زيــت حيث مت جتهيز مناطق 
احلفرية , الكرامة , النعمان , وما 
زالت عملية التجهيز مستمرة .

واضاف املدير العام ان فرع االنبار 
جهز كمية (1,741,625) طن من 
الســكر وكمية (893,158) طن 
(الصوفية  ملناطــق  طعام  زيت 

واخلالدية ) .

التجارة تواصل تجهيز المواد الغذائية 
والطحين للوكالء في بغداد والمحافظات 

إلغاء 55 وكالة غذائية وطحين لمخالفتهم الضوابط والتعليمات

 تسلم سايلو الرصافة 
حنطة أميركية بكمية 

بلغت أكثر من (47) 
طنا ، فيما تسلم 

سايلو الدورة كمية 
(1122) طنا حنطة 
أميركية فضال عن 

تسلم كمية (40) طنا 
رز أورغواني 

توزيع الطحني بني الوكالء

بغداد - الصباح الجديد:

نظم مكتب هيئة رعاية الطفولة 
بالتعــاون مع منظمة مســتقبل 
الطفــل نــدوة للتوعيــة مبخاطر 
اخملدرات حملت شعار (معا لنحمي 

الطفولة في العراق من اخملدرات).
وقالــت مديــر املكتــب الدكتورة 
الندوة  ان  عبيــر مهــدي اجللبــي 
تضمنــت محاضــرات قدمها كل 
الشائعات  من مدير قسم محاربة 
زياد  العقيد  الداخليــة  وزارة  فــي 
محارب ومدير منظمة مســتقبل 
الطفل حيدر القريشــي وممثل عن 
في  النفســي  املستشــار  مكتب 
وزارة الصحة احمد محمد شــاكر 

، مشــيرة الى ان احملاضرات تناولت 
اخملدرات  وتعاطي  انتشــار  مخاطر 
وتأثيراتها الصحية والنفسية على 
االطفال ودور االســرة واملؤسسات 
احلكومية املعنية ومنظمات اجملتمع 
املدني في احلد من انتشار هذه االفة 

التي تفتك باجملتمع. 
واوضحــت ان هــذه النــدوة تأتي 
فــي اطــار توجيهات وزيــر العمل 
والشــؤون االجتماعية رئيس هيئة 
محمد  املهندس  الطفولــة  رعاية 
شــياع الســوداني باالنفتاح على 
املعنيــة  واجلهــات  املؤسســات 
بالطفل وتعزيــز العمل التكاملي 
ضمنها  ومن  املؤسسات  شتى  بني 

منظمات اجملتمع املدني .
على صعيد اخر نظمت وزارة العمل 

تدريبية  دورة  االجتماعية  والشؤون 
عن دور تفتيــش العمل في تنفيذ 
العراقي  العمل  قانون  بنود وفقرات 

اقيمت في محافظة البصرة.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب 
املهني املهنــدس عمار عبد الواحد 
ان الدائــرة نظمت دورة ملفتشــي 
العمــل فــي احملافظــات اجلنوبية 
التضامن  مركــز  مــع  بالتعــاون 
العمالي بهدف رفع كفاءة مفتشي 
العمل لتنفيذ قانون العمل وضمان 
حقوق العاملني في القطاع اخلاص 

واخملتلط.
واشــار عبــد الواحد الــى تنظيم 
ورشة تدريبية اخرى عن ادارة احلالة 
االجتماعيني  الباحثني  قدرات  لبناء 

العاملني في دوائر احملافظة.

العام خالل  املديــر  الى ذلك، اطلع 
زيارته مركز عمل البصرة على سير 
العملية التدريبية في ورش برنامج 
 (CBT) التدريب املبني على الكفاءة
، وأكد حــرص الــوزارة على تقدمي 
افضــل اخلدمات البنــاء محافظة 

البصرة.
والشــؤون  العمــل  وزارة  ان  يذكــر 
البرنامــج  اطلقــت  االجتماعيــة 
التدريبــي املبنــي علــى الكفــاءة 
(CBT) في ســت محافظات عراقية 
ضمــن املرحلــة املقبلة علــى وفق 
اســتراتيجية تضمنــت 35 برنامجاً 
و70 مشروعاً طموحاً سيؤدي املضي 
قُدماً فــي تنفيذها الى ارســاء بنى 
حتتية مؤسساتية للتدريب والتعليم 

املهني والتقني في العراق.

تقرير

رعاية الطفولة تقيم ندوة للتوعية بمخاطر انتشار المخدرات 
دورة تدريبية لرفع كفاءة مفتشي العمل 

فريق ميداني لتسجيل 
الباحثين عن العمل 

في مناطق بغداد

وزيرة اإلعمار تطلع على 
سير العمل في مشروع ماء 

الهاشمية - المدحتية 

صحة الكرخ : إجراءات 
وقائية وعالجية للسيطرة 

على األمراض االنتقالية 

بغداد - الصباح الجديد:
شــكلت وزارة العمل والشؤون االجتماعية فريقا 
ميدانيا الى منطقتي (حي طــارق وحي املنتظر) 
في بغداد لتسجيل الباحثني عن العمل واشراك 

الراغبني منهم بالدورات التدريبية. 
وقــال مدير عام دائــرة العمــل والتدريب املهني 
املهنــدس عمار عبــد الواحد ان الدائرة ارســلت 
فريقا لزيارة املنطقتني بغية تسجيل الباحثني عن 
العمل بقاعدة بيانات الوزارة على وفق االستمارة 

املعمول بها في الدائرة. 
واضــاف ان الدائرة ستشــمل الراغبني من اهالي 
املنطقتني بالدورات التدريبية التي تقيمها مراكز 
التدريــب املهني التابعة للدائرة حســب الرقعة 
اجلغرافيــة لغرض امكانية شــمولهم بالقروض 
امليسرة لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل 

وحسب الضوابط. 
يذكر ان تســجيل الباحثني عــن العمل يتم عن 
طريق نافذة في املوقــع االلكتروني لوزارة العمل 
www.molsa.gov.iq لتحديد حتصيلهم الدراسي 
والفئة العمريــة واحلالة االجتماعيــة ليتم في 
ضوئها تقدمي املســاعدة لهم ســواء اكانت من 
او منحهم  التدريبية  بالدورات  خالل اشــراكهم 

القروض امليسرة او ايجاد فرصة عمل لهم. 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلديات  واالســكان  االعمــار  وزيــر  اطلعــت 
واالشغال العامة على ســير العمل في مشروع 
ماء (الهاشــمية – املدحتية) املوحد في محافظة 
بابل والتي تهــدف حلل جميــع املعوقات وتقدمي 
الدعــم املطلــوب الجنــاز املشــروع علــى وفق 
املواصفــات الفنيــة املطلوبــة  من خــالل لقاء 
املالكات الهندسية العاملة في املشروع واعطاء 
التعليمات والتوجيهات املطلوبة الجناز املشــروع 

بالشكل املطلوب  . 
واوضحــت الوزير ان طاقة املشــروع التصميمية 
تبلــغ  6000 متــر مكعب في الســاعة ويخدم 
املشــروع من خالله قضاء الهاشــمية والقاسم 
ونواحــي ( املدحتيــة ، الطلعيــة ، الشــوملي ) 
واملشيد على مســاحة ارض تقدر بنحو 27 دومنا ، 
مشددة خالل زيارة موقع اخلزان في املدحتية على 
ضرورة رفــع التجاوزات عن االرصفة احمليطة مبوقع 
اخلزان وتهيئة موقع العمــل ليتيح حرية احلركة 
في تنفيذ املشــروع  ، مؤكدة استئناف العمل به 
وهو في مراحل متقدمة وبواقع نســبة اجناز تقدر 

ب 92 ٪.

بغداد - الصباح الجديد:
اتخذت دائرة صحة بغــداد الكرخ مجموعة 
للسيطرة  والعالجية  الوقائية  االجراءات  من 
الزيارات  االنتقالية منهــا  علــى االمــراض 
الصحية و توعية املواطنني من خالل اللقاءات 
الفردية والندوات والدورات للمالكات الطبية 
امتــالك معلومات كافية  بهدف  والصحية 

حول كيفية الوقاية من االمراض.
واوضحــت مدير شــعبة االعــالم الدكتور 
هيام صبار ســبتي اهميــة  تكاتف اجلهود 
بني مؤسســات الدولة والتي لها مســاس 
مباشــر مع صحة الفرد يؤدي الى خلق جيل 
متعافي خال مــن االمراض االنتقالية  فضال 
عــن وقايته من االمراض من خالل توفير بيئة 
نظيفة مؤكدة على اهمية وســائل االعالم 
فــي التوعية والتثقيــف الصحي من خالل 
عرض برامج صحية واجراء لقاءات مع اطباء 

اختصاص
و اضافت صبــار على وســائل االعالم عدم 
تهويــل االحداث و تقدمي معلومة صحيحة و 
توظيفها في خدمــة اجملتمع جاء ذلك خالل 
زيارة قامت بها الى قطاع و مستشــفى ابي 

غريب لالطالع على الواقع الصحي. 

وزير املوارد املائية

بغداد - الصباح الجديد:
العامة احدى  اور  اعلنت شــركة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عــن ابرامها عقد مع الشــركة 
العامــة لتوزيع كهرباء الوســط 
واســالك  بقابلوات  لتجهيزهــا 

هوائية معلقة .
وقال مديــر عام الشــركة حيدر 
املوقع  العقد  ان  احلسيناوي  سهر 
يقضي بتجهيز الشــركة العامة 
لتوزيع كهرباء الوســط بكمية ( 
482) كم من القابلوات واالسالك 
الكهربائيــة املعلقة خالل فترة ال 
تتجاوز ( 160) يوما فقط ، مشيرا 
الــى ان قيمة العقــد االجمالية 

تتجاوز ملياري دينار .
على صعيد متصل اعلنت شركة 
ديالى العامة عــن توقيع عقدين 
مع اعــادة اعمار املناطــق احملررة 
لرفد عــدد من احملافظات مبحوالت 
متعددة الســعات ومببلغ اجمالي 
يقدر بـــمليار و707 ماليني و500 

الف دينار .
وقــال مديــر عام الشــركة عبد 
الرسول محمد عارف ان العقدين 
يقضيــان بتجهيــز محولة قدرة 
16) ام فــي اي عــدد3   ) ســعة 
ومحولة توزيع سعة 250 كي في 
اي عدد 25 وبفترة جتهيزال تتجاوز 

شهرا واحدا.

من جانب اخر اشار املدير العام الى 
ان الشــركة نفذت اعمال تصليح 
محولــة قدرة ســعة 63 ام في اي 
لنقل  العامــة  الشــركة  لصالح 
املنطقة  الكهربائيــة في  الطاقة 
اجلنوبية مشيرا الى تسليم احملولة 
ان  املذكــورة علما  الشــركة  الى 
عمليــة التصليح شــملت اغلب 
شركته  اســتعداد  مبديا  اجزائها 
لتصليــح كافة احملــوالت املنتجة 
من قبلها او ذات املناشئ االجنبية 
اعتمادا على ما متتلكه من مالكات 
متخصصة ذات خبــرة وباع طويل 
في مجال انتــاج وتصليح احملوالت 

بأنواعها وسعاتها اخملتلفة .   

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت أمانــة بغداد أعمال تطوير 
عدد من الشوارع واحملالت السكنية 
بجانبــي الكــرخ والرصافــة من 

العاصمة بغداد .
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم 
باشــرت  املشــاريع  دائرة  أمنالكات 
أعمــال تطويــر احمللــة 633 (افراز 
حديث) عبر فتــح البوكس الترابي 
الداخلية  االزقــة  وأعمــال تطوير 
للمحلــة 603 (منطقــة العناب) 
عبر فرش احلصى اخلابط و إنشــاء 
42 مشبكاً لتصريف مياه االمطار 

وقــد بلغت نســبة االجنــاز أكثر 
%70 من أعمال تطوير شــارع  من 
العامرية  الشعبي مبنطقة  العمل 
عبر إكســائه بطبقتــني تعديلية 
وســطحية بســمك 5 سم لكل 

طبقة
وأضافت أن مالكات الدائرة باشرت 
أيضا أعمال فــرش احلصى اخلابط 
مدخل  وتطوير  (الــوزراء)  لشــارع 
(طريق بغداد – موصل) عبر إكسائه 
بطبقة أسفلت ضمن قاطع بلدية 

الكاظمية
وبينــت أن الدائــرة تواصل أعمال 

قاطع  ضمــن   846 احمللــة  تطوير 
بلديــة الدورة عبر فتــح البوكس 
الترابــي وفــرش احلصــى اخلابط 
 40% بلغت  إجناز  نســبة  محققة 
إفراز الصناعة  وتطوير محلة 357 
عبر  الشــعب  بلدية  قاطع  ضمن 
فرش احلصى اخلابــط ومد القالب 
اجلانبــي وإنشــاء 160 مشــبكاً 
بلغت  وقد  االمطار  مياه  لتصريف 

نسبة االجناز 50 %.
كما أعلنت امانــة بغداد عن إزالة 
اكثر مــن(1200) جتاوز ضمن قاطع 

دائرة بلدية الصدر الثانية .

«أور« تجّهز توزيع كهرباء الوسط 
بقابلوات وأسالك هوائية معلقة 

تطوير شوارع ومحالت سكنية في بغداد

وزير الموارد المائية يبحث آلية 
دمج هيئات الصيانة والتشغيل 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر علمــاء أوروبيون بــارزون مــن أن خروج 
بريطانيــا من االحتاد األوروبي )بريكســت( قد 
يجعل اجلانبني »أكثر انعزاالً«، ما يؤذي البحوث 

في القارة.
ووّقع 29 حائــزاً على جائزة نوبــل، و6 فائزين 
بينهــم  للرياضيــات،  »فيلــدز«  مبيداليــة 
للكيمياء،  نوبل  احلائز  راماكريشــنان  فينكي 
وكريستوفر بيساريدس، احلائز نوبل لالقتصاد، 
رسالة حّضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
على ضمان »أفضل تعــاون ممكن بني اململكة 

املتحدة واالحتاد األوروبي« بعد »الطالق«.
وأضافت أن االبتــكار العلمي »يتطّلب تدفقاً 
طبيعياً للناس واألفكار عبر احلدود، يتيح تبادالً 

فورياً لألفكار واخلبرات والتكنولوجيا«.
كذلك رأى معهد فرانســيس كريــك )مقّره 
لندن(، وهــو أضخم مختبــر أوروبي للبحوث 
الطبية احليويــة، أن »بريكزيت ينصب حواجز 
أمام تدفق النــاس والبضائع واخلدمات، ما قد 

يؤذي العلوم البريطانية«.
وحّذر مديــر املعهد بول كريك، احلائز مناصفة 
جائزة نوبل في الطب لبحوثه عن الســرطان، 
من »ســلبية انفصال أحــادي«، وزاد: »نحتاج 
اتفاقاً يعــّوض افتقاد متويــل العلوم، نتيجة 
خروج بريطانيا من االحتاد، للحفاظ على حرية 
حركة العلماء املوهوبني، وجعلهم يشــعرون 

أنهم مرّحب بهم في هذا البلد«.
»عالقة  إلى  البريطانيــة  احلكومة  وتســعى 
طموحة في العلوم واالبتكار مع شركائنا في 
االحتاد«، بعد »بريكزيت«، على أن حُتّدد تفاصيل 
الترتيبات اجلديدة بعد استكمال »الطالق« في 

آذار 2019.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع األردن وأملانيا امــس االول  الثالثاء اتفاقيات 
تقــدم مبوجبها برلني إلى عمــان قروضا ومنحا 
ومســاعدات بقيمة 462 مليون يــورو )حوالى 
528 مليون دوالر( لدعم قطاعات املياه والتعليم 

واملوازنة والالجئني السوريني.
وأقرت هذه املساعدات خالل احملادثات احلكومية 
األردنية األملانية السنوية حول التعاون التنموي 
للعام احلالــي، التي اختتمت امس االول الثالثاء 

في برلني.
وقال بيان حكومي أردني تلقــت وكالة فرانس 
برس نســخة منه، إن متخض عنهــا )احملادثات( 
توقيع محضر للمحادثات تضمن تخصيص ما 
462 مليون يورو كمساعدات جديدة  مجموعة 
مــن منح ومســاعدات فنية وقروض ميســرة 
لتمويل مشــاريع تنموية ومنح لدعم الالجئني 

السوريني«.
ووقع االتفاق عن اجلانب االردني وزيرة التخطيط 
ماري قعوار وعن اجلانــب االملاني مارتن ياغر وزير 

الدولة في وزارة التعاون االقتصادية االملانية.
وبعدما أشــادت ب«الشراكة االستراتيجية مع 
أملانيا«، قدمت قعوار »شــكر حكومة وشعب 
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ألملانيــا على 
املساعدات التي قدمتها لألردن والتي ساهمت 
بتنفيــذ عدد مــن املشــاريع ذات األولوية، إلى 
جانب املســاعدات اإلضافية لتلبية احتياجات 

اجملتمعات املستضيفة لالجئني السوريني«.

علماء أوروبيون
 يحّذرون من »عزلة« 

بعد »بريكست«

462 مليون يورو 
مساعدات ألمانية لالردن

متابعة ـ الصباح الجديد: 

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في وقــت متأخر من امــس االول 
السعودية  الســلطات  إن  الثالثاء 
دبرت »أسوأ تســتر على اإلطالق« 
فيمــا يتعلــق بقتــل الصحافي 
من  الثاني  في  جمال خاشــقجي 
هذا الشهر. جاء هذا التصريح في 
الوقت الــذي تعهدت فيه الواليات 
دخول  تأشــيرات  بإلغاء  املتحــدة 
مسؤولون  أنهم  يعتقد  من  بعض 

عن احلادث.
وصــف الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب فــي وقت متأخر امس االول 
في  الســعودية  ســلوك  الثالثاء 
قضية مقتــل الصحافي املعارض 
جمال خاشقجي بأنه »أسوأ تستر 
على اإلطــالق«. وحتدث ترامب بعد 
ســاعات من رفض الرئيس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان محاوالت 
قتل  مســؤولية  حتميل  الريــاض 
وحثها  مارقني  لضباط  خاشقجي 
على »الكشف عن كافة املتورطني 
فــي هــذه القضية من أســفل 

السلم إلى أعاله«.
في  خاشــقجي  مقتل  وتســبب 
الثاني  القنصلية الســعودية في 
من تشرين األول بغضب عاملي وأثار 
الدور احملتمل لولي  تساؤالت بشأن 
العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان، احلاكم الفعلي للسعودية 
والذي يســيطر بحزم على أجهزة 

األمن باململكة.
أن  أتــراك  مســؤولون  ويعتقــد 
داخل  عمــدا  ُقتــل  خاشــقجي 
القنصلية ومت تقطيع أوصاله على 

يد فريق من السعوديني.
وقال ترامب إن قتل الصحافي وما 
تاله من تستر من جانب السعودية 
وأضــاف  ذريعــا«.  »فشــال  كان 
للصحافيني »مــا كان ينبغي أبدا 
أن يحدث قتل أو تســتر عليه، ألنه 
ما كان ينبغي حدوثه أبدا«. وأضاف 
أنه حتدث االثنــني املاضي إلى ولي 
العهد الســعودي الــذي نفى أي 

عالقة له مبقتل خاشقجي.
وفــي وقت ســابق قــال الرئيس 
األميركي إن املسؤولني السعوديني 
تعاملــوا مع قضية خاشــقجي 
للصحافيني  وقال  سيئة.  بطريقة 
في البيت األبيض »صفقة سيئة، 
مــا كان ينبغي التفكير فيها أبدا. 
ارتكب شــخص ما خطــأ. ودبروا 

أسوأ عملية تستر على اإلطالق«.
ولم يعلــن ترامب رأيــه حول من 
املســؤول النهائــي. لكــن وزيــر 
اخلارجيــة مايــك بومبيــو قال إن 
بعض  حــددت  املتحدة  الواليــات 
املسؤولني السعوديني الذين تعتقد 
أنهم ضالعون في قتل خاشقجي 
مناسبة  إجراءات  ســتتخذ  وإنها 
منهــا إلغاء تأشــيرات دخول إلى 

الواليات املتحدة.
وقالــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
دخول  تأشــيرات  إلغاء  إنه سيتم 
21 سعوديا إلى الواليات املتحدة أو 
ســيكونون غير مؤهلني للحصول 
مقتل  بســبب  تأشــيرات  علــى 

خاشقجي.
وقــال مســؤول فــي الــوزارة إن 
الغالبيــة العظمــى مــن هؤالء 
وقال  أميركية.  تأشــيرات  ميلكون 
بومبيو »تلــك العقوبات لن تكون 
كلمــة الواليات املتحــدة األخيرة 
السفارة  ترد  ولم  القضية«.  بشأن 
الســعودية فــي واشــنطن على 
طلــب للتعليق بشــأن اإلجراءات 

األمريكية.
ونفــت الرياض في بــادئ األمر أي 

علم لهــا مبصير خاشــقجي ثم 
أعلنت عن مقتله في شجار داخل 
القنصليــة. وأبــدى العديــد من 
احلكومــات الغربية تشــككا في 
الرواية الســعودية مما أدى إلى توتر 
العالقات مــع أكبر مصدر للنفط 
في العالم. وغيرت السعودية بعد 
ذلك بعض أجزاء روايتها الرسمية 
زاد من  بشأن وفاة خاشــقجي مما 

القلق الدولي.

*أردوغان يتوعد
لم يذكــر أردوغــان األمير محمد 
الــذي يشــتبه بعــض أعضــاء 
من  بأنه  األميركــي  الكونغــرس 
أصدر األمر بالقتل. وقال في كلمة 
اإلدارة  اتخذت  البرملان »لقــد  أمام 

الســعودية بالفعل خطوة مهمة 
بإقرار حدوث القتل. ونحن من اآلن 
فصاعــدا نطالبها بالســعي إلى 
الكشــف عن كافة املتورطني في 
هذه القضية من أســفل السلم 
إلى أعــاله وبتطبيق العقاب الالزم 

أمام القانون«.
إن لدى  وتقــول مصــادر تركيــة 
السلطات تسجيال صوتيا قيل إنه 
يوثق مقتل خاشــقجي )59 عاما( 
داخل القنصلية. ولم يشر أردوغان 
في كلمته إلى أي تسجيل صوتي.

وخلــص اجتمــاع جمللس الــوزراء 
إلى  امللك سلمان  رأسه  السعودي 
أن الرياض ستحاســب املسؤولني 
عن هذه اجلرمية ومن تقاعسوا عن 

القيام بواجباتهم أيا كانوا.

وقالــت محطة )ســي.إن.إن ترك( 
إن محققني أتراكا فتشــوا سيارة 
الســعودية في  للقنصلية  تابعة 
إســطنبول كان بهــا حقيبتــان 
وأشــياء أخرى. ولم يعرف ما الذي 

كان باحلقيبتني.

»جرمية وحشية«
صــرح ترامــب أنه ســيعمل مع 
لتحديد  األميركــي  الكونغــرس 
رد الواليــات املتحــدة على قضية 
خاشــقجي، قائال »فيما يتعلق مبا 
سنفعله في نهاية األمر، سأتركه 
إلى حد بعيد للكوجنرس باالشتراك 
معي« وأضاف أنه ســيود احلصول 
اجلمهوري  احلزبني  من  توصية  على 

والدميقراطي.

واشنطن تتعهد بإلغاء تأشيرات دخول بعض المسؤولين عن الحادث

ترامب: السعودية دبرت »أسوأ تستر
على اإلطالق« في جريمة قتل خاشقجي

وتسبب مقتل خاشقجي 
في القنصلية السعودية 

في الثاني من تشرين 
األول بغضب عالمي 
وأثار تساؤالت بشأن 
الدور المحتمل لولي 

العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان، 

الحاكم الفعلي 
للسعودية والذي 

يسيطر بحزم على 
أجهزة األمن بالمملكة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
لوكالة  الكندية  أعلنت احلكومــة 
الثالثاء  االول  امــس  بــرس  فرانس 
أن وزراء التجــارة فــي 13 بلدا من 
القارات اخلمس سيعقدون اجتماعا 
اخلميس واجلمعة في أوتاوا لدراسة 
التجارة  منظمة  إلصالح  مشــروع 

العاملية.
إن  الكنديــة  احلكومــة  وقالــت 

»استراليا والبرازيل وتشيلي وكوريا 
اجلنوبية واليابان وكينيا واملكسيك 
وســنغافورة  والنروج  ونيوزيلنــدا 
األوروبــي  واالحتــاد  وسويســرا 
،سيشاركون في اللقاء الوزاري حول 
إصالح منظمــة التجارة العاملية«، 

إلى جانب كندا.
وذكــر مصدر رســمي كنــدي أن 
جمع »مجموعــة صغيرة من وزراء 

الذيــن لديهــم األفكار  التجــارة 
ملناقشــة إصالح منظمة  نفسها 
التجارة العاملية« يفترض أن يسمح 
»بتحديد وسائل ملموسة لتحسني 
منظمة التجارة العاملية على االمد 
القصيــر واملتوســط والطويــل«. 
وستتركز األعمال، حسب البرنامج، 
علــى ثالثة مواضيع هي »حتســني 
فاعلية ،وظائف املراقبة والشفافية 

ملنظمة التجــارة العاملية، وحماية 
آلية تسوية النزاعات، ووضع قواعد 

جتارية للقرن احلادي والعشرين«.
وقال مكتب رئيــس الوزراء الكندي 
إن جاسنت ترودو سيجري اعتبارا من 
العام  املدير  األربعاء مباحثات مــع 

للمنظمة روبرتو أزيفيدو.
وكان ناطــق باســم وزارة تنويــع 
التجــارة الدولية جيــم كار صرح 

لفرانــس برس في أيلول/ســبتمبر 
»نعتــرف بالتحديات داخل منظمة 
التجــارة العاملية ونعتقد أنه يجب 
بالعمل  للقيــام  إيجــاد وســيلة 
الضروري من أجــل دفع اإلصالحات 
قدما«. ويــرى عدد متزايد من الدول 
بينهــا كندا والواليــات املتحدة أن 
منظمة التجــارة العاملية لم تعد 
تتصدى بالشــكل املناسب للخلل 

الصني  تســببه  الــذي  التجــاري 
خصوصا، املتهــم بدعم اقتصادها 

ماليا بشكل كبير.
وكانــت املنظمة وصنــدوق النقد 
الدولي والبنك دولي حذروا في تقرير 
مشترك نشر في 30 أيلول/سبتمبر 
من أن غيــاب تعديل قواعد التجارة 
الدولية ميكن أن يقوض منو االقتصاد 

العاملي وتراجع الفقر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤولون فرنســيون إن فرنسا 
تعمل من أجل إعادة أطفال حتتجزهم 
قوات كردية سورية، هم أبناء مقاتلني 
ستترك  لكنها  فرنســيني،  إسالميني 
أمهاتهــم لتحاكمهــن الســلطات 

احمللية.
ومثلها مثــل دول أوروبية أخرى، تواجه 
فرنسا مشــكلة كيفية التعامل مع 

وأسرهم  بهم  املشــتبه  املتشــددين 
الذيــن يســعون للعودة مــن مناطق 
العراق وســوريا، وكذلك  القتال فــي 
خســر  بعدما  احملتجزين،  مع  التعامل 
» داعش »مساحات كبيرة من  تنظيم 

األراضي.
هجمات  لسلسلة  فرنســا  وتعرضت 
مميتــة نفذهــا متشــددون على مدى 
تكافح  وهي  املاضية،  الثالث  السنوات 

للتصــدي خلطــر املتشــددين احملليني 
فضال عن اخملاطر الناجمة عن تســلل 

مقاتلني عائدين عبر حدودها.
وبرغم أن سياســة احلكومة هي رفض 
قبول املقاتلني وزوجاتهم، قالت فرنسا 

إنه ينبغي حسم وضع الُقصر.
”تدخــل  فرنســي  مســؤول  وقــال 
الســلطات الفرنســية اآلن مرحلــة 
نشــطة في تقييــم احتمــال إعادة 

القصر إلى الوطن“.
وأبلغت أســر في فرنســا عــن وجود 
نحو 60 امــرأة في ســوريا بينهن 40 
أُما معهــن نحو 150 قاصرا. والغالبية 
العظمى من األطفال دون السادســة 

من العمر.
وبعد تبادل املعلومات مع الســلطات 
الدولي،  األحمــر  والصليب  الكرديــة 
حــددت باريــس مواقــع بعضهم في 

شمال شرق ســوريا اخلاضع لسيطرة 
األكراد.

جارية  التحضيرات  إن  املسؤولون  وقال 
إلعادة األطفال على أســاس كل حالة 
على حدة، مبــن فيهم مــن ولدوا في 
ســوريا. وســتتوقف عودتهــم على 
موافقــة األمهات علــى فصلهن عن 

أطفالهن.
وتخشــى باريس إن تُرك هؤالء األطفال 

في سوريا أن يصبحوا متشددين أيضا 
في نهاية املطاف.

ورمبا تبدأ عــودة األطفال بنهاية العام، 
لكــن تعقيد الوضع رمبــا يؤخر اإلطار 

الزمني.
وأعادت فرنسا في ديسمبر كانون األول 
ثالثة أطفال لفرنســية أصدرت عليها 
حزيران  يونيــو  في  عراقيــة  محكمة 
حكما بالســجن مدى احلياة النتمائها 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وكانت هذه احلالة أســهل بالنســبة 
لفرنسا ألن بغداد تطبق نظاما قانونيا 
على عكس املنطقة الكردية بشــمال 
سوريا اخلارجة عن ســيطرة احلكومة 

السورية.
اإلســالميني  املقاتلني  أعداد  وتراوحت 
الفرنسيني في منطقة الشام بني 500 

و700 على مدار السنوات.

اجتماع وزاري دولي في كندا إلصالح منظمة التجارة العالمية

فرنسا تعتزم إعادة أطفال المقاتلين المتشددين من سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:

استأنف آالف املهاجرين الهندوراسيني 
مســيرتهم  االربعاء  امــس  صبــاح 
الطويلة في اجتاه الواليات املتحدة بعد 
يوم راحة في بلدة ويســتال في جنوب 
توترا  تثير مجددا  املكسيك، في رحلة 
شــديدا بني مكســيكو وواشــنطن 
بعدما وصفها الرئيــس دونالد ترامب 

بانها »هجوم« على البالد.
املكسيكية  االراضي  في  يومني،  وبعد 
توقــف املهاجرون امــس االول الثالثاء 
في هــذه البلدة الصغيــرة في والية 
شياباس على بعد 70 كلم من احلدود 
اجلنوبية مع غواتيماال الخذ قسط من 

الراحة.
وكانت تلك اول اســتراحة لغالبيتهم 
منذ مغادرتهم شــمال هندوراس في 
13 تشــرين االول حيــث قطعوا 800 
كلم فيما ال يــزال أمامهم ثالثة آالف 

كلم لبلوغ احلدود االميركية.
وأمضــى املهاجــرون وبينهم نســاء 

وأطفــال نهار امــس االول الثالثاء في 
كنائس أو ممدين على االرض في منتنزه 

في املدينة أو في ملعب رياضي.
مــن منظمة  ابيخا  رودريغــو  وقــال 
»شــعوب بال حدود« غيــر احلكومية 
التي ترافق القافلة املؤلفة من سبعة 
آالف شــخص غالبيتهم من مواطني 
االمم  تقديــرات  بحســب  هنــدوراس 

املتحدة االثنني، »إنهم مرهقون«.
وقدم لهم ســكان البلــدة االغطية 
ومستلزمات االطفال والقهوة . وقالت 
ممرضة تعمل في مركز طبي اقيم في 
متنزه ويســتال لوكالــة فرانس برس 
»لقد تابعنا الوضــع الصحي لثماني 

نساء حوامل«.
وتقول تيريــزا )19 عاما( وهي مهاجرة 
حامل في شــهرها الثامن »في بعض 
بألم شديد، يتخيل لي  االحيان أشعر 
انني ســأضع املولــود، لكنني أعتقد 

أنني بحاجة فقط للراحة«.

»حتدي سيادتنا«
متكن بعض هــؤالء املهاجرين الهاربني 

من أعمال العنف والبؤس في بلدهم، 
من التقدم بســرعة بعد أن استقلوا 
شــاحنات أو باصات صغيرة او دراجات 

نارية.

توفــوا خالل  أيضــا  بعضهم  لكــن 
الرحلة. فقد أعلنت هندوراس عن وفاة 
اثنني من رعاياها احدهما في غواتيماال 
بعدما سقط من شــاحنة واالخر في 

املكسيك.
وأعلنت هذه الدولة الصغيرة الواقعة 
في أميركا الوســطى أيضــا أن 300 
مــن رعاياها انضموا الــى نحو 3433 

قرروا أخيرا العودة الى بالدهم اجلمعة 
واالحد.

الســلطات  أعلنــت  جهتهــا  مــن 
1699 طلب  تلقت  أنها  املكســيكية 

جلوء منذ بدء هذه االزمة.
واعتبر نائب الرئيــس االميركي مايك 
بنس امــس االول الثالثاء أن منظمات 
»يسارية« هندوراسية ممولة من فنزويال 
هذه  املهاجرين  »قافلــة«  وراء  تقــف 
الهندوراسي  الرئيس  مع  بعدما حتدث 

خوان اورالندو هرنانديز.
وقال فــي مؤمتــر نظمتــه صحيفة 
العاصمة  في  بوســت«  »واشــنطن 
االميركية إن »قافلــة املهاجرين هذه 
ارسلت نحو الشمال لتحدي سيادتنا«، 
الرئيس دونالد  مكررا بذلك تصريحات 
ترامب الذي قال االثنني في تكســاس 

أمام مؤيديه إنه »هجوم على بالدنا«.
وأضاف الرئيــس االميركي الذي يقوم 
بحملــة النتخابات منتصــف الوالية 
احلاســمة، أنــه أبلغ اجليــش وحرس 
احلــدود بحالــة »الطــوارئ الوطنية 
هذه«. وانتقد أيضا اجليش والشــرطة 

املكسيكيني قائال انهما »غير قادرين« 
على وقف املهاجرين.

ورد عليــه وزير الداخلية املكســيكي 
الفونســو نافاريتي قائــال »لن نرضخ 

ملطلب أي حكومة« لوقف القافلة.

»عودة آمنة«
بتأمني وظائف  رئيس هنــدوراس  وعد 
ملواطنيه الذين غــادروا ضمن القافلة 
إذا عــادوا الــى البالد. وعــرض خطة 
بقيمة 27 مليون دوالر من أجل »عودة 
آمنة« للمهاجرين تشمل تقدمي إعانات 
ومشاريع زراعية وتأمني عمل في ورش 

عامة وقروض ومنح تعليمية.
مــن جهتــه وعــد وزيــر اخلارجيــة 
املكســيكي املعــني مارســيلو ابرار 
ب«تغييــرات جوهرية« في سياســة 
الهجــرة بعد تولي الرئيس اليســاري 
اوبرادور  لوبيز  مانويل  اندريس  املنتخب 

مهامه في األول من كانون االول.
وأعلن أن احلكومة املستقبلية تسعى 
الــى حتريك االســتثمارات في أميركا 

الوسطى البطاء تدفق املهاجرين.

بعدما وصفها الرئيس ترامب بالهجوم على البالد

المهاجرون الهندوراسيون يتابعون رحلتهم صوب الحدود االميركية 

تقـرير
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9كتب

دور احلزب الشيوعي العراقي جتاه 
املسألة الكردية

* فــي تلك الفترة كانــت هناك خالفات 
بني احلزب الشيوعي والبارتي حول الكرد 
و انتمائهم القومي، هل كنت على دراية 

بتلك اخلالفات؟
-في تلك الســنة، كانت هناك مفاوضات 
ســاخنة بني البارتي والشــيوعيني حول 
املســألة الكردية، وكان اجلــدل هو، هل 
الكرد أمة، أم ال؟ فالشــيوعيون لم ينفوا 
صفة األمة عن الكرد فحســب، بل نفوا 
كونهم قومية أصــا، لذا ليس لهم حق 
تقرير املصير، وهذا يعني بالتالي بأن الكرد 
ليســوا شــعبا حتى..ومبا انهم ليســوا 
كذلــك، فا يحق أن يكــون لهم حزب أو 
تنظيم مســتقل، ويقولون بأن كردستان 
هي جزء من العراق، وكانت هذه اخلافات 

تأخذ في أحايني كثيرة طابعا عنيفا.

* هــذا يعني بأن موقفهم كان ســلبيا 
جتاه املسألة الكردية؟

- نعم، حتى أنهم قليا ما يذكرون كلمة 
الكرد، وكنت تفرق ببســاطة بني البارتي 
والشــيوعي خصوصا من طريقة توجيه 
بالكردية  يحيــون  فالبارتيون  حتياتهــم، 
"روزتــان بــاش" و الشــيوعيون يقولون 
"ســام عليكم"، أي أنهم كانــوا ينأون 
بأنفسهم من التحدث ولو بكلمة واحدة 
كردية، فــكل من قال بأن الكرد ليســوا 
قوميــة و بأنــه ال حقوق لهــم و يتكلم 
العربيــة فإعــرف عندها أنه شــيوعي. 
كانت اخلافــات كثيــرة و تتمحور حول 
عدة مســائل، فعلى ســبيل املثــال، ما 
يتعلق باملوقف من األحزاب األخرى كحزب 
الشعب و احلزب الوطني الدميقراطي كان 
احلزب الشيوعي ضدهم و البارتي يؤيدهم 
و يدعــو الى تشــكيل جبهة موســعة 
معهم، ولكن احلزب الشــيوعي كان يريد 
أن يرأس تلك اجلبهة والبقية ينقادون له. 
ويبدو أن الشعور القومي كان غالبا على 
البارتي في تلك الفترة، فيما كان الشعور 

الطبقي هو الغالب على الشيوعيني.

* فــي تلــك الفترة كانــت املفروض هي 
تأسيس تنظيمات شعبية، ألم تفكروا 

مبثل هذه املنظمات؟
- فــي عــام 1948 فكرنا للوهلــة األولى 
بتشــكيل جمعية للفاحني بكردستان، 
لكي يكون لهم تنظيــم ميثلهم، وكنت 
أحد أنشــط األعضــاء بهذا اجملــال، في 
البدايــة بدأت العمل مــن داخل العمال 
باعتبارهم أســاس التنظيم. وفي صيف 
عــام 1948 شــرعت بتنظيم كناســي 
الشــوارع واجملموعات األكثــر فقرا، مثل 
البــرادع واحلدادين  عمال احملالج وصانعي 
وعمالهم واحلرفيــني العاملني في احلرف 
املتنوعة، ثم اجتهنا الى صفوف الفاحني 
واســتطعنا أن نشــكل منهم مجاميع 
كثيــرة ألنني كنــت على عاقــة جيدة 
كانوا  معظمهم  أن  وخاصــة  بالقرويني، 
يأتــون الى التكيــة الطالبانيــة و كنت 
ألقاهم في األمسيات وأحادثهم وأحثهم 
على العمــل التنظيمــي وأحدثهم عن 
ظلم احلكام و أنــه يفترض بهم أن يثوروا 

و يطالبوا بحقوقهم.
في تلك الفتــرة أي عام 1948 كنت قريبا 
جدا من الفكر اليساري، أي كنت من ضمن 
اجملموعات داخل البارتي التي تقرأ الكتب 
األســتاذ علي عبداهلل  املاركسية، وكان 
قــد حصل علــى عدة كتب ماركســية 
ويشــرحها لنا ضمن حلقات ثقافية. من 
تلك الكتب كتاب )املادية الديالكتيكية( و 
)املادية التاريخية(جلوزيف ستالني وترجمة 
خالد بكداش، وكتاب )املســألة الوطنية( 

لستالني أيضا.

بدايات أول خالف داخل صفوف البارتي
* في تلك الفترة هل كان أعضاء البارتي 
اليســارية، هم  الذين يحملون األفكار 

األغلبية؟
- حدث خاف داخل صفوف احلزب بسبب 
الشــيخ لطيف احلفيد وكاكة زياد آغا..

وكان االثنــان عضويــن قياديني في احلزب 
مت رفعهمــا الى منصب نائبــي الرئيس. 
وكان كاكــة زيــاد رجا وطنيــا وقوميا 
يفوق الشــيخ لطيف، ولكن لطيف كان 
إبنا للشــيخ محمود احلفيد و له منزلته 
و شــهرته وشــارك بدور فــي جمهورية 
مهابــاد وكنا نحن شــباب احلزب واقعني 
حتت تأثير اليســار، ولدينــا معلم يدعى 

محمد امني معروف يوضح لنا الكثير من 
األمور ويعمق فينــا الفكر القومي، وقبل 
تأســيس البارتي كانت هناك صحيفتان 
تصدران بإســم  )شــورش( وأخرى بإسم 
)رزكاري( وكانت شــورش تعد لسان حال 
احلزب الشــيوعي الكردســتاني العراقي 
الذي أسس حلزب بإسم رزكاري، أي رزكاري 

وشورش.

* ما كان دور األحزاب اليسارية العراقية، 
وأعضــاء البارتــي اليســاريني في تلك 

املرحلة؟
- للمرة األولــى أصبحت قيادة احلزب تدار 
من قبــل مثقفني.ســابقا كانت احلركة 
وأغوات  الكردية عموما تقاد مــن مالي 
تأسيس  لألســف مع  ولكن  وإقطاعيني، 
البارتي عادت العشائرية حتكم مرة اخرى 
احلزب أصبحت  الكردية، فقيــادة  احلركة 
للما مصطفــى الذي كان مــا ورئيس 
عشيرة، وكان نائباه الشيخ لطيف وحمة 
زياد يحسبان على اإلقطاع، وهذا أدى الى 
أن يترك شــباب عديــدون صفوف احلزب، 
وفي عام 1948 حدث خاف بني الشــيخ 
اخلاف  وإنفجر  عبــداهلل،  وهمزة  لطيف 
بيننا نحن اجلناح اليساري أيضا، حيث كنا 
نعتبر قيــادة اإلقطاعيني للحزب أمرا غير 
مقبول، فكيف ميكن قبول قيادتهم؟، من 
املمكن قبولهم كأصدقاء أو مؤيدين، أما 
تسليمهم القيادة فقد كان أمرا مرفوضا..

في تلــك الفتــرة كنا في كويســنجق 
متأثرين بأفكار األستاذ حمةأمني معروف 
وكذلــك الفكــر اليســاري و معظمنا 
أعضاء في اللجنة احملليــة للحزب، ونرى 
بــأن اخلافات يجب أن حتســم في املؤمتر 
األول للحزب، خاصــة وأن املا مصطفى 
كان فــي اخلارج..وبإعتقــادي فــأن همزة 
عبداهلل إرتكب غلطــة فادحة في تاريخ 
الشعب الكردي حني أتى بقيادة عشائرية 
الى داخل احلركــة الكردية وفرضها على 
التنظيــم..كان بإمكانــه أن يعمل كما 
في عهد حــزب رزكاري، ففي ذلك العهد 
كان هناك جناح للشخصيات العشائرية 
داخل احلــزب ومنحــوا العضوية باحلزب 
املا  الكويي، وعزالدين  أغا  مثل كاكةزياد 

أفندي من أربيل، و صالح بيك صاحبقران 
من شــقاوة، وشــخصيات أخرى وكانوا 
يسمون بفرع عشائر حزب رزكاري، وأعتقد 
الطريقة كانت أسلم لقبولهم  بأن تلك 
وليس إعتبارهم جناحا مؤثرا داخل احلزب.

لقد كانــت غلطة همزة هي إدماج هؤالء 
وإدخالهم الــى قيادة احلزب، وهكذا حدث 
تراجــع كبير مــن الناحية السياســية 
واأليديولوجيــة والطبقية في احلزب وفي 
تاريخ احلركة التحررية لشعب كردستان، 
وكان هــذا التراجع قد حدث ســابقا في 

مهاباد أيضا.

منظمة  ) ز.ك( و جمهورية مهاباد
)ز.ك(  منظمــة  تأثيــرات  كانــت  *مــا 
وجمهورية مهاباد على إحياء الشــعور 

القومي لدى شعب كردستان العراق؟
- كانــت )ز.ك( مبثابة حزب كردي شــعبي 
صغير ميثل الطبقات الكادحة و املثقفني 
و احلرفيــني و رجــال الديــن و تاميذهم 
من  نابعة  كانــت  عمومــا،  والكســبة 
اإليرانية  بكردســتان  اجلماهيــر  صفوف 
قبلهم..وحني  من  ويقاد  كحركة شعبية 
جاء الســوفييات وعينوا القاضي محمد 
قائدا هناك، وهو املعروف كقائد عشائري، 
حاول أن يعني عددا مــن األثرياء كأعضاء 
في القيادة على إعتبــار أن التنظيم هو 
حزب جديد، وســماه باحلزب الدميقراطي 
القيــادة  بذلــك  أزاح  و  الكردســتاني، 
التي كان ميثلها عبدالرحمن  الشــعبية 
زبيحي و دلشــاد رســولی و نانــوازادة و 
صديق حيدري و غيرهــم، وأحل عددا من 
األغوات و اإلقطاعيــني و التجار وعينهم 
كقيــادات للحزب على إعتبــار أنهم من 
وجهاء املنطقة. وأعتقد أن أحد أســباب 
سقوط وإنهيار اجلمهورية وإعدام قائدها 
القاضــي محمد كان حتــول قيادة احلزب 
الى أيدي مجموعــة من التجار، لقد كان 
هؤالء أشخاص مســاملني وإستساميني 
وال طاقة لهــم بقيادة الثــورة والنضال 
املســتدام، كانوا يعتقدون بأن السياسة 
هي كالتجارة وأنهم ســوف ينتفعون من 
خيرات احلكومة، وكما رأينا حني إنسحب 
الروس من هناك إستســلم هؤالء بخنوع 

وإنهارت اجلمهورية.
اخلطأ بدأ من هناك، فلــو كان )ز.ك( بقي 
علــى حاله ومنا وتطــور، لــكان بإمكان 
شباب احلزب أن ميلؤوا الفراغات، فبدال من 
اإلتيان بقاضي محمد وإحاطته مبجموعة 
من األغــوات واإلقطاعيــني، كان بإمكان 
الــروس أن يأخذوا مجموعــات من هؤالء 
وفود  شــكل  على  وإرســالهم  الشباب 
الى الســوفييات لتدريبهــم وتثقيفهم 
وإكســابهم اخلبــرات الازمــة باحلكم، 
كان بإمكانهــم خلق املئــات من الكوادر 

املتمكنة إلدارة شؤون احلكم.

* هل كان البارتي نســخة طبق األصل 
عــن احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 

اإليراني؟
- أود بهذه املناسبة أن أشير الى أن همزة 
عبداهلل جلأ الى نفــس اخلطوة، فقد كان 
هو بــدوره واقعا حتت تأثيــر جتربة مهاباد 
وكذلك السوفييات..وأريد اإلشارة هنا الى 
نقطتني ميكن أن تشكا درسني من جتربة 

جمهورية مهاباد.
األولى:هي اإلجنرار العاطفي من الكرد نحو 
الســوفييات وقبول تدخاتهم بالشــأن 
الكردي والتي أحلقت خســارة كبيرة بنا، 
فلولــم يفرضوا القاضي محمد رئيســا 
للجمهورية وفوضوا األمر حلزب )ز.ك( يدير 
احلكومة، أعتقد بأن األمور كانت ستتغير. 
الكرديــة  احلركــة  حققــت  الثانيــة: 
ولكن  تقدما ملحوظا،  العراق  بكردستان 
جلب اجلناح العشــائري لقيادة احلزب أدى 
الى التراجع واملســؤولية تقع على عاتق 
تدخات الســوفييات في الشأن الكردي، 
وعليه فإن تلك التدخات أحلقت ضررا بنا 

و بالسوفييات أيضا.

*وماذا عن دور حزب شورش في تأسيس 
البارتي؟

- جميع كوادر حزب شورش أيدوا تأسيس 
البارتي، على أن يكون حزبا دميقراطيا ثوريا 
شــعبيا، وإشــترطوا أن يكون حتت قيادة 
لينينية.وحني  ماركســية  شــخصيات 
عاد همزة رفض هذا الشــرط، ورسخ بدال 
عن ذلك نظرية ميينيــة متطرفة بإعتبار 

أن اجملتمع الكردي هو باألســاس مجتمع 
عشــائري وأن القوة الرئيســية فيه هي 
القوة العشــائرية، وكان يرى بأنه يفترض 
بنا أن نتمسك بالقيادة العشائرية للثورة 

وللحركة التحررية للشعب.
هذا التوجــه اخلاطيء أدى الى إنشــقاق 
جنــاح مؤثر، ولألســف رغــم أن صالح 
احليدري يجافي احلقيقة في ســرده وقائع 
تلك الفترة، فاحلقيقة هــي ما نقلته أنا 
يدعي  في كتابي على لســانه.فاحليدري 
بأنه لم يؤيد إنشقاق الشيوعيني، وأنهم 
جميعــا كانوا على رأي مفاده بأن ينضوي 
الــكل حتت ظل حــزب دميقراطــي ثوري، 
وكان هــذا التوجه وليــد التاُثر بالنظرية 
الستالينية. فستالني أشار في خطاب له 
بجامعة كادحي الشرق الى، ان املاركسية 
اللينينيــة فــي الــدول الناميــة تعمل 
بإجتاهني، الدول التي منت فيها البروليتارية 
وخاضت النضــال كطبقة واحدة وتتمتع 
بسماتها اخلاصة )الهند منوذجا( يجب أن 
يكون هناك حزب شيوعي.أما الدول التي 
يوجد فيها البروليتاريا و لكنها لم تصل 
الى مرحلة النمو كطبقة موحدة وليست 
لها جتــارب سياســية أو نقابيــة، فمن 
املمكــن أن يعما كجناحــني منفصلني 
داخل احلزب وأورد مثل اجلمهورية الصينية 

في تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالدول التــي لم تنم فيها 
أن تكون  العمالية ولم تستطع  الطبقة 
موحدة ولها ســمات خاصــة بها، فمن 
األفضل أن يكون للماركســيني اللينيني 

فيها حزب دميقراطي ثوري.
وعلى هذا األساس وبحسب ستالني فإن 
ثاثة أحــزاب ميكن أن تكون في الطليعة، 
أولها حزب شيوعي في الدول الرأسمالية، 
وثانيا حزب شــيوعي عمالــي في الدول 
املتقدمة بالعالم الثالــث، والثالث حزب 
دميقراطي ثوري في الدول املتخلفة، وكانت 
نظريــة احلــزب الدميقراطي الثــوري هو 
اآليديولوجي  و  الفكري  املصدر و األساس 

لتأسيس البارتي.
املهم أن كل الثــورات كانت تقبل بوجود 
مثل هذا احلــزب الثوري الدميقراطي، لكن 
حني جاء احلديث عن القيادة، فإن الثوريني 

إنشقوا ورفضوا قبول الفكرة، حتى انهم 
لم يرضوا بقيادة املا مصطفى ووصفوه 
برجل عشــائري خال من اخلبــرة احلزبية، 
كانوا يقولون علينا التعامل معه كرجل 
وطني ولكن ليس تنصيبه كرئيس علينا.

لقــد كان اجلنــاح الثوري غيــر راض عن 
خاصة  مصطفــى،  املا  عاقــات  بعض 
مع بعض ضباط اإلجنليــز، رغم أنهم لم 
العاقات  تلك  بطبيعــة  يعرفون  يكونوا 
التي كشــفتها الوثائــق فيما بعد حول 
لوكانوا  احلــال  بطبيعة  العاقــة..  تلك 
يعلمون بتلك العاقة كانوا ســيكفرونه 
ويوصمونه باخليانــة العظمى وبالعمالة 

لإلمبريالية

أول إنشقاق داخل البارتي
*ما هي أســباب إنشقاق اليساريني من 

البارتي؟
- لألســف إرتكب هؤالء خطأ كبيرا.كان 
يفترض بقاؤهم داخل احلزب لكي يعملوا 
مــن أجل تقوميه وإصاحــه، أوعلى األقل 
ليعدوا قائمة خاصة بهم لينافســوا بها 
القوائم األخرى ويقطعوا الطريق عليهم 
كما فعلنا نحن، لكنهم لألسف إنشقوا 

عن احلزب وإلتحقوا باحلزب الشيوعي.
اخلافــات التي حصلت بكردســتان كان 
ســببها اخلطــأ الكبيــر الــذي إقترفه 
همزة عبــداهلل، ألنه هو من جــاء بتلك 
األفكار اليمينية الــى احلزب ودعم جناح 
القول  والعشــائريني..ويبقى  اإلقطاعيني 
بأن اجلنــاح الثوري أيضــا إرتكب أخطاء 
يفترض  احلــزب، وكان  بإنشــقاقه عــن 
بهم أيضــا البقاء وليس الهــروب، وكان 
بإمكانهم أن يربحــوا اإلنتخابات احلزبية 

ويغيروا ما يريدونه.
في عام 1949 ثار حديث حول مصير احلزب 
وما ميكن أن نفعله، وخاصة أنه مع بداية 
ذلك العام خيم جو من األرهاب السلطوي 
وإعتقاالت  ماحقــات  مــن  العراق  على 
على خلفية تداعيــات أحداث الوثبة عام 
1948، وعليه فقــد مت إعتقال العديد من 
الناس، وغــادر احلزب عدد من قياداته، ومن 
بني املعتقلني، الدكتــور جعفر الذي نفي 
فيما بعــد الى إيران، ورشــيد عبدالقادر 

الذي حكم عليه بثاث ســنوات سجن، 
وعمــر دبابة الــذي صدر احلكــم بحقه 
أيضا.لم يكن األســتاذ ابراهيم أحمد من 
ضمن قيادات احلزب في ذلك الوقت، لكنه 
كان معروفــا على نطاق احلــزب ويتولى 
بالسليمانية.  مسؤولية قيادة فرع احلزب 
ومت إعتقــال عدد آخر من نشــطاء احلزب 
ومت احلكــم عليهم منهم نوري أحمد طه 
وصالح ديان وحلمي علي شريف وغفور 
رشــيد داراغا، وإعتزل بعض هؤالء العمل 
احلزبي وغــادروا الى بيوتهم لكنهم ظلوا 
احملامي  الوطنية مثــل  على مواقفهــم 
رشيد باجان خانقيني، وصالح اليوسفي 
وكذلك طه محي الدين معروف الذي عني 
بنظام البعث الحقــا مبنصب نائب رئيس 

اجلمهورية وغيرهم.
أمــا الذين واصلوا العمــل مع احلزب ولم 
الذي كان  يعتقلوا فهــم حمةزياد أغــا 
مســؤوال عــن التنظيم احلزبــي، وعلي 
عبداهلل وكرمي توفيــق، وكان هناك أيضا 
شاب مثقف من مدينة كويسنجق يدرس 
في الصف الثاني بكلية امللك فيصل ثم 
أكمل احلقوق وكان أحد مؤسسي البارتي 
بحزب  السياســي  املكتب  فــي  وعضوا 
شورش والبارتي، لكنه بدوره ترك صفوف 
اجلامعي  تعليمــه  إكمــال  بعــد  احلزب 
عام  شهد  املسؤولية..لقد  من  وإنسحب 
1949 تصدعــا كبيــرا داخــل احلزب ترك 
علــى اثرها الكثيرون صفــوف احلزب أو مت 

إعتقالهم.
عقد كونفراس في بغداد من أجل معاجلة 
األوضاع الداخلية للحزب، وجل املشاركني 
فيه ميثلون احلزب في بغداد وكويســنجق 
والســليمانية واملوصل، إنضم اليهم من 
بقوا من قيادات احلزب مثل عوني يوسف 
وعلي عبداهلل، ومت إنتخاب جلنة لإلشراف 
احلزبي  املؤمتر  والتهيؤ لعقــد  على احلزب 
املوســع ومت إنتخاب، عوني يوسف، علي 
عبــداهلل، صالح رشــدي، علــي حمدي، 
مصطفى كرمي، نوري محمدأمني ومحمد 
موســى صــادق وكنــت أنا مــن بينهم 
لعضوية القيادة.. ورغم ذلك فقد إنفجرت 
اخلافات مرة أخرى حــول توجهات احلزب 
وكذلك حول تصرفات همزة عبداهلل الذي 

أعتقل في السليمانية.

* ماهي املآخذ على دور همزة عبداهلل؟
- كان همــزة عبــداهلل قــد ســحبت 
جنســيته العراقيــة منذ عــام 1938، 
وإختفى عن األنظار ملدة 11 عاما، ولكن 
ذاع صيته كشــخصية مناضلة طوال 
تلك األعوام، وحني مت اإلفراج عنه شــك 
الكثيرون بأسباب ذلك؟كان هذا التساؤل 
يدور بني أعضاء احلزب اليساريني، خاصة 
صالح رشــدي و مصطفى كرمي اللذين 
أثارا ضجة كبيرة و قاال بأنه حتما ساوم 
النظام وقدم تنازالت وإال كيف مت اإلفراج 

عنه بهذه السهولة.
هذه الشــكوك أدت الى حدوث إنقسام 
جديــد بصفوف احلزب، كانــت األكثرية 
تعتقده نقي الســريرة وأنــه الميكن أن 
يقدم أيــة تنــازالت مشــينة أو يخون 
احلــزب، ولكنهم فــي الوقــت ذاته لم 
يصدقوه في جميــع مايقوله.كنت في 
تلك الفترة في الصــف الثالث الثانوي 
وعضوا فــي جلنة محلية كويســنجق 
ومســؤوال عن الطلبة والعمــال. وكنا 
نحن في كويسنجق نرفض و جهات نظر 
القيادة وخاصة توجهات صالح رشــدي، 
ونريد أن يتجه احلزب نحو اليســار ويغير 
إســمه من احلزب الدميقراطــي الكردي 
الكردســتاني،  الدميقراطي  احلــزب  الى 
ألنه ليس الكرد وحدهم من يعيشــون 
في كردســتان وعليه كنا نريد أن يكون 
وليس  بوطنــه  احلزب مرتبطــا  إســم 
بشــعبه فقط، حتى يتســنى لآلخرين 
من التركمان واآلشوريني اإلنضمام اليه، 
ونريد أن يتبنى احلزب األفكار اليســارية 
ويهتم بطبقة العمال والفاحني ويقود 

الدعوة الى اإلصاح الزراعي.

* من تقصد بنحن؟
- أقصد تلك اجملموعــة املنتمية ملدينة 
كويسنجق، أي جلنة محلية كويسنجق، 
الذي  وكان قائدنا هو حمدأمني معروف، 
كان معلما وذكيا جدا، وكنا على إتصال 
مع كوادر احلزب في الســليمانية الذين 
يؤيــدون توجهاتنا منهــم حلمي علي 
شريف وغفور رشيد داراغا وشهاب شيخ 

نوري، كانوا مع توجهاتنا ويدعموننا.

تضع "الصباح اجلديد" بــني 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 حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني 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 4

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني

في عام 1949 ثار حديث حول مصير الحزب وما يمكن أن نفعله، وخاصة أنه مع بداية 
ذلك العام خيم جو من اإلرهاب السلطوي على العراق من مالحقات واعتقاالت على 
خلفية تداعيات أحداث الوثبة عام 1948، وعليه فقد تم اعتقال العديد من الناس، 

وغادر الحزب عدد من قياداته، ومن بين المعتقلين، الدكتور جعفر الذي نفي فيما بعد 
الى إيران، ورشيد عبدالقادر الذي حكم عليه بثالث سنوات سجن، وعمر دبابة الذي صدر 

الحكم بحقه أيضا

اخلميس 25 تشرين األول 2018 العدد )4045(

Thu. 25 Oct. 2018 issue )4045(

طه محيي الدين معروف الشيخ لطيف احلفيد صورة نادرة للمال مصطفى البارزاني مع الشيخ لطيف احلفيد



لندن ـ رويترز:
ارتفعت أســعار الذهــب أمــس األربعاء بعد 
أن ســجلت أعلى مســتوياتها فــي أكثر من 
ثالثة أشهر خالل اجللســة السابقة مدعومة 
بضبابيــة املشــهد السياســي واالقتصادي 

العاملي مما عزز جاذبية املعدن كمالذ آمن.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 باملئة 
1230.96 دوالر لألوقيــة )األونصة(. ويوم  إلــى 
الثالثاء، المس أعلى مستوياته منذ 17 متوز عند 

1239.68 دوالر.
وانخفضت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.2 

باملئة إلى 1233.90 دوالر لألوقية.
وقال جون شــارما االقتصادي في بنك استراليا 
الوطني ”الذهب اســتفاد من ضعف األسهم 
عمومــا وتغطية املراكز املدينــة والعزوف عن 
اخملاطــرة... هنــاك إمكانية ملزيد مــن االرتفاع 
وسط تنامي حتاشــي اخملاطرة وفي ظل اخملاطر 

اجليوسياسية“.
وارتفع البالديوم 0.1 باملئة في املعامالت الفورية 
إلــى 1141.10 دوالر لألوقية بعــد أن بلغ أعلى 
مســتوياته على اإلطالق عنــد 1150.50 دوالر 

خالل اجللسة السابقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع املؤشــر نيكي القياس، أمس االربعاء، في 
اليابانية طوكيو  العاصمة  ببورصة  التعامالت 
لالوراق املالية، في حني هبط املؤشر سوبارو إلى 

أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات.
وذكرت وكالة »رويترز« ان املؤشــر نيكي عوض 
بعض خسائره الثقيلة في اليوم السابق لكن 
املكاســب جاءت محدودة مع استمرار ضعف 
الثقة في أوســاط املســتثمرين بعد عمليات 
البيع الكثيفة في األسهم العاملية في الفترة 

األخيرة.
وبينــت ان نيكــي أغلــق مرتفعــا %0.4 إلى 
22091.18 نقطة ليعكــس اجتاهه مع تعافي 
الشــهية للمخاطرة بفعل صعود األســهم 
الصينية. كان املؤشر القياس نزل %2.7 الثالثاء 

متأثرا بخسائر األسهم العاملية.
وختم املؤشــر توبكس األوسع نطاقا تعامالت 
امس مرتفعا %0.1 إلى 1652.07 نقطة بعد أن 
المس 1638.69 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 

أيلول 2017.
ونقلــت الوكالة عن ماســاناري تــاكادا احمللل 
في نومورا لألوراق املالية، قوله ان »الســوق ما 
إزاء  زالت متقلبة واملســتثمرون يتوخون احلذر 
التحركات الســريعة التــي عايناها في اآلونة 

األخيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ 20 آب أمس 
األربعاء بعد مؤشرات على أن النمو االقتصادي 
قد يتباطأ في أملانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في 

منطقة اليورو.
وأظهر مســح أن منو القطاع اخلــاص األملاني 
تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثالثة أعوام 
حيث كان أداء قطاعــي الصناعات التحويلية 
واخلدمات، اللذين فقــدا بعض الزخم، أقل من 
املتوقع بينما تراجع قطاع الصناعات التحويلية 

في الصني ألدنى مستوى في 25 شهرا.
واســتقر اليــورو فــي املعامــالت املبكرة ثم 
انخفض 0.4 باملئة إلى 1.1422 دوالر بعد إعالن 

نتائج املسح.
وانخفض الني إلى 112.48 فــي مقابل الدوالر 
األميركي لكنه يظــل مرتفعا نحو اثنني باملئة 

منذ الرابع من تشرين األول.
وظل مؤشــر الدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
األميركية مقابل سلة عمالت، دون تغيير عند 

.95.927

ارتفاع مؤشر
السوق الياباني

اليورو يتراجع ألدنى 
مستوى في شهرين

1231 دوالرًا ألوقية 
الذهب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املتحــدة  األمم  منظمــة  نظمــت 
احتفاال  )فــاو(،  والزراعة  لألغذيــة 
بيوم األغذية العاملي وذلك بالتعاون 
 ،)WFP( مع برنامج الغــذاء العاملي
في مبنى وزارة الزراعــة في بغداد، 
لتوقع  املناســبة  مســتثمرة هذه 
مع  الفاو  منظمة  مشــروع  وثيقة 
وزارة الزراعة ملنع واحلد من انتشــار 

سوسة النخيل احلمراء في العراق.
خالل  الترحيبيــة  كلمتــه  وفــي 
لوزارة  الفني  الوكيل  دعا  االحتفال، 
الدكتــور مهــدي ضمد  الزراعــة 
العربية  واملنظمات  الدول  القيسي 
والدوليــة املعنية باألمــن الغذائي 
لتقــدمي املزيد من الدعــم من اجل 
رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي بشــقيه 
النباتي واحليواني واخلدمي لتحقيق 
مع  ينســجم  وطني  غذائــي  أمن 
تطلعات منظمة الفاو الهادفة الى 

حتقيق امن غذائي عاملي.
من جانبه، افاد ممثل منظمة االغذية 
والزراعــة لألمم املتحــدة في العراق 
فاضل الزعبي، فــي كلمته: »اليوم 
حتتفــل منظمة األغذيــة والزراعة 
بيوم االغذية العاملي إلرسال رسالة 

واضحة للعالــم عن اجلوع باعتباره 
أســوأ مظهــر من مظاهر ســوء 
اإلنسان«،  يوجهه  أن  التغذية ميكن 
مضيفــاً، لكــن هــدف التنميــة 
 zero( املســتدامة الثانــي اجلــوع
hunger( ال يقتصــر علــى املعركة 
ضد اجلوع فقط بــل يتناول جميع 
أشــكال ســوء التغذيــة وكذلك 

التنمية الزراعية املستدامة. 
ومضى الى القول: أننا، ندعو اجملتمع 
الدولي للعمل معا، لالستفادة من 
االمكانيات واألدوات املتاحة، إذ ما زال 
من املمكن حتقيــق مهمة القضاء 
على اجلوع، إذا مــا مت توحيد اجلهود 
عبر الــدول والقــارات والقطاعات 
واملدن خالل السنوات املتبقية حتى 

عام 2030.
املدير القطري  نائب  الى ذلك، قالت 
لبرنامج الغــذاء العاملي في العراق 
السيدة ماريان وورد، إن »يوم األغذية 
العاملي يعمل على جمعنا سوياً من 
أجل تركيز االهتمامات واجلهود على 
هــدف التنمية املســتدامة الثاني 
والــذي يهدف للقضــاء على اجلوع 
وحتســني  الغذائي  األمــن  وحتقيق 
بالزراعة  والتوعيــة  التغذية  حالة 
في   2030 عام  بحلول  املســتدامة 

العراق وحول العالم«. 
وأضافت: »وبفضل العمل الذي قام 
به اخلبراء العراقيون واجملتمع الدولي، 

فالعراق علــى دراية مبا يجب القيام 
به مــن أجل قلب موازيــني الوضع 

احلالي من أجل احلرص على أن يلبي 
العــراق هدف القضــاء على اجلوع 

مســتدركة:   ،»2030 العام  بحلول 
القيام بذلك لوحدنا  لكن ال ميكننا 
إذ نحن بحاجة للشركاء كمنظمة 
األغذيــة والزراعــة ووزارة الزراعــة 
واجملتمع املدنــي مبا متتلك كل جهة 
دوراً يجب عليها القيام به لتحقيق 

الهدف.
وعلــى هامش االحتفــال وقع ممثل 
املنظمة في العراق والوكيل الفني 
للــوازرة الزراعــة وثيقة مشــروع 
منظمة الفاو ملنع واحلد من انتشار 
العراق،  النخيل احلمراء في  سوسة 
يهدف هذا املشــروع الى التنسيق 
مع وزارة الزراعة والشركاء الوطنيني 
واالقليميــني من اجــل تطوير الية 
لتدابير  الفعال  والتنفيــذ  التعاون 
املناســبة على  النباتية  الصحــة 
مستوى العالم علما ان هذه احلشرة 
ســجلت ألول مرة فــي العراق في 
ناحية صفوان في محافظة البصرة 

في شهر تشرين االول 2015.
واختتم احلفل بتقدمي عرض نشاطات 
وبرامــج املنظمــة والتــي تهدف 
حتقيــق هدف التنمية املســتدامة 
الثاني، بحضور ممثلون عن الســلك 
الوطنية  واملنظمات  الدبلوماســي 
والدولية فضال عن القطاعي العام 
واخلاص في العــراق وعدد كبير من 

موظفي وزارة الزراعة.
يذكــر أن بهــذه املناســبة تنظم 
نشــاطات في اكثر مــن 150 بلدا 
في جميع أنحــاء العالم، مما يجعل 
منهــا أحد أهم األيــام احملتفل بها 
في تقومي األمم املتحدة وتسعى هذه 
النشاطات الى تعزيز الوعي وتوحيد 
اجلهود على الصعيد العاملي واحمللي 
من اجل ماليني الناس الذين يعانون 
من اجلوع ومن اجل مواجهة وضمان 
األمــن الغذائي والنظــم الغذائية 

للجميع.
وتؤكــد فــاو ان االحتفــال بيــوم 
األغذيــة العاملــي يتصــادف مــع 
الذكرى السنوية الثالثة والسبعني 
والزراعة  االغذية  لتأسيس منظمة 
لألمم املتحدة في الســادس عشــر 
1945، ويركز على  من تشــرين اول 
الهدف الثاني مــن أهداف التنمية 
اجلوع  علــى  القضاء  املســتدامة: 
بحلول عام 2030، والتي تعّد صميم 
الفــاو وضمان  مهمــة منظمــة 
حصول الناس علــى ما يكفي من 
طعام عالي اجلودة ليعيشــوا حياة 
نشــطة وصحية. وتعمل املنظمة 
مع شركاؤها ومع الدول على وضع 
وتنفيذ سياسات التي القضاء على 

اجلوع.

تقـرير

في بغداد.. »فاو« تحتفل بيوم األغذية العالمي
العراق يدعو المنظمات العربية والدولية لرفع كفاءة اإلنتاج الزراعي

بغداد ـ الصباح الجديد:

متكنت شركة تســويق النفط 
اجلاري،  األسبوع  خالل  »سومو«، 
مــن بيــع 4 ماليــني برميل من 
النفط اخلام عبر مزادات بورصة 
دبي للطاقة، في وقت اســتقر 
فيه ســعر خام برنــت القياس 

العاملي عند نحو 77 دوالراً.
وأظهــر بيان صادر عــن بورصة 
موقعها  علــى  للطاقــة،  دبي 
الرســمي، أن »ســومو« قامت 
نفط  من  أخريني  ببيع شحنتني 
البصرة اخلام عبــر مزادات.. بلغ 
مليون  األولى  الشــحنة  حجم 
برميل، يجري حتميلها في الفترة 
مــن 16 إلى 18 تشــرين الثاني 
املقبل، بعالوة 11 سنًتا للبرميل 

عن سعر تشرين الثاني.
الشحنة  أن  البورصة  بيان  وذكر 
الثانية بلغت أيضاً مليون برميل 
مــن نفــط البصــرة اخلفيف، 
للتحميــل فــي الفتــرة ذاتها 
بعــالوة 18 ســنًتا للبرميل عن 

سعر تشرين الثاني.
النفط  وكانت شركة تســويق 
»ســومو« اســتأنفت بيع خام 
نفط البصــرة من خالل بورصة 
االثنني من  يــوم  للطاقــة  دبي 
مليوني  ببيعها  اجلاري  األسبوع 
البصرة اخلفيف  برميل من خام 
إلى  الثانــي  تشــرين  حتميــل 
مشــتر غير معروف بعشــرين 
ســنتا للبرميل فوق سعر البيع 

الرسمي.
إن  وقالــت مصــادر مطلعــة 
املشــتري ميلــك خيار إرســال 

الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.
فيها  باعــت  مرة  آخــر  وكانت 
سومو خام البصرة اخلفيف في 
بورصة دبــي للطاقة في كانون 
شــحنه  عرضت  حــني  الثاني 

تســليم آذار. لكــن الشــركة 
أوقفــت املبيعات لعــدم وجود 
الســوق  في  للطــرح  فائــض 

الفورية.
على مســتوى األســعار عاملياً، 
سجل خام برنت، أمس األربعاء، 
استقرارا بعد خسائر ثقيلة في 
التركيز  عودة  مع  السابق  اليوم 
األميركيــة  العقوبــات  إلــى 

الوشيكة على إيران.
وكان عقد أقرب استحقاق خلام 
للبرميل،  دوالر   76.52 برنت عند 
مرتفعا سنتا واحدا عن اإلغالق 

السابق.
وانخفضــت العقــود اآلجلــة 

تكساس  غرب  األميركي  للخام 
الوســيط عشرة ســنتات إلى 
66.33 دوالر للبرميــل حتت وطأة 
تقرير معهــد البترول األميركي 
الواليــات  بارتفــاع مخزونــات 
املتحــدة من اخلــام 9.9 مليون 
برميــل علــى مدى األســبوع 
املنتهي في 19 تشرين األول إلى 
418.4 مليون برميل. وانخفضت 
عقود اخلام بني أربعة وخمســة 

باملئة في اجللسة السابقة.
وكان وزيــر الطاقة الســعودي 
خالــد الفالح قــال، الثالثاء، إن 
»برغــم تعطيــالت املعــروض 
العقوبــات  جــراء  املتوقعــة 

األميركية علــى إيران التي تبدأ 
من الرابع من تشرين الثاني، فإن 
من  جهودها  ستزيد  السعودية 
أجــل تلبية أي طلــب يتبلور مبا 

يكفل رضا املستهلكني«.
وبرغــم هــذا، قال احملللــون إن 
األســواق مــا زالت شــحيحة 

بسبب العقوبات.
على الصعيد ذاته، اعلن محافظ 
ذي قــار، يحيــى الناصري، أمس 
األربعاء، التوقيع على مشــروع 
مصفاة الناصرية اجلديد بطاقة 

تقدر بـ١٥٠ الف برميل يوميا.
وقال الناصري خالل تفقده ملوقع 
مصفاة الناصريــة برفقة مدير 

مصفى ذي قار ان »مشروع انشاء 
النفطي  الناصريــة  مصفــاة 
وبطاقة انتاجية قدرها 150 الف 
برميل أحيل على شركة كندية 
وبقيمة 4 مليار دوالر وســتجري 
خالل  االولية  باالعمال  املباشرة 

االيام القليلة املقبلة«.
مــن  »املصفــاة  ان  وأضــاف، 
املشاريع الســتراتيجية املهمة 
التي وضعتهــا احلكومة احمللية 
فــي اولويات عملها، وســتوفر 
2000 فرصة عمــل اضافة الى 
االيجابيــة على  انعاكســاتها 
التكرير  وقطاع  النفطي  الواقع 
فــي ذي قــار، وكذلــك تطوير 

البنى التحتية الصناعية ودعم 
عموم  في  االقتصاديــة  احلركة 

املنطقة«. 
الــى القول،  الناصري  ومضــى 
إن »ذي قــار امــام اجنــاز مهم 
بالتوقيع  التوقيع  بعد  وتاريخي 
الناصرية  مصفــاة  إحالة  على 
النفطــي إلحــدى الشــركات 

الكندية«. 
وبــني احملافظ، أن »قــرار اإلحالة 
ســيغير مــن وضــع احملافظة 
اقتصاديــا، كونــه سيســهم 
بإعــادة بنــاء البنــى التحتية 
وتشــغيل الطاقــات الشــابة 
العاطلة عن العمل في ذي قار«.

»سومو« تبيع 4 ماليين برميل عبر بورصة دبي في غضون أسبوع
ذي قار تحيل مصفاة الناصرية النفطي إلى االستثمار

كانت شركة تسويق 
النفط »سومو« استأنفت 
بيع خام نفط البصرة من 
خالل بورصة دبي للطاقة 
يوم االثنين من األسبوع 
الجاري ببيعها مليوني 
برميل من خام البصرة 
الخفيف تحميل تشرين 
الثاني إلى مشتر غير 
معروف بعشرين سنتا 
للبرميل فوق سعر البيع 
الرسمي

بورصة دبي للطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي،  املركــزي  البنك  كشــف 
االربعــاء، عــن االحتياطي  أمــس 
 60 النقدي للبــالد والــذي يتجاوز 
مليار دوالر، في حني اشار الى تعزيزه 
القدرات املالية للدولة مبا ال يقل عن 

14 تريليون دوالر.
وقــال البنك في بيــان صحافي، ان 
»االحتياطــي املالي املوجــود حالياً 
قوي يتجاوز الـ60 مليار دوالر كنتاج 
للسياســات املالية والنقدية التي 
انتهجهــا البنــك املركــزي طيلة 
الوضع  لتثبيت  املاضية  الســنوات 
املالي العــام وباخلصوص عام 2014 
والســنوات التــي تلتــه، إذ بلغت 

األوضاع املالية أدنى مستوياتها«.
واشــار الى ان »تلك السنوات أتت 
مبعطيات هددت قــدرة الدولة على 
التشــغيلية  النفقــات  تغطيــة 
تدخالت  أن  غيــر  املوظفني،  ورواتب 
البنك املركزي، وبالرغم من الظروف 
الصعبة التي متثلت بتدني أســعار 
النفــط وبالكلفــة الباهظة التي 
ترتبت عن احلرب التي خاضها العراق 
لتحرير  اإلرهابيــة  الهجمــة  ضد 
أراضيه، إال أن البنك املركزي استمر 
بكفاية  الدولة  احتياطيــات  بإدارة 

تستجيب للمعايير الدولية«.

واضاف انه استطاع »تعزيز القدرات 
املاليــة للدولة مبا ال يقــل عن 14 
تريليون دوالر وذلك على نحو حواالت 
مخصومة، األمر الذي أدى إلى دعم 
االســتقرار املالي واإلســهام بنحو 

فعال في جتاوز األزمة«.
وتابــع البنــك »واســتمراراً للدور 
الرئيــس للبنك املركــزي كدعامة 
القتصــاد الدولــة، فإن التحســن 
النفــط  فــي أســعار  اإليجابــي 
املاليــة  بالسياســات  مصحوبــاً 
ســيمكن  الســديدة،  والنقديــة 
احلكومــة العراقية من التســديد 
وزيادة قيمة  احلــواالت  لتلك  املبكر 
االحتياطيات إلى مستويات أعلى«.

واكد أن »السياسة النقدية للبنك 
الفعال  بدورها  املركزي ستســتمر 
في احلفــاظ على أســعار الصرف 
الســعر  بني  الفجــوة  وتقليــص 
السوق  وأسعار  املعتمد  الرســمي 
في ظــل ظروف داخليــة وخارجية 

محيطة بالغة التعقيد«.
ولفــت الى انه »لعــب دورا مركزيا 
بضبط نســبة التضخم والوصول 
بها إلى مستويات متدنية تقل عن 
العام  املســتوى  1% للحفاظ على 

لألسعار وجذب االستثمار«.
في السياق، عقد وفد البنك الدولي، 

أمس األربعــاء، إجتماعاً مع رابطة 
بهدف  العراقية  اخلاصــة  املصارف 
بحث أخر تطورات القطاع املصرفي 

العراقي.
وقال مصدر، إن »وفد البنك الدولي 
عقد أجتماعاً مــع رابطة املصارف 

اخلاصة العراقية لبحث أخر تطورات 
القطاع املصرفي العراقي«.

ســبل  بحث  »االجتماع  أن  وأضاف 
ورفع  املصرفي  بالقطــاع  النهوض 
نسبة الشــمول املالي في العراق«، 
مشيراً الى ان »االجتماعات الالحقة 

ســتكون مع بنك عــودة اللبناني 
وايــش بنك التركي وشــركات زين 

كاش واسيا حوالة«.
يذكر أن نســبة الشمول املالي في 
االربع سنوات  ارتفعت خالل  العراق 
إجراءات  بسبب   22.6٪ إلى  املاضية 

بزيــادة خدماتها  املتمثلة  املصارف 
التعاقد مع شركات  للجمهور عبر 

مالية عاملية.
ارتفعت  متصــل،  صعيــد  علــى 
مبيعات البنك املركزي العراقي من 
العملــة األجنبية، أمــس األربعاء، 
إلى 168.26 مليون دوالر، في مقابل 
مبيعــات قيمتهــا 158.43 مليون 
 9.83 دوالر مبزاد يوم الثالثــاء، بنحو 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن ســعر 
الصرف بلــغ 1190 ديناراً لكل دوالر، 
فــي املــزاد املنعقد مبشــاركة 32 

مصرفاً.
املبيعات هي  تلــك  بأن  البنك  ونوه 
موضحاً  اخلميس،  اليوم  مزاد  نتائج 
أن إجمالي البيع الكلي بلغ 188.82 

مليون دوالر.
لتعزيز  املبيعة  املبالــغ  وبلغ حجم 
أرصدة املصــارف في اخلارج 167.11 
مليون دوالر، في حــني ُقدر إجمالي 
النقــد املبيع بنحــو 21.71 مليون 

دوالر.
وأوضح املركزي، فــي البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
النقدي فســيكون  البيع  أما  دوالر، 

بالسعر نفسه.

60 مليار دوالر احتياطي المركزي العراقي

مزارع عراقي يرعى محاصيله



نعمت عباس*

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعــب منتخبنــا الوطني لفئة 
الشباب بكرة القدم في الساعة 
12 مــن ظهــر اليــوم اخلميس 
اليابان  امــام  مباراته احلاســمة 
في ملعب بكانســاري حلســاب 
اجملموعة الثانية في نهائيات آسيا 
منافساتها  اجلارية  عاما   19 حتت 
في أندونيســيا، فيمــا جترى في 
الوقت ذاته مبــاراة تايالند وكوريا 
باريوت  ملعــب  في  الشــمالية 

كاندراباجا.
ويقف منتخب اليابان في صدارة 
الترتيــب وله 6 نقــاك، ثم كوريا 
الشمالية وله 3 نقاط، وملنتخبنا 
الثالث  املركز  فــي  واحدة  نقطة 
متفوقــاً علــى تايالنــد بفــارق 

االهداف.
تعــادل  الرافديــن  ليــوث  وكان 
في املبــاراة االولى امــام تايالند 
بثالثة أهــداف لكل منهما، فيما 
خســر املباراة الثانية امام كوريا 

الشمالية بهدف من دون رد.
مــن جانــب اخــر، قــدم االحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم، أول أمس، 
اعتذارا رســميا لالحتــاد الكوري 
اجلنوبي، عن الوقوع في خطأ عزف 
الســالم الوطني لبــالده باخلطأ، 
بــكأس آســيا للشــباب.. وقدم 
االحتــاد الكوري اجلنوبي شــكوى 
رســمية، ضد اللجنــة املنظمة 
لكأس آسيا للشــباب 2018 في 
في  خطأ  الرتكابها  إندونيســيا، 
فترة عزف النشيد الوطني مبباراة 

منتخبي كوريا اجلنوبية واألردن.
وقال االحتاد اآلسيوي، عبر موقعه 
اآلسيوي  االحتاد  «يعتذر  الرسمي: 
لكرة القدم لفريق كوريا اجلنوبية، 
وأيضــا الحتــاد بالده، وســنتخذ 

اخلطوات املناســبة لضمان عدم 
تكرار هــذا اخلطــأ».وكان العبو 
منتخب كوريا اجلنوبية للشباب، 
قد قــرروا الصمت، بعد أن قامت 
باتريــوت كاندراباجا  إدارة ملعب 
النشــيط  بعزف  اإلندونيســي 
الوطني لدولة كوريا الشــمالية 
إيقافه  باخلطــأ، قبــل أن يتــم 
بشــكل عاجل ثم عزف النشيد 

الوطني لكوريا اجلنوبية.
آسيا  منافســات كأس  أن  يذكر 
للشــباب 2018 في إندونيســيا 
حتــت 19 عاما، ســتختتم في 4 

تشرين الثاني املقبل.
آسيا  كأس  منافســات  وتشهد 
إندونيسيا،  في   2018 للشــباب 
اعتمــاد بعض املنتخبــات على 
يواصلــون  يزالــون  ال  العبــني 
دراســتهم الثانويــة واجلامعية، 
والتي  الصغيرة  أعمارهم  بحكم 
تعتبر في مرحلة النضج الكروي 
قبل االنضمام لألندية احملترفة في 
بلدانهم.. فقد قررت 3 منتخبات، 
من أصــل 16 منتخب مشــارك 
فــي البطولــة، االعتمــاد على 
يلعبون في  الذين  الالعبني  بعض 

املنافســات املدرسية واجلامعية، 
وهــي منتخبات اليابــان وكوريا 

اجلنوبية والصني تايبيه (تايوان).
يتواجد في مركز الدفاع بصفوف 
منتخب اليابــان، الالعب كيندي 
إيبوسو ميكوني (18 عاماً)، والذي 
ولد في العاصمة اليابانية طوكيو 
مــن أم يابانية وأب نيجيري، حيث 
يلعــب بصفوف فريق مدرســة 

أوموري يامادا الثانوية باليابان.
أوموري  مدرســة  فريــق  ويعتبر 
يامــادا الثانويــة، أحــد الفــرق 
املدرســية املنافســة بقوة على 

لقــب كأس اليابــان للمــدارس 
الثانوية، والتي تقام ســنوياُ حتت 
رعاية االحتاد الياباني لكرة القدم 
ووزارة التعليم اليابانية، حيث فاز 

الفريق بلقب 2017.
أما عن منتخــب كوريا اجلنوبية 
اعتمد على العب  فإنه  للشباب، 
الثانوية، وهو  املــدارس  واحد من 
يون  الوســط كيــم كاجن  العب 
(18 عامــاً)، مــن فريق مدرســة 
في  الثانوية،  للتقنية  يوجندوجنبو 
 8 على  املنتخب  اعتمــد  املقابل 
العبــني من فــرق اجلامعات، وفي 

مقدمتهم احلارس األساسي مني 
سيوجن جون (19 عاماً) من جامعة 
كوريا، وأيضاً مــن نفس اجلامعة 
العب الوسط جيوجن هو جني (19 

عاماً).
والعبــان من جامعــة دونغجوغ 
كيو  لي  املدافــع  همــا  الكورية 
هيوك (19 عامــاً)، الظهير األمين 
كيم جاي سوجن (19 عاماً)، والعب 
واحــد مــن جامعات، يونســاي، 
دانكــوك، آجــو، وهــم بالترتيب 
املدافع تشــوي جــون (19 عاماً)، 
العب الوسط جو بون تشيول (19 
 19) أوم وون ساجن  عاماً)، املهاجم 

عاماً).
اليابان وكوريا  بعكس منتخبــي 
اجلنوبيــة، اعتمد منتخب الصني 
تايبيه (تايون)، على عدد كبير من 
العبي املدارس الثانوية واجلامعات، 
بهدف إعدادهم مبكرا ملنافسات 
تصفيات قارة آســيا املؤهلة إلى 
لتشــهد   ،2022 العالــم  كأس 
القائمــة تواجــد 12 العبــاً من 
اجلامعــات، مقابــل 3 العبني من 

املدارس الثانوية.
تايبيه  واحتكر طــالب جامعــة 
الشــباب  منتخب  مقاعد  أغلب 
بواقع 5 العبــني، مقابل 4 العبني 
من جامعة مينج تشــون، والتي 
جنحــت فــي صناعــة موهبــة 
(19 عاماً)  يو  واجن تشوجن  املهاجم 
الذي سجل هدفاً مبرمى أصحاب 

األرض منتخب إندونيسيا.
وقد متكن العب مدرسة هيوالني 
العاملية للثانوية العب الوســط 
يو ياين شــو (18 عامــاً)، من هز 
شــباك منتخــب اإلمــارات في 
الدقيقة 74 من الشــوط الثاني، 
في املباراة التي انتهت بخســارة 
قاســية ملنتخب الصــني تايبيه 

أمام اإلمارات بنتيجة 7-1.

اليوم.. ليوث الرافدين في مواجهة حاسمة أمام اليابان 
في نهائيات آسيا تحت 19 عامًا

جانب من مباراة الشبابي أمام تايالند
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الشهادات وحدها ال تكفي
الكثير منا يتصورون بأن احلصول على الشهادات التدريبية 
هو املقيــاس لقيمة املــدرب و احلقيقة التــي ال بد منها 
ومعرفتها بأن الشــهادات تعزز دور املدرب وتنقى عمله من 
خالل األساليب العلمية في تطبيق املناهج التدريبية التي 

يكتسبها املدرب من خالل هذه الشهادات.
التجربــة امليدانية وخبرات الســنني و االجتهاد و املتابعة 
املســتمرة و العمل اجلاد كلها عوامل أساسية ورئيسية 
فــي جنــاح التدريب وتطور املــدرب الكثير مــن املدربني ال 
ميلكون شــهادات متقدمة ونراهم يبدعــون في التدريب 
ويحققون أفضل النتائج وآخرون ميلكون أعلى الشــهادات 
ونراهم عاجزون عن وجود احللول الصحيحة عندما تتعرض 
فرقهم على نتائج ســلبية في دوري الكرة او على مستوى 

املنتخبات الوطنية .
الراحل عمو بابا كان غير أكادمييي لكنه تفوق على أصحاب 
الشــهادات العرب و األجانب و حقق أفضل النتائج و خلق 
جيل مــن النجوم وحصد كثير من البطــوالت ليؤكد بان 
التدريب موهبة وخبرات ميدانية وإخالص وشجاعة القرار 
وعدالــة وحب في العمــل ويعد الراحل أبو ســامي أكثر 
املدربني شجاعة وله شواهد كثيرة في هذا االجتاه وحدثني 
الكابنت احملبوب قاسم أبو حديد املدرب املثالي مدرب اسود 
الرافدين ســابقاً حيث قالوا عندما كانت تصلنا أوامر من 
رئيس االحتاد الســابق عن طريق احلمايات يرفضها عمو بابا 
وال يحســب لعواقب األمور كان شــجاعاً وال يخشى أحد 
وهذا عزز مكانته في الوســط الرياضي وكســب احترام 
اجلميع ومن هذا علينا ان نــدرك بان التدريب موهبة وحب 
وخبرات ميدانية واجتهاد وشجاعة وثقة بالنفس وعدالة 
ويبقى اجلانب العلمي عمود كل هذه الصفات على الرغم 
من انه وحده ال يكفي النجاح يحتاج أســباب والفشل له 

أسبابه ومن عمانوئيل بابا علينا أن نستوعب الدرس .
أخر الكالم: في عام 1980 م اصطحبني هداف نادي الطلبة 
الكابــنت رحيم حميد معه بنــادي الطلبة لالختبار وقتها 
كنــت حارس جنوم الثورة الشــعبي حيــث ال يوجد مدرب 
حراس لنادي الطلبة بذاك الوقت فاختبرني الراحل عمو بابا 
وبدون إجراء عملية اإلحماء وقفت بالهدف وبدء بالتسديد 
على املرمى وجنحت فــى االختبار وقال لي بلهجته احملبوبة 
ازمتر ولكن إصابتي منعتني من االســتمرار اثر السقوط و 
االرمتاء على الكرة بدون إجراء عملية اإلحماء، بالفطرة أدرك 
عمو بابا كرة القدم العباً ومدربً وجنح في اللعب و التدريب 

بدرجة امتياز اهللا يرحمه ويغفر له الذنوب جميعا.

* مدرب عراقي محترف
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مفكرة اليوم

لشبونة ـ أرسنال

مارسيليا   ـ التسيو
تشيلسي ـ يوريسوف

ميالن ـ بيتيس 

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتنفرت إدارة نادي القوة اجلوية 
طاقاتها إلجناح نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، املقرر إقامته في ملعب 
جــذع النخلــة مبدينــة البصرة، 
السبت املقبل، بني فريقه العراقي 

وألتني أسير التركمانستاني.
املباراة قد تكون حتديا إداريا لالحتاد 
العراقي لكرة القدم ولنادي القوة 
اجلوية، الســتضافة حدث آسيوي 
رســمي، بعد قرار رفع احلظر عن 
مالعبــه، مثلما هي حتديــا فنيا 
الباحثني  والالعبني  الفني  للجهاز 

عن لقب قاري ثالث على التوالي.
برغم احتضان امللعب للكثير من 
مســاعي  أثناء  الدولية،  املباريات 
العــراق لرفع احلظر عــن مالعبه، 

ومــن بينهــا بطولــة الصداقة 
الرباعية، إال أن نهائي كأس االحتاد 
القاري  التحــدي  يعد  اآلســيوي 
احمللــي  لالحتــاد  األول  الرســمي 

الحتضان مباراة رسمية.
النــادي  إدارة  ســعت  وبالتالــي 
لتحضيــر األمــور اللوجســتية 
اللجــان اآلســيوية  واســتقبال 
وتنظيم  املبــاراة  على  املشــرفة 
اســتقبال الوفود الزائرة للبصرة، 
البصرة  ملعب  إدارة  أكــدت  كما 
جذع  إســتاد  جاهزيــة  الدولــي 
النخلة الحتضان املباراة النهائية.

االحتاد اآلســيوي  وقد وصل كأس 
إلى مدينــة البصرة، أمس اإلثنني، 
والذي  القــاري،  االحتاد  وفد  برفقة 
حظــى باســتقبال رســمي من 

إدارة نادي القــوة اجلوية في مطار 
البصرة الدولي.

ومن املقــرر أن يصــل فريق التني 
إلى مدينة  التركمانستاني،  أسير 
البصرة، يوم غــد األربعاء، حتضيرا 
بلغها  والذي  النهائيــة،  للمباراة 
بعد جتــاوزه فريق 25 أبريل الكوري 
2-2 ذهابا في  بالتعادل  الشمالي، 

كوريا، و1-1 إيابا.
فريــق القــوة اجلويــة، امللقــب 
مدينة  إلــى  وصل  بـ(الصقــور)، 
ومبعنويات  جنومه،  بكامل  البصرة 
عاليــة لعــدة أســباب، منهــا 
اســتقراره فنيا بعــد الفوز على 
نظيره احلســني بالدوري، وجمعه 
12 نقطة مــن 4 مباريات خاضها 

باملسابقة.

وكذلك بعد توجيــه وزير الدفاع، 
عرفان احليالي، بتوفير املال لتسديد 
مســتحقات الالعبني وحل األزمة 
املالية بشــكل نهائي، إضافة إلى 
تخصيص مجلس الوزراء العراقي 
منحــة مالية للنــادي، تبلغ 500 
مليــون دينــار عراقــي، لتغطية 
نفقات استضافة املباراة النهائية.
القوة اجلوية دعوة  رابطة  ووجهت 
العراقية  األنديــة  روابــط  جلميع 
النهائية،  باملبــاراة  الفريق  ملؤازرة 
اللقب  لتحقيــق  يتطلــع  كونه 
اآلســيوي الثالث تواليا، وتكفلت 
في  وإقامتهم  اجلماهيــر  بنقــل 
البصــرة، علــى أن تكــون هناك 
حافــالت لنقلهم مــن العاصمة 

بغداد.

جذع النخلة يتأهب لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرَّرت الهيئة اإلدارية لنادي النفط، 
استبعاد الالعب فرحان شكور، من 
الرياض،  إلى  التي ستغادر  البعثة 
الـ16  دور  بذهاب  الهالل،  ملواجهة 
لألندية  زايــد  كأس  بطولــة  من 
انضباطية.وقال  ألسباب  العربية؛ 
حســن أحمد، مــدرب الفريق في 
إنَّ اجلهاز  تصريحــات صحفيــة، 
الفني، رفــع توصيات إلدارة النادي 
شــكور؛  فرحان  معاقبة  بضرورة 
لتذمره املســتمر فــي التدريبات.
ه اجلهاز  وأشــار إلى أنه سبق ووجَّ
الفنــي، إنذارًا لالعــب ومطالبته 

ألن  التدريبات؛  أثنــاء  باالنضباط، 
الفريق مقبــل على مباراة مهمة 

بالبطولة العربية.
الالعب  وبــنيَّ «اســتمرار تذمــر 
دفعنا لرفع توصيات لإلدارة التخاذ 
منوها  بحقه»،  املناسبة  العقوبة 
إلــى أنَّ «اجلهاز الفني ال يســمح 
ألي العب بالتراخي في التدريبات، 
الســيما وأن الفريــق مقبل على 

مباراة مهمة في كأس زايد».
النفط، ســيفتقد  أنَّ فريق  يذكر 
الدولي محمد  املهاجــم  خدمات 
ا؛ بسبب عقوبة اإليقاف  داوود أيضً

نتيجة البطاقات الصفراء.

«النفط « يستبعد فرحان 
شكور من مواجهة الهالل

بغداد ـ كريمة الركابي*
لبى املنتدى النســوي فــي مدينة 
الصدر دعوة اعداديــة آمنة الصدر 
للبنات حلضور مهرجانها الســنوي 
السبايا، حيث  الرابع بعنوان مسير 
حضــرت مديــرة املنتــدى اخالص 
حسن برفقة كادر املنتدى فيما زارت 
مسؤولة الشعبة العلمية سوالف 
لالطالع  النســوي  املنتدى  سعدي 
العلمية  االنشــطة  واقــع  علــى 
ورسم خطة  ومناقشتها  للمنتدى 
بالواقع  للنهــوض  بذلــك  عمــل 

العلمي في كافة املنتديات.
اســعد عبــداهللا مدير  بحضــور 
منتــدى شــباب جميلــة تتواصل 
التفصيــل واخلياطــة  دورات فــن 
قاسم  النشاط  مســؤول  بأشراف 
فلحي ضمن مبادرات شهر تشرين 
االول ٢٠١٨..  فيمــا تظافرت جهود 
الهندسيةوشــعبة  الشــعبة 
احلســابات وجلنة الصيانه في اجناز 
وتســهيل املعاملة اخلاصة باعمال 

املاستك لسطح املديرية  و تصليح 
اجلوينــات التــي تســبب الرطوبة 
وكذلــك تنظيف ورفع االنقاض من 
الســطح  للمحافظة على دميومة 

املديرية قبيل حلول فصل الشتاء.
املركز  واحرز منتدى شباب السالم  
التنافســية  البطولة  فــي  الثاني 
البراعــم في  للمصارعــة لفئــة 
املدارس التخصصية التي نظمتها 
وزارة الشــباب والرياضة.وبجهــود 
ذاتية مت إصالح باب منتدى شــباب 
القــدس مــن قبل املوظفــني بعد 
تعرضه للتخريــب من قبل ضعاف 

النفوس.
اقامــت شــعبة الطــب الرياضي 
الثدي   ســرطان  حول  صحية  ندوة 
علي  الشــهيد  مركز  مع  بالتعاون 
الكعبي  فــي مقر املديرية حاضرت 
فيهــا الدكتورة ربــاب عصام عبد 
مســؤولة قسم الكشــف املبكر 
عن ســرطان الثدي ومحمد خضير 
موضحة  الصحي  التعزيز  مسؤول 

مخاطر انتشــار هذا املرض ويعتبر 
الشهر العاشــر هو شهر للترويج 
وتوجيه  حــول مخاطره  والتثقيف 
كافــة املراكز بعمل حمالت وندوات 
توعوية حول ذلك وان يجري كشف 
دوري للوقايــة من هــذا املرض وقد 
واستفسارات  نقاشية  حلقة  دارت 

متت االجابه عليها خالل الندوة.
أقام منتدى الرعاية العلمية ملدينة 
اعدادية  مــع  وبالتعــاون  الصــدر 
االحمر  الهالل  وجمعية  املصطفى 
قاطــع مدينــة الصــدر محاضرة 
علميــه حــول العــادات الغذائيه 
اخلاطئه مبعية صباح غدير وورشــة 
اخلاطئ  االســتخدام  حــول  عمل 
لالنترنيت أدار الورشة صباح غدير.. 
و ورشــة عمل حول تدوير النفايات 
الطاقة  ألغــراض  واســتخدامها 
ادار الورشــة مدير منتــدى الرعاية 

العلمية قاسم يونس.

* إعالم شباب الصدر

تونس ـ محمد الحسني*
التونســي  االحتــاد  رئيــس  اكــد 
لكــرة الطاولة لطفــي فرقال عن 
جاهزية تونس مــن جميع النواحي 
التنظيمية, قبل انطالق النســخه 
الثالثني من البطولة العربية لألندية  
التونســية  العاصمة  املقررة فــي 
تونس في الثاني من الشهر املقبل 
وحتى الثامن من الشهر ذاته  على 

صالة قصر املنزة.
وأبدى قرفــال ارتياحه مــن اجلانب 
 100 بنســبة  وجاهزون  التنظيمي 
% الســتضافة هذا احلــدث العربي 
ومت االنتهاء من جميع االمور الفنية 
وبفضل  بوقت قصير   والتنظيمية 
وموظفــي  أعضــاء  مجهــودات 
االحتاديه واألخوان في االحتاد العربي 

لكرة الطاولة وجميع املتعاونني.
وأفاد أن نســخة تونس ستشــهد 

مشــاركة قياســية مــن حيــث 
والرياضيني  والفــرق  البلــدان  عدد 
املشــاركني مــن اثنا عشــر دولة  
ميثلهــا  تســعة وثالثــون فريقــاً 
ولكال اجلنســيني سيشاركون  بني 
بتواجد   الفرقي  منافسات سباقات 
أقــوى الالعبيني العــرب من القارة 
الصفــراء و القــارة األفريقية  وهو 
ما ســيمثل «ضغطــا إضافيا لنا 
لكننا سنرفع التحدي وسنكون في 

مستوى التطلعات.
وأضاف فرقال: انه مت تسخير جميع 
البشــرية  و  اللوجيســتيه  األمور 
واملادية إلجناح هذه البطولة العربية 
حيث  مــن املؤمل أن تبــدء الوفود 
املشــاركة بالوصــول إلــى تونس 
منتصف األســبوع املقبل  بصورة 
تدريجية والتي تقيم  بفنادق  املرادي 
قمرت  و فندق الفيبوس قمرت  كما 

مت توفير جميع الظروف املالئمة الى 
جميع الوفود املشــاركة. من جانب 
أخر أكد ماهر الســرولي، امني سر 
في  العام  واملنسق  التونسي  االحتاد 

جلنة البطولة.
متابعة أعالمية ســتكون مكثفة 
من داخل تونس و خارجها و سيتم 
بث وقائــع البطولة منذ اليوم االول 
من خــالل البث املباشــر بتقنيات 
أعداد لتنظيم  الى  باالضافة  عالية 
حفل افتتــاح بهيج بقصر الرياضة 
باملنزه عشــية يــوم 2 نوفمبر من 
خالل تقدمي مشــهد مميــز بحضور 
عديــد الشــخصيات الفاعلة في 
اجملال الرياضي محليآ ودوليآ و دعوة 

سفراء البلدان املشاركة.

*  إعــالم االحتــاد العربــي لكــرة 
الطاولة

أنشطة منوعة لمديرية شباب الصدر 

تونس تضّيف بطولة األندية العربية 
لكرة الطاولة بنسختها الـ30



تُعــدّ العالقة بــني آدم وحواء.. أول 
عالقة عاطفية اجتماعية إنسانية 
في تاريخ البشرية، كذلك هي أول 
حالة ارتباط أو زواج شــرعي على 
سنة اهللا.. متت من دون االستعانة 
بقاضٍ شرعي أو شاهدين ومن دون 
دفع مقدم أو مؤخر الصداق، أيضاً 
أفتقر هــذا احلــدث التاريخي الى 
"كوشــة األعراس" والى  "الزفة" 
التقليديــة أو "ليلــة احلنة" التي 
تسبق ليلة "الدخلة".. والى حضور 
العروســني،  أقارب  مــن  "معازمي" 
فضالً عن عدم إرسال بطاقات دعوة 
لألصدقاء واجليران واخلالن.. تتضمن 
"وبحضوركم  الشــهيرة  العبارة 

يتم الفرح والسرور"! 
رمبا يعتبر بعض الباحثني واملؤرخني 
"املهر" أو "مقــدم الصداق" الذي 
دفعه أبونا آدم هو أغلى "مهر" في 
ألنه كلفه خروجه  البشرية  تاريخ 
من اجلنة - التي كان يســرح وميرح 
نا  فيها - على إثر رضوخه لرغبة أُمّ
"التفاحة"  وقضم  تناول  في  حواء 

املنحوسة من الشجرة احملرَّمة ! 
تب الكثير عــن طبيعة العالقة  كُ
بني الرجل واملــرأة ودورة احلياة التي 
تبدأ بنظرة فابتســامة ثم موعد 
ونبات  ثبات  "في  ليعيشوا  فلقاء.. 

ويخلّفوا صبيان وبنات"! 
 لهذا أفردت األفالم الســينمائية 
واملسلسالت اإلذاعية والتلفزيونية 
واجملــالت  والكتــب  والبرامــج 
والصحــف واملواقــع اإللكترونية 
مساحات كبيرة لتناول أوجه هذه 
الــى اجلوانب  والتصدي  العالقــة 
والنفســية  والطبية  االجتماعية 
والتاريخيــة واحلضارية والقانونية 
والواجبات  احلقوق  عن  فضالً  فيها 
. رمبا حتســد الكثير من النســاء 
"حــواء" ألنهــا لم تصطــدم بـ 
"العمة" واملقصود هنا "أم الزوج" 
ولم تعــرف احلرب البــاردة واحلارة 
ن ينغص  بينهما ولم يكن هناك مَ
أو ينكــد عليها حياتهــا الزوجية 
أو يتدخل في شــؤونها الداخلية.. 
وهــي أمور تــؤدي غالبــاً الى توتر 
العالقات الثنائيــة والى نزاعات ال 
تنتهي على خيــر. البعض يذهب 
الــى أن  حــواء لم تعــرف طعم 

"الغيرة" لعدم وجود من ينافسها 
لالســتحواذ  جنســها  بنات  من 
على "قلــب" حبيبهــا آدم.. ولم 
يكن آدم بدوره يفكــر بالزواج من 
الذين  بأحفاده  أسوة  نساء  "أربع" 
لم يقصــروا في تطبيق الشــرع 

بحذافيره! 
قــد يكــون عــدم وجــود جهاز 
"املوبايــل" فــي ذلــك الزمان من 
أهم األسباب التي جعلت "حواء" 
تنام قريرة العني.. مطمئنة ، آمنة 
ألنها لــم تكن تســتيقظ فزعة 
بعد منتصف الليل على همسات 
زوجها وهو يجري اتصــاالً هاتفياً 

مريباً !!
يحكــى أن رجــالً كان يجلس في 
بيته يتصفح كتاباً، وفجأة حضرت 
زوجته وصاحــت بوجهه: ياخائن.. 

ياغشاش!!!
أجابها الزوج مندهشاً : "ليش هذا 

الكالم وهذا التجاوز ؟"
صاحت الزوجة: "شنو هاي الورقة 
اللي عثرت عليها بجيب ســترتك 

ومكتوب عليها "سوسو"؟؟
ً: "يا بنــت احلالل ،  الــزوج متــرددا
هذا أســم احلصان اللي أشجعه 

بسباقات اخليل!"
وذهبت  بإجابته  الزوجــه  اقتنعت 

الى حال ســبيلها... لكن 
بعد أسبوع، وبينما 

كان الزوج 
علــى  يتفــرج 
التلفزيون، جاءت 
وعلــى  زوجتــه 

رمته  غــرة،  حــني 
بجهازاحملمول  بقــوة 
فأصابت  "املوبايــل" 

عينه اليمنى!!
الــزوج  انتفــض 

مــن مكانــه غاضبــاً 
وهويتسأل: "خير يا بنت 
احلالل  شنو السالفة؟؟"

الزوجة: "حصانك ..سوسو 
.. يطلبك على التلفون"!

قيل.. إذا دخل الزواج من الباب 
ألن  الشــباك،  احلب من  خرج 
بني  العالقة  أن  عليه  املتعارف 
االثنــني تبــدأ بالهمس واحلب 

و"الرومانسية"  والهيام  والغزل 

.. لكن سرعان ما يتبخرذلك شيئاً 
فشــيئاً .. نتيجة لظــروف احلياة 
ومتطلباتها وقسوتها ومشاكلها 
الــى الصراخ  تــؤدي  التــي قــد 
بالســالح  والقتــال  واالشــتباك 
األبيض ..لتنتهــي بأبغض احلالل.. 

وهو الطالق !
قالوا.. وراء كل رجل عظيم امرأة.. 
وأقــول: وراء كل رجل تعيس امرأة 

"نكدية".
كانت زوجة ســقراط "اكزانتيب" 
ســليطة اللســان جعلت زوجها 
يهرب من البيت قبــل الفجر.. وال 
يعود إال بعد مغيب الشمس، قال 
سقراط: أنا مدين لهذه املرأة التي 
لوالها ما تعلمــت أن احلكمة في 
الصمت وأن الســعادة في النوم.. 
الرجــل مخلــوق مســكني يقف 
ً بني أن يتزوج أو يبقى عازباً  محتارا

وفي احلالني هو نادم!
ذاق ســقراط األمرّين فــي حياته 
الزوجيــة ومــع ذلك فقــد نصح 
تالمذتــه بالزواج.. فــإذا رُزق زوجة 
 ً حكيمة مخلصة أصبح ســعيدا
شــريرة  زوجة  األقدار  منحته  وإذا 

مشاكسة أضحى فيلسوفاً!

              • ضوء
إذا جتاهلت احلكومات 
 " لــب مطا "
 . . ب لشــعو ا
فســتنتهي 

قــة  لعال ا
الى  بينهما 

الطالق!

زواج.. ولكن!

الى حال ســبيلها... لكن 
بعد أسبوع، وبينما 

رمته  غــرة،  حــني 
بجهازاحملمول  بقــوة 
فأصابت  "املوبايــل" 

الــزوج  انتفــض 
مــن مكانــه غاضبــاً 
الــزوج  انتفــض 

مــن مكانــه غاضبــاً 
الــزوج  انتفــض 

وهويتسأل: "خير يا بنت 
احلالل  شنو السالفة؟؟"

الزوجة: "حصانك ..سوسو 
.. يطلبك على التلفون"!

قيل.. إذا دخل الزواج من الباب 
ألن  الشــباك،  احلب من  خرج 
بني  العالقة  أن  عليه  املتعارف 
االثنــني تبــدأ بالهمس واحلب 

إذا جتاهلت احلكومات 
 " لــب مطا "
 . . ب لشــعو ا
فســتنتهي 

قــة  لعال ا
الى  بينهما 

الطالق!

عاصم جهاد
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بيرد  جست  موقع  نشــر 
للزوجني  الصور  من   ً عددا
وهيلي  بيبــر  جاســتني 
وضع  في  وهمــا  بالدوين 
يدل على عالقة حميمية 
تربطهما  قويــة  ورابطة 
وذلك  البعض،  ببعضهما 
بعد أن حصال على كوبني 
من القهوة رسم عليهما 

قلب في لوس أجنليس.
العاملي جاســتني  املغنى 
بيبر ظهــر برفقة زوجته 
هيلــي بالدويــن، وهمــا 
منزل  في  بجولة  يقومان 

لوفاتو،  دميــي  النجمــة 
وعلــى مــا يبــدو أنهما 
الســتئجار  يتطلعــان 
العقار، وبــدا الثنائي في 
غايــة احلب واالنســجام 
وتبادال القبالت واألحضان.

تعــرض املمثل األميركي 
امللقب  جونســون،  دوين 
بالصخر، لهجوم حاد من 
صورة  بســبب  متابعيه 
حســابه  على  نشــرها 
مواقــع  عبــر  اخلــاص 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
وهو جالس فوق متســاح 
وممســكاً بفمه، ويبدو أن 
جونسون قد التقط هذه 
إلى  رحلته  خالل  الصورة 
فلوريدا مــن أجل تصوير 
حلقــة مــن برنامجــه 
Wake Up Call الذي قام 
فيه برحالت ســفاري في 

أوشوبي- فلوريدا.
وجاءت تعليقات املتابعني 
املمثل  فعله  مبــا  منددة 
األميركي واتهموه بإحلاق 
وقال  بالتمســاح  الضرر 
"دوين جونسون  أحدهم: 

أنت أفضل من هذا".

الهندي  الثنائــي  أقــدم 
احلسناء  النجمة  الشهير 
ديبيكا بادكــون وحبيبها 
النجــم الشــهير رانفير 
سينج على خطوة تتويج 
العاطفيــة  عالقتهمــا 
التي ضافها من ســنوات 
إلى  واالنتقــال  بالــزواج، 
فــي  جديــدة  خطــوة 

عالقتهما.
خبــر  الثنائــي  وأعلــن 
اجلمهور  إلــى  زواجهمــا 
بطريقة مميزة، فقد نشــر 
صفحته  عبر  منهما  كل 
اخلاصة علــى أحد مواقع 
التواصل االجتماعي صورة 
من دعوة حفــل زفافهما 

التي كتــب عليها: "بعد 
يسرنا  أســرتنا،  مباركة 
وإعالمكم  مشــاركتكم 
زفافنا  مت حتديد موعد  أنه 
يومــي 14 و15 نوفمبــر 
املقبل،  الثانــي  تشــرين 
احلب  كل  على  نشكركم 
الذي أعطيتمونا إياه على 

مر السنني".

جاستين بيبر

ديبيكا بادكون

دوين جونسون

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
وعاملية   وعربية  عراقية  مبشــاركة 
آرت هيــل في  احتضــن غاليــري 
قلــب العاصمــة البريطانية لندن 
عنوان  حمــل  تشــكيليا  معرضا 
(خطــوات) والذي نظمته شــبكة 
تتوزعهم  الذين  املهاجرين  الفنانني 
دول االحتاد االوربــي  للفترة من 16 
لغاية 18 من الشهر اجلاري، الفنان 
التشــكيلي العراقي أمير اخلطيب 
رئيس الشــبكة واملنظم الرئيسي 
للمعرض واحد املشاركني فيه تناول 
شبكة الفنانني املهاجرين في اوربا 
فقال " شــبكة الفنانني املهاجرين 
فــي دول االحتاد االوربــي  منظمة 
تأسســت عام ١٩٩٧ في ثالث دول 
باإلضافة  انــا  اوربيــه أسســتها 
الــى فنانــني اخرين مــن الدمنارك 
الرئيســية   هولندا،مهامهــا  و 
تنظيم املعــارض اجلماعيه اخلاصة 
الذين يبلغ عددهم اكثر  بأعضائها 
مــن ٢٦٠ عضــو يقيمــون في ١٢ 
دولــة اوربيه وتضم الشــبكة في 
عضويتها فنانني مــن اكثر من ٢٥ 
جنســيه معظمهم من العراقيني 
والــدول الغربية ،تتلقى الشــبكة 
الفنلنديه  دعمها مــن احلكومــة 
واالحتــاد األوربي وكذلــك التمويل 
للفنانني  اخلاص  للشــبكه  الذاتي 
تخصصاتهم،  بجميع  التشكيلني 
املعرض نظمت  الى هذا  وباالضافة 
الشــبكة جميع املعارض السابقة 
والبالــغ عددهــا  ٤٣ معرضا خالل 

السنوات املاضية"

،ملــاذا  خطــوات  *معرضكــم 
هــذا العنــوان ؟هل يقــام للمرة 
االولى؟عدد املشاركني فيه ومن اي 
الدول ؟كم عدد العراقيني منهم؟ 
" للعنوان دالله واضحة كما اعتقد 
في مد اخلطــوات بني املغترب و بني 
للمغتربني خطوة  االصليه  االوطان 
من هنا الى هناك و اخرى من هناك 
الى هنا،شارك في معرض خطوات 
٢٤ فنانــا و فنانة من العراق ومصر 
و  واليونان  والكويــت  وفلســطني 
الهند اما عــدد الفنانني العراقيني 

املشاركني فيه فهم ثمانية"  

* عدد االعمال املشــاركة ؟ماهي 
مضامــني هــذه االعمــال ؟هــل 

المست الواقع العراقي مثال؟
" االعمال املشــاركه جتاوزت ال ٤٧ 
عمال تراوحت بني الرســم و النحت 
و الســيراميك ،اغلب اعمالنا نحن 
العراقيــني عبرت عمــا يجول في 
خواطرنــا فعملي مثــال الذي كان 
جزء من مشروع كان يحمل عنوان 
( الربيع العربي اوطان للبيع ، نرقص 
دون وجــوه)، و كذلك اعمال الفنان 
ربط  التي  املوســوي  علي  العراقي 
بها جوانب مهمه من سيرة العراق 

من سومر و حلد اليوم".

* هل في نيتكم نقل املعرض الى 
مكان آخر ؟هل ميكن ان نشــاهد 
اعمالكم في العراق؟ هل شاركتم 

في معارض اخرى مشابهة ؟
ليــس في النيه نقل هــذا املعرض 
الى مكان اخر و لكن هناك برنامج 
للسنة القادمة اضافة الى معرض 
اتفقنا على إقامته للفنانني العرب 

في هلســنكي نهاية هــذا العام، 
بالتاكيــد نحن نتمنــى ان تعرض 
اعمالنــا في العــراق البلد االغلى 
في هــذا العالم و لكننــا بانتظار 
اي دعــوة او حترك من قبــل نقابة 
الفنانــني العراقيــني او جمعيــة 
التشكيليني العراقيني إلقامة مثل 
هكــذا معارض،كنا قد أقمنا العام 
املاضي معرضا اشترك فيه خمسة 
فنانني أقيــم لنا في نقابة الفنانني 
بالعاصمة  االوبرا  بدار  التشكيليني 
و كان معرضا  القاهــره  املصريــة 

ناجحا بكل املقاييس ".

* انت وزمالءك العراقيني املشاركني 
في املعرض،هل انتم على تواصل 
مع التشــكيل العراقي واملعارض 
التي تقام هنا في العراق ؟العالقة 
مع جمعية الفنانني التشكيليني 

العراقيني مثال؟
" نعــم و بــكل تاكيــد نحن على 
تواصــل مــع وطننا العزيــز و هذا 
املعــرض " خطــوات" دليــل على 

و  العراقيني  الفنانــني  مع  تواصلنا 
احلركة التشــكيليه العراقيه فقد 
شــارك اثنان من داخل العراق معنا 
من  كرماشــه  معن  الفنــان  هما 
الكوفه و الفنان قيس عيســى من 
البصره و هناك طلبات مع االسف 
جاءت متاخره مــن فنانني عراقيني 
كثيرين طلبوا منا املشاركة في هذا 
املعرض ،كذلك نحن نتمتع بعالقات 
التشــكيلني  الفنانني  مع جمعية 
اجلميل  الفنان  العراقيني و شخص 
قاســم ســبتي رئيس اجلمعية و 
سيكون لنا تعاون في قريب االيام ان 
الفنان اخلطيب  شاء اهللا".ويضيف 
" الفنانون العراقيون املشاركون في 
معرض"خطــوات" هم علي النجار 
وروناك عزيزاملقيمان في الســويد ، 
امير اخلطيب يقيم في فنلندا، علي 
املوســوي ومحمود حسن وسعدي 
داوود املقيمني في اململكه املتحده، 
الذكر من  آنفا  الفنانني  الى  اضافه 
داخل العراق معن كرماشه و قيس 

عيسى".

"خطوات" في لندن يضم التشكيليين 
العراقيين من دول المهجر  

أمير اخلطيب مع أحالم عرب في معرض خطوات

جمال جصاني

ال حدود للمفــردات واالصطالحات التي جنترها من دون 
وجــع من عقل او وعي او ضمير، من ذلك على ســبيل 
املثــال ال احلصر مفردة (الســيادة) والتــي حتولت عند 
شرائح واســعة من العراقيني الى ما يشبه التعويذة 
املالزمة لهم في حلهم وترحالهم، يرددونها في شــتى 
الســدنة  والعامة، يجيد  املناســبات اخلاصة منهــا 
واألوصياء فن إدارة قدراتها الســحرية في التأثير على 
احلشــود واألتبــاع، إذ يرفعون من خــالل ايقاعها املؤثر 
منسوب احلماسة والهيجان أو يخفضونه وفقاً حلاجات 
ال يفك طالســمها حتى الراســخون بفقه الســيادة 
والقانون. هشاشــة هذا املفهوم وضبابيته (السيادة) 
لــم تعد ســرا بعد ما حصــل من زحزحــات وحتوالت 
وتصدعــات هائلة في حال مجتمعــات ودول كثيرة وال 
ســيما في منطقتنا، التي عصفت بهــا رياح احلروب 
االهليــة والنزاعات على أســاس "الهويــات القاتلة"، 
عندما تشرذمت بلدان كانت حتى األمس القريب مثاالً 
على األمن واالســتقرار، لتتحــول تعويذتها الوطنية 
"سيادتها" الى شذر مذر. احلقيقة التي ال يطيق التقرب 
منها املســكونون باملاضي وثوابته؛ ان مفهوم السيادة 
وكمــا غيره من املفــردات واالصطالحات، يخضع لزجر 
الزمــان واملكان وحتول احلال واالحــوال، وفي عالم اليوم 
ال معنى للســيادة من دون وجود مســتلزمات العيش 
احلر والكرمي لإلنســان من دون متييز على أساس الرطانة 
واخلرقة والهلوســات. هذه هي الســيادة التي علمت 
إحدى أعظــم األمم في التاريخ احلديــث (أملانيا)، معنى 
ان تســمح بانتهاكها ملعتوه مثل هتلر في الثالثينيات 
من القرن املنصرم، وقســاوة الفواتير املادية والقيمية 
التي ما زالت تســددها حتى يومنا هــذا، وكذلك في 
جتارب محلية مماثلة ومنها جتربتنا املريرة مع "جمهورية 
اخلوف". فال سيادة مع العبودية والتبعية واالذالل، وهذا 
ما يجب ان تدركه جيدا شعوب هذا الوطن الذي عرفت 
شــتى انواع االنتهاكات ذات الطابع الفردي أو اجلماعي، 
والتي لم تنقطع بالرغم من مرور أكثر من عقد ونصف 

على زوال النظام املباد ومؤسساته اإلجرامية.
 لقد عشــنا وهــم ما أطلقــت عليــه الطبقة التي 
احسنت اليها بالســلطة واملواقع واالمتيازات؛ القوات 
العابرة للمحيطات بـ "اســترداد الســيادة الوطنية" 
وما اعقبها من اســتباحات وانتهاكات لم يعرف مثل 
بشــاعتها وهمجيتها تاريخ العراق احلديث (ســقوط 
أكثر من ثلــث االراضي العراقية بيــد عصابات داعش 
صيف العام 2014) وما أعقب ذلك من توازنات وانفالت 
لســلطة اجلماعات العقائدية والعشــائرية املسلحة 
وأشــكال ال مثيل لهــا لهيمنة الســالح اخلارج عن 
مشــيئة ما تبقى من أسالب الدولة والقانون. كل هذه 
احلماقات والقرارات البعيدة عن احلكمة واملســؤولية، 
وما اعقبها من بالوي وفواتير هائلة وقاســية، لن نعثر 
في هذه الطبقة السياسية من يجد في نفسه شيئا 
من الشجاعة ليعترف مبسؤوليته عنها وعن مثل هذا 
الوعي الزائف الذي مت ترويجه حول الســيادة وما رافق 
ذلك من وغف الشعارات واخلطابات واجلماعات املقاومة 
لالحتالل..! ان احلديث عن الســيادة في بلد عاش اربعة 
عقود مع "جمهورية اخلــوف" وعقد نصف مع إمارات 
الرعب وأمراء احلروب الطائفية واإلثنية والقبلية، ال يعد 
في أفضل حاالته سوى نوع ملطف من انواع الهراء. لذا 
ورحمة مبا تبقى لدينا من عقل وسالمة الفطرة؛ اتركوا 
جانباً أمر هذه املفردة املنكوبة (الســيادة) الى ما بعد 
التعرف على احلكومة املقبلة وإمكاناتها الفعلية في 
استرداد شيئاً من الهيبة للدولة والقانون ورعيتها التي 

تسمرت أقدامها في انتظار دبش..! 

ومضــة

يا سادة ما السيادة..؟

استرداد شيئاً من الهيبة للدولة والقانون ورعيتها التي 
تسمرت أقدامها في انتظار دبش..! 

استرداد شيئاً من الهيبة للدولة والقانون ورعيتها التي 
تسمرت أقدامها في انتظار دبش..! 

استرداد شيئاً من الهيبة للدولة والقانون ورعيتها التي 

الصباح الجديد-وكاالت:
كشــفت الفنانــة روجينا أنها لم حتســم 
موقفهــا من أعمــال دراما رمضــان املقبل، 
إذ إنهــا تتأنّى في االختيــار، وتقرأ خالل املدة 
احلالية بعض الســيناريوهات الدرامية لتقرر 
في أي عمل منها ستشارك فيه، مشيرة إلى 
أنها تدقق جيدا قبل شــروعها في أي مشروع 
درامي جديد، وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي 
حققه خالل املدة الســابقة، وكان آخرها اجلزء 
الثاني من مسلســل "كلبــش" بطولة النجم 

أمير كرارة.

وأعلنت روجينا، خالل تصريح خاص لها إلى احد املواقع 
اإلخبارية، سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه اجلزء 
الثاني من مسلســل "كلبش 2" في الشارع املصري 
وبخاصة أنها ملســت حب الناس لشخصية "ليلى" 
باملسلســل ومدى تفاعلهم معها، مؤكــدة أن ردود 

األفعال عن شخصيتها فاقت توقعاتها.
يذكــر أن مسلســل "كلبــش 2" بطولــة كل من 
النجم أمير كرارة، وهيثــم أحمد زكي، وأحمد صالح 
حســني، وأشــرف زكي، ومحمد محمود عبد العزيز، 
وعبدالرحمن أبــو زهرة، وأحمد حالوة، وصبحي خليل، 

وعمر الشناوي.

روجينا لم تحسم موقفها
 ِمن رمضان 2019

الصباح الجديد - وكاالت:
يترقب املسرحيون الفلسطينيون 
دورات  أولــى  انطــالق  والعــرب 
مهرجــان فلســطني الوطنــي 
للمســرح، والذي يأمل منظموه 
أن يكــون مولده شــرارة جديدة 
تثير حماســة الشــبان بالداخل 
وجتــذب األضواء إلى فن املســرح 

الفلسطيني.
وتنظــم وزارة الثقافة الفلســطينية 
العربية  املهرجان بالشراكة مع الهيئة 
للمســرح فــي الفترة مــن 25 أكتوبر 
تشــرين األول إلــى األول مــن نوفمبر 

تشرين الثاني.
وال يأخذ املهرجان طابعــاً جتارياً إذ تقام 
جميع عروضه باجملان على مسرح قصر 

رام اهللا الثقافي، ومسرح بلدية رام اهللا.
املقبلة من  وإضافة للعروض املسرحية 
بيرزيت وجنني ورام اهللا وحيفا والناصرة 
وسخنني والقدس، يستضيف املهرجان 

عرضاً مسرحياً من املغرب.
فكرية  ندوات  املهرجان  برنامج  ويشمل 
وورش عمل ومعرضاً لألرشيف املسرحي 

الفلسطيني.

بعد غياب نحو 15 
عاماً تعود املطربة 
ماجدة  اللبنانية 
للغناء  الرومــي 
األوبرا  دار  فــي 
يــة  ملصر ا
خالل  مــن 
ن  جا مهر
متر  مؤ و

املوســيقى العربية الذي ينطلق في 
في شهر  والعشرين  السابعة  دورته 

نوفمبر تشرين الثاني املقبل.
واملهرجــان الذي تأســس في 1992 
يتخصص  الــذي  عربيا  األقــدم  هو 
في إحياء التراث املوســيقي، ويهتم 
العزف  في  اجلديــدة  املواهب  بتقدمي 
والغناء، ويجــذب أعذب األصوات من 

داخل مصر وخارجها.
وقالت جيهان مرسي مدير املهرجان 
في مؤمتــر صحفي إن ماجدة الرومي 
ستحيي حفل ختام املهرجان في 12 
من تشــرين الثاني نوفمبر مبصاحبة 
نادر  القاهرة بقيادة  أوبرا  أوركســترا 

عباسي.
وقدمــت املطربــة اللبنانية حفالت 
القليلة  الســنوات  في مصر، خالل 
املاضيــة، كانــت تقام إمــا لصالح 

مؤسسات خيرية، أو حفالت خاصة.

وينطلــق املهرجــان فــي األول من 
 43 ويشمل  الثاني  تشــرين  نوفمبر 
حفال ملطربني وعازفني من ثماني دول، 
هي مصــر، والســعودية، والكويت، 
والبحرين،  ولبنــان،  والعراق،  وتونس، 

واألردن.
املشــاركني  املطربــني  أبــرز  ومــن 
عاصي  واللبناني  لطيفة،  التونسية 
احلالني، والســعودي رامي عبد اهللا، 
والبحريني  إبراهيم،  همام  والعراقي 
وحيد اخلــان، ومن مصر محمد احللو، 
درويش،  البحر  وإميان  ومدحت صالح، 
وهاني شــاكر، ومحمد ثروت، ومروة 

ناجي، وصابرين النجيلي.
األوبرا  مسرحي  على  العروض  وتقام 
الكبير والصغير، ومسرح اجلمهورية 
ومســرح معهد املوسيقى العربية، 
دمنهور  وأوبــرا  اإلســكندرية  وأوبرا 

واملركز الثقافي مبدينة طنطا.

أول مهرجان وطني للمسرح الفلسطيني

ماجدة الرومي تعود الى األوبرا 
الصباح الجديد - وكاالت:
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