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

11
مذكرات الرئيس

جالل طالباني
" الحلقة 10"

6
ترامب يقرر منع العابرين 
للحدود بنحو غير قانوني 
من تقديم طلبات اللجوء 

15
الجوية يعزز صدارته لدوري 

الكرة الممتاز و وسام سعدون 
في مقدمة الهدافين

13
حملة دولية لتعويض 

مليون كتاب أحرقها داعش 
في مكتبة جامعة الموصل

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Sun. 11 Nov. 2018 issue (4052)األحد 11 تشرين الثاني 2018 العدد )4052(

بغداد - وعد الشمري:
حملت كتلــة اإلصالح واإلعمار، 
أمــس الســبت، حتالــف البناء 
الوزارات  مترير  تأخير  مســؤولية 
يتمسك  أنه  مؤكدة  الشــاغرة، 
مبرشــحني مرفوضني لدى أغلب 
ودعته  النــواب،  مجلس  أعضاء 
رئيس  أو منح  إلى اســتبدالهم 
احلكومــة عــادل عبــد املهدي 
احلرية في اختيار من يراه مناسبا 
ســيما  للتصويــت  وتقدميــه 

للحقائب االمنية.
وقــال النائب عــن الكتلة، علي 
مهــدي، إن "الصورة ما زالت غير 
وزارات  اكمــال  بشــأن  واضحة 
حكومة عادل عبد املهدي، سيما 

حقيبتي الداخلية والدفاع".
وأضاف مهدي، فــي تصريح إلى 
"اخلالفات  أن  اجلديد"،  ""الصباح 
مــا زالــت مســتمرة، وأن بقاء 
الوضع بشــكله احلالــي معناه 
أن الوزارات الشــاغرة سوف تدار 
لديهم  وزراء  قبــل  بالوكالة من 

مناصب اصالة".
النواب  "مجلس  ان  إلى  وأشــار، 
لم يتلق اشــارات لغاية االن عن 
امكانيــة عقد جلســة خاصة 
بالتصويــت على تلــك الوزرات؛ 
بسبب غياب التفاهم بني الكتل 

السياسية".
ولفت مهــدي، إلــى أن "حتالف 
االصالح واالعمار بجميع مكوناته 
يرفضون عودة ذات االسماء التي 
لم يتــم التصويــت عليها في 
جلسة منح الثقة التي انعقدت 

قبل نحو اسبوعني".
وبني، أن "عبد املهدي عليه تقدمي 
اســماء جديدة، ســيما أننا في 
حتالف االصــالح اعطيناه احلرية 
املرشــحني، لكن  اختيــار  فــي 
الذين  البناء  املشكلة في حتالف 
لــم يتخذ اي مــن مكوناته ذات 

موقفنا باستثناء كتلة بدر".
وأســتطرد مهــدي، أن "بقيــة 
دولة  ائتالف  مثل  البناء  مكونات 
القانون وتيــار صادقون يعتقدون 
بأن لديهم اســتحقاقا انتخابيا 
وهذا  احملافظــة عليــه،  يجــب 
يعد ابرز اســباب اخلالف كونهم 
متشبثني مبرشحيهم للوزارات".

ودعــا النائب عــن االصالح تلك 
شخصيات  "تقدمي  إلى  االطراف، 
من  اعتراضــات  عليهــم  ليس 
الكتــل االخرى ألســباب عديدة 
لكي منضي بعملية اســتكمال 
ان  أو  احلكومة،  التصويت علــى 
مينح عبد املهدي احلرية في تقدمي 

مرشحيه".

وخلص مهــدي بالقول، إن "عبد 
سياسية  تســوية  رجل  املهدي 
وعليــه تقــع مســؤولية خلق 

الكتل  بــني  وتوازنات  توافقــات 
كتلة  ميتلك  ال  السياسية كونه 
كبيــرة متكنه من فــرض اجندة 

خاصة به، ومن ثم فأنه لن يتخذ 
اي خطوة من دون موافقة اطراف 
السيما  واالعمار  االصالح  حتالف 

املرشــحني  تقدمي  في موضــوع 
للوزارات".
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"اإلصالح واإلعمار" تحّمل "البناء" مسؤولية تأخير 
التصويت على الوزارات الشاغرة والتمّسك بمرفوضين

دعت إلى منح عبد المهدي حرية اختيار المرشحين سيما للحقائب األمنية

شرطة نينوى تنفي تخصيص مكافأة
103 ماليين دينار لإلبالغ عن المفخخات أكثر من مليون عاطل في قاعدة
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بغدادـ  الصباح الجديد:
جديدة  إحصائية  كشــفت 
املتحدة  لألمم  تقرير  تضمنها 
ان الفتــرة املظلمــة التــي 
كانت  التي  املناطق  عاشتها 
حتت ســيطرة تنظيم داعش 
اإلرهابــي، خلفــت أكثر من 
مئتي مقبرة جماعية ضمت 
نحو اثنتي عشر ألف جثة في 
تلك احملافظات نتيجة تعرض 
أبنائهــا الى قتل ممنهج على 
يــد التنظيم االكثــر دموية 
التقرير  العالــم. واكــد  في 
العثور علــى أكثر من مئتي 
مقبرة جماعيــة تضم نحو 
اثنتي عشــر ألــف جثة في 
عراقية مختلفة،  محافظات 
كانت حتت سيطرة داعش بني 

عامي 2014 ولغاية 2017.

وأورد التقرير الصادر عن بعثة 
العراق  املتحدة ملساعدة  األمم 
املتحدة  األمم  ومكتب مفوض 
االنســان،  حلقوق  الســامي 

التي  للمعلومات  وفقــا  أنه 
حصلوا عليها من السلطات 
العراقية هناك مئتان واثنتان 
من املقابــر اجلماعية توّزعت 

معظمهــا فــي محافظات 
نينوى، كركوك، صالح الدين، 

شمالي بغداد وغربي االنبار.
ودعت األمم املتحدة السلطات 

العراقية إلــى احملافظة على 
هذه املواقع من أجل استخراج 
أدلة اجلرائــم وإبالغ العائالت 
مبصيــر املفقوديــن. وكذلك 
حّضت اجملتمــع الدولي على 
توفير املــوارد والدعم التقني 
املتعلقة باستخراج  للجهود 
البقايــا البشــرية وجمعها 
وإعادتها  وتخزينهــا  ونقلها 
إلى أســر ذويها. ويتراوح عدد 
املقابر  هــذه  في  الضحايــا 
من  وأكثر  آالف  ســتة  بــني 
بينهم  ألفــاً،  عشــر  اثنتي 
وذوو  ومسّنون  وأطفال  نساء 
إعاقات وعمال أجانب، اضافة 
الى عناصر سابقني من قوات 

األمن والشرطة.
استخراج  الى  التقرير  وأشار 
وثمانيــة  ومئتــني  ألــف 

وخمسني جثة خالل عمليات 
تنقيــب أجريت فــي ثمانية 
وعشــرين مقبــرة جماعية، 
أربع منها في محافظة ديالى 
وثالثة  نينــوى  فــي  وواحدة 
الدين.  صالح  في  وعشــرين 
وفيما عثــر في بعض املواقع 
يرجح  أعداد محــدودة،  على 
وجــود آالف مــن اجلثث في 
أخــرى، خصوصــاً في فجوة 

اخلسفة جنوب املوصل.
وســيطر تنظيم داعش على 
ثلث مســاحة العــراق، بعد 
هجوم شــرس وتراخي امني 
انعكاســات  نتيجة  حــدث 
الذي  االمر  سلبية  سياسية 
الوطن  ابنــاء  دفــع ضريبته 
على حســاب كل شيء من 

مقومات احلياة.

تقريـر

12 ألف جّثة في مقابر جماعية خّلفها داعش في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعــت هيئة األنــواء اجلوية أن 
يكون الطقس فــي عموم البالد 
امطار  بتساقط  مصحوبا  غائما 
تنتهي عند صباح يوم غد االثنني، 
بعد ان كانت بدأت من مساء يوم 

امس السبت. 
وقالــت هيئة االنــواء اجلوية في 
تقريرها اليومي، وتلقت "الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن "البالد 
تأثرت بدءا من مســاء يوم امس 
السبت مبنخفض جوي من البحر 
هوائية  كتلــة  ترافقه  االحمــر 
الطقس  ليكون  ورطبة  معتدلة 
مصحوبا  غائما  البالد  عموم  في 
تكون خفيفة  امطار  بتســاقط 

الشدة في املنطقة الوسطى".
وأضاف التقريــر أن تلك االمطار 
املتوسطة  "بني  أيضا  ســتكون 

اجلنوبية  املنطقــة  في  والغزيرة 
خاصة االقسام الشرقية منها"، 
مشــيرا الــى أن هــذه االمطار 
"ستســتمر الى اليوم االحد ثم 
ينحســر تأثير هذا املنخفض في 
الصباح الباكر من يوم غد االثنني 
من  جوي  مرتفع  امتــداد  لتقدم 
تركيــا". وكانت عمــوم مناطق 
البالد قد شهدت تساقط امطار 

غزيرة خالل االسبوع املاضي.
وعلــى صعيــد ذي صلــة بحث 
مدير عام االنــواء اجلوية والرصد 
املهنــدس علي صاحب  الزلزالي 
البهادلــي مــع وفد مــن كلية 
العلوم في اجلامعة املستنصرية 
امكانية أقامة مؤمتر علمي حول 
للضواهر  املبكــرة  التحذيــرات 

الطقسية.
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بغداد - الصباح الجديد:
عد وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح، ان االستقرار األمني الذي 
يشهده العراق بعد االنتصار على 
ومنه  العالــم  ســيدفع  داعش، 
فيها  االســتثمار  الى  السعودية 

ومجاالت العمل املشترك.
جاء هذا خــالل اجتمــاع  بحث 
فيــه وزير النفط ثامــر الغضبان 
مع الفالح الــذي زار البالد امس، 
استقرار السوق النفطية العاملية 
ومشاركة الشــركات السعودية 
في مجــاالت الطاقة اخملتلفة في 

العراق.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهــاد في تصريحــات صحفية 
ثامر  العراقــي  النفط  "وزيــر  ان 
وزير  أجرى مباحثات مع  الغضبان 
الفالح  خالد  الســعودي  النفط 

وتفعيل  العالقــات  تعزيــز  حول 
مبينا  البلديــن"،  بــني  التفاهم 
التعاون  ان "الطرفني اكــدا على 
فــي مجــال النفــط والكهرباء 
والصناعات البتروكيماوية ومجال 
الشركات  واشراك  الغاز  استثمار 
أرامكو  شركة  ومنها  السعودية 
وضرورة  الســعوديتان  وســابك 
التعجيل بوضع مذكرات التفاهم 
موضع  البلديــن  بــني  املوقعــة 

التنفيذ".
وأضاف جهاد ان "الطرفني تباحثا 
أيضا التنسيق في التحضير ملؤمتر 
الذي سينعقد في  أوبك  منظمة 
الرابع من شهر كانون األول املقبل 
في فينا وأيضا عملية اســتقرار 
واســتقرار  النفطيــة  الســوق 

األسعار".
تفصيالت أوسع ص8

وزير الطاقة السعودي: استقرار 
العراق امنيا سيدفع العالم 

والسعودية الى االستثمار في العراق

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلــن محافظ البصرة أســعد 
احلكومة  اســتعداد  العيدانــي 
احمللية لتقدمي أي مساعدة لدولة 
تضررت  التي  الشقيقة  الكويت 
جراء ازمة سيول من الفيضانات 
واهلها  البصــرة  ، مؤكداً حرص 
لدعم اي قضية انســانية تهم 

اجملتمع .
وقــال العيداني في بيان صحفي 
االعالمي  مكتبــه  عــن  صــدر 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 

منه امس الســبت ان " البصرة 
ستتواصل مع القنصل الكويتي 
فــي احملافظة لغرض التنســيق 
دولة  اي دعــم الهالي  في تقدمي 
التي  املناطق  الكويت ال ســيما 

اجتاحتها الفيضانات ".
واضاف احملافــظ ان" ابناء املدينة 
ســيعملون على تقدمي ما ميكن 
الكويت  دولــة  الهالي  تقدميــه 
التي  باحملنة  والوقوف  للمساعدة 

ميرون بها بالوقت الراهن.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر التجــارة الدكتور محمد 
هاشــم العاني خالل لقائه السفير 
اليابانــي فــي مكتبه علــى عمق 
الصداقة املتميزة بني العراق واليابان 
وســبل تدعيم العالقات األقتصادية 

والتجارية بينهما وزيادة حجمها.
واكــد الوزير على حرص وأســتعداد 
حكومة العراق للتعــاون مع اجلانب 
الياباني وفي شتى اجملاالت األقتصادية 
واألستثمارية  والصناعية  والتجارية 

اليابانية  الشــركات  ألســتقطاب 
للعمل فــي العراق التي حتظى بثقة 
الشــعب العراقي املتميزة بأنتاجها 
، الفتاً علــى ضرورة توقيــع مذكرة 
وزيادة  للمستقبل  مشتركة  تفاهم 
اليابانية  األســتثمارية  التدفقــات 
للســوق العراقية خاصًة وأن العراق 
وعلى  واعدة  أستثمارية  ميتلك فرص 
البناء  مجاالت  في  األصعدة  شــتى 

واألعمار والبنى التحتية والطاقة .
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البصرة تبدي استعدادها لمساعدة 
الكويت في مواجهة السيول

العراق يبحث تطوير العالقات االقتصادية 
وتعزيز االستثمار مع اليابان وقطر

جلسة سابقة جمللس النواب "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
وّجــه مجلس القضــاء األعلى 
بالتعامل مع الدكات العشائرية 
في البالد، وفقاً لقانون مكافحة 

اإلرهاب.
القضاء  باســم  املتحدث  وقال 
عبد الســتار بيرقــدار، في بيان 

نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منه اخلميس املاضي، إن “مجلس 
القضاء األعلــى وجه بالتعامل 
مع قضايا ما يعــرف بـ)الدگات 
العشائرية( وفق قانون مكافحة 

االٍرهاب”.
وأضاف بيرقدار، أن “اجمللس يعتبر 

أن جرائــم التهديد عبر الدگات 
تعد صورة من صور  العشائرية، 
أحكام  وفق  اإلرهابــي،  التهديد 
املادة الثانية من قانون مكافحة 

اإلرهاب”.
ويشار إلى أن ضعف مؤسسات 
تســبب   2003 عام  بعد  الدولة 

بنشــاط للعشــائر، التي تبنت 
والدعم  احلماية  توفيــر  بدورها 
ألبنائها، ما زاد من قوة العشيرة 
سلطة  حســاب  على  ونفوذها 
الدولــة ، وعلــى العكــس من 
البعض يطالب شــيوخ ووجهاء 
العشــائر بـ “العمل اجلاد إلنهاء 

تلك الصراعات املسلحة، كونها 
تــودي بحياة األبرياء، وتتســبب 
اآلمنــني،  الســكان  بترويــع 
وهــي انتهاك حلقوق اإلنســان 

وللقانون”.
توجه  تعني  العشائرية  والدكة 
العشــرات من شــباب وشيوخ 

العشيرة وهم يطلقون النار في 
اخلفيفة  أسلحتهم  من  الهواء 
واملتوســطة او احيانــا قد يتم 
توجيه افــواه البنادق على املنزل 
مباشرة، ويرددون شعارات الفخر 
بعشــيرتهم وقوتها امام منزل 

املراد تهديده او انذاره.

بغداد- الصباح الجديد
اخلير  بيارق  رئيس كتلة  كشف 
جمع  اخلالدي،  محمد  النيابية 
اكثر من 50 توقيعا نيابيا إلقالة 
والشــباب  االتصاالت  وزيــري 
والرياضــة بعــد شــمولهما 
والعدالة،  املســاءلة  بإجراءات 
وفيما اضــاف ان جدول اعمال 
امس  جللســة  النواب  مجلس 
خال من موضوعة الكابينة، أورد 
اخلبير القانونــي طارق حرب ان 

اقالة أي عدد من الوزراء لن يخل 
بنصاب مجلســهم، وستبقى 
احلكومة شرعية ولو ثالثة وزراء 

فقط.
وقال حرب فــي تصريح معلن 
إن " الدستور والنظام الداخلي 
جمللس الوزراء لــم يحدد العدد 
الوزراء كما هو  املطلوب جمللس 
احلال فــي البرملــان لذلك فان 
بقــاء اي عدد من الوزراء ورئيس 

احلكومة سيكون شرعيا ".

وأضــاف ان " إقالة 10 وزراء في 
حكومــة عادل عبــدي املهدي 
تتجاوز  ال  وبقاءه مع مجموعة 
الثــالث وزراء لن يخل بالنصاب 

او شرعية احلكومة ".
وكان النائــب محمــد اخلالدي 
قــال امس الســبت إن " أكثر 
مــن 50 توقيعا نيابيا ُجمع من 
اجل اقالة وزيري الشباب احمد 
نعيم  واالتصــاالت  العبيــدي 
بإجراءات  لشمولهما  الربيعي 

هيئــة املســاءلة والعدالة "،  
وان " طلــب االقالــة قدم الى 
هيئة رئاســة  البرملان وهي من 
ســتحدد  املوعد خــالل االيام 

املقبلة ".
وبشأن التصويت على الكابينة 
الوزاريــة أورد اخلالدي ان “جدول 
اعمال البرملان جللســة اليوم – 
التصويت  يتضمــن  ال   - امس 
على اكمــال كابينة عادل عبد 

املهدي الوزارية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعتــزم وزارة الصحــة والبيئــة، 
الفوري  اإلســعاف  مراكز  إلغــاء 
في  واملستشــفيات  املراكــز  في 
العاصمة بغداد وتشــكيل أربعة 
قواطع لإلســعاف الفوري موزعة 
بالتســاوي بــني جانبــي الكرخ 

والرصافة . 
وأفاد مدير قسم االسعاف الفوري 
بالــوزارة الدكتور محمد شــاكر 
رشــيد في تصريحــات صحفية 

اجلديد"  الصباح   " اطلعت عليها 
ان "الوزارة مهتمة برفع مســتوى 
اخلدمــات الصحيــة فــي البالد 
وبضمنهــا خدمــات االســعاف 
والطوارئ من خــالل تأهيل البنى 
الى  اضافة  للقطــاع،  التحتيــة 
تطوير اقســامه وتدريب مالكاته 
من أجل تلبية احتياجات املواطنني 
فــي املناطق كافة الســيما بعد 
ازديــاد احلاجة الى هــذه اخلدمات 

مؤخراً".

وأفصــح مديــر القســم عــن 
قواطع  ألربعة  الوزارة  "تشــكيل 
لالســعاف الفــوري موزعــة في 
العاصمــة بالتســاوي تبــدأ من 
ولغايــة  الطارميــة  منطقــة 
احملمودية في الكرخ، ومن منطقة 
احلسينية حتى ناحية الوحدة في 
الرصافــة، منوها بــان توزيعها مت 
استنادا الى املوقع اجلغرافي، والتي 
بلغ عددها فــي القواطع االربعة 

حتى االن، 75 مركزاً.

وأشــار رشــيد الى "اعداد الوزارة 
خطــة بهــذا الشــأن، تشــمل 
لكل  اســعاف  سيارة  تخصيص 
النسمة  بحسب  نسمة  االف   10
االدنــى املعتمدة عامليا، وانشــاء 
امنوذجية لالســعاف مع  مراكــز 
الغــاء مراكز االســعاف املوجودة 
في بعض املستشــفيات واملراكز 
الصحية والتــي ال تقدم اخلدمات 

الالزمة للمواطنني".
تتمة ص3

خبير قانوني: إقالة عشرة وزراء لن يخل بنصاب وشرعية الحكومة

البرلمان يتسلم طلبا إلقالة وزيرين والتصويت على
المتبقي من كابينة عبد المهدي يؤجل مرة ثالثة

الصحة تشكل أربعة قواطع موزعة بالتساوي
بين جانبي الكرخ والرصافة 

تعتزم إلغاء مراكز اإلسعاف الفوري

القضاء يعد "الدكات" العشائرية نوعا من اإلرهاب ويعامل منفذيها وفق قانونه

األنواء تتوقع أمطارا متوسطة 
وغزيرة تنتهي صباح االثنين

مؤتمر علمي عن التحذيرات المبكرة 
للظواهر الطقسية

احدى مقابر داعش "ارشيف"



شؤون عراقية

 

السليمانية ـ عباس كاريزي:

حتت شعار العسل غذاء ودواء نظمت 
جمعيــة نحالــي اقليم كردســتان 
مبشاركة  الثالث،  السنوي  مهرجانها 
العشــرات من مربي النحل من شتى 
الذيــن عرضوا  محافظــات االقليم، 

انتاجهم من العسل الطبيعي.
وقال املشــرف علــى املهرجــان في 
االقليم دلشــاد محمــد في تصريح 
للصباح اجلديد، ان املهرجان يســتمر 
ملــدة ثالثة ايام مبشــاركة عشــرات 
النحالني من شــتى مناطق االقليم، 
مشــيرا الى ان الهدف من اقامة هذا 
املهرجان هو تعريــف املواطنني مبربي 
النحــل واتاحــة الفرصــة امامهم 
للحصول على العسل الطبيعي من 

منتجيه ومصادره احلقيقية.  
واضاف ان املشاركني في هذا املهرجان 
عرضوا اجود انواع العســل الطبيعي 
الذي يأتي من شتى مناطق كردستان 

وحتديدا اجلبلية منها.
واشــار محمد الى ان املطلب الرئيس 
ملربي النحل في كردستان هو ان تقوم 
باقامة سوق خاصة  االقليم  حكومة 
بهــم وان تقوم مبنع دخول العســل 
والنحل مــن دول اجلــوار وحتديدا من 

ايران.
بدوره قال احلاج جالل عبد اهلل حسني 
للصبــاح اجلديــد، ان هنــاك انواعا 
التي  مختلفة من العسل املغشوش 
تدخل الى اســواق االقليم وتباع على 
انهــا عســل طبيعي، وهــو ما اضر 
النحل في االقليم،  بسمعة وســوق 
مطالبا حكومــة االقليم بوضع حد 
الســتيراد هذه النوعيات الرديئة الى 
اسواق االقليم، في الوقت الذي ينتج 
فيه نحالو االقليم اجود انواع العسل 

الطبيع في املنطقة.  
واضاف احلاج جالل، ان حكومة االقليم 
ال تقــدم حلــد الن اية تســهيالت او 
دعم ملربيي النحل فــي االقليم، وانه 
التوجد اية قوانني او اجراءات متنحهم 
املطلوبة  واملســاعدة  التســهيالت 
فضال عن عدم وجود سوق يعرض فيه 

مربو النحل انتاجهم.
واضاف ان حكومة االقليم فضال عن 
انها لم تقدم حلد االن اي دعم مادي او 

معنوي للنحالني، فهي تضع العراقيل 
في طريق نقل بيوت النحل من مكان 

الى مكان اخر مع تغيير املواسم.
سيروان ابو بكر محمد عضو جمعية 
فــي تصريح  قال  نحالي كردســتان 
للصبــاح اجلديــد، ان املهرجــان، هو 
الثالــث من نوعــه الــذي يعقد في 
االقليم مبشــاركة العديــد من مربي 
النحل، مؤكدا انه مثل مربي العسل 
باالقليــم وحصل علــى العديد من 
عســل  جلودة  نظرا  الدولية  اجلوائــز 
كردســتان الذي قال انه االفضل في 

املنطقة.  
واكد محمد ان مربــي النحل يعانون 
من الكثير من املشــكالت، من دون ان 
تقدم حكومة االقليم اية مساعدات 

التعليمية  الــدورات  اقامة  لهم، من 
والتاهيليــة وتقدمي الدعم كما تفعل 
اغلب حكومــات العالم وفقا الحدث 

الطرق العلمية.
وقال محمد انه شــارك فــي العديد 
من املهرجانــات االخرى في دول اجلوار 
الطرق  بــني  االختــالف  وان  واوروبــا، 
املتبعــة لتربية النحل بــني االقليم 
ودول العالم شاســعة جدا، فتفتقر 
الى الوســائل احلديثة، مشيرا الى ان 
حكومة االقليم لم تقدم اية دعم او 
الذي قال انهم  مســاعدة، للنحالني 
املساعدة في تسهيل  الى  محتاجون 
تصدير عســل اقليم كردســتان الى 

اخلارج.
واضاف ان جمعية نحالي كردســتان 

تضم نحــو 5 االف نحــاال وان انتاج 
اقليم كردستان من العسل الطبيعي 
يصل الى نحو 150 طنا من العســل 

سنويا.
واشار الى ان هذا املهرجان يهدف الى 
فتــح مجاالت بني املواطــن والنحال، 
مطالبــا النحالني مــن بقية مناطق 
العراق لفتــح آفاق اوســع والتعاون 
في تبادل اخلبرات وتســويق انتاجهم 

السنوي.     
مــن جانبــه قــال رزكار خــدر نائب 
مديــر عام دائــرة الزراعــة مبحافظة 
الســليمانية، ان حكومة االقليم متر 
بازمــة اقتصادية حــادة، اال انه برغم 
ذلك وفرت عبر دوائــر الزراعة كميات 
من االدويــة والغذاء املطلــوب ملربي 

النحل. 
بــدوره قال املشــارك فــي املهرجان 
ســوران صديق وهو من قريــة لوران 
»انني شاركت هذا العام في املهرجان 
للمرة االولى لتعريف الناس بالعسل 
داخــل البلد وخارجــه والتعرف على 

فوائده الكثيرة«.
وتابع صديق »نود توجيه رســالة الى 
اجلهات املعنية بتقدمي الدعم لنا، الننا 
املبيدات احلشــرية ومنع  الى  بحاجة 
اســتيراد العســل من الدول االخرى 
ايران، الن العسل املستورد  وخصوصا 
يؤثر بصــورة مباشــرة على تصريف 
البضاعة لدينا كما ان جودة العسل 
املستورد اقل بكثير من جودة العسل 

الكردي«.

عثمــان مجيد عضو احتــاد النحالني 
العــرب قال لـــ دواروژ: ان »االســواق 
بانــواع عديدة من  العراقيــة مليئة 
العســل، وحتــى ان بعضها ال يعرف 
املنتجــة لها، لذلــك حرصنا  اجلهة 
على تنظيم مهرجان خاص للعســل 
احمللــي الكردي باالتفــاق مع جمعية 
نحالي كردستان ودعوة اكبر النحالني 
املنتجني للعســل االصلي في جميع 

اقضية ونواحي كردستان«.
من جهــة اخرى حتدثــت هيڤي قادر 
احدى زائرات املعــرض قائلة »احببت 
املهرجان فمن خالله نستطيع  فكرة 
احلصول على عسل طبيعي ١٠٠٪ وال 
نضطر الى شرائه من االسواق، حيث 

ال نعرف االصلي من املغشوش. 

جمعية نحالي كردستان تقيم مهرجان العسل الثالث في االقليم
طالب مربو النحل بإقامة سوق خاصة بهم

جانب من املهرجان

هناك انواعا مختلفة من 
العسل المغشوش التي 
تدخل الى اسواق االقليم 
وتباع على انها عسل 
طبيعي، وهو ما اضر 
بسمعة وسوق النحل في 
االقليم، مطالبا حكومة 
االقليم بوضع حد 
الستيراد هذه النوعيات 
الرديئة الى اسواق 
االقليم، في الوقت الذي 
ينتج فيه نحالو االقليم 
اجود انواع العسل الطبيع 
في المنطقة
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يعلق كثير مــن  العراقيني االمــال على قدرة  
الســيد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي للخروج 
بافــكار جديدة فــي ملف االقتصــاد من اجل 
الدفع مبزيد من احليوية والنشــاط في مفاصل 
الدولة واعادة احلياة الــى عجلة االقتصاد كي 
تدور وتخلق فرصــا جديدة متكن البالد من جتاوز 
مشــكالت اقتصادية ومالية كثيرة واســتنادا 
الى رؤى وافكار سابقة دأب السيد عبد املهدي 
على عرضهــا واشــبعها بحثا ونقاشــا في 
محافل محلية وعربيــة وعاملية فان املعطيات 
تقول ان املرحلة التي يــراس فيها عبد املهدي 
رئاســة الوزراء هي مرحلة اعادة بناء االقتصاد 
االرهابي  باخلطر  املتمثلــة  االمنية  فالتحديات 
الكبيــر الذي متثــل باحتالل عصابــات داعش 
الجزاء كبيرة من االراضــي العراقية تراجع الى 
حد كبيــر والتحديــات السياســية املتمثلة 
بالصراع الفئــوي واحلزبي وصل الى مســتوى 
االستقرار والقبول والرضا بني مكونات العملية 
السياســية فيما تشــتد في العــراق االزمة 
االقتصادية ويجري البحــث عن حلول مقنعة 
تســتطيع االحاطة بكل اجتاهــات هذا امللف 
واســتيعاب حاجات العراق لتجــاوز التحديات 
الكبيرة التــي يواجهها في مجال اخلدمات واذا 
نظرنا الى حيثيات ملــف االقتصاد في العراق 
فاننا ســنرى ترابطا واسعا بني االقتصاد احمللي 
العقوبات  اجملاورة وتشــكل  الدول  واقتصاديات 
االميركيــة التي فرضتها ادارة ترامب على ايران 
وتريد توســيعها اقليميا ودوليا فان املشــكلة 
ســتتعمق اكثر في الداخــل العراقي خاصة 
فيما يتعلق باملعامالت املالية والتجارية مع هذا 
البلد اجلار ومالم تكن للسيد عبد املهدي قدرة 
على ادارة هذا امللف بشكل يتيح للعراق العودة 
الى االقتصاد احمللي وتفعيل مجاالت االستثمار 
في الصناعات احمللية والتجارة الداخلية واعادة 
احلياة الى النشاط الزراعي الذي اهمل على مدى 
الســنوات املاضية فان مشكالت مثل البطالة 
ستتســع واالعتماد على االســتيراد اخلارجي 
ستتعاظم والقلق من انخفاض اسعار النفط 
سيبقى هاجسا دائما يسيطر على كل اخلطط 
املرســومة لتأمني حاجات العراق وسينعكس 
بالســلب على كل املوازنات العامة ومحاوالت 
تخفيض الدين العــام وتخفيف االعتماد على 
القروض الدولية ويجمع املراقبون على ان بوابة 
االقتصاد ستكون احملك الرئيسي لقدرة العراق 
على اخلروج من مرحلة الشــلل واستعادة دوره 
احليــوي في منطقة الشــرق االوســط مثلما 
ستكون االختبار احلقيقي لقدرات السيد رئيس 
الوزراء في حتويل افكاره ونظرياته التي عرضها 
في وســائل االعالم الى واقع عملي يجني منه 

الشعب العراقي املكاسب والفوائد.  

بوابة االقتصاد

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

ســجلت وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة اكثر من مليون باحث 
عن العمل من كال اجلنســني ضمن 
قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب 
املهني لغاية تشرين االول من العام 

احلالي. 
وقــال مديــر عــام دائــرة العمل 
والتدريب املهني املهندس عمار عبد 
الواحد الســوداني ان الدائرة اعدت 
استمارة الكترونية ميكن من خاللها 
للباحثني عن العمل تثبيت بياناتهم 
وادراج رغباتهم في نوع اخلدمة التي 
املتمثلة  عليها  ان يحصلــوا  ميكن 
بـ )احلصول علــى وظيفة، احلصول 
الدورات  على قرض، املشــاركة في 
التدريبيــة، ايجــاد فرصة عمل في 

القطاع اخلاص( .
واشار املدير العام الى ان توفير تلك 
اخلدمــات يعتمد على مقدار املبالغ 
املتوفرة في صندوق دعم املشــاريع 
املدرة للدخــل والدرجات الوظيفية 
وفرص العمــل املتاحــة ، وان دائرة 
العمــل والتدريب املهني ســجلت 
العمل  باحثا عن  و)602(  الفاً   )882)
و )130( الفاً و)97( باحثة عن العمل 
في بغداد واحملافظات ، وان التسجيل 
العمرية  الفئــات  جميع  يشــمل 
ومســتوى التحصيــل الدراســي 
بشــتى التخصصات ، وان من اهم 
برامج التخفيف من الفقر والقضاء 

على البطالة التــي تنفذها الوزارة 
هو اقامــة دورات تدريبية للباحثني 
عن العمل ومنح القروض امليســرة 

القامة مشاريع مدرة للدخل .
الدورات  ان  الــى  العام  املدير  ولفت 
التدريبية تشــمل مهناً تتناســب 
مع متطلبات سوق العمل العراقي 
االنخــراط  للمتدربــني  ليتســنى 
ضمــن املهــن التي تدربــوا عليها 
واخلطط  االستراتيجيات  من  كجزء 
املعــدة للتنميــة االجتماعية جتاه 

املستفيدين من خدمات الوزارة. 
على صعيد متصل بحثت مديرعام 
دائرة احلماية االجتماعية للمرأة في 
وزارة العمل الدكتورة عطور حسني 
املوسوي مع مستشارة صندوق األمم 
املتحدة للسكان ووفد من مفوضية 
حقوق االنســان خارطــة اخلدمات 
القائم على  اخلاصة مبلف العنــف 

النوع االجتماعي. 
برامج  املديرالعــام  واســتعرضت 
الــوزارة املقدمــة من خــالل دائرة 
حماية املرأة ومنها برنامج التمكني 
باإلعانــة  املتمثــل  االقتصــادي 
والرعاية  الشــهرية  االجتماعيــة 
الصحية اجملانية ومشــاريع الدخل 
الداعــم للمرأة كمــا ان التمكني 
في  دورالنساء  سيفعل  االقتصادي 
البشرية  التنمية  من  ويعزز  اجملتمع 
، واستعرضت موضوع العنف الذي 
تتعــرض له املــرأة فاقــدة املعيل، 
وموضــوع املالذ االمــن الذي قامت 
الــوزارة بافتتاحه فــي اذار املنصرم 

بالتعاون مع صنــدوق االمم املتحدة 
للســكان، مطالبة مجلس النواب 
العنف  قانــون مكافحــة  بإقــرار 

األســري من اجل استقبال النساء 
الالتي تعرضن للعنف األسري. 

هذا ومتت خالل االجتماع مناقشــة 

ومعوقــات  العمــل  مشــكالت 
الشــمول اجلديد للنســاء فاقدات 
املالية  املعيل وقلــة التخصيصات 

على الرغم مــن ازدياد اعداد االرامل 
واليتامى وانتشار حاالت الطالق في 
اجملتمع، مطالبــة بدعم الدائرة من 
خالل مخاطبة وزارة املالية من اجل 
االســتجابة ملطالب الــوزارة بزيادة 

التخصيصات املالية. 
برامج  ان  العــام  املدير  واوضحــت 
بالتنســيق  احيانا  تتــم  الدائــرة 
مع املنظمــات الدوليــة كاللجنة 
الدولية للصليب األحمر ومنظمات 
اجملال  في  الفاعلــة  املدني  مجتمع 
االنســاني ومنها توزيع املساعدات 
والدراســة  األعياد  فــي مواســم 
لليتامى  الترفيهيــة  والســفرات 
التي تتم بالتنسيق مع امانة بغداد 
وبعــض املتنزهات األخــرى وكذلك 
واملتفوقني  الناجحني  الطلبة  تكرمي 
حلثهم وتشجيعهم على االستمرار 
العلمي  املســتوى  ورفع  بالدراسة 

لهم. 
املوسوي  أخرى شــاركت  من جهة 
في اجتماع موسع حضره عدد من 
ممثلي الــوزارات والدوائــر )الصحة 
والهجــرة  والدفــاع  والداخليــة 
ودائرة  الوطنــي  واألمن  املهجريــن 
متكني املرأة( ملناقشــة اهم اسباب 
العنف ضد املــرأة وعالقة التمكني 
االقتصادي بالتمكني االجتماعية اذا 
ان التمكــني االقتصادي يحد كثيرا 
من تعــرض املرأة للعنف بأنواعه مبا 
في ذلك العنف اجلنســي، مشيرة 
الى اجــراءات الوزارة االســتثنائية 
التي قامت بها طيلة االحداث التي 

بلدنــا خالل مدة ســيطرة  مربها 
من  االرهابيــة  داعــش  عصابــات 
فتح مقــرات بديلــة للمحافظات 
التي كانــت حتت ســيطرة داعش 
والتواصل امليداني مع النازحات في 
مخيمات النزوح وقرارات الشــمول 
االيزيديات  للناجيات  االســتثنائية 
في  والنساء  واملسيحيات  والشبك 

ناحية العلم بصالح الدين. 
وكانت وزارة العمل اعلنت عن اجناز 
اكثر مــن 49 ألــف معاملة قرض 
ضمن برنامج صندوق دعم املشاريع

بغداد  للدخــل في  املدرة  الصغيرة 
واحملافظــات ، وقال مديــر عام دائرة 
املهنــدس  والقــروض  التشــغيل 
عمار عبد الواحــد ان الدائرة اجنزت 
(49024( معاملــة قرض للمدة من 
2013 لغايــة 30-9-2018، وان عدد 
املعامــالت املنجزة ضمــن برنامج 
صنــدوق دعم املشــاريع الصغيرة 
خالل شهر تشرين االول املاضي بلغ 

(2148( معاملة. 
واضــاف ان عدد املعامــالت املنجزة 
ضمــن املشــاريع التجاريــة بلــغ 
(36038( معاملــة، وعدد املعامالت 
املنجزة ضمن املشاريع اخلدمية بلغ 
(7335( معاملــة، وعــدد املعامالت 
املنجزة ضمن املشاريع الزراعية بلغ 
(1059( معاملــة، وعــدد املعامالت 
املنجزة ضمن املشــاريع الصناعية 
)4547( معاملــة، وذلك للمدة  بلغ 
2013 لغايــة 30-9-2018 في بغداد 

واحملافظات.

بحث خارطة الخدمات المعنية بملف العنف القائم على النوع االجتماعي.

أكثر من مليون عاطل في قاعدة بيانات العمل لغاية تشرين األول
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أوعز وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لنقل  العامة  الشركة  الى  لعيبي 
املسافرين والوفود بتخصيص عدد 

الطابقني  ذات  النقــل  باصات  من 
للعمل علــى نقل رواد الثقافة من 
والى شارع املتنبي  واملناطق احملاذية 
له في أيام اجلمع وذلك بالتنســيق 

مع قيادة عمليــات بغداد واجلهات 
املعنية االخرى.

وأكد املديــر العام انه مت تخصيص 
عدد مــن باصات النقــل الداخلي 

لنقل رواد شارع املتنبي من ساحة 
الرصافي  بســاحة  مــرورا  امليدان 
وجسر الشــهداء ثم شارع حيفا 
إلى جســر مجمــع مدينة الطب 

وبشكل عكسي.
 واضــاف املدير العــام أن احلافالت 
من  كبيــرة  شــريحة  ســتخدم 
املواطنني السيما رواد شارع املتنبي 

واملركز الثقافي البغدادي والقشلة 
التي  القريبــة  احليوية  واملناطــق 
تشهد إقباال كبيرا للمواطنني من 

شتى املناطق العراقية.

النقل تخصص حافالت لنقل رواد شارع المتنبي أيام الجمعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الصناعــة واملعــادن 
الدكتــور صالح عبــداهلل اجلبوري 
خالل تواجده في محافظة البصرة 
ولقائه السفير التركي لدى العراق 
والوفد املرافــق له مجاالت التعاون 

الصناعــي وفرص االســتثمار بني 
العراق وتركيا .

وأشــار الوزير خالل اللقاء الى قوة 
العالقــات التي تربط العراق وتركيا 
والتعاون املشــترك بني البلدين في 
جميع  وعلــى  القطاعات  جميــع 

واالقتصادية  السياســية  الصعد 
والتجارية ، مؤكدا أن الوزارة تتطلع 
القامــة عالقــات عمــل واتفاقات 
شراكة أو اســتثمار مع كل الدول 
اجلارة  العربيــة واألجنبية ومنهــا 
تركيــا ، داعيــا الســفير التركي 

لزيارة شركات الوزارة في محافظة 
من  االســتفادة  وكذلك  البصــرة 
لدى  املطروحة  واملشــاريع  الفرص 
فرصــة   )180( والبالغــة  الــوزارة 
اســتثمارية خالل هذا العام والتي 
تغطي شــتى الصناعــات ، مبديا 

االســتعداد لتقــدمي كل الدعــم 
األعمــال  لرجــال  والتســهيالت 
واملســتثمرين األتــراك ممن لديهم 
الوزارة  شركات  مع  بالعمل  الرغبة 
في ظل القوانني العراقية الداعمة 

لهذا اجلانب.  

من جانبــه أكد الســفير التركي 
رغبــة بالده للتعــاون ودعم العراق 
في ظل العالقــات املتينة والروابط 
بني البلدين اجلارين ، مشــيرا الى أن 
لدى الشركات التركيـة إمكانيـات 
كبيرة فــي كثير من الصناعـــات 

منهــا النســيجية والغذائية وان 
لهــذه الشــركات واملســتثمرين 
األتراك الرغبة للعمل املشترك مع 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
وإقامــة مشــاريع صناعية تخدم 

البلدين.

على هامش زيارته الى البصرة... 

وزير الصناعة والسفير التركي يبحثان التعاون المستقبلي بين البلدين

عاطلون عن العمل »ارشيف«



مجلس النواب يقلص لجانه 
الدائمة ويسمي أعضاءها 
ويبقيها من دون رئيس او 

نائب او مقرر

التعليم تفتتح قناة القبول 
المباشر على المقاعد 
الشاغرة في الجامعات

"اإلصالح واإلعمار" حتّمل "البناء" 
مسؤولية تأخير التصويت على 

الوزارات الشاغرة والتمّسك 
مبرفوضني

من جانبه، ذكر النائب علي البديري 
أن "عبد املهــدي يتعرض لضغوط 
كبيــرة من حتالف البنــاء في مترير 
بعض املرشحني للوزارات املتبقية".

واضــاف البديري فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "ابرز من تتم 
احملاولــة لتمرير اســمه هو فالح 
الفياض من اجل تســمنه منصب 

وزير الداخلية".
وزاد أن "عبــد املهــدي كان عليه 
اخلروج عبر وسائل االعالم والتحدث 
علناً عن هــذه الضغوط والتلويح 
باالســتقالة كونها خيار ميكن من 
خالله الضغط على كل من يحاول 

فرض امر معني عليه".
وأوضح البديري أن "اغلبية اعضاء 
مجلس النواب يعارضون االســماء 
الذيــن يجري التمســك بها، لكن 
هناك اصرارا على متريرهم ويعطي 
انطباعا سيئا للشارع العراقي بأن 
احلالية هدفها  االنتخابيــة  الدورة 

االصالح وتقدمي اخلدمات".
"تنجز عملية  بأن  البديري  ويتمنى 

التصويت على الوزارات الشــاغرة 
قريباً بتقدمي اسماء تالقي مقبولية 
مجلس النــواب قادرة علــى ادارة 

املهام املوكلة لها".
يشــار إلى أن مجلس النواب كان 
قد منح الثقة إلى برنامج حكومة 
عــادل عبد املهــدي مــع اغلبية 
الــوزارات فيما تبقت ثمانية وزارات 

تدار حقائبها حاليا بالوكالة.

البصرة تبدي استعدادها 
ملساعدة الكويت في مواجهة 

السيول
مؤكداً حرص احلكومة احمللية لتقدمي 
اي مساعدات الهالي املناطق التي 
تضررت جــراء الفيضانات في دولة 

الكويت الشقيقة".
ووكاالت  إعالمية  وســائل  وكانت 
وصفحــات على مواقــع التواصل 
االجتماعي أوردت ان الكويت طلبت 
العون مــن أهالي البصرة ملواجهة 
مخاطر السيول التي تعرضت لها 

بعض مناطقها.

العراق يبحث تطوير العالقات 
االقتصادية وتعزيز االستثمار مع 

اليابان وقطر

في  الياباني  للســفير  الوزير  وقال 
أننا حريصون على أن  نهاية اللقاء 
يحقق معرض بغداد الدولي بدورته 
والتميز من حيث  النجــاح   45 الـ 
واألجراءات  والتنظيم  املشــاركات 
األمنية واألهداف والغايات املرجوة.

 من جانبه أكد الســفير الياباني 
التعاون  تعزيز نطاق  ببغداد ضرورة 
والتجاري  واألستثماري  األقتصادي 
خالل املرحلة املقبلة ، مشــيراً إلى 
أن طوكيو وبغداد ترتبطان بعالقات 
أعمق  كونهــا  متميــزة  ثنائيــة 
ترجمة  باملنطقة وميكــن  عالقــة 
للتعاون  ملشــروعات  العالقة  هذه 
األقتصــادي وفــي شــتى اجملاالت 
واألستفادة من اخلبرات األقتصادية 
تتيحها  التي  الواســعة  اليابانية 

السوق العراقية .
 هذا وقــد وجه الســفير الياباني 
دعوة رسمية لوزير التجارة الدكتور 
محمــد هاشــم العانــي حلضور 
فعاليــات اليوم الوطنــي الياباني 
فعاليات  هامــش  على  يقام  الذي 
معرض بغداد الدولي بدورته الـ 45 
في ثاني أيام معرض بغداد الدولي 

الذي انطلقت يوم امس السبت .
العراق  اتفق  على صعيد متصــل 

ودولة قطر علــى تفعيل العالقات 
االقتصادية والتجارية واعادة قنوات 
االتصال في جميــع اجملاالت وعقد 
اجتماعــات اللجنــة العراقيــة - 
القطرية في الدوحة بداية شــهر 

كانون اول املقبل.
واوضح الوزير خــالل لقائه نظيره 
القطري علي ابــن احمد  الكواري 
ان العالقــات العراقيــة القطرية 
لرغبة  التقدم  ستشهد مزيدا من 
البلديــن في تطوير افــاق التعاون 
بينهمــا وايجــاد منافــذ جديدة 
لتطويرها واالرتقــاء بها من خالل 
تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني 
العراقية  اللجنة  وعقــد  الطرفني 
القطريــة اجتماعاتهــا بشــكل 

منتظم.
واوضح وزيــر التجارة بــان العراق 
مع  اعــادة عالقاته  علــى  حريص 
العمل  واعــادة  قطر  الشــقيقة 
باالتفاقيــة املشــتركة املوقعــة 
بــني البلدين وتفعيلهــا في ضوء 
املستجدات االقتصادية التي حتصل 
في العالم ودور العراق االقتصادي ، 
وشدد على رغبة العراق في تطوير 
مع  والتجارية  االقتصادية  عالقاته 
قطر وامكانية اســهام الشركات 

االستثمارية  الفرص  في  القطرية 
التي يشــهدها العراق العادة بناه 

التحتية .
من جهته عبــر الوزير القطري عن 
ســعادته لزيارة العراق وهو يشهد 
اســتقرارا واضحــا ، مؤكدا رغبة 
قطر في تفعيــل مذكرة التفاهم 
بني البلدين وتطوير مجاالت العمل 
االقتصادي واالســتثماري ، مشيرا 
الــى اهمية تشــكيل فريق عمل 
مشــترك العادة النظر في مذكرة 
بحث  علــى  والعمــل  التفاهــم 
اتفاقية التجــارة احلرة بني البلدين 
بهدف تنمية العالقات االقتصادية 
والتجاريــة وايجاد قنــوات جديدة 
امكانية  عــن  فضــال  لالتصــال 
اســهام الشــركات القطرية في 
االســتثمارات وتأهيــل املعامــل 

واملصانع العراقية.
كمــا رحب الوزير القطــري بعودة 
العراقيــة  اللجنــة  اجتماعــات 
التــي ســتنطلق في  القطريــة 
العاشر من الشــهر املقبل كونها 
تشــكل نقطة انطــالق حقيقية 
تســهم في بناء متــني للعالقات 
البلدين  بني  والتجارية  االقتصادية 
فرصــة حلل  كونهــا  عــن  فضال 

نحو  واالنطالق  العالقــة  القضايا 
مديات اوسع.

الصحة تشكل أربعة قواطع 
موزعة بالتساوي بني جانبي 

الكرخ والرصافة
، وبني ان "الوزارة اخذت بعني االعتبار 
تزايد احلاجة للنقل اآلمن للمريض 
ســيارات  بواســطة  املصــاب  او 
واالزمات  احلــوادث  في  االســعاف 
املفاجئــة  واالمــراض  والكــوارث 
خالل االعــوام االخيرة نتيجة تزايد 
العمليــات االرهابية وحوادث املرور 

في البالد".
وأوضح رشــيد ان "الــوزارة اعدت 
دليل عمل وضوابط وســياقات في 
شــعب ووحدات ومراكز االسعاف 
الفــوري في دوائــر الصحة ضمن 
بغــداد ومحافظات البــالد كافة، 
عالوة على وضــع املعايير املطلوبة 
للتقييم املستمر ملستوى خدمات 
من  تقدم  التي  الفوري  االســعاف 
قبل مالك االســعاف الفوري، مثل 
ســرعة االســتجابات للنــداءات 
والتهيــؤ  واالســتعداد  الــواردة 
الدائمني على مدار الساعة جلميع 

احلاالت".

واردف مدير قسم االسعاف الفوري 
ان اخلطة "تتضمــن ايضا االرتقاء 
بأداء العاملني في خدمة االسعاف 
الفــوري باشــراكهم فــي دورات 
وخارجها  البــالد  داخل  متقدمــة 
الكســابهم  مؤهلــني  ليكونــوا 
اخلبــرة الالزمــة بالتعامــل مــع 
إشراك  جانب  الى  الطارئة،  احلاالت 
منتســبي وزارات الدولة والهيئات 
املستقلة ومنظمات اجملتمع املدني 
وطالب املــدارس واجلامعات بدورات 

اساسية لالسعاف الفوري.

األنواء تتوقع أمطارا متوسطة 
وغزيرة تنتهي صباح االثنني

واســتعرض املديــر العــام مــع 
الوفد االكادميي مــن كلية العلوم 
الترتيبــات اخلاصــة بعقــد مؤمتر 
علمي تخصصي حول )التحذيرات 
الطقســية  للضواهــر  املبكــرة 
املتطرفة ( ، مؤكــدا ان املؤمتر يعد 
خطــوة ايجابيــة وواقعية تخدم 
الكثيــر مــن الشــرائح العلمية 
االطروحات  الــى  اضافة  بلدنا  في 
والبحوث التي ســتقدم خالل هذا 
املؤمتــر العلمي  املزمع انعقـــاده 

قريباً.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

التقارير  نينوى،  شرطة  قيادة  نفت 
التي حتدثت عن تخصيص 10 مليون 
دينار الي مواطــن يقدم معلومات 
عن الســيارات املفخخــة، مبينة 
ان اهالــي احملافظة علــى قدر عاٍل 
من املســؤولية وال يبتغون االموال 
عنــد االبالغ عن احلاالت املشــتبه 
بها، فيما قدم ناشطون موصليون 
حزما من االقتراحات ملكافحة بقايا 
اجل  االرهابي، من  داعــش  تنظيم 
احلفاظ على استقرار مدن احملافظة 

وخاصة مدينة املوصل.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت 
قرب مطعم )ابو ليلى( باجلانب االمين 
من املوصل، اسفرت عن استشهاد 
واصابع  املواطنني،  من  واصابة عدد 
االتهام تشــير لبقايا فلول تنظيم 

داعش االجرامي.
وقال قســم العالقات واالعالم في 
قيادة شــرطة نينوى، في تنويه له، 
اجلديد"،  "الصباح  مراســل  تابعه 
بأن االعالن  ان نبني للجميــع  "نود 
الــذي مت نشــره علــى صفحتنا 
بخصوص االبالغ عن مكان او وجود 
سيارة مفخخة هو عار عن الصحة 
وقــد مت اختــراق صفحتنا من قبل 
بعض ضعاف النفوس وقاموا بنشر 

هذا االعالن".
وشدد التنويه على ان قيادة شرطة 
نينوى "على يقني بأن املواطنني من 
اهالــي محافظة نينــوى األبطال، 
هم على قدر عال من املســؤولية 
القوات  مــع  متعاونــون  وأنهــم 
األمنية وليســوا بحاجة الى املال 
لكــي يقوموا باالبــالغ عن احلاالت 
املشــتبهة وعــن اماكــن تواجد 
عناصــر داعــش اجملرمــني وعليه 
تعاونكم  التنويه شاكرين  إقتضى 

معنا".
وكان بيان نســب الى قائد شرطة 
النامس،  الركن حمد  اللواء  نينوى، 
قد مت تداوله على نطاق واســع في 
الصفحات املوصليــة على مواقع 

التواصــل االجتماعــي، ورد فيــه 
"الــى جميع املواطنــني من اهالي 
محافظة نينــوى الكرام، على كل 
من تتوفر لديه اي معلومة خاصة 
عن مكان تفخيخ عجلة مفخخة 
او وجود عجلة مفخخة متروكة او 
لديه معلومة عن قيام اشــخاص 
قاموا بتفخيخ عجلة في اي مكان 
الســاخنة  اإلرقام  اإلتصال علــى 
لقيادة شــرطة نينوى وله مكافئة 
مالية قدرها مبلغ )عشــرة ماليني 
دينار عراقي( وســيتم التعامل مع 
الشــخص املتصل بســرية تامة 
شــاكرين تعاونكم معنا من اجل 
امن وسالمة مدينتنا  احلفاظ على 

العزيزة".
البيان  وبالرغم مــن نفي صحــة 
االخير رســميا، اال ان الناشــطني 

مــن  باقــة  قدمــوا  املوصليــني 
انهــا  يــرون  التــي  االقتراحــات 
ستسهم في مكافحة بقايا فلول 
االســتقرار  وتعزز  االرهابي،  داعش 
االمني في احملافظة التي لم تشهد 
هكذا خروقات منــذ اعالن حتريرها 

قبل اكثر من عام مضى.
ويرى اغلب الناشــطني انه ينبغي 
نصب كاميرات مراقبة تعود لالمن 
الوطنــي بالتقاطعات والشــوارع 
آمني بكل  العامة، ووضع كرفــان 
منطقه ســكنية، مع زرع مصادر 
اســتخبارية باالســواق العامــة، 
وتوظيف مصادر من شباب املناطق 
مع منحهم مكافآت،  الســكنية 
فضال عن نشر العشرات من سواق 
التاكســيات مــن عناصــر االمن 
واالســتخبارات، مع افتتاح مكتب 

لالمن بكل ســوق وشــارع جتاري، 
و اكشــاك تعود لالمن بالشــوارع 

الرئيسة.
مصادر  بزرع  الناشــطون  ويطالب 
امنية في املطاعــم، والكافتريات، 
ومعــارض  العقــارات،  ومكاتــب 
السيارات واالماكن الترفيهية، وزرع 
السكنية،  باالحياء  باعة متجولني 
مع تنفيذ عمليات تفتيش من دون 
اعــالن مســبق، ومضاعفة جهود 
التدقيق على السيارات واالشخاص 
الداخلني للمدينة وسبب قدومهم، 
مع ضــرورة نصب اجهزة ســونار 
مبداخــل املدينة، والتعامل بحرفية 
مــع جميــع املعلومــات االمنية 
املواطنون لالجهزة  التي يقدمهــا 
االمنيــة، مع تفعيــل دور اخملتارين 
االمني معهم في  التنسيق  وزيادة 

حتديد الغرباء في االحياء السكنية 
ومراقبتهــم بوســائل تقليديــة 
التي  االطراف  ومتابعة  والكترونية 

يتواصلون معها.
ان  اخــرون  ناشــطون  يقول  فيما 
حفــظ االمــن باملوصــل يتطلب، 
اجراءات جدية مثل  تنظيف القوات 
املتعاطفني  الفاسدين  من  االمنية 
واملبتزين،  املرتشني  او  الدواعش  مع 
و  نصــب كاميرات مراقبة من قبل 
اجلهات والدوائر احلكومية ذات جودة 
ودقة عاليــة وبالتعاون بني البلدية 
ودائرة الكهربــاء لتحديد اماكنها، 
مع اهمية تقليل العناصر واملظاهر 
املسلحة والسيطرات في الشوارع 
بصفتهم  نشــرهم  على  والعمل 
مدنيــون واســتغاللهم للعمــل 
اساليب  عدة  هناك  و  االستخباري 

لتحقيق ذلك.
اضافة الى مراقبة اهالي الدواعش 
وخصوصا من الذين كانوا معروفني 
مبناصرتهــم البنائهــم على مدى 
ســنوات طويلــة، والتأكــد مــن 
حالة اوالدهم )قتلــوا او غير ذلك( 
ومداهمــة منازلهــم باســتمرار 
وتفتيشــها  هواتفهم  وســحب 
للتأكــد مــن عــدم تعاونهم مع 
ابنائهم الفارين، مع ضرورة تفعيل 
مصادرة  الدواعش  محاسبة  قانون 
اموالهــم وعدم الســماح باعاده 
متويلهم وهم فــارون خارج املدينة 
وفي  الفاسدين،  بعض  من  بتواطؤ 
الوقت نفســه مراقبــة املناصرين 
اي  املطبلني ومنعهم من تســلم 
الدولة  مؤسســات  داخل  منصب 

العراقية.

كانت سيارة مفخخة 
قد انفجرت قرب 
مطعم )ابو ليلى( 
بالجانب االيمن من 
الموصل، اسفرت عن 
استشهاد واصابة عدد 
من المواطنين، واصابع 
االتهام تشير لبقايا 
فلول تنظيم داعش 
االجرامي

المواطنون متعاونون بنحٍو كبير مع القوات األمنية

شرطة نينوى تنفي تخصيص مكافأة 10 ماليين دينار 
لإلبالغ عن المفخخات

بغداد – اعتقال متهمني 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امس السبت اعتقال ثمانية 
بعمليــات اخلطف  املتهمني  مــن 
اآلثار  وتهريب  واخملدرات  والســرقة 
العاصمة  من  متفرقة  مناطق  في 

بغداد.
وقال املصدر إن "القوات االمنية في 
وباالشــتراك  بغداد  قيادة عمليات 
مع مفــارز من مكافحــة االجرام 
واجلرميــة املنظمــة، مــن اعتقال 
مــواد  وفــق  متهمــني  ثمانيــة 
قانونية مختلفة وبشــتى قواطع 
املسؤولية"، مضيفا انه مت "اعتقال 
4 متهمني بالســرقة إثنني منهم 
في مدينة الصدر لقيامهم بسرقة 
مبلغ )110( مليون دينار عراقي من 
أحد املواطنني، ومتهم آخر في حي 
أور ومتهمة حّتمل اجلنسية العربية 

شــرقي  الشــعب  منطقة  فــي 
بغداد".

كركوك – عملية امنية 
افاد الناطق باســم وزارة الداخلية 
امــس الســبت ان قــوة أمنيــة، 
يهددان  أثنــني  ارهابيني  اعتقلــت 
املواطنني ومساومتهم في عدد من 

مناطق احملافظة .
وقال الناطق اللواء سعد معن، انه 
استخبارية  ملعلومات  "وإســتناداً 
دقيقــة ونتيجة تعــاون املواطنني، 
اســتخبارات  مديريــة  مفــارز 
ومكافحــة ارهــاب كركوك ألقت 
القبض على متهمني اثنني يقومان 
بتهديــد املواطنني ومســوامتهم 
مببالغ مادية" ، مضيفا ان "عملية 
القبض متت بعد مطاردة االرهابيني 
العســكري  احلي  منطقــة  فــي 
مبحافظــة كركوك، وقــد اتخذت 

أصوليــاً  القانونيــة  االجــراءات 
بحقهما". 

صالح الدين – قصف جوي 
اعلن الناطق باســم مركز االعالم 
االمنــي امس الســبت ان القوات 
تدمير وكرين  االمنية متكنت مــن 
لالرهابيــني ، فيمــا اســتطاعت 
قوات التحالف مــن تدمير مصنع 
للعبوات الناسفة بضربة جوية في 

شرقي احملافظة .
العميد يحيى رسول  الناطق  وذكر 
قيادة  ان" قوة مشــتركة ضمــن 
عمليات صالح الدين وخالل عملية 
امنية في سلســلة جبال حمرين 
متكنت من تدمير وكرين لالرهابيني، 
وتفجيــر 4 جليكانــات، فضال عن 
عبوة ضــد الــدروع" ، مضيفا ان 
نفذت ضربة جوية  التحالف  قوات 
في عرب سلمان شــرقي سامراء، 

أسفرت عن تدمير مصنع للعبوات 
الناسفة". 

االنبار – ضبط عبوات 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة االنبار امس الســبت ان 
القوات االمنية متكنت من اتالف 62 
عبوة ناســفة و40 وسيلة تفجير 

في احملافظة .
وذكر املصــدر ان" فرق املعاجلة في 
قيادة عمليات شــرق االنبار متكنت 
من اتالف 12 عبوة ناســفة ضمن 
قاطع املســؤولية "، مضيفا كما 
عثــرت قوة أخــرى خــالل عملية 
تفتيش في منطقة املصاحلة على 
3 مقذوفات هاون عيار 120 ملم من 
مخلفات عصابات داعش االرهابية، 
كمــا مت اتــالف 50 عبوة ناســفة 
و40 وســيلة تفجير مــن قبل قوة 
مختصة ضمن قاطع املســؤولية 

أيضا" 

ميسان – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في قيادة شرطة 
السبت  امس  ميســان  محافظة 
بوقــوع حــادث اطالق نار وســط 
احملافظة، فيمــا اوضحت تفاصيل 

احلادث.
وقــال املصــدر ان "قــوة أمنيــة 
مشتركة من قيادة شرطة ميسان 
القت القبض على مطلقي عيارات 
نارية نتيجة مشــاجرة بني طرفني 
حدثت في منطقــة حي املعلمني 
إلى  وأدت  احملافظة،  اجلديد وســط 
إصابة احد أطراف املشــاجرة وهو 
مطلــوب للعدالة وفق املادة 430"، 
مضيفــا ان "القــوة توجهت إلى 
محل احلــادث وتطويقه ومداهمة 
منازلهــم والقــاء القبــض على 
مطلقي العيارات النارية"، مشيرة 

الى ان "عمليــات البحث والتحري 
ما زالت مستمرة".

نينوى – ضربة جوية 
االعالم  باسم مركز  املتحدث  اعلن 
االمني امس السبت، نتائج الضربة 
في  الدولــي  للتحالــف  اجلويــة 

محافظة نينوى.
وقــال املتحــدث العميــد يحيى 
رســول ان "قوة من اللــواء ٦٦ في 
بإشراف  نفذت  العشــرين  الفرقة 
من قيــادة عمليات نينوى، وبجهود 
اســتخباراتية عمليــة تفتيــش 
للبحث عــن اوكار عصابات داعش 
جبال  سلســلة  فــي  اإلرهابيــة 
انه  نينوى"، مضيفا  في  عطشانة 
"بناًء على معلومات إســتخبارية 
، فقد زودت قواتنــا األمنية طيران 
التحالــف مبعلومات عــن أهداف 
مهمة في املنطقة أعاله"، مشيرا 

الــى انه "مت توجيــه ضربات جوية 
ناجحة، أسفرت عن تدمير ٣ أوكار 
لالرهابيني وقتل ١٤ عنصرا منهم".

البصرة – اطالق نار 
افــاد مصــدر أمني في شــرطة 
الســبت،  امس  البصرة  محافظة 
يقيم في األقســام  بــأن طالبــاً 
الداخليــة ل جامعة البصرة أصيب 
جراء حدوث اطالق نار قرب اجلامعة 

بسبب نزاع عشائري.
وقال املصــدر إن "طالباً يقيم في 
األقســام الداخلية امللحقة مبوقع 
اجلامعة في منطقــة كرمة علي 
أصيــب برصاصــة طائشــة نقل 
لتلقي  املستشفى  الى  اثرها  على 
العالج"، مبيناً أن "احلادث تزامن مع 
حدوث اطالق نار كثيف قرب موقع 
اجلامعة بسبب اندالع نزاع مسلح 

بني أفراد من عشيرتني".

اعتقال ثمانية متهمين في مناطق متفرقة من بغداد * تدمير وكرين لإلرهابيين ومصنع للعبوات شرقي صالح الدين 
إتالف 62 عبوة و40 وسيلة تفجير في األنبار * تدمير ٣ أوكار لإلرهابيين بضربة جوية في نينوى
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بغداد - الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب، امس الســبت، في جلسته 
االعتياديــة الثانيــة عشــر على اعضــاء اللجان 

الدائمة في البرملان.
وكان مجلس النواب صوت علــى تقليص اللجان 

النيابية الى 22 جلنة من اصل 27.
وأوردت وكاالت انباء ومواقع إخبارية أسماء أعضاء 
اللجان من دون التعريف مبا اذا كان هذا االســم او 
ذاك رئيسا للجنة او مقررا لها، غير ان مصدرا نيابيا 
افاد امس السبت قبيل انعقاد اجللسة، بان مجلس 
النواب سيصوت على اللجان النيابية دون تسمية 

الرئيس ونوابه واملقرر.
وقال املصــدر لـ"الغد بــرس"، ان "مجلس النواب 
ســيصوت اليوم، على جميــع اللجــان النيابية 
واسماء النواب دون تســمية رئيس اللجنة ونوابه 

ومقررها".
واوضح ان "هناك خالفات بني الكتل النيابية على 
جلنتي املالية والنفط لوجود اعداد كبيرة من النواب 

تريد االنضمام اليها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمي 
افتتاح نافــذة خاصة إلدخال بيانــات الطلبة من 
خريجي الدراســة اإلعدادية للتقدمي على املقاعد 

الشاغرة املتوفرة ضمن قناة القبول املباشر.
وقال املدير العــام لدائرة الدراســات والتخطيط 
واملتابعة الدكتــور ايهاب ناجي إنه مت افتتاح نافذة 
خاصة إلدخال بيانات الطلبة املتقدمني من خريجي 
الدراسة اإلعدادية بفروعها اإلحيائي, والتطبيقي, 
واألدبي, واملهني, واإلســالمي, لغرض التقدمي على 
املقاعد الدراســية الشــاغرة املتوفرة ضمن قناة 

القبول املباشر للعام الدراسي 2018/2019.
وأضاف املدير العام أن التقدمي ســيكون عبر موقع 
البوابة االلكترونية لدائرة الدراســات والتخطيط 
واملتابعة بدءا من تاريخ 8/11/2018 وملدة خمســة  
أيام وللناجحني باالختبار حصراً في العام الدراسي 

 .2018/2019
على صعيد متصل أعلنــت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي توفر منح دراســية لنيل شهادة 
الدكتوراه في اجلامعات البريطانية للعام الدراسي 

املقبل.

مفارز ودوريات الشرطة في املوصل
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بغداد - الصباح الجديد:

واملعادن  الصناعــة  وزيــر  أعلن 
عبــداهللا  صالــح  الدكتــور 
مؤمتــر صحفي  فــي  اجلبــوري 
عقــده علــى هامــش زيارتــه 
البصرة  محافظــة  إلى  احلالية 
عــن بــدء التشــغيل األولــي 
للصناعات  العامــة  للشــركة 
اخلامس  فــي  البتروكيمياويــة 
الثاني  تشــرين  عشر من شهر 
اجلاري بعد إكمال أعمال التأهيل 
من  واســتثنائية  كبيرة  بجهود 
لثماني  توقفها  بعد  منتسبيها 
سنوات وتوزيع قطع أراضي على 

موظفيها بواقع (2910) قطع .
وبــارك الوزيــر اجلهــود احلثيثة 
واملتميزة التــي بذلت من إدارات 
في  الوزارة  شــركات  ومتتسبي 
احملافظــة ، مؤكدا بأن االنطالقة 
ستكون من البصرة باجتاه االنتاج 
الصناعــة  وزارة  وان  احلقيقــي 
واملــالك املتقدم فيها ســتكون 
داعمة ومشجعة لتقدم العمل 
ودميومــة اإلنتــاج فــي معامل 

وشركات الوزارة في احملافظة.
اإلجنازات  ابرز  الوزير  واســتعرض 
الكبيرة واملهمــة املتحققة في 
شــركات الــوزارة فــي البصرة 
منهــا شــركة ابــن ماجد من 
اجلسور  بإنشــاء  قيامهم  خالل 
احلديديــة وتشــييد االرصفــة 
وخزانــات  البحريــة  والــزوارق 
النفــط واملضخــات العائمــة 
وشــركة األســمدة اجلنوبيــة 
من خــالل اعتمادهــا على مياه 
اآلبار بعــد اجناز حفــر (42) بئرا 
بجهــود ذاتية لتزويد الشــركة 
واحلي السكني باملياه فضال عن 
اليوريا  االستمرار بتجهيز سماد 
إلى وزارة الزراعــة بواقع (1000) 
طن ســنويا والشــركة العامة 

للحديــد والصلب والتي تواصل 
أعمال التأهيل ملصنعي الدرفلة 
طن  الف   (500) بطاقة  والصلب 
سنويا والذي سيوفر فرص عمل 

كثيرة.
وأكــد الوزيــر اجلبــوري أهمية 
شــركات الوزارة فــي محافظة 
شــركات  بصفتهــا  البصــرة 
دعم  في  وحيوية  اســتراتيجية 
القطــاع الصناعــي وموازنــة 
الدولة ، كاشــفا عــن أن الوزارة 
وضعــت خطــة اســتراتيجية 
لتأهيل وإعادة تشغيل الشركات 
وحصــر  املتوقفــة  واملعامــل 

لــوزارات  احمللية  املنتجــات  بيع 
ومؤسسات الدولة.

وقــد جتــول الوزير فــي معامل 
اجلنوبيــة  األســمدة  شــركة 
وشكاوى  طلبات  إلى  واســتمع 
وأبدى  فيها  العاملــني  من  عدد 
لتجاوز  الســديدة  توجيهاتــه 
بعمــل  وللنهــوض  العقبــات 

الشركة. 
الوزير  بحث  على صعيد متصل 
مــع محافــظ البصرة أســعد 
لتنشــيط  التعاون  العيدانــي 
املعامل  وعمــل  الصناعة  واقع 

احلكومية في احملافظة.    

مناقشــة  االجتمــاع  وتنــاول 
وامللفات  املوضوعات  من  العديد 
مايتعلــق  منهــا  املشــتركة 
للبتروكيمياويات  نبراس  مبشروع 
تتمتع  التي  اإلمكانــات  وعرض 
الوزارة في احملافظة  بها شركات 
االســتفادة منها في  وإمكانية 
وخدمية  حيوية  مشاريع  تنفيذ 

داخل احملافظة.   
مؤمتر صحفي  فــي  الوزير  وأعلن 
عقده عقب االجتماع عن االتفاق 
مع احملافظ على املضي مبشــروع 
اياه  عادا  للبتروكيمياويات  نبراس 
مشــروعا اســتراتيجيا حملافظة 

فــي حتقيق  البصرة سيســهم 
مكاسب اقتصادية للبلد عموما 
واحملافظة بشــكل خاص وكذلك 
الشــركة  قيام  علــى  االتفــاق 
العامة للحديد والصلب بتجهيز 
األنبوب الناقــل للماء إلى قضاء 
شــط العرب وقيام شــركة ابن 
املالحية  الفتحة  بتنفيــذ  ماجد 
جلسر شــط العرب في العشار ، 
للتعاون  الوزارة  اســتعداد  مبديا 
والتنسيق والتواصل مع احملافظة 
واملشــاريع  الشــركات  لدعــم 
الواقــع  لتطويــر  الصناعيــة 

الصناعي واخلدمي في احملافظة. 

مــن جانبــه أكــد العيداني أن 
احملافظــة عازمــة علــى تنفيذ 
للبتروكيمياويات  نبراس  مشروع 
العاملة  األيدي  تشغيل  شريطة 
من احملافظة حصرا للقضاء على 
البطالــة كونه ســيوفر بحدود 
(40) الــف فرصة عمــل ، معلنا 
اتفــاق احملافظــة للتعاقــد مع 
شــركات الوزارة لتنفيذ مشاريع 
والفتحة  الناقــل  األنبوب  جتهيز 
املالحية ، عادا زيارة وزير الصناعة 
إلى محافظــة البصرة بادرة خير 
في  الصناعي  النشــاط  لتطوير 

احملافظة. 

التشغيل األولي لشركة البتروكيمياويات
 منتصف الشهر الجاري 

وزير الصناعة يعلن من محافظة البصرة 

ستكون االنطالقة من 
البصرة باتجاه اإلنتاج 
الحقيقي وأن وزارة 

الصناعة والمالك 
المتقدم فيها ستكون 
داعمة ومشجعة لتقدم 
العمل وديمومة اإلنتاج 

في معامل وشركات 
الوزارة في المحافظة 

إعادة تشغيل شركة البتروكيمياويات في البصرة

افتتاح مركز وصفوف 
جديدة لمحو األمية 

في المثنى

منح العراق زماالت 
دراسية خاصة لإلرصاد 

الجوي في الصين وروسيا

وزير العمل يؤكد 
دعمه للمعوقين في 

نيل جميع حقوقهم

المثنى - الصباح الجديد:
ً جديدا حملو األمية  افتتحت وزارة التربية مركزا
في محافظة املثنى يســتوعب 61 دارســة 
ضمن املشــروع الوطني الذي اطلقتهُ «نحن 
نقرأ» ، إضافة الى صفوف ملحقة باملشــروع 

ذاته .
وبني املكتــب اإلعالمي للوزارة ان تربية املثنى 
افتتحت مركز رقية بنت احلسني النسوي في 
ابو جويالنه الذي يضم 61 دارســة ، مضيفاً 
على ذلك افتتاح شعبة ملحقة مبركز االمام 
الرضــا(ع) حملو األميــه في قضاء الســماوة 
مبنطقة القشــلة ، هذا وأثنــت الوزارة على 
اجلهود املبذولة من قبل ادارة املراكز واملعلمني 
القاضي  واملعلمات علــى جناح مشــروعها 
بتخليص البالد من ظاهرة األمية املنتشــرة 

في اغلب محافظات البالد . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت الهيئة العامة لالنــواء اجلوية والرصد 
الزلزالي منــح العراق زماالت دراســية خاصة 

لالرصاد اجلوية في الصني وروسيا.
واوضــح مديــر  عام الشــركة علــي صاحب 
البهادلي ان ثائر حســني محمد الغراوي املمثل 
الدائم للعراق لدى املنظمــة العاملية لالرصاد 
اجلويــة توجه الى سويســرا للقاء مبســؤولي 
املنظمة والتقى نائــب االمني العام للمنظمة 
وجميع مســؤوليها ، وتابع لقد استطعنا من 
خالل هذه الزيــارة اطالق ٧٠ ألف دوالر للتدريب 
كانت مجمــدة في املنظمــة العاملية بعد ان 
اتفقنا على تغيير وجهة التدريب من مصر الى 

تركيا». 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزيــر العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
باســم عبد الزمان دعمه وتضامنه مع املعوقني 
من اجل نيلهم حقوقهم كافة املنصوص عليها 
في القوانني والتشــريعات املقرة، مشــيرا خالل 
ً يضم رئيس جتمــع املعوقني في  اســتقباله وفدا
العراق موفق اخلفاجي وعــددا من اعضاء هيئته 
الى اهمية التعاون املشترك بني الوزارة واملنظمات 
الفاعلة والناشــطة في اجملال االنساني الداعمة 
لشريحة املعوقني في العراق من اجل الوصول الى 

نيل املعوقني كامل احلقوق. 
واســتمع الوزير إلى شــرح مفصل قدمه رئيس 
التجمع عن واقع املعوقني في العراق واالحتياجات 
الواجب توفرها لهم فضالً عن النشــاطات التي 
قام بها التجمع داخل العــراق وخارجه للتعريف 
باالتفاقيــات والقوانني الدوليــة الضامنة حلقوق 

املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة. 
وابدى الوزير تضامنه معهم واســتعداده الكامل 
ملساندتهم في أخذ واستحصال حقوهم كاملة 
وخاصــة بعد تنفيذ قانــون رعايــة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة رقــم 38 لســنة 2013، 
املشروعة  توفير متطلباتهم  مؤكدا حرصه على 
واهتمامه باالســتماع الفكارهــم ومقترحاتهم 
التي من شأنها االرتقاء بواقع املعوقني في العراق 

من أجل حتقيق حياة حرة كرمية لتلك الشريحة. 
ر رئيس (جتمع املعوقني في العراق) موفق  هــذا وعبّ
اخلفاجــي عن امتنانــه واعضاء التجمــع للقاء 
الوزير آملني اســتمرار التعاون املشترك كي يأخذ 
ً حيوياً  املعوقون دورهم في اجملتمع بوصفهم جزءا

ومهماً فيه. 

بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزيــر التجارة الدكتور محمد 
هاشم العاني مع السفير الكندي 
القضايا  غيبــار  بول  العــراق  لدى 
الثنائية  العالقات  املتعلقة بتطوير 
البلدين في اجملاالت االقتصادية  بني 

واالستثمارية والتجارية.
العراق  العاني حاجــة  أكــد  فيما 
لالستثمار  كندية  شركات  لدخول 
واســهامها في املناقصــات التي 
التجارة لتوريد احلنطة  وزارة  جتريها 
حلساب مفردات البطاقة التموينية 
، والعمل على اعادة العمل مبذكرة 
التفاهــم لزيــادة حجــم التعاون 
التجــاري وحل القضايــا العالقة 

للشركات الكندية .
وأضاف الوزير انه بحث ايضا العديد 
مــن القضايــا املتعلقــة بتطوير 
العالقات الثنائيــة بني البلدين في 
واالســتثمارية  االقتصادية  اجملاالت 
ذات  املواضيع  عن  فضال  والتجارية، 
الى  ، اضافة  التفاهــم املشــتركً 

توريد القمح الكندي للعراق لتأمني 
 ، متطلبــات البطاقــة التموينية 
داعيــا اجلانب الكندي إلى املزيد من 
التعــاون في مجــال توريد القمح 
إلى العراق لســد احلاجة في ضوء 
اولوياتنا لتوفيــر مفردات البطاقة 
التموينية وحتسني نوعياتها وتنفيذ 

البرنامج احلكومي .
من جانبه كشف السفير الكندي 
بــول غيبارد عــن رغبة بــالده في 
تطويــر وتعزيز العالقــات الثنائية 
وتطريــر افــاق التعاون فــي اجملال 
مايتعلق  فــي  ســيما  التجــاري، 
باستيراد القمح واسهام الشركات 
الكنديــة في الدخول بشــراكات 
القطاع  ومشاريع اســتثمارية مع 
، الفتا  العراق  العراقي داخل  اخلاص 
إلى وجود شــركات كندية تشارك 
في املناقصات التــي جتريها الوزارة 
وتقــدم عروضها  احلنطة  لشــراء 
لتوريد القمح الكندي للعراق، على 
وفق املعايير اخلاصة بتجهيز القمح 

والنوعيات املطلوبة من العراق.   
علــى صعيد متصــل اعلنت وزارة 

التجارة عن قيــام دائرة التخطيط 
واملتابعة بالغــاء 99 وكالة غذائية 
مخالفتهــم  بســبب  وطحــني 
التعليمــات والضوابط وذلك خالل 

شهر اب املاضي .
وقــال مدير عــام الدائــرة ابتهال 
صابط ان الدائرة وخالل ذات الشهر 
قامت مبنــح( 3) وكاالت تدوير و(82) 
وكالــة ودمــج (3) وكاالت فضــال 
عن اســتحداث 21 وكالــة واعادة 

وكالتني.
وعلى ذات الســياق اشار البيان الى 
(19156) طفــال حديث  تســجيل 
الوالدة وتســجيل جديد لـ(44078) 
و(163) من  96228) فردا  فردا ونقل( 
القادمني الى فروع التموين ، اضافة 
(14685) معاملة شــطر  اجناز  الى 
فــي البطاقة التموينية وشــطب 
(48406) افراد واطفال من البطاقة 
التموينية  بســبب الوفاة والسفر 

واسباب اخرى .
ولفــت املدير العام الــى ان الدائرة 
شددت على الدوائر احلكومية وغير 
احلكوميــة ذات العالقة واملواطنني 

كافة بضرورة االبالغ عن املسافرين 
واملتوفني ليتسنى للدائرة شطبهم 
حســب  التموينية  البطاقــة  من 
املعمول  والتعليمــات  الضوابــط 
بها وذلك حفاظــا على املال العام 
ولتجنــب التالعب الذي قد يحصل 

بهذا اخلصوص .
العام  املدير  اخر اوضــح  من جانب 
ان ادارة دائــرة التخطيط واملتابعة 
عقدت اجتماع عاجل الدارات اقسام 
النقل في شــركات الوزارة من اجل 
باستنفار  الدائرة  مناقشــة خطة 
ملناقلة حمولة  االســطول  طاقات 
الباخرة احململة باحلنطة االسترالية 
مبينــاء ام قصــر والبالغة كميتها 
(51) الــف طن وذلك بغية ايصالها 
الــى محافظــات البالد وحســب 
اخلطة التســويقية املعدة من قبل 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
فضال عــن توجيه النقــل املركزي 
لتنظيـــم  امليدانـــي  بالتواجــد 
مـن حمـوالت  الشاحنـات  حتميـل 
البواخـــر الواصلـة الـــى املوانـئ 

اجلنوبيـة.

تقرير

العراق يدعو الى إسهام الشركات الكندية لتوريد الحنطة لحساب التموينية 
إلغاء 99 وكالة غذائية وطحين لمخالفتها التعليمات والضوابط

بغداد - جاسم الطائي:
أعلنــت دائرة األعمار الهندســي 
األعمار  وزارة  تشــكيالت  إحــدى 
واإلســكان والبلديــات العامــة، 
الهندســي  تكليفها بأالشــراف 
ملشــروع اجملمع السكني لشركة 

تسويق النفط ( سومو ).
وقالــت مديــر عام دائــرة األعمار 
الهندسي وكالة املهندسة أحالم 
ســعيد جــواد ان الدائــرة وقعت 
عقدا بقيمة 9 ماليني و(600) الف 
تسويق  شــركة  مع  شهريا  دينار 
النفط ( سومو ) من اجل اإلشراف 
الهندســي على مشــروع اجملمع 
الســكني التابــع للشــركة في 
محافظــة بغداد .مبينــة ان هذا 
جزء  في حل  املشروع سيســهم 
من أزمة السكن التي تعاني منها 

البالد.
وأضافت مدير عام الدائرة ان كلفة 
املشــروع تبلغ أكثر من (52) مليار 
دينار وينفذ على مساحة (64) الف 

متر مربع ومبدة أجناز (36) شــهرا ، 
مشيرة الى أن املشروع يقع باجلوار 
من نصب الشــهيد في محافظة 
، الفتة ان املشــروع يتكون  بغداد 
من (31) بنايــة عمودية ذات اربعة 
 (453) وبواقــع  طوابق  وخمســة 

شــقة تتراوح مســاحاتها ما بني 
, 150م2, 175م2, 200م2  (125 م2 
) وان البنايــات صممــت بأربعــة 
أنواع ، بناية نوع (A) 6 عمارات من 
اربعــة طوابق كل طابــق يحتوي 
على شــقتني ومبســاحة 200م2 

 B)) نوع  .وبناية  الواحدة  للشــقة 
10 عمــارات من خمســة طوابق 
كل طابق يحتوي على ثالث شقق 
ومبساحة 175م2 للشقة الواحدة. 
وبنايــة نــوع (C) 9 عمــارات من 
خمســة طوابق كل طابق يحتوي 
150م2  على ثالث شقق ومبساحة 
 D)) للشــقة الواحدة ، وبناية نوع
6 عمارات من خمســة طوابق كل 
شــقق  أربع  على  يحتــوي  طابق 
الواحدة  125م2 للشقة  ومبساحة 
، كما يحتوي املشروع على قاعتني 
ومحال للتســوق وساحة لوقوف 

السيارات وملجأين. 
وأكدت مدير عام الدائرة ان الدائرة 
لديها العديد من العقود مع دوائر 
الدولة والقطاع اخلاص باالشــراف 
الهندسي على شتى املشاريع في 
بغداد واحملافظات ، فضال عن سعي 
الدائرة حاليا باحلصول على عقود 
جديدة مــن خالل صنــدوق أعادة 

أعمار املناطق احملررة .

دائرة اإلعمار الهندسي تشرف على 
بغداد - الصباح الجديد:مشروع المجّمع السكني لشركة سومو

عقــدت وزارة التربيــة اجتماعا مع 
اليونسكو ملناقشة اخلطة  منظمة 
الثانيــة  للمرحلــة  التشــغيلية 
ملشــروع ( علــم طفال ) فــي ديوان 
الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون 
االدارية ابراهيم حسن عبد ولي الذي 
بني في كلمته ان ميزانية املشــروع 
اميركيا  دوالرا   (13,430,361) تبلــغ 
6 محافظات عراقية  ، ويســتهدف 
، مضيفــاً ان املرحلــة الثانيــة من 
مشروع علم طفالً تستهدف فئتني 
من االطفال الفئــة االولى من عمر 
6-9 ســنوات وسيلتحقون باملدارس 
التعليم  سياقات  حسب  االبتدائية 
النظامي ، اما الفئــة الثانية فهي 
من عمر 10-15 ســنة وسيشملون 
، وهذا  املســرع  التعليم  ببرنامــج 
نينوى  املشروع يشــمل محافظات 
وصالح الدين وبابل وذي قار والرصافة 

الثالثة والكرخ الثالثة .
من جانبه بني املدير العام للعالقات 
كرمي  الدكتور  الــوزارة  في  الثقافية 
الوائلــي ان اهــداف املشــروع هي 

امللتحقني  االطفال غير  خفض عدد 
باملــدارس وإعادتهــم الــى نظــام 
التعليم الرسمي في العراق ، وتوفير 
اماكن تعلم امنة وصديقة للطفل 
، وتســجيل (150) الــف طفل غير 
ضمنهم  (مــن  باملدرســة  ملتحق 
النازحــني في الداخل ) ، وتعزيز قدرة 
الوظيفي  القــرار  اصحــاب  جميع 

لضمان جودة اخملرجات .
وأضــاف املديــر العــام ان التزامات 
العــراق فــي املشــروع هــو حتديد 
مواقــع املدارس التي يتــم تأهيلها 
في ســتة محافظات ، ودفع مرتبات 
املدرسني وأثاث املدارس وتوفير كتب 
مدرسية (اسهامات عينية ) ، وتزويد 
بتقريــر مالي مفصل  اليونســكو 
بدفع رواتب املدرسني واألثاث والكتب 
املدرسية كل ستة اشهر ، وترشيح 
املعلمني واملوظفني التربويني وأعضاء 
البرامج  االبــاء حلضــور  مجالــس 
التدريبية ، واملراقبة واإلشــراف على 
التحاق الطلبة والبرامج التدريبية ، 
ومراقبة نشاطات املشروع من خالل 

اللجنة التوجيهية للمشروع .

التربية تناقش واليونسكو يبحثان 
المرحلة الثانية لمشروع علم طفًال

بهدف معالجة أزمة السكن 
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متابعة ـ الصباح الجديد :
احلوثية  امليليشيات  اليمني،  اجليش  فاجأ 
بإطالق عملية عسكرية واسعة النطاق 
لتحريــر ما تبقــى من مدينــة احلديدة، 
وتتجه صوب اجلهتني الشمالية والغربية 

من املدينة الساحلية. 
وتزامن ذلــك، مع اســتمرار املعارك في 
جبهــة صعدة، شــمال غربــي صنعاء، 
االنقالبيني، ومقتل عشرات  حيث معقل 
االنقالبيــني مبواجهــات فــي محافظة 

الضالع.
الثاني  »اللــواء  عمليــات  رئيــس  وأكد 
عمالقــة«، العقيد أحمــد اجلحيلي، أن 
قوات اجليش الوطني مســنودة بتحالف 
دعــم الشــرعية، أطلقت، امــس االول 
اجلمعة عملية عسكرية جديدة واسعة 
النطــاق لتحرير مــا تبقى مــن مدينة 
احلديدة من ميليشــيا احلوثي االنقالبية، 
طبقــاً ملــا أورده موقع اجليــش الوطني، 
الذي نقــل عن العقيــد اجلحيلي قوله: 
إن »العملية العســكرية بدأت وتقدمت 
باجتاه شمال وغرب  الوطني  قوات اجليش 
مدينة احلديدة ومن كل احملاور وبإسناد من 
قبل حتالف دعم الشرعية«، وأن »العملية 
العســكرية كانت مباغتة ولم تتوقعها 

امليليشيات«.
وأشــار إلى أن امليليشــيات احلوثية في 
احلديــدة تعاني من ضعف شــديد، ولم 
يتبَق معها إال األسلحة الثقيلة والعبوات 

األرضية فقط، مؤكداً  واأللغام  الناسفة 
مفاجئات  حتمــل  املقبلة  الســاعات  أن 
غير مسبوقة،  وإجنازات عسكرية  كبيرة، 

وأن حترير مدينة احلديدة بات قريباً جداً.
وفي تصريح لـ«الشــرق األوســط« أفاد 
مصدر عسكري بأن قوات اجليش الوطني 
تقدمــت في عــدد مــن أحيــاء مدينة 
احلديدة وســط فرار ميليشــيات احلوثي 
االنقالبية إلى وســط املدينة بني األحياء 
دروعا بشرية  األهالي  واتخاذ  الســكنية 
لهــا، إضافة إلى اتخاذ منــازل املواطنني 
ثكنــات عســكرية، مع قصفهــا عدداً 
من األحيــاء الســكنية بقذائف الهاون 
والصواريخ من مواقع متركزها باجتاه شارع 
اخلمســني ومطاحن البحر األحمر وغرب 
مطــار احلديدة. وأضاف: إن االشــتباكات 
اشــتدت حدتها منذ فجــر اجلمعة في 
جبهات عدة باحلديدة، أشدها في املدخل 
مبنى سيتي  وخلف  للمدينة  الشــرقي 
ماكس التجاري ومحيط معسكر لقتال، 
بالتزامــن مع املعارك األخرى في شــارع 
اخلمســني وشــمال املدينة باجتاه جنوب 
غربــي املطار في محيط جامعة احلديدة، 

وكذا مدينة الصالح.
ودمــرت مقاتالت حتالف دعم الشــرعية 
أكبــر مركز عمليات مليليشــيات احلوثي 
االنقالبية حتــت األرض في مطار احلديدة، 
طبقــاً ملا أكــده بيان مقتضــب أللوية 
العمالقة، نشــره مركــز اإلعالمي، الذي 

أوضــح أن قوات ألويــة العمالقة قامت 
واأللغام  الناســفة  العبــوات  بتفكيك 
التي زرعتها ميليشــيات احلوثي في عدد 
مــن املواقع التــي كانت تتواجــد فيها 
ميليشــيات احلوثي مبدينة احلديدة، وأنه 
مت تفكيك العبوات الناسفة واأللغام من 
قبل ألوية العمالقة بعد احلصول عليها 
في الطرقات الرئيســة في احلديدة، ودوار 
املطار والتي زرعتها ميليشــيات احلوثي 
بأشــكال متنوعة ومبجسمات قريبة من 

الصخــور والرمال حتى يخــدع بها املار، 
ويصعب احلصول عليها.

وذكرت، أن ميليشــيات احلوثي تقوم بزرع 
العبوات الناسفة واأللغام في كل املواقع 
التي تســيطر عليها، وتقوم بزرع األلغام 
في املتارس واملواقع التي تسيطر عليها؛ 
ألنهــا تعلم أنها غير قــادرة على الدفاع 
عليهــا وبأن ال بقــاء لها.وقالــت ألوية 
العمالقة إنها حصلت على غنائم حربية 
متنوعــة تابعة مليليشــيات احلوثي في 

مدينة احلديدة بعد أن تركتها ميليشيات 
احلوثــي خلفهــا، متنوعة بني أســلحة 
إربيجي مع ذخائرها، وأســلحة كاتوشا، 
وذخائــر أســلحة متوســطة وخفيفة، 
وســياكل ناريــة كانــت تســتخدمها 

امليليشيات للتنقل.
وقتــل 47 انقالبيــاً وســقط عــدد من 
احلوثي  ميليشــيات  في صفوف  اجلرحى 
االنقالبية في معارك مع اجليش الوطني 
مبديرية دمت، شمال الضالع، جنوبا. وقال 

مصدر ميداني، نقل عنه املوقع الرسمي 
للجيش الوطني »ســبتبمر.نت«: إن »47 
االنقالبية  احلوثي  ميليشيات  عناصر  من 
لقت مصرعها، اجلمعة، في مواجهات مع 
قوات اجليش الوطني في منطقة احلقب 
جنوبي مديرية دمت شــمالي محافظة 
اندلعت  »املواجهات  أن  وأوضح  الضالع«، 
، امــس االول اجلمعــة  ، عقــب محاولة 
نحو  التسلل  امليليشــيات  من  مجاميع 

مواقع في منطقة احلقب«.
وأوضح، أن قوات اجليــش رصدت حتركات 
عليها  وشــّنت  االنقالبية  امليليشــيات 
هجوماً، وأجبرتها علــى التراجع والفرار، 
بعــد أن تكبدت 47 قتيــالً في صفوفها 
وجرح آخرين. وأكد قائد محور إب، العميد 
الركن أحمد البحش جاهزية قوات اجليش 
الوطني ملواصلة عمليــات التحرير وفقاً 
خلطــط وتعليمات صارمــة حريصة كل 
احلرص على عدم إحلاق أي أضرار باملواطنني 
االلتفاف  وممتلكاتهم، مشــيداً مبستوى 
الشعبي خلف قوات اجليش الوطني في 

مختلف املناطق.
وقــال: إن »العملية العســكرية التي مت 
إطالقهــا مبحافظة الضالــع تهدف إلى 
انتصارات ميدانية استراتيجية تصل إلى 
أبعد من حترير احلقــب ودمت، وإن القوات 
والتهامي،  ناصــة،  قلعة  مواقــع  حررت 
وبيت  وخــارم،  والســطاح،  والعرفــاف، 
فيما  احلقب،  واحلقب وحصــون  اليزيدي، 

يرابط أبطال اجليش حالياً في السلســة 
اجلبليــة الغربية ملدينة دمــت، طبقاً ملا 

أوردته وكالة »سبأ« لألنباء.
وفــي صعــدة، وفــي إطــار العمليــة 
العســكرية »قطع رأس األفعى« مبعقل 
عســكرية:  مصادر  قالت  امليليشــيات، 
إن قــوات اجليش الوطنــي تفرض حصاراً 
خانقاً علــى االنقالبيني في منطقة مران 
وعقبة شــدى مبديريــة رازح، وأن عملية 
االلتفــاف كانت مبســافة 15 كيلومتراً 
من عقبــة مــران وحتى عقبة شــدى 
برازح ســقطت فيها الكثيــر من القرى 
قائد  وقال  االســتراتيجية.  واملرتفعــات 
محور صعــدة العميد عبيــد االثلة: إن 
قــوات اجليش الوطنــي، تواصل تقدمها 
امليداني في مختلــف جبهات محافظة 
صعدة، إطار احلملة العسكرية الواسعة 
التي انطلقت منذ مطلع األسبوع احلالي، 
وحققت باســناد من قــوات حتالف دعم 
انتصــارات ميدانية مهمة،  الشــرعية، 

طبقاً ملا نقل عنه موقع اجليش.
وأكــد أن قــوات اجليــش »ماضيــة في 
اســتكمال معركة حترير مــا تبقى من 
مناطق احملافظة إلجناز الهدف الرئيســي 
املتمثــل في قطــع رأس أفعــى التمرد، 
وبخاصــة في معقلها األول مبــران«، وأن 
وعد الرئيس هادي »برفع علم اجلمهورية 
القريب  على جبال مران ســيتحقق في 

العاجل«.

الصباح الجديد - وكاالت:
11 قتيالً في األردن وواحد في الكويت، 
أضــراراً  فشــهدت  الســعودية  أما 
جســيمة وغرق بيوت وشــوارع؛ وكل 
ذلك بسبب ســيول عارمة تشهدها 
بعــض دول املنطقة، فــي حني يؤكد 
األجواء  استمرار  اجلوية  األرصاد  خبراء 
املســتقرة، محّذرين من حصول  غير 

فيضانات وسيول تهدد حياة البشر.
أمطار  جراء  من  والفيضانات  السيول 
غزيرة تســّببت بتسجيل حاالت وفاة 
وخســائر كبيرة باملمتلــكات العامة 
املنطقــة، خاصة  دول  فــي  واخلاصة 

األردن والكويت.
حتــى اآلن أكبر اخلســائر وقعت في 
األردن؛ حيث لقي 11 شخصاً حتفهم 
خــالل أقل من 24 ســاعة، وذلك بعد 
نحو أســبوعني على وفاة 21 مواطناً 
فــي منطقة  عارمة  نتيجة ســيول 

البحر امليت.
تفسير علمي

وفي تفسير هذه الظاهرة قال الناطق 
اإلعالمــي ملديرية األرصــاد اجلوية في 
األردن، رائد آل خطــاب، إن حاالت عدم 
االســتقرار اجلــوي في البــالد حتدث 
باســتمرار في فترة االعتدال اخلريفي، 
التــي تبدأ من 23 ســبتمبر حتى 22 

ديسمبر.
وأشــار آل خطاب فــي حديث متلفز 
عبــر قناة »رؤيا« األردنيــة إلى أن عدم 
االســتقرار هذا ناجت عن »نشــاط في 
يُعتبر  وهو  األحمــر،  البحر  منخفض 

منخفضاً حرارياً«.
رافــق هــذا  وأوضــح: »فــي حــال 
املنخفض في الطبقــات العليا هواء 
بارد فسيتشــكل ما يســّمى بعدم 
التي  احمللية،  والغيوم  اجلوي  االستقرار 
تتسّبب بحصول أمطار غزيرة بفترات 
إلى تشــّكل  تــؤّدي  زمنيــة قصيرة 

السيول«.

وتابــع الناطق اإلعالمــي أن اخلطورة 
تكمن »في التشّكل املفاجئ للغيوم، 
وهي تتكّون ســريعاً بشكل مفاجئ، 
مثلما حدث في فاجعة البحر امليت«، 
محذراً من أن »اجلــو فوق األردن ما زال 
مضطرباً، خاصة في املناطق الشرقية 

للمملكة«.
وفي الكويت، تســّببت السيول بوفاة 
شخص، في ســاعة متأخرة من ليل 
أمس، وهو ما دفع وزير األشغال العامة، 

حسام الرومي، إلى تقدمي استقالته.
السيول التي شــهدتها الكويت أّدت 
إلى غرق الطرق الرئيســية وإغالقها، 
املنازل،  وداهمــت  املركبــات  وجرفت 
وســط اســتنفار حكومي أسفر عن 
تشــكيل جلان حتقيــق للوقوف على 
أســباب األزمة، وإعالن حالة الطوارئ 

في عدد من املناطق.
خبير األرصاد عيســى رمضــان، أّكد 
اســتمرار األمطار الغزيــرة في البالد، 
مبينــاً أن األمطــار التــي تســّببت 
بفيضانات كبيرة في البالد، تســتمّر 
اليوم الســبت، في حني ســتقّل في 

الصباح، وستكون غزيرة في املساء.
وأضــاف رمضان أن األمطار تســتمر 
بالهطــول حتــى يــوم غــٍد األحد، 
وستكون بني معتدلة وغزيرة، مبّيناً أن 
حتّسن الطقس يبدأ من االثنني املقبل، 
حسب تصريحات لصحيفة »الوطن« 

الكويتية.
إدارة  التنبؤات اجلوية في  وأكد مراقب 
األرصاد اجلويــة الكويتية، عبد العزيز 
القــراوي، أمس اجلمعــة، أن »طقس 
البــالد حتــت تأثير امتــداد منخفض 

السودان املوسمي«.
وأوضح أنه »محّمل بكميات كبيرة من 
بخار املاء، ويأتــي تزامناً مع منخفض 
جوي في طبقات اجلو العليا مع وجود 
تيار هوائي نّفاث، ما يــؤدي إلى تكاثر 

للسحب املنخفضة واملتوسطة«.

في  اجلوية  التنبــؤات  مراقــب  وتوقع 
إدارة األرصــاد اجلويــة الكويتية، عبد 
العزيز القراوي، في تصريح ســابق، أن 
اليوم  بنهاية  الســحب  تزداد كميات 
)10 نوفمبر(. وقال: »ستزيد  الســبت 
معها فرص هطول األمطار التي تكون 
غزيرة على بعض املناطق حتى األحد، 
ويرافقها نشــاط في الرياح اجلنوبية 
الشــرقية التي تزيد سرعتها عن 60 

كيلومتراً في الساعة«.
أمــا في الســعودية، فقد شــهدت 
العاصمة الرياض ســيوالً جارفة أّدت 
إلى غرق بعض الشــوارع الرئيســية 
وإغالقهــا، حســبما أّكــدت مديرية 

الدفاع املدني.
وقالــت املديرية فــي بيان لهــا إنها 

تلّقت عدداً من البالغات حول احتجاز 
مركبــات فــي جتّمعات ميــاه مبواقع 

متفّرقة، وذلك جراء األمطار الغزيرة.
وأشــارت إلى أنه مت إنقاذ 93 شخصاً، 
فــي حني بلغ عدد املركبــات املتضّررة 
ل أي إصابات أو  71 مركبة، ولم تســجَّ

وفيات.
توّفي شخص، في ساعة متأخرة من 
ليل أمــس اجلمعة، نتيجة الســيول 
التي تشــهدها الكويت، وهو ما دفع 
وزير األشــغال العامة، حسام الرومي، 

إلى تقدمي استقالته.
وقال وكيــل وزارة الصحة، مصطفى 
جثة  »إن  »القبــس«:  لصحيفة  رضا، 
وصلــت إلــى مستشــفى العــدان 
لشــخص مجهول الهوية توّفي جراء 

السيول«.
أن  العامــة لإلطفاء  اإلدارة  وأوضحت 
دي  »أحمد الفضلي من فئة غير محدَّ
اجلنســية، هو حالــة الوفــاة األولى 

نتيجة األمطار«، حسب املصدر ذاته.
وفــي هذا اإلطار، أكــد رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي، الشــيخ جابر املبارك 
الصباح، »ضــرورة تقصي أوجه اخللل 
أو التقصيــر أو التهاون، ومحاســبة 

املسؤولني عنها«.
الكويت،  العديد من مناطق  وشــهد 
أمس، أمطاراً غزيرة حتّولت إلى سيول 
جرفت املركبات وداهمت املنازل، وسط 

استنفار حكومي.
وعلــى أثر ذلك قــّدم وزير األشــغال 
العامة في البالد استقالته، معرباً عن 

أسفه إزاء األضرار الكبيرة التي حلقت 
مبمتلكات املواطنني بسبب األمطار. 

وأضاف: »اجلميع يعرف أني مســتجّد 
في عملي بوزارة األشغال العامة، وقد 
حرصت على بــذل قصارى جهدي من 

أجل القيام مبهام مسؤولياتي«.
وتابع: »أعلن حتّمل مسؤوليتي األدبية 
األمطار،  البالد بســبب  ا شهدته  عمَّ
باســتقالتي«،  تقّدمت  عليــه  وبناء 

مضيفاً: »أعتذر للجميع«.
األوقاف  وزارة  ذاته أصدرت  وفي الشأن 
والشؤون اإلسالمية الكويتية تعميماً 
ألئّمة املســاجد في البــالد بالقنوت 

والتضّرع في الصلوات.
والعاصفــة املطيــرة التي شــهدها 
الكويت هي الثانية خالل أســبوع؛ إذ 
هطلت أمطــار غزيرة، الثالثاء املاضي، 
ما أّدى إلــى تعطيل العمل في بعض 

املصالح.
وتوّقع مراقب التنّبؤات اجلوية في إدارة 
األرصاد اجلويــة الكويتية، عبد العزيز 
الســحب  تزداد كميات  أن  القــراوي، 
بنهايــة اليوم الســبت، وتزيد معها 
فرص هطول األمطار التي تكون غزيرة 
على بعــض املناطق، وتســتمر حتى 
صباح األحد، يرافقها نشاط في الرياح 
التي تزيد سرعتها  اجلنوبية الشرقية 

عن 60 كيلومتراً في الساعة.
وفي وقت الحق أعلنت وزارة الداخلية 
 3 اإلسرائيلية امس الســبت، فقدان 
سياح إســرائيليني في السيول التي 

شهدتها اململكة األردنية.
وأشــارت الــوزارة إلــى أنهــا أبلغت 
القنصل اإلسرائيلي في عّمان بفقدان 
االتصال بالســياح الثالثة، الفتة إلى 
أنه يجري اتصاالته مع اجلهات األردنّية 

اخملتّصة.
ووفقا لوســائل إعالم إسرائيلية فقد 
آخر مّرة في  الثالثة  الســياح  شوهد 
أمس  التاريخيــة  البتــراء  منطقــة 

اجلمعة.
الدفاع املدنــي األردني قد أعلن  وكان 
امس الســبت ارتفاع حصيلة ضحايا 
اجتاحت عدة مناطق  التي  الســيول 
في اململكة إلى 11 شخصا، الفتا إلى 

أن البحث جار عن عشرات املفقودين.
ما هي السيول؟

حتدث الســيول نتيجة هطول أمطار 
غزيرة على أسطح منحدرة وضعيفة 
أو  االمتصاص، ســواء كانت صخرية 
جافة التربة، ونظراً لضعف امتصاص 
الســطح للميــاه وانحــداره تندفع 
إضافية،  ســرعة  مكتسبة  لألسفل 

وتتجّمع لتشّكل تياراً أو عدة تيارات.
وتختلف قوة السيل وحجمه بناء على 
عدة عوامل؛ أهمها: مالئمة السطح، 
وكمية األمطار وشّدتها، وهي العالقة 
بــني الكمية وزمن الهطول نفســه، 
فتتراوح الســيول ما بــني الضعيفة 

واملتوسطة والقوية.
والنوع األخير من الســيول له القدرة 
علــى إحداث كــوارث قد تــؤدي إلى 
خســارة األرواح واملمتلــكات، كمــا 
يحدث حالياً في بعض الدول العربية.

والســيول  األمطــار  وتشــّكل 
والفيضانات خطراً شديداً يهدد حياة 
اإلنســان وممتلكاتــه، وتنشــط هذه 
خصوصــاً في فصل الشــتاء أو عند 

حدوث تغّيرات مناخية.
وهذا األمــر يلزمه أخذ احليطة واحلذر، 
أوقات مواســم هطول  في  خصوصاً 
األمطار والســيول، مــع وجوب عدم 
اجملازفة ودخــول املناطق املنخفضة أو 

عبور األودية أثناء جريان السيول.
وال بــد من األخــذ بعــني االعتبار أن 
بعض املناطق الطينيــة املبّللة باملاء 
أو املغمــورة بالســيول تعتبــر لزجة 
خطيــرة، وتلتصــق بشــدة باألقدام 
وإطــارات الســيارات، وال يســتطيع 

اإلنسان التخّلص منها بسهولة.

مقتل 47 عنصرًا حوثيًا في الضالع والمعارك العنيفة مستمرة في صعدة

لم تألف األردن ودول الخليج سيوال كالتي اجتاحتها مؤخرا

المنطقة العربية التي اعتادت الحروب البشرية تواجه حرب الطبيعة القاسية

عملية عسكرية واسعة النطاق حتى تحرير الحديدة 

متابعة ـ الصباح الجديد:
الرئيس األميركــي دونالد ترامب  وّقع 
امــس االول اجلمعة مرســوماً ينص 
اللجوء  تلقائيا طلبات  أن ترفض  على 
التي يقّدمها مهاجــرون عبروا احلدود 
مع املكسيك بشكل غير قانوني، في 
إجراء طعنت به فوراً منظمات مدافعة 

عن احلقوق املدني أمام القضاء.
واتخذ الرئيــس األميركي الذي جعل 
من مســألة الهجرة موضوع حملته 
األساســي قبل انتخابــات منتصف 
الواليــات التي أجريت في الســادس 
من تشــرين الثاني ، هذا إلجراء حملاولة 
إحباط املهاجرين من أميركا الوسطى 
الذين هرب معظمهم من العنف في 
بالهــم، وردعهم من دخــول الواليات 
املتحدة. ويســعى ترامــب إلى إرغام 

املكسيك على التكفل بهم.
وقــال ترامب فــي نّص املرســوم إن 
»الهجرة اجلماعية واملستمرة لألجانب 
الذيــن ال جتد الواليات املتحدة ســببا 
اجلنوبية،  حدودنــا  عبــر  لقبولهــم 
تســببت بأزمــة وتقــّوض ســالمة 

حدودنا«.

وأعلنت ثالث منظمــات بينها االحتاد 
األميركي للحريات املدنية أنها قّدمت 
شكوى أمام القضاء الفدرالي للطعن 

باملرسوم.
وأشار عمر جودت من االحتاد األميركي 
للحريــات املدنيــة، في بيــان إلى أن 
»مرســوم الرئيس ترامب اجلديد حول 
اللجوء غير قانونــي. ال ميكن للرئيس 
وال لوزرائه من جتــاوز املبادئ الواضحة 
فــي القانون األميركــي، لكن هذا ما 
يحاولون فعلــه بالتحديد«. وأعلن أن 
باســم  القضاء  رفعــت في  الدعوى 

املنظمات الثالث.
وأضاف أن هــذه اخلطوة »تقّوض دولة 
أخالقي كبير  إفــالس  وهــي  القانون 
ألنه يحاول رفع احلماية عن أشــخاص 

مضطهدين«.
لألمم  الســامية  املفوضية  واتهمــت 
املتحــدة لالجئــني واشــنطن بعدم 

االلتزام بواجباتها مساعدة الالجئني.
وقالت املفوضية في بيان إنها »تنتظر 
من جميــع الدول، مبا فيهــا الواليات 
املتحــدة، أن تتأكــد من يكــون كل 
إلى حماية كالجئ  بحاجة  شــخص 

أو إلى مساعدة إنســانية، قادراً على 
احلصــول علــى هاتني املســاعدتني 

بسرعة ومن دون عوائق«.
واعتبرت املفوضية التي تتخذ جنيف 
مقراً لها، أن قــدرات الواليات املتحدة 
إلى فترات  تــؤدي  احملدودة على احلدود 
تُرغــم املهاجرين على  انتظار طويلة 

االستعانة مبهربني.
يندد ترامب بشــكل منتظم بـ«غزو« 
املهاجرين لبالده فــي حني تتوجه في 
إلى  احلالي »قافالت« مهاجرين  الوقت 
الواليات املتحدة. ويفترض أن يســمح 
املرســوم بالتخفيف عن نظام مثقل 
أساســا، بوجود قرابة 700 ألف حالة 

تنتظر حالياً في احملاكم.
أنه  أميركيــون  ويعتبــر مســؤولون 
يُفتــرض تقــدمي طلبــات اللجوء في 
املكسيك مبا أنه البلد اآلمن األول الذي 
يصــل إليه املهاجرون مــن غواتيماال 

والسلفادور وهندوراس.
وأوضــح مســؤول فــي إدارة ترامب 
أن »املكسيك هو  لصحافيني اجلمعة 
من دون أي شّك بلد آمن لهؤالء األفراد 

الذين هربوا من االضطهاد«.

إلى فرنسا  ترامب قبل توجهه  وصّرح 
امس االول اجلمعة »نريد أن يأتي الناس 
إلى بلدنا لكنهم يجب أن يأتوا بشكل 

قانوني«.
ويقول املرسوم الرئاسي بشكل واضح 
إن ترامب يريد أن يدير املكســيك هذه 

املسألة.
التلقائي  الرفــض  أن  يوضــح  وهــو 
لطلبات اللجوء التــي يقدمها هؤالء 
يعبرون بشــكل  الــذي  األشــخاص 
غير شــرعي احلدود، سيتواصل خالل 
90 يومــاً وحتى إبرام اتفاق »يســمح 
للواليات املتحدة بترحيل األجانب إلى 

املكسيك«.
وتقول إدارة ترامــب إن الرئيس يتمتع 
الهجرة  لتقييد  التنفيذية  بالسلطة 
باســم األمن القومي، وهي السلطة 
التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه 
الرئاســية عندما فــرض حظرا مثيرا 
للجــدل علــى مســافرين مــن دول 

غالبيتها مسلمة.
وأيــدت احملكمــة العليــا األميركية 
26 حزيران  الصيغة النهائية منه في 

في معركة قضائية طويلة.

طعنت به فورًا منظمات تدافع عن الحقوق المدنية

ترامب يقرر منع العابرين للحدود بنحو غير قانوني من تقديم طلبات اللجوء 
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بغداد - الصباح الجديد:
قرر البنك املركــزي العراقي ايقاف منح تراخيص 
شــركات الدفــع االلكتروني، مبينــا ان االيقاف 

سيكون ملدة عام واحد.
وقال البنك في بيان لــه تلقت «الصباح اجلديد» 
نسخة منه انه «اســتنادا الى قرار مجلس ادارة 
هذا البنك بجلســته املرقمه ١٥٧٥ والتي عقدة 
بتاريخ الرايع من تشرين الثاني ٢٠١٨ ايقاف منح 
تراخيص شركات الدفع االلكتروني» ، مضيفا ان 
«االيقاف منح التراخيص سيكون ملدة عام واحد 

ولغاية 31 كانون االول 2019».
وتأســس البنك املركزي العراقي كبنك مستقل 
مبوجــب قانونه الصادر في الســادس من آذار من 
العام 2004، كهيئة مســتقلة، وهو مسؤول عن 
احلفاظ على استقرار األسعار وتنفيذ السياسة 
النقدية، ويشــرف على 10 مصــارف جتارية و26 
مصرفا اهليا و16 مصارف اســالمية ، اضافة الى 
19 مصرفا اجنبيا ، فضال عن 6 مؤسسات مالية 

و31 شركة للتحويل املالي.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن وزير النفط والكهرباء واملاء الكويتي بخيت 
الرشــيدي ان املباحثات مع العراق بشأن استيراد 

الغاز وصلت إلى مراحلها النهائية.
وذكرت صحيفة «الــراي» الكويتية نقال عن وزير 
النفــط والكهرباء واملــاء بخيت الرشــيدي، ان 
«املباحثات مع األشــقاء في العراق حول استيراد 

الغاز في املراحل النهائية».
واكد الرشيدي، على «جاهزية وزارة الكهرباء واملاء 
بكامل قطاعاتها وخصوصا قطاع الصيانة الذي 
ينتشــر في جميع مناطق البــالد للحفاظ على 

استمرارية التيار الكهربائي حتت أي ظرف».
واعلن وزير النفط الكويتــي، في 10 كانون االول 
2017، عــن االتفاق مع العراق على اســتيراد 50 
مليون قدم مكعــب يومياً من الغــاز الطبيعي 
كمرحلــة أولى، فيمــا بني وزير النفــط العراقي 
الســابق جبار اللعيبي أن موعــد توقيع العقد 

مرتبط ببعض األمور اللوجستية واألسعار.
يذكر أن احلكومــة العراقية أعلنت في آب 2017، 
عن تفاوضها مع املســؤولني فــي الكويت لبيع 
الغاز بــدالً من دفع األموال كجزء من التعويضات 
املفروضة علــى بغداد، عن غزوهــا للكويت عام 

.1990

الصباح الجديد - وكاالت: 
اســتضافت أبوظبي فعاليات الــدورة الـ23 من 
مؤمتر «إنتر جورا للطاقــة النووية» الذي تنظمه 
الرابطة الدولية للقانون النووي للمرة األولى في 
منطقة الشرق األوسط مؤخرا ،  وذلك بالشراكة 
مع عدد مــن اجلهات احملليــة والدولية من بينها 
الهيئــة االحتاديــة للرقابة النووية ومؤسســة 

اإلمارات للطاقة النووية.
واستقطب املؤمتر نخبة من اخملتصني في الشؤون 
القانونيــة وممثلــني عــن احلكومة ومســؤولني 
تنفيذيــني وأكادمييني من قطــاع الطاقة النووية 
حــول العالم ملناقشــة مجموعة واســعة من 
املواضيع من بينها االتفاقات الدولية واملسؤولية 
النووية ودورة الوقود النووي وبناء محطات الطاقة 
إلى  والتنمية املستدامة، إضافة  النووية اجلديدة 

أنظمة الضمانات الدولية.
اليوم االفتتاحي للمؤمتر، اطلع املشاركون  وخالل 
على آخــر التطورات واملســتجدات في البرنامج 
النووي الســلمي اإلماراتي الذي تطوره مؤسسة 
اإلمارات للطاقة النووية ومدى مساهمته الهامة 
في صناعــة الطاقــة النووية الســلمية على 

مستوى العالم.

المركزي يوقف منح تراخيص 
شركات الدفع اإللكتروني

الكويت تعلن مباحثات 
استيراد الغاز العراقي 

في مراحلها النهائية

أبو ظبي تستضيف مؤتمر 
«إنتر جورا للطاقة النووية»

اقتصاد8

متابعة الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة النفــط العراقية، 
السبت، ان وزيرها ثامر الغضبان 
تباحث مع وزير النفط السعودي 
خالــد الفالــح حول اســتقرار 
العامليــة  النفطيــة  الســوق 
السعودية  الشركات  ومشاركة 

ب العراق.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
تصريحات  فــي  جهــاد  عاصم 
صحفية ان «وزير النفط العراقي 
مباحثات  أجــرى  الغضبان  ثامر 
مع وزير النفط الســعودي خالد 
العالقات  تعزيــز  الفالح حــول 
بني البلدين وبنــاء التفاهم بني 
«الطرفني  ان  مبينــا  الطرفني»، 
اكدا علــى التعــاون في مجال 
والصناعات  والكهربــاء  النفط 
استثمار  ومجال  البتروكيماوية 
الشــركات  واشــراك  الغــاز 
السعودية ومنها شركة أرامكو 
وســابك الســعوديتان وضرورة 
مذكــرات  بوضــع  التعجيــل 
التفاهــم املوقعة بــني البلدين 

موضع التنفيذ».
وأضاف جهاد ان «الطرفني تباحثا 
أيضــا التنســيق بــني البلدين 
أوبك  منظمة  ملؤمتــر  للتحضير 
الذي ســينعقد فــي الرابع من 
شهر كانون األول املقبل في فينا 
وأيضا عملية اســتقرار السوق 
األسعار»،  واســتقرار  النفطية 
مؤكدا ان «الطرفني اكدا تطابق 
وجهــات النظــر فيمــا يخص 
الســوق واإلنتاج «. مــن جانبه 
اكد وزير النفط السعودي خالد 
الفالح ان «االستقرار األمني في 
العراق بعد االنتصار الذي حققه 
على تنظيم داعش يعتبر انتصار 
كبير، مما ســيدفع العالم ومنها 
في  االســتثمار  الى  السعودية 

العراق والعمل املشــترك سواء 
كان القطاع احلكومي او اخلاص»، 
الفتا الى ان «العــراق يلعب دور 
كبير في منظمة أوبك» باعتباره 
واحد  املنظمة  مؤسســي  احد 
املنتجــني الكبــار للنفــط في 

العالم».
العربيــة  اململكــة  واعــادت 
الســعودية في عام 2016 فتح 
ســفارتها في بغــداد ، التي مت 
إغالقها منذ عام 1990 في أعقاب 
الغــزو العراقــي للكويت، فيما 
العربية  واململكة  العــراق  وافق 
الســعودية في 22 تشرين األول 
2017 على إنشــاء مجلس  عام 

لتحسني  محاولة  في  تنســيق 
وتقويــة العالقات بــني البلدين 

املتجاورين.
علــى صعيد متصل أكــد وزير 
النفط أن الوزارة ستولي اهتماماً 
ً حملافظة البصرة، مشــيرا  كبيرا
إلى حرص الوزارة على اســتقرار 

السوق واستمرار تدفق النفط.
وقــال الغضبــان خــالل مؤمتر 
صحافي عقده فــي مقر الوزارة 
لبقية  راعية  «رؤيتنا ستكون  إن 
انتاجها  يكــون  التي  احملافظات 
قليــالً أو تراكيــب قليــل فيما 
 ً ســتحتل محافظة البصرة دورا
ً باهتمام الــوزارة»، مبيناً  كبيــرا

بحكم  املعطاء  املدينة  «هذه  أن 
وطاقات  واملوانئ  االحتياطيــات 
االنتــاج والتصفيــة علينــا أن 
نرعى االهالي فيها رعاية خاصة 
بالنتائج، وسيشــهد  والعبــرة 
الــوزارة  بأن  احملافظــة  أهالــي 
وشــركاتها ســيبلون اهتماما 

متميزا لهذه املدينة».
وأضــاف الغضبــان، أن «الوزارة 
ســترعى الشــركات النفطية 
العاملة في العراق التي ارتبطت 
األمد  طويلــة  عقــود  مببــادرة 
لتطوير احلقــول النفطية وهم 
شركاء معنا ويهمنا أن ينجحوا 
اإلجــراءات  لهــم  وسنســهل 

البيروقراطية»،  عــن  واالبتعــاد 
ً إلى أن «الوزارة ستهتم  مشــيرا
وســيكون  الدولية  بالعالقــات 
للعراق دور فاعل وخاصة أنه احد 
على  ونحرص  ل أوبك،  املؤسسني 
السوق واستمرار تدفق  استقرار 

النفط للسوق».
بعض  تواجه  «الــوزارة  أن  وتابع، 
من  الرغــم  علــى  التحديــات 
حققتهــا  التــي  النجاحــات 
االستخراج»،  مجال  في  وخاصة 
الفتــاً إلــى أن «العــراق ما زال 
النفطية  املشــتقات  يســتورد 
من اخلــارج كالبنزين وزيت الغاز 
ونســتورد الغاز ألغــراض توليد 

الطاقة الكهربائية وهي املهمة 
األساســية التي ســنقوم بها 
واالستفادة  الغاز  حرق  لتقليص 
وزيــادة اســتثماره وأن نفعــل 
القدرات  ونبنــي  الوطني  اجلهد 

الوطنية».
وســبق ان اكد وزير النفط ثامر 
الغضبان خالل مراسيم تسليم 
واســتالم الوزارة، في الـ 26 من 
تشــرين األول احلالي، مضيه في 
والغاز  النفط  االنتاج مــن  زيادة 
واملشــتقات النفطيــة وتطوير 
املنشآت النفطية، فيم اشار الى 
أهميــة اإلرتقاء باألداء الوظيفي 

للعاملني في القطاع النفطي.

الغضبان و الفالح يبحثان استقرار السوق النفطية 
واستثمار الشركات السعودية بالعراق

أكدا على التعاون في مجال الكهرباء والصناعات البتروكيماوية واستثمار الغاز

بحث الطرفان التنسيق 
بين البلدين للتحضير 
لمؤتمر منظمة أوبك 
الذي سينعقد في 
الرابع من شهر كانون 
األول المقبل في 
فيينا وعملية استقرار 
السوق النفطية 
واستقرار األسعار

وزير النفط العراقي ووزير الطاقة السعودي
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الصباح الجديد- وكاالت: 

االســتثمار  وزيــرة  اســتعرضت 
نصر  املصرية سحر  الدولي  والتعاون 
خطــة حتقيق التكامــل االقتصادي 
فــي أفريقيــا، وذلك خــالل «منتدى 
االســتثمار» في جوهانسبرغ، ضمن 
حول  العشــرين  مجموعة  مبــادرة 
الشراكة مع القارة السمراء. وأشارت 
في  املصرية  االســتثمارات  أن  إلــى 
أفريقيا بلغت 10.2 بليون دوالر، فيما 
بلغــت االســتثمارات األفريقية في 

مصر نحو 2.8 بليون.
وعرضت نصر 3 مشاريع ناجحة خالل 
املنتدى، منها مشروع إنشاء الشركة 
املصرية للتكرير بكلفة اســتثمارية 
واتفاقات  دوالر،  بليــون   4.273 بلغت 
بقيمة 2.6 بليــون دوالر مع عدد من 
منها  الدولية،  التمويل  مؤسســات 
«البنك األفريقــي للتنمية»، و «بنك 
اليابان للتعاون الدولي»، و «مؤسسة 
واالستثمار»،  الصادرات  لتأمني  نيبون 
و  والواردات»  و «بنك كوريا للصادرات 

«بنك االستثمار األوروبي».
وأظهــر تقريــر االســتثمار العاملي، 

الصــادر عــن «مؤمتــر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، أن مصر 
تصدرت قائمة الــدول األفريقية في 
جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 
خالل النصف األول من العام احلالي، 
بارتفاع 24 في املئــة مقارنة بالفترة 

ذاتها عام 2017.
إلى ذلــك، أعلنت وزيــرة التخطيط 
املصرية هالة السعيد أن النمو خالل 
الربــع األول من العــام املالي احلالي، 
الذي بدأ فــي متوز (يوليو) املاضي، بلغ 
5.3 في املئة، وهي أعلى نســبة منذ 
10 سنني، مقارنة بـ4.2 في املئة خالل 
الفترة ذاتها العام املاضي. وأشــارت 
إلــى أن قطاعات الغــاز واالتصاالت 
والتشــييد والبناء وقناة الســويس، 
أعلى نســبة مساهمة في  حققت 
هذا النمو. وتهدف مصر إلى تسجيل 
معدل منو نســبته 5.8 في املئة خالل 
العام املالي احلالي، و8 في املئة بحلول 

العام املالي 2022-2021.
وأكــدت أن تقرير مؤشــرات متابعة 
األداء االقتصادي، خالل الربع األول من 
انخفاض  احلالي، كشف  املالي  العام 
معدل التضخم السنوي إلى 14 في 
املئة من 33.4 في املئة العام املاضي، 

وارتفــاع قيمة الصادرات الســلعية 
نحو 13.2 في املئة.

وأوضحت أن عملية إصالح منظومة 
الدعــم كانت محوريــة في خفض 
نســبة عجز املوازنة إلــى نحو 9 في 
املئة خالل العــام املالي 2018-2017، 
مقارنة بـ10.9 فــي املئة عام 2016-
2017، و12.9 فــي املئة عــام 2012-

.2013
املصرية  احلكومــة  رئيــس  وأشــاد 
البنك  بتقريــر  مدبولي  مصطفــى 
الدولي وصعود ترتيب مصر في مؤشر 
«سهولة ممارســة أنشطة األعمال» 
مــن 128 إلــى 120 خالل ســنة، ما 
يعكس جهــود احلكومــة لتحقيق 

النمو في مختلف القطاعات.
وشــدد وزيــر التجــارة والصناعــة 
أن «مصر وضعت  عمرو نصار علــى 
خطــة طموحة وشــاملة لإلصالح 
االقتصــادي، ترتكــز علــى حتقيــق 
التنمية املســتدامة والشاملة على 
املدى الطويل والتــي نتج منها رؤية 
مصر 2030 التي تســتهدف التركيز 
علــى 3 محــاور أساســية تتضمن 
تعميق اإلصالحات املالية والضريبية، 
الهيكليــة  اإلصالحــات  وتطبيــق 

فــي مجــاالت األعمــال والصناعة 
األعمال،  مناخ  واالستثمار وحتســني 

فضالً عن إصالح منظومة الدعم».
وأضاف أن «اإلصالحات ســاهمت في 
10 في  منو الصادرات غيــر البترولية 
املئة عــام 2017 مقارنة بعام 2016، 
كما زادت 11 في املئة خالل الشــهور 
الـ9 األولى مــن العام احلالي». ولفت 
إلــى أن «حجــم احتياطــات النقد 
 14.9 مــن  ارتفاعاً  األجنبي ســجل 
بليون دوالر فــي حزيران (يونيو) 2014 
إلى 44.5 بليون في أيلول (ســبتمبر) 
املاضي، ما يُغطي أكثر من 8 شــهور 

من الواردات».
وأضــاف أن احلكومــة أطلقت العام 
الصناعي  االستثمار  خريطة  املاضي 
التــي تتيــح نحــو 5 آالف فرصــة 
اســتثمارية حقيقية في 8 قطاعات 
صناعية رئيسة، كما ساهمت جهود 
احلكومــة في زيــادة إيــرادات قطاع 
الســياحة 77 في املئة إلى نحو 4.8 
النصف األول من  بليون دوالر خــالل 
العــام احلالي. ولفت إلــى أن معدل 
البطالة انخفــض خالل الربع الثاني 
املاضي إلى 10 فــي املئة، من 12 في 

املئة خالل الفترة ذاتها عام 2017. 

تقـرير

مصر تتصدر قائمة الدول األفريقية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة 
استثمرت 10 باليين دوالر في القارة السوداء 

وزيرة االستثمار والتعاون الدولي املصرية سحر نصر

الصباح الجديد - وكاالت: 
كشــف وزير التجارة واالســتثمار 
الســعودي ماجــد بــن عبــداهللا 
التبــادالت  قيمــة  أن  القصبــي، 
التجاريــة بني الــدول األعضاء في 
اإلســالمي»  التعــاون  «منظمــة 
ارتفعت من 271.45 بليون دوالر عام 
املنظمة اخلطة  2005، عند تطبيق 
العشرية 2005 - 2015، إلى 694.23 
بليون دوالر عام 2015، بزيادة 156 في 

املئة.
وقال في كلمة ألقاها في اجللســة 
العامــة  االفتتاحيــة للجمعيــة 
لـ»معهــد املواصفــات واملقاييس 
(ســميك):  اإلســالمية»  للــدول 
«توجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز وسمو 
ولــي العهــد األميــر محمــد بن 
ســلمان، تؤكد ضرورة دعم وتعزيز 
التعاون والعمل اإلسالمي املشترك 
في اجملــاالت كافة، وحتقيــق النمو 
االقتصادي وتوفيــر مقومات تعزيز 

الشــعوب  بني  والتقارب  الوحــدة 
اإلســالمية، وانعكس ذلك بأن جاء 
كأحد  واإلســالمي  العربي  العمق 
 .«2030 اململكــة  رؤيــة  مرتكزات 
وأشــار إلــى أن «ترســيخ التعاون 
للملكة  أســاس  ركيزة  اإلسالمي 

العربية السعودية منذ نشأتها».
إدارة «سميك»  رئيس مجلس  وقال 
ســعد بن عثمــان القصبــي، إن 
«املواصفــات القياســية تعد أحد 
أهــم املرتكزات لتحقيــق التنمية 
االقتصاديــة والصناعية في الدول، 
الة لدفع  الفعّ الوسائل  وهي إحدى 
اقتصادات بلداننا اإلســالمية نحو 
مزيد من النمــو والتطور، كما أنها 
ركيــزة ملنظومة البنيــة التحتية 
أن  وأضــاف  للجــودة».  الوطنيــة 
تــرأس مجلس  التي  «الســعودية 
إدارة املعهــد خــالل هــذه الفترة، 
عازمة علــى مد اجلســور مع كل 
الدول األعضاء في املعهد والتعاون 
والتكامــل في مجــال املواصفات 

واملقاييس».
وأكــد األمــني العــام لـ»منظمة 
التعــاون اإلســالمي» يوســف بن 
أحمد العثيمــني، في كلمة ألقاها 
نيابــة عنه األمني العام املســاعد 
للشؤون االقتصادية حميد أوبيليرو، 
أن «املنظمــة تســعى إلــى إزالة 
أمام  والكميــة  النوعية  احلواجــز 
التجــارة البينية، في إطــار نظام 
األفضليــات التجارية، من خالل ما 
يضطلــع به املعهد مــن عمل في 
ال  واملقاييس،  املواصفــات  مجــال 
سيما اســتحداث معايير مقبولة 
لألطعمة احلالل بني الدول األعضاء».
وأكد األمني العام لـ»هيئة التقييس 
لدول مجلــس التعاون لدول اخلليج 
«أهمية  اخلصيبي،  سعود  العربية» 
وإزالة  القياسية  املواصفات  توحيد 
العوائــق الفنية أمــام التجارة، مبا 
بني  التجــارة  تنمية  في  يســاهم 
الــدول اإلســالمية األعضــاء في 

املنظمة».

 الصباح الجديد - وكاالت: 
عن  الروسية  اإلعالم  وكالة  نقلت 
وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله 
أمس الســبت إن ســوق النفط 
ً. وأضاف  العامليــة متوازنة جيــدا
أن الــوزارة ســتجري مشــاورات 
مع منتجي النفــط الروس قبيل 
اجتمــاع جلنــة املراقبــة ملنتجي 
«أوبك» والدول غيــر األعضاء في 
اجلاري،  الشــهر  مــن  الحق  وقت 
«تاس»  وكالة  أوردت  ما  بحســب 

لألنباء.
إلى ذلــك، أعلن الرئيس التنفيذي 
لـ «شــركة نفط الكويت» جمال 
تخطط  بــالده  أن  أمــس،  جعفر 
لزيادة قدرتها اإلنتاجية من النفط 
اخلفيف خالل 5 ســنوات إلى 250 
ألــف برميل يومياً مــن نحو 175 
ألفــاً حالياً. وقال خــالل احتفال 
التلفزيون الرســمي بتصدير  بثه 
أول شــحنة مــن النفط اخلفيف 
أمير  بحضور  الكويــت  تاريخ  في 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح: «تسعى الشركة جاهدة 
الثالثة  املرحلــة  بتنفيــذ  للبدء 

من تطوير احلقول اجلوراســية في 
شمال الكويت، والهادفة إلى رفع 
الطاقة اإلنتاجيــة للغاز احلر إلى 

بليون قدم مكعبة يومياً».
وقال وزيــر النفط الكويتي بخيت 
بالده  إن  االحتفال،  الرشيدي خالل 
وصلت حالياً إلــى طاقة إنتاجية 
500 مليون قدم مكعبة  مقدارها 
من الغــاز يومياً، و175 ألف برميل 
من  اخلفيف  النفــط  مــن  يومياً 
حقول الشــمال. وكانت الكويت 
أعلنت فــي متوز (يوليــو) املاضي 
تصدير أولى شــحناتها من اخلام 
اخلفيف املمتاز. وارتفعت أســعار 
 ً النفــط أمــس باجتــاه 73 دوالرا
للبرميل، بعدمــا اقتربت من أدنى 
مســتوى منــذ آب (أغســطس) 
القياس  وارتفــع خــام  املاضــي. 
العاملي برنت 1.18 دوالر إلى 73.31 
دوالر للبرميــل، بعد خســائر في 
وقت مبكر من اجللســة، في حني 
ســجل أول من أمس 71.18 دوالر 
للبرميل، وهو أدنى مســتوى منذ 
16 آب. وارتفــع اخلام األميركي 28 

سنتاً إلى 62.49 دوالر للبرميل.

إلــى ذلــك، أعلــن وزيــر النفط 
النيجيري إميانويل إيبي كاتشيكو، 
أن «أوبــك» حتتاج إلــى بيانات عن 
أثر العقوبــات األميركية اجلديدة 
على إيــران، مضيفــاً أن إنتاجها 
الذي  التراجــع احلاد  يتراجع  قد ال 
توقعه البعض. وأبلغ كاتشــيكو 
وسائل اإلعالم خالل مؤمتر أسبوع 
نفط أفريقيا أن «إنتاج إيران قد ال 
يهوي، ونحتاج إلى تلك األرقام قبل 

اجتماع أوبك املقبل.
وفــي الواليات املتحــدة، أظهرت 
البترول األميركي»  بيانات «معهد 
أن مخزونات اخلام ارتفعت األسبوع 
املاضــي، في وقــت خفضت فيه 
املصافــي إنتاجها، بينما تراجعت 
مخزونات البنزين ونواجت التقطير». 
وارتفعــت مخزونــات اخلــام 7.8 
مليون برميل في األسبوع املنتهي 
في 2 اجلاري إلى 432 مليون برميل، 
مقارنــة بتوقعات احملللــني بزيادة 
2.4 مليون برميل. وأكد املعهد أن 
مخزونات اخلام في مركز التسليم 
في كاشينج في والية أوكالهوما 

زادت 3.1 مليون برميل.

ارتفاع التبادل التجاري بين دول
 منظمة التعاون اإلسالمي

موسكو تعلن توازن سوق النفط العالمية 



شاشي ثارور

وزيري  بني  البغيضة  املساجالت  بعد 
اخلارجية الهندي والباكســتاني في 
األخيرة لألمم  العامــة  إطار اجلمعية 
املتحدة، بات من الواضح أن العالقات 
الثنائيــة املتعثــرة بالفعــل بلغت 

مستوى متدنيا جديدا.
الواقع أن ما سبق اجتماع األمم املتحدة 
كان سيئا بالقدر الكافي. فبعد أقل 
مــن 24 ســاعة مــن املوافقة على 
عقد اجتمــاع ثنائي لوزيري اخلارجية 
ألغت  العامة،  اجلمعية  هامش  على 
الهند االجتماع، متعللة مبقتل ثالثة 
من ضبــاط الشــرطة الهنود على 
احلدود املشتركة بني البلدين وإصدار 
باكستان لطابع بريدي تكرميا إلرهابي 

كشميري قتيل.
لكن مثل هذه احلوادث احلدودية ــ مبا 
في ذلك القتل واالنتقام ــ ليســت 
جديــدة، وقد وقعت حــوادث عديدة 
كهــذه بالفعل هذا العــام. وبرغم 
أن الطوابــع البريديــة كانــت بكل 
تأكيد اســتعراضا بغيضا لتمجيد 
باكســتان املزمن للعنــف املناهض 
يوليو/ فــي  أصدرت  فإنهــا  للهند، 
متوز، أي قبل شــهر مــن أداء رئيس 
الوزراء عمران خــان ــ الذي اقترحت 
حكومته عقــد االجتماع الثنائي ــ 

لليمني الدستورية وتوليه منصبه.
وكان ادعاء وزارة اخلارجية الهندية بأن 
هذه احلوادث تكشف عن »وجه خان 
احلقيقي« مجــرد ورقة توت ــ وورقة 
توت فظة فــي حقيقة األمر. الواقع 
أن حكومــة رئيــس الــوزراء نارندرا 
انتخابات عامة  التي تنتظــر  مودي، 
بعد ســتة أشهر، فضال عن خمسة 
من  الواليات  مستوى  على  انتخابات 
العام،  املقرر إجراؤها قبل نهاية هذا 
ال ترغب ببســاطة في عقد اجتماع 
مع باكســتان في حلظة حساســة 

سياسيا.
ويبــدو أن حــزب بهاراتيــا جاناتــا 
بزعامة مــودي قرر خوض االنتخابات 

برنامــج  أســاس  علــى  املقبلــة 
بنزعة قومية هندوســية.  ينضــح 
وتفخــر اإليديولوجية الهندوســية 
بالعداء جتاه املسلمني  الشــوفينية 
الهنــد، فضــال عن معــاداة  فــي 
باكســتان. وما كانت االبتســامات 
واملصافحــات في نيويــورك لتخدم 

هذه االستراتيجية.
بِفعل  القــراءة  وقد تعــززت هــذه 
الهندية  اخلارجية  وزيرة  اســتعمال 
سوشما سواراج ملنصة األمم املتحدة 
انتخابية  حملــة  خطــاب  إللقــاء 
سياسية باللغة الهندية الرسمية، 
بهاراتيــا جاناتا  ناخبي حــزب  على 
فــي الوطن. وفي خطابهــا انتقدت 
ما  وذكرت مودي ِضعف  باكســتان، 
ذكرت الهند، التي كان املفترض أنها 

تتحدث نيابة عنها.
هذا ال يعنــي أن حكومة خان كانت 
امنوذجا للدبلوماســية املثالية. فقد 
تبنى وزير اخلارجية الباكستاني شاه 
محمود قريشي نهجا غريبا ومدمرا، 
زاعما على سبيل املثال أن باكستان 
أصبحــت حتــت حصــار »اإلرهاب« 
الهنــدي، وهــي الظاهــرة التي لم 
يعترف بها حتى اآلن أي محلل دولي 

موضوعي.
يلقي قريشــي بالالئمــة أيضا على 
الهند عن هجوم 2014 على مدرسة 
عسكرية في بيشــاور والذي نُِسب 
بنحــو موثــوق إلى جماعــة حتريك 
اإلرهابية  اجلماعة  باكستان،  طالبان 
احمللية املنشــأ التي تشن حربا على 
احلكومة الباكستانية. وألن احلكومة 
الوحيــدة التــي تبغضهــا طالبان 
باكستان أكثر من حكومة باكستان 
هي احلكومة الهنديــة، فإن الفكرة 
القائلة بأن هذه اجلماعة كانت تخدم 
مصالح الهند على أرض باكستانية 

تَُعد غريبة وحمقاء.
ولكــن هل مــن املمكن أن نشــهد 
انحدار حكومتي الدولتني املسلحتني 
نوويا اللتني يفترض أنهما مسؤولتان 
إلى مســتويات أدنى؟ من املؤســف 

أن هــذا يبدو محتمال بــكل تأكيد. 
تتمكن  ســوف  باكســتان،  ففــي 
حكومة خان، التي تدللها املؤسسة 
العسكرية الباكستانية، من توطيد 
تزداد  الهند،  تدريجيا. وفي  سلطتها 
سخونة االنتخابات في ظل حكومة 
املؤسســة  تتردد في تســييس  لم 

العسكرية وغالبا ما تستعيض عن 
اإلجنازات امللموسة بالتسويق.

علــى ســبيل املثــال، يتباهى حزب 
بهاراتيا جاناتا علــى نحو ال ينقطع 
بالغارات عبر احلدود على معسكرات 
اإلرهاب في ميامنار وباكســتان. وفي 
بذكرى  احتفلــت  الفائت،  الشــهر 

واحدة مــن هذه الغــارات عبر خط 
الســيطرة في كشمير، على الرغم 
من حقيقــة مفادهــا أن الغارة لم 
تخلف أي تأثير جيوستراتيجي دائم. 
وعلى مدار العامني التاليني منذ ذلك 
احلني، استمرت توغالت اإلرهابيني عبر 
الباكستاني  اجليش  احلدود مبساعدة 

وبتحريض منه.
مــن ناحية أخــرى، يتســاءل خبراء 
السياسة اخلارجية حول ما إذا كانت 
الهنــد في عهــد مــودي تتبنى أي 
سياســة في التعامل مع باكستان 
على اإلطالق. فبعد تشــويه سمعة 
باكســتان بخطبه في أثناء حملته 
االنتخابية، قــام مودي بدعوة نظيره 
آنذاك نواز شــريف إلى دلهي حلضور 
حفل تنصيبه في عــام 2014، األمر 
الذي أدى إلى ارتفــاع اآلمال ــ التي 
تعززت مع تبادل الشــاالت والساري، 
بــل وحتى رســائل رقيقــة من كل 
منهما إلى أم اآلخر ــ في بزوغ فجر 

جديد في العالقات الثنائية.
بعــد أقل من شــهرين كانت الهند 
املدفعية  نيران  تتبادالن  وباكســتان 
عبر احلــدود التي ال تزال حساســة. 
وألغيت احملادثات بــني وزيري خارجية 
الدولتني عندما اقترح الباكستانيون 
االجتمــاع مــع قــادة انفصاليــني 
كشــميريني هنديني ــ وهي ممارسة 
شــائعة كانــت حكومــات هندية 
ســابقة تســتجيب لها بالتجاهل 
الرسمي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
من ذلــك العام، في إطار قمة رابطة 
جنوب آســيا للتعاون اإلقليمي في 
ق مودي في كتيب بني يديه  نيبال، َحدَّ
بدال من حتية نواز شريف، على الرغم 
من الكشف في وقت الحق عن لقاء 
خاص بني الزعيمني في جناح بفندق 

ميلكه رجل أعمال هندي.
تكــرر هذا النمط طــوال مدة تولي 
احلزب  يشــدد  يــوم،  فــذات  مودي. 
احلاكم علــى أن احملادثــات واإلرهاب 
ال يجتمعان، وأن باكســتان ال يجب 
أن تُكافأ بزيارة مــن الزعماء الهنود 
إلــى أن حتقق تقدما ملموســا في 
معاقبة مرتكبــي الهجوم اإلرهابي 
في عام 2008 في مومباي. وفي اليوم 
التالي، يســرع مــودي مندفعا إلى 
الهور حلضور احتفال عائلي في منزل 
شريف، فيهرع مفوض الهند األعلى 
متأخر الستقبال  وقت  في  املندهش 

رئيسه في املطار.
بعــد فترة وجيــزة من هــذه الزيارة 
 ،2015 أواخر  إلى الهور فــي  املرجتلة 
ُقِتل سبعة هنود على أيدي مسلحني 
باكســتانيني في قاعــدة باثانكوت 
العالقات  أعــاد  الذي  األمــر  اجلوية، 
أخرى.  إلى حالة اجلمود مرة  الثنائية 
وأعقب ذلك املزيد من الهجمات من 
جانب باكســتان، مما جلب املزيد من 
الَعرَضية  املتسقة  غير  االستجابات 
من جانب الهند، والتي جتســدت في 

أحدث النكسات في األمم املتحدة.
صحيــح أن العديد من املســؤولني 
الهنــود وجــدوا أنه مــن احملبط أن 
يتحدثوا عن الســالم مــع حكومة 
مدنية تبدو غير قادرة أو غير راغبة في 
التزامات ــ ألن املؤسسة  الوفاء بأي 
القرارات  تتخذ  التي  العسكرية هي 
في باكســتان. ولكن تظل احلقيقة 
أن حكومــة الهند تفتقــر إلى إطار 
سياسي متماســك للتفاوض على 
العالقة مع أكثــر جيرانها اضطرابا، 
ناهيــك عــن تكوين رؤيــة مقنعة 

للسالم الدائم.
تعتمد سياسة مودي اخلارجية على 
النزوات وليــس التخطيط والهدف. 
ومــع ارتفــاع ســخونة احلمــالت 
االنتخابيــة في الهنــد، ال ميلك املرء 
إال أن يأمل أال تتســبب هذه النزوات 
ــ واخلطاب املهيج املثير للفنت الذي 
يصاحبها غالبا ــ في إشعال حريق 

هائل.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
شاشــي ثارور: وكيــل األمني العام 
األســبق لألمم املتحدة، ووزير الدولة 
للشــؤون اخلارجيــة ووزيــر الدولة 
لتنمية املوارد البشــرية في الهند 
ســابقا، ويشــغل حاليــا منصب 
رئيــس اللجنة البرملانيــة الدائمة 
عضو  وهــو  اخلارجيــة،  للشــؤون 
البرملان عــن حزب املؤمتــر الوطني 

الهندي.
بروجيكت 

أشرف العجرمي

يستطيع املواطنون في غزة أن يشعروا 
ببــوادر اتفــاق التهدئة بني إســرائيل 
وحركة »حمــاس« الذي مت بوســاطة 
زيادة  ورعاية مصرية، مــا انعكس في 
ســاعات احلصول على كهرباء، مع أن 
الناس في قطاع غزة مــا زالوا يعانون 
من قلــة الدخل والبطالة الواســعة 
التي تطــال غالبية الشــباب والقوى 
العاملــة، وبالتالي ال يبــدو أن تغييراً 
جوهرياً سيظهر في املدى القريب على 
ظروف وشروط املعيشــة لدى غالبية 
الســكان، حتى لو ازدادت اآلمال بعودة 

احلياة نسبياً إلى غزة. 
وفــي الواقــع ال يثق املواطنــون بنوايا 
اتفاق  بــأي  التزامها  ومدى  إســرائيل 
يعقــد معهــا، ولكن في ظــل غياب 
األمــل بحصــول حتــوالت جذرية في 
املشــهد السياســي في كال اجلانبني 
فأي تطور  واإلســرائيلي  الفلسطيني 
حتى لو كان بســيطاً ميكــن أن يعني 

شيئاً إيجابياً.
االتفاق  اإلعالم موضوع  وسائل  تناولت 
بالكثيــر مــن األخبــار املنقولــة عن 
مصادر إما فلســطينية أو إسرائيلية 
والتحليــالت، التــي تبدو فــي بعض 
أن الساحة  والواقع  األحيان متناقضة. 
اإلسرائيلية تشهد اآلن صراعاً بني قوى 
اليمني متهيداً لالنتخابات التي تشــير 
التقديرات أنها ستكون قريبة ورمبا في 
شهر شــباط املقبل. وكل زعيم حزب 

ووزير يريد أن ينســب لنفسه إجنازا في 
ملف التهدئة باعتبار أنه املوضوع األول 
الذي يشغل بال سكان اجلنوب وبالذات 
البلدات واملدن احملاذية للقطاع والقريبة 
منه وفي مرمــى الصواريخ والبالونات 
والطائرات الورقيــة احلارقة واملتفجرة. 
فوزيــر الدفاع أفيغــدور ليبرمان اتخذ 
لنفســه خطاً متشــدداً يقــوم على 
»حماس«،  مع  االتفــاق  لرفض  الدعوة 
ورفض حتويل األموال لها وبدالً من ذلك 
توجيه ضربة قاســية للحركة تضمن 
الهدوء لســنوات مقبلة. وفي مقابله 
ويوآف  بينــت  الــوزراء نفتالي  يقــف 
غاالنت وغلعاد أردان ويســرائيل كاتس 
الذين يؤيــدون التهدئة وإدخال األموال 
القطرية ملوظفي »حماس«، وبعضهم 
حتى يؤيد دخول العمال من غزة للعمل 

في إسرائيل.
في إطار الســجال الدائر في إسرائيل 
والذي لم مينع اجمللــس الوزاري املصغر 
نتنياهو  بنيامني  برئاســة  )الكابينت( 
من املوافقة على العودة إلى تفاهمات 
تبــدو الصورة واضحة  2014، ال  العام 
متامــاً ملا تريده إســرائيل علــى املدى 
البعيد. فمــا هو علــى الطاولة اآلن، 
في  اإلســرائيلية  املساهمة  يتعدى  ال 
إطالة أمد االنقســام الفلســطيني، 
وكســب الوقت الســتكمال املشروع 
االستيطاني. فإسرائيل تعلم أن الوحدة 
الفلسطينية وعودة القطاع إلى اإلطار 
الشرعي في سلطة فلسطينية واحدة 
يقــوي املوقف الفلســطيني، ويفرض 

األجندة  علــى  التســوية  ملف  طرح 
الدولية بطريقة مختلفة ملا تريده إدارة 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب. وفي 
هذه املرحلة ال تتورع إسرائيل عن فعل 
أي شــيء لتعزيز سلطة »حماس« في 
غزة وتشجيعها على عدم الذهاب نحو 
وحدة ومصاحلة مع القيادة في الضفة 
الغربية، شــرط أن حتفظ أمن إسرائيل 

ومتنع ما يزعج سكانها حتى لو كانت 
مسيرات سلمية.

       ولكــن مع ذلــك هناك موقف آخر 
األمنية  األجهزة  لدى  باألســاس  تبلور 
واملراكــز البحثية، يقــول إن األمن في 
البعيد مرهون  املــدى  قطاع غزة على 
بعودة السلطة وســيطرتها الكاملة 
على غزة. وبعضهم يرى أن إســرائيل 

»حماس«  متــول  احلالية  بسياســتها 
وجناحهــا العســكري على عكس ما 
تريد السلطة، ولهذا ما يجري اآلن هو 
إدارة يومية لألمــور، قد تتغير في وقت 
قريب رمبا بعــد االنتخابات املقبلة في 
إســرائيل، عندما ال تدخل حســابات 
االنتخابــات فــي قــرارات املســتوى 
االتفاق  لبنــود  عدنا  ولو  السياســي. 

املتداولــة نرى أن الغالبية منها متروك 
للزمن وإلثبات »حماس« حســن النوايا 
وقدرتها على توفير األمن حسبما تريد 
إســرائيل. وما هو متاح اآلن وسيجري 
تنفيذه هــو دخول الوقــود املمول من 
قطر، ورمبا األموال التي ستدفع لرواتب 
موظفي »حمــاس« ضمن آلية معينة 
تتجــاوز الرفــض الذي أبدتــه القيادة 
الفلسطينية، والذي تالقى بطريقة ما 
مع املوقف املصري، وتوســيع مساحة 
الصيد إلى تسعة أميال، وزيادة كمية 
البضائــع التي تدخل إلــى قطاع غزة 
أو تصدر منه إلــى الضفة واخلارج، مع 
السماح بإدخال أصناف جديدة ممنوعة 
حســب التصنيــف اإلســرائيلي. أما 
القضايا املتعلقة باملشاريع التطويرية 
الكبرى مبا فيها إعــادة اإلعمار وتوفير 
أماكن عمــل لعشــرات آالف الغزيني 
وامليناء واملطار فمتروكة للمســتقبل. 
ورمبا االقرب هو موافقة إســرائيل على 
دخول عــدد محدود من العمال للعمل 
في إســرائيل بعــد أن تثبت »حماس« 

أنها ملتزمة متاماً ببنود االتفاق.
 وهذه البنود التي ستطبق فوراً، أو في 
املدة القريبة ليست قادرة على إحداث 
التطور الذي يرغــب املواطنون في غزة 
في رؤيته. وستســتفيد منه »حماس« 
أكثر من غيرهــا، خاصة عندما حتصل 
علــى متويل لدفع مرتبــات موظفيها، 
مع مالحظة أن املدة التي التزمت فيها 
قطر بدفــع فاتورة الســوالر والرواتب، 
مدة محــدودة ومقدرة بعدة شــهور، 

متاماً كاملشاريع القطرية في غزة، وعلى 
األغلب ســتتوقف قطر عن الدفع بعد 
مــدة إذا لم جتد مســاهمني إقليميني 
ودوليــني آخرين. وعندها ســنعود إلى 

املربع نفسه.
       وهنــا ال بد من أخذ موقف القيادة 
الفلســطينية على محمــل اجلد في 
الضغط على »حماس« إذا ما شــعرت 
أن الهدف مــن التخفيف من األوضاع 
اإلنسانية الصعبة في غزة هو تطبيق 
فكــرة دولة غزة. التي قالت إســرائيل 
مؤخراً بأنها ستقتطع حصة من أموال 
املقاصة والضرائب وتدفعها مباشــرة 
إلى غزة في حال أوقفت السلطة متويل 
القطاع. والقيادة تريد أن تتم املصاحلة 
والوحدة وفي إطارها حتل كل مشكالت 

القطاع مبا فيها التهدئة وغيرها.
وفي احلقيقة ال شــيء ميكنه أن مينح 
األمان لغزة ويحل مشكالتها جذرياً غير 
الوحدة الوطنية التي ستعيد االعتبار 
للمشروع الوطني الفلسطيني، وتعزز 
الكفاح الفلســطيني ضــد االحتالل 
واالســتيطان. ولهذا الســبب كل ما 
حتاول إســرائيل أن تصل إليه في هذه 
املرحلة هــو إبعاد فكــرة الوحدة بني 
الضفة وغزة واإلبقاء على االنقســام 
ألطــول فتــرة ممكنة، فهــل نحن مع 

إسرائيل أو مع أنفسنا؟

 ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

يكشــف التفجير االنتحــاري الذي 
شــهدته تونس في 29 أكتوبر 2018، 
ووقع على مقربة من إحدى الدوريات 
األمنية التي كانت متواجدة بشــارع 
احلبيب بورقيبة بالعاصمة، على نحو 
أدى إلى إصابة 20 شخًصا من بينهم 
15 شــرطًيا، عــن حتــول جديد في 
البالد، سيما  اإلرهابي داخل  النشاط 
وأن آخــر العمليــات اإلرهابية التي 
نفذت كانت في تشرين الثاني نوفمبر 
تنظيم  اســتهدف  2015،  عندمــا 
»داعش« حافلة لعناصر أمنية وسط 
العاصمة، ما يشــير إلى أن تداعيات 
التنظيمات  بها  منيت  التي  الهزائم 
اإلرهابية، ســيما »داعــش«، في كل 
من ســوريا والعراق بــدأت ارتداداتها 
اهتماًما  أبدت  التي  تونس،  إلى  تصل 
خاًصــا مبتابعة تطــورات العمليات 
العســكرية ضد تلــك التنظيمات 
ورفعت مستوى التنسيق مع العديد 
من القوى الدولية املعنية مبواجهتها.

دالالت متعددة:
   تطــرح العمليــة االنتحارية التي 
وقعت في العاصمة التونسية دالالت 

عديدة يتمثل أبرزها في:
-1 ســابقة جديدة: يعد قيام إحدى 
العملية سابقة  بتنفيذ  الســيدات 

جديدة فــي العمليات اإلرهابية التي 
تشــهدها تونس، على نحو قد يؤشر 
إمــا إلى عــودة بعض التونســيات 
من الالتــي كان تنظيم »داعش« قد 
األعوام  في  اســتقطابهن  استطاع 
األخيــرة إلــى تونس مــن جديد، أو 
إلــى وجود أزمة حقيقيــة تواجهها 
في  تكمن  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
تراجــع قدراتهــا البشــرية نتيجة 
الهزائم والضربات التي تعرضت لها 

في املرحلة املاضية.
-2 عواقب االســتقطاب السياسي: 
كان الفًتا أن العملية األخيرة تزامنت 
العالقة  اخلالفــات  حدة  تصاعد  مع 
بني القــوى السياســية اخملتلفة، ال 
و«حركة  تونس«  »نداء  ســيما حزب 
النهضة«، حيــث اتهم األول األخيرة 
بـ«مواصلــة محاوالتهــا وضع يدها 
على شــتى مفاصــل الدولة«، على 
نحو دفع اجتاهات عديدة إلى التحذير 
تلــك اخلالفات قد  أن اســتمرار  من 
يؤثر علــى قدرة الدولة على مواجهة 
التي تســعى  التنظيمات اإلرهابية، 
دائًما إلى اســتغالل عدم االستقرار، 
على املســتويني األمني والسياسي، 
أهدافها وتوســيع نطاق  لتحقيــق 

نفوذها.

   والالفت في هذا السياق، أن الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي 
أشــار بدوره إلى العالقة الطردية بني 
تصاعد اخلالفات السياســية وتزايد 
اإلرهابي، حيــث قال، في  النشــاط 
30 من تشــرين األول أكتوبر املاضي 
وبعد يوم واحد من العملية األخيرة، 
أن »املناخ الــذي يوفره الصراع احلزبي 
يســاعد فــي تواجد اإلرهــاب على 

»الصراعات  أن  معــدا  بقوة«،  األرض 
السياســية عامل له تأثير ســلبي 
على السالم واألمن واملتربصني دائًما 
ما يســتغلون هــذه الصراعات وما 

ينتج عنها من ترنح أمني«.
-3 غياب اخلبرة: توحي طريقة الهجوم 
أن السيدة التي نفذته ال متتلك اخلبرة 

النوعية  مبثــل هذه  للقيام  الكافية 
من الهجمات االنتحارية، وهو ما ميتد 
أيًضا إلى العناصر التي قامت بإعداد 
أن  إلى  املتفجرات، على نحو يشــير 
التنظيم اإلرهابي املســئول عن هذه 
العملية يســعى في املقام األول إلى 
ضم أكبر عدد مــن العناصر املوالية 
القدرات  له على حساب إكســابها 

واخلبرات املطلوبة لتنفيذ عملياته.

-4 عناصر غير معروفة: تشير تقارير 
عديــدة إلى أن الســيدة التي قامت 
بتنفيــذ العملية لــم تكن معروفة 
بالنســبة ألجهــزة األمــن، خاصة 
أنه لم تكن لها ســوابق تشــير إلى 
التنظيمات  مــن  أى  إلى  انضمامها 
اإلرهابيــة املوجودة، علــى نحو دفع 

اجتاهــات عديدة إلــى الدعوة إلجراء 
مراجعــة فــي سياســات األجهزة 
األمنية للتعامل مع تلك النوعية من 

العمليات اإلرهابية.
عوامل مختلفة:

   ومــن دون شــك، فــإن تزايد هذه 
الدعــوات في املدة األخيــرة ال ميكن 
فصله عن اخملــاوف التي تبديها تلك 
االجتاهات إزاء احتمال أن تكون تونس 

مقبلة على مرحلة جديدة قد تشهد 
تصاعًدا في حدة العمليات اإلرهابية، 
وهو احتمال يســتند إلى مؤشــرات 
عديــدة: يتمثل أولها، فــي احملاوالت 
التــي يبذلها تنظيــم »داعش« من 
أجل الوصــول إلى مناطــق جديدة 
نشــاطه  في  امللحوظ  التراجع  بعد 

داخل املناطق التي سيطر عليها في 
الســابق. وبرغم أنه يسعى في املدة 
احلالية إلى العودة مــن جديد لتلك 
املناطق، على نحو ما يحدث مثالً في 
محافظتى دير الزور والرقة، إال أنه بات 
اجلديدة  باملناطق  أكبر  اهتماًما  يبدي 
التي قد يســعى إلى تعزيز نشاطه 

فيها.
   وال تقتصر تلك احملاوالت على تنظيم 
»داعش«، إذ يبدو أن تنظيم »القاعدة« 
يتبنى بدوره الهدف ذاته، حيث يسعى 
إلى توســيع نطاق نشاطه من خالل 
تفعيل دور »كتيبــة عقبة بن نافع«، 
التي تعد أحد أهم أفرع التنظيم في 
املنطقة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ 
هجمات ضد قوات اجليش والشرطة 
واســتهداف األجانب، وهو ما كشف 
عنه جناح قوات الشــرطة التونسية 
في قتل بالل القبــى، الذي يعد أحد 
أهم قادة تنظيــم »القاعدة في بالد 
املغرب اإلسالمي«، في 21 يناير 2018، 
بعــد دخوله تونــس للترتيب لعودة 
»القاعدة« مرة أخرى إلى داخل البالد.

   وينصــرف ثانيهــا، إلــى انتشــار 
يفسر  نحو  على  اجلهادية،  السلفية 
أســباب حتول تونس، خــالل األعوام 
املاضية، إلى إحدى أهم دول املنطقة 

التي ينتقل منها املقاتلون لالنضمام 
إلى التنظيمات اإلرهابية في كل من 
أيًضا  سوريا والعراق. ورمبا يكون ذلك 
دافًعا لتلــك التنظيمات للعودة إلى 
تونس مجددًا في محاولة الستقطاب 
مزيد من العناصر املؤيدة لتوجهاتها.

   ويتعلق ثالثها، بوجود »خاليا نائمة« 
التــي تصاعد دورهــا بنحو ملحوظ 
في املــدة األخيرة، حيث تتبع كل من 
»داعش« و«القاعدة«، وقد حتولت إلى 
إحــدى اآلليات الرئيســة التي حتاول 
لتعزيز  استعمالها  التنظيمات  تلك 
قدرتها ســواء على تفعيل نشاطها 
من جديد داخــل تونس أو على إقناع 

بعض العناصر باالنضمام إليها.
   وفي النهاية، ميكن القول إنه برغم 
أن الهجوم األخير مت بطريقة بدائية، 
إلى حد مــا، إال أن ذلك ال يقلص من 
احتمــاالت أن تشــهد تونس موجة 
جديــدة مــن العمليــات اإلرهابية، 
خاصة في ظل االرتدادات املســتمرة 
التنظيمات  بها  التي منيت  للهزائم 
اإلرهابية في كل من ســوريا والعراق 

خالل الفترة األخيرة.

مركز املستقبل لألبحاث 
والدراسات
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تصعيد جديد: هل تعود »الخاليا النائمة« إلى تونس؟

الهند وسياستها الخطرة في التعامل مع باكستان

في النهاية، يمكن القول إنه برغم أن الهجوم األخير تم بطريقة 
بدائية، إلى حد ما، إال أن ذلك ال يقلص من احتماالت أن تشهد تونس 

موجة جديدة من العمليات اإلرهابية، خاصة في ظل االرتدادات 
المستمرة للهزائم التي منيت بها التنظيمات اإلرهابية في كل من 

سوريا والعراق خالل الفترة األخيرة

غزة



ثقافة10
حسين محمد هادي الصدر

يوسف عبود جويعد
 

تؤكد لنا الشــاعرة ميادة املبارك في 
مجموعتها الشــعرية النثرية ) لك 
تفاصيل املــاء( أن ســحر القصيدة 
ال ياتي مــن خالل املفردة الشــعرية 
احلســية وحدهــا, وكذلــك الميكن 
االســتعارية  والصــور  لإلنزياحــات 
اإلنثياالت  لهــذه  توصلنا  أن  البديلة 
الشــاعرية الكبيرة من خالل الثيمة 
او وحدة املوضــوع , أو رؤية القصيدة 
ببنائها الذي يحــوي ادوات صياغتها 
, دون أن تكــون هناك ملســات فنية 
تؤطر النص , ومن خالل حتليلنا لهذه 
اجملموعــة وجــدت أن لشــاعرة , قد 
أضافــت الدوات فن صناعة القصيدة 
النثرية , ســمات اخرى دخلت ضمن 
بنــاء النــص , فمنحته الق وســمو 
احللم  فضــاءات  الــى  بــه  وحلقت 
الشعري الذي يكمن بني ثنايا روحها 
, ووجدانها , وتكوينها األنثوي الرقيق 
ســواها  عن  مييزها  الذي  الشــفاف 
, لتبتعــد فــي ذلك عن االســاليب 
القصيدة  صياغــة  في  التقليديــة 
النثرية التي تؤطــر مبفردات انزياحية 
ورؤية تنتمي لهذا االســلوب , لكنها 
خاليــة من ايــة أضافات او ملســات 
ســحرية او فنية تضفي على النص 
نكتشف  ســوف  ألننا  التميز,  طابع 
صوت املرأة احلاملة, العاشــقة , وهي 
ترســم مالمح نصفها اآلخر , ولكن 
مبفردات وصورة ورؤية نابعة من أعماق 
الروح , وســوف نكتشف أيضاً بأنها 
أدخلت صوت املوسيقى لكنه مضمر 
بني ثنايا النص , نســمعه نحســه 
ينساب الى نفوسنا بنغماته الهادئة 
املتدفقة ليساهم في زجنا في عاملها 
الشــعري فنحلق نطــوف في أروقة 
التدفق  بهــذا  نشــعر  ونحن  النص 
املوســيقي , الذي هو عامل مساعد 
للدخول الى رحاب الشعر , واملثل في 
ذلك يشــبه الى حد بعيد االستماع 
الى موســيقى هادئــة ونحن نطالع 
قصائد شعر , ولكي نصل الى حقيقة 
هذا الشــعور اجلميل , فأن الشاعرة 
عناوين  املوســيقية  املفردات  جعلت 
لبعض مــن قصائدها , نوتة معلقة, 
اوركسترا, تراتيل اآلس, العزف األخير , 
همس مع الذات, ترنيمة مساء قاطر, 
كمــا جند بــني ثنايا تلــك النصوص 
النص  بؤرة  الذي يشكل  األنثى  لوعة 
ووحدة املوضوع , وقد ميزته عن بقية 
املفردات بتكرار احلرف األخير ملرات عدة 
, كاشفة في ذلك تأثرها الذي ال ميكن 
أن ينقل ويصل الــى املتلقي اال بهذا 

التفرد,وعمدت أيضاً بأن تكون املفردة 
ووحــدة املوضوع والرؤية الشــعرية 
وحدة حسية شعرية متصلة تالمس 
, لكي  املتلقي  وأحاســيس  هواجس 
يكــون معها في رحلتهــا مع الذات 
فــي كل تنقالتها والتي ال حتيد عنها 
في إغداقه بشــحنة كبيرة من تلك 
التداعيــات  املتداخلة مــن أجل أن 
يعيش النص الشــعري وهو ملتهب 
االحاســيس إثر هذا الشعور احملبب . 
دون أن تغفل ولو حلظة شعرية واحدة 
,بأنها تخاطب بصــوت ناعم مفعم 
بحيوية املــرأة وعنفوانها وخلجاتها 
, وأســرارها وافكارهــا وتطلعاتها , 
الذي ميثل  اآلخر  بنصفها  والتصاقها 
لها حالة التوافق الروحي واجلســدي 
, حيــث إننا ســوف نكتشــف تلك 
اإلنتعاشــة التي تتسرب من سلوك 
املرأة وهي تخاطب الرجل فتشــكل 
ذلك السالب واملوجب , الذي بتماسه 
 . للنشوى  الباعثة  الشــرارات  تتولد 
فينســاب هذا التأثير من ثنايا النص 
الى وجدان املتلقي , في قصيدة )خافق 
العمر( جند هذا التوحد وااللتحام بني 

االثنني بشكل ملفت للنظر 
فأقلب جمر مواقــد الذكرى اجلاثمة 

على صدري..
لتاااااريخ 

عرَج بي حيُث قطاف سفنَك املأهولة 
بالرحيل..

امنياتي  مــروج  بإبتهــال  ُمعمــدة 
اخلضراء..

ألعاود السؤال الثاقب دمي؟!!..
وانت!!..

تُزيد الطرق على نوافذ صبري..
كي نعبر  معاً

عوالم ال تُدرك إال بتشظي كلينا..
وعن لوعة البعد , وخلجات الشــوق 
امللتهبــة فــي دواخــل تلــك املرأة 
العاشــقة التي رســمت مالمحها 
الشــاعرة بإتقــان ننطلــق في تلك 
قصيدة  فــي  الســاحرة  التداعيات 

)القرين( 
اتلو همساً ما اودعته سراً معك..

من َسمر األحاديث وأطواق الشجن ..
أتلو لوحدي ..

وال أخبر أحداً سواي .. 
فأنا !!

حني تركتك جتني رياح البعد وحدك..
غادرني ُكلي ..

لينــوء حتــت وطــأة تفاحــة آدمك 
املقضومة عمداً..

ألّني !!
نردها على  التي أخطأت رمي  حواؤك 

وجهه السابع..
ولــم تخلو تلك اجملموعة الشــعرية 

من تنوع فــي الثيمات والــرؤى التي 
تخاطب احلياة من كل اركانها , وفي 
قصيدة )القراد( نكون مع القراد حقاً, 
الغريبة  القراد هذه احلشرة  فطبيعة 
والقبيحة , أنها لن تغادر اجلسد الذي 
التصقــت به , ولن تبرحــه أو تتركه 
ميضي حلال ســبيله , تظل متتص من 
دمــه , وهكذا حال املارقون الســراق 
الذين ابتليــي  بهم هذا البلد , انهم 
القــراد الذي نخر عظــام هذا البلد , 

وافرغوه من كل حالوته 
ُعد ألدراجك 

مــن منفــى اإلتهامات وفن رســم 
خرائط الفنت..

وتعّكز بجذع صنوبر الغرب..
ُعد ملن ختَم على ورقك بحبر اإلفتعال 

وتهميش الصور ..
فما بقي من مال إدخــارك غير وطن 

مفلس يتلمظ العيش ..
وبعض شناشيل تبكي على زجاجها 

املكَسر ..
امــا قصيدة )لــك تفاصيــل املطر( 
التي حملت اجملموعة اســمها ,فإنها 
, فليس  إنطالقة حرة لشــوق جارف 

هنالك متســع لبقاءه مكتوماً داخل 
الوجــدان , هكذا هــو عندما يكون 
الشــوق أكثــر تأججــاً وتوهجاً من 

الصبر ,
لي فــي عينيك رذاذ مطر يتســاقط 

كرقصة درويش ثمل ..
إختبائــه  بلعبــة  علــّي  يتخــاذل 

العصرية..
ليحشــُد في محرابي متاريســاً من 

جيوش الهوى..
افصح عنها في مقدم عيد ميالده..

ألكووووون!!
نوتــة تتراقــص علــى جيــد وتــره 

احملسوس..
تؤوب لعالم عشق مكتظ باحلنني ..

أما قصيــدة )في الرابعــة..إال أنِت ( 
فنعيش , الوقت , املوعــد , اإلنتظار 
, الشــوق, وتداعيات شعرية حسية 

عميقة 
بهاجس رقاص الساعة انتظرِك 

ما غادرني طيفِك اآلسر كالوقت 
رغم أنها الرابعة إال انِت !؟ 

إال انا.. 
بصمت ليلي الطويل ..تشفقني علّي 

بظلمتي 
فأكون ...

مثل رئة املصباح أومض بِك 
فأزداد بريقاً 

أما قصيــدة )درويش( فأنهــا تنقلنا 
الشــاعرة تقدم  , كون  حلالة جديدة 
لنا هذا النص من زاوية نظر مختلفة 
, إذ أنهــا تقوم بــدور املتابع والراصد 
العشيق  ومشاعر  لهواجس  والناقل 

جتاه محبوبته 
حاملا يستكني موُج البحر!!

تعاوده ذكرى زرقة عينيِك 
وسر هدوئك األخاذ 

فتقف لغته حيالك قاصرة 
ال تنفك عن مراودتها 

لفتنة الوجنات 
كفيلة بتأجيج حرائق الكوِن 

ونفوذ جيوشها اجلرارة 
ثــم ننتقل فــي هــذه اجملموعة الى 
الومضات الشعرية اخملتزلة املكثفة , 
لنطالع مجموعة من تلك الومضات 

نأخذ منها 
حني انتهت قصتها الطويلة 
لم يعد لليل الطويل حكاية 

تكبرني بشيء من احلكمة 
اكبرك بشيء من االلم 

وهكذا فإننا مررنا لبعض من النماذج 
في  املبارك  ميادة  للشاعرة  الشعرية 
هذه اجملموعة الشعرية , التي ضمت 
العديد من النصوص الشعرية بإفكار 
 , ومختلفة  متنوعــة  ورؤاً  ومواضيع 
خاطبت واقع حياتنــا , وما منر به من 
أزمات وحكايا تستحق أن تدون , حيث 
طافت مع الوطــن , ومع بغداد , ومع 
الطفل الغريق , ومع تداعيات الصوت 
االنوثــي املعبر بشــكل صــادق عن 
مشاعر املرأة بكل صورها وتقلباتها , 
وهي تعشق , وهي تفارق , وهي تنتظر 
احلبيــب , وهي تــودع , فكانت رحلة 
موفقة , لشاعرة إستطاعت أن تضع 
ملسات ســحرية جديدة , لواقع بناء 
قصيدة النثر , وكانت موفقة في ذلك 
, إذ ان املتلقي ســوف اليجد صعوبة 
بالغــة في هــذه االستكشــافات , 
بل أنها ســتبدو له جليــة واضحة 
وهي تطرز معالــم نصوصها,لتضع 
لها موطأ قدم واضح ضمن مســار 
النثر  التجديد والتجريب في قصيدة 
,  والذي ال زال يســتوعب الكثير من 
ننتظرها  التي  والتحديثات  املتغيرات 

في هذا اجلانب . 

- 1 -
سمعنا مبا قاله قدميا احلسن بن رشيق

مما يزهدني في أرض أندلس 
سماُع معتصٍم فيها ومعتِضِد
ألقاُب مملكٍة في غيرِ موضعها 

كالهّر يحكي انتفاخاً صولَة األسِد
واليوم :

نشــهد إطالق األلقاب الكبيرة دون هوادة، على َمْن ال 
يصح أنُْيطلق عليه )أصغر( األلقاب والعناوين ...!!

- 2 - 
هناك من يسمّي نفســه بالدكتور فالن ، او يسمونه 
بالدكتــور فالن ، وهــو ال يحمل أية شــهادة أكادميّية 

معتبرة ..
فهي ليست اال مسألة يُضحك فيها على الذقون ...

وإنا هلل وانا اليه راجعون 
حدثني بعض األحبة قائالً :

ان احدهم قّدم شــهادة الثانوية العامة الى املفوضية 
العليا لالنتخابات ضمن ما قّدم من مســتندات، ولم 

يقّدم شهادة أعلى رغم ادعاءاته العريضة املعروفة ...
ملاذا ؟

النه يخشى التدقيق ، واالحالة الى القضاء حني ثبوت 
التزوير ..!!

ان اطالق اللقــب العلمي على )األجــوف( البعيد عن 
االجواء العلمية ،اســتخفاف بكرامة العلم ، وانتهاك 
حلرمــة الناس ، وكذب صريــح ، وغش واضح، مبقتضى 
موازين االخالق، وهل ثمة ما هو أسوأ من االفالس وفق 

معايير الدين والعلم واالخالق ؟
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وحتتــاج املقامات الدينية العليا الــى مؤهالت علمية 
حقيقية،تتمثــل باالجتهــاد املطلــق والقــدرة على 
استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في 
كل املسائل واملشاكل ، وهذا ماال يتوفر عليه االدعياء 

يقينا .
أين )املرجعية( ممن لم يشــم رائحة الفقاهة فضال عن 

الفقاهةالعالية ؟
وأيــن )العدالة( فمــن ال يتحرج مــن اصطناع احليل 

واألكاذيب ؟
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ان العلماء الربانيني العظماء يكتفون بذكر اسمائهم 
مجــردة من األلقاب ، وينأون بأنفســهم عن كل ألوان 

العناوين الزائفة .
خذوا االمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر مثالً :

انه باعتراف العالم كله شــخصية استثنائية فريدة 
واالّ فمــا معنى )النصــب( الذي صنعتــه له جامعة 

موسكو ؟
انــه املرجع اجملــدد صاحــب النظريات واألفــكار التي 
بهرت األوســاط العلميــة ال في الفقــه وفي علوم 
الدين فحســب، بل في علوم شتى ليست الفلسفة 

واالقتصاد واالجتماع بعيدة عنها ...
ومع ذلك كله لم يكتب لنفسه اي لقب أو عنوان ،كان 
يكتفي ان يكتب في ختام مقدمة كل كتاب اســمه 

مقرونا باسم النجف االشرف فقط .
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ان عملية تســويق )الذات( باألباطيل واحليل، مرفوضة 
بكل املعايير، وهي متاماً كانتفــاخ الهّر يحكي صولة 

األسد ..!!
- 6 -

ان مطلقي األلقاب الزائفة على أنفسهم ينسون أنهم 
يجنون على أنفسهم قبل جنايتهم على اآلخرين ..!!

ألقاب في غير
لمسات فنية ساحرة في.. »لَك تفاصيل المطر«موضعها ..

دراسة

غالف اجملموعة الشعرية

أخبارترجمات

اصدار

بارتولد بريشت

ترجمة سوار مال

ذكرى ماري 
1

في ذلك اليوم من أيلول )سبتمبر(
ذي القمرِ األزرِق

صامتاً حتت شجرِة خوٍخ يافعٍة
امتة بني  ضممــُت حبيبتي الشــاحبة الصَّ

ذراعّي
كما لو أنَّني أضمُّ حلماً لطيفاً.

فوقنا، في سماء الصيف الّصافيِة،
أبصرُت غيمًة من بعيٍد

لقد كانت شديدة العلّو، بيضاء بال شائبٍة
وملا رفعُت نظري نحوها

كانت قد اختفت.
٢

منذ ذلك اليوم
انقضت أقمارٌ كثيرٌة غارقًة
ورمّبا اقُتلَِعت أشجار اخلوخ

وإن كنَت تسألني عّما حلَّ باحلبيبِة
رَ. فسأجيبَك بأّني ال أستطيُع أن أتذكَّ

أنا أعلُم بالطبِع ما الذي تقصده،
لكّن وجهها
نسيُته بحّق

وال أذكُر سوى أّني قبَّلُته قبل وقٍت بعيد.
٣

وحتَّى القبلَة كنُت سأنساها منذ زمٍن
لوال أّن غيمًة كانت هناك

ً غيمة أذكُرها جيِّدا
ال تذهُب عن بالّي قّط

لقد كانت ناصعة البياض في الُعلى.
رمّبا ال تزال أشجارُ اخلوخ تزهُر

ا تنجُب اآلن طفلَها الّسابَع واملرأُة تلك رمبَّ
لكنَّ الغيمة هذه

تفتَّحْت لدقائق
وملا رفعُت بصري نحوها

كانت قد تالشت في الريِح.
****

أريُد الذهاَب مع َمن أحب
ال أريُد أن أحسَب كم سيكلِّفني ذلك

ً ر إن كان ذلك جيِّدا ال أريُد أن أفكِّ
ال أريُد أن أعرَف إن كاَن يحبُّني

وحسُب أريُد الذهاَب مع َمن أحب
****

حنَي غادرتَُك
حني غادرتُك في ذَلَِك اليوِم الرائِع

وبدأُت النَّظرَ ثانيًة
لْم أبصر سوى أناٍس َمرحني.

ومنذ ساعة املساء تلك
ُث - - أنت تعلُم عن أي ساعٍة أحتدَّ

صارَ فمي أجمُل
وساقاي أكثر رشاقًة.

ومذ متلَّكني ذَلَِك اإلحساُس
ازدادَت الشجرة واخلميلُة واحلقُل خضرًة

واملاُء الباردُ أكثر لطافًة
حني ميسُّ جسدي.

جوني سورابايا
1

آٍه كم كنُت يافعًة
رّباه كنُت لم أزْل في السادسة عشرة

حنَي أتيَت من بورما وقلــَت يَِجُب أن أمضي 
معَك

ل بكلِّ شيٍء وأنَت ستتكفَّ

سألُتَك عن عملَِك - وأقسُم أّن ذلك حقيقيٌّ 
مثلما أّني اآلن واقفٌة هنا 

فأجبَتني أنَّك تعمُل في مصلحِة الســكك 
احلديدّية

وال شأَن لك بالبحرِ
لقد قلَت أشياء كثيرًة جوني

ولم تصدْق في أي كلمٍة
لقد خدعتني جوني

آه جوني كم أبغُضَك
ُم وأنَت واقٌف تتبسَّ

جوني، أخرِْج الغليون من فِمَك يا كلب!
جوني سورابايا، لَم أنَت فظ؟

جوني سورابايا، يا إلهي، كم أحبُّك
جوني سورابايا، ملاذا لسُت مسرورًة؟

أنا أحبَُّك جوني، وأنَت بال قلب.
٢

ً في البدِء كانت كّل أياِمنا آحادا
واستمرَّ ذلك إلى أن مضيُت معَك.

لم يكن قد مضى أسبوعان بعُد
 حنَي لم يعد أيُّ شيٍء فيَّ يُعجبَك

فذرعُت »البنجاَب«
 رواحاً وجيئًة

 على طول النَّهرِ حّتى البحر:
وفي املرآِة بدوُت مثل امرأٍة في األربعنِي.

، جوني أنَت لم تُرِد احلبَّ
كنَت تريد املاَل

وأنا، يا جوني، لم أنظر لغيرِ فِمَك.
كنَت تبتغي كلَّ شيٍء، جوني،

وأنا منحُتَك أكثر
جوني، أخرج الغليون من فِمَك يا كلب!

جوني سورابايا، لم أنت فٌظ هكذا؟
جوني سورابايا، يا إلهي، كم أحبَُّك.
جوني سورابايا، ملاذا لسُت مسرورًة؟

أنا أحبَُّك، جوني، وأنَت بال قلب.
٣

لم أهتم
ملاذا حتمُل هذا االسَم

لكنَك كنَت ضيفــاً ذائع الصيت على طوِل 
الشاطئ.

دًة في ســريٍر قيمته ســتة  ذاَت صبــاٍح ممدَّ
بنسات

سمعُت البحرَ يزمجُر
وكانت سفينتك واقفًة في املرفأ
وأنَت ذهبَت، دون أن تقوَل كلمًة.

أنت بال قلب جوني
أنَت وضيٌع جوني

ها أنَت تهجرني اآلن،
 قل لْي السبَب يا جوني.

آٍه كم أحبَُّك جوني
كما في أوَّل يوٍم لنا

جوني، أخرْج الغليون من فِمَك يا كلب!
جوني سورابايا، لَم أنَت فٌظ هكذا؟
جوني سورابايا، يا إلهي، كم أحبَُّك

جوني سورابايا، ملاذا لسُت مسرورًة؟
جوني، أنا أحبَُّك وأنَت بال قلب.

****
حني ذهبُت إلى سان نازار

أتيُت بال سراويل
فسمعُت، في احلاِل، صراخاً:

أين سراويلَك؟
قلُت:

بالقرِب من بدايِة سان نازار
السماُء شديدُة الزُّرقِة

والشوفاُن شاهٌق.
****

أغنيُة حبٍّ من زمن سيِّئ
لم يُصادِْق أحُدنا اآلخرَ قّط

لكنَّنا مارسنا احلب معاً.

الدكتورة نادية هناويأشّد غرابًة من القمِر
في مؤتمر دولي 

أخيرًا..«الفراديس المصطنعة« 
لبودلير بالعربية 

 
شــاركت الدكتورة نادية هناوي في االجتماع 
الســنوي ملركز الفارابــي للدراســات االوروـ 
اســيوية والبحوث التطبيقية التابع جلامعة 
اســطنبول، وقدمــت ورقــة فيهــا توصيات 
عدة ألقتهــا باللغة االجنليزيــة بغية ايصال 
أفكارها للناطقــني بهذه اللغة من احلاضرين، 
كما أســهمت في أعمال املؤمتر الدولي الثاني 
الذي عقد في اســطنبول، والذي كان محوره 
السياســة واألخالق ببحث عــن) األخالق بني 
افالطون والفارابي( وتــدور فكرة البحث حول 

مفهــوم افالطون لألخالق فــي كتابه) املدينة 
الفارابــي لالخالق في  الفاضلــة( ومفهــوم 
رسالته) آراء اهل املدينة الفاضلة ومضاداتها(، 
وقد شــهد املؤمتــر أوراقــا بحثيــة لباحثني 
وأكادمييــني من جامعات تركيا وكازاخســتان 
وروسيا واوكرانيا ومنهم البرفوسيور جاكوبك 
التييف والبروفيسورة شينار كاالفيا والدكتور 
محرم حافيز والدكتور كاهيد شــانال. وجدير 
بالذكر أن الدكتورة نادية هناوي اختيرت عضوا 
في اجمللس االستشاري ملركز الفارابي منذ عام 

.2016

ناظم بن إبراهيم
صدر حديثاً عن منشــورات املتوسط بإيطاليا، 
كتاب »الفراديس املصطنعة – في احلشــيش 
واألفيون« للشــاعر والناقد الفني الفرنســي 

شارل بودلير، ترجمة: ناظم بن إبراهيم.
ويتناول شــارل بودلير في هذا الكتاب العالقة 
املمكنــة بــني اســتعمال اخملــّدرات واإلبداع 
أوروبّية  إبداعّية  إلى جتارب  الشــعرّي متطّرقا 
عديدة، مرتبطة بشــكل أو بآخر بالتوظيفات 
اإلبداعّيــة للحشــيش واألفيون في الشــعر 
والســرد واملوســيقى، مازجاً بني لغة علمّية 
أساسها البحث التاريخّي واملالحظة املباشرة؛ 
وأســلوب شــعرّي يخّلُص هــذا الكتاب من 
طابعه البحثّي ويجعله واحداً من الكتب اّلتي 
ميكن أن نفهم مــن خاللها اخللفّيات الفكرّية 
واجلمالّية اّلتي ستحّدد بعض مالمح الكتابة 

الشعرية لديه الحقاً.
كــر، أنَّ هذا الكتــاب يترجم للمرَّة  جدير بالذِّ

األولى إلى العربية.
من الكتــاب : بودلير املترجم: لدى آكل األفيون 

أيضا ُمترجٌم معتم بالقرب منه:
ظّل بودليــر بعّدِه مترجًما، في كواليس الوعي 
اجلمعي الغربّي والعربّي، وحّتى إذا ما اسُتحضر 
هذا األمر في سياق احلديث عنُه يُستحضر في 
ســياق التذكير باّتساع اّطالعه وتعّدد منابعه 
دون التركيز على الّدروس الكبيرة التي تعّلمها 
من هذا التمريــن الذي كان ميكــن أن يتحّول 
ْعرِّية  إلى مشــروع ضخم، لوال انشغاالته الشِّ

والنقدّية األخرى.
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اللقاء األول مع املال مصطفى البارزاني
كيف كان القاء

* كيف مت ترتيب لقائك ببارزاني؟
- كان حدثا مهما بالنســبة لي إنتظرته 
طويال.حتــى اننــي لــم أغــادر موقــع 
اإلحتفــاالت علني أتلقى خبرا ســعيدا 
بقــرب لقائه. كنت جالســا مبالبســي 
الكردية أمام حديقــة البناية التي ننزل 
فيها حني جاءني شخصان أسمران، إقتربا 
مني وســلما علي باللهجة الكرماجنية 
وســألوني: "مع أي وفد جئت"؟ قلت "أنا 
كــردي عراقــي"، قاال "نحــن نبحث عن 
صديق كردي جاء ضمن الوفد العراقي"؟ 
ســألتهم "وما إســمه"؟ قاال "إســمه 
بارزانيان"؟  أنتم  جالل". قلت "أنا هو..هل 
ردا "ال، نحن من كرد السوفييت"، فقلت 
لهمــا "أنا أنتظركما منــذ وقت"، فقاال 
"إذن ماهي كلمة السر"؟ فلما أبلغتهم 
بكلمة الســر والتي كانت "احلجل"، قاال 
"هذا صحيح". فكشــفا هويتهما وكان 
أحدهما هو أســعد خوشــوي الذي كان 
معروفا لدينا، فقال لــي "جئنا لنأخذك 

الى البارزاني فهو بإنتظارك".
أوصلنا  تاكسي  وهكذا إستقللنا سيارة 
الى أمــام بناية فندق اجلــرس، وجاء املال 
مصطفى بنفسه ليفتح الباب لنا..أطل 
علينا محلقا شــاربيه وكانت له صورة 
بهذا الشكل، أما أنا فقد شعرت و كأني 
أحد الدراويش الواقفني بحضرة شــيخه 
في خشــوع ورهبة، حتى نسيت نفسي 
وأنا ألقي بنفسي في حضنه، لقد كنت 

سعيدا جدا بلقائه.

* نريد أن نقف هنا برهة للســؤال حول 
املشــاعر التي داهمتك و أنت حتتضنه، 
هل توافقت مشــاعرك مع ما رسمته 

في خيالك حول شخصيته؟
- فــي تلك األيام كنت أظنه شــخصية 
مثقفــة وضليعــا بالفكر املاركســي و 
الديالكتيك و اإلقتصاد، ولكن بعد اللقاء 
بدا علــى العكس متاما فزالــت الصورة 
بدا لي  املرسومة بخياالتي، حتى  الوردية 
مناقضا لكل ما ظننته فيه من الثقافة 
وسعة اإلطالع.في تلك اللحظة أوهمت 
نفســي بأنه يريد أن يختبرني، ألنه كان 
يتحدث بسوء عن الســوفييت، و يقول، 
انــه كان على وشــك عقــد عالقة مع 
أميركا عن طريق بابا علي، ألن العالقة مع 
السوفييات غير مجدية، وكنت أرد عليه 

بعكس ذلك ظنا مني أنه يريد إختباري.
في هذا اللقاء وصلت الى قناعة بأن املال 
مصطفــى ليس هو الشــخص املثقف 
الواعــي الــذي كنت أنتظــره، ومع ذلك 
ملست منه مشــاعر كردية صارخة، فقد 
كنت حتس معه بأنــه يناضل بجدية من 
أجل حقوق شــعبه القومية. حدثني عن 
جملة من األشــياء رأيتــه محقا فيها، 
وهــذا ما زاد في إعجابي بــه، فقال مثال، 
أن االحتاد الســوفييتي يدعونه ملشاهدة 
يجريها  التي  العسكرية  املناورات  جميع 
الى جانب  السوفيتي ويجلسونه  اجليش 
اجلنراالت و املارشاالت الكبار، ويدعي بأنه 
كان يقود قوات عسكرية حتت إمرته وأنه 
غالبا ما كان يتفوق على املارشال جيكوف 
وغيره من مارشاالت السوفييت. وحدثني 
أيضا كيف أنهى األكادميية العســكرية 
املارشال، وكيف  رتبة  السوفييتية ومنح 

أنهى املدرسة احلزبية بدرجة اإلمتياز.

* ملاذ تطرق معك الى هذه املسائل؟
- جــل ما قاله لــم يكــن صحيحا، بل 
إختلقه في مخيلته. ولم أعرف في ذلك 
الوقت ملاذا يتكلم معي بهذا الشــكل، 
ومع ذلــك إذا أردنا أن نقيــم بارزاني فإن 
احلديــث يطول..فعلــى ســبيل املثــال 
حدثني يوما عن لقائه بستالني وعالقته 
بخروتشــوف، وكان يعلق صور ســتالني 
وماركس وأجنلز فــي غرفته وقال "إذا لم 
ينتزع الروس بأنفســهم هذه الصور فلن 
أنزعها أنا". كما أبلغني بأنه أحد املقربني 
جدا مــن املكتــب السياســي للحزب 
يشاورونه  وأنهم  السوفييتي،  الشيوعي 
في القضايا املتعلقة بالشــرق األوسط، 
وأنهم إقترحوا عليه أثناء العدوان الثالثي 
على مصر أن يقود قوة عســكرية لصد 
ذلك العدوان. وحدثنــي أيضا عن حياته 
الشــخصية وكيف وصل هو ورفاقه الى 
اإلحتاد السوفيتي بعد معاناة طويلة في 
كازاغســتان. ثم حدثني عن عائلته وما 
جرى ألوالده، وكان يتحدث بكره شــديد 
عن إبن شــقيقه ســليمان ابن الشيخ 
و  خائنا  وعــده  البارزانــي  عبدالســالم 

جاسوســا عليه. وهناك نقلت إليه خبر 
إبنة لهم الى شقيق عبداملهيمن  تزويج 
البارزاني، و وجدته منزعجا من هذا اخلبر، 
ولكني قلت له أنه شــخص جيد و جرى 
زواجــه على يد الشــيخ أحمــد، و ولدا 
إبنا ســماه الشــيخ أحمد بإسم صابر. 
ثم حملني برســالة الى الشــيخ أحمد 
والتي ولدت عندي إنطباعا ســلبيا عنه، 
ومع ذلــك طلبت منه أن يكتب رســائل 
أخرى الى كل من األستاذ ابراهيم أحمد 
والشيخ صادق وهمزة عبداهلل وعدد آخر 

من الشخصيات.
رغــم إنطباعاتي عنه في ذلــك اللقاء، 
لكن املسائل التي طرحها جعلتني أكثر 
إعجابــا به، حتى اننــي عندما عدت الى 
كردستان بدأت أروج له وأقول "انه أصبح 
مارشــاال وأكمل األكادميية العســكرية 
بدرجة  احلزبية  واملدرســة  الســوفيتية 
اإلمتيــاز". لكــن اجلميع غضبــوا منه 
بسبب رسائله، وخاصة رسالته للشيخ 
أحمد، ألنها بدت كرســالة يكتبها مريد 
لشيخه، فقد ذكر فيها بأنه مجرد كلب 
حــارس أمام منزل الشــيخ أحمد، وبأنه 
مستعد أن ينزل الى مستوى حذائه!لقد 
أحط من قدر نفسه الى احلضيض وهذا 
ما دفع بالشــيخ صادق والشيخ عبيد أن 
يغضبا منه وميتنعا عن تسليم الرسالة 
الى الشــيخ أحمد، وقد قرأ تلك الرسالة 
كل من اإلســتاذ ابراهيم أحمد والشيخ 

صادق وهمزة عبداهلل وأنا.

* وكيف طالعت الرسالة؟
- أنا ســلمتها الى الشــيخ صــادق ابن 
املال مصطفى،  إبن شقيق  الشيخ عبيد 
وكان الشــيخ أحمد يقبع في الســجن 
آنذاك، وطلبنا منه إيصال الرســالة الى 
الشيخ، ولكنهم فتحوا الرسالة وقرؤوها 
ولم يســلموها للشــيخ.. نحن في تلك 
اآلونة كنا فــي ذروة أفكارنا اليســارية، 
وكنت أعتقد بــأن املال مصطفى يريد أن 
يختبرني ولذلك لم تتغير نظرتي جتاهه، 
فقد كنت أعتبــره قائدا وطنيا وأعجبت 

به كثيرا.

* ظل إعجابــك به حتــى عندما قرأت 

رسالته الى الشيخ أحمد؟
- نعــم ظل إعجابي على حاله حتى بعد 
قراءتي لرســالته، ولكن الوضع تغير مع 
وهمزة عبداهلل  أحمد  إبراهيم  األســتاذ 
و عمــر دبابة وغيرهم مــن الرفاق، كانوا 
يتأسفون من تلك الكلمات، وكيف تأتي 
اجلرأة بشــخص أن يحط من قدر نفسه 
الى هذه الدرجة الوضيعة، ولكني مازلت 
الى تلك اللحظة أراه قائدا وطنيا وقوميا.

*قبــل لقائكــم هــل جنح  طــرف آخر 
باإلجتماع باملال مصطفى؟

- نعم متكن الشــيوعيون من لقائه أثناء 
الــى املؤمتر العشــرين للحزب  دعوتهم 
 ،1956 عــام  الســوفيتي  الشــيوعي 
وبالفعل كانت هناك منافسة بني البارتي 
والشــيوعي فيمن سينجح بكسبه الى 

جانبه.

* لنعد الى املهرجان، وكيف شاركتهم 
فيه؟

- بــدأ املهرجان في شــهر آب عام 1957 
شــاركنا جميعــا بأزيائنــا الكردية في 
فعالياتــه، وأهدينــا زيا كرديــا ألم زوريا 
املناضلة التي هبطت إبنتها اجلميلة زوريا 
كوسمودمييانسكايا مبظلة خلف خطوط 
النازيني في احلــرب العاملية الثانية ونالت 
لقب بطلــة اإلحتاد الســوفيتي، وكانت 
أمها قد شــاركت الى جانــب عدد آخر 
من أمهــات األبطال في املهرجان، وهناك 
املرحوم  قــام  باملناســبة  ألقيت خطابا 
الــى االنكليزية.  دارا توفيــق بترجمتها 
ســمعت بعد ذلك بأن ذلك الزي الكردي 
مت اإلحتفاظ به في متحف تانيا مبوسكو، 
كما عقدنا لقاءات مع الوفود املشــاركة 
وزرنا مقر ســكرتارية الشــباب العاملي 
وبحثنــا معهم املســألة الكردية وكان 

موقفهم إيجابيا وداعما لنا.

* وماذا عن موقف الشيوعيني العراقيني 
والعرب جتاه تلك النشاطات؟

- وضع الشــيوعيون العراقيون بالتعاون 
مع شــيوعيي لبنــان وســوريا عراقيل 
إتصالنا  علــى  أمامنا.إعترضوا  عديــدة 
بإحتاد الشبيبة والطلبة العاملي، وعارضوا 

إنضمامنا إليه، كانوا يعرقلون مشاركتنا 
في الفعاليات التي يدعوننا اليها ونقدم 
فيهــا فعاليات فنية وفقــرات ترفيهية 
كان  وباملناســبة  واألغاني.  الدبكات  من 
جنيــب اخلفــاف رائعا فــي دبكاته وعمر 
دزةيي في غنائه بصوته الشــجي..وكان 
هناك كــرد الســوفييات يزوروننا منهم 
قناتي كوردو وفاريزوفــا. ودعني أروي لك 
حديثا عن فاريزوفا هذا..كنا جالسني في 
ونرتدي  إلســتضافتنا  اخملصصة  البناية 
مالبسنا الكردية وخلفنا علم كردستان 
إحتاد  )كردســتان-  عليها  كتــب  والفتة 
لفيف  هناك  وكان  كردســتان(  شــباب 
من شــباب أملانيا جــاءوا أيضــا لرؤيتنا 
ودعونا الى زيارة جماعتهم بإســم )براري 
كردســتان ( وهو إسم أستقوه من رواية 
كتبها الكاتب األملاني كارل ماي بإســم 
)في براري كردســتان( وهــي رواية قرأها 
معظــم الشــباب األملان ومنهــا عرفوا 
بإسم كردستان. كان فاريزوفا غاضبا من 
الشــباب األملان حني رآهم وقال أجلسوا 
وجه  ثم  اإلنكليزيــة،  باللغــة  لنتحدث 
كالمــه اليهم وقــال "أنتم أبنــاء هتلر 
البرية  أنتم وحــوش  الذي دمــر العالم، 
وليــس نحن الكــرد"! وحاول الشــباب 
إفهامه بأنهم اليقصدون من التســمية 
أخذوا  أنهم  بل  إحتقار شعب كردستان، 
التسمية من الرواية، ومقصد الرواية هو 
وصف كردســتان ببرية صافية لم تصل 
إليها يد العبث أو اخلراب، هذا كل ما في 
األمر". وحاولوا إقناعــه بوجهة نظرهم 
لكــن فاريزوفا لم يقتنــع وأجابهم "ال.. 
نحن شــعب مكافح، نناضــل من أجل 
حقوقنا، أما أنتــم فقد ربيتم هتلر الذي 
أحل املصائب بالعالــم، اذن أنتم وحوش 

البرية وليس نحن".

* وما موقف الشــيوعيني العراقيني في 
تلك اللحظة؟

- كما بينت ســابقا نحن كنا في جدال 
مســتمر مع الشــيوعيني حــول ما إذا 
كان الكرد أمــة أم ليســوا أمة..وكانوا 
ينكــرون ذلك علينا مــرارا، وكان لي عدد 
مــن األصدقاء الشــيوعيني منهم نوري 
العاملي،  الطلبة  إحتاد  عبدالرزاق سكرتير 

وكذلــك دارا توفيق، وكنــت أعرف قناتي 
كوردو كشــخص مدافع عــن القضية 
ولذلك كلما  ويسعى ملصاحلها،  الكردية 
بيننا حول هذا املوضوع  النقاش  إشــتد 
كنت أستشــهد مبواقف قناتــي كوردو 
وأقول لهم “أنتم التصدقون دعاوانا بأننا 
أمة، إذن خذوا هذا الكردي الســوفييتي 
البروفيســور قناتي كــوردو فهو حاصل 
على ميدالية بطل اإلحتاد السوفيتي وهو 
عضو باحلزب البلشــفي وإسألوه عما إذا 
كان الكرد قومية وأمة أم ال؟ناقشــتهم 
كثيرا وفــي األخير نحاني نوري عبدالرزاق 
قناتي  بالبروفيســور  لي"مقارنة  وقــال 
كــوردو أنت أكثر منه أمميــة وبروليتارية، 
فتعال وأنقذنا من هــذه الورطة"! وقبل 
فترة رأيت نوري في لندن وإستذكرنا معا 

هذه الواقعة. 
في احلقيقة كانت هناك مســألة أخرى 
تثبــت أن كرد الســوفييت لــم يفرطوا 
بإنتمائهم القومي وأنهم كانوا حريصني 
عليها جدا.فكان هنــاك كولونيل كردي 
من )ايركودسكف( دفعه شعوره القومي 
أن يأتي بالطائرة جملرد اللقاء بالوفد الكردي 
املشارك في املهرجان، وحمل معه هدايا 

من الطعام وزجاجتي شراب وفودكا.
حقق مهرجان موســكو إنتصارا ساحقا 
للشعب الكردي وخاصة اننا إلتقينا باملال 
مصطفى، وكانت تلــك املرة األولى التي 
الروس بشكل رسمي،  يستضيفنا فيها 
وكان سيد عزيز شمزيني يرافقنا بشكل 
يومي أثناء أيــام املهرجان، وتعرفنا هناك 
بالدكتــور مراد، وكتبنا رســالة الى األخ 

ميرحاج.
 واملفارقة أنني حني ســألت الدكتور مراد 
عــن مكان وجود املــال مصطفى وأبديت 
رغبتي باللقاء معــه، رد قائال"ومن يدري 
أين املــال مصطفى، في طاجيكســتان 
أو لهســتان، ال أحد يعرف أين هو! ولكن 
حــني كنت أجلــس مع املــال مصطفى 
ودخل الدكتور مراد وسلم علينا فبادرته 
بالقول “ها دكتور مراد، هنا ليس لهستان 
وها نحن جالســون مع املــال مصطفى، 
فضحــك وقال "ال تؤاخذنــي أخي" كان 
يفتــرض أن أقول هكــذا.. على كل حال 
عدنا الى الالذقية بسوريا بنفس الطريق 

الذي ذهبنا به الى موسكو.

تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي في 
سوريا

* عنــد عودتكم الى ســوريا هل قمتم 
بنشاطات معينة؟

- بعد إنتهاء املهرجان عدنا الى ســوريا. 
وكنا قبل ذلك بسنة أي عام 1955 غرسنا 
فكرة تأســيس حزب كردي في ســوريا 
على غرار حزبنا في العراق.وبعد ســفرنا 
الى موســكو ذهب كل من عبدالرحمن 
زبيحــي والشــاعر هــزار موكرياني الى 
العراق  هناك ألنهما كانا مالحقــني في 
وجلؤوا الى ســوريا، ووجــد زبيحي مكانا 
له عند حســن اغــا حاجو في الشــام.
كانت املباديء الكوســموبوليتية  رائجة 
في تلــك الفترة. وكان زبيحــي قد ألف 
كتابا ضد الكوسموبوليتية ونشره حتت 
إسم مستعار هو محمد أحمد شنويي. 
ومضمونه، أننا شــعب كردي مثل سائر 
شــعوب األرض ومن حقنــا أن يكون لنا 
كيان مستقل مثل ســائر األمم.. لم يكن 
وسط الكرد بســوريا أية حركة أو فكرة 
لتأســيس حزب كــردي. كانــت أكثرية 
الكرد هناك ينتمون الى احلزب الشيوعي 
الذي لم يكن يسمح بظهور حزب كردي 
عثمان  )ئابو  األخ  له.ومبســاعدة  منافس 
صبــري( إســتطعنا أن نترك أثــرا لدى 
البعض من الشــباب الكردي الســوري، 
أتذكر منهم األســتاذ عبداحلميد درويش 
ونورالدين ظاظا وآخرين.و حينما عدت الى 
الشــام عام 1957 وجدت األجواء مهيئة 
إلعالن تأسيس حزب كردي هناك، وكنت 
لنبدأ  العــراق  األوامر من  أنتظر صــدور 
باخلطوات التنفيذية. وكانت لقاءاتي مع 
املال مصطفى ومشــاركتي في مهرجان 
موســكو بصفة ممثل احلزب في العراق، 
كل ذلك شــكل نقاطــا إيجابية دعمت 
توجهاتي لتأســيس احلزب في ســوريا ، 
وكان هؤالء الشباب يثنون على دوري بهذا 
اجملال، ولذلك ســعينا لتشكيل احلزب ومت 
تعيني الدكتور نورالدين ظاظا ســكرتيرا 
الذي تألف  وشكلنا املكتب السياســي 
من السادة ئابو عثمان صبري وعبداحلميد 
درويش ورشيد حمو وبشير صبري وخليل 

محمد، الذي درس في اإلحتاد السوفييتي 
الدكتوراه ثم عاد  وحصل على شــهادة 
الى العراق. لقد شكلوا احلزب عام 1957 
مبســاعدتنا، وبالطبع كان الشــيوعيون 

منزعجني جدا من تشكيل هذا احلزب.
كان الشاعر الكردي جكر خوين من أحد 
الشخصيات املعادية للتوجهات الكردية 
بفعل تأثير الشيوعيني عليهم، وكان في 
عام 1955 عضوا بحركة أنصار الســالم، 
وأدلى بتصريح ســلبي جدا ضد احلركة 
الكردية بجريدة حلبية، حني ســألوه إن 
كان يعمــل ضمن حركة كردية ناشــئة 
آنذاك؟ فــرد عليهم “ال، هذا أمر ســيء، 
ألن هذا احلزب هو صنيع حلف الســنتو، 
واإلستعمار يريد ألن يفرق صفوفنا، فنحن 
جميعا ســوريون وأخــوة وال داعي لهذا 
احلــزب". ولكنه في األخير غير مســاره 
عام 1957 وسلك سبيل النضال القومي 
وأصبح صديقــا لنا. وكان هناك عدد آخر 
من الكرد الســوريني ساندونا مثل ممدوح 
ســليم الــذي كان رجال ميتلــيء بالروح 
القوميــة ويؤيدنا رغم أنــه لم ينتم الى 
احلزب، شــاركنا فقط مبهرجان موسكو، 
وهناك قدري جان الذي أشــتهر كشاعر 
وأديب وكتب قصيدة مدح فيها البارزاني 
وأرسلها إليه.كان قدري جان منتميا الى 
احلزب الشيوعي كما هو احلال مع الشاعر 

الكبير عبداهلل كوران في العراق.

* كم طال بقاؤك في سوريا؟
- كمــا قلت آنفــا لقد أصبحــت الجئا 
سياســيا في ســوريا، وحــني عدت من 
املهرجان كان العقيد محمد قد إستكمل 
بقبولــي كالجيء  القرار  أوراقي وصــدر 
سياســي ومت تخصيص راتب شهري لي 
مببلغ 300 ليرة ســورية وكان ذلك مبلغا 
كبيرا في ذلــك الزمن.وفي العام ذاته أي 
1957 تعرفت ألول مــرة بالدكتور كمال 
فؤاد الــذي إنضم توا للبارتــي وجاء الى 
هناك في طريقه إلكمال دراسته باخلارج.

إنشقاق الكوادر الكردية عن احلزب 
الشيوعي

*من هم املنشقون عن احلزب الشيوعي 
العراقي؟

- إنشق األستاذ كمال فؤاد وحميد عثمان 
وصالح احليــدري، و الثالثة كانوا أعضاء 
في فرع كردســتان للحزب الشــيوعي.
هؤالء توصلوا عــام 1957 الى قناعة بأن 
دميقراطي  حزب  الى  بحاجة  كردســتان 
ثوري واحــد، وعلى األعضــاء الكرد في 
احلزب الشيوعي اإلنضمام اليه، على أن 
يكون هناك تعاون وحتالف بني هذا احلزب 
مــع احلزب الشــيوعي ويناضــالن معا. 
وفي حال تعذر عليهما تأســيس جبهة 
مشــتركة، يفترض أن تكون هناك جلنة 
ناقشوا  بينهما.وقد  مشــتركة  قيادية 
املبــاديء داخل احلزب الشــيوعي،  هذه 
ولكن قيادة احلزب رفضت ذلك بشــدة، 
وأصدرت كراســا هاجمت فيــه البارتي 
بالتصفويني. الكــوادر  هــؤالء  ووصفوا 
وأعتقــد أنه بعد أعــوام صححوا ماورد 
الى  الكراس، فمثال حــني نتطرق  بذلك 
ثروة كردســتان من النفط، يقولون بأن 
هذا التوصيف يؤدي الى اإلنفصال، وحني 
كنا نصــف "امللك العربــي" ينتقدوننا 

على ذلك!
كنــا فــي الشــام أنــا وكمــال فؤاد 
وعبدالرحمــن زبيحــي وهــزار وكلنــا 
منضمني الــى البارتي، وكان لألســتاذ 
كمال فــؤاد تأثير في عزالدين مصطفى 

رسول الذي بدأ بدوره يؤيدنا.
وفي أول لقاء بيننا دخل كمال فؤاد على 
حني غــرة الى قلبي، فقــد وجدته رجال 
هــاديء الطبع، وعاقال متزنا، وشــاركنا 
مع زبيحي للقيام بعدة نشــاطات. كنا 
نتمشــى يوما في الشــام حني فوجئنا 
باحملامي فائق السامرائي وصديق شنشل 
اللذين جاءا الى دمشــق للمشاركة في 
اإلثنان  وكان  العــرب،  احملامــني  إجتماع 
وكان  اإلســتقالل،  بحزب  قيادة  عضوي 
احلــزب منحال آنذاك لكنــه كان حليفا 
عزمونا  إلتقيناهم  وحــني  لعبدالناصر، 

على وجبة من الكباب.
فــي تلك الفتــرة كانــت العالقات بني 
األحــزاب العراقية جيدة، رغــم أنه لم 
تكن هنــاك جبهة موحــدة جتمعهم، 
ولكن بالواقع العملي كان هناك نوع من 
ذلك  وجتسد  بينهم،  السياسي  التعاون 
في إنتخابات عــام 1954 حني خاضوها 
العراق،  لعموم  الوطنية  اجلبهة  بقائمة 
باإلضافة الى نشــاطات أخرى مشتركة 

بني تلك األحزاب.

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 10
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متابعة الصباح الجديد: 

يُحتفى باملوصل منذ مدة طويلة 
العراقيــة،  للثقافــة  كمركــز 
لكن تلك احلياة تغيــرت منذ أن 
أصبحت حتت ســيطرة عصابات 
داعش اإلرهابية فيها عام 2014. 

فقد فرض تنظيم داعش اإلرهابي 
حظراً للموسيقى في املدينة في 
أعقاب الغزو الذي قاده ، وال يكاد 
أحد يتذكر متى ســمع آخر مرة 
موسيقى حية تُعزف في املوصل 

اثناء تسلط داعش عليها.
علي البارودي األســتاذ في كلية 
اآلداب، جامعــة املوصــل قال: إن 
حملة  واصلت  داعــش  عصابات 
القمــع الثقافــي فــي املوصل 

ففجرت التماثيل ودمرت اآلثار.
الثقافة في  يبق مــن  وتابع »لم 
أو في األقل  املوصل إال اســمها 
منارســها  كّنا  ألننا  علني،  بنحو 
املوسيقى،  كسماع  سري،  بنحو 
وهناك فــرق موســيقية كانت 
بنحو  املوســيقى  علــى  تتمرن 

سري.
 وزاد: ان تبــادل الكتــب واألفالم 
واملوســيقى، هــذه األمــور لم 
ننقطــع عنهــا وإن كانت هناك 

مخاطرة ليست بالهينة.
البــارودي جملموعة من  وينتمــي 

حتدوا  الذين  والناشطني  الفنانني 
اخملــاوف من التعــرض لهجمات 
جديدة ونظموا أسواقاً أسبوعية 
للصــور  ومعــارض  للكتــب 
جداريات  ورسموا  الفوتوغرافية، 
للثقافة  نهضــة  حركــة  فــي 

باملدينة.
اســهم  املاضي،  العــام  وفــي 
البارودي فــي إطالق حملة دولية 
أحرقها  كتــاب  مليون  لتعويض 

جامعة  مكتبــة  فــي  داعــش 
املوصــل، وهي واحــدة من أهم 

املكتبات باملنطقة.
وأضاف البارودي ان : املوصل فقدت 
هويتها، فقــدت معاملها، فقدت 
اآلالف من أبنائها، والبعض منهم 
ما يزال حتت الركام، هذه احلمالت 
تعطينــا بصيص أمــل، حتى ال 
أُبالــغ، هــذه احلمالت لــن تقوم 
بحل جميع املشــكالت في ليلة 

وضحاها ولكن في األقل نشــعر 
أننا لســنا وحدنا في الطريق وأن 

هناك ضوءاً في آخر النفق.
هو  ثقافــي جديد  مركز  وافتتح 
مقهى قنطرة الثقافي في شرق 
املوصل في مارس/آذار الذي يرحب 
وبــه مكتبة  والنســاء  بالرجال 
عامرة بالكتب وينظم ورش قراءة 

وعروضاً موسيقية.
لوحات  جدرانــه  علــى  وتعرض 

وصور فوتوغرافية لتاريخ املوصل 
الثري ودمارها حديثاً. 

جرائم  اجلــدران  أحــد  ويصــور 
عصابــات داعــش اإلرهابية في 

املوصل.
ولــم تشــهد كل املؤسســات 
الثقافيــة فــي احملافظة نهضة 

جديدة.
فقــد كانــت املكتبــة املركزية 
فــي جامعــة املوصــل، مركــز 

نادرة  أبحاث يضــم مخطوطات 
يعود  حكومية  ســجالت  بينها 
العثماني،  العصــر  إلى  تاريخها 
يلحقها  لم  التــي  الوحيدة  هي 
أنها كانت  برغــم  الدواعش  أذى 

تستعمل كقاعدة.
وأخفى أمنــاء املكتبة النصوص 
األكثر قيمة، وأُلقي بعشرين ألف 

كتاب في الطابق السفلي. 
املوصل، متكن  وبعد حترير شــرق 
ما  إنقاذ  املكتبة مــن  موظفــو 
اســتطاعوا مــن هــذه الكتب 

وتكديسها على رفوف مؤقتة.
نوافذ  وجــود  لعدم  نظــرا  لكن 
ووجــود ثقوب في الســقف، ما 
وأصبحت  مغلقة  املكتبــة  تزال 
قاعاتهــا، التــي كانــت تعــج 
الطــالب، مغطاة  من  بالباحثني 

بالغبار اآلن.
املوصل  مكتبــة  مديــر  وقــال 
املركزية جمال أحمد: إنه مت رصد 
متويل إلصالح املكتبة لكن جهود 

اإلصالح احلكومية توقفت.
وأضــاف: قامــت جهــات مــن 
بترميمهــا  نينــوى  محافظــة 
وترميــم مــا تبقــى ، لكن بقي 

العمل غير مكتمل. 
حالياً املكتبة حتتــاج إلى ترميم 
من أي جهة كانت، ســواء كانت 
منظمــة أو أي جهــة حكومية 
وحتتــاج إلــى تغييــر اخلزانات أو 

الدواليب التي تضم الكتب«.

حملة دولية لتعويض مليون كتاب أحرقها داعش
في مكتبة جامعة الموصل

ثقافة »أم الربيعين »تنهض من جديد

من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

تطبيق شهير في العراق ُيطلق ميزة مهمة
أعلن مركز اإلعالم الرقمي، أن ميزة حتميل املقاطع من تطبيق 
}سينمانا{ »األكثر شهرة في العراق«، ومشاهدتها »اوفالين«، 
أصبحت متوفــرة على نظام iOS بعد ان كانت متاحة لنظام 

االندرويد فقط.
وقال املركز في بيان تلقت » الصباح اجلديد » نســخة منه، ان 
»التحديث سُيمكن املســتعمل من حتميل املقطع في داخل 
التطبيق من أجل مشاهدته في وقت الحق في حال عدم وجود 

اتصال بشبكة االنترنيت«.
يُذكر ان موقع شبكتي يحتل املرتبة اخلامسة من ضمن املواقع 

االكثر مشاهدة في العراق، وفقاً لتصنيف اليكسا العاملي.

تويتر يحذف آالف الحسابات في حملة 
جديدة

قال فريق مركز اإلعالم الرقمي، ان شــركة تويتر تقوم بحملة 
جديدة حلذف احلسابات الوهمية وغير النشطة على منصتها 

الرقمية.
ورصــد املركز في بيان تلقت » الصباح اجلديد : نســخة منه، 
»انخفاض اعداد متابعي املئات من احلسابات العراقية وفقدان 
االف املتابعني من احلســابات االخــرى العربية والعاملية خالل 

االيام الفائتة«.
وبنّي املركز، ان »هذه االجراءات تُعد ُمكملة للخطوات السابقة 
التي اتخذتها تويتر بحذف احلسابات غير النشطة والوهمية 
املرتبطة ببوتات، اضافة الى حذف أكثر من 10 االف حســاب 
حاول التأثير على االنتخابــات النصفية االميركية كما اعلن 

ذلك متحدث باسم تويتر«.
عراقي يحصد املركز األول في مســابقة »اندريه ســتينني« 

الروسية
حصــد املصور العراقي تيســير مهدي علــى املركز األول في 

مسابقة »اندريه ستينني« الروسية.
وفــازت صورة » الرغبة في احلياة » لعضو جتمع »فنانو العراق« 
املصور العراقي احملترف تيســير مهدي علــى املركز االول في 

مسابقة »اندريه ستينني«.
ووصل الى العاصمة الروســية موســكو املصور الفوتغرافي 
تيسير مهدي الســتالم اجلائزة االولى في حفل تقيمه اجلهة 

املنظمة. 
اجلدير بالذكر بأن تيســير مهدي له العديد من املشــاركات 

الداخلية واخلارجية وحاصل على جوائز عربية وعاملية.

العثور على أقدم رسوم للحيوانات
عمرها 40 ألف عام

عثــر مجموعة من العلماء على أقدم أمنوذج معروف لرســم 
حيوان، وهي صورة ظليه حمراء حليوان شبيه بالثور على جدار 

كهف إندونيسي في منطقة نائية .
وبحسب العلماء أن: عمر الرسوم يعود الى 40 ألف عام وهي 
أقدم قليالً من لوحات احليوانات املماثلة املوجودة في الكهوف 

الشهيرة في أوروبا.
وأضافوا ان: االكتشــافات التي تتعلق برســوم احليوانات في 
الكهوف في جنوب شرق آسيا، يشــير إلى أن الرسم الرمزي 
ظهر في كل من آســيا وأوروبا في الوقت نفسه تقريباً، حيث 
كان يعتقــد في الســابق أن أوروبا هي املكان الــذي بدأ فيه 

األسالف في رسم احليوانات وشخصيات أخرى.
يذكر أن الباحثني قاموا بتحليل الرســومات اليدوية ولوحات 
ملشــاهد اإلنســان من الكهوف في جزيرة بورنيو ووجدوا انها 

تقارب من حيث القدم رسومات الكهوف.

ملونشريط

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
أعلنت هيئة اآلثار والتراث في محافظة البصرة، 
أن فريقاً من الباحثني وعلماء اآلثار البريطانيني 
يواصل إجراء مسوحات جيوفيزيائية في موقع 
مدينة أثرية كبيرة بناها االســكندر املقدوني، 
وكان يظــن العالــم حتــى عهد قريــب انها 

مفقودة.
وقــال مدير الهيئة في البصرة قحطان العبيد 
في حديث لـه : »بعثة من الباحثني وعلماء اآلثار 
البريطانيني من جامعة مانشستر تتواجد في 
احملافظة إلجراء مسوحات رادارية )جيوفيزيائية( 
في موقــع مدينة )خاراكــس( األثرية من أجل 
رسم مخططات متكاملة للمدينة التي بناها 

االسكندر املقدوني قبل امليالد مبئات السنني«.
 وبــني أن »املســوحات الرادارية كشــفت عن 
مباٍن كثيــرة مطمورة حتت األرض، منها قصور 

ومعابد«.
ولفت العبيــد الى أن »)خاراكــس( أكبر املدن 
االسكندرية )االسكندريات( املكتشفة، ومنها 
املصرية، حيث تشغل مساحة  االســكندرية 
شاســعة ال تقل عن 650 دومناً، والعثور عليها 

قبل أعوام قليلة يعد اكتشافاً استثنائياً القى 
اهتماماً عاملياً واســعاً«، مضيفــاً أن »املدينة 
كانت تضم امليناء الرئيســي للعــراق القدمي، 
وكانــت لها صالت جتاريــة واضحة املعالم مع 

بلدان بعيدة من بينها الصني«.
وأشــار العبيد الى أن »في املســتقبل القريب 
من املســتبعد اجراء تنقيبات أثرية في املوقع 
ألســباب متعددة، وما يهمنا حاليــاً هو اجناز 
مســوحات علمية متكاملة«، عاداً أن »من أبرز 
أســباب تأخر اكتشــاف املدينة التاريخية أن 
موقعها كان لغاية عــام 1979، مغموراً باملياه 
امتــداداً لألهــوار، وخالل حــرب اخلليج األولى 
)حرب الثمانينات( كان املوقع مسرحاً لعمليات 

عسكرية«.
وأكد مديــر هيئة اآلثار والتــراث في احملافظة 
أن »طموحنــا يتجه الى حتويــل موقع املدينة 
األثرية العظيمة الى منطقة جذب ســياحي 
ذات شــهرة عاملية«، موضحــاً أن »حتقيق هذا 

الطموح ليس سهالً لكنه غير مستحيل«.
يشــار الى أن )خاراكس( هــي مدينة تأريخية 
أنشأها االسكندر الثالث املقدوني سنة 324 ق 

م، وغالبية اآلراء كانت تشير الى أن املدينة تقع 
قرب مدينة احملمرة ضمن محافظة خوزســتان 
اإليرانية، وبعض اآلراء كانت تفيد بأنها تقع في 
محافظة ميسان، وهناك من كان يعتقد انها 
قرب قضاء أبي اخلصيب الواقع جنوب محافظة 
البصرة، لكن دراســات حديثة نسبياً تضمنت 
أدلة عملية قوية تفيد بأن )خاراكس( الضائعة 
تقع في ناحية النشــوة التابعة إدارياً لقضاء 
شــط العرب، وحتديداً في قرية قريبة من حقل 

مجنون النفطي.
وكان االسكندر أنشأ امبراطورية كبرى امتدت 
حدودها من ســواحل البحر االيونــي غرباً الى 
جبال الهيمااليا شــرقاً، وأسس عدداً من مدن 
العالــم القــدمي، بعضها معروفــة منذ زمن 
غير قريب مثل مدينة االســكندرية في مصر، 
وأخــرى كانت حتى عهد قريب مجهولة املوقع 
مثل )خاراكس( التي زارها االمبراطور الروماني 
تراجان ســنة 116 ق.م وأبهرته عظمتها، كما 
حتدثت العديد من املصادر عن حركتها التجارية 
النشطة، وهذه املدينة اندثرت من دون أن تترك 

أثراً ظاهراً يشير الى موقعها.

باحثون بريطانيون ينّفذون مسوحات لمدينة 
أثرية في البصرة بناها االسكندر المقدوني

متابعة الصباح الجديد:
مــا زال أكثر من ســبعة آالف 
شخص يشــاهدون التلفزيون 
بريطانيا،  في  واألسود  باألبيض 
بعد مرور نصــف قرن على بدء 

استعمال التلفزيون امللون.
ويعيــش معظــم هــؤالء في 
األجهزة  يبلغ عــدد  إذ  لنــدن، 
ويســت  تليها  1768 جهــازاً، 

ثم  جهازاً،   431 وفيها  ميدالند 
 390 وفيها  الكبرى  مانشستر 

جهازا.
للمنازل  اإلجمالي  العدد  ويبلغ 
زالت تستعمل أجهزة  التي ما 
تلفزيــون أبيــض واســود في 

اململكة املتحدة 7161 منزاًل. 
رســوم  عدد  انخفــض  وقــد 
باألبيض  التلفزيون  مشــاهدة 

واألسود إلى النصف تقريباً في 
السنوات اخلمس األخيرة، حيث 

كان يبلغ 212 ألفا عام 2000.
ويجب على اجلميع دفع رســم 
مشاهدة التلفزيون سواء كانوا 
يشــاهدون البرامج على جهاز 
أبيض واســود أو ملون أو حتى 

على حاسوب لوحي.
ويبلغ رسم مشاهدة التلفزيون 

باألبيض واالســود ثلث مثيله 
جنيهاً  نحــو50  أي  باأللــوان، 

إسترلينياً.
التكنولوجــي  املــؤرخ  وقــال 
جيفــري برينســكي إن مــن 
يجمعون األشياء القدمية مثله 
ما زالــوا ميلكون عــددًا كبيراً 
من أجهــزة التلفزيون األبيض 

واألسود.

بريطانيا.. اآلالف ما زالوا يشاهدون التلفزيون باألبيض واألسود

مكتبة جامعة املوصل
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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الصباح الجديد ـ أبو ظبي:
الفتى املدلل حسني يوسف الفردان 
العب نادي الوصــل اإلماراتي يلعب 
لفريق 9 سنوات حتت إشراف املدرب 
سعيد جاسم املدرب التربوي يحظى 
هذا الالعــب برعاية خاصة من قبل 
املسئولني في نادي الوصل واهتمام 
مبتابعة مســتمرة  والده  خاص من 
سواء في املدرسة أم النادي وفي كل 
هذا  فيها  التي شــارك  املهرجانات 
النجم القادم أما ينال لقب الهداف 
أو يحصل على جائزة أفضل العب أو 
يجمع اللقبني معاً ميتلك مواصفات 
متميزة جتعله يحقــق اإلبداع دائماً 

في كل مشاركاته.
 الالعب االســباني السابق ميشيل 
ســلكا دو جنم ريال مدريد السابق 

دعا حســني ميسى للمشاركة في 
دورة ريــال مدريد في اســبانيا ونال 
لقب أفضل العب فــي البطولة مما 
شجع سلكادو دعوته مرة ثانية في 
مشاركة أخرى بقي أن نعرف أن هذا 
الفتي جدته اإلماراتية أم عبد العزيز 
عراقيــة األصل وتتمنــى حلفيدها 
اســتمرار التألق والنجــاح وحتقيق 
حلمه والدخول للعاملية خاصة وانه 

معجب مبيسى أعجابا ال حدود له .
همسة اســبانية: عندما التقيت 
بطولة  فــي  ســلكادو  مشــيل 
مجلس دبــي الدوليــة وقالوا له 
هذا مدرب عراقي فابتســم وقال 
ً لهذا النجم الذي  (البصرة) شكرا
جمــع جنوم العالم فــي مهرجان 

البصرة.

األقاليم  دائرة شؤون  إعالم 
والمحافظات 

لرعاية  الوطنــي  املركز  ينظــم 
املوهبة الرياضية برفع األثقال في 
واحملافظات  األقاليم  شؤون  دائرة 
بطولة  والرياضة  الشباب  بوزارة 
املوهوبني يومي 16 و17 من شهر 
 7 اجلاري مبشاركة  الثاني  تشرين 
فرق متثل مراكز املوهبة الرياضية 
والبصرة  واملوصــل  بغــداد  في 

وديالى وبدرة والنعمانية وبابل. 
أعلن ذلك مدير املركز الوطني في 

بغداد، علــي كاظم عيدي،مبينا 
أن البطولــة لالعبــني تولــدات 
2004/2007 ويشــارك فيها كل 
فريق بستة رباعنيK وأشار إلى أن 
املؤمتر الفتي للبطولة ســيعقد 
في الســاعة 9 من صباح اليوم 
األول وتعقبه بدء املنافسات التي 
ستقام على وفق النظام الدولي.
وأوضــح أن األوزان التي ســيتم 
  ) هي  املنافســات  في  اعتمادها 
32 و38 و44 و50 و56 و62 و69 و+ 

.( 69

بغداد ـ الصباح الجديد:

حافظ فريق نادي القوة اجلوية على 
الكرة  صدارته لترتيب فــرق دوري 
املمتــاز بعد فــوزه اول أمس على 
فريق أربيل بثالثية بيضاء ســجل 
واضاف  راضي هدفني  أمجد  منها 
علي حصني الهدف الثالث، ليرفع 
الصقــور رصيده إلــى 18 نقطة، 
9 نقاط باملركز  فيما ميلك اربيــل 

العاشر.
على  الفــوز  الشــرطة  وحقــق 
فريــق الكهرباء بهدفــني من دون 
رد، ســجلهما مهنــد علي ووليد 
ســالم، ليحافظ الشــرطة على 
الوصافة ولــه 14 نقطة، في حني 
ميلــك الكهرباء نقطتــني باملركز 
التاســع عشــر ما قبــل األخير، 
بهدفني  ميســان  نفــط  وتعادل 
ملثلهمــا مــع مضيفــه احلدود، 
ســجل ألهل الدار وسام سعدون، 
هداف الدوري للموســم السابق، 
وللضيوف شــريف عبد الكاظم، 
لنفــط ميســان 14 نقطة ثالث 
باملركز  نقاط   8 وللحدود  الالئحة، 

.13
الدوري  لقب  حامــل  الزوراء  وكان 
املمتاز، فاز بهدفــني مقابل هدف 
واحد للبحري، سجل للزوراء احمد 
جــالل وحيــدر احمــد، وللبحري 
احمــد داود، للنــوارس 14 نقطة 
نقاط   5 وللبحري  الرابــع،  باملركز 
بالترتيب الســادس عشر، وتعادل 

نفط الوســط والسماوة سلبيا، 
لألول 13 نقطــة باملركز اخلامس، 
وللثاني 5 نقــاط بالترتيب الـ 17، 
بهدف  والكــرخ  النفط  وتعــادل 
ملثله، ســجل لــألول محمد داود 
مــن ركلة جزاء، وللثاني حســني 

بالترتيب  نقطــة   12 لألول  جبار، 
نفسه  الرصيد  وللثاني  السادس، 
النقاط متخلفا مبرتبة واحدة  من 

بفارق األهداف.
وتعــادل الطلبة وامليناء ســلبيا، 
الثامن،  باملركز  نقــاط   10 لألنيق 

ولســفانة اجلنوب 8 نقاط باملركز 
الثاني عشــر، وفاز أمانــة بغداد 
باربعــة أهــداف مقابــل هدفني 
للصناعــات الكهربائية، ســجل 
للفائز، جاســم محمــد هدفني 
أحدهمــا من ركلة جزاء، وســتار 

ياســني وعلي قاســم، وللخاسر 
حسني طعمة وعلي سعد، الفائز 
ميلك 8 نقاك باملركز احلادي عشــر 
وللخاســر 5 نقاط باملركز الثامن 

عشر.
وفــاز نفط اجلنوب علــى النجف 

بثالثية بيضاء ســجلها باســم 
علي مــن ركلة جزاء ومرجتى عادل 
وذو الفقار شــاكر، ورفع الفرسان 
رصيــده إلــى 9 نقــاط باملركــز 
التاسع، فيما بقى الغزالن باملركز 

20 األخير وله نقطتني فقط.
وتعادل فريق احلسني امام مضيفه 
ســجل  ملثله،  بهدف  الديوانيــة 
لفريق احلســني علي كرمي وتعادل 
الكرمي، وميلك  للديوانية فالح عبد 
فريق احلسني 6 نقاط باملركز الرابع 
عشر فيما للديوانية 6 نقاط ايضا 

باملركز اخلامس عشر.
أنفرد هداف  الهدافني،  وفي سباق 
املوســم الســابق، العــب نفط 
بالصدارة  ميسان، وسام سعدون، 
أهــداف، متقدمــا على   7 ولــه 
العب النفط محمــد داود بهدف، 
الكرخ محمود خليل  ويقف العبا 
والكهرباء عالء محيســن باملركز 

الثالث ولكل منهما 5 أهداف.
من جانبها، أعلنت جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة املركزي يوم األربعاء 
ً لبدء اجلولة الثامنة،  املقبل، موعدا
التي يلعــب فيهــا الطلبة امام 
الكرخ والشــرطة ونفط ميسان 
والنجف  البحري  يضيف  والنفط 
الكهربائية  الصناعــات  يالقــي 
وامليناء يلتقــي جاره نفط اجلنوب 
وأمانة  الديوانية  يواجه  والسماوة 
بغــداد يالقــي الكهربــاء وفريق 
احلســني يســتقبل أربيل ويلعب 
احلــدود امام القــوة اجلوية ونفط 

الوسط يالقي الزوراء.

الجوية يعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز
و وسام سعدون في مقدمة الهدافين

األربعاء .. بدء الجولة الثامنة 

من مباراة اجلوية وأربيل «عدسة: قحطان سليم» وسام سعدون

املوهبة مع سلكادو

علي كاظم عيدي
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شهد: مجموعة 
األولمبي صعبة

اإليراني مقدام مدربا 
لمنتخب الكرة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف مــدرب املنتخب األوملبي لكــرة القدم، 
عبدالغنــي شــهد، مجموعــة الفريــق في 

تصفيات كأس آسيا حتت 23 عاما بالصعبة.
وقــال شــهد، فــي تصريحــات صحفية إن 
األوملبي ليســت ســهلة  املنتخب  «مهمــة 
بتواجد منتخبــات أعدت بشــكل جيد على 
خالف منتخبنا، حيــث مازلنا إلى اآلن في طور 
تشكيل الفريق واختيار بعض األسماء اجلديدة 
الفني  أن اجلهاز  الالعبني احملترفني».وأضاف  من 
يطالب بضرورة دعــم إعداد املنتخب من خالل 
تطبيق برنامج محدد، وتسهيل سفر الالعبني 
احملترفــني في أوروبا.وأوقعــت القرعة املنتخب 
العراقــي فــي اجملموعــة الثالثة إلــى جانب 

منتخبات إيران واليمن وتركمانستان.
يذكر أن منافســات اجملموعة الثالثة ســتقام 
مبارياتهــا في العاصمــة اإليرانية طهران في 

الفترة من 22 وحتى 26 من شهر آذار املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد االحتاد العراقي لكرة القدم، رسميا، مع 
اإليراني كرمي مقــدام، لقيادة املنتخب العراقي 
للكرة الشــاطئية، في تصفيات آسيا املقبلة، 

التي ستقام في تايالند، آذار املقبل.
وقال أمني ســر اللجنة الشــاطئية في احتاد 
الكــرة، ضياء عبد احلســني، فــي تصريحات 
صحفية «مت التوقيع مع مقدام، بعد زيارة وفد 
مــن قبل احتاد الكرة، إلى إيــران، متمثال بنائب 
رئيس اللجنة، علي حمدان، وأمني السر، ضياء 
عبد احلســني».وأضاف «مت االتفــاق على بنود 
العقد النهائية وتوقيعه، مبصادقة رئيس احتاد 

الكرة، عبد اخلالق مسعود».
وأشار إلى ان مقدام سيتواجد في بغداد باألول 
من شــهر كانون األول املقبل، ملباشرة مهمته 
مع املنتخب، فضال عن متابعــة الدوري العام 
للكرة الشاطئية، الذي سينطلق في العاشر 
من الشــهر املقبــل، واختيــار عناصر جديدة 
لصفوف املنتخب.وبني أن املنتخب سيشــارك 
في البطولة العربية التي ســتقام في مصر، 
خالل كانون الثاني املقبل، وسيقيم معسكرا 
تدريبيا فــي تايالند، قبل انطــالق التصفيات 
اآلســيوية بأسبوع.يشــار إلى أن اإليراني كرمي 
مقدام، قاد املنتخب اإليراني إلى نهائيات كاس 

العالم.

العواصم- وكاالت:

كشف يواكيم لوف، مدرب منتخب 
أملانيا، عن عزمه إحــداث ثورة داخل 
صفوف املانشــافت خــالل العامني 
املقبلــني، قبل انطــالق بطولة يورو 
األملاني  املنتخــب  2020.ويســتعد 
ملواجهة روســيا وديًا يوم 15 تشرين 
أن يلتقي بنظيره  الثاني اجلاري، قبل 
الهولنــدي فــي دوري األمم األوروبية، 

بعدها بـ4 أيام.
وحتــدث لــوف للموقــع الرســمي 
لالحتاد األملاني لكرة القدم، عن منح 
الفرصــة لالعبني الشــباب، بعدما 
أعلن قائمة املانشــافت، أول أمس.. 
وقال لوف: «ال ميكنك إجراء تغييرات 
الشباب  فالالعبون  مفاجئ،  بشكل 
يحتاجــون للتواجــد رفقة أصحاب 
اخلبرات، كذلك نحــن نحتاج للمزج 
بينهما».وأكــد لــوف أن إقحــام 6 
23 سنة في التشكيلة  العبني حتت 
أمام  األملاني  للمنتخب  األساســية 
فرنســا، كان نقطــة االنطالق خللق 
الشــباب، لتحمل  مساحة لالعبني 

املزيد من املسؤولية.

واستطرد: «وضعنا في دوري األمم لم 
يعد بأيدينا، لكــن هدفنا األكبر هو 
يــورو 2020، وحتى يحني هذا الوقت، 
ا قويًا من جديد  يجــب أن منتلك فريقً

داخل أرض امللعب».
واعترف املــدرب األملاني بعزمه إجراء 
الوصول  حتــى  عديــدة  تغييــرات 
على  تأكيــده  مع  اليــورو،  لبطولة 
بشــكل  ذلك  لفعــل  تخطيطــه 

تدريجي.
أعلن روبيرتو مانشيني، املدير الفني 
ملنتخب إيطاليــا، قائمة فريقه التي 
تســتعد ملواجهة البرتغال في إطار 
دوري  من  اخلامسة  اجلولة  منافسات 
يلتقي  أن  املقرر  األوروبية..ومــن  األمم 
ملعب  علــى  البرتغال  مــع  األزوري 
سان سيرو، يوم 17 من شهر تشرين 
الثاني اجلاري، فيما سيواجه الواليات 
املتحدة األمريكيــة وديًا يوم 20 من 

نفس الشهر.
ويحتــل املنتخــب البرتغالي املركز 
األول باجملموعــة (A3) برصيد 6 نقط 
مــن مباراتــني، ويأتــي األزوري ثانيًا 

برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.
وضمــت قائمة املنتخــب اإليطالي 
27 العبًــا، وهم كالتالي: حلراســة 

املرمى: أليسيو كراجنو، جيانلويجي 
دوناروما، سالفاتوري سيريجو.

وفــي خــط الدفــاع: كريســتيانو 
جورجيو  بونوتشي،  ليوناردو  بيراجي، 

كيلليني، ماتيا دي تشيليو، إميرسون 
بامليري، أليساندرو فلورينزي، أليسيو 

رومانيولي، دانيلي روجاني.
اما في الوسط: نيكولو باريال، روبيرتو 
جالياردينــي، جورجينيــو، لورينــزو 
سينســي،  ســتيفانو  بيليجريني، 

ساندرو تونالي، ماركو فيراتي.
خط الهجــوم: دومينيكــو بيراردي، 
فيديريكو بيرنارديســكي، فيديريكو 
كييــزا، فينســينزو جريفو، شــيرو 
إميوبيلــي، لورينزو إنســيني، كيفني 
الســانيا، ليونــاردو بافوليتي، ماتيو 

بوليتانو.
مــن جانــب اخــر، أعلــن االحتــاد 
املكســيكي لكــرة القــدم، قائمة 
الفريق  ملباراتي  اســتعدادًا  املنتخب 
في  األرجنتيني  نظيره  أمام  الوديتني 

16 و20 تشرين الثاني اجلاري.
وخلــت القائمة مــن النجم الكبير 
«تشيتشــاريتو»  هيرنانديز  خافيير 
فيما  اإلجنليزي  هام  مهاجم وســت 
ضمــت القائمة عددا من األســماء 
البارزة بقيادة املهاجم هيرفنج لوزانو 

«تشاكي» جنم آيندهوفن الهولندي.
كما شهدت القائمة عودة خيسوس 
كورونا حارس مرمى كروزا آزول وأحد 
جنــوم الدوري املكســيكي وميجيل 
اليون مدافع فياريال اإلســباني.ومن 

التي ضمتها  البارزة األخرى  األسماء 
القائمــة يظهــر كل من نيســتور 
أراوخــو (ســيلتا فيجو اإلســباني) 
ودييجو رييس (فناربخشــة التركي) 
وماركو فابيان (آينتراخت فرانكفورت 
األملانــي) وراؤول خيمينيــز مهاجم 

ولفرهامبتون اإلجنليزي.
األرجنتينــي  املنتخبــان  ويخــوض 
في  األولــى  املبــاراة  واملكســيكي 
كوردوبا ثم يلتقيان في املباراة الثانية 

مبدينة ميندوزا.
النهاية للمدرب  املباراتان خط  ومتثل 
البرازيلي ريكاردو فيريتي املدير الفني 
حيث  املكسيكي  للمنتخب  املؤقت 
تولى فيريتي املســؤولية بعد رحيل 
الكولومبي خوان كارلوس أوســوريو 
عن قيادة الفريــق بعد بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
ويعتــزم االحتاد املكســيكي للعبة 
تعيني املدير الفني اجلديد مطلع عام 
لبطولة  الفريق  إعــداد  ليبدأ   2019
كأس العالــم 2022 في قطر.وذكرت 
أبرز  أن  وســائل إعالم مكســيكية 
املرشــحني لتولي هــذا املنصب هو 
األرجنتينــي خيراردو «تاتــا» مارتينو 
واإلسباني كويكي سانشيز فلوريس.

لوزانو على رأس قائمة المكسيك استعداًدا لوديتي األرجنتين

لوف يكشف عن ثورة قادمة في ألمانيا .. ومانشيني يحشد أسلحة إيطاليا

تقرير

جانب من مباراة سابقة ملنتخب أملانيا امام نظيره الكوري اجلنوبي
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الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

إعالم األولمبية:
أســفرت انتخابات االحتاد العراقي 
املركزي لكرة الســلة عن فوز كل 
مــن الدكتــور حســني العميدي 
الســتار  عبد  مهنــد  والدكتــور 
والدكتور خالد جنم والدكتورة وسن 
حنون والســادة كاوة فيصل وعلي 
وعلي  ومحمد سلمان  االئمة  عبد 
طالب، وجرت االنتخابات صباح أول 
امس في املركــز الثقافي النفطي 
بالعاصمــة بغــداد وبحضور 123 
عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد 
اللعبة والبالغ عددها 124 شخصا، 
االحتاد  عام  امني  االنتخابات  وحضر 
االســيوي للعبة اللبناني هاكوب 
على  االنتخابات  واقيمت  خاجريان، 
جولتني، حيث فاز في اجلولة االولى 
كال من الدكتور حســني العميدي 
الســتار  عبد  مهنــد  والدكتــور 
والدكتورة  جنــم  خالد  والدكتــور 
وســن حنون والسيد كاوة فيصل، 
فيما جنح في اجتياز اجلولة الثانية 
كال من علي عبــد االئمة ومحمد 

سلمان وعلي طالب.
كمــا، شــهدت انتخابــات االحتاد 
العراقــي املركــزي للمبــارزة فوز 
زياد حســن جاسم وعبد  كل من 
الهــادي حميد والدكتور اســامة 
صبيح ورحيم حلــو علي ومحمد 
عبد الواحد واحمــد صالح احمد 
نامق  وظافر  عيدان  واثير جاســب 
خلف، وجرت االنتخابات صباح أول 
أمس في املركــز الثقافي النفطي 
 43 وبحضور  بغــداد  بالعاصمــة 

عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد 
اللعبة والبالغ عددها 49 شخصا.

العراقي  االحتاد  انتخابات  واسفرت 
املركزي للفروســية عــن فوز كل 
من حيدر حســني علــي ومحمود 
حسني وحذام عبد الوهاب وشاكر 
هادي وثعبــان عبــد وعلي صالح 
وباقر ثعبــان وعايد عبــد ، وجرت 
املركز  امــس في  االنتخابات ظهر 
الثقافي النفطي بالعاصمة بغداد، 
وبحضــور 15 عضوا ميثلون الهيئة 
العامة الحتاد اللعبة والبالغ عددها 

16 شخصا.
كمــا، اســفرت انتخابــات االحتاد 
العراقي املركزي للسباحة عن فوز 
كل ســرمد عبد االله ورائد فاضل 
وفرقــد عبد اجلبار وســعد فاضل 
محمد  وهاشــم  ياســني  وخليل 
وريبوار علي وحســن عريان ، وجرت 
االنتخابات صبــاح امس في قاعة 
كلكامش بفنــدق بابل بالعاصمة 
بغداد، وحضرهــا العماني طه بن 
ســليمان الكشري   عضو املكتب 
التنفيــذي لالحتــاد الدولــي امني 
عام االحتاد االســيوي ورئيس االحتاد 
العربــي للعبة وبحضور 26 عضوا 
ميثلون الهيئة العامة الحتاد اللعبة 

والبالغ عددها 27 شخصا.
اســفرت انتخابات االحتاد العراقي 
املركزي للكرة الطائرة عن فوز كال 
من مناف فاضل وســوادي حسني 
وحبيب علي وصبيح  عزيز  وجميل 
حنتوش وحمزة عبد العباس واحمد 
مهدي وعبــد الكرمي عبد العباس ، 

وجرت االنتخابات التي اقيمت على 
جولتــني عصر اليوم الســبت في 
املركز الثقافي النفطي بالعاصمة 
بغداد، وبحضــور 55 عضوا ميثلون 
الهيئة العامة الحتاد اللعبة والبالغ 
عددها 55 شــخصا، حيث فاز في 
اجلولة االولى كال من مناف فاضل 
العبادي  وجميل  وسوادي حســني 
وحبيب علي وصبيح حنتوش، فيما 
فاز في اجلولة الثانية كال من حمزة 
عبد العبــاس واحمد مهدي وعبد 

الكرمي عبد العباس.  
العراقي  االحتاد  انتخابات  واسفرت 
املركزي للكانوي عــن فوز كل من 
ماجد صالح واياد شمسي وحسني 
داخــل ونعيم حميــد واحمد عبد 
املنعم وزهير فرحان وربيع عبد علي 
ومحمود جــالب، وجرت االنتخابات 
ظهر أول امــس في املركز الثقافي 
بغــداد  بالعاصمــة  النفطــي 
وبحضــور 17 عضوا ميثلون الهيئة 
العامة الحتاد اللعبة والبالغ عددها 

17 شخصا.
العراقي  االحتاد  انتخابات  وأسفرت 
بول  والسوفت  للبيسبول  املركزي 
عن فوز كل من علي عبد احلســني 
وفخري جابر واحمــد حنون وعلي 
وهونر  كامــل  وبراء  الواحــد  عبد 
جوهر وســيف عباس وزهراء علي 
أول  االنتخابــات ظهــر  وجــرت   ،
أمس في املركــز الثقافي النفطي 
 20 وبحضور  بغــداد  بالعاصمــة 
عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد 

اللعبة والبالغ عددها 22 شخصا.

تجديد الثقة برؤساء السلة والمبارزة 
والسباحة والطائرة و البيسبول

حسين يوسف.. ميسي اإلمارات

المركز الوطني لرفع األثقال ينظم 
بطولة الموهوبين 16 الجاري 
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أعلــن مصــدر مقــرب 
افليك  بــن  النجم  مــن 
جارنر  جينفــر  والنجمة 
صحــف  مــن  لعــدد 
املشــاهير أن افليــك أمت 
طالقه  إجراءات  رســميا 
مــن جارنــر وذلــك بعد 
مرور ثالثة ســنوات على 

إنفصالهما.
وكانــت قد بــدأت أزمة 
انفصال النجم بن أفليك 
وزوجتــه النجمة جينفر 
جارنــر منذ ثالثــة أعوام 
جينفر  اكتشــفت  حني 

خيانــة بن لها مع مربية 
أطفالهــم، ممــا أدى الى 
انفصالهم خالل العامني 
غير  بشــكل  السابقني 
رسمي، بعد 12 عاما من 

الزواج.

األميركي  النجم  احتفل 
بوضع  دوجــالس  مايكل 
جنمتــه اخلاصــة علــى 
بــني جنوم  الشــهرة  ممر 
عبر  هوليــوود  وعظماء 

التاريخ.
عدد  االحتفــال  وحضر   
اإلعالم  رجــال  من  كبير 
واجلمهور، وشارك مايكل 
القدير  النجــم  والــده 
كيــرك دوجالس، وزوجته 
زيتا  كاثريــن  النجمــة 

جونز.
 يأتــي ذلك ضمــن عام 
شــهد  لدوجالس  حافل 
من قبل احتفاله بافتتاح 
 ant man فيلمــه اجلديد

وممــر    .and the wasb
 Walk of" الشــهرة 
Fame" ، ممــر فــي والية 
لوس أجنيس، يُعنى بتكرمي 
املشاهير من البشر وغير 
البشر بنجوم توضع في 
هــذا املمــر، ويوجد اآلن 
أكثر من 2640 جنمة منذ 

بدايته عام 1959. 

خضعت املمثلة الهندية 
ســينها  سوناكشــي 
جديدة  تصوير  جللســة 

.HELLO لصالح مجلة
"ســينها"  وظهــرت   
وهــي ترتــدي مجموعة 
الهندية  اإلطــالالت  من 
األنيقة وتركت شــعرها 

. منسدالً
أنه قد جرى عرض   يذكر 
الذي  األخيــر  فيلمهــا 
 Happy ـا يحمــل عنوانـً
Phirr Bhag Jayeg الذي 
ً في  حقــق جناحاً كبيــرا
صاالت السينما الهندية.
 وتدور قصة الفيلم بشأن 

هابي  اجلامعية  األستاذة 
مدينة  الــى  تنتقل  إلى 
الصينيــة،  شــنجهاي 
وفي الوقت نفسه تصل 
االسم  حتمل  أخرى  امرأة 
نفســه مــع زوجها إلى 
وفي  املدينــة نفســها، 

التوقيت نفسه.

بن افليك

سوناكشي سينها

مايكل دوجالس

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كلنا متر علينا حــاالت حزن. فينا من 
يوغل بها ويعزز احلالة بذكريات مؤملة 
وأفــكار ســلبية، ومنا من يســعى 
الى اخلروج من تلــك احلالة بأكثر من 
وســيلة، منهــا البحث عــن صديق 
ذي طاقــة إيجابيــة إزاء كل االحداث 
تخطي  علــى  ليســاعدنا  واملواقف 

احلالة.
األساسية  الست  املشاعر  واحلزن من 
التــي أقرّها العالم النفســاني بول 
إيكمان وهي: السعادة واحلزن والغضب 
وغالبا  واالشمئزاز،  واخلوف  والدهشة 
ما يتولد داخل االنسان بسبب فراق او 

خيبة او خوف أحيانا.
بعلم  الباحثــة  منار مشــني  تقول 
النفــس: احلزن مشــاعر ميكن لها ان 
تكون خطيرة، ألنهــا ميكن ان تتطور 
وتؤثر على عضو داخل اجلســم، كأن 
التنفســي،  اجملرى  او  القلــب،  يكون 
وبالتالــي ميتــد التأثيــر الــى الرئة، 
بالوهن  أحيانا اإلحســاس  ويصاحبه 
الى  يــؤدي  والذي  اجلســدي  والتعب 
اخلمول، وهنا يجب ان يتدخل أحد ما، 
او ان الشخص بنفسه ينتبه ويحرص 
على ان يخرج من دائرة احلزن تلك واال 

تتحول الى حالة كآبة.
 هناك بعض الشخصيات تكون حالة 
احلزن قريبــة منهم دائما وحتيط بهم 
فيما يســمى بالطاقة السلبية، لذا 
فالبــد أوال ان يعترف من ميتلك طاقة 
ســلبية بهذا األمــر، فأولى خطوات 
العــالج هي االعتراف باملــرض، واولى 
خطــوات احلل االعتراف باملشــكلة، 
لــذا فاالعتراف ضــرورة في مثل تلك 

احلاالت. 
كي نتخلص من طاقة احلزن السلبية 
علينــا ان نتبــع عدة خطــوات، هذا 
ما اوضحه حســن اجلبــوري الباحث 

بعلم االجتمــاع اذ قال: عندما جنلس 
مع أنفســنا، او جنالس أحــدا يعاني 
مــن حالة احلزن، يجــب التركيز على 
املســببات، او رمبا يكون سببا واحدا، 
وهذا امر يسير التخلص منه. وعلينا 
قبــل كل هذا ان نســتوعب ان احلياة 
كمنظومة عيش ليســت سهلة، وال 
ميكن ان نتوقــع ان نحصل فيها على 
كل شــيء، لذا فمبدأ أني افعل كل 
ما يجب عليّ فعلــه، وتقبل النتائج 
فيما بعد، مبدأ ضروري جدا خاصة ملن 

ميتلكون طاقة سلبية اغلب الوقت.
وتابــع: هنــاك أمور نحزن بســببها 

نحــزن  كأن  تغييرهــا،  ونســتطيع 
لشــعورنا بالندم لتسببنا بأذية أحد، 
فهنا ميكن بكل بساطة التوجه نحو 
هذا الشــخص واالعتذار منه وتبيان 
األســباب التــي أدت بهمــا الى هذا 
املوقــف، وهذا ينطبق علــى العديد 
يأتي  املواقف واحلاالت. هناك حزن  من 
ألســباب نعجز عن تغييرها، كحالة 
فقــدان عزيز، فالبــد عندها ان نعرف 
ان بعض املواقف، يكون اإلميان اشــد 
التأثيــر بها، فان نؤمــن باننا جميعا 
فانون، ولكل أجل مسمى ال يتقدم وال 
يتأخــر، ان نؤمن بأن القدر كتب علينا 

ان نلتقــي بهذا الشــخص، ومنر معا 
بتلك املواقف التي ســببت لنا احلزن، 

يساعد كثيرا على تخطي احلالة.
امر  الرب  بالقدر، واالتكال على  االميان 
ال يقدر عليه أي كان، بغض النظر عن 
شــدة او ضعف اميان الشخص، فهي 
احــدى احلاالت التي تأتــي بالترويض، 
والنظر الى األمور من زوايا معينة، وان 
نركز دائما وبــكل موقف على اجلانب 
اإليجابي احملتمل به، والذي قد ال يكون 
جليا، لكن قد تكون تلك هي احلكمة 
اإللهية. ابعدنا اهللا واياكم عن الهم 

واحلزن، والبسنا ثوب الرضا والفرح.

الصباح الجديد - وكاالت:
قــرر رجل في الـ69 مــن عمره، حتدي 
والقوانــني،  واألنظمــة  الطبيعــة 
والسعي لتغيير سنه رسميا ليصبح 
أصغــر بعشــرين عامــا من ســنه 
طبية  بشــهادة  متسلحا  احلقيقي، 
تقول بأنه ميتلك جسدا "شابا" أصغر 

من عمره.
ويأمل الهولندي إميــل راتلباند، وهو 
شــخصية عامة، يعمــل في مجال 

البشــرية،  التنمية 
تغيير ســنه  في 

األوراق  علــى 
ســمية  لر ا

اذار   11 من 
س  ر مــا

 1 9 4 9
إلــى 
   1 1

1969 للشهر نفسه، بعد أن 
بأنه ميلك  األطباء  أخبره 
جســدا لرجل أصغر 
بعشــرين  منــه 

سنة.
الرجــل  وبــدأ 
باتخاذ  بالفعل 
ت  ا ء ا جــر إ
قانونية ضد 
السلطات 

احمللية في املدينــة التي يعيش فيها، 
بعد أن رفضت تغيير سنه رسميا.

راتلباند: ميكنك تغيير اســمك  وقال 
وميكنك تغيير جينك، لم ال نستطيع 
تغيير الســن أيضا؟. معدا أن الكثير 
من األشــخاص يتعرضــون للتمييز 

بسبب عامل السن.
وأضاف أن ســنه "الرسمي" أثر بنحو 
كبير على فرصه فــي احلصول على 

عمل، وعلى جيبه.

ستيني يرفع دعوى ليصغر عشرين عامًا

اإليمان ينقذك من الحزن

التخلص من احلزن

جمال جصاني

موقف الطبقة السياسية احلالية من الثقافة وحقيبتها 
الوزارية، ال يحتاج الى االســتعانة خلبرات دولية محايدة 
كي نكتشف نوع وطبيعة العالقة التي تربطهم وإياها، 
فهم جميعاً ومن شــتى الرطانات واليافطات والعناوين 
يشتركون في مواقف الشــك واحلذر والريبة منها، فهي 
مصــدر وجع وقلق دائــم لهم، لذلك تنــاوب عليها عدد 
من الوزراء يقبع في قعــر أولوياتهم هم الثقافة والعقل 
النقدي والفضول املعرفي وصناعة اجلمال واخللق واإلبداع 
واالبتــكار. قد يعترض البعض على ذلــك، لوجود من له 
عالقــة بالهم املعرفــي والثقافي بينهم، حيث تســلل 
أحدهــم وفي غفلة من الزمن اليهــا وملدة محدودة، وقد 
ً عن حتريك مشهدها الراكد، لذلك  ً وعاجزا ً عابرا كان مرورا
لم يحصل في جميع حقولها أي حراك جدي النتشــالها 
مما انحــدرت اليه طوال أربعة عقــود من حكم تخصص 
في اجتثاث كل ما له عالقة باحلريــة واجلمال والتعددية 
والثــراء الثقافي واإلبداع. التشــكيلة احلكومية اجلديدة 
لم تشــذ عن تلك الثوابت اجلليلــة، ووفقا لقيمتها في 
بازار الكتــل واحلصص فقد منحت ملن اســتقرت عليه 
في نهاية ذلك املزاد. طبعاً هو حال مزري ومشــني، لكنه 
واحلق يقال يســتجيب ملا انحدرنا اليه كجماعات وأفراد 
ونخب مفتونة باستعراض مواهبها وبضائعها الثقافية 
النافقة. ان احتقار وإذالل هذه احلقيبة (الثقافة) من قبل 
هذه الكتل السياسية، هو أمر ميكن تفهمه، لكن هرولة 
البعض من املنتســبني لنادي الثقافة (االنتلجينســيا) 
للترشح بأي شكل كان ولو من خالل الكتل نفسها، هو 

أمر يعزز بؤس وإذالل هذا الهم القيمي واجلمالي الراقي.
الواقــع املتردي لهــذا احلقل احليوي (الثقافــة) في حياة 
اجملتمعات والــدول، ال ميكن فصله عن طبيعة األدوار التي 
لعبتها شــريحة "املثقفني"، ففســاد وركود هذا احلقل 
يرتبط بشــكل وثيق بحجم الفساد الذي تسلل ملفاصل 
هذه الشريحة وممثليها وواجهاتها األكثر صخباً وضجيجاً 
زمن النظــام املباد وبعد زواله، ولكم في حطام نقاباتهم 
املهنيــة مثــاالً ال يتناطح عليه كبشــان، فيما انحدرت 
اليه شرائح اغتربت عن وظائفها احليوية واحلضارية منذ 
زمن بعيد. ان وهم اســترداد الثقافة حليويتها وعافيتها 
عبر وضع حقيبتهــا الوزارية بيد أحد املهرولني وراءها من 
ً عما واجهته حتت وصاية  الوسط "الثقافي"؛ ال يقل ضررا
ً على  وكالء الكتل املباشــرة، ومن يجد نفسه منهم قادرا
انتشــالها مما انحدرت اليه، فهو أحد اثنني ال ثالث لهما؛ 
أما حالته العقلية واملعرفية مشكوك بأمرها، او هو من 
القافلة التي تعرف من أين تــؤكل الكتف، وما العناوين 
الثقافيــة التي يتســتر بها إال وســيلة مجربة لتصدر 
املواقع األمامية فــي الوليمة. كل من تعلم شــيئاً من 
بديهيات النشــاط الثقافي وتاريخ التحــوالت املعرفية 
والقيمية والثقافيــة للمجتمعات والدول، يعرف ان مثل 
هذه االنعطافات في هذا احلقل احليوي (الثقافة) تستلزم 
حزمة من املتطلبات في شتى مجاالت احلياة االقتصادية 
والسياســية واالجتماعيــة، وهذا ما لــم يحصل حتى 
خريفنــا هذا، والذي أعادت فيه أفشــل وأفســد طبقة 
سياســية إنتاج نفسها وسنام السلطات في هذا البلد 
املبتلى. طبقة سياســية ال ينتظر منها ان تعمل بالضد 
من طبيعتها ومآربها، لتقدم حقيبة الثقافة ملن تتوسم 
فيه إحــداث حتوالت نوعية وتقدميــة وحضارية في هذا 
احلقــل احليوي، وهــي أدهى وأمكر وأدرى مبــا يحصل في 
هذا اجملال، ال ســيما وانها جندت الكثير من العاملني في 
مجال الثقافة والفكر واإلعالم الــى ما ورثته من حطام 
وفلــول النظام املباد املتخصصني في تقنية نقل عدتهم 
من كتف الى كتف آخر وفقــاً اليقاع كيس املال واملواقع 

واالمتيازات..!   

ومضــة

المهرولون لحقيبة الثقافة

الصباح الجديد - وكاالت:
قــرر رجل في الـ69 مــن عمره، حتدي 
والقوانــني،  واألنظمــة  الطبيعــة 

قــرر رجل في الـ
والقوانــني،  واألنظمــة  الطبيعــة 

قــرر رجل في الـ

والسعي لتغيير سنه رسميا ليصبح 
أصغــر بعشــرين عامــا من ســنه 
والسعي لتغيير سنه رسميا ليصبح 
أصغــر بعشــرين عامــا من ســنه 
والسعي لتغيير سنه رسميا ليصبح 

طبية  بشــهادة  متسلحا  احلقيقي، 
تقول بأنه ميتلك جسدا "شابا" أصغر 
طبية  بشــهادة  متسلحا  احلقيقي، 
تقول بأنه ميتلك جسدا "شابا" أصغر 
طبية  بشــهادة  متسلحا  احلقيقي، 

ويأمل الهولندي إميــل راتلباند، وهو 
شــخصية عامة، يعمــل في مجال 

البشــرية،  التنمية 
تغيير ســنه  في 

األوراق  علــى 
تغيير ســنه  في 

األوراق  علــى 
تغيير ســنه  في 

ســمية  لر ا
اذار   11 من 

س  ر مــا
1 9 4 9
إلــى 

1 1

1969 للشهر نفسه، بعد أن 
بأنه ميلك  األطباء  أخبره 
جســدا لرجل أصغر 
بعشــرين  منــه 

سنة.
الرجــل  وبــدأ 
باتخاذ  بالفعل 
ت  ا ء ا جــر إ
قانونية ضد 
السلطات 

احمللية في املدينــة التي يعيش فيها، 
بعد أن رفضت تغيير سنه رسميا.

احمللية في املدينــة التي يعيش فيها، 
بعد أن رفضت تغيير سنه رسميا.

احمللية في املدينــة التي يعيش فيها، 

راتلباند: ميكنك تغيير اســمك  وقال 
وميكنك تغيير جينك، لم ال نستطيع 
تغيير الســن أيضا؟. معدا أن الكثير 
من األشــخاص يتعرضــون للتمييز 

بسبب عامل السن.
وأضاف أن ســنه "الرسمي" أثر بنحو 
كبير على فرصه فــي احلصول على 

عمل، وعلى جيبه.

الصباح الجديد - وكاالت:
اختارت مجلة "بيلبورد" املوســيقية العاملية، 
املطربة األميركية الشابة، أريانا غراندي، للفوز 

بلقب "امرأة العام"  هذه السنة  .
قال روس ســكارانو، نائب رئيــس مجلس إدارة 
"بيلبورد" في بيــان، إن: غراندي دائما ما تدافع 
عن نفســها وعن اختياراتها الفنية، في عالم 
غالبا ال يرحب بهذا النوع من القوة لدى النساء 
أنباء "أسوشيتد  وكالة  الشــابات. بحســب 

برس".
وكان ألريانــا غراندي (25 عاما) أغنيات اندرجت 
 No" فــي قائمة "أفضــل 40 أغنيــة"، منها
 God Is A"و "Breathin''و "Tears Left To Cry

."Woman
 One" وساعدت أريانا غراندي في تنظيم حفل

Love Manchester" العــام املاضي، 
الذي جمعت من خالله تبرعات أكثر 
مــن 23 مليــون دوالر لضحايا حادث 
اململكة  فــي  اإلرهابي،  مانشســتر 

املتحدة.
وســتنال أريانا غراندي جائــزة "امرأة 
العام" في الدورة الـــ 13 حلفل "املرأة 
تنظمه  الذي  السنوي،  املوسيقى"  في 
"بيلبــورد"، ويقــام في الســادس من 
املقبل في مدينة  األول  ديسمبر/ كانون 

نيويورك األميركية.
يذكــر أن مــن تســلمن جائــزة "امرأة 
العام" في السنوات السابقة هن تايلور 
ســويفت، وليدي غاغا، ومادونا، وسيلينا 

غوميز.

أريانا غراندي تفوز
بغداد - الصباح الجديد: بلقب امرأة العام

"طريــق  صحيفــة  مــت  نظّ
املاضيني  اليومني  في  الشــعب" 
مهرجــان الصحــف الســادس 
والتغيير،  حتت شــعار اإلصــالح 
علــى حدائق شــارع أبــو نواس 
في بغــداد، عند نصب شــهرزاد 
وشهريار. ومبشاركة مميزة للصباح 
نؤاس  ابي  اجلديد احتضنت حدائق 
اإلصالح  الشــعب  طريق  مهرجان 
والتغيير. شــارك به عدد كبير من 

الصحف احمللية واالذاعات احمللية.
سياســية  حوارات  املهرجان  تضمن 
وفعاليــات ثقافية وفنية متنوعة في 
مجاالت الشــعر واملسرح والتشكيل 
وفعاليــات  والغنــاء  واملوســيقى 
موســيقية وتشــكيلية ومسرحية، 
ونشاطات شبابية ونسوية متعددة، 
اليدوية  للمصنوعــات  ومعرض 
والهدايا. الى جانب عدد من 

الندوات.
عزفا  االفتتاح  تضمن 
للنشــيد الوطني 
 ، قــي ا لعر ا

وكلمة ترحيبية بالضيوف املشــاركني 
بعنوان  حواريــة  وجلســة  باملهرجان، 
احلكومــة اجلديدة ومشــروع اإلصالح 
والتغيير قدمها ياسر السالم. وتضمن 
اليوم األول أيضا نــدوة حوارية بعنوان 
االعــالم العراقــي ومشــروع اإلصالح 
والتغييــر، حتدث فيهــا القاضي هادي 
عزيز علي، والدكتور اثير اجلاسور، وقيس 

اجملرش، وقدمها توفيق التميمي.
كان هنــاك عدد من النــدوات احلوارية 

التي تضمنت مواضيع عدة، منها ندوة 
وشــهادات،  شــابات..جتارب  اعالميات 
ونــدوة حوارية بعنــوان أي اصالح واي 
تغيير مع ســكرتير احلزب الشــيوعي 
العراقي رائد فهمــي قدمها اإلعالمي 
عماد اخلفاجي، وشاركت فرقة اخلشابة 
البصرية بفعالية غنائية جميلة اثارت 
حماســة اجلمهور الذي تفاعل بشكل 
كبير مــع اغانيهم التي تنوعت ما بني 

احلداثة واالصالة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
بيع كرســي يعمــل مبحرك 
اســتعمله عالــم الفيزيــاء 
ســتيفن  الراحل،  البريطانــي 
هوكينــغ، بنحو 300 ألف جنيه 
فيما  دوالرا)،   391749) استرليني 

بيعت رســالة علمية لــه مبثلي هذه 
القيمــة تقريبا، خالل مــزاد خصصت 

عائداته لصالح مؤسسة خيرية.
وتوفي ستيفن هوكينغ، الذي اشتهر 
الكون،  نشأة  الستكشاف  بأبحاثه 
في عن عمر 76 عاما، بعد أن أمضى 
جــل حياتــه قعيدا على كرســي 
متحرك بســبب مرض عصبي، وفقا 

لـ"رويترز".
وبيعت بعــض متعلقاتــه، ومن بينها 
ونســخة  وجوائز  وميداليات  مقــاالت 
من كتابه "تاريخ موجــز للزمن" حتمل 
بصمة إبهامه عبر اإلنترنت، إلى جانب 
تعود إلســحاق  خطابات ومخطوطات 
نيوتن، وتشارلز داروين، وألبرت آينشتاين.
وبيعــت أطروحة هوكينــغ التي حتمل 
املتســعة"،  األكوان  "خصائص  عنوان 
واملؤلفة من 117 صحفة مببلغ 584750 
جنيها اســترلينيا، متجــاوزة القيمة 

املقدرة لهــا قبل املزاد وهــي 150 ألف 
جنيه استرليني.

كما بيعــت ميداليــات وجوائز مقابل 
296750 جنيها استرلينيا، في حني بيع 
الكرســي املتحرك أحمــر اللون مقابل 
296750 جنيهــا اســترلينيا، مــع ان 
القيمة املقدرة له قبــل املزاد كانت 15 

ألفا فقط.
املزاد  "كريســتيز"  مــزادات  دار  وأجرت 
اإللكتروني على مدار تســعة أيام حتت 
اســم "على أكتــاف العمالقة"، جلمع 
هوكينغ  ســتيفن  ملؤسســة  تبرعات 
اخليرية ورابطة مرضى العصب احلركي.

وقال، توماس فنينغ، رئيس قسم الكتب 
واخملطوطــات بدار مزادات "كريســتيز" 
في لندن قبل إجــراء املزاد لرويترز: "كان 
عظيمة  شــخصية  هوكينج  ستيفن 
القدرة  امتلــك هذه  العالم.  أنحاء  في 

املذهلة على التواصل مع الناس".

الصباح الجديد تتألق 
في مهرجان اإلصالح والتغيير

بيع متعلقات ستيفن 
هوكينغ بمليون دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
انتشر مؤخرا اســتعمال حبوب الفحم على 
نطاق واســع في العالم، وهي عبارة عن حبوب 
صغيرة احلجم ســوداء اللون، يتم صنعها من 

الفحم وبعض املواد النباتية.
وتعمــل حبــوب الفحم على 

حبــس الفضــالت واملواد 
املعدة،  فــي  الضــارة 

ومنــع اجلســم من 
امتصاصها، وتخرج 
الحقا عبــر البراز، 
من  العديد  ولها 
بحسب  الفوائد 
مــا ذكــر موقع 

"ويب طب":
عالج التســمم، 
اذ ترتبــط حبوب 

مــع  الفحــم 
الكثير مــن األدوية 

إلبطال  اجلسم  داخل 
مفعولهــا الســام، لذا 

طارئ  كعــالج  تســتعمل 
وأولي للتخلص من تناول جرعات 

زائدة من األدوية كاألسبرين.
 تعزيز عمل الكلى. مــن فوائد حبوب الفحم 
أنها تعمل على تعزيــز عمل الكلى، من خالل 
خفــض كمية الفضــالت التي علــى الكلى 

تصفيتها.

تعمل  اذ  الســمك"،  "رائحــة  تقليل 
من  التقليل  علــى  الفحــم  حبــوب 
الرائحة غير احملببة التي ترافق اإلصابة 
مبتالزمــة رائحة الســمك، وهي حالة 
رائحة  طبية جينية تســبب ظهور 
شبيهة بالسمك في جسم 

املصاب.
خفــض 

ل،  و لكوليستر ا
تســهم  اذ 
ب  حبــو
لفحــم  ا

بخفض 

مستويات 

الكوليســترول 
عــن  املرتفعــة 
ارتباطها  طريــق 
ل  و ليســتر لكو با
اجلســم،  في  املوجــود 
ومنع اجلسم من امتصاصه.

وبالرغــم من هــذه الفوائد حلبوب 
الفحــم، فــإن لها بعــض األضــرار واآلثار 

اجلانبية أيضا، ومن بينها اإلمســاك، والغثيان 
الضروري استشــارة  والتقيؤ. لذلك، فإنه من 
الطبيب قبل تناول حبوب الفحم، ســيما من 

قبل احلوامل واملرضعات.

حبوب الفحم لتنقية الجسم


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

