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بغداد - وعد الشمري:
كشــف املتحدث باســم رئيس 
األحد،  أمــس  النــواب،  مجلس 
اتفاق الرئاســات علــى االمتناع 
عن كشــف مضمون اجتماعها 
أن هذا اإلجراء جاء  األخير، مبيناً 
لضمــان عدم حصــول ضغوط 
على رئيــس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي في موضوع أســماء 
الشــاغرة،  للوزارات  املرشــحني 
مبيناً ان عملية التصويت سوف 
يتم  ولن  واحــدة،  دفعــة  تكون 

تأجيل اي حقيبة.
الطائي في تصريح  وقال محمد 
إن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
املشــترك للسلطتني  التنسيق 
منذ  والتنفيذيــة  التشــريعية 
اعطى  االنتخابية  الــدورة  بداية 
مؤشرات جيدة بصحة اخلطوات 
تشــكيل  لعمليــة  الالحقــة 

احلكومة وتنفيذ برنامجها".
"اجتماع  أن  الطائــي،  وأضــاف 
عقد  الــذي  الثالث،  الرئاســات 
أمس االول، كان بالدرجة االساس 
لتنســيق عمليــة اســتكمال 
دليل  وهذا  احلكوميــة،  كابينته 

على وجود ذلك التنسيق"
"الســلطة  أن  إلــى  ولفــت، 
رئيــس  بشــقيها  التنفيذيــة 

اجلمهورية برهــم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي  مجلس 
يشعران بأن هناك دعما متحصل 
من الســلطة التشريعية وعلى 
النواب  رئيس مجلــس  رأســها 

محمد احللبوسي".
وأكد الطائــي، أن "الدفع ما زال 
اســتكمال  أجل  من  مســتمراً 
بوصفها  التنفيذية  الســلطة 
جنــاح  عوامــل  مــن  واحــدة 
االفضل  للتقــدمي  واالســتعداد 

للشعب العراقي".
"الرئاســات  أن  إلــى  واشــار 
ذهبت إلــى عــدم االفصاح عن 
حلني  االجتماع  تفاصيــل  جميع 
الوزارية  الكابينــة  اســتكمال 
وهذا  املتبقني،  املرشحني  بتقدمي 

اخليار جنده االصح واالفضل".
وزاد الطائي، أن "تداول التوقيتات 
واالليــات واســماء املرشــحني 
مجلسي  يدخل  املناصب  وتوزيع 
الوزراء والنواب فــي حرج، وعدم 
االفصاح عن مجريات اللقاء كان 

االجراء املناسب".
وأورد املتحــدث باســم رئيــس 
مجلــس النواب، أن "الســلطة 
التشــريعية في العــراق جاهزة 
بوصفها جهة متلقية إلجراءات 
احلكومــة، وأن احللبوســي حث 

كل من صالح وعبد املهدي على 
الوزارات  االسراع في ملء  ضرورة 
للســياقات  وفقــاً  الشــاغرة 

الدستورية".
وافاد بــان "مجلس النــواب لن 
ينتظــر طويــالً عمليــة متريــر 

على  وبالتالي  الــوزارات،  بقيــة 
احلكومة أن تكمل االستحقاقات 
التنفيذيــة، مــن خــالل الدفع 

باألســماء اجليدة واالســراع في 
تقدميها".

تتمة ص3

المتحدث باسم الحلبوسي: الرئاسات الثالث
تتفق على تمرير الوزارات المتبقية "دفعة واحدة"

لتالفي الضغوط على عبد المهدي..

المفوضية تبدأ توزيع بطاقات الناخب األحد المقبل

الجئون إيزيديون عراقيون
3يخشون إرهاب "داعش" في اليونان »الصباح الجديد« تكشف عن أسماء مرشحي 

2االتحاد والديمقراطي لحكومة وبرلمان االقليم

a

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
الســعودية مقترحا  تبحــث 
خلفض إنتــاج أوبك وحلفائها 
من النفط مبا يصل إلى مليون 
برميــل يوميا وذلك حســبما 
أبلــغ مصــدران قريبــا مــن 

املناقشات.
أمس  لرويترز  املصدران  وأضاف 
األحد أن احملادثات لم تنته بعد 
ألن جانباً كبيــراً يتوقف على 
حجم التراجــع في الصادرات 

اإليرانية.
وقال أحد املصدرين في أبوظبي 
حيث من املقــرر عقد اجتماع 
اليوم  الســوق  مراقبة  جلنــة 
األحد والذي حتضره السعودية 
وروســيا "ثمة نقاش عام يدور 
في هذا الصدد، لكن الســؤال 
هو حجم اخلفض الذي حتتاجه 

السوق".
وسأل الصحفيون وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح ما إذا 
كانت الســوق متوازنة فأجاب 

اجتماعنا  سنعقد  "سنعرف، 
املاضي  الشــهر  وفي  الحقاً"، 
قــال الفالح إنه قد تكون ثمة 
حاجــة للتدخل خلفض اخملزون 

الذي زاد في األشهر األخيرة.
املتحدة  الواليــات  وفرضــت 
عقوبــات  اجلــاري  الشــهر 
إيــران  صــادرات  لتقليــص 

النفطيــة في إطار ســعيها 
النووية  إيــران  برامج  لكبــح 
لقوى  ودعمها  والصاروخيــة 
مســلحة حليفــة لهــا في 
ومناطق  ولبنان  وسوريا  اليمن 

أخرى في الشرق األوسط.
وكان وزير الطاقة الســعودي 
خالــد الفالــح قــد زار أمس 
العاصمة بغداد وألتقى رئيس 
الــوزراء عــادل عبــد املهدي 
ونظيــره وزيــر النفــط ثامر 

الغضبان.
وقــال الغضبان خــالل مؤمتر 
صحفي مشــترك مبقر الوزارة 
مع الفالح انه بحث "التنسيق 
التحديات  املشــترك ملواجهة 
التي تواجه الســوق النفطية 
"وجــود  مؤكــداً  العامليــة" 
تطابق فــي وجهات النظر بني 

وضع  ضــرورة  حول  البلديــن 
احللــول واملعاجلــات الواقعية 
السوق  تواجه  التي  للتحديات 
النفطيــة العامليــة بالتعاون 
مع املنتجني اآلخرين سواء في 
أومن خارجها،  }أوبك{  منظمة 
ومبــا يحقق التــوازن املطلوب 
في اســواق النفــط العاملية 

واستقرار أسعار النفط".
انه  من جانبــه أكــد الفالح 
"ضرورة  الغضبــان  مع  بحث 
التواصل والتنســيق املشترك 
بينهما قبــل أنعقاد االجتماع 
الشهر  }أوبك{  ملنظمة  القادم 
املقبــل، والتــداول بخصوص 
وضع السوق النفطية العاملية 
والتحديــات التــي تواجهها، 
وأيجاد احللول املناسبة من أجل 

أستقرار االسواق العاملية".

تقريـر

السعودية تبحث خفض إنتاج أوبك لمليون برميل يوميا
بغداد ـ الصباح الجديد:
نعيم  االتصــاالت  وزيــر  دعا 
الربيعي أمس األحد الشركات 
ضرورة  الــوزارة  مع  املتعاقدة 
حتســني خدمــات االنترنــت 
املقدمــة للمواطنني وتقليل 

األسعار 
وقــال الوزير في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه 
انــه وجه "الشــركات املزودة 
خلدمــة االنترنــت واملتعاقدة 
مع الــوزارة بضرروة حتســني 
خدمات االنترنــت وان "نهاية 
هذا العام ســيكون اخر انذار 
للشركات العاملة بهذا اجملال 
كون الــوزارة مالكــة للبنى 

التحتية".
ولفــت الوزيــر الــى انــه مت 
تخفيض أســعار الســعات 

الشركات  قبل  من  املستغلة 
املزودة خلدمــة االنترنت لعدة 
مرات خالل السنوات السابقة 
من أجل تقــدمي خدمة جيدة 
للمواطن وبأســعار زهيدة" ، 
وان الوزارة نسعى الى االرتقاء 
مبســتوى العمل والتطور في 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 

املعلومات".
بعد  البالد شــهدت  ان  يذكر 
شــركات  دخول   2003 العام 
خدمة  توزيــع  علــى  عملت 
االنترنت في عموم احملافظات، 
اال ان مستوى اخلدمة املقدمة 
كثيــرا ما يشــكو املواطنني 
وانهم  ســيما  ال  رداءتها  من 
شهرية  اشــتراكات  يدفعون 
حتســن  لم  باملقابل  عاليــة 

الشركات خدماتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت محافظة بغداد تعّرض 
شركة )جنهوا( الصينية النفطية 
التنقيب  عمليات  عن  املســؤولة 
البتزاز  املدائن  النفطية في قضاء 
تطلق  قبل مجموعة  من  وتهديد 

على نفسها )اللجنة اخلاصة(.
املدائن  قضــاء  قائممقام  وقــال 
فاضل بــرع جودة بحســب بيان 
للمكتب االعالمــي حملافظ بغداد 

اجلديد" نســخة  "الصباح  تلقت 
منه أمس االحد إن " هذه اجلماعة 
بعمل  مباشــر  بشــكل  تتدخل 
املقاولني  على  وتفرض  الشــركة 
مقابل  ماليــة  مبالغ  والفنيــني 

السماح لهم بالعمل ".
فيما اكد جــودة " تبليغ محافظ 
بغــداد وقيــادة عمليــات بغداد 
واألجهــزة األمنية احمللية واجلهات 

اخملتصة بهذه املشكلة".

"اللجنة الخاصة" تبتز وتهدد 
شركة صينية تنّقب عن النفط

في المدائن

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف النائب عن منظمة بدر 
حنني القدو، دخول وزير الداخلية 
الســابق قاســم االعرجي دائرة 
بســبب  الوزارة  على  التنافــس 
اخلالف املســتمر على شخصية 
فالح  البنــاء  حتالــف  مرشــح 

الفياض.
وقــال القدو فــي تصريح امس 
االحد إن " وزير الداخلية السابق 
دائرة  دخــل  االعرجــي  قاســم 
التنافــس علــى منصــب وزارة 
الداخلية بعد ما طرق اســماعنا 
بأن الطريق امــام فالح الفياض 

اصبح مســدودا وان كل اجلهود 
قد فشــلت بدعمــه للمنصب 
"، رافضــا اخلوض فــي تفاصيل 

وصفها بال" محرجة"
واضــاف القــدو، أن " الصعوبة 
ترشــيح  التي ســتواجه جتديد 
االعرجي حلقيبة الداخلية هو ان 
املهدي  الوزراء عــادل عبد  رئيس 
اعلن فــي وقت ســابق بانه لن 
او  لنائب  وزارية  يسند اي حقيبة 
وزير ســابق"، مرجحا في الوقت 
نفســه " متريــر االعرجي لكونه 
يتمتــع مبقبوليــة جميع الكتل 

السياسية ".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــفت إدارة التحقيقات اجلنائية 
الفيدرالية األملانية عن مؤامرة كانت 
حتضر داخل صفــوف اجليش األملاني 
للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات 

ووجوه سياسية في البالد.
ونشــرت صحيفة "Focus" األملانية 
امــس االحــد تفاصيــل التحقيق 
الذي قامت بــه اجلنائية الفيدرالية 
األملانية، والذي تضمن معلومات عن 
من  مجموعة  وهم  اخملططني  هوية 
عسكريني في اجليش األملاني، إضافة 
إلى عســكريني في القوات اخلاصة 
األملانيــة ومجموعــات عســكرية 

متخصصة أخرى.
وبحســب التحقيق املنشــور على 

تقتضي  كانت  فاخلطة  الصحيفة، 
أن يقوم هؤالء العسكريون بالتحرك 
فــي يــوم معني مــن خاللــه يتم 
اعتقال كل الشــخصيات والوجوه 
السياســية في البــالد ومن بينها 
زعيــم حزب اليســار األملاني }دميتار 
بارتش{ ويتم تصفيتهم جميعا في 

وقت واحد.
كما أن اجملموعــة اعتبرت أن الدولة 
األملانية أصبحت على حافة االنهيار 
وال بد من بديل يكون جاهزا لتسلم 
البالد ، واســتطاع العسكريون من 
بنزين  جمع أسلحة مختلفة ومواد 
بالتحديد  االنقــالب  خصيصا ليوم 
، وأن التحقيق مــا زال جاريا ملعرفة 

املزيد من التفاصيل عن القضية.

قاسم األعرجي يدخل دائرة
التنافس على حقيبة الداخلية

الجنائية الفيدرالية األلمانية تكشف 
مؤامرة  إلنقالب عسكري خطير في ألمانيا

جانب من جلسة تصويت جمللس النواب

بغداد - الصباح الجديد:
توزع املفوضية العليا املستقلة 
املقبل  األســبوع  لالنتخابــات، 
بطاقــات الناخــب اإللكترونية 
اســتعداد النتخابــات مجالس 
احملافظــة، فــي حــني أورد أحد 

مفوضيهــا انها لم حتدد موعدا 
ثابتا إلجراء انتخابات بعد.

وذكــر بيــان للمفوضية تلقت 
الصباح اجلديد " نســخة منه، 
انها حددت " الـــ 18 من اجلاري 
موعدا لتوزيــع بطاقات الناخب 

علــى ان يتزامن ذلك مع انطالق 
عمليات التســجيل البايومتري 
مجالس  النتخابات  اســتعدادا 

احملافظات”.
وأضــاف البيان ان “التســجيل 
البايومتري ســتتخلله عمليات 

اجراء  مــع  واالضافــة  النقــل 
التخصيــص للبطاقــة اثنــاء 

عملية التغيير او التصحيح”.
قال عضو مجلس  السياق  وفي 
املفوضــني حــازم الردينــي في 
تصريح تابعتــه الصباح اجلديد 

باعمالها  باشرت  "املفوضية  إن 
الرســمية بعــد صــدور قــرار 
باملباشرة من قبل مجلس النواب 
للتهيئة  اســتعدادها  وبــدأت 

النتخابات مجالس احملافظات".
واضاف الردينــي، أن " املفوضية 

ســوف لن حتــدد موعــدا ثابتا 
لالنتخابــات اال بعــد ان يتــم 
الالزمــة  االمــوال  تخصيــص 
وننتظر اقــرار موازنــة 2019 " 
مرجحــا " اجــراء االنتخابــات 

مطلع السنة املقبلة ".

بغداد– الصباح الجديد
أعلــن وزيــر التجــارة محمد 
جلنة  تشكيل  العاني  هاشــم 
لدراســة  املســتوى  عاليــة 
وضــع البطاقــة التموينيــة 
لشــراء  اخملصصــة  واملبالــغ 
مفرداتها، معلنا سعيه لتأمني 
كافية  ماليــة  تخصيصــات 
البطاقة  تضمن توفير مفردات 
التموينة على مدار عام كامل.

وذكــر الوزير في بيــان، تلقت 

نســخة   " اجلديد  "الصبــاح 
منــه امس االحــد ان عددا من 
لزيادة  اتخاذهــا  مت  االجــراءات 
لشــراء  املالية  التخصيصات 
التموينية  البطاقــة  مفردات 
وزيادة مفرداتها فضال حتســني 
نوعياتهــا من خالل االتفاق مع 

مناشئ عاملية".
واكد الوزير تشكيل جلنة عالية 
املستوى لدراسة وضع البطاقة 
اخملصصة  واملبالغ  التموينيــة 

الغذائية"،  املفــردات  لشــراء 
معلنــاً" وضع خارطــة طريق 
زيادة  جديــدة تتضمن طلــب 
لشــراء  املالية  التخصيصات 
مدار  على  الغذائيــة  املفردات 
عام كامل بعــد ان كانت توزع 
خــالل الســنوات االخيرة ملدة 
ستة اشــهر فقط بسبب قلة 

التخصيصات املالية".
ووعــد الوزيــر بالعمــل على 
"تضمني ذلك في قانون املوازنة 

"نســبة  ان  مبينا  العامــة"، 
التي جتاوزت في  العالية  الفقر 
بعــض احملافظــات 30 باملئة"، 
يتطلــب منا اجــراءات حازمة 
العائالت  ملســاعدة  وفاعلــة 
الفقيرة من خالل تأمني الوضع 
بنظام  للمشــمولني  الغذائي 
البطاقــة التموينيــة الذيــن 
يتجــاوز عددهم اكثــر من 36 

مليون مواطن عراقي. 
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد
قضت احملكمة اجلنائية املركزية، 
6 أحكام باإلعدام شــنقا حتى 
املوت بحق متهمــني اثنني قاما 
أربعة  عائلة مكونــة من  بقتل 
أشــخاص وطاعنة في الســن 

وطفلة، في منطقة الطالبية.
املركز  بيان صــادر عــن  وذكــر 
اإلعالمــي جمللس القضاء األعلى 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منــه امس األحــد، أن “احملكمة 
اجلنائية املركزيــة نظرت قضايا 
مدانــني اثنني أقدمــا على قتل 

ستة أفراد في منطقة الطالبية 
بحقهمــا  وأصــدرت  ببغــداد 

أحكاما باإلعدام”.
وأوضح البيــان أن " املدان األول 

قام بدخــول منزل اجملنى عليهم 
التعرف عليــه من قبل  وبعــد 
اجملنى عليه قام بقتله مع زوجته 
وطفليه "، مضيفــا ان " املدان 

بعد ذلك شاهد امرأة كبيرة في 
الســن وطفلة ولم تسلما من 
أيضا،  بقتلهم  وقام  وحشــيته 

بحسب اعترافاته”.
واشــار الــى ان " االعترافــات 
اعطى  الثاني  املدان  أن  أوضحت 
)شــقيقه(  وهو  االول  للمــدان 
"، مبينا  لــه  العائد  املســدس 
ان “اجلانــي كان يعمــل بصفة 
ضابــط ومفصول مــن اخلدمة 
" وان االحــكام صــدرت وفقــاً 
ألحكام املادة 1/406/ح من قانون 

العقوبات العراقي ".

كان المواطن يتسّلم منها حصص ستة أشهر فقط

التجارة تعتزم تأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة 
على مدار السنة وبنحو شهري

الجنائية المركزية: 6 أحكام باإلعدام
لضابط مفصول وشقيقه قتال عائلة في الطالبية

الرديني يرّجح إجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع السنة المقبلة

االتصاالت تدعو شركات تجهيز 
االنترنت الى تحسين خدماتها 

وتنذرها حتى نهاية العام

جانب من مبنى أوبك



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

مطلعة  سياســية  مصادر  أكدت 
مباحثــات  أن  اجلديــد،  للصبــاح 
اإلقليم ستبدأ  تشــكيل حكومة 
احلــزب  وان  اجلــاري،  األســبوع 
الدميقراطي الكردستاني الذي جدد 
ترشــيح نيجيرفــان بارزاني لتولي 
اإلقليم  رئيس حكومــة  منصــب 
يرغب بربط آلية توزيع املناصب في 
اإلقليم مع اســتحقاقه في بغداد 

وكركوك.
املكتب  مــن  وقال مصــدر مقرب 
في  الدميقراطي  للحزب  السياسي 
تصريح للصباح اجلديد، ان مباحثات 
االقليم ستبدأ  تشــكيل حكومة 
االســبوع اجلــاري وان الدميقراطي 
ســيبدأ بزيــارة االحــزاب الراغبة 

باملشاركة في حكومة االقليم.
واضــاف املصدر الــذي فضل عدم 
الكشــف عن اســمه، ان املكتب 
سيجتمع  للدميقراطي  السياسي 
املقبلة  االيــام  خــال  اربيــل  في 
لتشكيل  مرشحه  تسمية  بهدف 
جلنة  وتشــكيل  االقليم،  حكومة 
تتولى التفــاوض مع بقية االطراف 
توزيع  كيفيــة  حول  السياســية 
احلقائب الوزاريــة واملناصب االخرى 

في احلكومة والبرملان. 
واضاف املصدر، ان احلزب الدميقراطي 
يرفض تقاســم املناصب مع االحتاد 
الوطني ويصر على ان يحصل االحتاد 
لاســتحقاق  وفقا  على حصتــه 
االنتخابي، االمر الذي يرفضه االحتاد 
ويطالــب بعدم احتســاب املقاعد 
البرملانية اساســا لتوزيع املناصب 
في حكومــة االقليــم، مؤكدا ان 
حجمــه ودوره اكبر مــن ان يقاس 

بعدد املقاعد.
وكان االحتاد الوطني الكردستاني قد 
للمشاركة  اعلن سابقا استعداده 
في حكومــة االقليم املقبلة، فيما 
رفضت احزاب حــراك اجليل اجلديد 
واالحتاد االســامي املشــاركة، في 
حكومة االقليم، بينما لم حتســم 
حركة التغيير واجلماعة االسامية 

موقفهما حلد االن. 
و أعلــن االحتــاد الوطني انــه أبلغ 
الدميقراطــي الكردســتاني بأنــه 
ال يرحــب مبعيار عــدد املقاعد وال 
باألغلبيــة واألقليــة وال يقبــل أن 

تطرق أبوابه مع تلك امللفات.
اجلديد من مصادر  الصباح  وعلمت 

مطلعــة، ان االحتــاد ســمى قباد 
طالباني لتولي منصب نائب رئيس 
حكومة االقليم فيمــا كان هناك 
نائب واحد لرئيس حكومة االقليم، 
الدميقراطي  احلــزب  اصر  حال  وفي 
لرئيس حكومة  نائبني  على اعتماد 
االقليم احدهما حلركة التغيير، فان 
رئيس  منصب  ســيتولى  طالباني 
املكتب  عضو  ســيتولى  و  البرملان 
السياســي قادر حمه جان منصب 

نائب رئيس حكومة االقليم.
وقالــت املصادر »برغم ان شــكل 
حكومة االقليم املقبلة لم يتوضح 
حلــد االن، اال ان االحتــاد الوطنــي 
حســم امره وهــو يطالب مبنصب 
رئيس  ونائب  كردستان  برملان  رئيس 
حكومــة االقليم، وقــدم عددا من 
املرشــحني لشــغل املناصب وفي 
حــال رفض طالباني تولي رئاســة 
البرملان فان االحتاد اقترح تولي احدى 
او  طالباني  بيكــرد  كتلته  عضوتا 

ريواز فائق املنصب. 

ويــرى مســؤول فــي الدميقراطي 
الكردستاني وفقا ملا نقلته شبكة 
روداو، أن حزبه قد يبدي بعض املرونة 
وقد يراعي وضع االحتاد الوطني »في 
قد  التغيير  حال مشــاركة حركة 
نائب  احلركة علــى منصب  حتصل 
ســتكون  وعندها  الــوزراء،  رئيس 
الوطني،  لاحتــاد  البرملان  رئاســة 
وبهذا لن تكــون احلكومة حكومة 
مناصفة كما لن تكون ذات قاعدة 
عريضة، رغم التعهد مبنح منصب 

رفيع للتركمان«.
ويقــول عضو املكتب السياســي 
للحزب الدميقراطي الكردســتاني، 
بأنه مت تشكيل جلنة  عارف طيفور، 
لزيارة األطراف: »لكننا أعلنا جلميع 
األطــراف أننــا نرفــض املناصفة 
واحلكومــة ذات القاعدة العريضة، 
وهذه مســألة منتهية بالنســبة 
إلينــا، وقد أبلغنا االحتــاد الوطني 
وجميع األطراف بأننا ســنتخذ من 
أساســاً  االنتخابي  االســتحقاق 

لتشــكيل احلكومة، وفــي الوقت 
مع  بأننا ســنبقى  نعلم  نفســه 
االحتاد معاً ونحتاج إلى مســاعدته 

في إدارة شؤون احلكومة«.
وعلى الرغم من مرور 45 يوما على 
االقليم،  فــي  االنتخابات  انتهــاء 
اال ان احلــزب الدميقراطــي املكلف 
بتشــكل حكومة االقليم بصفته 
الفائــز بأكبر عدد من مقاعد برملان 
كردستان، لم يحدد حلد االن موعدا 
حكومة  تشــكيل  بحوارات  للبدء 
االقليــم املقبلة، التــي تأتي عقب 
انتخابــات طعنــت اغلــب احزاب 
املعارضــة بنتائجهــا، وقالــت ان 
احلزب الدميقراطي زور وثائق رسمية 
مكنته من احلصول على 20 مقعدا 
111 مقعدا التي  اضافيا، من اصل 

يتألف منها برملان كردستان. 
وقالت املصادر، ان احلزب الدميقراطي 
غير  وهــو  مياطــل  الكردســتاني 
مستعجل للبدء بحوارات تشكيل 
وهو  املقبلــة  االقليــم  حكومــة 

ينتظر ما ستتمخض عنه حوارات 
تســمية ما تبقى مــن وزارات في 
يطالب  التــي  االحتادية  احلكومــة 
فيهــا بوزارة ثالثــة، قبيل التوصل 
إلى إجماع حول آلية توزيع املناصب 
إقليم كردســتان  فــي حكومــة 
اجلديدة و قبل اخلوض في محادثات 

تشكيلها.
وتقــول عضــو اللجنــة القيادية 
في االحتــاد الوطني، ريــواس فائق، 
حزبها  مرشحات  احدى  أيضاً  وهي 
لرئاســة البرملــان، ان احملادثات بني 
األطــراف السياســية هــي التي 
املناصب  لتوزيــع  اآللية  ســتحدد 
وتشــكيل احلكومــة، واملوضــوع 
جانب  فإلى  مناصب،  مسألة  ليس 
الوطني  االحتــاد  يهتم  املناصــب، 
ويريد  احلكومي،  البرنامج  بصياغة 
وضــع البرنامج احلكومي مع احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
لكن االتصاالت غير الرســمية بني 
تكشــف عن ســجاالت  األحزاب، 

أخــرى، فقد أبلغ مســؤولو حركة 
التغييــر احلزب الدميقراطي، أنه في 
حال مشــاركتهم فــي احلكومة، 
االســتحقاق  يكــون  أن  يجــب 
االنتخابي هو األســاس، وال ينبغي 
الدميقراطي  املناصب بني  تقاســم 
واالحتاد الوطني كما في احلكومات 

السابقة. 
وتؤكد مصادر ان احلزب الدميقراطي 
في  التغيير  يسعى إلشراك حركة 
احلكومة »ليكون عاماً مســاعداً 
مناصفة،  املناصب  توزيع  منع  على 
وتقليــل دور االحتــاد الوطنــي في 
حكومة االقليم املقبلة. وكشــف 
الوطنــي  االحتــاد  فــي  القيــادي 
الكردســتاني، نصراهلل السورجي، 
ان االحتــاد الوطني ســيعقد قريبا 
اجتماعــاً لتحديــد املناصب التي 
سيطالب بها، وكيف يريد أن تكون 
احلكومة، وليس مســتبعداً تغيير 
تركيبة وفد االحتاد خلوض محادثات 

تشكيل احلكومة.

»الصباح الجديد« تكشف عن أسماء مرّشحي
االتحاد والديمقراطي لحكومة وبرلمان كردستان

خالفات مبكرة تعوق بدء حوارات تشكيل حكومة اإلقليم  

اجتماع سابق للقوى واالحزاب في االقليم

مصدر: ان مباحثات 
تشكيل حكومة 
االقليم ستبدأ 
االسبوع الجاري 
وان الديمقراطي 
سيبدأ بزيارة االحزاب 
الراغبة بالمشاركة 
في حكومة االقليم
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من بــني اهــم املقومات التــي تقــوي النظام 
الدميقراطي هو وجود معارضة قوية قادرة على ان 
تلعب دورهــا في رصد االنتهاكات وحتديد مكامن 
الضعف في العمل التنفيذي والتشريعي ولطاملا 
كان وجود مثل هذه املعارضة احد اهم االســباب 
التي اسهمت في حتقيق االســتقرار السياسي 
في الواليات املتحــدة االميركية والدول االوروبية 
على مدى عقــود من الزمن وتطمــح اجملتمعات 
املتطلعة الى تعدد اآلراء واالجتاهات الى ان يسهم 
التعــدد ووجود اكثر من رأي الى تطوير مســتوى 
االداء واحليلولة دون اســتفراد حزب من االحزاب او 
جهة من اجلهات في التحكم مبقاليد الســلطة 
العامة  احلريــات  وخنق  بالقــرارات  واالســتئثار 
وقد تأكد خال الســنوات الطويلــة ان التجربة 
السياســية التي تنتج حكومــة قوية تعني ان 
هنــاك وراء مثل هذه احلكومــة معارضة تراقب 
وترصد وتقوم ومتنع االستغال وتقوي من سلطة 
القانون وتواجه املفسدين بشجاعة وقد غابت عن 
التجربة السياسية العراقية منذ سقوط النظام 
السابق مثل هذه الفعاليات التي يتم من خالها 
للمصالح  التلتفــت  قوية  ملعارضة  التأســيس 
احلزبية ويكون همها وشغلها تقومي االداء البرملاني 
وتقومي االداء التنفيذي في الوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة وذهبــت ادراج الريــاح كل الدعوات 
املعارضة  الــى  بالذهاب  نــادت  التي  الســابقة 
وبقي التكالب والتنافس مــن اجل الوصول الى 
احلكومة والتمســك بالســلطة الهدف االهم 
الغلب االحزاب والكتل السياسية املشاركة في 
ادارة احلكم وماترشح عن وجود مظاهر املعارضة 
اقتصر على جتــارب فردية لبعض اعضاء مجلس 
النــواب الذين مثلــوا بعض اجلهات املســتقلة 
وانســلخوا من رداء احلزبية وحتملوا خســرانهم 
الرقابي  االنتماء لاحزاب وجازفوا بتأديــة دورهم 
بتجرد ومن دون تأثيرات او ضغوط وعلى الرغم من 
هذه املظاهر الشحيحة فان هذا االداء اسهم الى 
حد  كبير في تشجيع مجموعات سياسية اخرى 
داخل قبة مجلس النواب لتشكيل نواة معارضة 
حقيقية متثلت في الدورة الســابقة في تشكيل 
جبهة االصاح التي اخذت على عاتقها مواجهة 
مشاريع  االستغال والنفوذ ووقفت بوجه جهات 
اخرى حاولت التشــبث مبصاحلها الى اخر حلظة 
ولــو توفر الدعــم الكافي لاصــوات التي تنادي 
العراق ألمكننا  بتشكيل معارضة سياسية في 
رؤيــة عملية دميقراطية يتطابــق مضمونها مع 
عنوانها اخلارجي ميكن للشعب العراقي ان يضع 
ثقته بها باعتبارها الوسيلة املثلى حلماية النظام 
الدميقراطي من اشكال االنتهاكات وتأطير العمل 
التنفيذي والتشــريعي بالــدور الرقابي من خال 
الرصد واملتابعة مبا يقوي الدولة في كل عناوينها.

مراقبة ومعارضة

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد - زينب الحسني: 

انعكســت حادثــة نفــوق األســماك 
في معظــم احملافظــات العراقية على 
أسعارها التي شــهدت انخفاضا حادا 
بســبب إحجام املواطنني عن شــرائها 

خوفا من انتقال األمراض.
وبحســب الوكاالت واملواقــع اإلخبارية 
بات  االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
ســعر الكيلوغرام الواحد من األسماك 
بخمسمائة دينار فقط )أقل بقليل من 
نصف دوالر( داخل علوة الرشيد، ساحة 
بيع األسماك، بعد أن كان يقارب األربعة 
آالف دينار من جــراء حادثة النفوق التي 

اجتاحت محافظات عدة.
وبات اإلقبال ضعيفا ًعلى شراء السمك 
بســبب تخــوف املواطنني مــن انتقال 
اجلماعي  النفوق  بعــد  إليهم  األمراض 
لألســماك، لُتصاب العلوة، التي كانت 
متد بغداد بالســمك، بشــلل شبه تام 
توقف  نتيجــة  التجــاري  بنشــاطها 

وانقطاع مواردها.
ويتحــدث جتار وبائعون عن خســارتهم 
التــي وصلت ملئــات مايــني الدنانير، 
مبينني في الوقت نفسه بأن األمر »مدّبر 

وبفعل فاعل«.
وكان جنــوب العراق قد شــهد كارثة 
نفوق أعــداد كبيرة من األســماك في 
إذ مت تشــخيص هذه  مزارع الســمك، 

الكارثة بسبب أمراض فطرية »التعفن 
البكتيــري«، االمــر الذي اســتدعى ان 
العاملية عينات  الصحة  ترسل منظمة 
من االسماك النافقة واملياه التي نفقت 
فيها إلى تركيا واألردن ألجراء االختبارات 
والفحوصــات املطلوبة، حســب مدير 
صحة محافظة بابل نورس الكســبي، 
والذي بــني أن الفحوصات لغاية االن لم 

تثبت انتقال املرض الى االنسان.
وقال الكســبي في تصريــح معلن، إن 
منظمــة الصحة العامليــة اجرت ثاث 
زيــارات إلى محافظة بابل منذ بدء أزمة 
نفوق االســماك فــي احملافظة للوقوف 
استفحالها  ومنع  األزمة  تداعيات  على 

وانتشارها.
بإرســال  قامت  »املنظمة  ان:  وأضــاف 
عينات من االسماك النافقة واملياه التي 
نفقت فيهــا الى تركيــا واألردن إلجراء 
 ،” املطلوبة  واالختبــارات  الفحوصــات 
مشيراً إلى أن نتائج الفحصوات لم ترد 

حتى االن«.
واكد الكســبي، أن »مــا توصلت إليه 
الفحوصات االولية لغاية االن تؤكد عدم 
انتقال املرض إلى االنسان”، الفتا إلى أن 
“اجلهات الصحية مستمرة في عمليات 
البحث والفحص خشية وجود أمر خفي 

في هذه األزمة«. 
                                                  

سيطرنا على أزمة نفوق األسماك
وفي الســياق ذاته أعلن الوكيل الفني 

القيســي،  ضمد  مهدي  الزراعة  لوزارة 
أمس األحد، احتواء حالة نفوق األسماك 
في محافظتي األنبار وذي قار، مشــيرا 
الى أن احلــاالت املســجلة، فردية ومتت 

السيطرة عليها بسرعة قياسية.
وقال القيســي فــي تصريــح إن: وزارة 

الزراعة ســجلت حاالت نفــوق جديدة 
لألسماك املصابة مبرض تعفن الغاصم 
فــي محافظتي االنبار وذي قــار اال انها 
متكنــت من تطويق االزمة والســيطرة 

عليها بنحو تام.
وأضاف أن: احلالة فــي احملافظتني فردية 

ولم تسجل كظاهرة كما هو احلال في 
قضاء املســيب في بابل، مبينا ان: وزارة 
الداخلية جنحت في منع رمي األسماك 
النافقة في االنهــار باألنبار ملنع حدوث 

تلوث أخر.
ان: املرض مسجل من  وأوضح القيسي 

ثمانينيات القرن املاضي وهو غير جديد 
اال ان األزمة تفاقمت في املسيب بسب 
التربية العشوائية لألقفاص واستغال 
املساحة بشكل مفرط دون االنتباه الى 

خطورة املوقف.

ستة أشهر إلحياء
الثروة السمكية

ومن جانبه رأى اخلبير االقتصادي اسامة 
الى ســتة  العراق بحاجة  ان  التميمي، 
أشــهر في اقل تقدير إلعادة احياء جزء 
بســيط من الثروة السمكية التي فقد 
جــزء كبير منها، مؤكــداً ان املوضوع ال 
يخلو من جانــب ارهابي لضرب اقتصاد 

العراق.
وقال التميمــي في تصريح ان انخفاض 
اســعار السمك ووصول ســعر الكيلو 
الى 500 دينار مؤشر خطير على انهيار 
هذه الثروة، مع تخــوف اصحاب املهنة 
من نفوق ما لديهم من اسماك، وهو ما 

اضطرهم الى البيع بهذا السعر.
واضــاف ان، اخلطــأ ال يتحمله اصحاب 
االحــواض ومربــي االســماك بقدر ما 
تتحملــه اجلهات املعنية بهــذه الثروة، 
اذ ينبغــي لها ان تضــع خططا توضح 
االمــراض وكمية  مبوجبهــا مواســم 
االســماك التي يجب تربيتها، من اجل 
اول  عدم ضيــاع جميع االســماك مع 

مرض يظهر.
ولفت التميمي الــى ان، موضوع نفوق 

االســماك ما زال غامضــا اذ لم تخرج 
وزارة الصحــة بتوضيح مقنع ملا حصل 
لألســماك، وان املوضوع قد ال يخلو من 
الى ضرب اقتصاد  ارهابي يسعى  جانب 

البلد.

أسباب مجهولة
وما يــزال ســبب نفوق الســمك غير 
معروف، إذ يقول الصيادون إن تلوث املياه 
الزراعة  وراء الكارثة بينما يرى مسؤولو 
إن ذلــك يرجع ملرض تعفن اخلياشــيم، 
وهو مــرض بكتيري ينجم عن انخفاض 

مستوى األوكسجني في املاء.
وقالت وزارة الزراعة في بيان ســابق لها: 
إن املرض ينتشــر سريعا وسط أسماك 
العالية  الكثافــة  الشــبوط بســبب 
لألسماك في األقفاص، وإن تراجع تدفق 
امليــاه في نهر الفرات أســهم في ذلك 

أيضاً.
وقــال وكيل وزير الزراعة مهدي ســاري 
اجلبوري: قرب املســافات بــني األقفاص 
التربية  كثافــة  إلى  إضافــة  العائمة، 
املوجودة في هــذه األقفاص، إضافة إلى 
ركــود املياه املوجــودة نتيجة انخفاض 
إلينــا في نهر  الواردة  املياه  مناســيب 
الفرات من تركيا كانت من بني االسباب.

النهر في تلك  بالتالي أصبــح  وأضاف: 
املناطق على شــكل بحيرة مياه راكدة، 
فتســببت بنقص األوكســجني ونفوق 

هذه األعداد الكبيرة من األسماك.

العراقيون يحجمون عن شراء األسماك

خبير اقتصادي: العراق يحتاج الى ستة أشهر إلعادة إحياء الثروة السمكية
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انخفاض االقبال على شراء السمك في العراق

بغداد - ريا منعم:
الدكتور  واملعــادن  الصناعة  وزير  أكد 
صالح عبــداهلل اجلبوري حرص العراق 
علــى توســيع حجــم التعــاون مع 
اتفاقات وشــراكات  األردن لتحقيــق 
البلدين  تخدم  واستثمارية  اقتصادية 
وتسهم برفع العاقات املشتركة إلى 

مستويات أعلى.
وقــال الوزير في كلمــة ألقاها خال 
مشــاركته في منتدى رجال األعمال 
العراقيــني واالردنيــني الــذي اختتم 
اعماله امس االحــد في عمان برعاية 

وزيــر الصناعــة والتجــارة والتموين 
األردنــي الدكتور طارق احلموري ان هذا 
املنتدى يعــد فرصة لتوطيد العاقات 
بــني الصناعيــني والتجــار ورجــال 
االعمال في العراق واألردن وتفعيل دور 
املستثمرين والشركات من خال ابرام 
عقود تخدم العملية التنموية في كا 
البلدين السيما وان العراق في مرحلة 
الى  واالعمار بحاجة ماســة  البنــاء 

خبرات االشقاء
يخدم  قــوي  اقتصاد  دعائم  ألرســاء 
واالجتماعــي  السياســي  الكيــان 

واالقتصادي ، مشددا على ان احلكومة 
احلاليــة عازمة على املضي  العراقية 
بنجــاح نحو أفــاق تنمويــة جديدة 
واحــداث نقلــة نوعية في مســتوى 
العاقــات مــع دول العالــم العربي 
جميع  وعلــى  واالجنبي  واالقليمــي 
الصعــد بعد اجلهود التــي بذلت من 
قبــل احلكومــة الســابقة للتغلب 
على املشــكات التي تعــوق عملية 
التنميــة االقتصادية من خال تنفيذ 
اخلطط التي تستهدف حتسني الوضع 
االقتصادي عبر االنفتاح على القطاع 

اخلاص واستثمار رؤوس االموال وجذب 
املزيد من االستثمارات وتفعيل قوانني 
التعرفــة الكمركيــة وحماية املنتج 

الوطني وحماية املستهلك.     
واشــار الوزير الــى ان وزارة الصناعة 
واملعادن خطــت خطوات هامة وتبنت 
خططاً وبرامج اصاحية ووضعت رؤية 
متكاملة تهدف الى تطوير النشــاط 
الصناعــي في العــراق وتعزيز القدرة 
التنافسية للصناعة احمللية من خال 
دعم الشــراكة مع القطــاع اخلاص 
واســتقطاب االســتثمارات احملليــة 

والعربيــة واالجنبية ، الفتا في الوقت 
نفســه الى ان العراق يســير بخطى 
صحيحة نحو حتقيق تنمية اقتصادية 
شاملة مايجعل هذا الوقت هو االمثل 
للشركات واملستثمرين االردنيني للبدء 
املشاريع  وتوســيع  مبشــاريع جديدة 
القائمة في ظل التزام احلكومة بدعم 
مشاريع القطاع اخلاص وتطوير البنية 
القدرات  وتنميــة  وتدريب  التحتيــة 
العراقية واالرتقاء بجميع القطاعات.    
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة 
والتمويــن األردنــي في كلمــة له أن 

مشــاركة الوفد األردنــي في منتدى 
رجــال األعمــال يأتــي انطاقــا من 
واالســتراتيجية  التاريخية  العاقات 
التي تربــط العــراق واألردن والروابط 
الدينية والقومية واملصالح املشتركة 
بــني البلديــن ، مؤكــدا أن اللقاءات 
الثنائيــة بني رجــال األعمــال ركيزة 
أساســية إلقامة عاقات وشــراكات 
جتارية تكاملية وفتح أســواق جديدة 
مبديا   ، الوطنيــة  الصناعــة  أمــام 
التسهيات  جميع  لتقدمي  االستعداد 
املطلوبــة لدخــول رجــال األعمــال 

العراقيني والعمل في اململكة.
على صعيد اخر وجــه وزير الصناعه 
واملعادن شــركات الوزاره لتبني شعار 
)صناعتنــا عزنــا( تزامنا مــع اكمال 
استعدادها للمشاركه في الدورة )45( 

ملعرض بغداد الدولي
الى ذلك أعلن الناطق الرسمي لوزارة 
الصناعة واملعــادن عبدالواحد علوان 
الوزارة شــعار  تبنــي  الشــمري عن 
وطنيا  هدفا  ليكــون  عزنا(  )صناعتنا 
للفترة  والعمــل  للمســيرة  ومعيارا 

املقبلة .

العراق واألردن يعتزمان تطوير العالقات بينها وتنمية االستثمار  



إعادة 444 نازحًا عراقيًا 
من مخّيم الهول السوري 

الى الموصل

إعفاء غير المشمولين 
بالخطة الزراعية من بدل 

اإليجار السنوي 

 )1926( دفعة إقراضية 
في تشرين األول من 

صندوق اإلسكان

املتحدث باسم احللبوسي: 
الرئاسات الثالث تتفق على 
مترير الوزارات املتبقية "دفعة 

واحدة"
ودعــا الطائي "عبد املهدي إلى 
ويدقق  قريباً،  امره  أن يحســم 
اسماء املرشحني في حوزته، وأن 
املعلومــات املتوفرة لدينا تفيد 

بانه اجنز العديد من االسماء".
وخلــص الطائــي بالقــول أن 
أن  تذكر  االوليــة  "املؤشــرات 
االســماء ســوف تطــرح في 
جلســة واحــدة وال يتحمــل 
االمر جتزئة اخرى للمرشــحني، 
يجب حســم الوزارات املتبقية 
دفعة واحدة لكي ال ندخل في 

ارباكات جديدة".

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة 
البناء أحمد مظهر اجلبوري في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
أن "احلــوارات مــع عبد املهدي 
بخصوص  مســتمرة  زالت  ما 

استكمال الكابينة الوزارية".
واضــاف اجلبــوري، أن "اجتماع 
تذليل  شــأنه  من  الرئاســات 
العديد من العقبات، الســيما 
يتعلــق  املوضــوع  كان  واذا 
لدعم  املشــترك  بالتنســيق 
املرشــحني ومتريرهــم داخــل 

مجلس النواب".
واشــار إلى أن "اخلــاف االكبر 
يحصــل حالياً علــى الوزارات 
االمنيــة، كــون وزارة الدفــاع 
خمســة  نحو  عليها  يتنافس 

مرشحني لغاية االن".
ويأمــل اجلبوري، بأن "يصل عبد 
قبول  تاقي  اسماء  إلى  املهدي 
يطرحها  وأن  النــواب،  مجلس 

باسرع وقت ممكن".
بــدوره، ذكر النائــب عن كتلة 
محمــد  واالعمــار  االصــاح 
اخلالدي أن "اخلافات بني الكتل 
كثرة  وسببها  زالت معقدة  ما 
للمناصب  ايضــاً  املرشــحني 

الوزارية".
واضــاف اخلالــدي فــي تعليق 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
"قســماً من الكتل لم حتسم 
امرهــا داخلياً بتقدمي مرشــح 
ســوف  مبجمله  وهــذا  واحد، 
الوزارات  على  التصويت  يعطل 

املتبقية".
ونصــح بـ "ضــرورة منح عبد 
اختيار  فــي  احلريــة  املهــدي 
االفضل وعــدم الضغط عليه 
وأن تكــون االســماء تتمتــع 

بالنزاهة والكفاءة".
يشــار إلى أن الرئاسات الثاث 
كانــت قد عقــدت اجتماعها 
ملناقشة  االول  امس  ليلة  االول 
ملــف اســتكمال الكابينــة 

الوزارية وموضوع املوازنة.

التجارة تعتزم تأمني مفردات 
البطاقة التموينية كاملة 
على مدار السنة وبنحو 

شهري
"الوزارة  ان  التجارة  وزير  وأوضح 

جادة هذه املرة في تأمني ســلة 
من  نوعياتها  وحتســني  الغذاء 
خال آليــات يجري العمل على 
تطبيقها كذلــك العمل على 
زيادة التخيصيصات املالية من 
خال قانون املوازنة العام للعام 
املقبل وامكانية جتهيز املفردات 
الغذائيــة علــى مــدار العام 

شهريا ".
زيادة  "مقترح  الى  الوزير  ولفت 
الكميات الى املشمولني بقانون 
وجتهيزهم  االجتماعية  الرعاية 
بكامل املفردات" ، مشيرا الى ان 
يتضمن  املفردات  دعم  "برنامج 
اضافة مواد جديدة مثل احلليب 
مــزارع  في  املنتــج  والشــاي 
الشركة العراقية - الفيتنامية 

وهو من النوعيات اجليدة كذلك 
استرالية  مناشئ  مع  التعاقد 
واميركيــة لشــراء  وكنديــة 
احلنطة والــرز لدعم الكميات 
املنتجة وطنيا من خال حملة 
واملزارعني  التســويق للفاحني 

العراقيني".
وخلــص وزيــر التجــارة الى" 
جديدة  افــكار  بوجود  التذكير 
البطاقة  عمــل  آليات  لتطوير 
خطة  خــال  من  التموينيــة 
املواطنني ســلة  تضمن جتهيز 
الغــذاء دفعــة واحــدة وعدم 
جتزئتها اذ ان ذلك يفقد املواطن 
وقد يســهم  الدقيق  التوقيت 
فــي تغيير املفــردات بنوعيات 

رديئة".

تتمات ص1

الملف األمني

 
الصباح الجديد ـ متابعة:

بعــد فرارهم من إرهاب داعش في 
وطنهم، واجه العديد من الاجئني 
اإليزيديني وغيرهم من األقليات في 
مخّيمات اللجــوء اليونانية عنف 
املتطرفني مجددا. DW زارت مخيم 
الاجئــني في مدينة ماالكاســا 
اليونانية وحتدثت مع األشــخاص 

املتضررين.
"لو اكتشف األفغان، أنني إيزيدي، 
فســيحرقونني حياً. في عيونهم 
لسنا بشــراً". يلقي خيري زابري، 
37 عاماً، بنظرة قلقة على اخلارج 
حيث حتــرك الريح ســتائر عربته 
الســكنية. فمنذ شهر ديسمبر 
املاضــي، يعيش مــع زوجته زيران 
الاجئني  الثاث في مخيم  وبناته 
خارج  ماالكاســا،  مدينــة  فــي 

العاصمة اليونانية أثينا.
اخمليــم ذو املســاحة الصغيــرة، 
مكتظ بالاجئــني. العديد منهم 
وسوريا.  أفغانستان  من  ينحدرون 
ويعيش الوافــدون اجلدد في خيام، 
بينما يجــري بناء أماكــن إقامة 
إضافيــة. في أحد ليالي الشــهر 
عربة  أمام  شــجار  اندلع  املاضي، 
خيــري الســكنية. وشــارك في 
الشجار نحو مائة سوري وأفغاني. 
وعلى إثره ُقتل الجئ ســوري يبلغ 
مــن العمــر 31 عامــاً وأصيب 8 
آخــرون. كما اعتقلت الشــرطة 
اليونانية العشــرات من الاجئني 

املتورطني في الشجار.
وعن ما شاهده خال الشجار قال 
خيري انه "خال الشجار اجلماعي 
الذي وقع أمام عربته الســكنية، 
لــم يتدخــل أي فــرد مــن أفراد 
اخمليم  خارج  املتمركزة  الشــرطة 
العسكرية  القاعدة  أو اجليش من 
اجملاورة. ويعيش خيري وعائلته اآلن 
في خــوف مســتمر، كما تعيش 
بقيــة العائــات اإليزيدية الثاث 

األخرى في مخيم الاجئني.
 جميعهم ينحــدرون من األقلية 
الدينيــة املضطهــدة مــن قبل 
إلى  إضافة  العــراق.  فــي  داعش 
العائات، تعيش مجموعات كبيرة 
مــن األفراد الذكــور داخل مخيم 
ماالكاسا. وعن سلوك هؤالء داخل 
يلعبــون كرة  "إنهم  قــال  اخمليم 
القدم في الساعة الثالثة صباحاً، 
وال ميكننــا حتى الشــكوى، لقد 
تعــرض جيراننا للهجــوم عندما 

فعلوا ذلك".
الاجئــني  تعــدى  األمــر  لكــن 
املستبدين، الذين يقومون بتخويف 
اآلخرين داخل اخمليم. في العراق، لم 
عندما هاجمت  يكن خيري خائفاً 

الـ  في  قريته  اإلســامية  الدولة 
3 مــن آب 2014. كانت واحدة من 
رجالها  واجــه  اللتني  القريتــني، 
وخاض  املتطرفــني.  اإلســاميني 
التنظيم  القرويون معركتهم مع 
حتى نفــاذ ذخيرتهم. ومات خال 
املواجهة أربعون رجاً، اثنان منهم 
من أفراد عائلته. كما قطع مقاتلو 
داعــش رأس أحد أبنــاء عمه في 
املوصل. ثم غادر مــع عائلته إلى 
في  الكردية  املناطــق  في  مخيم 
العراق، لكنه غادر مخيم الاجئني 
الرغم  وعلــى  أخرى،  مــرة  هناك 
من مقتل )غرق( ســبعة من أفراد 
أسرته، وهم يحاولون  الوصول إلى 
اليونان عبر بحر إيجة التركي في 
عام 2015، إال أن خيري تغلب على 
خوفه في العام املاضي، وصعد مع 

زوجته وأوالده على منت القارب.
"كنا  يقــول  التجربة  تلــك  وعن 
نظن أنــه من األفضل لنا أن منوت، 
على أن نعيش فــي مكان نفتقد 
فيه للشــعور باألمان". ويشــرح 
حسني خضر البالغ من العمر 29 
هنا  األشخاص  من  "الكثير  عاماً: 
ينتمون إلــى تنظيم داعش، الذي 

فرننا منهم".
وتقول زوجة حســني خضر، إلهان 
"إنهــم ينادوننــا بالكفــار". في 
املطبــخ ذي املســاحة الصغيرة، 
بســيطة  غداء  وجبة  إلهان  تعد 

من اللحــم واألرز، وهي حتكي عن 
اخمليم، حذرتها  امرأة ســورية من 
من التنظيم اإلرهابي. وكانت املرأة 
قد فرت من مدينــة دير الزور التي 
لســيطرة  تخضع  تزال  ما  كانت 
داعش، وعنها تقول "لقد حذرتني 
من احلديث بالســوء عــن داعش 
الكثيرين  العامة، ألن  األماكن  في 

منهم هنا داخل اخمليم".
الطابور  في  احلديث  زوجها  يتذكر 
قبل تنــاول الطعام فــي مخيم 
موريــا بجزيرة ليســبوس، حيث 
قضوا أول شــهرين بعد وصولهم 
اليونــان. وخــال شــهر رمضان، 
حاول اإلســاميون املتطرفون في 
الصائمني.  غيــر  معاقبة  موريــا 
وقد تســبب ذلك في ترك العديد 
للمخيم،  واإليزيديني  األكــراد  من 
إلى مخيم  البعض منهم  وتوجه 

ماالكاسا.
يتحدث خضر البالغ من العمر 29 
عاماً، العربية والفارسية، وكان قد 
سمع كيف يصف العرب واألفغان 
اآلخرين بغير املؤمنني. "حتى أنهم 
يصفــون اليونان وبلــدان أوروبية 
الكفار. ماذا يفعلون  ببلدان  أخرى 
هنــا؟ إنهم جــاءوا إلــى هنا، ألن 
حكوماتهــم تبحث عنهم، أنهم 

مجرمني".
أيــاد خضر خانــو، 27 عاماً، وصل 
مخيم ماالكاســا قبل عام. وكان  

الشــاب "رئيــس الطباخني" في 
جناح اخمليــم اخلاص بالعائات في 
ليســبوس. "الوضــع هنــاك هو 
نفسه كما هو احلال في سنجار"، 
ويضيــف "داعــش املوجــود في 
العراق، موجود هنا اآلن. ميكنني أن 
أريك شــخصاً قصف الفلوجة". 
وكانت الفلوجة أول مدينة احتلها 

داعش في العراق عام 2014.
لقــد عايش، كيف قتــل تنظيم 
داعش27 شخصاً من أفراد عائلته 
الكبيرة في سنجار. وما تزال ذكرى 
حمام الدم فــي آب 2014 حاضرة 
في مخيلته، وعن تلك اجملزرة قال: 
الســكاكني  اســتخدموا  "لقد 

لتوفير الذخيرة".
من داخل اخمليم ينطلق صوت عال 
لنــداء املؤذن للصــاة من خيمة 
فخور  "أنا  كمســجد.  تستخدم 
لكونــي إيزيدي، لكــن ليس هنا. 
هنا أقــول أنا كردي"، يقــول إياد 
خضر خانو. العائات األخرى تفعل 
الشيء نفســه كما يفعل خانو، 
وال تفصح عــن أصلها احلقيقي، 
وذلك عند  واحدة فقط،  في حالة 
حديثهــم إلى مترجمــني يثقون 
بهــم، يكشــفون عــن هويتهم 

احلقيقية.
لكن جاره الســوري مــن دير الزور 
علــم بأن إيــاد خضر خانــو، من 
الطائفــة اإليزيديــة، مــن خال 

اخليوط احلمر والبيض، التي يلفها 
حول معصمه، وهو تقليد إيزيدي، 
وعن مــا قاله له جاره الســوري، 
عندمــا علم بهويتــه احلقيقية: 
"أخبرني أن نساءنا اإليزيديات  في 
سوريا حتت ســيطرتهم، وأن أخاه 
يحتجز ســيدة إيزيديــة كجارية 

لديه".
ويذكــر أن داعش قد قتل أكثر من 
ســتة آالف رجل، كما مت اختطاف 
أكثر من ســتة آالف امرأة وطفل 
من اإليزيديني، الذين مت استعبادهم 
أو أجبــروا على القتــال. لقد فر 
نصفهم فقط حتى اآلن، وما تزال 
معظــم العائــات اإليزيدية في 

مخيم ماالكاسا تفتقد أقاربها.
يقول خانو إنه جلــأ إلى منظمات 
اليونانية  الهجــرة  ووزارة  اإلغاثة 
على  وخوفه  التهديدات  بســبب 
عائلتــه. "لكن ال أحــد يهتم بنا، 
يقولون لنا بأنه ال ميكنهم فعل أي 
شيء من أجلنا ". ووفقاً ملا ذكرته 
املتحدثة  نيكواليــدو،  كارولينــا 
باســم املنظمة الدولية للهجرة 
في أثينا  فإن السلطات اليونانية 
القرارات بخصوص  هي من يصدر 
حتركات الاجئني. لكنها تشك في 
أن تكون العائــات اإليزيدية، التي 
تتظاهر بأنهم أكراد، قد تســببوا 

في بعض االرتباك.
من أجل تهدئة الوضع في مخيم 

الوزارة لنقل  ماالكاســا، تخطط 
الاجئــني من بعض اجلنســيات. 
لكــن ما زال من غيــر الواضح ما 
إذا كان هــذا التغيير سيشــمل 
اإليزيديــني. الســلطات اليونانية 
حققت في االتهام، بأن الشــجار 
يضم  ماالكاســا  مخيــم  فــي 
املرتبطني  اإلســاميني  املتطرفني 
بتنظيم الدولة اإلســامية. ومع 
ذلك، لــم يتم العثــور على أدلة 
وســائل  ذكرت  كما  ملموســة، 

اإلعام اليونانية.
لســبوس،  جزيــرة  علــى 
اليونانيــة  الشــرطة  قالــت 
املصــدر   ،"eKathimerini"ملوقــع
اإللكتروني لصحيفة كاثيميريني 
فــي أثينــا، بأنه"مت اعتقــال 498 
العام  بداية  منــذ  أجنبياً  مواطنا 
الرتكابهــم جرائم مختلفة، لكن 
لــم تكن لــدى أي منهــم صلة 

باإلرهاب".
داعش،  تهديــدات  مواجهــة  في 
حاول النشــطاء اإليزيديون إخراج 
أفراد من مجموعتهم العرقية من 
اخمليمات. وســاعد أعضاء البرملان 
األوروبي في نقــل 700 إيزيدي إلى 
االتفاق  ذلك، فشل  ومع  البرتغال. 
واالحتاد  اليونانية  الســلطات  ألن 
معاملة  منــح  رفضوا  األوروبــي 
خاصــة لبعــض اجملموعــات من 

الاجئني.

"لو اكتشف األفغان، أنني 
إيزيدي، فسيحرقونني 
حيًا. في عيونهم لسنا 
بشرًا". يلقي خيري 
زابري، 37 عامًا، بنظرة 
قلقة على الخارج حيث 
تحرك الريح ستائر عربته 
السكنية. فمنذ شهر 
ديسمبر الماضي، يعيش 
مع زوجته زيران وبناته 
الثالث في مخيم الالجئين 
في مدينة ماالكاسا، 
خارج العاصمة اليونانية 
أثينا

المتطرفون ينشرون الخوف أينما حّلوا

الجئون إيزيديون عراقيون يخشون إرهاب "داعش" في اليونان

بغداد– ضبط عصابة تسليب 
أفــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس االحد، بأن قوة امنية 
تسليب  القبض على عصابة  القت 
مكونة من ثاثة اشخاص في طريق 

"سريع الدورة" جنوبي بغداد. 
وقــال املصــدر  إن "قــوة أمنية من 
شــرطة النجدة متكنت من القبض 
علــى عصابة تســليب مكونة من 
ثاثة اشخاص بعد سرقتهم مبلغا 
قدره 400 الف دينار من ســائق اجرة 

ضمن سريع الدورة". 

ديالى – عمليات دهم 
اعلَن املتحدث الرسمي باسم قيادة 
ُشرطة ديالى، الَعقيد غالب العطية 
امس االحــد القاء القبــض على 7 
مطلوبني بينهم متهم باالرهاب في 

ديالى.

"مفارز  ان  الرســمي  املتحدث  وذكر 
ودوريات من قســم شرطة بعقوبة 
مع  باالشــتراك  وجلوالء  واملقدادية 
مكافحــة ارهاب ديالــى ومكافحة 
اجــرام اخلالص ومفارز مــن مديرية 
اســتخبارات بعقوبــة، متكنت من 
القاء القبض علــى 7 مطلوبني في 
ديالى" ، مشــيرا الــى ان "احدهم 

مطلوب على وفق املادة 4 ارهاب ". 

صالح الدين – عملية دهم 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
صاح الدين امــس االحد عن متكن 
مفارز قسم شرطة الساحل االيسر 
من القــاء القبض بعمليــة امنية 
على  للقضاء  املطلوبــني  احد  على 
وفق احكام املــادة الرابعة من قانون 
مكافحــة االرهاب فــي قرية احلمد 

بكر.
وذكر املصــدر ان عملية القبض متت 

على وفق معلومات استخبارية ووفق 
مذكــرات قبض صــادرة عن اجلهات 
القضائية، مشيرة الى احالة املتهم 
الى اجلهة اخملتصة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقه.

االنبار – اعتقال ارهابيني 
صّدقت محكمة حتقيق شرق األنبار 
امس االحد، اعترافات أربعة متهمني 
بينهم ما يســمى املسؤول األمني 
العام لقاطــع الفلوجة في تنظيم 
بعد  احملافظة،  فــي  اعتقلوا  داعش، 

تشكيلهم مفرزة عسكرية.
وقالــت احملكمة إن "محكمة حتقيق 
أربعة  اعترافات  صدقت  األنبار  شرق 
بينهم ما يسمى  باإلرهاب  متهمني 
املسؤول األمني العام للفلوجة بعد 
أن القــي القبض عليهــم من قبل 
القوات االمنية في محافظة االنبار"، 
االجراءات  اتخذت  ان "احملكمة  مبينا 

املادة  الحكام  وفقــاً  بحقهم  كافة 
مكافحة  قانــون  مــن  الرابعــة/1 
اإلرهــاب" ، مضيفــة أن "املتهمني 
اعترفوا بتشــكيل مفرزة عسكرية 
ضمن قاطــع الفلوجة وارتكاب عدة 
اعمــال اجرامية فــي احملافظة من 
القضاة في  احد  اســتهداف  بينها 

االنبار بواسطة عبوة الصقة".

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظة بابل امس االحد 
عن متكن قواتها املنتشرة في عموم 
القبض  القاء  مناطق احملفظة مــن 
على عدد من املتهمــني واملطلوبني 
للقضاء وفق مــواد قانونية وجنائية 

مختلفة .
وبني املصدر ان العمليات اســتندت 
دقيقة  اســتخبارية  معلومات  الى 
وشــملت مركز ونواحــي احملافظة، 

مؤكدة احالة جميــع املتهمني الى 
اســتكمال  لغرض  اخملتصة  اجلهات 

االجراءات القانونية بحقه .

الديوانية – عملية امنية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة الديوانيــة امس االحد ان 
ســيطرة درع اجلنوب القت القبض 
على شخصني قادمني من محافظة 
بغداد أحدهم من سكنة محافظة 
البصرة فيما يسكن اآلخر الديوانية 
بعد أن ضبــط بحوزتهم كمية من 
احلبوب اخملدرة واملشروبات الكحولية 
حيــث مت ارســالهم إلــى شــعبة 

مكافحة اخملدرات للتحقيق معهم.
واضاف املصدر مفارز مركزي السنية 
واحلمــزة متكنت من القــاء القبض 
علــى ٣ متهمني بالنصب واالحتيال 
كونهم مطلوبني للقضاء وفق املادة 
٤٥٦ وذلك خال حملة واسعة قامت 

بها للبحث عن املطلوبني.

نينوى – عملية امنية 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امس االحد عن اعتقال أربعة عناصر 
مــن تنظيــم "داعش" في ايســر 

املوصل.
وقال الناطق إن "فوج طوارئ الشرطة 
نينوى  شرطة  لقيادة  التابع  السابع 
ومكافحة  اســتخبارات  ومديريــة 
ارهاب نينــوى العاملة ضمن وكالة 
اإلحتادية  والتحقيقات  االستخبارات 
التابعــة لوزارة الداخليــة بالتعاون 
مع جهاز اخملابرات الوطني يتمكنون 
)أربعة( عناصر من  من القبض على 
عصابــات داعش اإلرهابيــة الصادر 
بحقهــم مذكرات قبــض بقضايا 
إرهابيــة" مضيفا أن املعتقلني "من 
املشــتركني بجرائم بحق املواطنني 
بينهــم امــرأة كانت تعمــل فيما 

يسمى باحلسبة ايام سيطرة داعش 
على مدينة املوصل ".

البصرة – ضبط عصابة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة البصرة امــس االحد ان 
املفارز االمنية في سيطرة الشهيد 
املقدم قاسم جميل السلمي متكنت 
من إلقاء القبض على عصابة تضم 
متهمة ضبط بحوزتها ادوات تعاطي 
مواد  بحوزته  ضبط  ومتهم  اخملدرات 

مخدرة متنوعة تقدر بـ)70( غرام.
واضاف املصدر ان مفارز مركز شرطة 
الزبير متكنت من القاء القبض على 
متهم مطلوب قضائيا بالسرقة وفق 
املــادة 446 ق.ع ومتهم في منطقة 
املربد من مروجي املواد اخملدرة وضبط 
بحوزته مــواد مخدرة وأدوات تعاطي 
اخملدرات ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقهم.

ضبط عصابة تسليب على سريع الدورة جنوبي بغداد * اعتقال 7 مطلوبين بينهم متهم باإلرهاب في ديالى 
تصديق اعترافات 4 إرهابيين في قاطع الفلوجة * اعتقال 4 عناصر من تنظيم "داعش" في أيسر الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين أمس األحد، 
عن إعادة وجبة جديدة من النازحني العراقيني 
املتواجدين في مخيم )الهول( في سوريا الى 

مخيمات جنوبي مدينة املوصل.
وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في 
الوزارة علي عباس جهاكير في بيان للهجرة 
تلقت "الصبــاح اجلديد" نســخة منه، ان 
"الــوزارة بالتعــاون مع وزارة النقــل وقيادة 
عمليات نينوى اســتقبلت في منفذ الفاو 
التابع لناحية ســنوني في قضاء ســنجار 
مبحافظة نينوى 444 نازحــاً كانوا قد نزحوا 
إلى اجلمهورية العربية الســورية ابان دخول 
عصابات داعش االرهابية وســيطرتها على 

احملافظة منتصف عام ٢٠١٤".
ولفت جهاكير الى، أن "العائدين مت إيواؤهم 
فــي مخيم حمــام العليل جنــوب نينوى" 
مشــيراً الى ان "الوزارة قامــت بتأمني ثمان 
عجات مدنية لنقلهــم الى مخيم احلمام 
فضا عــن توزيع ســات غذائية ســريعة 

بينهم كمتاع للطريق .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الزراعــة أمس األحــد إعفاء 
اإليجار  بــدالت  واملزارعــني من  الفاحــني 

السنوي لعامي 2018– 2019 .
وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت "الصباح 
اجلديــد" نســخة منــه انه" تقــرر اعفاء 
االيجار  بــدالت  واملزارعــني من  الفاحــني 
الســنوي لعامــي ٢٠١٨ -٢٠١٩والذين لم 
الزراعيــة نتيجة قلة  يشــملوا باخلطــة 

مناسيب املياه".
وكانــت هيئة الرأي في وزارة الزراعة وافقت 
فــي وقت ســابق علــى اعفــاء الفاحني 
واملزارعني من دفع بدالت االيجار عن االراضي 
التي ال تدخل ضمن اخلطة الزراعية بسبب 
الزراعي الشتوي  املياه للموســم  شــحة 

.2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات 
واألشــغال العامــة ان صندوق اإلســكان 
إجراءات  أجنز  الوزارة  العراقي أحد تشكيات 
الكشــف على)1926( دفعة إقراضية خال 
شهر تشرين األول املنصرم من العام اجلاري/ 

 .2018
وذكر املركز االعامي للوزارة ان عدد الدفعات 
االقراضية لشــهر تشرين االول بلغت )473( 
كدفعة اولــى و)424( دفعة ثانية اما الثالثة 
واملنجزة بلغــت )1029( دفعــة , حيث بلغ 
مجموع الدفعــات االقراضية املصروفة في 
مليار   )23,847,700,000( احملافظــات  عموم 
دينار , علماً ان املبالغ املوزعة اعاه تشــمل 

املبادرة والسيولة.
كمــا اعلنت الــوزارة ان صندوق االســكان 
العراقي احد تشــكيات الوزارة اجنز اجراءات 
اقراضية  )2082( معاملــة  الكشــف على 

خال شهر تشرين االول املاضي 2018.
وذكــر املركز االعامي للــوزارة ان اعداد جلان 
الكشــف في بغداد بلغت )6( جلان ومبعدل 
)342( معاملــة اقراضيــة وفــي احملافظات 
)29( جلنة ومبعــدل )1740( معاملة اقراضية 
, وبهذا يكــون اجملموع الكلــي للمعامات 
 )2082( املاضي  الشــهر  املكشــوفة خال 

معاملة اقراضية.

الجئون إيزيديون في اليونان



محليات االثنني 12 تشرين الثاني 2018 العدد (4053)4

Mon. 12 Nov. 2018 issue (4053)

بغداد - الصباح الجديد:

بحــث وزيــر العمل والشــؤون 
باســم  الدكتور  االجتماعيــة 
عبــد الزمان مــع رئيس املكتب 
لنقابات  العام  لالحتاد  التنفيذي 
دنبوس  العراق ستار  العمال في 
وعــدد مــن اعضــاء املكتــب 
القضايــا التي تخــص العمال 
وســبل النهوض بواقع الطبقة 

العمالية . 
الــوزارة تبدي  وبــني الوزيــر ان 
للتعــاون  التــام  اســتعدادها 
املشــترك مــع االحتــاد وجميع 
الهيئــات واملنظمــات املهتمة 
بالعمال فــي العراق ملا للطبقة 
العمالية مــن االثر الواضح في 
تنظيم سوق العمل العراقي لذا 
يتوجب توفيــر جميع متطلبات 
الطبقــة  بواقــع  النهــوض 
العمالية ودعمها مادياً ومهنياً . 
وتابــع الوزير ان الوزارة تســعى 
الــى تفعيــل ســبل االنفتاح 
على ســوق العمل كونه خطوة 
مهمــة في اجتــاه القضاء على 
البطالــة والتخفيف من الفقر 
وعــدم االعتمــاد علــى اعانات 
احلمايــة االجتماعية ، الفتا الى 
ان ذلــك يتم من خــالل تنظيم 
الباحثني  ســوق العمل وتدريب 
عن العمل على مهن تتناســب 
مــع متطلبــات ســوق العمل 
ترفد  ان  مــن شــأنها  العراقي 
الطبقة العمالية بواعز حقيقي 
لالجتــاه صوب القطــاع اخلاص 
 . وانشاء مشــاريع خاصة بهم 
علــى صعيد متصــل وجه وزير 
العمل بتطوير عمل واداء الرصد 
االنســانية  للحاالت  امليدانــي 

املرصودة عبر
التواصــل االجتماعية  قنــوات 

ووسائل االعالم اخملتلفة. 
وقــال عبد الزمان خــالل لقائه 
رئيــس فريــق الرصــد امليداني 
التابــع للوزارة ســالم تكليف 
يتطلب  االنســاني  العمــل  ان 
متابعة  فــي  مضاعفاً   ً جهــدا
االســر الفقيــرة واملتضررة من 
القنوات  تعرضــه  مــا  خــالل 
الفضائية وما ينشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعية ، داعيا الى 
االســتجابة السريعة ملا يعرض 
من حاالت انسانية بتوجيه منه، 
الدعم  لتقدمي  استعداده  مبدياً 

بغية  الفريق  لعمل  اللوجستي 
حتقيق الغاية املنشــودة وتقدمي 
املطلوبة  واخلدمات  املســاعدة 

للعائالت احملتاجة. 
يذكر ان وزارة العمل والشــؤون 
برصد  االجتماعيــة مســتمرة 
املناشدات عن احلاالت االنسانية 
للمشــردين واليتامــى وفاقدي 
وتستجيب  االجتماعية  الرعاية 
لها بشــكل فــوري على الرغم 
الدور  صالحيــة  انتقــال  مــن 
االيوائية الى احملافظات بعد قرار 
فــك االرتباط ، ومتكنــت الوزارة 

من خالل الزيــارات التي يجريها 
فريق الرصد امليداني من شمول 
عشــرة آالف اســرة ببرنامــج 

احلماية االجتماعية. 
الــى ذلك وجــه الوزيــر باعتماد 
اجملتمعــي  التاهيــل  برامــج 
واالنفتاح على سوق العمل ضمن 
املعدة  واالســتراتيجيات  اخلطط 
لتوفيــر بيئــة اجتماعيــة امنة 
للمستفيدين ، مبينا ان من اهم 
االجتماعية  التنميــة  متطلبات 
هو عدم اعتماد االعانات النقدية 
فقط للمستفيدين وامنا السعي 

لتطوير مهارات الفئات من خالل 
اجملتمعي  التاهيل  برامــج  تنفيذ 
واالنفتــاح علــى ســوق العمل 
والتعليــم  بالتدريــب  املتمثــل 
املهني وبناء القدرات واالســهام 
فــي احلصول على فــرص عمل ، 
الفتــا الى ان املــادة (9) من قانون 
احلمايــة االجتماعيــة رقــم 11 
هيئة  تولي  تتضمن   2014 لسنة 
احلمايــة االجتماعية التنســيق 
العالقة  الوزارات واجلهات ذات  مع 
لتقدمي اخلدمات االجتماعية للفرد 

واالسرة . 

وتابع وزير العمل ان هيئة احلماية 
االجتماعية تتولى تقدمي االعانات 
النقدية التي متنــح وفقا لتقدير 
مســتوى خط الفقر الذي حتدده 
وزارة التخطيط بعد اجراء البحث 
االجتماعــي مــن قبــل باحثني 
اجتماعيني يجــرون بحثاً ميدانيا 
لالســر املســتحقة للشــمول 
العمــل  ثقافــة  ترســيخ  وان   ،
يســهم  التوعية  برامج  وتنفيذ 
بشــكل فاعل في بناء االســرة 
اخلدمات  علــى  احلصول  ويضمن 

االجتماعية املناسبة .

وزير العمل يبحث مع نقابات العمال
 النهوض بواقع الطبقة العمالية

وّجه بتطوير عمل الرصد الميداني للحاالت اإلنسانية

تسعى وزارة العمل 
الى تفعيل سبل االنفتاح 

على سوق العمل 
كونه خطوة مهمة 

في اتجاه القضاء على 
البطالة والتخفيف من 
الفقر وعدم االعتماد 
على إعانات الحماية 

االجتماعية

جانب من اللقاء

وزير الصحة يناقش 
السياسة الدوائية 

لوزارة الصحة

العراق والصين يبحثان 
التعاون الصناعي المشترك 

وفرص االستثمار

بغداد - الصباح الجديد:
عقد وزيــر الصحة والبيئــة الدكتور عالء 
الدين العلوان اجتماعاً موســعاً ملناقشة 
واقع االدوية وآلية توفيرها في املؤسســات 
والتوصيات  املقترحــات  وطــرح  الصحية 
ورســم  عمل  بآلية  للخــروج  املطلوبــة 
سياســة دوائية تخــدم املواطن وتخفف 
عن كاهله من خالل توفير األدوية بنســب 
كافية في عموم املؤسسات الصحية في 

بغداد واحملافظات.
د الوزير انه ســتكون هناك اجتماعات  وأكّ
ملناقشــة جميــع  متتاليــة مســتقبال 
التفاصيــل لوضع احللول ومبشــاركة كل 

االطراف املعنية. 
من جانبه نظم مجلس السرطان في وزارة 
الصحــة وبالتعاون مع كليــة الصيدلة/ 
جامعة بغــداد محاضرة عن اساســيات 

اقتصاديات الدواء والسياسات الدوائية .
والقــى الدكتور الصيدالني علي عزيز علي 
من جامعة بغداد والعضو االستشاري في 
السرطان احملاضرة في قاعة هيئة  مجلس 
املراكز التخصصية فــي مقر الوزارة ، أكد 
فيها ان احملاضرة تهدف الى زيادة الوعي بني 
االطباء والصيادلة في مجال دراسة اجلدوة 
الدوائية وتطوير املعرفة واخلبرة املتخصصة 
فــي القضايا املصيرية اخلاصة في شــراء 
االدوية وباألخص األدوية السرطانية ، الفتا 
الى ضــرورة تكوين جلان وسياســة دوائية 

خاصة باألدوية السرطانية .
مســتفيضة  دراســة  احملاضرة  وتضمنت 
لعملية االختيار وشراء الدواء ألنها قضية 
ايضا وهي رسالة  والوزارة  للمريض  مهمة 
التخصصية  واملستشفيات  املراكز  لدعم 
لتقــدمي خدمات متميــزة وامنة ذات جودة 
عاليــة وبكلفــة مناســبة مــع االلتزام 
بالتطوير والتحسني املستمر واالستعمال 
االمثل للموارد مــن خالل املالكات الطبية 
التقنيات  واملؤهلة الستعمال  املتخصصة 

احلديثة.
وشــارك في احملاضرة كل من الدكتور فواز 
ممثل عن مجلس الســرطان ودكتور محمد 
جبر معاون مدير عام دائرة الصحة العامة 
فى الــوزارة والدكتورة مناهل اخملتار اخلبيرة 
فــي مجلس الســرطان والدكتــور هادي 
التميمــي عضو اجمللــس فضال عن حضور 
العاملني  مجموعة من االطباء والصيادلة 
في الوزارة ومراكز واألورام وبعض من مدراء 

الدوائر في وزارة الصحة. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث مستشــار وزارة الصناعــة واملعادن 
لشــؤون التنمية عباس نصر اهللا محان مع 
وفد صينــي ميثل مجموعة من الشــركات 
الصينية املتخصصة باالنشاءات الهندسية 
ســبل التعاون الصناعي وفرص االســتثمار 

املتاحة في جميع اجملاالت الصناعية . 
وقد ابدى املستشــار خــالل االجتماع الذي 
عقده امس االحد مع الوفــد الصيني رغبة 
الوزارة بدخول الشركات الصينية للعمل مع 
واملعادن في جميع  وزارة الصناعة  شــركات 
اجملاالت الصناعيــة ، موضحا بأن لدى الوزارة 
ملفا متكامــال حول الفرص االســتثمارية 
املتاحــة في مجــاالت متعــددة منها املدن 
البتروكيمياويــة  والصناعــات  الصناعيــة 

واالنشاءات.
من جانبه قدم الوفد الصيني عرضا تفصيليا 
حول امكانيات مجموعة الشركات الصينية 
واهم املشــاريع التي نفذتها في شــتى دول 
وفي مجــاالت صناعيــة متعددة  العالــم 
والنفطية  والبتروكيمياوية  االنشائية  منها 
وغيرها من املشــاريع ، اذ ابدى الوفد الصيني 
رغبتــه للعمل مع شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن والدخول في شراكات فاعلة ومهمة 
لتنفيذ مشــاريع جديــدة وواعدة تصب في 
خدمة الصناعة العراقية وتهدف الى تنمية 

االقتصاد العراقي .

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت وزارة املــوارد املائية عن زيادة 
االطالقــات املائيــة لشــط احللة 
لغرض ازالة االســماك النافقة في 
حوض النهر وبلغــت الزيادة 95م3/

ثا بــدال من 70 م3/ثــا برغم ظروف 
الشــحة املائية التي متر بها البالد. 
واصحاب  باملواطنني  الوزارة  وتهيب 
بعدم  االسماك  وبحيرات  االقفاص 
باالنهر  النافقــة  االســماك  رمي 

لتأثيرها الكبير على نوعية املياه.
من جانبهــا اجنزت مديريــة املوارد 
املائيــة في واســط / شــعبة ري 
الدبوني اعمــال التأهيل والصيانة 
االســتمرار  بهــدف  للمضخــات 
بتشــغيل احملطــة وايصــال املياه 

الى اهالي بــدرة وجصان وزرباطية 
واالستعداد للموسم الشتوي.

وصيانة   تاهيــل  العمــل  وتضمن 
الرئيســة في  املضخــات االفقية 
احملطــة الثالثــة وتنظيــف  غرف 
ســحب املضخــات كمــا واصلت 
شعبة ري النعمانية اعمال صيانة 
منظومة االمــالء في محطة ضخ 
الشــرب  مياه  توفير  بهدف  عوينة 
اجلدول  جانبي  على  الواقعة  للقرى 

وايصالها للذنائب .. 
وفي السياق نفسه واصلت شعبة 
ري الزبيدية التابعــة ملديرية املوارد 
املائيــة فــي احملافظــة متابعتها 
العمال املراشــنة بهــدف تنظيم 
توزيعات املياه وعــدم التجاوز على 

احلصص املائية االخرى .. 
من جانب اخر عقدت مديرية  املوارد 

املائية في واســط وبالتنسيق مع 
قيــادة قــوات الرافديــن اجتماعا 
موســعا بهــدف مناقشــة آلية 
تطبيــق نظام املراشــنة واحلد من 
التجــاوزات على احلصــص املائية 

واالستعداد للموسم الشتوي.
 حيــث تضمــن االجتمــاع طرح 
شامل آللية العمل بنظام املراشنة 
واســتعمال الطــرق احلديثة للري 
وتقليــل الهدر احلاصل فــي املياه 
اضافــة الى مناقشــة الصعوبات 
التــي تعتــرض عمليــة التوزيــع  
مســؤولو   االجتماع  وحضــر  هذا 
شعب الري التابعـــة للمديريـــة 

ومنتسبيهـا. 
الى ذلك قامت املالكات الهندسية 
والفنيــة في شــعبة ري ســومر 
وبالتنســيق مع شــرطة الناحية 

حملتهــا برفــع التجــاوزات على 
جدول احلرية الشمالي ضمن حدود 
الناحية لعمود شط الدغارة بهدف 
تأمــني احلصص املائيــة وايصالها 

لذنائب اجلدول .
وفــي ســياق متصــل أســتمرت 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
مديرية صيانة مشاريع الري والبزل 
-WD1 في االسحاقي بتطهيرمبزل
بأزالة  االســحاقي  لقاطع  1التابع 
وأزالة  نبات الشــنبالن والقصــب 
تأمني  بهدف  الطينية  الترســبات 
التوزيع  املائية وحتقيــق  احلصــص 
على  واحلصــول  للميــاه  العــادل 
انسيابية عالية للمياه ، ومن اجلدير 
بالذكر أن املديرية مستمرة بعملها 
اجلاد مــن أجــل االرتقــاء بالواقع 

االروائي للمحافظة .

تقرير

وزارة الموارد المائية تعلن زيادة اإلطالقات المائية لشط الحلة
إنجاز تأهيل وصيانة محطات الضخ في واسط

بغداد - الصباح الجديد:
في  االدارية  الدائــرة  مدير  إفتتح 
وزارة النفط فــراس الصدر جناح  
الوزارة في معــرض بغداد الدولي  
بدورته (45) والذي شــهد إنطالق 
الشهر  من  العاشر  في  فعالياته 
احلالي مبشــاركات محلية ودولية 

واسعة .
وزار الصــدر جناح شــركة توزيع 
املعرض  في  النفطيــة  املنتجات 
رفيع املســتوى كما  يرافقه وفدٌ 
شهد اجلناح زيارة عدد من الوزراء 
وأعضاء مجلــس النواب العراقي 
وأثنوا على جهود الشركة احلثيثة 
التــي تبذلها  إدارةً ومنتســبني 
معبريــن عن إعجابهــم باجلناح 
والتي  وتنظيمه  ترتيبه  من حيث 
عكست اجلهود املبذولة من قبل 
اجلناح  علــى  املشــرفة  اللجنة 
واملؤلفة من إعالم شركة التوزيع . 
بــدوره حــرص قســم االعــالم 
الشــركة  املركزي في  والعالقات 
اجلنــاح من خالل  على  تهيئــة 
املســتحدثة  األفكار  من  العديد 
التي من شــأنها أن تترك بصمة 
واضحة في هذا احلدث اإلقتصادي 
ل  والتجــاري الكبير لكي تُســجَّ
هــذه املشــاركة ضمــن إجنازات 
الشــركة املتحققة خــالل عام 

. 2018
وســيقوم جناح شــركة التوزيع 

املتحققــة  اإلجنــازات  بعــرض 
فــي الشــركة الرئيســة منها 
والســاندة فــي جميــع اجملاالت 
بجميــع  املواطنــني  كتجهيــز 
وإفتتــاح  النفطيــة  املنتجــات 
املنافــذ التوزيعيــة ودورهــا في 
دعم العائــالت  النازحة واملناطق 
احملررة وكذلك تقــدمي الدعم الى 
قواتنــا األمنية و قوات احلشــد 
الشعبي األبطال ونشاطات أخرى 
وسيتم ترجمة تلك في شاشات 
خاصة للعرض على شــكل صور 
فيديو  مقاطــع  و  فوتوغرافيــة 
،اضافةً الى عــرض وترويج  انواع 
الزيوت العراقيــة ذات املواصفات 

املستوردة  تضاهي  والتي  املمتازة 
والتي تنتجها املصافي العراقية . 
و من خالل هذا املنبر يسر شركة 
توزيع املنتجات النفطية أن تدعو 
املواطنني الكرام لزيارة جناح وزارة 
النفط / شــركة توزيع املنتجات 
النفطيــة فــي معــرض بغداد 
الدولي لغــرض اإلطالع عن كثب 
على عمل الشــركة الذي يهدف 
بالدرجة األولى الى تقدمي اخلدمات 
للمواطنني من خالل توفير جميع 
وكذلــك  النفطيــة  املنتجــات 
أخرى قدمتها  نشاطات ســاندة 
شــركة التوزيع و ما زالت خدمة 

لوطننا احلبيب . 

«المنتجات النفطية» تفتتح جناحها في 
معرض بغداد الدولي ضمن جناح النفط 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن املركز االعالمي لوزارة االعمار 
واالشــغال  والبلديات  واالســكان 
العامنــة ان املالكات الهندســية 
والفنيــة فــي شــركة حمورابي 
تنفذ  للــوزارة  التابعــة  العامــة 
الريفية في  الطرق  اعمال املشاريع 
احملافظة بعد ان مت استئناف العمل 
في هذه املشــاريع التــي  توقفت 
التي  بســبب الظروف االقتصادية 

مر بها البلد.
وبني املركز االعالمي انه مت استئناف 
العمل في ثالثة مشاريع طرق وهي 
طريق ســدة مقام االمــام املهدي 

بطول (8) كم ويتضمن العمل فية 
اعمال فرش احلصى اخلابط طبقتني 
بســمك (15ســم) لــكل طبقة 
اســاس  وفرش  (1650م3)  وبكمية 

قيري سمك (10سم) .
واشار املركز االعالمي الى ان العمل 
فــي الطريــق مبراحلــه النهائية 
حيث مت اكســاء مســافة تتجاوز 
متواصــل  والعمــل  (38500م2) 
الجنازه اما طرق قضاء العزيزية التي 
الى مجموعة  تؤدي  تشــمل طرق 
الطريق  طــول  يبلغ  حيث  مدارس 
-1 (2800متر) -2 (3كم) وتشــمل 
جتهيز وفرش حصى خابط طبقتني 

بســمك (15ســم) لــكل طبقة 
التبليط  واعمال  (2970م2)  بكمية 
(اســاس قيري) بســمك (10سم) 

بكمية (3000م2).
واضاف املركز االعالمــي ان تنفيذ 
اعمال الطرق فــي قضاء الصويرة 
من  مجموعة  وتشــمل  مستمره 
الطــرق التي مت فرشــها باحلصى 
(15سم)  بسمك  بطبقتني  اخلابط 
(5445م3)  بكميــة  طبقــة  لكل 
وفــرش اســاس قيــري بســمك 
منها  (6590م2)  (10ســم)بكمية 
طريــق الفداء , فضــالً عن بعض 

الطرق الفرعية االخرى .

بغداد - الصباح الجديد:
لسكك  العامة  الشــركة  اعلنت 
العراقيــة تنظيم حملة  احلديــد 
تطوعيــة لتأهيل وصيانة خطوط 
الشــورى  قطاعي  بني  الســكك 

والقيارة في مدينة املوصل.
الشــركة ســالم  عام  مدير  وقال 
املباشــرة  متت  انــه  ســلوم  جبر 
بازالة الســواتر الترابية واالنقاض 

واخمللفات احلربية حتت السكة التي 
تضررت بفعل التنظيمات االرهابية 
للمناطق  احليــاة  اعــادة  اجل  من 
وألنسيابية سير قطارات  املتضررة 

البضائع واملسافرين .
العام بجهود املالكات  املدير  واشاد 
التابعــة   والفنيــة  الهندســية 
للمنطقــة املتمثلــة باملشــاريع 
والهندســة املدنيــة واإلشــارات 

فضال عــن املالكات التشــغيلية 
واإلدارية في االسهام بهذه احلملة 
العادة تســيير قطــارات البضائع 

واملسافرين .
يشار الى ان املوصل حظيت بزيارات 
ميدانيــة مــن قبل مدير شــعبة 
االختصاصية ومدير قسم  االليات 
املنطقة  لبيان مدى حاجة  االليات 

لالليات وتفعيل خطوط النقل . 

اإلعمار تواصل تنفيذ مشاريع 
الطرق الريفية في واسط

حمالت تطوعية لتأهيل سكة حديد 
محطتي الشورى والقّيارة
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فتحــت مراكــز االقتــراع فــي جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانســك الشعبيتني املعلنتني 
من جانــب واحد جنوب شــرق أوكرانيا امس 
الناخبني، النتخاب رئيسي  أبوابها أمام  األحد 

اجلمهورية وأعضاء مجلسي الشعب.
ويتنافــس فــي االنتخابــات الرئاســية في 
دونيتسك 5 مرشحني، بينهم القائم بأعمال 
رئيس اجلمهورية دينيس بوشــيلني )37 عاما(، 
فيمــا ســيتم انتخاب 100 نائب لتشــكيل 

البرملان.
املركزية في  االنتخابات  رئيســة جلنة  وقالت 
دونيتسك أولغا بوزدنياكوفا، إن مراكز االقتراع 
النتخابات الرئاسة ونواب البرملان قد افتتحت 
في موعدها احملــدد، وأن التصويت مســتمر 

بشكل طبيعي.
أمــا انتخابــات لوغانســك، فيتنافس فيها 
4 مرشــحني علــى منصــب الرئيــس، يأتي 
فــي طليعتهم رئيــس اجلمهوريــة ليونيد 
باسيتشنيك )48 عاما(، فيما سيضم البرملان 

50 نائبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحث الرئيسان األميركي دونالد ترامب والتركي 
رجــب طيب أردوغــان، تطــورات قضية مقتل 
الصحفي الســعودي جمال خاشقجي، وذلك 
على هامــش فعاليــات مئوية انتهــاء احلرب 

العاملية األولى في باريس.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« عن الناطقة باسم 
البيت األبيض ســارة ســاندرز قولها: »الرئيس 
ترامب جلس قرب نظيره التركي، وبحثا  قضية 

خاشقجي املأساوية«.
وأضافت الصحيفة أن أردوغان أكد قبل ساعات 
من مغادرته إلى باريس وجود تسجيالت صوتية 
تثبت تعذيب خاشــقجي، وذّكر بــأن بالده قد 

سلمت هذه التسجيالت لعدة دول.
ونقلــت الصحيفة عن أردوغان بهــذا الصدد: 
»ســّلمنا التســجيالت الصوتية للســعودية 

والواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا«.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن البيت األبيض لم 
يعلــق بعد على الشــريط الصوتي الذي حتدث 

عنه أردوغان.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
حــذر موقــع »أورميينزوككيــري« الكــوري 
الشــمالي من مغبــة إقدام ســيئول على 
املشــاركة في صياغة قانــون جديد في األمم 
املتحــدة، يدين حقوق اإلنســان فــي كوريا 

الشمالية، ويسيئ لزعيمها.
ودعــا املوقع ســيئول إلــى عدم التســرع 
واملشــاركة في صياغــة القانــون مبا ميكن 
أن يــؤدي إلــى نتائج وخيمــة تنعكس على 

العالقات بني الكوريتني.
وأوضــح أن تصميــم ســيئول علــى دعم 
القرار األممــي »الذي يهني الزعيــم والنظام 
أثار استياء شــعب كوريا، كما  الشماليني« 
ال ميكن تبريــره عقب ما نتج مــن مباحثات 
للقمة بني الكوريتني مؤخرا، والتي دعت إلى 

املصاحلة والتعاون.
وحــذر املوقع من أن هذه اخلطوة قد تنســف 
كافة جهود السالم التي حتققت بني اجلانبني 

في أي حلظة.
وكانــت كانــغ كيونغ هــوا وزيــرة خارجية 
كوريا اجلنوبية قالت خالل جلســة استماع 
تشريعية الشــهر املاضي، إن بالدها ماضية 
في حتركها لصياغة القرار عبر مشــاركتها 

في التصويت باألمم املتحدة الشهر املقبل.
وكثفت وسائل إعالم شمالية منذ األسبوع 
املاضــي دعواتها لثني ســيئول عــن قرارها 

املشاركة في صياغة القانون األممي املذكور.

انطالق االنتخابات 
العامة في لوغانسك 

ودونيتسك الشعبيتين

ترامب وأردوغان يبحثان 
قضية خاشقجي في باريس

تحذير شمالي من 
مشاركة الجنوب في قرار 

أممي ضد بيونغ يانغ

 

متابعة ـ الصباح الجديد:

نزع الرئيسان األميركي دونالد ترامب 
والفرنســي إميانويــل ماكرون فتيل 
أزمة بينهما، بعدما انتقد البليونير 
»صديقــه«  دعــوة  النيويوركــي 
الفرنســي إلــى تشــكيل »جيش 
القــارة من »الصني  أوروبي« حلماية 
وروســيا وحتى الواليــات املتحدة«. 
وشــدد اجلانبان على ضرورة أن تزيد 
أوروبــا مســاهمتها فــي »العبء 
املشترك في إطار احللف األطلسي«.

الرئيســني علــى هامش  جاء لقاء 
احتفــال فــي باريس فــي الذكرى 
املئوية لنهاية احلرب العاملية األولى، 
بحضور قادة نحو 70 دولة، شــاركوا 
امس االحد في إحيــاء الذكرى عند 
ضريــح اجلندي اجملهــول حتت قوس 
النصــر، وفــي منتدى دولــي حول 
الســالم ينظمه ماكرون، في غياب 

ترامب.
وأمســك الرئيس الفرنســي بيدّي 
مركل،  أنغيال  األملانية  املستشــارة 
خالل احتفــال مؤثر في ذكرى توقيع 
الثاني  11 تشرين  اتفاق الهدنة، في 
1918 فــي قطار خــاص تابع لقائد 
فوش،  فرديناند  الفرنســية  القوات 
كان متوقفاً على ســكة حديد في 

غابة.
وتفقــد الزعيمــان قوات مــن لواء 
فرنسي ، أملاني مشترك، قبل كشف 
لوحــة تنّوه بـــ »قيمــة املصاحلة 
الفرنسية - األملانية في خدمة أوروبا 
ماكرون لشــبان:  وقال  والســالم«. 
»أوروبــا في ســالم منذ 73 ســنة، 
ألننا أردنــا ذلك، ألن أملانيا وفرنســا 
تريدان الســالم. إذا أردنا أن نرقى إلى 
مستوى تضحية اجلنود... يجب عدم 
وال  غرائزنا،  ألضعــف  االستســالم 

جلهود تقسيمنا«. 
وأشــار قصر اإلليزيه إلى أنها »املرة 
األولى منذ العام 1945« التي يلتقي 
فيها رئيس فرنسي ومستشار أملاني 

في مكان توقيع الهدنة.
وســعى ماكرون الى احتواء غضب 
أيام الى  ترامب، بعــد دعوته قبــل 
تأسيس »جيش أوروبي« يؤّمن ألوروبا 

اســتقاللية اســتراتيجية، قائــالً: 
»علينــا أن نحمي أنفســنا عندما 
يتعّلق األمر بالصني وروســيا وحتى 

الواليات املتحدة«.
على  األميركــي  الرئيــس  وكتــب 
»تويتر«، فيما كانت طائرته حتّط في 
أن  اقترح  ماكــرون  »الرئيس  باريس: 
لتحمي  خاصاً  أوروبا جيشاً  تؤسس 
نفسها من الواليات املتحدة والصني 
وروســيا. أمر مهني، ولكن رمبا على 
أوروبا أوالً أن تدفع مســاهمتها في 
احللف األطلسي الذي متّوله الواليات 

املتحدة في شكل كبير«.
ورّحــب الرئيس الفرنســي بنظيره 
األميركــي في اإلليزيــه مبصافحة 
قوية، وربت بيده على ركبته، مشيراً 
بأنــه »صديقه«. لكــن أجواء  إليه 
االجتماع بــدت أقّل دفئــاً من تلك 

التي طبعــت زيارة ترامــب األخيرة 
لباريس العــام 2017.  وقال ماكرون: 
»أتقاســم مــع الرئيــس ترامــب 
القدرات  حول  املطروحة  االقتراحات 
االســتراتيجية األوروبيــة، وحول أن 
تقــّدم أوروبا مزيداً من املســاهمة 
فــي العــبء املشــترك فــي إطار 
احللف األطلســي. لذلك أعتقد بأن 
اقتراحاتي في شــأن الدفاع األوروبي 
تتناســب متامــاً مع ذلــك. نحتفل 
وجيشينا  شــعبينا  بني  بالصداقة 
نحن  بيننا.  القائم  الرائع  والتضامن 
أقــدم حليفني في العالم«. وأشــار 
أنهما سيناقشــان »مســائل  الى 
ذات اهتمام مشــترك: إيران وسورية 
واملواضيع التجارية والنظام الدولي، 
مبا في ذلك ملف املنــاخ، واملواضيع 

املتصلة بأفريقيا«.

وعّلــق ترامب: »أصبحنــا صديقني 
املاضيتني.  الســنتني  خالل  مقّربني 
أقّدر ما تقوله عن تقاســم األعباء، 
تعــرف وجهة نظــري. نريــد أوروبا 
قويــة. هذا مهــم جداً بالنســبة 
إلينــا، وأياً تكــن الطريقة األفضل 
ذلك، ستكون شيئاً  لنفعل  واألكفأ 
يرغب فيــه كالنا. نريد أن نســاعد 
أوروبا، ولكــن عليها أن تكون عادلة. 
اإلســهام في العبء يقــع اآلن في 

شكل كبير على الواليات املتحدة«.
ونقــل اإلليزيــه عن ترامــب قوله: 
ونحن  عظيمة  مناقشــات  »أجرينا 
الرئاســة  ووصفــت  متفقــان«. 
الفرنســية احملادثات بأنها »جوهرية 
بأن تصريحات  وأقــّرت  وبّناءة جداً«، 
ماكــرون »ميكــن أن تثير إربــاكاً«، 
إننا نحتاج  أنه »لم يقل  مستدركة 

إلــى جيــش أوروبي ضــد الواليات 
في  »التباس«  وحتدثت عن  املتحدة«. 
تفســير اقتراحه، مبّررة سوء فهم 
في هــذا الصدد بتقاريــر صحافية 

أميركية »مبالغ فيها«.
وقال مستشار ملاكرون إن األخير أكد 
خالل احملادثات احلاجة إلى اســتقالل 
أوروبا دفاعياً في شــكل أكبر، ولكن 
ليس لـــ »إيذاء الواليــات املتحدة«. 
ونقل عن ترامــب قوله: »نحن أقرب 
بكثيــر ممّا يبــدو«. وشــرح ماكرون 
لترامب مــا أراد قوله، بضرورة تعزيز 
أوروبــا لئال تعتمــد دوماً على  قوة 

الواليات املتحدة.
الرئاســة  مصادر  قالت  ذلــك،  الى 
اتفقا  وماكرون  ترامب  ان  الفرنسية 
على ان هناك فرصة لدفع تســوية 
ســلمية للنزاع في اليمــن، وعلى 

تعزيز التعاون بني باريس وواشــنطن 
لدعم املســار السياسي في ليبيا. 
وأضافت أن ترامــب أصّر على تركيا 
لتجّنــب كارثة إنســانية في إدلب، 
مجدداً التزام الواليات املتحدة البقاء 
في شــمال شرقي ســورية حملاربة 
اجلانبان  واتفــق  »داعــش«.  تنظيم 
العراقية  على ضرورة دعم احلكومة 
اجلديدة، كما ناقشا التدخل اإليراني 

في سورية واليمن.
املشددة  العقوبات  أن  ترامب  واعتبر 
علــى طهــران ســتضغط علــى 
نظامها، مشيراً الى ان االستراتيجيا 
األميركيــة أضعفته. أمــا ماكرون، 
أن تواكب هذه  فتســاءل هل يجب 
االستراتيجيا مســائل تشّجع إيران 
سياســاتها  على  التفــاوض  على 

السلبية؟.

نزع الرئيسان فتيل أزمة بينهما

ماكرون يحتوي غضب ترامب من »الجيش األوروبي«

سعى ماكرون 
الى احتواء غضب 

ترامب، بعد دعوته 
قبل أيام الى 

تأسيس »جيش 
أوروبي« يؤمّن 

ألوروبا استقاللية 
استراتيجية، قائاًل: 

»علينا أن نحمي 
أنفسنا عندما يتعّلق 

األمر بالصين وروسيا 
وحتى الواليات 

المتحدة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيــس  أكد 
نبنيامني نتانياهــو أن ال علم له 
بشبهات فســاد في ملف شراء 
بــالده غواصة عســكرية أملانية، 
بعــد اّن أوصت الشــرطة باتهام 

محاميه في القضية احلساسة.
وأعلنت الشــرطة اإلســرائيلية 
اخلميس املاضي الفائت في ختام 
حتقيق طويل أنها متلك أدلة تثبت 
محامي  شــيمرون،  ديفيد  توّرط 
فســاد  قضية  فــي  نتانياهــو، 
أموال جديدة على صلة  وتبييض 

بشــراء الدولــة العبرية غواصة 
عسكرية من اجملموعة الصناعية 
األملانية العمالقة »تيسني كروب«.

وفي أول تعليق له على القضية، 
قال نتانياهو امس االول الســبت 
هناك  ليــس  تعلمــون،  »كمــا 

شبهات بتورطي« في القضية.
وأضاف أن االتهامات »ليست أمرا 
دقيقا لّكن النــاس ال يترددون في 
إلقــاء اللوم علي بأكثــر املزاعم 

عبثية«.
وردا على ســؤال بشأن االتهامات 
ومحاميــه  لقريبــه  املوجهــة 

شيمرون، قال رئيس الوزراء البالغ 
69 عاما »ال أعلم«.

وأضــاف »ثانيا، اقتــرح أن ننتظر 
حتى نهايــة اإلجراءات وأال نندفع 
إلصدار أحكام«، قبل أن يســتقل 
الطائرة إلى باريس للمشاركة في 
مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة 

التي أنهت احلرب العاملية األولى.
وفي حني اســتجوب نتانياهو في 
األملانية  الغواصة  شــراء  قضية 
كشاهد وليس كمشتبه به، تعد 
التحقيقــات في هــذه القضية 
واحــدة مــن قضايا فســاد عدة 

تطال رئيس الــوزراء الذي يحكم 
منذ 2009.

وإلــى جانب شــيمرون، أشــارت 
الشرطة في بيان إلى أنها تشتبه 
أيضا بتوّرط ديفيد شاران، الرئيس 
الــوزراء،  رئيس  ملكتب  الســابق 
وقائــد البحرية الســابق امليجور 
جنرال اليعازر ماروم، في القضية. 
وتطــال القضية أيضــا جنرالني 
سابقني في البحرية اإلسرائيلية، 
باإلضافة للوزير الســابق اليعازر 

زاندبيرغ.
املدعي  القضية في عهدة  وباتت 

العام الذي ســيقرر بشأن توجيه 
التهم اليهم. ولم يعلق نتانياهو 

على بيان الشرطة بعد.
إسرائيليون  سياسيون  ويشكك 
الــوزراء  رئيس  علــم  عــدم  في 
بوقائع الفساد في هكذا مسألة 
حساسة، مطالبني بلجنة حتقيق.

وحتقق الشــرطة مع نتانياهو في 
إطار قضية  في  ملفات مختلفة 
فســاد مفترضة من شــأنها أن 
تهدد مدة حكمــه الطويلة وقد 
خضع لالستجواب أكثر من عشر 

مرات كمشتبه به أو شاهد.

وفــي 13 شــباط الفائت، اوصت 
إليه في  التهم  بتوجيه  الشرطة 
اثنتني منهــا، إال أن املدعي العام 

لم يتخذ قراره بعد.
ويؤكد نتانياهو براءته معتبرا انه 
يتعرض حلمــالت معادية من قبل 
ويؤكد  واملعارضة،  االعالم  وسائل 
تصميمه على البقاء في رئاســة 

احلكومة.
وتولــى نتانياهــو منصب رئيس 
الوزراء ألكثر من 12 عاما، في فترة 
أولى من 1996 حتى 1999، ثم من 

2009 وحتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
روى يونس قنديل أمني عام منظمة 
للدراســات  حدود«  بــال  »مؤمنون 
تعرضــه  تفاصيــل  واألبحــاث، 
لالختطــاف والتعذيب، قبل إنقاذه 
على أيدي رجــال األمن األردني يوم 

اجلمعة املاضي.
فــي  املتواجــد  قنديــل  وروى 

املستشــفى للعالج ما جرى معه 
اجلمعة  اختفائه مساء  منذ حلظة 
املاضي، وحتى عثور األجهزة األمنية 
عليــه فــي منطقــة حرجية في 
عني غزال فجر أمس، مشــيرا إلى 
أن خطفه جــاء بعد التهديد الذي 
تعرض له بسبب املؤمتر الذي كانت 

تعد املنظمة لعقده في عّمان.

وقال قنديل إنــه عندما كان عائدا 
إلى منزله في منطقة أبو عليا في 
طبربور، اســتوقفه شخص ملثم 
واقتاده  السالح،  وجهه  في  وأشهر 
إلى منطقة حرجيــة في منطقة 
عني غزال. وأضاف أن اخلاطف أجبره 
على خلع مالبسه كاملة، ثم قيد 
رجليــه ويديه، كمــا وضع الصقا 

على فمه ليمنعه من االســتغاثة 
وبدأ أعــوان اخلاطف بالكتابة على 
ظهره وحرق ما يكتبونه، األمر الذي 
استمر لســاعات ثم قاموا بكسر 

إصبعه وحرق لسانه.
وأشــار قنديل إلى أنــه بعد أن قرر 
اخلاطــف ومن معه تركه وشــأنه، 
وضعــوا على رأســه الصقا وثبتوا 

به جســما مجهــوال وأبلغوه »أن 
هذا متفجر، في حــال حاول فكه 

سينفجر برأسه«.
وعند إنقاذه على أيدي رجال األمن، 
اكتشفوا أن اجلسم اجملهول امللصق 
علــى رأس الضحية كان مصحفا، 
ومت إســعافه في احلال إلى املشفى 

ملا يعانيه من حروق.

البحث  في  وقال مصدر مســؤول 
اجلنائــي، إنــه عندمــا مت الوصول 
إلــى قنديــل »تبني لنــا أن وضعه 
عليه  وتســيطر  ســيئ  الصحي 
حالة من الهلع، لهذا مت إرساله إلى 
فيما  العالج،  لتلقي  املستشــفى 
ال يزال البحــث جاريا عن اجملهولني 

الذين اختطفوه واعتدوا عليه.

نتانياهو يؤكد عدم علمه بشبهات فساد 
في ملف شراء الغواصة األلمانية

أمين منظمة »مؤمنون بال حدود« يروي تفصيالت اختطافه وتعذيبه

متابعة ـ الصباح الجديد:

توزيع  رقابة مســلحني ووســط  حتت 
تذاكر يانصيب، صوت سكان املنطقتني 
االنفصاليتني في شــرق أوكرانيا امس 
االحد في انتخابات محلية، على الرغم 
من حتذيــرات كييــف والغربيني الذين 
يعتبــرون أن االقتــراع »غير شــرعي« 

ومخالف لعملية السالم.
ويهدف االقتراع إلى انتخاب »رئيسني« 
و«نواب« في »اجلمهوريتني الشعبيتني« 
اللتــني أعلنهما املتمــردون من جانب 
ولوغانســك،  دونيتســك  فــي  واحد 
اخلارجتني منذ أربع سنوات عن سلطة 

كييف.
وتعــزز هذه االنتخابــات انفصال هذه 
األراضــي عن بقيــة أوكرانيا، وتضفي 
بينما  طابعا شرعيا على قادتها اجلدد 
والصدامات  متوقفة  الســالم  عملية 

ترفع باســتمرار حصيلة ضحايا النزاع 
الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرة 
آالف قتيــل منذ اندالعه، حســب األمم 

املتحدة.
وفي وسط دونيتسك احدى العاصمتني 
االنفصاليتني يراقب أكثر من عشــرة 
مسلحني ملثمني مركز اقتراع يفترض 
أن يصــوت فيه دنيس بوشــيلني )37 
املنطقة  بالنيابــة  يــرأس  الذي  عاما( 
منذ اغتيال ألكســندر زاخاراتشينكو، 
املقاتل الســابق الذي قتل في انفجار 

في آب/اغسطس 2018.
ومت تغييــر مــكان تصويته فــي آخر 
قسمه  بحسب  أمنية«،  »لدواع  حلظة 

االعالمي.
فالنتينا  املتقاعــدة  املوظفة  وصوتت 
ســيليبينكو )77 عامــا( لبوشــيلني 
النه »ســيحافظ علــى التوجه املؤيد 
لروسيا« مضيفة مع ذلك »ال اعتقد أن 

شيئا سيتغير«.
*«رشاشات روسية«

أثــار اإلعــالن عــن هــذه االنتخابات 
احتجاجات كبيرة من كييف والغربيني 
الذين يرون يدا ملوسكو فيها ويعتبرونها 

مخالفة التفاقات مينسك للسالم.
بيتــرو  االوكرانــي  الرئيــس  وقــال 
بوروشينكو مساء السبت »انها تنظم 
حتت فوهات الرشاشــات الروسية في 

اراضي محتلة«.
من جهتهــا قالت وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبــي فيديريكا موغيريني مســاء 
السبت ان هذه االنتخابات »غير قانونية 
املبعوث  اعتبــر  شــرعية«،كما  وغير 
األميركي اخلاص ألوكرانيا كورت فولكر 

إن هذه »االنتخابات مهزلة«.
والعالقــات بالغــة التوتر بني روســيا 
واوكرانيا منــذ تولي احلكم في كييف 
في 2014 مؤيدون للغرب والتي اعقبها 
ضم القرم الى االحتاد الروســي والنزاع 

مع انفصاليي شرق أوكرانيا.
موســكو  وكييف  الغربيون  ويتهــم 
بدعم االنفصاليني عسكريا االمر الذي 

تنفيه روسيا رغم العديد من االدلة.
وأتاحت اتفاقيات السالم مبينسك التي 
وقعت في شباط/فبراير 2015 بخفض 
املواجهات بشــكل كبير لكن تتواصل 
اعمــال العنف بشــكل متقطع على 
طول خــط اجلبهة حيث قتــل اربعة 

جنود اوكرانيني السبت.
وتؤكد روســيا أن هــذه االنتخابات ال 
عالقة لها مبسار مينسك وتهدف الى 
انتخاب قادة هذه االراضي التي يديرها 
منذ أشهر قادة بالوكالة يريدون اضفاء 

شرعية على قيادتهم.
املفــاوض  عــني  دونيتســك  ففــي 
السياسي الســابق لكييف بوشيلني 

قائدا بالوكالة خلفا لزاخارتشينكو.
ليونيــد  حــل  لوغانســك،  وفــي 
باسيتشــنيك )48 عامــا( املســؤول 
االقليمــي الســابق ألجهــزة االمــن 
االوكرانية، محل إيغور بلوتنيتســكي 
الــذي عزل في تشــرين الثاني/نوفمبر 

.2017

على الرغم من تحذيرات كييف والغربيين

انتخابات في المنطقتين االنفصاليتين في أوكرانيا رغم انتقادات الغرب

تقـرير
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اندلعت حرب شــوارع للمــرة األولى 
امس األحد في حي ســكني في شرق 
احلديدة اليمنية بعدما متكنت القوات 
في  دخوله  مــن  للحكومة  املواليــة 
خضم معارك عنيفة مــع املتمردين، 
فــي املدينة التي تضــم ميناء يعتبر 

شريان حياة ملاليني السكان.
وأعربت منظمات انســانية مرارا عن 
مدنيني  ضحايا  سقوط  من  خشيتها 

في هجوم احلديدة.
وقالت مروة التي تســكن في جنوب 
لوكالة  الهاتف  عبــر  احلديدة  مدينة 
االشــتباكات  أصوات  أن  برس  فرانس 
واالنفجارات لــم تتوقف طوال الليل، 

وقد تكّثفت صباح االحد.
وأوضحت مــروة التي طلبــت تغيير 
اسمها خوفا من املالحقة »مت اسعاف 
ثالثة من جيراننا خالل نهاية االسبوع 
بشــظايا«،  أصيبــوا  املاضيبعدمــا 
مضيفة »نحــن متعبون جدا. الوضع 

غير آمن، ولم نعد منلك املال«.
وتابعت »هذه املــرة، ال يقدر أحد على 
تكاليف  نســتطيع حتمل  ال  املغادرة. 

ذلك والوضع خطير جدا«.
ومنــذ 2014، تخضــع مدينة احلديدة 
لســيطرة املتمّردين، وحتــاول القوات 
احلكومية بدعم من حتالف عســكري 
اســتعادتها منذ  الســعودية  تقوده 
حزيــران املاضــي بهدف الســيطرة 

خصوصاً على مينائها االستراتيجي.

احلديدة في  املواجهات في  واشــتّدت 
األول مــن تشــرين الثانــي ، وجنحت 
اخلميس  للحكومة  املواليــة  القوات 
املاضي في اختــراق دفاعات املتمردين 
املدينة  وجنــوب  شــرق  في  والتوغل 

املطلة على البحر االحمر.
وقتل في هــذه املعــارك 443 مقاتال 
املتمردين،  الطرفني غالبيتهم من  من 
بينهم 43 حوثيا و18 جنديا في القوات 
املواليــة للحكومة لقــوا مصرعهم 
في الســاعات ال24 األخيرة، بحسب 

مصادر طبية وعسكرية.

امليناء مفتوح 
القوات  قال مسؤولون عسكريون في 
املواليــة للحكومــة األحــد، إن هذه 
»تطهير«  على  األحــد  تعمل  القوات 
التي دخلتها في  الســكنية  املناطق 

شرق املدينة من املتمردين احلوثيني.
وهذه املــرة االولى التــي تندلع فيها 
معارك في حي ســكني فــي مدينة 
احلديدة منذ بداية العملية العسكرية 

على ساحل البحر االحمر.
ويقع احلي السكني جنوب مستشفى 
»22 مايــو«، األكبر فــي املدينة والذي 
ســيطرت عليــه القــوات املواليــة 
للحكومة الســبت، وشــمال طريق 
ســريع رئيسي يربط وســط املدينة 

الساحلية بالعاصمة صنعاء.
العسكريني،  املســؤولني  وبحســب 
فإن املتمردين يســتخدمون القناصة 
بشكل كثيف ويتعمدون على األلغام 

وعلى القصف املكثف بقذائف الهاون 
لوقف تقدم القوات املوالية للحكومة. 
وقال ســكان لفرانس برس ان احلوثيني 

يستخدمون أيضا املدفعية.
فــي املقابل، تشــن القــوات املوالية 
من  بدعــم  هجماتهــا  للحكومــة 
التحالــف  ومروحيــات  طائــرات 

االمــارات،  وخصوصــا  العســكري، 
الشريك الرئيسي في قيادة التحالف 
والتي كانت جمعت فــي بداية العام 
ثالث مجموعات عســكرية ملهاجمة 

احلديدة.
وتضم مدينــة احلديدة ميناء متر عبره 
غالبية املســاعدات واملــواد الغذائية 

الســكان  ماليني  عليها  يعتمد  التي 
للبقاء علــى قيد احلياة في بلد يواجه 
نحو نصفه سكانه )27 مليون نسمة( 

خطر اجملاعة، ووفقا لالمم املتحدة.
لكــن رغم الهجــوم، ال يــزال امليناء 
احلوثيني  املتمردين  لســيطرة  اخلاضع 
يعمل »بشــكل طبيعي«، بحســب 

نائب مديره يحيى شرف الدين.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس في 
حتى  مفتوح  »املينــاء  هاتفي  اتصال 
اآلن، اجلميع هنا ونحن نعمل بشــكل 

طبيعي«.

»ال ميكننا أن نتنّبأ« 
بــدأت حــرب اليمــن فــي 2014 بني 
املتمّرديــن احلوثيني والقــوات املوالية 
للحكومــة، ثم تصاعــدت مع تدّخل 
التحالــف  رأس  علــى  الســعودية 
العســكري في آذار/مارس 2015 دعماً 
بعد  دولياً  بهــا  املعتــرف  للحكومة 
سيطرة املتمردين على مناطق واسعة 

بينها صنعاء.
وأبدت مفوضة األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنســان ميشــيل باشــليه 
الســبت غضبها إزاء »اخلســائر غير 
املعقولــة« نتيجة تصاعــد األعمال 
القتالية في احلديدة والتي استهدفت 
سكانا »خائفني للغاية من اجلوع« في 

اليمن.
األمم  وجّهــت منظمة  ومن جهتهــا 
املتحــدة للطفولة )يونيســف( نداء 
جديــدا الســبت لوقف احلــرب التي 
التحالف  تســببت منذ بدء علميات 
في آذار/مارس 2015، مبقتل نحو عشرة 
آالف شــخص، بينهم أكثر من 2200 

طفل، بحسب األمم املتحدة.
اليمن  في  اليونيســف  ممثلة  وكتبت 
مريتشــل ريالنو على حســابها على 
تويتــر »أدعــو كل أطــراف النزاع في 

اليمن لوقف احلــرب. من أجل أطفال 
اليمــن. أعطوهــم فرصــة للعيش. 

أرجوكم«.
وتهّدد املعركة من أجل السيطرة على 
احلديدة إمدادات الغذاء ملاليني السكان 
في حــال تعّطلت احلركــة في ميناء 
القوات  أو فــي حال فرضــت  املدينة 
املهاجمة حصــارا على كافة مداخل 

ومخارج املدينة.
وقال نائب مدير املينــاء لفرانس برس 
»ال ميكننــا أن نتنّبأ مبا ميكن أن يحدث 
في املستقبل، لكن في الوقت احلالي 

ال يوجد أي إشكال«.
وعلى وقع التصعيد في احلديدة، أعلن 
ليل  الرياض  تقــوده  الــذي  التحالف 
اجلمعة السبت أنه طلب من الواليات 
املتحدة وقف عمليــات تزويد طائراته 
بالوقود في اجلــو، مؤكدا أنه بات قادرا 

على تأمني ذلك بنفسه.
وأكدت وزارة الدفاع األميركية دعمها 
إلعــالن التحالــف املتهم مــن قبل 
مبقتل  بالّتسّبب  انســانية  منظمات 
مدنيــني في الغــارات التي تشــّنها 

طائراته.
وطالب برملانيون أميركيون جمهوريون 
ودميوقراطيــون بإحلــاح بــأن توقــف 
الواليات املتحدة عمليات تزويد طائرات 
التحالف بالوقــود على خلفية احلرب 
الســعودية  الى  املوجهة  واالنتقادات 
فــي قضية مقتــل الصحافي جمال 
في  بــالده  قنصلية  في  خاشــقجي 

اسطنبول.

متابعة ـ الصباح الجديد:
رجب طيب  التركــي  الرئيــس  تعهد 
أقوى  »إحــدى  بــالده  أردوغــان جعل 
دول العالم وأكثرها رخــاًء، على رغم 
هجمات األعداء الداخليني واخلارجيني«. 
وأعلن مقتــل 7 جنود وجرح 25 آخرين 
بانفجار في مستودع ذخيرة في إقليم 

هكاري جنوب شرقي البالد.
جــاء ذلك خالل إحيــاء الذكرى الـ 80 
التركية  اجلمهوريــة  لوفاة مؤســس 
مصطفى كمال أتاتورك، في مراســم 
حضرها الوزراء ورئيس البرملان بن علي 
يلدرم ونواب ورؤســاء أحزاب »الشعب 
و  كيليجدارأوغلو  كمــال  اجلمهوري« 

»احلركة  و  أكشــنار  ميرال  »الصالح« 
القومية« دولت باهشــلي، إضافة إلى 

قادة اجليش ورؤساء احملاكم العليا.
ووضع أردوغــان إكليالً من الزهور على 
الدفتر  أتاتــورك، وكتب علــى  ضريح 
اخلــاص بالضريــح: »أتاتــورك العزيز، 
يــا قائد حرب االســتقالل ومؤســس 
بالرحمة  جمهوريتنــا، نســتذكركم 
80 لوفاتكم.  الـــ  مجدداً في الذكرى 
نســير بكل عزمية جلعــل اجلمهورية 
التركية، وهي أمانة من معاليكم ومن 
شهدائنا األبرار، إحدى أقوى دول العالم 
وأكثرهــا رخــاًء، على رغــم هجمات 

األعداء، الداخليني واخلارجيني«.

أبواب  الرسمية، فتحت  املراسم  وبعد 
الضريــح أمــام الشــعب، فتوافدت 
حشــود ووضع مواطنون زهــوراً على 
الضريح. ووقف مواطنون أتراك دقيقة 
صمت في أماكنهم، مع دوّي صافرات 
إنذار في الســاعة التاســعة وخمس 
دقائق صباحاً، حلظــة وفاة أتاتورك في 
10 تشــرين الثانــي 1938 وكان عمره 
57 ســنة، بعد صراع مع املرض، علماً 
أنه ُولد في 19 أيــار 1881 في اليونان 

وأّسس اجلمهورية التركية عام 1923.
على صعيد آخــر، أعلن أردوغان مقتل 
7 جنــود وجرح 25 آخريــن في انفجار 
»عرضي« حصل اجلمعة في »مستودع 

ذخيرة« في قاعدة للجيش التركي في 
هكاري. وكان الرئيس التركي أعلن أوالً 

مقتل 4 جنود وجرح 20 آخرين.
جــاء ذلك بعدما اعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة اجلمعــة املاضيــة جرح 25 
جندياً وفقــدان 7 آخرين، إثــر انفجار 
قذيفة مدفعية »عرضاً« خالل »إطالق 
ذخيرة من العيــار الثقيل« في قاعدة 
»ســونغو تيبه« قرب احلدود مع العراق 

وإيران.
وســائل  على  التركي  القضاء  وحّظر 
اإلعالم بّث صور للحادث. لكن صحيفة 
»يني شفق« املوالية للحكومة نشرت 
على موقعها اإللكتروني صورة لعمود 

دخان أسود يتصاعد من فوق تّلة.
وأعلنــت إدارة محافظــة هــكاري أن 
انفجرت خالل  عيباً«  »تتضّمن  قذيفة 
إطالق نيران مدفعية. وأشــارت الحقاً 
الى أن األمر يتعّلق بـــ »انفجار داخل 
الدفاع  وزير  أن  مستودع ذخيرة«، علماً 
خلوصي أكار ورئيس األركان يسار غولر 
عاينا اجلمعة املاضية موقع احلادث في 

هكاري.
والقاعدة التي حصــل فيها االنفجار 
تقع في منطقة جبلية بعيدة يصعب 
مناوشــات  وتشــهد  إليها،  الوصول 
منتظمة بــني القوات التركية و«حزب 

العمال الكردستاني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت احلكومة االســترالية امس 
األصل  مواطنهــا صومالي  أن  األحد 
الــذي نفــذ هجوما بالســكني في 
ملبورن استوحى االعتداء من تنظيم 
» داعش »لكنــه لم يكن على ارتباط 

باجملموعة املتطرفة.
وطعــن حســن خليف شــير علي 

حتى املــوت سيســتو ماالبينا، وهو 
وأصاب  صاحب مقهى محلي شهير 
شخصني بجروح وسط ملبورن، ثاني 
كبرى املــدن االســترالية، بعد ظهر 

اجلمعة قبل أن ترديه الشرطة.
وقــاد املهاجم البالغ مــن العمر 30 
عاما ســيارة مألها باسطوانات الغاز 

في أنحاء املدينة قبل إشعالها.

وأعلن تنظيم الدولة اإلســالمية في 
بيان نشــرته وكالة أعماق التابعة له 
على تطبيق تلغرام أن شير علي »هو 
من مقاتلي )تنظيم( داعش« لكن من 

دون تقدمي أي دليل يثبت ذلك.
وفي هذا الســياق، قال وزير الداخلية 
بيتــر داتون للصحافيــني في بريزبني 
بتنظيم  بارتباطــه  يتعلــق  ما  »في 

الدولــة اإلســالمية أو أي مجموعة 
إرهابية،  ال يوجد كما أبلغت عضوية 
فــي أي منظمــة أو ارتبــاط مؤكد 

بتنظيم »داعش ».
وأضــاف أن املعلوم حتــى اآلن هو أن 
»هذا الشخص كان يُحّمل معلومات 
أو يصيــغ رســائل في عقله بشــأن 
ما عليــه القيام بــه. إنــه )اعتداء( 

أو  ارتباط  مســألة  وليس  مستوحى 
عضوية«.

لــدى  معروفــا  علــي  شــير  وكان 
إن  إذ  االســترالية  االســتخبارات 
السلطات ســحبت جواز سفره في 
نيته  القلق بشأن  2015 على خلفية 
إلى  لالنضمام  إلى ســوريا  الســفر 

تنظيم« داعش ».

ودافــع داتــون بــدوره عــن جهــاز 
االستخبارات االســترالي مشيرا إلى 
أن لديه أكثر من 400 حتقيق وشخص 
مثير لالهتمام عليه متابعتهم. وقال 
»لم يكــن لدى الشــرطة معلومات 
استخباراتية تتعلق بأن هذا الشخص 

سيرتكب عمال ما«.
السلطات  على  »يســتحيل  وأضاف 

تغطية كل حالة ، يقوم فيها شخص 
ما بالتقاط سكني من درج املطبخ«.

ذكرت  بينما  داتــون  وتأتي تصريحات 
صحيفة »هيرالد صــن« في ملبورن 
األحد أن شــير علــي كان يعاني من 
على  باإلدمــان  تتعلــق  مشــكالت 
عن  انفصل  وأنــه  والكحول  اخملدرات 

زوجته وابتعد عن عائلته.

في خضم معارك عنيفة مع المتمردين

في ذكرى وفاة أتاتورك 

معارك في شوارع حي سكني في مدينة الحديدة اليمنية للمرة االولى

أردوغان يتعهد بجعل تركيا من أقوى الدول

منفذ اعتداء ملبورن تأثر بتنظيم » داعش » لكنه ليس مرتبطا به 



بغداد - الصباح الجديد:
سجلت أســواق العملة األجنبية في 
بغداد، صباح يوم امس األحد، استقراراً 
بســعر صرف الدوالر االميركي مقابل 

الدينار العراقي.
وبلغ ســعر السوق في بورصة الكفاح 
ببغداد 1204.5 دنانير للدوالر الواحد، أي 
ً للمائة دوالر ، أما  120 ألفــاً و450 دينارا
أسعار بيع وشــراء الدوالر في شركات 
الصيرفة فكانت ســعر البيع للدوالر 
الواحــد 1210 دنانير، أي 121 ألف دينار 
للدوالر  الشــراء  دوالر وســعر  للمائة 
1200 دينــار، أي 120 ألف دينار للمائة 

دوالر.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مصــرف الرافديــن امس االحد، 
صرف وجبة جديدة من ســلفة ضعف 
املدنيــني  للمتقاعديــن  وضعفــني 
الدفع  أدوات  عن طريق  والعســكريني 

االلكتروني.
للمصرف في  االعالمــي  املكتب  وقال 
بيان تلقت «الصباح اجلديد» نســخة 
منه انــه «مت صرف دفعــة جديدة من 
ســلفة ضعف وضعفني للمتقاعدين 
 4026 لنحــو  والعســكريني  املدنيني 

.«ً متقاعدا
 وأشار الى ان «سلفة ضعف وضعفني 
املتقاعد  راتــب  تقدير  حســب  تكون 
وتتراوح ما بني 3 ماليني و7 ماليني دينار».

وأوضح املكتب ان «صرف تلك السلفة 
مت عن طريق ابالغ املتقاعد عبر إرساله 
رســالة نصية تخطره مبنحه السلفة 
وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانونيــة ملنحه اياهــا وصرفها عن 
والتي  االلكتروني  الدفــع  أدوات  طريق 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها».

بغداد - الصباح الجديد:
اتفقت أمانة بغداد، مع احدى الشركات 
اليابانيــة خالل افتتــاح معرض بغداد 
آلية  الدولي علــى فحص وتشــغيل 
جتريبيا لغرض التعاقد على شراء عدد 

منها.
وذكــر بيــان لألمانة تلقــت «الصباح 
اجلديد» نســخة منه، امــس االحد ان 
«أمانة بغداد اتفقت مع {شركة هينو} 
لفحص وتشــغيل آلية {قالب} ضمن 
قاطع بلدية الرشيد في ظروف العمل 
احلقيقية للتأكد من مالءمتها العمل 

اخلدمي وأجواء العاصمة».
وأضــاف بيــان االمانــة ان «فحــص 
اآلليــة سيســتمر ملدة ثالثة أشــهر 
وفي حــال جناحه ســيتم التعاقد مع 
الشــركة لتزويد أمانة بغداد باآلليات 
الدوائر  قواطع  التخصصية في عموم 

البلدية».

استقرار سعر صرف 
الدوالر مقابل الدينار 

الرافدين يصرف سلفًا 
جديدة تصل الى 7 

ماليين دينار

عقد أولي لشراء
 آليات يابانية ثقيلة 

ألمانة بغداد

اقتصاد8

الصباح الجديد - وكاالت: 

اكتسبت حقول النفط العراقية 
فــي منطقــة كركــوك أهمية 
جديــدة بعد أن أعــادت الواليات 
املتحدة فرض عقوبات على إيران 
اجملاورة. وتضغط واشــنطن على 
التي  الصادرات  الستئناف  بغداد 

توقفت العام املاضي.
يســتهدف العراق زيــادة طاقته 
التصديرية إلى 8.5 مليون برميل 
يوميا في األعوام املقبلة من أقل 
من خمســة ماليني برميل يوميا 
احلالــي، منها مليون  الوقت  في 
قد تأتي من كركــوك. لكن ذلك 
االستئناف أعقد من مجرد إعادة 
فتــح الصمامات ، لذا فان توقف 
الصــادرات النفطية من كركوك 
عطل تدفق نحو 300 ألف برميل 
يوميا مــن العراق صــوب تركيا 
واألسواق العاملية - مما تسبب في 
صافي فاقد إيرادات بنحو ثمانية 
العام  التوقف  دوالر منذ  مليارات 

املاضي.
ومعظم صادرات العراق يأتي من 
كركوك  لكن  اجلنوبيــة،  احلقول 
من أكبر وأقدم حقول النفط في 
الشرق األوســط، إذ يقدر النفط 
القابل لالستخراج فيها بنحو 9 
مليارات برميــل ، وتنظر الواليات 
املتحدة أيضا إلى كركوك كخيار 
نقص  تعويض  في  للمســاعدة 
املعروض النفطي العاملي الناجم 
عن عقوباتها علــى إيران، والتي 

حتظر استيراد النفط اإليراني.
وتضغط الواليــات املتحدة على 
شــحنات  جميع  لتعليق  بغداد 
النفــط من إيــران واســتئناف 
الضــخ من كركوك إلــى تركيا، 
حســبما تقول مصادر بالقطاع 
منــذ  متوقفــة  فالصــادرات   ،

 2017 األول  تشــرين  أكتوبــر 
احلكومة  قــوات  انتزعت  عندما 
العراقية السيطرة على كركوك 
الكردية شــبه  الســلطات  من 
العراق  شــمال  في  املســتقلة 
اســتفتاء على  تنظيم  ردا على 

استقالل إقليم كردستان.
وكان تنظيم الدولة اإلســالمية 
الذي  األنابيــب  خــط  اعطــب 
كانت بغداد تســتعمله من قبل 
للتصديــر عبر تركيــا - ليتبقي 
خــط أنابيب عامــل واحد فقط 
األكراد.  ويشــغله  بناه  الذي  هو 
ويتعني علــى احلكومة العراقية 

استخدام ذلك اخلط أو بناء خط 
أنابيــب جديد وهي تــدرس كال 

اخليارين.
أن يســعى األكراد  املرجــح  من 
في املقابــل لنيل حصة أكبر من 
إيــرادات احلكومــة العراقية من 
النفــط. وقد يتعــني على بغداد 
روســنفت  مع  تتفاهم  أن  أيضا 
الروســية التــي اشــترت اجلزء 
الكردي من خــط األنابيب العام 

املاضي.
فور توصــل بغداد واألكــراد إلى 
اتفاق - ولــذا الضغط األميركي 
بذلك. فــي حالة عدم  للقيــام 

التوصل إلى اتفاق، سيتعني على 
العراق بناء خط أنابيب جديد، وهو 
ما قد يستغرق نحو عامني ، وقد 
زيدت سعة خط أنابيب روسنفت 
إلى مليون برميل يوميا وهو ما قد 
برميل يوميا  ألف   400 يستوعب 
تأتــي حاليا من حقــول النفط 
إلى  إضافة  األخرى في كردستان 
التي  الثالثمئة ألف برميل يوميا 
ســتأتي من كركوك، حســبما 

تقول السلطات الكردية.
تقول  الكردية  الســلطات  لكن 
إنها مــا زالت بحاجــة لتغذية 
التي   - احمللية  التكريــر  مصافي 

حتول لها إنتــاج كركوك حاليا - 
لذا حتى إذا استؤنفت الصادرات 
من كركــوك، فإنها لن تزيد على 
100 ألف برميل يوميا بادئ األمر، 
ممــا يعني أن إجمالــي الصادرات 
عبر كردســتان لن يتجــاوز 500 
ألــف برميــل يوميا\ ، وســيقل 
ذلك عن مســتوى ذروة الصادرات 
الكردية البالــغ 700 ألف برميل 
الفاشل  االســتفتاء  قبل  يوميا 
وهو ما لن يكفي للمساعدة في 
احلد من اعتماد تركيا على النفط 

اإليراني.
كان العراق وإيران يتبادالن كميات 

ضئيلة فحسب من النفط قبيل 
 30 - حوالي  اجلديــدة  العقوبات 
ألــف برميل يوميا فــي كل من 
االجتاهني، مبا في ذلك من كركوك 
- لكــن اقتصــاد العــراق ككل 
التجارة مع  االعتماد على  شديد 
املثال، تغذي  ، فعلى سبيل  إيران 
إمدادات الغــاز اإليراني محطات 
ومنحت   ، العراقيــة  الكهربــاء 
واشــنطن العراق استثناء للغاز 
لكنها  الغذائية  واملــواد  اإليراني 
تقول إنه استثناء مؤقت فحسب 
مما يثير حالة مــن الضبابية في 

بغداد. 

العراق يسعى الى زيادة طاقته التصديرية 
إلى 8.5 مليون برميل يوميًا مستقبال 

حقول نفط كركوك تكتسب أهمية جديدة  بعد العقوبات األميركية على إيران 

يستهدف العراق 
زيادة طاقته 
التصديرية إلى 8 
ماليين و500 ألف 
برميل يوميا في 
األعوام المقبلة من 
أقل من 5 ماليين 
برميل يوميا في الوقت 
الحالي، منها مليون 
قد تأتي من كركوك

زيادة تصدير النفط العراقي
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الصباح الجديد - وكاالت: 

أكد وزير البترول والثروة املعدنية املصري 
طارق املال اهتمام الــوزارة بتعزيز جذب 
البحث عن  االســتثمارات في مجــال 
البترول والغــاز وإنتاجهما خالل الفترة 
ً إلى استمرار الوزارة في  املقبلة، مشيرا
تنفيذ اإلجراءات التي تســهم في هذا 

امللف.
وأشــار إلى أن «من اخملطــط ضخ نحو 
10 باليني دوالر استثمارات جديدة خالل 
العام املالي احلالي -2018 2019 للبحث 
واالستكشاف عن البترول والغاز وتنمية 
احلقول املكتشفة». ولفت إلى أن «إقبال 
الشــركات العاملية الكبرى ميثل رسالة 
واضحة على ثقة الشــركات األجنبية 
ــن مناخ االســتثمار في مصر  في حتسّ
بفعــل اإلصالحات التــي مت تنفيذها». 
مطرد  منو  لتحقيــق  «نخطط  وأضاف: 
البترولية خالل  االستثمارات  في حجم 
الســنوات املقبلة، خصوصــاً في ضوء 
التوســع اجلاري فــي توقيــع اتفاقات 
البحــث وتنفيذ برامــج تنمية احلقول 
واملشاريع الكبرى إلنتاج الغاز من املياه 

العميقة في البحر املتوسط».

وأضاف املال أن «زيادة االستثمارات ميثل 
البترول  الزاويــة لتنمية مــوارد  حجر 
اإلنتاج  زيــادة  واملســاهمة في  والغاز 
واالحتياطــات فــي املناطــق البريــة 
والبحرية، وفي املناطق االستكشافية 
واعدة،  باحتمــاالت  التي حتظى  البكر 
مثــل البحــر األحمــر وغــرب البحر 

املتوسط».
إلى ذلك، أكد وزير املال املصري محمد 
معيط أن تثبيت مؤسســة «ستاندرد 
أند بــورز» للتصنيــف االئتماني درجة 
التصنيف الســيادي لالقتصاد املصري 
عند مســتوى «B» مــع احلفاظ على 
شهادة  املستقرة،  املستقبلية  النظرة 
مهمــة مبدى جنــاح برنامــج اإلصالح 
االقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار 
وتيــرة اإلصــالح وحتســن املؤشــرات 
االقتصاديــة ملصر. وأوضــح معيط أن 
 ً قرار املؤسسة العاملية الذي صدر أخيرا
سيســاهم في تعزيز ثقة املؤسسات 
الدولي  االســتثمار  ومجتمع  العاملية 
في قدرة االقتصــاد املصري وإمكانات، 
مبــا يشــجع على جــذب مزيــد من 
كلفة  وخفض  األجنبية،  االستثمارات 
ومؤسســاتها  للدولة  املتاح  التمويل 

وللقطاع اخلاص.

وأكــد معيط أن «اســتمرار حتســن 
التصنيــف االئتماني ملصــر بعد أيام 
قليلــة مــن الوصول إلــى اتفاق على 
مســتوى اخلبــراء مع صنــدوق النقد 
الدولي في املراجعة اخلامسة لبرنامج 
اإلصالح، يؤكد أن اجملتمع الدولي يرى أن 
االقتصادية مستمرة  وتيرة اإلصالحات 
وتســير بشــكل جيــد، واملؤشــرات 
االقتصادية تتحســن بشكل كبير، ما 
يعزز التوقعات بقدرة االقتصاد املصري 
على حتقيق معدالت منو عالية تساهم 
في إيجاد فرص عمل كافية للشــباب، 
وحتقــق معدالت تنمية تدعم حتســن 

مؤشرات جودة احلياة للمصريني».
ولفــت إلى أن «مؤسســة ســتاندرد 
انــد بورز أشــادت في تقريرهــا بقدرة 
احلكومــة والســلطات املصرية على 
تنفيذ إجــراءات إصالحية مهمة، مثل 
إتباع سياسة ســعر صرف مرنة تعزز 
لالقتصادي  التنافســية  القــدرة  من 
املصري، إضافة إلى زيادة معدالت النمو 
وزيادة اإلنتاج احمللي من الغاز الطبيعي 

واستقرار مؤشرات االقتصاد الكلي».
وعزت املؤسســة قرارهــا اإلبقاء على 
التصنيــف االئتماني ملصــر والنظرة 
املســتقبلية املســتقرة إلــى حدوث 

تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسة، 
وهي اســتمرار منو النشاط االقتصادي 
وارتفاع معدالت  النمو،  وحتسن هيكل 
النمو وحتسن هيكل منو االقتصاد الذي 
أصبــح أكثــر توازناً من خــالل حتقيق 
مــن كل مصادر  إيجابية  مســاهمة 
النمو. وأشار نائب وزير املال للسياسات 
املالية أحمد كجوك إلى رفع مؤسسة 
«ســتاندرد اند بورز» توقعاتها ملعدالت 
النمو املســتقبلية ملصــر إلى 5.4 في 
 ً املئة خالل الســنوات الـ4 املقبلة، بدءا
من العام احلالي وحتى 2021، في ضوء 
حتســن املؤشــرات االقتصاديــة التي 
حتققت بالفعل، وعلى رأســها حتسن 
الغاز الطبيعي  أداء قطاعات  مؤشرات 
التحويلية  والصناعــات  والســياحة 

والبناء والتشييد.
وحــذر التقرير من وجــود أخطار ميكن 
أن تؤثر ســلباً في التقييم الســيادي 
تباطؤ  مثــل  مســتقبالً،  لالقتصــاد 
وتيرة تنفيذ إصالحــات الضبط املالي 
ومعدالت خفض مؤشرات الدين العام، 
انخفاض مســتويات احتياط  وأخطار 
النقد األجنبــي، وحدوث أي اضطرابات 
سياســية مــن شــأنها التأثيــر في 

السياحة وعودة االستثمارات.

تقـرير

مصر تستثمر 10 باليين دوالر للتنقيب عن النفط والغاز
تخطط لتحقيق نمو مطرد في حجم االستثمارات للسنوات المقبلة

الصباح الجديد - وكاالت: 
توقع تقريــر أن يصل اإلنفاق على 
وخدماته  املعلومات  أمن  تقنيات 
فــي الشــركات إلــى 1.9 بليون 
دوالر العــام املقبل، بزيادة 9.8 في 
ويزداد  احلالي.  بالعام  املئة مقارنة 
اعتراف مديــري تقنية املعلومات 
باحلاجة إلى اســتراتيجية أمنية 
على  تطبيقهــا  ميكن  شــاملة 
كل مســتويات املؤسســة، من 
اخلوادم وأجهزة احلاسوب املكتبية 
كالطابعات  الطرفية  وامللحقات 
واألجهــزة متعــددة الوظائــف، 
وصوالً إلى الشــبكات التي تربط 

هذه األجهزة جميعها.
في  «غارتنر»  وأضافــت شــركة 
أن معظم  رغــم  «على  تقريرها: 
الشــركات اســتثمرت في منع 
وقوع هجمات خارجية، فإن 35 في 
يتم  اإللكترونية  اجلرائم  من  املئة 
أفراد يعملون  أيدي  ارتكابها على 
داخل تلك الشركات، ويحدث ثلث 
البيانات، كذلك  تسريب  عمليات 

من داخل الشركات». 
للمســاعدة  «احلاجة  إلى  ولفت 
في احلدّ مــن خســارة البيانات، 
واحلماية من االســتخدامات غير 
املرغوب بها لألجهــزة، واحلدّ من 
خطر تعرض شــبكات املعلومات 
إلى   ً «نظــرا وأضاف:  للخطــر». 
ر تقنيــات االتصال، أصبحنا  تطوّ
أكثــر ترابطاً من ذي قبــل، وبتنا 
الســرية  عالية  البيانات  ننقــل 
عبر  املهمة  واألعمال  واحلساسة 
وشبكات  األجهزة  من  مجموعة 
املعلومات، حتــى لم يعد يكفي 
تأمــني هــذه البيانات نفســها، 
وإال  كذلــك،  نقلها  تأمــني  وإمنا 
عرضة  الشــركات  فســتصبح 
خلطر حدوث اختراق أمني». وميكن 
الشــركات تأمــني معلوماتهــا 
مــن طريــق إدارة اجلوانب احلرجة 
واملســتندات  باألفراد  املتعلقــة 
ولوقت  والشــبكات.  واألجهــزة 
اإللكتروني  األمــن  كان  طويــل، 
يقتصــر علــى جهاز حاســوب 

مكتبي عليــه برمجية ملكافحة 
الفيروسات، ولكن في عالم اليوم 
د  تهدّ التي  األخطار  تأتي  الرقمي، 
الشبكات واألجهزة بأشكال أكثر 
أي  تزيد عن  تنوعاً ومن اجتاهــات 
التهديدات  تظهر  إذ  وقت مضى، 
املدمرة كل يوم كاشفة عن نقاط 
ضعف وثغرات كانت مجهولة، ما 
 ً يثبت أنه ال ميكن املســتخدم أبدا

أن يكون آمناً متاماً.
ر الهجمات وانتشــارها  ومع تطوّ
القليلة  املتزايد فــي الســنوات 
املاضيــة، بدأت الشــركات تعيد 
التفكيــر في األمن فــي أماكن 
إلى  تعهد  فأصبحــت  العمــل، 
املعلومــات  تقنيــة  مســؤولي 
واألصول،  املعلومــات  بحمايــة 
حمايــة كافية، مــن التهديدات 
والداخلية على السواء،  اخلارجية 
ســواء متثّلت بســرقة الهوية أو 
وصوالً  الفكرية  امللكيــة  فقدان 
بالفيروســات  اإلصابــات  إلــى 

والبرمجيات اخلبيثة. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
العاملية  االســتثمار  دوائــر  تقــدر 
الــذكاء  تطبيقــات  تســاهم  أن 
دوالر  تريليون  بـــ15.7  االصطناعي 
فــي االقتصاد العاملــي بحلول عام 
العاملي  2030، مع وصول االستثمار 
إلــى 89.9 بليــون دوالر بحلول عام 
2025، وذلك في ضوء تراجع معدالت 
علــى  االســتثمارية  التدفقــات 
 15 والتي سجلت  العاملي،  املستوى 

في املئة.
وتوقعت هذه الدوائر، ملناسبة اإلعالن 
عن استضافة دبي في نيسان (أبريل) 
املقبل الدورة التاسعة من «ملتقى 
االستثمار السنوي»، أن يصل حجم 
اســتثمارات تقنية «بلوكتشــني» 
بليون دوالر   300 إلى نحــو  العاملية 
وأن يســتقطب   ،2024 بحلول عام 
اســتثمارات  الذكي  النقــل  نظام 
بليون دوالر بحلول   57.44 إلى  تصل 

عام 2024. 
البنيــة  تســتقطب  أن  ويُتوقــع 
التحتية الذكيــة، وهي االجتاه الذي 

بدأ يُســتخدم على نطــاق متزايد 
الســتبدال املباني واملرافق القدمية، 
على اهتمام اســتثماري كبير مببلغ 
 .2035 3.7 تريليون دوالر بحلول عام 
ويتوقع أيضاً أن يصل حجم املشاريع 
العاملية املتعلقة باالســتدامة إلى 
نحو 22.89 تريليون دوالر، فيما ميكن 
املباشــرة  األجنبية  لالســتثمارات 
املُغيّرة  بالتكنولوجيــات  املتعلقة 
ً رئيســاً فــي زيــادة  أن تلعــب دورا
االســتثمارات عبر احلدود وتيســير 

التجارة اإلقليمية. 
ويعد ملتقى االســتثمار الســنوي 
املعنية  اإلقليمية  األحداث  أبرز  أحد 
باالستثمار األجنبي املباشر، ويعقد 
مببادرة من وزارة االقتصاد اإلماراتية، 
سياســية  شــخصيات  ويجمــع 
وأكادمييــة  وماليــة  واقتصاديــة 
بــارزة لوضع إســتراتيجيات تهدف 
إلى جــذب االســتثمارات األجنبية 
الشــراكات  خــالل  من  املباشــرة 
االســتراتيجية والتواصــل، وتبادل 
املعرفــة واخلبــرات، واستكشــاف 

فرص األعمــال التجارية على نطاق 
عاملــي. وتبحــث الدورة التاســعة 
امللتقى ســبل تطوير مقاربات  من 
جديدة في االســتراتيجيات املتبعة 
لتوجيه تدفق االستثمارات األجنبية 
املباشــرة إلى الدول التي تتماشى 
رؤيتها االســتثمارية مــع تطورات 
التكنولوجيــا احلديثة وتطبيقاتها 
املتمثّلــة في حلول املــدن الذكية 
والروبوتات  االصطناعــي  والــذكاء 
والبيانات الضخمة و»بلوكتشــني» 
وغيرها. وقال وزير االقتصاد سلطان 
«يشــهد  املنصــوري:  ســعيد  بن 
متغيرات  العاملي  االســتثمار  واقع 
غير مســبوقة مدفوعاً بالتطورات 
النوعيــة التي أحدثتهــا مخرجات 
التكنولوجيــا، الســيما في قطاع 
األعمــال، حيث تتجــه الكثير من 
الشركات االســتثمارية في العالم 
إلــى التركيز بصــورة مكثفة على 
االقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات 
التجارية  املشــاريع  املتقدمة فــي 

والصناعية خالل املرحلة املقبلة». 

شركات منطقة الخليج تنفق بليوني 
دوالر على تقنيات أمن المعلومات

 15.7 تريليون دوالر إسهام تطبيقات 
الذكاء االصطناعي في االقتصاد العالمي 
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ثقافة10
حذام يوسف طاهر

علوان السلمان 
 

يتعاطى  الشــعري خطــاب  النص   
عبــر عالقات  االنســانية  احملفــزات 
جدلية وقوى تعبيريــة حتقق تأثيرها 
اجلمالية  اللمســة  بخلق  الوجداني 
املتلقي)املستهلك( لذاكرة  املستفزة 
املتســائلة..لتحقيق املتعة واملنفعة 

الباعثني على اخللق واالبداع..
اجملموعــة  وباســتحضار    
التي وشمت  الليل(  الشعرية)بستان 
انتجتها  جملية  تراكيــب  بياضاتها 
ذهنية الشاعر كاظم مزهر واسهمت 
دار امل في نشرها وانتشارها/2015.. 
وهي تضع بني يــدي متلقيها عوالم 
التي  الليليــة مبكوناتها  الطبيعــة 
تناجيها الروح املعبرة عن مكنوناتها 
الذاتية القائمة على االحساس بوقع 
وصداها  حيث)شكلها  من  الكلمات 
ال مــن حيث املعنى(علــى حد تعبير 

سارتر..
الليل

مرساة البحار النهار
الليل مرآة كما شئت تدار

اياك ان تبدي انشطارك
فالرؤى عصف

وهل يلتــم في العصف انشــطار؟   
ص7

 فالنــص يتأثــث من تالحــق الصور 
القابضــة على حلظــة االنفعال مما 
االنفتاح على  املنتج)الشــاعر(  ميكن 
تقنيات السرد البصري السيمي الذي 
يتطلب حضور املكان احلاضن لفعله 
االســتغناء  عن  وانفعاالته..فضــال 
واالســتطرادات  التفاصيــل  عــن 
واالساليب  الرمز  بتوظيف  الوصفية 
املضفية  البالغية)مجاز/اســتعارة..( 
على النــص عمقه الفكــري وبعده 
اجلمالــي الــذي يتجلى بصــوره في 
كونهــا قيمــة اجتماعيــة وموقف 
انســاني يكشــف عنــه الشــاعر 
ذاته  فــي  تختلــج  عاطفــة  عبــر 
بتوظيفه)الليل(الظاهــرة الكونيــة 
التي يســتوحي منها صوره ويجعل 

منه مالذا ومعبــدا يبتغي فيه قيم 
اجلمال..اضافــة الى انــه يجعل منه 
التشــكيل  حتتضن  موضوعية  بؤرة 
املضافة  الفرعية  بعنواناتــه  الكلي 
لعتبــة العنوان الرئيســة التي هي 
االيقونة املانحــة للنص هويته التي 
في)االســتثارة  دورها)ليو هوك(  حدد 
واالختزال..(املنتزعــة مــن روح النص 
احملقق  الداللي  احلقــل  املندرج ضمن 
ترى  والفكري)هل  الوجدانــي  للبعد 
بســتان الليل؟/ ليس الشــجاره زارع 
ســواك..( اضافة الــى االهداء النص 
والفكرية  الثقافية  والظاهرة  املوازي 
املتميــزة بامتدادهــا التاريخي الذي 
يؤطر املعنى..اذ شكلت على مستوى 
البنيــة التركيبيــة واملعمارية نصا 

قصيرا..
الى بهائه وهو يسر اجلالسني

بحكايات ريفه املقدس
الى حلن حنجرته

وهو يطرد عن اوتارها بقايا دخان
الى انامله البارعة

وهي تبدد وجع احلصار في لفافة تبغ
الى راحل في صبح هاديء

ابي نقيا عاش..نقيا مضى     /ص5
فالتوطئــة وانتهــاء بـ )ليــل بليل( 

وحتصيل حاصل:
ما الليل اال غروب الشمس

الغروب ليس اال غياب الضوء
كل ذلك الن االرض تدور..ص77

للتعبيــر عــن انفعــاالت الشــاعر 
ومواقفه..كونه يجيد العزف على اوتار 
ايقاعا  ليخلق  واشــاريا  روحيا  الليل 
ينطلق من بني ثنايا التراكيب اجلملية 
اللفظي..االســلوب  التكرار  وتقنية 
التوكيد والنمط الصوتي  الدال على 
والداللة النفســية التي من خاللها 
يعلن الشاعر عن مشاعره املكبوتة..
فضال عن كونه رمز اســتعاري معبر 
عن قيم غامضة تسهم في تصعيد 
الشــعري..اذ فيه تســمو  التكنيك 
التجربــة بتحــول الصــورة الى رؤيا 
تســتمد دفقها ومنوها مــن الذاكرة 
الذاتية واملوضوعية بتوليفة جتمع ما 

بني الواقعي والتخييلي..

 
ايها الليل

يا صندوق اخليانة املزجج بالكتمان
النك شعار مباح وسميك

تتدلى املواعيد املزنرة باخلشبة
مــن هامــة صمتــك الــى اخمص 

السقوط    ص3
 فالشــاعر يشــتغل علــى خطاب 
بصريا  مشــهدا  بوصفها  الصــورة 
اجلمالية  املتعــة  لتحقيــق  مرئيــا 
املنبثقة من بني ثنايا النص عبر لغة 
وانســياب  بتدفق  الوجدان   تخاطب 
املكثفة.. بعباراتــه  ميتــاز  لفظــي 

املوجزة..مع اعتماد اســلوب التراكم 
احلاصلــة  للمتناقضــات  الداللــي 
النص املشبع بقدرته  داخل نســيج 
التعبيريــة ضمن حــدود الزمكانية 
من جهة وتأثير احلالة النفســية من 
جهــة اخرى..ابتداء من العتبة االولى 
املنتزعة مــن ايحاءات)الليــل( الرمز 
الذي اتخذه الشاعر شفرة للكشف 
عن املعالم الشعرية بلغة محتشدة 
ازدحمــت  التــي  املرئيــة  بالصــور 
باملوجودات الشــيئية املثيرة للجدل 
من خالل ســياحته في اعماق الذات 
االنســانية باضفاء مســحة درامية 

وتوظيف لغة مســتنبطة من نسق 
حلمية  وفــق  رؤيوي..وجداني..علــى 
الذات الشــاعرة وتوجهاتها لتحقيق 
والسلوكي..باعتماد  النفسي  البعد 
تقنيات فنية كالنداء احلركة الزمنية 
املتراكمــة بتأثير الصــور في وجدان 
مترابط  املنتج)الشاعر(تراكما كثيفا 
الوحدات..والتنقيط الذي يعد وسيلة 
تشير  وتشــكيلية جمالية  تعبيرية 
للمحذوف من القول)املسكوت عنه( 
الذي يستدعي املســتهلك)املتلقي(
والوقوف  النصي  املضمون  استيعاب 
على الدفــق الفكــري للمنتج ومن 
البياضات  امــالء  ثم املشــاركة في 
االداة  الرمــز  عــن  النصية..فضــال 
الفكرية للتعبير عــن قيم غامضة 
لغرض تصعيد التكنيك الشــعري..

وسمو التجربة الشعرية..
مذنب انت

مبا ارتكبت من حكايات
وان كان كالم الليل

ال يثبت للود شهادة   /ص67
  فالنص يقوم على اســاس جمالي 
قوامه اللمحة الفكرية التي تكشف 
عــن حالة نفســية بلغة تشــكل 
وســيلة تبليغ وغاية فــي حد ذاتها 
والتي يعمل الشــاعر علــى تفجير 
قدرتهــا االيحائيــة واالنزياحية كي 
يكشــف عن وظيفتها اجلمالية من 
خالل توظيفه للرمز االشــاري  الذي 
يتحول في النص من الوعي البصري 
على حــد تعبيرد.ج.لورنس الى وعي 
ايحائية  قــدرة  ميتلك  ذهني..كونــه 
ملا له من بعد فكري ونفســي خالق 
للعمق التصويري املشــبع باملفارقة 

االسلوبية...
  وبذلــك قــدم الشــاعر نصوصــا 
شكلت دراما نفسية بلغة مشحونة 
مبســتويني  ومتصفــة  بايحاءاتهــا 
لغويني:اولهمــا مســتوى خارجــي 
من  وتراكيبها  اللغــة  مــع  يتعامل 
املعجمية..وثانيهما  مدلوالتها  خالل 
وظالل  يتفاعــل  داخلــي  مســتوى 
عبر  جديدة  موحيات  ليخلق  االلفاظ 

اتساق العبارة ..

 
حذام يوسف

 
ضّيف نادي السرد في االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق، وعلى قاعة اجلواهري، 
القاص والروائي عبدالرضا صالح محمد 
، للحديث عــن منجــزه اإلبداعي، قدم 

اجللسة الروائي حسن البحار.
حتدث في اجللســة األســتاذ حامد عبد 
احلســني حمادي، مشــيرا الــى مهارة 
الضيف في تصوير االحداث والتقاطاته 

الفنية.

عبــد الرضا صالح محمــد روائي وفنان 
تشكيلي من مواليد محافظة ميسان، 
بكالوريــوس تربية فنيــة، عضو نقابة 
العراقيــني، عضــو جمعية  الفنانــني 
أدباء  العراقيني، عضو احتاد  التشكيليني 
وكتاب العراق، نشــر القصة والدراسات 
النقدية فــي معظم الصحف العراقية 

والعربية والعاملية.
نشر سلســلة من البحوث والدراسات 
الفنية والتشــكيلية ولــه العديد من 
االصدارات منها )الفخار واخلزف .. كتاب 
فني، كرة الصوف  .. مجموعة قصصية، 

عناصــر الفن اإلســالمي .. كتاب فني، 
سقوط األجنحة  .. مجموعة قصصية، 
أضغــاث مدينة  .. روايــة خرير الوهم  .. 
رواية، بعــد رحيل الصمت .. رواية ثالثية 
اللوحة الفارغة .. روايــة، حارس املقبرة 
.. روايــة قيــد الطبع، ســراب الظمأ .. 
, منازل  مخطوط مجموعــة قصصية 
القمر .. مخطوط رواية , حاز على العديد 
من اجلوائز وابرزها كانت جائزة البوســتر 
هالل  صالح  وجائزة  القطرية  السياسي 

الثقافية العربية عن قصة حبات قمح.

في إحدى أحيــاء املوصل القدمية نشــأ هذا 
الصبي املســؤول، ناضج ويدرك قيمة العمل 
والوقــت، مثلما يدرك قيمة القــراءة والفكر 
واملعرفة، كان يعمل )صباغا( يتنقل في عمله 
هنا وهناك، مــع حرصه على ان يكون للقراءة 
حصة مــن يومياته ويحترم هذه الدقائق التي 
يتواجــد بها فــي املكتبة العامــة التي كان 
يشــرف عليها ويديرها األســتاذ عبد احلليم 

الالوندي.
اعتاد الذهاب الى املكتبة العامة مبالبس العمل 
املليئة بألوان األصبــاغ، ليكون أقرب من ألوان 
األدب، فيختــار منها العناويــن املميزة باألدب 
لكبار األســماء، فيثير هذا الصبي ــ الشاب 
فضول مدير املكتبة ويسأله:« ما الذي يدعوك 
الى زيارة املكتبــة مبالبس العمل؟ فيكون الرد 
من هذا الشــاب انه مهتم بالقراءة وال يريد ان 
ميضي الوقــت بني العمل والبيت ليكون يومه 
مغايرا مــع أصدقائه من كّتاب األدب، كما انه 
غيــر قادر على دفع أجور االســتعارة، ويفضل 
القراءة داخــل املكتبة وميضــي، فيعجب به 
املديــر الالوندي، ويقرر أن يكافئ هذا الشــاب 
املكافح بأن يســتعير بإسمه عدد من الكتب 
ليقرأهــا في بيته بهــدوء واطمئنان، بدال من 

زحمة الدقائق هذه بعد العمل.
هذا الشــاب النبيل العامل )الصباغ(، والذي 
يلتهم الكتب بالقــراءة، مع إدراكه ملا بداخل 
هذه الكتب، من ســحر ودهشــة عالية، هو 
القاص الكبيــر وامللتزم حســب اهلل يحيى، 
والــذي يؤكد ان مديــر املكتبــة العامة في 
املوصل األســتاذ عبد احلليم الالوندي كان له 
الفضــل األكبر في توطيــد عالقته بالكتاب 
لثقته العالية به ومنحه هذه الهدية القيمة 

)مجموعة الكتب(.
في لقاء صحفي معه يؤكد ان كتابة القصة:« 
هي انتاجي األصيل واحلقيقي، وقد كان انتاجي 
االدبي الذي جتــاوز 40 كتاباً هو نتاج قصصي، 
القصص عندي عطــاء روحي وعقلي، وما من 
قصة كتبتها إال وليدة معاناة على مســتوى 
ذاتــي واجتماعي ومن دون مبالغــة أو اعتداد 
بالنفــس، انا اكتب القصــة بوصفها خطاباً 
ُكِتَب بلغة القصة، ألنني  سياســياً معارضاً 
الوطنية  ومســؤولياتي  توجهاتي  ادرك جيداً 
لذلك  القصيرة،  القصــة  لكتابة  واالخالقية 
كنت اضحي باســمي وانشر قصصاً بالعراق 
وخارجه بأسماء مستعارة عديدة حتى ال اقع 
حتت  قائمة احلســابات القصرية التي ال يقوى 
وانا في شيخوختي  جسدي على مواجهتها، 

هذه..«.
أفتقد جدا هذا املكان املطعم برائحة الكتب، 
أعي املكتبة العامة التي كانت شــاهد على 
كثير من القصص لروادها من الشــباب، يوم 
كانت املكتبات العامــة متوزعة في أكثر من 
زاوية لبغداد واحملافظــات، ومع وجود عدد من 
دور النشــر، واملقاهي التي توفر فرصة القراءة 
واالطــالع على آخــر النتاجات األدبيــة اال ان 
القراءة انحسرت مؤخرا وصار الكل يكتب وال 

أحد يقرأ!.

ومضة طويلة 
لكاتب قصة قصيرة

الرمز االستعاري وتصعيد التكنيك
الشعري في )بستان الليل(

دراسة

خبر

غالف اجملموعة الشعرية

قصيدةاصدار

 
صدرت حديًثا عن منشــورات املتوســط - 
إيطاليــا، رواية »قلب أبيض جــّدا« للكاتب 
والروائي اإلســباني خابيير مارّياس وترجمة 

علي إبراهيم األشقر.
أُخــَذ عنوانها مــن عبارة  التــي  الروايــة 
شكسبير: »يداي من لونك، لكن، يُخجلني 
ا«، تُفَتتح بحادثِة  أن أحمل قلًبا أبيض جــدًّ
انتحارٍ يســردُها مارّياس بطريقٍة تكشــُف 
واألحاســيس  التفاصيل  براعَته في وصِف 
لتاريخ  بدايٌة صادمة، استعادية،  الغامضة. 
ل فيــه األُب محــورَ عالقات  عائلٍة يُشــكِّ
تصورات  على  تنعكُس  ومبهمة،  مضطربة 
االبن وأفكاره الغارقة في التشاؤم عن الزمن 
اآلتي، وما يُخفيه الغــُد بوصفه، هنا، بوابة 

للجحيم.
ُمنذ السطور األولى يُدخلنا مارّياس في جو 
ميلودرامــي صادم، من خــالل حادثة انتحارِ 
خالة بطــل الرواية خوان، وزوجــة أبيه في 
ام املنــزل أثناء مأدبة  الوقت ذاتِه، فــي حمَّ
غداء عائلية مباشرًة بعد عودتها من شهر 
العسل. احلادثة التي وقعت قبل ميالد خوان، 
تعودُ لُتلقي بظاللها على حياته، هو املتزوِّج 
حديًثا بلويســا اجلميلة، والتي تشتغل في 

مجال الترجمة مثله.
بة، ال تخلو من اإليقاع  بجمٍل طويلة، متشعِّ
ــف عبر صفحاِت  املوســيقي احلاد، تتكشَّ
الكتاب أســئلة إنســان العصــر املوغلة 
، والاّليقني. بــني عهد الطفولة  في الشــكِّ
والشــباب املبكر، وبني نفٍس بوليسي وآخر 
فلســفي تتوالى مشــاهُد وأحداث الرواية 
التــي تبدأ بجملٍة حاســمة على لســان 

البطل: »لم أشأ أن أعرف، لكّني عرفت«.
ومما قيل عــن الكاتب والرواية عند صدورها: 

»موهبــٌة عظيمــة... روايٌة مرِجــٌع لفنَّان 
حقيقي«، لومونــد؛ »غريبة كما هي رائعة، 
رواية مســلية وذكية«، واشــنطن بوست؛ 
قــة، أجُنِزَ ببراعة«،  ٍم عالي الدِّ »عمــُل ُمصمِّ
التاميز؛ »ال يوجــد مثيلُه في األدب املعاصر... 
كتاب عبقري«، البرنامج التلفزيوني الشهير 
)الرباعي األدبــي(؛ »خابيير مارّياس واحد من 
الكتــاب الذين يجب أن يحصلوا على جائزة 

نوبل«، أورهان باموق.
خابيير مارّياس: روائــي وقاّص وكاتب تراجم 
ومترجم إسباني، ُولد في مدريد عام 1951، 
وعمل أســتاذًا فــي جامعة أوكســفورد، 
وجامعــات الواليــات املّتحــدة األميركية، 

وجامعات مدريد حالًيا.

من مؤّلفاته الروائية: ممالك، والذئاب، وملك 
)نال  العاطفي  واإلنســان  والقــرن،  الزمان، 
عنها جائزة الرواية عــام 1986(، كل األرواح 
ا  )جائزة مدينة برشــلونة(، وقلب أبيض جدًّ
رْ فّي غًدا، أثناء املعركة،  )جائزة النقــد(، وفكِّ
التي حصدْت خمس جوائز خالل عام ونصف 
العام بعد نشــرها، وُطبعت خمس طبعات 
في الســنة األولى بني نيســان وأيلول عام 

.1994
واإلنكليزية  الفرنسية،  إلى  تُرجمت أعماله 
وأســتراليا(،  املّتحدة  والواليــات  )بريطانيا 
واألملانية والهولندية واإليطالية والبرتغالية 
والنرويجيــة  واليونانيــة  والدامناركيــة 
والرومانية والبولونية والسويدية والكورية.

سمية العبيدي

الليل بروٌد مسهدٌة
زحفت نحوي

سرقت حلمي املتضوع من محني
لبست تيجان الغارْ

باملهد املائس بني اليقظة والوسن ِ
ميتّد ُ نهارْ

وأنا والنوم على مقٍة
واجلسر هباْء

البردُ امتّد َ فلوال ً فوق رصيدي .. مستلفا ً 
لي حفنة َ ريْح
والصوُت جريْح

تختبىء الفئــراُن الكهلة بني  ضلوعي .. 
مأدبة    حافلة بالقضِم

أصواُت سكاكني- الشرفاء - جتّرحني
كسيوف الهند مغّمسة احلّد ِ الى االعناِق 

بسّم ٍ من حقل املوت االغبرْ
والصمت مقامع من مرمرْ

تتقّلدني كوسام ٍ يحضن قبر شهيْد
اّني نافذٌة فقدت مصراعا ً آخرْ

شهقت من خفقة بيرْق
موبوء املقلة بالدْم
احلاضُر مرجتٌف فيِه

املاضي يغرُق في الهذياْن
لغٍد وجٌه شمعّي  ٌ .. لم ينضجه الفكُر

ونوايا حمُر
حرٌب رعناْء
واملوت رهاْن

كحمًى .. تفُد االطماع مقّنعًة .. فالعرس 
هنا لم تدع َ لُه

يدها في املضغ كما الفْم
الزهرة تغرْق

ويضوع شــذى البترول يــرّش ُ على ايدي 
الزّوار كماء الوردْ

)البوم( قصائدنا يتحّنط في ركٍن مســوّد 
ٍ يأكلُه

هل يُقرأ بعْد ؟!
فئراٌن تقرض أشرطتي

جدراٌن  تخنق  أوردتي
للصمت مضاْء

واحلرُف وليْد
تنشّق ُ قصاصات ُكتبت في سهو مخاْض

احليرة في رحم األترجة مذهولْة
تتلّفت .. ترفع رايات التسليم ِ

فذا ديك الريح ِ اجلّن ِ الال يعرف وجهتُه
حرٌب تتنّقُل فوق بساط االحالِم ِ ككاعْب

والكون مالعْب
ساحات الشرق ِ رياْض

والقيعُة نائمٌة بلعاب النحْل
الِبطنُة مسؤولْة

اْن غاَب عن األحداث ِ النخْل
ِ ومداٌد أحمر ال يتنّشف فوق الصفحات 

البْس قفازَك  واكتْب : طوفان الدْم
ِ ما زال يؤطر وجه َ الكلمات 

في االرض ِ مزادْ
فمتى يتبنّي ُ خيُط الفجر ِ ؟!

ومتى يتردّد ُ في الصدر ِ؟ !
نفٌس

ليحيَل جذى الَثِكالت ِ  .. رمادْ

ًا« لـ«خابيير مارياس« الخيط والرماد»قلب أبيض جدًّ
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احلزب الشيوعي واجملموعات اليسارية 
العراقية

اإلنشقاق واإلحتاد

* مــاذا كان موقــف نوري الســعيد من 
تقــارب األحــزاب العراقية، ومــا كان دور 

األحزاب اليسارية؟
- حل نوري الســعيد جميع األحزاب وسد 
عليهم أي ســبيل لإلعتــراض القانوني و 
الدستوري، منع احلزب الوطني الدميقراطي 
الشــعبية  واجلبهة  اإلســتقالل  وحــزب 
فتحولــوا جميعــا الى النضال الســري.

وكانــت عالقاتنا مع جميع هــذه األحزاب 
جيدة، ومع اليســاريني واحلزب الشــيوعي 
تســير نحو املزيد من اإلضطــراد والتقدم.

في عام 1955 كانت هناك ثالثة تنظيمات 
مختلفــة تعمل حتت غطاء الشــيوعية، 
أحدهــا هــو احلــزب الشــيوعي األصيل 
جماعة  واآلخر  القاعدة"،  بإســم"جماعة 
"راية الشــغيلة" حتت قيــادة عزيز محمد 
وجمــال احليــدري، ومتثل اجلنــاح اليميني 
الشعارات  وعارضوا  عنه  إنشــقوا  باحلزب 
اليســارية والثوريــة التي تبنتهــا قيادة 
الثالث  والتنظيم  الشيوعي سابقا.  احلزب 
كان بإســم "وحدة الشيوعيني العراقيني" 
بزعامة األســتاذ عزيز شريف. وكان األخير 
هو األقرب إلينا، فآراء ومواقف األستاذ عزيز 
شــريف جتاه املســألة الكردية لعبت دورا 
بيننا. العالقات املشــتركة  بارزا في تطور 

أما من الناحيــة اآليديولوجية فقد كانت 
مواقف راية الشــغيلة متعارضة متاما مع 
توجهــات البارتي، فهم يعارضون شــعار 
إسقاط احلكم امللكي وتأسيس جمهورية 
دميقراطية شعبية وحق تقرير املصير، لكن 

البارتي يرفع تلك الشعارات ويجهر بها.
أتذكــر جيدا بأنني خضت نقاشــا مطوال 
مع صالح احليدري الــذي ميثل جماعة راية 
الشــعبية  الدميقراطية  الشــغيلة حول 
وقلت له بأنه شــعار قدمي رفعه ماوتسي 
تونغ بعد موت لينني، وإستشهدت بحديث 
لينني حول تكتيكات مفهومي اإلشتراكية 
والدميقراطيــة وقارنتها بكتــاب ماو حول 
وكيف حتول شــعار  احلديثة،  الدميقراطية 
الدميقراطيــة بعد احلــرب العاملية األولى 
الى الدميقراطية الشــعبية والدميقراطية 
احلديثــة، فوجدته قد إصفــر وجهه وقال 
“إذن هذه الطروحات ســوف تهز أسســنا 
الفكريــة، فنحــن تربينا على أســاس أن 
الدميقراطية الشعبية شعار سيء.. فقلت 
له "أخي العزيز، جئتكم مبا عندي وهذا ما 
تقوله املاركسية وجتاربها، وأنتم أحرار فيما 

تفعلون أو ال تفعلون".

*مادمــت تتحــدث عــن هــذه العالقات 
اجليدة، ملاذا لم يحدث تقارب أكثر؟

- كما قلت كانت عالقاتنا جيدة مع األطراف 
الثالثة معا، وحاولنــا التقرب اليهم حتى 
أنني بادرت عام 1955 بعقد إجتماع ســري 
في وكر لنا قريب من كلية احلقوق شــارك 
فيه ممثلــون عن حزبنا وجماعــة القاعدة 
وراية الشــغيلة ووحدة الشــيوعيني من 
أجل التقارب.وطرحنا في اإلجتماع مقترحا 
لتوحيــد األجنحة الثالثة بحضور ســالم 
عادل ومحمــد صالح العبدلي عن جماعة 
القاعدة، ومحمد حمزة ســليمان من راية 
الشــغيلة، وعبدالرحيم شريف من وحدة 
النضال. وقدم ســالم عــادل مقترحا حول 
إنضمام البارتي أيضا الى هذا احلزب اجلديد 
على إعتبــار أنه حزب ماركســي لينيني، 
الكرد  أن ينضم جميع الشيوعيني  بشرط 
الى البارتي، وأن يبقى البارتي كحزب وطني 
الشــيوعيون  يبقى  وأن  ثــوري،  دميقراطي 

العرب ضمن حزب شيوعي موحد.
من جهتنا أيدنا إنضمام جميع الشيوعيني 
الكرد الــى البارتي وأن تكــون هناك قيادة 
مشتركة مع احلزب الشيوعي املوحد.على 
كل حال جنحت جهودنا ووساطتنا في دفع 
الى  العراقيني  جماعة وحدة الشــيوعيني 
املصاحلة مع جماعة القاعدة وأصدرتا بيانا 
مشــتركا لإلنضمام الى احلزب الشيوعي.

وذكرتا في البيان أن احلزب الشيوعي يثمن 
دور ونضال وحدة الشيوعيني وسعيها في 
النضال من أجل نشــر املباديء املاركسية 
والرجعية.  اإلمبريالية  اللينينية ومعــاداة 
أما جماعة وحدة الشيوعيني فقد وجهت 
لنفســها إنتقــادا ذاتيــا حول ســعيها 
وقت  فــي  تنظيم مســتقل  لتشــكيل 
هناك حزب شــيوعي قائم.وإتفق الطرفان 
ســريعا وظل كل من األستاذ عزيز شريف 
وعبدالرحيم شريف في موقعهما القيادي 

باحلزب الشيوعي العراقي.
لقد ســاهم تطرف بعض قيادات جماعة 
القاعدة وخاصة "باســم" و حميد عثمان 
الــى دفع هــذه اجلماعة نحو اإلنشــقاق، 
فقد كانت هناك خالفــات فكرية عميقة 

بينهم، ولكــن بعد أن تزعم ســالم عادل 
احلزب خلفا حلميــد عثمان تغيرت األحوال، 
ألن سالم كان رجال هادئا ومرنا ومنفتحا في 
التعامل مع اآلخرين، حاول بهمة ونشــاط 
وبإخالص تام أن يوحد صفوف حزبه بتوحيد 
هذه األجنحة، لقد كان بحق رجال مناضال 
ومتفانيا من أجــل حزبه، رغم أنه لم يكن 
ذا ثقافة عالية، ولكنه كون نفسه بذكائه 
ونشــاطه املتزايد داخل احلزب وإســتطاع 
مبســاندة خالــد بكداش مــن توحيد راية 
الشــغيلة. وهكــذا جنح ســالم عادل في 
توحيد جميع األجنحــة داخل حزب واحد، 

وكانت عالقته معنا جيدة للغاية.
في عــام 1956 تقدمت مســيرة النضال 
القومــي العربي، خصوصا بعــد العدوان 
اإلسرائيلي  الفرنســي  البريطاني  الثالثي 
علــى مصــر وصمــود وبطولــة جمــال 
عبدالناصــر بوجه العــدوان. ففي أعقاب 
تبنت مصــر سياســة معاداة  العــدوان 
اإلمبريالية واألحالف العسكرية والرجعية 
ومنهــا حلف بغــداد، في ذلــك الوقت منا 
الشعور القومي العربي وإنتشر كاللهيب 
في معظــم الدول العربيــة. وفي املقابل 
تطور الشــعور القومي الكــردي أيضا في 
كردستان.وتغيرت سياسة احلزب الشيوعي 
العراقــي أيضا حيث أصبح يرفع شــعارا 
يدعو الى وحدة النضــال التحرري العربي 
وتأييد ومســاندة نضال الشعوب العربية 
على  العربية  الوحــدة  لتحقيــق  ودعوته 
أســاس الدميقراطية، وفي ذات الوقت كان 
يساند نضال الشــعب الكردي كما رسم 
سياستها "باســم “في حق تقرير املصير 
وصــوال الــى اإلنفصال وتأســيس الدولة 

القومية الكردية املستقلة.

فهد و املسألة الكردية
*مادمنــا فــي إطــار احلديث عــن احلزب 
الشيوعي العراقي و موقفه من املسألة 
الكرديــة، هــل لــك أن حتدثنا عــن رأي و 

موقف فهد من تلك املسألة؟
- إن حتديــد املوقف من مســألة حق تقرير 
املصير كان بالضد من السياســة القدمية 
للقائد الشــيوعي فهد..فكان بدوره يعتبر 
الكرد مجرد أٌقليــة حالهم حال اإليزيديني 
و اآلشــوريني و األرمن، ولهــذا لم يتطرق 
الى مســألة حق تقرير املصير. ولكنه غير 
موقفــه بعد ذلــك مبقالني نشــرهما في 
جريدة القاعــدة، تطرق خاللهمــا الى أن 
للشــعب الكردي احلق في تقرير املصير مبا 
فيه حق اإلنفصال في حال حترر العراق من 

اإلمبرياليــة، أو في أي وقت يراه الشــعب 
الكردي في مصلحته ممارسة ذلك احلق.

وفي مقاله الثاني طالب فهد بأن يتشكل 
حــزب تقدمي في كردســتان، وكان عنوان 
مقاله هو “الشــعب الكــردي بحاجة الى 
حزب عمل ال الى حــزب أمل “إنتقد خالله 
حزب هيــوا )األمل( وإعتبــره حزبا رجعيا، 
ودعا جميــع الكــرد التقدميني واخمللصني 
الى تأســيس حزب لنشــر الوعي القومي 
وتنظيم أنفسهم لقيادة الشعب وحركته 
التحرريــة.وكان من املمكــن لهذا الطرح 
أن يشــكل بداية طيبة لتأســيس عالقة 
البارتــي واحلزب الشــيوعي،  متينة بــني 
وخاصــة أن احلزب الشــيوعي قد جســد 
تلــك احلقيقة فــي جمهوريتــي مهاباد 
يدعمون  الســوفييات  وكان  وآذربايجــان، 
هــذا التوجه.فالسياســة التــي إتبعها 
القاعدة  إيران كسرت تلك  السوفييت في 
التــي تقول بأنــه يفتــرض أن يكون داخل 
واحد فقط يجمع  الواحدة، حــزب  الدولة 
بني جميــع القوميات واألقليــات. وأعتقد 
بأن فهد أدرك هذه احلقيقة حني سافر الى 
موسكو عبر إيران.وال أســتبعد بأن يكون 
الروس قد نصحوه بذلــك، ألنه في مقاله 
املعنون “الشعب الكردي بحاجة الى حزب 
عمل"تطرق الى ضرورة وجود حزب تقدمي 
ثوري كردي لتنظيم وقيادة الشعب وحتقيق 
أهدافه، ويقول "ســتجدون منا كل الدعم 

واملساندة".
لكن في عام 1956 وقــع حدث طارئ، وهو 
اجلدل الدائر حــول ما إذا ســيبقى الكرد 
أم  الشــيوعي،  احلزب  داخل  الشــيوعيون 
يفترض أن يتجمعوا داخل حزب كردستاني 
مستقل. بعض الكرد الشيوعيني القدامى 
منهم خسرو توفيق ونزاد احمد اغا وكاكة 
فالح ولطيف املشــهور بلطيف ســكاير، 
وآخرين ممن كانــوا بارتيني لكنهم إنضموا 
الى احلزب الشــيوعي مثــل صالح ديالن، 
هؤالء جميعا رأوا بضــرورة جتمعهم داخل 
حزب مستقل وقد أثروا على سكرتير احلزب 

في ذلك الوقت حميد عثمان.
قاد فرع إقليم كردستان للحزب الشيوعي 
آنــذاك ثالثة من قياديــني يحملون مباديء 
املبادئ  وأفكارا قومية، ويســعون لتطويع 
الشــيوعية مبا يتالءم مع واقع كردســتان، 
وهم الدكتور كمال فــؤاد وصالح احليدري 
وحميد عثمان و أثروا بشــكل أو بآخر في 
همزة عبداهلل، وفي عام 1957 بعد تأسيس 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني املوحد، 
وخاصة اجلناح اليســاري في احلزب والذين 

أسموا أنفسهم باجلناح التقدمي للحزبي 
الدميقراطــي الكردي العراقي أي مجموعة 
نزاد وخسرو املنشقة عن احلزب الشيوعي، 
وعمت تلك األفكار واملباديء اجلديدة وسط 
أعضاء فرع كردســتان للحزب الشيوعي، 
وهكذا حلوا أنفسهم في آب من عام 1957 

وإنضموا الى البارتي.

* وما كان دورك أنت فيما حصل؟
- لــم أكن في العراق بتلــك الفترة، فحني 
صدر هذا القرار كنت في مهرجان الطلبة 
والشــباب مبوســكو ولم أحــط خبرا مبا 
حصــل، وقد يكــون الدكتور كمــال فؤاد 
على علــم بتفاصيل ماحــدث. ولكن ما 
علمتــه فيما بعد هو أن الشــخص الذي 
قام بــدور فعال في املوضوع هو األســتاذ 
همزة عبــداهلل الذي كان عائــدا للتو الى 
البارتــي، وخاصة أن كال من نزاد وخســرو 
كانت عالقتهم به جيدة. ويبدو أن األستاذ 
ابراهيم أحمد الذي كان مقبوال كسكرتير 
للحزب من عمــوم األعضاء، قد نصحهم 
بذلك وهو الذي أشــرف على توحيد احلزب، 
وبذلــك لم يكــن لي أي دور في املســألة. 
وحني عدت في خضم تلك األحداث وجدت 
الشــيوعيني قد أصــدروا كراســا مليئا 
بشــتائم مقززة وإتهامــات وأكاذيب ضد 
منشــقي فرع كردســتان. وعنون الكراس 
القومية  التصفوية  املفاهيــم  بـ"رد على 
بالشــتائم  مليئــا  وكان  البورجوازيــة" 
واإلتهامات املوجهة الى فكرة ضرورة وجود 
حزب خاص بالكــرد، أو حتى فكرة إنضمام 
الشــيوعيني الــى البارتــي، وعــدوا ذلك 
والشوفينية  اإلســتعمار  يخدم  إنشقاقا 
كان  ولذلــك  العربيــة.  األمــة  ويعــادي 
مســتغربا أن تتحول العالقة امليتنة التي 
كانت لنا مع الشــيوعيني قبل سفري الى 
موسكو، الى احلضيض، وخاصة أن عالقتنا 
كانت ممتازة مع احلزب الشيوعي وكان سالم 
عادل يقضي معظم لياليه برفقتنا، ورغم 
أنني وهمــزة عبداهلل كنــا مختفيني في 
بغداد بتلــك الفترة لكن ذلك لم مينعنا أن 
نتزاور ونوطد عالقتنا معهم..لقد حاولنا أن 
نقوم بجهود الوســاطة، وكان سالم عادل 
في احلقيقة داعما كبيرا للمسار التقدمي 
للبارتي وعالقته ممتازة مع األستاذ ابراهيم 
أحمد، حتى انه هو من إقترح على جماعة 
أبراهيم  أنصار الســالم بتقليد األســتاذ 
أحمد جائزة حمامة الســالم تقديرا لدوره 
في حركة الســالم بالعــراق. كما أن عزيز 
كانا صديقني  وعبدالرحيم شريف  شريف 

قدميــني للبارتــي داخل احلزب الشــيوعي 
ولهمــا دور في سياســات احلــزب، لذلك 
إســتغربنا صدور ذلك الكراس بهذا القدر 
مــن العنف والتطرف. واألغرب من ذلك هو 
أن كاتب الكراس هو شخص يدعى شريف 
الشيخ الذي ظهرت الحقا خيانته وركوعه 
أمام العدو وتقدميــه إعترافات كاملة ضد 

رفاقه باحلزب الشيوعي ومترده عليهم.
علــى كل حــال وضعــت مواقــف احلزب 
الشيوعي في تلك الفترة عراقيل وعقبات 
كثيرة أمام تطور عالقة التعاون بني البارتي 
مع األحزاب العربية األخرى في ذلك الزمن، 
وخاصة أن احلزب الشيوعي كان مقربا من 
احلزب الوطني الدميقراطي وحزب اإلستقالل 
وحزب البعث العربي اإلشتراكي، باإلضافة 
الى أن موقف حزب البعث لم يكن واضحا 
جتاه البارتي ولم يكــن يعرف كيف يقيمه 
ويعترض على مشــاركته في جبهة اإلحتاد 
الوطني.وبســبب عدائه مع البارتي سلك 
احلــزب الشــيوعي نفس منهــج البعث، 
فعــارض إنضمــام البارتــي الــى اجلبهة 
وكان يســعى لعزله، ولهذا الســبب لم 
تكن اجلبهة عموما مســتعدة لقبول أية 
شعارات قومية يرفعها البارتي حول احلكم 
الذاتي أو حق تقريــر املصير.من جهته لم 
يكن البارتي شــغوفا جــدا لإلنضمام الى 
اجلبهة الوطنية، ولكنه دعا كامل اجلادرجي 
الى ضرورة تثبيت احلكم الذاتي وحق تقرير 
املصير فــي وثائــق اجلبهــة، وألن البارتي 
كان فــي عداء مع الشــيوعيني فلم يكن 
أواملوضوعية أي  الذاتية  الناحية  هناك من 
معنى إلنضمام البارتــي الى جبهة جتمع 
الشــيوعيني بحزب اإلســتقالل والوطني 

الدميقراطي والبعث العربي اإلشتراكي.

جبهة اإلحتاد الوطني العراقي
* كيف خطــرت فكرة تأســيس اجلبهة 

لهذه األحزاب، وما كانت أهميتها؟
- العــدوان الثالثــي علــى مصر شــكل 
األساس الذي إنطلقت منه فكرة تأسيس 
جبهة اإلحتاد الوطني العراقي. وأســتطيع 
القول بأنه كان أيضا سنة إنطالق ونضوج 
العراق. فإثر اإلعتداء  النضال الشعبي في 
اإلنكليزي الفرنسي اإلسرائيلي على مصر 
عم الغضب الشارع العراقي من أقصاه الى 
أقصاه، وكان للحكومــة العراقية موقف 
متخاذل من العــدوان. حتى ظهر الحقا أن 
نوري الســعيد كان له دور مخز في تأليب 
اإلنكليــز على عبدالناصر، ولذلك نشــأت 
الكفاح املسلح. وكنا في كردستان  فكرة 

قد تبنينا هذا الشــعار منــذ وقت طويل، 
لكن الشــيوعيني و بتأثير املؤمتر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفيتي يتبنون شعار 
اإلنتقال الســلمي و يتصــورون أن العراق 
ميكن أن ينتقل ســلميا نحو اإلشتراكية، 
وهذا إنعكس على تصرفاتهم ومواقفهم، 
ولكن ماحدث غير مــن تلك املواقف حتى 
أنهم جلــؤوا بدورهم الى بعض أســاليب 
الكفاح املسلح مثل تفجير القنابل وإطالق 
الرصاص. ويبدو أن كل هذا الشعور القومي 
املتأجج كان بســبب تأثيرات راديو "صوت 
العرب" الذي كان يصدح من القاهرة ويدعو 
اإلمبريالية  النضال ضــد  الــى  العراقيني 
وحلف بغداد ويؤلبهم ضد نوري الســعيد 
باألساس  والشيوعيون  العربية،  والرجعية 
شــكلوا جبهــة وطنية عراقيــة من دون 
الكرد عــام 1957، ولم يكن في برنامجهم 
الكردية، ماعدا  املســألة  الى  أية إشــارة 
تأكيدهــم على األخوة العربيــة الكردية، 
وهذا مبدأ جتســد في الدســتور العراقي 
املؤقت فيما بعد. وفي احلقيقة كانت هذه 
العبارة التي مت تثبيتها في الدستور قد ورد 
ذكــره في برنامج املؤمتــر الوطني العراقي 
الذي ضم كال من حزب اإلســتقالل واحلزب 
الوطنــي الدميقراطي واجلبهة الشــعبية 
وقدموها الى احلكومــة العراقية. لقد بدأ 
الغليان القومي يفور ســواء بني العرب أو 
الكرد. فالشــعب الكردي أيضا بدأ يطالب 
بحــق تقريراملصيــر، أوعلى األقل شــيء 
زائد عــن احلكم الذاتــي، أو حتقيق احلكم 
العراقية   الوطنية  اجلبهة  ولكن  الفدرالي، 
لم تلتفت كما يجب الى املسألة الكردية، 
وعليه فإن البارتي لم يكن متحمســا جدا 
لإلنضمام الى اجلبهة التي تألفت أساســا 
من أربعــة أحزاب ثم إنضــم إليها بعض 
األعضاء اآلخرين حتت إســم شباب أنصار 
الســالم.كانت املهمة األساسية للجبهة 
هي إصــدار البيانات وحــث اجلماهير على 
النضال، وفــي ذات الوقت كانت مجموعة 
الضباط األحرار تتحرك وتنشط داخل  من 
اجليش وتخطط للعمــل الثوري واإلنقالب 
على احلكــم امللكي وإنقاذ العراق من قيود 

اإلمبريالية.
أما برنامج اجلبهة فقد خال متاما من التطرق 
الى احلقوق الكردية، ويشــدد على املسألة 
البرملانية  واحلياة  والدســتور  الدميقراطية 
وحرية األحزاب، حتــى انه خال أيضا من أي 
حديث عن إســقاط النظــام، بل يكتفي 
بإسقاط احلكومة و إنتهاج سياسة احلياد 
اإليجابي و عودة العراق الى أحضان العرب 

و توحيد نضالهم القومي املشترك. وجدير 
بالذكر أن رئيس احلزب الوطني الدميقراطي 
األستاذ كامل اجلادرجي كان محبوسا في 
تلــك الفترة، ألنه كان أثنــاء العدوان على 
مصر وجه هناك برقية موقعة بإسم جلنة 
الشــعوب العربية للتنديد بالعدوان. وفي 
تلك الفترة نشر خبر في الصحف العربية 
مفاده أن العراق أثناء العدوان اإلســرائيلي 
علــى مصر قد صدر نفطه الى إنكلترا عن 
طريق خط بغداد – يافا، ألن النفط املصدر 
عبر سوريا قد توقف بسبب قيام الضباط 
األحرار بتفجير اخلط الناقل للحيلولة دون 
وصول النفــط العراقي الى الدول الغربية، 

وهذا أثر بشكل فاعل فى نتائج املعركة.

* كــم طــال العمــر باجلبهــة الوطنية 
العراقية؟

- إســتمرت اجلبهة حتى إنطــالق ثورة 14 
متــوز 1958 وتأســيس احلكومــة اجلديدة. 
وبعــد الثورة تألف وفد من احلزب برئاســة 
األســتاذ ابراهيم أحمد وكنت عضوا فيه 
من أجل التفــاوض مع اجلبهــة، وحققنا 
بعض النجاحات حيــث ان جميع األطراف 
أبدت موافقتها علــى إنضمامنا للجبهة 
وخصوصــا البعثيون الذيــن كانوا األكثر 
حماسا رغم أنهم واآلخرين يعلمون جيدا 
من نحن وماذا نريــد؟ وكان يقود البعثيني 
في تلك الفتــرة فؤاد الركابــي الذي عني 
بعد الثورة وزيرا لإلعمار، وإلتقيناه ووجدناه 
شــخصا رقيقا وآراؤه جتاه املسألة الكردية 
إيجابية جدا، حتى ذكر لنا أنه قد زوج أخته 
بشخص كردي وأن عالقته مع الكرد جيدة 
جدا ويحبهم، وقال"ما أريد حتقيقه للعرب 
أريــده أيضا للكــرد. ثم عقدنــا إجتماعا 
معهم في مبنــى جريدة اجلمهورية. وكان 
وفد البعثيني يتألف من فؤاد الركابي وعلي 
والدكتور سعدون حمادي  السعدي  صالح 
وعدد آخر من شباب البعث، وجنحنا أن نغير 
آراء معظمهــم، وجدير بالذكر أنه في أيام 
احلكم الثاني للبعثيني زج صدام حســني 
بالركابــي في الســجن ومبخطط خبيث 
إغتاله داخل السجن عن طريق أحد أعوانه.

* وهل كانت لــدى البعثيني أية توجهات 
حقيقية حلل املسألة الكردية؟

- كانت مواقفهم جيدة، حتى انهم أكدوا 
لنا تأييدهم لتثبيت حق احلكم الذاتي في 
الدستور العراقي الدائم، وفي حال إنضمام 
العربيــة املتحدة  الــى اجلمهورية  العراق 
فإنهم ســيعملون جلعل كردستان إقليما 
رابعا في تلك اجلمهورية. وفي احلقيقة فإن 
الشــيوعي وكذلك مواقف  احلزب  دعايات 
اليساريني داخل حزبنا وخاصة بعد عودة املال 
مصطفى البارزاني من اإلحتاد الســوفيتي 
أثر سلبا على عالقتنا مع القوميني العرب، 
وإال كان بإمكاننــا أن نقنع هؤالء القوميني 
بأحقيتنــا في التمتــع بحقوقنا القومية 
وبأننا شعب يستحق ذلك، وأن نعمل على 
الشــوفينية وموقفهم  تغييــر نظرتهم 

املعادي لنا وسعيهم للقضاء علينا.
وكانت اخلطــوة التي جنح فيها اإلســتاذ 
إبراهيــم أحمد في اإلنضمــام الى جبهة 
اإلحتــاد الوطني، هي خطــوة موفقة ولها 
تأثير في مواقف اجلبهة. فمن جهة أتاحت 
لنا فرصــة عقد عالقات جيــدة مع حزب 
البعث العربي اإلشتراكي في العراق وحزب 
اإلستقالل، وعن طريقهم استطعنا متتني 
العالقة مــع عبدالناصر، ولكــن ذلك أثار 
لكذبة  يروجون  وكانوا  الشيوعيني،  غضب 
أننــا في املكتب السياســي للحزب وحتت 
قيادة األستاذ ابراهيم أحمد وأنا قد عقدنا 
إتفاقــا مــع البعثيني وحزب اإلســتقالل 
وعبدالسالم عارف من أجل ضم العراق الى 
اجلمهوريــة العربية املتحدة مقابل أن ينال 
الكرد إستقاللهم أو تأسيس جمهوريتهم، 
أو على أألقل ليكونوا إقليما رابعا في تلك 
اجلمهورية.وأوصلوا هذا اخلبر الى مســامع 
عبدالكرمي قاسم الذي ثارت مخاوفه كثيرا، 
كما أبلغوا ذلك للمال مصطفى فيما بعد.

وفي احلقيقة فإن إعــادة املال مصطفى 
كانــت تتطلب أن نتقــرب من القوميني 
الوقــت كان  ذلــك  العــرب، ألنــه في 
للداخلية وطاهر  وزيرا  عارف  عبدالسالم 
يحيى عني مديرا عاما للشــرطة. وكان 
يحيى باألصل كرديا وله عالقة جيدة مع 
الضباط الكرد وخصوصا مع كرمي قرني، 
وتعرفنا عليه عن طريقــه، وحني ذهبنا 
اليه طلبنا منه تهيئة جواز ســفر للمال 
مصطفى لكي نسهل عليه العودة الى 
إلتقينا بعبدالكرمي قاسم  العراق. وكنا  
وطلبنا منــه ذلك، لكننا كنا نخشــى 
أن يعترض عبدالســالم علــى ذلك، لذا 
حتدثنــا مع طاهر يحيى الــذي ذهب الى 
عبدالســالم وأقنعــه باملوافقة وهكذا 

كان.

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 11
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نوري سعيد كامل اجلادرجي مصطفى بارزاني برفقة عزيز شريف

 إن تحديد الموقف من مسألة حق تقرير المصير كان بالضد من السياسة 
القديمة للقائد الشيوعي فهد..فكان بدوره يعتبر الكرد مجرد ٌأقلية 

حالهم حال اإليزيديين و اآلشوريين و األرمن، ولهذا لم يتطرق الى مسألة 
حق تقرير المصير. ولكنه غير موقفه بعد ذلك بمقالين نشرهما في 

جريدة القاعدة
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طوكيو ـ وكاالت:

الياباني  أنتلرز  نادي كاشــيما  أحرز 
لقــب دوري أبطــال آســيا في كرة 
القدم للمرة األولى في تاريخه، بعد 
تعادله في إياب الــدور النهائي مع 
صفر-صفر  اإليراني  بيرســيبوليس 
أزادي في  اول امــس، على ملعــب 
طهران، مستفيدا من تقدمه ذهابا 

بهدفني.
األندية  أجنــح  كاشــيما،  وخلــف 
اليابانيــة مــع ثمانيــة ألقاب في 
أوراوا ريد داميوندز  الدوري، مواطنــه 
حامــل لقــب نســخة 2017 على 

حساب الهالل السعودي.
من جهته، فشــل بيرســيبوليس، 
الكــؤوس  كأس  بلقــب  املتــوج 
والذي أصبح   1991 اآلســيوية عام 
أول فريق إيراني يبلــغ النهائي منذ 
ذوب آهن في 2010، في احراز باكورة 
لبالده  واألول  املســابقة  في  ألقابه 
منذ باس في 1993.. وتأهل كاشيما 
لتمثيل  لألندية  العالــم  إلى كأس 

القارة اآلسيوية.
ودانت األفضلية في الشــوط األول 
لبيرســيبوليس مــن دون أن يرتقي 
وفي  اجلماهير.  إلى طموح  املستوى 
الثاني، عجز العبو املضيف عن فك 
الذي  لكاشيما  الدفاعية  الشيفرة 
حقــق مبتغاه ونال اللقــب القاري 
األول. وكان أنتلــرز حقق عودة رائعة 
وتخطى سوون  النهائي،  نصف  في 
سامسونغ بلووينغز الكوري اجلنوبي 
6-5 مبجموع املباراتني، ليبلغ النهائي 
للمرة األولى في تاريخه. ففي مباراة 
الذهاب على أرضه، متكن كاشــيما 
من قلــب تخلفه صفــر2- الى فوز 
الوقت بــدل الضائع،  3-2 في  قاتل 
 3-1 تأخره  ايابا بقلــب  الكرة  وأعاد 

الى تعادل 3-3 في الدقائق األخيرة.
وأصبح حارس كاشيما كوون سون-

تاي (34 عاما) أول العب يحرز اللقب 
ثالث مرات بعدمــا حمله مرتني مع 
شــونبوك موتورز الكوري في 2006 

و2016.
من جانبها، كشــفت إدارة كاشيما 
أنتلرز، لوســائل اإلعالم اليابانية، أن 
زيكو،  البرازيلية الشهير  الكرة  جنم 

سيبقى مع الفريق للموسم املقبل، 
بعــد أن يتفق الطرفــان على متديد 

العقد في األيام املقبلة.
وكان فريق كاشــيما قد تعاقد مع 
زيكــو (65 عاما)، في متــوز املاضي، 
بحكم  التقنــي،  املديــر  ملنصــب 
خبرته العريضة في الكرة اليابانية 
بني  األول  للمنتخــب  مدربا  بعمله 
عامي 2002 و2006، وفريق كاشيما 
بشــكل خاص عبر اللعب معه في 

1991 قبل أن يدربه في 1999.
فــوز فريق كاشــيما بلقــب دوري 
أبطال آسيا 2018، أول أمس، شجع 
البرازيلــي زيكو علــى متديد العقد 
الذي سينتهي في شهر كانون أول 

املقبل.

وأوضحت إدارة الفريق عبر صحيفة 
«نيكان سبورتس» اليابانية، بالقول: 
الفريق  تغيــر  زيكو  حضــور  «منذ 
إلــى األفضل، نعتــزم جتديد العقد 

للموسم املقبل».
يذكر أن موســم فريق كاشيما لم 
ينته بعد، حيث تبقى له منافسات 
كأس اإلمبراطــور 2018، مبواجهــة 
فنتفوريــت كوفو، في 21 تشــرين 
الثاني احلالي، ضمــن دور الثمانية.. 
ثــم ســيخوض منافســات كأس 
العالم لألنديــة 2018 في اإلمارات، 

في كانون أول املقبل.
زأحرز نادي كاشــيما أنتلرز الياباني 
لقــب دوري أبطــال آســيا في كرة 
القدم للمرة األولى في تاريخه، بعد 

تعادله في إياب الــدور النهائي مع 
صفر-صفر  اإليراني  بيرســيبوليس 
أول أمــس علــى ملعــب أزادي في 
طهران، مستفيدا من تقدمه ذهابا 

بهدفني.
األندية  أجنــح  كاشــيما،  وخلــف 
اليابانيــة مــع ثمانيــة ألقاب في 
أوراوا ريد داميوندز  الدوري، مواطنــه 
حامــل لقــب نســخة 2017 على 

حساب الهالل السعودي.
وضرب فريق كاشيما أنتلرز الياباني 
ا مع منافســات كأس العالم  موعدً
لألندية 2018 في اإلمارات، بعد فوزه 
بلقب دوري أبطال آســيا، أول أمس، 
على حســاب فريق بيرســيبوليس 
اإليراني (2-0) في مجموع املباراتني.. 

وعاد كاشيما إلى البطولة العاملية 
للمرة الثانية، بعد أن شــارك فيها 
ألول مرة في نسخة 2016 كمنظم 
للبطولة، حيث سيواجه بطل دوري 
أبطال الكونكاكاف، فريق ديبورتيفو 
 15 يوم  املكســيكي،  جواداالخــارا 
كانــون األول املقبــل مبدينة العني 

اإلماراتية.
وستكون هذه هي املواجهة الثالثة 
بالنسبة لألندية اليابانية مع أبطال 
قارة الكونكاكاف، حيث كان اللقاء 
األول فــي نســخة 2008 بني بطل 
آســيا في ذلك الوقت فريق جامبا 
أوساكا الياباني وبطل الكونكاكاف 
بفوز  وانتهت  املكسيكي،  باتشوكا 
ياباني بهدف وحيد في مباراة حتديد 

املركز الثالث.
وبعد ثالث ســنوات، عادت املواجهة 
بني اليابان والكونكاكاف في نسخة 
ريسول  فريقي كاشــيوا  بني   2011
املكســيكي،  ومونتيري  اليابانــي 
لكاشــيوا  بفــوز صعب  وانتهــى 
اليابانــي في ربــع النهائي بركالت 

الترجيح.
منطقــة  ألبطــال  ســبق  وقــد 
الكونــكاكاف مواجهــة األنديــة 
اآلسيوية بشــكل عام في النسخ 
العاملية،  البطولــة  من  الســابقة 
حيث شهدت نسخة 2005 خسارة 
بطل آســيا احتاد جدة الســعودي 
أمام بطل الكونــكاكاف ديبورتيفو 
بنتيجة  الكوســتاريكي  سابريسا 

.3-2
وفي النسخة التالية 2006، استمر 
تفوق الكونكاكاف على آســيا عبر 
فريــق أميــركا املكســيكي الذي 
انتصر على جيونبوك موتورز الكوري 

اجلنوبي بهدف وحيد.
2009، تكررت  وبعد ثالثة أعوام، في 
فريقي  عبر  القارتــني  بني  املواجهة 
بوهــاجن ســتيلرز الكــوري اجلنوبي 
بفوز  وانتهت  املكســيكي،  وأتالنتا 

الفريق اآلسيوي بركالت الترجيح.
وفــي العــام التالــي 2010، لعب 
صاحب األرض فريق الوحدة اإلماراتي 
مع باتشــوكا املكسيكي، ليخسر 
وتتكرر  الترجيــح.  بــركالت  أمامه 
املواجهة بني آسيا وكونكاكاف في 
نسخة 2014 باملغرب، وانتهت أيضاً 
بخسارة آسيوية عبر فريق ويسترن 
سيدني األســترالي الذي خسر من 

كروز أزول املكسيكي بنتيجة 3-1.
وعــادت االنتصارات اآلســيوية في 
النســخة التاليــة 2015 عبر فريق 
جواجنــزو إيفرجرانــد الصيني الذي 
املكســيكي  أميركا  علــى  انتصر 
بنتيجــة 2-1.. وعاد فريــق أميركا 
التالية  النســخة  إلى  املكسيكي 
2016 لينتصــر علــى بطل آســيا 
اجلنوبي  الكــوري  موتورز  جيونبوك 

بنتيجة 1-2.
ً فــي العام املاضــي 2017  وأخيــرا
الكونكاكاف  انتصارات  اســتمرت 
مع باتشوكا الذي فاز على أصحاب 

األرض فريق اجلزيرة بنتيجة 1-4.

اللقب يبقي زيكو على رأس الهرم التدريبي

كاشيما يتوج بطًال آلسيا.. وتفوق ياباني
 على الكونكاكاف في مونديال األندية

جانب من التتويج

عمان ـ وكاالت:
أعلن اجلهاز الفني للمنتخب األردني، بقيادة 
البلجيكي فيتال بوركلمانز، قائمة ضمت 28 
العبًا استعدادًا ملواجهتي الهند والسعودية 
يومي 17 و20 تشــرين الثانــي اجلاري، ضمن 

التحضيرات لكأس آسيا 2019.
وضمت القائمة الالعبني: عامر شفيع، معتز 
ياسني، أحمد عبد الستار، عبداهللا الفاخوري، 
محمد الباشــا، يزن العرب، أحمد الصغير، 
ابراهيم الزواهرة، طــارق خطاب، براء مرعي، 
ســالم العجالني، فراس شــلباية، احسان 
حداد، ياســني البخيت، خليــل بني عطية، 
الســمارنة، محمود  أحمد ســمير، عبيدة 
مرضي، رجائي عايد، يوسف الرواشدة، صالح 
راتب، منذر أبو عمارة، أحمد عرسان، موسى 
التعمري، ســعيد مرجان، عــدي القرا، بهاء 

فيصل وجيمي سياج.
ا مســاء  ويدخل املنتخب معســكرًا مغلقً
أمـــس ، على أن يبــدأ تدريباته اليوم االثنني 
اســتعدادًا للقاء الهند السبت املقبل على 
اســتاد امللك عبداهللا الثانــي، ثم مواجهة 
20 اجلاري على نفـــس  الســعودية يـــوم 

امللعـب.

جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي القادسية، تعيني البلغاري إيفايلو 
بيتيف مدربا جديــدا للفريق املتعثر بالدوري 
اليوم  القــدم  الســعودي للمحترفني لكرة 

السبت.
وســيحل بيتيف، مــدرب منتخــب بلغاريا 
ألكســندر  للصربــي  بديــال  الســابق، 
ستانويفيتش الذي أقيل في وقت سابق هذا 

الشهر لسوء النتائج.
وقاد املــدرب املؤقــت عبد العزيز البيشــي 
القادســية لفوز مهم -2صفــر على األهلي 
أمس األول.. وقال القادســية عبر حســابه 
على «تويتــر» إنه عــني بيتيــف (43 عاما) 
وســيتم تقدميه في مؤمتر صحفــي.. ودرب 
ولودوجوريتس  الكرواتي  زغرب  دينامو  بيتيف 
وتوج بلقب  بــالده  البلغاري بجانب منتخب 
الــدوري البلغــاري مرتني فــي 2012 و2013 

وبكأس بلغاريا.
وحقــق القادســية فوزين فقط في تســع 
مباريات ولديه ســبع نقاط ليحتل املركز 14 

بني 16 فريقا.

 «األردن» يعلن قائمته 
لمواجهتي الهند والسعودية

البلغاري بيتيف 
يتولى تدريب القادسية
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العواصم ـ وكاالت:

دجوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  يقف 
الــذي ضمــن إنهــاء املوســم في 
صدارة التصنيــف العاملي عقبة بني 
السويســري روجيه فيــدرر واللقب 
املئة في مسيرته، مع انطالق بطولة 
املاسترز اخلتامية التي انطلقت امس 

في لندن.
نادال  رافايــل  اإلســباني  غياب  وفي 
املصاب، سيكون دجوكوفيتش وفيدرر 
الثالث عاملياً، أبرز العبني في البطولة 
التي جتمع أفضــل ثمانية العبني في 
املوســم، ويغيب عنها أيضاً بسبب 
اإلصابة األرجنتيني خــوان مارتن دل 
بوترو الرابــع، وحامل اللقب البلغاري 
غريغــور دمييتروف بعــد تراجعه في 
التصنيــف هذا العــام، حاله كحال 

وصيفه البلجيكي دافيد غوفان.
وحل بدالً من نادال ودل بوترو، الياباني 
واألميركي  التاسع  كي نيشــيكوري 

جون ايسنر العاشر.
ويدخل دجوكوفيتــش البطولة بعد 

أشهر مثالية استعاد خاللها مستواه 
إثــر عملية جراحيــة طفيفة خضع 
لها مطلع العــام ملعاجلة إصابة في 
املرفق. ورفع الصربي في 2018 رصيده 
في الغراند ســالم إلى 14 لقبًا، بعد 
تتويجني في وميبلدون اإلنكليزية (متوز/
األميركية  ميدوز  وفالشــينغ  يوليو) 
(أيلول)، ليســتعيد صدارة التصنيف 

للمرة األولى منذ عامني.
وعاد دجوكوفيتش لصدارة التصنيف 
بعد إعالن نادال في 31 تشــرين األول 
انســحابه من دورة باريس للماسترز 
(ألف نقطة) بسبب آالم في عضالت 
 ً البطن، وضمن إنهاء املوسم متصدرا
بعد قرار اإلســباني الغياب عن لندن 
واخلضــوع لعمليــة جراحيــة فــي 

الكاحل األمين.
أما فيدرر حامل الرقم القياســي في 
فقدم  لقبًــا)،   20) الكبــرى  األلقاب 
وأحرز  املوســم  هــذا  ـا  متفاوتـً أداء 
أربعة ألقاب بينها بطولة أســتراليا 
توالياً،  الثانــي  للموســم  املفتوحة 
لكنه فقــد لقبه في وميبلدون، وخرج 
من الــدور ثمــن النهائــي لبطولة 

فالشينغ ميدوز األميركية.
وبات اخملضرم السويســري (37 عاماً) 
على عتبة الرقم الرمزي للقب الـ100، 
بعدما توج في مسقطه بازل باللقب 
ألقاب  يبتعد بعشــرة  وبــات  الـ99، 
عن الرقم القياســي الــذي يحمله 

األميركي جيمي كونورز (109).
وتوج فيــدرر في البطولــة اخلتامية 
2011، بينما  ســت مرات آخرها عام 
تواليًا  مــرات  أربع  دجوكوفيتش  توج 
2012 و2015 وكان أولها  بني العامني 

في عام 2008.
 ً ا صعودا وحقق الصربي البالغ 31 عامً
وتقدم  املاضيــة،  األشــهر  الفتاً في 
من املركز 22 فــي التصنيف العاملي 
منتصف العام، إلى الصدارة. وهو قال 
إن عودته كانت غير متوقعة في هذه 

املدة القصيرة نسبيًا.
للموســم  اخلتامية  البطولة  وتقام 
بنظام مجموعتني تضم كل منهما 
أربعة العبني: «مجموعة غوغا كويرتن 
(الالعب البرازيلي السابق غوستافو)» 
التي تتألف من دجوكوفيتش واألملاني 
ا  ألكســندر زفيريف املصنف خامسً

عامليــاً، والكرواتي مارين ســيليتش 
العاشر،  إيســنر  واألميركي  السابع 
اليتــون  (األســترالي)  و»مجموعــة 
واجلنوب  فيــدرر  تضم  التي  هيويت» 
إفريقي كيفن أندرســون الســادس 
والنمســوي دومينيك تييــم الثامن 

ونيشيكوري التاسع.
وتقــام البطولة في قاعة «أو 2 أرينا» 
املغلقة، ويبدأ فيدرر مشاركته بلقاء 
دجوكوفيتش  ويخوض  نيشــيكوري، 
مباراتــه األولــى اليــوم االثنني ضد 

ايسنر.
وفي حــال تصدر كل من دجوكوفيتش 
وفيــدرر مجموعتــه وفــاز في نصف 
النهائــي، يلتقي النجمــان في نهائي 
مرتقب في 18 تشرين الثاني ، سيحمل 
بينهما،   48 الرقــم  في حال حصوله، 
ويكون األول في نهائي بطولة ماسترز 
منذ 2015 حينما أحــرز دجوكوفيتش 

لقبه األخير في لندن.
وبرغم الترقب لبلوغ عتبة اللقب املئة، 
ســعى فيدرر إلى التقليل من شــأن 
ً أن األهم هو لقب  هذه الرمزية، مؤكدا

البطولة بعد طول انتظار.  

دجوكوفيتش «عقبة» بين فيدرر واللقب الـ100
مع انطالق بطولة الماسترز الختامية

تقرير

دجوكوفيتش

روما ـ وكاالت:
واصل مــدرب املنتخــب اإليطالي 
روبرتو مانشــيني  القــدم  لكــرة 
"املشــاكس"  املهاجم  اســتبعاد 
كشــفه  خالل  بالوتيلــي  ماريــو 
الالئحــة املدعوة خلــوض مباراتني 
والتي  احلالــي،  الشــهر  منتصف 

ضمت ثالثة وجوه جديدة.
وتلتقــي إيطاليا التــي ال تزال في 
إعادة تشــكيل منتخب قوي  طور 
بعدما  الواجهــة  إلــى  يعيدهــا 
غابت عــن املونديــال األخير الذي 
اســتضافته روســيا، مع البرتغال 
في 17 تشــرين الثاني احلالي على 
ملعب سان ســيرو في ميالنو في 
األخيرة من  قبل  اخلامســة  اجلولة 
الثالثة في  منافســات اجملموعــة 
األوروبية،  األمم  األول لدوري  املستوى 
قبل أن تواجه الواليات املتحدة وديا 
في مدينة غنك البلجيكية في 20 

منه.
الثاني في  وحتتــل إيطاليا املركــز 

مجموعتهــا برصيــد 4 نقاط من 
3 مباريــات، بفــارق نقطتني خلف 
بالعالمــة  املتصــدرة  البرتغــال 

الكاملة في مباراتني.
ويبــدو أن بالوتيلــي الــذي أكــد 
مانشــيني أنه ال يــزال يعول عليه 
للمســاهمة فــي إعــادة هيبــة 
املنتخــب اإليطالــي، يدفــع ثمن 
معاناتــه للتألق هذا املوســم مع 
الفرنســي. فبعد  نيــس  فريقــه 
اســتدعائه ملباراتي أيلول/سبتمبر 
والبرتغال حيث  بولندا  املاضي ضد 
شارك في املباراة األولى فقط وقدم 
أداء مخيبا، استبعده مانشيني عن 
مواجهتي تشرين األول ضد أوكرانيا 

وديا وبولندا في املسابقة القارية.
وجوه  ثالثة  مانشــيتي  واستدعى 
جديــدة، فضــم العبــي وســط 
ساسوولو ســتيفانو سنسي (23 
عاما) وبريشــيا ساندرو تونالي (18 
األملاني  هوفنهامي  ومهاجــم  عاما) 

فيتشنزو غريفو (25 عاما).

وضمــت التشــكيلة أيضــا القائد 
مدافــع يوفنتوس اخملضــرم جورجيو 
كييلينــي الذي ميلــك فرصة خوض 
مباراته الدولية املئة في حال شــارك 
في إحدى املباراتني ضــد البرتغال أو 

الواليات املتحدة.
وهنا التشكيلة: للمرمى: جانلويجي 
دوناروما (ميالن) وسالفاتوري سيريغو 

(تورينو) وأليسيو كرانيو (كالياري).
وللدفاع: ليوناردو بونوتشي وجورجيو 
وماتيا  روغانــي  ودانييلي  كييلينــي 
وأليســيو  (يوفنتوس)  تشــيليو  دي 
رومانيولــي (ميــالن) وكريســتيانو 
باملييري  وإميرسون  (فيورنتينا)  بيراغي 
(تشلســي اإلنكليزي) وأليســاندرو 

فلورنتسي (روما).
وللوســط: نيكوال باريــال (كالياري) 
وجورجينيو  (انتر)  غاليارديني  وروبرتو 
بيليغريني  ولورنتســو  (تشلســي) 
(روما) وستيفانو سنسي (ساسوولو) 
وماركو  (بريشــيا)  تانالي  وســاندرو 
فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).

وجوه جديدة في تشكيلة إيطاليا
 واستمرار استبعاد بالوتيلي

ميونيخ ـ وكاالت:
الطاولة  دورمتوند  بوروسيا  قلب 
بايــرن ميونخ،  علــى ضيفــه 
ليحول تأخــره بهدفني إلى فوز 
بنتيجــة (3-2)، أول أمــس، في 
احتضنها ملعب  التــي  املباراة 
ســيجنال إيدونا بارك، في إطار 
منافسات اجلولة 11 من الدوري 

األملاني.
وعــزز دورمتونــد صدارته جلدول 
ترتيب البوندسليجا بعدما رفع 
ا  رصيده إلــى 27 نقطة، مبتعدً
بفارق 7 نقاط عن بايرن، صاحب 

املركز الثالث.
«ســكواكا»  شــبكة  وذكرت 
دورمتونــد  أن  لإلحصائيــات 
حقــق فــوزه األول علــى بايرن 
شهر  منذ  البوندســليجا،  في 
تشــرين الثانــي 2016.. ولــم 
يسجل أسود الفيستيفال أكثر 
من هدف في مباراة واحدة ضد 
بالبوندسليجا،  البافاري  الفريق 

منذ شهر نيسان 2014.
باكو  اإلســباني  املهاجم  وجنح 
ألكاســير في تســجيل هدف 
على األقــل، كلما شــارك مع 
دورمتوند على ملعب ســيجنال 
إيدونا بارك هذا املوســم، حيث 
خــاض 4 مباريــات، محــرزًا 6 
ألكاســير  هدف  وجاء  أهداف.. 
بعد مشاركته كبديل، ليسجل 
في  هدفًا   18 دورمتونــد  بــدالء 
املوســم،  هذا  البطوالت  كافة 
«أوبتا»  ذكرته شــبكة  ما  وهو 

لإلحصائيات.
على جانب آخر، أشــارت «أوبتا» 
ــا إلــى حصــد البايرن 8  أيضً
نقاط فقط فــي آخر 7 مباريات 

بالبوندسليجا.
البافاري  الفريق  يســتطع  ولم 
باللقب،  التتويج  تاريخه،  طوال 
حــال وصول الفــارق بينه وبني 
املتصــدر إلى 7 نقــاط، وهو ما 

حدث اليوم بعد فوز دورمتوند.

أرقام مميزة لدورتموند 
بعد قهر بايرن ميونخ



إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشــباب  وزيــر  اطلع 
الدكتور احمد رياض العبيدي، أول 
أمس، وبرفقــة محافظ كركوك 
ريكان ســعيد اجلبوري، على سير 
االعمــال فــي ملعــب كركوك 
الــف متفرج واالمور   24 االوملبي 
التي ميكن حلها من اجل االسراع 
احلالي  العــام  نهاية  اجنــازه  في 
ليشــكل اضافة مهمة لشباب 

ورياضيي محافظة كركوك.
وبني العبيــدي ان ملعب كركوك 
الوزارة النه  له اهمية كبيرة لدى 
تطوير  في  يشكل خطوة مهمة 
العمــل الرياضي فــي احملافظة، 
فضال عــن امكانية االســتفادة 
منه في مياديــن اخرى تصب في 
خدمة شباب كركوك، وان الوزارة 
عازمة على انهاء جميع املفاصل 
املنتشــرة في  باملالعب  املتعلقة 
بغــداد واحملافظات حتى يكون لنا 
في كل محافظة ملعب على اقل 
االحتاد  مواصفات  يطابــق  تقدير 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
إلتقــى وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور احمد العبيدي، أول أمس، 
رئيــس وأعضاء الهيئــة اإلدارية 
على  وإطلع  الرياضي  اربيل  لنادي 

منشآته الرياضية.
رئيس  رحب  الزيارة  مستهل  وفي 
نــادي اربيــل الدكتــور عبد اهللا 
والرياضة  الشــباب  بوزير  مجيد 
والوفــد املرافق له، ثــم بارك له 
تســنمه مهام عملــه، أعقبها 
بتقدمي شرح موجزٍ لدور النادي في 
تسخير منشــآته وكل امكاناته 
واملنتخبــات  األنديــة  خلدمــة 
الرسمية  مبارياتها  في  العراقية 
الدولية خالل املدة املاضية، داعياً 

إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بني 
اجملال  في  واإلقليم السيما  املركز 
الرياضي كونه اجملال الوحيد الذي 
لم يشــهد اختالفا في الرؤى بني 
الطرفني، ثم قدم تعريفاً باسماء 

أعضاء الهيئة األدارية.
مــن جانبه عبــر وزير الشــباب 
والرياضــة عن شــكره وتقديره 
حلفــاوة االســتقبال، مثنيا على 
الــدور الكبيــر لنــادي اربيل في 
تقدمي منشآته وتسخيرها خلدمة 
العراقية،  واملنتخبــات  األنديــة 
فضالً عن وجود كثير من رياضيي 

ميثلــون  اإلقليــم  محافظــات 
املنتخبــات الوطنية في رياضات 
عدة، وفي ختام الزيارة قدم رئيس 
نادي أربيل باقــة ورد و درع النادي 
لوزير الشــباب والرياضة متمنياً 

له كل التوفيق والنجاح.
وضم وفد وزارة الشباب والرياضة 
لشــؤون  الوزارة  وكيــل  من  كال 
الرياضــة عصام الديــوان ومدير 
عــام دائــرة العالقــات والتعاون 
املوســوي ومدير  الدولــي احمد 
احلكومي  واالتصال  االعالم  قسم 

الدكتور موفق عبد الوهاب.

من جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
رياض  احمد  الدكتــور  والرياضة 
العبيدي، االحــد، ان تنمية البنى 
اجملتمعية ال يتم بصورة صحيحة 
اال مــن خــالل تكامــل املهارات 
لــدى االطفال وتدخل  وتطويرها 
الــوزارات املعنيــة فــي صياغة 
اجملتمع لبناء الطفل بناءا منوذجيا 
تطور  علــى  ينعكس  صحيحــا 

اجملتمع.
جــاء ذلــك خــالل كلمتــه في 
الالصفية  االنشــطة  مهرجــان 
في املدارس ( تنميــة مهاراتهم) 

العامة  االمانــة  اقامتها  التــي 
جمللس الوزراء علــى حدائق متنزه 
الزوراء مبشــاركة وزارات الشباب 
والرياضة والتربية والثقافة فضال 
عن امانة بغــداد والبنك املركزي 
ونقابة  العراقية  املصارف  ورابطة 
الصحفيــني العراقيني وعدد من 
اجلهــات الســاندة واملنظمــات 
اجملتمعيــة وبحضور االمني العام 
مهدي  الدكتــور  الــوزراء  جمللس 
العالق والنائب االول جمللس النواب 
حســن كرمي وامينة بغداد ذكرى 
علوش ونقيــب الصحفيني مؤيد 

الالمي والكادر املتقدم في الوزارة 
وعدد من املسؤولني.

وقــال وزير الشــباب والرياضة ان 
املؤسسات  بني  العمل  تعاشــق 
لدى  املهــارات  بتنمية  املعنيــة 
عن  فضال  والشــباب  االطفــال 
دور االســرة العراقية ستكون له 
مخرجات مســتقبلية صحيحة 
بالطفولــة  االهتمــام  وعلينــا 
الصحيح،  بالشــكل  وصياغتها 
وتعــد االنشــطة الالصفية ذات 
اهميــة كبيرة لتنميــة املهارات 
ســتقضي  والتــي  وتطويرهــا 
على العنــف والتطرف، مبينا ان 
االنشــطة  ما حققــه مهرجان 
ثقافية  فعاليــات  من  الالصفية 
االشادة  يستحق  وفنية  ورياضية 

بشكل كبير.
العــام جمللــس  واشــار االمــني 
الــوزراء الدكتور مهــدي العالق 
ان املهرجــان ســيكون تقليــدا 
الــوزارات املعنية  ســنويا، داعيا 
الى االهتمام بالطفولة الســيما 
ذوي االحتياجــات اخلاصة وتنفيذ 
والثقافيــة  العربيــة  البرامــج 
التي تؤكد علــى تنمية املهارات 
لوزارتي  وتطويرها، مقدما شكره 
والتربيــة  والرياضــة  الشــباب 
وامانة بغــداد ونقابة الصحفيني 
ملشــاركتهم الفاعلــة في هذا 

املهرجان. 
وتخلــل املهرجان فقرات شــعر 
وعــرض لوحــات فنية وبــازارات 
للفــرق  واســتعراض  متنوعــة 
واناشــيد  واغانــي  الكشــفية 
وفعاليــات متنوعــة لالطفــال 
وزارة  وشــاركت  واملشــاركني.. 
دوائر  والرياضة من خالل  الشباب 
الطب الرياضي والثقافة والفنون 
والعمــل  العلميــة،  والرعايــة 

التطوعي في املهرجان.  

العبيدي يطلع على سير العمل في ملعب كركوك.. ويزور نادي أربيل
«الشباب والرياضة» تشارك بمهرجان االنشطة الالصفية لمجلس الوزراء

جولة الوزير في ملعب كركوك
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المنسق اإلعالمي
4ظهر أمــس، ضيفت قاعة املؤمتــرات في احتاد 
باملنســقني  الــدورة اخلاصة  املركــزي،  الكــرة 
اإلعالميــني للموســم الكــروي (٢٠١٨-٢٠١٩)، 
حاضر فيها احملاضر القاري الشــاب، كوفند عبد 
اخلالق، واملنسق اآلسيوي املعتمد، الزميل حسني 
اخلرســاني، واخلبيــر علي احلســناوي الذي قدم 
محاضرة باللغة اإلجنليزي، الدورة اشــترك فيها 
31 من الزمالء العاملني في شتى االختصاصات 

الصحفية من بغداد وبقية احملافظات العزيزة.
ولألمانة، فــان احملاضر، كوفنــد كان مثالياً، في 
طروحاته، التي أوصلها بسالسة إلى املشاركني، 
وشــهدت الدورة فتح باب التحاور واإلجابة عن 
استفسارات الزمالء، بشــفافية تامة، لتسهم 
الدورة التي تعد االولى مــن نوعها املتخصصة 
بعمل املنســق اإلعالمي في املباريــات اخلاصة 
بدوري كرة القدم للموســم احلالــي، في تعزيز 
اجلانب املعلوماتي واطــالع العاملني على آليات 
دور املنســق والتعاون مع مشرف املباراة او رجال 
حمايــة أمن املالعب ثم العودة إلــى احتاد الكرة 
والتنســيق املتواصــل مع الزمالء فــي املكتب 

اإلعالمي.
زمــالء املهنة كانوا على قدر عــال من التحضر، 
استفسروا عن احلاالت التي ترافق عمل املنسق، 
وهذا يؤكد ان اخلطوة األولى ستؤتي ثمارها، وفي 
هذا الصدد يجب تقدمي الشــكر واإلشادة مبكتب 
إعالم احتاد الكرة وجميع زمالءنا العاملني فيه ملا 
بذلوه من جهود وحرص على إجنــاح الدورة التي 
نأمل ان تعقبهــا دورات أخرى تعزز دور اإلعالم في 
املباريات ليــؤدي دوره كحلقــة وصل مهمة في 
تاشير السلبيات والعمل على جتاوزها مع تعضيد 
اإليجابيات لتحقيق النجاح وهو الهدف املنشود.

بغداد ـ فالح خابط*
توج فريق شــباب نادي الديوانية بلقب بطولة 
أندية العراق في لعبــة الكابادي في البطولة 
التي اقامها االحتاد العراقي املركزي للعبة على 
قاعــة املرحوم إعالن عبد احلســني في مدينة 

الديوانية. 
وقال حميد نعمــه احلمداني آمني ســر احتاد 
الكابــادي العراقي ان البطولة خصصت لفئة 
الشــباب حتت سن (20) ســنة وذلك لدميومة 
اللعبة فــي العراق ورفد املنتخبــات الوطنية 

بدماء شابة جديدة .
وأضــاف احلمدانــي ان جميع أعضــاء االحتاد 
العراقــي املركــزي للكابادي كانــوا حاضرين 
باإلضافة إلى اللجان العاملة في االحتاد ومنها 
جلنة املنتخبات التي ســجلت بعض أســماء 
الذيــن ظهروا مبســتويات متميــزة من أجل 
ضمهم للمنتخبــات الوطنية وتقدميهم إلى 

املدرب الهندي اجلديد .
وبني أن بطولــة أندية العراق لفئة الشــباب 
شارك فيها عدة أندية منها الديوانية والدغارة 
وســدة الهندية وداموك من واسط ومصافي 
اجلنوب من البصرة فيما تعذر مشــاركة عدد 

من الفرق في البطولة ألسباب مختلفة .
مشــيرا أن شــباب الديوانية يضــم عدد من 
والذيــن ســيكون لهم  اجليديــن  الالعبــني 
مســتقبل زاهر في اللعبة في قــادم األعوام.. 
الفتا ان نتائج البطولة أسفرت عن فوز شباب 
الديوانية باملركــز األول ومصافي اجلنوب ثانيا 

ونادي داموك ثالثا مناصفة مع نادي الدغارة .
يذكر أن لعبــة الكابادي في العراق قد حققت 
العديــد من األلقــاب على املســتوى القاري 
والدولي وتنتظرها مشــاركة  مهمة جدا في 
بطولة العالــم املزمع اقامتها فــي اإلمارات 
في شهر شــباط املقبل في اإلمارات العربية 

املتحدة.

* املنسق اإلعالمي للعبة

الديوانية 
بطًال للشباب بالكابادي

 المكتب اإلعالمــي لنادي القوة 
الجوية

 نفى مدرب القوة اجلوية العراقي لكرة 
االخبار  صحة  قاســم  القدم»باســم 
التــي حتدثت عن نية الــكادر التدريبي 
بأبعاد احملترفني الثالثة اجلدد عن صفوف 
 ً الفريــق خالل املرحلــة املقبلة، مؤكدا
بالوقت ذاته بأن هناك من يريد تضليل 
احلقائق والتأثير على مسيرة الفريق في 

قادم األيام.
 وقال املدرب باســم  قاســم : اليوجد 
احملترفني  نهائي بشــأن  قرار  االن  لغاية 
الثالثية « وهم كل من املالي دومينيك 
ميندي ومواطنه علــي تيام والكرواتي 
ماثيو بوسته»، وكل ماينشر في وسائل 

اإلعالم هو عارٍ عن الصحة، موضحاً بان 
جميع احملترفني لم يأخذوا  الوقت الكافٍ 
من املباريات الرسمية لكي يكون القرار 

الفني واضح بشان مصيرهم.
 وأوضح مدرب القوة اجلوية :استقطابنا 
للمحترفــني كانت بظروف غير مالئمة  
واضطراريــة مــن حيث ضيــق الوقت 
في اســتالمنا املهمة التدريبية للقوة 
اجلوية، وقرب مباراتنا مع احتاد العاصمة 
اجلزائري في إيــاب كأس العرب لألندية 
االبطال ومغادرة بعض الالعبني اســوار 
الفريق وهم كل من ســامال ســعيد 
وهمام طــارق وصالح ســدير وكذلك 
سبســتيان  الكرواتي  احملتــرف  إصابة 
لذا كنا مضطرين وفــق هذة الظروف 
ونتيجــة املشــاركات اخلارجية واحمللية 

للفريق .
 وأشار :الفريق وفق املشاركات واملباريات 

االحتاد  املستمرة في مســابقات كأس 
اآلســيوي والــدوري العراقــي، معرض 
لظروف خاصة بغياب أو صابة وحرمان 
عدد من العبيه، لذلك كانت التعاقد مع 
الالعبني احملترفني هي حاجة اضطرارية، 
للمحترفني  احلقيقي  التقييم  ان  علماً 
الثالثة ســيكون خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وبني مــدرب القوة اجلويــة : « أن مبلغ 
التعاقد لكل محترف هو بنفس قيمة 
الالعبيني احملليني املتواجدين، وهناك أقل 
بكثير من قيمة الالعب العراقي، وفريق 
بحجم القــوة اجلوية ميتلك خمســة 
وعشــرون العب فــي كشــوفاته من 
يلعبون  ثالثة العبني شــباب  ضمنهم 
مقابــل راتب شــهري ، عكــس الفرق 
االخرى والتي متتلك أكثر من ثالثني العباً 

في كشوفاتها.

وتابع فــي حديثــه:  كنــت أمتنى من 
جميع الذين يهمهم مستقبل الفريق  
ويسعون ملزيد من االجنازات  سواء كانوا 
العبــني أو إدارة أو جمهــور أن يتعاملوا 
مــع موضــوع احملترفــني  بحكمة في 
مســالة بقائهم أو مغادرتهم بدالً من 
كل هذه الضغوط على احملترفني. علماً 
ان الالعيــنب احملترفــني  لم يســتلموا 

حقوقهم املادية لغاية االن.
 وزاد : ال نريد ان يكون من تواجد احملترفني 
وفق تصورات االخرين عامالً سلبياً على 
الفريقــن، ونحــنً ككادر تدريبي لدينا 
نظرتنــا وقناعتنــا اخلاصــة باحملترفني 
وأبلغنا  قرارنا لإلدارة  بهذا املوضوع اما 
ان يســتمروا معنا لألنتقاالت الشتوية 
وأمــا  يتــم إنهــاء التعاقــد معهم 
استجابة ملطالبة االدارة بانهاء التعاقد 

ً للضائقة املالية. معهم نظرا

يفند الشائعات ويوضح مصير محترفي القوة الجوية

باسم قاسم: تعاقدنا كان اضطراريًا وتقييمهم سيكون في الشتوية 

تقرير

باسم قاسم

إعالم اللجنة البارالمبية
تنطلــق صبــاح اليــوم االثنني 
السلة على  العراق بكرة  بطولة 
الكراســي املتحركــة  , وذلــك 
على قاعة اللجنة الباراملبية في 
الشــباب  لوزارة  الرياضي  اجملمع 
والرياضة في شــارع فلســطني 
في  ويشــارك  بغداد  بالعاصمة 

البطولــة التــي تســتمر على 
مدى اربعة ايــام عدد من االندية 
التخصصية فــي العراق اضافة 
الى منتخبــات اللجان الفرعية  
العراقية في  الباراملبيــة  للجنة 

احملافظات.
بالبوتشيا  العراق  بطولة  وكانت 
قد اختتمت يوم امس االول على 

للجنة  التدريبــي  املركــز  قاعة 
العراقية  الوطنيــة  الباراملبيــة 
حيث توج نادي وسام اجملد بلقب 
بابل  جلنــة  وجــاءت  البطولــة 
وصيفا له فيمــا حلت جلنة ذي 
قار في املركز الثالث، ويأتي لقب 
نادي وسام اجملد  هو الثالث على 

التوالي بفعالية البوتشيا.

 إعالم اتحاد الكرة
شــهدت القاعة التخصصية 
للمواهــب الكروية في ملعب 
أول  يــوم  الدولــي  الشــعب 
أمس افتتاح الــدورة التدريبية 
التــي    B لفئــة  اآلســيوية 
الفنيــة  اللجنــة  نظمتهــا 
والتطوير بحضــور عضو احتاد 
الزاملي وأعضاء  الكرة غالــب 
فيها  وحاضر  الفنيــة  اللجنة 
حميد،  رحيم  اآلسيوي،  احملاضر 

ويساعده احملاضر وسام جنيب .
الكرة غالب  وقال عضو احتــاد 
الزاملــي ان تواجده في افتتاح 
الــدورة التدريبيــة فئة B من 
الشــباب  املدربني  دعــم  اجل 
الذين يشاركون في هذا الدورة 
الكرة  احتاد  ان  علــى  والتأكيد 
يولي اهتمامــا كبيرا باملدربني 
منهم  يتوقع  الذين  الشــباب 

الفترة  ان يكونوا خير عوناً في 
 . العراقيــة  للكــرة  املقبلــة 
ان هناك اسماء شابة  مضيفا 
معروفة وميكن لها النجاح في 
حال توفر األرضية الصاحلة لها 

.
وأشــار  الزاملي الى ان ما مييز 
الــدورة احلالية هــو اعتمادها 
على محاضرين عراقيني مميزين 
بعــد ان كان االعتمــاد علــى 
محاضريــن من خــارج العراق 
وهذا ما يسعدنا بشكل كبير .
وأوضح ان احتاد الكرة سيعمل 
بالتنســيق مع اللجنة الفنية 
احلاصلني  املدربني  متابعة  على 
التدريبية  الشــهادات  علــى 
الثالثــة العاملني فــي األندية 
، فضال عن توفيــر فرص عمل 
فــي  اجملتهديــن  للمدربــني 
املنتخبــات الوطنيــة والدوري 

املمتاز والدرجات األدنى .
ومن جهة قال احملاضر االسيوي 
رحيــم حميد ان هــذه الدورة 
شــهدت مشــاركة 24 مدربا 
خالل  احلضور  على  سيواظبون 
الى  بها  يومــا ســنتطرق   21
احــدث األســاليب التدريبية ، 
فضال عن جتربته في العمل مع 
ان  وزاد    . الوطنيــة  املنتخبات 
والتطوير  الفنية  اللجنة  عمل 
برئاسة االســتاذ مالح مهدي 
تعمــل دؤب ومتواصــل فــي 
تنظيم الدورات التدريبية التي 
لدى  تعد نقطة حتــول مهمة 
املدربني الكبار والشباب ، حيث 
اغلب  مدربي  تواجد  شــهدنا 
على  يواظبون  املمتــاز  الدوري 
املشاركة في الدورات التدريبية 
ملا لهــا من أهميــة في عالم 

التدريب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  العراقــي  االحتــاد  عقد 
بعد  األول  اجتماعــه  للمبــارزة 
وتشــكيل  االنتخابــات  اجــراء 
مجلــس ادارة االحتاد للســنوات 
املقبلة حيث اسفر االجتماع عن 
القرارات التالية: االســتمرار في 
لعام  االحتاد  منهاج  اســتكمال 
.. وحل جميــع املنتخبات   2018
الوطنيــة باســتثناء املنتخبات 
التي تســتعد للمشــاركة في 

ســتقام  التي  العالم  بطولــة 
في ايــران والبطولة العربية في 

تونس.
العاملة  اللجــان  جميــع  وحل 
وتأســيس جلان جديدة وتسمية 
روؤســاء للجان.. وإعــادة تعيني 
علــى  وتوزيعهــم  املدربــني 
املنتخبــات الوطنية وتكليفهم 
مبهام جديدة، واستمرار مساعي 
رئاســة  االحتــاد للحصول على 
للمبــارزة..  آســيا  غربي  احتــاد 

والنشاط  العمرية  الفئات  و دعم 
النسوي واحلكام املدربني.

التدريبيــة  الــدورات  وإقامــة 
واإلداريــة و التحكيمية وتطوير 
الكوادر اإلداريــة والفنية، وتوفير 
التجهيــزات ودعــم االحتــادات 
بنشاطاتها،  لالستمرار  الفرعية 
للمنتخــب  جتهيــزات  وتوفيــر 
الوطني على اعلى املســتويات، 
كمــا قرر االحتــاد تزويــد جميع 

االحتادات الفرعية مبلعب وجهاز.

بغداد ـ كريمة الركابي*
احرزت اعداديــة ام القرى لقب 
بطولة خماســي قــدم للبنات 
والتي نظمتها مديرية شــباب 
الصدر/الشعبة  مدينة  ورياضة 
املرأة  رياضــة  الرياضية/وحــدة 
لشهر  الرياضي  النشاط  ضمن 

تشرين االول لعام.
2018 حيث اجريت املنافســات 
علــى القاعة املغلقــة ملنتدى 

شــباب القدس وقـــد كـــان 
نصيب  مــن  الثانــي  املركـــز 
الفيحاء  وحلت  الهدى  اعدادية 
رابعـا  واالماني  الثالــث  باملركز 
واملداليات  الكـــؤوس  توزيـع  مت 
وشــهادات تقديرية على الفرق 
املشــاركة بحضور مدير شباب 
حســام  الصدر  مدينة  ورياضة 
شــعبة  ومســؤول  اجلزائــري 
املتابعــة مصطفى مزيد ومدير 

منتدى جميلة اســعد عبداهللا 
النسوي اخالص  املنتدى  ومديرة 
الشــعبة  ومســؤول  حســن 
الرياضية علي عيسى ومسؤولة 
الشعبة النسوية يسرى جميل 
ومســؤولة وحــدة رياضة املراة 
ســهام كاطع والكابــنت جواد 

هليل.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ إعالم االولمبية
االداريــة لالحتاد  الهيئة  انتخبــت 
العراقي املركــزي للجودو الدكتور 
عدي طارق رئيســا جديــدا الحتاد 
اللعبــة بدال عن الرئيس الســابق 
وفاز  املوســوي،  الســيد ســمير 
مبنصب نائب الرئيس الســيد ربيع 
لفتة وذهب منصب امني السر الى 
السيد فراس حمزة، وحصل السيد 
عباس عيسى على منصب االمني 

املالي، فيمــا فاز مبنصب العضوية 
في الهيئــة االداريــة اجلديدة كال 
من الســادة طه كمر وفهد رسول 
وذلك  ياســني،  وطه  نظــار  وعلي 
التي جرت مســاء  االنتخابات  في 
الشــيراتون  فندق  فــي  أمس  أول 
 32 وبحضور  بغــداد  بالعاصمــة 
عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد 

اللعبة والبالغ عددها 51 شخصا.
وحصل كل من الدكتور عدي طارق 

32 صوتا  والســيد طه كمر على 
لكل منهما والســادة فهد رسول 
وفراس حمــزة وطه  لفتــة  وربيع 
ياســني على 31 صوتا لكل منهم 
وعلي نظــار على 30 صوتا وعباس 
29 صوتا، وشهدت  على  عيســى 
االنتخابات انســحاب رئيس االحتاد 
الســابق السيد ســمير املوسوي 
مبعيــة عدد مــن اعضــاء الهيئة 

العامة الحتاد اللعبة.

اللجنة الفنية والتطوير تفتتح الدورة اليوم.. بدء بطولة العراق بسلة الكراسي
التدريبية اآلسيوية B في بغداد

مقررات جديدة التحاد المبارزة 

ام القرى تحرز لقب «خماسي بنات» 
مديرية الصدر

الدكتور عدي طارق رئيسا
 التحاد الجودو المركزي
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في حــوار لها مــع مجلة 
اعترفت  ريبورتــر  هوليوود 
النجمة داكوتا جونســون 
أي  على  نادمــة  غير  بأنها 
من مشــاهدها احلميمية 
املبالــغ بها فــي فيلمها 
 fifty shades املثير للجدل
of gray.  وأضافــت أنهــا 
لــو اتيحت لهــا الفرصة 
هذه  كل  بتكرار  ســتقوم 
املشاهد من جديد من دون 
تردد، مشــيرة ألنها كانت 
وتؤمن  تقوم بشــيء حتبه 
النجمة  اعترفت  كما  به.  

الشــابة داكوتا جونسون 
أن أحد أدوارها السينمائية 
للذهاب  دفعتها  اجلديــدة 
لتتخلص  نفسي  لطبيب 
ممــا أصيبت به مــن تأثير 

سلبي في أثناء التصوير.

أن  نورهان،  الفنانة  دت  أكّ
مشــهد موت بسمة في 
الروحي"،  مسلسل "األب 
التي  القوية  املشاهد  من 
قدمتهــا فــي حياتهــا، 
موضحــة أن تامر حمزة، 
مخرج العمل كان يحضر 
لهذا املشــهد منذ بداية 
التصويــر، خاصــة أن به 
االنفعاالت  من  مجموعة 
الفنــان  مــن  القويــة 
أبكى  الذي  رياض،  محمد 
إنها  وقالت  املشــاهدين. 
الدور،  تأثرت بهذا  بالفعل 
حتب  ســيدة  أنها  خاصة 
زوجها كثيرًا، وبرغم حبها 
له إال أنه لم يكن موجودًا 

فــي وداعهــا، وهــذا ما 
أظهره ريــاض في تصوير 
املشهد، موضحة أن مثل 
هذه األعمال، تظل قريبة 
كبير،  بشكل  قلبها  إلى 
وتعلق في ذاكرة املشاهد، 
ســعيدة  أنها  مشــيرة 
الروحي"،  "األب  بنجــاح 
وسعيدة باملشاركة فيه.

الشاب  الفنان  كشــف 
عمرو ســعد عن سبب 
جنــازة  فــي  تواجــده 
الراحل حمــدي قنديل ، 
حيث أكد أنــه يحترمه 
كإعالمــي قديــر حقق 
في  اإلجنازات  من  الكثير 

مجال اإلعالم املرئي.
أنه  سعد  عمرو  وأوضح 
ا على  بالفعل كان حريصً
الفنانة  بجانب  الوقوف 
جنــالء فتحي فــي هذا 
تعتبرني  "هــي  املوقف، 
كإبــن لهــا"، مشــيرًا 
إلــى أنه مــن طلب من 
تصويرها  عدم  املصورين 

إحترام  تريد  كانت  ألنها 
أحزانهــا علــى فقدان 

زوجها وشريك عمرها.
وعن آخر أعماله قال إنه 
مسلسل  عرض  ينتظر 
"بركة" مع الفنانة هالة 

صدقي وكمال أبو ريه.

داكوتا جونسون

عمرو سعد

نورهان

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
 في خطوة لنشــر وتعميق الوعي 
افتتح  واجلمالي،  والفكــري  الفني 
(عناوين)  وملتقى  بغداد معهد  في 
افتتاحه  احتفاليــة  شــهد  الذي 
وسط حضور فني وثقافي واعالمي.
معرضــا  االحتفاليــة  تضمنــت 
تشــكيليا جملموعة من الشــباب، 
وحتــدث الينا الفنان بــارع العزاوي 
مؤســس ومديــر املعهــد قائــال: 
بداخلي شعور باننا لم نقدم شيئا 
ملدينتنــا احلبيبــة بغداد، وشــغل 
تفكيري منذ ســنني ان أقدم شيئا 
لها، وفي جلســة لبعض االصدقاء 
الذين هاجر بعضهم وفضل مغادرة 
العراق. قررت ان أجســد متســكي 
ببغداد ورفض الهجرة مببادرة ثقافية 
فنية بافتتاح هذا املعهد او امللتقى، 
عروضا  تلقيت  اخلبر  انتشــر  وحني 
للدعم واملســاعدة من مؤسسات 
وسياســيني، لكني قــررت املبادرة 
بجهــودي الشــخصية معتمــدا 
ان املشــروع ليــس ربحيــا، هناك 
مردود مــادي قليل من الكافتيريا او 
الغاليري، ســيكون من اجل دميومة 

املكان.
وأضــاف: املنتــدى يضــم مكتبة 
متنوعة مع غاليري لعرض االعمال 
الفنية، ومعهدا للتدريب والتطوير 
اقامة  هدفــه  واإلعالمي،  الفنــي 
دورات لتدريب الشباب، ليستثمرها 
املنتدى  العمليــة،  حلياتــه  طريقا 
والشــباب،  للــرواد  ملتقى  يعــد 
وامسيات  مناســبات  وسنحتضن 
في  سنستعني  موسيقية،  غنائية 
االختصاصات  بــذوي  هــذا  عملنا 
الفنية السادة الفنانني هادي النجار 
العراقيني،  املصورين  جمعية  رئيس 
والتشــكيلي ثامــر الســامرائي، 

واملوسيقي زيدون حسني.
ضم املعرض التشكيلي (23) عمال 
فنيــا لثمانية فنانني شــباب هم: 
درويش،  وســتار  الصغير،  اســعد 
وصبــاح حمــد، ومحمد مســير، 
القاســم،  ووضاح مهدي، ومحمد 
الزيدي.  وحتسني  العبادي،  ويســرى 
اســتوحت  املعروضــة  اللوحــات 
موضوعاتها مــن رحم الواقع الذي 
في  اختلفــت  لكنهــا  نعيشــه، 

االسلوب والطرح.
 الفنــان اســعد الصغيــر احــد 
عمله  افتــرش  والذي  املشــاركني 
قــال: فكرة عملي  املعرض  ارضية 
التي  االثريــة  اجلداريــات  حتاكــي 
تكتشــف فــي اثنــاء التنقيبات 
برأيــي، موضــوع تهدمي  اآلثاريــة. 
اآلثار في العــراق يثير الضحك، الن 
هــذه األرض، ارض احلضارات تنجب 
الذين ميكنهم  املبدعني  الكثير من 
اجلمال  باجلمال،  آثار مفعمة  ابتكار 

مستمر في هذه األرض.
انــا بطبعي ال  وتابــع:   

معرض  بإقامة  أؤمن 
منفرد،  شــخصي 

بل انا مع املعارض 
اجلمـــاعـــية، 

وجـه  وعندمـا 
يــقي  صـــد
ميـلــــي  ز و

الفنــان بــارع العــزاوي الدعــوة 
للمشــاركة في هذا املعرض، كنت 
ســعيدا ألنني ســاجد مســاحة 
اعــرض فيها عملي. مــا مييز الفن 
التشــكيلي فــي العــراق انه فن 
العراقي  والتشــكيلي  ديناميكي، 
يفتقــد  لكنــه  ومنتــج  مبــدع 

للممكنات.
 زميلــه الفنــان محمد القاســم 
في  اعمال  بخمســة  شــارك  الذي 
هــذا املعرض قال: شــاركت بأعمال 

متالصقة  بشــرية  اجساد  تعبيرية. 
تــذوب مع بعضهــا البعــض. كل 
جســد هــو انســان، كل حركــة 
جســدية، مأخوذة من جســد آخر، 
احلركة  بحركتها،  االجســاد  تواصل 
تشــابه الكلمــة. احيانا االنســان 
يتواصــل بحركة جســدية معينة 
تختزل صفحات وجمال كاملة، بهذا 

التداخل، اجسادنا ليست ملكنا.
وأضــاف: فــي البيئــة االجتماعية 
حركات االنسان اجلسدية متشابهة، 
من خالل حركات متعــددة، فيمكن 
ان نركن اللغة ونتواصل باجلســد، 
أعظــم لغة، اجلســد ال يكذب، 
نحن الذيــن نكذب الن الكلمة 
للتأويل  تخضــع  املنطوقــة 
والتخريــب،  والتفســير 
مع  نتواصل  ان  باســتطاعتنا 
اجلسد  بلغة  االخرى  الشعوب 

ألنها لغة عاملية ".

"عناوين" ..منتدى جديد للفن 
والفكر وجمع الّرواد بالشباب

جانب من املعرض

التعليم يحتضر

أحالم يوسف

ينشــغل الكثيــر منــا مبوضــوع التعليم فــي العراق، 
والتغييرات الســلبية التي طرأت عليــه بأكثر من زاوية 
ومفصل. وكي نخوض بتفاصيل األســباب التي أدت الى 
النتائج احلالية واملستقبلية ســنحتاج الى مجلدات. اذ 
بدأت املؤسســة التعليمية باالنحدار مع اول درس خاص 
جلــأ اليه الطالب العراقي، وذلك كان في نهاية ثمانينيات 
القرن املاضي، أي ان التدمير لم يبدأ مع جملة اإلفســاد 
الــذي طال العراق بكل زاوية منه، وكل مؤسســاته بعد 
عــام 2003. لكن هذا العام "2003" هــو الوقت الذي بدأ 
به االنحدار في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية، 
وبسرعة موجعة نحو واد سحيق من التخلف والظلمة، 
واحلســرة حتى على ماض اسود عشــناه ومتنينا اخلالص 

منه.
الطالب اليوم مير بأســوأ حاالته، فهــو تائه وحائر ال يدري 
ما هو األنســب مــن اخلطوات، كــي يســير معها الى 
مســتقبل آمن، فمن يتعب ويجتهد ويعاني من االجهاد 
بســبب التركيز على حلــم يراوده ويســعى لتحقيقه، 
يصف مبصاف طالب اخر لم يتكبد عناء اخلوف حتى، من 
االختبار والنتائج، الن األخير لديه من يسنده، او قد يعتمد 
على قــرار غير مدروس من مســؤول مثل كل عام مينحه 
فرصة أخرى، فكأنهم بذا يتوســلون اليه ان يحافظ على 

مستقبله.
وجاء موضــوع االمتحان للدور الثالــث ليكون أحد اهم 
أسباب االســتخفاف باالمتحانات من اغلب الطالب، هذا 
القرار الذي نال حظه من سخط العديد من الناس سواء 
من الطلبــة اجملتهدين او اهاليهم، لكــن باملقابل هناك 
طالب وعائالتهم هلّلو وطبلوا للقرار، بســبب انه يخدم 
مصلحة شــخصية. فيبدو ان ال أحــد يفكر باملصلحة 
العامة، او مستقبل هذا الطالب الذي استخف بدروسه 
لثالث مــرات متتالية مــن االمتحانــات، وأحيانا للمواد 

نفسها.
تلك االنانية التي تُنســي الفرد صــواب التفكير وتذهب 
بعقله، هي ما يجعــل الكثير من األهل يفرحون بأي قرار 
يســاعد أوالدهم على تخطي مرحلة دراســية معينة، 
ليعطوهم فرصة تلو األخرى، إلنقاذ أنفســهم، وكأنهم 
مينحــون وقتا ضائعا لتســجيل هدف الفــوز، من العب 
كســول ومهمل. يستحق بعض الطالب نتيجة الرسوب 
ليعيــدوا املرحلة الدراســية ويعيشــوا معنى التخلف 
عن اقرانهم، عســى ان يشــعل هذا الوضع بقلوبهم نار 
احلماســة لالجتهاد أكثر ولالهتمام أكثر مبا يتلقونه من 

علم.
التعليم جســر يربط بني حاضر الطالب ومستقبله، فإن 
لم ينبَ على أسس سليمة سيتصدع وينهار، وأحد أسس 
البناء الصح، القرارات والقوانني التي من شــأنها احلفاظ 
على متانته، وبالضرورة احلفاظ على الطالب من كبوة قد 

توقعه، ولن يستطيع النهوض منها مرة أخرى.
التعليم في العراق يحتاج الى وقفات وبحوث ودراســات 
وإدارة حقيقية، تسعى للنهوض به، فكلنا نعلم ان خراب 
أي بلــد يبدأ بخراب املؤسســة التعليمية، واملؤسســة 
التعليميــة في العراق لم يتبق لها ســوى خطوة واحدة 

لتنزلق الى أسفل منحدر وتتحول الى كومة اطالل. 
التعليــم يحتاج الى منهاج يحترم عقل الطالب ويحترم 
مواطنته وانســانيته قبل عقله، والى مالكات تدريسية 
تفقه معنى تعهدها جتاه الوطن، والى قوانني جادة، بعيدة 
عن احملســوبية التي أتت في عدد مــن اجلامعات بعمداء 
ليسوا اهال لهذا املنصب الكبير لكن..! الفساد لن تكون 
نتائجه اال مثل تلك الفوضى والعبثية والعشوائية بتلك 

املؤسسة املهمة واخلطيرة.
 املؤسسة التعليمية اليوم حتتاج الى طائر فينيق ينهض 
بها مــن كومة اخلراب ليعلن انتصاره عليه، وليصنع منه 

عبرة ملستقبل أفضل.

والتشــكيلي ثامــر الســامرائي، 
واملوسيقي زيدون حسني.

ضم املعرض التشكيلي (23) عمال 
فنيــا لثمانية فنانني شــباب هم: 
درويش،  وســتار  الصغير،  اســعد 
وصبــاح حمــد، ومحمد مســير، 
القاســم،  ووضاح مهدي، ومحمد 
الزيدي.  وحتسني  العبادي،  ويســرى 
اســتوحت  املعروضــة  اللوحــات 
موضوعاتها مــن رحم الواقع الذي 
في  اختلفــت  لكنهــا  نعيشــه، 

الذين ميكنهم  املبدعني  الكثير من 
اجلمال  باجلمال،  آثار مفعمة  ابتكار 

مستمر في هذه األرض.
انــا بطبعي ال  وتابــع:   

معرض  بإقامة  أؤمن 
انــا بطبعي ال  وتابــع:   

معرض  بإقامة  أؤمن 
انــا بطبعي ال  وتابــع:   

منفرد،  شــخصي 
بل انا مع املعارض 
اجلمـــاعـــية، 

وجـه  وعندمـا 
يــقي  صـــد
ميـلــــي  ز و

في  اعمال  بخمســة  شــارك  الذي 
هــذا املعرض قال: شــاركت بأعمال 
في  اعمال  بخمســة  شــارك  الذي 
هــذا املعرض قال: شــاركت بأعمال 
في  اعمال  بخمســة  شــارك  وأضــاف: فــي البيئــة االجتماعية الذي 

حركات االنسان اجلسدية متشابهة، 
من خالل حركات متعــددة، فيمكن 
ان نركن اللغة ونتواصل باجلســد، 
أعظــم لغة، اجلســد ال يكذب، 
نحن الذيــن نكذب الن الكلمة 
للتأويل  تخضــع  املنطوقــة 
والتخريــب،  والتفســير 
مع  نتواصل  ان  باســتطاعتنا 
اجلسد  بلغة  االخرى  الشعوب 

ألنها لغة عاملية ".

الصباح الجديد - وكاالت:
أنّ  الفنانة غــادة عبدالرازق  دت  أكّ
مشــاركتها في احتفاالت دولة 
اخلضراء  باملســيرة  املغــرب 
فكثيرا  القلــب،  من  نابعة 
املغرب  دولــة  كانــت  ما 
قريبة إلى قلبها حسبما 
ذكــرت، موضحــة أنها 
املغرب  زيــارة  دائما حتبّ 
ق منهــا ورؤية  والتســوّ

آثارها العظيمة.
وأضافت غــادة عبدالرازق 

أن الســينما العربية دائمــا كانت حاضرة في 
املغرب وعدد من جنوم مصر كانوا قريبني منها 
دائمــا، فمثال املطربون تألــق فيها عبداحلليم 
حافظ، والســيدة أم كلثوم، موضحة أن كثيرا 
من األفالم املصرية الشهيرة مت تصويرها هناك 
منها "دمي ودموعي وابتسامتي" للفنانة جنالء 

فتحي.
وأوضحت غــادة أن عالقة الشــعبني املصري 
، مؤكدة أنها  واملغربي عالقة قويــة وعالقة تآخٍ
ســعيدة مبشــاركتها في احتفــاالت املغرب 
هنّئــة ملكها وشــعبها بذكرى املســيرة  مُ
اخلضراء متمنية لهم كل التقدم والرقي دائما.

غادة عبد الرازق تشارك 
في "المسيرة الخضراء"

بغداد - الصباح الجديد:
ملناســبة الذكرى الســنوية لرحيل املفكر الكبيــر الدكتور 
مهدي احلافظ، يقيم معهد التقدم للسياسات اإلمنائية، حفال 
الطويلة،  العلمية والسياسية  الراحل ومســيرته  الستذكار 

بالتعاون مع رابطة املصارف العراقية وحملة أهلنا.
وســيتحدث خالل احلفل كل من الدكتور عبد احلسني شعبان، 

والدكتور محمد احلاج حمود، والدكتور مظهر محمد صالح.
 يقام احلفل االســتذكاري على قاعة رابطــة املصارف العراقية 
قريب ساحة عقبة بن نافع في الساعة اخلامسة من مساء يوم 

االحد املقبل 2018-11-18

الصباح الجديد - وكاالت:
هيئات  عــدة  تقدمــت 
روســيا بطلب  نقل فــي 
للحكومــة بإيقــاف خدمة 
األراضــي  علــى   "BlaBlaCar"
الروسية. وادعت الهيئات أن اخلدمة 
املذكورة تساعد أصحاب املركبات غير 
املصــرح لها بالعمل كســيارات أجرة أو 
نقل جماعي بإيجاد زبائــن بطريقة غير 
التهرب من الضرائب  وبالتالي  شرعية، 

املفروضة على النقل في البالد.
ويشــير املدعون إلــى أن اخلدمــة "ال تراعي 
قواعــد النقل اآلمن على األراضي الروســية، 
فقد يكون السائقون الذين يقلون الناس عن 
طريق هذه اخلدمة غيــر مؤهلني، أو ال ميلكون 
نقل  للعمل كســائقي  املطلوبة  التراخيص 
عام، فضال عن أنهــم ال يخضعون لفحوص 
طبية دورية للتأكد من أن صحتهم تؤهلهم 
للسفر ملســافات طويلة، وحتى سياراتهم ال 

تخضع لفحوص السالمة الدورية".

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفلت شــركة ديزني األميركية مؤخرا، مبرور 90 عاما على 
والدة الشخصية الكرتونية األشهر في الواليات املتحدة، ورمبا 

العالم أجمع، املعروفة باسم "ميكي ماوس".
وشــهد االحتفال بعيد ميالد "ميكي مــاوس" العديد من 
الفعاليات الفنية والتســويقية، التي نظمتها الشــركة 

وأطراف أخرى في شتى املدن األميركية.
أما في نيويورك، فشــغل انتباه النــاس معرض فني مميز 
يعنى باملناسبة، ويتحدث عن تاريخ الشخصية الكرتونية، 

وتطورها على مدى تسعة عقود من الزمن.

االحتفال بعيد ميالد 
"ميكي ماوس" التسعين

مطالبات بإيقاف خدمة 
بال بال في روسيا

حفل استذكاري للمفكر مهدي 
الحافظ في الذكرى السنوية لرحيله

 أوس حسن
حتت إشــراف وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة واالحتاد العربي للشــطرجن 
نظمت اجلامعة التونســية للشطرجن 
بطولة العرب الفردية للفئات العمرية 
(8-20 عامــا) والتي جــرت فعالياتها 
العاصمة  فــي  املؤمترات  قاعــة  على 
التونســية، مبشاركة عشــر دول، هي 
العــراق، وتونس، واألردن، وفلســطني، 
وليبيــا، وعمــان، واجلزائــر، واإلمارات، 
بواقع تســع جوالت  واليمن،  واملغرب، 

على وفق النظام السويسري للعبة.
 وأحــرزت الالعبة ســالي عباس عبد 
الزهــرة من محافظــة البصرة املركز 
األول وامليداليــة الذهبية حتت فئة 18 
عام/ إناث، وحصلت على لقب أستاذة 
الالعبة سارة عبد  أحرزت  دولية، فيما 
املركز األول  أربيــل  اهللا من محافظة 
وامليدالية الذهبية حتت فئة 20 سنة/

إنــاث، وحصلــت على لقب مرشــح 
أستاذة دولية.       

 وحصلت الالعبة نبأ عباس سامي 
من محافظة بغــداد على املركز 
الثانــي وامليدالية الفضية حتت 

فئة 16 عام سنة / إناث.   
وحصلت الالعبة طيبة مهدي 
مــن محافظة بغــداد أيضا 
على املركز الثاني وامليدالية 
الفضية حتت فئة 12 سنة 
/ إناث. فيما حصل الالعب 
زيــد عــالء چاســب من 
محافظــة البصرة على 
وامليدالية  الثالث  املركز 
 14 البرونزية حتــت فئة 

سنة ذكور. 
اسماعيل  أسعد  وقال 
احتاد  رئيس  نائب  توفيق 
الشــطرجن العراقــي: 

إن الشــطرجن فــي العراق شــهد 
تطــورا ً ملحوظا ً في اآلونة األخيرة 
ًفي الشــباب والفئات  وخصوصــا 
في  واجلديدة  الناشــئة  العمريــة 
تنقصنا  ال  نحــن  وقال:  الســاحة 
املوهبــة وال املنافســة عاملياً، لكن 
أمتنــى أن حتظــى لعبة الشــطرجن 
في العراق علــى دعم أكبر إعالميا 
ً وإن تكــرس لها برامج  ً ومعنويــا 
التدريب  فــي  ومناهــج  خاصــة 
املستمر على غرار الدول العاملية 

املتفوقة في هذه اللعبة.

خمسة أوسمة.. حصيلة 
الشطرنج العراقي في تونس
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