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بغداد ـ الصباح الجديد:
زادت شــركة غاز البصــرة انتاجها 
بنحو مطرد حتى بلــغ حالياً ثالثة 
اضعــاف انتاجها فــي 2013، فيما 
كشفت عن ان نسبة استثمار الغاز 

املصاحب بلغت 70 %.
وقالت الشركة في تصريح خصت 
به "الصبــاح اجلديد"، انها تســد 

حاليــاً حاجة البصــرة واحملافظات 
اجملهز  الغــاز  مــادة  من  اجلنوبيــة 
لشبكة الكهرباء الوطنية وبحدود 
%70 و%50 من احلاجة الكلية للبالد.

االنتــاج  أن  الشــركة،  وأكــدت 
االجمالي للغاز بلغ ثالثة أضعاف ما 
كانت تنتجه في العام 2013، مبينة 
أن العمل جار بوتيرة متصاعدة لرفع 

االنتاج واســتثمار املزيــد من الغاز 
املصاحب.

 5500 "نحو  أن  الشــركة  وأضافت 
فــي  يعملــون  عراقــي  موظــف 
تشــكيالتها اضافــة 400 موظف 
اجنبي من ذوي اخلبرات العالية جدا 

وعلى وفق املعايير الدولية".     
وأوضحت أن لها "3 مواقع رئيســة 

هي معمل تسييل الغاز في الرميلة 
الشمالية، ومجمع اخلزن والتصدير 
في ام قصر واملركز الرئيس للشركة 
في خور الزبير واكثر من 19 محطة 
لكبــس الغاز موزعة علــى مواقع 
مختلفة ملســك الغاز وارساله الى 

املواقع االنتاجية".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد: 
قال اخلبيــر القانوني، طارق حرب 
اتفاقية اإلطار الســتراتيجي  ان 
مع الواليــات املتحدة نتجت عن 
قانــون مصادق عليــه وتتضمن 
حقوقــاً للعــراق والتزامات على 

أمريكا.
وذكر حرب في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن "هذه 
اإلتفاقية صدرت بالقانون رقم 52 

لسنة 2008 الذي أصدره البرملان 
وصادق على هذا القانون مجلس 
الرئاسة في السنة نفسها، وكان 
– اجمللس - برئاسة الرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي وعضوية عادل 
عبــد املهدي وطارق الهاشــمي 
الرسمية  ومت نشــره في اجلريدة 
)الوقائــع العراقية( بالعدد 4102 

بتاريخ 2008/12/24".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي، باب التقدمي علــى املقاعد 
الشاغرة للطلبة الذين لم يظهر لهم 
قبول، ضمن قنــاة التعليم احلكومي 
املدير  وقال  )املوازي(.  الصباحي  اخلاص 
والتخطيط  الدراســات  لدائرة  العام 
العتابي  إيهــاب  الدكتور  واملتابعــة 
إن الــوزارة فتحت بــاب التقدمي على 
املقاعد الشاغرة للطلبة من خريجي 

الســنتني الدراســيتني 2016/2017، 
2017/2018 الذيــن لــم يظهر لهم 
قبول ضمن قنــاة التعليم احلكومي 
)املــوازي( على ان  اخلــاص الصباحي 
يكــون قبــول الطلبــة ضمن خطة 
الكليــات واجلامعات. وتابــع العتابي 
أن قبول الطلبة ســيكون قائما على 
اســاس تنافســي يتمثــل مبجموع 

الطالب وعدد املقاعد املتبقية.
تتمة ص3

شركة غاز البصرة تبلغ ثالثة اضعاف انتاجها
في 2013 وتؤمن 70 % من حاجة محطات الكهرباء

خبير: وجود القوات األمريكية
في العراق قانوني وبطلب منه

فتح التقديم على قناة التعليم الحكومي 
الصباحي الخاص لمن لم يظهر قبولهم

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت  18 دولة واكثر من 700  
شــركة ن فــي  فعاليات معرض 
بغــداد الدولي بدورته اخلامســة 
واالربعــني مبشــاركة ، فيما اكد 
رئيــس الوزراء عــادل عبد املهدي 
اثناء حفل االفتتاح ان املشــاريع 
تواجــه  تــزال  ال  االســتثمارية 

العقبات.
وقال عبــد املهدي خــالل كلمة 
ان  املعرض  افتتــاح  فــي  القاها 
اولويات احلكومة االساسية  "من 
هو العمــل على تطوير االقتصاد 
العراقــي، بوجــوب توفيــر بيئة 
اســتثمارية مناســبة الطــالق 
املشــاريع"، مضيفاً ان "العقبات 
ماتــزال قائمة للقيام مبشــاريع 

استثمارية"
وفي وقت شــدد فيه على ضرورة 

توفير بيئة اســتثمارية مناسبة 
للمشــاريع، دعــا عبــد املهدي 
الى االســهام في اعــادة االعمار 

لتحقيق الفائدة للجميع السيما 
وإن احلــروب قــد دمــرت البنــى 

التحتية.

يتحمــل  ال  "العــراق  ان  وبــني 
مســؤولية البناء وحده". وخلص 
الــى القــول ان "معركتنا اليوم 
هــي لفــرض النظــام وتطبيق 
القانون، وال نريد اقتصاد السلعة 

الواحدة". 
مــن جهته، اكــد وزيــر التجارة 
العانــي على  محمــد هاشــم 
هامش افتتاح املعرض "استعداد 
العراقيــة الســتقبال  الســوق 
االســتثمارات اخلارجية"، مشيرا 
الى ان "القطاعات العراقية بدأت 
خطوات جدية للتطوير من خالل 
استثمارات الطاقات والتعاون مع 

الشركات العاملية". 
وبحسب العاني فإن "اكثر من 17 
دولة و20 جهة محلية شــاركت 
في معرض بغداد بدورته احلالية".
تتمة ص3

تقريـر

جانب من افتتاح املعرض

الواليات المتحدة تسعى لتعويض
2انخفاض الخام اإليراني بنفط كركوك

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قائمــة ســائرون، أمس 
االثنني، أن عــادل عبد املهدي هو 
كابينته  تشــكيل  عن  املسؤول 
الوزاريــة، نافية تهميش أي طرف 
سياســي فيهــا، الفتــة إلى أن 
الكتــل التــي لم حتصــل على 
حقيبة هي من امتنعت عن تقدمي 

مرشحني.
رائد  النائــب عن ســائرون  وقال 
فهمــي، إن "نهــج حتالفنا كان 
واضحاً منذ البداية وهو السعي 
البعــاد احلكومة عــن احملاصصة 
الشــخاص  املناصــب  ومنــح 
مــن اصحــاب كفــاءة وعلمية 

ومستقلني".
واضــاف فهمي فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "احلكومة 
منطقني  بــني  وضعت  احلاليــة 
االول هو امتناع اطراف سياسية 
احلكمة  وتيــار  ســائرون  ومنها 
وقائمة النصــر ومنظمة بدر عن 
احلرية  واعطاء  مرشــحني  تقدمي 

لعبد املهدي في اختيار األكفأ".
وأشــار إلى، أن "املنطق االخر هو 
اصرار كتل اخرى على تقدمي اكثر 
من مرشــح للحقائــب الوزارية 
مــع منح عبــد املهــدي احلرية 
في اختيار من يراه مناســباً بني 
هؤالء املرشحني وله أن يرفضهم 

اجمعهم ويطلب اخرين".

"هذين  أن  إلــى  فهمــي،  ولفت 
املنطقني هما اللذان يثيران اجلدل 
والوزراء  احلالي حــول احلكومــة 

فيها".
وشــدد، على أن "جميــع القوى 
اليوم  السياسية من مصلحتها 
جنــاح حكومة عبــد املهدي وال 
احــد ينوي االطاحة بهــا"، نافيا 
وأن  سياسي،  طرف  اي  "تهميش 
الكتلــة التي ليــس لديها وزير 
ابتــداء للتخلي  بــادرت  هي من 
عن اســتحقاقها وفي مقدمتها 

قائمة سائرون".
وأوضح فهمي، أن "اجلميع متفق 
علــى ضــرورة تنفيــذ البرنامج 
احلكومــي كونــه ميثــل أولوية 
ملــا يتضمنه من فقــرات تخدم 

الشارع العراقي".
وبــني، أن "عبد املهــدي هو من 
كان له القول الفصل في اختيار 
به،  نتحكم  ولم  كابينته  اعضاء 
وكذا احلــال بالنســبة لتحالف 
البناء فهو االخر أمــا ترك اخليار 
إلى  أو قدم مرشــحني  لــوزارات 

اخرى".
وأورد النائــب عــن ســائرون، أن 
"اعتراضنــا علــى وزراء لم يجر 
التصويت عليهــم كان جزءا من 
الدميقراطيــة، ويســتطيع عبد 
املهدي تقدميهم للتصويت لكننا 
لن نصوت لهــم فلدينا عليهم 

مؤشــرات ونحن لم نفرض على 
امنا  رفض مرشــح معني  اجلميع 
بينا وجهة نظرنا، وكان هناك من 

يتفق معنا في الطرح".
وخلص فهمي، بالقول إن "سائرون 
لفالح  التصويت  برفض  ملتزمة 

الفياض كوزيــر للداخلية كوننا 
نذهب مــع منح احلقائب االمنية 
وليسوا اعضاء  إلى مســتقلني، 

في احلكومة الســابقة، أو أنهم 
ينتمون إلى كتل سياسية".

تتمة ص3

سائرون: ال احد ينوي االطاحة بعبد المهدي
ونجاح حكومته من مصلحة جميع القوى السياسية

مجلس النواب "ارشيف"

نفت تهميش أي طرف سياسي فيها..

700 شركة تمثل 18 دولة تشارك
في معرض بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألزم البنك املركــزي، أمس االثنني، 
املاليــة  واملؤسســات  املصــارف 
بقائمــة احلظر على ايــران لتكون 
اساســا فــي تنظيــم العالقات 

املصرفية واملالية.
وقال البنك في بيان له: "بغية جتنب 
التي قد تقع على املصارف  اخملاطر 
واملؤسســات املالية غير املصرفية 
العراقية بسبب العقوبات الدولية 
املفروضة على اجلمهورية االيرانية 
التزامكم بقائمة  االسالمية، تقرر 

احلظر املفروضة عليها".
واضــاف البنــك ان "قائمة احلظر 
تنظيم  فــي  اساســا  ســتكون 
العالقــات املصرفيــة واملالية مع 

ايران".
ومــن بــني العقوبات التي اشــار 
اليهــا البنك املركــزي، العقوبات 

املفروضة على شــراء او استحواذ 
الدوالر االمريكي من قبل احلكومة 
االيرانية، والعقوبات املفروضة على 
ايران بشان جتارة الذهب واملصوغات 
الذهبية، والعقوبات املباشرة وغير 
املباشــرة بشان شــراء او تزويد او 
نقل من والى ايران للخام واالملنيوم 

والفحم والستيل.
وبني أن العقوبات شــملت املوانئ 
الســفن،  وصناعــة  والســفن 
املؤسسات  بواســطة  واملعامالت 
املركزي  البنك  مع  اخلارجية  املالية 

االيراني، وقطاع الطاقة.
وكانت الواليات املتحدة قد فرضت 
حظرهــا الثانــي على ايــران في 
اخلامس من تشــرين الثاني احلالي 
والذي وصف بانه األقوى بعد احلظر 

االول الذي كان في 8 اب 2018.
تفصيالت أوسع ص8

المركزي يلزم المصارف والمؤسسات 
المالية بقائمة الحظر على إيران

بغداد - الصباح الجديد:
باشــرت قوات احلشد الشعبي 
اجليش،  َطيران  وبأسناد  واجليش 
عمليتني  االثنــني،  امس  صباح 
منفصلتــني  عســكريتني 
لتطهيــر جزيــرة الثرثار ضمن 
قاطع عمليات محافظة صالح 
املمتدة بني  واملنطقــة  الديــن 
شرق  والصينية  احلضر  جزيرتي 

تلول الباج ضمن قاطع نينوي.
املركزيــة  العمليــات  وقالــت 
للحشد الشــعبي في بيان ان 
" قوة مشــتركة من احلشــد 

باسناد  و  وقوات سوات  واجليش 
طيــران اجليش  نفــذت عملية 
بناء علي  واســعة  عســكرية 
معلومات اســتخبارية دقيقة، 
لتطهير جزيرة الثرثار وصوال الي 
محافظة  في  والباديــة  اجلزيرة 

االنبار".
واضــاف البيــان ان "العمليات 
تهدف الي تفتيش جزيرة الثرثار 
والقاء القبــض علي املطلوبني 
وبســط األمــن فــي قاطــع 

املسؤولية".
تتمة ص3

قوة مشتركة من الجيش والحشد 
تباشر عمليتين عسكريتين لتطهير 

جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

عبد المهدي: المشاريع االستثمارية تواجه عقبات

5500 مواطن و400 خبير اجنبي يعملون فيها



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

املتحــدة  الواليــات  تضغــط 
حكومتــي  علــى  األميركيــة 
اتفاق  الى  للتوصل  وأربيل  بغداد 
لتصديــر نفــط كركــوك عبر 
أنبوب نفط إقليم كردستان الى 
النقص  مللء  العاملية،  األســواق 
فــي كميات النفــط اخلام الذي 
ســيخلفه احلصار الذي تفرضه 
علــى قطاع  املتحدة  الواليــات 

الطاقة في ايران. 
واكد سكرتير مجلس الوزراء في 
حكومة اقليم كردســتان اماجن 
رحيم توصــل احلكومة االحتادية 
الى تفاهم مشترك مع حكومة 
االقليــم، متوقعــا ان يتوصــل 
الطرفان قريبا الى اتفاق لتصدير 
انبوب نفط  نفط كركوك عبــر 
اقليــم كردســتان الواصل الى 

ميناء جيهان التركي.
بــدوره قال رئيس جلنــة الطاقة 
في مجلــس محافظة كركوك 
فــي حديث  العســكري  احمد 
املسألة  تلك  ان  اجلديد،  للصباح 
معقدة وحتمل الكثير من االبعاد، 
منها سياســي ومنها ما يرتبط 
والدولية،  االقليميــة  باملعادالت 
االقليم  توصل حكومتي  مؤكدا 
واملركز الــى اتفاق لتصدير نفط 
االقليم،  انبــوب  عبــر  احملافظة 
مشــيرا الى ان االتفاق سيدخل 

حيز التنفيذ قريباً.
واكد العسكري وجود ضغوطات 
بغداد  على  بريطانيــة  اميركية 
واربيل للتوصل الى اتفاق يضمن 
االســراع بتصدير نفط كركوك 
العامليــة، بهدف  الى االســواق 
الــذي خلفه  النقــص  تــدارك 
انتــاج النفط االيراني  انخفاض 
العاملية،  اخلــام  امــدادات  على 
ولكي يحل محل النفط االيراني 
الذي تقلص نتيجــة للعقوبات 

االميركية.
واضاف العســكري، ان احلكومة 
نفط  تصدير  اوقفــت  العراقية 
الى  احملافظــة عبــر الصهاريج 

االســامية منــذ  اجلمهوريــة 
اســبوعني، بعد ان كانت تصدر 
مــن -20 30 الف برميــل يوميا 
من حقــول كركوك الــى ايران، 
التــي  للعقوبــات  اســتجابة 
تفرضها الواليــات املتحدة على 

اجلمهورية االسامية.
وتابع العسكري، ان اغلب النفط 
حاليا  احملافظة  مــن  ينتج  الذي 
يذهــب الى املصــاف في بيجي 
واربيل والــى محطات الكهرباء، 
وان املتبقــي من االنتــاج احلالي 
100 الــف برميــل،  ال يتجــاوز 
مؤكــدا امكانيــة رفــع االنتاج 
انخفض مؤخرا من حقول  الذي 
يوميا  برميل  الى مليون  كركوك 

اذا مــا مت تنفيــذ عقــد وقعته 
 BP احلكومة االحتادية مع شركة
البريطانية سابقاً، واعادة ترميم 

بعض احلقول املهملة.    
واضاف العسكري ان وزارة النفط 
العراقية اجرت جتارب على انبوب 
نفــط االقليــم، وقامــت لعدة 
ســاعات بتصديــر النفط عبره 
للتأكد من امكانية اســتيعابه 
اضافة  التي ســيحدثها  الزيادة 
نفط كركوك الــى النفط الذي 

ينتج ويصدر من حقول االقليم.
وقالت مصــادر مطلعة، ان وزارة 
النفط االحتادية اوعزت لشــركة 
نفط الشــمال بتشــكيل جلنة 
مختصة، لتقييــم وضع وحالة 

انبــوب نفط اقليم كردســتان، 
وتقدمي تقرير مفصــل عن قدرة 
االنبــوب على حتمــل الزيادة في 
القدرة التصديريــة بعد اضافة 

نفط كركوك.  
وتوقــف تصدير نفــط كركوك 
عبــر انبوب نفــط االقليم منذ 
من  األول  تشــرين  أكتوبر  شهر 
عام 2017 املنصرم عندما اعادت 
قوات اجليش العراقي انتشــارها 
وحقول  كركوك  على  وسيطرت 
النفــط فيها، التــي كانت حتت 
ســيطرة حكومة االقليم، بعد 

طرد تنظيم داعش عام 2014.
في  النفط  حقــول  اكتســبت 
املتنــازع  كركــوك  محافظــة 

عليهــا، أهمية جديــدة بعد أن 
أعــادت الواليــات املتحدة فرض 
عقوبات على إيران، حيث تضغط 
الستئناف  بغداد  على  واشنطن 
الصــادرات التي توقفــت العام 

املاضي.
ويســتهدف العراق وفقا ألحدث 
التقارير الرســمية زيادة طاقته 
التصديرية إلى 8.5 مايني برميل 
يوميا في األعوام املقبلة من أقل 
يوميا  برميل  مايني  خمسة  من 
في الوقت احلالــي، منها مليون 
قد تأتي مــن كركوك، لكن ذلك 
االستئناف أعقد من مجرد إعادة 
ما  وفق  علــى  الصمامات،  فتح 

نقلته وكالة انباء رويترز.

حقول  من  الصادرات  وقف  وكان 
تدفق  عطل  كركوك  في  النفط 
نحو 300 ألــف برميل يوميا من 
العــراق صوب تركيا واألســواق 
في صافي  تســبب  مما  العاملية، 
ثمانية  بنحــو  إيــرادات  فاقــد 
مليارات دوالر منذ التوقف العام 

املاضي.
وتأتــي معظم صــادرات العراق 
مــن النفــط اخلام مــن احلقول 
اجلنوبية، اال ان كركوك من أكبر 
الشرق  في  النفط  حقول  وأقدم 
األوســط، إذ يقدر النفط القابل 
لاســتخراج من حقولها بنحو 

تسعة مليارات برميل.

الواليات المتحدة تسعى لتعويض
انخفاض الخام اإليراني بنفط كركوك

مارست ضغوطات على بغداد وأربيل لتصدير نفط كركوك عبر أنبوب إقليم كردستان

حقل نفطي في كركوك

اكد سكرتير مجلس 
الوزراء في حكومة 
اقليم كردستان 
امانج رحيم توصل 
الحكومة االتحادية 
الى تفاهم مشترك 
مع حكومة االقليم، 
متوقعا ان يتوصل 
الطرفان قريبا الى 
اتفاق لتصدير نفط 
كركوك عبر انبوب 
نفط اقليم كردستان 
الواصل الى ميناء 
جيهان التركي.
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لطاملــا راودني الســؤال ..ملاذا اليكــون لرئيس 
الــوزراء ورئيس اجلمهورية والوزراء واملســؤولني 
الكبار الذين تناط بهم املسؤولية صفحات في 
مواقع التواصل االجتماعي يتفاعلون فيها مع 
اجلمهور وينصتون من خالها لهموم احملتاجني 
ويجيبون فيها على اسئلتهم ويطلعون منها 
للعاملني  والفشــل  النجاح  على مســتويات 
واملوظفــني ضمن دواوينهم ومؤسســاتهم؟؟ 
واتعجب كثيرا حينمــا يصدر عن وزير او قيادي 
او مدير بيان او تصريــح  ينفي فيه ان يكون له 
اية صفحة على مواقــع الفيس بوك او مواقع 
التواصــل االجتماعي االخرى وكأن امتاك مثل 
هذه الصفحة جرمية او مثلبة يحاســب عليها 
وزراؤنا من دون ان يدرك هؤالء ان االنفتاح الكبير 
في عالم التقنيات االلكترونية والفتح الواسع 
الــذي احدثته وســائل التواصــل االجتماعي 
اسهم الى حد كبير في ازالة احلواجز وانكشاف 
الستر وتســريع وتائر العمل االنتتاج في احلياة 
عامة وفي املؤسســات والدوائر املعنية خاصة 
وتســهيل تقدمي اخلدمات للجمهــور والميكن 
تفســير الرفض واالنقطاع عن هــذه التقنية 
ســوى من باب التقوقع ورفض االنســجام مع 
تقنيات العصر وعدم االتســاق مــع مجريات 
احلداثــة والتغيير فــي عالــم كان يقول عنه 
عباقــرة االتصال واالعــام بانه اصبــح قرية 
فيما تؤكد القفــزات الهائلة في مجال االعام 
الرقمي بــان هذا العالم اصبــح اليوم بحجم 
الكــف الواحــدة وان ضغطة زر واحــدة قادرة 
على نقلك الى مايني الكيلو مترات بســرعات 
فائقة وبزمن اليتعــدى الثواني  وفي جانب اخر 
فان التفاعل مع الصفحات في مواقع التواصل 
االجتماعــي يوفر فرصة عظيمــة لقادة الدول 
والوزراء واملسؤولني لتحقيق لقاءات مباشرة مع 
شعوبهم وجمهورهم ويغنيهم عن اجلهد في 
النوافذ  واملقابات وميكن لهذه  اللقاءات  ترتيب 
ان تختصر الزمن في التعرف على االداء وقياس 
ردود االفعال وتقييم االعمال مثلما تعكس قيم 
التواضع والتبســط في التعامل مع البسطاء 
والفقــراء ممن اليجدون الفرصة ســانحة لهم 
مبقابلــة ذوي الشــأن في الســلطات واذا كان 
البعض يشــير الى وجود مثل هذه الصفحات 
واملواقع عند الكثير من القادة واملسؤولني وانهم 
فاننا  باســتمرار  تغريداتهم  يواصلون كتابــة 
نقول ان فتح مثل هذه النوافذ اليجب اختصاره 
مبثل هذه الفعاليات والنشاطات الباغية وامنا 
يجب تفعيل جميع االمكانيات املتاحة والفرص 
التــي توفرها مثــل هذه الصفحــات مبا ميكن 
االستفادة منها كادوات رصد وحتليل ملا هو خاف 
عن عيون الرئيس واملســؤول مهما كان عنوانه 
وحيثما كان املكان الذي يشغله مبا يوفر تدفقا 
للمعلومات ونشرا لافكار ومبا يعزز العاقة بني 

السلطة والشعب .

نوافذ اخرى

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

فاقمت أزمة الســكن في العقود األخيرة 
تقســيم وبيع األراضي الزراعية الداخلة 
في  للمدينة،  األســاس  التصميم  ضمن 
حــني أكد قضــاة متخصصــون أن هذه 
الظاهرة أسهمت بشكل كبير في انتشار 

العشوائيات في املدن.
وإضافــة إلــى ذلــك شــخص قضــاة 
»القضاء«  صحيفــة  إلــى  متخصصون 
ظهــور مشــكات ونزاعات عــدة حتدث 
اغلبهــا بني البائع واملشــتري ألن القانون 
العراقي رســم شكا محددا لبيع العقار 
بخاف عمليــات البيع التــي جتري لهذه 

املساحات الزراعية.
وال يحصل بيــع األراضــي قانونيا إال عن 
اخملتصة  العقاري  التســجيل  دائرة  طريق 
وباســتيفائه الشــكل الذي نــص عليه 
القانــون طبقا لنــص املــادة }٥٠٨{ من 
القانــون املدني العراقــي النافذ، بخاف 
التــي تعقد على  البيوعات  اغلب هــذه 
شــكل مكاتبات وعقود خارجية استنادا 
}البائع واملشــتري{ حيث  التفاق الطرفني 
ينضــد العقد عرفيا ويثبت من قبل جهة 
خارجية غير حكومية ليكون أشبه بعقود 

بيع السيارات وغيرها. 
وتعليقا علــى املوضوع قال القاضي علي 
حميد العاق نائب رئيس استئناف الكرخ 
ورئيس مجمــع محاكم البياع لصحيفة 

العقــود هي عقود  ان »هذه  »القضــاء« 
شــكلية وال تعتبر عقودا صحيحة لنقل 
ملكيــة عقار او اســهم وتعد باطلة من 
الناحيــة القانونية وال يترتــب عليها اي 
اثــر قانوني للبيع«، ولفــت العاق الى أن 
»املواطــن في اآلونة األخيــرة وبعد تأكده 
من ان هــذه العقود ال يعتد بها توجه الى 
ليقــدم طلبات تســمى طلبات  احملاكم 
اإلقرار بالبيع ليقوم مالك السند او العقد 
برفع دعوى على البائــع ليقر ببيعه جزءا 
او أســهما محددة  الزراعية  مــن االرض 

منها«.
وأوضــح العاق أن »هناك شــكلني لهذا 
اإلقرار إما عن طريق طلب االقرار املباشــر 
املقدم من املشــتري، او يكــون عن طريق 
إقامة دعوى متليك على البائع ليقر ببيعه 
ضمنا«، الفتا إلى أن »نتيجة هذه الدعوى 
الرد كونها تفتقر الى الشروط املذكورة في 
1983 وشكلية  }1426{ لسنة  رقم  القرار 

نقل ملكية العقار وفق القانون«.
وأكــد نائب رئيــس االســتئناف ان »األثر 
القانوني لهــذه اإلقــرارات واحملررات على 
فرض صحتهــا يتحدد بضمــان االلتزام 
املالــي بني الطرفــني، ويتيح للمشــتري 
الرجــوع والنكول عن الشــراء لعدم نقل 
ملكيــة األرض املباعة اليــه وإعادة احلال 
على ما هو عليه قبل الشــراء فقط، كون 
البائع باســتام  االقرار مبثابة اعتراف من 
مبلغ معني عن بيعه ألسهم محددة من 

أرضه الزراعية«.

وأكمل العــاق أن »املكاتبات اخلارجية وإن 
صدقت باإلقرار فهي مــن احملررات التي ال 
ميكن تنفيذها كونها ليســت من احملررات 
واألحــكام القابلة للتنفيذ اســتنادا الى 
احكام املــادة }14{ من قانون التنفيذ رقم 

45 لسنة 1980«.
من جانبه قال القاضي حامت جبار الغريري 

رئيس مجمع محاكم الدورة إلى »القضاء« 
انــه »في املدة األخيرة شــاع بني أصحاب 
العاقة إقامة هذا النوع من الدعاوى امام 
والبياع بكثرة،  الدورة  البداءة في  محاكم 
حيث اجازت املادة 145 من قانون املرافعات 
املدنية من بيده ســند عادي ان يطلب من 
القضاء املستعجل دعوة من ينسب اليه 

هذا السند لُيقر انه بخطه او بإمضائه او 
بختمه او بصمة إبهامه، وإن كان االلتزام 

به غير مستحق األداء«.
وأضاف الغريــري »بالتالي فان اإلقرار الذي 
يستحصل عليه مشــتري العقار مبوجب 
التعهد بالبيــع }عقد البيع العرفي{ الذي 
يبــرزه للمحكمة ليقر بــه البائع، إمنا هو 

اجــراء حتفظي يبغــي من ورائــه طالب 
اإلقرار تافي إنكار املوقع على هذا السند 
مستقبا فيما لو ثار نزاع قضائي بينهما 
عن اي ســبب كان، كي يستحصل الحقا 
علــى حكم ضــد اخلصم مبضمــون هذا 
احملــرر من احملكمة بعد إقامــة دعوى امام 
محكمة البــداءة بأصل هذا احلق، وهو ما 
يحصل حاليا من قبل مشــتري االراضي 
حيث يقيمون الدعاوى او طلب اإلقرار ضد 
البائع ليضمنوا وضع االرض مستقبا في 
حال حدوث اي تغييــرات عليها من حيث 
القيمة املادية او صنف االرض املبيع فيما 

لو مت حتويلها الى اجلنس السكني«.
ان »حتويل جنس  الغريــري  القاضي  وأكد 
االرض مــن زراعي الى ســكني ليس من 
اختصــاص القضــاء حيث حــددت املواد 
التســجيل  قانون  مــن  }279و280و281{ 
العقــاري رقــم 43 لســنة 1971، اجلهة 
املــوكل اليها حتويل صنف االرض وأناطته 
بوزارة  املرتبطة  العقاري  التسجيل  بدوائر 

العدل«.
وبخصوص انتشــار ظاهرة بيع وتقسيم 
أن  الغريري  الزراعيــة، أضــاف  األراضــي 
هذه  انتشــار  تكتنف  كثيرة  »ســلبيات 
الظاهرة التي انتشــرت بشــكل ُملفت 
للنظر، إذ يقوم اصحاب هذه األراضي ذات 
الكبيرة بتفتيت هذه املساحة  املساحات 
من األرض الزراعية الى قطع صغيرة جدا 
املواطنني  الى  بيع خارجية  لبيعها بعقود 
النشاء دور ســكنية تصل مساحتها الى 

حد }50 متراً{، السيما وان هذه املساحات 
من األراضــي الزراعية متداخلة ومتاخمة 
لألحياء السكنية واألراضي ذات التصنيف 
الســكني مما أتاح ملشتري هذه املساحات 
الصغيــرة مــن االراضــي الزراعيــة الى 
عليها خافا  الســكنية  الوحدات  اقامة 

للضوابط والقوانني«.
ولفت إلــى »القانون منع اقامــة اي بناء 
قبل استحصال إجازة بناء صادرة من دائرة 
البلدية اخملتصة ومن غير املتصور ان متنح 
دائرة البلدية هذه االجازة في األراضي ذات 
التصنيف الزراعي اال وفق ضوابط معينة 
كان تكــون دارا واحدة لصاحب االرض ذات 

املساحة الكبيرة«.
ويــرى الغريري أن »تشــييد هــذه األبنية 
بهــذه الكيفية يعد مخالفة لقانون إدارة 
البلديــات النافذ، وقد أتاح هــذا القانون 
لدائــرة البلديــة ان تنذر صاحــب البناء 
برفع هذه اخملالفــة خال مده معينة وفق 
األســلوب الذي رســمه لها قانــون ادارة 

البلديات رقم 165 لسنة ١٩٦٤«.
من جانبه تابع القاضــي علي العاق »ان 
انتشار هذه الظاهرة سلبيا بكل املقاييس 
برغم أنها حتد من أزمة الســكن احلاصلة 
في املــدن والعاصمة كونها تؤثــر تأثيرا 
للمناطق  التحتيــة  البنى  على  ســلبيا 
املتاخمة لها اضافة الى تفتيتها لألراضي 
الزراعيــة وانهــاء احلزام األخضــر للمدن 
إضافــة لصعوبــة جمــع املعلومات عن 

ساكنيها«.

أسهم بشكل كبير في انتشار عشوائيات المدن

قضاة: بيع األراضي الزراعية بعقود »اإلقرار« ال ينقل الملكية لمشتريها
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اراضي زراعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث العراق ممثا بوكيل وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واالشغال العامة 
املهندس إستبرق إبراهيم الشوك مع 
رئيس القسم اإلقتصادي في السفارة 
الفرنسية  الوكالة  ووفد  الفرنســية 
للتنمية آفاق التعاون املشترك لتطوير 
قطــاع االعمــار واالســكان ، وفتح 

الوكالة  مع  للتعامل  جديدة  صفحة 
والشــركات  للتنميــة  الفرنســية 
للبعض منها  والتي سبق  الفرنسية 

العمل في العراق .
وجرى خال اللقاء إستعراض املشاريع 
والتــي ميكن  الــوزارة  ضمن خطــة 
للوكالة الفرنســية للتنمية متويلها 
الشــركات  لدخول  الفرصــة  ومنح 

اإلستشــارية الفرنسية املتخصصة 
في حتلية مياه البحر والصرف الصحي 
واإلستثمار في معامل تدوير النفايات 
والطرق واجلسور واجملمعات السكنية 
، أو مــن خــال عقــود التشــغيل 
للقطاع اخلاص بانواعها ويشمل هذا 
لتكون  العراق  فــي  احملافظات  جميع 
الوزارة مشــرفاً على العمــل وبإدارة 

احملافظــات والتنســيق مــع الهيئة 
اخلارطة  وحسب  لإلستثمار  الوطنية 
محافظة  لكل  املعدة  اإلســتثمارية 
بعد ان مت توفير االراضي الازمة لذلك .

وأعرب الوكيل عــن نية الوزارة اجلدية 
في فسح اجملال للشركات الفرنسية 
التقنيات  مــن  واإلســتفادة  للعمل 
احلديثــة املوجودة لديهــا ، وباالخص 

في تنفيذ مشــروع حتلية مياه البحر 
إستراتيجي  وهو مشروع  البصرة  في 
مهم ومشــروع مجاري احللة وتنفيذ 
املدن الذكيــة في كل مــن احلبانية 
املعلنة ضمن  املشاريع  وبقية  واملثنى 

اخلارطة اإلستثمارية للوزارة.
من جانبهــم اوضح ممثلو الســفارة 
الفرنســية  والوكالــة  الفرنســية 

للتنميــة بانه من املؤمل أن يقوم وفد 
وزاري فرنســي بزيارة العــراق مطلع 
العــام املقبل لإلطــاع على الفرص 
اإلســتثمارية املوجــودة فــي العراق 
وتقدمي  واملتطلبات  احلاجات  ودراســة 

املقترحات بهذا اخلصوص .
يذكــر ان وفــد الوكالة الفرنســية 
التنمية  )بنــك  للتنمية هــي مبثابة 

للحكومة الفرنسية( وتعطي قروض 
وتغطي  الشــركات  أو  للحكومــات 
مســاحة عمل ملا يزيد عــن أكثر من 
(70( بلــد حول العالــم ، وهدفها في 
العراق يتمثل بتمويل مشــاريع البنى 
التحتية للحكومــة العراقية ويبقى 
بــإدارة  التصرف  للحكومــة حريــة 

القرض .

آفاق جديدة للتعاون بين العراق وفرنسا لتطوير قّطاع اإلعمار واالستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:
العمل املشــرف  وزارة  بحث فريق 
علــى تنفيذ البرنامــج التجريبي 
لاعانــات النقديــة املشــروطة 
املطبــق في منطقــة )الصدر/٢( 
برئاسة مدير عام دائرة تكنولوجيا 

املعلومــات فــي هيئــة احلماية 
االجتماعيــة املهندس جمال عبد 
الرســول مــع وفد مــن منظمة 
)يونيســيف( آخــر مراحــل إجناز 
خطة عمل العــام اجلديد اخلاصة 
بالبرنامج وكذلــك امكانية زيادة 

لدعــم  املاليــة  التخصيصــات 
والتربويــة  الصحيــة  البرامــج 
اخلاصــة بالطفل ضمــن برنامج 
)ادارة االمــوال العامــة اخملصصة 
يســتهدف  الــذي  للطفولــة( 
رفع مســتوى اخلدمــات املقدمة 

للطفولة في جميع احملافظات. 
وبــني املديــر العــام ان الهيئــة 
اســتقبلت وحدثــت بيانات ٦٢٨ 
االعانات  ببرنامج  مشمولة  عائلة 
املشــروطة ومت إدخــال ومعاجلــة 
بيانات  ٤٠٠ عائلة ليتم ارســالها 

قاعدة  لتحديث  قرص  بواســطة 
بيانات البرنامج االلكتروني اخلاص 
بهــا الــذي وصل العمــل به الى 

مراحل متقدمة. 
ارسال  انه مت  الرسول  وأوضح عبد 
العائــات  الــى   )sms( رســالة 

املستفيدة من االعانة االجتماعية 
املشــروطة من أجــل حضورهم 
لتحديث بياناتهم إذ يقوم قســم 
اخلدمــات االجتماعيــة عن طريق 
التحديث  اســتمارة  مبلء  باحثيه 

للعائات املشمولة.

العمل ويونيسيف تبحثان دعم الطفولة في العراق 



التعليم: 250 منحة 
دراسية لنيل الدكتوراه 
في كامبردج البريطانية

صحة ديالى تعلن عن 
توفر نوعين من العالج 
لمرضى السرطان فيها

سائرون: ال احد ينوي االطاحة 
بعبد املهدي وجناح حكومته من 
مصلحة جميع القوى السياسية

االخر عن  النائــب  من جانبــه، ذكر 
سائرون، علي مهدي، أن "احلكومة مت 
تشكيلها على وفق رؤية عبد املهدي، 
ولم تكن لقائمتنا اليد الطولى كما 

يدعي بعض السياسيني".
وأضــاف مهدي فــي تصريــح إلى 
"القــوى  ان  اجلديــد"،  "الصبــاح 
السياســية تشــدد علــى ضرورة 
اســتكمال الكابينة الوزارية بأسرع 
وقت من اجل تالفي موضوع اســناد 

حقائب بالوكالة".
وزاد أن "الــوزارات االمنيــة يجب أن 
مستقلة،  شــخصيات  إلى  تعطى 
مع مراعاة طبيعة مكونات الشعب 

العراقي ومتثليهم".
ويتفق مهدي مع فهمي بأن "سائرون 
بأن  الفيــاض  اجتــاه  موقفاً  ابــدت 
الكتل  خلفيته سياسية وتنقل بني 
وهو ما ادى لرفضنا ترشيحه، ولكن 
هذا ال يعني أننا منلك ســطوة على 

االخرين في استبعاده".
يشــار إلى أن نواباً في قائمة النصر 
أنهم  صحفية  تصريحات  في  ذكروا 

تعرضوا إلــى التهميش في حكومة 
عبد املهدي، منوهــني إلى أن قائمة 
سائرون وكتلة البناء املسؤولتان عن 

اختيار الوزراء.

شركة غاز البصرة تبلغ ثالثة 
اضعاف انتاجها في 2013 

وتؤمن 70 % من حاجة محطات 
الكهرباء

وأكــدت قيامها بتطويــر املالكات 
العاملة فيها على االسس واملعايير 
الدولية في السالمة االنتاج واخملازن 

وفي جميع مرافقها.
قيامها مبساعدة  الشــركة  وبينت 
وتزويدهــم  النازحــة  العوائــل 
واملالبس  الهواء  ومبردات  باألغطية 
والفرش االجهزة الكهربائية وألكثر 
من 150 عائلة في 2016، فضالً عن 
بدعمها  الفقيرة  العوائل  مساعدة 
جلنــة متخصصــة مببالــغ كبيرة 
وكذلك توزيع ســلة رمضانية كل 

عام لنحو 400 عائلة.
وتركــز شــركة غاز البصــرة على 
الطفــل  مســاعدة مستشــفى 
والتــي  الســرطانية  لألمــراض 
دينار  مليــون   100 لهــا  خصصت 

شــكل  وعلى  دفعتني  على  عراقي 
ومعدات  دموية  واقراص  مواد طبية 
واجهــزة اخرى، كمــا وقامت ببناء 
ثالث مــدارس للمجتمع احمليط بها 
الطرق  وبأحدث  الدولي  الطراز  على 
من اجهزة تكييف واجهزة حاسوب 
على  رابعة  مدرسة  وتأهيل  وغيرها 

االسس واملعايير نفس.
وباشــرت شــركة غــاز البصــرة 
2013 كشــركة  فعالياتهــا فــي 
استثمارية حلقول الرميلة الشمالية 
القرنة  غرب  الزبير  وحقل  واجلنوبية 
وهــي احلقول التــي تخضع جلوالت 
التراخيص النفطية األولى، وشركة 
غاز البصرة هي شــركة مشتركة 
بني القطاع احلكومي متمثال بوزارة 
النفط/ شــركة غاز اجلنوب بنسبة 
 44% بنســبة  %51 وشــركة شل 
%4 كشريك مجهز  متسوبيشــي 
للمعــدات واملــواد التــي حتتاجها 

الشركة في عملها.

قوة مشتركة من اجليش واحلشد 
تباشر عمليتني عسكريتني 

لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول 
الباج

وفي السياق شــرعت قوات احلشد 
الشــعبي وبإســناد َطيران اجليش، 
بعمليــة  ايضــا،  االثنــني  امــس 
تطهير واســعة بني جزيرتي احلضر 
والصينية شــرق تلول الباج ضمن 

قاطع عمليات نينوي.
وانطلقت قوات اللواء31 و51 محور 
واللــواء 6 في احلشــد الشــعبي 
العراقي  واجليش  قوات ســوات  مع 
بعملية تطهير واســعة في اجلزيرة 
باجتاه  احلضــر  مــن جنوب  املمتدة 
جنوب جزيرة الصينية شــرق تلول 

الباج.
واضــاف، ان العملية جتري باســناد 
الى تعقب  طيران اجليش، وتهــدف 
خاليا داعش والكشف عن اوكارهم 

وتدميرها.

خبير: وجود القوات األمريكية
في العراق قانوني وبطلب منه

وبني ان " ألسم هذه االتفاقية داللة 
معينة فأن أســمها هــو اتفاقية 
الستراتيجي لعالقة صداقة  اإلطار 

وتعاون بني البلدين".
وتابــع حرب، ان "القســم األول من 
العالقة  هذه اإلتفاقية، هي مباديء 

بان عالقة  واملتمثلــة،  الدولتني  بني 
الصداقــة والتعــاون تســتند الى 
القانون  ومعايير  املتبــادل  اإلحترام 
الدولي وعدم التدخل في الشــؤون 
القــوات  وجــود  وأن  الداخليــة، 
االمريكيــة هو بطلــب العراق ذات 
لسيادة  الكامل  واإلحترام  السيادة 

العراق".
بان  االتفاقية  وأشــار كما نصــت 
ال  أن  املتحــدة  الواليــات  "علــى 
تســتخدم أراضــي وميــاه وأجواء 
العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات 
على بلــدان أخــرى وأن ال تطلب أو 
تسعى ألن يكون لها قواعد دائمة أو 

وجود عسكري أو دائم في العراق".
ولفــت الــى ان "االتفاقية فرضت 
التزامــات وواجبــات علــى أمريكا 
ملصلحة العراق فــي جميع اجملاالت 
قســم  كل  عنــوان  كان  بحيــث 
باالتفاقيــة بعنــوان التعــاون ثم 
يحدد مجــال التعاون السياســي 
والثقافة  والدفــاع  الدبلوماســي 
آخر  والــى  والطاقــة  واالقتصــاد 

االتفاقية فجميعها تعاون".
 ونــوه حــرب الــى "جــواز تعديل 
االتفاقية مبوافقــة الطرفني حتريرياً 

ووفق اإلجراءات الدستورية" مؤكداً 
االتفاقية يتطلب إخطارا  "إنهاء  ان 

حتريريا ومضي سنة".

فتح التقدمي على قناة التعليم 
احلكومي الصباحي اخلاص ملن لم 

يظهر قبولهم
الطلبة  تقــدمي  إمكانية  فضال عن 
إلى أكثر مــن خيار ضمــن قائمة 
اخليــارات املتاحة، الفتــا إلى أن اخر 
موعــد للتقــدمي ســيكون نهاية 
الدوام الرســمي ليوم االحد املقبل 
18/11/2018 وعلــى بوابــة دائــرة 
الدراســات والتخطيــط واملتابعة 

.)www.dirasat-gate.org(

700 شركة متثل 18 دولة تشارك
في معرض بغداد الدولي

وتعقد الــدورة اجلديدة من املعرض 
حتت شــعار "عازمون علــى البناء 
واالنتصار"  التحريــر  كما  واالعمار 
للمــدة من -10 19 تشــرين الثاني 

اجلاري. 
بــدوره قال اعالم املعــرض في بيان 
إن "الدورة الراهنة تتميز مبشــاركة 
18  دولــة واكثر من 700 شــركة 

متثل قطاعات مختلفة، اضافة الى 
احمللية  الشــركات  كبرى  مشاركة 
والعربيــة واالجنبية اخملتصة مبجال 
لتنفيذ مشــاريع  والبناء  االعمــار 
للمحافظات  التحتية  البنى  اعمار 

احملررة".
وكان مديــر عام شــركة املعارض 
العراقية، هاشــم السوداني، اعلن 
انطالق فعاليــات الدورة 45 ملعرض 
بغــداد الدولي مبشــاركة 18 دولة 
وأكثر من 700 شركة متثل قطاعات 

مختلفة يوم األول من أمس.
وقال الســوداني، إن "أكثر من 700 
شــركة متثــل دول فرنســا وأملانيا 
وباكســتان  وهنغاريــا  واســبانيا 
والهنــد واالردن ومصر وفلســطني 
وسوريا وتونس اضافة إلى دول اخرى 
ســاهمت في فعاليــات الدورة 45 

ملعرض بغداد الدولي". 
وحضر حفــل افتتاح املعرض رئيس 
الــوزراء العراقي عــادل عبداملهدي 

وعدد كبير من الوزراء والنواب.
وتوقع مدير عــام املعارض العراقية 
أن تسهم املشــاركة للعام احلالي 
بزيادة فرض التعاون واالستثمار بني 

الشركات العاملية والعراقية.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

ان  وامنية  قيــادات رســمية  اكدت 
الوضع فــي محافظــة نينوى حتت 
الســيطرة، محذرين من االنســياق 
الى  مشيرين  املغرضة،  للشــائعات 
انه ال عودة لتنظيم داعش االرهابي، 
فيما كشــف قيــادي في احلشــد 
الشــعبي عن وصول 3 ألوية سيتم 
نشــرها على وفق احلاجــة االمنية 

غربي احملافظة.
وفــي مؤمتر صحفــي مت عقده مببنى 
مجلــس محافظة نينــوى، حضره 
مراســل "الصباح اجلديد" فقد قال 
الســيد ســيدو جتو رئيس اجمللس، 
"نشــكر جميع القادة االمنيني على 
حضورهم جلســتنا لهذا اليوم من 
اجل مناقشــة الوضــع االمني في 
محافظــة نينــوى، ونؤكــد رفضنا 
في  نينوى  نــواب  بعض  لتصريحات 
بغداد حــول امللف االمنــي الن اهل 

نينوى ادرى بشعابها".
محافظة  كمجلس  "نحــن  واضاف 
نينوى وبالتعاون مع االجهزة االمنية 
لدينــا, االدرى بالوضع االمني بنينوى 
اوال  انفســنا  بالكامــل, ونطالــب 
بدعــم جميع االجهــزة االمنية من 
مبالغ خطط االســتقرار وحســب 
اختصاصنا، وكذلك نطالب احلكومة 
االحتاديــة بدعــم االجهــزة االمنية 
وخاصة برفع حجم حصة محافظة 
نينوى في موازنة 2019 التي هي ثاني 
العراق  اكبر محافظة على مستوى 

من حيث السكان".
واشار جتو الى ان "استحقاق موازنة 
محافظة نينوى لعام 2009 كان 11% 
%1.2 بينما في  ومت تخفيضها الــى 
عــام 2014  كانت موازنة نينوى 911 
مليار دينار عراقي واالن في عام 2019 
ال تتجاوز ميزانيتنــا 143 مليار دينار 
وعليه نطالب احلكومة االحتادية في 
بغداد بدعم محافظة نينوى وخاصة 
االجهزة االمنيــة وبعودة املفصولني 
منهم لالجهــزة االمنية وبفتح باب 
التطوع، كما ندعو احلكومة االحتادية 
للموافقــة على دعم قيــام االهالي 
في نينوى بنصــب كاميرات املراقبة، 
ودعــم وصــرف مبالــغ للمخبرين 
الســريني الذين يخبرون عن اجلرائم 

قبل حدوثها".

مبينا انــه مت خالل اللقــاء "ضرورة 
اخــذ التدابير االحترازيــة ملنع تكرار 
اخلروقــات االمنيــة، وبضمنها غلق 
الطــرق الفرعية التــي تصل ملركز 
مدينــة املوصل ونؤكــد ان احلكومة 
احمللية وبالتعاون مع االجهزة االمنية 
هــي العيون الســاهرة للمحافظة 

على االمن في محافظة نينوى".
من جانبه قال اللواء جنم اجلبوري قائد 
عمليات نينوى "باســمي ونيابة عن 
جميع التشــكيالت  املنضوية حتت 
عمليــات نينوى االمنيــة في نينوى 
نينوى  محافظــة  مجلس  نشــكر 
رئيســا ونائبا واعضاء، واليوم كانت 
لنا جلسة معهم تباحثنا كثيرا عن 
محافظة نينوى ومدينة املوصل على 

وجه اخلصوص".
واضاف "وحقيقة كنا متفقني وآرائنا 
متطابقة وهم يعيشون احلدث معنا، 
وبالنســبة لنا احب ان اطمئن اهلي 
املوصل  نينوى ومدينة  في محافظة 
انه ال عودة لداعش، وقد يحدث خرق 
هنا او هناك، لكن هذا ال يعني عودة 
داعــش كالســابق، وداعش مت قصم 

مســتندة  االمنية  وقواتنا  ظهــره، 
البنائها واهلها في نينوى ســتكون 
الــدرع احلصــني للمحافظــة على 

امنها".
"عملياتنا  ان  الــى  اجلبــوري  ونــوه 
الدواعش  ضد  مستمرة  االستباقية 
بكل مــكان في الصحــراء وجزرات 
امليــاه وداخل املدينــة وخارجها ليال 
ونهــارا، ولن ندخــر اي جهــدا ابدا 
وسنجود بانفســنا قبل ان جنود باي 
سنتمتر من ارض نينوى، واطلب من 
اهلي بنينــوى الى عدم االلتفات الى 
فجوة  ايجاد  غايتها  التي  الشائعات 
بني القــوات االمنية وبــني االهالي، 
ونحن كلنا كحكومة محلية وقوات 
كالبنيان  ســنبقى  واهالــي  امنية 

املرصوص للدفاع عن نينوى".
مشــددا على ان "القيــادات امنية 
بنينوى عاهدت اهلل سبحانه وتعالى 
نكون  بان  جميعا،  واهلنا  والعراقيني 
الطاهرة   الزكية  للدمــاء  اوال  اوفياء 
التي حررت وطهرت محافظة نينوى، 
وان نكون ابناء بــررة الهلنا وان  جنود 
بالغالــي والنفيس للمحافظة على 

كل شبر من ارض العراق وارض نينوى 
الغالية على العراقيني جميعا".

اما الســيد نور الدين قبــالن، نائب 
رئيس مجلــس محافظة نينوى قال 
"نحن اليوم نشــكر القادة االمنيني 
حلضور جلســة محافظــة نينوى، و 
الكثر  مســتفيضة  مناقشات  بعد 
من 3 ســاعات اطلعنــا على جميع 
االمور االمنية واخلطط العســكرية 
املوضوعة من قبلهــم، ونحن نقول 
جلميــع اهلنــا مبحافظــة نينــوى 
اطمئنوا وان اخلروقــات االمنية التي 
حصلتال تعد مبستوى اخلروقات التي 
مت احلديث عنها باالعــالم او الترويج 

لها من قبل عصابات روجت لها".
وتابع "نحــن متكاتفون مع االجهزة 
االمنية، وقواتنا بفضل وجود اجليش 
وقوات  البطلة  والشــرطة  العراقي 
ضحوا  الذيــن  الشــعبي  احلشــد 
بانفســهم من اجل نينوى والعراق، 
وســيكون لنا فــي االيــام املقبلة 
التي  اخلروقات  كل  تعالــج  خطوات 

حصلت".
واكــد قبالن انــه "علــى  احلكومة 

االحتادية في بغــداد االلتفات لنينوى 
مــن جميــع النواحــي وخاصة من 
الناحية االمنيــة الن هنالك تقصير 
من قبــل وزارات الدفــاع والداخلية 
هنالك  الن  املشتركة،  القيادة  وحتى 
الكثيــر مــن الكتــب والطلبــات 
من  طلبها  يتــم  التي  واالحتياجات 
قبل االجهزة االمنية ومن قبلنا ايضا 
نحن كمجلس محافظة نينوى لكن 
لم يتــم االلتزام بها مــن قبل وزارة 

املالية".
داعيــا "نواب نينــوى املتواجدين في 
بغداد للتكاتف فيما بينهم وحتقيق 
مطالــب نينوى باجهزتهــا االمنية 
واخلدمية وليــس اطالق التصريحات 
املعنويات  الحبــاط  تــؤدي  قد  التي 
الهلنا فــي نينوى، واؤكــد ان االمن 
االمنية  القيادات  بفضل  مســتتب 
املتماســكة التي لها تنســيق عاٍل 
فيما بينها ومعنــا ايضا كحكومة 
محلية، ونطمئن اجلميع انه ال عودة 
وسنكون  اشــالئنا  على  اال  لداعش 
ســندا للقوات االمنية في استتاب 
االمن، وعلــى االهالي ان يتعاونوا مع 

القوات االمنية كمــا كانوا يفعلون 
ذلك خالل االشهر املاضية الن احلفاظ 
على االمن يبدأ منهم وينتهي بهم".
اما السيد علي، قائد احلشد الشعبي 
غربي نينوى قال "فيما يخص قواتنا، 
حاليا لدينا انتشار باملنطقة واجرينا 
االسابيع  خالل  اســتباقية  عمليات 
املاضية، وطلبنا من القيادة في بغداد 
تعزيز الوضــع في نينــوى ووصلتنا 
3 الوية سنعيد انتشــارها، واجرينا 
مع قيــادة العمليات دراســة الجراء 

عمليات استباقية".
واضــاف "لدينــا قــوات كافية في 
املوصل وفي جنوبها وغربها والوضع 
حتت الســيطرة متاما، ومــا يثار في 
االعــالم هــو زوبعة اعالميــة الثارة 
الوضــع  او دعاية للتنظيم قد تكون 
مقصودة وغير مقصــودة ، واطمئن 
اجلميع ان الوضع حتت السيطرة، وان 
املنطقة الغربية حتت الســيطرة وال 
تستمعوا لالعالم املغرض الن قواتنا 
منتشــرة ومســيطرة وتالحق بقايا 
اية  لتنفيذ  فلول داعش وهي جاهزة 

مهام قد تناط بها".

سيدو جتو: نشكر جميع 
القادة االمنيين على 
حضورهم جلستنا لهذا 
اليوم من اجل مناقشة 
الوضع االمني في 
محافظة نينوى، ونؤكد 
رفضنا لتصريحات 
بعض نواب نينوى في 
بغداد حول الملف االمني 
الن اهل نينوى ادرى 
بشعابها

وصول 3 ألوية من الحشد الشعبي

قيادات في نينوى: الوضع تحت السيطرة وال عودة لداعش

بغداد – اعدام ارهابيني 
احملكمة  في  االولــى  الهيئة  أصدرت 
االثنني حكما  امس  املركزية  اجلنائية 
باإلعــدام شــنقا حتى املــوت بحق 
خمسة إرهابيني أقدموا على تفجير 
ســيارة ملغمة على سيطرة أمنية 

تابعة للجيش العراقي.
وقال املركــز اإلعالمي جمللس القضاء 
اســتئناف  "محكمــة  ان  األعلــى 
قضية  نظــرت  االحتادية،  الرصافــة 
إرهابيني قاموا بتفجير سيارة ملغمة 
التابعة الى  على ســيطرة الصمود 
اجليــش في منطقة احلســينية في 
ان "احلادث اســفر عن  بغداد"، الفتا 
استشــهاد واصابة ثالثة عشــر بني 
منتســبني ومواطنــني"، مضيفا أن 
وقضائياً  إبتدائياً  اعترفوا  "اإلرهابيني 
بالتخطيط  املركزيــة  احملكمة  أمام 
التفجيــر  لعمليــة  والتنفيــذ 
وانتمائهم الى داعش اإلرهابي اضافة 

لقيامهم بعدة واجبات ضمنها نقل 
االنتحاريني وإخفاؤهم".

ديالى – عمليات دهم 
كشــف  املتحدث الرســمي باسم 
غالب  الَعقيد  ديالى،  ُشــرطة  قيادة 
العطيــة امــس االثنني عــن القاء 
بينهم  7 مطلوبــني  القبض علــى 

متهم باالرهاب في ديالى.
"مفارز  ان  العطيــة  العقيــد  وذكر 
بعقوبة  ودوريات من قسم شــرطة 
واملقداديــة وجلوالء باالشــتراك مع 
مكافحــة ارهاب ديالــى ومكافحة 
اجــرام اخلالص ومفارز مــن مديرية 
استخبارات بعقوبة، متكنت من القاء 
القبض على 7 مطلوبني في ديالى" ، 
مشيرا الى ان "احدهم مطلوب على 
وفق املــادة 4 ارهــاب"، مبينا انه "مت 
ارسالهم الى اماكن االحتجاز واتخاذ 
القانونية بحقهم  كافة االجــراءات 

لعرضهم على القضاء". 

كركوك – اعتقال ارهابيني 
اعلن الناطق باســم وزارة الداخلية، 
امس االثنني ان القوات االمنية القت 
القبض على ارهابيــني اثنني بكمني 

محكم في كركوك.
اللواء ســعد معن، ان  الناطق  وذكر 
"مفارز استخبارات الشرطة االحتادية 
العاملة ضمن وكالة االســتخبارات 
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة 
الداخليــة، ومبتابعــة اســتخبارية 
دقيقة القــت القبض على متهمني 
اثنني وهما مطلوبان بقضايا إرهابية 
الشــتراكهما بعدد مــن العمليات 
اإلجراميــة ضــد قواتنــا األمنيــة 
ضمن مايســمى واليــة كركوك في 
داقوق"،  بقضــاء  كركوك  محافظة 
بعد  متــت  "العمليــة  ان  مضيفــا 
احالة  نصب كمني محكم لهما ومت 
أوراقهما  لالكمال  للقضاء  املتهمني 

التحقيقية".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امــس االثنني ان مفــارز امنية 
متكنــت مــن القــاء القبــض على 
مطلوبــني بقضايــا مختلفــة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وذكــر ان دورياتهــا ممارســات امنية 
اوامر القبض بحق مطلوبني  لتنفيذ 
مبواد قانونية مختلفة، اســفرت عن 
القبــض علــى عدة متهمــني وفق 
قيامها  الى  مشــيرة  متنوعة،  مواد 
بإحالة جميــع املتهمني الى اجلهات 
االجراءات  استكمال  لغرض  اخملتصة 

القانونية.

صالح الدين – تدمير مضافات 
دمرت قوات احلشد الشعبي واجليش 
امس االثنــني، 6 مضافــات لداعش 
ضمن احملور الشمالي لعمليات جزيرة 
الثرثار ضمن قاطــع عمليات صالح 

الدين.
وقــال آمــر اللــواء 51 في احلشــد 
الشعبي عشم اجلبوري ان "القطعات 
املشــتركة من احلشــد الشــعبي 
واجليــش عثــرت علــى 6 مضافات 
داعش حتوي مســتلزمات  لعناصــر 
و أطعمــة تابعة لهــم ضمن احملور 
الى  الفتا  الثرثار",  الشــمالي جلزيرة 
بالكامل  املضافــات  انــه "مت تدمير 
ومالحقة عناصر داعش الفارين الذين 

يستقلون دراجات نارية".

االنبار – ضبط خلية ارهابية 
االســتخبارات  مديريــة  أعلنــت 
االثنني، عــن اإلطاحة  العســكرية، 
بـ"أكبر" خلية للتصفيح والتفخيخ 
تدعى "خلية أبو عبد اهلل االنصاري" 
والقبض على جميــع عناصرها في 

محافظة األنبار.
وقالــت املديريــة إنه "فــي عملية 
توســمت بالشــجاعة واجلــرأة في 

االســتخبارية  واملعلومة  التنفيــذ 
الدقيقــة، متكنــت مفــارز مديرية 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
العاشــرة وبالتعاون مع استخبارات 
لــواء املشــاة 38 وبعمليــة نوعية 
اســتباقية من اإلطاحة بأكبر خلية 
تدعى خلية  والتفخيــخ  للتصفيح 

أبو عبد اهلل االنصاري.

الديوانية – اعتقال متهمني 
افاد مصدر مصدر امني في شــرطة 
محافظة الديوانيــة امس االثنني ان 
مفارز مركز شرطة الشنافية وعفك 
متكنــت مــن إلقاء القبــض على ٤ 
متهمني مطلوبــني للقضاء بقضايا 
اخذ املال بالقوة والتهديد وذلك خالل 
حملة واسعة قامت بها للبحث عن 

املطلوبني.
الى ذلك ألقت مفارز شعبة مكافحة 
اخملــدرات القبض على أحد املطلوبني 
بتجــارة وتعاطي احلبوب اخملدرة وذلك 

املعلومات  وجمع  عنه  التقصي  بعد 
من قبل املصادر السرية اخلاصة حيث 
مت التحقيق معه في التهم املسندة 
اليه مــن أجل إحالته إلــى القضاء 

وتقرير مصيره.

نينوى – قصف جوي 
اعلن التحالــف الدولي امس االثنني 
ان طائراته قصفت أهدافا لـ"داعش" 
عند جبل قــرة جوخ قــرب مخمور 
جنــوب شــرق املوصل ، ولــم تعرف 
الــذي خلفها هذا  حجم اخلســائر 

القصف.
وقال مصدر امني ان القوات االمنية 
العراقية والتحالــف الدولي ينفذان 
بــني فترة واخــرى عمليــات قصف 
واوكار  مواقــع  تســتهدف  وتفجير 
عناصر "داعش"، في عدد من املناطق 
التــي يختبئ فيها، حيــث تؤدي الى 
احلاق اضرار مادية وبشرية بني صفوف 

التنظيم.

الجنائية تصدر حكما باعدام 5 ارهابيين في بغداد * اعتقال 7 مطلوبين بينهم متهم باالرهاب في ديالى
تدمير 6 مضافات لداعش شمالي صالح الدين * التحالف يقصف اهداف ارهابية جنوب شرقي الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي، توفــر 250 منحة دراســية لنيل 
شــهادة الدكتوراه في جامعــة كامبردج 

البريطانية للعام الدراسي املقبل.
وقال املدير العام لدائرة البعثات والعالقات 
الثقافية في الوزارة الدكتور صالح الفتالوي 
في بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
إن "املنح الدراســية البريطانية خصصت 
لنيل شــهادة الدكتــوراه للموظفني وغير 
املوظفني وبواقع 250 منحة دراسية للدول 

كافة ومدعومة بالكامل".
وبــني الفتــالوي، أن "آخر موعــد للتقدمي 
الرابط  وعلى  الثاني2019،  3كانون  سيكون 
االلكتروني اخلاص بدائرة البعثات والعالقات 

الثقافية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة صحة ديالى، امــس االثنني، 
توفير نوعني من العالج ملرضى الســرطان 
وألول مرة في البالد، يشــهد هذا األسبوع 

توزيعها على محتاجيها. 
وقــال مدير إعالم دائرة صحــة ديالى فارس 
العزاوي فــي بيان تلقت  الصبــاح اجلديد 
نســخة منه: " ألول مره في عموم البالد مت 
االرمدكس بعدد ٥٠٠ شــريط  توفير عالج 
ملرضى  شريط   ١٥٠٠ بعدد  وتاموكســفني 
السرطان وســيتم املباشــرة في توزيعها 

خالل هذا األسبوع" .
وأضاف العــزاوي إن "صحــة ديالى تعمل 
على توفيــر األدوية ومنهــا ادوية االمراض 
الســرطانية واألمــراض املزمنــة واألدوية 
باهضــة الثمن لرفــع املعانــاة عن كاهل 
العوائل التي لديها أفراد مصابني باألمراض 

املزمنة ".
وأكد العزاوي إن "الدائرة تســعى إلى توفير 
كل مــا يلزم املواطن مــن اخلدمات الطبية 

والعالجية وعلى أعلى املستويات".

مؤمتر صحفي لقيادات في نينوى



محليات الثالثاء 13 تشرين الثاني 2018 العدد (4054)4

Tue. 13 Nov. 2018 issue (4054)

البصرة - سعدي السند:

شــهدت كلية العلــوم بجامعة 
البصــرة عقد عدد مــن احللقات 
النقاشية التي تخص العديد من 
التخصصات العلمية التي تخدم 

اجملتمع .
فقد ناقش قســم الفيزياء بكلية 
علي  الباحــث  دراســة  العلــوم 
عطية والتي كانت بعنوان حتضير 
ومميزات النقاط الكمية الكربونية 
وتطبيقاتها في اخلاليا الشمسية.
وبحســب  الدراســة  وضمــت 
عــن عنصر  الباحــث مقدمــة 
الكربــون واهميتــة والتهجــني 
في ذرات الكربــون وتعريف النانو 
واشكال  النانوية  املواد  وتصنيف 
النقاط  النانوية وتعريف  الكربون 
وتطبيقاتها   خواصهــا  الكمية 

وطرق حتضيرها.
باســتعمال  املــادة  حتضيــر  مت 
مــواد وطــرق بســيطة ومــواد 
الكرافت. اقطــاب  .مثل  متوفرة 

فيتامني ســي نفايات البالستك 
التحضير  طريقــة  واســتعمال 
الكهروكيميائيــة / امليميائيــة/ 
خاليا  وتصنيــع  املائية  احلراريــة 
املادة  اضافــة  وتأثير  شمســية 

احملضرة على عمل اخلاليا .
  

مناقشة النقطة الصامدة في 
الفضاء املتري

وناقش قسم علوم الرياضيات في 
كلية العلوم حلقة نقاشية حول 
الفضاء  فــي  الصامدة  النقطة 
) للباحثة حنني عدنان  (بي  املتري 
وكان الهــدف الرئيس من احللقة 
الدراسية وبحســب الباحثة هو 
اعطــاء مقدمة دراســة حيث مت 

الدمج مع صنــف الفضاء املتري 
العــام ومت احلصــول على بعض 
بأســتعمال  اجلديــدة  النتائــج 
املتــري اجلزئي  مفهــوم الفضاء 
ودمجها مع صنف آخر حتت شرط 

األنكماش والذي مت طرحه.

حلقة دراسية عن النباتات 
العشبيه كمضادات للسرطان

في  احلياة  علــوم  ونظم قســم 
نقاشــية  حلقة  العلــوم  كلية 

العليا  الدراســات  طالب  القاها 
/ الدكتــوراه زياد عبــد الكاظم 
مزيد بعنوان: النباتات العشــبيه 

كمضادات للسرطان .
التعــرف  احملاضــرة  وتضمنــت 
على الســرطان كونــه يعد من 
الرئيســة  الصحية  املشــكالت 
العالم  فــي  للوفيات  املســببة 
مقارنــة مــع األمــراض األخرى 
الطبية  النباتات  دور  بيان  وكذلك 
ودورهــا في عــالج أو تقليل االثار 

الناجمة عن الســرطان مع بيان 
والتي شــملت  الدراســات  أهم 
أنواعا نباتيــة مختلفة في داخل 
 invivo and) اجلسم احلي وخارجه
) وكذالك بيان آليــات عمل تلك 

املواد النباتية الكيمائية. 

هرمونات الدرقية ملرضى 
احتشاء عضلة القلب في 

مدينة البصرة
ونظم قســم علوم الكيمياء في 

نقاشــية  حلقة  العلــوم  كلية 
العناصر  بعــض  تقدير  بعنــوان 
محتــوى   ، النــزرة  األساســية 
الكليــة،  األكســدة  مضــادات 
هرمونــات  و  املالوندايالديهيــد، 
الدرقية ملرضى احتشــاء عضلة 

القلب في مدينة البصرة .
عباس  االء  الباحثــة  واوضحــت 
تعيــني  تتضمــن  الدراســة  ان 
تراكيــز بعــض العناصــر النزرة 
النيكل،  (النحــاس،  مثل  املهمة 

احلديد، املنغنيــز، املولبيدينيوم، و 
احتشــاء  مرضى  لدى  الكوبلت) 
عضلة القلب في مدينة البصرة 
ومت تقديــر مســتويات مضادات 
األكسدة الكلية فضال عن تقدير 
املالوندايالديهايــد  مســتويات 
الدراســة توضيح  كما تضمنت 
العالقة مع كل العناصر املقاسة 
وبعض العوامل املؤثرة على احلالة 
املرضيــة مثــل العمــر واجلنس 

والتدخني واملوقع اجلغرافي .

حلقات نقاشية عن الخاليا الشمسية والفضاء المتري 
ودور النباتات العشبية كمضادات للسرطان 

شهدتها كلية العلوم في جامعة البصرة وتابعتها «الصباح الجديد»

ضمت الدراسة 
مقدمة عن عنصر 
الكربون واهميته 

والتهجين في ذرات 
الكربون وتعريف 

النانو وتصنيف المواد 
النانوية واشكال 
الكربون النانوية 
وتعريف النقاط 

الكمية خواصها 
وتطبيقاتها  

الباحثة حنني عدنان تلقي بحثها عن الفضاء املتري

العمل تطالب التربية 
بالغاء قرار ايقاف 

اجازة المعين المتفرغ

صحة الرصافة وطبابة 
الشرطة تحتفالن بتخرج 
دورة العالج الطبيعي 

مركز تخصصي المراض 
الغدد الصم وبيت صحي 
في جانبي الكرخ والرصافة

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
متمثلــة برئيس هيئة رعايــة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة الدكتورة عبير مهدي 
اجللبــي وزارة التربيــة بإعــادة النظر في 
قرارها اخلــاص بإيقاف جميع انواع االجازات 
الوظيفيــة ومنهــا إجازة املعــني املتفرغ 
التي متنح وفقاً لقانــون رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة رقم 38 لســنة 2013 
بعد اصدارها واعمامها الكتاب الرســمي 
املرقم 17591 بتاريخ 22ـ10ـ2018 بني دوائر 

وزارة التربية كافة. 
وزارة  ان اعمــام  الهيئة  رئيــس  واوضحت 
املتفرغ يعد مخالفاً  التربية اخلاص باملعني 
لنص املادة 19 اوالً مــن قانون ذوي االعاقة 
الذي ينص علــى انه (اذا كان املعني املتفرغ 
موظفــاً ويتقاضى راتباً مــن الدولة مينح 
اجــازة براتب تــام مع اخملصصــات الثابتة 
وبقيــة االمتيــازات مســاواة باقرانه في 
الوظيفة ويجدد التفرغ ســنوياً). واشارت 
الى ان الهيئة وجهت كتاباً رسمياً الى وزارة 
التربيــة تطالب فيه بالغــاء قرارها اخلاص 
بايقاف اجازة املعني املتفرغ كونه يتســبب 
في حرمان ذوي االعاقة من االمتيازات التي 

كفلها قانون ذوي االعاقة. 

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة صحة بغداد / الرصافة وبالتعاون  
وبالتنسيق مع قيادة قوات الشرطة االحتادية 
/ امرية  الطبابة حفل تخــرج  الدورة االولى 

للعالج الطبيعي . 
واثنى  العميــد محمود رفعت مدير الطبابة 
في الشرطة االحتادية  في كلمته على اجلهود 
املبذولــة من قبــل وزارة الصحة  وخصوصا 
في معارك النصــر ضد فلول داعش االرهابي 
من خالل الفرق الطبية او سيارات االسعاف 
واليوم يكمل هذا الدعم من خالل التنسيق 
مع صحة الرصافة التي فتحت افات التعاون 
من اجل اقامة هذه الدورة والتي ســتتبعها 
دورات اخــرى فــي ســبيل تطويــر مهارات 

العاملني في الطبابة وزيادة خبراتهم.
بعد ذلك جرى توزيع شهادات التخرج للدورة 
االولى  ومنح شهادات تقديرية للمحاضرين 
الذين حاضروا على مدى شهرين متتالني في 

سبيل اجناح هذه الدورة.  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائــره التخطيط وتنميــة املوارد في 
وزارة الصحة عــن افتتاح مركز التخصصي 
المــراض الغدد الصم والســكري في جانب 
الكرخ وبيت صحي غرفــة صحية ثابتة في 

جانب الرصافه .
ويرتبط مركز امراض الغدد الصم والسكري 
التعليمي  املركزي  الطفل  مستشــفى  في 
التابع دائــره صحه بغداد الكرخ وواقع البيت 
الصحي في مجمع الكليات التابع للجامعة 
العراقيــه في منطقة ســبع ابــكار قطاع 
األعظميــة للرعاية الصحية االولية و التابع 
لدائرة صحة بغداد الرصافة وياتي ذلك ضمن 
خطــط وبرامج وزارة الصحــة و دوائرها في 
والعالجية  الصحية  اخلدمات  وتوسيع  تعزيز 

املقدمة للمواطنني الكرام . 

بغداد - الصباح الجديد:

الدكتور محمد  التجــارة  وزير  اكد 
هاشــم العاني ان حكومة العراق 
تتطلــع الــى تطويــر العالقــات 
والعلمية  واالقتصاديــة  التجارية 
اليابــان  دولــة  مــع  والثقافيــة 
اليابانية  اخلبرات  من  واالســتفادة 
املتقدمــة في مجــاالت الصناعة 
التحتيــة فضال  البنــى  وتأهيــل 
عن حتقيق شــراكات حقيقية مع 

القطاع اخلاص العراقي.
واكد الوزير خالل حضوره احتفالية 
اليوم الوطنــي لليابان على هامش 
الدولي  بغــداد  معــرض  فعاليات 
الـ45 على اهمية مشاركة  لدورته 
اليابــان في هذه الدورة وهي خطوة 
تاتــي باالجتــاه الصحيــح لتعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وفتح 
افــاق جديدة تقوم علــى املصالح 

املشــتركة التي تخدم الشــعبني 
الصديقني خاصة وان العراق تربطه 
تاريخية استندت  روابط  اليابان  مع 

الى الرغبة املشتركة .
ودعــا الوزيــر جميــع الشــركات 
اليابانيــة املشــاركة فــي حملة 
اعمار العــراق وتاهيل بناه التحتية 
اســتثمارية  والدخــول مبشــاريع 
وفرها  التي  الفرص  واالستفادة من 
قانون االســتثمار الذي صادق عليه 
وهناك  العراقــي  النــواب  مجلس 
مراجعة دائمة واستعداد لتحديثه 
مبا يتالءم وحاجة العراق ومتطلبات 
االستثمارات االجنبية التي مازالت 
برغــم  الطمــوح  مســتوى  دون 
مايخــص في العراق مــن تطورات 
واالنتصارات  االمــن  مجــاالت  في 
التــي حتققــت علــى التنظيمات 
االرهابية فضال عــن وجود الفرص 
االســتثمارية في جميــع مناطق 
البالد كذلك وجود الرغبة في توفير 

البيئــة االســتثمارية فــي اطالق 
ان  العقبات متمنيا  املشاريع وجتاوز 
تكون املشاركة اليابانية في معرض 
تعزيز  باجتاه  الدولي خطــوة  بغداد 
العالقات االقتصادية والتجارية مع 
العراق وزيادة حجم التبادل التجاري 
املوقعة  الثنائية  االتفاقات  وتفعيل 
بني البلدين وفتــح صفحة جديدة 
مــن التعاون املشــترك مبــا يخدم 

تطلعات البلدين .
من جانبــه اكد الســفير الياباني 
ناوفومــي هاشــيموتو ان املعرض 
بتعزيز  لليابــان  مهمــة  ظاهــرة 
اليابانيــة  العراقيــة  العالقــات 
وتشــجيع مجاالت االســتثمارات 
العراق  داخل  اليابانية  للشــركات 
ً ان مشــاركة اليابان هي  ، مشــيرا
للسنة السابعة على التوالي ومنذ 
عام 2011 حيث شارك هذا العام 20 
شــركة بقطاعات الكهرباء والغاز 
والصحيات  وااللكترونيات  والنفط 

وغيرهــا اجملاالت االخــرى اخملتلفة ، 
الفتــاً ان هذه الســنة هي الذكرى 
العالقــات  لتأســيس  الثمانــون 
الدبلوماســية  اليابانية  العراقية 
خاصة وان اليابان من الدول املانحة 
بالتطور   ً مشيدا للعراق,  والداعمة 

االقتصادي والسياسي للعراق .
رئيس  نائب  االحتفالية  وحضر  هذا 
الوزراء ووزير املالية فؤاد حسني حيث 
جرت مراسيم رفع العلمني العراقي 
والياباني وبعدهــا مت افتتاح اجلناح 

الياباني والتجوال داخل اجلناح .
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
برفقــة وزير التجــارة حيث تفقدا 
اجلنــاح اليابانــي ومركــز الطاقة 
املتجــددة فضال عــن التجول في 
اروقــة املعــرض حيث ثمــن نائب 
القائمني  الوزراء جهــود كل  رئيس 
على اقامة هــذا املعرض من حيث 
والتنظيم  املتنوعــة  املشــاركات 

واالجراءات االمنية .

تقرير

وزير التجارة:االستثمارات االجنبية دون مستوى الطموح 
نتطلع الى تطوير العالقات مع اليابان

بغداد - الصباح الجديد:
نظم املعهد الطبي التقني بغداد 
فــي اجلامعة التقنية الوســطى 
ندوة علمية عن أســاليب ترشيد 
استهالك املياه ومبشاركة عدد من 

الباحثني واخملتصني.
وتطرقت النــدوة الى التعرف على 
أسباب شحة املياه وأهمية ترشيد 
الثروة  على  واحملافظة  استهالكها 
املائية والوسائل املهمة في عملية 
احلفاظ عليها ومخاطر شحتها ملا 
تشكله من أهمية كبيرة في حياة 
اإلنســان اليومية والتي تعدّ قلب 
التنميــة املســتدامة وهي أحدى 
الضــرورات لتوفير الطاقة والغذاء 
وســالمة النظــم االيكولوجيــة 

كما انها ضــرورة من اجل التنمية 
االجتماعية واالقتصادية. 

وتناولــت الندوة الطــرق العملية 
واإلجــراءات التــي ميكــن إتباعها 
لترشــيد اســتهالك املياه كطرق 
ترشــيد اســتهالكها في الزراعة 
وفي املباني وفي االســتحمام وفي 
اآلالت فضال عــن معرفة العوامل 
املياه  لزيادة اســتهالك  املســببة 
حيوية  بطرق  معاجلتهــا  وكيفية 

ورخيصة الثمن ومبتكرة.  
على صعيد متصــل اقامت كلية 
الصيدلــة فــي جامعــة البصرة 
محاضرة عن تقنية الطب النووي، 
مبشاركة باحثني ومختصني وطلبة 

الدراسات العليا .

وبينــت احملاضــرة التــي ألقاهــا 
الباحــث عامر خزعل احلســن، أن 
تقنية الطب النووي احلديثة والتي 
تختص  باستعمال األنوية املشعة 
مع مركبات دوائية مختلفة لغرض 
التصوير الفسلجي لألعضاء احلية 

بدألً من التصوير التشريحي.
التحضير  آلية  احملاضــرة،  وتناولت 
املشــعة  والنويــدات  اخملتبــري 
العظــام  لفحوصــات  اخملتلفــة 
والرئتني  والكبد  والكلــى  والدماغ 
الفحوصات  أنواع  وكذلك  والقلب 
واملقطعية  واملتحركة  الســاكنة 
والفحوصــات املدمجــة باملفراس 
الثالثية  البوزيترونــي  واإلنبعــاث 

االبعاد.

بغداد - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمــار  وزارة  اعلنــت 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
استئناف اعمالها في تنفيذ مشروع 
مندا الصابئه املندائيني في محافظة 

الديوانية .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة 
العامة أحدى تشــكيالت  الرشــيد 
مشــروع  اعمال  اســتأنفت  الوزارة 
املندائيني في  الصابئه  انشــاء مندا 
احملافظة الذي توقف العمل فيه منذ 
عام 2015 على وفق القرار 347 لعدم 
توفر التخصيصــات املالية الكافية 

إلجنــازه ، مبينآ ان هذا املشــروع يقع 
بالقرب من النهر و مخصص لألخوة 
من الطائفة املندائية ألداء الطقوس 
في  والتعميد  الدينيــة  واملراســيم 
حــوض النهر ، حيــث يتضمن قاعة 
لالحتفاالت واملراســيم والعديد من 
الفضاءات واملكاتب وبيت رجل الدين.  
كما أجنــزت الوزارة تنفيــذ اعمالها 
بأعــادة  تأهيل وصيانة مدخل ناحية 
ربيعة في محافظة نينوى عن طريق 
في  والفنية  الهندســية  املــالكات 
مديرية بلديــة ربيعة التابعة ملديرية 
البلديــات العامة أحدى تشــكيالت 

الوزارة.
 وذكــر املركــز االعالمي انــه مت اجناز 
الشــارع املتضرر من سيطرة مدخل 
ربيعة بأجتاه مدينــة املوصل حيث مت 
املشروع على مرحلتني  اعمال  تنفيذ 
األولــى بطول ( 2600) متــر والثانية 
بطــول (2000) متــر ، بتمويــل من 
صندوق أعادة أعمار املدن احملررة، مبيناً 
أن هذا الشــارع يعد من الشــوارع 
الرئيســة واحليوية ملدخــل الناحية 
من جهة مدينة املوصل مما يســهم 
املركبات  في انســيابية حركة سير 

واملواطنني .

االعمار تواصل تأهيل مندىالتقنية تنظم ندوة عن ترشيد استهالك المياه
 الصابئه في الديوانية

انجزت مدخل ناحية ربيعة في نينوى محاضرة عن الطب النووي في البصرة 

ذي قار - الصباح الجديد:
ضبطت شــعبة الرقابــة الصحية 
في قطاع ســوق الشــيوخ للرعاية 
الصحيــة االوليــة والتابعة لصحة 
ذي قار اكثر مــن ثالثة اطنان ونصف 
الطن مــن املواد الغذائية الســائلة 
الصالحية في  والصلبــة منتهيــة 

اسواق القضاء .

واوضح مدير شعبة الرقابة الصحية 
في القطاع معاون وقائي عبد اخلالق 
خلف عاشور ان فرق الرقابة الصحية 
في القطاع ومن خالل تنفيذ عدد من 
احلمالت الرقابية املفردة واملشــتركة 
مع قسم االمن الوطني في القضاء 
ضبطــت مايزيــد عن ثالثــة اطنان 
الغذائية  املــواد  مــن  الطن  ونصف 

السائلة والصلبة منتهية الصالحية 
وفاشــلة فيزياويــا حيــث تضمنت 
الكميــة ضبفط طنا واحــدا و509 
كغم مواد غذائية صلبة وطنني و242 
كغم مواد غذائية سائلة مضيفا انه 
مت اتالفها في منطقة الطمر الصحي 
على وفق محضــر اصولي وبحضور 

صاحب العالقة . 

بغداد - الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية في 
مديريــة االتصاالت ونقــل املعلومات 
التابعــة لدائرة  املنطقة الشــمالية 
التشــغيل والتحكــم,  بالتعاون مع 
املالكات الهندسية لقسمي الفحص 
واحلاســبات ملديريــة محطات ســد 
املوصل اعمال اصالح العطل  الطارىء 

في محطة ســد املوصل الرئيس الذي 
حصل بــني اجهزة احلمايــة التبادلية 
نوع BBCموديــل NSD61 وبني اجهزة 

احلماية والفصل في احملطة.
وقــد وردت اشــارة اطفــاء وهميــة 
4 ثوان بشكل عشوائي  استمرت ملدة 
بني محطة توليد اخلــزن بالضخ وبني 
محطة توليد الســد الرئيســة على 

خط 400ك.ف محمــل بقرابة( 230 ) 
ميكاواط  مما سبب فصل اخلط . 

االتصاالت  اجهــزة منظومة  ان  يذكر 
ونقل املعلومات املوجودة في محطات 
السد جميعها اجهزة قدمية ولم يجر 
 BBC اي حتديث جاد عليهــا وان جهاز
NSD61 هــو الفريد والوحيد من نوعه 

في عموم العراق . 

ضبط مواد غذائية منتهية
 الصالحية في سوق الشيوخ

الكهرباء تنجز اصالح عطل
 في محطة سد الموصل الرئيسة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشار ألكسندر ميخييف املدير العام لشركة 
»روســوبورون إكســبورت« الروسية املشرفة 
علــى مبيعات الســاح الروســي، إلى وجود 
حقيبة كبيرة من حجوزات الدول العربية على 

الساح الروسي عبر مؤسسته.
وذكر ميخييــف، أن دول اخلليج العربية تبدي 
اهتمامــا كبيرا باملعدات واألســلحة احلديثة 
الروســية، وطلبها على الســاح الروســي 

مستمر.
االضطراب الدولي، يستمر الطلب املتزايد على 
األسلحة واملعدات العسكرية، وهناك اهتمام 
كبير من دول اخلليج باستيراد أحدث املنتجات 

العسكرية وأكثرها فعالية«.
وشــدد على وجود طلب كبير على املنتجات 
العسكرية الروسية، مشــيرا إلى أن الساح 
الروســي أثبت جناعته وفعاليته في مختلف 
الظــروف القتاليــة وخال أصعــب الظروف 

املناخية برا وبحرا وجوا.
وأضاف أن الطلب على الســاح الروسي في 
ازدياد مســتمر في اآلونة األخيــرة، وأن قيمة 
احلجوز التي تلقتها شــركته بلغت 50 مليار 
دوالر، بينها حزمة كبيرة مــن العقود املبرمة 

مع الدول العربية.
املقاتلــة  اهتمامهــا،  يثيــر  مــا  وأكثــر 
»ســوخوي35-« العالية املنــاورة، واملقاتلة » 
ميــغ 29- م / م 2« وطائــرة التدريب القتالية 
»يــاك130-«، إضافة إلى املروحيــات القتالية 
»مي28- ن إي« ومروحية االستطاع القتالية 
»كا52-« ومروحية النقل املقاتلة »مي35- م«، 
ومنظومات الدفاع اجلوي »إس400« واجملمعات 
الصاروخية املضادة للطائرات من طراز »بوك« 
و«تــور«، ومجمعــات »بانتســر1-« املدفعية 
للطائرات  املضــادة  والصواريخ  الصاروخيــة 

احملمولة على الكتف، »فيربا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت املستشــارة األملانية أنغيــا ميركل في 
منتــدى »باريس للســام« أمــس االول األحد 
إلى تبني العالم نهجا موحدا لتعزيز الســلم 
الدولي، مشيرة إلى اســتحالة قدرة بلد واحد 

على حل قضايا العالم مبفرده.
افتتحت ميركل منتدى »باريس للســام« بعد 
احتفال العاصمة الفرنســية بالذكرى املئوية 
النتهاء احلرب العاملية األولى، وحذرت خاله من 
أن النزعة القوميــة »ضيقة األفق« مازالت جتد 

لها أرضية تقف عليها في أوروبا وغيرها.
وقالت ميركل أمام احلضور: »معظم التحديات 
اليــوم ال ميكــن أن يحلها بلد واحــد بل نحن 
جميعا، ولذا فنحن بحاجة لنهج مشترك« في 

هذا االجتاه.
وأضافت: »إذا لم جتد العزلة نفعا قبل مئة عام، 
فكيف لها اليوم أن تترسخ في مثل هذا العالم 

املترابط؟«.
بــن القادة الذين اســتمعوا لكلمــة ميركل، 
الرئيس الروسي فادميير بوتن، والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان، فيما الرئيــس األمريكي 
دونالد ترامب لم يحضر املنتدى وغادر باريس إلى 

واشنطن بعد وقت قصير من بدء املنتدى.
وخال املنتدى أشــاد األمن العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش بجهود هيئته واملؤسســات 
الســاعية حللول قائمة على التعددية في حل 

القضايا العاملية.
وقال جيســتان فيس منظم املنتــدى لوكالة 
»رويتــرز«: »املنتدى ال يهدف إلى التوســط في 
التوصل حللول للصراعات القائمة بل يســعى 
إليجاد ســبل لتعزيــز دور املنظمــات متعددة 

األطراف«.
وأضاف أنه من املقرر تنظيم هذا املنتدى بصفة 
السياسات  وخبراء  الساســة  سنوية بحضور 
املنظمات غيــر احلكومية  اخلارجيــة وممثلــي 

واجملتمع املدني.

السالح الروسي يستحوذ 
على اهتمام الخليج

ميركل تدعو العالم
الى نبذ النزعات القومية

متابعة ـ الصباح الجديد:

150 شــخصا بينهم  ُقتل نحو 
الـ24  الســاعات  خال  مدنيون 
املاضية فــي املعارك بن القوات 
املواليــة للحكومــة اليمنيــة 
مدينة  في  احلوثيــن  واملتمردين 
احلديدة في غرب اليمن، حســب 
عســكرية  مصادر  أعلنــت  ما 
وطبية لوكالة فرانس برس امس 

االثنن.
وقال مصدر عسكري من القوات 
املدعومة  للحكومــة  املواليــة 
بقيادة  العسكري  التحالف  من 
السعودية، إن احلوثين جنحوا في 
صّد هجوم واســع مساء امس 
االول األحد مــن اجلهة اجلنوبية 
ومتكنوا من وقــف تقدم القوات 

نحو ميناء احلديدة.
وذكــرت مصــادر طبيــة فــي 
مستشــفيات فــي احلديدة أن 
أكثــر مــن 110 مــن املتمردين 
املوالية  القوات  احلوثين و32 من 
للحكومة، قتلوا خال الليل في 
املعارك في جبهات مختلفة من 
احلديدة. وأكد مصدر عســكري 
فــي احلديدة أن ســبعة مدنين 
قتلوا في املدينة الساحلية بدون 

أن يذكر تفاصيل.
وقالــت مصــادر طبيــة فــي 
العسكري  العلفي  مستشفى 
الذي يسيطر عليه املتمردون منذ 
2014، إن املستشــفى استقبل 
عشــرات القتلــى واجلرحى من 

احلوثين خال الليل.
جرحاهم  نقــل  احلوثيون  وبــدأ 
إلــى العاصمــة صنعــاء التي 
يسيطرون عليها أيضا منذ أربع 

سنوات.
وتضــّم املدينة مينــاء متر عبره 
واملــواد  املســاعدات  غالبيــة 
الغذائيــة التي يعتمــد عليها 
ماين السكان للبقاء على قيد 
احلياة في بلد يواجه نحو نصفه 
سكانه )27 مليون نسمة( خطر 

اجملاعة، وفقا لألمم املتحدة.
منذ 2014، تخضع مدينة احلديدة 

لســيطرة املتمّرديــن، وحتــاول 
بدعم من  احلكوميــة  القــوات 
حتالف عسكري تقوده السعودية 
اســتعادتها منذ حزيران املاضي 
على  خصوصاً  السيطرة  بهدف 

مينائها االستراتيجي.
)460 من  وُقتــل 592 شــخصاً 
احلوثين، 125 من القوات املوالية 
مدنين(  وســبعة  للحكومــة 
منــذ اشــتداد املواجهــات في 
احلديــدة في األول من تشــرين 
الثاني. وجنحــت القوات املوالية 
للحكومــة اخلميــس املاضــي 
في اختــراق دفاعــات املتمّردين 
والتوغل في شرق وجنوب املدينة 

املطلة على البحر األحمر.

*ضغوط دولية 
اعتبــر وزير اخلارجيــة األميركي 

مايك بومبيو ونظيره البريطاني 
جيرميــي هانت أن وقت التفاوض 

قد حان.
ودعا بومبيو خال اّتصال هاتفي 
األمير  العهد السعودي  ولّي  مع 
محمد بــن ســلمان األحد إلى 
»وقف القتال« فــي اليمن وإلى 
أن »يأتــي جميع األطــراف إلى 
التفاوض على  الطاولة من أجل 

حل سياسي للنزاع«.
األميركي  الرئيس  إدارة  وأكــدت 
التــي تخضع  دونالــد ترامــب 
الكونغرس،  جانب  من  لضغوط 
الذي  العسكري  التحالف  إعان 
املتمردين  ضد  السعودية  تقوده 
تزويــد طائراته  أنــه ســيؤمن 

بالوقود في اجلو بنفسه.
وأشــار هانــت إلــى اخلســائر 
حُتصــى«  ال  »التــي  البشــرية 

لهــذا النزاع الــذي يتطّلب حاًّ 
»سياسياً«.

الذي  البريطاني  الوزيــر  ودافــع 
وصل إلى السعودية امس اإلثنن 
وســيجتمع خصوصاً مع امللك 
ســلمان وولي العهد محمد بن 
إلى  اللجوء  ســلمان، عن فكرة 
»إجراء جديد« في مجلس األمن 
الدولي دعماً جلهود السام التي 
املّتحدة  األمم  مبعــوث  يبذلهــا 
إلى اليمــن مارتن غريفيث الذي 
يسعى إلى عقد جولة مفاوضات 

جديدة بحلول نهاية العام.
واندلعــت حرب شــوارع للمّرة 
األولــى األحد في حّي ســكني 
وقال  اليمنّية.  احلديدة  شرق  في 
مسؤولون عسكرّيون في القوات 
إّن هــذه  للحكومــة  املواليــة 
األحد  االول  امس  القوات عملت 

على »تطهير« املناطق السكنية 
التي دخلتها في شرق املدينة من 

املتمردين احلوثين.

قلق حيال املدنيني 
يســتخدم املتمــّردون القّناصة 
ويعتمدون على األلغام والقصف 
املكّثف بقذائــف الهاون لوقف 
في  املهاجمة.  القــوات  تقــّدم 
املقابل، تشــّن القــوات املوالية 
للحكومــة هجماتها بدعم من 
التحالف  ومروحيــات  طائــرات 

العسكري.
لكن رغم الهجوم، ال يزال امليناء 
اخلاضع لسيطرة املتمردين يعمل 
»بشكل طبيعي«، بحسب نائب 

مديره يحيى شرف الدين.
باســم  املتحّدث  قــال  بــدوره، 
هيرفيه  العاملي  األغذية  برنامج 

فيرهوســيل »علــى الّرغم من 
األيام  فــي  اســتهدفت  أّنهــا 
األخيرة بأكثر من 50 صاروخاً فإّن 
أهــراءات )املرفأ( لم تصب، وعلى 
ما يبدو نحن لم نخسر شيئاً من 
مخزوننا الــذي يزيد عن 50 ألف 

طن من القمح«.
وتذكــر األمم املتحــدة بشــكل 
مســتمّر أن اليمن يعيش أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم وتشير 
إلــى أن 14 مليــون مدني »على 

حافة اجملاعة«.
وقالت منّسقة عملّيات منظمة 
»سيف ذي تشيلدرن« في مدينة 
احلديدة مرمي الدوغاني في اتصال 
إّن  بــرس  فرانس  هاتفــي مــع 
»الوضع صعب جًدا. هناك خوف 
أن  وأضافت  السكان«.  بن  كبير 
املراكــز الطبية تســتقبل عدد 

مقتل نحو 150 يمنيا بينهم مدنيون 

الحديدة تشهد حرب شوارع للمرة األولى بين قوات 
الحكومة والحوثيين وواشنطن على »وقف القتال«

وذكرت مصادر طبية 
في مستشفيات في 
الحديدة أن أكثر من 
110 من المتمردين 

الحوثيين و32 من 
القوات الموالية 

للحكومة، قتلوا خالل 
الليل في المعارك في 

جبهات مختلفة من 
الحديدة. وأكد مصدر 
عسكري في الحديدة 
أن سبعة مدنيين قتلوا 

في المدينة الساحلية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بن  جديدة  مواجهــات  أســفرت 
مقاتلــن فــي حركــة حمــاس 
غزة  في  اســرائيلين  وعسكرين 
امــس االثنــن عن مقتل ســتة 
فلســطينين وضابط في القوات 
اخلاصــة االســرائيلية، مــا يهدد 
بتأجيــج التوتر بعد تفاهم مؤخرا 
كان يفتــرض أن يعيد الهدوء إلى 

القطاع.
وقــرر رئيس الــوزراء االســرائيلي 
بنيامن نتانياهــو قطع زيارته إلى 
املئوية  الذكرى  باريس حيث حضر 

النتهاء احلرب العاملية األولى.
فــي القدس قال اجليــش في بيان 

صــدر امــس االثنــن إن »ضابطا 
وأصيب  اخلاصــة قتل  القوات  في 
آخر بجــروح طفيفــة«، موضحا 
أن الضابط الذي قتــل كان برتبة 
عنه  عرف  وقد  كولونيل.  لفتنانت 

باحلرف األول من اسمه »ميم«.
وقبل ذلك، أكدت كتائب عز الدين 
القســام اجلناح العسكري حلركة 
املقاومــة اإلســامية )حمــاس( 
أن األمــر يتعلق بعمليــة للقوات 
اخلاصة االســرائيلية التي حاولت 
التســلل إلى شرق خان يونس في 
آلية  القطــاع، على مــن  جنوب 
مدنيــة. وذكــرت مصــادر أمنية 
اجليش  أن  ذلك  بعد  فلســطينية 

جوية  االســرائيلي شــن ضربات 
أيضا في القطــاع. وحتدث اجليش 
بيان مقتضب  في  أوال  االسرائيلي 
عن تبادل إلطاق النار. وقال »خال 
في  اسرائيلية(  )عسكرية  عملية 

قطاع غزة جرى تبادل إطاق نار«.
اجليش  باســم  متحــدث  وأكــد 
كونريكوس  جوناتان  االســرائيلي 
بعيد ذلك أن كل اجلنود املشاركن 
في العملية عادوا إلى اســرائيل. 
أن »كل اجلنود  تويتــر  وكتب على 
عادوا إلى إســرائيل. دّوت صفارات 

اإلنذار في جنوب اسرائيل«.
وقال اجليش االســرائيلي إنه بعد 
تبادل إطاق النار »أطلق 17 صاروخا 

من قطــاع غزة على إســرائيل«. 
وأضــاف أن نظام الدفــاع املضاد 
للصواريخ متكن من اعتراض ثاثة 
منهــا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل 

عن الصواريخ األخرى.
وأوضحــت الــوزارة أن وزير الدفاع 
االسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعقد 

اجتماع في مقر قيادة اجليش.
أعلن الناطق باســم وزارة الصحة 
فــي قطاع غزة أشــرف القدرة إن 
ســتة فلســطينين قتلوا وجرح 
ســبعة آخرون في االشــتباكات. 
وبن القتلى الذين عدد أسماءهم 
نــور الدين محمد ســامة بركة 
احمللين  القيادين  أحــد  )37 عاماً( 

لكتائب القسام.
حلركة  العســكري  اجلنــاح  وقال 
حمــاس إن جنــودا إســرائيلين 
تســللوا على من ســيارة مدنّية 
وقاموا باغتيالــه قبل أن يفتضح 
أمرهم وتندلع اشــتباكات بينهم 

وبن مقاتليها.
يأتــي ذلك بينمــا كان يبــدو أن 
بعد  غــزة يســتقر  الوضــع في 
العنيفة  املواجهــات  أشــهر من 
واجلنــود  الفلســطينين  بــن 
اإلســرائيلين بالقرب من السياج 
الذي يفصل بــن القطاع والدولة 

العبرية.
اسرائيل  اإلطار سمحت  وفي هذا 

لقطر بتسليم غزة 15 مليون دوالر 
من أجل دفــع رواتب املوظفن في 

القطاع.
وبــرر نتانياهو هذا القرار مســاء 
السبت، مؤكدا أنه قد يساهم في 
إعــادة الهدوء. وقال قبل أن يتوجه 
إلــى باريــس »أفعل ما بوســعي 
األمن إلعادة  أجهزة  بالتنسيق مع 
إمنا  اجلنــوب،  بلدات  إلــى  الهدوء 

كذلك ملنع وقوع أزمة إنسانية«.
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وأكد 
فــي مؤمتــر صحافي فــي باريس 
أمام حــرب ضرورية  أتراجــع  »لن 
لكنني أريد أن أجتنبها إذا لم تكن 

ضرورية«.

مقتل ضابط اسرائيلي و6 فلسطينيين في اشتباكات

متابعة ـ الصباح الجديد:

انتهز الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
الذكرى املئوية لنهايــة احلرب العاملية 
األولى، لدعوة قادة عشــرات الدول إلى 
»نبذ االنطــواء والعنف« وتغليب احلوار 

والتعددية.
جاء ذلك في كلمة عاطفية وسياسية 
ألقاها أمــام حوالى 70 مــن قادة دول، 
بينهم الرؤساء األميركي دونالد ترامب 
والروســي فادميير بوتن والتركي رجب 
طيب أردوغان واملستشارة األملانية أنغيا 
مركل والعاهل املغربي محمد السادس 
ترودو  الكندي جوسن  الوزراء  ورئيســا 
واإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو، خال 
جتّمعهم عند قوس النصر املشرف على 
جادة الشــانزيليزيه فــي باريس، والذي 
أُقيم حتته قبر اجلندي اجملهول وشــعلة 
ال تنطفئ، تذكيراً بالنزاع الذي أوقع 18 

مليون قتيل.
رمزية،  وشــهد االحتفــال محطــات 
بينها تاوة طاب فــي املرحلة الثانوية 
مقاطع ممّا كتبه محاربون قدامى، أملان 
علمهم  لدى  وبريطانيون،  وفرنســيون 
الوطني  النشــيد  وعــزف  بالهدنــة، 
موســيقية  ومقطوعــة  الفرنســي 
ليوهان سيباســتيان بــاخ، إضافة إلى 
أغنية أدتهــا أجنيليــك كيدجو تكرميا 

لـ »القوات االســتعمارية« الفرنسية. 
واخُتتــم االحتفال بعزف موســيقين 
للموسيقار  »بوليرو«  مقطوعة  شباب 
الذي كان متطوعاً خال  رافيل  موريس 

احلرب العاملية األولى.
وبعد انتهاء املراســم التي أشــرف 10 
آالف عنصر أمن على حمايتها، استقبل 
ماكرون القــادة على مأدبــة غداء في 
قصر اإلليزيه، ثم شــاركوا في منتدى 
من أجل السام غاب عنه ترامب، علماً 
انه يسعى إلى تعزيز نهج تعّددي لألمن 
واحلكم وجتّنب األخطــاء التي أدت إلى 

اندالع احلرب العاملية األولى.
وقالت مركل إن املنتدى يُظهر أن »هناك 
إرادة، وأحتــدث هنا بالنيابــة عن أملانيا 
وبقناعة تامة، لفعل كل شيء من أجل 
حتقيق نظام أكثر ســلمية في العالم، 
على رغــم أننا نعلم أنه مــا زال لدينا 

كثير من العمل لننجزه«.
وحتدث ماكرون في خطابه بتأثر وخشوع 
عن أهوال احلرب، معــّدداً عواقبها، من 
ضحايا ودمار ومآس. كذلك اســتحضر 
محطــات جولته التذكارية األســبوع 
املاضي علــى مواقع شــهدت معارك 
عنيفة خال احلرب في شــرق فرنســا، 

علماً أن آثارها ومعاملها ال تزال قائمة.
وشــدد على أهمية الذاكــرة من أجل 
كرامــة الضحايا وكي »نحيــا أحراراً«، 
وحّض على »التعهــد بأن ننقل ألوالدنا 

العالم الذي حلِم به أسافنا«. وأضاف: 
»دعونــا نوّحــد آمالنــا بــدل أن نضع 
بعض.  مواجهة  فــي  بعضنا  مخاوفنا 

ميكننا معاً التصدي لتهديدات متمثلة 
وتدمير  احلــراري  االحتباس  في شــبح 
وعدم  واملــرض  واجلوع  والفقــر  البيئة 

املساواة واجلهل«.
وروى لدى جتّوله على مواقع احلرب كيف 
رفات  املقابــر اجلماعية  »تتداخل فــي 

تقاتلوا  الذين  والفرنسين  األملان  اجلنود 
ذات شــتاء قــارس من أجــل أمتار من 
نتذكر! يجب  وتابع: »دعونــا  األراضي«، 
أال ننسى بعد مئة ســنة على مجزرة 
ال تزال آثارها مرئيــة على وجه العالم. 
خال تلك الســنوات األربع كادت أوروبا 
تنتحر«. وأشــاد بـ »رجــاء حمل جياً 
باملوت،  القبول  الشباب على  من  كاماً 
واألمل بعالــم يعّمه الســام مجدداً 
أخيراً«، وزاد: »فــي قارتنا الصداقة بن 
أملانيا وفرنســا. هذا هو االحتاد األوروبي، 
احتــاد متّ برضى حّر لم يشــهد التاريخ 
مثله، يحّررنا مــن حروبنا األهلية. تلك 

هي منظمة األمم املتحدة«.
وشدد ماكرون على أن »الدرس املستفاد 
من احلــرب العاملية ال ميكــن أن يكون 
االستياء بن الناس، ويجب عدم نسيان 
لذكرى  الوفــاء  باســم  ودعا  املاضي«. 
»القافلــة الهائلة مــن املقاتلن الذين 
أتوا من أنحاء العالم ألن فرنســا كانت 
متثل في نظرهم كل ما في العالم من 
جمال«، إلــى نبذ »االفتتــان باالنطواء 

والعنف والهيمنة«.
القدمية  »الشــياطن  أن  مــن  وحــذر 
تُبعث مجدداً، مســتعدة لنشر فوضى 
وموتاً«، منــدداً بذهنية »تغذي احلقائق 
املضادة وتقبل املظالم وتؤّجج التطرف 
والظاميــة«. وأضــاف: »الوطنية هي 
النقيض التام للقومية. القومية خيانة 

للوطنية وتقويض لركائز األّمة وقيمها. 
التاريــخ يهــدد أحياناً بتكــرار أمناطه 
املأسوية وتقويض إرث السام الذي كنا 

نعتقد بأننا وّقعناه بدماء أسافنا«.
 ولفت إلى أن الدرس ال يكمن »في حقد 
نصّبه على اآلخر وال بنســيان املاضي، 
بالتفكيــر في املســتقبل ومبا هو  بل 
ضروري«. وأكد أهمية السام و »ذهنية 
زمن  إلى  للتوصــل  واحلوار،  التســوية 
تفاهم«. وختــم خطابه قائاً إن »جتّمع 
األخوة« في ذكرى مئوية الهدنة »يجب 
أال يكــون ليوم«، مشــدداً على ضرورة 
»خوض معركة الســام من أجل عالم 

أفضل«.
في الوقت ذاته، أحيت بريطانيا والهند 
ُقتل  التي  الذكرى  ونيوزيلندا  وأستراليا 
فيها أكثر من 150 ألفاً من مواطنيهم. 
وكتب رئيــس الوزراء الهنــدي ناريندرا 
مودي على »تويتر«: »لم تكن هذه حرباً 
تشــارك فيها الهند في شكل مباشر، 
إال أن جنودنا خاضــوا احلرب في العالم 

من أجل السام«.
الوزراء األسترالي سكوت  رئيس  وحتدث 
قّدمها  كبرى  تضحية  عن  موريســون 
مواطنوه في ساحات معارك في أماكن 
بعيدة، مثل فرنســا. وقــال: »من أجل 
الغد اخلاص بنــا، قّدموا حاضرهم. في 
صمت، نلزم أنفسنا بالوقوف إلى جانب 

الذين عادوا إلى ديارهم«.

ألقاها أمام حوالى 70 من قادة دول 

ماكرون يطالب بـ »نبذ االنطواء والعنف« وتغليب »ذهنية التسوية« والتعددية

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد نائب رئيس مركز املصاحلة الروسي اللواء 
يفغينــي خارتشــينكو، بأن ثلــث الالجئني 
الســوريني الذين عادوا إلى بالدهم من األردن 
ولبنان كانوا مرضــى، وأخضعوا للعالج فور 

عبورهم احلدود.
وقال خارتشــينكو خــالل لقاء مــع ممثلي 
احمللية  والســلطات  االجتماعية  األوســاط 
في دمشــق: »عند نقاط التفتيش احلدودية 
واملمرات اإلنسانية املفتوحة أمام الالجئني، مت 
تقدمي املســاعدة الطبية لثالثني في املئة من 

إجمالي السوريني العائدين إلى وطنهم«.
وأشار إلى أن عملية عودة الالجئني من لبنان 
واألردن تســير »وفق وتيرة ثابتة«، وأن بني أهم 
أســباب الزيادة في عدد الســوريني العائدين 
بعد احلرب، فتح معبــر »نصيب« على احلدود 

مع األردن بشكل كامل.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أكد وزيــر اخلارجية األميركــي مايك بومبيو 
لولــّي العهد الســعودي األميــر محمد بن 
سلمان امس االول األحد إصرار واشنطن على 
محاســبة املســؤولني عن مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشقجي، مشــّدداً على 

وجوب »أن تفعل الرياض املثل«.
كمــا قالــت املتحّدثــة باســم اخلارجيــة 
األميركية هيذر نويرت في بيان إّن بومبيو دعا 
في اتصال هاتفي مع محمد بن ســلمان إلى 
»إنهاء العمليات العدائيــة« في اليمن وبدء 

مفاوضات.
وتعكــس هذه الرســالة اجلديــدة تبدال في 
لهجة واشــنطن التي سبق أن دعت الرياض 
خاشقجي  قضية  مالبســات  كشــف  إلى 
لكنها ســمحت لألمير محمد بن ســلمان 
احلليف القوي للواليات املتحدة في الشــرق 

األوسط، باالستفادة من قرينة البراءة.
وكان بومبيو عبر علنــا اخلميس عن ارتياحه 
لتعاون السلطات السعودية في توضيح هذه 

القضية.

»حميميم«: ثلث 
السوريين العائدين من 

األردن ولبنان مرضى

واشنطن تصّعد 
لهجتها حيال الرياض 

في قضية خاشقجي

متابعة ـ الصباح الجديد:

في محاولة أخيــرة إلنقاذ املؤمتر 
مدينــة«  اســتضافته  الــذي 
باليرمو« حول ليبيا امس االثنني، 
قائد  إقناع  إلى  إيطاليا  ســعت 
اجليــش الليبي املشــير خليفة 
حفتر، بالعدول عن قراره الغياب 
غالبية  الذي حتضــره  املؤمتر  عن 
األطــراف الرئيســية الليبيــة، 

إضافة إلى متثيل عربي ودولي.
وفاجأ حفتر اجلانب اإليطالي قبل 
ساعات من التئام املؤمتر، باعتذار 
رسمي عن عدم احلضور، ما دفع 
رئيس الوزراء اإليطالي لإلســراع 
بإرســال وفد، الســبت املاضي، 
إلجــراء محادثات غير معلنة مع 

حفتر في بنغازي.
وقالــت مصادر مطلعة إن حفتر 
أبلغ الوفد اإليطالي الذي يعتقد 
أنه كان برئاســة رئيس اخملابرات 
اإليطالية ألبرتو مانينتي، برفضه 

املشاركة في املؤمتر. 
وراجت أمــس االول االحد تقارير 
رئيس  روما عن وصــول  نفتهــا 
كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
حفتر  للقــاء  بنغــازي  ملدينــة 
املؤمتر. في  باملشــاركة  وإقناعه 

الــوزراء  رئيس  مكتــب  ونفــى 
اإليطالي أنبــاء وصوله إلى مقر 
حفتر، بينما امتنع العميد أحمد 
املسماري الناطق الرسمي باسم 
ولم  التعليق.  عن  واجليش  حفتر 
يعلــن مكتــب حفتر رســمياً 
موقفه من املؤمتــر، لكن مصادر 
لـ«الشــرق  قالت  منــه  مقربة 
األوســط«، إنه اعتذر للسلطات 
اإليطالية عن عدم احلضور، رغم 
اإليطالية  احلكومــة  رئيــس  أن 
أكد في الســابق حضوره خالل 
روما األســبوع  لقائهمــا فــي 

املاضي.
ومــن املنتظــر أن يشــارك في 
األعلى  اجمللس  رئيــس  االجتماع 
ورئيس  املشــري  خالد  للدولــة 

الوطنــي فائز  الوفاق  حكومــة 
الســراج، في مواجهــة عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب. كما 
دعت روما شخصيات بارزة وعدداً 
من أعيان القبائل. ويشارك أيضاً 
أوروبيــة بينها  ممثلون مــن دول 
فضالً  املتحدة،  والواليات  فرنسا 
عــن دول عربية فــي املؤمتر الذي 
يســتمر يومي االثنــني والثالثاء 
املقبلني في »باليرمو«، في حني ال 
تزال ليبيا تعاني من انعدام األمن 

واألزمة االقتصادية.
واعتبــر رئيس الــوزراء اإليطالي 
مؤمتر باليرمو »خطوة أساســية 
نحو حتقيق االســتقرار في ليبيا 
املتوســط  البحر  حــوض  وأمن 
برمته«. ونقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية عن مصدر دبلوماسي 
إيطالــي قولــه، إنه »لــن يتم 
اإلعــالن عــن أي موعــد جديد 
إلجراء انتخابات رئاسية وبرملانية 
جديدة في ليبيا، كما أنه من غير 

املؤكد إصدار بيان ختامي«.
وقال رئيس جلنــة الدفاع واألمن 
القومــي فــي مجلــس النواب 
إنه  امليهــوب،  طــالل  الليبــي 
يعتقد أن اعتذار حفتر يرجع الى 
نوعيــة احلضور، في إشــارة إلى 
مشاركة قيادة جماعة »اإلخوان 
تناصب حفتر  التي  املســلمني« 

العداء.
 وأوضــح امليهــوب لـ«الشــرق 
رســمياً  اعتذر  أنه  األوســط«، 
البرملاني  الوفــد  رئاســة  عــن 

ألســبابه اخلاصة، ولكنه أضاف 
بعــد معرفة حجم مشــاركة 
»لســت  املؤمتر:  في  »اإلخــوان« 
نادماً على هذا االعتذار«. وأضاف 
اإليطالية وجهت  أن »السلطات 
دعوات مبالغاً فيها وباجلملة إلى 
قيادات معروفة بعدائها للجيش 
وإفشــالها أي حــل سياســي 
أن  ورأى  الراهنة«.  الليبية  لألزمة 
إيطالية لإلخوان  »ثمة محابــاة 
وامليليشيات«، معتبراً أن املضيف 
اإليطالــي للمؤمتــر هو ســبب 
للحضور  استدعى  ألنه  الفشل 
قيادات اإلخوان وامليليشيات التي 
ال تريد االســتقرار وال حل األزمة 

الليبية«.
املؤمتر  تبريرها الســتضافة  وفى 

الذي ســيعقد على مدى يومني، 
إن  اإليطالية  احلكومــة  قالــت 
احلدث هدفه »تقدمي مســاهمة 
تثبيت  لعملية  وملموسة  جادة 
البلد  في  ليبيا  لدعم  االستقرار 
من خــالل االتفــاق الكامل مع 
السياســية  الفاعلة  اجلهــات 

الرئيسية«.
ودعا األمــني العام جلامعة الدول 
الغيط،  أبــو  أحمــد  العربيــة 
»التوافق  إلى  الليبيــة،  األطراف 
واخلطوات  االســتحقاقات  حول 
والدســتورية  السياســية 
إليها  يتطلع  التــي  واالنتخابية 
الشعب الليبي إلخراج ليبيا من 
أزمتهــا الراهنة ووضع حد حلالة 
االنســداد السياسي واالنقسام 

الذي تعاني منه البالد«.
وقال الســفير محمود عفيفي، 
املتحدث الرســمي باسم األمني 
العام، فــي بيان أمــس، إن »أبو 
الغيــط جــدد التــزام اجلامعة 
العربية مبســاندة املبــادرة التي 
لعقد  األممــي  املبعوث  يرعاهــا 
ملتقــى وطني جامــع لليبيني 
وتنفيذ  املقبــل،  العــام  مطلع 
اخملرجــات املهمة التــي ميكن أن 
الذي  الدولي  إليها املؤمتر  يفضي 
ستشــارك فيــه اجلامعة حول 
اإليطالية،  باليرمــو  فــي  ليبيا 
واملســاهمة فــي أي إجــراءات 
الضمانات  وتوفيــر  الثقة  لبناء 
اإلضافيــة التي تعــزز من فرص 
إمتام وإجناح االنتخابات املنتظرة«.

ابلغ الحكومة اإليطالية قراره 

حفتر لن يحضر مؤتمر »باليرمو« 

اعتبر رئيس الوزراء 
اإليطالي مؤتمر 
باليرمو »خطوة 

أساسية نحو تحقيق 
االستقرار في ليبيا 
وأمن حوض البحر 

المتوسط برمته

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بني فائز السراج وخليفة حفتر



لندن ـ رويترز:
ارتفعت األسهم األوروبية أمس االثنني بفضل 
قــوة شــركات النفــط، في حــني انخفضت 
أسهم شــركات التبغ بفعل مؤشرات جديدة 
على تشــديد الهيئات التنظيمية القيود على 

السجائر بنكهة املنتول.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.2 باملئة، 
بعد أن اختتم األســبوع املاضي على انخفاض 

مع استمرار اهتزاز الثقة.
وقفز مؤشــر قطاع النفط 1.8 باملئة إثر ارتفاع 
أســعار النفط ما يزيد علــى 1.5 باملئة بعد أن 
أعلنــت الســعودية، أكبر مصــدر للخام في 
العالم، عن خفض اإلمــدادات في كانون األول 
مع دراســة منتجني آخرين تخفيضات لإلنتاج 

في 2019.
وارتفع مؤشر املوارد األساسية 1.8 باملئة وسط 
صعود واسع النطاق لألسهم املرتبطة بالدورة 

االقتصادية.
في املقابل انخفضت أســهم بريتش أميركان 
توباكو ما يصل إلى 11 باملئة ألدنى مستوياتها 
منذ شــباط 2014 بعد أن قالت صحيفة وول 
ســتريت جورنــال إن إدارة األغذيــة والعقاقير 
األميركية تخطط لفرض حظر على السجائر 

بنكهة املنتول.
وانخفضت أســهم امبريال برانــدز 3.4 باملئة 
فقط إذ يقول املتعاملون إن بريتش أمريكان هي 

أكبر منكشف على السجائر بنكهة املنتول.
وواصلت نتائج األعمال حتريك األسهم بالرغم 
مــن تباطؤ تدفــق إعالنات األرباح مــع اقتراب 

املوسم من نهايته.
املؤشــر  املالية  للبرامج  وتذيلت ســيمكورب 
ستوكس، إذ انخفض ســهم الشركة عشرة 
باملئة بعد أن أظهرت نتائج أعمالها التي أُعلنت 

بعد إغالق جلسة اجلمعة انخفاض األرباح.
أيضــا محركا  واالســتحواذ  االندمــاج  وكان 

للسوق.
وانخفضت أسهم ســاب ثالثة باملئة، لتتصدر 
األســهم الهابطة على املؤشر داكس، بعد أن 
البرمجيات  في  املتخصصة  الشــركة  أعلنت 
االستحواذ على شركة كوالتركس انترناشونال 
لرصد معنويات املستهلكني في مقابل ثمانية 
مليــارات دوالر، وهــو ســعر عــده املتعاملون 

واحملللون مرتفعا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الدوالر إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في 
مقابل منافسيه الرئيسيني أمس االثنني في حني 
هبط اجلنيه االسترليني واليورو بسبب الضبابية 

التي تكتنف خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ولقيــت العملــة األميركية دعمــا من مجلس 
االحتياطــي االحتادي (البنك املركــزي األميركي) 
الذي أكد األســبوع املاضي خططه لرفع أسعار 
الفائدة الشــهر املقبل وأنه مــا زال ماضيا نحو 
رفع محتمل ألســعار الفائدة مرتني أخريني حتى 

منتصف 2019 بفضل االقتصاد القوي.
وصعد مؤشــر الدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
األميركية أمام ست عمالت رئيسة، أكثر من 0.5 
باملئة إلى 97.42 وهو مستوى المسه في حزيران 
2017. وارتفــع الدوالر على مدى أربعة أســابيع 

متتالية وزاد 0.4 باملئة األسبوع املاضي.
وأضرت اخملاوف بشأن االنفصال األوروبي بالعملة 
املوحدة التي هوت 0.7 باملئة إلى 1.1257 دوالر وهو 
أقل مستوى منذ حزيران 2017 ولتستمر خسائر 

اليورو للجلسة الرابعة على التوالي.
وفــي مقابل الني الياباني، صعد الدوالر 0.3 باملئة 
وسجل في أحدث التعامالت 114.18 ين وهو أقل 

مستوى منذ الرابع من تشرين األول.
ونــزل االســترليني نحــو واحد باملئــة إلى أقل 
مستوى في عشرة أيام في مقابل الدوالر وسجل 
1.2855 دوالر. وفي مقابل اليورو فقد االسترليني 
0.3 باملئة ليســجل أقل مستوى في أسبوع عند 

87.73 بنس.

صعود مؤشر األسهم 
األوروبية

أعلى مستوى للدوالر 
في 16 شهرًا

اقتصاد8

بغداد ـ الصباح الجديد:

االثنني،  أمس  املركزي،  البنك  ألزم 
املصــارف واملؤسســات املاليــة 
بقائمة احلظر علــى ايران لتكون 
العالقات  تنظيــم  في  اساســا 

املصرفية واملالية.
تلقت  بيــان  فــي  البنك  وقــال 
منه:  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
التي قد تقع  «بغية جتنب اخملاطر 
املالية  على املصارف واملؤسسات 
بســبب  العراقية  املصرفية  غير 
العقوبات الدولية املفروضة على 
االســالمية،  االيرانية  اجلمهورية 
تقــرر التزامكــم بقائمة احلظر 

املفروضة عليها».
واضاف البنــك ان «قائمة احلظر 
ســتكون اساســا فــي تنظيم 
مع  واملالية  املصرفيــة  العالقات 

ايران».
ومن بــني العقوبات التي اشــار 
العقوبات  املركــزي،  البنك  اليها 
او استحواذ  املفروضة على شراء 
الدوالر األميركي من قبل احلكومة 
املفروضة  والعقوبــات  االيرانية، 
على ايران بشــان جتــارة الذهب 
والعقوبات  الذهبية،  واملصوغات 
املباشــرة وغير املباشــرة بشان 
شــراء او تزويد او نقــل من والى 
والفحم  واالملنيــوم  للخام  ايران 

والستيل.
املوانئ  العقوبات شملت  أن  وبني 
الســفن،  وصناعــة  والســفن 
املؤسسات  بواسطة  واملعامالت 
املالية اخلارجية مع البنك املركزي 

االيراني، وقطاع الطاقة.
وكانــت الواليــات املتحــدة قد 
ايران  على  الثاني  فرضت حظرها 
فــي اخلامس من تشــرين الثاني 
والذي وصــف بانه األقــوى بعد 
احلظر االول الــذي كان في 8 اب 

.2018
في الســياق، تراجعــت مبيعات 

من  العراقــي  املركــزي  البنــك 
االثنني،  أمس  األجنبيــة،  العملة 
إلــى 165.89 مليــون دوالر؛ فــي 
مقابل مبيعــات قيمتها 167.75 
مليون دوالر يوم األحد؛ بنحو 1.86 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن سعر 
ً لكل  1190 دينــارا الصرف بلــغ 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشــاركة 

30 مصرفاً.
املبيعات  تلــك  بأن  البنــك  ونوه 
هــي نتائج مزاد (اليــوم) الثالثاء؛ 
الكلي  البيع  إجمالي  أن  موضحاً 

بلغ 189.66 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلارج 164.75 

مليون دوالر، في حني قُدر إجمالي 
النقد املبيــع بنحو 24.91 مليون 

دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلســابات املصارف 
في اخلــارج يكون بســعر 1190 
ً لكل دوالر، أما البيع النقدي  دينارا

فسيكون بالسعر نفسه.
على صعيد ذي صلة، اكد محافظ 
البنــك املركــزي العراقــي علي 
العالق امــس االثنني ان اإلجراءات 
التي اتخذها البنك كانت كفيلة 
لنقل العراق الى منطقة املتابعة 

االعتيادية. 
وقــال العالق خــالل حفل توقيع 
العراقــي»  األهلــي  «املصــرف 

مؤسســة  مع  تفاهم  مذكــرة 
«االجراءات  إن  الدوليــة  التمويل 
اتخذناها قطعت  التي  املصرفية 
شــوطا كبيرا فــي تعزيز مكانة 
العراق فــي التصنيــف املتعلق 
ومتويل  األموال  غســل  مبكافحة 
اإلرهاب والتــي اليوم تعد قضية 
أساسية ومهمة في التعاون بني 

املؤسسات املالية وبني الدول».
وأضاف العالق ان التصنيف الذي 
حصلنا عليه مــن قبل منظمة 
العمــل املاليــة الدوليــة والتي 
نقلت العراق خالل الفترة القليلة 
املاضية من املنطقة الرمادية الى 
املنطقة املتابعة املســتمرة ومن 
ثم متكنا من الوصول الى املنطقة 

املتابعــة االعتيادية التي تخضع 
لهــا كل الــدول» ، مشــيرا الى 
ان «هذا املؤشــر اجلديد سيكون 
مبقــدور كل املؤسســات املالية 
الدولية ان تفتح أبوابها وعالقتها 
مــع مؤسســاتنا املصرفية في 

العراق».
وقــال البنك إن «االحتــاد األوروبي 
أعلن رسميا خروج البنك املركزي 
العراقــي من قائمــة العقوبات 
التي يفرضها االحتاد األوروبي على 
املؤسسات وذلك من خالل نشره 
في الصحيفة الرســمية لالحتاد 
التي أكدت فيها إلغاء العقوبات 
املفروضــة على هــذا البنك في 
عهد النظام السابق والتي نصت 

على حظر التعامل مع مجموعة 
من املؤسسات املالية وغير املالية 
املركزي  البنك  ومنهــا  العراقية 

العراقي».
وأضاف في بيانه، أن «هذه اخلطوة 
تأتي ملا حققــه املركزي العراقي 
من تقدم كبير في حتســني ادائه 
وتطبيق األنظمة واملعايير الدولية 
فــي هذا اجملــال»، الفتــاً إلى أنه 
«مبوجب هــذه التعديالت األخيرة 
سيسمح للمؤسسات املصرفية 
وفق  تتعامل  أن  العامليــة  املالية 
التعليمــات اجلديدة كونه أصبح 
املوثوقة  املالية  املؤسســات  من 
التعامل لدى املؤسسات الدولية 

األوروبية».

المركزي يلزم المصارف والمؤسسات 
المالية بقائمة الحظر على إيران

تراجع مبيعاته إلى 165.89 مليون دوالر 

لعقوبات المفروضة 
على شراء او استحواذ 
الدوالر األميركي 
من قبل الحكومة 
االيرانية، والعقوبات 
المفروضة على ايران 
بشان تجارة الذهب 
والمصوغات الذهبية

البنك املركزي العراقي
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متابعة الصباح الجديد:

باركندو، أمــني عام  قــال محمــد 
منظمــة الــدول املنتجــة للنفط 
الوزارية ملتابعة  اللجنــة  إن  «أوبك» 
اإلنتاج  اإلنتاج، تدرس خفض  خفض 
خــالل العام املقبل، علــى أن يجري 
إصدار القــرار النهائي لهذا التوجه 
مبقر املنظمة فــي فيينا باجتماعها 
املقبل يــوم 5 كانــون األول املقبل، 

ضمن ستراتيجية أوبك لعام 2019.
جــاء ذلك خــالل اجتمــاع اللجنة 
الوزاريــة بأبوظبــي أمــس اإلثنني، 
اإلماراتية  االنبــاء  وكالة  بحســب 
الرســمية «وام»، وأوضــح باركندو 
الدول  إلتــزام  البيانــات أظهرت  أن 
املشــاركة في اتفاق اخلفض مبعدل 
بلغ %104 خالل شــهر تشرين األول 

املاضي.
وتلتزم دول «أوبك» بقيادة السعودية 
والدول املستقلة من خارجها بقيادة 
روســيا، بخفض انتاج النفط حتى 
نهاية العــام اجلاري 2018، بواقع 1.8 
مليون برميل يوميــا، عبارة عن 1.2 
مليون برميل من دول أوبك و600 ألف 

برميل من الدول املستقلة.
وقالت أوبك فــي بيان على موقعها 
اإللكترونــي أمس اإلثنــني، إن جلنة 

املتابعة الوزارية املشــتركة الحظت 
أيضــا أن تضــاؤل توقعــات النمو 
االقتصادي العاملي، إضافة إلى أوجه 
ميكن  بهــا،  املرتبطة  اليقــني  عدم 
أن يكــون له تداعيــات على الطلب 
العاملي علــى النفط في عام 2019، 
وأن يــؤدي إلى توســيع الفجوة بني 

العرض والطلب.
وبحسب باركيندو، أظهرت مراجعة 
حجم إمدادات النفط وحجم الطلب 
العاملــي للنفط، والبيانــات األولية 
لألســابيع الثالث املاضية، زيادة في 
املعروض عن الطلب العاملي، إذ تتابع 
الدولية  الســاحة  تطورات  اللجنة 
لســوق النفــط والفــرص املتاحة 

والسيناريو املتوقع خالل 2019.
من جانبــه، قال ســهيل املزروعي، 
وزير الطاقــة والصناعة اإلماراتي إن 
«أوبك»،  األعضاء في منظمة  الدول 
وفــي مقدمتها اإلمــارات واململكة 
استعداد  على  الســعودية  العربية 
لتلبية احتياجات األســواق في حال 
تعرضها لنقص في املعروض نتيجة 

أية عوامل سياسية.
وتوقــع الوزير اإلماراتــي، الذي يرأس 
الــدورة احلالية ملنظمــة «أوبك»، أن 
يســتمر التشــاور بني دول «أوبك» 
واملســتقلني مــن خارجها، بشــأن 
مواصلة خفض االنتاج للعام 2019، 

وذلك بعــد اعتماده من جانب الدول 
املشــاركة في اجتماع فيينا الشهر 
املقبل، ونوه إلــى أن صناعة النفط 

حتتاج ملزيد من االستثمارات، ولكنها 
ليس بالضــرورة أن تنعكس بصورة 

مباشرة وفورية على اإلنتاج.

ولفت إلى إمكانية استمرار التعاون 
بني أعضــاء «أوبــك» واملنتجني من 
توازن  2020 لضمان  خارجها حتــى 

واستقرار السوق، إذ تعمل اجتماعات 
«أوبــك» علــى حتقيق التــوازن بني 
حتقيق  يكفل  مبــا  والطلب،  العرض 

السعر العادل للنفط.
وثارت اخملاوف بأسواق النفط من فرض 
اإليراني، وما قد  النفط  خظر تصدير 
يؤدي إليه من نقص املعروض وارتفاع 
األسعار بشــكل كبير، إال أن استناء 
اإلدارة األميركيــة 8 دول مــن كبــار 
القرار،  من  اإليراني  النفط  مستوردي 
فضال عن زيــادة اإلنتاج الســعودي 
أسعار  تراجع  في  أسهم  واألميركي، 
النفــط التي تتــداول حاليا عند 71 
دوالا للبرميل مقارنة بـ 80 دوالرا قبل 

شهر.
فــي الســياق، قــال وزيــر الطاقة 
السعودي، خالد الفالح، أمس االثنني، 
إن أوبك وحلفاءهــا متفقون على أن 
التحليــل الفني يُظهــر احلاجة إلى 
حتقيق التوازن في الســوق عن طريق 
خفض املعروض النفطي العام املقبل 
بنحو مليون برميل يوميا، مقارنة مع 

مستويات تشرين األول.
مناســبة  فــي  الفالــح  وأوضــخ 
للصناعــة في أبوظبــي، أن الطلب 
من عمالء السعودية في كانون االول 
ســينخفض أكثر من نصف مليون 
برميــل يوميــا مقارنة مع تشــرين 
الثانــي، وإن ثمة توافقــا على عدم 

السماح بزيادة اخملزونات.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
نقلت اخلميس عــن مصادر مطلعة، 
أن أهم مركز أبحــاث متوله احلكومة 
الســعودية يدرس التأثيرات احملتملة 
على أسواق النفط لتفكك منظمة 

البلدان املصدرة للبترول (أوبك).
وأضاف، أن مركز األبحاث كان يسعى 
الصندوق»  خارج  «للتفكير  فحسب 
القيادة  وإن  التصورات،  وحتليل جميع 
الســعودية «ال تفكر في إلغاء أوبك 

على اإلطالق».
وأعلن وزير الطاقة الســعودي األحد، 
أن بالده تعتــزم خفض إمداداتها من 
ألف   500 العاملية  لألســواق  النفط 
برميل يوميا في كانــون األول، وذلك 
في الوقت الــذي تواجــه فيه أوبك 
آفاقا غامضة فــي محاوالتها إلقناع 
املنتجــني اآلخريــن باملوافقــة على 

خفض منسق لإلنتاج.
للصحافيــني،  الفالــح  وصــرح 
أرامكــو  شــركة  مخصصــات  أن 
الســعودية من النفط اخلام لزبائنها 
يوميا  برميــل  ألف   500 ســتتراجع 
باملقارنة مع تشرين  األول،  في كانون 
املوسمي  االنخفاض  الثاني بســبب 
في الطلب. ويعنــي ذلك خفضا في 
إمــدادات النفط العامليــة بنحو 0.5 

باملئة.

تقـرير

أوبك: قرار خفض اإلنتاج يتحدد في االجتماع المقبل
البيانات أظهرت إلتزام الدول المشاركة في اتفاق «التجميد» 

بغداد - الصباح الجديد:
ً لسعيها املستمر في تقدمي  تأكيدا
الرقمية واملنتجات  أحدث احللــول 
زين  أعلنت  ملشــتركيها،  املبتكرة 
كاش- وألول مــرة بالعــراق عــن 
طرحهــا ميزات جديدة وتوســيع 
خدماتهــا بإطالق بطاقــة "والت 
ــازة مــن قبــل شــركة  كارد" اجملُ
"ماســتركارد" العامليّة الرائدة في 
مجــال حلول الدفــع االلكتروني، 
مرتبطــة  البطاقــة  وســتكون 
باحملفظة اإللكترونية املتنقلة "زين 
كاش" دون احلاجة لوجود حســاب 
بنكي لتوفر بذلك حلاملي البطاقة 
ميزة احلصول على بطاقة ماســتر 
كارد واالســتفادة منهــا محليــا 
وعامليا ومن خالل شــبكة تزيد عن 
خمســني مليون نقطة بيع تقبل 

فيها البطاقات التي حتمل شــعار 
الــى  باالضافــة  "ماســتر كارد" 
امكانية التسوق بها عبر االنترنت 
واستخدامها للسحب من أجهزة 
اي مكان في  االلي وفــي  الصراف 

العالم.
وفــي هذا الســياق أكــد الرئيس 
التنفيــذي لشــركة زيــن العراق 
علــي الزاهد في كلمتــه على أن 
اهمية مواكبــة التطور في مجال 
االقتصــاد الرقمــي حيــث قــال 
"زين العراق تســعى في ســبيل 
الرقمية  واحللــول  اخلدمات  تطوير 
والتــي تضعها الشــركة كهدف 
أســتراتيجي في االسهام بتطوير 
هــذا القطاع احليــوي واملؤثر على 
نوعية ومســتقبل تقدمي اخلدمات 
وســيتمكن  واملنطقة  العراق  في 

مشــتركيها من التمتع بخدمات 
في  وأمينــة  وســهلة  متطــورة 
ذات الوقت اســوة بــدول املنطقة 

والعالم".
ومــن جانبه أضاف يــزن التميمي 
املدير التنفيــذي خلدمة زين كاش 
واملرخصــة مــن البنــك املركزي 
بإطالق  "نحن ســعداء  العراقــي 
بطاقة "والت كارد" ماســتر كارد 
بطاقة مســبقة  كاول  العامليــة 
الكتروني  بتطبيق  مرتبطة  الدفع 
علــى الهاتف الذكي فــي العراق 
والتي ســتمنح حامــل البطاقة 
حريــة التســوق بعملــة الدينار 
االمريكــي  الــدوالر  أو  العراقــي 
من خــالل البطاقــة ذاتها وميكن 
اســتخدامها لســحب االمــوال 
والتســوق االلكترونــي واملتاجــر 

التحكم  ميــزة  الــى  باإلضافــة 
ومعرفة التحركات املالية من خالل 
تطبيــق زين كاش عبــر الهواتف 
الذكية وبشــكل فوري، والتي من 
شــأنها تعزيــز منظومــة الدفع 
املشــتركني،  لكافة  اإللكترونــي 
وتوفير طريقة دفع ســهلة وآمنة 
تتطابق مع أرقى املعايير العاملية."

"البطاقــة  التميمــي  وأضــاف 
ســتكون متاحــة من اليــوم في 
جميع مراكز اخلدمة الرئيسية لزين 
العراق واملنتشرة في عموم العراق 
مشتركي  باســتطاعه  وسيكون 
البطاقة  زين تســجيل وتفعيــل 

بسهولة وبدون تعقيدات." 
 زين كاش تطمح بإطالقها بطاقة 
"والت كارد" ماســتر كارد العاملية 
ل نحو  إلــى املســاهمة بالتحــوّ

اقتصــاد ال نقدي، ومنــو االقتصاد 
افاقاً  وفتــح  العراق  فــي  الرقمي 
لهم  توفيــر  جديــدة من خــالل 
خصوصاً  وامنــة  جديــدة  اليــة 
اثناء ســفرهم حول العالم حيث 
بإمكانهم القيام بجميع املعامالت 
املالية من خالل البطاقة واملرتبطة 
بتطبيق زيــن كاش على هاتفهم 

الذكي.
ميكن احلصول علــى بطاقة "والت 
ه  كارد" بســهولة عن طريق التوجّ
الى مراكز اخلدمة التابعة لشركة 
زين العــراق املتواجدة في مختلف 
احملافظــات بــدون احلاجــة لفتح 
حساب مصرفي، كما ميكن تفعيل 
تطبيق  دخول  عبر  مجاناً  البطاقة 
"زيــن كاش" في الهاتــف الذكي 
والضغــط علــى أيقونــة "والت 

حساب  كمالك  والتسجيل  كارد" 
التسلســلي  الرقم  وإدخال  دائم، 
رمز  يليه  لبطاقــة "والــت كارد" 
التعريف الشــخصي PIN حملفظة 
"زين كاش"، وترتبط بطاقة "والت 
كارد" مبحفظة "زين كاش" لتتيح 
بالبطاقة  ــم  التحكّ للمشــترك 
بســهولة في حــال فقدانها من 
خــالل تطبيــق "زيــن كاش" عبر 
الهاتف الذكي و ميكن اعادة تعبئة 
زين  ومراكز  نقــاط  فــي  احملفظة 
كاش، حيــث ميكن ايضــا التعرف 
على اقرب نقطــة لك في اي وقت 
مــن خــالل التطبيق وســيكون 
اهبه  واملدرب على  التجاري  الفريق 
واليات  تفاصيل  لشرح  االستعداد 
التفعيل والتي متتاز بكونها سهلة 

وسرية.

زين كاش تطرح ميزات جديدة وتوسع خدماتها بإطالق بطاقة «والت كارد» العالمية االلكترونية
ألول مرة في العراق 



حسن البطل

زميلي ومواطني عماد شــقور يفوقني 
ويفوقني  الســنوات،  من  بقليل  عمراً 
أكثــر بخبرته بالشــأن اإلســرائيلي، 
فهو عاش ســنوات النكبة وما بعدها 
في قريته ســخنني، وانضّم الحقاً إلى 
مؤسسات )م.ت.ف(.. ثم عاد إلى قريته 

بعد أوسلو!
هذه ســلطتنا تاُلم علــى أمرين، على 
أوســلويتها عن حق، وعــن باطل في 
»تطبيع«  إزاء  الرســمي  على  صمتها 
اإلســرائيلية،  ـ  العربيــة  العالقــات 
وبخاصــة مــع دول خليجيــة، خالف 
حملتها الصاخبة، ملا كانت في املنفى، 
املصرية  ديفيد«  »كامب  معاهدة  على 
ـ اإلســرائيلية، التي ُعقدت قبل اتفاق 
مبادئ أوسلو، وبعدها صمتت السلطة 
عــن معاهدة »وادي عربــة«، التي تلت 

اتفاقية أوسلو.
لعماد شقور، مقالة غير منتظمة في 
جريدة »القدس ـ العربي« الصادرة في 
باستشراف  فيها  مقاالته  ومتتاز  لندن، 
اآلتي ومبرجعيــة املاضي.. منذ بازل إلى 

ما بعد السلطة الفلسطينية.
من عبقرية لغة الضــاد غناها الفريد 
في االشــتقاق، بحيــث أن الوزير جون 
وعمره  الفرنســية،  يتقن  الذي  كيري، 
يفــوق عمري، قــال إنه يأمــل بتعلم 

العربية جلمالها وغناها!
»خفيف«  لفظــة  أن  مثــاًل،  الحظوا، 

صــارت مســتعملة بالعبريــة، فهاّل 
التفتم إلى لفظة »حفيف« أي حركة 
الريح  بفعل نســمات  الشــجر  أوراق 

»اخلفيفة«؟
في مطلع سنوات أوسلو، قال لي أحد 
معارضيها الزميل، رشاد أبو شاور إنها 
تذكــره بلفظة »تضبيــع« كما تذكر 
آخرين، مثلي، بلفظة »تطويع«. ها هم 
يستعملون »التطبيع« اإلسرائيلي مع 
السياسي  احلجم  ثانوية  دول خليجية 
فــي »صفقــة القــرن« الترامبية لـ 

»تطويع« فلسطني.
حســناً، قبل هــذه األوســلو، وحتى 
قبــل انطالقة الثورة الفلســطينية، 
كانوا يصفــون الصراع مع إســرائيل 
بأنه »صراع عربــي ـ صهيوني«، وبعد 
السلطة األوسلوية صاروا يستخدمون 
»التطبيع« العربي ـ اإلسرائيلي، إلى أن 
حّل مكانــه وصف الصراع بأنه »صراع 
فلسطيني ـ إسرائيلي« يحاول ترامب 
وجوقتــه اليهودية ـ الصهيونية حّله، 
الصراعات«  »أصعب  بأنه  االعتراف  مع 

في عالم اليوم!
يُقال إن العرب انســحبوا من مركزية 
قضية فلسطني، لكن صارت فلسطني 
مركزية بالنســبة إلسرائيل، كما هي 
مركزية في »صفقة القرن« الترامبية.

مغــدورة  الفلســطينية  الســلطة 
في صمتها الرســمي علــى التطبيع 
العربي ـ اإلسرائيلي. ملاذا؟ ألنها تصارع 
إســرائيل في زمن »اشــتباك« معها، 

ومنــذ بدايــة »الصفقــة« الترامبية 
صارت في حالة اشــتباك مع سياسة 
احلالية،  األميركية  اجلمهوريــة  اإلدارة 
أي تقاتــل على جبهتــني، كما كانت 

تفعل في مرحلــة املنفى في صراعها 
مع إســرائيل من جهة، وصراعها مع 
النظام العربي مــن جهة أخرى، دفاعاً 

عن »القرار املستقل«.

فــي مقالة لي يــوم 2018/4/3 خّلصت 
احلال العربية والفلســطينية الراهنة 
بالقول: »يذهب العــرب إلى حروبهم.. 
ونذهب منذ أوســلو إلى جوالت حروب 

في صراعنا مع إسرائيل«.
اســم هذا العمود هو »أطراف النهار« 
أي بدايتــه ونهايتــه، وكانــت لي في 
املرحلة البيروتية زاوية أســبوعية في 
»فلسطني الثورة«، عنوانها »فلسطني 
فــي الصراع« ثم زاوية فــي املرحلة ما 
بعــد البيروتية باالســم ذاته »قضايا 
الصــراع« وبينهمــا فــي مرحلة غزو 
يومية  زاويــة   1982 للبنان  إســرائيل 

بعنوان »في العدد«.
كتبُت مــراراً هذا العمود أن أوســلو، 
مهمــا قيل عنها وفيهــا فإن وصفها 
الصحيــح هو أنها »نقلــت البندقية 
الفلسطينية من كتف عربي رخو، إلى 

صخرة على صدر إسرائيل«.
السياســي  »االشــتباك«  زمــن  في 
إســرائيل،  مع  والدميغرافي  واجلغرافي 
واالشــتباك مع »صفقة القرن«، هناك 
على  بظاللها  تُلقــي  انقســام  حالة 
وكأنها  وتبــدو  االشــتباكني،  فاعلية 
تقرض من مركزية قضية فلســطني 
فيهما.. لكن، هل الحظتم أن أســابيع 
إلى  غــزة  في  الشــعبية  املســيرات 
خطــوط التماس مع إســرائيل حتمل 
العلم الفلســطيني، دون ســواه من 

رايات الفصائل؟
حتى لو ســايرت واشنطن في مشروع 
االحتالل  إسرائيل في وصف  صفقتها 
واملقاومة  احتالالً  ليس  أنه  اإلسرائيلي 
بوصفهــا »إرهابــاً« مبا يطلــق عقال 
الســعار االســتيطاني اإلســرائيلي 

للضفــة الغربيــة، وخصوصــاً فــي 
املنطقة )ج( فإن إسرائيل ستبقى في 
حالة »صراع« مع فلسطني، والسلطة 
الفلســطينية في حالة صراع معها 
على املنطقة )ج( ســواء في »مدارس 
التحّدي« كمــا هو حال »اخلان األحمر« 
أو شق مئات الكيلو مترات من الطرق 
الزراعية، وحفر شــبكات من آبار املياه. 

إسرائيل تهدم وفلسطني تبني!
هل الحظتم أن مــدن أميركا البيضاء 
أضافت إلى بعض أسماء مدنها عبارة 
»جديدة New »، ولكنها حافظت على 
أسماء أطلقها الهنود احلمر على بعض 
أما  الواليات..  وأســماء  واجلبال  األنهار 
إسرائيل، فهي مسعورة بإطالق أسماء 
عبرية وتوراتية على مســتوطناتها، أو 
إلى لفظ  الفلســطيني  حتوير االسم 
عبري، أي انتحال االســم، كما فعلت 
فــي مدينة »نتســيرت عليــت« قرب 

الناصرة وعلى أراضيها.
اآلن، بعدمــا أصبح ربع ســكانها من 
مدينة  الناصرة  وتبقى  الفلسطينيني، 
السيد املســيح واحلجاج إليها، يفكر 
اإلسرائيليون في تغيير اسمها، وإطالق 
اسم عبري توراتي عليها، ألنها فشلت 
التاريخي  االســم  مع  املنافســة  في 

والديني ملدينة الناصرة.

ينشر باالتفاق مع جريدة األيام 
الفلسطينية

نسرين الصباحي

بعد أقــل مــن عامني من اســتقالل 
جنوب الســودان عن السودان في عام 
2011، اندلعت اشــتباكات بني القوات 
املوالية للسيد سلفاكير ومن يدعمون 
رياك مشــار، واندلعت االشتباكات في 
حرب أهلية قســمت البالد على أسس 
عرقيــة، حيــث دعمــت األغلبية من 
الدينكا الســيد كير، في حني حتالفت 

النوير مع مشار.
مت االحتفــال باتفــاق الســالم في 31 
تشــرين األول أكتوبر 2018، املُوقع في 
الثاني عشــر من أيلول سبتمبر 2018 
في أديــس ابابــا، وعلى هامــش هذا 
االحتفال مت عودة مشــار منذ أكثر من 
املنعقد،  السالم  اتفاق  لتطبيق  عامني 
أطلق ســراح املتعلقني السياســيني 
) جــو العفو من االحتفــال باالتفاق (، 
وكان هناك حضور النوعي من خمسة 
رؤســاء أفارقــة . فأنهى هــذا االتفاق 
سنوات من احلرب وإراقة الدماء واملعاناة 
لشعب جنوب السودان، وحسب املمثل 
العام لألمم املتحدة في جنوب السودان، 
» ديفيــد شــيرر »، أن هنــاك إشــارة 
للوحدة من رؤية األطراف التي سبق أن 
قسمت بسبب الصراع، جتتمع اآلن في 
أساسية  بوصفها خطوة  الثقة  جوبا، 

للمضي قدماً . )1(
وفقاً ملا ســبق، نحن بصــدد توضيح: 
القضايا  الســابقة،  االتفاقيات  عيوب 
هناك  والثروة(؟ هل  )السلطة  اخلالفية 
دور مصــري باجناز الســالم في جنوب 
الســودان ؟ وهل جتــاوز أصعب ملفات 
الصراع أم مــازال ؟ وماهي مدى جدية 
حدث  وهل  للســالم؟  السودان  جنوب 
توافقــات جديدة؟ وهــل هناك ضامن 
دولــي وإقليمــي التفاق الســالم؟ ما 
مســتقبل هذا االتفاق ؟ ماذا في حالة 
فشل االتفاق؟ وهل يصمد االتفاق هذه 

املرة ؟

أوالً - محطات األزمــة .. ضرورة تدخل 
السودان وهيئة اإليجاد

متوز يوليو عام 2011: االنفصال، كانون 
األول ديســمبر. عام 2013: حرب أهلية 
وصراع بني سلفاكير ورياك مشار. عام 
2014: مفاوضات بني اجلانبني في أديس 
ابابا من دون جــدوى. عام 2015: توقيع 
اتفاق سالم بوساطة دولية، عام 2016 
إقالة رياك مشــار وفراراه إلى الكونغو، 
في أيار مايو عام2017 إعالن سلفاكير 
وقــف إطالق النار. اب أغســطس عام 
2018: إعــالن اتفاق باألحرف األولي في 
اخلرطوم، ســبتمبر عــام 2018: اتفاق 
ســالم نهائي فــي أديس ابابــا ال نهاء 

احلرب. )2 (  
فإخفاق اإليجاد يســمح بدخول الدول 
االستعمارية األخرى للتدخل بوصفهم 
الدولة  والســودان،  لإليجاد،  شــركاء 
الوحيدة التي تستطيع حل هذا الصراع 
على الرغم مــن العديد من االنتقادات 
التي مت التوجيه إليهــا، ومحاولة ربط 
اإليجاد  بالســودان،  اجلنوب  اســتقرار 
هي التي دفعــت الفرقاء بتوقيع اتفاق 
السالم، ولذلك قادة اجلوار هما جزء من 
السودان  شــاركت  ايضا  ولذلك  احلل، 
بجيشها في مقاومة حركة املعارضة 
في اجلنوب، ومن املنوط لإليجاد نشــر 

قوات في مناطق شتى.
ثانيــاً- االتفاق اجلديد ..آلية تقســيم 

السلطة
ملحوظاً  اجلديدة حتوالً  االتفاقية  ومتثل 
من اتفاق السالم الشــامل املوقع في 
عام 2005 واتفاق االستقالل عام 2011، 
تفترض  الســابقة  االتفاقيات  وجميع 
أن الســودان هي مصدر املشكلة، وأن 
الســودان يجب أن تنعزل إذا كان هناك 
وانتقال  الســودان،  ســالم في جنوب 
املعارضني للشــمال وكان الزماً إلغالق 
هذه الثغرة االعتراف أوالً بأن الســودان 

جزء من احلل وليس املشكلة )3(.
        وقامــت الهيئة الوطنية للتنمية 

في شرق أفريقيا )إيجاد(، بدور الوساطة، 
والضامن لهذا االتفاق: السودان بزعامة 
البشــير، أوغندا ) يوري موسيفينى (، 
ويعد االتفــاق خطوة أوليــة للتأهيل 
اإلقليمــي والعاملــي للســودان، وفقاً 
لالتفاق يتم تشكيل حكومة انتقالية، 
وإعادة رياك مشار إلى منصبه السابق 

كنائب للرئيس )4 ( 
تضمن االتفــاق املوقع فى اخلامس من 
اب أغســطس لعام 2018 في اخلرطوم 

خمسة بنود أساسية :
تقاسم السلطة على مستوى رئاسة 
اجلمهورية، على أن يســتمر سلفاكير 
رئيســاً لدولة جنوب الســودان خالل 
لثالث ســنوات  االنتقاليــة  املرحلــة 
تعقبها انتخابات عامة، في حني يتولى 
رياك مشــار زعيم احلركة الشــعبية 

لتحريــر الســودان ) املعارضة ( النائب 
األول، وهناك أربعة نواب آخرون متمثلة 
في: احلكومة، وحتالف املعارضة ) تسع 
فصائل سياسية مسلحة (، واملعتقلني 
الســلطة  وتقســيم  السياســيني، 
وفقاً التفاق التجســير بني البلدين بأن 
تكون االنتخابــات حرة ومفتوحة لكل 
الشــعب اجلنوب سوداني . بينما توزيع 
املهام والصالحيات: النائب األول: يهتم 
بشــؤون احلكــم، والثانــي: االقتصاد، 
البنى  والرابــع:  اخلدمــات،  والثالــث: 
التحية، أما االخير فيتولى شؤون النوع 
يتألف  الوزراء:  مجلس  أما  والشــباب، 
من 35 وزيراً، 20 وزيرا للحكومة وشتى 
فصائلها، تســعة للحركة الشعبية، 
واثنان  املعارضــة،  لتحالــف  وثالثــة 
لألحزاب  السياسيني،واحد  للمعتقلني 

السياســية، وعشــرة نواب: لــوزارات 
والزراعة،  واإلعــالم،  واملالية،  اخلارجية، 
والعدل. خمسة للحكومة،  والتعليم، 
وثالثة لرياك مشــار. وواحــد لكل من 

حتالف املعارضة واألحزاب السياسية.
ثالثاً-  ُمســتقبل الســالم فى جنوبي 

السودان .. ُمقومات الصمود
      معظم االتفاقات الســابقة كانت 
تتعلق بوقف إطــالق النار، ولها بدايات 
متعثــرة ونهايــات فاشــلة من خالل 
وليس على  الســلطة  علــى  الصراع 
املبــادئ، فالقيادات تتصــرف كزعماء 
وتبادل  قيــادات،  وليس  أثنية  جماعات 
السيطرة على الدولة، ويتم اخلروج على 
هذا االتفاق من قبل االطراف. وحســب 
تقارير الفاو واألمم املتحدة تعاني جنوب 
الســودان من اجملاعة، وتعثر الوضع بني 

مشار وكير، البد أن يكون اتفاق شامل 
لتحديد اســاس الدولــة، ونالحظ دور 
مصــر من حيث إنشــاء التدريب، ونزع 
ومشروعات  اإلدماج،  وإعادة  الســالح، 
التنمية، وبرامج مســاعدات إنسانية، 

وتوفير اخلدمات الطبية.
الفصائل  إدماج   فهل من الســهولة 
املســلحة في اجليش؟ هل من املمكن 
أن تــذوب فــي جيش وطنــي موحد؟ 
املواجهات  ينهار بســبب  اتفــاق  فأي 

العسكرية؟
     املراقب للوضع في جنوب السودان، 
يالحــظ أن هناك ثالث ســيناريوهات 
للســالم وذلك على النحو التالي : أوالً 
الكونغو  :أقرب لدولــة  : ســالم هش 
الدميقراطيــة. ثانياً : حــرب الكل ضد 
الكل : وغيــاب للرؤيــة الوطنية  في 
شكل املؤسســات واملواطنة واملساوة 
واخلدمات، الوالء الشــخصي للحاكم، 
وتوقف صــادرات البترول واحلرب و زيادة 
أعــداد الالجئــني، ثالثــاً : التوقف عن 
املفاوضات  مائدة  إلى  والوصول  القتال 
: ويتطلــب ذلك إرادة سياســية قوية 
وجهــود لإليجاد وشــركائها والتعاون 
الوطني  املؤمتر  بني  الشــراكة  الدولي. 
و احلركة الشــعبية لتحرير الســودان 
)املعارضــة( على غرار نيفاشــا  فهي 
عمليــة تطورية ال يوجــد فائز، ولكن 
تعايش ســلمي كما حدث بني إثيوبيا 
وإريتريا، فضالً عن التنســيق بني  األمم 
املتحدة  واالحتاد األفريقي وإيجاد لوضع 
قوات حمايــة لوقف إطالق النار واتخاذ 
اجليش  املطلوبــة ليصبح  اإلجــراءات 
واألمن أجهزة قومية بعيداً عن القبلية 
من خالل زيادة قوات األمم املتحدة، كما 
حدث في  ليبيريا وسيراليون ساعد هذه 
الدول في اخلروج من الصراع للســالم، 
وعمل مفوضية احلدود املســتقلة من 
جانب  هيئة اإليجاد، اإلفراج عن األسرى 

واملعتقلني، واحملاصصة في السلطة .
وختاماً، لكي يشــعر املواطنني اجلنوب 

اخلوف  مــن  بدالً  باألمــان  ســودانيني 
والهجمات واالغتصاب بعيداً عن اجلوع 
املتصاعد بســبب الصــراع، ومتابعة 
ســبل عيشــهم وتعليمهم من دون 
خوف، البد من اإلرادة الشعبية هي التي 
يعول عليها بعد احلكومة اجلديدة من 
خالل حملة إعالمية لتحسني الصورة 
الســالم  وتوضيح حقيقة   واملصاحلة 
ودور اجملتمع املدني و العمل ككل لبناء 
الدســتورية،  باملواطنة  أشــبه  دولة، 
وليست على مستوى احلقوق واحلريات 
ولكــن من خالل الشــروع باملســاواة 
في مشــروعات التنمية، وتوافر اإلميان 
بالدولة والرغبة في العيش الســلمي، 
و التحــول من مرحلة حفظ الســالم 
إلى بناء الســالم )سالم مستدام(  من 
خالل إقامة جيش وطني قوي يستوعب 
القبلية  ،يخلو من  كل قوى الشــعب 

واالنتماءات العرقية.
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جيفري د. ساكس

ما تزال أميركا فــي حالة حرب أهلية 
الكونفدرالية  ُهزمــت  حقيقية. لقد 
فــي اجلولــة األولــى في ســتينيات 
التاسع عشــر. لكن، أصبحت  القرن 
الكونفدراليــة اآلن فــي القمة بنحو 
مؤقت. ما تــزال الواليات املتحدة دولة 

منقسمة إلى ثقافتني.
منذ البداية، كانــت الواليات املتحدة 
عبــارة عــن ســاحة معركــة بــني 
رؤيتني متنافســتني. كانــت العقيدة 
هي  ألميركا  األساســية  الفلسفية 
النــاس خلقوا متســاوين«.  أن »كل 
الذكور  أن  الفعلية هي  لكن احلقيقة 
البيض كانوا أكثر مســاواة بكثير من 
أي شــخص آخر. كان الرجال البيض 
يســتعبدون الناس، ويحرمون النساء 
من التصويت، ويستولون على أراضي 

وحياة األميركيني األصليني.
خــالل احلــرب األهليــة 1865-1861، 
متكنــت 19 والية شــمالية من هزمية 
التي  للعبيد،  املالكــة  الكونفدرالية 
كانت تتشكل من 13 والية انفصالية، 
ثــم احتلتهــا احلكومــة الفيدرالية 
اثنتي عشــرة ســنة. لكن بعد  ملدة 
انتهــاء »إعادة اإلعمار« في عام 1877، 
النظامية  العنصريــة  اجلنوب  مارس 
بقوة ملدة قــرن تقريًبا، إلــى أن أصدر 
احلقوق  قانون  األميركــي  الكونغرس 
املدنيــة لعــام 1964 وقانــون حقوق 
التصويــت لعــام 1965، بدعــم من 

ذلك  منذ  الشــماليني.  الدميقراطيني 
البيض  اجلنوبيون  الناخبون  ترك  احلني، 
جماعي.  بنحــو  الدميقراطي  احلــزب 
بـ  احتضــن اجلمهوريون ما يســمى 
والتــي  اجلنوبيــة«  »اإلســتراتيجية 
تتمثل في مقاومة صعود األميركيني 
من أصــل أفريقي واألقليــات األخرى، 
ومعارضة التشــريع الذي من شــأنه 
نقل أي مال، أو منصب أو سلطة لهم.

وهكــذا أصبح اجلمهوريــون ينتمون 
إلى حزب اجلنــوب، والدميقراطيون إلى 
حزب الشمال الشرقي واحمليط الهادئ، 
مع انتماء الواليات الغربية الوســطى 
واجلبلية إلــى املناطق املتأرجحة. متيل 
منطقة البحيرات العظمى الصناعية 
نحــو الدميقراطيــني، في حــني متيل 
الواليات الزراعية في الغرب األوســط 
والواليات اجلبلية إلى اجلمهوريني. كما 
حملــت الواليات الغربية الوســطى 
واجلبلية ثقافة احلدود للمســتوطنني 
البيــض الذيــن قمعــوا األميركيني 
األصليني واملهاجرين اآلســيويني وذوي 

األصول اإلسبانية.
تُســبب ملكية السالح انقساًما آخر 
بني الدميقراطيني واجلمهوريني. تعكس 
ثقافة الســالح عند احلزب اجلمهوري 
مييز  الذي  نفســه  الثقافي  التوجــه 
املناهضــة لألقليات.  وجهات نظــره 
أورتيز  دونبار  املؤرخ روكســان  يشــير 
فــي كتاب حتت عنوان »لــودد« الى أن 
جيدا«  تنظيما  املنظمة  »امليليشيات 
واملذكورة في التعديل الثاني للدستور 

األميركي، الذي مينــح احلق في حمل 
الســالح، كانت عبارة عن مجموعات 
مــن البيــض الذين قامــوا مبهاجمة 
القــرى األميركية األصليــة ومطاردة 

العبيد الفارين.
وكما يشــير آفيديت أشــاريا وماثيو 
بالكويل ومايا سني في كتابهم األخير 
الذي يحمل عنــوان »اجلذور العميقة: 
كيــف مــا تــزال العبودية تشــكل 

السياســة اجلنوبية«، فقــد أدى إرث 
العبوديــة والتمييــز العنصري عقب 
احلــرب األهليــة إلى ظهــور الثقافة 
السياســية احلالية في اجلنوب. كما 
يقولــون إنه »فــي املناطــق املالكة 
للعبيد ســابقا، يعــد البيض األكثر 
الدميقراطي  احلــزب  ملعارضة  احتمااًل 
والعمــل اإليجابــي، والتعبيــر عــن 
املشاعر التي ميكن تفسيرها على أنها 

استياء«.
قبــل وبعــد احلــرب األهليــة، رضي 
البيض اجلنوبيــون الفقراء بوضعهم 

تفوقهم على  يفضلــون  كانوا  حيث 
األميركيــني األفارقــة األكثر بؤســا. 
وهكذا عرقلت السياسات العنصرية 
ظهور سياســات طبقيــة، كان من 
شأنها أن تدفع الفقراء البيض والسود 
للمطالبة باملزيد من اخلدمات العامة 
املدفوعــة عن طريق زيــادة الضرائب 

على النخب البيض.
مــن بني 26 عضــًوا ميثلــون الواليات 

الكونفدرالية الـ 13 الســابقة اليوم، 
وخمســة  جمهوريــون  منهــم   21
دميقراطيــون. ومن بني الـــ 38 عضًوا 
الذيــن ميثلون  في مجلس الشــيوخ 
اآلن 19 والية شــمالية لعــام 1861، 
وتســعة  الدميقراطيني  من   27 هناك 
من اجلمهوريني )اثنان من املســتقلني، 
ينتمون  وأجنس كينغ،  بيرني ســاندرز 
إلى الدميقراطيني(. يعد الرئيس دونالد 
ترامب شــاذ جغرافيا، وعنصري مؤيد 
للجنــوب من نيويــورك الليبرالية. ال 
الثقافة  ترامــب، وهو بطــل  يحظى 

اجلنوبيــة للذكور البيض، بشــعبية 
فــي واليته األصلية )صــوت ٪59 من 
األميركيني ضده ابتداء من ســبتمبر 
/ أيلــول 2018(. لقد حصد أصواتا في 

ميسيسيبي أكثر من مانهاتن.
كان االنقسام الثقافي واضحا للغاية 
من خــالل إجراءات مجلس الشــيوخ 
التــي أكدت حديًثا ترشــيح القاضي 
العليا  احملكمة  لعضوية  كافانو  بريت 

فــي الواليــات املتحــدة. كان أعضاء 
مجلس الشيوخ املدافعون عن كافانو 
من الرجال البيض من جنوب ووســط 
الغــرب الذيــن حولوا قضيــة إفراط 
كافانو في شرب اخلمر حني كان شابا 
عن طريق مهاجمة مّتهمي املرشــح. 
وقد جنــح ميتش ماكونيــل من والية 
كنتاكي، وهي والية رقيق سابقة، في 

إقرار تأكيد كافانو.
 كان الســناتور اجلمهوري ليندســي 
غراهــام من والية كارولينــا اجلنوبية، 
وهــي أول والية رقيــق منفصلة في 

عــام 1860، املــروج األكثــر عدوانية 
لكافانــو في اللجنــة القضائية في 
مجلــس الشــيوخ، واصفــا ادعاءات 
االعتداء اجلنســي ضــد كافانو بأنها 
»ادعــاءات غير أخالقيــة« وقد وصف 
جون كينيدي مــن والية لويزيانا، وهي 
جلسات  ســابقة،  كونفدرالية  والية 

االستماع بأنها »عرض غريب جدا«.
الدميقراطيــة  األحــزاب  تختلــف  ال 
واجلمهوريــة على املســتوى الثقافي 
واجلهوي فحســب، ولكــن أيضاً على 
دول شمال  تقود  االقتصادي.  املستوى 
شــرق آســيا واحمليط الهادئ الواليات 
املتقدمة  التكنولوجيا  إلــى  املتحدة 
والوظائف  العالي  والتعليم  واالبتكار 
ذات األجــر اجليد ونصيــب الفرد من 
للغاية.  متخلف  اجلنوب  لكن  الدخل. 
ال يدافع الرجــال البيض من الطبقة 
العاملة في جنوب ووسط الغرب فقط 
عن وضعهم وعن امتيازاتهم العرقية، 
بل أيضا عن وظائفهم في الصناعات 
حيث تقضي األمتتة والتجارة اخلارجية 

على العمالة بشكل مطرد.
 مع التخلي عن السياسة اجلمهورية 
العرقي لصالح  التمييز  القائمة على 
السياســة القائمــة علــى الصراع 
الطبقــي، سيســتفيد البيــض من 
الطبقــة العاملة فــي اجلنوب بنحو 
كبيــر. وبعد كل شــيء، تعمل نخب 
الشــركات البيض - وليــس األفارقة 
واالســبان،  الفقــراء،  األميركيــني 
واألقليات األخــرى - على منع البيض 

من الطبقــة العاملة مــن االلتحاق 
باملدارس العامة اجليدة، واحلصول على 
الرعاية الصحية املتاحة، والســالمة 
البيئيــة. يســتغل أعضــاء مجلس 
الشــيوخ البيــض اجلنوبيــني احلرب 
األغنياء  املانحــني  حلماية  الثقافيــة 
لدى اجلمهوريــني، الذين يتغذون على 
تخفيــض الضرائب على الشــركات 
البيئية في حني يجعل  القيود  وإلغاء 
احلزب من األميركيني األفارقة واالسبان 

كبش فداء لهم.
رمبا أدت الهيمنــة املتناقضة للبيض 
غير الالتينيني في مجموع الســكان 
الثقافيــة  الفجــوة  توســيع  إلــى 
األميركيــة خالل العشــرين ســنة 
املاضية. ومع توقــع أن يصبح البيض 
غير املنحدرين من أصل اسباني أقلية 
مــن إجمالي الســكان بحلــول عام 
2045 تقريًبا، ميكــن أن تتفاقم احلرب 
األهليــة األميركية. لــن ينتهي األمر 
حتى يتضافر األميركيون من الطبقة 
العاملة مــن جميع املناطق، واألعراق، 
واإلثنيــات، للمطالبة بزيادة الضرائب 
وتشــديد مســاءلة نخبة الشركات 

الغنية.
جيفري د. ســاكس: أســتاذ التنمية 
واإلدارة  والسياســة  املســتدامة 
الصحية في جامعة كولومبيا، ومدير 
مركز كولومبيا للتنمية املســتدامة 
وشــبكة حلول التنمية املســتدامة 

لألمم املتحدة.
بروجيكت 
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جوالت الشقاق والوفاق ومستقبل جنوب السودان

استمرار الحرب األهلية األميركية

مركزية فلسطين في زمن »التطبيع«

قبل وبعد الحرب األهلية، رضي البيض الجنوبيون الفقراء بوضعهم 
حيث كانوا يفضلون تفوقهم على األميركيين األفارقة األكثر بؤسا. 
وهكذا عرقلت السياسات العنصرية ظهور سياسات طبقية، كان من 
شأنها أن تدفع الفقراء البيض والسود للمطالبة بالمزيد من الخدمات 

العامة المدفوعة عن طريق زيادة الضرائب على النخب البيض.



ثقافة10
دراسة

اصدار

ترجماتمتابعات

التي يقوم بها  الشخصّيات، وعملّية اخللق 
املؤّلف: »تنتصب الشــخصّية كإســقاط 
لصورة سلوكّية مســّننة داخل نوع ثقافي 
خاّص« فتغدو الشــخصّية »عالمة«، تقوم 
ببناء املوضوع، ذلك أّن الّنص األدبي ما هو إالّ 
مدّونة كالمّية وعالقته بلغة التداول عالقة 
مرحلّية، األمر الــذي يجعل الكتابة األدبّية 
أكثر إيحاًء ورمزّيًة بدالالتها وتراكيبها، عّما 

هو تقرير مباشر.
اســم آينور مؤّنث تركي األصــل ويعني نور 
القمــر، ويحمل هــذا االســم الكثير من 
الصفات واملزايا التي سيكون لها تأثير كبير 
على صاحبته... إذ يقول: »أينما جتّولت آينور 
حتّرك خلفهــا موجات من الرجال املذهولني، 
يلحقــون بها من أجــل مواصلة النظر إلى 
جمالهــا الــذي أفلتته اجلّنــة...« فهل هي 
الذات الّساردة؟ وهل أعطاها الروائي أولويًة 

في الظهور.؟
لقد اعتنى نزار عبد الســتار في وصف هذه 
الشــخصّية خارجّياً وداخلّياً، عناية دقيقة، 
والذكاء  بالســلطة  تتمّتع  ريادّيــة،  فبدت 
والقّوة إلى جانــب متّتعها بالرّقة والطفولة 
البياض وشــقراء،  »باهتة  واخلجل، فهــي: 
لكّنهــا غير مأســورة في فســاتينها، وال 
الناعســة،  والرهافة  للرّقة،  مستســلمة 
وقوّية  شرســة،  لكّنها  طفولــي،  وجُهها 

التحّدي...«
لقد دارت حــول آينور جميــع األحداث في 
الفصــول كاّفة، ونهضــت بالعمل الروائي 
لكونهــا احملــّرك جملمــل عناصــره، وبعثت 
البعيد  املاضي  فيه احلركة عبر »تداعيــات 
والقريــب« .بالتالي دورها فــي قيادة العمل 
الروائي نابع مــن محورّيتها القيادّية.: فهي 
التــي وجدت بــأّن املوصل علــى الرغم من 
تعامالتهــا املفتوحة مــع اإلنكليز والهند 
وروســيا، وبالد فارس، غير راغبــة في تقبُّل 
املظاهر التي تتطّلُبها أهمّيُتها.لقد َحلَمت 
آينور بأن جتعل هذه املدنية تســتعيد مجد 
نسيج املوسلني العظيم، وقد متّكنت بفعل 
إرادتها القوّية وعزميتها من حتقيق هذا احللم 

على الّرغم من فشل سّكِة احلديد.
إن كانت تِرتِر زينة للقماش، فآينور فيها هي 
زينة فكرّية. لقد بدت كإلهة عظيمة، امرأة 
حكيمة حتّدت جبروت ثالث دول عظمى هي: 
إنكلترا وفرنسا وروسيا القيصرّية، لكّنها ال 
تلبث أن تستســلم إلى هواجسها األنثوية 
مــن حني إلى آخــر إذ ال يســتطيع الّدارس 
أالّ يتنّبــه إلى هذا الضوء الســاطع املوّجه 
إلى هذه املرأة وقد نســجه نزارعبد الستار 
بخيوط من ذهب. فلــم يتمّكن بالتالي من 
االبتعاد عن هذه الذاتّية والشواهد متناثرة 
في الصفحات )150، 248( وغيرها. ومن بني 
الّشخصيات التي لعبت دورًا مؤّثرًا في حياة 
خطيب  »رودولف«،  احملورّية«  الشــخصّيية 
آينور، محّرك الفعل السردي، ومصّمم األزياء 
الذي اختفى بظــروف غامضة، لم نعرف إن 
كان قــد انتحر في الســجن أو ُقِتَل. أحّبته 
آينور وقد بقي ظّلــه يرافُقها طيلة الرواية، 
على الّرغم من اعتقادهــا بأّنه يخونها مع 
نساء اجلّنة. وما يستدعي االنتباه أّن الكاتب 
جعل رودولف وســيطاً بــني الفصول. فبدا 
حلقة وصل بني أجزاء الرواية ووحدات الّنّص. 
وكانت آينور تتحّدث عنه باالستذكار، وهذا 
ما جعل الزمن يبــدو متقّطعاً بعد أن كان 

تعاقبّياً في أحداثه.
لهــذا النــوع مــن الشــخصيات وظيفة 
ورســالة يؤّديها وال ميكن االستغناء عنها. 
ومن الشــخصّيات الثانوّية أيًضا التي أّثرت 
في تطّور األحــداث، الطبيب جرجس الذي 
درس الطــّب على أيدي اآلباء اليســوعيني 
في بيروت، والســير هنري الــذي لعب دورًا 
معاكًسا في مسيرة أينور، والشيخ احلكيم 
سعد الدين صاحب »كتاب الشطرجن« الذي 
أبقاه الســلطان عبد احلميد في منزله ألّنه 
اعتبر بــأّن اهلل ليس بحاجٍة إلــى دولٍة وال 

سالطني. 
لقد أظهرت كلُّ هــذه التفاصيل بأّن الراوي 
يعــرف أكثر من الشــخصّية، وهذا ما يدّل 
بالعــودة إلى جيــرار جينيت بــأن »التبئير 
صفر« )focalization(. كمــا أّنه على علٍم 
عميق مبشاعر الشخصيات إذ يقول متحّدثاً 
عن آينور: »كانت تنتظر حلول الليل لتتسّتر 
على ُحزنها وتهّون املشّقة على حواسها«، 
الروائــي بذلك قد قمــع امتدادات  فيكون 

الشخصية وأنضب معارفها وفسح مجاالً 
واسعاً أمام الراوي.

تأسيســاً على ما سبق، ميكننا أن نستنتج 
املنظور على املستوى اإليديولوجي. ولكن ما 

هي اإليدولوجيا؟ وما هو حّدها؟
في القرن العشرين، بدأ مفهوم اإليديولوجيا 
املفاهيم  عــن  نســبّياً  ويســتقّل  يتحّدد 
الفلســفّية اجملّردة وعن التصّورات الدينّية، 
اجتماعّية تستوعب  تصّورات  ويأخذ شكل 
حركــة التطــّور وتؤّثــر فيها عــن طريق 
التنظيمات السياســية التي حتمل لواَءها. 
فقد أشــار »الالند« إلى املعنى املاركســي 
لكلمة اإليديولوجيا، وعّرفها بأّنها »التفكير 
املعّبر عن املصالح احليوّية لطبقة اجتماعية 
معّينة«. ولئن حملــت اإليديولوجيا دالالت 
كثيــرة ومتنّوعــة تباينــت بــني املفكرين 
والباحثني، فإّنه يُلحــظ بأّنها منظومة من 
األفكار تهدف إلى غاية عملّية. إّنها تتناول 
بالدرجــة األولى السياســة واالجتماع من 
دون أن تكتفــي بهما، وعلى هذا األســاس، 
ميكن التمييز بــني إيديولوجيات جزئّية وبني 
دينّية  إيديولوجيات  بني  إيديولوجيات كلّية، 
واشتراكّية  وبورجوازّية  ودميقراطّية  وقومّية 
وحتررّيــة وشــيوعّية وموضوعّيــة. فكيف 
متظهر هذا الصراع اإليديولوجي في الرواية 

بشكل عام؟
إّن ما اســتدعى انتباهنــا أوالً، هذه الصورة 
الكاتب عــن طريقة تفكير  التي قّدمهــا 
هذا الشعب. فالطبيب جرجس كان يصف 
108( »أورام العفن  عقولهم قائالً: )صفحة 

التي في أدمغة الّناس هنا«.
»هنــا ال يؤمنــون بضــرورة التعقيــم مع 
العمليات اجلراحية ألّن روح اهلل في املِشرَط«
»يصّدقون وجود الشــيطان وينكرون وجود 
اجلرثومة« أّما الســير هنــري الذي حاول أن 
يحبط عزمية آينــور، فــكان يقول:«هنا لن 
يصنعوا شــيئاً ولن يزرعوا، ما دامت النساء 

في البيوت والرجال في املقاهي«
وأختُم الشــواهد بهذه العبارات التي وردت 
على لسان الســير هنري: »عبيُدنا اآلن هم 
األغبياء«. »أنِت تفســدين املوصل، الفرح ال 

يناسب هؤالء، إّنهم يتجّهزون للقبر«.
كلُّ هذه الشواهد تبنّي بوضوح رؤية الكاتب 
في هــذه الرواية: إّنه الصــراع اإليديولوجي 
الفئات  على املستوى االجتماعي بني ممّثلي 
املســيِطرة وممثلي الفئات املسيَطر عليها، 
وقد متّثل ذلــك من خالل عوامــل متعّددة 
كشــفها الروائي فــي النص، وكشــفت 
بدورها عن صراع املفاهيــم والقيم احملّركة 
لكلتا الطبقتني. واألمــر مماثل من الناحية 

الدينّية، والشــيخ احلكيم سعد الدين قد 
مّثل »العامل املســاعد« بالنسبة إلى آينور 
إذ طلب منهــا مغادرة املوصل قبل أن يفقد 
عبــد احلميد ســلطانه معتبــرًا »أّن هذه 
البالد ال تريد احليــاة وال متلك العقل لتدرك 

مصيبتها«.
من خالل هذه اإلشــارات، جنــح الروائي في 
إثارة أسئلة مصيرّية ووجودّية، مَتَسُّ الكيان 
اإلنســاني. فالدعوة موّجهة إلى الشــعب 
الغــارق في الظــالم، يدعوه إلــى النهوض 
والتحــّرر واالنعتاق، راغًبا فــي إثبات الذات 
والوجود والعيــش باحتــرام وكرامة، وآمالً 
في تأسيس مستقبل أفضل قوامه الوعي 

والثقافة واحللم.
من الزاوية التاريخّية نشير إلى فشل سّكة 
حديد برلني – بغداد وقد أزيح في الوقت عينه 
الســلطان عبد احلميد، بَْيَد أّن آينور متّكنت 
من حتقيق ُحلِْمها بَِنْسج املوسلني مع أّنها 
اختفت فــي ظروٍف غامضــة. فهل صّنف 
الكاتب في نهايــة روايته في عداد املبدعني 
أو أّنــه تالقى مع من ســبقه إلى مثيالتها  
كرواية جــورج أورول »1984« ورواية »املئوي 
الــذي هبط من النافــذة واختفى« للكاتب 

يوناس يوناسون وغيرها من الروايات...؟
وهكذا، يبدو ممّا تقــّدم أّن الروائي، هو الراوي 
الغائــب عن املشــاركة في األحــداث وعن 
مشــاهدتها، احلاضــر في الروايــة حضوراً 
مهيمناً، وهو يعرف أكثر من الشخصّية، بل 
هو العارف بكّل شــيء، يختار املاّدة الروائّية 
ويؤّديها ويحّرك الشــخصّيات، غير أّنه وهو 
ميسك مختلف اخليوط، يتيح للشخصّيات 
أن حّتُضر، فنســمَع أصواتَهــا إّما مختلطًة 
بصوته أو منفردًة بذاتها ولو بشكٍل قصير، 
ومقتضــب.. وتبقــى في حاالتهــا جميعاً 
مشدودًة إلى نســيجها. لقد كتب نزار كل 
ذلك بلغٍة تأخذ بجانب من الشــاعرّية، ما 
حّقق للنّص تكافؤاً بنيوياً إذ سمح بتسّرب 
الّدفــق اإليديولوجي عبر قنــوات الوظيفة 

اجلمالّية.
فعبد السّتار لم يبَق روائياً أو قاّصاً فحسب، 
بل بــات مؤّرخــاً، طبيباً نســائياً، مهندس 
طرقات، تاجراً، معاجلاً نفسانّياً... وْسط هذا 
االلتباس، تبدو »األنا« روحاً جامعة ملا سواها 
وما َحْولها... مــا يجعُل القبَض على »األنا« 

مهّمة صعبة للغاية ومضنية.
وفي النهايــة، تصلُح العودة إلــى البداية، 
أي النقطــة التي انطلقت منها الدراســة 
أال وهــي العنوان: فهل »تِرتِر« اْســُتخدمت 
التعييني كزينــة للقماش، بحيث  مبعناها 
حّققت آينور ُحلْمها بنسِج املوسلني؟ أو أّن 
هذا العنوان يشــير تضميًنا إلى شخصية 
آينــور »كزينة فكرّية« على أنســجة أوراق 

الرواية؟

دورين نصر
 

إّن أّول ما يالحظه القارئ عندما ميسك برواية 
نزار عبد الســتار هاتني الوحدتني الصوتّيتني 
الرواية:  الن عنــوان  الّلتني تشــكّ املتوازيتني 
»تِرْتِــر«، كلمٌة ال يعرف معناها إالّ من يقصد 
البحث عنها. تعنــي هذه الكلمة معجميًّا: 
»رقائق معدنّية أو بالســتيكّية مســتديرة 
المعة، صغيرة ذات ألوان متعّددة توّشى بها 
مالبس النســاء«. كما ميكــن أن يحمل هذا 
العنوان داللة تضمينّية، جتعلنا نتساءل: هل 
هــو فعالً مرتبط باألزيــاء؟ أو أراد الكاتب من 
خالله التعبير عن حركة تؤّديها الشخصّية 
األساســّية في تكويــن الرواية؟ ومــاذا أراد 
الروائي أن يقّدم من خــالل متوضعه الورقي؟ 
األمــر الذي ال ميكــن إثباته إالّ عبــر مقاربة 

ودراسة منهجّية. 
تتأّلف هذه الرواية من ثماٍن وسبعني صفحة 
بعد املائتني مقّســمة إلى أَحَد عشرَ فصالً. 
تدور أحــداث هــذه الرواية بني اســطنبول 
والبصــرة واملوصل، وقد وّظــف الروائي هذه 
احلكاية املســتقاة من التاريخ العربي املمتّد 
من ســنة 1898 حّتى 1918 ليتناول جوانب 
من طبيعة التحّول في اجملتمع العراقي. وقد 
استحوذت الفصول التي تتحّدث عن املوصل 
على القسم األكبر من الرواية، وهذا ما يدّل 
على أن نزار عبد الستار أراد التركيز على هذه 
احلقبة املمتّدة على فتــرة َعقدين من الزمن 
بكّل أبعادها تاريخياً واجتماعياً. بَْيَد أّن التباين 
في حجم الفصول هو تباين شكلي ليس إالّ. 
فالفصــل القصير في حجمه، هو بشــكل 
ما فصــٌل طويل بزمنه وكثافتــه الداخلية، 
كالفصــل الثانــي مثــالً، الذي ُعــدَّ فصالً 
ـا، إذ حصلت فيه أحــداٌث متتالية.  مفصليًـّ
وصلت البطلــة آينور إلى البصــرة، وهيمن 
وتســاهلت  املوصل،  أســواق  على  اإلنكليز 
الدولة العثمانّية مع الوجود اإلنكليزي الذي 
ميّد العشائر الكبيرة باملال كي تبقى في نزاع 
مع العشــائر الصغيرة. كما ُســلِّط الضوء 
على تفكير الشــعب العراقــّي الذي يعتبر 
بأّن »احلضارة كفــٌر ومعصيُة اهلل«. كّل هذا 
يتطّلب »وقًتــا فيزيائيًّا طويالً« لتكثيف زمن 

داخلي، والوصول إلى إيجاز مناسب.
ثنائّيــات وموضوعات  الروائــي  لقد عالــج 
واحلرّية  والديكتاتورّية  واحلرب  شــّتى كاحلّب 
والتقاليد واحلداثة، إضافــة إلى الصراع بني 
الّشــرق والغرب. وقد انطلقت أحداث الرواية 
من مؤّشــٍر أوّلي قوامه وصــول األمبراطور 
وتقتصر  الشــرق.  إلــى  الثانــي  فيلهلــم 
الشخصيات على »آينور« الشخصّية احملورّية 
إضافًة إلى عّدة شــخصّيات رئيسة وثانوّية، 
وقــد وّظفهــا الكاتب خلدمة الشــخصّية 
احملورّيــة. انطالقــاً مــن تعريــف روالن بارت 
للشــخصّية بأّنها »كائنات ورقّية يبتدعها 
الروائي لتؤدي أدواراً مختلفة«. واســتناداً إلى 
فيليب هامون، الذي يعتبــر بأّنه بني عملّية 
التأويل التي يقوم بها القارئ إلدراك مدلوالت 

األولى على شــعريتها وصــدق معاناتها 
العاطفيــة، بل ذهبت إلــى ما بعدها من 
قصائــد أعمق شــعرية وأكثــر التصاًقا 
بالعنوان، وما يحمله من رمز فني وداللته 
على ما ينبغي أن تكون عليه حالة الشاعر 
مع قصيدته خاصة، ومع إبداعه الشعري 
عامة: »لم يعد هناك بحر/ لم يعد هناك 
سماء/ تعالي ننســج من أحالم أطفالنا/ 
ســقًفا مرتفًعا/ ال تطاله الرصاصات/ وال 
تخترقه احلرب/ تعالي/ نلون بقبالتنا سماًء/ 
تليق بشفتينا/ نصوغ من حلمنا وطًنا/ ال 

يتسع للدخان/ وال زاوية فيه للموت«.
حســني مقبــل مــن مواليــد 1988 في 
محافظة تعز، ينتمي إلى جيل الشــعراء 
اليمنيني الشباب. تخرج في جامعة تعز- 
بكالوريوس علوم، قسم مختبرات طبية، 
ويعمــل باحًثا في منظمــة األمم املتحدة، 

ويقيم في أملانيا منذ سنوات.

 
عــن »دار اآلن ناشــرون وموزعــون« فــي 
عّمان صــدرت حديًثا  األردنية  العاصمــة 
مجموعة أولى للشــاعر اليمني حســني 
مقبل بعنوان »أصافح ظلي«، محتويًة 46 
نًصا توزعــت على 100 صفحة من القطع 

الوسط.
وكتب الشاعر والناقد عبد العزيز املقالح، 
فــي تقدميــه للمجموعة: »بعــد قراءتي 
الشاب  للشــاعر  »أصافح ظّلي«  جملموعة 
حسني مقبل ورحلتي املتأنية مع قصائده 
البديعة وجدتنى أقول لنفسي هذا شاعر 
يعــرف طريقه نحو الشــعر فــي أحدث 
جتلياته اللغوية واألســلوبية، كما أن هذا 
الديوان وهو األول للشاعر يعطي لصاحبه 
شــهادة ميالد وانتماء إلى العالم الشعري 

بكل أشكاله القدمي منها واحلديث«.
ويضيف املقالح: »لم أتوقف عند القصيدة 

وأضاف زامل : كمــا مت إعتماد احملور النقدي 
) القصــة القصيرة العراقيــة اآلن ( والذي 
اقترحه املشــغل النقدي في احتــاد األدباء 

والكتاب ميسان. 
وقال : ســنوجه دعــوات لكتاب وقصاصني 
وروائيــني لهم حضورهم املميــز  والفاعل 
في الساحة الثقافية ، بعد أن حددنا النقاد 
الذين سيشــاركون باحملور النقدي، كما أننا 
اتصلنا بكبار كتاب القصة في العراق بغية 
الوقــوف على آرائهــم واقتراحاتهم وطلب 
حضورهــم , وأجرينا اتصــاالت مكثفة مع 
رؤســاء فروع االحتاد حول مناقشة األسماء 
التي ننوي توجيــه دعوة إليها ، ولقد أكدت 

إدارة احتادنا على ضرورة حضور أسماء جديدة 
وراسخة في مشهد القصة القصيرة إال أن 
احملور النقدي يســتلزم حضور عدد اكبر من 
النقاد وكتــاب القصة القصيرة في العراق. 
الشــعراء قليال بسبب  وســيكون حضور 

طبيعة احملور النقدي . 
فيما أشار الشاعر رعد : يواجه احتادنا إحراجا 
كبيرا بســبب عدم استيعاب العدد األمثل 
لكتاب القصة . وتصلنا رســائل كثيرة من 
أدباء يطالبوننا باملشاركة في املهرجان لهذا 
العام , لذلك توجهنا إلى االحتاد العام لألدباء 
والكتــاب العراقيني والى الســيد محافظ 
أمال بتخصيص دعم الستضافة  ميســان 

أســماء أخرى نعتقــد بأهميــة حضورها 
وفاعليتها لنحقق النجاح األكمل ملهرجاننا 

السنوي. 
كما إننا أصدرنا كتابــا حتت عنوان ) مظفر 
النواب ســفر إبداع شعري يتجدد( والكتاب 
يضم كل البحوث والدراســات التي قدمت 
إلينا في مهرجان الكميت اخلامس. وسيتم 
توزيع الكتاب على ضيوف مهرجان الكميت 
الثقافي الســادس ، ويعد الكتــاب توثيقا 
لفعالياتنا الثقافية في ميسان التي قدمت 
وتقــدم للعراق كوكبة من كبار الشــعراء 
والفنانــني والكتــاب واملبدعني في شــتى 

اجملاالت . 

 

فهد الصكر

يســتعد أحتاد أدباء وكتاب ميســان  إلقامة 
مهرجــان الكميــت الثقافــي بنســخته 
السادســة بعــد موافقــة وزارة الثقافــة 
والســياحة واآلثار على طلــب إقامته لهذا 

العام .
وأشــار الشــاعر رعد زامل رئيس األحتاد  : مت 
رصد مبلغ من قبل وزارة الثقافة ، الستضافة 
ثمانــني أديبا من مختلف مدن العراق لتكون 
إقامتهم في فندق ) كورمك ( ليومي -15 16 
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غالف الرواية

رواية ترتر..
الوعي والثقافة والحلم

أصافح ظّلي للشاعر اليمني حسين مقبل

في الـ 15 من الشهر القادم أنطالق مهرجان الكميت السادس

تأّلف هذه الرواية من 
ثمانٍ وسبعين صفحة بعد 

المائتين مقسّمة إلى أحَدَ 
عشرَ فصاًل. تدور أحداث 

هذه الرواية بين اسطنبول 
والبصرة والموصل، وقد 

وّظف الروائي هذه الحكاية 
المستقاة من التاريخ 

العربي الممتدّ من سنة 
1898 حتّى 1918 ليتناول 

جوانب من طبيعة التحوّل 
في المجتمع العراقي.

اليخاندرا بيثارنيك
ترجمة حسين نهابة

)معرض غويا(  1
ثقب في الليل

فجأة
يغزوه مالك.

2
)لوحة كلي(

حني يشتعل قصر الليل
بحسنه

ستنبض املرآة
حتى تصدح مالمحنا

مثل االوثان.
3

خفقة الفجر على الزهور
تتركني ثملة بالعدم

وبالنور الليلكي،
سكرى بالرسوخ واليقني.

4
اراك تنأى عن اسمائي التي

تغزل من الصمت، اشياء.
5

)الى اندريه بيير دي ماندياركس(
هنا نحيا

بيد على احلنجرة.
ال شيء ممكناً

هذا ما يعرفه الذين يخترعون املطر
ويغطون بالكلمات

عاصفة الغياب.
في دعائهم صوت ايادٍ

عامرة بعشق الضباب.
6

في الشتاء اخلرافي
تنضح مرثية االجنحة 

حتت املطر
وذاكرة املياه

اصابع من ضباب.
7

اغمض عينيك وأقسم
ان ال تفتحهما.

في اخلارج
يُطعمون الساعات والورود

املولودة باحليلة.

لكنك بعينني مغمضتني
وحسرة نابعة من الروح
تضغط على املرآة حتى

ترن الكلمات املنسية بسحرها.
8

املدينة موبوءة
فيها ينام ويأكل ببطء

قلبها املنتمي ملنتصف الليل.
9

)الى استير سينكر(
يوماً ما

رمبا يوماً ما
سأرحل دون عودة

سأرحل مثلما يرحل اآلخرون.
10

املسافرة الصغيرة حتتضر
ُمفسرًة موتها

وسيزور جسدها الدافئ
حكماء وحيوانات حبيبة

11
ايتها احلياة، حياتي انا

اسقطي ومترغي في الوجع
اقترني باحلرائق

بالصمت املهيب
باحلجارة اخلضراء 

في بيت الليل
اسقطي وتوجهي، يا حياتي.
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في سجن الزمن

تتطلع النائمة الى 
عينيها الوحيدتني
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اجوبة األوراق الرقيقة.
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ابعد بكثير 
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منو النضال القومي و تطوره أثناء 
حكم عبدالكرمي قاسم

1963-1958
عودة املال مصطفى الى العراق

* كيف عــاد املــال مصطفى الى 
العراق؟

- إقترحنا علــى احلكومة أن يعود 
البارزانــي عبــر القاهــرة ويلتقي 
هناك بالرئيــس جمال عبدالناصر 
و يتباحثــا حول املســألة الكردية 
والعالقــة بني العــرب والكرد، وما 
يتوصالن إليه هناك سوف نلتزم به 
في احلزب. وفعال سارعت احلكومة 
جوازات  بتنظيم  اجلديدة  العراقية 
الســفر لكل من األستاذ ابراهيم 
أحمد و نوري أحمد طه وعبيداهلل 
البارزاني و الشــيخ صادق شــيخ 
بابــو البارزانــي و ذهــب أربعتهم 
الى جيكوســلوفاكيا و رافقوا املال 
مصطفــى الى القاهــرة و هناك 
إلتقــوا بعبــد الناصر، ثــم عادوا 

جميعا الى بغداد)1(.
إعتبر احلزب الشيوعي هذه العودة 
بالتعاون  البعثيون  حاكها  مؤامرة 
معنا من أجل ســلخ اجلزء العربي 
باجلمهورية  وإحلاقــه  العــراق  من 
تأســيس  مقابل  املتحدة  العربية 

جمهورية كردستان.
وأريد أن أروي لك هنا حادثة، فحني 
عاد املال مصطفى ألبوه ضدنا نحن 
عبدالكرمي  حتــى  القيادة،  أعضاء 
قاســم حني إلتقــاه مبكتبه ألبه 
ضدنا. وهــذا أدى الى ظهور تكتل 
أو جناح داخل احلــزب يوالي احلزب 
)نــزاد أحمد  الشــيوعي ومنهم  
عزيز وخسرو توفيق وحميد عثمان 
وصالح احليــدري وهمزة عبداهلل(. 
هــؤالء حرضــوا بارزانــي ضدنــا 
وأصروا علــى تغيير أعضاء املكتب 
أنــا، ألنهم  السياســي وطــردي 
إعتبروني احملرض األساســي لتلك 
املؤامــرة املزعومــة، وطالبوا أيضا 
بتقصيص أجنحة األستاذ ابراهيم 
صالحياته.وفي  مــن  وجرده  أحمد 
اجتمــاع ضمنــا جميعا ســألنا 
املال مصطفى "ما هــذا اخلبر وما 
صحتــه"؟ فبدأ األســتاذ ابراهيم 
أحمد يشــرح له الوضــع نافيا أن 
تكــون هنــاك أية صحــة للخبر، 
وحتدث بإســهاب عن احلقائق كما 
هي وكيــف إنضممنا الى اجلبهة، 
وأصر علــى نفــي أي دور لنا فيما 
يتحدث به األخرون، وأشــار الى أن 
احلزب كان قد أعد مذكرة مفصلة 
والفدرالية  واإلحتــاد  الوحدة  حول 
وقدمها الى األطراف السياســية، 
وكانــت هــذه الوثيقــة مهمــة 
وتاريخية من املمكــن العمل بها 
حتى اآلن. وملا جــاء دوري للحديث 
ســألني املال مصطفــى "وأنت يا 
جالل ماذا تقول"؟ قلت "لألســف 
الشديد ســيدي لم يحصل شيء 
من هذا القبيل"؟ فإنفجر ضاحكا 
رحمه اهلل، وقلــت "إذا إفترضنا أن 
العرب جــاءوا وطلبوا مني أن أوقع 
الى  دخولهم  يضمــن  إتفاق  على 
االحتاد العربــي و أن ينضم العراق 
الــى اجلمهورية العربيــة املتحدة 
باإلستقالل  حقنا  إعطائنا  مقابل 
وتأسيس جمهورية كردستان، فلن 
أتردد وســأكون شــاكرا لهم، فأنا 
في احلقيقة أدعم كل مايســاعد 
على تفاهم الكرد والعرب للتعاون 
فيما بينهم، نحن نساند نضالهم 
القومــي و وحــدة أمتهــم، وهم 
يســاندون نضالنا القومي وحقنا 
بتقرير املصير، هؤالء الرفاق املقربون 
من احلزب الشيوعي إستغلوا هذه 
ميينيا  موقفا  وإعتبروهــا  النقطة 

متطرفا مني".

* وما كان مصير اجلبهة الوطنية 
العراقية؟

- بعــد إنضمامنا الى اجلبهة بدأنا 
نرفع شــعار حمايتهــا فاجملموعة 

أحمد  ابراهيم  األستاذ  قادها  التي 
وكنت عضــوا فيهــا تعتقد بأنه 
لم يحــن الوقت بعــد إلحداث أي 
شــرخ في وحدة العــراق، والوقت 
أيضا لتصدع اجلبهة  غير مناسب 
البعثيني  بــني  العالقــة  تــأزمي  أو 
الوطني  أو بني احلزب  والشيوعيني، 
اإلســتقالل،  وحزب  الدميقراطــي 
أو بــني الكــرد والعــرب، بل يجب 
أن حتافظ  القــوى  علــى جميــع 
علــى اجلمهورية و تقــوي اجلبهة 
الدميقراطيــة. كما يجــب أن يقرر 
العراقيني بأنفســهم ماذا يريدون، 
أن  وإعتبرنا  التعايــش،  أو  الوحدة، 
بالشعب  متعلقة  املســألة  هذه 
العربــي، والنــرى أي ضــرر بهذين 
التوجهني، فاملهم عندنا هو الى أي 
مدى يســتطيع العرب أن يضمنوا 
لنا حقوقنا القومية، واألمر الثاني 
هو الى أي حد ســيحافظون على 
الدميقراطية واحلرية، لكل ذلك كنا 
داعمني لتطوير وتشجيع مساندة 

اجلبهة الوطنية الدميقراطية.

* ملاذا إذن مت حل اجلبهة؟
- بعــد التجمعــات اجلماهيريــة 
الكبــرى التي قادتهــا اجلبهة في 
تلك الفترة، ســاءت العالقات بني 
وتدهورت  والشــيوعيني  البعثيني 
يوما بعد آخر، فحزب اإلســتقالل 
وجبهــة القوميني كانــا يتقربان 
أيضا  اآلخر  والطرف  البعثيني،  الى 
وبإعتقادي  يوحــدون صفوفهــم. 
هناك عدة أســباب ســاهمت في 

سقوط اجلبهة وهي:
أوال: اخلطــأ األكبــر للبعثيني في 
و فرضها  الوحــدة  إصرارهم على 

قسرا على الشــعب من دون أخذ 
رأي الشــعب ومــن دون تنظيــم 
إنتخابات وتأسيس البرملان وحتقيق 

احلياة الدميقراطية في العراق.
ثانيــا: اخلطأ اآلخر هو متســكهم 
حتى  عارف  عبدالســالم  بكرسي 
كانوا  تظاهراتهــم  فــي  انهــم 
يهتفون بإســم جمال عبدالناصر 
وعبدالســالم عارف، وكانوا يريدون 
جعل هذا الرجــل األحمق املغامر 
الرجعــي رمــزا لهم  الدكتاتــور 
وللحركــة العربيــة القومية في 
إغفال مســألة  وكذلك  العــراق، 
واحلريات  واحلقــوق  الدميقراطيــة 

األساسية.
ولألســف حتــى الفتــرة األخيرة 
العربية  القومية  لم تعر احلركــة 
إهتماما إال بالتحرر من اإلستعمار 
ومحاربــة الصهيونيــة، وتعتبــر 
األساســية  املبــاديء  أحد  ذلــك 
الثورية.وأهملــوا  للدميقراطيــة 
باملقابل اجلانب اآلخر من السياسة 
وأهمها احلريات الدميقراطية وحرية 
التعبير  وحق  والتعدديــة  األحزاب 
وتأســيس املنظمــات واجلمعيات 
احلرة وحتقيق حرية الصحافة.هؤالء 
بتصرفاتهم هذه تســببوا بإنهيار 

جبهة اإلحتاد الوطني. 
ومــن جانب آخــر، أصيــب احلزب 
الغــرور  مــن  بنــوع  الشــيوعي 
والتعالــي بعد أن بــدأ عبدالكرمي 
قاسم يغازلهم ويراعي مطالبهم، 
وكانوا يســعون ملواجهة البعثيني 
والتقليل من شأنهم، ولم يعطوا 
أي قيمــة للجبهــة، وإســتغلوا 
شــعار حماية اجلمهوريــة حملاربة 
ورغم  العربية،  القوميــة  الوحدة 

يتبجحون  كانوا  الظاهر  في  أنهم 
لكنهم  الفدرالي،  اإلحتاد  بشــعار 
فــي اخلفــاء يحثون قاســم على 
محاربة اجلمهورية العربية املتحدة 
إنحلت  والبعثيــني معهم.وهكذا 
اجلبهــة عــام 1959 إثــر حركــة 
الشــواف في املوصل وما تالها من 
مذابح رهيبة ضد املواطنني األبرياء 

في املوصل.

* وما كان أهم ما حققته اجلبهة؟
- أهم عمل للجبهة على اإلطالق 
كان تهيئة األجواء إلندالع ثورة 14 
متــوز، فقد كانــت اجلبهة محفزة 
للضبــاط األحــرار لإلنقالب على 

احلكم امللكي وإسقاطه.

البارتي و ثورة 14 متوز
*ما كان دور احلزب في ثورة 14 متوز، 
وهل جرت أيــة إتصاالت بينكم و 

بني الضباط األحرار؟
- كانــت للحــزب عالقــة متينة 
بالضبــاط الكــرد فــي اجليــش، 
وتألفــت مجموعة مــن الضباط 
الكــرد فــي كركوك منهــم فاحت 
اجلبــاري، ومعهــم عــدد آخر من 
ضباط املناطق األخرى، وكان هؤالء 
مقربــني مــن البارتي وكنــت أنا 
احلزب،  وبني  بينهم  االتصال  حلقة 
و تلقى احلزب بعض املعلومات عن 
الضبــاط األحرار و لكــن لم تكن 
هنــاك أي عالقــة مباشــرة بيننا 
وبينهم. كانت املعلومات تصل الى 
و خاصة  أحمد،  ابراهيم  األســتاذ 
أن له عالقات جيــدة مع ضابطني 
من هؤالء وهمــا العقيد عبداهلل 
ســعيد واملقدم فتاح شالي وكانا 

مقربني من الضباط األحرار، وكانت 
ما  حركة  وجــود  تؤكد  املعلومات 
بصفوف الضباط، ولكن لم يعرف 
القوميون  وكان  بعــد.  تفاصيلها 
باإلصطفاف  بدؤا  قد  والشيوعيون 
هؤالء  وقــع  وعليه  البارتــي،  ضد 
القوميني  تـــأثير  حتــت  الضباط 
والشــيوعيني والبعثيني أيضا ولم 
تكن لهم صلة مباشــرة بالبارتي. 
ولكــن حني إندلعت ثــورة 14 متوز 
ســارع البارتي الى حتشــيد الرأي 
العام بأنحاء كردســتان للترحيب 
ومساندة الثورة واخلروج بتظاهرات 
وفــد كبير  وتألف  لهــا،  مؤيــدة 
برئاســة األســتاذ ابراهيم أحمد 
توجه الى بغــداد للمباركة وإبداء 
الدعــم ، وفي إجتمــاع جماهيري 
حاشــد أمام مبنــى وزارة الدفاع 
للثورة  مؤيدا  األستاذ خطابا  ألقى 
وطالب بتحقيــق احلقوق القومية 

للشعب الكردي.
وفي احلقيقــة أن الضباط األحرار 
كان يقودهم شعوبيون و قوميون، 
ولذلك لم يكونوا راضني عن آرائنا، 
ففــي أول خطــاب له أمــام وزارة 
إبراهيم  األســتاذ  تطــرق  الدفاع 
أحمــد الى كيفية نشــوء العراق 
على يد اإلنكليز وحرمان الكرد من 
العراق  هــذا  أن  وكيف  حقوقهم، 
قد أنشــيء مبيزان مختل وأنه حان 
الوقت لكــي يتم تصحيح ماجرى 
على  العــراق  بناء  إعــادة  ووجوب 
أساس مســاواة حقيقية وحتقيق 
باحلكم  واإلعتراف  الكردية  احلقوق 
الذاتي، مؤكدا بأن ذلك سيســهم 
أركان  وترســيخ  توطيــد  فــي 

اجلمهورية الناشئة.

وبالطبــع فإن هــذه الطروحات ال 
تعجــب الضباط األحــرار، خاصة 
عبدالسالم عارف الذي كان ضابطا 
قاســم  وعبدالكــرمي  عنصريــا، 
شــعوبيا يؤكد دائما على عراقية 
أو  أن يكونــوا عربا  العراقيني قبل 
كــردا، وعليه ال يصــح أن يتحدث 
أحد عن احلقــوق القومية العربية 
أو الكردية، وكانــت هذه اآلراء غير 

مقبولة من الطرفني.
بدأت نشــاطات  رويدا  رويدا  ولكن 
البارتــي ودوره يتعاظــم وتتوضح 
معالم سياســاته الصائبة، حيث 
انه لم يحبذ أي صدام أو مواجهة 
مع الضباط أألحرار، كما أن البارتي 
الى عالقات جيدة  يتطلع حينذاك 
مع جميع األطراف، وأقصد بالبارتي، 
اجملموعة التي قادها األستاذ ابراهم 
أحمد الى حني عودة املال مصطفى، 
فبعودتــه تغيرت سياســة احلزب 
بصورة جذريــة، وحدث تغيير كبير 
في املكتب السياســي حيث متت 
وباملقابل  عضويتهــا،  من  إزاحتي 
اجملموعــة  مشــاركة  توســعت 
املوالية  للحزب الشيوعي باملكتب 

السياسي.

* ومن تقصد باجملموعة املوالية؟
- أقصد نزاد أحمد عزيز اغا وهمزة 
عبداهلل وخســرو توفيــق وحميد 
الصفوف،  تقدمــوا  هؤالء  عثمان، 
وخاصــة أن نزاد وهمزة كانا تابعني 

مباشرة للحزب الشيوعي.

جتميد مام جالل من احلزب
* هل مت إنتخاب هــؤالء للمكتب 

السياسي؟

- نعــم كان باإلنتخــاب، كانــت 
 15 اللجنــة املركزية تتألــف من 
عضوا زائدا املــال مصطفى، وكان 
هــؤالء ميثلون أقليــة ، فقد كانت 
النســبة 5 الــى 10، ولذلك قالوا 
بأنهم لــن يبقوا في القيادة إذا لم 
تتســاو هذه النســبة. وإستغلوا 
التهم املوجهة إلينا بكوننا أكثرية 
وأننا إتفقنا مع اجلمهورية العربية 
املتحدة وعبدالســالم عارف وحزب 
العراق  البعث واإلســتقالل إلحلاق 
وتأســيس  املتحدة  باجلمهوريــة 
بكردســتان.  فدرالية  جمهوريــة 
لقد كســبوا املــال مصطفى الى 
جانبهــم وهــو كان واقعــا حتت 
تأثير الشــيوعيني، ولذلك قال املال 
مصطفى  “لن أبقى معكم إذا لم 
السياســي هذا" و  املكتب  يتغير 
رضخنا لهــذا التهديد ألننا لم نرد 

أن نخسر املال وينشق عن احلزب.
تناقشنا مرارا مع هؤالء و قلنا لهم 
بأن املبدأ األساســي للدميقراطية 
هــو خضــوع األقليــة لألغلبية، 
لكنهــم قالوا بأن ال رأي لهم يعلو 
على رأي املال مصطفى، فما يقوله 
يعبر عــن رأينا! وقلــت لهم "إذن 
فليكــن ولكني سأســجل لكم 
هذا املوقف"، وكالمي كان موجها 
لكل من نزاد عزيز و همزة عبداهلل 
و خســرو توفيق و حميــد عثمان 
"أنتم  وأضفت  احليــدري،  و صالح 
خمسة ونحن عشرة ولهذا سوف 
نسجل هذا املوقف للتاريخ بأنكم 
وضعتــم املبــاديء الدميقراطيــة 
املركزية ومفهوم األغلبية واإلقلية 
حتت أقدامكم وتقولون بأن ما يقوله 
سأسجل  رأينا،  هو  مصطفى  املال 
لكــم هذا املوقف وســأترك لكم 
خرجت  وهكذا  القيادي".  منصبي 
مــن املكتب السياســي، وكان رد 
بتجميدي  طالبــوا  أنهم  فعلهم 
وحصل ذلك حيــث مت جتميدي الى 

إنعقاد املؤمتر الرابع

* متى حدث ذلك؟
- كان ذلك فــي 1959/6/30 حيث 
مت جتميدي لغايــة 1959/10/4 حني 
إنعقد املؤمتر الرابع مبنزل كاكة زياد 
فــي بغداد، وفي املؤمتــر ألغي هذا 
القرار و دعوني الى املؤمتر و أبلغوني 
بأن هــذا القرار غير شــرعي وغير 

صحيح.
التعاون والتآلف بني الضباط األحرار 
لم يدم طويال، ألن القوميني منهم 
وقفوا الى جانب القضية القومية 
و الوحدة العربيــة و هما قضيتان 
لم يؤيدهما حزبنا، و اجلبهة األخرى 
تزعمها عبدالكرمي قاســم و الذي 
إجته نحو الدميقراطية والشعوبية، 
وأيــد حزبنــا الدميقراطية و رفض 

الشعوبية.

* بعد هذه أألحداث املهمة كيف 
إســتطاع احلزب أن يوائم نفسه 
القائم  السياســي  الوضــع  مع 

آنذاك؟
بشــدة  مؤيــدا  كان  البارتــي   -
للدميقراطية التي دعا إليها قاسم، 
حتــى انه أكــد عــدم احلاجة الى 
بالكرد في  اخلاصة  املطالب  حتقيق 
حال مت تطبيق الدميقراطية بشكل 
صحيح. ونشــرت جريدة "خبات" 
لسان حال احلزب مقاال مهما حتت 
واملادة  الكــردي  عنوان "الشــعب 
العراقي"  الدســتور  مــن  الثالثة 
أشارت فيه الى رفض إعتبار العراق 
جزءا من األمة العربية.  ونوه املقال 
وبوضوح "أن العراق ليس جزءا من 
األمــة العربية" بل "أن الشــعب 
العربي في العراق هو جزء من األمة 
العربية" و لهذا السبب متت إحالة 
األستاذ ابراهيم أحمد الى احملاكمة 
ودافع عنه عــدد كبير من احملامني 
ومتت تبرئته فيما بعــد، و أحدثت 
تلك الواقعة صدى واســعا داخل 

العراق.

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 12
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لألسف حتى الفترة األخيرة لم تعر الحركة القومية العربية إهتماما إال بالتحرر من 
اإلستعمار ومحاربة الصهيونية، وتعتبر ذلك أحد المباديء األساسية للديمقراطية 

الثورية.وأهملوا بالمقابل الجانب اآلخر من السياسة وأهمها الحريات الديمقراطية 
وحرية األحزاب والتعددية وحق التعبير وتأسيس المنظمات والجمعيات الحرة 
وتحقيق حرية الصحافة.هؤالء بتصرفاتهم هذه تسببوا بإنهيار جبهة اإلتحاد 

الوطني

عبيد اهلل البارزاني عبد الكرمي قاسم عبدالسالم عارف
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أبو ظبي ـ وكاالت:
تنتاب جماهير الكرة اإلماراتية، 
حالة من القلق قبل أقل من 60 
ا على انطالق نهائيات كأس  يومً
آسيا في ضيافة اإلمارات يوم 5 
2019، مع تعرض  الثاني  كانون 
عدد مــن األعمدة الرئيســية 

لـ»األبيض»، إلصابات مؤثرة.
وبعد أن فقد املنتخب اإلماراتي 
املشارك في أمم آسيا، جنمه عمر 
عبد الرحمــن «عموري»، العب 
تعرضه  بعد  السعودي،  الهالل 
الصليبي،  الربــاط  في  لقطع 
أصبح هناك أكثر من العب آخر، 
البطولة  عــن  بالغياب  مهددًا 

القارية املقبلة.
ويغيب عن صفــوف «األبيض» 
خالل معسكره الداخلي احلالي 
في دبــي، أحمد خليل، مهاجم 
شــباب األهلي، وأفضل العبي 
آســيا عام 2015، وذلك بداعي 
ً مع  اإلصابة، التي تكررت كثيرا

الالعب في الفترة األخيرة.
الفنــي  اجلهــاز  ويخشــى 
للمنتخــب، بقيــادة اإليطالي 
زاكيرونــي عدم اكتمال  ألبرتو 
جاهزيته، مع بقــاء جتمع أخير 
األول  كانون  خــالل  للمنتخب 
اجلهاز  اســتعبد  املقبل.كمــا 
اإلماراتــي  لألبيــض  الفنــي 
أحمد،  إســماعيل  الالعبــني 
مدافع العــني، وخلفان مبارك، 

العب وسط اجلزيرة.
وكان زاكيرونــي يعتمــد على 
اخلط  قيــادة  في  إســماعيل، 
الدفاعــي للمنتخب اإلماراتي، 
مبــا ميلكه من خبــرات وقدرات 
فنية وبدنيــة كبيرة، فيما كان 
يحضر مبــارك، لســد التأثير 
الســلبي املتوقع على صناعة 
األلعاب، مع غياب «عموري» عن 

«األبيض».
وتتمنــى اجلماهيــر اإلماراتية 

واجلهاز الفنــي لـ»األبيض»، أن 
اإلماراتي  املنتخــب  جتربتي  متر 
الوديتني املقبلتني أمام منتخبي 
16 و20  بوليفيا ومصــر يومي 
بسالم  احلالي،  الثاني  تشــرين 
وبدون تعــرض أي من الالعبني 

اآلخرين إلصابات مؤثرة.
فيما يسعى اجلهاز الفني، إلى 
املزيد من االطمئنان على حالة 
خضوعهم  خالل  من  الالعبني، 
الختبــارات لياقــة بدنية، حتت 
إشراف اجلهاز الفني للمنتخب، 
التقنيات  أفضل  وباســتخدام 
احلديثة، لرصــد احلالة البدنية 
التدريبــات،  أثنــاء  لالعبــني 
حتــركات  وحتليــل  ومتابعــة 
الالعبني وقيــاس األداء البدني، 
ورصد معدل حرارة أجسامهم 
ومعدل التنفس وقياس نبضات 

القلب.
وجتــدر اإلشــارة إلــى ان جتمع 

في  احلالي  اإلماراتــي  املنتخب 
دبــي، يضــم 28 العبــاً، وهم 
اإلحبابي،  بندر  عيســى،  خالد 
عامــر عبــد الرحمــن وأحمد 
جمعة،  فــارس  (العني)،  برمان 
وزايد  ربيع  علي مبخوت، أحمد 
العامري (اجلزيرة)، وإســماعيل 
مطر، محمد حسن الشامسي 

وأحمد راشد (الوحدة).
إلى جانب وليــد عباس، ماجد 
احلمادي  إســماعيل  حســن، 
ومحمد مرزوق (شباب األهلي)، 
محمود خميس، خليفة مبارك 
غامن، طارق أحمد، أحمد الياسي 
(النصر)،  العكبــري  ومحمــد 
وخميــس إســماعيل وعلــي 
ساملني (الوصل)، احلسن صالح، 
ماجد ســرور وســيف راشــد 
(الشــارقة)، فهــد الظنحاني 
جاســم  ســعيد  ياس)،  (بني 

(الظفرة).
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العواصم ـ وكاالت:

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على 
 ،(2-4) مضيفه، ســيلتا فيجــو 
أول أمــس، على ملعب بااليدوس، 

ضمن اجلولة الـ12 من الليجا.
افتتح كرمي بنزميــا أهداف املباراة، 
أضاف  ثــم   ،23 الدقيقــة  فــي 
جوســتافو كابرال، العب سيلتا، 
هدفا باخلطأ في مرماه، بالدقيقة 
56، قبــل أن يقلــص هوجو مالو 

الفارق، في الدقيقة 61.
وسجل ســيرجيو راموس الهدف 
الدقيقة  للريــال، فــي  الثالــث 
83، مــن ركلة جــزاء، فيما وقع 
داني ســيبايوس على الرابع، في 
الدقيقــة 91، قبل أن يحرز برايس 
مينديز هدف ســيلتا الثاني، في 
وقاد ســانتياجو   ..93 الدقيقــة 
لريال  الفنــي  املديــر  ســوالري، 
مدريد، فريقــه لتحقيق االنتصار 
في   ،(2-4) فيجــو  ســيلتا  على 
معقل األخيــر «بااليدوس» ضمن 
الـــ12 في  اجلولــة  منافســات 
«أوبتا»  الليجا.وبحسب شــبكة 
أصبح  سوالري  فإن  لإلحصائيات، 
أول مــدرب يحقــق االنتصار في 
أول 4 مباريــات له مع ريال مدريد، 
عام  بليجرينــي  مانويــل  منــذ 
2009.. وبذلــك، ارتفع رصيد ريال 
مدريد إلى النقطة 20، في املركز 
الســادس، في حني جتمد سيلتا 
فيجو عند النقطة 14، في املركز 

الـ14.
وتلقى فريق برشــلونة اخلســارة 

الثانية له في الليجا هذا املوسم، 
بعدما ســقط أمام ريــال بيتيس 
على ملعــب «كامب نو»، بنتيجة 

(3-4)، ضمــن منافســات اجلولة 
الـ12.

فيربو،  بيتيــس  لريــال  وســجل 

وخواكني، ولو سيلسو، وكاناليس 
في الدقائق (20، 34، 71، و83) على 
الترتيب، في حني سجل لبرشلونة 

 68 الدقيقتني  في  هدفني  ميسي 
و93، وفيــدال فــي الدقيقة 79.. 
وجتمــد رصيد برشــلونة عند 24 

نقطة في صدارة الترتيب، في حني 
رفع ريــال بيتيس رصيده للنقطة 

16 في املركز الـ12.
من جانب اخر، حســم مانشستر 
ســيتي ديربي املدينــة أمام جاره 
بالفوز عليه  يونايتد،  مانشســتر 
3-1، مســاء على ملعب «االحتاد»، 
الـ12 من  اجلولة  ضمن منافسات 

البرمييرليج.
سيتي  مانشســتر  أهداف  وأحرز 
(الدقيقة  دافيد ســيلفا  من  كل 
(الدقيقة  أجويرو  وســيرجيو   (12
48) وإلــكاي جوندوجان (الدقيقة 
أنتوني مارسيال  ل  86)، فيما سجّ
هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 

58 من ركلة جزاء.
ســيتي  مانشســتر  واســتعاد 
الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 32 
ما بفارق نقطتني عن  نقطة، متقدّ
ليفربول الذي فاز في وقت ســابق 
ا مانشســتر  على فولهام 2-0، أمّ
ــد رصيده عند 20  يونايتد، فتجمّ

نقطة في املركز الـ8.
وفــي مبــاراة اخرى، جنا آرســنال 
أرضــه،  علــى  اخلســارة  مــن 
حيــث  وولفرهامبتــون،  أمــام 
اقتنــص التعادل (1-1)، وســجل 
هدف  كافاليرو  إيفــان  البرتغالي 
وولفرهامبتون، فــي الدقيقة 13، 
قبــل أن يعادل األرمينــي هنريك 
لصالــح  النتيجــة  مخيتاريــان 

آرسنال، في الدقيقة 86.
واستقر آرســنال بذلك في املركز 
اخلامــس، بـ24 نقطــة، في حني 
اســتمر وولفرهامبتون في املركز 

احلادي عشر، برصيد 16 نقطة.

مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليج بثالثية في ديربي مانشستر

ريال مدريد يستغل سقوط برشلونة
 برباعية في سيلتا فيجو بالليجا

العبو ريال مدريد يحتلفون بالفوز

عموري

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
شــاهد لويس هاميلتون بطل العالم الفوز يأتي 
إليه في ســباق جائزة البرازيــل الكبرى ببطولة 
العالم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات ، أول 
أمس، ليمنــح فريقه مرســيدس لقبه اخلامس 
علــى التوالي فــي بطولــة الصانعني.وهذا هو 
الفوز العاشــر لهاميلتون هذا املوسم ورقم 72 
في مسيرة الســائق البريطاني الذي حصد لقب 
الســائقني للمرة اخلامســة في تاريخه الشهر 

املاضي.
وانطلق هاميلتون من مركز أول املنطلقني لكنه 
لم يستطع مجاراة سرعة ماكس فرستابن سائق 
رد بــول الذي كان في الصدارة إلى أن اصطدم مع 
إستيبان أوكون ســائق فورس إنديا، املتأخر بلفة 
كاملة عنه، وفقد السيطرة على السيارة ليعود 

بطل العالم إلى املقدمة.
وأنهى فرســتابن الســباق في املركز الثاني وهو 
يشعر بالغضب فيما احتل كيمي رايكونن سائق 
فيراري املركــز الثالث.وأبلغ الفريق هاميلتون بعد 
عبــوره خط النهاية على حلبــة إنترالجوس، في 
سباق شهد بعض اخملاوف بشأن إطاراته ومحركه 
ســم األمر، إنهــا الثنائية، مرســيدس بطل  «حُ

العالم».

الدوحة ـ وكاالت:
تعاقد اخلريطيات مع املدرب الوطني يوســف آدم، 

لقيادة فريق الكرة حتى نهاية املوسم احلالي.
وكان اخلريطيــات قرر إقالة املــدرب املغربي عزيز 
العامري، بعد تراجع النتائج بشــكل كبير خالل 
الفترة األخيرة، وتوقف رصيد الفريق عند 3 نقاط، 

احتل بها املركز األخير بجدول ترتيب الدوري.
ويعد يوســف آدم املدرب الثالث للخريطيات هذا 
املوسم، بعد التونسي ناصيف البياوي الذي متت 
إقالته بعــد 3 مباريات فقط مــن بداية الدوري، 
وتولى بعده املغربي عزيز العامري الذي متت إقالته 
أيضا بعد اجلولة 11، قبل أن يقود وسام رزق تدريب 
الفريق بشــكل مؤقت في مباراة السد األخيرة، 

التي انتهت بخسارة اخلريطيات 7-1.

دمشق ـ وكاالت:
أعلن األملاني بيرند ســتينج، املدير الفني للمنتخب 
الســوري، القائمة التي ستخوض مواجهتي عمان 

والكويت ودياً، األسبوع املقبل.
وضمت القائمة إبراهيم العاملة، أحمد مدنية، خالد 
حج عثمــان، أحمد الصالح، حســني جويد، جهاد 
الباعور، مؤيد العجان، نــدمي الصباغ، عمرو جنيات، 

عمرو ميداني، عبد امللك العنيزان.
وشــملت تامر حــاج محمد، خالــد مبيض، أحمد 
األشــقر، زاهر ميداني، يوسف قلفا، فهد اليوسف، 
أســامة اومري، مارديك مرديكيان، عمر خربني، عمر 
السومة، اياز عثمان، محمد عثمان.وكان من امللفت 
عودة أحمــد الصالــح، محترف العهــد اللبناني، 

للمنتخب، فيما استمر غياب فراس اخلطيب.
وكان فــادي دباس، رئيس احتاد الكــرة، أكد في وقت 
ســابق، أن أعمدة املنتخب ســتعود للقائمة بعد 
نهايــة فترة االختبــار لعدد مــن الالعبني وخاصة 

احملترفني في الدوريات األجنبية.

سوريا تالقي 
عمان والكويت

هاميلتون يحرز لقب 
البرازيل للفورمال 1

يوسف آدم مدربا 
للخريطيات

روما ـ وكاالت:
ا علــى مضيفه ميالن،  حقق يوفنتوس فــوزًا مهمً
بهدفني نظيفــني، أول أمس، في املباراة التي أقيمت 
على ملعب سان ســيرو، ضمن منافسات األسبوع 

الـ12 من الدوري اإليطالي.
وذكرت شــبكة «أوبتا» لإلحصائيــات، أن يوفنتوس 
حصــد 34 نقطة مــن أول 12 مبــاراة للفريق في 
البطولــة، وهو رقــم قياســي في تاريــخ الدوري 
اإليطالي.. وحافظ البيانكونيري على تصدره جلدول 
ترتيب الدوري اإليطالي، برصيــد 34 نقطة بفارق 6 

نقاط عن أقرب منافسيه نابولي (28 نقطة).

يوفنتوس يكتب التاريخ 
بالدوري اإليطالي
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كافاني يكرر إنجاز خاص ألسطورة باريسية

أياكس يكشر عن أنيابه 
بسباعية في الدوري الهولندي

كوك يقود وريورز للفوز على 
نيتس بدوري السلة األمريكي

اإلصابات تهدد اإلمارات قبل كأس آسيا
باريس ـ وكاالت:

استعاد إدينسون كافاني، مهاجم 
باريس ســان جيرمان الفرنســي، 
حاســته التهديفية بتســجيله 
"هاتريــك"، ليقود فريقــه للفوز 
على موناكــو 4-0، أول أمس، في 

اجلولة 13 من الدوري الفرنسي.
لإلحصائيات،  أوبتا  شبكة  وذكرت 
أن كافاني بات أول العب بصفوف 
بي إس جي يسجل 3 أهداف على 
األقل فــي مرمى موناكو منذ عام 
1979.وسبق املهاجم األوروجوياني 

األرجنتيني  الالعــب  اإلجناز،  لهذا 
كارلوس بيانكي، في 25 أيار 1979.
كما رفع إدينسون كافاني رصيده 
لـــ15 هدفــا في 15 مبــاراة ضد 
موناكو بــكل البطــوالت احمللية 

الفرنسية.

أمستردام ـ وكاالت:
واصل أياكس أمســتردام، مطاردة 
غرميــه التقليــدي آيندهوفن، في 
ســباق املنافســة علــى صدارة 
وذلك  الهولندي،  الــدوري  بطولة 
بعدمــا حقق انتصاره الســادس 
علــى التوالي في املســابقة، إثر 
فوزه الكبيــر 7 / 1 على مضيفه 
إكسليســيور، فــي املرحلــة 12 

للبطولة.
ورفع أياكس رصيده إلى 31 نقطة 
5 نقاط  بفــارق  الثاني،  املركز  في 
خلــف آيندهوفن (املتصــدر)، في 

حني جتمد رصيد إكسلسيور عند 
12 نقطة في املركز 13.

وافتتح دوني فان دي بيك التسجيل 
ألياكس فــي الدقيقة 31، وأضاف 
زميله السه شوني، الهدف الثاني، 
في الدقيقة 44.. وعاد فان دي بيك 
الشــباك مرة أخرى مسجال  لهز 
والهدف  الثاني  الشخصي  هدفه 
الثالث ألياكــس، في الدقيقة 48، 
لكن علي مســعود قلص الفارق 
إكسلســيور  هدف  بتســجيله 

الوحيد في الدقيقة 52.
وعــزز كاســبر دولبيــرج تقــدم 

أياكس، بتســجيله الهدف الرابع 
في الدقيقة 59، ثــم جاء الهدف 
اخلامــس ألياكــس عبــر النيران 
بعدما ســجل جيردي  الصديقة، 
شــوتن العب إكسلســيور هدفا 
باخلطــأ فــي مرمــى فريقه في 

الدقيقة 71.
وأحــرز النجــم املغربــي حكيم 
زيــاش الهدف الســادس ألياكس 
ليختتــم   ،79 الدقيقــة  فــي 
ديفيد تارســي مهرجان األهداف، 
بتســجيله الهدف الســابع في 

الدقيقة 87.

نيويورك ـ وكاالت:
أحــرز كوين كــوك، 27 نقطة 
لينجــح فــي تعويــض غياب 
جولدن  ويقود  كوري،  ســتيفن 
ســتيت وريــورز للفــوز (116-

نيتس في  بروكلــني  100) على 
األمريكي  الســلة  كــرة  دوري 

للمحترفني.

التشــكيلة  كــوك  ودخــل 
األساســية ألول مرة، وســجل 
19 نقطــة في النصف األول من 
املباراة، قبل أن يســتكمل باقي 
النقاط.وأضاف كيفن دورانت، 28 
نقطة، وتصدر قائمة مســجلي 
النقاط، بينما سجل زميله كالي 
طومســون، 24 نقطة ليتعافى 

وريورز، رغم غياب كوري ودراميوند 
أرضه  على  اخلســارة  من  جرين، 

أمام ميلووكي باكس.
وأصيب كوري، في عضالت الفخذ 
خالل اخلســارة أمــام ميلووكي. 
وسجل جو هاريس 24 نقطة مع 
بروكلني مستفيدا من أربع رميات 

ثالثية.



بغداد ـ الصباح الجديد:
منذ العام 2003 ومدرســة السالم 
الكرويــة تؤدي تدريبــات منتظمة 
الشموسي،  جبار  املدرب  باشــراف 
2002 ـ  تســتقبل الالعبني مواليد 
2010، ويعمل ضمن املالك التدريبي 
كاظم  وجــواد  جبار  احمــد  ايضا، 
وحســن علي عامر ومــدرب حراس 
املرمى ليث كــرمي، اذ يحرص اجلميع 
علــى االرتقــاء مبؤهــالت الالعبني 

الصغار وايصالهم إلى االفضل.
ً مع  تعاونــا كبيرا املدرســة  ومتلك 
تتزود  التــي  األندية  العديــد مــن 
بالعبي املدرسة في بطوالت الفئات 
ً للبنــاء الصحيح  العمريــة نظــرا
يتميز  التي  االيجابيــة  واالمكانات 
بها العبي مدرسة السالم الكروية.

تعتمــد التمويــل ذاتياً، وتشــارك 
فــي بطوالت األكادمييــات واملدارس 
التخصصية، ومتكنت املدرســة من 
الفوز ببطولة شيخ املدربني الراحل 
عمــو بابا بنســختها الثالثة التي 
اقيمت في ملعب احتاد الكرة، وفازت 
بطولة  في  الثانية  باملرتبة  املدرسة 
اقيمت بنادي الزوراء مبشــاركة 250 

فريقاً.
تؤدي املدرســة تدريباتها حاليا في 
ملعــب الراحــل مايســترو الكرة 
العراقيــة ناطــق هاشــم مبدرينة 

الصدر مجاور ملعب اخلمسة االف، 
الدراســي  اجلانب  إدارتها  وتراعــي 
فتمنــح الالعبــني فرصــة لتعزيز 
على  وحترص  الدراســي  املســتوى 
تقام  النجاح، حيث  لكسب  حثهم 
تدريبات بواقع 4 وحدات أســبوعيا،  
الكاشــفة،  االضواء  ليومني حتــت 

وصباح يومي اجلمعة والسبت.
وقدمت املدرسة التي تعنى بتطوير 
املواهــب، العديد مــن الالعني إلى 
عالء  منهم  واملنتخبــات،  األنديــة 
مهاوي وســيف خالد وصفاء هادي 
ورامي رحيم صدام ومشــكور كرمي 

ليث  الشباب  منتخب  وحالياً العب 
الالعبني  عشــرات  جانب  إلى  كرمي، 
الذيــن أنتلقــوا إلى فــرق الفئات 

العمرية ثم أندية الدرجة االولى.
أن مدرب مدرسة السالم  إلى  يشار 
جبــار الشموســي، حاصــل على 
العديــد من الشــهادات التدريبية 
منها أولية في احتاد الكرة واخرى من 
ممثلية مدينة الصدر وواحدة اقيمت 
في أربيل وشهادتي دبلوم من االحتاد 
ســوكر  أكادميية  ومن  الســويدي، 
العراقي  اخلبير  باشــراف  ســكول 

املغترب، صادق غافل.

إعالم الشباب والرياضة

قدم رئيس االحتاد العراقي املركزي 
مسعود  اخلالق  عبد  القدم  لكرة 
التنفيذي، أمس،  واعضاء املكتب 
والرياضة  الشباب  لوزير  التهاني 
الدكتــور احمد ريــاض العبيدي 

مبناسبة تسنمه املنصب احلالي.
اســتقباله  خالل  العبيدي  وقال 
وفد احتاد الكرة ان الوزارة ستقدم 
الدعــم الكبير الحتــاد الكرة في 
املرحلة املقبلة مــن اجل حتقيق 
للمنتخبات  االجنــازات  افضــل 

الوطنية.
واوضح انه ال ميلك عصا موســى 
ليضــع حلــوالً جذريــة لــكل 
 ً املشكالت، لكن سيسعى جاهدا
الــى تذليل العقبــات امام احتاد 
الكرة واملؤسسات االخرى، مشيرا 
ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان  الى 
اجتماعــات مكثفة بتواجد عدد 
مــن اخلبراء للوصــول الى حلول 
قانونية خدمة للرياضة العراقية.

بــدوره اكــد رئيس احتــاد الكرة 
عبد اخلالق مســعود، دعم احتاده 
بشــكل كبيــر لوزير الشــباب 
والرياضــة من اجل اجناح مهمته 

الوزارية.
وبني  ان احتــاد الكــرة ال ميكن ان 
الشــباب  وزارة  عــن  يســتغني 
والرياضــة صاحبة الــدور الكبير 

في دعم االحتــاد، داعيا الى تذليل 
لكثرة  نظــر  املاليــة  العقبــات 
للكرة  الدوليــة  االســتحقاقات 

العراقية.
وتألف وفد احتــاد الكرة من رئيس 
االحتاد والنائــب الثاني علي جبار، 
علي  التنفيذي  املكتــب  واعضاء 
االسدي وكامل زغير ومالح مهدي 
وفالح موسى ويحيى كرمي وغالب 

الزاملي وإحسان االزيرجاوي.
الهيئة  اخر، قدمــت  من جانــب 
الرياضي  الــزوراء  لنــادي  االدارية 
برئاســة فالح حســن، أول أمس، 
باقة ورد  لوزير الشــباب والرياضة 
العبيدي  ريــاض  الدكتــور احمد 

مبناسبة تسنمه املنصب.
وقــال العبيدي خالل اســتقباله 
الهيئــة االدارية لنــادي الزوراء ان 
الوزارة مســتمرة في دعم االندية 
من  املســتويات  بكافة  الرياضية 
الرياضة العراقية على  اجل تقدم 

صعيد البنى التحتية واالجنازات.
واوضح ان اكمال ملعب الزوراء من 
الى  جاهدين  وسنسعى  اولوياتنا، 
الكفوءة  العراقية  املالكات  ادخال 
خالل االيام املقبلــة من اجل رفع 

وتيرة العمل واجنازه باسرع وقت.
الهيئة  رئيــس  ابدى  جابنــه  من 
االدارية لنادي الزوراء فالح حســن 
دعمــه الكامــل لوزير الشــباب 
والرياضة من اجــل اجناح مهمته 

في خدمة رياضة العراق وشبابه.

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يؤكدان على التعاون 
المشترك وتذليل العقبات وفق القانون

العبيدي يشدد على اإلسراع بإنجاز ملعب الزوراء

العبيدي يستقبل اعضاء احتاد الكرة

مواهب في مدرسة السالم الكروية

15رياضة الثالثاء 13 تشرين الثاني 2018 العدد (4054)

Tue. 13 Nov. 2018 issue (4054)

حكام كرة اليد يختتمون 
معسكرًا تدريبيًا بكربالء

الشرطة يستعد 
للقاء حيفا بالكأس

قصي هاشم ينضم 
لطاقم تدريب الكهرباء

منتدى القدس يتوج 
ببطولة التايكواندو

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
برعاية االحتاد العراقي لكرة اليد وبإشــراف مباشر 
من محمد األعرجي أمني ســر االحتاد وجلنة احلكام 
املؤلفــة من ( فاضل كاظم وطاهر مهدي وقحطان 
فاضل ) فــي االحتاد العراقي اختتــم أول أمس في 
محافظــة كربــالء (مدينــة الزائرين ) املعســكر 
التدريبي حلكام كرة اليد للموســم 2019 - 2018 
حيث شــهد إقامة االختبــارات العملية في قاعة 

الشهيد محمد باقر احلكيم واالختبارات النظرية.
وكذلك شــهد إلقاء احملاضرات علــى احلكام والتي 
ألقاها احلكمــني الدوليني (فاضــل كاظم و خالد 
شاكر ) مت خاللها شرح آخر املستجدات التي طرأت 
على القانــون الدولي وهــن (5 تعديالت وحتديثني ) 
وكذلك االســتماع إلى أهم مطالب احلكام، وكان 
املعســكر قد افتتح يوم اخلميــس املاضي بحضور 
رئيس االحتاد العراقي لكرة اليد ســالم عواد اجلابري 

الذي ألقى كلمة بني احلاضرين.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نادي الشــرطة، جاهزيته خلوض إياب دور الـ 32 
في بطولــة كأس العراق، أمام نظيــره حيفا، يوم 
اجلمعة املقبل، على ملعــب البرج بجامعة بغداد.
وانتهت مبــاراة الذهــاب بني الفريقــني، بانتصار 

الشرطة على حيفا بخماسية من دون رد.
وقال مدير الشــرطة، هاشــم رضا، في تصريحات 
صحفية، إن فريقه جاهز خلوض مباراة اإلياب، برغم 
باملنتخب  ا الرتباطهم  الالعبني، نظــرً غياب بعض 
الوطنــي.. وأضــاف أن مواجهــة حيفا ســتكون 
مناســبة جيدة ملنــح فرصة املشــاركة لالعبني 
الشباب، الذين لم يظهروا بشكل كبير في مباريات 
الدوري العراقي، إلثبــات قدراتهم أمام املدير الفني 

للشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم املدرب قصي هاشم، إلى الطاقم التدريبي 
لفريق الكهرباء، مســاعدا للمدير الفني عباس 
عطية.كمــا مت اإلبقــاء على مــدرب احلراس بدر 

شاكر، ليكتمل الطاقم الفني للفريق.
ومنحــت إدارة الكهرباء كامــل احلرية للمدرب 
عباس عطية، لتسمية طاقمه املساعد، الستالم 
املهمــة وقيادة الفريق، اعتبارا من اجلولة الثامنة 
للدوري.. وسبق لقصي هاشم أن عمل مع عباس 
عطيــة، أثناء قيادته منتخب الشــباب، وكذلك 
في جتربة ســابقة لالثنني أيضا مع الكهرباء في 

موسم سابق.
يشار إلى أن اإلدارة أسندت املهمة للمدرب عباس 

عطية، خلفا للمستقيل خالد محمد صبار.

بغداد ـ كريمة الركابي*
حيث اختتمت بطولــة التايكواندوالتي اقامتها 
الشــعبه الرياضية على القاعة املغلقة ملنتدى 
شــباب القدس يــوم امس األول، حيــث تنافس 

العبني املنتديات الرياضية على املراكز األولى
وحصــل منتدى القدس على املركــز االول، وحل 
في املركز الثاني منتدى الســالم، وجاء في املركز 
الثالث منتدى احلكيم.. ومت توزيع الهدايا واجلوائز 
لالعبني بحضور مسؤول الشعبة الرياضية علي 

عيسى.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ فالح الناصر:

البدنية  التربية  دائرة  تواصل مالكات 
فــي وزارة الشــباب والرياضة تأهيل 
الراحل علي حســني شهاب  ملعب 
لتدريبات املنتخبات الوطنية واحلكام 
بعد أكساء ارضيته ببذور «ري كراس» 
 SAS التي مت اســتيرادها عبر شركة

اإلماراتية من لندن.
البدنية،  التربية  دائرة  مدير  وبحسب 
الدكتــور عــالء عبــد القــادر، فأن 
ًلفترة بدء املوسم الشتوي،  استغالال 
وبعد رؤية ارضية ملعب الراحل علي 
حسني شــهاب، بدأ عليها األصفراء 
الدائرة باستصالح  باشــرت مالكات 
بعض املناطق املنخفضة في امللعب 
ثم زراعة ارضيتــه ببذور «ري كراس» 
ومنــذ 10 ايــام فقط بــدأت ارضية 
املبع تكتسي طبقة خضراء جميلة، 
ومبضي 10 ايام اخرى ستظهر أرضية 

امللعب بحلة جديدة.
وتابــع ان الدائرة حرصــت ايضا على 
اســتغالل املســاحة اجملاورة للمركز 
الوطنــي لرعاية املوهبــة الرياضية 
 ً بألعاب القوى، لتشــييد ملعباً اخرا
الهداف  أســم  سيحمل  للتدريبات 
الراحل علي كاظم، ومت قص االرضية 
وزراعتها بـــ «ري كراس» وهي حبوب 
أوروبة املنشــأ يتم اســتيرادها إلى 
العــراق عبر شــركة SAS اإلماراتية 
التي انتهى تعاقدها مع الوزارة وامتنى 
 ً ان يصار إلى جتديد العقد معها نظرا
الستيرادها الثيل من املنشأ االوروبي 

املتميز.
دائرته، قامت بتشــييد  ان  واوضــح 
ملعب الراحل عمــو بابا في مجمع 
 ً ملعــب الشــعب الدولــي، وحتديدا
لتدريبات  نفســه  الســابق  باملكان 
مدرســة شــيخ املدربني األسطورة 
ان ملعباً  بابا، مبينــا  الراحل عمــو 
عمالقــاً يتــم العمــل فيــه وفقا 

للمواصفــات الدولية يحمل اســم 
بابــا فــي منطقة  الراحــل عمــو 
احلسينية، وذلك وفاءً للمدرب الكبير 
الذي ملع أســمه واســهم في قيادة 
املنتخــب الوطني إلــى العديد من 

النجاحات.
واشــار إلى ان تأهيل مالعب وافتتاح 
اخرى، يسهم في تفادي أزمة سابقة 
وكبيرة كانت منتخباتنا ضحية لها 
ممثلــة بقلة املالعــب الرياضية التي 
تســتقبل املنتخبات وتدريباتها قبل 
االســتحقاقات اخلارجيــة، مبينا ان 
الراحل علي حســني شهاب  ملعب 
للمنتخبات  التدريبات  اجراء  شــهد 
الوطنيــة فــي الفئــات العمريــة 
(الشباب والناشئني واألشبال)، كذلك 
اقيمــت فيه مباريــات جتريبية لهذه 
التي شاركت في بطوالت  املنتخبات 
خارجيــة، فحصلــت علــى الفائدة 
الفنية واالســتقاللية في التدريبات 

واقامة املباريات الودية.

عبد القادر، اوضح ان انشــاء املالعب 
االضافية يضاعف املسؤوليات اإلدارية 
ارتفاع وتيــرة العمل،  ويســهم في 
وكذلــك يعــزز اجلانــب التحضيري 
مرحلة  فــي  الوطنية  للمنتخبــات 
االعداد والتهيئة املثالية للمشاركات 
اخلارجية، فقد كانــت املنتخبات في 
الفترة املاضية تتدرب باجواء مناسبة 
جدا، وكان ملعب الراحل علي حسني 
شهاب يســتقبل التدريبات بشكل 
دائرة  مع  العالي  وبالتنسيق  منتظم 
التربيــة البدنية في وزارة الشــباب 
والرياضة، حيث تبقــى الوزارة راعية 
للجميــع وتفتــح منشــاتها امام 
املنتخبــات الوطنية خدمة للصالح 
العــام وللمســاهمة فــي الوصول 
باملنتخبات إلى افضل مراحل االعداد 
لكــي نحصل علــى نتائــج ملبية 
اخلارجية  املشاركات  في  للطموحات 
في شــتى البطوالت عربيــا وأقليما 

واسيويا ودوليا.

SAS عالء عبد القادر يدعو لتجديد العقد مع شركة

تأهيل ملعب علي حسين شهاب.. وقريبًا افتتاح ملعب الهداف علي كاظم

تقرير

تأهيل متواصل مللعب الراحل علي حسني شهاب د. عالء عبد القادر

إعالم األولمبية
االحتــاد  انتخابــات  اســفرت 
عن  للرماية  املركــزي  العراقي 
فوز كال من زاهد نوري ومندوب 
مكــي وســلمان عبــد الرزاق 
مراد  وصبيح  ياســني  وسمني 
وجواد كاظم ومشــتاق جعفر 

ومصطفى حشمت.
، وجرت االنتخابات التي اقيمت 
على جولتني ظهر أمس االثنني 
فــي املركز الثقافــي النفطي 
 28 وبحضور  بغداد،  بالعاصمة 
العامة  الهيئة  ميثلــون  عضوا 
الحتاد اللعبة والبالغ عددها  31 

عضوا.
وفاز فــي اجلولة االولــى زاهد 
ومندوب مكي وســلمان  نوري 
ياسيـن  الرزاق وسميـــن  عبد 
وصبيـــح مراد وجــواد كاظم 
فيمـــا  جعفــر،  ومشتــــاق 
الثانيـــة  اجلولـــة  فـــي  فاز 

مصطفـى حشمـت.
وحصل كال مــن مندوب مكي 
علــى 27 صوتــا وزاهــد نوري 
 26 على  الرزاق  عبد  وســلمان 
صوتا وســمني ياسني على 25 

صوتــا وصبيح مــراد على 24 
22 صوتا  صوتا وجواد كاظــم 
ومصطفى حشــمت على 21 
صوتا ومشــتاق جعفــر على 
يتمكن  لــم  فيما  15 صوتــا، 
خضير عباس ومحمد جبار من 
احلصول على االصوات املطلوبة 
للفــوز بأحد مناصــب الهيئة 
االدارية اجلديــدة الحتاد الرماية 
حيث حصل خضير عباس على 
على  جبار  ومحمــد  اصوات   6
صوت واحد فــي اجلولة الثانية 
من االنتخابات، وســيتم توزيع 
املناصب في االجتماع الرسمي 
االول لالحتــاد وخالل مدة زمنية 

اقصاها 15 يوما.
واســفرت انتخابــات االحتــاد 
للقــوس  املركــزي  العراقــي 
والســهم  عــن فــوز كال من 
املشــهداني  محمود  ســعد 
والدكتــور كرمي حمــد كاظم 
وازاد صفــوت عزيز وشــيركو 
فارس رحيم والدكتورة شــذى 
علي مطشــر ومحمــد علي 
فياض وفائق حمــود ابراهيم ، 
أمس،  صباح  االنتخابات  وجرت 

فــي املركز الثقافــي النفطي 
 22 وبحضور  بغداد،  بالعاصمة 
العامة  الهيئة  ميثلــون  عضوا 
الحتاد اللعبة والبالغ عددها 22 

عضوا.
محمود  سعد  من  كال  وحصل 
املشهداني والدكتور كرمي حمد 
وازاد صفــوت وشــيركو فارس 
 22 ومحمد علي فيــاض على 
صوتــا والدكتورة شــذى علي 
21 صوتا وفائق  مطشــر على 
حمود على 20 صوتا ، وســيتم 
االجتماع  فــي  املناصب  توزيع 
الرســمي االول لالحتــاد وخالل 
 15 اقصاهـا  زمنيـــة  مـــدة 

يومـا.
وتقام يوم غدٍ االربعاء انتخابات 
ثالثة احتــادات رياضية في نادي 
الصيد بالعاصمة بغداد، حيث 
ستقام انتخابات احتاد الدراجات 
في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحا وتعقبها انتخابات احتاد 
الســاعة  متام  في  الشــطرجن 
الواحدة ظهرا، وتليها انتخابات 
احتاد البليارد في متام الســاعة 

الثانية ظهرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لكرة  العراقــي  االحتــاد  خاطب 
القدم، نظيره العماني، أول أمس، 
منتخبي  بني  ودية  مباراة  إلقامة 
البلديــن، تقــام كانــون الثاني 

وتســبق  اإلمارات،  فــي  املقبل، 
انطالق بطولة أمم آسيا 2019.

ورئيس جلنة  االحتــاد  وقال عضو 
املنتخبــات، فالح موســى، في 
تصريح صحفــي إن هذا الطلب 

السلوفيني  املدرب  رغبة  حسب 
كاتانيتــش، ضمــن حتضيــرات 
آسيا  لبطولة  العراقي  املنتخب 

في العام املقبل.
وأشــار موســى إلــى أن هناك 

اجلانب  موافقــات مبدئية مــن 
العماني، وننتظر الرد الرســمي 
لتثبيت املبــاراة في جدول إعداد 

املنتخب.
العراقي  املنتخــب  أن  وأوضــح 

ملواجهة  اإلمارات،  إلى  ســيغادر 
بوليفيــا، يــوم 20 من الشــهر 
اجلاري، على أن ينطلق معسكره 
في قطــر، يوم 20 من الشــهر 
مباراتني  يخوض خاللــه  املقبل، 

وديتــني، األولى يــوم 24، ثم يوم 
الفلسطيني،  املنتخب  أمام   ،28
ويتوجــه بشــكل مباشــر من 
الدوحــة إلى اإلمــارات للدخول 

مبنافسات بطولة آسيا.

العراق يخاطب عمان إلقامة مباراة ودية استعدادا ألمم آسيا

مدرسة السالم الكروية.. مواهب
نوري والمشهداني يفوزان بثقة واعدة ورافد لألندية والمنتخبات

 الرماية والقوس والسهم

غدًا.. إجراء انتخابات لـ 3 اتحادات
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 Paramount شركة  ألغت 
العرض  السينمائي  لإلنتاج 
 instant لفيلــم  اخلــاص 
العاملــي  للنجــم   Family
مارك والبيرغ الذي كان من 
املقــرر إقامته فــي مدينة 
لــوس أجنليــس األميركية 
غابــات  حرائــق  بســبب 
الشركة  كاليفورنيا.وقررت 
تخصيــص أربــاح احلفالت 
بالفيلم  اخلاصة  الترويجية 
األميركي  األحمر  للصليب 
مســاعدات  يقــدم  الذي 

لضحايا احلريق الهائل.
في مقاطعة  احلريق  واندلع 
اخلميــس  يــوم  فينتــورا 

ألف   70 لـــ  وامتد  املاضي 
منازل  لبعض  ليصل  فدان 
كيم  منهم  هوليوود،  جنوم 
جاجا  وليدي  كارداشــيان، 
الذين قامــوا بإخالء املنازل 
فــي اســتجابة ســريعة 
املدنــي  الدفــاع  لقــوات 

األميركي. 

خضــع النجــم التركي 
مراد يلدرمي، وزوجته ملكة 
الســابقة  املغرب  جمال 
جللســة  البانــي  إميــان 
تصويــر علــى هامــش 
لقاء صحفــي أجرياه مع 
جريدة "جرييت" التركية، 
عن  خالله  من  وكشــفا 
جديدهما على املستويني 

الفني والشخصي.
متت  التصويــر  جلســة 
املطابخ، حيث  أحــد  في 
وإميان في قمة  ظهر مراد 
في  وكأنهما  الســعادة، 
أضفى  ما  العسل،  شهر 
علــى اللقــاء جــوًا من 

احلميمية والسعادة.
اجلديــر ذكــره أن مــراد 
إميان  مــن  تزوج  يلــدرمي، 
من  أكثر  منــذ  البانــي 
هذه  وقــد حصدت  عام، 
كبيرًا  ــا  إهتمامً الزيجة 
ووســائل  اجلمهور  مــن 
اإلعالم في تركيا والبلدان 

تواصــل املطربــة نهــال 
اخلاصة  التحضيرات  نبيل 
األربعاء  مساء  في  حلفلها 
املقبل، والــذي يقام ضمن 
الـــــ  الــدورة  فعاليــات 
املوســيقي  27ملهرجــان 
العربيــة.  وعقــدت نهال 
حتضيرية  جلسة  من  أكثر 
عمــاد  املايســترو  مــع 
البرنامج  لوضع  الشاروني 
الفني اخلاص للحفل الذي 
علي  الفنان  فيه  تشــارك 
احلجار على املسرح الكبير 

بدار األوبرا املصرية.
 وســوف تغنى نهال نبيل 

في احلفل للفنانة الكبيرة 
شادية مبناسبة إهداء دورة 
إليها،  العام  هذا  مهرجان 
"شباكنا  بأغنية  تشــدو 
ستايره حرير" وأيضا تغنى 
"قديــش كان فــي ناس" 

لسيدة الغناء فيروز.

مارك والبيرغ

 نهال نبيل

مراد يلدريم

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
وســط مشــاركة واســعة وحتــت 
)احتضنت  (تنمية مهاراتهم  شــعار 
حدائق متنزه الــزوراء كرنفاال ضخما 
ســمي ب(كرنفــال االطفــال ) الذي 
ازدان بفعاليــات جميلة كان عنوانها 
الطفولــة والبراءة جســدتها طيور 
وازاهير من مختلف املراحل الدراسية 
مدير قســم  وحيد  علــي  ،الســيد 
االتصــال احلكومــي مبكتــب االمني 
الــوزراء عضــو خلية  العــام جمللس 
االعالم احلكومي فــي االمانة العامة 
جمللس الوزراء ذكر بــان هذا الكرنفال 
هو باكــورة اعمال جلنة النشــاطات 
الالصفية التي اشرفت عليها االمانة 
العامــة وعضويــة مكتــب االعالم 
واالتصال احلكومي في األمانة العامة 
جمللس الوزراء ووزارات التربية والثقافة 
والرياضــة  والشــباب  والســياحة 
والداخلية وامانة بغــداد، إضافة الى 
نقابــة الصحفيني وشــبكة االعالم 

العراقي.
ويضيــف" اهــداف هــذه اللجنــة 
اكتشــاف مواهب التالميــذ وطلبة 
املدارس وتنمية مواهبهم ومهاراتهم 
فــي جوانــب مهمة مثــل االهتمام 
باجلانــب الرياضي والفنــي والثقافي 
التي باتت قليلة خالل اليوم املدرسي 
وســط التركيزعلى املنهج الدراسي 
وضغط الدوام والدروس ، والنشاطات 
تتناغــم مع  الالصفيــة، فعاليــات 
وميكن  وامكانياتهم  الطالب  قابليات 
ان تقام خارج اوقات الدوام الدراســي 
الرياضي  اجلانــب  الــى  ،وباالضافــة 
ان ميــارس الطالب  والفنــي فيمكن 
واللجنة  والنجارة  الزراعة  في  هوايته 
واحدة من ست جلان انبثقت عن خلية 
باملبادرات  تعنــى  احلكومــي  االعالم 
واالهتمــام باملناســبات واالحتفاالت 
الوطنية واالنشطة الثقافية وحمالت 
والســاحات  املدارس  في  التشــجير 
".ويتابع: " كرنفالنا اليوم والذي افتتح 
مهدي  للدكتــور  رســمية  بكلمات 
العــالق االمــني العام جمللــس الوزراء 
ووزير الشباب الدكتور احمد العبيدي 
وكلمة نقيب الصحفيني مؤيد الالمي 
والشــباب  التربية  وزارة  ومبشــاركة 
وامانة  والسياحة  والثقافة  والرياضة 
بغــداد تضمــن فعاليات وأنشــطة 

مختلفة  ".
املدير  اما االســتاذ محمــد رشــيد 

العــام للتربية الرياضية والنشــاط 
املدرســي في وزارة التربية رئيس جلنة 
االمانة  فــي  الالصفية  النشــاطات 
بتعاون  الوزراء فاشــاد  العامة جمللس 
واملدرســني  واملعلمني  املدارس  ادارات 

واملشرفني الفنيني والرياضيني
 وقــال: " اعتبارا مــن كرنفالنا اليوم 
سيقام هذا املهرجان سنويا ،شاركنا 
الكرنفال اليوم طلبة مديريات التربية 
الســت في بغــداد بجانبيها الكرخ 
والرصافة قدمت فعاليات وانشــطة 
وطنيــة جميلة تغنت بحــب العراق 
وشــعبه واحتفت بعاصمتنا احلبيبة 
االطفال  رياض  وبراعــم  لزهور  بغداد 
وطلبــة املــدارس واغاني واناشــيد 

وطنية وعروض ازياء لالطفال وعرض 
وقصائــد  مســرحي 

شــعرية وســوق 
خيــري ومعرض 

تشــكيلي 
ض  معــر و

للصور الفوتوغرافية والعاب سحرية 
ومسرح دمى وحمالت توعية ومعرض 
للمخلفــات والورقية خاص بالصحة 
والعاب  كشــفية  وعــروض  والبيئة 
قتاليــة وماراثون رياضــي كما وزعت  
خالل الكرنفال هدايا لالطفال وااليتام 
وعوائلهــم املتعففــة ،والكرنفــال 
برعايــة رابطــة املصــارف العراقية 
بواســطة مبادرة متكني التي اطلقها 
البنك املركــزي العراقي لدعم ومتويل 
اإلنســانية  واملشــاريع  األنشــطة 

والبيئية والثقافية ورعاية املواهب".
أمانة بغــداد كان لها حضور في هذا 
الكرنفال والذي حتدثت عنه الســيدة 
فضاء وادي مديرة قسم الوعي البلدي 
"اقمنا  وقالت  بغــداد  امانة  في 
سوقا خيرية سيكون ريعه 
مصابة  طفلة  لصالح 
الســرطان  مبــرض 
ليلــى  اســمها 
حملة  واطلقنا 

(حياتنا في قطرة) كما شــاركنا في 
توزيع الهدايا على االطفال املشاركني 
فــي االكرنفال وســاهمنا في اقامة 
وتنظيم  تهيئة  خــالل  من  الكرنفال 

مكان االحتفال ".
في  اجلميلة  الفنــون  معهد  طالبات 
من  الكرنفال  فعاليات  بغداد شاركن 
خالل معــرض تشــكيلي كبير ضم 
لوحــات جميلة نفذت بالــوان الزيت 
بني  موضوعاتها  وتنوعت  واالكريليك 
اخلاص والعام ومن ضمن املشــاركات 
كانــت الطالبة زينة اآللوســي التي 
رغــم انها من قســم التصميم في 
املعهد اال انها شــاركت في املعرض 
بلوحــة تتحدث عن املــرأة وهمومها 
وتطلعاتهــا ،زينــة ابدت ســعادتها 
واعتبرت  الكرنفــال  باملشــاركة في 
هــذه الفعاليــات فرصــة الظهــار 
املواهــب وتنميتها من خالل التنافس 
واالحتــكاك وعرض نتاجــات الطلبة 

والطالبات..

"كرنفال األطفال" ..طيور وأزاهير تغنت 
بالعراق وأحتفت ببغداده الحبيبة 

كرنفال االطفال

جمال جصاني

في لقاء له مع عــدد من اإلعالميني والفنانني واألكادمييني 
تطرق رئيــس مجلس الــوزراء اجلديد الســيد عادل عبد 
املهــدي الــى واقع حال املؤسســة التي "أريــد لها عند 
التأسيس أن تكون منوذجاً عن الـ (بي بي سي)" أي شبكة 
اإلعالم العراقي، التي قال عنها بأنها "غير حيادية وتنحاز 
ً من أعلى مسؤول  للمسؤول" وهو اعتراف وإن جاء متأخرا
تنفيذي في الدولة العراقيــة حول ما انحدرت اليه إحدى 
اهم وأخطر مؤسســات الدولة، واملعنيــة بأكثر احلقول 
ً من أن  تأثيرا وفتكاً في حياة اجملتمعات واألمم (اإلعالم)؛ خيرا

ً كما يقول املثل املعروف. ال يأتي أبدا
 وكي ال يتحول  مثل هذا االعتراف والتشخيص الى مجرد 
حديث عابر، ينتظر من الســيد عبد املهدي حتويل كالمه 
ذاك الى قرارات سريعة وحازمة تعيد تقومي مسار ووظائف 
ً عن مشــيئة ورغبات  هــذه املؤسســة اخلطيرة، بعيــدا
األحزاب واجلماعات الضيقة واملتنافرة وما دوّنه الدســتور 
لهــا وألمثالها من املؤسســات واملفوضيات من مهمات 
ووظائف ومسؤوليات جسيمة. بالنسبة لي شخصياً لن 
استغرب ما سيحصل داخل هذه الشبكة املتورمة بأكثر 
من خمسة آالف منتسب؛ من دقالت وحفالت تنكرية ترقباً 
ملا سيتبع من زحزحات واجنرافات، بعد هذه االنعطافة في 
موقف السلطة التنفيذية منها ومن سياساتها البعيدة 
عن املهنيــة واحليادية واملســؤولية جتــاه الوطن والناس 

والدستور.
إن روح التبعية لـ "املســؤول" وقيم اللواكة املهيمنة في 
الكثيــر من مفاصل الدولة واجملتمــع، تعد اليوم من أكثر 
املعوقــات صالفة وشراســة أمام كل مشــاريع التغيير 
واإلصالح والتقومي اجلدي للواقع املــزري الذي انحدرنا اليه 
برفقــة قوافل احلبربش ومســوخ البشــر. صفات وقيم 
هــي الضد النوعي ملا يفترض توفــره في العاملني بحقل 
أساســه الوعي العميق والشــجاعة وروح اإليثار. لذلك 
وكي يعاد لشــبكة االعالم هويتها ووظائفها التي وجدت 
مــن أجلها؛ ال مناص من إجراء حتــوالت نوعية ال ترقيعية 
كما اعتادت عليه غالبية الكتل املتنفذة في عراق ما بعد 

"التغيير".
أن يكف إعالم الشبكة بأشكاله املتعددة (املقروء واملرئي 
واملســموع) عن الذيلية والتبعية واالنحياز لـ (املســؤول) 
واالنتقال الى املواقف املســؤولة التــي تنتصر لتطلعات 
العراقيني املشــروعة من دون متييز على أســاس الرطانة 
واخلرقة والهلوســات، كمــا عبر عن ذلك الســيد رئيس 
الوزراء، يعني تزويد الشــبكة مبــالكات إعالمية من خارج 
االصطبالت املزدحمة باخمللوقات املسكونة بحلم امتطاء 
املواقع واملناصب واالمتيازات، تلك القوافل املستعدة دائماً 
لنقل عدتهــا وديباجاتها واطروحاتها من كتف الى كتف 

آخر برمشة عني.
ليس هناك أدنى شــك في صعوبة حصول ما أشرنا اليه 
من حتوالت ألســباب موضوعية وذاتيــة معروفة للمتابع 
احلصيف للشأن العراقي، لكننا "محكومون باألمل" كما 
كان يردد دائماً الكاتب املســرحي الســوري الراحل سعد 
اهللا ونــوس. ونعد موقف رئيس الــوزراء األخير من اإلعالم 
املمول من الدولة (شبكة اإلعالم) خطوة على طريق االلف 
ميل صوب التقومي والتغيير. كما أنها ســتضع حد ملنهج 
لتنتقل  الزائفة،  والفتوحات  واالســتعراضات  الغطرسة 
بهــا الى مواجهة مســؤولياتها األساســية في إيصال 
املعلومة الصحيحة واملعرفــة الضروريتان إلعادة التوازن 
لعقول وذائقة العراقيني التي تشــوهت طوال عقود من 
والتفاهة والشعوذة  املمنهج لألكاذيب واألضاليل  الضخ 
وضيق األفق، ومثل هذا البرنامج لن يتحقق بسهولة، مع 
كل هذا الطيف الواسع من "اإلعالميني" الذين ال يكفون 

عن ترديد شعارهم اخلالد (الياخذ أمي يصير عمي)...!

ومضــة

من يعيد للشبكة هويتها..؟

".ويتابع: " كرنفالنا اليوم والذي افتتح 
مهدي  للدكتــور  رســمية  بكلمات 
العــالق االمــني العام جمللــس الوزراء 
ووزير الشباب الدكتور احمد العبيدي 
وكلمة نقيب الصحفيني مؤيد الالمي 
والشــباب  التربية  وزارة  ومبشــاركة 
وامانة  والسياحة  والثقافة  والرياضة 
بغــداد تضمــن فعاليات وأنشــطة 

املدير  اما االســتاذ محمــد رشــيد 

وطنيــة جميلة تغنت بحــب العراق 
وشــعبه واحتفت بعاصمتنا احلبيبة 
االطفال  رياض  وبراعــم  لزهور  بغداد 
وطلبــة املــدارس واغاني واناشــيد 

وطنية وعروض ازياء لالطفال وعرض 
وقصائــد  مســرحي 

شــعرية وســوق 
خيــري ومعرض 

تشــكيلي 
ض  معــر و

والبيئية والثقافية ورعاية املواهب".
أمانة بغــداد كان لها حضور في هذا 
الكرنفال والذي حتدثت عنه الســيدة 
فضاء وادي مديرة قسم الوعي البلدي 
"اقمنا  وقالت  بغــداد  امانة  في 
سوقا خيرية سيكون ريعه 
مصابة  طفلة  لصالح 
الســرطان  مبــرض 
ليلــى  اســمها 
حملة  واطلقنا 

كانــت الطالبة زينة اآللوســي التي 
رغــم انها من قســم التصميم في 
املعهد اال انها شــاركت في املعرض 
بلوحــة تتحدث عن املــرأة وهمومها 
املعهد اال انها شــاركت في املعرض 
بلوحــة تتحدث عن املــرأة وهمومها 
املعهد اال انها شــاركت في املعرض 

وتطلعاتهــا ،زينــة ابدت ســعادتها 
واعتبرت  الكرنفــال  باملشــاركة في 
هــذه الفعاليــات فرصــة الظهــار 
املواهــب وتنميتها من خالل التنافس 
واالحتــكاك وعرض نتاجــات الطلبة 

والطالبات..

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحــت الفنانــة الشــابة 
كارمن ســليمان، مــع فرقة 
كليبا  املســرحية،  "فابريكا" 
جديدا ألغنيــة "بنحب احلياة" 
على موقــع "يوتيــوب"، ضمن 
توعويــة عن مرض  حملة 
التقرحــي  القولــون 

املزمن.

وشارك في الكليب اخلاص باحلملة 
التوعوية مع كارمن وفرقة فابريكا، 
والفنان خالد  الفنان مراد مكــرم، 
منصــور، والنجمة مرمي اخلشــت، 
ومقدم البرامج شــريف نور الدين، 
واملذيعــة يــارا اجلنــدي، والنجمة 
الشابة رنا خليل، والغواص العاملي 
أحمد جبر، ومؤســس حركة كايرو 
رانرز، إبراهيم صفوت، واملدون عمرو 

األعور.
األغنية من كلمــات عمرو محيي 
جاد،  مصطفــى  وأحلــان  الديــن، 
وتوزيع موســيقى املايسترو جورج 
"أوركسترا  موسيقى  وعزف  قلته، 
ســينكوب"، مبشاركة تالة طرقان، 
وفلوت  بالبركشن،  محمد  وحسن 
ميرنا عزيز، وإنتاج املشروع الغنائي 

زاك وإخراج عمرو املغربي.

كارمن سليمان تطرح كليب 
أغنيتها "بنحب الحياة"

الصباح الجديد - وكاالت:
ويل  األميركــي،  النجــم  نشــر 
ســميث، مقطــع فيديــو جديد 
يوثق جانبا مــن زيارته األخيرة إلى 
دبي، عبر فيه عن إعجابه الشديد 
مبشروع "سكي دبي"، الذي مكنه 

من "التزلج في الصحراء".
ولوحظ أيضا اســتعمال سميث 
املغربي،  للفنان  أغنية  من  ملقطع 
ســعد جملرد، في أثناء استعراضه 
األولى في "سكي دبي"،  لتجربته 
مشروع التزلج االصطناعي وسط 

الصحراء.
النجــم األميركي مدينة  ووصف 
دبي بـــ "مدينة املفاجــآت"، في 

املتكررة  بزياراته  يشــتهر  حني 
أسابيع  قبل  إليها. كما نشــر 
صورة أخرى، ظهــر من خاللها 
في شــقة عالية من داخل برج 

خليفة.
وفــي ســياق متصــل، حظيت 
أغاني اجملرد على شــعبية كبيرة 
داخل وخارج العالم العربي، في 

أعماله،  آخــر  حققت  حني 
رقمــا  "كازابالنــكا"، 

جديــدا،  قياســيا 
حصــدت  عندمــا 
 100 مــن  أكثــر 
مليون مشــاهدة 

على اليوتيوب.

الصباح الجديد - وكاالت:
أمتت مجموعة "علي بابا"، عمالق التجارة 
اإللكترونيــة الصيني، تســوية مبيعات 
قيمتها 69 مليار يــوان (9.92 مليار دوالر) 
زاب"  في الســاعة األولــى من "يــوم العُ

الســنوي، بزيادة نحو %21 مقارنة مع 
العام املاضي حني بلغت مبيعات أول 

ساعة 57 مليار يوان.
و"يوم العزاب" أكبر مناسبة للتجارة 
اإللكترونيــة في أنحاء العالم. وفي 
العام املاضي بلغــت مبيعاته 168 
مليار يوان (24.15 مليار دوالر)، وفقا 

لرويترز.
وجرت العادة أن تدشــن مجموعة 
"علي بابا" احلدث الســنوي بحفل 
ضخــم شــاركت فيه هــذا العام 
املغنية األمريكية ماريا كاري، وفنانة 
يابانيــة تقلد بيونســيه، وعرض لـ 

"سيرك دو سوليه".
ومــن املتوقــع أن يكــون هــذا آخر 
زاب" للشــركة حتت رئاســة  "يوم عُ
مؤسسها ورئيس مجلس اإلدارة جاك 
ما، وقالت اجملموعة في سبتمبر/أيلول 
إن الرئيس التنفيذي، دانييل تشــانغ، 
سيتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة 

في العام املقبل.
وقالــت "علــي بابــا" إن نحو 180 
ألف عالمة جتارية تشارك في "يوم 
ــزاب"، وإن املبيعات اقتربت من  العُ
20 مليــار دوالر بحلول الســاعة 

العاشرة صباحا بالتوقيت احمللي.

"علي بابا" يحقق أرباحًا 
طائلة في "يوم العزاب"

ويـل سميـث يتزلـج 
علـى أنغـام سعـد لمجـرد

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتنتج علماء مــن جمعية طب 
القلــب األميركيــة أن الوجبــات 
املتأخرة ميكن أن تســبب أمراض 
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب 
والســكري بسبب اضطراب 
البيولوجي  اإليقــاع  فــي 

البشري
عن  الدراسة  ونشــر 
موقع  املوضوع  هذا 
 ،Live Science
قرر اخلبراء دراسة 
بــني  العالقــة 
تطــور أمــراض 
الســكري  مثل 
والسمنة وارتفاع 
الــدم،  ضغــط 

وأوقات الوجبات.
وفقا  التجربة  وأجريــت 

لنتائج الفحوصــات الطبية ألكثر من 12.7 
ألف أميركي التيني تتراوح أعمارهم بني 18 

ا. إلى 76 عامً
ووجد الباحثون أن األشــخاص الذين تناولوا 
الطعام بعد الســاعة 6:00 مساءً، لديهم 
واألنسولني  الســكر  أعلى من  مســتويات 
في الدم، إضافة إلــى زيادة الضغط مقارنة 
مبن تناولوا الطعام قبل الســاعة السادسة 

مساءً.
فــي الوقت نفســه، كان محبــو الوجبات 
املتأخــرة %19 أكثر عرضــة لإلصابة مبرض 
السكري، و%23 أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع 

ضغط الدم.
ووفقــا للمؤلــف الرئيس للدراســة، ميكن 
تفســير هذه الظاهرة بانتهــاك اإليقاعات 
البيولوجية البشــرية بسبب منط حياة غير 
صحيــح، والذي يؤدي بدوره إلى مشــكالت 
بعمليــة الهضم ويزيد مــن خطر األمراض 

املزمنة.

وســائل  أثــرت 
االجتماعي  التواصل 
ً على أذواقنا وعلى  كثيرا
املوضــة بنحو عــام. فبعد أن 
كانت لها، أي املوضة، مواســم 
أربعة، جتــري وراء أبوابٍ مغلقة 
ال يدخلهــا ســوى النخبــة، 
 24 للعالم  مفتوحة  أصبحت 

ساعة في اليوم، وكل يوم.

ً عــن تأثيرها على التســويق  وبعيــدا
الغير، لعبت  وانفتاحها على  والترويج، 
ً في تغيير شكل املوضة  ً كبيرا أيضا دورا
وألوانهــا فــي العقد األخيــر. فاللون 
األســود مثالً توارى عــن األنظار بعض 
الشــيء، والســبب أنه قد يبدو رائعاً 
على أرض الواقع ويخدم املرأة شــكالً، 
لكنه ال يبدو كذلك في الصور مقارنةً 
بالنقشات املتضاربة واأللوان الصاخبة، 
بدليل التصاميم التي يقدمها كل من 

"غوتشي" و"دولتشي آند غابانا".
فبرغم غرابتهما ومبالغاتهما يحققان 
األرباح واإلقبال. هذه النقشات واأللوان 
تُعطــي صــورة أكثر إثــارة. وعلى هذا 
األلفيــة يختار  األســاس أصبح جيل 
وأزيــاءه. فيضع نصب  إكسســواراته 
على  سينشــرها  أنــه  دائماً  عينيــه 
صفحات "إنســتغرام"، وهذا يعني أنه 
يحتاج إليها أن تعكــس صورة جذابة 

تستوقف من يراها.

مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر

مواقع التواصل االجتماعي تغير مفهوم الموضة
الصباح الجديد - وكاالت:
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