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متابعة الصباح الجديد:
التخطيط  جلنــة  عضوة  حّذرت 
البرنامج  ومتابعة  االستراتيجي 
التميمي، أمس  احلكومي ماجدة 
الثالثــاء، مــن أن تغــرق موازنة 
القروض،  العــراق في   2019 عام 
أخطائها، في  الى معاجلة  ودعت 
حــن أورد مجلس النــواب ممثال 
زيادة  صوب  يتجه  أنه  برئاســته 
التخصيصــات املاليــة ضمــن 
بغداد  للعاصمة  نفسها  املوازنة 

ومدينتي النجف وكربالء.
وفي الوقت الذي عــّد فيه نائب 
كردي ان املوازنة مركزية وليست 
بتخصيصات  تعنى  ألنها  احتادية 
إيراداتها، قالت  احملافظات وتغفل 
 40 إن  التميمي  ماجــدة  النائبة 
املالية  اللجنــة  دونتها  نقطــة 
علــى املوازنة مشــيرة الى انها 
ينبغي ان تعالج من أجل موازنة 
تلبــي حاجة املواطــن، وأضافت 
لـوكالة "الغد برس"، ان "البرملان 
اســتضاف يوم امــس محافظ 
البنــك املركزي ووزير املالية وعدد 
الوزير،  ووكيل  العامن  املدراء  من 
مــن أجــل مناقشــة مواضيع 
مهمة من ضمنهــا بناية البنك 
املركزي وغــرق كمية من العملة 
في مصرف الرافدين وقضايا املزاد 

وغيرها".
وبينــت انها "طالبــت محافظ 
حول  بتقريــر  املركــزي  البنــك 
مكتوبــة  بصــورة  القضايــا 
باالرقام واجلــداول ويكون اضافة 
اخرى للبنــك املركزي الن الطرح 
الشفهي ألمر بغاية من االهمية 

لن يفي".
واشــارت الى ان "استضافة وزير 
املاليــة كان ملناقشــة املوزانــة 
واملالحظات الكثيــرة فيها التي 
للبرنامج  االولــى  الســنة  متثل 
احلكومــي، من أجــل أن ال تكون 
البلد  جتعل  موازنــة  متثل  صماء 

يتراجع للخلف".
واكدت التميمي ان "اكثر من 40 
نقطة دونت من قبل املالية على 
املوازنة، وسيكون هناك لقاء آخر 
لنقدم موازنة تلبي حاجات الوطن 
او ستكون حبرا على ورق بسبب 
واالعتماد على  املوارد  توزيع  خطأ 
القروض والفوائد بصورة كبيرة"، 
معتبــرة ان "موازنــة عام 2019 

ستغرق العراق في القروض".
وعلــى صعيــد متصــل، قــال 
النــواب محمد  رئيــس مجلس 
احللبوســي في مؤمتــر صحفي 
كربالء  محافــظ  مع  مشــترك 
ان  للمحافظــة،  زيــارة  عقــب 

النظر  إلعــادة  بحاجة  املوازنــة 
فــي بعض فقراتهــا وخاصة ما 
االســتثمارية  باملوازنة  يتعلــق 

واموال تنمية االقاليم وبشــكل 
يراعي خصوصية كل محافظة، 
مشــيرا الى ان "القانون العراقي 

الى  اكد على نقــل الصالحيات 
احملافظات وسنؤكد على هذا في 
تقاطع  نرفض  إذ   ،2019 موازنــة 

الوزارات ونسعى  الصالحيات بن 
إلنهائه".

تتمة ص3

البرلمان يتجه لزيادة التخصيصات المالية
لبغداد والنجف وكربالء ضمن موزانة 2019

التميمي: موازنة 2019 ستغرق العراق في القروض

استمرار مالحقة فلول التنظيم 
3بعمليات استباقية جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة 

2المتحدة تناقش التصحر وشحة المياه في العراق

a

الصباح الجديد - متابعة:
الدولية،  العفو  منظمة  جردت 
الزعيمة البورمية أوجن سان سو 
تشي من جائزة كانت منحتها 
لها، بســبب "عدم اهتمامها" 
بالفظاعــات التــي ارتكبهــا 
جيــش بالدها بحق املســلمن 

الروهينغا.
العاملية  االعالم  وسائل  ونقلت 
املنظمة  قــرار  الثالثــاء  امس 
احلقوقية العاملية ومقرها لندن 
وتصريحهــا بأنها "قررت جتريد 
سو تشــى من جائزة )سفيرة 
الضميــر( التــي منحتها لها 
تخضع  كانت  بينما   2009 عام 

لإلقامة اجلبرية".
العفو  منظمــة  رئيــس  وقال 
الدولية كومي نيدو في رسالة 
الى ســو تشــي، "اليوم نحن 
نشعر بالصدمة العميقة النك 
فقــدت مكانتــك كرمز لألمل 

املستميت  والدفاع  والشجاعة 
عن حقوق اإلنسان".

ملنظمة  ميكن  "ال  انــه  وأضاف 

العفو الدوليــة أن تبرر وضعك 
احلالــي كحائــزة علــى جائزة 
ســفيرة الضمير، لــذا، وبحزن 

كبير نحن نســحب منك هذه 
اجلائزة".

"أبلغت  أنها  املنظمــة  وقالت 

ســو تشــي بالقــرار االحد. و 
لكنها لم تعلق بشيء.

وحزبها  تشــي  ســو  ووصلت 
الوطنيــة  الرابطــة   "
الســلطة  إلى  للدميوقراطية" 
في ميامنــار ســنة 2015  في 
نصــر كبيــر أنهى عقــدا من 
احلكم العســكري فــي البلد 
البالغ  اجلنوب شــرق اســيوي 
مليونا،   50 نحو  عدد ســكانه 
إال أنها لم تدافع عن املسلمن 
الروهينغا الذين أجبرهم اجليش 
على الفرار من البالد في عملية 
وصفتهــا األمم املتحــدة بأنها 

حملة تطهير عرقي.
وجردت سو تشي )73 عاما( من 
الفخرية  الكندية  جنســيتها 
الشــهر املاضي بسبب قضية 
خســرت  كمــا  الروهينغــا، 
العديد من اجلوائز من جامعات 

وحكومات.

وفي الســياق تضمنت مسودة 
بيــان يجــري إعــداده لقمــة 
إقليميــة أن دول جنوب شــرق 
آسيا تدعو "حملاسبة" املسؤولن 
ارتــكاب جرائم وحشــية  عن 
في والية راخن فــي ميامنار مما 
يعكس اتخــاذ اجملموعة ملوقف 

أشد.
وأوردت رويترز التي اطلعت على 
مسودة بيان رئيس القمة، إن " 
الوضع في واليــة راخن "مثير 

للقلق".
وجاء في مســودة بيــان رئيس 
آســيان "ندعو حكومة ميامنار 
حتقيقــات  جلنــة  لتشــكيل 
حتقيــق  إلجــراء  مســتقلة 
مزاعم  بشأن  وحيادي  مستقل 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
وحتميل  املتصلــة  والقضايــا 

مرتكبيها مسؤولية كاملة".
تتمة ص3

تقريـر

تجريد زعيمة ميانمار سو تشي من جائزة سفيرة الضمير
وآسيان تصدر اشد بيان بشأن قضية الروهينغا

منحتها لها منظمة العفو الدولية..

بغداد - الصباح الجديد:
والدفاع  األمن  أعلن عضو جلنة 
النيابية عدنان األســدي، أمس 
اللجنة ســتعيد  أن  الثالثــاء، 
قانــون  مشــروع  مناقشــة 
أقرته  الذي  اإللزامــي  التجنيد 

احلكومة السابقة.
وقــال االســدي فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ان 
النيابية  والدفــاع  االمن  "جلنة 
ستعيد مناقشة مشروع قانون 
أقرته  الذي  االلزامــي  التجنيد 

احلكومة السابقة".
"الدســتور  ان  الــى  واشــار 
االلزامية  اخلدمــة  علــى  اكد 

وتنظيمها بقانون وهي موجودة 
ولكن بحاجة الى تفعيل".

اخلدمة  "تفعيــل  ان  واضــاف 
الســلطة  على  يقع  االلزامية 
الدفــاع  ووزارة  التنفيذيــة 
التحتية  البنــى  بتهيئة  تقوم 
ومعســكرات  واملســتلزمات 
باالضافة  وااليــواء،  التدريــب 
الى وزارة املاليــة لتوفير رواتب 
مجزية ما بــن -300 400 الف 
اجلندي  بهــا  ليعيش  شــهريا 
بكرامة ملعاجلــة البطالة خللق 
جيل وطني وتعزيز االنســجام 

بن مكونات الشعب".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
النزاهة  جلنــة  عضــو  أعلــن 
أمس  العكيلي،  صباح  النيابية 
الثالثاء، عــن العمل على إعادة 
فتــح ملفــي بغــداد عاصمة 
العربيــة والنجــف  الثقافــة 
اإلســالمية،  الثقافة  عاصمة 
فساد  شــبهات  من  فيهما  ملا 
مالي، مؤكــدا ان جميع ملفات 
الفســاد في مؤسسات الدولة 
سيتم  السابقة  احلكومات  في 

التحقيق بها مجددا.
وقال العكيلــي في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
ان "هنــاك الكثيــر من ملفات 
الفســاد فــي الــوزارات ودوائر 
ومؤسســات الدولة لم تفتح، 
الســباب  اغلقــت  بعضهــا 

سياسية".
واكد على "ضرورة فتح ملفات 
في  املتلكئة  املشــاريع  جميع 
على  املتعاقبة  احلكومات  عهد 

العراق".
واضــاف انه "مــن تواجدنا في 
النزاهة هناك حترك لفتح  جلنة 
بعض امللفات من ضمنها ملف 
الثقافة العربية  بغداد عاصمة 
عاصمة  والنجف   2013 لسنة 
الثقافــة االســالمية لســنة 

."2012
ولفــت العكيلي الى ان "هناك 
على  اهدرت  الــدوالرات  مالين 
مشــاريع متلكئة ولــم تنجز 
في عهد الوزراء واملسؤولن في 
احلكومات املتعاقبة من ســنة 

2003 لغاية 2018".

النزاهة النيابية تعتزم فتح 
ملفات الفساد ومنها بغداد عاصمة 
الثقافة العربية والنجف عاصمة 

الثقافة اإلسالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة تسويق النفط 
أن  الثالثاء،  )ســومو(،  العراقية 
العراق حدد سعر البيع الرسمي 
آسيا  إلى  اخلفيف  البصرة  خلام 
لشــهر كانــون األول بعــالوة 
قدرهــا 0.60 دوالر للبرميل فوق 
متوســط األســعار املعروضة 
خلامي عمان ودبي، وذلك من دون 

تغيير عن الشهر السابق.
اطلعت  بيان  في  وقالت سومو 
"إن سعر  اجلديد  الصباح  عليه 
خام البصرة الثقيل إلى آســيا 
للشــهر نفســه حتدد بخصم 
2.40 دوالر للبرميل عن متوسط 

عمان/دبي.
وحتدد سعر البيع الرسمي خلام 
الشحنات  في  اخلفيف  البصرة 
املتجهــة إلى أســواق أمريكا 
فــي  واجلنوبيــة  الشــمالية 

ديســمبر كانــون األول بعالوة 
مؤشر  فوق  للبرميل  دوالر   0.35
أرجوس للخــام عالي الكبريت، 

مرتفعا عن الشهر السابق.
الرســمي خلام  وحتدد الســعر 
كركوك في الشحنات املتجهة 
إلــى الواليات املتحــدة بعالوة 
مؤشر  فوق  للبرميل  دوالر   0.65
أرجوس، دون تغيير عن الشــهر 

السابق.
إلى  املتجهة  الشــحنات  وفي 
أوروبا، زاد ســعر البيع الرسمي 
خلــام البصرة اخلفيف لشــهر 
 0.20 األول  كانــون  ديســمبر 
برنت  إلــى ســعر خــام  دوالر 
املــؤرخ منقوصا منه 3.55 دوالر 
للبرميــل، بينما تراجع ســعر 
البيع الرســمي خلــام كركوك 
للشــهر نفســه إلــى أربعة 

دوالرات.

العراق يبقي سعر خام البصرة 
الخفيف آلسيا من دون تغيير

في الشهر المقبل
مجلس النواب "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
ردت احملكمــة االحتادية العليا، 
الثالثــاء، دعوى تتضمن  أمس 
طلب احلكم بعدم دســتورية 
وإلغاء اخلطــوة الثالثة "كوتا 
النســاء" فــي نظــام توزيع 
مقاعد مجلس النواب، مؤكدة 

دستورية هذا اإلجراء. 
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
الســاموك،  إياس  للمحكمة 

بيان تلقت الصباح اجلديد  في 
نســخة منــه، إن "احملكمــة 
عقــدت  العليــا  االحتاديــة 
برئاســة  اليــوم  جلســتها 
احملمــود  مدحــت  القاضــي 
االعضاء  القضــاة  وحضــور 
كافــة، ونظــرت طعنا يخص 
نظــام توزيــع مقاعد مجلس 
النواب، حيث طلب املدعي في 
دعواه احلكم بعدم دســتورية 

اخلاصة  الثالثة  اخلطوة  والغاء 
بحســاب )كوتا النســاء( من 
نظــام توزيــع مقاعد مجلس 
)12( لسنـــة  رقــم  النــواب 

."2018
االحتادية  "احملكمــة  ان  وبــن 
العليــا ذكــرت ان ورود احكام 
اخلطوة الثالثة )حســاب كوتا 
النســاء( فــي النظــام كان 
تطبيقا ســليما الحكام املادة 

التي  الدســتور  من  رابعا   /49
تنص على ان يستهدف قانون 
االنتخابات حتقيق نسبة متثيل 

للنساء ال تقل عن 25%".
واشــار الى ان "احملكمة اكدت 
انها اســتقرت في العديد من 
احكامهــا على ذلــك، ومنها 
احلكم الصادر في الدعوى 116/ 
وبالدعوى  وموحداتهــا   2015

."2015 /14

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفطــي حمزة  حــّذر اخلبير 
الثالثــاء،  أمــس  اجلواهــري، 
مــن أن العراق ســيعاني من 
نقــص الكهرباء والغاز اللذين 

بفعل  إيران،  يســتوردهما من 
العقوبات األميركية، مشــيرا 
إلى أن معاجلــة املوقف حتتاج 
الى ثالث سنوات، إذ من املؤمل 
الغاز فـــي  إجنــاز محطــات 

العـراق.
فــي تصريح  اجلواهري  وقــال 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ان 
“العقوبــات االميركيــة على 
ايران تؤثر على العراق بشــكل 

كبير، الن العراق الميكنه تأمن 
كميات الغاز التي يســتوردها 
من ايــران، كما انــه اليتمكن 
مــن تعويض الكهربــاء التي 
يستوردها من اجلانب االيراني”، 

جداً  الصعب  “مــن  أنه  مبينا 
احلصــول علــى الكهرباء من 
اخلليج خاصة بعــد مهلة الـ 
التــي منحت لتوفير  45 يوماً 
هذه املتطلبــات، اال ان العراق 

الميكنه مد شــبكة انابيب او 
انشــاء ابراج نقــل طاقة مع 
الغاز  الدول االخرى الســتيراد 

والكهرباء”.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزارة املوارد املائية، أمس 
الثالثاء، ســيطرتها على كل 
في  الســيول  مياه  من  قطرة 

محافظة ديالى.
وذكــر بيــان للوزارة تلقـــت 
الصباح اجلديد نسخة منـــه، 
ان "بعــض وســائل االعــالم 
في  الهدر  اخبار حول  تناقلـت 
وعدم  االخيرة  الســيول  مياه 

استثمارها من قبل وزارة املوارد 
اجلهة  فــي  وخاصـــة  املائية 
ديالى،  في محافظة  الشرقية 
وهــذا االمر غيـــر صحيـــح 

ابـداً".
واوضح ان " نســب املساحات 
ملحوظ  بشــكل  املغمــورة 
من  االســتفادة  الــى  اضافة 
هــذه امليــاه بتوجيههــا الى 
اللســان  لدفع  العرب  شــط 

امللحــي ونود االشــارة الى ان 
االمالح بدأت تنخفض بشكل 
ملحوظ فــي كافة املواقع في 
والكورنيش  كتيبــان  منطقة 
وابو اخلصيب وسيحان بسبب 

فتح نهر الكارون".
 موكدا ان "الوزارة اســتفادت 
من كل قطرة من مياه السيول 
محافظة  من  املقبلة  وخاصة 
ديالى وذلك بتجميعها في هور 

نهر  الى  وتصريفها  الشويجة 
دجلة عبر فتحــات التصريف 

النظامية".
"اليومــن  ان  الــى  واشـــار 
القادمن سيشهـــدان امطار 
متوسطة الى شديدة ومركزة 
من  الشــرقي  اجلانب  علـــى 
اجلنوبية  واملنطقــة  العــراق 
وخاصــة جنــوب محافظــة 

البصرة".

المحكمة االتحادية تؤكد دستورية
كوتا النساء في المقاعد النيابية

الموارد المائية تسيطر على سيول ديالى
وتوجهها لدفع اللسان الملحي عن شط العرب

لجنة األمن النيابية تتجه 
صوب مناقشة قانون الخدمة 

اإللزامية لتفعيلها

الزعيمة البورمية أوجن سان سو تشي

خبير نفطي: العراق سيعاني نقص الغاز والكهرباء مستقبال بفعل العقوبات األميركية



شؤون عراقية

 
السليمانية ـ عباس كاريزي:

حتت شــعار “التصحر في العراق 
بني شحة املياه والتغّير املناخي« 
والصحة  البيئة  جمعية  نظمت 
العراقيــة في اململكــة املتحدة 
اخلامــس،  العلمــي  مؤمترهــا 
بالتعاون مع ســفارة اجلمهورية 

العراقية في لندن.
وشــارك فــي املؤمتــر نخبة من 
العلمــاء واخلبــراء العراقيني في 
موضوع التصحــر واملياه والبيئة 
والصحة، واملكرس لهذا املوضوع 
تبعات  لــه  الذي  املهــم  احليوي 
خطيرة تهدد أمــن جميع بلدان 
الشرق األوسط و العراق الوطني 

واالقتصادي والزراعي. 
وعقد املؤمتر في جامعة اليوسيل 
) UCL( فــي لنــدن، يــوم األحد 
املاضــي، في قاعة كروســفورم، 
من  مختــارات  وعرضــت خالله 
التي  العلمية  امللصقات اجلدارية 
قــام بعرضها عدد مــن العلماء 

والباحثني واألطباء واملهندسني.
شــارك وزير املوارد املائية السابق 
اللطيــف جمال  الدكتــور عبد 
رشيد في أعمال املؤمتر بإلقاء ثالث 
محاضرات، تناولت أزمة التصحر 
في العراق بني األسباب واملعاجلات 
والوضع املائــي في العراق واملوارد 

املائية الواقع واآلفاق.
التصحر  ان  الى  واشــار رشــيد 
هو عبارة عن تدهــور تربة االرض 
في املناطق اجلافــة وغير اجلافة، 
وهو ناجت عن نشــاط إنساني غير 
مالئم وتغيرات مناخية ســائدة 
في العالم، وتتســارع في العراق 
ظاهــرة التصحر بنحــٍو مّطرد، 
األراضي  مساحة  معها  وتتراجع 
بسبب  األشــجار  تغطيها  التي 
إهمــال الســلطات الســابقة 
لقطاعي الــري والزراعة وتعّرض 
الى  الشــمالية  املنطقة  غابات 
آالف  إحراق  من  ومارافقه  القطع 
ذلك  وغير  االهوار  وجتفيف  القرى 
من األسباب، ســواء كان شحة 
امليــاه أو فــي ســوء إدارة املوارد 

املائية.
وعد الدكتور لطيف رشيد شحة 
املياه من التحديات الكبيرة التي 
تواجــه العالم في الوقت احلاضر 

والعــراق بوجــه خــاص نتيجة 
للنقص الشديد في واردات نهري 
دجلــة والفــرات وقلة ســقوط 
االمطار والثلوج، مشيرا الى ثالثة 
أزمة  بروز  الى  ادت  عوامل رئيسة 
امليــاه الذي كان لهــا تأثير كبير 
على املوارد املائية وعلى اتســاع 

رقعة التصحر في العراق.
واوضح »إن ظاهرة اجلفاف تشمل 
برمتها  االوسط  الشرق  منطقة 
وليس العــراق فقط، وهي إحدى 
نتج  وقد  املناخي؛  التغير  نتاجات 
عنهــا تناقص كبيــر في كمية 
ســقوط األمطار والثلوج وتدّني 
واضح في االيرادات املائية لنهري 
دجلــة والفرات خالل الســنوات 

السابقة.
ولفت الى ان العامل السياســي 
يتعلــق بتصرفــات دول اجلــوار 
نهري  علــى  معنا  املتشــاطئة 

دجلة والفرات، ونقصد بها اخلطة 
التشغيلية لتركيا وسوريا وايران 
حيث  املائية؛  للموارد  بالنســبة 
املقامة  الســدود  توجد عدد من 
تركيا  داخــل  الفرات  نهــر  على 
وســوريا ومن خــالل خططهما 
الســيطرة علــى كميات  ميكن 
امليــاه الواردة اليهــا وخزنها. أما 
فإّن  نهر دجلة  لروافد  بالنســبة 
ايران قامت - وما تزال - بإنشــاء 
أّثر على  الســدود؛ ممــا  عدد من 
بعــض روافد نهر دجلــه اضافة 
الى حتويل مجــرى نهري الكارون 
والكرخة التــي تصب في مجرى 

شط العرب. 
رشــيد  لطيف  الدكتور  واوضح 
ان درء خطر التغيـــرات املناخية 
التصحر  خطــورة  مــن  واحلــد 
وآثاره الســلبية علــى املنطقة 
بصورة خاّصــة وأحوال القاطنني 

الســكان, يتطلب  فيهــا مــن 
اإلجراءات  القيام بسلســلة من 
األساســية التي تســاعد على 
احلد مــن نتائجهــا أو في األقل 
الســلبية,  آثارها  من  التخفيف 
الذي اكد ان فــي مقدمتها يأتي 
اجلفاف  التعامل مع  االنتقال من 
عمل  خطة  الــى  طارئة  كحالة 
بأعمال  والقيــام  األمــد  طويلة 
دائمة لتخفيف التأثيرات املضادة 

لهذه الظاهرة. 
ان مــن االجراءات  الى  - واشــار 
التي ينبغــي ان تتبع يأتي كذلك 
املســاعدة أيضــا فــي إقامــة 
التغيرات  تخص  التي  املشــاريع 
وتقويــة  والبيئيــة  املناخيــة 
اجلاهزيــة  وجهــود  احلكومــات 
مبساعدة املنظمات العاملية واألمم 
والتربية  البيئة  وبرنامج  املتحدة 
العربية  واملراكــز  لها  التابعــني 

لدراســات مناطق أريد واالراضي 
اجلافة.

واضاف ان العمــل مع منظمات 
مثل الصنــدوق الدولي للتنمية 
الدولــي  والبنــك  الزراعيــة 
االحتاد  زائداً  العربيــة  والصناديق 
األوروبي واقامــة اخلطوط الداّلة 
االســتعداد  في  الدول  إلســناد 
لتطوير  وطنيــة  عمل  لبرامــج 
فرص دعم مالــي جديدة وجتهيز 
للكــوادر  التدريبيــة  اخلدمــات 
القدرات  بنــاء  الوطنية من أجل 
اجلاهزية ملواجهة اجلفاف واألزمات 

املناخية.
جتهيــز  ضــرورة  الــى  اضافــة 
على  الوطنية  القــدرات  وتدريب 
شــبكة )NETWORK( واملكننة 
فيمــا يخص اجلفــاف والتصّحر 

والتغيرات املناخية.
مبّكر  إنــذار  نظــام  وتأســيس 

احملتملة  والكــوارث  للفيضانات 
واجلفاف والتصّحر, مثل العناصر 
آثار  األساســية خلطط تخفيف 
اجلفاف واجلاهزيــة ملواجهة هذه 

األحداث.
 تقدمي الدعم لنقل التكنولوجيا 
والبحــث ذي الصلة بنشــاطات 
وتأثيراتــه  اجلفــاف  تخفيــف 
املناخية فيما يتعلق مثالً بالتربية 
احليوانية واألمراض والتكنولوجيا 
احلياتية, وبنــاء القدرات, وتطوير 

املصادر البشرية.
وأشار رشــيد اضافة الى ما ذكر 
فــاّن اخلطــر األكبــر يكمن في 
هيمنة الــدول على مصادر املياه 
والتي عادًة مــا تكون هي األقوى 
وذات  اقتصاديــا  أو  سياســياً 

إمكانية أقوى من دول املصب. 

جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة 
المتحدة تناقش التصحر وشحة المياه في العراق

نظمت مؤتمرها العلمي الخامس بمشاركة الدكتور لطيف رشيد

ظاهرة التصحر في العراق

شارك في المؤتمر 
نخبة من العلماء 
والخبراء العراقيين 
في موضوع التصحر 
والمياه والبيئة 
والصحة، والمكرس 
لهذا الموضوع 
الحيوي المهم الذي 
له تبعات خطيرة تهدد 
أمن جميع بلدان الشرق 
األوسط و العراق 
الوطني واالقتصادي 
والزراعي
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

متثل العشيرة عندنا رمزا اجتماعيا مهما ، وهذا الرمز يدخل 
ويتداخل في الكثير من املفاصل والتفاصيل احلياتية ، حتى 
صار للعشيرة ارث كبير له قوة القانون ، يعرف ب«السواني« 
جمع »ســانية« ، وهذا االرث لم يــأت من فراغ ، امنا هو نتاج 
الدور الذي اضطلعت به العشائر في شتى احلقب واألحداث 
التاريخية التي مر بها العراق ، وغالبا ما كان دور العشــيرة 
ايجابيا ، السيما ذلك اجلانب الذي يتعلق بالدفاع عن الوطن 
وحتريــر االرض واحملافظة علــى الُلحمة الوطنيــة ... وثمة 
الكثير من الســواني متثل مدونة ســلوك ايجابي لإلنسان 

وتسهم في حل الكثير من املعضالت والقضايا املعقدة .
 املهم ان »الســواني« باتت هي من  حتكم سلوك العشائر 
وحتدد املســارات التــي ينبغي اتباعها ، بصــرف النظر عن 
مخالفــة هذه »الســواني« للقانــون ، فالعشــيرة تلتزم 
بالســانية وتطبقها حرفيا ، حتى اصبح القانون عاجزا عن 
التصدي للحاالت التي حتدث وفقا لهذه الســواني ، ومنها 
على سبيل املثال قضية الفصول العشائرية التي اصبحت 
متثل عبئا ثقيال على كاهل الناس ، وقد اخذ القصل اشكاال 
ومســتويات متعددة فهو يزيد وينقص بحســب طبيعة 
املشــكلة ، واملشــكلة ان احلاكمني بالفصــل ، اليعتدون 
بشيء اسمه القضاء والقدر ، امنا يعدون كل ما يحدث  هو 
جرمية ينبغي دفع الفصل عنها وبنحو اقرب إلى املســاومة 

والتجارة من دون مراعاة لدين او ضمير او قانون ..
ولكن ،  تبقى قضية »الدگة ألعشائرية هي االخطر واألكثر 
رعبا بني الناس ، وعلى الرغم من ان بعض العشــائر ال تأخذ 
مببدأ »الدگة« .. ولكن هناك عشائر اخرى تعد »الدگة« ركناً 
من اركانها ، وان لم تقم ب«دگ« العشــيرة الثانية ، فهي 
عشــيرة جبانة ، وليس فيها »زلم زينة« !!، .. وعادة ما تنفذ 
»الدگة« بعد منح العشيرة »املدگوگة« »عطوة« لعدة ايام 
، فإن لم »يحولوا« عندهم ، فإن »دگة« عنيفة  بانتظارهم 
!!  ، .. وبدأنا نســمع ونشــاهد »دگات« غير مســبوقة في 
شراســتها وضراوتها ومقدار الرعب الذي تسببه لالطفال 
والنســاء ، ومــا ينتج عنها مــن تداعيــات امنية خطيرة 
نتيجة سقوط قتلى ابرياء ال عالقة لهم ال بـ«الداگ ,وال بـ 
»املدگوگ« ، والالفت للنظر ان اســلحًة متوسطة وأحيانا 
اقل من الثقيلة بقليل تستعمل في هذه »الدگات« ، حتى 
يُخّيل اليك ان حربا عامليــة قد اندلعت في الزقاق االخر !!.. 
واألكثر لفتا للنظــر ان القوات االمنية قليال ما تتدخل في 
التصدي ملثل هذه الســلوكيات ، ألنها ان تدخلت فسيقع 
افرادهــا حتــت »حگة الدگة« فهــم ابناء عشــائر ايضا ، 
وليس صعبا الوصول الى عشــائرهم  و«دگها دگا« عنيفاً 
!!.. وحتى القانون ، في غالــب االحيان يترك ملف القضية 
الــى الطرفني حللها وديــا بالتراضي ..وعلى هذا االســاس 
اســتفحلت قضية »الدگــة العشــائرية« بنحو يصعب 
الســيطرة على معتنقيها ، على الرغم مــن كونها متثل 
مخالفــة صريحة لنص املادة )١٥( من الدســتور العراقي ، 
التي تنص على )لكل  فرد احلق في احلياة واألمن  واحلرية ، وال 
يجوز احلرمان من هــذه احلقوق او تقييدها اال وفقا للقانون( 
، ووفقا لهــذا النص فأن للقانــون الصالحية الكاملة في 
التعامل بحزم مــع الذين يتعاطون »الدگة« العشــائرية 
التي متثل ترويعا للناس وتهديــدا ألمنهم ، ومن هنا جاءت 
التفاتة مجلس القضاء االعلى لتمثل نقلة نوعية في منع 
مثل هذه الســلوكيات السلبية ، من خالل اعتبار »الدگة« 
جرمية مخلة باألمن العام ويُحاكم مرتكبوها وفق املادة )٤( 
مــن قانون مكافحة اإلرهاب وفي الوقــت الذي تُعد خطوة 
مجلــس القضاء خطوة مهمــة في طريق انقــاذ اجملتمع 
مــن مثل هذه اخملاطر دائمة االحداق بــه ، علينا ان ال نغفل 
التحديات الكبيرة التي ال يستهان بها ستواجه تنفيذ هذا 
القرار ، منها ، اننا نحتاج الى صرامة شــديدة في التعامل 
مع الرافضني ، الســيما مع اعالن عدد من كبريات العشائر 
ترحيبها بالقرار واستعدادها للتعاطي معه ايجابيا ، وهذا 
من شــأنه ان يُضعف من موقف العشائر الرافضة للقرار ، 
الن الرافضني لن يجرأوا على اعالن رفضهم ، امنا ســيكون 
رفضهم من خالل االستمرار في هذا السلوك  ، ولكن االهم 
من هذا كله  ، وجود تلك االســلحة الفتاكة التي متتلكها 
العشائر )قاذفات ، هاونات ، بيكيسيات، وأشياء اخرى ( وهو 
ما ميثــل حتديا كبيرا ، وعليه ، فان االجــراء االول هو القيام 
بحمالت حقيقية لنزع االســلحة بإتباع مبدأ  »الترغيب و 
الترهيب ، بالشراء تارة وباملصادرة ملن ال يبيع تارة اخرى ، مع 
مالحظة ان بعض االســلحة التي تستعمل في »الدگات« 

العشائرية هي اسلحة تعود للحكومة !!

»الدَكة« اإلرهابية !

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

مبان  عن  الرادارية  املســوحات  كشــفت 
كثيرة مطمورة حتــت االرض داخل مدينة 
االســكندر  بناها  التي  االثرية  »خاراكس« 
املقدوني وهي الغاية التــي يحاول العثور 
عليها فريق مــن الباحثني البريطانيني من 
خالل إجــراء مســوحات جيوفيزيائية في 

محافظة البصرة.
في هذا االطار أعلنــت هيئة اآلثار والتراث 
في احملافظة أن فريقاً من الباحثني وعلماء 
اآلثار البريطانيني يواصل البحث في موقع 
مدينة أثرية كبيرة كان يظن العالم حتى 

عهد قريب انها مفقودة.
واكد مديــر الهيئة فــي البصرة قحطان 
العبيد إن املســوحات الرادارية كشــفت 
عن مباٍن كثيرة مطمورة حتت األرض منها 
قصــور ومعابد، الفتا الــى أن »خاراكس« 
تشغل مســاحة شاسعة ال تقل عن 650 
دومناً، والعثور عليها قبل أعوام قليلة يعد 
عاملياً  اهتماماً  القى  اســتثنائياً  اكتشافاً 
واســعاً، مشيرا الى أن املدينة كانت تضم 
امليناء الرئيسي للعراق القدمي، وكانت لها 
صالت جتاريــة واضحة املعالــم مع بلدان 

بعيدة من بينها الصني.
وعد مدير الهيئة أن من أبرز أســباب تأخر 
اكتشــاف املدينة التاريخيــة أن موقعها 
كان لغاية عام 1979 مغموراً باملياه امتداداً 
لألهــوار، وخالل حرب اخلليــج األولى حرب 

الثمانينات كان املوقع مســرحاً لعمليات 
عســكرية، مؤكدا أن طمــوح هيئة اآلثار 
والتراث في احملافظة يتجه الى حتويل موقع 
املدينــة األثريــة العظيمة الــى منطقة 
جذب سياحي ذات شهرة عاملية وهذا غير 

مستحيل.
وتعد مدينــة خاراكس من املدن التاريخية 
الثالث املقدوني  التي أنشأها االســكندر 
ســنة 324 قبل امليالد وغالبية اآلراء كانت 
تشير الى أن املدينة تقع قرب مدينة احملمرة 
ضمن محافظة خوزستان اإليرانية، وبعض 
اآلراء كانت تفيــد بأنها تقع في محافظة 
ميســان، وهناك من كان يعتقد انها قرب 
قضاء أبي اخلصيب الواقع جنوب محافظة 

البصرة.
وكانت هيئة اآلثار والتــراث في محافظة 
البصرة قد اعلنت يــوم اجلمعة املاضي أن 
فريقاً من الباحثني وعلماء اآلثار البريطانيني 
يواصل إجراء مســوحات جيوفيزيائية في 
موقع مدينة أثرية كبيرة بناها االســكندر 
املقدونــي، وكان يظن العالــم حتى عهد 

قريب انها مفقود.
وقال مدير الهيئــة إن »بعثة من الباحثني 
وعلمــاء اآلثــار البريطانيني مــن جامعة 
مانشســتر تتواجد فــي احملافظة إلجراء 
)جيوفيزيائية( في موقع  رادارية  مسوحات 
مدينــة )خاراكس( األثرية من أجل رســم 
مخططــات متكاملة للمدينة التي بناها 
االســكندر املقدونــي قبل امليــالد مبئات 
الســنني«، مبيناً أن »املســوحات الرادارية 

كشــفت عن مباٍن كثيــرة مطمورة حتت 
األرض، منها قصور ومعابد«.

ولفت مدير الهيئة الى أن مدينة »)خاراكس( 
أكبر املدن االســكندرية )االســكندريات( 
املكتشفة، ومنها االســكندرية املصرية، 
حيث تشغل مساحة شاسعة ال تقل عن 
650 دومناً، والعثور عليها قبل أعوام قليلة 

يعد اكتشــافاً اســتثنائياً القى اهتماماً 
عاملياً واســعاً«، مضيفاً أن »املدينة كانت 
تضم امليناء الرئيس للعراق القدمي، وكانت 
لها صالت جتارية واضحة املعالم مع بلدان 

بعيدة من بينها الصني«.
وأشار العبيد الى أن »في املستقبل القريب 
من املســتبعد اجراء تنقيبــات أثرية في 

املوقع ألســباب متعددة، وما يهمنا حالياً 
هو اجناز مسوحات علمية متكاملة«، عادا 
أن »من أبرز أســباب تأخر اكتشاف املدينة 
التاريخيــة أن موقعهــا كان لغايــة عام 
1979مغموراً باملياه امتداداً لألهوار، وخالل 
حرب اخلليج األولى )حرب الثمانينيات( كان 

املوقع مسرحاً لعمليات عسكرية«.

وأكد مدير هيئة اآلثار والتراث في احملافظة 
أن »طموحنا يتجه الى حتويل موقع املدينة 
الى منطقــة جذب  العظيمــة  األثريــة 
ســياحي ذات شــهرة عاملية«، موضحاً أن 
لكنه  الطموح ليس ســهالً  »حتقيق هذا 

غير مستحيل«.
يشار الى أن )خاراكس( هي مدينة تأريخية 
أنشأها االســكندر الثالث املقدوني سنة 
324 ق م، وغالبيــة اآلراء كانت تشــير الى 
أن املدينــة تقع قرب مدينــة احملمرة ضمن 
محافظــة خوزســتان اإليرانيــة، وبعض 
اآلراء كانت تفيــد بأنها تقع في محافظة 
ميســان، وهناك مــن كان يعتقــد انها 
قرب قضاء أبــي اخلصيــب الواقع جنوب 
محافظــة البصرة، لكن دراســات حديثة 
نسبياً تضمنت أدلة عملية قوية تفيد بأن 
)خاراكس( الضائعة تقع في ناحية النشوة 
إدارياً لقضاء شط العرب، وحتديداً  التابعة 
في قرية قريبة من حقل مجنون النفطي.

كبرى  امبراطورية  أنشــأ  االسكندر  وكان 
امتدت حدودها من سواحل البحر االيوني 
غربا الى جبال الهيمااليا شــرقاً، وأســس 
عــدداً من مــدن العالم القــدمي، بعضها 
معروفة منذ زمن غيــر قريب مثل مدينة 
االســكندرية في مصر، وأخرى كانت حتى 
عهد قريب مجهولة املوقع مثل )خاراكس( 
التي زارها االمبراطور الروماني تراجان سنة 
116 ق.م وأبهرتــه عظمتهــا، كما حتدثت 
العديد من املصــادر عن حركتها التجارية 
النشطة، وهذه املدينة اندثرت دون أن تترك 

أثراً ظاهراً يشير الى موقعها. 
فــى كل دولة قدم لها “اإلســكندر األكبر 
املقدونى” قام ببنــاء مدينة وأطلق عليها 
اســم “اإلســكندرية” تيمنــاً باســمه، 
ولتصبح كتوقيعه وكذكرى له وكتخليد 
ومتجيد لذكراه، وقــد كان له بالضبط ما 
أراد، وقد أبدع اإلســكندر فى معمار مدنه، 

وأصبحت آية من آيات اإلبداع واجلمال.
وبلــغ عددها 17 مدينة فــى العالم أطلق 
عليها بالطبع كلها مدينة اإلســكندرية 
غيــر أنه لم يبق منهــا الكثير، ولم تزدهر 
كلها، فمنهــا التي ازدهرت وبقيت لتحيى 
اســمه ومنها اندثــرت أو أصبحت مدينة 
عادية غير ذات قيمة دولية مرموقة ، وعلى 
مــر القرون بنيت مدن أخــرى حول العالم 
وحملت نفس االسم الشهير ليزيد عددها 

عن 50 مدينة.
فهنــاك إســكندرية فــى إيــران وفــى 
وهنــاك  باكســتان،  وفــى  أفغانســتان 
إســكندرية فى العراق، وهناك واحدة في 
جنوب أسيا، وهناك 3 فى استراليا، وهناك 
واحــدة فــى البرازيل، وهنــاك منطقتني 
في كنــدا حتمل نفس االســم، 22 مدينة 
ومنطقة فــى الواليات املتحدة األمريكية، 
و5 في أوروبا وواحدة فــي جامايكا وأخرى 
في جنوب أفريقيا ليكون اجملموع 38 مدينة 
ومنطقة مشهورة في العالم حتمل نفس 
االســم علماً أن األشهر تبقى اسكندرية 
مصر…وقد يكون هناك مناطق أخرى حتمل 

اسم االسكندر ولم يتم إشهارها.

باحثون بريطانيون ينّفذون مسوحات لمدينة بناها االسكندر المقدوني

المسوحات كشفت عن على مبان مطمورة تحت األرض داخل »خاراكس« األثرية
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جانب من عمليت التنقيب في »خاراكس« األثرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتور محمد  التجارة  وزير  أكد 
هاشــم العاني، أن العراق يتطلع 
التجاري مع  التبــادل  زيــادة  الى 
روسيا وتفعيل االتفاقيات معها، 
الروسي  الســفير  في حني أشار 
في العراق ماكسيم ماكسيموف 
الــى ان حكومــة بالده تشــجع 
الشــركات الروسية للدخول الى 

السوق العراقية.
واوضــح الوزير خالل اســتقباله 
السفير الروسي في بغداد، حيث 
بحث اجلانبان العالقات االقتصادية 
بني البلديــن والتعاون في اجملاالت 

التجارية ، وقال ان"العراق يتطلع 
الى زيادة التبادل التجاري وتفعيل 
العالقــات االقتصادية والتجارية 
مع روسيا وفتح افاق جديدة تقوم 
على اســاس مصلحــة البلدين 

والشعبني".
واضــاف، ان"عالقاتنا مع روســيا 
طويلــة ومتجــذرة ونطمح الى 
ومنوها من خالل تفعيل  تطويرها 
لقاء  وعقد  الثنائيــة  االتفاقيات 
لتأخذ  الروسية  العراقية  اللجنة 
دورها فــي اعــداد خارطة طريق 
متطورة  لعالقات  تؤسس  جديدة 
في شــتى اجملاالت" ، مؤكدا رغبة 

العراق في توريد احلنطة الروسية 
من خــالل الدخول في املناقصات 
الــوزارة وتقدمي  التــي تقيمهــا 
الروســية  للشــركات  عطاءات 
لدراســتها وامكانيــة االتفــاق 

معها".
ان"الــوزارة  الــى  الوزير  واشــار 
روسيا،  الى  وفدا  بارسال  ستقوم 
القمح  انتاج  اليات  على  لالطالع 
لغرض  جتهيــزه،  محطات  وزيارة 
رســم صورة عن نوعياته وجودته 
للتجهيز ضمن  مالئمتــه  ومدى 
التموينية"  البطاقــة  مفــردات 
، الفتــا الى ان"العــراق عاد بقوة 

ميارس دوره اإلقليمي والدولي بعد 
االنتصار على تنظيمات داعـــش 

اإلرهابيـة".
من جانبه عبر الســفير الروسي، 
عن سعادته للتقدم الذي تشهده 
العالقــات الثنائية بــني البلدين، 
بتعزيز  حكومتــه  رغبــة  مبديا 
العالقــات الثنائية بــني البلدين 
في جميع اجملاالت وتطوير التعاون 
الشــركات  ورغبة  االقتصــادي، 
الروســية للعمــل فــي العراق 
واملشــاركة فــي عمليــة البناء 
واإلعمار واقامة شراكات حقيقية 

مع القطاع اخلاص العراقي.

واكد السفير الروسي، على"دعم 
بالده للعراق فــي كافة اجملاالت"، 
مبينا ان"العراق اثبت قدرته على 
واالنتصار  اإلرهــاب  مرحلة  جتاوز 

على اجلماعات االرهابية". 
كما بحث وزير التجــارة مع وزير 
الصناعة االردنــي طارق احلموري 
السبل الكفيلة بتذليل العقبات 
امام زيــادة التبــادل التجاري بني 

البلدين.
اللقاء،  التجــارة عقب  وزير  وقال 
االردني  اجلانب  مــع  ان"العالقات 
وطيدة من ســنني طويلة وهناك 
تعاون فــي جميع اجملــاالت وفقا 

لالتفاقية الثنائية ودخلنا معهم 
، مضيفا  في شــراكات مهمة" 
ان"التعــاون مع االردن مســتمر 
لتذليل جميع العقبات امام زيادة 
التبــادل التجاري بــني البلدين"، 
مشــيرا الــى ان"افتتــاح منفذ 
طريبيل، ســاهم في انعاش هذا 

التبادل".
مــن جانبه أكد الوزيــر احلموري، 
انه"اجرى مباحثــات متميزة مع 
وزير التجارة العراقي بشــأن عدة 
مواضيع منها حجم التجارة بني 
البلديــن ومبا يخــدم عمل رجال 

االعمال العراقيني في االردن".

العراق يبحث زيادة التبادل التجاري مع روسيا واألردن 
بعد عودته الى وضعه اإلقليمي والدولي



افتتاح 5 ساحات 
كمرحلة ثانية ضمن 

مبادرة ألق بغداد

مفتش عام اإلعمار يمنع 
هدر مبلغ  11 مليار دينار

غدا.. بدء التشغيل 
التجريبي لمصنع 
البتروكيمياويات

البرملان يتجه لزيادة 
التخصيصات املالية

لبغداد والنجف وكربالء 
ضمن موزانة 2019

النائب االول  وفي السياق اكد 
حسن  النواب  مجلس  لرئيس 
الكعبي، امس ان هناك توجها 
املالية  التخصيصــات  لزيادة 
2019 للعاصمة  ضمن موازنة 
النجــف  ومدينتــي  بغــداد 

وكربالء.
االعالمــي  املكتــب  وقــال 
للكعبــي، فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
اســتقبل  االول  "النائــب  ان 
العاصمة  امينة  امس  مبكتبه 
بغداد ذكرى علوش لبحث اهم 
تامني  وسبل  املدينة  مشاكل 
النهوض  بهــدف  احتياجاتها 
بواقعهــا اخلدمــي واظهارها 

بشكل يليق باسمها".
البيان  واشار الكعبي بحسب 
الــى ان "العاصمــة بغــداد 
العديد  تعانــي مــن  حاليــا 
من املشــاكل التــي يجب ان 
خالل  االعتبــار  بنظــر  تؤخذ 
املرحلــة املقبلــة وبخاصــة 
التخصيصــات  موضــوع 
املاليــة التي تدعــم املعنيني 
مــن  بواجباتهــم  بالقيــام 
ناحيــة توفير امليــاه الصاحلة 
البلدية  واخلدمــات  للشــرب 
وفــك االختناقــات املروريــة، 
التي  احلاصلــة،  والتجــاوزات 

باتت تؤثر على املواطنني وحتى 
اظهار العاصمة باملظهر الذي 

يليق بتاريخها واسمها ".
واضاف، ان "هناك توجها نحو 
زيــادة التخصيصات لكل من 
ومدينتي  بغــداد  العاصمــة 
موازنة  ضمن  وكربالء  النجف 
2019، ألســباب تعــود الى ان 
هذه املدن الثالثة ال تقدم فقط 
خدماتها لســكانها بل تؤمن 
كافة اخلدمــات اجملانية ملا بني 
-40 50  مليون نسمة سنويا، 
مســتقبلة  مدن  باعتبارهــا 
للزائريــن ســواء العراقيني او 

العرب او االجانب ".
ونــوه الكعبي الى "وجود الية 
جرى االتفاق عليها مع السيد 
رئيــس الــوزراء لعقــد جلنة 
مشــتركة مع مجلس النواب 
لغــرض االتفــاق علــى بنود 
املوازنة  قانون  مسودة مشروع 
لعام 2019 واملضي بتشريعها 
اعادتهــا  الــى  اللجــوء  دون 
وتعديلها، ألن املهم هو تشريع 
هذا القانــون املهم الذي ميس 

حياة املواطن العراقي".
ومــن جانبــه، اعتبــر النائب 
عن كتلة احلــزب الدميقراطي 
امس  برواري،  ديار  الكردستاني 
العامة  املوازنــة  ان  الثالثــاء، 
وليســت  "مركزيــة  للبــالد 
احتادية"، داعياً إلى إعادة النظر 
بآليــة حتصيل االيــرادات من 
يتم  التي  القطاعات  مختلف 

على اساسها وضع املوازنة.
وقال بــرواري في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
االحتادية اســمها  "املوازنة  ان 
احتادية وتعتمد اساســا على 
املادتني 110 و112 من الدستور 
العراقي، والذي نالحظه حاليا 
أنها موازنة مركزية وليســت 

موازنة احتادية".
لدينــا  "ليــس  واوضــح 
تخصيصــات وإيــرادات مــن 
احملافظــات وامنــا احملافظــات 
تطلــب تخصيصات وميزانية 
مــن احلكومــة املركزية ومن 
الســنني  خــالل  املفــروض 
املنصرمة أن یكون هذا املفهوم 
استراتیجیة للدولة كي نصل 

إلى موضوع الالمركزية".
االداریة  "الالمركزيــة  واضاف 
واملالیــة هي اســاس الدولة 
فیكون  احلدیثــة،  العراقیــة 
ایرادات  من  التشغيلي  اجلانب 

احملافظة نفسها".
وتابــع "لــذا الرؤيــا االحتادية 
اإلســتراتيجية  للخطــط 
واالســتثمارية مــن املفروض 
أن تنبــع مــن كل اقلیــم او 
محافظــة. فیكــون لديهــا 
التي  وهي  إستراتيجية  خطة 
املفروض  تتبناهــا، كما مــن 
التي  هي  الداخليــة  الواردات 
تنمــي وتطــور احملافظة وفي 
النهايــة ســيكون لديهــم 
عونا  تكــون  احتادية  موازنــة 

لهم كــي يعتمــدون عليها 
في الظــروف القاهــرة وعند 

الكوارث".

خبير نفطي: العراق 
سيعاني نقص الغاز 

والكهرباء مستقبال بفعل 
العقوبات األميركية

وأضاف، أن “العــراق لن يعاني 
احلالي  الشتوي  املوسم  خالل 
ولكنه  الطاقة،  انقطــاع  من 
ســيتأثر بشــكل كبير خالل 
الصيف القادم، النه سيخسر 
كميات كبيرة مــن الكهرباء، 
خاصــة ان هنــاك اكثــر من 
ثالث محطــات كهربائية تزود 
بالغاز االيراني حيث ستتوقف 
محطــات بســماية ومدينة 

الصدر وغيرها”.
واكد اجلواهري، أن “العراق ميلك 
الغــاز، لكنه يحــرق، وينبغي 
االسراع في بناء محطات الغاز 
التــي تعكــف احلكومة على 
تنجز  ان  املؤمــل  اجنازها، ومن 
2021، كما حتتاج الى  في عام 
الى  اليصاله  وخطوط  انابيب 

احملطات”.

جتريد زعيمة ميامنار سو 
تشي من جائزة سفيرة 

الضمير
وآسيان تصدر اشد بيان 
بشأن قضية الروهينغا

ولم يــرد زاو هتــاي املتحدث 

على  ميامنار  حكومة  باســم 
تطالــب  التــي  االتصــاالت 
بالتعقيب على رسالة القمة.

املتحدة سرد  لألمم  تقرير  وكان 
املاضي  آب  أغســطس  فــي 
تفاصيل بشــأن عمليات قتل 
واغتصاب جماعي بنية ارتكاب 
عســكرية  حملة  فــي  إبادة 
عام  في  ميامنــار  بدأها جيش 
2017 وأســفرت عــن طـــرد 
الروهينجا  مئـــات اآلالف من 
املسلميـــن مـــن راخني إلى 

بنجـالدش اجملـاورة. 
قائد  التقرير حملاســبة  ودعــا 
اجليــش وخمســة جنــراالت 

مبوجب القانون الدولي.
العفــو  منظمــة  وقالــت 
إنها  الثالثــاء  الدوليــة امس 
املرموقة  جائزتهــا  ســحبت 
من  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
زعيمة ميامنار أوجن ســان سو 
كــي متهمة إياهــا بتكريس 
من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
خالل التقاعــس عن التحدث 
علنــا عن العنف ضــد أقلية 

الروهينجا املسلمة.
وأزمة الروهينجا هي أحد أكبر 
الكوارث التي من صنع اإلنسان 
في دولة عضو في آسيان منذ 
تأسســت الرابطــة في عام 
القضايا  أكثــر  وأحــد   1967
الشــائكة التــي تواجههــا 
مجموعــة تعمل عــادة على 
أســاس التوافــق وتعزف عن 

التدخل في الشؤون الداخلية 
ألعضائها.

وأيدت مســودة بيــان القمة 
آســيان  من  ســابقة  دعوات 
بشــأن أهمية إعادة النازحني 
اإلنسانية  واإلغاثة  إلى ميامنار 
اجلماعــات  بــني  واملصاحلــة 
إلى  أضافت  لكنهــا  العرقية 
كل ذلــك الدعــوة حملاســبة 
األعمــال  عــن  املســؤولني 

الوحشية املزعومة.
وقــال مصــدر مقــرب مــن 
القمة  قبــل  ما  مناقشــات 
طلب عدم الكشف عن هويته 
إن سنغافورة متيل نحو موقف 
أكثر تشددا ألنها أكثر أعضاء 
آسيان مشاركة على الساحة 
باملسؤولية  وتشــعر  الدولية 
حلماية  للقمــة  كمضيفــة 

مصداقيتها.
ولم يتبــني بعد إن كان جميع 
ســيدعمون  اجملموعة  أعضاء 
أشد بيان تصدره آسيان بشأن 

أزمة والية راخني.

جلنة األمن النيابية تتجه 
صوب مناقشة قانون 

اخلدمة اإللزامية لتفعيلها
ان  الــى  االســدي  ولفــت 
عائقا  تقف  التي  "املشــكلة 
امام تنفيــذ القانون في وزارة 
البنى  تهيئ  لــم  انها  الدفاع 
التحتية ومعسكرات للتدريب 

حتى االن".

تتمات ص1

الملف األمني

 
نينوى ـ خدر خالت:

كشف مصدر أمني عراقي مطلع 
في محافظة نينوى عن تلقي بقايا 
تنظيم داعش اإلرهابي صدمة قوية 
عندما سعى بعض عناصره للبدء 
بعمليات ابتــزاز لتمويل أعمالهم 
اإلجراميــة، فــي حني اســتمرت 
القــوات واألجهزة األمنية مبالحقة 
اســتباقية  بعمليات  العدو  فلول 

واستخبارية.
وقــال املصــدر فــي حديــث الى 
"الصبــاح اجلديد" شــريطة عدم 
ان "بعض  الكشــف عن هويتــه 
االرهابي  داعــش  عناصــر تنظيم 
حاولــوا ابتــزاز عدد مــن االهالي 
والتجار بغرض احلصول على اموال 
في  االجرامية  اعمالهــم  لتمويل 

محافظة نينوى".
لــم  التــي  "املفاجــأة  واضــاف 
يتوقعهــا العدو ان االهالي اتصلوا 
فــورا باالجهزة االمنيــة وزودوهم 
مبعلومــات تفصيلية عن عمليات 
االبتــزاز تلك، ومت اتخــاذ االجراءات 
عن  الكشــف  ميكن  وال  املطلوبة، 

تفاصيلها حاليا".
وبحســب املصــدر فــان "عناصر 
املوبايالت  يســتخدمون  التنظيم 
التواصل  مبنصات  مزورة  وحسابات 
االجتماعي في فيــس بوك وتويتر 
ليبتزوا االهالي ويخيفوهم باعمال 
اجرامية في حال لم يحصلوا على 

مبتغاهم".
وتابــع "ندعو املواطنــني كافة في 
محافظة نينوى الى عدم االنصياع 
لتلــك التهديدات اجلوفــاء، وعدم 
العدو  بقايــا  ملطالــب  الرضــوخ 
وفلوله، النه مير في اسوأ اوضاعه، 
وال ميكنهم ان يعودوا الى تلك االيام 
السود حيث كانت عمليات االبتزاز 
حتدث بشــكل شــبه علنــي، الن 

القوات االمنية وبشــتى صنوفها 
جاهزة للتعامل مع اساليب العدو 
والوسائل  الطرق  االجرامية بشتى 

التي رمبا لن يتوقعها العدو".
ونــوه املتحــدث الــى ان "امتناع 
املواطنني عن دفع االموال واالتاوات 
لبقايــا داعــش يعجــل بالقضاء 
القريب عليه النقاذ نينوى واهاليها 
من هذا التنظيم، الن دفع اي مبلغ 
يعني املساهمة بشكل غير مباشر 
بقتل االخريــن من االبرياء وبالتالي 
سيعرض  للتنظيم  ســيدفع  من 
نفسه للمســاءلة القانونية فيما 

بعد".
وفي الســياق، استمرت العمليات 

العسكرية االســتباقية والنوعية 
االســتخبارية فــي مالحقة فلول 
اجليوب مبحافظة  داعش في بعض 

نينوى.
فبحسب مركز اإلعالم األمني، فان 
مكتب مكافحة اجرام ام الربيعني 
القــى القبــض علــى 6 متهمني 
مطلوبــني للقضــاء 3 منهم من 
عناصــر داعش الصــادرة بحقهم 
إرهابية  وفــق بقضايا  أوامر قبض 
والثالثــة اآلخرين وفــق املادة ٤٤٣ 
بسرقة  قاموا  العقوبات  قانون  من 
مواد تعود الحدى شركات املقاوالت 
حيــث مت القبــض عليهــم فــي 
اجلديدة  وموصل  الهرمات  منطقة 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل.
فيمــا متكنت قوة امنيــة خاصة، 
وبعد عملية استباقية في التعقب 
واملالحقــة، من اعتقــال االرهابي 
املدعو عبد احلافظ علي الزگور من 
البكر امللقب حفضون ومعه  قرية 
اثنني من النساء الداعشيات اللتني 
عملتا مبا يســمى )احلسبة( والذي 
قام مســبقا باعــدام الكثير من 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  منتسبي 

مبناطق جنوب املوصل .
كما مت القاء القبض على االرهابي 
عبد الرحمن خليل مرعي البدراني 
في منطقه حي التســعني والذي 
كان يســكن سابقآ في حي صدام 

قرب معمــل الغاز من قبل مديرية 
انه يعمل  ابي متام، علما  شــرطة 
مبنطقتي  البائد  بالتنظيم  مقاتل 
بيجــي وبعشــيقة كما شــارك 
دور املســيحيني بسهل  بســرقة 

نينوى.
وفي غربي املوصل، مت اطالق عملية 
عسكرية واســعة متتد من جنوب 
قضاء  احلضر )80 كلم جنوب غرب 
املوصل( وصوالً الــى بحيرة  الثرثار 

جنوباً، والى احلدود السورية غرباً.        
كما نفــذت قوة من قيادة عمليات 
66 فرقة  باللــواء  واملتمثلة  نينوى 
20، عمليــة تفتيــش للبحث عن 
اوكار داعــش في سلســلة تلول 

عطشــانة )35 كلم غرب املوصل(، 
التحالف ضربات  حيث نفذ طيران 
جوية ناجحة أسفرت عن تدمير 3 
أوكار لالرهابيــني وقتل 14 عنصرا 

من فلول داعش اإلرهابي.
وفــي اقصى غربي نينــوى، قامت 
قوات احلشد الشعبي من مواقعها 
قرب احلدود العراقية _ الســورية 
باســتهداف مواقع ومقرات تابعة 
لداعش في بلدات املراشدة و موزان 
و السوســة و الباغــوز الفوقاني 
وضربات صاروخية،  ثقيلة  بقذائف 
لزمر  التحــركات  بعض  رصد  بعد 
مــن التنظيم االرهابــي، واوقعت 

بصفوفه خسائر بشرية ومادية.

مصدر: بعض 
عناصر تنظيم داعش 
االرهابي حاولوا ابتزاز 
عدد من االهالي 
والتجار بغرض 
الحصول على اموال 
لتمويل اعمالهم 
االجرامية في 
محافظة نينوى

صدمة جديدة لتنظيم داعش بنينوى

استمرار مالحقة فلول التنظيم بعمليات استباقية

بغداد– ضبط عصابة 
ذكــر مصــدر امنــي فــي مديرية 
الثالثاء  امس  بغداد  إجرام  مكافحة 
اعتقــال عصابة تتاجــر باالعضاء 
البشــرية في جانــب الرصافة من 

بغداد.
وقال املصــدر لقد "متكنا صباح يوم 
امس مــن القبض علــى )عصابة( 
وباجلرم املشهود من قبل جلنة االجتار 
بالبشر في جانب الرصافة لقيامهم 

باملتاجرة باالعضاء البشرية".

ديالى – احباط تسلل 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالى امــس الثالثاء ان 
احبطت  الشــعبي  احلشــد  قوات 
عملية تســلل الرهابيي داعش في 
أطــراف ناحية الســعدية التابعة 

للمحافظة .

وذكر املصدر إن "قوة من اللواء 110 
في احلشــد الشــعبي متكنت من 
افشــال محاولة لتســلل ارهابيي 
داعــش في اطــراف الســعدية" ، 
مضيفا ان "قيادات احلشد الشعبي 
اكــدت انها ســتكون باملرصاد ألية 
لزعزعة  إرهابية  داعشــية  محاولة 

أمن واستقرار املناطق اآلمنة".

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلن مركــز اإلعــالم األمني امس 
الثالثــاء، عــن القــاء القبض على 
عنصــر مــن تنظيم داعــش كان 
ضمن اخلاليــا النائمة للتنظيم في 

محافظة كركوك.
وقال املركز  انه "بناًء على معلومات 
جهاز األمــن الوطني في محافظة 
مع  مشــترك  وبتنســيق  كركوك 
محافظة  فــي  األمنيــة  اجلهــات 
القبــض  القــاء  مت  الســليمانية، 

داعش  عصابات  عناصــر  أحد  على 
اإلرهابية".

وبني ان االرهابــي "مطلوب بقضايا 
إرهابية بحســب مذكــرة قضائية 
صادرة بحقــه، ويعمل ضمن اخلاليا 
النائمــة؛ وجرى تســلم املتهم من 
القوة املنفذة وتسليمه إلى اجلهات 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  اخملتصة 

املطلوبة بحقه".

صالح الدين – ضبط عبوات 
اإلعالم  مركز  باســم  الناطق  أعلن 
األمني العميد يحيى رســول امس 
الثالثاء العثور 12 عبوات ناســفة و 
13 جليكانــا من مادة "c4" بعملية 

تطهير في صالح الدين.
إن "القوات  العميــد رســول  وقال 
االمنيــة في قيــادة عمليات صالح 
الديــن شــرعت بعمليــة تفتيش 
وتطهير خــط انابيــب النفط من 

مصفى بيجــي - الصينية واملمتد 
الى مصفى الــدورة، وعثرت على 5 
عبوات ناســفة عبارة عن "جليكان 
ســعة 20 لتــر" وقــد مت تفجيرها 
موقعيا"، مضيفا ان "قوة مشتركة 
ضمن القيادة اعــاله نفذت عملية 
تفتيــش في املنطقــة الواقعة بني 
قريتي عني حياوي والسلمان وعثرت 
علــى 13 جليكان يحتــوي على 7 
عبوات ناســفة و20 نضيدة تفجير 
وفتيل ، حيــث مت تفجيرها من قبل 

اجلهد الهندسي دون حادث".

االنبار – هجوم مسلح 
اعلــن قائممقــام قضــاء الكرمة 
مبحافظة األنبار احمد مخلف امس 
الثالثاء عن مقتل تســعة اشخاص 
العشائري  باحلشــد  ضابط  بينهم 
األخير  منزل  بهجوم مســلح على 

في القضاء.

وقال مخلف إن "مســلحني يرتدون 
زيا عســكريا هاجموا منزل ضابط 
برتبة نقيب باحلشــد العشائري في 
منطقــة الضابطية غــرب مدينة 
 ، الرمــادي"  53كم شــرق  الكرمة 
عن  اســفر  "الهجوم  أن  مضيفــا 
مقتــل تســعة اشــخاص بينهم 

الضابط ".

النجف – ممارسة امنية 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف االشرف واملنشآت 
امس الثالثاء عن قيام مديرية افواج 
امنية  احملافظة مبمارســة  طــوارئ 

لتفتيش املدينة القدمية.
وبــني املصدر ان املمارســة االمنية 
تضمنت تفتيــش العجالت الوافدة 
ومحاســبة  القدميــة  للمدينــة 
اســتخدام  لضوابــط  اخملالفــني 
وأصحــاب  التعريفيــة  الباجــات 

العجــالت املضللــة، مضيفــة ان 
تفتيش  ايضا  شــملت  املمارســة 

األزقة والشوارع  الضيقة.

املثنى – سطو مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
الثالثاء  املثنــى امــس  محافظــة 
ان مفــارز مكتب مكافحــة اجرام 
نوعية  عمليــة  نفــذت  الرميثــة 
القت خاللهــا القبض على عصابة 
بعمليات  قامت  املســلح  للسطو 
سرقة حتت تهديد السالح لعدد من 

الدور السكنية في قضاء الرميثة. 
وأشــار املصدر الى تلقي معلومات 
للســطو  عصابة  بوجــود  تفيــد 
املســلح على املنازل حتــت تهديد  
السالح وســرقة املنازل، على اثرها 
أمر  املثنى  مدير شــرطة محافظة 
اللواء سامي سعود جفات بتشكيل 
فريق عمل جلمــع املعلومات واألدلة 

ومن خالل األدلة واملصادر اخلاصة مت 
والقبض  املتهمني  أحد  تشــخيص 
عليه ومن خالل التحقيق مت التعرف 
على باقــي أفراد العصابــة وإلقاء 

القبض عليهم جميعا .

نينوى – عملية مشتركة 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة نينوى امــس الثالثاء ان 
قوات اجليش واحلشد الشعبي دمرت 
عددا من مضافــات داعش اإلرهابي 

بعملية مشتركة جنوب احملافظة .
وذكر بيان للحشد إن" قوة من اللواء 
44 في احلشد الشــعبي ومبساندة 
الفرقــة 20 و25 في اجليش العراقي 
شــنت حملة تفتيش واســعة في 
جزيرة احلضر جنوب نينوى بناء على 
ان  مضيفا  استخبارية"،  معلومات 
العملية اسفرت عن تدمير عدد من 
املضافات التابعة لداعش اإلرهابي".

ضبط عصابة تتاجر باألعضاء البشرية في بغداد * إحباط  عملية تسلل إلرهابيي داعش في أطراف السعدية 
العثور على 12 ناسفة و13 جليكانا "c4" بصالح الدين * تدميرمضافات إرهابية بعملية مشتركة جنوبي نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد عن افتتاح خمس ســاحات 
في العاصمة بغداد كمرحلــة ثانية من مبادرة 
ألــق بغداد التــي أطلقها الفنان نصير شــمة 
برعاية األمانــة العامة جمللس الــوزراء وبتمويل 
من رابطة املصــارف العراقيــة والبنك املركزي 

ومبشاركة أمانة بغداد .
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم ان امني بغداد 
الدكتورة ذكرى علوش ان يوم امس الثالثاء شهد 
افتتاح خمس ســاحات هي )ساحة عبد احملسن 
الكاظمي وشــهيد احملراب وعنتــر وحلة بغداد( 
ومن املعلوم ان املبادرة شملت تطوير 20 ساحة 

في العاصمة بغداد .
كما افتتحت امينة بغداد  مساء االثنني خمس 
ساحات هي ) التحريات والنادي التركماني و)83( 

واحلمزة واملتحف (.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مفتــش عــام وزارة االعمار واالســكان 
العامــة احلقوقي ماجد  والبلديات  واالشــغال 
الصاحلي عن متكــن املكتب بالتعاون مع مديرية 
تفتيــش نينوى من منع هدر مبلغ 11 مليار دينار 
منها 9 مليارات و600 مليون دينار عن قيمة عقار 
تابع الى امالك بلدية املوصل وملياري دينار غيار 

ملشروع ماء املسيب – جرف النصر .
واضاف املفتش العام فــي تصريحات صحفية 
جلريدة "الصباح اجلديــد" ان عقار بلدية املوصل 
كان متجــاوزا عليه من قبل جمعية ام الربيعني 
لالســكان في املوصل تبلغ مســاحته 16 دومنا 

ويقع في مركز املدينة .
واوضــح املفتش العام ان اللجنــة التحقيقية 
املشــكلة للتدقيق والتحرير عن املســتحقات 
املالية ملشروع ماء املسيب – جرف النصر متكنت 
من منع هدر ملياري دينار عن قيمة عقد امر غيار 
رقم 5 للمشروع من قبل املديرية العامة للماء ، 
مبينا عدم احقية الشركة املنفذة بتسلم مبلغ 
العقــد كون ان االجراءات تترتب عليها شــروط 

تسليم املشروع كامال .

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعــات  العامــة  الشــركة  كشــفت 
البتروكيمياويــة احدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عــن الوصول الى املراحــل النهائية في 
برنامــج التأهيــل املعد العادة تشــغيل مصنع 
البتروكيمياويــات بعد توقفه لثمانية ســنوات 
بجهود كبيــرة واســتثنائية من قبــل كوادرها 

وباشراف ميداني من ادارتها.
وقال مدير عام الشــركة املهنــدس خالد كاظم 
ناجي ان الشــركة اعدت برنامــج زمني لتأهيل 
معامــل االثيلني واطئ الكثافــة وعالي الكثافة 
والوحدات الســاندة لهــا منها تعامــالت املياه 
واملراجل ووحدة اخلدمات وابراج التبريد ومنظومة 
تبريد املولدات الغازية وكابســات الهواء ووحدات 
توليد الطاقة الكهربائية ، مشيرا الى انه قد جرى 
متديد برنامج التأهيل ملدة شــهرين اخرين بسبب 
ارتفاع نسبة امللوحة في مياه شط العرب وحاجة 
الشــركة الى تأهيل )40( بئرا من االبار االرتوازية 
القدمية لتغذيــة ابراج التبريــد كبديل عن مياه 
شــط العرب ، الفتا الى ان الشــركة وبعد مرور 
اكثر من ثمانية اشهر حققت مراحل ونسب اجناز 
متقدمة في فعاليات الصيانة والتأهيل للمعامل 
والوحدات االنتاجية والســاندة تتــراوح بني )92-

.%)98
وافصح ناجي عن جاهزية الشــركة للتشــغيل 
االولي والبدء بالفعاليات التشغيلية في منتصف 
الشهر احلالي والذي سيصادف يوم اخلميس املقبل 
املوافق اخلامس عشــر من شهر تشــرين الثاني 
اجلاري والتي ســوف تستمر ملدة اربعة اشهر حلني 
الشروع باالنتاج الفعلي للحبيبات البالستيكية 

واطئة الكثافة واالغطية الزراعية.  

جانب من العمليات العسكرية في نينوى
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البصرة - سعدي السند:

أحتفلــت املديرية العامة لتربية 
للجودة  العاملي  باليــوم  البصرة 
املتحدة في عام  األمم  تبنته  الذي 
1990 بتخصيــص يــوم عاملــي 
للجودة مــن أجل زيــادة الوعي 
العاملي بأهيمة اجلودة واسهامها 
فــي اإلرتقــاء بالفعــل التربوي 
وأهدافه وحددت له ثاني خميس 
من شــهر تشرين الثاني من كل 
عام لألحتفاء به واألهتمام بروعة 
التعليــم على طريق  اجلودة في 

البناء والتقدم .

اجلودة خطوة مهمة نحو بناء 
مجتمع قائم على املعرفة 

واالقتصاد
عبداحلســني  الدكتــور  وقــال 
ســلمان عبداحلســن مدير عام 
تربيــة البصــرة لقــد باركنــا 
للمــالكات التربوية في احملافظة 
مبناسبة يوم اجلودة العاملي حيث 
جاء تخصيص يوم عاملي للجودة 
زيادة  اجــل  التعليم مــن  فــي 
الوعي بأهمية اجلودة الشــاملة 
التحول نحو  ودورها احملوري فــي 
بناء مجتمــع قائم على املعرفة 
ثقافة  متثل  وكونهــا  واالقتصاد 
االول  احملــرك  بصفتها  مهمــة 
وناشــدنا   ، واالبداع  التميز  نحو 
اجلميع عبر هذه التهنئة بأهمية 
استلهام معايير اجلودة الشاملة 
بالواقع  للنهــوض  ومعطياتها 
مبســتوى  جيل  وخلق  التربــوي 

الطموح خدمة لعراقنا احلبيب.

اجلودة أسلوب عملٍ صحيحٍ 
ومتقن باالعتماد على املعايير 

ة التربويّة املُهمّ
تعرف  وأضاف كما هو معــروف 
التعليم  اجلودة الشــاملة فــي 
اإلجــراءات  من  ملــةٌ  جُ بأنّهــا 
اتخاذها  التــي يتــمّ  واملعاييــر 

لغايــات أخذ املنتــج التعليميّ 
ر والتحسني،  م والتطوّ نحو التقدّ
اخلصائص  ــم  ضّ كــن  ميُ كمــا 
احلصول  املُتوقــع  واملواصفــات 
عليهــا مــن املنتــج التعليميّ 
القيــام مبجموعةٍ من  من خالل 
باستعمال  والعمليات  األنشطة 
أدواتٍ وأســاليبَ تُكمل بعضها 
البعض للحصــول على النتائج 
كن تعريــف اجلودة  ة و ميُ املرجــوّ
بأنّها  أيضاً  للتعليم  الشــاملة 
اتبــاع أســلوب عمــلٍ صحيحٍ 
ملةٍ من  ومتقن باالعتماد على جُ
ة بالنسبة  املعايير التربويّة املُهمّ
لغايات  التعليميّة  للمؤسســة 
التعليميّ  املُنتج  مستويات  رفع 

بأقل  وذلــك  وتطويره  وجودتــه 
جهــدٍ ومالٍ ممكــن، وحتقيق كل 
ما تؤول إليــه العملية التربويّة 
والتعليميّة من أهداف، كما أنّها 
سوق  حاجات  ســدّ  إلى  تسعى 
مؤهلة  مــالكات  بتقدمي  العمل 

اً أيضاً. اً وعمليّ علميّ

اجلودة في التعليم هي نهضة 
في التنمية املستدامة

وأوضح مدير عــام تربية البصرة 
أيضا ان اجلــودة في التعليم هي 
نهضة في التنمية املســتدامة 
لينعكس ذلك فــي متكني املوارد 
محيطها  في  لتنخرط  البشرية 
أعلى  إلــى  للوصــول  العاملــي 

فإصالح  التعليــم،  مســتويات 
التعليــم يحتــاج إلــى عملية 
شــمولية في جميــع مجاالته 
للتركيــز علــى نوعيــة وجودة 
التعليــم؛ لذلــك اجتهت بعض 
الــدول إلدخال نظــام اجلودة في 
التعليــم في الســعي إلصالح 
منظومتهــا التربويــة ، فجودة 
تعتمد  إدارية  منظومة  التعليم 
اخلاصة  البيانــات  توظيف  على 
اســتثمار  بهــدف  بالعاملــني 
لتحســني  الفكرية  طاقاتهــم 
أداء املؤسسة التابعني لها، وفي 
مجال التربيــة، هي املعايير التي 
التعليمية  املؤسســة  تتخذها 
لرفــع األداء التعليمي بشــكل 

مواصفــات  ضمــن  مســتمر 
وخصائص تســهم في عمليات 

البناء التعليمي والتربوي.

أهمية إيجاد البيئة املناسبة 
املشجعة على تطبيق اجلودة 

الشاملة
وبنيّ املدير العام ان تطبيق اجلودة 
الشــاملة في التعليم يستلزم 
تطبيق معايير اجلودة الشــاملة 
لغرض االرتقاء بجــودة التعليم 
املالئم  املســتوى  حتديــد  عبــر 
للمعاييــر في جميــع األنظمة 
التربويــة ومكوناتها التعليمية، 
وبتحديد رؤية واضحة للمدخالت 
األهداف  حتقيق  بهدف  واخملرجات 

املرجوة  مــع  إمكانيــة حتقيق 
األهــداف فــي جميــع مجاالت 
التربيــة والتعليــم عبــر إيجاد 
البيئة املناســبة املشجعة على 
تطبيق اجلودة الشاملة واحملافظة 
الذي  التعليمي  املســتوى  على 
مبتابعة  الطلبــة  إليــه  وصــل 
و  تقييمهم بشــكل مســتمر 
تســعى  التعليم  جودة  لضمان 
للحفاظ  التعليمية  املؤسسات 
علــى جودة التعليــم فيها، من 
خالل اســتغالل أمثــل للموارد 
ويتم  إليها،  املنتمية  البشــرية 
ذلك بتنظيم بيئة قابلة للتطور 
املهــارات  وتطويــر  باســتمرار 

واملعارف والقدرات للطلبة. 

احتفلنا بيوم الجودة العالمي لنؤكد أهمية
 التواصل المدروس للنهوض بالواقع التربوي

مدير عام تربية البصرة لـ»الصباح الجديد»:

جاء تخصيص يوم 
عالمي للجودة في 

التعليم من أجل زيادة 
الوعي بأهمية الجودة 

الشاملة ودورها 
المحوري في التحول 

نحو بناء مجتمع 
قائم على المعرفة 

واالقتصاد

مدير عام تربية البصرة خالل زياراته التفقدية للمؤسسات التربوية

88 % نسب اإلنجاز في 
مشروع ماء كركوك 

بمرحلته الثانية

العراق يوضح لمنظمة 
( الفاو ) الدولية 

أسباب نفوق األسماك 

العراق يبحث مع األردن 
تعزيز آفاق التعاون 
الصحي بين البلدين

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة األعمار واإلسكان والبلديات واإلشغال 
ألعامة عن حتقيق مراحل متقدمة في مشروع ماء 
كركوك / املرحلة الثانية بنســبة اجناز بلغت 88% 

وبطاقة انتاجية تبلغ (12) الف م3/ساعة.
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان شــركة الفاو 
الهندســية العامة وباشــراف املديريــة العامة 
للمــاء / مديرية مــاء كركوك التابعتــني للوزراة 
تواصالن اعمالهما في تنفيذ اعمال مشــروع ماء 
كركوك / املرحلة الثانية والذي يعد من املشــاريع 
االستراتيجية واحليوية املهمة في احملافظة كونه 
سيوفر املاء الصالح للشرب ويقضي على شحة 

املياه في احملافظة.
ولفت املركز االعالمي الى ان املشــروع يتكون من 
(4500)م3 وخزان  (12) حوضا للترســيب ســعة 
حفظ املاء الصافي وبناية الدفع الواطئ والعالي 
وبناية الكيميائيات والطاقــة الكهربائية وبناية 
الفالتر والغسيل العكســي و(3) أحواض للمزج 

السريع.

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيســي خبير منظمة الفاو لألمم املتحدة 
حيدر فيرســوي والوفد املرافق لــه ، على النتائج 
اخملتبريــة واملشــكالت التي رافقــت حالة نفوق 
األســماك وحتليلها ، بحضور مستشــار الوزارة 
لنشــاط الثروة احليوانية الدكتور حســني علي 
ســعود ومدير عام دائرة البيطــرة الدكتور صالح 
فاضل عبــاس ومدير عام  دائرة الثــروة احليوانية 

الدكتور مصدق دلفي علي وعدد من اخملتصني
واستعرض القيسي خالل اللقاء نتائج تشخيص 
اإلصابــة في اخملتبرات املركزيــة البيطرية ، مبيناً 
أسباب حالة نفوق األســماك واإلجراءات املتخذة 
 ً مــن قبل وزارة الزراعة والوزارات األخرى ، مشــيدا
بالدعم املتواصــل ملنظمة الفاو للقطاع الزراعي 
والذي شــمل نشــاطات عديدة ومنها في مجال 

الثروة احليوانية وتربية األسماك .
 وأوضــح الوكيل الفنــي أن دعوة الــوزارة خلبراء 
املنظمــة هو الطالعهــم ميدانياً علــى  مواقع 
اإلصابة ولقــاء املربني واخملتصني وزيــارة اخملتبرات 
والتشخيص  التحليل  نتائج  للوقوف على  احمللية 
والفطــري  والبكتيــري  والتشــريحي  اخملتبــري 
واألعــالف  للميــاه  البايولوجيــة  والتحليــالت 
التي  إلــى طبيعة احلالة واملشــكالت  باإلضافة 
رافقتهــا واإلجراءات املتخذة للخــروج بتوصيات 
تفيد املوضوع والتعاون العلمي والتقني بني وزارة 

الزراعة واملنظمة .
وجتــدر االشــارة الــى ان اخلبير الدولي ســيقوم 
بزيارة الى موقع االصابة في املســيب / محافظة 
بابــل وبعدها يــزور اخملتبرات املركزيــة البيطرية 

الستكمال االستنتاجات والتوصيات.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزيــر الصحة والبيئة الدكتــور عالء الدين 
العلوان مع وزير الصناعــة األردني الدكتور طارق 
احلموري وســفير اململكة االردنية لدى جمهورية 
العراق الدكتــور منتصر الزعبــي  تطوير وتعزيز 
أوجــه التعــاون الصحي بني البلديــن في مجال 

الصناعة الدوائية واالخالء واالستقدام الطبي. 
كما مت االتفاق علــى املزيد من لقاءات التشــاور 
والتواصل مبا يسهم في االرتقاء بالقطاع الصحي.

كما بحــث الوزير مــع ســفير جمهورية مصر 
العربيــة لدى العراق عالء موســى تطوير وتعزيز 
اوجه التعاون الصحي بني البلدين ووضع اخلطوط 
والتطوير  التدريب  للتعاون في مجــال  العريضة 

واالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية.
كما تطرق اللقــاء الى الدور الــذي يؤديه اجلانب 
املصــري لدعــم وزارة الصحة في مجــال تأهيل 
واعمار املؤسسات الصحية في املناطق احملررة من 

سيطرة عصابات داعش االرهابية. 

بغداد - الصباح الجديد:

االجتماعية  احلمايــة  دائرة  نظمت 
العمل ورشــة عن  وزارة  للمرأة في 
التمكني واالندماج اجملتمعي للنساء 
اإلعانة  راتــب  مــن  املســتفيدات 
برامج  ضمــن  وذلك  االجتماعيــة 
التأهيل واإلعداد النفســي بحضور 

اكثر من ٣٠ امرأة. 
وقدمت مدير عــام الدائرة الدكتورة 
عطور حســني املوســوي محاضرة 
عن التمكــني االجتماعي واالندماج 
للنساء فاقدات املعيل وكيفية جتاوز 
االزمات والتعامل والتفاعل اإليجابي 

مع معطيات احلياة . 

من جهــة أخرى قدم معــاون مدير 
عام الدائرة احمد محمد احلســني 
شــرحا عن (اجتاهــات التعامل مع 
االبنــاء لالم فاقــدة املعيل) تضمن 
طرق التعامل الصحيحة مع االبناء 
اثناء  النمو وكذلك في  اثناء مراحل 
عصفت  التي  االستثنائية  الظروف 
باألسرة في وقت ما ووضع االم امام 
االبناء  اســتعداد  اكمال  مسؤولية 
للتعامل مع االخرين وفي املدرســة 

واجملتمع. 
على صعيد متصــل منحت هيئة 
واالحتياجات  االعاقــة  ذوي  رعايــة 
والشــؤون  العمل  وزارة  في  اخلاصة 
ً الى املعوقني  االجتماعية 198 تأييدا
الراغبني باحلصــول على مقعد في 

الدراسات العليا . 
وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة الدكتورة عبير 
اجللبي ان الهيئة حترص على تنفيذ 
قانونها  اندرجــت ضمن  التي  املواد 
رقم 38 لســنة 2013 التي تسهم 
اجملتمع  فــي  املعوقني  اندمــاج  في 
التي  االجتماعية  التنمية  في  وتؤثر 
تبنتها الهيئة ضمن استراتيجيتها 
جتاه الشــرائح التــي ترعاها الفتة 
الى منح 198 تاييــدا لذوي االعاقة 
الراغبــني  اخلاصــة  واالحتياجــات 
باكمال الدراســات العليا واحلصول 

على مقعد دراسي . 
وبينت اجللبــي ان املــادة 15 / ثالثا 
الزمت وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي بتوفير فرص التعليم لذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة حسب 
واعــداد  وامكانياتهــم  قدراتهــم 
فنية  متخصصة  تعليمية  مالكات 
مؤهلة للعمل مع شــتى فئات ذوي 
االعاقة فضال عن تخصيص مقعد 
واحد فــي كل اختصاص  دراســي 
للقبول في الدراســات العليا لذوي 

االعاقة واالحتياجات اخلاصة . 
يشــار الى ان الوزير الدكتور باســم 
عبد الزمان وجه املالكات العاملة في 
هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة مبتابعة تنفيذ املواد التي نص 
عليها قانون الهيئة رقم 38 لســنة 
2013 ومدى التــزام الوزارات واجلهات 

ذات العالقة بتطبيقها . 

تقرير

ورشة عن التمكين واالندماج المجتمعي للنساء فاقدات المعيل
198 تأييدًا للمعوقين الراغبين بمقعد في الدراسات العليا

بغداد - الصباح الجديد:
أزالــت امانة بغداد اكثــر من (8) 
والشــوارع  األرصفة  جتاوزات على 
الكــرخ  بجانبــي  والســاحات 

والرصافة من العاصمة .
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم 
ان "مديرية احلراســات واالمن في 
امانة بغداد بالتنســيق مع قيادة 
عمليــات بغــداد وبالتعــاون مع 
الدوائر البلدية ازالت (8) االف و855 
بغداد خالل  العاصمــة  جتاوزا في 
شهر تشرين االول املاضي تضمنت 
ومسقفات  االكشاك  من   (5109)
احملــال التجاريــة و(2696) جتــاوزا 
على االرصفة و(64) لوحة اعالنية 

و(417) موقعا لبيع االغنام".
واضافــت ان " احلمــالت تضمنت 
ايضا إزالــة (219) دارا في مراحل 
بنائها االولية و (391) موقعا لبيع 

االغنــام و(65) موقعــا لبيع املواد 
(68) موقعا لغسل  و  اإلنشــائية 
الســيارات و (61) من االســيجة 
املرائــب  املتجــاوزة وعــدد مــن 
واملشاتل ومعارض لبيع السيارات 
و(31) حاجزا كونكريتيا وحجز (31) 
بالتعهدات  يلتزمــوا  لم  متجاوزا 
التــي اخــذت عليهم فــي وقت 

سابق".
يذكر أن أمانة بغداد تواصل حمالت 
ازالة التجــاوزات على وفق جداول 
وخطط أعدت لهذا الغرضً ضمن 
للمحافظة  البلديــة  القواطــع 
والساحات  الشوارع  على جمالية 
واملتنزهــات  واحلدائــق  العامــة 
لضمان انســيابية تقدمي اخلدمات 
البلدية وتنفيذ املشاريع اخلدمية .

على صعيــد متصل تواصل امانة 
بغداد اعمال اكساء اكثر من (56) 

الف م2مبنطقة الســيدية ضمن 
قاطع بلدية الرشيد .

وذكرت مديريــة العالقات واالعالم 
احــدى  املشــاريع  دائــرة   " ان 
تشــكيالت امانة بغداد وبالتعاون 
مــع  دائرة بلدية الرشــيد تواصل 
اعمــال  اكســاء محلتــي (825 
و823) وبنســب اجنــاز وصلت الى 
%82 ، وبينت ان "االعمال باحمللتني 
تضمنــت حفر البوكــس الترابي 
واعمــال فــرش احلصــى اخلابط 
بطبقتــني واعمــال مــد القالب 
اجلانبي  واكســاءه بثالث طبقات 
( اســتباليزر وطبقــة تعديليــة 
ووســطية ) وعمــل مشــبكات 
واكساء  مبســاحة (56) الف متر 
مربع واعمال مــد القالب اجلانبي 
ميــاه  لتصريــف  ومشــبكات  

االمطار ".

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة ملعدات 
التابعــة  والقــدرة  االتصــاالت 
لــوزارة الصناعة واملعــادن وخالل 
بغداد  معــرض  في  مشــاركتها 
الدولــي بدورته احلالية عن تصنيع 
جهاز لقيــاس احملتوى احلجمي في 

التربة.  
وقال مصدر مخول في الشــركة 
ان مالكات مصنــع الكندي التابع 
للشــركة متكنــت مــن تصنيع 
جهــاز لقيــاس احملتــوى احلجمي 
للمــاء في التربة مبينــا ان اجلهاز 
ومزود  بالبطارية  يعمــل  محمول 
بشاشــة رقميــة لعــرض قيمة 
التربة  للماءفي  احلجمــي  احملتوى 
ويخــدم جميــع املتخصصني في 

مجــال ابحــاث التربــة والزراعة 
واملوارد املائيــة وان عملية القراءة 
بصورة مباشــرة الحتتــاج الى اي 
اعدادات مســبقة ، مشيرا الى ان 
اجلهاز يناســب جميع انواع االتربة 
تناســب  متحسســات  وباطوال 
املزروعات واالســتعماالت  معظم 
االســتبدال  وســهلة  اخملتبريــة 

وحسب متطلبات القياس.
ولفت املصدر الى ان هناك امكانية 
لتطوير اجلهاز بحيث يالئم مشاريع 
الى  إضافة  االوتوماتيكي  السقي 
امكانية نقل القراءة االنية سلكيا 
والســلكيا الى وحدات السيطرة 
اجلهاز  واملراقبة وحسب متطلبات 
املســتفيدة فضال عن  واجلهــات 
فترة  بني  اجلهــاز  معايرة  امكانية 

وفترة واخرى مع ضمان حقيقي . 
الشــركة  اعلنت  جانبهــا  مــن 
النحاســية  للصناعات  العامــة 
وامليكانيكيــة إحدى تشــكيالت 
وزارة الصناعة واملعادن عن تسويق 
كميــات جديــدة مــن ملحقات 
املنتجة  الطبــخ  غاز  اســطوانة 
لديها الى الشركة العامة لتعبئة 

الغاز التابعة لوزارة النفط . 
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
مثنى عطــااهللا وهيب ان الكمية 
املســوقة بلغت (٥) االف ســيت 
مــن الواقية والقاعــدة واملنتجة 
لصالح الشركة املذكورة ، مؤكدا 
ان العمــل جار علــى توقيع عقود 
جديدة مع الشركة ذاتها وشركات 

أخرى.

أمانة بغداد تواصل إزالة التجاوزات
مالكات « الكندي« تصنع جهاز قياس  عن األرصفة والشوارع والساحات 

المحتوى الحجمي للماء في التربة

سوقت كميات جديدة من ملحقات اسطوانة غاز الطبخ للنفط

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار 
العامة  فــروع ومواقع الشــركة 
لتجارة احلبوب في املوصل والنجف 
احلنطة  كميات  بتســلم  وبغداد 
االسترالية الواردة لتامينها ضمن 
احلصــص املقــررة فــي البطاقة 

التموينية من مادة الطحني فضال 
عن مناقلــة احلنطة املقررة النتاج 

مادة الطحني .
وقــال مدير عام الشــركة نعيم 
بني  خان  ان ســايلو  املكصوصي 
سعد وســايلو الدورة تسلم اكثر 
من الفني و500 طن حيث مت جتهيز 

193 طنا  بكمية  املقداد  مطحنة 
مــن خلطــات احلنطة وحســب 
النسب املقررة من قسم السيطرة 
النوعية بالشركة فضال عن جتهيز 
وكالء الغذائية باكثر من 9 اطنان 
من مادة الــرز االرغواني و(14) طنا 
من الرز االرجنتيني لدعم البطاقة 

التموينية .
واضاف املديــر العام ان فرع نينوى 
تســلم اكثــر مــن 778 طنا من 
احلنطة االســترالية وجهز سايلو 
اطنــان   (10) بكميــة  مخمــور 
ملطحنتــني جتريبي لــكل منهما 
 (226,26) اضافة الى جتهيز كمية 

احلنطة لســت  طنا من خلطات 
حصص  عــن  اهليــة  مطاحــن 
احلمايــة  بشــبكة  املشــمولني 
االجتماعيــة ، الفتا الــى ان فرع 
النجــف مجمع اخلورنق تســلم 
كميــة (6) اطنــان مــن احلنطة 

املستوردة .

وبني املدير العام ان ســايلو الطوز 
مســتمر مبناقلة احلنطــة احمللية 
الرصافة  محــاور  الى  وبانواعهــا 
الدورة التاجي حيث بلغت الكميات 
(4118,780) الرصافــة  اجملهزة حملور 
طنا ومحور الدورة (3738,800) طن 

والتاجي (745,620) طنا . 

سايلوات الحبوب تتسلم كميات الحنطة األسترالية وتناقل المحلية منها
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــرح مندوب روســيا الدائم لــدى االحتاد 
األوروبــي فالدمييــر تشــيجوف بــأن بالده 
مستعدة للنظر في معاهدة نزع الصواريخ 
متوسطة وقصيرة املدى في أوروبا، املبرمة 

بني موسكو وواشنطن.
وأضاف تشــيجوف في حديــث لصحيفة 
»فايننشــل تاميز« البريطانية امس الثالثاء، 
أن موســكو مستعدة للحديث عن تعديل 

املعاهدة أو استبدالها مبعاهدة جديدة.
اقتراح واشنطن شمول  وفي تعليقه على 
املعاهدة املعدلة الصني بســبب مخاوفها 
تســاءل  الصاروخي،  بكــني  برنامــج  من 
تشــيجوف: »ملاذا تتخوف الواليات املتحدة 
من ذلك أكثر منا؟«، مشــيرا إلى أن روسيا 
لها حدود برية طويلــة مع الصني، بخالف 

الواليات املتحدة.
وفي وقت ســابق أعلن الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب عزمه على االنســحاب من 
وقصيرة  متوســطة  الصواريخ  معاهــدة 
املدى، وذلك على خلفية االتهامات املتبادلة 

بني موسكو وواشنطن بانتهاك بنودها.
أن بالده ســتواصل تعزيز  ترامــب  وأضاف 
ترســانتها النووية إلى »أن يعــود اآلخرون 
إلى رشدهم«، مشيرا إلى أن هذه الرسالة 
موجهة إلى الصني وروسيا في املقام األول.

وأعربت معظم الدول عــن قلقها إزاء قرار 
واشــنطن اخلروج من املعاهدة، التي تعتبر 
من أهم ركائز االستقرار االستراتيجي في 

العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفت القيــادة العامة للقوات املســلحة 
الليبية امس الثالثاء، مشــاركة املشــير 
خليفة حفتر في أعمــال مؤمتر »باليرمو« 

الدولي حول ليبيا املعقود في إيطاليا.
إن املشــير حفتر  القيادة املذكورة،  وقالت 
»وصل امس االول االثنــني إلى إيطاليا من 
أجل عقد سلســلة لقاءات بــدأت امس 
الثالثــاء مع رؤســاء دول اجلــوار والطوق، 
ملناقشــة آخر املســتجدات على الساحة 

احمللية والدولية«.
االول  بريس«امس  »فرانــس  وكالة  وذكرت 
االثنني ، أن حفتر رفض حضور حفل عشاء 
أقامــه رئيس الــوزراء اإليطالــي جوزيبي 
كونتي جمــع األطراف الليبيــة والدولية 

املشاركة في املؤمتر.
ووفقا للوكالة، فإن حفتر متردد في اجللوس 
إلى طاولــة واحدة مع بعض املشــاركني 
الذيــن يعتبرهم »إســالميني متطرفني« 

مدعوين للمؤمتر.
وانطلقت االثنني فعاليات املؤمتر، من خالل 
اجتماعات مصغرة لعدة أطراف ومبشاركة 
املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، في 
إطــار محاوالت إحياء جهــود األمم املتحدة 

إلجراء االنتخابات في ليبيا.
ويشــارك في املؤمتر ممثلون عن روسيا ودول 
غربية بينها فرنسا والواليات املتحدة، كما 
يحضره ممثلــون عن دول عربية ويســتمر 

ليومني.
واعتبر رئيس الوزراء اإليطالي، أن املؤمتر، ميثل 
خطوة أساسية نحو حتقيق االستقرار في 

ليبيا وأمن حوض البحر املتوسط برمته

موسكو مستعدة إلعادة 
النظر في معاهدة 

الصواريخ مع واشنطن

»باليرمو« يستأنف 
أعماله وحفتر حاضر غائب

متابعة ـ الصباح الجديد:

تواصل امس الثالثــاء تبادل إطالق 
مــن  الفلســطينية  الصواريــخ 
غزة، والضربات االســرائيلية على 
القطــاع ، االمر الــذي يحتمل ان 
يطيــل أمد هــذه املواجهات التي 
وتعيد   2014 منــذ  األخطــر  تعد 

شبح حرب جديدة.
وتفيــد حصيلة جديــدة أن أربعة 
فلســطينيني قتلوا في املواجهات 
التي أســفرت عن ســقوط قتيل 
واحد وعشرات اجلرحى في األراضي 
االســرائيلية. وقالــت الشــرطة 
االســرائيلية إن الرجــل الذي قتل 
في اسرائيل فلسطيني، موضحة 
أنها تدقق في أســباب وجوده في 

عسقالن.
ومنذ بعــد ظهر اإلثنــني أحصى 
 400 اجليــش االســرائيلي حوالي 
فلســطينيون،  اطلقها  صــاروخ 
على  انتقاميــة  ضربــات  وشــن 
حوالي 150 موقعا حلركتي حماس 

وحليفتها اجلهاد االسالمي.
وتبّنــت كتائب القســام مســاء 
بيان  الصواريخ في  االثنني اطــالق 
أعلنــت فيه »بدء قصــف مواقع 
ومغتصبات )مســتوطنات( العدو 
بعشرات الصواريخ، ردا على جرمية 
االمس«، في إشــارة إلــى عملية 
في  االســرائيلية  اخلاصة  للقوات 

القطاع امس االول اإلثنني.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من 
التوتر الذي يثير مخاوف من نشوب 
حرب رابعة خالل عشرة أعوام، بني 
اســرائيل وحماس التي تســيطر 
والواقع بني  احملاصــر  القطاع  على 
الدولــة العبريــة ومصــر والبحر 

املتوسط.
وال ميكــن التكهــن إن كان هــذا 
التصعيد الذي استمر لفترة أطول 
أم  من حوادث ســابقة، سيتراجع 
أنه سيستمر ويحبط بذلك اجلهود 
التــي تبذل منذ أســابيع لتجنب 

مواجهة جديدة.
وكتائب  االسرائيلي  اجليش  وتبادل 
عز الدين القسام التحذيرات. ودوت 
صفارات اإلنذار طول مساء اإلثنني 
وفي جــزء من الليل فــي البلدات 

الواقعة حول قطاع  االســرائيلية 
غزة، ما دفع ســكانها إلى التوجه 
إلى املالجئ. وأغلقت املدارس امس 
البلدات ودعي  الثالثاء في عدد من 
عن  االبتعاد  عــدم  إلى  الســكان 

املالجىء.
وقال ناطق باسم اجليش اللفتنانت 
إن  كولونيل جوناتــان كونريكوس 
تعزيزات  حشد  االسرائيلي  اجليش 
إضافيا  عددا  ونشر  ووسائل كبيرة 
للصواريخ.  املضادة  البطاريات  من 
وشاهد صحافي من وكالة فرانس 
باجتــاه قطاع  تنقل  دبابــات  برس 
غزة في مشــهد معتاد في فترات 

االستنفار.
وصــرح كونريكــوس للصحافيني 
جهودنا  لزيادة  مســتعدون  »نحن 

ضد املنظمات اإلرهابية«.
وذكرت وســائل اإلعــالم أن رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 

سيعقد اجتماعا حلكومته األمنية 
أكثر  تقوم مبناقشة  التي  املصغرة 

القضايا حساسية.
املتحدة  لــأمم  اخلاص  املوفد  وأكد 
يواصل  أنــه  مالدينوف  نيكــوالي 
إلبعاد  اجملــاورة  مــع مصر  العمل 
غزة عن »حافــة الهاوية«. وقال إن 
»تصعيد الســاعات ال24 األخيرة 

بالغ اخلطورة وغير محسوب«.
وذكرت فرق اإلســعاف أن عشرات 
بجــروح  أصيبــوا  االســرائيليني 
طفيفية خصوصا بسبب شظايا.

وأكد اجليش االسرائيلي أن معظم 
الصواريخ سقطت في مناطق غير 
مأهولة، لكن بعضها أصاب مبان 

مباشرة يقع أحدها في عسقالن.
وقالت وسائل اإلعالم إنه مت انتشال 
سيدة في حالة حرجة. وبعد ذلك 
أعلنت فــرق اإلنقاذ أنها عثرت في 
األنقــاض على جثة رجل لم تعرف 

أنه فلســطيني  هويته لكن تبني 
ويبدو في األربعينات من العمر.

واندلعــت دوامــة العنــف امس 
االول اإلثنني بعدمــا أصيب جندي 
اثر  بجــروح خطيــرة  اســرائيلي 
صــاروخ مضاد للــدروع أطلق من 
قطاع غزة على حافلة إســرائيلية 
قرب كيبوتــز كفر عزة غير البعيد 
عن شــمال القطــاع. وذكرت فرق 
اإلنقــاذ أن اجلندي البالغ من العمر 

19 عاما في وضع حرج.
وبعد إطــالق هذا الصــاروخ الذي 
تبنته كتائب القســام، بدأ اجليش 
االســرائيلي الــذي لــم يؤكد أن 
احلافلة كانت تقــل جنودا، قصف 
الفلســطينيون  أطلق  بينما  غزة 

الصواريخ.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
الفلسطينية في غزة مقتل أربعة 
فلسطينيني وإصابة تسعة بجروح 

في الضربات اإلسرائيلية.
ودّمرت غارة إســرائيلية امس االول 
االثنــني مبنــى »قنــاة االقصى« 
التلفزيونية التابعة حلركة املقاومة 
االســالمية )حماس( وفندقا يضم 
األمن في وســط  مكاتب ألجهزة 

مدينة غزة.
وبّرر اجليش االسرائيلي تدمير مبنى 
القناة بالهجمات الصاروخية التي 
استهدفت إسرائيل. وقال في بيان 
إن قناة األقصى »هي ملك حماس 

وأداتها«.
وأضــاف أن القناة »تســاهم في 
حلماس  العســكرية  التحــركات 
وخصوصاً عبر بث رسائل عمالنية 
للناشــطني وعبــر الدعــوة علًنا 
ارهابية ضد إســرائيل  إلى أعمال 
هذه  تنفيــذ  كيفيــة  وتوضيــح 

األعمال اإلرهابية«.
ويشــهد قطــاع غــزة ومحيطه 

منذ نهاية آذار توترا بني اســرائيل 
أدى في مرات  وحماس وحلفائهــا 
عدة إلى أعمال عنف واسعة لكن 

تراجعت حدتها خالل ساعات.
األحد  جديــدة  مواجهات  وجــرت 
املاضي بعد توغل في إطار عملية 
االســرائيلية  اخلاصــة  للقــوات 
فــي القطاع باءت بالفشــل على 
مــا يبدو، وقتــل خاللهــا ضابط 
فلسطينيني  وســبعة  إسرائيلي 
أحدهم قيــادي محلي في كتائب 

القسام.
وقالت اســرائيل إن هدف العملية 
فــي غــّزة كان »جمــع معلومات 
عمليــة  وليــس  اســتخباراتية 
اغتيال أو خطــف«. وقال املتحدث 
العســكري رونــني مانليــس في 
بيــان اإلثنــني إّن »املهمــة لم جتر 
كما كان مخططــاً لها وأدت إلى 

االشتباكات«.

قتيالن إسرائيليان مقابل 231 فلسطينيا

المواجهات األخطر منذ 2014 تندلع بين فلسطين 
وإسرائيل وتعيد شبح حرب جديدة في غزة

وتفيد حصيلة 
جديدة أن أربعة 

فلسطينيين قتلوا 
في المواجهات 
التي أسفرت عن 

سقوط قتيل واحد 
وعشرات الجرحى 

في األراضي 
االسرائيلية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قللت ســيول من أهميــة معلومات 
كشفتها دراســة جديدة في الواليات 
املتحــدة امــس االول االثنني بشــأن 
تشــغيل كوريا الشــمالية 13 قاعدة 
غير معلنة على األقل إلخفاء صواريخ 
متحركة وقادرة على حمل رؤوس نووية، 
مؤكدة أن هذه املنشــآت معروفة منذ 
ســنوات ولم تعرض بيونــغ يانغ يوما 

التخلي عنها.
وكان الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
التي جمعته في حزيران  بالقمة  أشاد 
بزعيــم كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون معتبرا أنها مهــدت الطريق لنزع 
أســلحة بيونغ يانغ النووية وتخفيف 
باندالع  تتســبب  كادت  التي  التوترات 

حرب بني البلدين قبل أقل من عام.
ومنذ قمة ســنغافورة، لــم جتر كوريا 
أو  نوويــة  اختبــارات  أي  الشــمالية 
الختبار  موقعــا  وفككت  صاروخيــة 
كذلك  تعهــدت  بينمــا  الصواريــخ 
الرئيســي في  النووي  اجملمع  بتفكيك 
البــالد إذا قدمــت الواليــات املتحدة 

تنازالت في املقابل.
لكــن باحثني مــن مركز الدراســات 
االســتراتيجية والدولية في واشنطن 
قالوا إنهم رصدوا 13 قاعدة نشــطة 

للصواريــخ لم تعلن عنهــا احلكومة 
الكوريــة الشــمالية، مشــيرين إلى 

احتمال وجود عشرين قاعدة.
أول  تاميز«  »نيويــورك  صحيفة  وكانت 
الدراســة حتــت عنوان  جهة تنشــر 
»عملية خداع كبيرة« قامت بها بيونغ 

يانغ.
وقال فكتور تشــا الذي يتولى األبحاث 
اخلاصــة بكوريا الشــمالية في املركز 
للصحيفة »لم يتم جتميد العمل في 

هذه القواعد ، إنه مستمر«.
وأضاف تشــا الذي كان من املرشحني 
لتعيينه ســفير الواليات املتحدة لدى 
سيول أن »ما يقلق اجلميع هو احتمال 
قبول ترامب اتفاقا ســيئا ، هم فقط 
يعطوننا موقع جتارب واحدا ويفككون 
أشــياء أخــرى قليلــة، وفــي املقابل 

يحصلون على اتفاق سالم«.
لكن احلكومة الكورية اجلنوبية واحملللني 
قللوا من أهمية التقرير مشــيرين إلى 

أنه ال يقدم أي جديد.
وأفاد املكتب الرئاســي في ســيول أن 
اجلنوبية  الكورية  االستخبارات  أجهزة 
واألميركية كانت على علم باملعلومات 
املذكورة فــي التقرير. وأضاف أن موقع 
ســاكامنول الذي ركز عليه البحث »ال 
عالقة له بالصواريخ البالستية العابرة 

للقارات«.
وأكــد املتحدث باســم الرئاســة في 

للصحافيني  اي-كيــوم  كيم  ســيول 
إن »كوريا الشــمالية لم تتعهد يوما 
املدى  الصواريخ قصيرة  من  بالتخلص 
املرتبطة  الصاروخية  القواعد  إغالق  أو 

بها«.

»معلومات مضللة« 
في وقت يسعى الرئيس الكوري اجلنوبي 

مون جاي-ان إلى االنخراط سياسيا مع 
اجلارة الشمالية، أوضح الناطق باسمه 
أن وجود املنشــآت يظهــر احلاجة إلى 
عقــد محادثات مع كوريا الشــمالية 
لوضع حد للتهديد العسكري، محذرا 
من أن »معلومــات مضللة« كهذه قد 
»تعرقل احلوار« بني بيونغ يانغ وواشطن.
وقــال احملاضر في جامعــة »تروي« في 

ســيول داميــال بينكســتون »ال أرى 
معلومات مهمة للغاية أو جديدة« في 
ســاكامنول  موقع  أن  مضيفا  البحث، 
»معروف منذ زمن بعيد، 20 عاما على 

األقل«.
بــدوره، كتب فيبني نارانــغ من معهد 
على  للتكنولوجيا  ماساتشوســتس 
»تويتر« أن »كيم أمر حرفيا بإنتاج أعداد 

ضخمة من الصواريخ البالســتية يوم 
رأس السنة عام 2018«.

وأضاف »لم يعرض يومــا التوقف عن 
إنتاجها أو التخلي عنها« مشيرا إلى أن 
»وصف ما يجري بأنه ،خداع، هو مضلل 
للغاية. ال يوجد اتفاق في األصل ليتم 

انتهاكه«.
فإن  الدراسات،  تقرير مركز  وبحســب 
القواعــد الكورية الشــمالية موزعة 
في أنحاء البالد وتقع في منشآت حتت 
األرض في وديان ضيقة. وقال الباحثون 
إنها مصممــة بحيث تتمكن منصات 
إطالق الصواريــخ املتحركة من اخلروج 
بســرعة من حتت األرض والتحرك إلى 

مواقع إطالق معدة سابقا.
األســلحة  قواعــد  أن  وأضافــوا 
االســتراتيجية على غــرار الصواريخ 
العابــرة للقارات ،التــي تتعرض بيونغ 
يانــغ إلــى عقوبات بســبب تطويرها 

،مخبأة في مناطق داخلية في البالد.
وذكروا أن الصواريخ متوســطة املدى 
القادرة على ضرب اليابان وجميع أنحاء 
كوريا اجلنوبية مت نشرها في حزام على 
بعد 90 إلى 150 كلم شمال املنطقة 

املنزوعة السالح.
واســتندت نتائــج البحــث إلى صور 
أقمار صناعية ومقابالت مع منشقني 
ومسؤولني في االستخبارات واحلكومة.

»غير جاهزين« 

مــن جهته، يؤكــد ترامــب بأنه يأمل 
عقد لقاء قريب مــع كيم، لكن هناك 
مؤشــرات على وجود توتــرات متزايدة 
الكوريني  املسؤولني  املفاوضات مع  في 

الشماليني والتي يبدو أنها توقفت.
وكان يفترض أن يلتقــي وزير اخلارجية 
مايك بومبيو كبير مســاعدي الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم يونغ شــول، 
ملناقشة  املاضي  األسبوع  نيويورك  في 
جهود نزع األسلحة النووية والتحضير 
لقمــة ثانية محتملة، بحســب وزارة 

اخلارجية في واشنطن.
األمم  لــدى  واشــنطن  مندوبة  لكــن 
املتحدة نيكــي هايلي أعلنت اخلميس 
أن بيونغ يانــغ أرجأت االجتماع »ألنهم 

غير جاهزين«.
وفي هذه األثناء، أخرت الواليات املتحدة 
املوافقــة على عدة طلبات الســتثناء 
عمليــات إيصــال اجلــرارات وقطــع 
الغيار واملســاعدات اإلنسانية لكوريا 
الشــمالية من العقوبات األممية، وفق 
وثائق اطلعت وكالة فرانس برس عليها 

األسبوع املاضي.
وأقر مســؤولون أميركيون أنه بينما ال 
تــزال العقوبات األميركيــة مفروضة 
على كوريا الشمالية، خفت تطبيقها 
من قبل شــركاء بيونغ يانغ التجاريني 
التقليديني ،روســيا والصني ، منذ قمة 

سنغافورة.

المنشآت معروفة منذ سنوات ولم تعرض بيونغ يانغ يوما التخلي عنها

سيول تقلل من أهمية بحث أميركي يتهم
بيونغ يانغ بإخفاء وجود قواعد صاروخية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البريطانية  الوزراء  أكدت رئيســة 
تيريزا مــاي أن املفاوضني يواصلون 
العمل مــن دون توقــف من أجل 
األوروبي  االحتاد  التفاق مع  التوصل 
حول بريكست، مشــددة على أن 

االتفاق "لن يكون بأي ثمن".
ونقل مكتــب مــاي قولها خالل 
القطاع  مســؤولي  اســتقبالها 
إن "مفاوضات  لنــدن  فــي  املالي 

األوروبي(  االحّتــاد  )مــن  خروجنــا 
أصبحت في مراحلهــا األخيرة ... 
نحن نعمــل بجهد كبيــر طوال 
الليــل من أجل حتقيــق تقدم في 
املســائل التي ال تــزال عالقة في 
أن هذه  اخلــروج"، مؤكــدة  اتفاق 
من  كبير  قــدر  على  املفاوضــات 

الصعوبة.
وأضافت: "الطرفان يريدان التوصل 
عليه  نتفــاوض  ما  لكــن  التفاق 

صعب للغايــة. أنــا ال أنكر ذلك، 
ولــن أســاوم على ما صــوت من 
أجله الشــعب في االستفتاء ولن 

يحصل اتفاق بأي ثمن".
وشّددت رئيسة الوزراء البريطانية 
علــى أّن "الغالبيــة الســاحقة 
من الشــعب البريطاني تريدنا أن 
منضي قدما في تنفيذ بريكســت 
وأنا مصممــة على أن أحقق لهم 
تــدور محادثات  "ال  وقالت:  ذلك". 

ثروتي  أو  بريكست حول شخصي 
املصلحة  تتناول  إنها  الشخصية، 
ما  اّتخاذ  يعنــي  وهــذا  الوطنية 
نعتبــره قــرارات صحيحة وليس 
قرارات سهلة". وأضاف: "بريكست 
يجب أن يســمح لبريطانيا بعقد 
وحماية  مستقّلة،  جتارية  اتفاقات 
الوظائــف وأمــن بريطانيا ووحدة 
اململكة املتحدة املؤلفة من أربعة 
أقاليــم هي إنكلترا واســكتلندا 

وويلز وإيرلندا الشمالية".
وتبــذل بريطانيــا جهــودا كبيرة 
من أجــل التوصل التفــاق ينظم 
خروجها من االحتــاد األوروبي على 
أمل أن يتمكن قادته من املصادقة 
على هذا االتفاق خالل قمة أوروبية 

في نوفمبر اجلاري.
وال تــزال املفاوضــات عالقة عند 
كيفيــة إبقــاء احلــدود مفتوحة 
بني إيرلندا الشــمالية، املقاطعة 

املتحــدة،  للمملكــة  التابعــة 
في  العضو  إيرلنــدا  وجمهوريــة 

االحتاد األوروبي.
ويحتج املشــككون فــي الوحدة 
األوروبية مــن حزب احملافظني الذي 
تقوده مــاي على طريقــة إدارتها 
مللــف بريكســت، ويعربــون عن 
خشــيتهم من أن تضطر بسبب 
ضيق الوقت إلى تقــدمي التنازالت 

في هذه.

ماي: مفاوضات بريكست في مراحلها األخيرة واالّتفاق "لن يكون بأي ثمن"
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ امس 
الثالثاء إن بكني تأمل أن تنتهي مشــاورات مع 
دول جنوب شرق آسيا بشــأن قواعد السلوك 
في بحــر الصني اجلنوبــي املتنــازع عليه في 
غضون ثالثة أعوام مضيفــا أن إبرام مثل هذا 

االتفاق سيعطي دفعة للتجارة احلرة.
وقال لي خالل اجتماع في سنغافورة إن الصني 
تأمل أيضا أن يتم التوصل التفاق بشأن نزاعها 
التجــاري مــع الواليات املتحدة على أســاس 
االحتــرام والثقة املتبادلــني. وأضاف »ال يوجد 
فائز فــي أي حــرب جتاريــة«. واتفقت الصني 
والدول العشــر األعضاء في رابطة دول جنوب 
شرق آسيا )آســيان( في آب على نص ملواصلة 
مفاوضات مضنية بشــأن قواعد السلوك في 

بحر الصني اجلنوبي.
وقال لي خالل محاضرة »تأمل الصني أن ينتهي 
التشاور بشأن قواعد السلوك في غضون ثالثة 
أعوام حتى يســهم في الســالم واالستقرار 

الدائمني في بحر الصني اجلنوبي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  احلاكم  الشــعبوي  التحالــف  يرفــض 
إيطاليــا االمتثال للمفوضيــة األوروبية ولن 
يقدم امس الثالثــاء على األرجح أي تعديالت 
على ميزانيتــه للعام 2019، ما ميكن أن يؤدي 

إلى فرض عقوبات مالية على روما.
وبعد لقــاء أول امس االول اإلثنني، ســيعقد 
اإليطالــي جوزيبي كونتي  رئيس احلكومــة 
اجتماعا بعد ظهر الثالثــاء مع نائبيه ماتيو 
ســالفيني ولويجي دي مايــو، بينما أمهلت 
املفوضية األوروبية إيطاليا حتى ظهر الثالثاء 

(11,00 ت غ( ملراجعة نصها.
ويــرى التحالــف احلاكم الــذي يضم حزب 
الرابطة )ميني قومي( بقيادة سالفيني وحركة 
خمــس جنوم )معادية للنظــام القائم( حزب 
دي مايو، أن امليزانية ضد التقشــف ستنعش 
النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض 

العجز العام والدين.
األوروبية مدعومة من  الســلطات  زالت  وما 
منطقة اليــورو بأكملها، تصــم آذانها عن 
التي  امليزانية  حجج اإليطاليني وتدين هــذه 
تقضي بعجز في إجمالي الناجت الداخلي يبلغ 

2,4 باملئة في 2019 و2,1 باملئة في 2020.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصل الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني امس 
الثالثاء إلى سنغافورة في زيارة تستغرق ثالثة 
أيام، يشارك خاللها في أعمال قمتني دوليتني 
إقليميتني، ويعقد عددا من اللقاءات الثنائية.
وتعتبر هذه الزيارة، األولى من نوعها للرئيس 
بوتني إلى سنغافورة ويقوم بها بصفتها زيارة 
دولــة، حيث من املقرر أن يعقد في وقت الحق 
من اليوم محادثات مع رئيس وزراء سنغافورة 
لي هسني لونغ، سيناقشان خاللها العالقات 

الثنائية بني البلدين وآفاق تطويرها.
كما سيعقد بوتني لقاء مع رئيسة سنغافورة 
حليمة يعقوب وسيشــارك معها في وضع 
حجر األســاس ملركز ثقافي روسي وكنيسة 
أرثوذكسية ســيتم بناؤهما في هذه الدولة 

اآلسيوية.
وسيشــارك بوتني اليوم االربعــاء في أعمال 
قمة جتمع روســيا ورابطة دول جنوب شــرق 
آسيا »آسيان«، التي تعتبر روسيا شريكا في 
احلوار معها منذ 1996، إذ عقدت قمة روسيا 
آســيان السابقة ســنة 2016 في سوتشي 

جنوب روسيا.

بكين: محادثات بحر الصين 
الجنوبي ينبغي أن تنتهي 

خالل 3 أعوام

ايطاليا ال تمتثل 
للمفوضية األوروبية وتبقي 

على ميزانيتها بال تعديل

زيارة حافلة بالفعاليات 
الدبلوماسية لبوتين 

في سنغافورة

متابعة ـ الصباح الجديد:

تعهــد اجليــش اإليرانــي حماية 
ناقــالت النفط اململوكة لطهران 
فيما  أميركية،  »تهديــدات«  من 
شــبكة  أن  واشــنطن  أعلنــت 
»سويفت« للتراسل املالي أوقفت 
املركــزي  للمصــرف  خدمتهــا 

اإليراني.
النائب  جهانكيري،  إســحق  وأقّر 
األول للرئيــس اإليرانــي حســن 
روحانــي، بــأن بــالده ســتواجه 
وانخفاضاً  البطالــة  »زيادة فــي 
الشــرائية للشعب«،  القدرة  في 
بعــد العقوبــات املشــددة التي 
فرضها  املتحدة  الواليــات  أعادت 
علــى طهران، إثر انســحاب إدارة 
الرئيس دونالــد ترامب من االتفاق 
النووي املُبــرم عام 2015. وزاد: »إذا 
الوضع في شكل  إدارة  استطعنا 
جيــد خــالل احلظر، ســتواصل 
الشــركات عملهــا بحيوية، ولن 
نواجــه ملفــات مثــل البطالة 
شبكة »سويفت« للتراسل املالي 

أوقفت خدمتها للمصرف ».
وكان براين هوك، املوفد األميركي 
املكّلــف ملف ايران، نّبــه إلى أن 
»ناقالتهــا النفطية باتــت عبئاً 
إلى  الســويس  قناة  عائماً، مــن 
مضيق ملقة وكل نقاط التفتيش 
بينهمــا«، مضيفــاً أن »الناقالت 
باتت خطراً  ذاتياً  املؤّمنة  اإليرانية 
لها  تســمح  التي  املوانــئ  على 
بالرســّو، وعلــى القنــوات التي 
تتيح لها املــرور«. ولّوح بعقوبات 
علــى دول وشــركات مشــغلة 
للموانئ، إذا ساهمت في تسهيل 
»النشــاطات غير املشروعة«، من 
خالل ســماحها للسفن اإليرانية 

بدخول املمرات املائية واملوانئ.
املدير  راســتاد،  وأعلــن محمــد 

التنفيذي ملنظمة املوانئ واملالحة 
البحرية اإليرانية، أن بالده سترفع 
دعــوى علــى الواليــات املتحدة 
املنظمة  لــدى  املقبل  األســبوع 
الدولية للمالحة البحرية، نتيجة 
على  الظالم  وحظرهــا  »قيودها 

النقل البحري«.
أما األميرال محمود موسوي، نائب 
قائــد اجليش اإليرانــي، فاعتبر أن 
»تهديــدات أميركا ناقالت النفط 
اإليرانية في املياه الدولية ليست 

»وضع  أن  مســتدركاً  جديــدة«، 
عراقيــل أمام عمليات الشــحن 
املائية  املمــرات  فــي  والتجــارة 
الدوليــة، يتعارض مــع القوانني 
الدولية وليــس مقبوالً«. وأضاف: 
اإليرانيــة  املســلحة  »القــوات 
 40 مســتعدة، كما فعلت خالل 
سنة، حلماية أسطولنا من ناقالت 
النفط في مواجهة أي تهديدات، 
ليتمّكن من مواصلة اســتخدام 

املمرات املائية البحرية«.

في لندن أعلنت سيغال ماندلكر، 
وكيلــة وزارة اخلزانــة األميركية، 
خدمتها  حجبت  »ســويفت«  أن 
عــن املصــرف املركــزي اإليراني 
أدرجتهــا  أخــرى  ومؤسســات 

واشنطن على الئحتها السوداء.
وقّللت من أهمية آلية أعّدها االحتاد 
العقوبات  على  لاللتفاف  األوروبي 
األميركية على طهران، الفتة إلى 
أن »شــركات كثيرة تنسحب من 
إيران«. وتابعت: »لســت قلقة في 

شــأن اآللية، وأعتقد بأننا سنجد 
آليات إضافيــة ميكننا العمل من 
خاللها ســوياً«. وشددت على أن 
في  عقوباتها  ستطّبق  واشنطن 
شكل صارم، وزادت: »ي ما يتعّلق 

بإيران، سترون الكثير منا«.
الدولية  الوكالة  أعلنت  ذلك،  إلى 
للطاقــة الذرية أن ايــران تواصل 
املرتبطــة  التزاماتهــا  احتــرام 
باالتفــاق النــووي. ووَرَدَ في تقرير 
فصلي أعّدتــه الوكالة أن طهران 

أبقــت مخزونها مــن اليورانيوم 
ودرجات  التخصيــب  منخفــض 
احملددة  املستويات  عند  تخصيبه، 
في االتفاق. وأضــاف أن مخزونها 
يتجــاوز  ال  الثقيــل  املــاء  مــن 

التزاماتها.
وقال ديبلوماسي بارز إن »ال مؤشر 
إلى تغّير تعاون إيران )مع الوكالة( 
أو موقفهــا«، منذ ُفرضت احلزمة 
الثانية مــن العقوبات األميركية 

مطلع الشهر

إثر انسحاب إدارة ترامب من االتفاق النووي 

»سويفت« حجبت خدمتها عن المصرف المركزي
إليران وجيشها يتعهد حماية ناقالت نفطها

كان براين هوك، 
الموفد األميركي 

المكّلف ملف ايران، 
نبّه إلى أن »ناقالتها 

النفطية باتت عبئًا عائمًا، 
من قناة السويس إلى 

مضيق ملقة وكل 
نقاط التفتيش بينهما«، 

مضيفًا أن »الناقالت 
اإليرانية المؤمّنة ذاتيًا 

باتت خطرًا على الموانئ 
التي تسمح لها بالرسوّ، 
وعلى القنوات التي تتيح 

لها المرور

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركي  اخلارجيــة  وزيــر  اعتبــر 
تشاووش أوغلو أن نظيره الفرنسي 
جان إيــف لودريان، قد جتاوز حدوده 
باتهاماتــه للرئيــس رجب طيب 
االتهامات  هــذه  معتبرا  أردوغان، 

ضربا من »الوقاحة الكبيرة«.
وأكد أن اتهام لودريان الرئيس رجب 
طيب أردوغان بالتالعب السياسي 
تصرفات  وأن  كبيــرة«،  »وقاحــة 

لودريان ال تليق بوزير خارجية.
وأضاف: ينبغي عدم االســتغراب 
لهــؤالء الذيــن أنكــروا جرميــة 
خاشقجي، التي اعترفت بها حتى 

السعودية.
وتابــع: »يــا تــرى من يقــف وراء 
اتهامــات الوزير الفرنســي... هل 
يحاولون التســتر على اجلرمية؟ ... 
ألن هناك أشــياء أخــرى نعرفها، 
التي  الصفقــات  صفــة  هي  ما 

يعقدونها، هذا ما ســنتابعه عن 
كثب أيضا«.

وأضاف: »فــي الوقت الذي حتظى 
فيه تركيا بإشــادة اجملتمع الدولي 
عن  للكشــف  مســاعيها  على 
فإن  خاشــقجي،  جرمية  تفاصيل 
الوقحة  الفرنسي  الوزير  اتهامات 

أمر جدير بالوقوف عنده«.
وشــدد أوغلــو، أنه علــى الوزير 
كيفيــة  يعلــم  أن  الفرنســي 

التحدث مع رئيــس دولة، موصيا 
لودريان بعدم اخللــط بني الزعماء 

الفرنسيني والرئيس أردوغان.
وأشــار الوزير التركي إلى أنه على 
تواصــل مــع نظيره الفرنســي، 
لودريان لم يقــل احلقائق في  وأن 
مــا يتعلــق بتســجيالت مقتل 
جمــال  الســعودي  الصحفــي 

خاشقجي.
وأوضح أنه ميكــن أن تكون هناك 

تبادل  بشــأن  مختلفــة  آليــات 
وزير  مع  االستخباراتية  املعلومات 

خارجية بلد ما.
وتابــع: »قد يقول إنــه ال علم له 
بهذا األمــر، لكنني أعلم أن جهاز 
 24 اســتخبارات بالدنا قــّدم في 
املتوفرة  املعلومات  املاضي  أكتوبر 
لدينــا مبــا فيهــا التســجيالت 
الصوتية لالستخبارات الفرنسية 
الفرنســي«،  اجلانب  مــن  بطلب 

مؤكــدا أن بــالده ســتفعل كل 
ما يلــزم من أجل كشــف جرمية 

خاشقجي.
عقب  جــاءت  أوغلو  تصريحــات 
تصريحات لودريان، بأن فرنســا ال 
متتلك أي تســجيالت صوتية من 
الصحفي  تتعلق مبقتــل  تركيــا 
الســعودي جمــال خاشــقجي، 
مشيرا إلى »وجود لعبة سياسية 

في القضية«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
املرأة  قبل مئة عــام، حصلــت 
على حق االنتخاب والترشح في 
حققت  الوقت،  مرور  ومع  أملانيا. 
ووصلت  اإلجنــازات  الكثير مــن 
املناصــب في احلكم،  أعلى  الى 
أنغيال  األملانية  املستشارة  ولعل 
مركل أبلغ مثال على ذلك. لكن 
فحتى  احلكاية،  نصف  كله  هذا 
مركل نفســها ال تعتبر أن املرأة 
حصلت على املســاواة الكاملة 
املناصب  فــي  اجلنســني  بــني 

الطريق ما  بأن  وتقر  السياسية، 
ويتطلــب الكثير من  زال طويالً 

العمل لتحقيق ذلك.
املئويــة إلقرار حق  الذكرى  وفي 
طالبت  التصويــت،  فــي  املرأة 
مــركل فــي كلمة فــي برلني 
أمس، بحضــور وزيرات وعضوات 
وغيرهن، مبساواة  وعمدات  برملان 
املناصب  فــي  بالرجــل  املــرأة 
مبــا  والبرملانيــة،  السياســية 
الرفيعة.  املناصب  كل  يشــمل 
وقالت إن دورها كأول مستشارة 

ألملانيــا منذ 13 عامــاً، ال يعني 
عــدم االهتمام مبلف املســاواة، 
فوجودهــا على هرم الســلطة 
ال يعني أن املســاواة حتققت في 
اجملتمع. لكنها أضافت، وســط 
تصفيــق اجلميع، أنها كانت لها 
مســاهمتها، إذ »لــم يُعد أحد 
يضحك حني تقول فتاة أنها تريد 

أن تصبح مستشارة«.
وشــددت على أن »الهدف يجب 
ان يكون املســاواة، املساواة في 
»يصبح  أن  ومتّنــت  مكان«.  كل 

أمراً طبيعياً تقسيم العمل بني 
املرأة والرجل فــي العمل وتربية 
األطفال، والقيــام بأعمال املنزل 
بالتساوي، كما متّنت »أال يتطلب 
ذلك مئة سنة أخرى لتحقيقه«.

ولفتت الى أن عدد النســاء في 
البرملان األملاني احلالي منخفض. 
وبعد أن أشارت إلى أن وجود املرأة 
فــي البرملان انخفــض من 36,5 
السابقة  التشريعية  الدورة  في 
إلــى 30,9 حالياً، اعتبرت أن هذه 
النسبة تعادل النسبة النسائية 

في البرملان الســوداني. وأضافت 
أن عدد النساء في وظيفة عمدة 
املدن منخفضة بشــكل صادم. 
واعتبــرت أن قضيــة الِنســب 
النســائية )كوتــا( في شــغل 
عالم  وفي  احلكوميــة  املناصب 
ســوى  ليســت  احلر،  االقتصاد 
خطوة أولية على طريق املساواة 

الكاملة.
وبرغم إقرارهــا بتحقيق العديد 
من اإلجنــازات في األعــوام املئة 
الرعاية  توفيــر  مثــل  املاضية، 

قالت:  الوالدة،  وإجازات  لألطفال 
»لكــن مــا زال هنــاك الكثير 

لفعله، وال نقبل االنتكاسات«.
ونقلت صحيفة »دويتشه فيله« 
األملانيــة عــن مــركل وصفها 
ملف مســاواة املرأة بالرجل بأنه 
قضايا  مــن  أساســية  قضية 
إلى  أيضاً  ومؤشر  الدميوقراطية، 
العدالة في اجملتمع، ويحدد مسار 
املستقبل في بلد ما. وأردفت أنه 
جتب متابعــة تطور املرأة والرجل 

معاً في اجملتمع.

مشادة بين الخارجيتين التركية والفرنسية جراء تصريحات للودريان

شبهت البرلمان األلماني بالسوداني 

ميركل تطالب بمساواة المرأة والرجل في المناصب السياسية والبرلمانية
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سمير خليل:

معــرض بغــداد الدولي مــن اهم 
الترويجية  والفعاليات  االنشــطة 
والتجارية  االقتصاديــة  واالعالنية 
والــذي يقام ســنويا  العــراق  في 
مبشــاركة محلية وعربية واجنبية 
،وهو باالضافة لكونه مؤشرا لتطور 
وتنامــي االقتصــاد والتجــارة في 
العراق فانه في نفــس الوقت ميثل 
ملتقى لتبــادل اخلبرات واالعالن عن 
االمكانيــات االقتصادية وفي كافة 

اجملاالت.
املعــرض عــاش متوهجــا ،متألقا 
في ســنوات فيما خفت بريقه في 
سنوات اخرى امتدت الى يومنا هذا 
خاصة بعد املتغيرات التي شهدها 
الــدول العربية بعد  العراق وبعض 
2003 وما رافق الربيع العربي  العام 
احــداث ومســتجدات متوترة  من 
،وكان قد سبق ذلك متغيرات كبيرة 
على صعيــد االقتصاد العاملي بعد 
واالزمة  االشــتراكي  النظام  انهيار 
املالية التي ضربــت اوربا والعالم ، 
باالضافة الى وباء االرهاب االســود 
الذي ضــرب العالم كله مما اثر على 
حركة االقتصــاد العاملي وما يقوم 
به من حــراك ،كل هذا كان له تأثير 
بالغ علــى معرضنا الدولي وان كان 
بنسب تأثير متفاوتة ملا ذكر اعاله ..

18 دولة منها خمس عربية
وتشــهد العاصمــة احلبيبة بغداد 
هذه األيــام، فعاليات معرض بغداد 
الدولي بنسخته اخلامسة واالربعني 
مبشــاركة عربية وعاملية باالضافة 
الرســمية  واملؤسســات  للوزارات 
وشركات القطاع اخلاص في العراق 
،وقص شريط االفتتاح رئيس الوزراء 
الدكتــور عادل عبــد املهدي معلنا 
بدء فعالياته التي بدأت من العاشر 
من  عشر  التاسع  لغاية  وتســتمر 
مراســيم  ،وحضر  اجلاري  الشــهر 
االفتتــاح وزير الصناعــة والتجارة 
االردني الدكتور طارق احلموي  ووزراء 
الكهربــاء واالتصــاالت والصناعة 
والزراعة في العراق ، وحســب مدير 
عام الشــركة العامــة  للمعارض 
واخلدمات التجارية هاشــم محمد 
حامت فان عدد الدول املشاركة رسميا 
دول  )18( منها خمسة  املعرض  في 
عربية هي )سوريا واالردن وفلسطني 
( وثالثة عشــر دولة  وتونس ومصر 
اجنبية هي )ايران وباكستان واليابان 
وفرنسا واملانيا وايطاليا  واندنوسيا 
واسبانيا  واوكرانيا  وهنكاريا  وكوريا 
والهند ( حيث كانت اكبر املشاركات 
من ناحية املساحة من نصيب املانيا 
واليابان واالردن فضال عن املشاركات 
بلغ عدد  الكبيــرة حيث  احلكومية 
اجلهات احلكوميــة ضمن االجنحة 
)محافظة  هــي  جهات   )9( الثابتة 
بغــداد ووزارة النقل ووزارة الكهرباء 
الوطنية  والهيئــة  بغــداد  وأمانة 
السني  الوقف  وديوان  لالســتثمار 
والهيئة العامة لالعالم واالتصاالت 
ووزارتي النفــط والزراعة (وبلغ عدد 
التشكيالت ضمن االجنحة الثابتة 
(106( تشــكيل ،باالضافة ملشاركة 
بعض الــوزارات واجلهات احلكومية 
مبســاحات مختلفــة فــي قاعات 
املعــرض وبعــدد )11( وزارة او جهة 
حكوميــة هــي )وزارة املالية ووزارة 
االتصــاالت والبنك املركزي العراقي 

وديوان  واملعــادن  الصناعــة  ووزارة 
الوقــف الشــيعي ووزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي ووزارات 
التجارة والصحة والعدل وشــبكة 
االعــالم العراقي وهيــأة النزاهة (، 
وبلغ مجموع الشــركات املشاركة 
بشكل عام من مختلف القطاعات 
واجلهات )احلكومية واحمللية والعربية 
واالجنبيــة( مايقارب 700 شــركة 
وجهــة مشــاركة ومــن مختلف 
م2)   11500( ومبســاحة  القطاعات 

مسقف و)7955 م2( مكشوف..

االقتصاد من اولوياتنا
افتتاح املعرض  وفي كلمته خــالل 
ذكــر الدكتــور عادل عبــد املهدي 
رئيس الــوزراء ان تطويــر االقتصاد 
العراقــي مــن اولويــات احلكومة 
االساســية ،مؤكدا ضــرورة توفير 
الطالق  مناسبة  اســتثمارية  بيئة 
املشــاريع واضاف » العقبات ماتزال 
قائمة للقيام مبشــاريع استثمارية 
اعادة االعمار  ،ويجب املساهمة في 
لتحقيق الفائــدة للجميع«، مبينا 
ان »احلــروب دمرت البنــى التحتية 
والعراق اليتحمل مســؤولية البناء 
لوحده »، وتابــع »ان معركتنا اليوم 
هي لفرض النظام وتطبيق القانون 
الواحدة  الســلعة  اقتصاد  والنريد 
».فيمــا اكد وزير التجــارة الدكتور 
محمد هاشــم العانــي ان »تزامن 
الدولي  بغــداد  دورة معرض  انعقاد 
احلاليــة مــع تشــكيل حكومــة 
رســالة  هو  جديــدة  دميقراطيــة 
واضحة وحقيقيــة بان العراق عازم 
على البناء واالعمار كانتصاره وحترير 
داعش  دنس عصابــات  مــن  ارضه 
االرهابية فضال عــن اقامة عالقات 

اقتصاديــة مثمــرة واحملافظة على 
وحدة التعــاون املتكافــئ مع دول 
العالم علــى الصعيدين االقليمي 
ومن  العراق  »ان  »،مؤكــدا  والدولي 
خالل توجهه االقتصادي اجلديد ميثل 
ساحة خصبة وجاذبة لالستثمارات 
حيــث تتوفــر فيــه فــرص كبيرة 
ودورات معرض  هائلــة  وامكانــات 
بغــداد الدولي هي نوافذ مشــرعة 
للتعريــف باملشــاريع واملنتجــات 
والســلع وتوفير الفــرص لالقتراب 
من الســوق العراقية والدخول في 
مشــاريع االســتثمار والبناء وعلى 
املصالح  يحقق  ومبا  االصعدة  كافة 

املشتركة ».
وكان وزيــر التجارة قــد ذكر قبيل 
افتتــاح املعــرض بــان » فعالياته 
ستستمر من الصباح وحتى املساء 
وتشــهد حوارات ولقــاءات وبرامج 
مختلفــة فضال عن احتفاالت اليام 
الدول املشــاركة والتي تقدم فيها 
نشــاطات مختلفة »، ولفت الوزير 
الى »اهمية املشــاركة اجلماهيرية 
في احلضور الــى املعرض والتواصل 
مع فعالياته ،كونه يشــكل رسالة 
تؤكد  وامنية  واقتصادية  سياسية 
جنــاح العراق في تنظيــم اللقاءات 
واملؤمتــرات وجتــاوز كل اخفاقــات 
املراحل الســابقة ،فضال عن كونه 
السياســية  العراق  مكانــة  يعزز 
املستويات  كافة  على  واالقتصادية 
ويبعث رســالة امان الى العالم بان 
هــذا البلد خرج معافــى وهو عازم 
على مواصلة مشــوار النجاح نحو 
ضفة االستقرار والتطور االقتصادي 

.«
يذكر ان معرض بغــداد الدولي هو 
مكان القامة الفعاليات واملهرجانات 

الدوليــة ويقام ســنويا ،وكان اول 
اقيم  وصناعــي  زراعــي  معــرض 
على ارضه في عــام 1957 ونظمه 
لواء بغــداد في حينهــا ،وفي عام 
1959 تأسســت مصلحة املعارض 
العراقية وفي عام 1964 تغير اسم 
املعرض الى )معرض بغداد الدولي (.

معرض شامل ومعارض دائمة
»الصبــاح اجلديــد »زارت املعــرض 
وجتولت في اجنحته والتقت السيد 
ســرمد طه ســعيد معاون املدير 
العامة للمعارض  العام للشــركة 
واخلدمــات التجارية وكان ســؤالنا 
االول هــو :هــل ميكننا القــول بان 
معرض بغداد معافى اليوم قياســا 
بالســنوات التي تلــت العام 2003 
؟اجاب »نعم معرضنا بخير عظيم 
بعد عام  تتزايد عامــا  ،املشــاركة 
وخاصة بعد العام 2005 حيث تزايد 
عدد الشركات املشاركة حتى وصل 
الى العدد )700( مما ضاعف مساحة 
اماكــن العرض حتــى وصلت الى 
(11500 م2( مسقف داخل االجنحة 
املكشــوف  للعــرض  م2(  و)7955 

مايشكل ضعفي العام املاضي«.

*وايــن يقف املعرض بــن املعارض 
العربية والعاملية؟

»احلمد هلل معرض بغداد الدولي بات 
يضاهي املعــارض العربية والعاملية 
والتي نتمتــع بعالقات طيبة معها 
الدولي  ونحن اعضــاء في االحتــاد 
العــراق متتد  للمعــارض وعضوية 

للخمسينيات من القرن املاضي«.

*هل يشــهد معرض بغداد الدولي 
عقد اتفاقات او بروتوكوالت جتارية 

وهل تقيمــون معارض للدول على 
ارضكم؟

»عادة ماتشــهد ايام املعارض عقد 
اتفاقيات وابرام العقود كما شــهد 
العــام املاضي بالنســبة لقطاعي 
ابرمت  حيث  والكهربــاء  الصناعة 
وبرعايتنــا عقــود مع الشــركات 
املعنية للخطــوط االنتاجية واملواد 
االولية ،امــا املعارض الثابتة فلدينا 
جنــاح دائم اليران واشــبه بالدائم 
لسوريا ومصر وهذه املعارض تعتمد 
وجتدر  املســوقني  على  اقامتها  في 
االشــارة الى ان الربيع العربي الذي 
مر ببعض الــدول العربية اثر على 

انتظام اقامة املعارض العربية ». 

*وهل هناك معارض شــبيهة في 
محافظاتنا االخرى عدا بغداد؟

»نعــم هنــاك معــارض خاصــة 
باحملافظــات كمــا فــي محافظة 
البصرة وميســان والنجف وكربالء 
الى مستوى معرض  لكنها التصل 
بغداد وهــذه املعارض تقــام ايضا 
،اما  حســب امكانيات املســوقني 
معــرض اربيل الدولــي فيعتبر من 

املعارض املتقدمة».

*وماهــو اجلديد فــي معرض العام 
احلالي ؟

هناك  العــرض  مســتوى  »علــى 
مايتعلق بالبناء واالنشــاء والزراعة 
،امــا اهم املســتجدات فهو مركز 
الطاقة املتجددة واملستدامة والذي 
سيوفر الطاقة الكهربائية اعتمادا 
على اشعة الشمس واملوارد املتوفرة 
مما يعني بعــد اكمال هذه املنظمة 
وعملها حدوث ثورة على مســتوى 

الطاقة الكهربائية ».

وللنفط دائما حصة
جديــر بالذكر انــه مت االعالن خالل 
زيارتنــا للمعرض عن أقامة املعرض 
التجــاري الســادس عشــر للدول 
التعاون  االعضــاء فــي منظمــة 
االسالمي حتت شــعار) نحو تكامل 
اقتصــادي بني الــدول االعضاء في 
منظمة التعاون االســالمي ( خالل 
ارض  املقبل وعلى  شــهر نيســان 
مت  ،كما  الدولــي  بغــداد  معــرض 
انتخــاب املهندس هاشــم محمد 
حــامت مدير عــام شــركة املعارض 
رئيسا  العراقية  التجارية  واخلدمات 
لالحتاد العربــي للمعارض واملؤمترات 

الدولية .
جنــاح وزارة النفــط الــذي يعتبر 
مــن االجنحة املهمة فــي املعرض 
حيث يشــكل فرصة لفتــح آفاق 
الشــركات  مع  واتفاقات  عالقــات 
وممثلي الــدول العربيــة واالجنبية 
والتشكيالت  الشركات  ممثلي  ،توزع 
مســاحة  على  للــوزارة  التابعــة 
املكان ،هناك التقينا بالســيد كرمي 
اجلنديــل مدير اعالم شــركة نفط 
ذي قــار والذي حتدث عن مشــاركة 
الشــركة في املعــرض فقال » هي 
املشــاركة الثانية لشركة نفط ذي 
قار بعد ان اســتحقت لقب شركة 
من  بتخويل  اســتخراجية  عامــة 
وزارة النفــط االحتادية ،الشــركات 
االساسية  مهمتها  االستخراجية 
وهذا  اخلام  النفط  وانتاج  استخراج 
يأتــي احيانا باعمــاق 3 الى 4 كيلو 
متر حتت االرض وينتــج منها اخلام 
العراقي ،لوزارتنا جناح خاص سنويا 
في معرض بغداد الدولي جتتمع فيه 
جميع الشركات املنظوية حتت لواء 
الــوزارة ومنها شــركتنا التي تبلغ 

طاقتها االنتاجية )200( الف برميل 
والغراف  الناصرية  يوميا من حقلي 
املعرض  ».ويضيف » مشاركتنا في 
تتيح لنا تبادل واكتساب اخلبرات من 
املعرض  في  تشارك  التي  الشركات 
ســواء كانت نفطيــة ام صناعية 
منها من خارج العراق كالشــركات 
والســعودية  والكويتية  االماراتية 
التي ترغب في عقد مشــاريع عمل 
او تبادل اخلبرات مع شــركات وزارة 
النفــط فاخلبــرة العراقية حاضرة 
القرن  خمســينيات  منذ  ومتميزة 
املاضــي حيث بــدأ انتــاج النفط 
باباكركرفــي كركوك  في حقــول 
والرميلة في البصرة حني بدأ العراق 
واالستخراج  احلفر  بطرائق  يتعامل 
،في  والتسويق  والتكرير  والتصفية 
في  وخالل مشاركتنا  املاضي  العام 
املعرض عقدنا اتفاقات وبروتوكوالت 
مع الشركات السعودية خالل زيارة 
وزيــر الطاقة الســعودي للمعرض 
».وفي قسم شركة مصافي اجلنوب 
حتدث الينــا مدير اعالم الشــركة 
الســيد هيثم باهض خضير فقال 
»املشــاركة فــي املعــرض فرصة 
ومنتوجاتها  الشــركة  عن  لالعالن 
، نحــن اوال نعتبر املشــاركة مبثابة 
مرآة للشــركة ونحــاول التعريف 
بها فهي من الشركات املتميزة في 
تشــكيالت وزارة النفــط وحتصلت 
،وثانيا نعلن هنا  للتميز  على جوائز 
عن منتوجاتنا فنحن على ســبيل 
املثال ننتج اجود انــواع الدهون ،اذا 
املشــاركة في املعــرض هي اعالن 

وترويج«.
الســيد رائــد محمد عبــد الرزاق 
العالقات  احليــدري مديــر قســم 
واالعــالم فــي شــركة املشــاريع 
النفطية يتابع » هذه هي املشاركة 
اخلامسة لشركتنا في املعرض وهو 
ليس تســويقيا بــل مكانا لعرض 
والتخصصات  واخلبــرات  املهــارات 
والعربيــة  احملليــة  للشــركات 
عن طريق  تتحرك  ،اخلبرة  واالجنبية 
اعالن عمــل الشــركات من خالل 
تقدم  التي  الدعائيــة  املنشــورات 
نبذة مختصرة عن هذه الشــركات 
وماتقــوم به مــن اعمــال وماهي 
االعمال التي نفذتهــا واخرى قادرة 
على تنفيذها »، ويضيف » املعرض 
مناســبة للتعريف بامكانات وزارة 
النفــط بشــكل عام وشــركاتها 
بشــكل خاص وعــرض منتجاتها 
علــى اجلمهــور وماتقــوم به من 
متاحة  غير  الفرصــة  وهذه  اعمال 
في حــدود العمل فقــط وبالتالي 
فهي فرصة جيــدة جدا لالحتكاك 
باملواطن العراقــي  لنوضح اعمال 
شركاتنا كي نســاهم في القضاء 
علــى االشــاعات الســلبية  التي 
تتنــاول قضيــة النفط فــي بلدنا 
،كذلــك التعريف بعمــل املصافي 
واملســتودعات  النفطية  واحملطات 
النفطية  املنتجــات  وشــراء  وبيع 
مؤمترات  نعقــد  نحن   « »،ويختــم 
املؤسســات شــبيهة  مع  وندوات 
وكيفية  اجلامعــات  ،مــع  العالقة 
الطلبة في  االســتفادة من بحوث 
الصناعــات النفطيــة ،شــركات 
جوالت التراخيــص تزور املعرض بني 
فترة واخرى ،كذلك اعضاء سفارات 
دول هذه الشــركات مثل الصينية 
والبريطانية والفرنســية والكورية 
االخيرة  اآلونــة  وفي  والهولنديــة 

توسعت هذه الزيارات ».

باحـة للترويـج واإلعـالن وتبـادل الخبـرات 
ورسالـة الـى العالـم باستعـادة العـراق عافيتـه

معرض بغداد الدولي بدورته الخامسة واألربعين..

تشهد العاصمة الحبيبة بغداد هذه األيام، فعاليات معرض بغداد الدولي بنسخته 
الخامسة واألربعين بمشاركة عربية وعالمية فضاًل عن الوزارات والمؤسسات 

الرسمية وشركات القطاع الخاص في العراق 

لقطات من املعرض



هاني حبيب

أفضت القمة العربيــة في آذار ٢٠٠٢، 
اللبنانية بيروت، الى اول  في العاصمة 
حديث عربي رســمي عن التطبيع مع 
ان كان هذا املصطلح  إســرائيل، بعد 
غائباً متامــاً عن الثقافة السياســية 
العربية الرســمية التي كانت سائدة 
في جميع الدول العربية التي لم توقع 
اتفاقات مع الدولة العبرية، فإن إطالق 
العاهل الســعودي الراحــل عبد اهلل 
بــن عبد العزيز ما بات يعــرف باملبادرة 
العربية للســالم. أقرت القمة العربية 
هذه املبادرة وتبنتهــا بوصفها املوقف 
العربي الرسمي إزاء عملية السالم مع 
إســرائيل. تنطلق هذه املبادرة من انه 
الكامل  اإلسرائيلي  االنسحاب  مقابل 
من جميع األراضــي احملتلة، حتى خط 
الرابع مــن حزيــران ١٩٦٧، من اجلوالن 
والضفــة الغربية وقطاع غــزة، وقيام 
دولة فلســطينية وعاصمتها القدس 
الشــرقية، فإن الدول العربية، ستعد 
ان الصراع مع إســرائيل بــات منتهياً، 
طبيعية  عالقــات  ســتقيم  وبالتالي 

معها.
هذه املبادرة تتناقــض متاماً مع القمة 
العربية الثامنة عشــرة والتي عقدت 

عام  اخلرطوم  السودانية  العاصمة  في 
١٩٦٧، حيــث خرجت هــذه القمة مبا 
بات يعرف بالالءات الثالث، »ال صلح، ال 
اعتراف، ال مفاوضات«، هذا املوقف كان 

رداً على هزمية حزيران ١٩٦٧.
كان املوقف العربي متماسكا وموحدا 
احلقتها  التــي  الهزميــة  هــذه  برغم 
املبادرة  العربيــة،  باجليوش  اســرائيل 
العربية تخلت عن هذه الالءات متاما في 
قمة بيروت، نتيجة جلملة من املتغيرات 
واالقتصادية  السياسية  اخلريطة  على 
فــي املنطقــة العربيــة واالقليمية، 
جنمت عنهــا متغيرات فــي االولويات 
العربية ونزوع سياسة هذه الدول نحو 
»القطرية« بديــالً عن »القومية« التي 
كانت سائدة فيما مضى، ترجمة هذه 
الرؤيــة ادت الى ان هــذه الدول نظرت 
الــى اســرائيل كجارة ورمبا كشــريك 
محتمل بدالً من حالة العداء، في ظل 
بروز الــدور االقليمي إليران، وتزايد نفوذ 
االسالم السياسي في املنطقة وتغذية 
قوى اإلرهاب، ناهيــك عن االضطرابات 
واملشكالت  الفساد  وانتشار  الداخلية 

االقتصادية.
انه  السريعة،  املقدمة  يالحظ من هذا 
فــي الوقت الذي ألغت فيه قمة بيروت 
الءات قمــة اخلرطوم، فإننــا نرى هذه 

االيــام، ان العرب، أصحــاب مبادرتهم، 
مبادرتهم، ليس فقط  الغوا عملياً  قد 
انهــم لم يطرحوها جديــاً في احملافل 
اإلسرائيلية  الرؤية  الدولية كبديل عن 
للمفاوضات، بل انهم جتاهلوا متاماً في 
األخيرة، لكن في األسابيع  الســنوات 
األخيرة، مت دفن هذه املبادرة عملياً خالل 
أسبوع واحد فقط، صحيح ان العالقات 
كانت  واالقتصادية،  والرياضية  األمنية 
جتري بني هذه الدول العربية ســراً مع 
إســرائيل، اال ان ما جرى خالل األسبوع 
املذكور، نقل هذه العالقات من الســر 
الى العلــن الصاخب واملفضوح، بجرأة 
لتفسير  وخضوعاً  بالصفاقة،  مجللة 
نتنياهو، رئيس احلكومة اإلســرائيلية، 
ان »التطبيع  العربية، مــن  للمبــادرة 
قبــل التوقيــع«، كما اشــار في اكثر 
من مناســبة، حيث تقلب بنود املبادرة 
العربية الــى تطبيع مع دولة االحتالل، 
قبل اية مفاوضات من شأنها التوصل 
الى اتفاقــات، ومن غير املتوقع في ظل 
هذه الهرولة العربية نحو دولة االحتالل، 
ان تتم ترجمة مقولــة »التطبيع قبل 
فهناك  نتنياهو،  لصاحبهــا  التوقيع« 
ايضا انقالب من وجهة نظر إســرائيل، 
من  والتكيف ســيصبحان  فالتطبيع 
دون توقيــع، اذ ال حاجــة لذلك بعدما 

وطيدة،  العربيــة عالقات  الدول  تقيم 
دبلوماسيا وسياسياً مع دولة االحتالل، 
نتنياهو ســيتخلى عن مقولته  حتى 
بعد ما جنــح في احلصــول على دعم 
ميكنه  مبا  السياســية،  إلجنازاته  عربي 
من خوض اية انتخابات مقبلة بال تردد، 
مزودا بهذا الدعم العربي الرسمي غير 

املسبوق.
ان اخطر مــا قامت به بعض العواصم 
العربيــة جتاه التطبيــع والتكيف مع 
الدولة العبرية، انه يأتي في ظل اشتداد 
الهجمة اإلسرائيلية - األميركية على 
احلقــوق الفلســطينية والعربية، من 
القرارات األميركية بشأن القدس وحق 
العودة، الى قانون القومية اإلسرائيلي 

العنصري.
وبالعــودة الــى الوراء، فــإن العرب لم 
يستســلموا لهزمية منكرة عام ١٩٦٧، 
ومع كل ضعفهم متســكوا بدعمهم 
للقضية الفلســطينية، وما نشهده 
اليــوم، يؤكــد ان الهزميــة واالنتصار 
بنتائج  لهمــا  ال عالقة  مصطلحــان 
العمــل العســكري، بــل مبتغيــرات 

املصالح واألهداف.

ينشر باالتفاق مع جريدة األيام 
الفلسطينية

جوهان روكســتروم، وجورجن 
راندرز، وبير إسبين ستوكنز

 منذ ما يقارب 50 ســنة، حــذر تقرير 
»أوقفوا عجلة النمــو« لنادي روما من 
أن العالم قد يواجــه انهيارا اقتصاديا 
وتدهــورا بيئيــا فــي القــرن احلــادي 
والعشرين، إذا استمر النمو االقتصادي 
في التســارع من دون مراعــاة البيئة. 

وهذا ما حدث بنحو أساسي.   
    وكمــا تظهر دراســة جديدة أجنزها 
نادي روما، وكمــا َكــرَّر التقرير األخير 
املتحدة  الدولية لألمم  للجنة احلكومية 
املعنية بتغير املنــاخ، قد يكون العالم 

في طريقه نحو الكارثة. 
تقرير  تفســير  في  الكثيــرون  وأخطأ 
»أوقفوا عجلة النمــو« عندما وصفوه 
بهجوم ضد التوسع االقتصادي مطلق 
العنان. وبحقيقــة األمر، يقول التقرير 
أنــه إذا مت اختيــار سياســة االقتصاد 
غير احملدود، فإن ذلك ســيقتضي وضع 
سياســات تكميلية أخرى )مبا في ذلك 
أنظمة  للمحافظة علــى  التمويــل(، 

حفظ احلياة احملدودة. 
لكــن العالم جتاهل ما ذكــره التقرير. 
وباملقابل، اســتمر في مســاعيه نحو 
حتقيق منو مطلق العنان، من دون مراعاة 
تبعاته البيئيــة. لقد مكننا هذا النمو 
من حتقيق تقدم كبيــر في مجال احلد 
من الفقر، والرفع مــن أمد احلياة ومن 
مســتوى الرفاهية. لكن ذلك كان على 
حساب نسيج اجملتمع، ومرونة الكوكب.

العقد  العلماء في  وبنحو حاسم، قال 
األخيــر، أننا دخلنا حقبــة جيولوجية 
وهي  األنثروبوسني،  أســموها  جديدة، 

حقبة يســيطر فيها النشاط البشري 
خاصــة النشــاط االقتصــادي، مؤثرا 
على مناخ األرض وبيئتــه. وفي حقبة 
األثروبوسني، تتغير أنظمة حفظ احلياة 
في كوكبنا األرض بوتيرة تعد األســرع 

على اإلطالق.
ويشكل تغير املناخ اليوم خطرا واضحا 
وقائما. وإذا ارتفعت درجة حرارة كوكبنا 
مبعدل درجتني مقارنة مع درجات احلرارة 
خــالل فترة ما قبــل الصناعة، قد جند 
أنفســنا في طريق ال رجعة فيه نحو« 
كوكب حــار«- وهــو ســيناريو تصل 
فيه درجات احلرارة إلــى معدالت تفوق 
تلك التي نشــهدها اليوم، ويصل فيه  
معدل ارتفاع مستوى البحر إلى نسب 
كبيرة، وتصبح فيه الكوارث الطبيعية 
انتشارا، وأكثر دمارا من  املتطرفة أكثر 

أي وقت مضى.
وليــس هذا فقــط. إذ مبناســبة عيد 
ميالده ال50ـ، جدد نــادي روما االمنوذج 
ضمن  املندرج  لـ«عالــم3«  اإللكتروني 
ويظهر  النمو«.  »أوقفوا عجلــة  تقرير 
ما يطلق عليه امنوذج«عالم3« توقعات 
جديدة بشــأن تأثير النشــاط البشري 

التي ستظهر في املستقبل.
وقد اعتمدنــا بدراســتنا على أهداف 
التي  املتحدة،  لألمم  املستدامة  التنمية 
اتفق عليها قادة العالم في عام 2015.  
وتشــمل أهداف التنمية املســتدامة 
الـ17، أهدافا اجتماعية سيما القضاء 
على الفقر وحتســني مستوى الصحة، 
إضافــة إلى أهداف بيئيــة ذات أهمية 
االنقراض،  لظاهــرة  حد  ووضع  كبيرة، 
وحمايــة محيطاتنــا، والتقليــل من 
إذا  الدفيئة. ولتحديد  الغازات  انبعاثات 
ما كان العالم قــادرا على حتقيق هذه 

االهداف مع حلول عــام 2030، وضعنا 
في عــني االعتبار أربعة ســيناريوهات، 
تبدأ من ســيناريو التجارة كما العادة، 

وتنتهي بالتحول االقتصادي الكامل.
 وتظهر دراستنا، أن ســيناريو التجارة 
كما العادة، لن يجلب مكاسب مهمة 
فــي املســاعي نحــو حتقيــق أهداف 
أو دعم االستدامة  التنمية املستدامة 
البيئية مع حلــول عام 2030. ومن غير 
املفاجئ رمبا، أن يشــكل منــو االقتصاد 
بوتيرة أســرع من أي وقت مضى، خطرا 

على االستدامة البيئية.
 وهناك سيناريو ثالث، يشمل سياسات 
البيئة، قد  إلــى حمايــة  قوية تهدف 
الكوكب للخطر. وفي  تعرض استقرار 
أي من هاته السيناريوهات، ستتحسن 
رفاهيــة النــاس على املــدى القصير، 
لكنها ســتتراجع على املــدى البعيد، 
الكوكبية،  احلــدود  نتخطــى  طاملــا 

ونتعدى املراحل اخلطيرة.
هناك ســيناريو واحد فقــط ميكنه أن 
اإلنسان  رفاهية  يحسن من مســتوى 

بطريقة تؤدي إلى استدامة البيئة: إنها 
سياســة »التغيير التحويلي«، الناجتة 
عن حتول نحو السياســات واإلجراءات 
غيــر التقليدية. وفي دراســتنا، ذكرنا 
خمســة مجاالت يعد فيهــا مثل هذا 

التغيير مهما بنحو خاص.
• وفقا للجنــة الدولية احلكومية لألمم 
املتحــدة املعنية بتغيــر املناخ، يحتاج 
العالم إلى منو مطرد في مجال الطاقة 
املتجددة، ليتمكــن من تقليص معدل 
االنبعاثــات إلــى النصف كل عشــر 

سنوات ابتداء من عام 2020.
• يجــب تعزيز إنتاج الغذاء املســتدام 
بشكل قوي. إذ ســيقتضي إطعام ما 
يقارب عشــرة مليار شخص مع حلول 
2050، تعديــال جذريــا ألنظمة  عــام 
التغذية القائمة، مع الرفع من مستوى 
تكثيف االستدامة بنسبة %1 كل عام.
• حتتاج الــدول النامية إلى مناذج تنمية 
جديــدة، مبا فــي ذلك امنــوذج الصني 
وكوســتاريكا وإثيوبيا وكوريا اجلنوبية، 

مع التركيز القوي على االستدامة.
• يجب علــى العالم أن يحــد من الال 
مســاواة بقوة، لضمان أال يتعدى دخل 
الطبقة الغنية التي تصل نسبتها إلى 

%10 %40 من مجموع الدخل.
• وأخيــرا، يجــب حتقيــق االســتقرار 
للســاكنة العامليــة عــن طريق وضع 
استثمارات ضخمة في مجال التعليم 
العاملي، واملساواة بني اجلنسني، والرعاية 

الصحية وتنظيم األسرة.
نحــن ال نقــول إننــا قدمنــا الالئحة 
النهائية لإلصالحــات التحويلية التي 
يحتاجها العالم. إن رسالتنا الرئيسة، 
هي أن الوســيلة الوحيدة للموازنة بني 
النمو واالستدامة، هو التحول البنيوي 

واالجتماعي على نطاق عاملي.
واخلبر الســار، أننا نؤمن أن الســيناريو 
الــذي حتدثنا عنــه ممكن  التحويلــي 
حتقيقــه. إذ هناك عالمات تشــير إلى 
أن قوى الســوق ميكنها تشجيع اندالع 
ثــورة طاقيــة- وهي ثــورة ممكنة على 
املستوى التقني وجذابة على املستوى 
التكنولوجية  والوســائل  االقتصادي. 
التي تدعــم الزراعة متاحة بالفعل مع 
ما يقارب %29 من املزارع التي تستعمل 
الزراعــة  تقنيــات  بعــض  بالفعــل 

املستدامة. وعلى املستوى العاملي، فقد 
وصل معدل »والدات األطفال« إلى أعلى 

مستوياته، كما أنه توقف عن النمو.
لكن العقبات السياسية الكبيرة التي 
تقف في طريق الطاقة املتجددة، وحتى 
في طريق اجلهود املبذولة للحد من الال 
مســاواة، ما زالت قائمــة. وما يجعل 
األمور أسوأ، تنامي الردود العنيفة ضد 
تعدد األطراف منذ الثالث سنوات التي 
تلت اتفــاق قادة العالــم على أهداف 
التنمية املســتدامة. وحتديدا، في وقت 
بات فيه العالم فــي أمس احلاجة إلى 
التعاون العاملــي، أصبحت العديد من 
الدول تتبنى القومية والعزلة واحلمائية 

التجارية.
ويقــول معظم احملللــني املنطقيني أن 
إبقاء الكوكــب معافى بنحو كاف من 
أجل دعــم اقتصاد مزدهــر على املدى 
البعيد، اســتثمار جيد. لكن وكما نرى 
اليوم، مثل هــذا التفكير البعيد املدى 
ليس دائما مالئما للنجاح السياســي. 
ومن أجل احلفاظ علــى كوكبنا، وعلى 
حضارتنا-تبقــى أصــوات مثل أصوات 

نادي روما أهم من أي وقت مضى.

ترجمة نعيمة أبروش
يشــغل جوهان روكســتروم منصب 
أســتاذ ومديــر أســبق لــدى مركــز 
ســتوكهولم للمرونــة فــي جامعة 
ستوكهولم. ويشــغل جورجن راندرز 
منصب أســتاذ متقاعد فــي معهد 
بــي آي النرويجي للتجارة. ويشــغل 
بور إســبني ســتوكنز منصب أستاذ 
مشــارك في معهد بي آي النرويجي 

للتجارة.
بروجيكت 

حايد حايد
بــدالً من أن تلقي أنقــرة بثقلها كامالً 
الثوريــة  توحيــد اجملموعــات  خلــف 
السورية، تدفع شــيئاً فشيئاً في هذا 
االجتاه مــن دون أن تتســبب بخلل في 

الوضع القائم.
أعلن فصيل شــهداء الشــرقية، وهو 
تنظيــم تابــع للجيش الســوري احلر 
يتمركز في مدينــة جرابلس اخلاضعة 
لســيطرة فصائل درع الفــرات بقيادة 
تركيا، عن حّل صفوفه في 28 تشــرين 
األول/أكتوبر. علــى الرغم من أن زعيم 
التنظيم صّرح أن القــرار كان طوعياً، 
إال أن مصــادر محلية أشــارت إلى أن 
الفصيــل تعّرض لضغوط مــن تركيا 
كي يحّل نفســه علــى خلفية حتّديه 

لتعليماتها. 
أّولية  تعمل أنقرة على إنشــاء دولــة 
انطالقــاً من قــوات درع الفــرات، على 
أن تكــون هــذه الدولة علــى صورتها 
في األراضي اخلاضعة لســيطرتها في 
ســورية. تســّلط هذه الواقعة الضوء 
على الهدف املعلَن الذي تســعى إليه 
تركيــا، وهو إضفاء طابــع مهني على 
حلفائها الثّوار، األمر الذي من شأنه أن 
يؤّدي إلى تعزيز االســتقرار في املناطق 
اخلاضعة لنفوذها، وقد يُتيح في نهاية 
املطاف للتنظيمــات التابعة لها تأدية 
دور أكبر في مســتقبل سورية. غير أن 
اجلهود التــي تبذلها تركيا لدمج هؤالء 
احللفاء والســيطرة عليهم لم تتكلل 
بالنجاح، إما لغيــاب االهتمام أو لعدم 
القــدرة علــى التنفيذ. وعلــى الرغم 
من الوحدة الشــكلية، ما تــزال تلك 
الفصائل اجملّزأة خارجة عن السيطرة ما 
يجعل منها عوامل مزعزِعة لالستقرار 

في شمال البالد.
أطلقت القــوات التركية، مدعومًة من 
الثّوار السوريني، عملية درع الفرات في 
شمال سورية في آب/أغسطس 2016. 

كان الهــدف من هذه العملية بســط 

األمن عند احلــدود التركية عبر محاربة 
الدولة اإلسالمية وكبح النفوذ املتنامي 
للقوات الكردية السورية بقيادة وحدات 
حماية الشعب، والتنظيمان تصّنفهما 

أنقرة في خانة التنظيمات اإلرهابية. 
ومن أجــل أن تدير تركيــا مجموعتها 
الواســعة من احللفاء املسّلحني الذين 
يُقــّدر عددهــم بنحــو 6700 مقاتل، 
اســتعملت غرفة عمليات درع الفرات 
التعليمات.  وإصدار  بينهم  للتنســيق 
بيــد أن اإلنهــاء الرســمي حلملة درع 
الفــرات العســكرية بعدمــا حققت 
أهدافهــا، على وفق ما أُفيــد، في آذار/
مــارس 2017، وّلد لدى تركيا حاجًة إلى 
اعتماد آلية مختلفة للســيطرة على 

حلفائها املسلحني.
نتيجــًة لذلــك، عمــدت تركيــا إلى 
التنسيق مع احلكومة السورية املؤقتة 
رسمية  عســكرية  هيكلية  إلنشــاء 
ومركزية. وبعد أشــهر من املفاوضات، 
أعلنوا عن تشــكيل جيــش وطني في 
2017 لتوحيد  كانــون األول/ديســمبر 
األساســي  والهدف  الثورية.  الفصائل 
في هذا اإلطار، إنشــاء قيــادة مركزية 
للقــوات الثورية خاضعة إلمــرة وزارة 

الدفاع في احلكومة املؤقتة. 
وتهدف املبادرة أيضاً إلى حتقيق املهنية 
القوات العســكرية عبر إنشــاء  لدى 
منظومة تراتبية للحصول على هرمية 
التدريب  وتأمــني  واضحة؛  عســكرية 
واملنتظــم،  املتخصــص  العســكري 
وتأسيس شــرطة ومحاكم عسكرية 
للحد مــن االنتهاكات بحــق املدنيني 

ومالحقة املرتكبني قضائياً.
في حــني أن الهدف الــذي يتوّخاه هذا 
اجليش، الســيطرة على جميع األراضي 
التي هي فــي قبضة الثّوار، أعلن رئيس 
احلكومة الســورية املؤقتة أي حكومة 
أن الهدف  أبو حطــب،  املعارضة، جواد 
األساســي، االحتفاظ بالسيطرة على 
املناطق التي اســتولت عليها فصائل 

درع الفرات. 
وقد ســاهمت أنقرة، فــي إطار خطوٍة 
أولى نحو انضواء اجملموعات في اجليش 
بني  اجتمــاٍع  تنســيق  في  الوطنــي، 
ثورية  و33 مجموعة  املعارَضة  حكومة 
في منطقــة درع الفرات في تشــرين 
األول/أكتوبــر 2017. وقد وّقعت جميع 
اجملموعات الثورية احلاضرة في االجتماع 
وثيقًة أعلنت فيها عن موافقتها على 
توحيد فصائلها في ثالث فرق عسكرية، 
على أن يُستتَبع ذلك باندماج كامل في 

اجليش الوطني.
التوحيد الشكلي،  لكن مبعزل عن هذا 
لم تتبلــور هيكلية وطنية على األرض، 
التي تعترض  التحديات  وذلك بســبب 
تنظيمهــا، فضالً عــن مقاومتها من 
جانب قادة بعض اجملموعات املســلحة. 
على الرغم من أن الثوار املتحالفني مع 
تركيــا أعلنوا عن االندماج فيما بينهم 
قبل عام، إال أنه ما تزال لكل مجموعة 
ومناطق  وأجنداتها  وهيكلياتها  قادتها 
نفوذهــا، وال متتلــك القيــادة املركزية 

للجيش الوطني سيطرة أو نفوذاً عليها. 
والسبب أن األشخاص والقياديني الذين 
الراهــن يرون في  يُفيدون مــن الوضع 
االندماج تهديداً ملصاحلهم.  على سبيل 
املثال، ما يزال عدد كبير من مجموعات 
الثــّوار التي غادرت دير الــزور لاللتحاق 
بالقتال فــي املنطقة التي شــملتها 
عملية درع الفرات، يســعى إلى العودة 
وحترير مناطقه، فــي حني أن اجملموعات 
احمللية ضمن الهيكلية القائمة تُعطي 
املنطقة من أجل  للبقاء فــي  األولوية 

زيادة تأثيرها إلى أقصى حد.
بيد أن اخملاوف من إقدام تركيا على قطع 
الدعــم والتمويل – أو علــى حل هذه 
اجملموعات ومنعها مــن دخول األراضي 
التركيــة حيث يعيش عــدد كبير من 
أنســباء املقاتلني – جعلت التنظيمات 
املعنّيــة حُتِجم عن إبــداء رفض قاطع 
لالندماج. لذلــك وافقت فصائل كثيرة 
علــى االندمــاج، لكنها تســتمر في 
استغالل التأثير التركي الضعيف على 
األرض كي حتافظ علــى نفوذها. تُفيد 

التقارير بأن تركيا تتمتع بسلطة قوية 
على مقربة مــن املناطق احلدودية، مثل 
جرابلــس والراعي، حيــث متتلك عدداً 
أكبر مــن اجلنود، لكنهــا أضعف نحو 
اجلنوب، حيث تفــرض اجملموعات احمللية 
ســلطتها. يقول احمللل العسكري نوار 
أوليفر إن »اجملموعات التي تســعى إلى 
إنشــاء مناطق نفوذ تبتعد عن احلدود 
وتّتجه نحو مدينَتــي الباب وأختارين«. 
االنتهاكات  وهكذا فإن اجلزء األكبر من 
التــي يرتكبهــا الثوار بحــق املدنيني، 
والصراعات على السلطة بني الفصائل، 

يدور في تلك املناطق، سيما في الباب.
على الرغم مــن رغبة تركيــا املعلَنة 
بإضفاء الطابع املهنــي على حلفائها 
من خالل آليات التدريب واملســاءلة، إال 
أنها عاجزة عن أن تفرض على حلفائها 
اجليش  إطار  في  االنضواء  املنقســمني 
الوطنــي. تخشــى أنقرة أن يتســّبب 
اللجــوء إلى اإلجراءات املشــّددة )مثل 
اجملموعات( بظهور  متويــل  التوّقف عن 
مقاومــة مســّلحة. بيــد أن تركيا ال 

تســتعجل العمل على حتقيق املهنية 
معها،  املتحالفــة  اجملموعــات  لــدى 
فاالنقســامات الراهنة فــي صفوفها 

تتيح ألنقرة إحكام سيطرتها عليها. 
في الواقــع، يبــدو أن أنقرة قــّررت أن 
الســبيل األكثر أمانــاً إلدارة حلفائها 
هو الدفع ببطء نحــو االندماج من دون 
التسبب بخلل في الديناميات السائدة 
على األرض. تواصــل تركيا مترير دعمها 
وتعليماتها مباشرًة إلى كل مجموعة 
بدالً من أن تفعل ذلك عن طريق القيادة 
املركزيــة للجيــش الوطنــي، وهكذا 
تســتمر هذه اجملموعات فــي التعويل 
ماديــاً عليها. كمــا أن اخلصومات بني 
هذه الفصائل متنــح أنقرة نفوذاً كافياً 
عليها مبا يتيح لها أن تضمن مصاحلها 
الفورية في ســورية، وعلى رأسها طرد 
القوات الكرديــة من عفرين وتل رفعت 
ومنبج، إلى جانب االنخراط ديبلوماسياً 
مع روسيا للحؤول من دون شّن النظام 
هجوماً على إدلب. على ســبيل املثال، 
متّكنت تركيا من إقناع حلفائها بشــن 
هجــوم للســيطرة علــى عفرين في 
2018، فيما كانت  الثاني/ينايــر  كانون 
مدينة إدلــب، التي تُعــد أكثر أهمية 
تتعرض  االســتراتيجي،  الصعيد  على 

للهجوم من النظام. 
بغية احلد مــن نفوذ هــذه اجملموعات، 
مختلفة،  تكتيكات  تركيا  تســتخدم 
منها ممارســة الضغوط على الفصائل 
الواقعة عند  املعابر  لتســليم  الثورية 
حدودها )مصدر أساســي للدخل( إلى 
كيانات مدنية تابعة للحكومة املؤقتة 
التي تقودهــا املعارضة. كما أن اجلهود 
التــي تقودهــا تركيا إلخــالء املناطق 
املدنية، مثل الباب، من القوات الثورية، 
وإلنشاء قوات شرطة محلية وتدريبها، 
تــؤّدي إلى خفض قــدرة الثــوار على 
حتقيق منافع مالية من نقاط التفتيش 
واملعابــر احلدوديــة والطــرق التجارية 
املاضي،  الثاني/يناير  كانون  وفي  احمللية. 

أنشأت حكومة املعارضة، بدعم تركي، 
محكمــة وشــرطة عســكريَتني في 
حلب، بهدف احلد من انتهاكات القوات 

املسلحة، أقّله نظرياً.
ميكن أن تســاعد هذه اإلجــراءات على 
التخفيف من بعض مضاعفات الفشل 
في حتقيق املهنية لــدى حلفاء تركيا. 
تُوّلد االنتهاكات التــي يرتكبها أولئك 
الثوار ضد السّكان، مشاعر استياء من 
الثّوار وكذلك من تركيا، الدولة الراعية. 
وفي هذا السياق، اندلعت مثالً صدامات 
مســّلحة بني أحرار الشرقية وأفراد من 
عائلة الواكي احمللية في الســادس من 
أيار/مايــو 2018، ما أســفر عن مقتل 
ســبعة أشــخاص وإصابــة أكثر من 

خمسني آخرين بجروح. 
باملثل، يؤّدي الدور الذي تلعبه اجملموعات 
املســلحة فــي احلوكمــة احمللية وفي 
احملاكم إلى غيــاب الفاعلية لدى هذه 
يوّلد استياء  املؤسسات األساسية، ما 
شــديداً مــن تركيــا لعــدم اتخاذها 

اخلطوات املناسبة لوقف هذا الدور.
من شــأن توحيد حلفــاء تركيا ضمن 
هيكلية عســكرية معياريــة أن يعّزز 
حظوظهــم بــأن يتحّولوا جــزءاً من 
سورية  في  الرسمية  املسلحة  القوات 
بعد النزاع – سواًء من خالل التوصل إلى 
اتفاق سياسي إلنشاء مجلس عسكري 
مشترك أو عبر إدارة املناطق احمللية في 
إطار من الالمركزية. لكــن بدالً من أن 
تلقــي أنقرة بثقلها كامــالً خلف هذا 
املشروع، يبدو أنها تستعمل مزيجاً من 
التي تصّب شــيئاً فشيئاً  التكتيكات 
في هذا اإلطار من دون أن تؤّثر في الوضع 

القائم هناك.

* حايــد حايد زميل أبحــاث في املركز 
 ،)ICSR( التطــرف  لدراســات  الدولي 
وزميل أبحاث استشــاري لدى شاذام 

هاوس. 
صدى
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هل يمكن تفادي سخونة الكوكب؟

الجهود التركية البطيئة لدمج الحلفاء في سوريا

هل ينقلب نتنياهو على مقولته: التطبيع قبل التوقيع؟!



ثقافة10
دراسة

انطباعات

شعرمتابعات

1979 في  واحلضارة األوربية( الصادر ســنة 
ضمن سلسلة املوســوعة الصغيرة، وأدرت 
عنه حديثاً نقدياً نشــره امللحق األسبوعي 
جلريدة )الثورة( يوم السبت 26/ نيسان/1980 
كذلــك كتابه التطبيقي املهــم )في أدبنا 
الــذي أصدرت طبعته  املعاصر(  القصصي 
األولى دار الشــؤون الثقافية العامة ببغداد 
ســنة1989، إذ احتوى على أكثر من عشــر 
دراســات نقدية وما أوقف كتابه هذا على 
العراقيني: محمد خضير  املبدعني  دراســة 
وعبد الرحمن مجيد الربيعي وغائب طعمة 
العبادي وموســى كريدي، بل  فرمان وغازي 

درس روائيني عربــاً: جنيب محفوظ وإبراهيم 
اصــان والطيــب صالح،  ويعقــد مقارنة 
نقدية بــني األقصوصة الطويلــة املعنونة 
بـ )احلبــل( للقاص والروائــي عراقي األصل 
كويتي اجلنسية إسماعيل فهد إسماعيل، 
الذي خسره السرد العربي يوم الثاثاء )25/ 
من أيلول/2018( وبني رواية )اللص والكاب( 

لنجيب محفوظ.
التطبيق النقدي تراه في كتبه األخرى ومنها 
بحثه للدكتوراه من جامعة بغداد املوسوم 
بـــ )البناء الفنــي في الروايــة العربية في 
العراق( والصادر جزؤه األول عن دار الشــؤون 
1994، وصدر  ببغداد سنة  العامة  الثقافية 
اجلزءان الثاني والثالث ســنة 2000 و 2012 
، وهو العمــل النقدي الباذخ الذي درس فيه 
ناقدنــا العاني – وقد وجد كثرة من درســوا 
املضمــون والفحــوى- درس فيــه القضايا 

الفنية واجلمالية.
لم يقف الناقد األســتاذ الدكتور شــجاع 
مسلم العاني، هو الذي يرى ان االدب والفن 
يجب ان يكون لهما اســتقال نســبي عن 
الوظيفة اجلمالية  ان  االدجلة والسياسة أي 
هي التــي يجب ان حتظى باهتمــام الناقد، 
لم يقف عند منهج نقدي محدد، ال يرمي وال 
يكاد يغادره وهو الذي كان ينتهج نهج جورج 
لوكاش، وايرنست فيشر ولوسيان كولدمان 
وغيرهم، والواقعية االشتراكية وتراه ظاهراً 
في دراسته )املرأة في القصة العراقية( وألن 
احليــاة في تغير دائم، وإننا ال نخوض في ماء 
النهر مرتني، وألن التماثيــل وحدها التي ال 
تتغير، فإنه بعد ان أطلع على مناهج النقد 
احلديث، وأن املنهج هو الامنهج، وان النص 
اإلبداعي هو نفســه يوجــب املنهج الذي 
يدرس على ضوئه، فقد عقد دراســة قيمة 
درس فيها )النص فــي النقد األدبي احلديث 
في العراق( ونشــرها في كتابه املوسوم بـ 
)قراءات فــي األدب والنقد( الذي أصدرته دار 
الفراهيدي ببغداد سنة 2011، يرى ان النقاد 

العراقيني يتجهون إلى ثاثة اجتاهات، االجتاه 
األول موقف تقليدي يرفض املناهج احلديثة 
في النقد ويرفض احلــوار معها رفضاً تاماً، 
ومن هؤالء أســاتذة اجلامعــات  فضاً عن 
الناقــد عبد اجلبار عباس الــذي ظل يجاهر 
بانطباعيته وأســتاذنا الطاهــر الذي ينكر 

علــى النقاد العراقيــني تطرفهم في تبني 
هــذه املناهج وما زلت اســتذكر دراســته 
القيمة التي نشرتها صفحة )آفاق( بجريدة 
وعنوانهــا   1985/12/8 فــي  )اجلمهوريــة( 
)البنيوية أعلى مراحل السوء في ترف نظرية 
الفــن للفن(وأثارت تعليقات عــدة وأعادت 

نشــرها جريدة )العراق( فــي 1985/12/16، 
وأعاد الطاهر نشــرها في كتابه ) أساتذتي 
ومقاالت أخــرى( وألن ناقدنا العاني منصف، 
يحفظ للناس أقدارها، فإنه يؤكد اني ال أريد 
ان أطمس خصوصيــة الناقد الطاهر الذي 
يؤمن مبشروعية التأثر أو اإلمكانات النقدية 
التي ميتلكها هــو والناقد عبد اجلبار عباس 
)...( ألني أصنــف هذه املواقف واالجتاهات، ال 
على أســاس القول املعلن حسب وإمنا على 
أساس التطبيق في الدراسة النقدية أيضاً.

ويقــف الدكتور مالــك املطلبــي والناقد 
ســعيد الغامني والعديد من النقاد الشباب 
على اجلهــة األخرى متبنني املناهج النقدية 
اجلديدة والســيما البنيوية والسميولوجية 

بصورة تامة. 
في حني يقــف الدكتور العاني في املنطقة 
الوســطى الذي يتنكــر للبنيوية بوصفها 
بعــض مناهجها  ويفيد مــن  ايدلوجيــة 
الناقد  معظــم  معــه  ويقف  اإلجرائيــة، 
العراقيني مثل: طراد الكبيسي، فاضل ثامر، 
محسن جاسم املوسوي وحامت الصكر وعبد 
اهلل إبراهيم الــذي يصفه – وهو على حق-
بالناقد الواعد الذي يــراه اقرب أعضاء هذا 
الفريق إلى النقد النصي ومن يتابع إجنازات 
الدكتــور إبراهيم النقديــة والبحثية يجد 

مصداق نبؤة الدكتور العاني.

**************************************************
حاشية

الكلمــة التي قرأتهــا في احتفــاء بيت 
الدكتور شــجاع  بالناقد األســتاذ  املدى 
 2018/9/28 العاني ضحى اجلمعة  مسلم 
وأدارهــا الناقد علي حســن الفواز وحتدث 
فيها: فاضل ثامــر والدكتورة نادية هناوي 
والدكتــور ســعد عزيــز عبــد الصاحب 

والدكتور داود سلمان العنبكي

شكيب كاظم
 

ترى أية لغة ينبغي لك وعليك ان تترســمها 
وأنــت في حضرة الشــاهق النبيل شــجاع 
مســلم العاني؟ أية لغة تراهــا جديرة بأن 
تزين بحروفها جيد الشــاهق شــجاع؟ وأية 
لغــة تظنهــا مبكنتهــا ان توصــل وجدك 
وتواجدك واحترامك للنبيل احملتفى به؟ فقد 
تكبو اجلملة وتنبــو املفردة وتني الكلمة عن 
مهمة التوصيــل، فالكبار يجب ان يخاطبوا 
بلغة سامية ســامقة عالية املستوى توازي 
ســموهم وســموقهم وعلوهــم املعرفي 

واإلبداعي واخللقي أّو ليَس النقد إبداعاً؟
ال أملك سوى الكلمات أمأل بها سال العطر 

انثرها في حضرة العاني النبيل.
الناقد شــجاع فنن وغصن مــورق من أيكة 
الــدرس النقــدي وارفة الظــال إلى جانب 
كوكبة باهــرة من النقــاد األكادمييني، الذي 
تسجل ريادته ألســتاذي الدكتور علي جواد 
الطاهر، إلى جانب زمائه ورصفائه أساتذتي 
جال اخلياط وعلي عباس علوان وعناد غزوان، 
فضاً عــن عبد اإلله أحمــد وجنم عبد اهلل 
كاظم وخالد علي مصطفى وعبد احملســن 
اطيمش، ويجب ان ال ننسى أيقونة الترجمة 
والبحث والنقد الدكتــور عبد الواحد لؤلؤة 
ورأيه في ضــرورة أن تكون لكل ناقد نظريته 
النقدية اخلاصة بــه، وإال أخرجه من حضيرة 

النقاد.
وإذ أنهمــك الكثير مــن النقــاد بالتنظير 
النقدي يشــرحون أقوال اآلخرين ويفسرونها 
تاركــني التطبيق النقدي، ابتعــاداً عن وجع 
الكتابة إذا جاءت مبــا اليرضي صاحب النص 
املنقــود!! فإن ناقدنا العاني قــد أدلى بدلوه 
بني الدالء فــي اللونني تلمس ذلك في كتابه 
)املرأة في القصــة العراقية( وهو في األصل 
بحثه الذي نــال عنه درجة املاجســتير من 
مصر فضــاً عن كتابــه )الروايــة العربية 

لك نفســها في روما أخرى بكلمٍة واحدٍة 
ال تعــرف كيف هبطت عليــك وال كيف 
نطْقتهــا، ألن النظرات التــي ُصوِّبَْت إلى 
التي ارمتت على ذراعك بكامل ِحْملِها من 

اخلزامى طاشت سهاُمها.

.. ال تفعل ما يفعل أهل روما

وإذ ال تنتظــرك عائلٌة على العشــاء وال 
حملــٌة لتأديب البرابــرة وراء احلدود  فماذا 
يفيــدك أن تفعل في رومــا ما يفعل أهل 
رومــا. إجلس فــي مهبِّ الســهام التي 
تتطايــر حولك وانظر كيف ســتخرُج با 
خدٍش تقريباً وخفيفاً حتى لو أودع املاضي 
أثقاله في قدميك، ففي هذا الوقت املتأخر 

لن تغيــر أيها العابر في رومــا ما آل إليه 
أهل روما، فا تســتغرب، إذاً، الهرج املائج 
في املقاهي  وال األغاني التي متجُد احلبَّ ال 
احلرب فهذا زمٌن آخُر ال تخطو فيه األشجارُ 
أبعد من ظالها وال متوُت كسابق عهدها 
إن استطعت، في  وابتسم،  القصائد،  في 
وجه اولئــك الذين يظنون أنَّ احلياَة خادمة 
العائلة املطيعة فعندما رأيت رجال الباط 
ميشــون بخطٍو وئيٍد أمــام اجلنازة املهيبة 
كان هناك من يشرُب كأساً مع سيدة في 
اً بامللح في  بيروت ومن ينيــُخ َجَماً محمَّ

تومبكتو.

ال تبق في روما
يكفي أن قدميك حملتاك إلى روما. ليس 
مهمــاً أن تبقى في رومــا. لقد رأيت أكثر 
ممــا رأى أولئك الذين كانــوا يلعبون معك 
في دساكر اإلمبراطورية. رأيَت النهرَ الذي 
أكل  ســقى خيول األباطرة، وأكلَت ثماراً 
منها األبطاُل واخلونُة، الشــعراُء ومدبجو 
القوانــني. مشــيَت في شــوارع حجريٍِّة  
باليد، وعرفت عــن قرب اجلماَل  مرصوفٍة 
الذي تغذى بحليــب العصافير. إن بقيت 
في رومــا لن تبقى روما. مّســد رأس هذا 
أقعــى بجانبك. فرمبا  الذي  الهرم  الكلب 
يكون االشارة التي أرسلها اليك أوفيد من 

منفاه املظلم.

أمجد ناصر أمجد ناصر

مبا أنك لن ترمي جــذراً في األرض ولن متيل 
كصفصافــٍة على ســاقيٍة فمــا جدوى 
النظرات التي ترسلُها شرسًة مرًة، ساهمًة 
مرًة أخرى، متضرعًة في نهاية املطاف، فلن 
تصطاد ســوى ما بدرَ سهواً من يٍد حترَّكت 
َت، با قصٍد، إلى  على الطاولــة أو وجٍه تلفَّ
الــوراء، فليس بالنظرة وحدها مهما كانت 
طويلًة، مركزًة، أو حتى ميدوزيًِّة  تغيُر أيها 
العابُر في روما عــادات أهل روما. هذا ليس 
ديكوراً مــن الورق املقوَّى ســيتداعى حتت 
ق  بيدك لتصدِّ الكاسحة، إملســه  نظرتك 
أنَّ األسباب تســتجمع نفسها أحياناً، في 
رٍ. أنت ال  ضحكــة بلهاء أو قميٍص مشــجَّ
تعرف على أيِّ أســاس تتعلَّق هــذه  املاّرة 
كشــهقٍة طويلٍة بذراع ذلك الذي يبدو لك 
قميئاً، وال كيف مييُل ذو اجلِرم العظيم على 
بالنظرة  التي بنســمٍة تطير، فليس  تلك 
وحدهــا، مهما كانت مدربًة، ثاقبًة، مركزًة، 
ر في كوب  تســتطيع حتريك ملعقة السكَّ
قهوتهــا،  إذ وحدك، على األغلب، من يظن 
أنَّ تسبيلَة رمٍش أو انحناءة فارس ميكنهما 
مقايضة حيــاٍة من حلــٍم ودم، فا تقل إن 
ت نظراتك كسيفًة إنه املال أو الشهرة  ارتدَّ
أو حتى احلظ،  فالعابُر ال يترُك وشــماً على 
ر، إن  ذراع  أو ندبــًة على ترقوة ولكــن تذكَّ
نفعت الذكرى، أنَّ األســباب اســتّجمعت 

احلالي، ويستمر  الثاني(  نوفمبر/ تشــرين 
حتى نهاية الشهر ذاته، وتُصاحب الرسوم 
درويش  محمــود  إللقاء  صوتيــة  خلفية 
للقصيدتني، مــع ترجمة إجنليزية جلمهور 

املعرض الكندي، باإلضافة إلى عرض نسخ 
من الكتابني كذلك.

وتوجت عبد اهلل أخيرًا بجائزة »اتصاالت« 
لكتــاب الطفــل، التي نظمهــا اجمللس 

اإلماراتــي لكتــب اليافعــني برعاية من 
شــركة »اتصاالت«، وذلــك بعد تتويجها 
بجائــزة أفضل رســوم لدورة هــذا العام 
وقيمتهــا 100 ألف درهم، وذلك عن كتاب 

»فكر بغيرك«.
هذا الصدى االحتفائي برسوم كتاب »فكر 
بغيرك« هو عامل تتويــج إضافي ملعرض 
»قصائد بصرية«، وهو املعرض الفردي األول 
للفنانة سحر عبد اهلل، في كندا، والرابع 

لها بعد ثاثة معارض قدمتها في مصر.
وصدر كتــاب »فكر بغيــرك« عن مكتبة 
»تنمية« في القاهرة، وذلك ضمن مشروع 
الراحل  للشــاعر  مختلفــة«  »قصائــد 
املوجه لألطفال، ومت تقدمي  درويش  محمود 
ثاثة كتب لدرويش بثــاث قصائد ضمن 
هذا املشروع وهي: »فكر بغيرك« و«هكذا 
قالت الشــجرة املهملة«، و«أحن إلى خبز 

أمي«.

»وأنَت تُِعُد فطورك، فِكــر بغيرَك. ال تَْنَس 
قوَت احلمــام. وأنَت تخــوُض حروبَك، فِكر 
بغيــرَك. ال تنــس َمــْن يطلبون الســام. 
وأنَت تســدد فاتورة املاء، فِكــر بغيرَك. َمْن 
الشــاعر  تتجدد وصايا  الغماٍم«،  يرَضُعون 
درويش  الراحــل محمــود  الفلســطيني 
لإلنسانية، وهو يُردد با يأس »فّكر بغيرك«، 
تتجــدد قصائده عبر معــرض فني جديد 
تســتضيفه مكتبة »تورونتو« العامة في 
كندا بعنوان »قصائد بصرية«، وهو املعرض 
الذي تقيمه رّسامة كتب األطفال املصرية 
سحر عبد اهلل، للرسوم األصلية لكتابيها 
الشــجرة  »فكر بغيــرك«، و«هكذا قالت 
اللذين قدمت فيهما رســوًما  املُهملــة« 
تعبيريــة لقصيدتــي درويش فــي كتابني 

موجهني لألطفال.
انطلــق املعــرض الفني فــي اخلامس من 

من شارع الثقافة في بغداد

األدب واستقالله النسبي
عن األدلجة

إن كنت عابرًا في روما

في معرض فني جديد تستضيفه مكتبة »تورونتو«

قصائد الشاعر محمود درويش ُتحلق مرسومة في كندا
آيس كريم ...    

الناقد شجاع فنن وغصن 
مورق من أيكة الدرس النقدي 

وارفة الظالل إلى جانب 
كوكبة باهرة من النقاد 
األكاديميين، الذي تسجل 

ريادته ألستاذي الدكتور 
علي جواد الطاهر، إلى جانب 

زمالئه ورصفائه أساتذتي 
جالل الخياط وعلي عباس 

علوان وعناد غزوان، فضاًل عن 
عبد اإلله أحمد ونجم عبد اهلل 
كاظم وخالد علي مصطفى 

وعبد المحسن اطيمش
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بعض رسومات الفنانة التي استخدمت في كتب األطفال

قيس مجيد المولى

 في املقهى 
األن في املقهى

هذا يطلُب شاياً
وذاك قهوًة

وتلك ليموناً ساخناً 
وأنا

َكي أتدفأَ
أطلُب أيَس كرمي

...........
حني وصلُت براتسالفا

كتبُت خلف تذكرِة القِّطار
الرياح ملعقة

والغيوم سوائل زجاجية
.............

أنتبهُت األَن
األن التاسعة في رضا علوان

في صفحتي الشخصية
رجٌل لم يتذوق النوَم منذ ثالثني عاماً 

................
توقفت سيارُة االسعاف

حمل النادُل قنينَة االوكسجني

ومتدد الرَّجُل على الطاولة
قال املُسِعُف
زفير ..شهيق
شهيق .. زفير

قال صاحُب املقهى
هناك فارٌق مكانٌي

في الكشف عن احتياجاته الرُّوحية
................

الّرسائُل الزالت في وارِد التنبيه
واملرأُة التي بجانبي مشغولٌة بالّرِد 

على رسائِل العشاق
والُعشاُق وعبَر الهاتِف قراءوا ما 

مبُخيلتي
وطلبوا

أيس كرمي
..............

بعد دقائق
يُعوُض النقُص في الزمان

الغيوُم تتحوُل الى حقائب
والرياح تتحوُل الى سكِك حديد

............
ُمجرد ُمنزلٍق روحي

لإلطمئنان 
بأن املصيدَة
قد أعدت لي

جانب من مدينة روما

من أعمال الفنان سلمان البصري
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اإلعالم احلزبي و جريدة خبات

*كيــف مت احلصــول علــى ترخيص 
إصدار جريدة احلزب؟

- إجــازة احلزب وترخيــص صحيفتها 
مســألتان مختلفتان، فبعد سقوط 
اجلمهورية  نشــوء  و  امللكــي  احلكم 
في العراق، ذهب وفد رفيع املســتوى 
من احلزب الى بغداد برئاســة األستاذ 
ابراهيــم أحمــد و إلتقــى بالضباط 
األحرار. وفي داخــل وزارة الدفاع ألقى 
األستاذ ابراهيم أحمد خطابا تاريخيا، 
ثم زار األحــزاب و القــوى العراقية و 
إســتطاع الوفــد أن يــدرج نصوصا 
في الدســتور العراقــي اجلديد، منها 
"أن الكــرد والعرب شــركاء في هذا 
الوطن" و "أن هذا الدستور يقر احلقوق 
القومية لــكل املكونات". وكان الوفد 
أساس  "على  عبارة  إلضافة  يســعى 
احلكم الذاتي"، لكــن أيا من األحزاب 
العراقية لم توافــق على ذلك، لذلك 

لم تثبت في الدستور.
على كل حال لم تكن صياغة الدستور 
بالشكل الذي جرى ملبية لطموحات 
البارتي، بل كان يجســد رأي وموقف 
وحزب  الدميقراطــي  الوطنــي  احلزب 
اإلســتقالل وغيرهما، وبناء على ذلك 
مت الترخيص بإصدار جريدة سياســية 
خاصة باحلــزب. وكان وزير الثقافة في 
ذلك الوقت هو األستاذ صديق شنشل، 
وكان مــن عقالء حزب اإلســتقالل و 
يرتبط بعالقــات جيدة مع الكرد، وهو 
من أهــل املوصل ويقال بأنه من أصول 
كردية على أســاس قرابته من جهة 
العمادية  قضاء  الى ســكان  العائلة 
أو ديار بكر، ولكنه كان معروفا كرجل 
عاقل و متــزن و منفتح على اآلخرين. 
بعد ثورة 14 متــوز تقدمت عدة أحزاب 
لنيل اإلجارة إلصدار صحفها و فعلنا 

الشيء ذاته.
في البدايــة حصلنا على إجازة إصدار 
جريدة رزكاري ثــم تلتها إجازة جريدة 
خبــات، وأعتقــد بأن جريــدة رزكاري 
قاســم  عبدالكرمي  مبوافقــة  صدرت 
حيث طلب ذلك منه األستاذ ابراهيم 
أحمد أثناء لقائهما، أما جريدة خبات 
الفورية  املوافقة  علــى  فقد حصلت 
من األستاذ شنشل وفقا لصالحياته، 
الكردية  باللغتني  وكانت خبات تصدر 
والعربية، ولألسف وقعت هذه اجلريدة 
حتت يــد اجلماعــة املواليــة للحزب 
الشــيوعي فتحــول الى مجــرد بوق 
دعائي للحــزب الشــيوعي العراقي. 
فعلى سبيل املثال كانت خبات تكتب 
"يجــب على كل العمــال والفالحني 
في كردســتان أن ينضموا الى احلزب 
والبورجوازيون  املالكون  أما  الشيوعي، 
وهكذا  البارتــي".  داخــل  فمكانهم 
كان احلــزب يدعــو الناس الــى أن ال 
ينضموا إليه بل الــى حزب آخر! كما 
الشيوعي  للحزب  تروج  اجلريدة  كانت 
بأنــه احلزب الطليعي، فعلى ســبيل 
املثــال في األول من أيــار كان العنوان 
الرئيس جلريدة البارتي  "حتية للطبقة 
العاملة العراقية وحزبه املقدام احلزب 

الشيوعي العراقي"! 
خضنا صراعــا مريرا مع هــذا التيار 
رأس  وكنت  احلــزب،  داخل  الناشــيء 
الرمح في كل ذلك، ألنني كنت مطرودا 
وهم يوجهون سيوفهم نحوي، وأنا لم 
يكن عندي شــيء أشــغل به نفسي 
ســوى خوض ذلك الصــراع مع هذه 
اجملموعــة، وكنت أجتول من مدينة الى 
أخرى ومن تنظيم الى آخر لكي أحرض 
الناس ضد الغاء احلــزب وجعله حزبا 
أدعو  واملالكــني، كنت  للبورجوازيــني 
الى حتويــل احلزب الى حــزب طليعي 
يقــود العمال والكادحــني واملثقفني 
الثوريني في كردســتان. كما عارضت 
حــل إحتادي الطلبة والشــباب و إحتاد 
نساء كردســتان. بإختصار كنت أريد 
إعادة احلزب الى ما كان عليه بني عامي 
1957 و1958، وهــم يريدون جعله ذيال 
للحزب الشــيوعي، نشاطي هذا لقي 
تأييدا واسعا بأنحاء كردستان للعمل 
ضد تلك القيــادة التي ضمت همزة و 

نزاد و خسرو و احليدري و حميد عثمان. 
وفقــدت اجلماعــة شــعبيتها داخل 
الذي  املال مصطفى  البارتي فيما عدا 
كان يؤيدهم و يدافع عنهم، و خاصة 
أنه هــو بذاته فرضهم علينا قســرا، 
وحني تأزمــت عالقتهــم معه مبجرد 
إجتماع واحد قصير مت طردهم جميعا 
من احلزب و تشــكل مكتب سياسي 
جديــد، وهكذا عادت الســيطرة الى 

جناح الثوريني.
في هذا الوقت كان األســتاذ ابراهيم 
أحمد رئيســا للتحرير وصاحب إمتياز 
جريدة خبات، ولكن بعد حصول احلزب 
على االجازة الرســمية وإعطائه حقا 
إلصدار جريدة خاصة به، تنازل األستاذ 
عن مســؤولية اجلريدة لصالح احلزب، 
وحصل تاليا على إجازة رسمية جلريدة 
أنا  وأصبحت  بـ"كردســتان"  سماها 
رئيســا لتحريرها وكانت جريدة يوية 
تصدر باللغتني العربية و الكردية في 

بغداد.

* كم دام صدورها؟
- عدد قليل اليتجاوز خمســة أو ستة 
أعداد تصدر إســبوعيا ثــم أغلقت، و 
إمتدادا جلريدة خبات، و معظم  كانت 
مقاالتها اإلفتتاحية يكتبها األســتاذ 

إبراهيم أحمد بقلمه.

* ومن غيركم يحررون اجلريدة؟
- كان هناك عدد من الكتاب الدائميني 
منهم األســتاذ حلمي علي شريف و 
الدكتور عزيز شمزيني و أنا، باإلضافة 
الى شاب ســوري يدعى خليل محمد 
ذهب الى موسكو إلمتام دراسته بزمالة 
من البارتي  نال الدكتوراه وأعتقد أنه 
بقي هناك ولم يعد. كما هناك حبيب 

محمد كرمي الــذي يداوم باجلريدة بعد 
يحررها  الداخلية  املسائل  أما  الظهر، 
األســتاذ عبداجمليد لطفــي و كذلك 
األســتاذ جرجيس فتــح اهلل، هؤالء 

كانوا الكتاب األساسيني باجلريدة.

* إذن بعــد حصولهــا علــى اإلجازة 
الرسمية أصبحت خبات هي اجلريدة 

املركزية للحزب؟
- كانت خبات منــذ البداية تعبر عن 
سياسات احلزب ألنها تصدر من قبله، 
وصاحبه أيضا عضو قيادي من البارتي 
ومن يكتبــون فيها إما هــم أعضاء 
باحلزب أو من مؤيديــه، لكن لم يدرج 
أنها لسان حال احلزب، ولكن بعد تنازل 
ابراهيم أحمد عن رئاستها  األســتاذ 
أضيفت عبارة "لســان حال احلزب الى 

اجلريدة".

حركة الشواف في املوصل
*في تلك الفترة وقعت أحداث حركة 
الشــواف باملوصل، هل كان للبارتي 

أي دور أو علم بها؟
- كان العقيد عبدالوهاب الشواف أحد 
واملتطرفني،  املغامرين  األحرار  الضباط 
ومــا يلفت النظــر ويثير األســى أن 
الشــواف لم يكن قوميا وال ميينيا، بل 
يســاري ثوري دميقراطــي ويعتبر على 
مالك احلزب الوطنــي الدميقراطي ثم 
محسوبا على احلزب الشيوعي، وكان 
له أخ وزيرا في حكومة قاسم. و أتذكر 
جيــدا أنه كان آمــرا حلامية املوصل و 
كان ذلــك منصبا مهمــا و كبيرا ألن 
علــى جميع  تشــرف  كانت  احلامية 

مناطق كردستان ماعدا كركوك.
وكان الشواف أحد الضباط املتطرفني 
الذين يدعون لإلسراع بالثورة، وبسبب 

موقفــه هــذا أبعد عــن اخلطة ولم 
يكلــف بــأي دور فيها، وحــني قامت 
الثورة رأى نفســه مظلوما ألنه أحد 
الضباط األحرار الشجعان الذين دعوا 
للثورة. هذه املســألة أثارت حفيظته، 
خاصــة بعــد أن إتفق عبدالســالم 
عارف وعبدالكرمي قاســم على رفض 
تأســيس مجلس لقيادة الثورة. وقال 
عبدالســالم للضباط "ليست هناك 
حاجة لتشكيل هذا اجمللس، فأنتم لم 
تصنعوا الثورة بل نحن من صنعناها".
التصرفات  بعــض  كمــا ســاهمت 
في  الشــيوعي  للحزب  الصبيانيــة 
املوصــل بإبعــاد الشــواف، خاصــة 
تصرفــات غير موضوعيــة بدرت من 
عبدالكرمي قاســم و رفضــه ملطالب 
بعــض الضبــاط األحــرار، كل ذلك 
ودفعه  الشــواف  إغضاب  ساهم في 
نحــو التحرك.وكان هنــاك من ينفخ 
فيه ويقول لــه "أنت منقــذ العراق، 
والبلد سيتحرر بســاعدك“ كل ذلك 

ساهم في مترد الشواف.
 فجاء الشــواف الى بغــداد و إلتقى 
بقاسم و طلب منه نقله من املوصل 
وتوســل اليه أن اليعيــده اليها، وقال 
“إن مؤمتر السالم سيعقد في املوصل 
وهذا التنظيم موال للحزب الشيوعي 
و هناك مخاوف من حدوث مصادمات 
قد حتــدث لنــا مشــكلة ألن جميع 
اجملموعــات موجودة هنــاك"، وأضاف 
"كنت أنا مع تلــك اجلماعة وأحبهم، 
ولكن أرجوك التســمح بإنعقاد املؤمتر 
وإال فستحدث مصادمات  املوصل  في 
نحــن فــي غنى عنهــا، يجــب أن ال 
تســمح بدخول قوافلهم الى املوصل 
ألني ال أحتمل تداعيات ما ســيحصل 
هناك". لكــن عبدالكــرمي أصر على 

إنعقاد املؤمتر في املوصل، وعليه طلب 
الشواف بعدم إعادته الى هناك. ولكن 
قاسم رفض ذلك أيضا، وقال للشواف 
"دعهــم يذهبوا الى هنــاك ويفجروا 
الوضع، وسآتي أنا ألخمدها"، وهذا ما 

قصم ظهره فيما بعد.
كان املال مصطفــى على علم بوجود 
حركــة مترديــة مــن قبــل الضباط 
عبدالواحد  طريــق  عــن  القوميــني 
بامرنــي. وكان هذا عميــدا كرديا في 
جهاز اإلستخبارات، أبلغ البارزاني بنية 
هؤالء الضباط وهو بدوره أبلغ قاســم 
باملؤامرة. كان بإمكان قاسم لو أراد أن 
يحول دون حــدوث الكارثة، وأن يبقي 
الشــواف لديه وال يرسله الى املوصل، 
املتآمرين  الضبــاط  يســتدعي  ثــم 
إلعتقالهــم وبالتالــي درء الكارثــة، 
مرغما  الشواف  يفعل.فعاد  لم  لكنه 
قبله  ووصلتها  املوصــل  الى  وغاضبا 
جماعــة أنصار الســالم وأصروا على 
عقد املؤمتر، وهكذا تصادم أهل املوصل 

مع القوميني العرب وحدث ما حدث.
ســميت احلركــة بإســم "حركــة 
األمر،  الشواف" وحدث إستعجال في 
ألن ناظم الطبقجلي وهو من القوميني 
لم يكن قــد تهيأ بشــكل مطلوب 
تبدأ احلركة بشكل هاديء  أن  ويطلب 
ثم بعد ذلك وضع خطة للتخلص من 
عبدالكرمي قاســم. وهذا اإلستعجال 
أدى الــى حدوث خطأ فــادح من قبل 
احلركة حني أعلنــوا أن احلركة حتظى 
بدعم من اجلمهورية العربية املتحدة. 
كما أن القوميني أبلغوا الشواف أنهم 
إنضموا الى الطبقجلي لكي ينتفض 
ضد دكتاتورية و فردية حكم قاســم، 
ولم يكن الطبقجلي يعلم ذلك، فقد 
كان نزيل بيته وحني ســمع اخلبر من 

اإلذاعة، كانت املؤامرة قد بدأت وظهر 
بأن معظم املشــاركني فيها هم من 
أنصار االســالم الوافدين الى املوصل 
وقد ألقي القبض عليهم أو مت قتلهم. 
هذه حقائق يجب أن تقال ألن الكثيرين 
ال يسردون أحداث التاريخ كما وقعت، 
بل يسردونها على هواهم، كان كامل 
القزاجني)2( شخصية وطنية تقدمية 
مثقفة، وهــو من املســيحيني، وهو 
من يقود حركة أنصار الســالم ولكنه 
لقي حتفه داخل الســجن مع بعض 
رفاقه، وهكذا إنفض الناس عن حركة 
الشواف، ولم يلحق عبدالكرمي قاسم 
بإرســال قوات اجليــش إلخمادها بل 
أرســل طائراته لقصفهــم، وهنا بدأ 
احلركة،  علــى ضباط  يتمردون  الناس 
وخاصة أن معظــم الضباط واملراتب 
عبدالكرمي  يحبون  كانوا  العســكرية 
بتأثيــر  و  ويخلصــون للجمهوريــة، 
موقــف البارتي و الشــيوعي و اإلجتاه 
الدميقراطي وقفوا ضــد تلك احلركة، 
وعليه فإن الكرد ومعهم الشيوعيون 
و العســكر إنقلبوا على احلركة حتى 
يتجرأ عريف باجليش على قتل الشواف 
عندمــا كان في طريقــه للتداوي من 
جروح أصابته، وهكــذا إنتهت حركة 

الشواف.
 وفــي احلقيقــة كانت حركــة مترد 
فوضويــة غيــر منظمــة، باإلضافة 
الــى كونها حركــة غريبــة نوعا ما، 
فعبدالوهــاب الشــواف قــاد حركة 
قومية، فــي حني أنه كان باألســاس 
أنه  مبعنى  يساريا،  ودميقراطيا  تقدميا 
لم يكن قوميا، ولهذا السبب فشلت 
حركتــه في حتقيــق أهدافهــا ودفع 

حياته ثمنا لذلك.

* ومتى وقعت تلك األحداث؟
- وقعت في 8 آذار 1959، وكنت حينها 
في السنة األخيرة من دراستي بكلية 
احلقــوق وصدر قرار بزحف الطالب الى 
رفضت  ولكني  املتقدمــة،  الصفوف 
ذلك، ألنــه كان مطلوبا أن أتخرج من 
الصف الثالث الى الرابع، ورفضنا ذلك 
ألننا خفنا أن نعاب فيما بعد و نوصف 
"باملتخرج الزاحــف“ وعليه رفضت و 
معي حبيب محمد كرمي و رجعنا الى 

صفوفنا السابقة.
وأود أن أذكر بأنني قرأت قبل ســنوات 
حتليال جميال في ميدل إيســت وتش 
كتبتــه ســيدة أميركية حــول تلك 
األحــداث و وجدتها أقرب الى الصحة 
حني قالــت "إن ماحدث فــي املوصل 
يعود الى  العداء املستعر الذي يهيج  
العراقية منذ سنوات خلت،  املكونات 
العداء يفور إجتماعيا  حيث ظل ذلك 
حتى إنفجــر مع تلــك احلركة، فمن 
أســبابها العــداء القومــي الكردي 
العربي، ثم العداء املسيحي اإلسالمي 
املســتحكم، وكذلك صــراع الفقراء 
بني  السياســي  والعداء  األغنياء،  مع 
إنفجر  وهكذا  والبعثيني،  الشيوعيني 
الصــراع". وال أســتطيع القــول بأن 
أوعزت  الشيوعي هي من  قيادة احلزب 
بتفجيــر الوضع وقيادة الصراع، ولكن 
املناطقية للحزب  الكوادر  أن  احلقيقة 
الشــيوعي كانت لهم القدح املعلى 
فيهــا، فقد كانت  الرئيســي  والدور 
احلزب  داخل  اليساري  العنف  سياسة 
هي أساس اخلطأ الفادح الذي حصل، 
فهم كانــوا يتصرفــون كاحلكام في 
حني أنهم لم يكونوا في الســلطة، 
وإرتكبــوا أخطــاء وجتــاوزات قانونية 
حسبت عليهم في املوصل، ومع ذلك 
أستطيع القول بأن جل ما حدث كان 
عفويا وردود فعل غاضبة كما أشارت 
السيدة األمريكية الى اجلروح التي لم 

تندمل الى اليوم.
يد  الكردية  العشــائر  لبعض  وكانت 
فيمــا حصل بأمر مــن البارزاني، وفي 
احلقيقة لم أكن أعرف ذلك ألنني كنت 
طالبا فــي اجلامعة وكنت مجمدا من 
قبل احلزب وليســت لي أية مسؤولية 
حزبيــة، ولكني علمــت فيما بعد أن 
البارزانــي أصــدر أمرا الى العشــائر 
الكردية والى جميع البارزانيني مبناصرة 
عبدالكرمي قاسم إلخماد تلك احلركة.
وهكذا شارك الكرد فيما حدث ولكن 
ليس بإســم البارتي وبشكل منظم، 

بل بإسمائهم كعشائر وبارزانيني.

* بتزامن ماحدث في املوصل، وقعت 
أحداث مشــابهة فــي كركوك، فما 

سبب  تفجر الوضع هناك أيضا؟
- حركــة الشــواف بدأت فــي مارس 
عــام 1959، ولكــن أحــداث كركوك 
وقعت في متــوز1959، وكما قلت حني 
وقعت أحداث املوصل لم تكن لي أية 
مســؤولية حزبية ولكن جاءني بعض 
األصدقاء وسألوني عن رأيي، فأجبتهم 
"بأن ماحدث هو شيء مفزع وخطير". 
وكان بني الذين زاروني شــخص يدعى 
حســام الدين طيب عضــو في حزب 
الشعب، وفي ذلك احلني كنا قد أوفدنا 
األســتاذ عمر دبابة الى كركوك لكي 
يبلغ الكرد هناك بعدم املشــاركة في 
احلركــة، وكان رأينا أن النشــارك في 
كان  الشــيوعي  احلزب  ولكن  احلركة، 
يحث الكــرد على املشــاركة منهم 
أعضاء و كوادر مــن البارتي مثل املال 
ماتور الذي خطف عدة سيارات ولكن 
عمر دبابة أرغمه على إعادتها وعنفه 
على ذلك وقال "كيف يحصل هذا، هذا 
نستطيع كسب  وسرقة، كيف  نهب 
األخوة التركمــان ونتحدث عن األخوة 
التطورات  هذه  الكردية".  التركمانية 
أغضبت عبدالكرمي قاســم سواء ما 
حصل في املوصل أو في كركوك، ولذا 
ألقى خطابا في كنيســة ماريوسف 
ببغداد أدان فيــه ألول مرة املصادمات 
التــي حصلت في املوصــل وكركوك، 
وكانت هــذه بداية لتعكر العالقة بني 

قاسم والشيوعيني.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

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

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 13
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على كل حال لم تكن صياغة الدستور بالشكل الذي جرى ملبية لطموحات البارتي، 
بل كان يجسد رأي وموقف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب اإلستقالل وغيرهما، 

وبناء على ذلك تم الترخيص بإصدار جريدة سياسية خاصة بالحزب. وكان وزير 
الثقافة في ذلك الوقت هو األستاذ صديق شنشل، وكان من عقالء حزب اإلستقالل 

و يرتبط بعالقات جيدة مع الكرد

عبد اجمليد لطفي جرجيس فتح اهلل عبدالوهاب الشواف
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بغداد ـ قاسم حنون *
افتتح رئيس اجلامعة التكنولوجية ا.د 
امني دواي ثامر املوسم الرياضي 2018 
النشاطات  اقامه قسم  الذي   -2019
الطالبية بالتعاون مع شــعبة املواد 
الكيمياوية فــي اجلامعة يوم االثنني 
12 تشــرين الثاني 2018 على ملعب 
اجلامعــة بحضــور مســاعد رئيس 
اجلامعة للشــؤون االدارية ا.د سامي 
ابوالنــون عجيــل وعدد من روســاء 
املراكز وجمهورغفير  االقسام ومدراء 

من منتسبي اجلامعة وطلبتها .
وتضمن الكرنفال الرياضي العديد من 
الفعاليات التي استهلت باستعراض 
فريــق النخبــة العراقــي للدراجات 
النارية حاملني اعالم العراق واالقسام 
الهندســية والعلمية فــي اجلامعة 
الرياضي  البطــوالت  املشــاركة في 
، يتقدمهم عداء  للموســم احلالي  
حامل الشــعلة اجلامعية اليقادها ، 
واســتعرضت فرق االقسام العلمية 
والهندســية املشــاركة في بطولة 
اجلامعة بكرة القدم البالغ عددها 16 
فريقا .  والقــى رئيس اجلامعة كلمة 
اشــار فيها الى اهمية الرياضة التي 
لها مكانة كبيرة في قلوبنا وشعبنا.

وشــهدت االحتفالية اقامــة مباراة 
بكرة القدم للنساء بني العبات فريق 

القوة اجلوية الذي مت تقســيمهن الى 
فريقني هما « أ « باللون االصفر و»ب» 
باللون االســود الــذي اضفت طابعا 
جميال على الكرنفال وســط تفاعل 
من احلضور الســيما ان الفريق يضم 
عــددا من العبات املنتخــب الوطني 
النســوي ، وانتهى اللقاء بفوز فريق 
« أ « بهدفــني مقابــل هــدف واحد 
في اللقــاء الذي قاده احلــكام علي 
اسماعيل ووليد ناطق ومحمد هادي 

واملشرف الدكتور منير محمود.
ويشــارك في البطولــة 16 فريقا مت 
ضمت  مجاميع   4 الى  تقســيمهم 
اجملموعة االولى فرق اقســام هندسة 

 ، واملــواد  والكهربــاء،   ، امليكانيــك 
وتكنولوجيــا النفــط ، واجملموعــة 
الثانية فرق اقسام الهندسة املدنية 
،والطب  ،والعمــارة  والكيمياويــة   ،
الثالثة فتكونت  اجملموعة  احلياتي،اما 
التطبيقية  العلوم  من فرق اقســام 
،وعلوم احلاسوب ، وهندسة السيطرة 
والنظــم ، واالتصــاالت ، وشــملت 
اجملموعة الرابعة فرق اندية هندســة 
واملعادن  واالنتاج   ، الكهروميكانيــك 
، والليــزر وااللكترونيــات البصرية ، 

واحلاسوب .

* إعالم اجلامعة

إعالم الشباب والرياضة:

إستقبل وزير الشــباب والرياضة 
الدكتــور احمد ريــاض العبيدي، 
أول أمس، نائب السفير االمريكي 
باألعمال « جــوي هود  والقائــم 
Joey Hood ” يرافقه املستشــار 
فــي قســم العالقــات « جــون 
 «John Kincannon كنكانــون 
الوزارة لتهنئته مبناسبة  في مقر 
وبحثا سبل  تسنمه مهام عمله 
تطويــر آفاق التعاون بــني العراق 
االمريكية على  املتحدة  والواليات 

صعيدي الشباب والرياضة.
وقــدم الدكتور العبيدي شــكره 
وتقديــره للقائــم باألعمال على 
مستعرضاً  والتهنئة  الزيارة  هذه 
األفكار والرؤى املستقبلية للوزارة 
واخلطط التــي وضعتها من اجل 
النهــوض بواقع الشــباب ودعم 
القطاع الرياضــي، إذ أكد أهمية 
وضرورة  والرياضة  الشــباب  وزارة 
ناحية  من  دعمهــا  على  التركيز 
الســابقة  البروتوكوالت  تفعيل 
بني الطرفــني لكونها تتعامل مع 
أكبــر وأهم شــريحة في اجملتمع 
وهم الشباب الذين ميكن إستثمار 
وجدت  لو  فيما  إيجابياً  طاقاتهم 
خطط مســتقبلية تستند على 
الدول  كل  داعياً  واقعية،  أســس 
التي لديها رغبة وطموح في دعم 
والدولة  بناء اجملتمع  العراق إلعادة 
على  دعمهــم حقيقياً  يكون  أن 
ارض الواقع عبر تنفيذ املشــاريع 

التي تهتم بالشباب.
نحن  قائالً،  العبيدي  وأسترســل 
نركــز على عودة إندمــاج العراق 
 ً مع محيطه اخلارجي ليكون جزءا
والدولية  العربيــة  املنظومة  من 
املتحدة  الواليــات  مــع  وتعاوننا 
يجب ان تبــدأ مرحلته التنفيذية 
سواء في مجال الشباب والرياضة 
التي تتعلق  أم في اجملاالت األخرى 
بالتربيــة والثقافة والفنون، على 
أن تكون األولوية لتمويل املشاريع 

وســنحاول  والثقافية،  الرياضية 
العمــل بإجتاه حتصني األفكار عبر 
اهمها  عدة  وأنشــطة  فعاليات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وعندمــا نتغلب على مشــكلة 
البطالــة فهذا سيســاعد على 
حتصني األفكار ومــن ثم االنتقال 
ولدينا  اقتصاديــة،  حلول  إليجاد 
خطط مبــدد محــددة ال تتجاوز 
ستة أشهر نعمل على اساسها 
للمشــكالت  ومســح  مراجعة 
املوجــودة في جميــع احملافظات، 
وبعد إكمال املســح األولي نضع 

املعاجلــات لــكل محافظــة ثم 
نباشــر بورش عمل تليها متابعة 
انه  العــراق  ومشــكلة  النتائج، 
يعالــج البطالــة عبــر التعيني 
احلكومــي فقط وهــذا ال يجدي 
نفعــاً، ومــن الضــروري االبتعاد 
عن ذلك واللجوء الى االســتثمار 
وتهيئة ســبل جناحه لفتح آفاق 
نحتاج  نحن  لذا  للتمويل،  جديدة 
للعمل،  مختصــني  خبــراء  الى 
وســنتعاون مع جميع الدول وفِي 
مقدمتها أمريــكا الجناح تطبيق 

ما نخطط له.

وختم بالقول هــذه رؤيتنا األولية 
ونأمــل حتقيقها على أرض الواقع 
العربية  الــدول  مــع  بالتعــاون 
نتمنى  كما  والدولية.  واإلقليمية 
بناء  في  لنا  مســاعدتكم  تقدمي 
املشــاريع العلمية كوننا ابتعدنا 
عــن العالــم بســبب اإلرهاب و 
الظروف االقتصاديــة للبلد جراء 
حــرب داعــش، وتنميــة العقول 
وتوجيهها صــوب العلم والتطور 
شــيء مهم لنا، كما أشير بهذا 
علمية  مؤسســة  الــى  الصدد 
تســمى القبة الفلكيــة توقف 

العمــل فيها وكانت للســفارة 
االمريكيــة رؤية بشــأن إعادتها 
وننتظــر ان يعــود العمــل فيها 
وإكمالها.كذلــك فإننا نســعى 
الى  وعودتها  األقليات  توطني  الى 
األصيل  العراقي  اجملتمع  نســيج 
ً عن التمييــز بني الطوائف  بعيدا
واألديــان وإذا ما جنحنــا في ذلك 
ســيكون العراق ذو شــأن كبير و 
يعود ملكانته الطبيعية بني الدول.

من جانبه أشــار نائب الســفير 
وجــود كثير من  الى  االمريكــي 
التي  املفعــول  ســارية  البرامج 

تعمل على زيادة ترابط الشــباب 
العراقي مع العالم أحدها برنامج 
تعليم اللغة اإلنكليزية الذي من 
 ً املؤمل ان يتوسع تطبيقه، مؤكدا
الشــابة  للقيادات  برنامج  وجود 
في الســفارة االمريكية يتم من 
خالله إرســال ما بــني 200-150 
شاب و شــابة إلى أمريكا، ويعد 
التــي ترعاها  البرامج  من أهــم 
الواليات  ان  مضيفــاً  الســفارة، 
املتحــدة لن تتخلى عن العراق وال 
املفروضة  العقوبات  تؤثر  ان  تقبل 
على مستقبل العراق، ولهذا فإن 
الدعم سيستمر والعقوبات على 
واألنشــطة  والدواء  واملاء  الغذاء 
والفعاليــات الرياضيــة، وكل ما 
يتم تداوله إعالمياً بشأن ذلك غير 
فإن  لألموال  وبالنســبة  صحيح، 
إجراءات امريكا بيروقراطية لذلك 
ال يأتي الدعم املادي بسرعة، واثني 
على رأيك بشأن ضرورة االستثمار 
ألن التقدم احلقيقي هو في دخول 
اجملاالت  اخلــاص مبختلف  القطاع 
العراق  قانونية، وستزور  عبر طرق 
خالل املــدة املقبلة غرفة التجارة 
سبل  بتهيئة  للشروع  االمريكية 
اســتثمار جديدة، ونرجو ان تطرح 
رؤيتك هذه فــي اجتماع مجلس 
الوزراء كذلــك يجب التعامل مع 
املستثمرين بشكل سلس وتقدمي 

التسهيالت لهم بشأن الفيزا.
ودعا «هود» الى االهتمام باألقليات 
واملكونــات الصغيــرة مــن ابناء 
العراقي وجعلهم ضمن  الشعب 
االهتمامــات، وأكد دعــم امريكا 
لهم ولكل اخلطــوات التي تُتخذ 

بهذا الشأن.
وفِــي ختام الزيــارة التي حضرها 
والرياضة  الشــباب  وزارة  وكيــل 
عصــام الديوان ومديــر عام دائرة 
العالقات والتعــاون الدولي احمد 
املوســوي ومدير إعالم الــوزارة د. 
موفق عبــد الوهاب، قدم الدكتور 
احمد العبيدي درعا تذكارياً لنائب 
عن   ً تعبيــرا االمريكي  الســفير 

شكره وتقديره لهذه الزيارة.

العبيدي يبحث مع هود سبل تطوير العالقات وتعزيز آفاق التعاون
في لقاء مثمر بين وزارة الشباب والرياضة ونائب السفير األميركي
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الزوراء يفتقد 6 
العبين أمام الكوفة

مدربان عراقيان في 
معايشة تدريبية بتركيا

اإلصابة تنهي مسيرة 
جبر سرور مع البحري

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتقد الزوراء، 6 العبني، عند مواجهة الكوفة 
بعد غدٍ اجلمعة، بإيــاب دور الـ32 من بطولة 
كأس العراق، التي ستقام في ملعب النجف.

والالعبــون هم:جــالل حســن، مهنــد عبد 
باملنتخب  الرتباطهم  هــادي،  صفاء  الرحيم، 
العراقــي، وأحمد فاضل، وســجاد حســني؛ 
بســبب اإلصابة، والســوري حســني اجلويد، 

الرتباطه مبنتخب بالده.
كان الــزوراء، حســم مباراة الذهــاب (0-6)، 
ســجلها عالء عبــاس (4 أهداف)، وســجاد 
حســني، وحيدر أحمــد، ما يســهل املهمة 
على الفريــق في مباراة العودة، رغم العيابات 

الكثيرة في صفوفه.
يُذكــر أنَّ الــزوراء، يُعاني في آخــر 3 مباريات 
امليناء  بالــدوري املمتاز؛ حيث خســر أمــام 
فــي البصرة، وتعادل أمــام الكرخ في ملعب 
الشعب، وحقق فوزًا شــاق بالدقائق األخيرة 

على البحري في ملعب الشعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انهى مدربا نادي بالدي لكرة القدم النســوية، 
سامر ســعد وثائر كاظم، معايشة تدريبية 
اســتمرت لـ 10 ايام مع نادي أنطاليا ســبور 
التركي، وقال املدرب سامر سعد ان املعايشة 
كانت على حســابهما اخلــاص، وذلك لتعزيز 
خبراتهما في تدريــب العبات فرق كرة القدم 

النسوية.
واشــار إلــى ان اطالعهمــا علــى الوحدات 
التدريبيــة لفريق كرة الصاالت والســاحات 
املكشــوفة لفريــق أنطاليا ســبور التركي 
الذي يقــوده مالكه تدريبــي تركي متكامل 
يضم مدرب ومســاعده ومدرب حراس املرمى 
االكادميية  زيارة  إلى جانب  للفريق،  ومشرفات 
النســوية في النــادي التي تضــم نحو 200 
العبة من شــتى االعمار تبدأ من 7 ســنوات 

حتى الـ 21 عاماً.
واضاف: وجدنا ثورة نسوية كبرى بكرة القدم 
يشــهدها النادي التركي، حيث يضم فريقه 
حتت 17 ســنة 3 من العبات منتخب شابات 
تركيــا، فيما يضــم الفريــق االول بالنادي 5 
العبــات محترفات من جنســيات مختلفة، 
وهذا دليل على العمل األحترافي ومنح الكرة 
إدارة  النســوية االهتمام والدعم الكبير من 

النادي واملسؤولني واملالك التدريبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثبتت الفحوصــات النهائية، إصابة مهاجم 
فريق البحري جبر ســرور، بقطــع في الرباط 
الصليبي للركبة، وسيخضع لتدخل جراحي، 

سيبعده حتى نهاية املوسم.
وقال ناصر طالع، مدرب البحري في تصريحات 
صحفيــة: «جبر ســرور، قد يغيــب لنهاية 
املوســم، بعدما أثبتــت الفحوصات الطبية 

إصابته بقطع في الرباط الصليبي».
وأوضح «إصابات الركبــة تتطلب وقتًا طويالً 
للعــودة إلى املالعب، خاصــة إصابات الرباط 
وبالتالي سنفقد خدمات مهاجم  الصليبي، 
هــداف، ومميز خــالل األدوار املقبلــة، وعلينا 

تعويضه أثناء فترة االنتقاالت الشتوية».
يذكر أن جبر ســرور، أُصيب فــي املباراة التي 
جمعت فريقه بنفط الوســط، والتي أقيمت 

في الزبير، وانتهت بفوز نفط الوسط (1-2).

العواصم ـ وكاالت:

بدأ املنتخب اإلســباني لكــرة القدم،  
معســكره املغلق، استعدادا للمباراة 
املرتقبــة مع مضيفــه الكرواتي، غدٍ 
اخلميس، في العاصمــة زغرب، ضمن 
فعاليــات دور اجملموعات، لبطولة دوري 

أمم أوروبا.
ويتطلع املنتخب اإلســباني إلى الفوز 
فــي هذه املبــاراة، للعبور إلــى املربع 
الذهبــي للبطولــة، والتأكيــد على 
املستوى اجليد الذي قدمه، منذ إسناد 
املهمة للمــدرب لويس إنريكي، عقب 

اخلروج املبكر من كأس العالم 2018.
إلى  اإلســباني،  املنتخــب  ويســعى 
اســتعادة نغمــة االنتصــارات فــي 
البطولــة، والتي توقفــت في اجلولة 
املاضيــة، عندمــا خســر (3/2) على 
ملعبه في إشــبيلية، أمــام املنتخب 

اإلجنليزي.
ولهــذا، يحتــاج املنتخب اإلســباني 

بشــدة إلــى الفــوز، فــي العاصمة 
الكرواتية زغرب، علما بأن املباراة األولى 
بــني الفريقني، في اجملموعــة الرابعة، 
بالقســم األول للبطولة، انتهت بفوز 
كاسح 0/6 لالروخا، خالل أيلول املاضي.
وحذر زالتكــو داليتش، املديــر الفني 
فريقه  أن  مؤكدا  الكرواتي،  للمنتخب 
سيســعى لــرد االعتبار، فــي مباراة 

اخلميس املقبل.
ويختلف الفريق الذي سيخوض املباراة 
أمام كرواتيا، اخلميس املقبل، عن الذي 
حقــق الفوز 0/6 قبل شــهرين، حيث 
كان بعض الالعبني في قمة لياقتهم، 
خالل أيلول املاضــي، بينما ال يقدمون 
يضع  املســتوى.ولهذا،  نفــس  حاليا 
إنريكــي ثقته حاليا في العبني آخرين، 
كما اســتدعى بعض الوجوه اجلديدة 
لصفوف الفريق، في محاوالته لتجديد 
الدماء، وتوســيع قاعــدة االختيار في 

املستقبل.
وخطــف جــوردي ألبا، ظهير أيســر 
القليلة  األيام  برشلونة، األضواء خالل 

املاضية، بعودتــه إلى قائمة املنتخب، 
األولى  للمرة  باالستدعاء  حيث حظي 

منذ تولي إنريكي املسؤولية.
وبعد ثالثة أيــام من املواجهة املرتقبة 
ســيكون  الكرواتي،  املنتخــب  مــع 
املنتخب اإلســباني علــى موعد مع 
اختبار آخر، أقل في املســتوى، عندما 
يســتضيف نظيره البوسني في الس 

باملاس، األحد املقبل.
اإلسبانية،  اإلعالم  وســائل  وسلطت 
الضوء على ظهور جــوردي ألبا، العب 
برشــلونة، فــي معســكر املنتخب 
اإلســباني، بعد دخوله القائمة للمرة 
األولى منذ تولي لويس إنريكي، القيادة 

الفنية لالروخا.
املنتخب،  ملعسكر  العبا،  الـ24  ووصل 
اســتعدادا ملواجهــة كرواتيــا بدوري 
البوســنة  ومواجهة  األوروبيــة،  األمم 
ـا، يومــي 15 و18 من  والهرســك وديـً

تشرين الثاني اجلاري.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
اإلســبانية، فــإن إنريكــي كان فــي 

الالعبني.وأشارت  وباقي  ألبا  استقبال 
إلى أن إنريكي استقبل العب برشلونة 
بحــرارة وتعانقا، في واقعة أســعدت 
اجلميع..  وغاب ألبا عــن املنتخب في 
الفترة السابقة، في ظل توتر العالقة 
بني الالعب وإنريكي، منذ أن كان األخير 

مدربا لبرشلونة.
دراكسلر،  اخر، غادر جوليان  من جانب 
العب باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
معســكر منتخــب أملانيــا، وأعلــن 
األملاني  للمنتخب  الرســمي  احلساب 
على موقع «تويتر»، اتفاق دراكسلر مع 
يواكيم لوف، مدرب املانشــافت، على 

مغادرة املعسكر.
وأوضح البيان أنه «بعد التشــاور مع 
لوف، فقد تقرر عدم ســفر دراكسلر 
إلى اليبزيج رفقة باقي زمالئه، ألسباب 
عائلية».وتأكــد غياب دراكســلر عن 
روســيا،  أمام  الودية  أملانيــا  مبــاراة 
أن يتم حتديد  دون  املقبــل،  اخلميــس 
موقفه من املشــاركة أمــام هولندا، 
بعدها بـ4 أيام، في دوري األمم األوروبية.

إنريكي يرحب بألبا في معسكر «الماتادور»

إسبانيا تختبر ثوبها الجديد في موقعة كرواتيا.. غدًا

تقرير

فرحة العبي إسبانيا «أرشيف»

جانب من اللقاء

من أجواء االفتتاح

دبي ـ إعالم اتحاد الكرة
استدعائه  عن  كاتانيش  املدرب  اعلن 
الى  لالنضمام  وسام سعدون  لالعب 
تشكيلة املنتخب الوطني  املتواجدة 
في دبي خلوض مباراته الدولية الودية 
امــام بوليفيا بديــال لالعب محمد 
صحية  لوعكــة  تعرضه  بعــد  داود 
منعتــه من اجراء التدريبــات مما دعا 
للعودة  منه  للطلب  كاتانيش  املدرب 
واجــراء فحوصات كاملة  بغداد  الى 
للمعدة والتهيؤ بشكل تام للمرحلة 

القادمة.
البعثة يحيــى زغير  رئيــس  واكــد 

على امتــام جميع فقــرات البرنامج 
التدريبــي في دبي بشــكل ممتاز من 
مالعب وسكن وتغذية لتوفير االجواء 
والالعبني  الفنــي  للكادر  املناســية 
التدريبية  الوحدات  من  لالســتفادة 
املكثفة وصــوال للمباراة الدولية مع 
بوليفيــا التي نتأمل مــن العبينا ان 
يعطوا  من خــالل مايقدموه جرعات 
االطمئنــان جلماهيرنــا الوفية بقوة 
للدخول  الوطني  منتخبهم  وصالبة 
الــى كاس امم اســيا باعلــى درجات 
اجتماع  متخض  ذلــك،  إلى  اجلاهزية. 
املنعقد مســاء  ادارة االحتاد،  مجلس 

أول أمس، جملة من القرارات املهمة 
املرتبطة بالشق الكروي.. وقال رئيس 
احتاد الكرة، عبد اخلالق مســعود: قرر 
االحتــاد تضييف بطولة غربي اســيا 
بنســختها التاســعة على ملعبي 
كربالء و اربيل، حيث ستقام البطولة 
مبدئيا مطلع اب املقبل. مشــيرا في 
الوقت نفسه الى: ان احتاد غرب اسيا 
وجه الدعوة لـ"12" احتادا وطنيا، هم 
كل من "ســوريا و االردن و االمارات و 
البحرين و السعودية و العراق و عمان 
و فلســطني و قطر و الكويت و لبنان 

و اليمن".

إعالم البارالمبية
اختار االحتــاد العربي الباراملبي مدير 
الوطنية  الباراملبية  اللجنــة  اعالم 
ليكون  الســلمان  هشام  العراقية 
عضوا في اللجنة االعالمية العربية 
التي متت املصادقة عليها واعتمادها 
رســميا يوم امس االول مبقر االحتاد 

العربي الباراملبي في تونس.
العربية  االعالمية  اللجنة  وتكونت 
من  الباراملبي  العربــي  االحتــاد  في 

الســادة ايهاب حســنني من مصر  
رئيســا للجنة ولؤي ســعيد عالي 
للرئيس  نائيا  االمــارات  من  النقبي 
ورامي رمضان عبد احلميد من مصر 
مقررا واالعضاء هشام السلمان من 
املسعودي  هليل  ومســاعد  العراق 
من الســعودية ومصطفى محمد 
البيوضي من املغرب وعبد الســالم 
مصطفــى شــليبك مــن ليبيــا 

وحميدة احليدري من تونس.

السلمان عضوا في إعالم العربي البارالمبي

كاتانيش يستدعي وسام سعدون 
لتشكيلة األسود تحضيرا لودية بوليفيا

افتتاح الموسم الرياضي في الجامعة التكنولوجية 
بمشاركة كرة نساء الجوية وفريق االيكيدوا
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متيز حفــل صابر الرباعي 
املقاعد  بأن  األوبرا  دار  في 
وازدحمــت  اكتملــت 
ويعــد صابر  باجلمهــور، 
القالئل  املطربــني  مــن 
املوســيقي  مهرجان  في 
العربية الــذي قدم فقرة 
غنائية تزيد على ساعتني.
"الرباعــي" قال: اجلمهور 
ابهرنــي بتفاعلــه معي 
املتميز  الشــكل  بهــذا 
وغير املتوقع وخاصة انني 
مدار  علي  فقــرة  قدمت 
متجاوب  والكل  ساعتني، 
معي فــي قاعــة األوبرا 
شــرفت  التي  التاريخية 
بالتواجــد بها، وبإذن اهللا 

على  باســتمرار  اتواجد 
انني  كمــا  خشــبتها، 
شــرفت بحضــور وزيرة 
بعد  لي  وحتيتها  الثقافة 
املوســيقار  أيضا  احلفل، 
حلمــي بكر شــرف لي 
تواجده فــي احلفل، ألنه 
قامة فنيــة ضخمة في 

مجال الغناء.

كشــف املمثل األميركي 
ماثيو ماكونهى (49 عاما) 
أنــه أول من وقــع عليه 
االختيــار للقيام ببطولة 
فيلــم (تيتانيــك)، وذلك 
قبل أن يذهــب الدور إلى 
النجم ليوناردو دي كابريو.
ماكونهــى  واســتعرض 
- فــي مقابلــة بشــأن 
واملهنية  الفنية  مسيرته 
مــع مجلــة (هوليــوود 
فيلمه  في  دوره   - ريبورتر) 
ريك)،  بــوى  (وايت  اجلديد 
والــذى يــروي قصة رجل 

يســعى إلى شق طريقه 
باجلهد واملثابرة إلى عالم 
املــال والشــهرة، ولكنه 
يجد الكثير من العقبات 
تعرقل مسيرته في  التي 

بعض األحيان.

النجمة  أمس  يوم  وصلت 
الشابة كاميال مينديز لريد 
كاربت حفــل توزيع جوائز 
فــي   People’s Choice
دورته رقــم 44 لعام 2018 
ويحتضن مســرح  اجلاري. 
"باركر هاجنر" مبدينة سانتا 
كاليفورنيا  بوالية  مونيكا 
حفل اجلوائز في دورته رقم 
44 والــذي شــهد توزيعا 
الســينما  مبجاالت  جلوائز 

والتليفزيون واملوسيقى.
لفيلــم  وكان 
 a v e n g e r s : i n v fi n t y
war النصيــب األكبر من 

بشــعبة  الترشــيحات 
السينما بحصده لثمانية 
ترشــيحات، في حني كان 
 the walking مسلســل 
النصيب  صاحــب   dead
األكبــر من الترشــيحات 

بقسم التليفزيون.

صابر الرباعي

كاميال مينديز

ماثيو ماكونهى

أخبــارهــــــــــم
البصرة - سعدي السند:

والفنون  الثقافة  شهدت قاعة قصر 
فــي البصــرة افتتاح معــرض لفن 
وفخارية  خزفية  أعماال  ضمّ  الفخار، 
لعدد من األطفال الذيــن أنهوا دورة 
تدريبية بهــذا الفن شــاركوا فيها 
بالعطلــة الصيفيــة، ورعاها قصر 
الثقافة، واشــرفت عليهــا الفنانة 

اخلزافة سمية البغدادي.
اجلميــل واجلديد في هذا الكرنفال ان 
األطفال هم من قصّ شريط افتتاح 
معرضهم، ووقفــوا أمام جمهورهم 
الذي حضر متشوقا لرؤية ما صنعته 
أيديهم، وشــرحوا لهم حبّهم لفن 

الفخار، وأبدوا سعادتهم بأعمالهم.
واملعنيني  املتابعني  وبحسب  املعرض 
يقــام ألول مــرة في مجــال الفنون 
الفخارية واخلزفية لنتاجات أبدع بها 

األطفال.
وفي حديثها لـ(الصباح اجلديد) قالت 
البغدادي  ســمية  اخلزافة  الفنانــة 
املشرفة التربوية في املديرية العامة 
لتربية البصرة: بعد ان أنهى األطفال 
دورة أقمناهــا لهــم ملدة شــهرين 
ومبعدل ثالث محاضــرات عملية في 
األســبوع، حملــت نتاجاتهم معي 
الى البيــت وهيأتهــا ووضعتها في 
الفرن اخلــاص بفن الفخــار، وكانت 
أن أحبّ األطفال  أعماال متميزة بعد 
هذه الــدورة وتفاعلوا معها، وعملوا 
أشــكاال جميلــة أحبوهــا، ومــن 
الــذي هيأته لهم، ومت  الطني اخلاص 
التنســيق مع ادارة قصر الثقافة في 
البصرة لعرضهــا في معرض خاص 
بهــم، وقاموا هم بافتتــاح املعرض، 
أمورهم،  أوليــاء  من  جميل  بحضور 
أخرى  املبدعني وشرائح  ومن عشرات 
من مجتمع البصــرة الطيب، وكانوا 

فرحهم  وزاد  حقــا  فرحــني  جميعا 
عندما بدأت فقرة توزيع الشــهادات 
التقديرية على اطفالهم املشاركني، 
وكانت مزيّنة وجميلة وكأنها لوحات 
احملبة  وبعبارات  بألوانها  تشــكيلية 
املكتوبــة فيها لكل طفــل، ومعها 
صورته الشــخصية وقد مت توقيعها 
مــن قبل مديــر قصــر الثقافة في 

البصــرة عبداحلق املظفــر ومنّي أنا، 
وكانت حلظات يصعب وصف روعتها 
طفل  كل  يتقــدم  عندما  ومعانيها 
ليتسلم شهادة املشاركة في الدورة، 
ويقف ليلتقــط احلاضرون من أحبته 
وعائلتــه الصــور التذكاريــة لهم، 

فكانت من أحلى روائع السعادة.
االهتمام مبا يصنعه األطفال ال يقدر 

عليــه اال صاحب خبــرة بعلم نفس 
الطفل، فهــؤالء األطفال ال ميكن ان 
تقف احالمهم عنــد نقطة معينة، 
وال ميكــن ان يتوقفوا عــن مالحقة 
غاياتهم  الــى  ليصلوا  طموحهــم 
مســتقبال، ألنهــم ذاقوا وأحســوا 
طعم النجاح، ولــذة اإلجناز ألي عمل 

بأيديهم.

بغداد - الصباح الجديد:
واملعــادن  الصناعــة  وزارة  اصــدرت 
سلســلة طوابع جديدة حتمل عالمة 
املنتج احمللي تزامنا مع انطالق فعاليات 

معرض بغداد الدولي.
وقال مديــر مركز االعــالم والعالقات 
العامة في الــوزارة عبد الواحد علوان 
الشمري، بأن الوزارة اصدرت السلسلة 
الطوابع استمرارا جملموعة  الثانية من 
التــي مت اصدارهــا في وقت  الطوابع 
سابق خالل معرض "صنع في العراق" 

بدورته الثالثة.

واشــار مدير املركز الى ان اصدار هذه 
السلســلة جاء بجهود مشتركة من 
هيئة الطوابــع البريدية، بالتعاون مع 
لة  املشكّ واملعادن  الصناعة  وزارة  جلنة 
لهذا الغرض، اذ قامت املديرية العامة 
للتنمية الصناعية باختيار التصاميم 

والشــعارات  والرســومات 
الطوابع،  حملتها  التي 

الطابع  ان  الــى  الفتا 
اجلديــــد حــــمل 

عالمات وشعارات 
تشــجيعية 

للصناعــة الوطنيــة، اضافــة الــى 
الدكتور  واملعادن  الصناعة  وزير  توقيع 
صالح عبد اهللا اجلبــوري، ومجموعة 
الرســمية، وسيتم  الشخصيات  من 
اعتمادهــا فــي املراســالت البريدية 
واصــدار طوابع بريديــة اخرى حتمل 
للمنتج  عالمــات 
ملــــــحلي  ا

والصناعة الوطنية .
يذكر ان هذه السلســلة اجلديدة من 
الطوابع جرى عرضها في جناح املديرية 
العامة للتنمية الصناعية، ومبشاركة 
واســعة وفعالة من شــركات الوزارة، 
وعدد من شركات القطاعني الصناعي 
اخلاص واخملتلط بهدف االعالن والترويج 
واالمكانات  احملليــة  املنتجــات  عــن 
الشركات،  التي متتلكها هذه  الكبيرة 
الدولة  قطاعات  لدعم  واســتعدادها 
وتلبيــة حاجــة ومتطلبات الســوق 

العراقية. 

طوابع للمنتج المحلي

فخار وخزف أطفال البصرة في قصر الثقافة

جانب من املعرض

اتبع قلبك.. تنجو

أحالم يوسف

في فيلم ســاعي البريد يطــرق الباب مرتني جلاك 
نيكلســون وجيســيكا النغ، يتحدث املؤلف عن 
رســائل القدر او اإلشارات التي يبعثها الرب بأكثر 
من وســيلة، وال تلفت انتباهنا فــي حينها، لكن 
لو توقفنا قليال لنســتذكر االحداث وتفاصيلها، 
سنكتشــف ان القدر قد أرسل الينا إشارات عدة 
ملنعنــا من التوجه الــى مكان مــا، او رمبا لقطع 
عالقتنا مع أحدهم، وغيرهــا الكثير من االحداث 

واملصادفات.
في الفيلم، ساعي البريد "أي القدر" يطرق الباب 
مرتني، لكن في حياتنا الشــخصية أحيانا يطرقه 
مرات عدة، وقد يكــون لذلك حكمة ما ال ندركها 
نحن األشخاص العاديون، رمبا الن الرب راض عنا وال 

يريد بنا االذى.
هناك من يفســر احليــاة علــى األرض على انها 
مصادفة بحتــة، وبالضد البعــض يجد ان لكل 
شــيء في هذا الكون مسارا محددا، بغض النظر 
عــن حجم وعمق الفكــرة، او احلالــة، او املوقف، 
وقد يكون لإلشــارات دور بإمتام بعض االحداث، او 

العكس.
البعض مؤمن بفرضية ان مســيرة حياة االنسان 
بأكملهــا محددة منــذ حلظة والدتــه، وان هناك 
ســيناريو معد من القدر، أو من قوى ربانية، وتلك 
الفكرة تدخل في خانة التســاؤالت بشــأن ما ان 
كان االنســان مخيرا ام مســيرا، فان كان مسيرا 
ســتنتفي حالة الثواب والعقاب، وان كان مخيرا 
فما هــو دور القدر في حياته. وما فائدة الرســال 

الربانية ان كانت حياته مرسومة له مسبقا؟
بالســياق نفســه وفي حياتنا االجتماعية جند ان 
هناك عددا من الزيجــات كان ميكن لها ان تنتهي 
من قبل ان تبدأ لو اننا فطنا الى بعض الرســائل 
التي تخبرنا بطريقة ما، أن هذا الشريك ال يناسبنا، 
لكن هنا تدخل العادات واألعراف اجملتمعية بصلب 
املوضوع، اذ ميكن ان نشــعر بذلــك، لكننا نخاف 
االجهار به، ونتمم االرتباط وارواحنا متلؤها اخلشية 
والتوجس مما ميكن ان يكون، كوننا نعيش وســط 
مجتمع ال يتقبل فكرة فسخ خطبة، او عقد زواج 
بســهولة، وال ميكننا ان نقنع أحدا، بأن الســبب 
برغبتنا باالنفصال، رســالة مــن القدر حتذرنا من 

املضي بتلك اخلطوة، فقد ينعتنا احدهم باجلنون.
نعم ثمــة في احلياة ما يســمى مصادفة، لكني 
أرى املصادفــة وان كانت حقيقة فهي القدر، الذي 
يرســم لنا دورا نلعبه في احليــاة، فنلتقي بهذا، 
ونفتــرق مع ذاك، نتعثر ونكبو وننهض وقد نتعكز 
من اجل النهوض من جديد، البعض يجد ان االميان 
بســيناريو القدر شــيء مرعب، ألنه يعني ان الت 
حني مناص مما قد يصيبنا، في حني يجد به اخرون 
راحة واسترخاء، ألنه سيستسلم الى الدور الذي 
كتب عليه ان يؤديه، ويكتفي بالدعوات بان ينتهي 
دور بطولة، نهاية سعيدة، كما هو احلال في اغلب 

األفالم.
رسائل القدر ميكن ان تكون املنقذ ببعض املواقف، 
فاتبع قلبك حينمــا يخبرك بطريقة ما، أنك على 
صواب او خطــأ، فان وضعت ثقتك به، لن يخونك، 
وســيكون دليلك اخمللص وانت تســير في عتمة 
اجملهــول الى املســتقبل، ويبقى هــذا الرأي وذاك 

صواب يحتمل اخلطأ او خطأ يحتمل الصواب.

وقال مديــر مركز االعــالم والعالقات 
العامة في الــوزارة عبد الواحد علوان 
الشمري، بأن الوزارة اصدرت السلسلة 
العامة في الــوزارة عبد الواحد علوان 
الشمري، بأن الوزارة اصدرت السلسلة 
العامة في الــوزارة عبد الواحد علوان 

الطوابع استمرارا جملموعة  الثانية من 
التــي مت اصدارهــا في وقت  الطوابع 
سابق خالل معرض "صنع في العراق" 

بدورته الثالثة.

للتنمية الصناعية باختيار التصاميم 
والشــعارات  والرســومات 

الطوابع،  حملتها  التي 
الطابع  ان  الــى  الفتا 

اجلديــــد حــــمل 
عالمات وشعارات 

تشــجيعية 

واصــدار طوابع بريديــة اخرى حتمل 
للمنتج  عالمــات 
ملــــــحلي  ا

وعدد من شركات القطاعني الصناعي 
اخلاص واخملتلط بهدف االعالن والترويج 
وعدد من شركات القطاعني الصناعي 
اخلاص واخملتلط بهدف االعالن والترويج 
وعدد من شركات القطاعني الصناعي 

واالمكانات  احملليــة  املنتجــات  عــن 
الشركات،  التي متتلكها هذه  الكبيرة 
الدولة  قطاعات  لدعم  واســتعدادها 
وتلبيــة حاجــة ومتطلبات الســوق 

العراقية. 

رسائل القدر ميكن ان تكون املنقذ ببعض املواقف، 
فاتبع قلبك حينمــا يخبرك بطريقة ما، أنك على 
صواب او خطــأ، فان وضعت ثقتك به، لن يخونك، 
وســيكون دليلك اخمللص وانت تســير في عتمة 
اجملهــول الى املســتقبل، ويبقى هــذا الرأي وذاك 
وســيكون دليلك اخمللص وانت تســير في عتمة 
اجملهــول الى املســتقبل، ويبقى هــذا الرأي وذاك 
وســيكون دليلك اخمللص وانت تســير في عتمة 

صواب يحتمل اخلطأ او خطأ يحتمل الصواب.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكــدت املطربة اللبنانية نــوال الزغبي، على أنها 
لن تتــزوّج مرة أخرى ألنها ترفــض أن يفرض رجل 
ــلطته عليها، مضيفة: "أنــا وأوالدي جورجي  سُ
وجــوي وتيا، متفقــون في أمور احليــاة، فأحدهم 
يدرس إدارة األعمال، والثاني يتمنى أن يكون قاضيا 
أو محاميــا، وتيا أدعمها كثيرا فــي حياتها حتى 
تتخرج في اجلامعة، وعليها أن تشق طريق حياتها 

بنفسها".
وأضافت نــوال الزغبــي، خالل حوارهــا ببرنامج 
"حكايتي مع الزمن" تقــدمي اإلعالمية رميا كركي، 
أنها ســتظل تنظر في املرآة حتــى بعد وصولها 
ســن الثمانني من عمرها، موضحة "صوفيا لورين 

الفنانــة اإليطالية، هي أيقونــة اجلمال عندي في 
حياتــي، وحلمي أن أكــون مثلها وهي في ســن 

الثمانني من عمرها".
وتابعــت: "صوفيــا لورين عندمــا وصلت إلى 
ســن الثمانني مــن عمرها كانــت أجمل من 
حة "عملت أكثر من  سن العشــرين"، موضّ
عملية جتميل وليســت لدي مشــكلة في 
اإلعالن عن هذا املوضوع ألننا في هذه األيام 
نعلــم ان ليس هناك فنانة لم تقم بإجراء 
عمليــة جتميل او في األقل بعض الرتوش 
التجميلية، فحتى النســاء االعتياديات 
اخــذن يحرصن على شــكلهن ويقمن 

مبثل تلك العمليات.

نوال الزغبي: أرفض سلطة الرجل
الصباح الجديد - وكاالت:

أعلنت شــركة هارلي ديفدسون األميركية 
أنهــا بدأت بإنتاج مناذج جديــدة من الدراجات 

الكهربائية.
أتت دراجــات "LiveWire" اجلديدة بهيكل كبير 
وأنيق يعكــس طابــع هارلي ديفدســون الذي 
يعشقه املاليني حول العالم، وعجالت بحجم 17 

إنش.
وجاءت هــذه املركبات مبحــرك كهربائي 
صديق للبيئة، ولوحة حتكم إلكترونية 
على واجهــة القيادة، فضال عن زوج 
من بطاريات الليثيوم املتطورة التي 
تكفيها لقطع مســافة 150 كلم 

تقريبا بالشحنة الواحدة.
ولم تصرح الشــركة عن 
النهائي  الســعر 
لـــهــــــذه 
الدراجــات، 

لكنهــا 
ذكــــرت 

أنها ستبدأ بطرحها أوائل العام املقبل.
ويرى اخلبــراء أن تطويــر هارلي ديفدســون لهذه 
الدراجات جاء ملواكبة متطلبات الســوق اجلديدة، 
وتعويض االنخفاض احلاد في املبيعات الذي شهدته 

دراجاتها في السنوات الثالث األخيرة.

الفرنسي  اجليش  انضم 
"الســاخرين"  قائمة  إلى 
دونالد  األميركي  الرئيس  من 
التواصل  مواقــع  على  ترامب، 
االجتماعــي، وذلك بعد أن اعتذر 
عن حضور احتفــال بذكرى اجلنود 
احلرب  في  قتلــوا  الذين  األميركيني 

العاملية األولى، بسبب "املطر".
وكان البيــت األبيض قد اعلن إن ترامب 
لــم يتمكن من حضــور احتفال بذكرى 
اجلنود وأفراد مشــاة البحريــة األميركية 
الذيــن قتلوا في احلــرب العاملية األولى في 
املقبــرة األميركية في فرنســا، بعد أن حال 

املطر دون وصوله إلى املكان.
وتقرر أن يحيي ترامب، برفقة زوجته ميالنيا، ذكرى 
اجلنود األميركيــني باحتفال في مقبــرة إن-مارن 
األميركية في بيلو التي تبعد نحو 85 كيلومترا عن 

باريس.
وتســبب غياب ترامب عن االحتفال في الدقيقة 
األخيــرة، بانتقــادات واســعة له علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي، ذهبت إلى حــد اعتبار 

الغياب "إهانة بحق جنود بالده".
من جانبه، نشــر اجليش الفرنســي، على حسابه 
الرســمي في تويتر، تغريدة وصفت بالساخرة من 
"عــذر ترامب". وجاء فــي التغريــدة، التي أرفقت 
بصــورة جلندي يزحف علــى األرض متحديا األجواء 
املاطــرة، عبارة "هناك مطر، لكن ال بأس.. ســنظل 

حملة للسخرية من 
ترامب بسبب المطر

هارلي ديفدسون تطلق
 دراجتها الكهربائية

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن مسؤولون بيع سترة سوداء 
ارتداها ملك البوب الراحل مايكل 
جاكســون خــالل أولــى جوالته 
 298 بســعر  املنفردة  الغنائيــة 
ألــف دوالر، أي أكثر ثالث مرات من 
الســعر الذي عرضت به في مزاد 

أقيم مبدينة نيويورك.
وإلــى جانب ســترة جاكســون، 
تضمن املزاد مقتنيات ألســاطير 
في عالم املوســيقى مثل برنس، 

ومادونا، وجون لينون.
قد  للمزادات  دار جوليــان  وكانت 
حــددت الســعر املطلــوب عند 
100 ألف دوالر لبيع الســترة التي 
ارتداها جاكســون خــالل جولة 
الشــهير  أللبومه  عاملية  غنائية 
(بــاد) اســتمرت من عــام 1987 
حتــى عــام 1989. ويحمل ظهر 
الســترة توقيعا ال ميحى بخط يد 

جاكسون.
وتعد الســترة أحد أبرز األزياء التي 
جانب  إلى  الراحــل  املغني  ارتداها 
األحمر  اللونني  ذات  اجللدية  سترته 
واألســود التي ارتداهــا في فيديو 
(ثريلر) وبيعت في مزاد عام  أغنيته 

2011 بسعر 1.8 ماليني دوالر.
من  جاكسون  متعلقات  وأصبحت 
أكثر مقتنيات املشــاهير املطلوبة 
منذ وفاتــه املفاجئة عام 2009 في 

لوس اجنليس وهو بعمر اخلمســني 
إثر جرعــة من عقــار مخدر كان 

يستعمله ليساعده على النوم.
وكان رجــل األعمــال ميلتون 

أبناء  مــن  وهــو  فيريــت، 
في  وناشــط  تكســاس 

اخليرية،  األعمال  مجال 
ســترة  عــرض  قــد 

مئة  نحو  مــع  (باد) 
قطعــة أخرى من 

مجموعتــــه 
الكبيــرة من 
تذكـــــارات 
ســــيقى  مو
الروك آند رول.

سيخصص  و
مـــن  جـــزء 
عائدات املــزاد 

جلمعيــة 
يك  ز ميـــــو "
الذراع  كيــرز" 
اخلــــيـريــــة 
لألكــادمييــــة 
املــــــوسيقية 
(ريكـــــوردينج 

التــي  أكادميــي) 
غرامي  جوائــز  متنح 

وتقــدم  املرموقــة. 
اجلمعية خدمات صحية 

وغيرها للموسيقيني.

298 ألف دوالر سعر 
سترة لملك البوب 
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