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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت اللجنة املالية النيابية، 
أمس الســبت، عن أبرز التعديالت 
النيابية  اللجنة  التي ســتجريها 
احلكومية املشتركة بشأن موازنة 
2019، مشــيرة الــى أن التعديل 
سيشمل حصص جميع احملافظات 

ورفع نسبة احلصة االستثمارية.
وقال عضو اللجنة حنني القدو، ان 
ستعمل  النيابية  املالية  "اللجنة 
مــع اللجنة املشــتركة على رفع 
بحسب  احملافظات  جميع  نســب 

التعداد السكاني".
واضاف أن 'التعديالت التي ستجري 
على املوازنة ستشمل رفع االموال 
الشــروع  اجل  من  االســتثمارية 
في عملية التنميــة واالعمار في 

املناطق احملررة واحملرومة".
وتابع القدو ان "احلكومة هي ايضا 
غير مقتنعــة متاما بامليزانية التي 
وهي  السابقة  احلكومة  وضعتها 
حتاول تصحيحها بنحو سريع من 

اجل اقرارها قبل العام اجلاري".
وكان مجلــس النــواب واحلكومة 
اتفقــا على عدم اعادة »مســودة 
جلنة  وتشــكيل  املوازنة«  قانــون 
رئيس  مــن  مشــتركة مخولــة 
الوزراء حلل اخلالفات بشــأن بعض 
اقليم  مخصصات  وابرزهــا  املواد 

كردســتان واحملافظــات احملررة من 
»داعش«.

وقــال النائب احمــد حمه، عضو 

»اللجنــة  ان  املاليــة،  اللجنــة 
بانتظار اجنــاز التعديالت املطلوبة 
على مشــروع قانون املوازنة خالل 

املقبلة وفي حال عدم وجود  االيام 
البرملان  تغيير جوهري، فســيعيد 
بشكل رسمي قانون موازنة 2019 

الــى احلكومة العراقيــة، ويرفض 
استالمه او قراءته قراءة اولى«.
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تعزيز حصص المحافظات وفق عدد السكان وزيادة 
التخصيص االستثماري أبرز تعديالت موازنة 2019

القوات األمنية انقذت الذين لجأوا الى سطوح المباني الغارقةاللجنة المشتركة النيابية الحكومية تعتزم إقرارهما

موصليون يتساءلون عن سبب دوام 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  ودوائر  شــركات  باشــرت 
حملة  الســبت،  امس  التجارة 
الغذائيــة  املــواد  اليصــال 
االساســية واملاء الــى العوائل 
والسيول  االمطار  من  املتضررة 
محافظتــي  ضربــت  التــي 
خالل  واملوصــل  الديــن  صالح 
اليومــني املاضني، فيمــا أوردت 
وزارتــا الصحــة والنفط انهما 
دوائرهــا  جميــع  اســتنفرتا 
املواطنني  السعاف  وامكانياتها 
الذين تعرضــت مناطقهم الى 

اضرارها.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة 
محمد حنون في بيان صحافي، 
ان"وزير التجارة محمد هاشــم 
العاني تابع تفصيليا عمل خلية 

االزمة املتواجدة في الشــرقاط 
الغذائية  املفردات  جتهيز  واليات 

فضال عن مشاركة اجلهد الفني 
واالداري في عملية انقاذ العوائل 

في مناطق الســيول وايصالها 
وجتهيزها  مؤمنــة  مناطق  الى 

واخلبز  الغذائية  املفردات  بكامل 
وبتنســيق  )الصمون(  اجلاهــز 
كامــل مع  احملافــظ واحلكومة 

احمللية".
الغذاء  ان"شــركات  واضــاف، 
والتجهيز  باملناقلــة  باشــرت 
للمواد الغذائية، إذ جرى مناقلة 
اكثر مــن 2000 طن من الرز من 
مخازن  الــى  اجلنوبية  املوانــئ 
الدين لسد حاجة قضاء  صالح 
الشرقاط،  فيما جرى جتهيز تلك 
كيس  الف  مــن  بأكثر  املناطق 
)صمونة(  االف  وخمسة  طحني 
من خــالل قافلــة توجهت من 

العاصمة بغداد". 
الشركة  ان"مالكات  الى،  واشار 
العامة لتجارة املــواد الغذائية 
من  باكثــر  القضــاء  جهــزت 

734 كارتــون من زيــت الطعام 
و593 كيس ســكر وجرى حصر 
العوائــل وجتهيزهــا عبر وكالء 
املــواد الغذائية ضمــن الرقعة 

اجلغرافية".
وتابــع البيــان، ان" وزير التجارة 
املشــرف علــى خليــة االزمة 
املشــكلة فــي وزارة التجــارة 
الى  املــاء  اوعز بحملــة جتهيز 
بها  تقــوم  الشــرقاط  مناطق 
شــركات ودوائر الــوزارة بعد ان 
اتضح حاجــة العوائل املتضررة 
الى كميات من املاء، إذ شــرعت 
شــركات الوزارة بارسال قوافل 
محملة بكميــات من املاء متثل 
تبرعات منتســبي الــوزارة الى 

ابناء الشرقاط".
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تقريـر

التجارة تباشر ايصال الغذاء والمساعدات الى المتضررين
والصحة والنفط تستنفران الطاقات لمواجهة الطواريء

ديالى والعماره والكوت ستشهد سيواًل خالل هذا االسبوع

بغداد - الصباح الجديد:
أمس  النواب  مجلس  استضاف 
خماســياً  اجتماعاً  الســبت، 
ملناقشــة تشــريع قانــون حق 

احلصول على املعلومة.
وأورد عــدد من النــواب تابعت 
الصباح اجلديد تصريحاتهم، ان 
" النائــب االول لرئيس مجلس 
النواب حسن الكعبي، والناطق 
الرسمي باســم وزارة الداخلية 
عن  وممثلني  معن  ســعد  اللواء 
واملفوضية  الصحفيــني،  نقابة 

العليا حلقوق اإلنسان في العراق، 
وهيأة اإلعالم واالتصاالت، عقدوا 
فــي مبنــى اجمللــس اجتماعاً 
مشتركاً ملناقشة تشريع قانون 

حق الوصول إلى املعلومة.
االجتمــاع   " ان  الــى  وأشــار 
ناقش معوقات تشــريع القانون 
واالعتراضات التي صدرت بشانه 
من اجلهــات ذات العالقة فضال 
عــن إزالة الفقــرات التي تقيد 
حريــة التعبيــر واحلصول على 

املعلومة.

بغداد - وعد الشمري:
أمس  محلــي،  مســؤول  أكــد 
آالف  ثالثــة  أن نحــو  الســبت، 
عائلــة متضــررة مــن ســيول 
الدين حتتاج إلى  محافظة صالح 
مســاعدات، في حني أشــار إلى 
تدمير كامل ملنــازل قرية احلورية 

التابعة لقضاء الشرقاط.
يأتي ذلك في وقت، كشــف نائب 
عن رفض اجمللس احمللي للشرقاط 
إنشــاء ســد  في وقت ســابق 
"اجلرناف"، ورأى ان هذا املشــروع 
كان من شــأنه احلد من السيول، 
الفتا إلى عزمه متابعة امللف من 

أجل محاسبة املقصرين.

وقــال قائممقــام القضاء علي 
دودح، إن "الســاعة الثالثــة من 
فجر أمس االول شــهدت موجة 
الشرقاط  كبيرة ضربت  ســيول 

نتيجة عوامل جوّية".
وأضــاف دودح، فــي تصريح إلى 
"الســيول  أن  اجلديد"،  "الصباح 
ادت إلى غرق كامل لقرية احلورية 
التابعة للقضاء التي حتتوي على 

املئات من دور السكن".
وأشــار، أن "االدارة احملليــة فــي 
صالح الدين اســتنفرت جهودها 
وتواجــدت في اماكن الســيول 
الدمــار وتعمل على  والحظــت 
اصالح االضــرار وفقاً لإلمكانيات 

املتوفرة".
اســتثنائية  دودح، "جهوداً  وأكد 
بذلتهــا كل من مديريــات املياه 
والدفــاع  والكهربــاء،  واجملــاري، 
املدنــي، واجلهات الســاندة مثل 
قيادة شرطة احملافظة، واللواء 90 
إلنقاذ  العراقي؛  للجيــش  التابع 
العائالت التي كانت فوق سطوح 

املباني الغارقة".
أن  إلى  احمللــي،  املســؤول  ولفت 
امرأتان  بلغت  البشرية  "اخلسائر 
اطفال  إلــى خمســة  اضافــة 
ماتوا  وجميعهم  املياه،  جرفتهم 

غرقاً؛ بسبب شدة السيول".
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الصباح الجديد - متابعة:
أفادت وســائل إعــالم أردنية، أمس 
الســبت، بأن ســالح اجلــو امللكي 
األردنــي نقل أربعة جنــود عراقيني 
أصيبــوا إصابات خطيــرة بانفجار 
األراضــي  داخــل  ناســفة  عبــوة 
العراقيــة، الــى العاصمــة عّمان 

لتلقي العالج.
االردنية،  "عمــون"  وكالــة  وذكرت 
القائد  الثانــي  امللك عبــد اهلل  ان 
األعلى للقوات املســلحة، اوعز في 

ساعة متأخرة من مساء امس االول 
اجلمعة، الى قائد سالح اجلو امللكي 
بإرســال طائرة اخــالء طبي لنقل 
اربعة جنود عراقيني تعرضوا النفجار 
العراقية  احلدود  داخل  ناسفة  عبوة 
بالقرب من معبر الكرامة )طريبيل(.

وبينت ان األمر امللكي صدر خلطورة 
اصابــات اجلنــود االربعــة، حيث مت 
إلى  املعبر احلــدودي  اخالئهم مــن 
مدينة احلســني الطبية بعد تقدمي 
االســعافات الالزمــة لهــم داخل 

املعبر.
واشارت الوكالة الى ان بعض احلاالت 
ونزيف  بليغــة  إلصابــات  تعرضت 
حاد وبتــر في األطراف الســفلية، 
وقامت الفــرق الطبية من مختلف 
الطوارئ  قســم  في  االختصاصات 
ثالث  وحتويل  اإلسعافات  بتقدمي كل 
اصابات إلى غــرف العمليات إلجراء 
كافــة املداخالت اجلراحيــة الالزمة 
لهــم ومت حتويل احلالــة الرابعة إلى 

قسم اجلراحة وحالتها مستقرة.

الصباح الجديد - متابعة:
كشــفت صحيفة “وول ســتريت 
جورنال” األميركية، أمس الســبت، 
املتحــدة  الواليــات  قيــام  عــن 
األميركية بتشــجيع الســعودية 
على االســتثمار في جنوب العراق 
في محاولــة منها إلبعــاد العراق 
عن إيران، في حني أشــارت إلى تردد 
العراق بشأن قبول مشروع أميركي 
إلنشــاء منشــأة عائمــة للغــاز 

الطبيعي.
لها  تقرير  فــي  الصحيفة  ونقلت 

تابعته الصباح اجلديد عن مسؤول 
“الواليات املتحدة  إن  اميركي قوله، 
طلبت من الســعودية املنافســة 
على االستثمار في الطاقة والبنية 
العراق،  جنوب  في  األخرى  التحتية 
حيث التقى وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح في بغداد هذا الشهر 
بنظيــره العراقي ملناقشــة تعزيز 
الطاقة  مجــاالت  فــي  التعــاون 
والكهرباء ، كما التقى رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبد املهدي”.
مــن جانب آخر بينــت الصحيفة، 

)اكسلريت  “ممثلني من شــركة  أن 
انيرجــي( االمريكية ســافروا منذ 
بغداد القتراح  الى  املاضي  االسبوع 
بناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي 
املســال للعراق في اجتماع ساعد 
في  األمريكيــون  الدبلوماســيون 
ترتيبه ، حســبما قال مســؤولون 

شاركوا في املناقشات”.
أن  إلــى  الصحيفــة  واشــارت 
“املسؤولني العراقيني كانوا مترددين 
في قبول االقتراح ألنهم يشــعرون 

أنه مدفوع باملصالح األمريكية”

سيول الشرقاط شردت3 آالف عائلة واغفال 
انشاء سد "الجرناف" سبب الكارثة

ملك األردن يأمر بإخالء 4 جنود عراقيين
أصيبوا بانفجار داخل األراضي العراقية

تقرير أميركي: واشنطن تشجع السعودية
على االستثمار في جنوب العراق

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
طرق  تأهيــل  أعمــال  تتواصــل 
املنطقــة اخلضراء وســط بغداد 
التي من املقرر فتحها اليوم األحد 
بعد غلقها منذ عام 2003 ولغاية 
اآلن، وبافتتاح هذه الطرق فسيتم 
التقليل من الزخم املروري احلاصل 

في املناطق القريبة من املنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة عراقية 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  ان 
رئيــس الوزراء عــادل عبد املهدي 
اخلضراء  املنطقــة  فتــح  يعتزم 

وســط العاصمــة بغــداد أمام 
املواطنني بدءا من اليوم األحد.

فيما ذكر مصدر مطلع ان "حركة 
السير ستفتح امام املركبات في 
املمتد من ساحة دمشق  الطريق 
باجتاه اجلســر املعلق في املنطقة 
اخلضراء، اضافة الــى فتح اخملارج 
اجملهول  اجلندي  الى ساحة  املؤدية 
الرابط بني  النفــق  القريبة مــن 

كرادة مرمي وساعة بغداد".
بغداد  امينة  السياق وجهت  وفي 
ذكــرى علــوش، امس الســبت، 

مبضاعفة اجلهــود لتأهيل الطرق 
املؤديــة الــى املنطقــة اخلضراء 
امــام حركة  الفتتاحها  متهيــدا 

السير واملرور.
الصباح  تلقت  لالمانة  بيان  ونقل 
اجلديد نســخة منــه، ان علوش 
قالــت خالل جولــة ميدانية لها 
رفقة عــدد من املــدراء العامني : 
"وجهنا مبضاعفة اجلهد واالعمال 
التي تنفذها مالكات امانة بغداد 
لتأهيــل الطرق واملنافــذ املؤدية 
الــى املنطقــة اخلضــراء متهيدا 

الســير  حركة  امام  الفتتاحهــا 
واملرور بتوجيه رئيس الوزراء السيد 

عادل عبداملهدي".
ان "امانــة بغداد نفذت  واضافت 
لرفــع اخمللفات  حمــالت كبــرى 
تضافر جهود  من خالل  واالنقاض 
دوائــر بلديــة املنطقــة اخلضراء 
الكرخ  ومركــز  املطــار  وطريــق 
واملشاريع والكرادة ودائرة املتنزهات 
والتشجير وتتواصل احلمالت حلني 

اجناز االعمال بالكامل".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
شــّكل مجلــس النــواب، أمس 
الســبت، جلنة لتقصــي احلقائق 
عن مشــروع املبنى اجلديد للبنك 
املركزي العراقي، استجابة لطلب 
بشأن  بفتح حتقيق  سائرون  كتلة 
في  إجنازه،  وتأخر  املشــروع  كلفة 

املقبلة إلكمال  اجللسة  حني حدد 
الكابينة الوزارية.

اجمللــس محمــد  رئيــس  ورفــع 
االعتيادية  اجللســة  احللبوســي، 
التي انعقدت امس بحضور  الـ15 

219 نائباً، الى اشعار اخر.
ان  بــرس"،  وأوردت وكالــة "الغد 

ان  ملراســلها  قــال  احللبوســي 
"جلســة اليوم رفعت الى اشعار 
اخر، وســتكون اجللســة املقبلة 

الكمال الكابينة الوزارية".
واوضحــت ان "موعــد اجللســة 
املقبلة سيعتمد على الوقت الذي 
يختاره رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبداملهدي".
البنك  وفيمــا يتعلــق مبشــروع 
املركــزي، وجهــت هيئة رئاســة 
مجلــس النواب، بتشــكيل جلنة 
نيابية من أعضــاء اللجنة املالية 
احلقائــق  لتقصــي  النيابيــة، 
املبنى اجلديد  بخصوص مشــروع 

للبنــك املركزي وكلفة تشــييده 
الكبيرة وتأخر اجنازه.

النيابية، قد  وكانت كتلة سائرون 
الثاني  تشرين   21 االربعاء  طالبت 
اجلاري، بفتح حتقيق في مشــروع 

تشييد بناية البنك املركزي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت حاالت غش الطلبة في 
للدراســة  العامة  االمتحانات 
املتوســطة واإلعدادية ارتفاعا 
الدراســي  للعــام  ملحوظــا 
2016– 2017 إذ بلغــت بحدود 
في  جماعي  غش  حالة   )1858(
املتوسطة  الدراسة  امتحانات 
للدراســة  حالــة  و)2691( 
اإلعداديــة بفرعيهــا األدبــي 
والعلمي، في حني بلغت حاالت 
حاالت   )1705( الفــردي  الغش 

و)6031(  املتوســطة  للدراسة 
اإلعداديــة  للدراســة  حالــة 
بفرعيهــا العلمي واألدبي ، في 
بعض املديريات العامة للتربية 

في عموم محافظات العراق.
وتنوعــت وســائل واســاليب 
الغش بني الطلبة، وفقا ملا جاء 
في تقرير ديــوان الرقابة املالية 
املتعلق بـ) تقومي اداء سياســة 
وزارة التربية في احلد من حاالت 
ومنها   ) االمتحانات  في  الغش 
استعمال ) القصاصة الورقية، 

انتحال  اإللكترونــي،  الغــش 
الشخصية (، فضال عن حاالت 
التهديــد من قبــل الطلبة او 
الشــخصي  واالعتداء  ذويهم 
او  علــى مراقبــي االمتحانات 
ضعف  عن  النــاجت  املمتلكات، 
في  األمنية  األجهــزة  تعــاون 

حماية  املراكز االمتحانية.
الغش  في  الطلبة  متادي  ويعود 
الــى ضعــف تطبيــق بعض 
الضوابــط الرادعة ملمارســته 
منهــا خصــم ) 15 ( درجة من 

يثبت  الــذي  الطالب  ســلوك 
غشه في االمتحانات الشهرية 
االمتحانات  او  السنة  او نصف 
النهائيــة ، وتطبيق قرار هيئة 
بتاريخ  التربية  وزارة  الرأي فــي 
يقضــي  الــذي   2017/9/20
اداء  مــن  الطالــب  بحرمــان 
االمتحانات العامة مدة سنتني 
في حــال اعتدائه علــى مدير 
املركــز أو احد مراقبــي املراكز 

االمتحانية. 
تتمة ص3

في تقويم سياسة التربية للحد منهأغلقت منذ 2003
ديوان الرقابة يكشف تفشي ظاهرة الغش في االمتحاناتالمنطقة الخضراء والشوارع المؤدية اليها تفتح اليوم 

اجتماع خماسي في البرلمان 
لتشريع قانون حق الوصول

إلى المعلومة

جانب من السيول في صالح الدين

لجنة تقصي حقائق عن تشييد بناية جديدة للبنك المركزي

النّواب يحدد الجلسة المقبلة إلكمال الكابينة الوزارية



شؤون عراقية

السليمانية - عباس كاريزي: 

املشــاركة  مــن  الرغــم  علــى 
العربية  للشــركات  الضعيفــة 
واألجنبية وســط إقبال واسع من 
قبل الشــركات اإليرانية، انطلقت 
يوم اجلمعة أمــس األول، فعاليات 
الدولــي،  الســليمانية  معــرض 

بدورته الثالثة عشرة.
وتقام فعاليــات املعرض في دورته 
الـ13، للمدة من الثالث والعشرين 
مــن شــهر تشــرين االول اجلاري 
ولغايــة الثامن والعشــرين منه، 
وتشــارك في معرض السليمانية 
محليــة  شــركة   180 الدولــي 
الشــركات  تتقدمها  واجنبيــة، 

االيرانية والتركية.
وقــال مدير العالقات والتســويق 
فــي مجموعــة شــركات قيوان 
ألند محــوي للصبــاح اجلديد، ان 
بفاعلية في هذا  الشركة تشارك 
املعرض لتظهر اجملاالت التي تعمل 
بها شــركات قيــوان، وانها تقدم 
للمواطنــن والشــركات الراغبة 
نوعية  قيوان  بالتعامل مع شركة 
اخلدمــات واالمكانــات الصناعية 
على  الشــركة  متتلكهــا  التــي 
مستوى االقليم والعراق واملنطقة.
الشــركة  ان  محــوي،  واضــاف 
تعمــل فــي مجــاالت االنشــاء 
والبناء واالســكان املواد واالجهزة 
الكهربائيــة، وهي تقدم خدماتها 
باسعار تنافسية في شتى اجملاالت، 
وهــي تعمل على االســتفادة من 
مثــل هكــذا معارض لتوســيع 
تعمل  التــي  اجلغرافية  املناطــق 
بها وخصوصا في وســط وجنوب 

العراق.
بدوره عزا مدير فرع الســليمانية 
للمعارض  التقدمي  عراق  لشــركة 
واملؤمتــرات عالء واجــد في حديث 
للصباح اجلديد، االقبال واملشاركة 
العربية  للشــركات  الضعيفــة 
حصول  تعــذر  الــى  واالجنبيــة 
الدخول  تأشــيرة  علــى  بعضها 
والفيــزا، مبينــاً ان 180 شــركة 
شاركت من العراق ودول اجلوار في 
 13 ال  بدورته  السليمانية  معرض 

لهذا العام.
الذي  املعــرض  ان  واجــد،  واضاف 

يســتمر ملدة ســتة ايام هو عام 
يضم  وهــو  تخصصيــا  وليــس 
للمواد  شركات صناعية وشركات 
الغذائية واملالبس وشركات مصرية 
للتحفيــات والصناعــات اليدوية 
املنزلية  التنظيــف  ملــواد  واخرى 
الى  الثقيلة، الفتا  واخرى لالجهزة 
ان املعرض شــهد مشاركة فاعلة 
ان  مؤكدا  االيرانيــة،  للشــركات 
عشر شــركات من وزارة الصناعة 
العراقية مشــاركة فــي املعرض، 
وهــي وقعت مؤخــرا اتفاقات مع 
حكومة اقليم كردســتان للعمل 
في املشــاريع الصناعيــة وتوريد 
بعض منتجاتها الى املؤسســات 

احلكومة في اقليم كردستان.   
لصناعــة  العامــة  الشــركة 
السيارات واملواد الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن شــاركت 

بعرض  املعــرض  فعاليــات  فــي 
املعدات  السيارات  من  منتوجاتها 
الزراعيــة، وقــال مديــر العالقات 
واالعــالم فــي الشــركة العامة 
للصبــاح  الســيارات  لصناعــة 
شــاركت  الشــركة  ان  اجلديــد، 
في معــرض الســليمانية بتقدم 
انتاجهــا الرصــن مــن االجهزة 
واملكائــن عراقيــة الصنــع وهي 
تســعى لتغطية احتياجات البالد 

من السيارات ومنتوجاتها االخرى.
واضــاف ان الشــركة تنتــج االن 
شــتى انواع السيارات الذي يصنع 
ويجمع في املصانــع بأيادٍ عراقية، 
وان بامكانهــا جتهيز دوائر الدولية 
ووزارتها ودوائر ومؤسسات االقليم 
الزراعية،  واالجهزة  املكائن  بشتى 
الفتا الــى ان املنتجــات العراقية 
حاصلة على شــهادات تثبت انها 

حتمل مواصفات عالية.   
وتابــع » ان احلضــور ال بــأس به 
واملعرض منظم بشــكل  ومتميز 
جيد، وان الشركة العامة لصناعة 
السيارات، بجميع فروعها مهتمة 
الكرد  االخوة  ولقاء  الفرصة  بهذه 
وكذلك  الســليمانية،  مدينة  في 
مشــاهدتهم منتوجات لشركات 

كردية وايرانية وتركية.
من جانبه قال ياســن رحيم فرج 
النائــب األول لرئيــس غرفة جتارة 
قرابة  ان  الســليمانية،«  وصناعة 
200 شــركة تشــارك في معرض 
شــتى  في  الدولي  الســليمانية 
منها شــركات محلية  اجملــاالت، 
واخــرى اجنبية، مبينــا ان 8 دولة 
اجنبيــة، مــن الدول االســالمية 
والعربيــة وجنوب شــرق آســيا، 
املعــرض، مبينا »ان  تشــارك في 

مشــاركات الدول مقارنة بالوضع 
الذي  املســتقر  غير  االقتصــادي 

يعيشه االقليم جيدة.
واشــار فرج الى ان مســألة اغالق 
له  الدولي كان  السليمانية  مطار 
تأثير بشــكل كبير على مشاركة 
املشــاركة  في  الغربيــة  الــدول 

باملعرض.
بدورهــا قالت ســروة عثمان التي 
شاركت في فعاليات املعرض انها 
شــاركت بعرض بعــض اللوحات 
الزيتيــة والزخرفة والعمل اليدوي 
والطــن االصطناعي، وانها قامت 
اليد  النقــش على  بتنفيذ اعمال 
باحلناء، مبينة انها املشاركة االولى 

لها بهكذا معارض دولية.
وانهت الصباح اجلديد جولتها في 
املعرض عند شــركة غزال ستورز 
املصرية، اذ قال مندوب الشــركة 

اشطرف غزال » انها اول مشاركة 
لهم في املعــرض وان منتجاتهم 
منوعة من ضمنها اآليات القرآنية 
والنحاســية والتماثيــل اليدوية، 
والنقش على أحجار املرمر والبازلت 
واجلرانيت، متمنيا ان يكون االقبال 
اكبر وأكثر، واصفا مشاركة الناس 

بالكبيرة.
الســليمانية  معرض  ويســتمر 
عشــر  الثالثة  بدورتــه  الدولــي 
عــراق  شــركة  نظمتــه  الــذي 
التقــدم بالتعاون مــع غرفة جتارة 
ملدة ســتة   ،  BDX الســليمانية 
ايام، تسعى الشــركات املشاركة 
لعرض منتوجاتها اخملتلفة وكسب 
الصناعين  واملســتثمرين  التجار 
والقطاع  احلكومية  املؤسسات  او 

اخلاص.

معرض السليمانية الدولي بدورته 13
يفتتح أبوابه أمام الزوار

وسط إقبال شعبي جيد ومشاركة ضعيفة للشركات األجنبية

جانب من املعرض

تقام فعاليات المعرض 
في دورته الـ13، للمدة 
من الثالث والعشرين من 
شهر تشرين االول الجاري 
ولغاية الثامن والعشرين 
منه، وتشارك في معرض 
السليمانية الدولي 180 
شركة محلية واجنبية، 
تتقدمها الشركات 
االيرانية والتركية
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القاضي إياد محسن ضمد

شخصياً تعرضت للضرب في سن السابعة من عمري 
وأنا في الصف الثاني االبتدائي من قبل معلم القراءة 
ألني تأخرت في تهجي بعض الكلمات، قسوة الضرب 
لم تســهم في تعليمــي القراءة والكتابــة بقدر ما 
اسهمت في ترك جرح داخلي نفسي لم يندمل وذاكرة 
ملشهد عنفي لم انسه برغم كثرة املشاهد القاسية 

التي تتزاحم في ذاكرتي.
 عنف نفسي وجســدي مخيف يسببه الضرب الذي 
يتعرض له الطلبة في املدارس من قبل بعض املعلمن 
يســيء للمؤسســة التربوية العريقة وال يتالءم مع 
مــا يبذله الكثير من املعلمن مــن جهود في التربية 
والتعليم والسبب األساس لوجود هذا العنف وتقبله 
في اجملتمع هو وجود حق التأديب في الشريعة والقانون 
هذا احلق الذي ميثل ضوءا اخضر متر عبره اغلب ممارسات 
اإليذاء اجلسدي والنفسي التي متارس بحق األطفال في 

املدارس.
 واحلق في التأديب احد أسباب اإلباحة املنصوص عليها 
فــي القوانن العقابية ألغلب الــدول ومنها العراق اذ 
نصت املــادة 41 بفقرتها األولى مــن قانون العقوبات 
العراقي على انه ) ال جرمية اذا وقع الفعل اســتعماال 
حلق مقرر مبقتضى القانون ويعد استعماال للحق تأديب 

اآلباء واملعلمن ومن في حكمهم لألوالد القصر....(.
 ومعلوم ان أســباب االباحة اذا مــا توافرت في فعل او 
ســلوك مّجرم مبوجب نص عقابــي فإنها تخرج ذلك 
الفعل او السلوك من نطاق التجرمي الى نطاق اإلباحة 
وتضفــي عليه الصفة املشــروعة ويبــرر أنصار هذا 
النص ان املصلحة التي يحميها ســبب اإلباحة اكبر 
من املصلحة التي يحميها النص العقابي الذي يجرم 
الفعل ففي فعل ضرب املعلــم للطالب اعتداء على 
مصلحة يحميها القانون وهي املصلحة في ســالمة 
اجلسم واالعتداء على هذه املصلحة مجرم قانونا لكن 
مثل هذا الفعل يعد مباحــا اذا كانت هناك مصلحة 
كبيرة جتــب حمايتها اكبر من املصلحة في ســالمة 
اجلســد وهي تأديب وتربية الصغير والعقاب اجلسدي 
للطفــل بداعي التأديــب يبقى طريقــة غير منتجة 
للتربيــة برغم كل محــاوالت تلميعــه والدفاع عنه 
ألنه ميثل اقســى انواع االساءة اجلســدية وان تفسير 
النص القانوني الباحة حق التأديب يجب ان ال يتوســع 
ليشــمل حاالت الضرب بالعصي وما ينشأ عنها من 
جروح وكدمات تترك آثاراً بليغة على اجســاد الطلبة 
الن املعلم في هذه احلالة ســيكون قد جتاوز حدود احلق 
وســبب االباحة املمنوح له قانونا وان فعله سيدخل 
في اطار املسؤولية اجلزائية وتبقى السلطة التقديرية 
للقاضي هي التي حتدد إن كان املعلم قد جتاوز احلق في 
التأديــب ام انه تقيد مبا أجازه القانون وان املســؤولية 
اجلزائية للمعلم تنهض عند جتاوزه للحدود املرسومة 
قانونــا حلق التأديب ســيما اذا ادى فعــل الضرب الى 
إصابة الطالب بعوق او عاهة مســتدمية فانه سيكون 
عرضة التخاذ اإلجــراءات القانونية بحقه اذا ما تقدم 
ذوو الطالب بشــكوى جزائية وعلى اية حال فان بقاء 
النصــوص القانونية التــي تبيح حــق التأديب ميثل 
مخالفة واضحة للمبادئ األساســية حلقوق اإلنسان 
وللحق في الســالمة اجلســدية والنفســية وحري 
باملؤسسة التشريعية ان تسعى الى إلغائها لضمان 
بيئة تعليمية وتربوية خالية من املمارســات العنفية 

نفسية كانت ام جسدية.

المسؤولية الجزائية 
للمعلم

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

املسح  نتائج  التخطيط  وزارة  أطلقت 
اجلولة  املؤشــرات  العنقــودي متعدد 
السادسة لسنة 2018 في العراق الذي 
نّفذه اجلهاز املركــزي لإلحصاء وهيئة 
إحصاء اقليم كردســتان بالتعاون مع 
منظمة اليونيســف والــذي يعد من 
أهم األدوات األساســية لرصد وقياس 
التقــدم في تبنــي حقــوق األطفال 
والنســاء ويقدم صورة عن أوضاعهم 
بقاعة  الوزارة  أقامتها  احتفالية  خالل 

كلكامش في فندق بابل ببغداد. 
وحضر االحتفاليــة رئيس نائب رئيس 
الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة ووزير 
املاليــة / التخطيط وكالــة الدكتور 
فؤاد حسن واألمن العام جمللس الوزراء 
الدكتــور مهدي العــالق  اضافة الى  
نائب ممثل اخلاص لالمن العام / املنسق 
لشؤون االنسانية لألمم املتحدة السيد 
مارتا رويداس وممثل منظمة اليونيسف 
في العراق بيتــر هوكينز ورئيس اجلهاز 
املركزي لإلحصــاء الدكتور ضياء عواد 
واملنظمات  السفارات  فضال عن ممثلي 
الدوليــة العاملة فــي العراق وكذلك 

ممثلي الوزارات واجلهات ذات العالقة .
وقــال نائب رئيــس الوزراء للشــؤون 

/التخطيط  املالية  ووزيــر  االقتصادية 
وكالة الدكتور فؤاد حسن في كلمته 
له نحتفل اليوم باطالق نتائج املســح 
العنقــودي متعدد املؤشــرات / اجلولة 
السادســة لســنة 2018 . واضاف ان 
اطالق هذه النتائج تاتي ضمن سلسة 
املركزي لالحصاء وهيئة  اجنازات اجلهاز 
احصاء اقليم كردســتان بالتعاون مع 
املتحدة  االمم  ومنظمــة  الصحة  وزارة 

للطفولة اليونيسف . 
واشار الى ان وضع االم والوليد والطفل 
الميكــن اعتبــاره كيانــا منفصال عن 
الواقع االجتماعــي لذلك فأن التنمية 
والرعايــة في هــذا اجملال يعــد هدفا 
اساسيا من اهداف التنمية املستدامة 
, مبينا ان ضمان بقاء الطفل وحماية 
امنه وتوســيع مشــاركته ليســت 
مســؤولية احادية اجلانب اواالجتاه وامنا 
وظــروف عديدة  عوامل  هي محصلة 

تتفاعل تاثيراتها.  
وتابــع بالقــول : في ضــوء املتغيرات 
العاملية من االهــداف االمنائية االلفية 
اصبح  املستدامة  التنمية  اهداف  الى 
موضوع توفير بيانات احصائية حديثة 
من االولويات السيما وان الوزارة  تتولى 
التنموية  اخلطــط  اعداد  مســؤولية 
اخلمســية واالســتراتيجية الوطنية 
للتخفيف من الفقر وبالتنســيق مع 

الــوزارات ومنظمــات اجملتمــع املدني 
واملنظمات املدنيــة كما وتتبنى توفير 
مؤشــرات اهداف التنمية املستدامة 
، مؤكدا ان املســح العنقودي متعددا 
املؤشــرات MICS6  ســتتيح قيــاس 
وتقييــم البرامــج الصحيــة لتكون 
نقطــة االنطالق نحــو برامج صحية 
موجه تسعى لتحقيق االهداف املرجوة 
والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلها 
توفير  باجتاه  لالحصــاء  املركزي  اجلهاز 

بيانات احصائية دقيقة وحديثة .
مــن جانبه قــال االمن العــام جمللس 

الــوزراء الدكتــور مهــدي العالق في 
كلمة له ان املســح العنقودي متعدد 
املؤشــرات يعد واحد من اهم االدوات 
االساســية لرصد وقياس التقدم في 
اذ يقدم  تبني حقوق االطفال والنساء 
صورة عن اوضاعهم مبا يساعد راسمي 
السياســات ومتخذي القــرارات على 
للنهوض  املطلوبة  اخلطــوات  صياغة 

بواقعى املراة والطفل في العراق .
وأضاف : لقد اســتند هذا املسح على 
منهجيــات علمية معتمــدة دوليا اذ 
تشــكل هذه اجلولة السادسة بتاريخ 

تنفيذ املســح العنقــودي في العراق: 
مؤكدا ان العــراق يعد بطبيعة الدول 
التــي حقــق جناحات مهمــة من بن 
عــددا كبير من دول العالم التي نفذت 
هذا املســح . وبــن العــالق ان عينة 
والتي  )20520( اسرة  املسح شــملت 
وفــرت قاعــدة معلومــات متكاملة 
لتقييم وضع الطفل واملراة في العراق 
بتفاصيل واقع هذه االوضاع بشــكل 
موضوعي على مســتوى العراق ككل 
، موضحــا ان مؤشــرات هذا املســح 
ســتكون اداة رصينة واساســية في 

تقصي االجنــازات الوطنية على طريق 
املســتدامة  التنمية  اهــداف  حتقيق 

. ) 2030-2015)
وقــد اظهــرت نتائج املســح ان عدد 
العراق  في  بالعينة  املشــمولة  االسر 
بلغ )20521 ( أســرة منهــا ) 17281 
( أســرة في وســط وجنوب العراق و 
( 3240 ( أســرة في اقليم كردســتان 
في  عالية  االســتجابة  نسبة  وكانت 
وســط وجنوب العراق وهــي متقاربة 
.اذ  بن احلضر والريف وبــن احملافظات 
بعمر  النساء  العينة جميع  شــملت 
( 15 - 49 ( ســنة واالطفال بعمر اقل 
من خمس سنوات وبعمر ( 5-17 سنة 
كما اظهرت النتائــج ان قاعدة الهرم 
الســكاني لعينة املسح قد تقلصت 
ليشكل االطفال بعمر اقل من خمس 
ســنوات نســبة ) 12.91 %( وهي اقل 
من نسبة االطفال في الفئة العمرية 
الالحقــة ) -5 9( ســنة والتي بلغت ) 
14.65 %( وتــكاد تكــون متقاربة مع 
نسبة االطفال بعمر ) 10 - 14 ( سنة ) 
12.83 %( ..حيث ان )8.9% ( من النساء 
يرأسن اسرهن في العراق أما متوسط 
حجم االســرة فقــد بلــغ )6.3 ( فرد 
ويعيش ) 71.7 %( من االسر في املناطق 
)28.3 %(من  احلضرية في حن يقيــم 
االســر في املناطــق الريفية ويعيش ) 

16.6 %(من االســرفي محافظة بغداد 
وتعد محافظتي القادســية ) 2.6 %( 
واملثنى ) 2.9 %( اقل احملافظات من حيث 
الكثافة الســكانية .. وتشير النتائج 
الــى ان معدل االلتحــاق الصافي في 
التعليم االبتدائي ) %91.6( من االطفال 
في الفئة العمرية ) -6 11 ( سنة ويقل 
معدل االلتحاق الصافي كلما تقدمنا 
في مراحل التعليم وان اكثر من نصف 
االطفال فــي الفئة العمريــة ) 12 - 
14 ( ســنة هم ملتحقن في املرحلة 
املتوسطة ) 57.5 %( في حن اليتجاوز 
االلتحــاق في املرحلــة االعدادية ) 33 
%( اما بالنســبة اللتحاق االطفال في 
برامج الطفولــة املبكرة فقد بلغت ) 
2.4 %(.. وجتدر االشارة  الى ان االطفال 
اخلمسة  االبعاد  املدرسة حسب  خارج 
اخلاصة بترك املدرسة اذ اظهرت النتائج 
الى ان ) 68% ( من االناث و )67.9 %( من 
الذكور ال يلتحقــون ببرامج الطفولة 
املبكرة او التعليم االبتدائي وبنســب 
االخرى حسب  للمراحل  بالنسبة  اقل 
... هذا  التعليم  املوازية ملراحل  االعمار 
الى جانــب ان ) %3( من االطفال االناث 
و) %5(مــن االطفال الذكور في املرحلة 
االبتدائية معرضن لترك املدرســة الن 
اعمارهــم اعلى بســنتن فأكثر من 

العمر املوازي لهذه املرحلة  .

في نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2018 في العراق

معدل االلتحاق الصافي في التعليم االبتدائي ) 91.6%(
من األطفال في الفئة العمرية 6-11 سنة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دائــرة العمــل والتدريب  أعلنــت 
والشــؤون  العمل  وزارة  املهني في 
االجتماعية عن فتــح باب التقدمي 
الى دورة الــكاب )التعرف الى عالم 
األعمال( مطلع كانون األول املقبل. 
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب 
املهني املهنــدس عمار عبد الواحد 
الســوداني ان الدائرة اســتكملت 
اقامة  مبباشــرة  اخلاصة  االجراءات 
دورة تدريبية عن الكاب )التعرف الى 

عالم االعمال( للباحثن عن العمل 
ابتداًء من 4 – 24  الشهر املقبل .

الدورة  ان  العــام  املديــر  واضــاف 
اجلنســن  كال  تشــمل  التدريبية 
من املســجلن ضمن قاعدة بيانات 
الدائرة كباحثن عــن عمل ، مبينا 
ان الدائــرة حتــرص علــى تطويــر 
مهارات الباحثن عن العمل كجزء 
مــن اســتراتيجيتها للتقليل من 
دورات  اقامــة  مــن خالل  البطالة 
تدريبية متكنهــم من االندماج في 

ســوق العمل العراقي الفتة الى ان 
الـ )كاب( تهــدف الى تعريف  دورة 
الراغبن في  العمــل  الباحثن عن 
اقامة مشــاريع خاصة بهم بعالم 
االعمال وكيفية ادارة مشاريعهم. 

وتابع املدير العــام ان الباحثن عن 
قاعدة  املســجلن ضمــن  العمل 
ميتلكون  الذين  مــن  الدائرة  بيانات 
بامكانهم  االستشــارية  البطاقة 
الدورة  في  للمشــاركة  التسجيل 
التدريبيــة، الفتا الى اجــراء تقومي 

للمشــاركن يتــم بعــده اختيار 
لهم مبنح  االولوية  وتكــون  االوائل 

القروض امليسرة. 
على صعيد متصل شــاركت وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة/ 
املركز الوطني للصحة والســالمة 
بعنوان  عمــل  بورشــة  املهنيــة 
الكيميائي  األمن  ادارة  )التعاون في 
في العــراق واالردن( اقيمت برعاية 
منظمــة )CRDF( العامليــة ووزارة 
اخلارجيــة األميركية ضمن برنامج 

االمــن الكيميــاوي بالتعــاون مع 
العراقية  والبيئــة  الصحــة  وزارة 
ووزارة البيئة فــي اململكة االردنية 

الهاشمية. 
وقالت مديــر عام املركــز الوطني 
املهنيــة  والســالمة  للصحــة 
املهندســة ازهار فاضــل ان املركز 
وضمــن اســتراتيجياته لتنفيــذ 
في  املهنيــة  الســالمة  شــروط 
شــتى القطاعــات يحــرص على 
االمن  توفيــر  اســاليب  مواكبــة 

للعاملــن  املهنيــة  والســالمة 
االقليمية  املشــاركات  من خــالل 
واالطــالع على التجــارب العاملية 
في هذا اجملال الفتة الى مشــاركة 
املركز الوطني للصحة والســالمة 
املهنية ممثال لوزارة العمل والشؤون 
االجتماعية في الورشة املقامة في 
االردن عن ادارة االمـــن والسالمـة 

الكيميائيـة. 
ممثلن  مبشــاركة  الورشة  واقيمت 
عــن الــوزارات واألجهــزة األمنية 

فــي كال  العالقــة  ذات  والفنيــة 
ورقة  مناقشــة  ومتــت  البلديــن، 
ادارة  العمل التي تضمنت مفاصل 
االمــن والســالمة الكيميائية مع  
نظرائهم من اجلانب االردني، وحتديد 
نقاط الضعف في هذا اجملال، فضالً 
العمل  تقــدم  عن  مباحثــات  عن 
في مجــال الكيمياويات والنفايات 
اخلطرة في العــراق واهمية تفعيل 
مذكرة التفاهم املوقعة بن وزارتي 

البيئة للبلدين الشقيقن.

العمل تفتح باب التقديم الى دورة )الكاب( مطلع كانون األول المقبل
العراق واألردن يبحثان التعاون في مجاالت األمن والسالمة الكيميائية



الصناعات الحربية تقيم 
دورة تدريبية عن نظام 

الجودة الدولي

وزير النقل يوّجه 
اإلسراع بإنجاز مرأب 

النهضة الموحد

تعزيز حصص احملافظات 
وفق عدد السكان وزيادة 

التخصيص االستثماري أبرز 
تعديالت موازنة 2019

وأكد ان »املشاروات مستمرة بني 
»بشــأن  والوزارة  املالية  اللجنة 
القضايــا اخملتلــف عليهــا وان 
احلكومة وعدت بدراسة مطالب 
والــرد عليها  البرملانية  الكتــل 

خالل االسبوع املقبل«.
وأفاد النائب فيصل العيســاوي، 
عضو اللجنة املالية، ان »البرملان 
واحلكومــة متفقــان على دعم 
باملوازنة  عدة  اساســية  ملفات 
املقبلــة«، وأوضــح ان »ملــف 
وملف  احملافظــات  تخصيصات 
واخلدمات  التحتيــة  البنى  دعم 
االمنــي  وامللــف  االساســية 

ستكون لها االولوية باملوازنة«.
على  »البرملان سيركز  ان  واضاف 
ملفات فــي املوازنــة باعتبارها 
االكثر اهمية فــي هذه املرحلة، 
موازنة  تعزيز  على  التركيز  اولها 
احملافظات بشكل واضح، واألخرى 
مشــكلة اخلدمات االساســية 
التحتية وجرى  بالبنى  واملرتبطة 
التأكيد علــى تعزيز موازنة وزارة 
والبلديات  واالعمــار  االســكان 
بشكل  مشــاريعها  تتبنى  كي 
حقيقــي، اضافة الــى قطاعي 

الصحة واملوارد املائية«.
محاســن  النائــب  وكشــفت 
حمــدون، عن محافظــة نينوى، 
لزيــادة حصة  حتــرك  وجود  عن 
تخصيصــات محافظــة نينوى 
فــي موازنــة 2019، وذكرت في 
بيان ان »موازنة نينوى منخفضة 
جــداً واعتــرض نوابهــا علــى 
لنينوى  املوضوعة  التخصيصات 

في املوازنة«.
ولفتت حمدون الــى ان »املوازنة 
تتجاوز  ال  لنينوى  االســتثمارية 
200 مليار دينار )نحو 170 مليون 
الطموح  تلبــي  ال  وهــي  دوالر(، 
باملقارنة مــع حجم الدمار الذي 
العمليات  جراء  احملافظة  تعانيه 
االرهابيــة، إذ حتتاج الــى مبالغ 

كبيرة العادة االعمار«.
التشــغيلية  »املوازنة  أن  وبينت 
لنينوى هــي 17 مليار دينار )نحو 
15 مليــون دوالر( خصصت الربع 
وعدت  للمحافظة«،  تابعة  دوائر 
في  نفسها  الدوائر  مع  »املقارنة 
نينوى هي  فأن  االخرى  احملافظات 
ان  برغم  مالياً  اقلهم تخصيصاً 
ســكانها ميثلون 10 في املئة من 

سكان العراق«.
بانها  احلكومة  واتهمت حمدون، 
»غير جادة في اعادة اعمار نينوى، 
موازنة  بها تخصيص  يفترض  اذ 

العمار املناطــق املدمرة، من دون 
اللجــوء الى االمــوال اخملصصة 
في مؤمتر الكويــت العادة اعمار 
املناطــق املدمــرة، كونها ترهق 

كاهل العراق وتزيد من قروضه«.

النّواب يحدد اجللسة
املقبلة إلكمال الكابينة 

الوزارية
، وقال النائب عن الكتلة حســن 
العاقولــي، في مؤمتــر صحفي 
عقده مبجلــس النواب: "فوجئنا 
بأرقام تكلفة انشاء بناية البنك 
محافظه  اجابــة  خالل  املركزي 

على أسئلة رئيس البرملان".
وبني ان "تكلفــة البناية تتجاوز 
وكلفــة  دوالر،  مليــون   ٨٠٠
التصميم تصــل الى ٣٠ مليون 
دوالر، وهذا الرقم ســبب صدمة 
البرملان وطرح  لسائرون وألعضاء 
أسئلة عن اجلدوى من وراء انشاء 
"هل  متســائال  البناية"،  هــذه 
البلد بحاجة الى هكذا بناية وهو 
يعاني من نقص ومشــاكل في 
والتعليمية  الصحيــة  اخلدمات 

وغيرها".
رئيس مجلس  العاقولي،  وطالب 
احللبوســي،  محمــد  النــواب، 
كيفية  فــي  حتقيــق  بـ"فتــح 

املوافقة 
على هذا املشــروع وأي حكومة 

وافقت عليه".

سيول الشرقاط شردت3 آالف 
عائلة واغفال انشاء سد 
"اجلرناف" سبب الكارثة

انصــب  "العمــل  أن  وأوضــح، 
بالدرجة االولى على ابعاد جميع 
الســيول  مناطق  من  املواطنني 
بشتى الوسائل، ومبساندة جميع 

اجلهات ذات العالقة".
ويرى دودح، أن "االوضاع في قرية 
احلورية ال تختلف كثيراً عن التي 
شــهدتها البالد خــالل النزوح، 
عندما ســيطر تنظيــم داعش 

االرهابي على مدن عراقية".
وشــدد علــى أن "عمليــة نقل 
العائالت العالقــة انتهت، وهم 
االن في مركز قضاء الشــرقاط، 
احلكومة  من  مساعدات  وننتظر 

املركزية واملنظمات الدولية".
إلى  القــول،  الى  ومضــى دودح 
إن "اكثــر من ثالثــة الف عائلة 
خســرت جميــع ممتلكاتها من 
اموال ومواشــي واغنام، وكذلك 
الثبوتية  الشــخصية  الوثائــق 
بحاجة  اليــوم  وهي  ألفرادهــا، 

للمساعدة".
النائب عن  مــن جانبــه، ذكــر 
مقدام  الدين  صــالح  محافظة 

اجلميلي أن "الســبب في وصول 
الســيول إلى هذه املناسيب هو 
ارتفاع مياه وادي اجلرناف وانحداره 
من محافظة نينوى باجتاه قضاء 

الشرقاط".
وأضاف اجلميلــي في حديث إلى 
"مهندساً  أن  اجلديد"،  "الصباح 
قدم في وقت ســابق مشــروعاً 
بأنشاء ســد على مقدمة وادي 
اجلرنــاف؛ ملنــع حصــول هكذا 
كــوارث، لكنــه لــم يلــق اذان 

صاغية".
وبني أن "مجلس قضاء الشرقاط 
رفع هذا  يتحمل مسؤولية عدم 
املشروع جمللس احملافظة، من أجل 
وضعه ضمن اخلطط الســنوية 
للمشاريع، بحجة أنه غير مهم".

ســوف  "متابعة  اجلميلي:  وقال 
اتولى متابعة هذا املشروع، الذي 
إلى تشــريد  انشــائه  ادى عدم 
العائــالت وضحايا بشــرية، من 

أجل محاسبة املقصرين".
واســتطرد النائــب عــن صالح 
الواقعة ســوف  الدين، أن "هذه 
جترنــا إلــى البحث عــن جميع 
املشــاريع املعطلة في احملافظة، 
من اجل الوقوف عندها، ومعرفة 
رغم  اســتكمالها  عدم  اسباب 
أن قسماً منها قد حصلت على 

االموال الالزمة".
وأكمــل اجلميلــي بالقــول، إن 
"مديــري الدوائر في صالح الدين 
جميعهم  يخضعــون  ســوف 
حســب  كل  للمســاءلة 
لنتقصى حقيقية  اختصاصــه 
التقصير، واالسباب التي اوصلت 
الســيول إلى منــازل املواطنني 

وتدميرها".
امطار  موجــة  أن  إلــى  يشــار 
العراق  في  محافظات  شهدتها 
فجــر اجلمعــة تســببت فــي 
ســيول في محافظات عدة في 
مقدمتهــا صالح الديــن، فيما 
دعا مراقبون وناشطون إلى فتح 
حتقيق ملعرفة اسباب عدم انشاء 
املشــاريع املتعلقة بخــزن املياه 

اوقات االمطار.
 

املنطقة اخلضراء والشوارع 
املؤدية اليها تفتح اليوم

وبينــت علوش ان"امانــة بغداد 
تعمل على اعــادة تأهيل منافذ 
اهمها مداخل  اخلضراء  املنطقة 
املمتد  والطريــق  الزيتــون  نفق 
من ســاحة دمشق باجتاه اجلسر 
املعلق وجميع املداخل املؤدية الى 
ســاحة اجلندي اجملهول تتضمن 
االعمال رفــع االنقاض والنفايات 
الشوارع  وترقيع  النباتات  وزراعة 

وصيانة القالب اجلانبي".

ديوان الرقابة يكشف تفشي 
ظاهرة الغش في االمتحانات

التوصيات  ســياق  فــي  وجــاء 
وزارة  الزام  التقريــر،  اوردها  التي 
التربيــة بالتعاون مــع األجهزة 
احلكوميــة األخرى للقضاء على 
انتشار أجهزة الغش االلكتروني 
باملالحقــة القضائيــة او إغالق 
املكاتــب واحملــال املتعاملة بها 
والتي تروج عنها وسائل التواصل 
التوعيــة  ونشــر  االجتماعــي 
والتثقيف في نبذ ظاهرة الغش 
وبيان آثاره السلبية على الطلبة 
التمسك  وتعزيز  ككل،  واجملتمع 
باألخالق احلميدة والقيم النبيلة.
يذكــر ان تقريــر ديــوان الرقابة 
املالية االحتادي يتوافق مع أهداف 
وزارة التربيــة في تنشــئة جيل 
مؤمن بالقيم الدينية واألخالقية 
بالعلم  ومتمســك  والوطنيــة 

واملعرفة.

التجارة تباشر ايصال الغذاء 
واملساعدات الى املتضررين

والصحة والنفط تستنفران 
الطاقات ملواجهة الطواريء

وأكد وزيــر التجارة في رســالة 
للمدراء العامني، "اهمية الوقوف 
مع اهلنا في الشــرقاط، لتجاوز 
الســيول  معاناتهــم بســبب 
وتلبية احتياجاتهم خاصة توفير 
االمن الغذائي وجتهيزهم بكامل 

املفردات الغذائية".
مــن جانبــه اعلــن مديــر عام 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
املهندس جاسم محمد العامري 
ان"الشركة وحال تلقيها توجيه 
ازمة  خلية  شكلت  التجارة  وزير 
فرعية وتواجد للعاملني مبواقعها 
االنتاجية"، مشــيرا الى"انطالق 
املســاعدات  من  االولى  الوجبة 
الغذائية املكونــة من )10( اآلف 
طحني  كيس  و)1000(  صمونــة 

الهلنا في قضاء الشرقاط".
وفيمــا يتعلــق بنينــوى، اعلن 
مدير عام تصنيــع احلبوب نعيم 
املكصوصــي، حتميل ٣٠٠ كيس 
طحــني من مطحنــة الفيصل 
هنــاك لتوزيعها علــى العوائل 
املتضــررة مــن الســيول فــي 
مخيــم حمام العليل، مشــيرا 
طــوارئ  خطة  تشــكيل  الــى 
والتوجــه الى مخيمات النازحني 
فــي محافظة نينــوى للوقوف 
على حجم االضــرار التي حلقت 

باخمليمات.
احملافظة  مجلس  عضو  واشــاد 
وزارة  بـــ"دور  احلديــدي  خلــف 

التجــارة"، واكد ان"وزارة التجارة 
الــوزارات  وســبقت  ســبقتنا 
بايصــال املــواد الغذائيــة الى 
العوائل املتضررة نتيجة االمطار 

الغزيرة".
وابــدت وزارة الصحة من جانبها 
امس اســتعدادها ألي تطّور قد 
يطرأ بعد حتذير االنواء اجلوية من 
احتمال حدوث موجات ســيول ، 
استنفرت  انها  الى  اشارت  فيما 
وامكانياتهــا  دوائرهــا  جميــع 
السعاف املواطنني الذين تعرضت 

مناطقهم لالمطار والسيول.
وقالت الــوزارة في بيــان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
ان "وزير الصحة والبيئة الدكتور 
عالء الدين العلوان وجه مبواصلة 
خلية االزمــة الوزارية متابعتها 
للمستجدات اوال باول وباستنفار 
جهود جميع دوائر الوزارة وتهيئة 
عاجل  وبشكل  املستلزمات  كل 
إلســعاف الناجني مــن املناطق 
املنكوبــة التي تعرضت لالمطار 
العراق"،  ارجــاء  في  والســيول 
مبينة انها "تســتعد من خالل 
خلية االزمــة واملتابعة ميدانية 
من قبــل الوكيل الفنــي حازم 
اجلميلــي ألي تطّور قد يطرأ بعد 
ان حذرت دائــرة االنواء اجلوية من 
احتمال حدوث موجات سيول قد 
متر مبحافظتي واسط وميسان".

واضافــت الوزارة فــي بيانها ان 
موجة  بخصــوص  "اجراءاتهــا 
الســيول التــي ضربــت بعض 
احملافظــات والتــي تركــزت في 
محافضــة صــالح الدين حيث 
ســجلت ليلة أمــس االول وفاة 
طفل ووالدته اعقبها تســجيل 
٣ حاالت وفــاة ليكون اجملموع )5( 
صالح  محافظة  في  وفاة  حاالت 
الدين مــع )15( اصابــة أخرى"، 
انها "ســجلت  الــى  مشــيرة 
انهيار  البصــرة حالة  محافظة 
ســقف بيت في منطقة القرنة 
أّدت الى وفــاة رجل وإصابة اثنني 

آخرين".
وتابعت ان "ميسان شهدت وفاة 
طفل واصابة شقيقه ووالدتهما 
منزلهم  ســقف  انهيار  نتيجة 
، فيمــا شــهدت محافظة ذي 
واصابة  ووالدته  وفاة طفــل  قار 
والــده نتيجــة إنهيار ســقف 
منزلهــم, كما انهــار منزل في 
واســط/ العزيزيــة أدى الى وفاة 
شــخص واحــد واصابــة اثنني 
اخرين"، موضحــة ان "احلصيلة 
تكــون ١٠ حــاالت وفــاة و )٢٢( 
إصابة جميعهم يتلقون العناية 
املطلوبة في مؤسسات  الطبية 

الوزارة".

واكدت الوزارة انه "بعد توجيهات 
وزيــر الصحة العاجلــة اتخذت 
الوزارة عدة اجــراءات على الفور 
وهي تهيئة وتسمية مواقع بديلة 
لتقدمي خدمات الرعاية الصحية 
األوليــة للعائــالت الناجية من 
املوجة وتكثيف إجــراءات توفير 
حبــوب تعقيم امليــاه للعائالت 
املنكوبة  املناطق  وتعزيز  الناجية 
بسيارات إســعاف إضافية وفرق 
حالة  ألي  ميدانية حتسبا  جّوالة 
إســعاف او انقاذ وبالتنسيق مع 
اجلهات االخرى"، الفتة الى انه "مت 
الوبائي  الرصد  فعاليات  تكثيف 
للتعامــل مــع اي احتمال حالة 
تفشي وبائي لألمراض االنتقالية 
من خالل ارسال عدد من العيادات 
املتنقلة لتقدمي اخلدمات الطبية 

العاجلة للمتضررين".
انها  الصحــة  وزارة  واوضحــت 
الطوارئ  وطب  العمليات  ومركز 
مدروسة  خططا  مسبقا  اعّدت 
الكوارث  للتعامــل مع حــاالت 
الطبيعية مع استمرار التنسيق 
الــوزارة  مفاصل  جميــع  بــني 
مع اجلهــات األخــرى احلكومية 
وغير احلكومــة ، الفتة الى انها 
األزمة  اجتمــاع  في  "شــاركت 
العاجل الذي عقد برئاسة رئيس 
مجلــس الــوزراء وشــارك فيه 
الوزير  الفني، حيث وجه  الوكيل 
الوزارية  بأن تكون خليــة األزمة 
في حالة انعقاد مستمر ملتابعة 
املستجّدات كافة ، كما سيتوّجه 
فريــق وزاري الى محافظة صالح 
الديــن لإلطــالع ميدانيــا على 
العاجلة  الصحية  اخلدمات  واقع 
املقدمــة وملتابعــة اإلجــراءات 

املطلوبة ".
وفي الســياق أوعــز نائب رئيس 
الــوزراء لشــؤون الطاقــة وزير 
ثامر عبــاس الغضبان  النفــط 
الــى غرفــة عمليــات الــوزارة 
باستنفار اجلهد البشري والفني 
فــي  النفطيــة  للتشــكيالت 
والوسطى  الشمالية  احملافظات 
املســاعدات  لتقدمي  واجلنوبيــة 
املطلوبة للمــدن  املتضررة جراء 
الســيول واألمطار ومنها قضاء 
املــدن في  الشــرقاط وبعــض 
محافظتي نينوى وصالح الدين .

وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
التشــكيالت  ان  عاصم جهــاد 
النفطيــة تشــارك ومنــذ بدء 
املســاعدات  تقدمي  فــي  االزمة 
املدن  تلــك  ملواطني  املطلوبــة 
فقد اســتنفرت شــركة توزيع 
اآلليــات  النفطيــة  املنتجــات 
واملعــدات اخلاصــة بالشــركة 
املطلوبة  املســاعدات  لتقــدمي 

بالتنســيق مع اجلهــد الوطني 
في هــذا ، فضالً عــن توزيع 10 
آالف لتر من النفط األبيض على 
مواطني قضاء الشــرقاط ، الى 
العينية  املساعدات  تقدمي  جانب 
مــن األغطية واخليــم واألغذية 
واحلاجــات الضرورية وبإشــراف 

مباشر من مدير عام الشركة .
وأضــاف جهــاد ان الشــركات 
اآلليات  النفطية االخرى وضعت 
واملعدات على اهبة االســتعداد 
لتقــدمي  التحــرك  اجــل  مــن 
املســاعدات املطلوبًة الى جميع 
مدن العــراق من الشــمال الى 
اجلنــوب . وان الــوزارة تتابع عن 
كثب تطورات األوضاع في جميع 
املدن التي قد تتعرض الســامح 
الســيول  األضرار جراء  الى  اهلل 
واألمطــار ، من اجل املســاهمة 
الفاعلــة لتقــدمي املســاعدات 

العاجلة .
قضاء  الســيول  ميــاه  وضربت 
نينوى  جنوب  ومناطق  الشرقاط 
النازحني،  التي تضم مخيمــات 
املناطق  الى غــرق بعض  ادئ  ما 
وتشــريد االالف مــن املواطنني، 
فيما اعلنــت وزارة الصحة وفاة 
10 اشــخاص واصابة 22 اخرين 

نتيجة السيول.
وكان وزيــر املــوارد املائية جمال 
العادلي اكد، امس األول اجلمعة، 
والكــوت  والعمــاره  ديالــى  ان 
ستشــهد ســيوالً خالل مطلع 

االسبوع اجلاري.
وقــال العادلي، فــي تصريح له، 
عليها  مســيطر  “الســيول  ان 
الثرثار”،  الى  حتويلها  وســيجري 
“التنســيق جرى مع  ان  مبينــا 
حوض  فــي  املتواجده  القــوات 
الثرثار باخذ احليطه واحلذر.. الننا 
الثرثار  الى  الكميات  سنمرر كل 

حفاظا على بغداد”.
ووافــق رئيــس مجلس الــوزراء 
عادل عبداملهــدي، اجلمعة، على 
ازمة  للتعامــل مع  توجيهات   6
السيول التي ضربت صالح الدين 
في  اجلنوبية،  واحملافظات  ونينوى 
وقت أعلنت فيــه وزارة الصحة 
ارتفاع عدد ضحايا السيول التي 
ضربت بعــض احملافظات الى 10 

وفيات.
واجتمــع رئيس مجلــس الوزراء 
عادل عبداملهــدي بخلية االزمة 
التــي  الســيول  اثــار  لبحــث 
ضربت قضاء الشــرقاط وبعض 
احملافظات، فيما قام مســلحون 
مجهولــون، اجلمعــة، باالعتداء 
على مديــر بلدية ســفوان في 
البصــرة اثنــاء ســحب ميــاه 

االمطار.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

إســوة بكل عام في مطلع موســم 
الى  املوصل  مدينــة  تتعرض  األمطار، 
بعض  وغــرق  الفيضانات  يشــبه  ما 
الشــوارع واألحياء الســكنية، وفيما 
يتســاءل مواطنون عن جــدوى املبالغ 
مع  للمجــاري  اخملصصــة  الطائلــة 
فشــل روتيني متوقع فــي مطلع كل 
شــتاء، تقول مجاري محافظة نينوى 
إن مفارزهــا الفنية منتشــرة وتعمل 
بأقصى طاقاتهــا بالرغم من الظروف 

الصعبة.
غياث  فــرح  املوصلي  الناشــط  وقال 
العزو، فــي حديث ملراســل "الصباح 
اجلديد" انه "ليس من الغريب ان تغرق 
الكثير من االحياء الســكنية مع اية 
موجة امطار غزيرة، الن هذه املشكلة 

االزلية نعاني منها منذ عقود".
واضــاف "ال ميكن ان نحمل دائرة اجملاري 
فوق طاقاتها، الننا نعلم حجم اخلراب 
والتدمير واالنسدادات في اجملاري بسبب 

االعمال احلربية ابان حترير املوصل".
واشــار العــزو الى انه "مــن حقنا ان 
نتســاءل اي هــي املبالــغ الطائلــة 
اخملصصة للمجــاري ولباقي اخلدمات، 
هل يجب ان نغرق بعض االحياء مع اية 
زخة مطر بينما احياء اخرى يتم فيها 
ومن  انسيابي  بشــكل  املياه  تصريف 

دون مشكالت".
اما ام رحمة، ربة بيــت اربعينية التي 
كانــت جتد صعوبة في عبور الشــارع 
وهي حتمل بعض املســواق اليومي من 
اخلضار، قالت "ســيكون هــذا حالنا 
الــى نهاية الشــتاء، مــع كل موجة 
مطر ستغرق شوارعنا، والشكوى هلل 

وحده".
واضافــت "نحن ال نخــاف فقط من 
املطــر، بل نخــاف ايضا مــن اعمدة 
الكهربــاء التي ميكــن ان تصعق من 
يقترب منهــا، ولهذا نحــذر اطفالنا 

بعدم االقتراب منها الى حني تصريف 
املياه من حولها".

اما اعالم مجــاري نينوى، فيقول، على 
وفق متابعة مراسل "الصباح اجلديد" 
انــه "لقد متت الســيطرة على اغلب 
التجمعــات للمياه التــي حدثت بعد 
ســاعة من توقف االمطــار، وان اكثر 
بسبب  التي حدثت هي  االنســدادات 
الرمي العشــوائي للنفايات التي يتم 
رميها من قبل املواطنــني، كذلك وان 
كمية االمطار املتســاقطة هي اعلى 
القدرة االستيعابية لشبكة مياه  من 
اجملاري ولهذا حتتــاج الى بعض الوقت 
لتصريــف املياه، وان جميع شــبكات 
مياه اجملاري تعمل بصــورة جيدة جدا 
املياه  بانه مت تصريــف جميع  والدليل 

عبر شبكة اجملاري".
مبينا انه "ضمــن اعمال مراكز اخلارج 
اثنــاء تســاقط االمطار ليــوم امس 
اخلميس، فقــد متت الســيطرة على 
جميع جتمعات امليــاه التي حدثت في 
جميع مراكــز االقضية التابعة ملدينة 
املياه عبر شــبكات  وتصريف  املوصل 
ميــاه اجملــاري، ففــي مركــز مجاري 
احلمدانيــة عمل االبطــال على فتح 
التي حصلت  االختناقــات  ومعاجلــة 
احلمدانية وتصريف  في مركز قضــاء 
املياه، و كذلــك احلال في مركز مجاري 
بعشــيقة مت العمــل علــى معاجلة 
االختناقات وتصريف جميع املياه التي 

جتمعت"
وبحســب اعــالم مديرية اجملــاري في 

لكوادر شــعبة  "كان  فقــد  نينــوى 
التشــغيل الدور الكبيــر في تصريف 
املياه املتســاقطة اذ مت انتشار وتوزيع 
الــكادر الفنــي على جميــع احملطات 
الســكرينات  والعمل علــى تنظيف 
احملطات،  عمل  ومراقبة  دائمية  بصورة 
لكــن اثناء عمل محطــة الصندوقي 
بطاقتهــا القصوى حدثت مشــكلة 
كهربائية في احد اخلطوط مما ادى الى 
انفجار احد كيبــالت الضغط العالي 
اخلاص بتشــغيل غاطس بقدرة ١٠٠٠ 

م٣ / ساعة".
مشــيرا الــى انــه "على الفــور قام 
التابع  التشغيل  الفني لقسم  الكادر 
ملديريتنا بالعمل على اصالح اخللل في 
الساعة الثالثة من فجر اليوم اجلمعة 

٢٣ تشــرين الثانــي ومت اصــالح اخللل 
بوقت قياسي.

واوضحت اعــالم املديرية انــه "ما ان 
مدينة  على  االمطار  تتســاقط  بدأت 
املوصــل مســاء هذا اليــوم اخلميس 
22 تشــرين الثاني حتى بدأت  املوافق 
فرقنا باالنتشــار في جميــع املناطق 
التي  االنسدادات  ملعاجلة  والتقاطعات 
قد حتصل، وبدعم واســناد من جميع 
الدوائر اخلدميــة ملدينة املوصل، و متت 
الســيطرة على اغلــب جتمعات املياه 
التي حدثت مساء هذا اليوم في اغلب 
مناطق املوصل بســواعد االبطال من 
الكوادر الهندســية والفنية ملديريتنا، 
اال في بعض املناطــق التي حتتاج الى 

بعض الوقت لتصريف املياه".

ممنوهة الى انه في الســاحل االيسر، 
متــت معاجلة عــدد من االنســدادات 
التــي حدثت فــي مناطق حــي النور 
والقادســية الثانية وكراج الشــمال 
واجلزائر والسكر والفيصلية واجملموعة 
الكوير  وكــراج  والشــرطة  الثقافية 
وتقاطــع النبي يونس ودورة احلمام، اما 
في اجلانب االميــن، متت معاجلة العديد 
والعديد من االنســدادات في شــارع 
والزجنيلي  واليرمــوك واملطاحن  بغداد 
والعرصة  شــيت  والنبي  والدواســة 
بالزجنيلــي والثورة وغيرها من املناطق، 
ومازالــت فرقنا العاملة مــن الكوادر 
الهندسية والفنية منتشرة في جميع 
مناطــق املوصل الى حد هــذا الوقت 

حتسبا الي امر طارئ قد يحدث".

ناشط موصلي: 
ليس من الغريب ان 
تغرق الكثير من 
االحياء السكنية مع 
اية موجة امطار 
غزيرة، الن هذه 
المشكلة االزلية 
نعاني منها منذ 
عقود

مجاري نينوى تنشر مفارزها بنحٍو مكثف لمواجهة الموقف

موصليون يتساءلون عن سبب دوام "فشل روتيني" 
متوقع كل شتاء بسبب األمطار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت الشــركة العامة للصناعات احلربية 
إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن دورة 

تدريبية عن نظام اجلودة العاملي.
وقال الناطق الرســمي للوزارة عبد الواحد 
الشــمري ان  قسم اجلودة في مصنع الربيع 
احد مصانع شركة الصناعات احلربية  نظم 
دورة تدريبيــة عــن املواصفات القياســية 
الدوليــة )اآليزو 9001 لســنة 2015( وعلى 

قاعة التدريب في مصنع الربيع .
واضاف الشــمري ان هذه الدورة تأتي لغرض 
نشــر ثقافة اجلودة واآليزو بني املنتسبني في 
مصانع الشركة ملا لها من اهمية في تقليل 
كلــف االنتــاج واختصار الوحــدة الواحدة 
وتقليل التلف والترويــج للمنتج ، مبينا ان 
شعبة االيزو في املصنع وبالتعاون مع قسم 
التدريب مستمرة في خططها القامة املزيد 
من الــدورات والفعاليــات املتعلقة بنظام 

اجلودة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّجه وزير النقــل املهندس عبد اهلل لعيبي 
الشــركة املنفذة ملشــروع مرأب النهضة 
املوحــد بتكثيف ســاعات العمــل وزيادة 
وجبات املناوبه لإلســرع بإجنازه خالل أقرب 

مدة ممكنة.
وقــال الوزير ان هذا املشــروع يعــد صرحاً 
حضاريــاً ومعمارية كبيــرا يضفي طابعاً 
جماليــاً ملعالم مدينة بغــداد اضافة الى 
موقعه االستراتيجي والذي من شأنه تقدمي 
افضل خدمات النقل لســكان العاصمة ، 
مضيفا ان هذا املرآب يعاني من اهمال كبير 
منذ سنوات وســتكون لنا وقفة ومتابعة 
وزيارات ميدانية متكررة لضمان  مباشــرة 

اجنازه خالل االشهر الثالثة املقبلة.

جانب من مخلفات أمطار نينوى
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تخصيص ملياري 
دينار لمؤسسات 

صحة الكرخ  

الزراعة تبحث أهمية 
اختبار الكفاءة 

الحيوية للفطريات

تنفيذ مشروع للري 
المغلق بكلفة (24) 

مليار دينار 

بغداد - الصباح الجديد:
خصص مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ 
الدكتــور جاســب لطيف احلجامــي مبلغ 
ملياري دينــار الى مستشــفيات وقطاعات 
للدائرة  التابعــة  االولية  الصحيــة  الرعاية 

اضافة الى تخصيصاتها االعتيادية .
يذكر ان الدائرة كانت قد خصصت قبل شهر 
مبلغ (4) مليارات دينار  بهدف االرتقاء بالواقع 
الصحي وحتسني اخلدمات الطبية والصحية 

خدمة للمواطن العراقي .

بغداد - الصباح الجديد:
نظمــت وزارة الزراعة حلقة نقاشــية حول 
أهميــة العــزل والتقييم اخملتبــري الختبار 
الكفاءة احليوية للفطريات على يرقات ذبابة 
الفاكهة، بحضور مستشــار الوزارة لشؤون 
الثروة احليوانية الدكتور حســني علي سعود 
وعــدد من منتســبي الــوزارة واخملتصني في 

الشأن الزراعي.
علمية  محاضــرة  احللقــة  خــالل  والقيت 
للباحــث أمين وليــد خالد تطــرق فيها إلى 
عدة محاور منها نبــذة تعريفية حول العزل 
والتقييم اخملتبري للفطريات، ونتائج الفحص 
التــي أظهرت عــزل وتشــخيص نوعني من 
الفطريات املمرضة للحشــرات ووجود نسب 
قتــل للحشــرات واآلفات الزراعيــة الضارة 
للمحصــول، وكيفية عزل هذيــن الفطرين 
الفعالية  اختبــار  من احلمضيــات، وطــرق 
احليوية للعــزالت،  والفائدة من هذه التجربة 
التي من شــأنها مكافحة احلشرات وأمدها 
الطويل وانخفاض تكلفتها املادية فضال عن 

محافظتها على البيئة.
وقد خرجت احللقة النقاشية بعدة توصيات 
منهــا القيام بدراســة توافقيــة للفطرين 
في  املســتعملة  الكيميائية  املبيــدات  مع 
الفطريات  هذه  فاعلية  ودراســة  املكافحة، 
واملتطفــالت  وتأثيراتهــا علــى احلشــرات 
واملفترسات في بساتني احلمضيات، ومعرفة 
تأثيــر اخلزن في حيوية هــذه الفطريات حتت 

ظروف اخلزن غير املثالية في العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
نفــذت وزارة املوارد املائية مشــروع ابو غريب 
الريادي للري املغلــق ، في عام 2015 وبكلفة 
نحــو اكثر من  (24 ) مليار دينــار، من دون ان 
يجــري تشــغيله لتحقيق االهــداف التي 
انشــيء من اجلها ، وذلك لعدم ايصال املياه 
الى موقع املشــروع ، فضال عــن عدم تزويده 

بالطاقة الكهربائية لتشغيله بالكامل .
وقد أشــر تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي 
لعام 2016  املعد لهذا املشروع ان عدم ايصال 
املياه الى موقع املشــروع ســيؤدي الى تلف 
واندثار االجزاء امليكانيكية اخلاصة باملضخات 
البالــغ عددها (10) مضخــات بكلفة بلغت 
(150 ) مليــون دينار ، فضال عن عدم امكانية 
اجراء التشغيل التجريبي للمضخات للتأكد 

من سالمتها  .
كما اوضح التقريــر ، حتقق غرامات  تأخيرية 
في ذمة الشــركة املنفذة لصالــح الهيئة 
العامة ملشــاريع الري واالســتصالح بلغت 
(651 ) مليون دينار، نتيجــة تأخرها في اجناز 
املشروع مدة (296) يوما ، وقد افضى التقرير 
الى توصيــات عديدة بضرورة اتخاذ االجراءات 
املطلوبــة لتالفــي املالحظــات الســلبية 
التــي حالت دون االســتفادة من  والعوامل 

املشروع.
يذكر ان املشــروع يقع في قضــاء ابو غريب 
في محافظة بغداد ، ويهدف الى اســتصالح 
وإرواء (7000) دومن من االراضي الزراعية ، عائدة 
الى الهيئة العامة ملشاريع الري واالستصالح 
، وبكلفة تخمينية بلغت  ( 23 ) مليار دينار .

بغداد - الصباح الجديد:

محســن  مهدي  الدكتور  أفتتــح 
العالق املقر اجلديد ملنظمة اجلمعية 
الطبية العراقيــة املوحدة لالغاثة 
والتنميــة فــي منطقــة املنصور 
ببغداد بحضور سفير دولة الكويت 
فــي العراق ســالم الزمانان ومدير 
عام دائــرة املنظمات غير احلكومية 
ومحمد طاهــر التميمي وعدد من 

الشخصيات ... 
والقــى الدكتــور مهــدي العالق 
االفتتاح قال فيها  كلمة في حفل 
اكثر  الســنوات  هــذه  كانت  لقد 

مــرارة بعد دخــول عصابات داعش 
االرهابية وكان دور منظمة اجلمعية 
الطبية العراقيــة املوحدة لالغاثة 
والتنمية مميزا واهم مامييز هذا الدور 
العالية وعلى ماتقدمه  الشفافية 
من خدمات انسانية ، مشيدا بالدور 
الشــقيقة  الكويت  لدولة  الكبير 
االميرالشيخ صباح االحمد  وسمو 
اجلابر الصباح  والســفير ســالم 
الزمانان مبا قدموه من دعم للعراق. 
من جانبه اشــاد السفير الكويتي 
بالدعــم الالمحدود املقدم من قبل 
واالمانة  العــالق  الدكتــور مهدي 
العامة جمللس الــوزراء والى محمد 
دائرة  عــام  مدير  التميمــي  طاهر 

املنظمات غير احلكومية  لســفارة 
لدورهم  العــراق  في  الكويت  دولة 
االيجابي في تسهيل عمل السفارة 

في العراق .
بعــد ذلك القــى مدير عــام دائرة 
محمد  احلكومية  غيــر  املنظمات 
طاهــر التميمي كلمــة قال فيها 
ان اقــف بينكــم هذا  يشــرفني 
اليــوم متباهيا بجمعيــة عراقية 
اثبتت وجودها من خالل الكثير من 
االنشطة واالعمال التي قامت بها 
بشــكل كبير واســتثنائي وابتداء 
العام  النفع  صفة  على  بحصولها 
صفة  على  وبحصولهــا  بجــدارة 
االستشارة من االمم املتحدة بجدارة 

وحصولهــا علــى ثقــة املواطنني 
وســفارة دولة الكويــت واملانحني 
ايضا  الوزراء  العامة جمللس  واالمانة 

بجدارة . 
الهيتي  احمد  للدكتور  كلمة  وفي 
رئيس املنظمــة  اكد فيها ان دعم 
االمني العــام جمللس الوزراء الدكتور 
له  كان  للمنظمــة  العالق  مهدي 
االثر الكبير بتقدم املنظمة وتنفيذ 
جميع مشاريعها خلدمة الكثير من 

احملتاجني والنازحني .
كما مت تكرمي ســفير دولة الكويت 
ومحمد طاهــر التميمي مدير عام 
دائرة املنظمات غير احلكومية بدرع 

املنظمة . 

تقرير

افتتاح مقر منظمة الجمعية الطبية العراقية الموحدة لالغاثة والتنمية 

البصرة - سعدي السند:

مهدي  علــي  الدكتــور  القــى 
ناصر رئيس قســم علوم البحار 
البحار  الطبيعية بكليــة علوم 
فــي البصــرة محاضــرة فــي 
حلقة نقاشــية بعنوان (تأثيرات 
البالســتك واحلد من استعماله 
) في قاعة احلريــة بكلية االدارة 
واالقتصاد بحضور عميد الكلية 
وعدد من  السعد  الدكتور حامد 

االساتذة وجمع من الطلبة.

اعادة استعمال البالستك 
خطر يداهم البيوت

تنــاول فيها تاثيرات البالســتك 
علــى البيئة والصحــة العامة 
واالثار امللوثة الناجتة عنها وعلى 
عمليات تدوير البالســتك وذلك 
لتقليــل حدة تاثيــر مخلفاتها 
على  تطــرق  البيئــة كما  على 
اخملتلفــة  البالســتك  انــواع 
وارقامهــا واســتعماالتها واحلد 
ذي  البالســتك  اســتعمال  من 
االســتعمال الواحــد وماله من 
تأثيرات صحية عند اســتعماله 
اكثر من مــرة وفي نهاية احللقة 
تطــرق الباحــث الــى توصيات 
اســتعمال  اعادة  منهــا  عامة 
البالســتك خطر يداهم البيوت 
واستعمال االكياس الورقية بدل 
على  آمنه  النها  البالســتيكية 
الصحة وخاصة في تغليف اخلبز 
املائدة  ادوات  اســتعمال  ورفض 

البالستيكية.
يذكــر ان اليوم العاملــي للبيئة 
قد  املتحدة  األمم  أقرتــه  والــذي 
رفعت له هذا العام 2018 شعار 
(التغلب على البالســتيك) وهو 
شــعار مهــم لقضيــة بيئية 
أفرزتها احلياة املدنية والصناعية 
املعاصرة، وهي قضية استعمال 
البالســتيك والتــي أصبحــت 
البيئية  تشــكل احد التحديات 

الكبرى في وقتنا الراهن.

ضرورة اطالق احلمالت 
واملبادرات للحد من استعمال 

البالستيك
والبالستيك أو ما يعرف باللدائن 
هي مادة سهلة التشكيل لتأخذ 

أساســاً  تتكون  مختلفة   ً صورا
البوليميرات.  تدعى  من سالسل 
وقد اســهم اكتشــاف البترول 
في  الصناعيــة  واســتعماالته 
ظهور صناعــات جديدة وكثيرة 
تطــورت مبرور األيــام، ومن بينها 
البالستيكية  الصناعات  ظهرت 
حتتل  اليوم  وأصبحــت  وازدهرت 
الصــدارة بالنســبة للصناعات 
احلاليــة نظــرا الســتعماالتها 
العديدة في احلياة اليومية وذلك 
ألنها تدخل في تركيب األشــياء 

واألدوات احمليطة بنا  .
اســتعمال  تعاظــم  ولكــن 
اليومية  احلياة  في  البالســتيك 
للمجتمعــات البشــرية وتعدد 
له  كان   ، اســتعماالتها  أغراض 
ألعديــد من األضــرارً والتأثيراتٍ 
واإلنســان  البيئة  على  اخلطيرة 
وهو ما جعل الهيئات واملنظمات 
املعنية بشؤون  الدولية واألهلية 
العديد  تطلــق  البيئة  حمايــة 
مــن احلمــالت واملبــادرات التي 

من شــأنها احلد من اســتعمال 
موضوع  آخرها  ومن  البالستيك، 
االحتفــال بيوم البيئــة العاملي 

للعام 2018.

األمم املتحدة رفعت هذا 
العام شعار (التغلب على 

البالستيك)
ممثلة  املتحــدة  األمم  دعــت  وقد 
حلماية  املتحــدة  األمم  ببرنامــج 
البيئــة (اليونيب) اجملتمع الدولي 
واملنظمات واملؤسسات واجلمهور 
إلــى العمل من أجــل مواجهة 
هذا التحدي وذلك من خالل رفع 
(التغلب على البالستيك)  شعار 
والذي أقر من قبــل األمم املتحدة 
موضوعا لالحتفــال بيوم البيئة 

العاملي 2018.
وتقول منظمة األمم املتحدة : في 
حني ان البالســتيك لــه العديد 
القيمة، فقد  من االســتعماالت 
أصبحنا نعتمد بصورة أكبر على 
ملرة  الذي يستعمل  البالســتيك 

لالستعمال  القابل  غير  أو  واحدة 
مرة أخرى- وما يترتب على ذلك من 
عواقب بيئية شديدة وفي جميع 
أنحاء العالم، يتم شــراء مليون 
بالستيكية  شــرب  مياه  زجاجة 
كل دقيقة واحدة. ويتم استعمال 
ما يصل إلــى 5 تريليونات كيس 
البالســتيك غير  مــن أكيــاس 
القابلة لالستعمال مرة أخرى في 

جميع أنحاء العالم كل عام .
وبصورة إجمالية، يعد 50 في املائة 
من البالســتيك الذي نستعمله 
هــو بالســتيك يســتعمل ملرة 
واحــدة  ويفتقــر ما يقــرب من 
التي  البالستيكية  العبوات  ثلث 
جلمعها،  أنظمة  إلى  نستعملها 
مما يؤدي إلى امتالء شوارع املدينة 
باملواد البالستيكية وتلوث بيئتنا 
الطبيعيــة  وينتهــي املطــاف 
بنحــو 13 مليون طن مــن املواد 
فــي محيطاتنا،  البالســتيكية 
حيــث تؤثــر هــذه املــواد على 
الشــعاب املرجانية وتهدد احلياة 

البرية والبحرية الضعيفة.

التلوث البالستيكي يؤثر 
بشكل سلبي على األراضي 

واجملاري املائية واحمليطات
نلقيه  الذي  للبالســتيك  وميكن 
كنفايات في احمليطــات أن يعادل 
الدوران حول األرض أربع مرات في 
السنة الواحدة، وميكن أن يستمر 
في امليــاه ملدة تصــل إلى 1000 

سنة قبل أن يتحلل متاما. 
التلــوث  أن  بالذكــر  اجلديــر 
سلبي  بشكل  يؤثر  البالستيكي 
علــى األراضــي واجملــاري املائية 
واحمليطات  وميكن أيضــا أن تتأثر 
الكائنات احلية، وال سيما احليوانات 
التشــابك،  خالل  من  البحريــة، 
املباشــر للنفايــات  االبتــالع  أو 
طريــق  عــن  أو  البالســتيكية، 
التي  الكيميائية  للمواد  التعرض 
تســبب اضطرابات في الوظائف 
أيضا  البشــر  ويتأثر  البيولوجية 
بالتلوث البالســتيكي، من خالل 

تعطيــل محــور هرمــون الغدة 
الهرمونات  مستويات  أو  الدرقية 

عند البشر .
وقد أظهرت الدراسات احلديثة أن 
البالســتيك ال يتحلل في احمليط 
بســبب  يعتقد،  كان  مما  أســرع 
واملطر  الشمس  ألشعة  التعرض 
والظــروف البيئيــة األخــرى، مما 
يؤدي إلى إطالق املواد الكيميائية 

 .A السامة مثل ثنائي الفينول
هذا ويقــدر اإلنتــاج العاملي من 
أصنافه  مبختلــف  البالســتيك 
السنة،  250 طناً مترياً في  بنحو 
وقد وجد ان وفرة هذه املواد تنقل 
امللوثــات العضويــة، املعروفــة 
أيضا بامللوثــات العضوية الثابتة 
إذ ارتبطــت هذه امللوثــات بزيادة 
املرتبطة  احلمراء  الطحالب  توزيع 
باملد واجلزر ويشير بعض الباحثني 
إلى أنه بحلول عــام 2050 ميكن 
أن يكــون البالســتيك أكثر من 
األســماك في احمليطات من حيث 

الوزن.

عقدتها كلية علوم البحار في البصرة وتابعتها «الصباح الجديد»

حلقة نقاشية عن تأثيرات البالستك على البيئة 
والصحة العامة والحد من استعماالته  

يشير بعض الباحثين 
إلى أنه بحلول عام 

2050 يمكن أن 
يكون البالستيك 

أكثر من األسماك 
في المحيطات من 

حيث الوزن

جانب من احللقة النقاشية عن تأثيرات البالستك على البيئة

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت الشركة العامة للسكك 
احلديد العراقيــة معمل املنتجات 
العمل  ألســتئناف  الكونكريتية 
الكونكريتية  العوارض  وإنتاج  فيه 
التي تدخــل في انشــاء وصيانة 

خطوط السكك احلديد .
وقال مدير عام الشركة سالم جبر 
ســلوم مت افتتــاح املعمل وبخط 
إنتاجية  وبطاقــة  واحــد  انتاجي 
متاحة تقــدر بـــ (١٠٠٠) عارضة 
وصيانة  إنشاء  في  لتدخل  شهريا 

خطوط السكك احلديد.
واضاف املدير العام ســنعمل ليال 
ً وبتضافر جهود جميع الفرق  ونهارا

الهندســية والفنية والتشغيلية  
الطاقــة  رفــع مســتوى  علــى 
لتكون  املعمــل  لهذا  اإلنتاجيــة 
(١٠٠) عارضــة يومياً لغرض تلبية 
احتياجات صيانة خطوط السكك 
احلديد ، مؤكدا اهمية هذا املعمل 
اقتصاديا من حيث تأمني العوارض 

بأقل التكاليف .
 يذكر أن هذا املعمل أنشــئ عام 
إنتاج  بخطي  يعمــل  وكان   ١٩٦٣
مبعدل  شــهرية  إنتاجية  وبطاقة 
(٣٠٠٠) عارضة كونكريتية وتوقف 
طويلة  منذ ســنوات  فيه  العمل 

لتقادم معداته .
علــى صعيــد متصــل اقامــت 

الشــركة العامه للسكك احلديد 
العراقيــه حملة تطوعيــة بازالة 
احلاصلة على  التجــاوزات  جميع  
محرمات خط سكك حديد احللة .

وقــال املديــر العام ان الشــركه 
العاملني  جهــود  جميع  وبتضافر 
فيها وبالتعاون مع اهالي املنطقة 
قامــت بحملــة تطوعيــة الزالة 
التجــاوزات عــن ســكة حديــد 
منطقه احملاويــل ، مضيفا ان هذا 
العمل جاء لرفــع  التجاوزات في 
ومحرماتها  الســكة  خط  عموم 
وفرض قوة القانون بانذار املتجاوزين 
وذلك النســيابية ســير قطارات 

املسافرين.

بغداد - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمــار  وزارة  تواصــل 
والبلديات واالشــغال العامة العمل 
مبشــروع اعادة اعمار جسر الفلوجة 
الثالث في محافظة أالنبار عن طريق 
وبأشراف  العامة  املعتصم  شــركة 
دائرة الطرق واجلسور العامة التابعتني 
للوزارة ضمن خطة الوزارة ألستئناف 
االستراتيجية  املشــاريع  في  العمل 

املتوقفة مــنذ عام2014.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة أن 
املشــاريع  من  يعــد  املشــروع  هذا 
احملافظة  في  املهمة  االســتراتيجية 
خصوصاً  الفلوجة  ومدينــة  عموماً 
وله اهمية في فك أالختناقات املرورية 
حيث يربط بني شــرق املدينة وغربها 
بطريق (رمادي – فلوجة) عند منطقة 

احلالبسة ، مبيناً ان العمل باملشروع 
تضمن صــب القنطرة الصندوقية و 
بأعمال  واملباشرة  سطحات اجلســر 
الروافد اخلاصة باجلســر , فضال عن 
الطبقات  العمل بفــرش  أســتمرار 
الترابيــة , مشــيرا الــى ان أن طول 
اجلســر مع املقتربات يبلغ (3825 م) 
(648م)  الكونكريتي  اجلسر  وأن طول 

وعرض (19م ) بعدد 2 مجسرات. 
وزارة  أعلنــت  متصل  صعيــد  على 
االعمــار عن تنفيذ حمــالت خدمية 
مركــز محافظة كركوك  في  كبرى 
وعــن طريق املــالكات الهندســية 
بلدية كركوك  والفنية في مديريــة 
التابعة إلى مديرية البلديات العامة 
تأتي  الوزارة حيث  إحدى تشــكيالت 
هــذه االعمال باجلهــود واإلمكانيات 

الذاتية للبلدية ومبشاركة عدد كبير 
من اآلليــات التخصصيــة من أجل 
النهــوض بالواقع اخلدمي والعمراني 

للمدينة .
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة  أن 
 ) رفع  احلمــالت اخلدمية شــملت 
17981 ) طنا من النفايات و ( 4443 
م3 ) من األنقاض ورفع وكنس األتربة 
من الشوارع ما يقرب من ( 557650 
) متــرا فضالً عــن أعمــال فرش 
إجمالية  اخلابط مبســاحة  احلصى 
( 4500 م3 ) ورفــع ( 60 ) طنــا من 
بواقع  املستنقعات  وردم  السكراب 
ً إلى انه مت توزيع  ( 645 م3 ) ، مشيرا
البالستيكية في  احلاويات  عدد من 
الشوارع الرئيسة وعدد من األحياء 

السكنية. 

السكك الحديد تفتتح معمل العوارض 
الكونكريتية بعد انقطاع دام 5 سنوات

اإلعمار تعيد تأهيل جسر 
الفلوجة الثالث في األنبار

حملة تطوعية إلزالة التجاوزات في منطقة الحلة 

ميسان - الصباح الجديد:
أعلنت دائرة صحة ميســان / قســم 
الصحــة العامــة ، عن تنفــذ حملة 
ملكافحة بؤر خوازن مرض اللشــمانيا 

اجللدية ( القوارض ) في مركز احملافظة 
ومنهــا حــي الرســالة قرب ســوق 
زبيــد والتي تعد من مصــادر التغذية 
الرئيســة لهذه القوارض وتساعد في 

اتســاع بؤر القوارض في تلك املنطقة 
وســتكون هناك حمالت مكافحة في 
بقية املناطق االخرى حلماية أهلنا في 
ميســان من انتقال اإلمــراض اخلطير 

الى  العامة  الصحة  واالرتقاء مبستوى 
اعلى املستويات.

التابعة  الرقابــة الصحية  قامت فرق 
لقسم الصحة العامة بحملة ملراقبة 

اخملازن ومحال بيع املواد الغذائية وخالل 
احلملــة مت ضبط مــا يقرب مــن (4) 
اطنان من مادة طحــني اخلبز مت اجراء 
الفحوصــات املطلوبــة عليها وتبني 

انها غير صاحلة لالســتهالك البشري 
حيث مت اتخاذ االجراءات القانونية بحق 
صاحب هذه املادة ومصادرتها واتالفها 

في منطقة الطمر الصحي. 

حملة لمكافحة بؤر القوارض في أحياء مركز مدينة ميسان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشــاد الرئيس األميركــي دونالد ترامب بــأداء وزير 
اخلزانــة ســتيفن منوتشــن، بعد أن ذكــر تقرير 
لصحيفة »وول ســتريت جورنــال« أن الرئيس غير 

راٍض عنه.
وكتب ترامب على تويتر امس  الســبت: »أنا سعيد 
وفخور للغايــة بالعمل الــذي أجنزه وزيــر اخلزانة 

ستيفن منوتشن«.
وأضاف: »األخبار الكاذبة حتب أن تكتب قصصا على 
النقيض، نقال عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، 

لكنها ليست حقيقية«.
وحسب تقرير »وول ســتريت جورنال«، فإن الرئيس 
األميركــي يلقي على منوتشــن باللوم في تعين 
رئيس االحتياطي الفدرالي الذي قد تهّدد سياسته 
القاضية برفع سعر الفائدة حملة ترامب الرئاسية 

لعام 2020.
كما ذكرت الصحيفة نقال عن مستشارين لترامب، 
أن الرئيس أعرب أيضا عن اســتيائه من شــكوك 
منوتشــن في اإلجراءات التجاريــة العقابية ضد 

الصن.
ونقلت »وول ستريت جورنال« عن مصدر مطلع، أنه 
خالل محادثة مع أحد الذين أشادوا بأداء منوتشن، 
تطرق ترامب إلى االضطراب في ســوق األســهم، 
متســائال »إذا كان )منوتشن( جيدا، فلماذا يحدث 

ذلك؟«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تطلــق الســلطات الهندية عمليــة أمنية كبيرة 
اليوم األحد في منطقة تضم أطالل مســجد كان 
يعود للقرن السادس عشــر في مدينة أيوديا حيث 
ســيتجمع عشــرات اآلالف من الرهبــان والزعماء 
الدينين الهندوس حلث احلكومــة على بناء معبد 

هندوسي جديد في املوقع املثير للجدل.
وهدمت مجموعة من الغوغاء الهندوس املســجد 
في عــام 1992 مما أســفر عن موجة مــن العنف 
الطائفي أودت بحياة نحو 2000 شــخص في أنحاء 

شتى من البالد.
ويعتقد مالين الهندوس أن املسجد أقيم في مكان 
ميالد لورد رام الذي ميثل جتســيدا لإلله الهندوسي 
فيشنو. وال يزال النزاع على املوقع في بؤرة التوتر بن 

الهندوس واألقلية املسلمة في الهند.
وتصر جماعات هندوســية على أن هــذه البقعة 

كانت موقعا ملعبد قبل بناء املسجد عام 1528.
ومع اقتــراب االنتخابات العامة التي ينبغي أن جترى 
بحلول مايو أيار، ارتفعت أصــوات قيادات في حزب 
بهاراتيــا جاناتــا القومي الذي ينتمــي إليه رئيس 
الوزراء نارينــدرا مودي وكيانات تابعــة له ملطالبة 
احلكومــة بإصدار تشــريع ميهد الطريــق أمام بناء 

معبد هندوسي جديد في موقع املسجد.
وتأمل الســلطات أال يؤجج التجمع الديني املرتقب 

يوم األحد التوتر بن الهندوس واملسلمن.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أدلى التايوانيون أمس الســبت بأصواتهم في اقتراع 
يشــكل اختبارا للرئيسة تســاي إنغ-وين، ويتضمن 
مجموعة اســتفتاءات حول مسائل حساسة بينها 

العالقة مع الصن.
ودعي 19 مليــون ناخب الختيار ممثليهم على صعيد 
الســكنية  والتجمعات  واملقاطعات  واملــدن  القرى 
الكبرى. وســيتم انتخاب 22 رئيس بلدية ومقاطعة 
يتولى حاليا احلزب التقدمي الدميوقراطي احلاكم 13 

منها.
وفي مــوازاة االنتخابــات احمللية صــّوت التايوانيون 
علــى 10 اســتفتاءات حول مجموعة مســائل من 
بينها تشــريع زواج املثلين، وتغيير اسم اجلزيرة في 
املسابقات الرياضية الدولية ما قد يشكل استفزازا 

للصن.
وتخــوض الصن الشــعبية وتايوان منذ عشــرات 
الســنن نزاعــا دبلوماســيا اثــر حــرب أهلية بن 
الشــيوعين الذين ســيطروا على بكن والقومين 

الذين جلأوا إلى تايبيه.
وتعتبر الصن الشــيوعّية تايوان جــزءا ال يتجزأ من 
أراضيها، وال تســتبعد اللجوء للخيار العســكري 

لضّمها.

ترامب ليس مستاء
من وزير الخزانة

الهند تشدد األمن حول أطالل 
مسجد استعدادا لتجّمع 

هندوسي حاشد

التايوانيون يختبرون 
رئيستهم في مجموعة 

استفتاءات

متابعة ـ الصباح الجديد :

دعــا وزير اخلارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الواليات املتحدة إلى 
تطبيق خريطــة الطريق املتعلقة 
مبنبح الســورية حتى نهاية العام 

احلالي.
وقال أوغلو في حديث لقناة »سي 
إن إن« التركيــة: »خريطة الطريق 
واملتفق  الســورية  املتعلقة مبنبج 
الواليات املتحدة وتركيا  عليها بن 
يجب استكمالها قبل نهاية العام 

احلالي«.
الطريق  تطبيق خريطة  أن  وأضاف 
شــرق نهر الفرات ســيفضي إلى 
إخــراج »وحدات حماية الشــعب 

الكردية« من املدن الواقعة هناك.
وكانت رئاسة أركان اجليش التركي 
الثاني  تشــرين  نهايــة  أعلنــت 
دوريات  املاضي عن تسيير  )أكتوبر( 
على طول اخلط الفاصل بن مناطق 
»درع الفرات« ومنبج شمال سورية 

بالتنسيق مع الواليات املتحدة.
الوطني«  »اجليــش  أعلن  ميدانياً، 
في ريــف حلب الشــمالي حظراً 
إعزاز وصوران  للتجوال في مناطق 
للحملــة  واختريــن، اســتكماالً 
األمنيــة التي يقوم بهــا ضد من 
في  الفاسدة  باجملموعات  يصفهم 

تلك املناطق.
وأفاد »اجليش الوطني« في بيان بأن 
حظر التجول بــدأ منذ امس االول 
اجلمعة وحتى إشعار آخر، في مدن 
اعزاز وصوران واخترين شمال حلب.
ويأتي ذلك ضمن احلملة التي بدأها 
احلرص  ملا سماه  الوطني«  »اجليش 
على ســالمة الســكان في تلك 
الشرطة  مع  بالتنســيق  املناطق، 
العسكرية، لـ »اجتثاث مجموعات 
الفساد« في املناطق احملررة التابعة 

لـــ »درع الفرات«. وبــدأت احلملة 
األمنية في مــدن جرابلس والباب 
الشــمالي،  بريــف حلب  وإعــزاز 
قبل يومــن، وذلك بعــد االنتهاء 
مــن عفريــن بانســحاب فصيل 
»شــهداء الشــرقية« من املدينة، 
العتقال املطلوبن فيها، و«اجتثاث 

مجموعات الفساد«.
الوطني«  »اجليــش  بيــان  وأضاف 
أن املطلوبــن بغالبيتهــم أبــدوا 
اســتعدادهم في املــدن املذكورة 
أي  دون  أنفســهم من  لتســليم 
مواجهــة، مشــيراً إلــى أن قيادة 

لعدم  تعمــل  الوطني«  »اجليــش 
وتفضل  اشــتباكات  في  الدخول 

سالمة املدنين.
وأفــاد »موقع عنب بلــدي« بأن ال 
وجود لالشــتباكات في ريف حلب 
الشــمالي كما حصل في عفرين. 
وأوضــح أن املطلوبــن واملتورطن 
يعملون على تسليم أنفسهم من 

دون أي قتال.
وكانــت مدينــة جرابلــس بريف 
االثنن  شــهدت  الشــرقي  حلب 
املاضي، اجتماعــاً لقادة الفصائل 
والفعاليات فــي املدنية مت االتفاق 

فيــه على تســليم املطلوبن في 
املدينة بشكل »ســلمي« من دون 

عمل عسكري.
ووفق بيــان لـ »اجليــش الوطني« 
صــدر األســبوع املاضي، قــال إن 
احلملــة التي يقودها فــي عفرين 
»الشــرطة  مع  بالتنســيق  تأتي 
العسكرية«، لـ«اجتثاث اجملموعات 
الفاســدة التي تبتعد عن املفهوم 
تبــدي  وال  والثــوري،  العســكري 
القضائية  للمؤسســات  احتراماً 
أنه  وأضاف  واملدنية«.  والعسكرية 
عند االنتهــاء من منطقة »غصن 

إلى  الزيتــون« ســيتم االنتقــال 
مناطــق »درع الفــرات« في ريفي 

حلب الشمالي والشرقي.
وأفــاد »املرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان« بأن فرع اخملابرات اجلوية 
الســوري،  النظام  لقــوات  التابع 
جميع  باعتقال  تعميمــات  أصدر 
األشــخاص الذين قاموا بعمليات 
»تســوية ومصاحلــة« مــع قوات 
الدمشــقي،  برزة  في حي  النظام 
الشــرقية  الواقعــة في األطراف 
للعاصمــة دمشــق، وخصوصــاً 
قــادة وعناصر اللــواء األول، وذلك 

من أجــل مــا أســموه »محاربة 
نفذت  حيث  الفســاد«،  منظومة 
اليوم حملة  اجلوية صباح  اخملابرات 
واعتقاالت، طاولــت منازل  دهــم 
اللــواء األول  مقربن مــن قيادات 
في حــي برزة الدمشــقي، ومنازل 
قياديــن اثنن ســابقن في اللواء 
األول، ممــن يعملون لصالح القوات 
اإليرانية، حيث الذا بالفرار وســط 
تواري عناصر وقادات »التســويات« 
وفــرار بعضهم من حــي برزة، في 
ظل حملة أمنية مســتمرة لفرع 

اخملابرات اجلوية في احلي.

يجب استكمالها قبل نهاية العام الحالي

أنقرة تحدد إطارًا زمنيًا لتنفيذ خريطة الطريق
في منبج السورية المتفق بشأنها مع واشنطن

خريطة الطريق 
المتعلقة بمنبج 

السورية والمتفق 
عليها بين الواليات 

المتحدة وتركيا 
يجب استكمالها 
قبل نهاية العام 

الحالي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أميركا  املهاجرين من  تظاهر مئات 
الوســطى على حدود املكســيك 
مطالبن  املتحــدة،  الواليــات  مع 
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
بالسماح لهم بالدخول، فيما كان 
مكافحة  وشرطة  أميركيون  جنود 
حتسباً  تدريبات  ينفذون  الشــغب 
الدخــول  الحتمــال محاولتهــم 

بالقوة.
جاء ذلك بعدما هّدد ترامب بإغالق 
احلدود، قائالً: »إذا وصلنا إلى مرحلة 
نفقــد فيها الســيطرة، أو حصل 
عنف، فنوقف موقتــاً دخول البالد 
مجدداً  الســيطرة  نستعيد  حتى 
على الوضع. احلــدود بكاملها، ولن 
يكــون في وســع املكســيك بيع 

سياراتها في الواليات املتحدة«.
وأشــاد بنشــر القوات األميركية 
فــي املنطقــة احلدوديــة، مقارناً 
احلدوديــة  اإلدارة  »معــارك«  بــن 
وبــن العمليات العســكرية ضد 
متشــددين فــي اخلــارج. وأضاف: 
»أخذنا جداراً قدمياً مهشماً، وقمنا 
بلّفه بسياج شــائك قوي. ال أحد 

يستطيع اختراق هذه اجلدران«.
وأعلن ترامــب أن اجلنود على احلدود 
مخّولون »اســتخدام قوة قاتلة إذا 
اضطــروا«، وزاد: »آمل بأال يضطروا 
لذلك، لكنهــم يتعاملون مع 500 
مجرم خطر على أقل تقدير. ولذلك 
لــن أســمح باســتغالل اجليش«. 
وكان وزير الدفاع األميركي جيمس 
أن اجلنــود لن يحملوا  ماتيس ذكر 

سوى هراوات.
حركة  دقيقــة  ألربعن  وتوقفــت 
مرور الســيارات واملشاة في معبر 
اصطف  فيما  املزدحم،  إزيدرو  سان 
األميركين  الشــرطين  عشــرات 
املســلحن ببنادق، فــي خط أمام 
اجلانب املكسيكي من احلدود. وفي 
من  عناصر  نفذ  منفصل،  شــكل 
شــرطة مكافحة الشغب »تدريباً 
واسعاً على الســرعة العمالنية«، 
وفق الوكالــة األميركية للجمارك 
جنود  وأطلــق  احلــدود.  وحمايــة 
أميركيون أسهماً جنم من انفجارها 
دخان أبيــض رائحته قويــة، فيما 

حّلقت مروحيات فوق املنطقة.
وبالتزامن تقريباً مع تدريب الشرطة 
واجلنود، وعلى معبر »إل شــابارال« 

مهاجرون  نظــم  اجملــاور،  احلدودي 
إلى  وصلوا  الوســطى  أميركا  من 
تيخوانا، تظاهرة صاخبة حتّدوا فيها 
ترامب. وصاح الهندوراســي ألبرتو 
رويز )22 ســنة(: »افتح البوابات يا 
ترامب! ال نسعى إلى حرب، بل إلى 
العمــل«. وبعدما انطلقوا ســيراً 
منذ أكثر من شــهر من هندوراس، 
يقيــم حوالــى 5 آالف مهاجر في 
مركز إيواء ُشِيد في ملعب رياضي 
الهندوراســي  وهتــف  مفتــوح. 
كارلوس رودريغيز في بوق: »لنذهب 
إلى احلدود! هنــاك ميكننا الضغط 
علــى ترامب. إننا نهــدر وقتاً وقوة 
في مركز اإليواء. إنــه يوم مميز، إنه 
عيد الشــكر في الواليات املتحدة. 
لن يقتلونا«. ومع حلول برد املساء، 

أمتعتهم  املهاجرين  جمع عشرات 
مــن مركز اإليواء ونصبــوا مخيماً 
جديداً وسط طريق قرب معبر »إل 

شابارال«.
وأقامت الســلطات فــي تيخوانيا 
جذب  محاولة  وظائــف،  معــرض 
املهــارات بن  عمال مــن أصحاب 
وكالة  فيما عرضــت  املهاجريــن، 
الهجــرة املكســيكية أن تقــّدم 
لهم أوراق إقامة موقتة. واســتفاد 
آخرين  لكن  العروض،  من  بعضهم 
إلى  الوصــول  علــى  مصممــون 
الواليــات املتحدة. وقــال رجل رفع 
رايــة بيضاء على عصا خشــبية: 
»أريد من الرئيــس ترامب أن يعلم 
أننا مساملون، ال نحمل سالحاً ولم 
نأِت ملفســدة. نريــد أن نعمل وأن 

انطالقهم قطع  ومنذ  يساعدونا«. 
بينهم نســاء وأطفال،  املهاجرون، 
4400 كيلومتــر تقريباً، إما ســيراً 
أو باســتيقاف ســيارات، قبــل أن 
تبــدأ الدفعات األولى بالوصول إلى 

تيخوانا نهاية األسبوع املاضي.
لكــن تصاعد التوتر بــدأ منذ بدء 
وصولهم البلدة احلدودية، فيما عّبر 
ســكان عن خشيتهم من حصول 

جرائم وعنف.
على صعيد آخر، أعلن املدير السابق 
الفيديرالي  التحقيقــات  ملكتــب 
أنه  آي( جيمس كومــي،  بــي  )أف 
تلقى دعوة للمثول مطلع الشــهر 
املقبل فــي جلســة مغلقة أمام 
النواب  فــي مجلس  القضاء  جلنة 

األميركي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد االحتــاد األوروبــي وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائــي )UNDP(، بالتعاون 
مع منظمــة األمم املتحدة للطفولة 
اجلهــود  تواصــل  )اليونيســيف(، 
األساســية  اخلدمات  وصول  لتعزيز 

للمواطنن في ليبيا.
وأوضحت املنظمة، أن البرنامج الذي 
تبلغ قيمته 50 مليون يورو سيدعم 
24 بلديــة في جميع أنحاء ليبيا من 
املواطنن خلدمات  تعزيز وصول  أجل 
والصرف  واملياه  والتعليــم  الصحة 
االجتماعية،  واخلدمــات  الصحــي 
كما ســيعمل البرنامــج اإلمنائي و 

الوطني  املستوى  على  »يونيسيف« 
جلمع البيانات الالزمة إلرشاد عملية 
صنع القــرار وبناء قــدرات الوزارات 
والشــركاء الوطنين، مشــيراً إلى 
أن نحــو 670.500 مواطن في ليبيا 
في حاجة إلى املســاعدة اإلنسانية 
املتعلقــة مبجــال امليــاه والصرف 
الصحــي، كمــا أثرت األزمــة التي 
طالب،   267.000 في  البالد  عاشتها 
حيث تضررت 489 مدرسة بينها 40 

مدرسة مت تدميرها.
برنامــج  أن  املنظمــة،  وأضافــت 
»التعافــي واالســتقرار والتنميــة 
الذي  واالقتصاديــة«  االجتماعيــة 

قامت املفوضيــة األوروبية بصوغه 
بالشــراكة مع إيطاليا يسعى إلى 
حتســن جودة اخلدمات األساســية 
املقدمة لســكان البلديات املذكورة 
أعــاله وذلــك بهــدف تقــدمي يــد 
للمهاجرين  فقط  ليس  املســاعدة 
والالجئن والنازحن داخلياً، بل أيضاً 

للمجتمعات املضيفة لهم.
وقال سفير االحتاد األوروبي لدى ليبيا 
آلن بوجيا: »يعد هذا أكبر برنامج مت 
متويله من قبل االحتــاد األوروبي من 
خالل الدعم املباشر لتحسن جودة 
اخلدمات العامــة املقدمة من طرف 

البلديات الليبية.

إن توفيــر اخلدمات اجليدة في الوقت 
املناســب ال ســيما بالنســبة الى 
أمراً  البالد يعتبــر  أضعف ســكان 

ضرورياً ملستقبل ليبيا.
مبــا أن البرنامج يشــمل 24 بلدية 
ليبية فإنه يهدف إلى املساهمة في 
تغطية واسعة ومتوازنة في جميع 

أنحاء البالد«.
وقــال مدير مكتــب برنامــج األمم 
ليبيا ســلطان  اإلمنائي في  املتحدة 
حاجييــف: »تتمثل إحــدى أولويات 
في  اإلمنائي  املتحــدة  األمم  برنامــج 
دعم السلطات الليبية في جهودها 
لتعزيز احلكم احمللي لتوفير اخلدمات 

األساسية. 
ويعد هــذا أمرا في غايــة األهمية 
لتعزيز أهداف التنمية املســتدامة 
كأداة لالستجابة لالحتياجات األكثر 
إحلاحاً في ليبيــا. ويعد الوصول إلى 
خدمات جيدة أمراً أساسياً لتحقيق 
السالم واالســتقرار في ليبيا لذلك 
نحن ممتنون جداً لشركائنا األوروبين 
علــى دعمهم الســخي. كما أنني 
ســعيد ألننا ســنقوم بتنفيذ هذا 
البرنامج بالتعاون مع »يونيســف«، 
حيــث نتوقــع أن ميكننا هــذا من 
حتقيق أقصى قدر من التأثير وضمان 

التعاون بن هيئتي األمم املتحدة«.

وقــال املمثل اخلاص لـ«يونيســف« 
في ليبيا عبدالرحمــن غندور »بعد 
ســبع ســنوات من النــزاع وزيادة 
تدفقــات الهجرة عبر ليبيا تعرقلت 
قدرة البلديات على تلبية احتياجات 
تأثر األطفال  إلى  أدى  ســكانها، ما 

والشباب في شكل خاص«.
وأضاف أن »هــذا التمويل األخير من 
االحتــاد األوروبي مرحب بــه للغاية 
»يونيسف« ستكون  أن  يعني  حيث 
قادرة على حماية املزيد من األطفال 
وضمان حصولهم على التعليم في 
بيئــة آمنة والوصــول إلى اخلدمات 

الصحية التي يحتاجون إليها«.

مئات المهاجرين يتظاهرون على حدود المكسيك مطالبين بدخول أميركا
جنود أميركيون ينّفذون تدريبات تحسبًا للمواجهة

تعاون أوروبي - دولي لتوفير الخدمات األساسية للمواطنين في ليبيا

القوات التركية على األراضي السورية »ارشيف«
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نيويورك ـ رويترز:
صعد الدوالر مســجال أكبر زيادة أســبوعية 
من حيث النســبة املئوية في شهر مع تراجع 
وسعيهم  للمخاطرة  املســتثمرين  شــهية 
اللتماس األمــان في العملــة األميركية في 
أعقاب هبوط حاد في أسعار النفط يشير إلى 

أن النمو العاملي يتباطأ.
وارتفع الني الياباني والفرنك السويسري، وهما 

أيضا عملتان لالستثمار اآلمن.
وغذى هبوط في أسعار النفط موجة واسعة 
لتفادي اخملاطرة. وأغلقت عقود اخلام األميركي 

منخفضة نحو 8 باملئة.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يقيس قيمة العملة 
اخلضــراء في مقابل ســلة من ســت عمالت 
رئيسة، 0.3 باملئة إلى 96.969 في أواخر جلسة 
التداول بعد أن سجل مكاسب في خمس من 

جلسات التداول الست املاضية.
وهبط اجلنيــه االســترليني 0.5 باملئة مقابل 
العملة األميركية إلى 1.2809 دوالر مســجال 
خســائر لألســبوع الثاني علــى التوالي مع 
إحجمام املســتثمرين عن شــرائه قبيل قمة 
اليوم األحد من املتوقــع أن يؤيد فيها صانعو 
السياســة باالحتاد األوروبي واململكة املتحدة 

اتفاقا بشأن خروج بريطانيا من االحتاد.
وانخفــض اليــورو 0.7 باملئــة أمــام كل من 
العملتني األميركية واليابانية إلى 1.1329 دوالر 

و127.90 ين.

لندن ـ رويترز:
أغلقــت األســهم األوروبية علــى ارتفاع في 
معامــالت متقلبة لكنها ســجلت خســائر 
لألســبوع الثانــي علــى التوالي مــع عزوف 
املستثمرين عن أسهم املنطقة جراء مخاوف 
من تباطــؤ النمــو العاملــي وضعــف أرباح 
الشركات واحلرب التجارية بني الصني والواليات 
املتحدة. وأغلق املؤشــر ستوكس 600 األوروبي 
مرتفعــا 0.4 باملئة، فيما تفوق املؤشــر ميب 
اإليطالي على أداء السوق بصعوده 0.6 في املئة 
مدعوما بتعافي أسهم البنوك والتكنولوجيا. 
انخفاض  مــع  اإليطالية  األســهم  وارتفعت 

عوائد السندات.
وكان املؤشــر فايننشــال تاميز 100 البريطاني 
الوحيد بني املؤشرات الرئيسية في أوروبا الذي 
أغلق منخفضا في ختام تعامالت متقلبة مع 

هبوط أسعار النفط.
وتراجع مؤشر قطاع النفط والغاز األوروبي 2.9 
باملئة إلى مســتويات منخفضة كان سجلها 
في نيسان مع تفاقم هبوط أسعار النفط في 

تداوالت بعد الظهر.

أكبر مكسب 
أسبوعي للدوالر

أسهم أوروبا تنخفض 
لألسبوع الثاني

بغداد ـ الصباح الجديد:

افاد مســؤول بقطــاع النفط 
نفــط  شــركة  أن  العراقــي 
طاقتهــا  رفعــت  الشــمال، 
التصديرية من النفط اخلام عبر 
اقليم كردســتان،  أنابيب  خط 
إلــى مينــاء جيهــان التركي، 

مبعدل 100 ألف برميل يومياً.
فضل  الــذي  املســؤول،  وذكر 
عــدم الكشــف عن اســمه، 
أن «معــدالت تصديــر النفط 
كركوك  حقــول  مــن  اخلــام 
جيهان  ميناء  إلى  الشــمالية 
التركــي، ارتفعــت إلــى 100 
ألــف برميل يوميــاً، عبر خط 
أنابيب كردستان، بعد أن كانت 
األسبوع املاضي بحدود 50 ألف 

برميل يومياً».
املاضي،  العراق، األسبوع  وشرع 
ضــخ  عمليــات  باســتئناف 
النفط اخلام من حقول كركوك 
أنابيب  الشــمالية عبر خــط 
كردســتان إلى مينــاء جيهان 
التركي، مبعــدل 50 ألف برميل 
يوميــاً، بعد توقف دام أكثر من 
عام بســبب اخلالف السياسي 
بني احلكومة االحتادية وحكومة 

إقليم كردستان.
املاضي  اجلمعة  يوم  واستأنفت 
هذا  ويأتي  نفــط.  من  صادرات 
بعدما وافقت احلكومة اجلديدة 
في بغداد على اتفاق مؤقت مع 

أربيل.
ويعد هــذا التطور مســاعدة 
في معاجلة نقص اخلام اإليراني 
فــي املنطقة بعدمــا فرضت 
على  جديدة  عقوبات  واشنطن 

طهران.

القطاع  فــي  مصــادر  وقالت 
عند  اســتؤنفت  التدفقات  إن 
مستوى متوسط تراوح بني 50-

60 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
مستويات ذروة بلغت 300 ألف 
برميل يوميا خالل بعض أشهر 
الواضح  2017، وإن مــن غيــر 
تلك  أي مدى ستزيد  وإلى  متى 

اإلمدادات.
وأكــد عاصم جهــاد املتحدث 
استئناف  النفط  وزارة  باســم 
أن  مضيفا  النفــط،  تصديــر 

إليه  التوصــل  اتفاقــا جــرى 
الســتئناف التدفقات عند 50-

100 ألف برميل يوميا.
اســتئناف  إن  جهــاد  وقــال 
شحنات كركوك مبا يتراوح بني 
50-100 ألــف برميل يوميا لن 
العراق،  إجمالي صــادرات  يعزز 
مشيرا إلى أن الوزارة ستغطي 
احتياجــات بعض املصافي في 
شمال البالد من حقول النفط 

الواقعة في اجلنوب.
وقال جهاد إن الوزارة ســتخلق 

توازنا، مبــا يعني أن شــحنات 
كركوك التي كانت تغذي بعض 
املصافي النفطية في الشمال 

سيتم تعويضها من اجلنوب.
ويبــني االتفاق أن رئيــس وزراء 
املهدي  عبــد  عــادل  اجلديــد 
ووزيــر النفط ثامــر الغضبان 
مســتعدان للعمل مــع أربيل 
بالرغم من التوترات الســابقة 
الذي  االســتقالل  واســتفتاء 
أخفق في حتقيــق الغرض منه 

في أيلول 2017.

وتســبب وقف الصــادرات من 
كركوك في تشرين األول 2017 
300 ألف  في توقف تدفق نحو 
برميل يوميا مــن العراق باجتاه 
تركيــا واألســواق الدولية، مما 
إيرادات  خســارة  في  تســبب 
صافية بنحــو ثمانية مليارات 

دوالر خالل السنة األخيرة.
يأتي  العراق  ومعظم صــادرات 
من حقول اجلنوب، لكن كركوك 
من بني أكبــر احلقول النفطية 
وأقدمها في الشــرق األوسط، 

وتقــدر احتياطيــات النفــط 
القابل لالستخراج هناك بنحو 

تسعة مليارات برميل.
لقــت الصــادرات منــذ أن  وعُ
احلكومــة  قــوات  اســتعادت 
علــى  الســيطرة  االحتاديــة 
كردســتان  اقليم  من  كركوك 

في عام 2017. 
وكان األكراد قد ســيطروا على 
كركــوك وحقولهــا النفطية 
بعد انسحاب اجليش منها عام 

2014 في مواجهة داعش.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يشن االحتاد العام التونسي للشغل 
ذو التأثير القــوي إضرابا وطنيا عاما 
في 17 كانون الثاني املقبل يشــمل 
الدولة ســعيا  موظفي وشــركات 
للضغط على احلكومة لرفع األجور.

ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من 

إعالن رئيس الوزراء يوســف الشاهد 
واقعيا  اتفاقا  يريد  إنه  أمس السبت 
املالية  يراعــي  الشــغل  احتــاد  مع 
العمومية بعد أزمة األجور في البالد.

ألــف موظف   650 وأضــرب نحــو 
حكومي تونســي عــن العمل يوم 
اخلميس وجتمع اآلالف في احتجاجات 

واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد 
زيــادة األجور،  أن رفضــت احلكومة 
وسط تهديدات من املقرضني بوقف 

متويل االقتصاد التونسي.
واحلكومــة حتــت ضغط قــوي من 
املقرضني الدوليني وخصوصا صندوق 
النقــد الدولــي الــذي يحثها على 

جتميد األجــور في إطــار إصالحات 
للقطاع العام تهدف للحد من عجز 
امليزانية إلى نحو 3.9 باملئة في 2019 
مقارنة مــع 4.9 باملئة متوقعة هذا 

العام ونحو 6 باملئة العام املاضي.
وبرغم اإلشادة باالنتقال الدميقراطي 
الســلس في تونس، فــإن البالد في 

قلب أزمة اقتصاديــة منذ انتفاضة 
الرئيس  حكــم  أنهت  التــي   2011
الســابق زيــن العابديــن بــن علي 
خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط 
قيمــة الدينــار التونســي وارتفاع 

التضخم ملستويات قياسية.
لكن رئيس احلكومة قال في خطاب 

أمام البرملان “هناك مشكلة حقيقة 
في تراجع املقدرة الشــرائية وارتفاع 
التضخم وتراجع مســتوى اخلدمات 
العامة.. وســتكون أولوياتنا معاجلة 

هذه املسائل في املرحلة املقبلة”.
واقعي  التفاق  الوصول  “نريد  وأضاف 

يراعي املالية العمومية”.

اتحاد الشغل التونسي يقّر اضرابًا وطنيًا عامًا لرفع األجور

بواقع 100 ألف برميل يوميًا

كركوك تضاعف تصدير نفطها إلى تركيا عبر اإلقليم

معدالت تصدير النفط 
الخام من حقول 
كركوك الشمالية إلى 
ميناء جيهان التركي، 
ارتفعت إلى 100 
ألف برميل يومياً، عبر 
خط أنابيب كردستان، 
بعد أن كانت األسبوع 
الماضي بحدود 50 
ألف برميل يومياً

أحد احلقول النفطية في االقليم

متابعة الصباح الجديد:

ذكر مراســل لصحيفة وول ستريت 
جورنال نقال عن مصادر، ان السعوديني 
وأوبك يدرســون تخفيضات مستترة 

إلنتاج النفط.
وقال املراسل في تغريدة: السعوديون 
التخفيضات  متديد  يدرســون  وأوبك 
االنتاجية التي جرى االتفاق عليها في 

2016 إلى 2019.
وأضاف، نقال عــن مصادر: إبقاء أوبك 
احلالية ســيخفض  القيــود  علــى 
اإلنتاج لكنه سيتفادى زيادة حادة في 

األسعار.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 6 في 
املئة إلى أدنى مســتوياتها في أكثر 
من عام وســط مخــاوف من تخمة 
في املعــروض بالرغم من أن منتجني 
رئيسيني يدرسون خفضا في االنتاج.

وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أســرع 
من الطلب ولتفــادي زيادة كبيرة في 
مخزونات الوقود غير املستخدم على 

غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس 
منظمــة البلدان املصــدرة للبترول 
(أوبــك) البدء بتقليــص اإلنتاج بعد 
اجتماع مزمع في السادس من كانون 

األول.
لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى 
اآلن في دعم األســعار التي هبطت 
بأكثر من 20 باملئة منذ بداية تشرين 
الثاني، بعد ســبعة أسابيع متتالية 
من اخلســائر. وتتجه األســعار نحو 
تســجيل أكبر هبوط شــهري منذ 

أواخر 2014.
وتتأثر األســوق أيضا باحلرب التجارية 
والصــني  املتحــدة  الواليــات  بــني 
أكبــر اقتصادين في العالــم وأكبر 

مستهلكي النفط.
وقــال فيل فلــني احمللل فــي برايس 
فيوتشرز جروب في شيكاجو “السوق 
اقتصاديا..  تباطؤا  احلسبان  في  تأخذ 
هــم يتوقعون أن احملادثــات التجارية 
مع الصني لن تســير بشــكل جيد” 
في إشــارة إلى محادثــات متوقعة 
بني الرئيس األميركــي دونالد ترامب 

ونظيره الصيني شي جني بينغ أثناء 
األسبوع  العشــرين  مجموعة  قمة 

املقبل.
وأضاف فلني قائال “الســوق ال تعتقد 
التحرك  أوبك ســيكون مبقدورها  أن 
بســرعة كافية لتعويــض التباطؤ 

املرتقب في الطلب”.
وهبطت عقود خــام القياس العاملي 
مزيــج برنت ألقرب اســتحقاق 3.80 
دوالر، أو 6.07 باملئــة، لتبلــغ عنــد 
التسوية 58.80 دوالر للبرميل بعد أن 
المســت في وقت سابق من اجللسة 
58.41 دوالر وهــو أدنى مســتوى لها 

منذ تشرين األول 2017.
وأغلقت عقود خام القياس األميركي 
غرب تكســاس الوسيط منخفضة 
4.21 دوالر، أو 7.71 باملئــة، لتســجل 
50.42 دوالر للبرميل  عند التســوية 
بعد أن ســجلت أثناء اجللسة 50.53 
دوالر وهو أيضا أضعف مســتوى لها 

منذ تشرين األول 2017.
برنت األســبوع على خسارة  وينهي 
تزيد عن 11 باملئة في حني هبط اخلام 

األميركي أكثر من 10 في املئة.
وتزايدت مخاوف الســوق من ضعف 
الطلــب بعــد أن قالــت الصني إن 
صادراتهــا من البنزيــن هبطت إلى 
أدنى مستوى في أكثر من عام وسط 
وفرة في املعروض من الوقود في آسيا 

والعالم.
وينمــو انتــاج النفط أيضــا بوتيرة 
سريعة هذا العام. وللرد على ضعف 
الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، يوم اخلميس إنها 
قد تخفض اإلمدادات بينما حتث أوبك 
على خفض انتاجي مشترك قدره 1.4 

مليون برميل يوميا.
لكن ترامب أوضح أنه ال يريد ألسعار 
النفــط أن ترتفــع، ويعتقد محللون 
كثيرون أن السعودية تتعرض لضغط 
من الواليــات املتحدة ملقاومة دعوات 
مــن أعضاء آخرين فــي أوبك خلفض 

انتاج اخلام.
ويقول محللون: إذا قررت أوبك خفضا 
الشــهر  اجتماعها  أثناء  االنتاج  في 
املقبل فإن أسعار النفط قد تتعافى.

تقـرير

السعوديون وأوبك يدرسون تخفيضات «مستترة» إلنتاج النفط
أسعار الخام تهوي إلى أدنى مستوياتها في عام

قــال الرئیــس التنفیذي ملؤسســة 
البتــرول الكویتیة، نزار العدســاني، 
إن "الهيئــة" لديها عــدد كبير من 
للتوســع  املســتقبلیة  املشــاریع 
في قطــاع النفــط والغــاز، ضمن 
ستراتیجیة املؤسسة 2040، كاشفا 
عــن أن املؤسســة تخطــط إلنفاق 
100 ملیــار دوالر لتنفیــذ خطتهــا 

التوسعیة.
وأكد العدســاني فــي كلمته، أمام 
الصیني  الكویتي  االستثمار  منتدى 

الصينية،  شــنغهاي  مبدينــة  األول 
أن ســتراتیجیة مؤسســة البترول 
الكويتيــة 2040، حتتوي على الكثیر 
من الفرص االســتثماریة للشركات 
العاملیــة، معربــا عن أملــه في أن 
تشــارك الشــركات الصینیــة في 
تنفیذ هذه املشــاريع، إذ تعد الصین 
شــریك مهم في املشاریع التنمویة 

املستقبلیة للكويت.
وأوضح العدســاني في كلمته التي 
الكويتية  األنبــاء  وكالــة  نقلتهــا 

الرســمية (كونا)، أن حصة مشاریع 
البحث والتنقیب وتطویر احلقول، قد 
تســتحوذ على ما نســبته %61 من 
االنفاق الرأســمالي، خلطة مؤسسة 
اخلمســة  لألعوام  الكویتیة  البترول 

املقبلة (2018 إلى 2023).
وأشــار إلى أن املشــاریع الرئیســة 
خلطة املؤسســة اخلمســية، تضم 
مشروع الوقود البیئي، ومصفاة الزور، 
املتكامل للكیماویات،  الزور  ومشروع 
ومشــاریع احلفر الواســعة ومرافق 

استیراد الغاز، ومشروع مصفاة دقم 
في سلطنة عمان.

ملؤسســة  التنفیذي  الرئیس  ولفت 
البترول الكویتیة، إلى أن هذه املشاریع 
متثل فرصة لالســتثمار املباشر وغیر 
العاملیة عامة  املباشــر للشــركات 

والصینیة بشكل خاص.
وعقــد منتدى االســتثمار الكویتي 
الصینــي األول، الذي اســتمر ليوم 
واحــد، مبدينة شــنغهاي الصينية، 
املالیة  وبتنظیم مشــترك بین وزارة 

الكویتیة والهیئة العامة لالستثمار 
الكویتیة الى جانب مشــاركة هیئة 
تشجیع االســتثمار األجنبي املباشر 

الكویتیة.
وناقش املنتدى الفرص االســتثماریة 
املتاحــة في الكویــت واملوزعة على 
قطاع  وهــي  التالیــة  القطاعــات 
واالســكان  النفطیــة  اإلنشــاءات 
والبنى التحتیــة وقطاع تكنولوجیا 

املعلومات.

لندن ـ رويترز:
التماس  مع  الذهب  أســعار  تراجعت 
املستثمرين األمان في الدوالر األميركي 
وسط مخاوف من تباطؤ في االقتصاد 
العاملي فاقمها هبوط حاد في أسعار 

النفط.
املعامالت  فــي  الذهــب  وانخفــض 
الفورية نحــو 0.4 باملئة إلى 1222.39 

دوالر لألوقيــة (األونصــة) فــي أواخر 
جلسة التداول بالسوق األميركي.

0.35 باملئة في العقود  وتراجع الذهب 
األميركية اآلجلة للتسليم في كانون 
األول ليسجل عند التسوية 1223.20 

دوالر لألوقية.
وحترك الذهــب في نطــاق ضيق بلغ 
13 دوالرا هذا األســبوع ألسباب  نحو 

منها عطلة عيد الشكر في الواليات 
املتحدة.

وجاءت قراءة منو أنشطة منطقة اليورو 
التوقعــات خالل  أضعف كثيــرا من 
الشــهر اجلاري مع هبــوط الصادرات 
بشدة متأثرة بتباطؤ االقتصاد العاملي 

وحرب جتارية تقودها الواليات املتحدة.
ويترقــب متابعو الســوق حاليا قمة 

األرجنتني  فــي  العشــرين  مجموعة 
نهاية الشــهر اجلاري إذ من املنتظر أن 
يجري الرئيس الصيني شي جني بينغ 
مباحثات مع نظيــره األميركي دونالد 

ترامب.
األخرى،  النفيســة  املعــادن  ومن بني 
هبطت الفضــة 1.6 باملئة إلى 14.25 
دوالر لألوقيــة، بينما انخفض البالتني 

0.7 باملئة إلى 837.49 دوالر لألوقية.
وهبــط البالديــوم 2.7 باملئــة إلــى 
1121.50 دوالر لألوقيــة. وينهي املعدن 
األسبوع منخفضا نحو 3 باملئة، وهي 
أكبر خســارة منذ األســبوع املنتهي 
في 20 متوز بعد أن ســجل مســتوى 
قياسيا مرتفعا عند 1185.40 دوالر في 

السادس عشر من تشرين الثاني.

الكويت تخطط إلنفاق 100 مليار دوالر بقطاع النفط والغاز

1222 دوالرًا ألوقية الذهب 



محمود جمال عبد العال
علــى مدى العقود الثالثــة املاضية، 
مان سياســة  أقامــت ســلطنة عُ
خارجيــة إقليميــة فريــدة تتميــز 
باالستقاللية، وجتمع بني البراجماتية 
السياسة  هذه  بدأت  وقد  واالعتدال. 
القصر في  انقالب  تتبلور في أعقاب 
يوليو/متــوز 1970 في مســقط بعد 
حترك الســلطان قابــوس لتخليص 
املستشــارين  ســيطرة  مــن  بالده 
األجانب على والده. وعمل السلطان 
الشاب منذ توليه احلكم على حتديث 
مان املتدهور واســتغالل  اقتصــاد عُ
أوضاعها  لتحســني  احملدودة  ثرواتها 
املتدنيــة مقارنــة بجيرانها من دول 

اخلليج.
 وأطلــق الســلطان «قابــوس» ما 
مانية،  أُصطلح عليــه بالنهضة العُ
وذلك من خالل العديد من اإلجراءات 
التحديثية التــي اتخذها في جميع 
اجملاالت. وتعمل مســقط حاليًا على 
تعزيــز سياســتها اخلارجيــة التي 
اتســمت باحلياد، وذلك باتباع أجندة 
أمنيــة جديــدة خاصــة فــي ضوء 
والعســكرية  األمنية  التهديــدات 
مبحيطها اجلغرافي مثل احلرب الدائرة 
في اليمــن، وضعــف منظومة دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، وتصاعد 
إيران،  على  األميركيــة  الضغوطات 
لذا اتصلــت هذه التهديدات بضرورة 
توســيع حتالفاتها العسكرية سواءً 

مع اململكة املتحدة، أو الهند.
ســنتناول في هذا التقريــر الركائز 
التي تقوم عليها السياسة اخلارجية 
مانية، واســتراتيجية سياســة  العُ
األيديولوجية  باخلالفات  والنأي  احلياد، 
والطائفية عن سياساتها اإلقليمية 
التنســيق  ومالمــح  والدوليــة، 
مــان وبريطانيا  العســكري بــني عُ

مؤخرًا.  
األهمية االستراتيجية لسلطنة 

مان عُ
االســتراتيجية  األهميــة  تتزايــد 
تزايد  مان خاصة مــع  عُ لســلطنة 
في  واألمنية  السياســية  الضغوط 
منطقــة اخلليج العربــي، وأتاح هذا 
مان  عُ لســلطنة  اجلغرافي  املوقــع 
لتلعب دور الوســيط في منطقتها. 
مان  ويعــول اجملتمع الدولي علــى عُ

لتلعب دورًا في الصراع اليمني، وذلك 
باالســتناد إلى عالقتها احلميمة مع 
أطراف الصراع سواءً احمللية (احلوثيون، 
والســلطة الشــرعية)، أو اخلارجية 

(إيران، واململكة العربية السعودية).
تأكدت أهمية أن تقوم مسقط بدورٍ 
دبلوماســي في اليمن باالستناد إلى 
مان، إذ  احلدود املشتركة بني اليمن وعُ
تُقدر هذه احلــدود بحوالي 300 كيلو 
باتت اهمية اســتقرار  متر، ومن ثم 
وإنهاء حالة  الصــراع  اليمن وتوقف 
العنف ضرورة، وذلك خوفًا من تأثرها 

بحالة عدم االستقرار في اليمن.

مان وسياسة احلياد سلطنة عُ
مان تقدمي نفســها كطرف  حتــاول عُ
محايد ينأى بنفســه عــن التدخل 
والنزاعات  الصراعــات  في  املباشــر 
اإلقليمية خاصة في ظل ما تشهده 
منطقة الشرق األوسط من تطورات 
خــالل الثمانية أعــوام األخيرة، ومن 
ثم تعمل علــى تعميق عالقاتها مع 
األقطاب العاملية في ضوء التهديدات 
خاصة  احمليطة  واجلغرافيــة  األمنية 
إيران  مع التصعيــد اخلليجي ضــد 
اخلارجية  السياســة  وترتكز  مؤخرًا. 
مانية في عهد السلطان قابوس  العُ
علــى دعائم أساســية أهمها جتاوز 
والدولية  اإلقليمية  االســتقطابات 
والعمل مع كافة الدول في املنطقة 
من دون خلق عــداوات، عدم التدخل 
في شــئون الدول الداخلية، وتنحية 
والطائفية  األيديولوجيــة  األبعــاد 
ا  الثقة وفقً واملذهبيــة ومبدأ بنــاء 

ملصاحلها الوطنية(1).
نيل  منذ  مســقط  حكومة  وتعمل 
اســتقاللها عام 1971 على أن تتبع 
سياســة متوازنة، وتقف على حدود 
متقاربة مع كل أزمة شرق أوسطية 
كبيــرة، ومــا يدعــم هــذا التوجه 
مــان التي طغت  ســمعة احليــاد عُ
مانية ألكثر من  على السياســة العُ
بنحو  مان  عُ وتتمتــع  قرن(2).  نصف 
خاص من اإلســالم، وذلك بانتشــار 
تبدو  الــذي جعلها  اإلباضي  املذهب 
مختلفــة عن منط اإلســالم في دول 
اخلليج الســنية، وفي الوقت نفسه 
مختلفة عن إيران الشــيعية. أضاف 
ذلك ميزة نســبية ملســقط، حيث 

جعل منها حلقة وصل بني اململكة 
العربية الســعودية وإيران، وبني إيران 
والقوى الكبرى مثل واشنطن واالحتاد 

األوربي(3).
وعلــى الرغــم مــن الضغوطــات 
الكبيرة  واالقتصاديــة  السياســية 
التي متارسها واشنطن بغرض خفض 
برنامجها  بسبب  عن طهران  الدعم 
مان واحدة من الروابط  النووي، متثل عُ
الضعيفــة فــي حملــة العقوبات 
األميركية علــى إيران، وهو ما تؤكده 
تسامحت  حيث  التاريخية؛  الظروف 
مان في هذا الشأن  واشــنطن مع عُ
ا في املنطقة.  باعتبارها طرفًا محايدً
وقد اســتفادت واشــنطن من هذا 
احلياد في ظروف وآونة متعددة، حيث 
مــان دورًا إيجابيًا  لعبت ســلطنة عُ
في التقارب اإليراني الغربي في عهد 
الرئيــس األميركي الســابق «باراك 
أوبامــا»، وقد متخض عن ذلك االتفاق 
الكبرى.  والقــوى  إيــران  بني  النووي 
ويشــير احملللون الدور الوسيط الذي 
تقوم  كانت  حيث  مســقط؛  لعبته 
بني  املتبادلة  الرســائل  توصيل  بدور 

إلى  الوصول  وإيــران بهــدف  الغرب 
صيغة تفاهم مشــتركة، وهو ما مت 
بالفعل. وحتاول إيــران حاليًا توظيف 
مان مرة أخرى للتقارب مع واشنطن  عُ
خاصة في ضوء الضغوطات الكبيرة 
«ترامب» ضد  إدارة  متارســها  التــي 

طهران.

التنسيق العسكري البريطاني 
ماني العُ

أعلن وزيــر الدفاع البريطاني «جافني 
املتحدة  اململكــة  أن  ويليامســون» 
ســتفتتح قاعدة تدريب عســكرية 
مان. ويرى  مشتركة مع ســلطنة عُ
ا  البعض أن هــذه اخلطوة تأتي تأكيدً
الذي تسعى  احلياد  مبدأ  لسياســة 
مســقط لتعزيزهــا خاصة في ظل 
تنامي حالة االســتقطاب باملنطقة. 
تأتي هذه اخلطــوة نتيجة للعالقات 
مســقط  تربط  التــي  التاريخيــة 
ولنــدن، حيــث جتلى ذلــك في دعم 
مانية خالل مترد  لندن للحكومــة العُ
ظفار عام 1965. في السياق نفسه، 
ا بعالقة  الواليات املتحدة أيضً تتمتع 

مــان؛ حيث أنهــا مبثابة  قوية مع عُ
نقطة عبور للقــوات األمريكية في 

املنطقة(4).
تتطلع اململكة املتحــدة إلى تأكيد 
هيمنتهــا علــى منطقة الشــرق 
األوســط التي كانت في وقتٍ مضى 
منطقة نفوذ تقليــدي لها. وتعتمد 
في تطبيق هذه االســتراتيجية على 
حتقيق التعاون العسكري بينها وبني 
دول اخلليج؛ حيث ســبق التنســيق 
العسكري بني مسقط ولندن افتتاح 
قاعدة عســكرية دائمــة في مملكة 
البحرين(5). وسنشــير فيما يلي إلى 
آفاق التعاون العسكري بني بريطانيا 

واململكة املتحدة.
1 - العمل على التوصل إلى اتفاقية 
دفاع مشــترك: أكــد وزيــرا الدفاع 
ماني اتفاقهما على  البريطانــي والعُ
اتفاقية  بدء مباحثات مباشرة إلبرام 
وتهدف محادثات  املشــترك،  للدفاع 
اجلانبــني إلــى وضــع إطــار التزام 
مصاحلهما  يحقــق  وتدريبي  دفاعي 
املشتركة، كما اتفقا على البدء في 
إعداد صياغة لهذه االتفاقية. وأشار 

القادة  مع  اجتماعات  في  وليامسون 
العمانيــني إلى االتفــاق بني البلدين 
سيشــمل تعزيز العالقات الدفاعية 

والتعاون بني اجلانبني.
2 - إقامــة التدريبــات العســكرية 
ري القوات البريطانية،  املشــتركة: جتُ
عســكرية  تدريبــات  مانيــة  والعُ
مشــتركة مثــل تدريب «الســيف 
الســريع»، و»الشــموخ». وتهــدف 
تبادل  إلــى  املشــتركة  التدريبــات 
في  واللوجســتية  القتالية  اخلبرات 
مجال تنفيذ العمليات العســكرية 
اســتخدام  خــالل  من  املشــتركة 
األساليب واألسلحة احلديث وكذلك 
آليــات تنســيق متطورة تســاهم 
العســكرية  القــدرات  تعزيــز  في 
للقوات املســلحة للجانبني(6). وقد 
مانية  أنهت القــوات البريطانية العُ
النسخة الثانية من تدريب الشموخ. 
ووصلــت أعداد املشــاركني في هذا 
التمريــن إلــى أكثــر مــن 70 ألف 
مان من شتى اجلهات  مشــارك من عُ
العســكرية واألمنيــة واملدنية، إلى 
جانب القوات املســلحة البريطانية، 
التي شاركت بأكثر من 5500 جنديًا.

3 - التنســيق بــني القــوات البحرية 
للجانبني: وقعت بريطانيا مع سلطنة 
مان في أواخر أغسطس/آب عام 2017  عُ
اتفاقية مع ســلطنة عمان تســمح 
البحري  الدقــم  مينــاء  باســتعمال 
العربي للســفن البحرية البريطانية. 
ومبوجــب االتفاقيــة يتم اســتخدام 
االقتصادية  املنطقة  في  املرافق  بعض 
اخلاصــة بالدقــم في املينــاء البحري 
واحلوض اجلــاف، وذلك ألغراض املنفعة 
املتبادلة مثل التدريب وزيارات الســفن 
واإلســناد اللوجستي. وتعول مسقط 
على اســتعادة مكانة منطقة الدقم 
التي كانــت عليها، وحتويلها إلى مركز 
منتصف  بحلــول  عاملي  لوجيســتي 
القرن احلادي والعشرين. ومتثل منطقة 
الدقــم أهمية اســتراتيجية للملكة 
املتحدة؛ حيث تســعى لتحويلها إلى 
مدينة صغير تظهر على قدم املساواة 
مع األدوار التي تقوم بها ســنغافورة أو 
هوجن كوجن، وذلك باســتغالل موقعها 

اجلغرافي في منطقة اخلليج(7).
اجلغرافي  موقع عمان  ، سمح  إجماالً
في  املعتدلة  اخلارجية  وسياســتها 

بتوســيع  قابوس  الســلطان  عهد 
عالقاتها الدولية واإلقليمية، ما يتعزز 
مانية  العُ القيــادة  بتحركات  مؤخرًا 
ســواءً ناحية آســيا، حيــث تعزيز 
العالقات مع الهند ودول جنوب آسيا، 
أو اتفاقيــات التعاون مــع بريطانيا 
مانية في  التي ســتعزز القدرات العُ
مجــاالت التعاون الدفاعــي، وتبادل 
اخلبرات في مجال التدريب العسكري 
وتكنولوجيا املعلومات، واســتعمال 
العســكرية  والبرامــج  الــدورات 
من  املراقبني  وتبــادل  والتعليميــة، 
خالل تنظيم التدريبات العســكرية 

املشتركة.

 الهوامش
عبــد  آيــة  انظــر:  للمزيــد   -  1
ا.. كيف  العزيــز، املصالــح محــركً
 – مانيــة  العُ العالقــات  تتنامــى 
مركــز   ،(2018/1/15) اإليرانيــة؟ 
والدراســات  للتخطيــط  البديــل 
الرابــط:  علــى  االســتراتيجية، 

https://goo.gl/okVBtH
 Oman Will Bend, But Not Break, - 2
 ,(2018/8/From Gulf Pressure(31
Stratfor, available at:https://goo.

  gl/xy6xeZ
 Conversation: Oman›s  -  3
 Geopolitical Importance
 Stratfor, available  ,(2014/5/(6

at:https://goo.gl/LtZcNi
 Oman: U.K. Defense Secretary - 4
 Announces Military Base in
 Stratfor,  ,(2018/11/Oman (5
Available at: https://goo.gl/

  eFgbex
UK Announces Joint Omani- - 5

 British Military Training Base
 New York Times,  ,(2018/11/(5
Available at: https://goo.gl/

VVcuAz
مــان تختتــم أكبــر منــاورة  6 - عُ
عســكرية في تاريخها مبشــاركة 
اخلليــج   ،(2018/11/3) بريطانيــا 
https://goo.gl/:أونالين، على الرابط

GfNJkV
 Conversation: Oman›s  -  7

.Geopolitical Importance, Op.Cit
املركز العربي للبحوث والدراسات

مهند عبد الحميد
مضى على حرب اليمن ثالث ســنوات 
وثمانية أشــهر، وكانت قــد اندلعت 
العربي  التحالف  قــوات  بادرت  عندما 
بالهجوم  الســعودية  اململكة  بقيادة 
اليمــن حتت مســمى «عاصفة  على 
احلزم» تيمنــاً بالهجوم األميركي على 
اجليش العراقي عام 1991 حتت مسمى 

«عاصفة الصحراء». 
أرادت واعتقــدت قــوات التحالــف ان 
املعركة ســتكون خاطفة وســهلة، 
وسرعان ما أعلنت عن انتهاء العملية، 
لكن احلرب تواصلت فيما يشــبه حربا 
مفتوحــة ال يوجد فيهــا منتصر وال 
مهزوم. غيــر أن هذه احلــرب لم تكن 
وليدة حلظــة الهجوم الســعودي بل 
كانت امتــدادا للصراع داخــل اليمن 
فــي ســباق محموم  اإلقليم،  وفــي 
عنوانه من يســيطر علــى اليمن من 
بــني املركزين اإلقليميــني املتصارعني 
السعودية وايران. حرب اليمن لم تكن 
حربا أهلية، فقد توافق السواد األعظم 
من الشــعب اليمني فــي انتفاضته 
والطويلة  الكبرى  السلمية  الشعبية 
على تغيير نظام علي عبد اهللا صالح 

الدكتاتوري املستبد والعائلي. 
بأكثريته  اليمني  الشــعب  خرج  منذ 
حتت شــعار ارحــل، بــدأت التدخالت 
انتصار  على  الطريق  لقطع  االقليمية 
املســتبد  النظام  وانقاذ  الدميقراطية 
واحلفــاظ عليــه كحليــف تاريخــي 
للمملكة مــع ادخال بعض التعديالت 
الشــكلية على تركيبته بغية اخماد 
االنتفاضــة الشــعبية املنظمة. وفي 
االقليمي  املركــز  حرص  االخرى  اجلهة 
االيراني على تعزيز نفوذه عبر شــكل 
الذي  العسكري  املليشياوي  السيطرة 
ايــران كأداة لســيطرتها ومد  تتبعه 
نفوذهــا في املنطقــة، فكانت حركة 
احلوثيني هي العنوان. وقد رجحت كفة 
تدخل املركز االيراني من خالل حســم 
الســيطرة على السلطة عبر صفقة 
-غــادرة للثــورة-  مع الرئيــس اخمللوع 
النظام  جنــاح  مواجهة  فــي  صالح، 
األضعف ممثال بعبــد ربه منصور هادي 
الذي اتكأت عليه السعودية للسيطرة 
على اليمن. واحترب القطبان اليمنيان 
التابعــان للمركزين بغية الســيطرة 
علــى البلــد، بعــد ان تخلصــا من 
تغيير  بصفقة  الشــعبية  االنتفاضة 

ســعودية شــكلية، وكانــت الغلبة 
للقطــب املدعــوم من ايــران، ما دفع 
الســعودية لشــن احلرب في محاولة 

للحسم وفرض السيطرة بالقوة. 
وإذا كان الشــعب اليمنــي قد فرض 
عليه دفع انتفاضتــه ثمنا إلعادة بناء 
نظام تابع للمركز اإلقليمي السعودي، 
فقد جــاء احلســم من قبــل حتالف 
احلوثيني مع جيش على عبد اهللا صالح 
والقبائــل املوالية لــه ملصلحة املركز 
اليمنيني  إرادة  اإليراني ضــد  اإلقليمي 
وانتفاضتهــم، ليدخل الصراع مرحلة 
دموية جديدة فــي أعقاب إعالن احلرب 
ومحاولة احلسم العسكري السعودية 
املدعومــة أميركيا، وليدفع الشــعب 
اليمنــي الثمــن مضاعفا جــراء هذا 
النوع من الصــراع الذي ال ناقة له فيه 
وال جمــل، فأيا كان الطــرف املنتصر، 
ســيكون ذلك علــى حســاب حرية 
تقرير مصيرهم  اليمنيني وحقهم في 
وفي اختيار نظامهم السياســي بدون 
تدخل خارجي. خسارة الشعب اليمني 
كانت متوقعة، ألنه ســبقها خسارة 
انظمتها  انتفضــت علــى  شــعوب 
املســتبدة، وجاءت التدخالت اخلارجية 

من مراكــز اقليمية ودوليــة مدعمة 
مبليــارات الدوالرات بال حــدود لتنتصر 
لألنظمة املســتبدة وحتول دون انتصار 
الدميقراطية واالنتقال الى شكل جديد 
من نظام احلكــم الدميقراطي، بدال من 

النظام الوراثي العائلي املستبد.
 ومــن يدقق فــي الواقــع اليمني وما 
صنعتــه حــرب النفــوذ اإلقليمــي، 
سيكتشــف أهواالً وكوارث بال حدود. 
فبحســب تقارير املنظمــات الدولية، 
قتل وأصيــب اكثر مــن 60 الف ميني 
أكثريتهم من األبريــاء، بينهم 5 آالف 
او أصيبوا. يقــول تقرير  طفل قتلــوا 
لليونســيف ان 1.8 مليون طفل ميني 
يعانون من ســوء التغذية احلاد ويواجه 
400 الف طفل خطر املوت جوعا. و70% 
من أطفال اليمن يعيشون مع أسرهم 
الفقر، ويشــكل األطفال  حتت خــط 
نصــف عدد املشــردين عــن بيوتهم 
والبالغ 2.9 مليون مشرد ونازح، وحرمت 
احلــرب مليوني طفل من مدارســهم 
وقد دمرت 256 مدرســة وتوزعت مئات 
املــدارس بــني مراكز إليــواء الالجئني 
ومراكز للمليشــيات. وتقدر خســائر 
البنيــة التحتيــة بـ 230 مليــار دوالر 

التي تتضمن (مطارات وموانئ وجسور 
وطرق ومحطات كهرباء ومستشفيات 
واتصال  ميــاه  وشــبكات  ومــدارس، 
ومصانع ومنشآت حكومية). وفي ظل 
حرب التدمير انتشرت االمراض اخلطيرة 
كمرض الكوليرا ليهدد بالفتك نصف 
مليون ميني، ومــرض الدفتيريا (اخلناق) 
الذي يهدد بإصابــة مليون طفل ميني 
بحســب منظمة «أنقــذوا االطفال» 

البريطانية. 
ــفُ املوت واملعاناة والبؤس والدمار  شْ كَ
ويؤكــد على مأســاة ومحنة  يطول، 
الشعب اليمني الذي يقاتل به املركزان 
وكأن  الثمــن،  ويدفعانه  االقليميــان، 
لســان حالهما يقول ســنقاتل حتى 
آخر ميني.  لم تخســر قوات التحالف 
بقيادة الســعودية التي تدمر اليمن إال 
النزر القليل، وال تخســر ايران الداعمة 
شــيئاً.  الطائفية  احلوثيني  ملليشــيا 
ويشــردون  ميوتون  اليمنيون  وحدهــم 
ويجوعــون في ســبيل ســيطرة هذا 
الطــرف او ذاك، واملفارقــة ان أيــاً من 
السيطرتني لن يجلب السمن والعسل 
للشــعب اليمني. لن يتغير تقســيم 
األدوار املأخــوذ بــه منذ مــا يقرب من 

لليمنيني  «املــوت  وهو:  اربع ســنوات 
والسيطرة ألســياد احلرب» بعد احلرب 
وفي حالة حســم احد األطراف او في 

حالة تقاسم النفوذ بني األسياد.  
العربية  الال مبــاالة  أغرب شــيء هو 
الرســمية والشــعبية، والــال مباالة 
الدولية إزاء مأســاة بلد عريق وشعب 
واملــوت  للدمــار  يتعرضــان  عريــق 
واملــوت  اجلرائــم  كل  واالســتباحة. 
والكوليــرا واجملاعة وتوقــف التعليم، 
كل هذا لم يحرك ســاكنا في النظام 
الدولي، الذي تتســابق دوله على تزويد 
قوات التحالف باألســلحة والصواريخ 
ترامب صفقات  إدارة  وتبــرم  والقنابل، 
األســلحة املتطورة لقاء املليارات دون 
اكتراث بارتكاب جرائم حرب وباستمرار 
ما  احلــرب،  وباســتمرار  الــدم،  نزيف 
يجعلها وكل الشركاء في بيع السالح 
شــركاء في جرائم احلــرب. وفي هذه 
املرة يســقط النظام الدولي مبجلسه 
اخالقياً  سقوطاً  ومؤسساته  ورئيسه 
وسياســياً مدوياً، وهو يشكل الغطاء 
وتدمر  اليمنيني  تقتل  السياسي حلرب 
وطنهم، ويســكت على جرائم احلرب. 
وباملقارنــة فقد أحدثــت جرمية مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
ً وصل الى حد إعادة النظر  اهتماماً كبيرا
املبرمة  االميركية  الســالح  بصفقات 
مع السعودية، وهو ما لم يحدثه موت 
التي  االنسانية  اليمنيني ومأســاتهم 
تشــكل جرمية أكبر وأشــمل. مأساة 
اليمن واليمنيني اسقطت أيضا االعالم 
الثقافي  واملستوى  واالعالميني  العربي 
والقوى اليســارية وكل مــن لم يرفع 
الصوت عاليــاً وظل شــاهد زور على 

اجلرائم ولم ينتصر للشعب اليمني. 
ملــاذا ال يتحــول مطلــب وقــف هذه 
احلــرب البشــعة دون قيد او شــرط 
مطلباً مشــرعاً في اخلطاب اإلعالمي 
الصعيد  على  واجلماهيري  والسياسي 
العربي والعاملي، الى ان يتحول الى قوة 
ضغط  فاعلة لوقف احلرب وجرائمها، 
ولوقــف التدخل من جميــع األطراف، 
ومتكــني الشــعب اليمني مــن تقرير 
مصيــره دون وصايــة. دعوا الشــعب 

اليمني يعيش ويقرر. 

ينشــر باالتفــاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

سيث بيركلي وجيريمي فارار
جنيف

ســواء كنت تعيش حتت عتبة الفقر 
في أحياء مدينة كراتشي (باكستان) 
الفقيرة أو تعمل كمصرفي في «وول 
ســتريت»، فإن «البكتيريا» املقاومة 
للعقاقير تُشــكل خطرا كبيرا على 
صحتك. وبرغم تفشــي املشــكل، 
فهذا ال يعني أننا ال نتوفر على وسائل 
املقاومــة. على العكس من ذلك، في 
مضادات  مقاومة  مكافحة  ســباق 
العالــم  فــإن   ،(AMR) امليكروبــات 
لديه أداة قوية ينبغي اســتخدامها: 

اللقاحات.
يُظهر الوباء الذي يجتاح باكســتان 
حاليــاً إمكانية اللقاحات. على مدى 
عامــني، كان املهنيــون الصحيــون 
يحاولون احتواء تفشي حمى التيفود 
املقاومة للعقاقير على نطاق واسع. 
وقد مت اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بهذا 
املسافرين  بني  باكســتان  املرض في 
املتحدة  الواليــات  إلــى  العائديــن 
واململكــة املتحــدة. لســوء احلظ، 
التيفود  يصعب تشــخيص حمــى 
يصف  ما   ً وكثيرا للعقاقير،  املقاومة 
األطباء املضادات احليوية غير الفعالة 

كعالج. هــذا، بدوره، يزيــد من حدة 
املرض، وميكن أن يؤدي إلى املوت.

ولكن مــاذا لــو متكن األطبــاء في 
باكســتان من الوقاية مــن التيفود 
في املقام األول؟ نحــن نعتقد أنهم 
يســتطيعون ذلك. يساعد التحالف 
(جافي)  والتحصني  للقاحات  العاملي 
على توزيــع لقاح جديــد، وقد يؤدي 
جناح حملة التحصني في النهاية إلى 
احليوية  املضادات  اســتعمال  تقليل 
غير الضرورية، وهــو العامل الرئيس 
الذي يؤجج ارتفاع وانتشار البكتيريا 

القاتلة في جميع أنحاء العالم.
تؤدي  لألدوية  املقاومــة  العــدوى  إن 
إلــى حوالــي 700.000 حالــة وفاة 
ســنويا في جميــع أنحــاء العالم. 
لكــن اجلراثيم أيضا تشــكل خطرا 
إذا لم  على فعالية الطــب احلديث. 
يتم عالجهــا، ميكن أن جتعل مقاومة 
املزيد من حاالت  امليكروبات  مضادات 
اإلصابة غير قابلة للعالج، والعالجات 
الســرطانية غير فعالة، والعمليات 
الروتينيــة مســتحيلة،  اجلراحيــة 

والوالدة غير آمنة.
اللقاحات  أن  بالفعــل  نعلــم  نحن 
تســاعد في احلد من خطر مقاومة 

مضــادات امليكروبات. على ســبيل 
التحصني ضد  عمليــات  أدت  املثال، 
عدوى بكتيرية في املخ والرئة - مثل 
أمراض املكورات الرئوية عند األطفال 
والنزلة أو اإلنفلوانزا املســتدمية من 
نوع «باء» واملعروفــة عامة باختصار  
(Hib)- إلى تخفيف حدة املرض بنحو 
وحول  املتحــدة  الواليات  فــي  كبير 
العالم، مما قلل احلاجة إلى استخدام 
املضادات احليوية. واألهم من ذلك، مع 
تطور البكتيريــا املقاومة للعقاقير، 

فإنها ال تصبح مقاومة للقاحات.
ومع ذلك، وعلى الرغــم من فعالية 
مقاومة  مكافحــة  فــي  اللقاحات 
مضادات امليكروبات، فإننا ال نستفيد 
منهــا بالكامل. على ســبيل املثال، 
النزلة  العاملية للقاح  التغطية  تبلغ 
املســتدمية من نوع «باء» ٪72، لكن 
العالم  نحو ٪44 فقط من أطفــال 
يتلقــون الــدورة الكاملــة للقــاح 
املكــورات الرئويــة. ميكــن أن يؤدي 
املكورات  للقــاح  العاملي  التلقيــح 
تخفيض ســنوي  إلى  وحده  الرئوية 
مقداره 11.4 مليون يوم من استخدام 
املضادات احليوية لألطفال دون ســن 

اخلامسة.

بعبارة أخــرى، هناك حاجة ماســة 
لزيادة اســتعمال اللقاحات املتوفرة 
بالفعل - مبا في ذلك حمى التيفوئيد 
- وتطوير لقاحات جديدة. بالنســبة 
ضمان  يجــب  احلاليــة،  للقاحــات 
الذي  األمر  إليها،  الشــامل  الوصول 
يتطلب املزيد من التنســيق الدولي. 
تقريــر جديد عن مؤسســة  يبــرز 
«ويلكــوم ترســت» العديــد مــن 
الفرص اإلضافيــة للقاحات إلحداث 
تأثير إيجابي علــى الصحة العاملية 

ومقاومة مضادات امليكروبات.
وقد وضعت منظمة الصحة العاملية 
قائمة من مسببات األمراض القاتلة 
التي تتطلب مضادات حيوية جديدة، 
وخاصة مســببات عدوى الساملونيال 
هناك  ولكن  والشــيغيال.  والسيالن 
حاجة أيضــا إلى لقاحــات للوقاية 
من هــذه األمراض في املقــام األول. 
لتحقيق هــذه الغاية - وجتنب خطر 
مقاومة مضادات امليكروبات في هذه 
العمليــة - هناك حاجــة إلى املزيد 
من االســتثمار في البحث والتطوير 
في مجــال اللقاحات. من خالل زيادة 
اللقاحات  ســتكون  االســتثمارات، 
اجلديــدة متاحة ملســاعدة مقدمي 

البكتيريا  علــى مكافحــة  الرعاية 
املقاومة للعقاقير.

على مــدى العقود القادمة، ســوف 
تؤدي التحــوالت الدميوغرافية، وتغير 
إلــى مضاعفة  والهجــرة،  املنــاخ، 
مقاومة مضادات امليكروبات من خالل 
تسهيل انتشــار مسببات األمراض. 
في الواقع، إذا لم يتم عكس املســار 
2050، ســيعاني  عام  بحلول  احلالي 
عشــرة ماليني شــخص من أمراض 
مقاومة للعقاقير كل عام، مما يكلف 
االقتصاد العاملــي 100 تريليون دوالر. 
لقد حان الوقت جللب لقاحات جديدة 

إلى السوق.
يجــب بذل املزيد من اجلهــود لتعزيز 
أســاليب البحث والتطويــر إليجاد 
واملضادات  التشخيص اجلديدة  أدوات 
احليويــة لعــالج العــدوى املقاومة 
للعقاقيــر، وإبــداء اهتمــام مماثــل 

الكتشاف وتطوير اللقاحات.
تشارك مؤسســة «ويلكوم ترست» 
في املؤمتــر املُنعقد في أكــرا يومي 
19 و20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 
العاملي ملكافحة  بشأن تعزيز العمل 
مقاومة مضادات امليكروبات. وسوف 
يســعى هذا احلدث - الذي ســيتم 

غانا  بشراكة مع حكومات  تنظيمه 
وكذلك  املتحدة،  واململكــة  وتايالند 
مؤسسة األمم املتحدة والبنك الدولي 
- إلى ترجمة التزامات معاجلة املرض 
إلى حلول فعالة مــن أجل مقاومة 

مضادات امليكروبات.
األدوات  الصحيون  املهنيون  ميتلك  ملا 
الالزمة للتعامل مع مقاومة مضادات 
امليكروبات، سيتم إنقاذ ماليني األرواح 
في جميع أنحاء العالم. وعندما يتم 
نشــر اللقاحات الفعالة على نطاق 

واسع، لن تشكل اجلراثيم أي تهديد 
على صحة اإلنسان.      

التنفيذي  الرئيس  ســيث بيركلي: 
ملنظمة التحالف العاملي للقاحات 

والتحصني (جافي).

 جيرميــي فــارار: مديــر مؤسســة 
«ويلكوم تراســت»، وهي مؤسسة 
لتحسني  مخصصة  عاملية  خيرية 

الصحة.
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دوافع استراتيجية .. سلطنة ُعمان ودالالت 
تنامي العالقات العسكرية مع بريطانيا

دعوا الشعب اليمني يعيش ويقرر!

التلقيح ضد الجراثيم
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حسين الصدر

فهد الصكر
 

أنطلقــت في بغــداد وعلى قاعــة » زها 
حديد » في األحتــاد العام لألدباء والكتاب 
في العــراق يــوم 22 ت2 2018 فعاليات 
مؤمتــر الســرد – الــدورة الثالثــة – دورة 
الســارد اخلالد ) ســعد محمــد رحيم ( 
بعنوانه املوسوم » احلياة بوصفها سردا ، 
مبشاركة طيف كبير من األدباء واملثقفني 
واألكادميني ، وهم ميثلون غالبية جغرافية 
العراق ، واملؤمتر ميثل املســؤولية الثقافية 
التي يشتغل عليها املركز العام من أجل 
 ، التالقح املعرفــي والفكري بــني األدباء 
وفتح قنــوات ومفاهيم جديدة ملوضوعة 

السرد بوصفها حياة .
ويشــمل املؤمتر عدة محاور في الســرد » 
احلكاية الشــعبية ، بغداد قدميا ، شعرية 
الذاكرة ، وجماليــات املوروث الثقافي في 
املســرح العراقي » وأشــكاليات سردية 

تبحث عن أجوبة سيجيب عنها املؤمتر .
قدم جلســة األفتتاح الناقد علي حسن 
الفواز بقوله  : يواصل األحتاد العام لألدباء 
والكتاب فــي العراق برنامجــه الثقافي 
، عبــر جلســات وملتقيــات ومؤمتــرات 
تؤكــد التوجه العلمــي واملعرفي لألحتاد 
، وما مؤمتر الســرد الذي يعقد اليوم حتت 
عنوان ) احلياة بوصفها ســردا ( أال تأكيدا 
الثقافية  املســؤوليات  هذه  تواصل  على 
ومشــاركة الطيــف الثقافــي العراقي 
من مختلف احملافظات في رفد جلســاته 
واغنــاء محاوره ، كما ان أختيار هذا املؤمتر 
للســارد اخلالد سعد محمد رحيم عنوانا 
له ما هو اال وفاء والتزام بضرورة االحتفاء 
بالرمــوز الثقافية التي شــكل منجزها 
حضورا المعا بالتاريخ ، وفي املشهد وفي 
السيرة ، كما ان محاور هذا املؤمتر تنطوي 
على جدة وتوســع ومشاركة واسعة من 
، هــي صورة زاهية  املثقفني واألكادميني 
والبحثي الغناء  املعرفي  التالقح  جتســد 
ثقافتنــا الســردية ، وهي اضــاءة كثيرة 
والتاريخ  والسيرة  باحلكاية  تتعلق  مللفات 
والذاكرة ، فضال عن االحتفاء بشــهادات 
لروائيــني مــن اجيال مختلفة شــكلت 
جتاربهم عالمات مضيئة في تاريخ منجزنا 

الروائي .

كلمة باسم عائلة السارد سعد 
محمد رحيم

كلمة عائلة الســارد سعد محمد رحيم 
، القاها أبنه البكر ســرمد : نشكر األحتاد 
العام لألدبــاء والكتاب فــي العراق على 
الثالثة ملؤمتر  الــدورة  مبادرته بتســمية 
السرد بأسم والدي الراحل » سعد محمد 
رحيم » ، ونبارك لهم اقامة املؤمتر ، كذلك 
رعايتهــم بطباعة اخر أعمالــه الروائية 
التــي تركهــا مخطوطة بعــد رحيله » 
القطار الــى منزل هانا » رغم أنها تفتقد 
الى احللقة األخيــرة منها ، أي إن نهايتها 
أصبحت مفتوحة للمتلقي بسبب رحيله 
،نحن كعائلة نشــعر بان هــذا االحتفاء 
يشكل واحدة من أجمل محطات وسيرة 

والدي بصدق محبة األدباء واملثقفني له .

كلمة الروائي حسن البحار
رئيس نادي السرد

احلضورُ الكــرميُ حتياتي لكم جميًعا وأكثُر 
احترامي..

في وقــٍت تكاثرت فيه زوابــُع األياِم وباَت 
العالــُم يعبُر بعُضُه على أشــالِء بعٍض، 
ينتصــُر العــراُق ويُعلم العالــم معنى 

االنتصــارِ، يأتي احتادنُا الكبيــُر )احتادُ أدباِء 
وكّتاِب العراق( ليؤكَد في هذا املؤمترِ -مؤمترِ 
الســردِ الثالث دورة خالــِد الذكرِ الروائي 
ســعد محمد رحيم -أنَّ لــألدِب واألدباِء 
طاقُة جتددٍ تساعد األرواح على االستمرار، 
وتضيُء ما ميكن له أن يُعيد للحياِة ألَقَها 

قبَل تسّيِد الظالم.
أيها احلضــور الكرمي/ لقد تطورت الكتابُة 
الســرديُة خالَل القرِن املاضــي مع تطورِ 
احلياِة تطورًا ملحوًظا واستقطبت اهتماَم 
القراِء والنقادِ على مســتوى املوضوعاِت 
التي عاجلَتها والتقنياِت واألســاليِب التي 
وظَفْتها في التعبيرِ عن اإلبداِع واختالفاِت 
بنبِض  الوثيِق  الرتباِطهــا  ونظرًا  التلقي. 
أبســِط  للحياِة في  الداخلــّي  اإليقــاِع 
صَورِها وأعقِد جتلياتِهــا، حققت أجناُس 
الســردِ بأنواِعهــا انفتاًحــا عميًقا على 
معاناِة اإلنساِن ومكابداتِِه وتطلعاتِِه. كذا 
مالحقِة حتــوالِت اجملتمِع احلديِث ومواكبِة 
صيرورتِه وهمِس الشــارِع وفوضاه وقلِقِه 
العارِم ومختلِف أحاسيِســِه وطموحاتِِه. 
لــم يكن مــن املمكــِن للســردِ التفردُ  
التعبيريُة  بهذِه الســماِت لوال جماليُته 
وأســاليبُه الفنيُة التي ظلت تتطورُ مع 
االنفتــاِح علــى التقنيــاِت احلديثِة التي 
يســتخدُمها املبدُع، لهذا جنــُد الكتابَة 
املعــادَل الفنــيَّ الذي يواكــُب متغيراِت 
الواقِع احلياتيِّ وتناقضاتِها وما ينورُ عامَلَنا 
من حتوالٍت في مختلِف املياديِن، السردياُت 
)الروايِة  بأنواِعها املســتقلِة واملتجــاورِة 
والســيرِة والقصِة والرحلِة...( تعمُل على 
رصِد اوجــٍه مضيئٍة وأخــرى معتمٍة في 
الضوَء  تُســلُط  وكذا  االجتماعيِّ  الواقِع 
على نبوءاِت املســتقبِل من منطلِق أفاِق 
الفِن الواســعِة وتُعري التناقضات وحتذرُ 
من مخاوٍف يصدرُ عنها املثقفون بواسطِة 
السردِ من خالِل رموزِِه. السردُ قلٌق يتطلُع 
إلــى التغير، احليــاُة متغيــراٌت والكتابٌة 
كائٌن داخُل العالِم، املرُء املنشغُل املتبّصُر 
يُؤخــذ على أّنــُه متصّور، واملــرُء املنغلُق 
ليس ســوى حرَماٌن، نوٌع مــن البحِث عن 
العلِل واألسباِب داخَل االحداِث النفسيِة 
واألهواِء اإلنســانيِة، الفكــُر في البحِث 

وضاديِة االحداِث واألهواِء االجتماعيِة يوفر 
لنا رسًما واضًحا يدفُع التعايَش السلميَّ 
إلى األماِم في األساليِب والوظائِف والرؤى 
التي شاعت بها الكتاباُت االدبّيُة احلديثُة 
الطامحُة إلى حركِة التحّوِل نحو األفضل 
ونحو التجددِ واالبتكارِ. علينا غرُس األمَل 
في روِح اجملتمِع واعادُة االحساِس باالنتماِء 
فــي قضيِة البحِث واالستكشــاِف التي 
برهنْت على أن التواصَل اإلنســانيَّ ميكُن 
منُه العثور على االنســجام السلمي بني 
اجملتمعــات داخَل العالــِم ليكوَن العيُش 
أفضَل في هذه احلياة. ومن هذه املنطلقاِت 
وحتت شــعار احلياة بوصفِها ســردًا عقَد 
احتادنُــا الكبيــر -االحتــاد العــام لألدباء 
والكّتاب في العراق – مؤمتر السرد بدورته 
الثالثــة دورة خالد الذكر الروائي ســعد 
محمد رحيم، ولم يكن هذا املؤمتر الثالث 
وليَد صدفة أو فكرة مرجتلة هو مجموعُة  
ومناقشــاٍت  وحتضيــراٍت  ورؤى  أفــكارٍ 
وتداوالٍت كثيرٍة، وال ميكن لي بهذا املوقف 
إاّل أن اقوَل شكراً  احتادنُا الكبير احتادُ ادباء 
وكّتاب العراق، شكرًا لكل من ساهم ومن 
يســاهم من بعيٍد أو قريب، شكرًا ألدباء 
وأديبات العراق. أيها احلضور الكرمي شكرًا 

لكم جميًعا والسالم.. 

علي حسن الفواز: املؤمتر مسؤولية 
ثقافية تؤكد التوجه العلمي واملعرفي 

لألحتاد
وأشــار الناقد علي الفواز الــى ان هناك 
ورقتان نقديتان عن الســارد سعد محمد 
رحيم ، ســيقدمهما الناقد » د . سامان 

جليل إبراهيم والناقد محمد جبير » 
الناقد د . سامان جليل إبراهيم : ) متوهات 
الصوت األنثوي وبنية اخلطاب الذكوري ( : 
تسعى هذه الورقة النقدية الى قراءة رواية 
» ظالل جســد .. ضفاف الرغبة » لسعد 
محمد رحيم بطبعتها احلائزة على جائزة 
كتارا للرواية العربية  2016 فئة الروايات 
غير املنشــورة ، من منظور جتليات النقد 
الثقافي في النص الســردي وما يختزله 
النص من أنســاق ثقافية مضمرة خلف 
معطف البالغة ومظاهر القيم اجلمالية 

من أنساق تقع حتت قشرة النص نفسه .
وما ســنحاول دراســته هنا هــو األنثى 
وكيفيــة حضــور صوتهــا بــني التموه 
واالظهــار في النص ال ســيما ان الرواية 
متخــذة مــن موضوعــة األنثــى – رواء 
العطــار – اللعوب مركــزا بنائيا تتمحور 
التجربة الســردية كلها لتنضوي  حوله 
حتت الئحة الروايــة ، معتمدا اياها صورة 
مركزيــة في هــدم املرتكــزات الذكورية 
الثقافية  البــؤرة  وتشــتيت  وضعفهــا 
املتمثلة بالعــادات والتقاليد ، هذا فضال 
عن الشــخصيات الذكورية التي تؤسس 
معها قدرا من اجلدل في البنية الســردية 

ضمن الفضاء الروائي للرواية .
الناقد محمد جبيــر قرأ ورقته النقدية » 
املصطلع  تأصيل   .. االستقصائية  الرواية 
وتطبيقاته ..سعد محمد رحيم » : تنطلق 
هذه الدراســة مــن النص والــى  النص 
بوصفه مركز إشــعاع إبداعي وباثا لكل 
واالتصالية  السردية  والنظريات  املفاهيم 
واجلماليــة ، وكانــت جتربة القــراءة مع 
سرديات سعد محمد رحيم ال سيما في 
أعماله الروائية » غسق الكراكي  ، ترنيمة 
امرأة ، شــفق البحر ، مقتل  بائع الكتب 
» جتربــة ممتعة ال تضاهيها متعة ســوى 
الكتابة عن جتربــة القراءة واالنهماك في 
أكتشاف سر الصنعة االبداعية في خلق 
وتكوين تلــك النصوص لتكون موجودات 
مادية قابلــة لالقتناء بعد ان كانت مجرد 
خياالت في فضاء ذاكرة انســان ، وأضاف 
تلقي تلك النصوص طاقة روحية إيجابية 
تواصلت وتفاعلت مع التجارب االنسانية 
التي حفلــت بها تلك النصــوص ، فقد 
كانت عاملا متكامال قفز من التخيلي الى 
الواقعي ، وكان النص أشــبه بكائن حي 
، يولد وينمو ويكبر مــع القراء ة الفاعلة 

املتجددة .

القطار الى منزل هانا بأيدي احلضور
وعقب تقدمي األوراق النقدية مت توزيع رواية 

احملتفى به » القطار الى منزل هانا » .
لتبدأ بعد ذلك اجللســة البحثية األولى » 
السرد العراقي ومتثالت الذاكرة الشعبية 

» ، بأدارة د . جاسم اخلالدي رئيسا ، والناقد 
علي شبيب ورد مقررا .

وشــارك فيها الناقد د . علي حداد ببحثه 
» الســرد العراقــي واحلكاية الشــعبية 
» : ما أقدمــه ليس بحثا عــن موتيفات 
الرواية  الشــعبي في  األشتغال احلكائي 
، والروايــة العراقيــة ، ولكنها مســعى 
لألجابة عن ســؤال أجترحناه – هل ميكن 
للرواية املكتوبة من قبل » مؤلف » بعينه 
ان تستحيل فاعلية متثل شعبي  ، يخرج 
بها من حد معانيتها الشــاخص فيها ، 
يســتجيب الشترطات  تلقيا  لتستحيل 

الذات اجلمعية الشعبية .
ان تســتحيل ) الرواية ( املكتوبة متلقى 

شعبيا ال يعني :
- طبعها طبعات شعبية .

- وال اتساع مساحة قراءتها وقرائها .
- وال يعنــي اعادة انتاجهــا في عمل من 

أعمال سينمائية أو تلفزيونية .
- وال يعنــي الكتابة النقدية املتســعة 
عنها واســتعادة ذكرها ومضامينها عند 

الدارسني والقراء .
أنــه يعني ذلــك كلــه ، وقبلــه ومعه 
اشتغالها على مساحة متثيل دالة لبيئة 
شعبية ، ســواء كانت » مدينية او ريفية 
او صحراوية وتكريس ســياق التشــكيل 

الفني لها الذي ستخرج بعده .
كذلك شــارك الناقد علوان السلمان في 
بحث له عن رواية الصليب : تكتنز رواية » 
الصليب » مبغريات حداثة مفاهيم نقدية 
كثيــرة ، لكن قراءتي املنتجة ســتتوقف 
عند وحدات اللــون ومالحقته في حياتنا 
اليوميــة ، تتوقف لتتجــاوزه وصوال الى 
ما يفــرزه اللون من مؤثريــة فلكولورية ، 
فســواد البشــرة ال يكتفي بالبشرة ، بل 
يخترقــه نحو املؤثر الغيبي ، اذ تشــتغل 

اخمليلة اجلمعية في تسريب جهويته .
وقــرأ الناقد د . محمد أبــو خضير بحثه 
.. تكرير  املوســوم » ســرديات الوشــم 
األنســقة .. زوال متجدد : يعد الوشــم 
واحدا من النصوص الشعبية التي حتضر 
في منت ثقافتنا األنسانية ، وبفعلية وأداء 
واضحني ، أذ خضع الوشــم الى مســار 
تاريخي وجدل ذاتي ، وأستجاب من حلظاته 
الثقافية والتقنوية واالنثرولوجيا ، وميكن 
ان يحمل الوشم بعدا سرديا في منسوب 

ما .
اال انــه لم يقــرأ اال كونه نصــا أصوليا 
ومقرورا ليكــون او ينتهي الى هجنة من 
بذاتها  مركزية  دون  والثقافــات  العناصر 
، وميكن ان يخضع الوشــم الــى تأجيل 
وحســب املعطــى اليومــي والنواميس 

القيمية .
وقد خضع الوشــم الى أمتصاص جململ 
االجتاهــات الثقافية ، مثــل » العجائبية 
، الفنطازية ، الغروتســك ، املســتقبلية 
، الســريالية ، الكوليرياليــة » ، ويحمل 
منت النص بعدا تعبيريا أســميناه » سرد 
الالفتة » ، وهو نسق بصري يخص معناها 
الوشــم مــع » الالفتة » في تشــكلها 

الطغرائي .

بحوث ضمها مؤمتر السرد الثالث
وقرأت الناقــد د . منتهى طــارق بحثها 
املوســوم » جماليات املوروث الثقافي في 

املسرح العراقي .
والباحــث والقاص باســم عبــد احلميد 
حمودي أفاض في بحثه املوسوم » السرد 

عن بغداد قدميا .
في حني قرأ د . قيس كاظم اجلنابي بحئه 

املوسوم » جماليات املثل الشعبي » .
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في التاريخ أخبار كثيرة عمن كان ال يشبُع من الطعام 

!!..
يأكل ويأكل حتى يتعب ولكنه ال يشبع ..!!

منهــم )ابن هنٍد( الــذي دعاه الرســول )ص( ليكتب 
رسالًة معّينة فاعتذر باالكل، وتكرر االعتذار أكثر من 

مّرة، فشملته دعوة الرسول )ص( :
» ال أشَبَع اهلل له بطنا »

وبقي ال يعرف الشبع حتى املوت ..!!
كانــوا يضعون له ألوان الطعام وكان يأكل حتى يتأوه 

ويقول :
لقد تعبُت ولكن لم أشبع ..!!

وممن عرفوا بشدة النهم في الطعام )سليمان بن عبد 
امللك( 

وجاء في أخباره :
اّن الطّبــاخ جهز ثمانني دجاجًة مشــوية لغدائِِه وقد 

أكلها وتأوه كثيرا وتعب وكان يقول :
آه لم أشبع ..!!

وجاء في أخباره أيضا :
انه سأل يوماً » طّباخه » اخلاص قائالً :

ماذا لديك من الطعام ؟
فقال :

لقد جهزُت لك ثالثة ِخراف للغداء 
قال :

أريد شيئاً اآلن ..!!
فوضع الطبَّاخ على النار ما تّيســر من اللحوم، وقبل 
أنْتشــوى بشــكل كامل، ُحملت اليــه الصراره على 

إحضارها ..!!
وعندما كان يضع يده عليها كانت يده حتترق من شدة 
حرارتها، فاضطر الى حمل اللحم بأطراف ثوبه )بُِكّم 

اجلُّبة التي كان يرتديها( 
حتى ال حتترق يده ..!!

وبعد انقراض احلكم االموي ، وََجَد )هارون( العباســي 
في خزائن االمويني عدة ُجبب عليها بقايا من الدهون ، 

وقيل له :
انها كانت لسليمان بن عبد امللك .
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وأخبار أصحاب النهم في األكل شائعة على األلسن 
في كل مكان وزمان، ولســنا بصدد االســتقصاء أو 

التفصيل اآلن ..
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اننا نريــد املقارنة بــني أصحاب النهم فــي الطعام 
وأصحاب النهم في االستحواذ على املال العام .

ومن املعلوم :
ان النهــم في اقتنــاص املال العام أخطــر بكثير من 
النهم في أكل الطعام، ذلك أنَّ املليارات من الدوالرات 
ال تُشبع الفريق األول ، في حني اّن إعداد الطعام الكثير 
ال يقاس ثمنه بتلك األرقام الفلكية املنهوبة من املال 

العام .
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وتشــير االحصــاءات الدقيقة ان مئــات املليارات من 
الدوالرات قد ُهّربت الى خارج الوطن ..

واّن هناك فواتير ضخمة قّدمت على أنها فواتير مواد 
مستوردة الى العراق في حني انها لم تصل اليه يقينا 

...
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واألغرب من كل ذلك اّن التقارير الدقيقة عن عمليات 
القرصنــة تُركن علــى الرفوف، وال تتخــذ االجراءات 

القانونية الالزمة بشأنها على االطالق ..!!
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وحيتان الفســاد لم متتد لهم يد املساءلة واحملاسبة 
حتى اآلن وال ندري الى متى سيمتد االنتظار ؟!
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ان الذي اّضر باقتصاد البالد وأوصلها الى حافة الهاوية 
هو استمرار الفساد املالي واالداري الى احلّد الذي تصّدر 
فيه العراق قوائم الدول التي ابُتلَيت بالفســاد املالي 
واالداري،وبقاء احلال على هذا املنوال يعتبر كارثة بحق 
املواطنني العراقيني كلهم ، البل بحق األجيال القادمة 

أيضا .
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واذا كان استرجاع املنهوبات من الثروة الوطنية – ُجالَّ 
أو كالَّ عملية معقدة صعبة .

فاّن االصرار على وجوب احملاســبة والتدقيــق البُدَّ ان 
يخرجنا في النهاية من النفق املظلم .

 شتان بين الَنَهمْين 

حسن البحار: المؤتمر يضيُء ما يمكن له
أن ُيعيد للحياِة ألَقَها قبَل تسّيِد الظالم

مؤتمر السرد بدورته الثالثة ) الحياة بوصفها سردا (

متابعة

جانب من املؤمتر

حسين نهابة 

ُمذ حدثتني جنية مارقة 
في درب عودتي من املدرسة،

عن حورية في قاع النهر تقيم، 
وأنا أقاتل اجنذابي الى كل زنبقة، 

وأنازع رغبتي في الغرق.
مذ قالت لي تلك املشعوذة 

أنِك حتت جلدي تعيشني
وأنا أالحق نفسي الهاربة إليِك، 

وأقاتل عصافير الغواية 
كي أستعيدني منِك

وحني قالت إنِك جتيدين القراءة،
صرُت اكتب إليِك كل يوم

وألقي من فوق احلائط املشترك بيننا 
كتبي ورُسلي وأنبياء الوردة، 

وُمذ جرحت يدي 
املتطفلة على ســياج يفصل  اجلورية 

بيتينا،
وأنا اقود حملة ضد كل اجلدران العازلة،

ُمذ استنشقْت فحولتي البكر 
أسرار الليل في َشْعرِك، 

وأنا ادعو الرب 
ان تغط كل شموس الكون 

في كسف ابدي ال يزول
منُذ أربعنَي َحْول، يا سيدتي املُتخفية 

بهيآٍت ُمختلفة، 
وأنا أكتُب لِك، ُكتَب الَتسليم والَوالء،

وأغرُق نفسي بعطورِ األنبياء، 

عّلِك تتقبلينني ُقرباناً أخيرا.
ومنُذ أربعني ايضاً،

وأنا أرْشــو الَنهرَ بالُشــموِع، والَبخورِ 
والُنذور

وأعلُن َجسدي ُمتكأ للنوارس 
التي ال تُقيُم َطويالً,

وللُغرباء الكاسريَن بالَدمِع، 

َطقَس ُسكونه،
ولألْقمارِ الغارقِة في َقلِب املَساء
عّلِك تتنبهنَي للعاشِق املُنشتِل 

على ُجرفه،
وتتشكلنَي له بأيِة صورٍة 

فتملئي إناَء َشعبه، 
وتُطفئي هذا الرجاء.

بأيِة صورٍة، إظهري لي 
سأعرفِك، 

من ِعطرِك على ياقِة َقميصي،
من بقايا الُكحِل الذي َعلَق في يدي، 

سأعرفِك من صوتِك الطفل العالق في 
أذني

من َمكتوبِك اخلَجول، 
واملُوقع بقبلٍة لها لوُن دمي. 

دعي كل سبل املعرفة لي 
فقط تشكلي 

كل ما عليِك هو أن تظهري، 
وتقطعي شك القلب وتتصوري

فلكم قتلتني ظنوني، 
وأخاف أن ال تكوني غير وحي 

من شياطني العدم
ولكم أخشــى أن تكونــي هذيان قلب 

منهزم

عصاي يا امرأة املوج 
ال تشق لي طريق في هذا الليل

وال تقودني إالّ لبوح أبكم
وعطر النهر يحاصرني، 

وانا أعزل، 
فهبيني كرامة الغرق فيِك، 

وأأذني لقلبي أن يدخل
وأأذني جلسدي أن يدخل
وأأذني لروحي أن تدخل

خذي كل قرابيني، 
أرشفي احلبر من مكاتيبي، 

والدمع من عيوني، 
أطفئي شمع نذوري، 
وتنفسي كل بخوري، 

إقطعي البوح من على لساني، 
بل إقطعي كل شراييني 

وألقي بي إليِك، 
في محرقة قلبِك، ألقيني 

دعيني أْخُتُمني بهذا املشهد
وسيكون العنوان جميالً بال شك

سيقول الناس إن صبياً مر من هنا 
ترك كراسة درسه، 

وألقى بنفسه في قلب النهر
ليكمل كتابة قصيدته.

اصدارشعر
)غرقى.. ويقتلنا الظمأ( طقوس ما بعد األربعين

ضمــن منشــورات االحتاد العــام لألدباء 
والكّتاب فــي العراق ، صــدرت اجملموعة 
الشــعرية اجلديدة للشــاعر واإلعالمي ) 
عبد الســادة البصري ( يوم األحد املوافق 
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 اشــتملت اجملموعة التي جــاءت ب ) 90 
صفحة ( من القطع املتوســط ، وبغالف 
من تصميــم ) فرات جمال العّتابي ( على 
قسمني :ــ جاء القسم األول حتت عنوان 
) إرتعاشات ( ليضم ) 27 قصيدة قصيرة 
( هــي ) هاجس ، رعشــة ، رقصة ، ألألة ، 
ترحال ، حب ، تواصل ، حصار ، جوع ، أمي ، 
زنازين ، أبي ، ترّقب ، ملح ، حقيقة ، طفل 
، شــهداء ، فراغ ، ذبيحة ، مدينة ، وضوء 
، لعبــة ، مواطــن ، اســتذكار ، نصيحة 
، مســاء ، ضحك (،، أما القســم الثاني 
فجــاء حتت عنوان ) إرحتــاالت ( وضم ) 11 
قصيــدة طويلة ( هي ) طــواف املريد ، ملّا 
تزل تسكنك األحالم ، سيناريو لم يكتمل 
بعــد ، ســرقوا الغيم ليصنعــوا لغما ، 
وحدك والربا امتألت رؤوســا ، عند مهبط 
املالئكة ، في محرابــك وطني ، لرحيلك 
طعم احلنظل ، على خدها وشم محبة ، 
لم يكن فارغا كرسيك ، عندما اكتحلت 

عيناي بالضوء ( ،، 
ومن اجلدير بالذكــر أن هذه اجملموعة هي 
البصري حيث  الســابعة في إصــدارات 
صدرت له )) ال شيء لنا ، تضاريس ، أصفى 
من البيــاض ، هكذا دائما ، لم أســتعر 
وجهــا ، املعنــّي أكثر منــي ( ،، وله حتت 
الطبع كتابان نقديان في الرواية والشعر .
إضافة إلى كتابة الشعر ،، البصري يكتب 
في الصحافة واإلعالم والنقد واملســرح ،، 
ولديه رواية مخطوطــة ،، إضافة إلى انه 
يكتــب عمودين أســبوعيني في جريدتي 
) طريق الشــعب ،، الدستور ( وعمود في 

مجلة ) الشرارة (.

من أعمال الفنان هادي ماهود
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أول نشاط عسكري في منطقة 
السليمانية

*كيف بــدأت معارك البيشــمركة في 
تلك املنطقة؟

- كان حمــة احلاج طاهــر ومعه بحدود 
15-20 فــردا مســتقرا فــي منطقــة 
دولبيشك، وأنا كان مبعيتي 120-130 من 
البيشــمركة، واألهم من ذلــك أنه كان 
هناك شخص يدعى عريف مجيد شواني 
الذي إغتاله البارزاني فيما بعد، وكان هو 
آمر مخفــر  كابيلون ومعه عشــرة من 
أفراد الشرطة وكسب خمسة آخرين من 
تضمنت خطتنا  موكابة.  مخفر شرطة 
الهجوميــة أن يقوم هذا العريف بدخول 
مخفره ثــم يذهب من هناك مبالبســه 
العســكرية هاربا الى مخفــر موكابة، 
ويدعي هنــاك بأنهم تعرضــوا لهجوم 
العصاة وجلــؤوا إليهــم للحماية، لكي 
يسهل عليه دخول ذلك اخملفر احلصني، ثم 
وبواسطة األفراد اخلمسة الذين كسبهم 
قبال يســتولي على اخملفر كله. وبحسب 
اخلطة كنا نتوقع أن نغتنم بحدود أربعني 
سالحا ونكسب الى جانبنا نحو عشرين 
شخصا آخرين، ويذهب العشرون اآلخرون 
مع الشيخ محمود كاريزة لإلستيالء على 

أزمر روتة.
وذهبــت أنــا بقوتــي مــن جوارتــا الى 
شهربازير، وأرســلنا كويخا كرمي ماوةتي 
الى فوق جبل شاناخسي لكي يحتله، و 
أرسلنا قوة أخرى من البيشمركة بقيادة 
عريف حمة صالح و عبداهلل أحمد رسول 

إلحتالل باسني.
وتقرر اإلســتيالء على جميع هذه املواقع 
ليلة نــوروز حتديــدا، وكنا نعتقــد بأنه 
ســيكون من الصعب علينــا أن نحتل 
جوارتا، ولكن ميكننا فرض احلصار عليها 
حتى يستســلم جميع اخملافر هناك، ثم 
ننصب الكمائن في جمي تكران لصد أي 

هجوم قد تشنه احلكومة.
وفي ليلة 20/19 مت اإلســتيالء على قرية 
موكابة و إستسلمت كابيلون طواعية و 
إنضمت الينا، وفي ليلة 20 مت اإلســتيالء 
على أزمر روتة حسب اخلطة، ونفذ كويخا 
كرمي واجبه بكل دقة. وفي ليلة 21 فشلنا 
في اإلســتيالء على جوارتا، ألن مخفرها 
كانت حصينة جدا، و يتولى مسؤوليتها 
عبدالوهاب األتروشــي الذي كان معاون 
آنذاك، وكان  القائممقام  شرطة و وكيل 
القائممقام هو صــالح الدين مصطفى 
الدين املفتــي مجازا  إبن أخت شــمس 
حينــذاك. أما مـــأمور املركــز فقد كان 
كامل مجيــد عضوا في حزبنا، ولم نكن 
منتلك األســلحة الثقيلة لذلك إكتفينا 
باحلصار و نعتقل كل شــرطي يخرج من 
اخملفر، وكان بني املعتقلني شهاب الشيخ 
نوري الذي جــاء الى هناك لفحص تبغه، 
ولكننا أطلقنا سراحه بعد تدخل بعض 

األصدقاء.
تلقت احلكومة خبر الهجوم بعد الظهر، 
الســليمانية  مدير شــرطة  نائب  وقال 
"أكــو جماعة سرســرية جايــني ملركز 
أروح أكلبجهم  شــرطة جوارتا هســة 
وأجيبهم"، ولغرض كلبجتنا جمع قوات 
كبيرة وتقــدم نحونا. وفي منطقة جمي 
تكران صادفوا هناك لسوء احلظ شخصا 
يدعى حاجي شــيخة وكان يصلي ومعه 
سالحه، فحدث إطالق نار وبدأت املعركة.. 
وحتــى حلــول املغــرب كنــا الغالبني 
وإستطعنا محاصرة قوة احلكومة بعد أن 
وقعت ضحايا عديدة من القتلى واجلرحى 
وإستولينا على 14 آلية وسيارة مسلحة، 
وكنــا ننوي معــاودة الهجــوم عليهم 
عند املســاء، ولكن قبل هجومنا وصلت 
الطائــرات وبدأت بقصفنا، وأستشــهد 
هناك حميد كاواني مسؤول جلنة محلية، 
ونظرا لعدم خبرتنا فــي القتال فقد أثر 
القيادي على معنويات  إستشــهاد هذا 
قواتنا، فاملعتاد أنه في حال مقتل أي قائد 
في املعركة فإن الروح املعنوية تهبط لدى 
األفراد اآلخرين، ولذلك بإستشهاد حميد 
متكنت قوات احلكومة أن تفتح لها منفذا 
للنجاة وعادت القوة الى السليمانية بعد 
أن تكبدت خسائر فادحة، وقد أوقدنا نيران 
تركوها  التي  احملترقة  بســياراتهم  نوروز 
هناك، وغنمنــا آالف الطلقات، و حصلنا 

ألول مرة على رشاش من نوع دكتاريوف.
ليلة نوروز عام 1962 إستولينا على باسني 
وأسرنا 19 شــخصا، ثم في شاناخسي 
أســرنا 42 شــخصا، هــذه اإلنتصارات 
الباهرة أحدثت صدى واسعا وطيبا وسط 

اجلماهير، ألنها كانت أول نشاط عسكري 
لقوات البيشــمركة غنمنا فيها الكثير 
من األســلحة واملعدات، وبهذا أصبحت 

لنا هيبة وإحترام وسط الناس.
ومن هنــاك ذهبنا الــى بينجوين بقصد 
اإلســتيالء عليها أيضا، وجنحنا في ذلك 
بتعاون أفراد شرطتها، وإستسلم كمال 
شيخ غريب معاون الشرطة، وأستشهد 

في نالباريز املال رسول كورون.
وفي محور لــواء أربيل حتققت إنتصارات 
قــوات  وصلــت  الربيــع  مماثلة.ففــي 
البيشــمركة الى جبل ســفني ومناطق 
هيــران ونازنني، وجمع عمــر دبابة قواته 
هناك وآخرين معه، وهكذا توقدت شعلة 
الثورة وذاع صيت البيشمركة والثورة في 

عموم املنطقة.
أمــا نحن فقــد أحرزنا تقدمــا الفتا في 
منطقــة جمي ريــزان وحتولنــا من قوة 
قوامها إثنا عشــر فردا الــى قوة كبيرة 
الكثيــرون حتى  بنا  وإلتحق  مســلحة، 
متكننا في ذلك العام من إرســال قواتنا 
الى منطقة قــرداغ بقيادة كمال املفتي، 
وتوسعت مناطق نفوذنا، وفي منطقة مبو 
شــكل حلمي علي شريف قوة مسلحة 
أيضا، وهكــذا توالى إلتحــاق املواطنني 

بالثورة التي بدأت لتوها.

من النضال السياسي الى النضال 
الثوري املسلح

* عنــد تقييم مرحلــة ماقبــل الثورة 
الكرديــة، مــاذا كان الدور السياســي 

للحزب؟
- النضــال العلني للحزب بــدأ بعد ثورة 
14 متوز، صحيح أن مسيرة النضال كانت 
متواصلة قبل الثــورة، ولكنه كان نضاال 
ســريا. ومع جناح ثورة 14 متوز تقدم احلزب 
خطوة لألمام وبدأ العمل من خالل إصدار 
املنشورات وعقد العالقات السياسية مع 
األطراف األخرى.ولذلك نســتطيع القول 
بأن الفترة املمتدة من ثورة 14 متوز الى 11 
أيلول 1961 كانت فترة نضال سياســي 
الى  إنتقاال  من خالل إصدار الصحيفــة 
النشاط احلزبي وعقد الصالت مع األحزاب 
األخــرى والتي بــدأت مع جبهــة اإلحتاد 
الوطني. وفــي تلك املرحلــة كان احلزب 
النضال املسلح، فقد  أيضا خلوض  يتهيأ 
شكل مجموعات مســلحة في العديد 

من املناطــق الكردســتانية، وحاولنا أن 
نكسب بعض الدول احمليطة بالعراق من 
أجل مساندتنا في حال شروعنا بالنضال 
املسلح، فقد إتصلنا أنا واألستاذ زبيحي 
وكمال فؤاد باملسؤولني السوريني وطلبنا 
منهم مدنا باألسلحة واإلذاعة وما ميكن 
أن يقدموه لنا في حــال اعالننا النضال 

املسلح.
ولكن حني تفجرت ثورة 14 متوز أصبحت 
مهمة جميع األحــزاب والقوى العراقية 
هي حمايــة الثــورة واجلمهورية الوليدة 
وتقدمها، وكان الهــدف املضاف للبارتي 
هو ترســيخ الدميقراطيــة لكي يتمكن 
شعبنا الكردي من احلصول على حقوقه 

القومية املشروعة.
كان النضــال الفكري والسياســي أحد 
أهم ركائز نضال احلزب في تلك الفترة من 
خالل النشاط اإلعالمي وإصدار الصحف 
النشــاطات جميعهــا موجهة  وكانت 
بإجتاه تثبيــت نظــام دميقراطي تقدمي 
على أســاس التعددية والرأي احلر، ولكن 
املوضوع أثار خالفــات في وجهات النظر، 
الدميقراطية  تبنى فكرة  البارتي  أن  حيث 
املوجهــة ويدعو الى توســيع إطارها مبا 
يشــمل حتقيق احلقوق القومية للشعب 
الكردي. وكانت أدبيــات احلزب تركز على 
أن الدميقراطيــة هــي الطريــق الوحيد 
لإلعتــراف باحلقوق القوميــة وكان ذلك 
تغييرا ملموسا في شــعارات وتوجهات 

احلزب.

املسألة الكردية والدميقراطية
*إذن اجلدل دار حول مفهوم الدميقراطية، 
فأي منوذج دميقراطي اختاره احلزب للعراق؟

- البارتي طالب بالدميقراطية الشــعبية 
املوجهــة، وذلــك حتــت تأثيــر الثــورة 
األندنوســية التي قادها أحمد سوكارنو 
اليســارية  القوى  مــن  الدعم  وتلقــى 
ذلك  وكان  والتقدميــة،  والدميقراطيــة 
مبعــث تقدمهــا. وفــي العــراق، عرف 
عبدالكــرمي قاســم مفجر الثــورة بأنه 
املنقــذ والقائد التقدمــي الدميقراطي، 
وعليه فقد رأى احلزب والعديد من القوى 
التقدمية العراقية األخرى أهمية إعتماد 
خالفاتنا  وكانت  املوجهــة.  الدميقراطية 
مع القوى العراقية األخرى تتمحور حول 
مطلبنا باحلقوق القومية واحلكم الذاتي، 

ونــرى بأنه بدون حتقيق هذه املســائل لن 
تستقر الدميقراطية في العراق وستصاب 

الثورة بالشلل والتراجع.
لم نكن ننظر الى الدميقراطية من زاوية 
واحدة فحســب، بل كنا ننظر اليها من 
زاويتــني، وهــذا خطأ مــازال العديد من 
القــوى العراقية ترتكبهــا قصدا أو دون 
قصد، فقلنــا مرارا وتكــرارا أنه من دون 
للكرد الميكن  القومية  باحلقوق  اإلعتراف 
ونرى  العــراق،  في  الدميقراطية  حتقيــق 
بــأن الكثير من احلقــوق القومية للكرد 
الدميقراطية ومن  ســتتحقق في ظــل 
دونهــا الوجود للدميقراطيــة. فإذا كانت 
الدميقراطية تنحصر بطرف واحد عندها 
ســتكون دميقراطية عرجاء ومشــلولة، 
وكان احلزب يشــدد على هذه الثوابت في 
العالقات  بناء  ويريد  ومنشوراته،  كتاباته 
من جديد مع القوى األخرى على أســاس 
األخــوة الكرديــة العربيــة واإلعتــراف 
باحلقــوق القوميــة على طريــق حتقيق 
األهداف املشتركة البعيدة وقريبة املدى.
حتى أننا في مسألة اإلحتاد العراقي كنا 
نقول بأن الوحدة التي حتققت في العهد 
امللكي كانت وحدة قســرية، وأثرت هذه 
أيضا  قاســم  عبدالكرمي  في  الطروحات 
الذي كان أشار في العديد من خطبه الى 

حتقيق "الوحدة العراقية الصادقة".
كنــا نعتقد بأن مســتقبل العراق يجب 
أن يبنــى على أســاس األخــوة العربية 
الكرديــة وحتقيــق مطالبهــم البعيدة 
والقريبة، وأن يصاغ هذا املســتقبل على 
أســاس الوحدة السياسية واإلقتصادية 
والقوميــة، ونعتقد أيضا بأن ثورة 14 متوز 
أحدثت تغييــرا كبيرا حتــى في نفوس 
وقلوب الكــرد أيضا، ألن الكرد لم يكونوا 
حريصــني على وحدة العــراق في العهد 
الســابق كما هم عليه بعد ثورة قاسم 
الكرد والعرب وحديثه  وإعترافه بشراكة 
عن اإلصــالح الزراعي، وعليه كانت ثورته 
حتظى بدعم من شــريحة واســعة من 

اجملتمع الكردستاني.

* ماعدا ذلك، أي اجتاه سلكه احلزب في 
نضاله خالل تلك الفترة؟

- ســلك البارتــي طريقا آخــر للنضال 
السياسي، وهو عقد العالقات مع األحزاب 
الوقت أصبحت بغداد  األخرى، ففي ذلك 

مركزا لتجمع قيادات األحزاب و مقراتها، 
ولذلــك كانت لقاءاتهم و مشــاوراتهم 
أمــرا عاديا، وكنا نلتقي إســبوعيا بقادة 
احلزب الوطني، واحلزب الوطني التقدمي، 
واحلزب الشــيوعي والقــوى األخرى التي 
تسعى لبناء اجلمهورية، نتعاون ونتناقش 

ونعمل سوية.
وشــكل آخــر مــن أشــكال النضــال 
السياســي للبارتي كان املشــاركة في 
نقابات  مثل،  العراقية  املهنية  املنظمات 
واملهندســني  واإلقتصاديــني  احملامــني 
واملعلمني والصحفيــني الذي كنت ممثل 
إدارتهــا. كما حاول  احلزب في مجلــس 
البارتــي تأســيس منظماتهــا اخلاصة 
للطلبة والشباب والنساء، ولكن لألسف 
فشــل في ذلك ألنه إصطــدم بعقلية 
الى  إضافة  الشعوبية  قاسم  عبدالكرمي 
محاربــة احلزب الشــيوعي لتلك اجلهود 
وشــن حمالت كبيرة ضد تشــكيلها و 
إعتبارها محاوالت لبــث التفرقة ومتزيق 
الصف الوطني و خدمة أعداء اجلمهورية.
وفــي احلقيقة رغم أن احلزب الشــيوعي 
وقع في تلك الفترة إتفاقا سياســيا مع 
البارتــي و اعترف باحلكــم الذاتي، لكنه 
لألسف عارض و حارب مطالبنا القومية. 
فعلى سبيل املثال، طالب حزبنا بتأسيس 
مديرية معارف كردستان، ولكنهم وعلى 
ســبيل الســخرية واالســتهزاء كانوا 
يقولون "معارف قلياســان". ويتهكمون 
على كلمة كردســتان واملطالب الكردية 
رغم ذلك االتفاق الذي كان يفرض عليهم 

أن يحترموا توقيعاتهم عليه.
وفي األساس كان التعاون الثنائي بينهم 
وبني حزبنــا بناء على طلبهــم، حتى ان 
ذلك غير بعض شعاراتنا، فاحلكم الذاتي 
أصبــح بديال عن اإلحتــاد الفدرالي، حتى 
شعار حق تقرير املصير تغير أيضا. وكان 
ذلــك حتوال كبيرا في سياســات البارتي، 
ألن البارتــي يدعو الى حــق تقرير املصير 
فإذا  والكونفدرالية،  الفدراليــة  والدولة 
به ينزل الى شــعار احلكم الذاتي. ويبدو 
أن التحليــالت فــي تلك الفتــرة تتجه 
نحو كون العــراق جمهورية لكل الكرد 
والعــرب، وكــون العراق هــو قلعة ضد 
اإلمبريالية والرجعية في املنطقة، ولكي 
نحافــظ على هذه اجلمهوريــة علينا أن 
نغيــر سياســتنا وأن نتنــازل عن بعض 

مطالبنا لكي نتمكن من العيش في ظل 
اجلمهورية ونحقق أحالمنا فقط في إطار 

احلكم الذاتي.
إن عودة شــعار احلكم الذاتي الى احلركة 
التحررية الكردية كان بسبب ثورة 14 متوز 
و باألخــص نتيجة الضغوطات و املواقف 
الســلبية واجملحفة للحزب الشــيوعي 
العراقي، ويبدو أن املــال مصطفى بدوره 
كان يتحــدث ضد كردســتان وحركتها 
التحرريــة. فحــني عاد املــال مصطفى 
من اإلحتاد السوفيتي أشــار في خطابه 
للمســتقبلني "نحن جميعــا عراقيون، 
كلنا أخوة ال فرق بني العرب والكرد وال بني 
املسلم واملســيحي، كلنا جنود للزعيم 
مناســبات  وفي  قاســم".  عبدالكــرمي 
عديدة أخــرى يقــول "كل مطلب يؤدي 
الى اإلنفصال واخلــالف، يبث الفرقة بني 
العراقيــني". حتــى أنه حــني زار مدينة 
الســليمانية وإلتقــى بوفــد الطلبــة 
والشباب والنساء قال "ملاذا هذه التفرقة، 
نحــن النحتاج الى منظمــات طالبية أو 

شبابية، كلنا عراقيون"؟!
لقد وصل املال مصطفى بتصوراته حول 
األخوة العربية الكرديــة الى حد أنه لم 
يكن يقبل بطرح أي مطلب تشــم منه 
رائحة اإلنفصال وحني وصل األمر الى حد 
طلب اإلجازة الرســمية للحزب كان املال 
مصطفى يقول "ليس شــرطا أن يلحق 

إسم كردستان باحلزب".
هذه املواقف من املال مصطفى من جهة، 
ومواقــف احلزب الشــيوعي وضغوطاته 
من جهــة أخرى، أضف إليها شــعوبية 
قاسم أدت مبجملها الى تغيير الشعارات 
القدميــة للحزب، وطرح شــعارات تالئم 
الوضع اجلديد في العراق. وهكذا إندمجت 
منظمتــا )إحتــاد الشــباب الدميقراطي 
الكردســتاني وإحتاد شــباب العراق( في 
منظمة واحدة وســميت بـ "إحتاد شباب 
العــراق"، وشــاركا معا فــي أول مؤمتر 

للشبيبة في صيف عام 1959.

* ومــاذا عــن عالقــات البارتــي بالدول 
اإلشتراكية؟

- كانــت للحــزب عالقات مــع معظم 
املعتمدة  اإلشــتراكية  الدول  ســفارات 
فــي بغداد، وكانت هنــاك عزائم و والئم 
متبادلــة، وكانت صحفنا تنشــر أخبار 

الــدول، وخاصــة أن احلــزب إهتم  هذه 
كثيرا مبــا يحدث في اإلحتاد الســوفيتي 
الفترة.وكانت أخبار  تلــك  والصني فــي 
أملانيا الدميقراطية لها األهمية القصوى 
عند احلزب ألن العراق لم يعترف بها بعد 
ولها قنصلية فــي بغداد، وكنا ندعو في 
الى ضرورة  و مقاالتنا  اخلبريــة  تغطيتنا 
اإلعتراف بها، وهذا املوقف أدى الى عالقة 
متميزة مــع أملانيــا الدميقراطية و لهذا 
وجهت أملانيا دعوة الى األســتاذ إبراهيم 
أحمد لزيارة برلني الشــرقية، الى جانب 
ذهاب وفد من حزبنا برئاســة عمر دبابة 

الى هناك بإسم أنصار السالم.
وقبــل أن يحصــل احلزب علــى اإلجازة 
الرسمية، فتح احلزب العديد من املقرات 
حتت غطــاء مكتب جريــدة  )خبات( في 
جميع أنحاء كردستان، وكانت تلك املقرات 
في احلقيقة هي مقرات حزبية وليســت 
صحفية، حيث كانت اإلجتماعات احلزبية 
تعقد هناك وميارس احلزب نشاطاته فيها، 
ولم يكن باإلمــكان طبعا أن نضع الفتة 
بإســم ) احلزب الدميقراطي الكردستاني( 
على واجهة تلــك املكاتب، لذلك أخفينا 

العنوان وجعلناه مقر جريدة  )خبات(.
تطور النشــاط احلزبي وإنضم اليه آالف 
احلزبية  املنظمــات  الناس عــن طريــق 
وغيرها،  والنســاء  والطلبة  كالشــباب 
ونشــط احلــزب خصوصا في أوســاط 
الفالحــني وبذلــك أصبحــت إحتــادات 
الفالحــني خالصة للحــزب، و جنح ممثلو 
احلزب في اإلنتخابات بدعم اجلماهير، هذه 
و  اإلنتصارات كانت مهمــة جدا خاصة 
ســط الفالحني ألن اجملتمع الكردستاني 
الفالحني، و  كان يتشــكل معظمه من 
نســتطيع القول بأن احلركــة الوطنية 
وكان  باألســاس حركة فالحــني،  كانت 
جزءا مهما مــن الطبقة الفالحية واقعا 
حتــت تأثير احلــزب الشــيوعي، مع ذلك 
كان مرشــحو حزبنا يفوزون غالبا بتلك 
وعليه  املناطق،  في معظــم  اإلنتخابات 
فإن تأثير احلزب بدا واضحا جدا فى فالحي 
أربيل و الســليمانية و الى حد ما فالحي 

كركوك و املوصل.
آنذاك  محصــورا  احلزبي  النشــاط  كان 
بإجتماعات احلزب مع املواطنني من فئات 
اجملتمــع وتنظيمهم، كمــا كانت هناك 
الوطنية  املناســبات  جتمعات كبيرة في 
و القوميــة، مثــل عيــد نــوروز و ذكرى 
تأســيس احلزب و ثورة بارزان وثورة 14 متوز 
واإلنتفاضــات العراقيــة الوطنية، وكان 
ممثلو احلــزب يلقون في تلك املناســبات 
الوطنية والقوميــة خطبا يعبرون فيها 
عــن مواقف وسياســات احلــزب. وكان 
املواطنني،  دور في جمــع  احلــزب  ملقرات 
منهــا مقــرات احلــزب في بغــداد وفي 
أوســاط الكرد الفيليني وإشراكهم في 
املناسبات الوطنية وأعياد نوروز القومية.
وجدير بالذكر أن عبدالكرمي قاســم كان 
يشارك بنفســه في تلك اإلحتفاالت في 
الســنتني األوليني، ويلقــي خطابا فيها، 
وكان يســتقبل بحرارة، وحتول عيد نوروز 
في عهده الى عيد الربيع على مســتوى 

العراق .
كان احلــزب يدعم في تلــك الفترة عقد 
عالقات جيــدة وممتازة مع جميع األحزاب 
والقــوى العراقيــة والتعــاون معهــا، 
ويســعى في الوقت ذاته الــى التقريب 
فيمــا بينهــم، ولكــن مواقــف احلزب 
الشــيوعي أدت الى إبتعــاد حتى احلزب 
الوطني الدميقراطي عن هذا املســار.لم 
تكن عالقة احلزب الشــيوعي مع هؤالء 
جيدة وكانــت هناك خالفات بينهم وبني 
التقدمي  الوطني  واحلزب  الوطني  احلزب 
ومع النقابــات، وكان احلزب الشــيوعي 
هو من أســاء الى تلك العالقات، فحني 
وقف  الدميقراطي  الوطنــي  احلزب  أعلن 
نشاطه السياسي، قام احلزب الشيوعي 
بفصل مجموعــة صغيرة منهم وإدعى 
بأن هــؤالء ميثلون احلزب الوطني ونشــر 
بيانا بإســم "احلزب الوطني الدميقراطي 
يواصل نضاله “جعل هؤالء هم الوطنيني 
الدميقراطيني، لكــن أصالء احلزب رفضوا 
ذلك.لقد فعل الشيوعيون مثلما فعلت 
الدول اإلشــتراكية بلجوئهــا الى صنع 
أحزاب كارتونية، أراد احلزب الشــيوعي أن 
يخلــق أيضا مثل هذه األحــزاب املوالية 
له حتى قبل إستيالئهم على السلطة، 
حتى أنهم حاولــوا تقدمي همزة عبداهلل 
ونزاد وخسرو الى املؤمتر و وصفهم بأنهم 

األصل في حزبنا.

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 17
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أحمد سوكارنو عبدالكرمي قاسم كمال فؤاد

ان النضال الفكري والسياسي أحد أهم ركائز نضال الحزب في تلك الفترة من خالل 
النشاط اإلعالمي وإصدار الصحف وكانت النشاطات جميعها موجهة بإتجاه تثبيت نظام 

ديمقراطي تقدمي على أساس التعددية والرأي الحر، ولكن الموضوع أثار خالفات في 
وجهات النظر، حيث أن البارتي تبنى فكرة الديمقراطية الموجهة ويدعو الى توسيع إطارها 

بما يشمل تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي



اعالن االحد 25 تشرين الثاني 2018 العدد )4061(

Sun 25 Nov 2018 issue )4061( 12



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

الصباح الجديد - متابعة:
 

صدر عــن الدار العراقيــة لألزياء 
إحــدى تشــكيالت وزارة الثقافة 
األول  العــدد  واآلثار،  والســياحة 
2018، وهي  من مجلة لك لعــام 
مجلة دورية تعنى باألزياء واملوضة 

واجلمال.
روناك عبد  لـ  العدد مبقال  وافتتح 
الواحد مصطفــى بعنوان )األزياء 
الراقيــة دليــل رقــي اجملتمعات( 
فيما كتب رئيــس التحرير ورئيس 
مجلس إدارة اجمللة ومدير عام الدار 
عقيل ابراهيم املندالوي مقاال حتت 
عنوان )ملاذا لك(، ونشرت اجمللة في 
اذ  مواضيع،  عــدة  الثابتة  أبوابها 
استعرض باب )إطالالت( مجموعة 
الدار  نتاجات  صور تعكس فيهــا 
الفلكلورية  العراقيــة  األزياء  من 
وحسب احلقب الزمنية التاريخية 
لكل زي، ونشــر باب )حوارات( أخر 
مع  السوداني  منتهى  أجرته  لقاء 
خبيرة التجميــل الدكتورة رفيف 
الياســري قبل رحيلهــا، في حني  
تضمن باب )كنوز، إكسســوارات( 
متحــف الــدار العراقيــة لألزياء 
وسفير حضارة العراق عبر التاريخ، 
وعرضاً مصــوراً ملكمالت الزي من 
نتاجات  من  وحلي  إكسســوارات 
الدار منها تاج امللكة شبعاد، كما 
ضمت صفحاتها عن سوق األزياء 

العراقية بأريج عبقها احلضاري .
غامن  شموس  البيولوجية  وكتبت 
مقاله فــي بــاب )آراء( حتذر فيها 
من املواد املســرطنة في الشامبو 

وغســول الوجه، فيمــا ضم باب 
)بغداديــات( صــورا لنتاجات الدار 
ذات الطابــع البغــدادي وجــاءت 
حتت عنــوان )الدار العراقية لألزياء 
باب  التاريــخ(، وقدم  تفتح خزائن 
)عراقيــات( نبــذة عن الرســامة 
االورفلي  وداد  العراقية  والشــاعر 

امللقبة بشهرزاد اإلبداع.
وحلــت عارضة األزيــاء العراقية 

آيار عزيز ضيفــة في باب )موديلز( 
حاورتهــا رفــاه علــي، وقدمــت 
العزاوي  نــور  التجميل  أخصائية 
فــي باب )جمــال( طــرق العناية 
بالبشــرة إلبراز اجلمــال واحليوية، 
فيما أجرت مها احلديثي حواراً مع 
الشاشة  ملكة اجلمال وعشــتار 
العربيــة 2018 كلوديا حنا، وقدم 
في باب )معــارض( نبذه عن قاعة 

تشــكيالت  احــدى  الواســطي 
الــدار العراقية لألزيــاء، وفي باب 
بالســم  الدكتور  كتب  )مقاالت( 
)ســيمياء  بعنوان  مقالة  محمد 
األزياء... بني املوروث واحلداثة وتبدل 
اســتضاف  فيما  العــام(،  الذوق 
الباترونســت  )مبدعــون(  بــاب 
احمد العدواني احــد فناني الدار 
اخملضرمــني حاورته ماجدة محمد 

حســن مع عــرض صــور لنخبة 
مــن تصاميــم الفنانــني من زي 
الهاشــمي والبدالت التي قدمها 
خالل مســيرته الفنية، كما ضم 
بــاب )ماكيــاج( مقــاال للبلوكر 
العراقية شــمس اخلزرجي بعنوان 
)كيفية فهم احتياجك للمكياج(.
وللرجل حصة مبجلة الدار ضمها 
بــاب )ادم( حيث اســتضاف فيها 

الشــمري،  حســني  الصحفــي 
اإلعالمــي بقناة العراقية ســنان 
باســم الذي أكد على اقتران قوة 
لتضفي  األناقة  الشــخصية مع 
روح اإلبداع ملقــدم البرامج ، وفي 
باب )صحتك( كتبت شموس غامن 

مقالة عن الغذاء الصحي. 
هذا وقدم العدد في صفحاته نبذة 
عن مركز تدريب فنون األزياء التابع 
للــدار، ونبذة عن ســفيرة النوايا 
احلسنه نادية مراد مدعمة بصورة 
الدار،  تصاميم  احد  االيزيدي  للزي 
ولم يخلو باب موضــة من األزياء 
العاملية حيث قــدم مقالة لهناء 
اون  الكحلوت من وكالــة اخلليج 
الين عن عروض الشــتاء العاملية، 
كمــا قدم بــاب )فلكلــور( صورا 
ألزيــاء الــدار التي متثــل أطياف 
الشــعب العراقي ، تالها متابعة 
)لك( عن تاليدا تامر كأول عارضة 
أزياء ســعودية، اما زاويــة )زووم( 
العروض  فاســتعرضت صورا من 
الدار في  املقدمة مــن  التاريخية 
فندق الشيراتون وفي بابلون مول، 
واختتمــت مبقالــة للكاتب علي 
حســني حســن بعنوان الزي بني 

النشأة والتطور.
 وكانت صورة الغالف للمجلة التي 
مميزة،  62 صفحة بطباعة  احتوت 
مللكة اجلمال عشــتار الشاشــة 

العربية 2018 كلوديا حنا.
يشــار إلى أن اجمللة قــد أطلقت 
)أفضل تصميم( قدمت  مسابقة 
الشــبابي وحســب  األداء  لدعم 
وجوائزهــا  املســابقة  شــروط 

املنصوص عليها واملنشورة فيها.

عالقة الطرق المزدحمة بمرض التوحددار األزياء تصدر عددها األول من مجلة )لِك( 2018
توصلت دراسة طبيه حديثة ان، هنالك عالقة بني مرض 

التوحد والعيش بالقرب من الطرق املزدحمة.
وذكرت الدراســة، ان ” األطفال الذي يعيشــون بالقرب 
من الطرق املزدحمة أكثر عرضة لإلصابة مبرض التوحد، 
ونقل “ســميث” عن باحثني كنديني أشرفوا على هذه 
الدراســة، قولهم إن “الهواء النقي يســاعد في منع 
اإلصابة مبرض التوحــد، إال أن علماء رأوا أن من الصعب 

إثبات أن التلوث يسبب التوحد«.
واضافت الدراســة، أن »بعض الدراســات خلصت إلى 
وجود حاالت توحد أكثر في املناطق األكثر تلوثاً، في حني 
لم جتد دراسات أخرى أي عالقة تذكر بينهما، وبرغم من 
ظهور حاالت أكثر ملرض التوحد في املناطق التي تكون 
فيها نســبة عوادم الســيارات عالية، نظراً الحتوائها 
على أكســيد النيتروجني، فإن اآللية الدقيقة ليســت 

مفهومة متاماً، وثمة صعوبة في إيجاد رابط بينهما«.

سيلفي يضع فتاة بين فكي أسد
تعرضت فتاة في حديقة حيــوان دهوك إلى هجوم من 
أسد أســفر عن إصابتها بجروح، ورفعت عائلة الفتاة 
دعوى على مدرب األســد الذي أفــرج عنه بكفالة بعد 

احتجازه.
فعندما حاولت فتاة في العشــرين، التقاط صورة مع 
أســد في حديقة حيوانات دهوك، تعرضت لهجوم من 

األسد وأصيبت بجراح.
يذكــر أن احلادث وقــع عندما طلبت الفتــاة من مدرب 
األســد فتح باب القفص لها لتلتقط صورة مع األسد، 

فوافق املدرب على طلبها وفتح لها الباب.
وصرح املتحدث باسم شــرطة دهوك، هيمن سليمان، 
بأن عائلة الفتاة رفعت شكوى وقامت الشرطة بإلقاء 
القبض على املــدرب، لكن مت اإلفراج عنه بكفالة، إال أن 
التحقيق مستمر ألنه لم يكن على املدرب أن يستجيب 

لطلب الفتاة.
وعن احلالة الصحية للفتاة، قال ســليمان إنها ما تزال 
تتلقى العالج في املستشــفى، لكن حالتها الصحية 

جيدة.
وعن تفاصيل احلادث، قال مدير حديقة حيوانات دهوك، 
رمضــان محمد، »طلبت فتاة كانــت برفقة اثنتني من 
صديقاتها، من أحد مدربينا فتح قفص األسد لتلتقط 
صورة مع األســد، ففتح املدرب بــاب القفص من دون 
استئذان اإلدارة، وعندما دخلت الفتاة القفص هاجمها 

األسد«.

شرطة شيكاغو تعين قطة في صفوفها
عينت شرطة مدينة شيكاغو األميركية قطة لتعمل 
ضابطة جديدة. وتســلمت القطة وعمرها 8 ســنوات 
عملها اجلديد في هيئة الشرطة، وهي تنحدر من عائلة 

بوليسية.
وقــال مصدر اخباري إن األمر بــدأ عندما كان فريق من 
الشرطة يقوم بزيارة ملدرسة ابتدائية، وهنا سأل تلميذ 
متقد الذكاء ملاذا ال يكون هناك قطط بوليســية مثل 
الكالب البوليســية؟، وعقب ذلك، نشــرت الشــرطة 
الفكرة على حســابها علــى موقع »تويتــر« وتلقت 
مشــاركات عديدة ومــن ثم بدأت في تشــكيل وحدة 

القطط البوليسية.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 
حديثة  أميركية  دراسة  كشفت 
أن أي شــخص ميكنه أن يحافظ 
على شــبابه، حتى وإن وصل إلى 
الســتني أو أكثر مــن عمره، وأن 
يحظــى بعمــر بيولوجي أصغر 
بـــ30 عاًما من ســنة احلقيقي، 
من خالل أســلوب حياة بسيط، 

مبقدور معظمنا اتباعه.
أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
األشــخاص الذيــن دأبــوا على 

في  الرياضة  األنشــطة  ممارسة 
شبابهم باســتمرار، كانت بنيه 
عضالتهم تشــبه إلى حد كبير 
عضــالت شــخص في وســط 

العشرينيات من العمر.
وأجرى خبــراء مــن جامعة بول 
ستيت في والية إنديانا بالواليات 
 28 علــى  الدراســة  املتحــدة، 
كانوا  عاًمــا،   70 فوق  شــخصاً 
منذ  باستمرار  التمارين  ميارسون 

سبعينيات من القرن املاضي.

وأشــارت النتائج، التي نشــرت 
في دورية علــم وظائف األعضاء 
التطبيقي، إلــى أن أولئك الذين 
ميارســون التماريــن الرياضيــة 
بيولوجي  بعمر  يحظون  بانتظام 
أصغر بـــ30 عاماً، مــن عمرهم 
احلقيقــي، مقارنة مــع أقرانهم 
االعتياديني، علــى وفق ما ذكرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

ومن املثير لالهتمام، أن األشخاص 
الدراســة،  الذين أجريت عليهم 

لم يكونوا رياضيني، بل أشخاص 
تبنــوا اللياقــة فــي أســلوب 
حياتهم خالل فترة شبابهم في 

السبعينيات.
القــدرات  العلمــاء  واختبــر 
وقاسوا  للمشاركني،  التنفسية 
عدد الشعيرات الدموية واألنزميات 
النتائج  وأثبتت  في عضالتهــم، 
أن عضالتهــم كانت تتطابق مع 
عضالت من هم في العشرينيات 

من العمر.

وأكد اخلبراء أن وجود الشــعيرات 
اخلاضعني  عضالت  في  واألنزميات 
من  أكبــر  بشــكل  للدارســة 
نظرائهم من السن نفسه حاليا، 
يعني أنهم قد تخلصوا بفعالية 
من األثر املادي للشــيخوخة في 

األقل.
وقال الباحثون إن النتائج تشــير 
إلى أن املتقدمني في السن ميكن 
أن يراكموا مــع الوقت »مخزونا 
اجليدة  الصحة  مــن  احتياطيا« 

في حال كانوا ميارســون التمارين 
الرياضية في شــبابهم بشكل 

منتظم.
الدراســة  أن  من  الرغــم  وعلى 
أكدت على صحــة عضالت من 
خضعــوا لها، فإنهــا وجدت أن 
يعمل  ال  التنفســي  جهازهــم 
بالكفاءة ذاتها في فترة الشباب، 
مقارنة  بكثيــر  أفضــل  لكــن 
الرياضة  تكــن  لم  بأقرانهم ممن 

جزءا من حياتهم.

دراسة تكشف سر الحفاظ على الشباب
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سؤال ؟

قالت دراســة جديــدة إن األشــخاص الذين 
يعيشون في املناطق احملرومة معرضون خلطر 
املوت املبكر بسبب العادات غير الصحية مثل 
قضاء ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون.
وحذرت الدراســة من أن مشاهدة التلفزيون 
لســاعات طويلة كل يوم، أمر سيء للصحة 
وميكن أن يؤدي إلى املوت املبكر، وكشــفت أن 
أطول وقت ملشاهدة التلفزيون في اليوم يجب 
أال يتعدى ســاعتان و12 دقيقة، حيث أن جتاوز 
هذه املدة واإلفراط في مشــاهدة التلفزيون 

كل يوم يرتبط باملوت املبكر.
وربطــت الدراســة اجللــوس الطويــل أمام 
التلفزيــون في النهار بعــادات مثل التدخني 
وشــرب الكحول واحلمية الغذائية السيئة، 
إضافة إلى التهديــد العالي ألمراض القلب، 

بسبب منط احلياة املستقر.
ووجد الباحثون، وفقاً لتحليل بيانات 329 ألف 
شخص، أن أولئك الذين يعيشون في املناطق 
احملرومة مع أساليب احلياة غير الصحية كانوا 
أكثر عرضة للوفاة املبكرة، وهو ما يشير إلى 
أن الســكان األكثر فقراً هــم األكثر عرضة 
لتأثيرات عوامــل احلياة غير الصحية أكثر مما 

كان يُعتقد في السابق.
وبحثــت الدراســة التــي أجرتهــا جامعة 
تتراوح  الذين  األشــخاص  صحة  غالســكو 
أعمارهــم بــني 40 و69 عامــاً، وحتققوا من 
عدد الســاعات التي يقضونها في مشاهدة 

التلفزيون.
نوم  الباحثــون عــدد ســاعات  كمــا درس 
املشــاركني التي تراوحت بني من ينامون أقل 
من 7 ســاعات أو من ينامون أكثر من تســع 

ساعات كل ليلة.
وأوضحت الدراســة التي نشــرت في مجلة 
»النسيت« للصحة العامة، أن وقت مشاهدة 
التلفزيــون ومــدة النوم كانــا عوامل خطر 

ناشئة في تقييم أمناط احلياة.
إليها  الباحثون  التي توصل  النتائج  وتشــير 
إلى أن النوم املفــرط أو القليل جداً ميكن أن 

يؤدي إلى تدهور الصحة، وحياة أقصر.
وأوضــح الباحثون أنــه على الرغــم من أن 
»اجلماعــات احملرومــة« هم األكثــر احتمااًل 
الصحية،  احلياة غير  للمعاناة من أســاليب 
إال أن هذه األساليب قابلة للتعديل بنحو قد 
يساعد في خفض النسب العالية من الوفاة 
املبكرة، وذلك من خالل تســليط الضوء على 
أهــداف جديدة للتدخل فــي مجال الصحة 

العامة.

كيف ترتبط مشاهدة التلفزيون بالموت المبكر؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: تعاكس الظــروف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركاتك ومواقف بعضهــم، وقد يتحّرك القضاء 
والقانــون على نحو طارئ ضدك، عاطفياً: ال تفكر 
إال بطريقــة إيجابيــة لتتمكن مــن تخطي كل 
املصاعب مع الشــريك، الســلبية قد تكون أكثر 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو 
ضرائب أو مصروف ما ال بّد منه. عاطفياً: حب 
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك، لكن هنالك 
مطّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف 

املطلوبة.

مهنياً: قد يغيب فريق او شخص كنت تعّول 
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة 
بســبب بعض التعقيدات، عاطفيــاً: اندفاع 
الشريك إلرضائك يوّرطه في بعض املشكالت، 

لكّن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة 
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع 
االنتشــار، عاطفياً: املناقشات العاطفية تأخذ 
وقتاً طويالً، لكّن األهم يبقى النتيجة املطلوبة 

التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى حتّمل مسؤوليات 
مهنيــة جديدة، وقد جتبر علــى تأجيل بعض 
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي، عاطفياً: قد 
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو 

الهدوء الذي يسبق العاصفة.

اليوم ويؤّهلك لعمل  مهنياً: يناســبك هذا 
جديــد ويبــرز مهاراتــك، ولن تتهــرب من 
إلــى جديــد، عاطفياً:  املســؤوليات وتبادر 
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء 

الذي أظهرته في تعاملك معه.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من 
األزمة التــي أنت عرضة لها، وقــد جتبر على 
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً، عاطفياً: أنت 
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب، 
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً: تعيش إرباكاً وتضطر الى كبت املشاعر 
أو التراجع عن مشــروع، وتفّوت عليك فرصة 
رمبا، عاطفياً: كل الظروف مؤاتية لتقدم على 
خطوة مهمة حتّدد من خاللها مستقبلك مع 

الشريك، فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياً: يســّلط هذا اليوم الضوء على شراكة 
شــخصية أو مهنية، وحتــاول أن تقنع الطرف 
اآلخــر بقضيتــك، عاطفيــاً: ال تؤجــل األمور 
العاجلة، فالتراكم ليــس في مصلحتك، وهو 
سيحّد من قدرتك على تسيير األمور بسهولة 

مهنيــاً: تتجّمــد العقود واملشــاريع املطروحة 
وتتعّثر في الدقيقة األخيرة، ال حتزن وال تتشــاءم، 
بل هــّدئ مــن روعــك ألن األمور ســتعود إلى 
طبيعتهــا، عاطفياً: األجواء اجليدة ضرورية، ذلك 
يســهم في إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة 

مهنياً: تشــهد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة، اســتفد منها قدر املستطاع، وتقرب 
من الزمالء، عاطفياً: يزداد إعجابك بالشريك، 
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره 

ليكون نصفَك اآلخر.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: يســلط هذا اليوم املميز الضوء على 
قضايا مالية في هذا اإلطار، عاطفياً: تتلقى 
دعمــاً إضافيــاً لتعزيز عالقتــك العاطفية 
بالشريك، لكن االنتباه ضروري من بعض من 

يحاولون زعزعة العالقة.
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أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
أهدى الكابنت نعمت عباس مدرب 
حراس نادى الوصل اإلماراتي كتاباً 
رياضياً عن حراس املرمى التدريب 
احلديث والبرامــج الفنية ملدربي 
األســيوي  للخبير  املرمى  حراس 
وحارس منتخب اإلمارات السابق 
واملشــرف الفنــي ملدربي حراس 
الوطنية  االمــارات  منتخبــات 
الكابــنت زكريا احمــد العوضي 
وســلمه للســيد يحيــي زغير 
مســتغالً  العراقي  االحتاد  عضو 
وجوده رئيــس الوفد العراقي في 

معسكره في دبي.

وأعــرب الســيد يحيــي زغير  
رغبته في تنظيم ورشــة عمل 
ملدربي حراس مرمى العراق بعد 
طرح هذه الفكرة على اللجنة 
الفنية إلحتــاد الكرة، كما ابدى 
الكابنت زكريــا أحمد العوضي 
للمجئ  ورغبتــه  اســتعداده 
املدربني  أخوانه  وخدمة  للعراق 
خاصــة وانه يرتبــط بعالقات 
املدربني  جميــع  مــع  حميمة 
العراقيــني وخاصــة املدربــني 
جبر  وصادق  حديد  ابو  قاســم 
وســمير عبد الرضــا و نعمت 

عباس.

بغدادـ  إحسان المرسومي*
وقــع احتاد كــرة الســلة املركزي 
السما  عقدين مع مدير شــركة 
للســينما العراقية  جنم املنتخب 
الوطنــي الســابق والعــب نادي 
الشــرطة  زيــد فاضــل من اجل 
خدمــة وتطويــر كــرة الســلة 
العراقية مبا يواكب التطور احلاصل 
فــي دول املنطقة والعالم ، وايضا 

رغبة منه لدعم احتاد اللعبة .
 وتضمن العقد االول جتهيز االحتاد 
بشاشــات الكترونية اعالنية يتم 
تنصيبها  حول ملعب كرة السلة 
في قاعة الشــعب املغلقة ، تبث  
من خاللهــا االعالنــات التجارية 
للشركات الراغبة سواء عن طريق 
االحتاد ام شــركة السما ، كما ومت 
الطرفان   يتقاسم  ان  االتفاق على 

االرباح املتاتية من هذه االعالنات.
 وتعهــدت شــركة الســما في  
العقد الثاني  ، اســتقدام مدربني 
احدهما  الســلة  لكــرة  كنديني 
واالخر  الشــباب  لتدريب منتخب 
لالشراف على الناشــئني  ، فيما 
املدربني  ســيختار االحتاد عدد من 
احملليــني لزجهــم في معايشــة 
تدريبيــة بغيــة االســتفادة من 
اثناء  املدربــني   خبــرات وجتــارب 
تواجدهم في بغداد الذي سيكون 
على  فتــرات متقطعة ، علما ان 
الشركة ستتحمل نفقات املدربني 
يتحمل  فيمــا   ، الســفر  وتذاكر 
االحتاد نفقات الســكن واالطعام 

خالل تواجدهم في بغداد. 
وكان رئيس احتاد اللعبة  قد التقى 
مبقر االحتاد بقاعة الشــعب املدير 

املفوض لشركة السما ، ومت خالله 
لتطوير  عقديــن  علــى  التوقيع 
ودعم كرة السلة العراقية ، وثمن  
مبادرة  االحتــاد  باســم  العميدي 
الالعب زيد فاضــل الرائعة والتي 
ستدعم اللعبة وتسعى العادتها 
الى الواجهة وتؤســس الى ثقافة 

اعالنية.   
ويعــد توقيــع هاذيــن العقدين 
املهمني نقلة نوعية وايجابية في 
مســيرة  كرة الســلة العراقية ،  
من خالل العائــد املالي لالعالنات  
انطباعا حضاريا  ، وكذلك يعطي 
ملواكبة الــدول املتقدمة. يذكر ان 
هــاذان العقدين هما باكورة عمل 

االحتاد خالل دورته اجلديدة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

فــاحت االحتــاد العراقــي نظيره 
األسترالي، من أجل عقد مباراة 
ودية بني املنتخبني، مطلع العام 
في  مشــاركتهما  قبل  املقبل، 
كانون  تنطلق  التي  أسيا،  كأس 

األول املقبل، في اإلمارات.
ويســعى االحتاد العراقي لتأمني 
للمنتخب،  أخيــرة  ودية  مباراة 
مبنافســات  الدخــول  قبــل 
االختيار  ووقع  القاريــة،  الكأس 
علــى منتخب أســتراليا، الذي 
مبكر  بوقت  هناك  ســيتواجد 
العراق  وكان  للبطولة..  حتضيرا 
أمام  وديــة  مباراة  يعول علــى 
الثاني من  في  ســلطنة عمان 
كانون األول من العام املقبل، إال 
أن اعتذار االحتــاد العماني، دفع 
سريعا  للتحرك  العراقي  االحتاد 

من أجل تدبير مباراة بديلة.
يشــار إلى أن املنتخب العراقي 
أمام  وديــة،  مبــاراة  آخر  خاض 
بوليفيا، الثالثاء املاضي، وانتهت 

بالتعادل السلبي.
التفاؤل  مــن  حالــة  وتســود 
بالعراق،  الكــرة  جماهيــر  بني 
قبــل انطــالق كأس أمم آســيا 
فــي اإلمــارات 2019، بعــد أن 
حقق مــدرب املنتخب الوطني، 
تفاهما  كاتانيتش،  سريتشكو 
أســود  مــع العبي  ملموســا 

الرافدين.
وبرغم أن املدرب السلوفيني لم 
في  نفســه  على  وعودا  يقطع 
بطولة آسيا، وصنفها كمحطة 
إعداد لتصفيــات كأس العالم 
املقبلــة، إال أن مالمح املنتخب 

بدأت تظهر.
عضو احتاد الكرة العراقي، يحيى 

زغير، أكد أن مالمح الفريق بدأت 
تظهر بشــكل واضح، والدليل 
مباراة بوليفيا، والتي كان أسود 
الرافدين األفضل خاللها واألقرب 
للفــوز، واألداء يوضــح التقدم 
الفنــي على مســتوى الفريق 
كمجموعة، ما يدلل على قدرة 

املدرب على توظيف الالعبني.
تنتظــره  الفريــق  أن  وأوضــح 
مباراتني وديتني قبل انطالق كأس 
آســيا، أمام الصني وفلسطني، 

ومن خاللهما ستتضح الصورة 
أكثــر، واملدرب ســيأخذ فرصة 
مســتوى  على  للوقوف  أكبــر 
العب،  كل  وجاهزيــة  الفريــق 
ولديه  للبطولة  يذهــب  بحيث 
تصور كامل عن فريقه، وكذلك 
الالعبــني يكونوا قد هضموا ما 

يريده.
وأبدى زغير تفاؤله عن مستقبل 
ســيكون  أنه  مؤكدا  املنتخب، 
بحــال أفضل في كأس آســيا، 

حيث اجتهد االحتاد ليوفر سبل 
إعــداد مثالية لــه، ليكون من 
البطولة،  في  املنافســة  الفرق 
الفني  باجلهــاز  وثقتنــا كبيرة 
والالعبني ليقدموا مستوى يليق 

بالكرة العراقية.
املدرب املساعد باملنتخب، أحمد 
خلف، أوضح أن الفريق في تطور 
مســتمر، والالعبني يطبقون ما 
يريده املدرب داخل امللعب، وهذه 
النقطــة اتضحت فــي املباراة 

األخيرة أمام بوليفيا، بعد إجراء 
ومع  التغييرات،  من  كبيرا  عددا 
ذلك حافظ الفريق على أسلوبه، 
ما يعني أن الالعبني يفهمون ما 
يريده املدرب ويطبقوه على أرض 

الواقع.
وأكــد أن أفضلية االســتحواذ 
واجلديــة فــي احملــاوالت وعدد 
الفــرص التــي حصــل عليها 
فريقنا في املباراة األخيرة، تؤكد 
االنسجام والنضج الكبير الذي 

بدأ يظهر على األداء، ومدى تقبل 
الالعبــني للجرعــات التدريبية 
ودقــة تطبيقها، ونقصنا فقط 
التسجيل في املواجهة األخيرة، 
األخرى  اللقاءات  في  وســنركز 

على هذا اجلانب.
وأوضــح أن املنتخــب العراقي 
في تطور، ولدينــا وقت متبقي 
واملهم  آسيا،  انطالق كأس  قبل 
أن اخلــط البياني فــي تصاعد، 
النقاط  على  وبالتالي ســنركز 
الفني،  اجلهــاز  التي ســجلها 
املباراتــني  خــالل  ومعاجلتهــا 
الوديتــني، والتــي نأمــل مــن 
الفريق بشكل  خاللهما حتضير 

جيد.
الالعــب همــام طارق، يــرى أن 
األفضليــة فــي امللعــب على 
حســاب فريق محتــرم بحجم 
بوليفيــا، يدلل على أن منتخب 
العــراق جيد ولديه شــخصية 
داخل امللعب ويؤدي واجباته، ومع 
ذلك نطمح لألفضل ليكون من 
املنتخبات املنافســة على لقب 

آسيا.
وأوضح أن العراق يتطور مستواه 
بشكل ملحوظ، ومازالت هناك 
مباريات جتريبية تسبق البطولة، 
النهائيــة  الصــورة  ســتكون 
لشكل املنتخب وحتديد قائمته، 
عن  تختلف  الوديــة  فاللقاءات 
وبالتالي  التنافسية،  املواجهات 
الرسمية  البطوالت  في  الفريق 

سيكون مختلف متاما.
وأكد أن الالعبني لم يدخروا جهدا 
الفني  للجهــاز  ليكونــوا عونا 
فــي اختصار الزمــن للتحضير 
بشكل نهائي لبطولة آسيا في 
اإلمارات، متمنيا التوفيق ليكون 
العراق من املنتخبات املنافســة 

على اللقب.

التفاؤل يسود معسكر العراق للمنافسة في كأس آسيا

أسود الرافدين يطلب مواجهة نظيره الكنغر األسترالي وديًا
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ختام االختبارات لحكام 
الدرجة األولى الجدد

«التنس» يقيم دورة دولية 
للمالكات التدريبية

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
لليوم الثالث على التوالي تقيم جلنة احلكام في 
االحتاد العراقي لكرة القدم االختبارات اخلاصة 
بحكام الدرجة االولى اجلدد والذين مت ترقيتهم 
الى الدرجة االولى وقد مرة ظروف صعبة على 
اخملتبريــن واحملاضريــن من امطار وحــاالت برد 
شديدة تسببت في فشل بعض احلكام اضافة 
الى عدم اســتطاعت البعض االخر التكملة 

بسبب االصابة او لضعف اللياقة البدينة.
 وقــد اعتمــدت جلنة احلــكام علــى املقررات 
الدولية في االختبار والتــي وصلت من االحتاد 
الدولي واالسيوي , وقد قدم احملاضرون ومدربي 
اللياقة عنوان كبيرا لالبداع العراقي من خالل 
االعتماد علــى االختبارات الدولية ووفق اجهزة 
حديثة وبحضور شــخصي من قبل املشــرف 
على جلنة احلكام مالح مهدي والدكتور صباح 
قاســم رئيس جلنــة احلكام وجنــم عبود امني 
الســر واحملاضرون الدكتور سمير مهنا وسمير 
شبيب وعباس عبداحلسني واحمد عبداحلسني 
وســبهان احمد ولؤي صبحــي واحمد خضير 
ومهــدي فليــح ومحمد عــرب وكاظم عودة 

وعباس عبدالكرمي.
 وقد اانهت اختبارات بغــداد في يوم اخلميس 
ثم بــدأت اختبــارات اجلمعة بحــكام الفرات 
االوســط واالنبــار اضافة الــى تكملة بقية 
احلكام يوم السبت وقد اكد رئيس جلنة احلكام 
الدكتور صباح قاســم على اهميــة النجاح 
في االختبــارات وليس هنالــك طريق للتقدم 
ســوى النجاح في االختبــارات على مختلف 
والنظرية  البدنية  للياقة  العملية  مسمياتها 
اختبار اللغــة االنكليزية اضافــة الى اختبار 
الفديو تيست وقد خرج من االختبارات العديد 
من احلــكام الذين لــم يســتطيعوا تكملة 
االختبارات العملية ( اختبارات اللياقة البدنية 
)والتي تعتمد ثالث  شروط للنجاح في اجتياز 
12 دورة اضافــة الــى االركاض القصيرة  وقد 
اســتطاع العديد من احلكام اجتياز االختبارات 

ملا يتمتعون به من لياقة بدنية عالية.

* املنسق اإلعالمي للجنة احلكام

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت في بغداد وعلى مالعب االحتاد في ملعب 
الشــعب الدولي الدورة التدريبية الدولية التي 
اقامها االحتاد باشــراف احملاضر االسيوي محمد 
معاذ والتي تعتمــد العمل مع الفئات العمرية 
وبحضور رئيس االحتاد اجلديد رياض مهدي وامني 
الســر الدكتور ماجد خليل ورئيس جلنة املدربني 
اسعد شاكر اضافة املدرب العراقي الدولي عدي 
احمد جهاد وعــدد من املدربني العراقيني والذين 
يعملون في االحتاد بصفة مدرب اضافة الى عدد 

من املشاركني اخلارجيني .
وفي ختام الدورة وزع رئيس االحتاد املركزي للتنس 
رياض مهدي شهادات املشاركة على املشاركني 
في الدورة ووعد احملاضر اآلســيوي محمد معاذ 
بدورات متطــورة للمدربني العراقيني باشــراف 
احملاضــر الدولي عن غربي آســيا اميــر بوركي 
االيراني اجلنسية متمنيا للمشاركني االستفادة 

من املعلومات التي حصلوا عليها.
 من جهته عبــر رئيس االحتــاد املركزي للتنس 
عن ســعادته باملشاركني ووعد بتذليل الصعاب 
املرافقة لعملهــم مؤكدا على دعــم املدربني 
وخاصــة مدربــي الفئات العمريــة اضافة الى 
اختيــار مجموعة من املدربني في دورات خارجية 
متطورة ومــن املعروف والــكالم لرئيس االحتاد 
العراقيني رغــم ابداعهم لكنهم مبتعدين كل 
البعد عن التقدم في العالم وما يحققه املدرب 
الدولــي وكيفية التعامل مــع الالعب الصغير 

السن.

مباراة سابقة للمنتخب الوطني أمام املنتخب االسترالي

4:30 عصراً

 8:00 مساًء

مفكرة اليوم

بورنموث ـ أرسنال

التسيو ـ ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
دور  قرعــة  اخلميــس،  أجريــت 
اجملموعــات ببطولــة دوري أبطال 
آســيا لكرة القدم، والتي أسفرت 
عن مواجهات عربية نارية.. ويقدم 
التقريــر التالــي قراءة ســريعة 
جملموعات منطقة غربي آسيا التي 

تضم الفرق العربية كالتالي:
اجملموعة األولــى : تضم اجملموعة 
، الزوراء  األولى: الوصــل اإلماراتي 
امللحق  املتأهــل مــن  العراقــي، 
الرابــع واملتأهل من امللحق الثاني، 
ملحق  السعودي  النصر  ويخوض 

التأهل لهذه اجملموعة.
وبالنظــر إلى ترتيــب الوصل في 
الــدوري اإلماراتي، جنــد أنه يحتل 
املركز الـ 11 برصيد 10 نقاط بعد 
9 جوالت حتــى اآلن . . أما الزوراء 
فيأتــي فــي املركــز اخلامس في 

الدوري العراقي برصيد 14 نقطة.
تلك  الثانيــة: تضــم  اجملموعــة 
اإلماراتي،  الوحــدة  فرق  اجملموعة 
وبطل  الســعودي،  جــدة  احتــاد 
امللحق  من  واملتأهل  أوزبكســتان 

الثالث.
الوحدة يحتــل املركز اخلامس في 
الــدوري اإلماراتي بعــد 9 جوالت 
لعب برصيد 15 نقطة، واالحتاد في 
املركز األخير في دوري كأس األمير 
محمد بن سلمان للمحترفني بعد 

9 جوالت بنقطتني فقط.
فرق  الثالثــة: جــاءت  اجملموعــة 
الهالل السعودي، العني اإلماراتي، 
إيران،  واستقالل  القطري  الدحيل 
في اجملموعة الثالثــة.. وتعد هذه 
يتصدر  األقوى حيث  اجملموعة هي 
بـ27  الســعودي  الــدوري  الهالل 
نقطــة بعد 9 جــوالت، أما العني 

فيحتــل املركــز الثانــي بالدوري 
اإلماراتي برصيد 19 نقطة.

الثامن  املركز  االســتقالل  ويحتل 
15 نقطة  اإليراني برصيد  بالدوري 
الدحيل  ويتصــدر  12 جولة،  بعد 
31 نقطة  برصيد  القطري  الدوري 

من 11 مباراة.
اجملموعــة الرابعــة: تضــم تلك 
اجملموعــة بيرســبوليس اإليراني، 
أهلي جدة، السد القطري، املتأهل 

من امللحق األول.
الرابع  املركز  يحتل  بيرســبوليس 
بعدما خــاض 10 مباريات برصيد 
20 نقطــة، في حني يأتي الســد 
ثانيا علــى الئحة ترتيــب الدوري 
بعد  23 نقطة،  برصيــد  القطري 
أن خاض 10 جــوالت.. ويأتي أهلي 
جدة فــي املركز الثالث في الدوري 

السعودي برصيد 19 نقطة.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات
افاد مدير قسم املوهبة الرياضية 
لدائرة شؤون  التابع  املوصل  في 
بــوزارة  االقاليــم واحملافظــات 
ســبهان  والرياضة   الشــباب 
أحمــد ، ان قســمه يضم فرق 
املصارعة إلى جانب رفع االثقال، 
حالياً  تتخــذ  إجراءات  وهنالك 
وبوتيرة متسارعة لتشكيل فرق 
بألعاب كرة الســلة واملالكمة، 
ان فريق املصارعة  الى   ً مشــيرا
في مركز املوهبة في  نينوى كان 

البطولة  في  مؤخرا  اشترك  قد 
الوطنية  للمراكــز  الصيفيــة 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
في  أقيمت  التــي  ،و  باللعبــة 

محافظة الديوانية .
الكابــنت محمد علــي محمود 
مســؤول اإلدارة واملاليــة فــي 
من  باملوصل  الوطنــي  املركــز 
جانبه ذكر أن الفــرق الرياضية 
تؤدي تدريباتهــا في نادي نينوى 
وقاعــة األندلس، فيمــا يترقب 
املقبلة  املدة  املوصل في  رياضي 

افتتاح منتدى احلدباء ليستقبل 
تدريبــات فرق األلعــاب األخرى، 
الفتــاً الى ان رياضيــي املوصل 
هــم جزء مهــم فــي الرياضة 
العراقية ومشروع رعاية املوهبة 
الرياضيــة الــذي ترعــاه وزارة 
دائرة  والرياضة عبــر  الشــباب 
شــؤون االقاليم واحملافظات، وال 
ســيما بعد حتريــر املدينة من 
االرهاب وعودة احلياة ونفض غبار 
التي  اخلراب  بعد سنوات  الدمار 

طالت أم الربيعني.

«وطني الموهبة الرياضية في الموصل» 
يستعد الفتتاح مراكز جديدة بألعاب متنوعة

نعمت عباس يهدي اتحاد الكرةقراءة في قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم
 مؤلفا عن تدريب حراس المرمى

اتحاد السلة يوقع عقدين لتطوير اللعبة



 سمير خليل
 خمس وثالثون لوحة فنية ضمتها 
قاعة حوار في بغداد، ضمن املعرض 
للتشكيلي  التاســع  الشــخصي 
الرائــد حميد ياســني الــذي منح 

معرضه عنوان (نبوءات).
 اللوحــات مبجملهــا لبســت رداء 
متراصة،  متباينة،  بألــوان  التجريد 
لكنهــا جتانســت وتراتبــت لتنثر 
اسئلة على ذائقة املشاهد، وتركت 
له مســاحة للتفســير والتحليل 
والوقــوف على ما يثيره ويدهشــه 
ويوصلــه الــى عمق املعنــى الذي 

يرضيه. 
اســلوبه  عن  يدافع  الرائــد  فناننا 
ويقــول: انــا فنــان جتريــدي ليس 
ال  التجريــدي  موضــوع،  هنــاك 
حســي  منهج  موضوعا.  يرســم 
على  يعتمد  كاملوســيقى،  خالص 
تشاهد  عندما  فانت  االحاســيس، 
انطباعات،  العمل تتكــون لديــك 
انا ايضا اشــاهد اعمالــي، واحاول 

التعرف عليها، ماذا اضيف اليها. 
للبحث  محاولــة  التجريد  وتابــع: 
عن شــيء، صنع شيء من ال شيء، 
اعتمد في اســلوبي عــدم التكرار. 
انظر الى لوحاتي ال جتد تشابها بني 
الواحدة واألخرى. من زمن بعيد، منذ 
الســتينيات انا مناهــض للتكرار، 
مخاصم لــه. التكرار ال يفضي الى 
شيء، بل يفضي الى شهرة فارغة، 
كل معرض هويــة لصاحبه، والفن 
اجليد يبقى في الذاكرة طويال. نصب 
احلرية، العمل الكبير جلواد ســليم 

مثال، وكذلك اعمال الرواد الكبار".
وأضاف: الفن يعلم االنسان املدنية، 
ومينحه اجلمــال، الفنون تفضي الى 
يتحقق  ال  الــذي  اجلمالي  التــذوق 
اال بالوعــي، الــذي ال يتحقق بدوره 
والثقافة  باملعرفــة  بالتســلح  اال 

واالهتمام.

*وملاذا عنونت معرضك بـ (نبوءات) 
؟ 

"ال شــيء محدد عنــدي، انت تتنبأ 
مبا تــراه، كيف تــراه، لوحاتي تتنبأ 
باجلمال، توحي به كما الشعر يوحي 
مبا يبوح بــه، هناك حلظــة نهائية 
بالفرح  تتنبأ  الواني  اقول:  مبجملها 

واجلمال. 
الناقــد التشــكيلي الدكتور جواد 

الزيدي قال في املعرض: قد تكون 
حميد  لتجربة  خالصة 

ياســني فــي الفن 
هي  التجريــدي، 

لعـالم  نبوءات 
 ، متخيــل
تنشط فيـه 
الرؤيــــــة 
حيث  مــن 
 ، سيس لتأ ا
اذ ان لــكل 
حــة  لـــو
ملهـا  عــــا
في  اخلــاص 
 ، لتشــييد ا

لكنـــــها  و
تلتقــي 

مــة  كمنظو
لوني  اشــتغال 

باستعمال  تعنى 
علــى  التقنيــات 

الــــــورق 

وااللوان ذاتها، ولكن حميد ياســني 
من  العوالم  هــذه  يســتدرج 
خالل تطلعات اسلوبية 
تكرس  بــه،  خاصة 
الذاتيــة  رؤيتــه 
بالنظر للعالم.

النحات  امــا   
علي  منــذر 
فقــال عنه: 
مــن  فنـان 
اجليــــــل 
السـتيني، 
فتأثيــرات 
لستينيني  ا
راسخة في 
ومن  ذهنه، 
ابتدع  خالله 
رؤيته اخلاصة 
حيثيات  فــي 
فتـــــه  ثــقا
عبـــر  وابداعه 
سنني 

طويلة، مما جعله يوظف خبرته في 
خدمة رؤياه، ومســاحته الواسعة 
في ترســيخ قيم اللون واالنشــاء، 
مما جعله يتوشــح في هذا املنحى 
الســتيني، وكل لوحة من لوحاته 
اخلط  ثيمــات  عــن  تعبيــر خاص 
الســتيني مــن ناحيــة املكعبات 
مما جعل  واألخضــر،  االحمر  واللون 
االلــوان تتراقص من خــالل خبرته 
الطويلة والراســخة التــي امدته 
وعيــا وادراكا ملا يريــد ان يبدع من 

خالله. 
رؤيا محمد، وأنسام صباح، وضحى 
هيثم، وعلي أســامة، مــن طلبة 
املرحلــة االولى في كليــة الفنون 
التشكيلية  الفنون  قسم  اجلميلة 
كانــوا ضمن زوار املعــرض. اجمعو 
علــى حبهــم للرســم ورغبتهم 
الفنية واالطالع  بحضور املعــارض 
املتعددة  واالســاليب  املدارس  على 
في فن الرسم، مما يزيد من خبرتهم 
ومينحهــم حريــة واســعة تفتح 
اآلفاق امامهم ليصبحوا من فناني 

املستقبل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مواقــع  ة  عــدّ ذكــرت 
أميركية أن املمثل، اخملرج 
واملنتــج األميركي روبرت 
دي نيرو قد قررّ االنفصال 
عن زوجته املمثلة جريس 
عاماً   20 بعــد  هايتــاور 

تقريباً من الزواج
تقارير  كشــفت  فقــد 
صحفية نقالً عن مصدر 
أن دي  الزوجني  مقرب من 
نيرو(75 عاماً) وهايتاور(63 
عاماً) "ال يعيشــان معاً 
بعــد اآلن"، وســيعلنان 

االنفصال قريباً.
وكان املمثــالن قد تزوجا 
في العام 1997، ولديهما 
إيليوت (20 عاماً) وهيلني 

جريس (ستة أعوام).

األميركي  املغني  إلتقط 
العاملي جيســون ديرولو، 
أهرامات  له بجانب  صورًا 
اجليزة، خالل زيارته احلالية 

للقاهرة.
العاملي  النجم  وشــارك 
الصــور  مــن  عــددًا 
عبــر  والفيديوهــات 
موقع  علــى  صفحتــه 
االجتماعــي  التواصــل 
"إنستجرام"، حيث ظهر 
"ديرولو" في إحدى الصور 
ا وخلفه األهرامات  جالسً
ومتثال أبــو الهول. وظهر 
في صورة أخرى وهو يشير 
معلقا،  األهرامــات  إلى 

"هذا هو التاريخ".
املطــرب  ويشــارك 
النجم  اليــوم  األميركي 

تامر حســني، في حفل 
غنائــي ضخم في أحدى 
ضمن  اخلاصة  اجلامعات 
سلســلة حفالت لدعم 
الوطنيــة.   الســياحة 
وجيسون جويل ديسرولو، 
الفني  باســمه  املعروف 
جيســون ديرولو، مغني، 
وممثل  غنائــي،  وكاتــب 
من  أميركــي  وراقــص 

أصول هايتية.

كشفت املطربة شاهيناز، 
أنها تســتعد خالل املدة 
ألغنية  للتحضير  اجلارية 
منفــردة جديدة ســيتم 
طرحها قريبًا، مشيرة إلى 
أن هذه األغنية ســتكون 
ألبوم"  "امليني  ضمن  من 
الــذي تعكــف  اجلديــد 
له،  التحضير  على  حاليًا 
ســيتكون  انه  وبخاصة 
من ست أغنيات متنوعة، 
طرحــة  املقــرر  ومــن 
باألسواق في مطلع شهر 

مارس/آذار 2019.
الحد  شــاهيناز  وأعلنت 
أنها  االخباريــة  املواقــع 
لــت تقــدمي مينــي  فضّ
ألبــوم عن ألبــوم كامل 
مثال،  أغنيــة   12 يضــم 

التي  هي  لكونهــا  نظرًا 
تقوم باإلنتاج لنفســها، 
جدا  مرهق  األمــر  و"هذا 
ماديا، ألن صناعة األغنية 
كلّفــة للغايــة، ولكن  مُ
حينما يكــون األتفاق مع 
شــركة إنتاج يكون االمر 
بالنسبة  للغاية  ســهال 
للمطرب، ان يقوم بتقدمي 
يتكون من  ألبوم كامــل 

أكثر من 12 أغنية.

روبرت دي نيرو

شاهيناز

جيسون ديرولو

أخبــارهــــــــــم
الرائد التشكيلي حميد ياسين:

ألواني تنبئ بالفرح والجمال

في معرضه الشخصي "نبوءات"

الرائد التشكيلي حميد ياسني

جمال جصاني

قبل أكثر من أربعة عشــر قرناً طــوب الوالي األموي 
ســعيد بن العاص، أقدم مســتوطنة للبشــر باسم 
قبيلته عندما أطلق عبارته املشؤومة "إمنا هذا السواد 
بســتان قريش" مشــرعاً بذلك الباب أمــام كل أنواع 
االســتباحات واالنتهاكات بحق هذا الوطن وســكانه 
االصليــني وثرواته ومواهب أهله جيــالً بعد جيل. هذا 
السكراب الثقافي والسلوكي والقيمي ما زال راسخاً 
وفاعالً على مضاربنــا املنكوبة، بالرغم من الزحزحات 
والتحوالت الهائلة التي عرفتها ســالالت بني آدم في 
شتى بقاع االرض، وما ظهور داعش واستباحتها ألكثر 
من ثلث االراضي العراقية ألكثر من ثالث ســنوات إال 
دليل ال يتناطح عليه كبشــان على قــوة ونفوذ تلك 
املوروثات الســامة. عالم اليوم وببركة ثوراته العلمية 
والقيميــة متكن من عبــور مثل هذه احملطــات املريرة 

واملأساوية من تاريخه.
لقد قطعوا أشواطاً واســعة في مجال التخفف من 
أوزار الهمجية والتخلف وما يرافقهما من شــعوذات 
وخزعبالت بالية، لذلك لم يعد مبقدور ماكينة التقديس 
املزيد مــن بضائعها  والتعظيــم والتصنيم تقــدمي 
النافقة، حيث القادة والزعماء والعلماء (احلقيقيون ال 
املزيفون) يبقون ومهما ارتفع وعال شأنهم ومكانتهم، 
ضمن الوضع الطبيعي لهم كمواطنني ال يتميزون عن 

اآلخرين باحلقوق والواجبات. 
هذا هو احلال عند األمم والشعوب التي أكرمتها األقدار 
بشــرعة االعالن العاملــي حلقوق اإلنســان وما يحف 
بها مــن مدونات ومنظومات قيــم تنتصر ملن حاولت 
الســماء تكرميــه ذات عصر، حيث ال مــكان لديها ملا 
تورم في مضاربنا املنكوبة أي (الرموز) من شــتى املهن 
والكتل  واالحزاب  والقبائــل  والرطانات  والتخصصات 
وامللل... ولن جنافي احلقيقة عندما نقول بأن "بســتان 
قريش" قد صارت بهمة قوارض املنعطفات التاريخية 

نهباً لقبيلة "الرموز"...!
بكل تأكيد ال ميكن فصل ظاهرة انتشــار وتوسع عدد 
"الرموز" عما يجــري في بلد حطت برحاله كل قوافل 
الفساد والعجز والتشرذم والفشل. وعندما نتمحص 
أكثر مبثل هذه االعراض املرضية، جندها تأتي منسجمة 
ومــا انحدرنا اليــه (جماعات وأفــراد) علميا ومعرفيا 
وثقافيا وســلوكيا في العقود االربعــة االخيرة، حيث 
تربــت أجيال عديدة على ترديد عبارة "بابا صدام" وغير 
ذلك من مســتلزمات األنظمة التوليتارية الغاشمة. 
لقد شــاهدنا والعالــم اجمع كيف انتشــل "الرمز 
الضرورة" مــن حفرته النتنة، ذلك املشــهد الذي لم 
يستوعبه املهروشون اجلدد عند أطراف الوليمة األزلية، 
لذلك جندهم يعيدون لدكاكني صناعة الرموز مكانتها 
وســطوتها، حيث امتدت قائمتها لتشــمل غالبية 
حيتــان الطبقة السياســية احلاليــة واملتجحفلني 
معها من جنوم املؤسسات الطائفية والقبلية واألسر 
ً" جملتمعات  والسالالت احملظوظة، جمعيهم باتوا "رموزا
ال حتل وال تربط. غالبية املنتســبني لنــادي "الرموز" ال 
يحتاجون الى جهــد كبير كي نتعــرف على مآثرهم 
وفتوحاتهــم الفعلية، فالبلد قبــل "التغيير" وبعده 
ببركة وجودهم في حال ال حتســده عليه قبائل الهوتو 
 ً والتوتســي، وهم واحلقيقة تقال ميكن ان يكونوا رموزا
ً ملا حل علينا من كوارث ومحن تتواصل ليومنا  وجتسيدا

هذا.
كنــا بأمس احلاجــة ملنظومــة قيم وأســلوب حياة 
ووعي يتيح لنا استرداد ما خســرناه مع ممالك وقبائل 
وجمهوريات اخلــوف، كي يتعرف العراقيون على أجمل 
وأفضــل ما لديهم من خصال ومواهب وشــيم، لكن 
املذعورون اجلدد من الذين تسللوا الى سنام السلطات 
كان لهــم رأي آخر؛ تتحول فيه "بســتان قريش" الى 

بستان للرموز املمتدة من الفاو لزاخو...

ومضــة

بستان الرموز..!

الواحدة واألخرى. من زمن بعيد، منذ 
الســتينيات انا مناهــض للتكرار، 
مخاصم لــه. التكرار ال يفضي الى 
شيء، بل يفضي الى شهرة فارغة، 
كل معرض هويــة لصاحبه، والفن 
اجليد يبقى في الذاكرة طويال. نصب 
احلرية، العمل الكبير جلواد ســليم 

مثال، وكذلك اعمال الرواد الكبار".
وأضاف: الفن يعلم االنسان املدنية، 
ومينحه اجلمــال، الفنون تفضي الى 
يتحقق  ال  الــذي  اجلمالي  التــذوق 
اال بالوعــي، الــذي ال يتحقق بدوره 
والثقافة  باملعرفــة  بالتســلح  اال 

واالهتمام.

*وملاذا عنونت معرضك بـ (نبوءات) 

"ال شــيء محدد عنــدي، انت تتنبأ 
مبا تــراه، كيف تــراه، لوحاتي تتنبأ 
"ال شــيء محدد عنــدي، انت تتنبأ 
مبا تــراه، كيف تــراه، لوحاتي تتنبأ 
"ال شــيء محدد عنــدي، انت تتنبأ 

باجلمال، توحي به كما الشعر يوحي 
مبا يبوح بــه، هناك حلظــة نهائية 
بالفرح  تتنبأ  الواني  اقول:  مبجملها 

واجلمال. 
الناقــد التشــكيلي الدكتور جواد 

الزيدي قال في املعرض: قد تكون 
حميد  لتجربة  خالصة 

ياســني فــي الفن 
هي  التجريــدي، 

لعـالم  نبوءات 
 ، متخيــل
تنشط فيـه 
الرؤيــــــة 
حيث  مــن 
 ، سيس لتأ ا
اذ ان لــكل 
حــة  لـــو
ملهـا  عــــا
في  اخلــاص 
 ، لتشــييد ا

لكنـــــها  و
تلتقــي 

مــة  كمنظو
لوني  اشــتغال 

باستعمال  تعنى 
علــى  التقنيــات 

الــــــورق 

وااللوان ذاتها، ولكن حميد ياســني 
من  العوالم  هــذه  يســتدرج 
خالل تطلعات اسلوبية 
تكرس  بــه،  خاصة 
الذاتيــة  رؤيتــه 
بالنظر للعالم.

النحات  امــا   
علي  منــذر 
فقــال عنه: 
مــن  فنـان 
اجليــــــل 
السـتيني، 
فتأثيــرات 
السـتيني، 
فتأثيــرات 
السـتيني، 

لستينيني  ا
راسخة في 
ومن  ذهنه، 
ابتدع  خالله 
رؤيته اخلاصة 
حيثيات  فــي 
فتـــــه  ثــقا
عبـــر  وابداعه 
سنني 

طويلة، مما جعله يوظف خبرته في 
خدمة رؤياه، ومســاحته الواسعة 
في ترســيخ قيم اللون واالنشــاء، 
مما جعله يتوشــح في هذا املنحى 
الســتيني، وكل لوحة من لوحاته 
اخلط  ثيمــات  عــن  تعبيــر خاص 
الســتيني مــن ناحيــة املكعبات 
مما جعل  واألخضــر،  االحمر  واللون 
الســتيني مــن ناحيــة املكعبات 
مما جعل  واألخضــر،  االحمر  واللون 
الســتيني مــن ناحيــة املكعبات 

االلــوان تتراقص من خــالل خبرته 
الطويلة والراســخة التــي امدته 
وعيــا وادراكا ملا يريــد ان يبدع من 

خالله. 
رؤيا محمد، وأنسام صباح، وضحى 
هيثم، وعلي أســامة، مــن طلبة 
رؤيا محمد، وأنسام صباح، وضحى 
هيثم، وعلي أســامة، مــن طلبة 
رؤيا محمد، وأنسام صباح، وضحى 

املرحلــة االولى في كليــة الفنون 
التشكيلية  الفنون  قسم  اجلميلة 
كانــوا ضمن زوار املعــرض. اجمعو 
علــى حبهــم للرســم ورغبتهم 
الفنية واالطالع  بحضور املعــارض 
املتعددة  واالســاليب  املدارس  على 
في فن الرسم، مما يزيد من خبرتهم 
ومينحهــم حريــة واســعة تفتح 
اآلفاق امامهم ليصبحوا من فناني 

املستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
توصــل املمثــالن األميركيان 
إلى  وبــراد بيت  أجنلينا جولي 
تربية  قضيــة  بشــأن  اتفاق 

أطفالهما بعد صراع طويل.
أجنلينا جولي  انفصلــت  وقد 
عــن بــراد بيت منــذ عامني، 
وأدركا اآلن، أن الصراع املستمر 
يضــر باألطفــال، فحاولــت 
أجنلينا جولي، بالبداية حرمان 
حضانة  من  الســابق  زوجها 
نقلته  ما  بحســب  األطفال، 

"ديلي ميل".
وجاء في الصحيفة، هدفهما 
اآلن تنظيــم اتفــاق قبل بدء 

إجراءات احلضانة.
وأشارت الصحيفة، أنه مبوجب 

الوثيقة ســيتمكن براد  هذه 
بيت مــن قضاء وقت أكبر مع 
الطليقان  وسينتقل  أطفاله، 
تقســيم  مناقشــة  إلــى 
مشكلة  حل  بعد  املمتلكات 

احلضانة.
تقدمت  قــد  جولي  وكانــت 
بطلب للطالق في ســبتمبر 
ايلــول املاضي أمــام احملكمة 
العليــا فــي لــوس أجنليس، 
وثائق  مستشهدة كما تشير 
يصعب  بخالفــات  احملكمــة 
حلهــا، واتهمــت أجنلينا براد 
أبنائه،  معاملة  يســيء  بأنه 
وهي التهمة التي متت تبرئته 
تشــرين  نوفمبر/  فــي  منها 

الثاني.

بطلب  بيــت  وتقدم   
إلى احملكمة للحصول 
على وصاية مشتركة 

وطلبت  األبنــاء،  على 
الوصاية  حــق  جولــي 

الكاملة على األبناء مع منح 
بيت حقوق الزيارة، ولكنها لم 

تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمــان قد تزوجا عام 
2014 بعد عالقة دامت عشر 
االنفصال  وحدث  ســنوات، 
بنحو مفاجــئ بعد واقعة 

خاصة  طائــرة  منت  على 
تفيــد تقاريرعنهــا بأن 
بيت فقد فيها أعصابه 
أو أكثر من  أمام واحد 

أبنائهما الستة.

انجيلينا جولي وبراد
 بيت يتفقان اخيرا

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمت شــركة "دولتشي 
أند كابانــا" اإليطالية عبر 
اإليطاليــني  مصمميهــا 
دومينيكو دولس وستيفانو 
كابانــا اعتــذارا مصــورا 
باللغــة الصينية حلكومة 
وذلك  وشــعبها،  الصــني 
الشــركة  اتهــام  بعــد 
اجلنســي  بالتمييز  للصني 

والعنصري.
وأتــى االعتــذار بعد ضجة 
إعــالن  خلفهــا  كبيــرة 
مدينة  في  للشــركة  جتاري 
شــانغهاي الصينيــة، من 
خالل عرض لقطات مسيئة 
توحي  الصينــي  للشــعب 
بالعنصريــة، ما أدى ذلك إلى 

تعليق اإلعالن في الصني.
"الغارديان"  لصحيفة  ووفقا 
البريطانيــة، قــام املصممان 
اإليطاليان الشهيران بالتوجه 

إلى الشــعب الصيني، وطلبا 
منهم أن يســامحوهما على 
وجاء  املقصــود.  غيــر  اخلطأ 
باللغة  االعتــذار  املقطع  في 
الصينيــة، وقــال دولتشــي: 
إن الزيــارات املتعــددة للصني 
بالثقافة  مغرمــني  جعلتنــا 
الصينيــة، وبالطبــع لدينــا 
نريد  ولذلك  لنتعلمه،  الكثير 
التي  االعتــذار عن األخطــاء 

ارتكبناها.

قائال:  كابانا،  وأضاف ستيفانو 
لن ننســى أبدا ما بدر منا جتاه 
الصينيني، ونحن بناء على هذه 
التجربة تعلمنا الدرس، ونأمل 
أال يحصل هــذا مجددا. كما 
جهدنا  قصارى  ســنبذل  أننا 
والتقاليد  العــادات  لفهــم 

الصينية والثقافة عموما.
وختم قائال: "أطلب املسامحة 
منكــم فــردا فــردا…. أعتذر 

منكم".

دولتشي أند كابانا تعتذر للصين

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبح التلميذ الياباني هيروتو 
تاكاهاشي الذي يبلغ من العمر 
ــا باملدرســة االبتدائية  11 عامً
امتحان  يجتاز  شــخص  أصغر 
مســتوى  علــى  الرياضيــات 
الكليــات ليحطم بذلك الرقم 

ا. السابق وهو 13 عامً
وذكــر املســؤولون بالهيئــة 
املنظمــة لالختبــار الوطني 
أن الطفــل هيروتــو، وهــو 
بالصف اخلامــس في إحدى 
مدارس طوكيو، اجتاز أعلى 
التقييم  المتحان  مستوى 
الياباني  املعهد  أدارة  الذي 

لشهادة الرياضيات.
صحيفــة  وأوضحــت 
االختبار،  أن  تاميز)  (جابان 
إجمالي  مــن  املكــون 

املهارات  يقيــس  مســتوى،   14
العمليــة مبــادة الرياضيات من 
ما  مرحلة  وهى  املستويات،  أدنى 
قبل املدرس، إلى أعلى املستويات 

اجلامعية والدراسات العليا.
وأضافت الصحيفة أن هيروتو بدأ 
لالمتحان  واالستعداد  بالدراسة 
من سن خمس سنوات، وأنه كان 

ــا بالرياضيات منذ نعومة  مهتمً
املستوى  أن  إلى  أظفاره، مشيرة 
األعلــى مــن االختبــار يتطلب 
احلســابية  احللول  نظــام  فهم 
"اخلوارزميــات" األساســية، وأن 
%4.9 فقط ممــن حضروا االختبار 
اجتــازوا املســتوى األعلــى في 

االمتحانات التي جرت مؤخرًا.

طفل ياباني يحطم الرقم القياسي 
بامتحان الرياضيات

الصباح الجديد - وكاالت:
واشــنطن  صحيفة  ذكــرت 
بوســت أن الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب يرى نفســه 
التامي  مجلــة  غالف  متصدرا 

من جديد.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن 
ترامب سأله الصحفيون عمن 
سيكون شخصية العام على 
غــالف اجمللة الشــهر املقبل، 
فكان رده: "ترامــب" قائال : ال 
األمر يخص مجلة  أعرف هذا 
التامي، لكني ال أتخيل شخصا 
آخر غيــر ترامب، هل ميكنكم 

تخيل أي شخص آخر".
وقالــت الصحيفة إن الرئيس 
األميركــي لديه هــوس قدمي 
مبجلــة التــامي، ففــي العام 
املاضــي صــرح بأنــه علــى 

األرجح" ســيكون شخصية 
العام، ولكنه هو من رفض.

وهو مــا نفته مجلــة التامي، 
وأعلنت أنها ال تكشــف أبدا 
قبل  الفائزة  الشخصيات  عن 

موعدها.
ترامب  2016 كان  ولكن فــي 
بالفعل علــى غالف اجمللة مع 
لقب "شخصية العام" كونه 
فاز برئاســة الواليات املتحدة، 
ما علق عليه وقتها قائال "هذا 
يعنى لي الكثير، وهو شــرف 

عظيم للغاية".
على نحو آخر عرف عن ترامب 
أيضا انتقاداته للمجلة كونها 
"املتظاهر"  اختارت شخصية 
كشــخصية العام في 2011 
متظاهر  تســمية  دون  مــن 
بعينه، وذلك في إشارة للربيع 

العربي.
ترامــب  وانتقــد 
أيضــا اجمللة في 
عندمــا   2012
نشــرت صورة 
ضــــي  قـــا
احملكمـــــة 
لعليـــــا  ا
األميركية 
ن  جـــــو
روبرتــس، 
من دون أن 
يحصــل 

لقب  على 
شخصية 

العام، عندها 
ترامــب  قــال 

"فقدت  اجمللــة  إن 
املصداقية" بالنسبة له.

ترامب: ال أتخيل شخصا
 غيري على غالف التايم
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