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بغداد - وعد الشمري:
دعت كتل سياسية رئيسة، أمس 
األحد، رئيــس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي إلى عدم جتاوز إراداتها 
للحقائب  املرشــحني  تقــدمي  في 
على  مشددة  الشاغرة،  احلكومية 
أهمية حصول توافق في ما بينها 
ال ســيما على الــوزارات األمنية، 
محذرة مــن اللجوء إلى التصعيد 

والتراشق اإلعالمي.
وقال النائب عن قائمة سائرون علي 
مهــدي في حديث إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "كتلة االصالح واالعمار 
ما زالت مصرة علــى موقفها بأن 
عادل عبد املهدي هو املسؤول عن 
كابينته الوزارية وتقدمي املرشحني، 
ولكن يجب أن يحصل هناك بعض 

التوافق مع الكتل".
"الكتــل  أن  مهــدي،  واضــاف 
السياســية انتظرت شهراً كامالً 
بامل اســتكمال الوزارات، وحصل 
كل  وعرفت  نبــض،  جــس  بينها 

واحدة منها ما تريده االخرى".
وأشــار إلى، أن "الشارع ال يحتمل 
تأجيل موضوع حســم  اكثر بعد 
الوزارات، الســيما وهناك مخاوف 
مــن تكــرار جترية حكومــة نوري 
املالكي فــي واليته الثانية، عندما 
بقيــت احلقائب االمنية شــاغرة 

انتخابية  لــدورة  بالوكالة  وتــدار 
كاملة".

"وزارة  ان  علــى  مهــدي  وشــدد 

الداخلية تتمتع بخصوصية عالية 
وينبغي  الدفاع،  وزارة  اهمية  تفوق 
أن يرشــح لها شــخص مستقل 

بعيداً عن التحزب".
لكنه عاد ليوضح أن "هناك قسما 
من املواقع الوزارية ينبغي اختيارها 

بالتوافــق وال تتفرد بها جهة مثل 
وزارة الداخلية".
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تحذير من تصعيد خطير بين "اإلصالح" و"البناء" 
ومخاوف من بقاء الحقائب األمنية شاغرة

نتيجة األمطار في اليومين الماضيين الموارد المائية كتل رئيسة تدعو عبد المهدي لتقديم مرشحي "توافق" في اختيار الوزراء

المركزي: 40 ترليون دينار الكتلة 
8النقدية خارج البنوك انطالق الحملة الوطنية لمناهضة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:      
صادق قادة الدول الـ27 األعضاء 
في االحتــاد األوروبي أمس األحد، 
في بروكســل على اتفاق خروج 
اململكة املتحدة من االحتاد. كما 
مت االتفاق، خالل القّمة األوروبية، 
علــى خارطــة طريق تشــمل 
العالقــة مع اململكــة املتحدة 
في مرحلــة ما بعــد خروجها 
مــن االحتاد. وأكــدت تيريزا ماي 
علــى متســكها بجبــل طارق، 
مشددة على أن موقف اململكة 
املتحدة بشأن السيادة على هذه 

املنطقة "لم ولن يتغير".
وعقد قادة الــدول األوروبية في 
بروكســل، امــس األحــد قمة 
على  للمصادقــة  مخصصــة 
انسحاب  بشــأن  تاريخي  اتفاق 

اململكــة املتحــدة مــن االحتاد 
القمــة  وانتهــت  األوروبــي. 

اتفــاق خروج  باملصادقــة على 
األوروبي ليدخل  االحتاد  لندن من 

بذلك القرار حيز التنفيذ في 29 
آذار 2019.

وشملت بنود "اتفاق االنسحاب" 
الذي اســتمرت  غير املســبوق 
املفاوضات املضنية بشــأنه بني 
 17 األوروبية  واملفوضيــة  لندن 
شهرا، نحو 60 صفحة تضمنت 
باالتفاق  ملحقا  سياسيا  إعالنا 
حول العالقة املســتقبلية التي 
يأملــون فيهــا بــني الطرفني. 
ويعرض االتفــاق أوال على الدول 
الـ27 األعضاء في االحتاد األوروبي 
الوزراء  إليهم رئيسة  ثم تنضم 
للتأكد  ماي  تيريــزا  البريطانية 

من موافقة اجلميع على النص.
وكتــب رئيس اجمللــس األوروبي 
دونالد توسك في تغريدة مساء 
"األصدقاء  أن  املاضي  الســبت 
يبقون أصدقــاء حتى النهاية". 
وقال توســك في رسالة الدعوة 

إلى القمة "لــم يكن أحد يريد 
إحلــاق الهزميــة بأحد، بــل كنا 
جميعا نبحث عــن اتفاق عادل. 
أعتقــد أننا توصلنــا في نهاية 
األمر إلى أفضل تسوية ممكنة"، 
معبرا عــن ارتياحــه ألن الدول 
الـــ27 "اجتازت بنجــاح اختبار 

الوحدة والتضامن".
تصدعت  الوحــدة  هــذه  لكن 
في األيــام األخيرة عندما هددت 
إسبانيا بالتسبب بإلغاء القمة 
علــى ضمانات  لــم حتصل  إذا 
مكتوبة حول مصير جبل طارق. 
وبعــد مفاوضات شــاقة، أكد 
رئيس الــوزراء اإلســباني بيدرو 
أنه  السبت  ظهر  بعد  سانشيز 

متت تلبية طلبه.
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تقريـر

قادة الدول األوروبية يصادقون أخيرا
على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

االتفاق يدخل حّيز التنفيذ في آذار المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد
جــدد رئيــس حتالــف اإلصالح 
واإلعمار الســيد عمار احلكيم 
دعوته الســتحداث وزارة تعنى 

بشؤون األسرة واملرأة والطفل .
وذكر فــي بيان ملكتبــه تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
العاملّي  اليوِم  امس االحد " في 
املرأة  ضــدَّ  العنف  ملناهضــِة 
نؤكــُد أنَّ العنَف ضد املرأة ميثُل 
اإلنسان  حلقوِق  صارخاً  انتهاكاً 

املكفولة  األساســية  واحلريات 
دينياً وقانونياً ".

احلكيم  عمار  الســيد  واضاف 
إلى  احلاجــِة  علــى  نشــددُ   "
نظاماً  تفــرزُ  اجتماعية  رؤيــٍة 
للمجتمِع واألسرة حتفُظ للمرأِة 
كرامتهــا وعزتها ومكانتها " ، 
وتابع " وجنددُ دعوتنا الستحداِث 
وزارة تعنى بشؤون األسرة واملرأة 
والطفل تهتُم بكلِّ تفاصيلهم 

وشؤونهم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
املائية أمس  املــوارد  وزارة  أفــادت 
األحد، أن تصريف املياه بنهر دجلة 
بلــغ 3000 متر مكعــب بالثانية 
بســبب األمطار، فــي حني أكدت 
املياه  كميــات  على  ســيطرتها 

الواردة من شرقي البالد.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه إن 
"البالد شــهدت ســقوط امطار 
غزيرة فــي مناطق متفرقة نتجت 
الى  اغلبهــا وردت  عنها ســيول 
نهر دجلة في القاطع الشمالي"، 
مبينة ان "تصريف النهر وصل الى 
اكثــر من 3000 متــر مكعب في 

الثانية".
واضافت الوزارة ان "هذه الكميات 
منخفض  الى  حتويلها  ســيجري 
ورفد  املائي  اخلزيــن  لتعزيز  الثرثار 

نهر الفرات عند احلاجة".
واشارت الوزارة الى انها "استنفرت 
املوجة  جهودهــا كافــة المــرار 

بسالم.
"الصباح  تلقــت  الســياق،  وفي 
خلية  من  امس  نســخة  اجلديد" 
مالكات  بأن  افاد  احلكومي  االعالم 
الوزارة سيطرت على السيول التي 
للبالد  الشــرقية  اجلهة  وردت من 
الشــويجة  هور  صــوب  ووجهت 
من  دجلة  نهــر  الى  لتصريفهــا 

فتحتي النشامة وام اجلري".
وأورد البيان ان"اجلهود مســتنفرة 
في هذه القواطع الستيعاب مياه 
الســيول واالســتفادة منها في 
تغذية شط العرب الذي انخفضت 
فيه التراكيز امللحية بشكل كبير 
واخذ يعود الى وضعه الطبيعي"، 
وأشار البيان أيضا الى ان السيول 

الشرقية " بدأت باالنحسار "
واكــدت الوزارة ان "هــذه االمطار 
والسيول هي بشائر خير على بلدنا 
العزيز وستنعكس بشكل ايجابي 
علــى الواقــع الزراعــي والبيئي 
وتعزيز اخلزين املائي واجناح اخلطط 

الزراعية الشتوية والصيفية" .

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف النائب عن كتلة سائرون، 
ماجد الوائلي، عن موافقة رئاســة 
نيابي  النواب علــى طلب  مجلس 
وّقع عليه 50 نائبــاً بتعديل قانون 
رفحاء وإدراجه ضمن جدول أعمال 

اجللسة املقبلة.
وجــاء فــي الطلــب، انــه "نظراً 
لإلســتياء الشعبي الكبير بسبب 

عدم مراعــاة العدالة االجتماعية 
في قانــون رقم 35 لســنة 2013 
) قانــون التعديــل األول لقانــون 
السياسيني  الســجناء  مؤسسة 
رقــم 4 لســنة 2006( واملعــروف 
بـقانون رفحاء واملنشور في جريدة 
الوقائــع العراقية العــدد )4294( 
فــي )2013/10/21( )ص 14( يرجى 
إضافة هــذا املوضوع جلدول أعمال 

مجلس النواب ملناقشــته وإقتراح 
تكفل  التــي  عليــه  التعديــالت 
للمواطن  االجتماعيــة  العدالــة 

العراقي".
يذكر ان قانون رفحاء اثار بعد صدوره 
تداولته  كبيرا،  شــعبيا  اســتياء 
التواصل  االعالم وصفحات  وسائل 
االجتماعــي جــراء التخصيصات 

املالية املبالغ بها ملتضرري رفحاء. 

بغداد - الصباح الجديد:
توفــي 17 شــخًصا وأصيب 178 
آخرون بسبب الســيول واألمطار 
الغزيــرة التــي اجتاحــت عــدة 
البالد  وشمال  بوسط  محافظات 
ما  وفق  املاضيــني،  اليومني  خالل 
أعلنتــه وزارة الصحــة في بيان 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقــت 
منــه امس، افاد ان مــن بينهم 6 
من واسط، وفيما وجه قائممقام 
مبحافظة  الصمود  عامرية  قضاء 
االنبار شــاكر العيســاوي امس، 
رسائل استغاثة إلى وزارة الهجرة 
واملهجريــن واملنظمــات الدولية 

بعد أن غمرت مياه األمطار اخمليم 
مدينة  جنوبي  النازحــني  املركزي 
الفلوجة، اعلن مجلس محافظة 
اشخاص  واسط مصرع ســبعة 
جراء انهيار مســاكنهم، وهو ما 
يزيد علــى الرقم الذي أوردته وزارة 

الصحة بصريع واحد.
وقال قائممقــام عامرية الصمود 
العيســاوي في تصريــح تابعته 
“مســاحات  إن  اجلديد  الصبــاح 
كبيرة من مخيــم قضاء عامرية 
مدينة  جنوبي  املركــزي  الصمود 
الفلوجة غرقــت بالكامل ما ادى 
اخملزونة  الغذائية  املــواد  تلف  الى 

داخــل اخمليم باإلضافــة إلى غرق 
املســتلزمات األخرى دون تسجيل 
حاالت إصابة جراء كميات األمطار 

الغزيرة التي تشهدها املدينة”.
وأضــاف، ان “مخيــم النازحــني 
الصمود  عامريــة  فــي  املركزية 
يضم أكثر من خمسة آالف أسرة 
نازحة من مختلف مدن احملافظة”، 
مبينا أن “حكومة العامرية احمللية 
تقوم وبالتنسيق مع الدفاع املدني 
والقــوات األمنيــة بنقل األســر 
النازحة مــن مخيمات النزوح إلى 

مخيمات أخرى”.
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تصريف المياه بدجلة يبلغ 3000م3 في 
الثانية والسيول الشرقية بدأت باالنحسار

مجلس النّواب يوافق على طلب
بتعديل قانون رفحاء المثير للجدل

مصرع واصابة 195 شخصا جراء االمطار واكثر من 
5000 اسرة نازحة مهددة في مخيم "عامرية الصمود" 

مجلس النواب "ارشيف"

الموصل - الصباح الجديد:
نينوى،  محافظــة  مجلــس  حّذر 
من بطء ســير عمليــة محاكمة 
مســلحي تنظيم داعش االرهابي 
سجون  في  املعتقلني  اعداد  وتزايد 
احملافظة، داعيــا احلكومة املركزية 
باتت  بناء ســجون جديــدةن  الى 
ضرورة، وزيادة عدد القضاة املعنيني 
املتعلقة  القضايا  فــي  بالتحقيق 

باالرهاب.
اعتيادية  في جلســة  اجمللس  وقرر 

االسبوع املاضي، بحضور املسؤولني 
املوصــل، مفاحتة  االمنيــني فــي 
خطورة  بشــأن  املركزية  احلكومة 
مســلحي  محاكمة  عملية  بطء 
تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وانتقد رئيــس اللجنة االمنية في 
مجلــس نينوى، محمــود اجلبوري، 
في حديث صحفي تابعه مراســل 
"املســؤولني  اجلديــد،  الصبــاح 
االمنيــني فــي املوصــل وعملية 
املنتمني لتنظيم  ســير محاكمة 

داعش جراء ارســال عدد قليل من 
القضــاة املعنيــني بالتحقيق في 
قضايا االرهاب، الذي يتســبب في 
سير عملية التحقيق مع املتهمني 

ببطء شديد”.
 وطالب عضــو مجلس محافظة 
نينــوى، مجلس القضــاء االعلى، 
بضرورة زيادة عدد القضاة املعنيني 
املتعلقة  القضايا  فــي  بالتحقيق 

باالرهاب في محاكم املوصل.
وقــال اجلبــوري:" هــذه القضية 

للوضع  بالنســبة  للغاية  خطيرة 
االمنــي ملدينة املوصــل، لذا يجب 
على اجلميع ان يدركوا مدى خطورة 
املوقــف والعمــل علــى املوضوع 

بجدية تامة " 
الكشــف عن عدد  رفــض  وفيما 
باالنتمــاء  املوقوفــني  املتهمــني 
لتنظيــم داعــش، اكــد ان " عدد 
املوقفني بتهم االرهاب في سجون 

املوصل كثير للغاية ".
تفصيالت ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
لشؤون  الدولية  اللجنة  وصفت 
املفقوديــن فــي األمم املتحــدة 
العــراق، بأنه الدولــة االولى في 
عدد املفقودين، مشيرة الى انها 
تتعامل مع ملــف يحوي ما بني 
الى مليون مفقود في  250 ألف 

البالد.
جاء هذا خالل اســتقبال النائب 
األول جمللس النــواب امس األحد، 
لشــؤون  الدولية  اللجنة  رئيس 
ميلر،  جويل  تومــاس  املفقودين 
ومديــر عــام اللجنــة الدولية 
كاثرين سيســكي، لبحث ملف 

املفقودين في العراق
النائــب  ملكتــب  بيــان  وذكــر 
تلقت  الكعبــي،  حســن  االول 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
انــه " اســتقبل فــي مكتبه 
مبجلــس النــواب امــس االحد، 
لشــؤون  الدولية  اللجنة  رئيس 

ميلر،  جويل  تومــاس  املفقودين 
ومديــر عــام اللجنــة الدولية 
كاثرين سيســكي، لبحث ملف 

املفقودين في العراق".
وصف  الكعبي  ان  البيــان  وأورد 
"مهام فرق البحث عن املفقودين 
اجلماعية،  املقابــر  وخصوصــا 

بالعمــل االنســاني اكثر ما هو 
وتأتي  وظيفــة،  او  اداري  عمــل 
للعالم  يقــدم  كونه  اهميتــه 
شــهادات حيــة تديــن انظمة 
بهذا  قمعية ظلمت شــعوبها 

الشكل ".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم النائب عــن محافظة 
نينوى عبد الرحيم الشــمري, 
السياســيني  امــس االحــد, 
ناخبيهــم  بخــداع  الســنة 
وعودهــم  عــن  والتنصــل 
االنتخابية, مشيرا الى ان ازمة 
السيول االخيرة كشفت مدى 
الســنة  السياســيني  اهمال 

ملناطقهم.
تصريح  فــي  الشــمري  وقال 

إن  اجلديــد،  الصباح  تابعتــه 
" الوعــود االنتخابيــة للكتل 
الســنية بالعمل علــى اعادة 
والعمل  احملــررة  املناطق  اعمار 
وتصفير  النازحني  عــودة  على 
للوصول  كذبــة  كانت  االزمة 

الى مناصبهم ".
واضــاف ان " النواب الســنة 
علــى  باحلصــول  انشــغلوا 
في  واالمتيــازات  مناصبهــم 
ومجلس  اجلديــدة  احلكومــة 

النــواب دون تنفيــذ اي وعــد 
يخص مناطقهم وناخبيهم ".

ازمــة   " ان  الشــمري  وأكــد 
حجــم  كشــفت  الســيول 
اخلداع الذي تعرض اليه املكون 
ومدى  قادتهــم  من  الســني 
اهمالهم ملناطقهم”، مبينا ان 
“صدور بعض البيانات اخلجولة 
واملطالبة غيــر كافية ملعاجلة 
من  االلف  عشــرات  تهجيــر 
املواطنــني في نينــوى وصالح 

الدين وديالى ".
استمرار  الصدد  هذا  في  يذكر 
تناحــر النــواب الســنة على 
منصــب وزيــر الدفــاع، ودوام 
تصريحاتهم باالســتحقاقات 
االنتخابيــة، وان هذا احملور احق 
مبنصب  التحالــف  ذلــك  من 
الوزيــر، في وقــت كان بعض 
التي  املناطق  اول  مناطقهــم 
اجتاحتها الســيول وشــردت 

عوائلها من بيوتهم.

سجون نينوى تكتظ بـإرهابيي داعش
ومحاكماتهم تسير ببطء شديد

نائب عن نينوى: ازمة السيول كشفت
حجم خداع النواب السنة لناخبيهم

الحكيم يجدد دعوته 
الستحداث وزارة تعنى بشؤون 

األسرة والمرأة والطفل

بريطانيا تخرج رسمياً من االحتاد األوروبي

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في األمم المتحدة:

العراق الدولة األولى في أعداد المفقودين وتتراوح أعدادهم ما بين 250 ألفا ومليون



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

انطلقت صبــاح امس االحد في 
اقليم كردستان احلملة الوطنية 
ملناهضــة العنــف ضــد املرأة، 
النشــاطات  من  العديد  باقامة 
والثقافية  التوعوية  والفعاليات 
والفنيــة في اغلــب محافظات 

ومدن االقليم.
االعلى  اجمللس  عام  امني  وطالبت 
لشؤون املرأة في حكومة االقليم 
بخشــان زنكنــة خــال كلمة 
القتهــا في املؤمتــر الذي نظمه 
العاملي  االسبوع  مبناسبة  اجمللس 
ملناهضة العنف ضــد املرأة، بان 
االقليم  برنامج حكومة  يتضمن 
اجلديدة خطــة وبرنامجا واضحا 
لتحســني اوضاع املرأة والتصدي 

للعنف الذي ميارس ضدها.
وبينمــا طالبــت زنكنــة رئيس 
الــوزراء فــي حكومــة االقليم 
في  النســاء  باعتماد  املقبلــة، 
الــوزارات و غيرها مــن املناصب 
العليــا بحكومــة االقليــم، مبا 
يتيــح لها ان تعد عــن طاقاتها 
وامكاناتها، ناشــدت مؤسسات 
واملنظمات  االقليــم  حكومــة 
الدولية ومنظمات اجملتمع املدني 
للعمــل بجــد لتــدارك ظاهرة 
العنــف والتمييز اجلنســي في 

االقليم.
واكدت زنكنة، ان العنف الذي يبرز 
ضد املرأة ال يقتصر على االقليم 
فقط، وهو مسألة تاريخية تعود 
الــى التمييز بني الرجــل واملرأة 
وحرمانها من حقوقها املشروعة، 
الذي  والعنف  االرهاب  ان  وتابعت 
متر به املنطقة والعراق على وجه 
واقع  تدهور  الــى  ادى  اخلصوص، 
املرأة وتزايد حاالت العنف والقهر 

ضدها.
االحصائيات  زنكنة  عدت  وبينما 
التــي تضمنهــا تقريــر اعدته 
املديرية العــام ملناهضة العنف 
على  املرأة، خطــراً حقيقياً  ضد 
واقــع املــرأة، اكــدت ان العنف 
ضد املرأة يؤثر ســلبا على جميع 

مفاصل وافراد اجملتمع.
اصدرته هيئة  تقرير  هذا وسجل 
حقــوق االنســان فــي االقليم 

ارتفاعــا ملحوظــا فــي حاالت 
العنــف ضد املرأة فــي االقليم، 
ووفقا الحدث احصائية نشــرها 
اجمللس االعلى لشــؤون املرأة في 
او  امــرأة قتلن   807 االقليم فان 
السبع  الســنوات  خال  انتحرن 

االخيرة في االقليم.
بدوره قال رئيس حكومة االقليم 
نيجيرفــان بارزانــي فــي كلمة 
القاهــا فــي مؤمتر االعــان عن 
ضد  العنف  مناهضــة  حملــة 
املرأة، »احيي نضال النسوة الائي 
النضال  في  واستمرارهن  ناضلن 
لتثبيت حقوقهن  منذ ســنوات 
والتمييــز  الظلــم  ومقارعــة 
اجلنسي، ان قضية املرأة والعنف 
وهو  قدمي  ومــوروث  تركة  ضدها 
الى دعم جميع مكونات  بحاجة 

اجملتمــع للتغلب عليــه وحتقيق 
العدالة واملساواة بني اجلنسني.

بارزاني اضاف ان حكومة االقليم 
التي  القوانني  العديد من  قدمت 
عن  املدافعة  املنظمــات  دعمت 
املرأة في برملان االقليم مبا  حقوق 
ينصف املــرأة ويضمن حقوقها، 
االمم  ممثلية  مبشــاركة  مشــيدا 
املتحدة بالعراق في دعم القوانني 
الصادرة من حكومة  والتوصيات 
االقليم ومســاندتها في الدفاع 

عن حقوق املرأة في االقليم.  
وســائل  بارزاني  حــث  وبينمــا 
الطرف عن  لعدم غــض  االعام 
اي نــوع من العنف ميــارس ضد 
املرأة في االقليــم، اكد ان ايجاد 
احللول واملعاجلات اجلذرية للعنف 
واالضطهــاد ضد املــرأة بحاجة 

الى عمل جــاد وال يتم بني ليلة 
وضحاها، واردف« الن ذلك يتطلب 
والتقاليــد  العــادات  معاجلــة 
القبلية املوروث الثقافي قبل كل 
شيء، مؤكدا ان مشكلة حتقيق 
املســاواة بني اجلنسني ال تقتصر 
على اقليم كردستان فقط وهي 
مشكلة متجذرة في العديد من 

دول العالم. 
بشؤون  معنية  منظمات  وكانت 
املرأة واحصاءات رســمية اكدت 
ارتفــاع حاالت القتــل واالعتداء 
على املرأة في االقليم بنحو كبير 
ما يتطلب اتخاذ تدابير واجراءات 

رادعة.
املدنيــة  الناشــطة  وقالــت 
للتنمية    CDO عضو منظمــة 
املدنية اشــنا رؤوف، في تصريح 

للصبــاح اجلديــد، ان املنظمــة 
النشاطات  من  العديد  ستنظم 
من  كجزء  التوعوية،  والفعاليات 
ملناهضة  املتحــدة  األمم  حملــة 
العنف ضد املرأة، التي جتري حتت 
برتقالياً،  العالم  »اجعل  شــعار 
اسمع صوتي أيضاً، أوقف العنف 

ضد النساء والفتيات«.
الفعاليــات  ان  الــى  مشــيرة 
تتضمن اقامة الندوات واملؤمترات 
والنشاطات  التأهيلية  والدورات، 
الفنية والثقافية، بهدف احلد من 
مناهضة العنف ضد املرأة واحلد 
من حــاالت التحــرش واالعتداء 

املتكررة بحقهن.
العــادات  ان  رؤوف  وتابعــت 
والتقاليــد واالعــراف القبليــة 
املتبعة في كردســتان، متنع نشر 

احلقيقية،  واالحصــاءات  االرقام 
القضاء  الــى  النســوة  وجلــوء 
للمطالبة بحقوقهن ضد العنف 

اجلنسي الذي ميارس بحقهن.
مضيفــة ان االحصائيــات التي 
تنشــر عن نســب االعتــداءات 
التجاوزات اجلنسية ضد املرأة في 
االقليــم ال متثل االرقام احلقيقية 
والعنف ضد  االعتــداءات  حلجم 

املرأة في االقليم.
االحصــاءات  الحــدث  ووفقــا 
املديرية  قدمتــه  الذي  والتقارير 
العامــة للعنف ضــد املرأة في 
االقليم، بياناً سجلت فيه ارتفاعاً 
ملحوظاً في حاالت العنف الذي 
تتعرض له املرأة خال الشــهور 
بالعام  مقارنة  املاضيــة  االربعة 

املنصرم.

انطالق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في االقليم
مطالبات بمنح النساء مناصب عليا في الحكومة المقبلة

جانب من فعاليات االسبوع العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة في كردستان

طالبت امين عام المجلس 
االعلى لشؤون المرأة في 
حكومة االقليم بخشان 
زنكنة خالل كلمة 
القتها في المؤتمر 
الذي نظمه المجلس 
بمناسبة االسبوع العالمي 
لمناهضة العنف ضد 
المرأة، بان يتضمن 
برنامج حكومة االقليم 
الجديدة خطة وبرنامجا 
واضحا لتحسين اوضاع 
المرأة والتصدي للعنف 
الذي يمارس ضدها
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حتاول قوى سياســية مختلفة وضــع العصي العاقة 
دوران دوالب العمليــة السياســية منــذ االعــان عن 
تكليف الســيد عادل عبــد املهدي بتشــكيل الوزارة 
اجلديدة وتتخذ هذه القوى من التنازع واخلافات بني قوى 
وكتل اخرى حول عملية توزيع املناصب الوزارية وسيلة 
لتحقيق االختراق وافشال اجلهود الرامية لعبور حكومة 
عبد املهدي مرحلة التشكيل واالنطاق نحو آفاق رحبة 
اخــرى ميكن من خالهــا التعرف على قــدرة احلكومة 
اجلديدة على تقدمي حلول حلزمة من االستحقاقات التي 
طال انتظارها ويتعكز املتربصون بحكومة عبد املهدي 
على االتهامات ببقاء احملاصصة كتقليد سياســي لم 
يفلح رئيس الوزراء اجلديد بايقــاف امتداداته ويتهمون 
في الوقت نفســه االحزاب والكتل السياسية االخرى 
بتناقــض التصريحات بني ماهو معلــن وماهو مخفي 
حيث تدعي احزاب وقوى سياســية بانها تركت للسيد 
عبد املهدي حرية اختيــار الوزراء اجلدد فيما تفعل هذه 
االحزاب العكس فــي الغرف املظلمــة حينما تفرض 
على املفاوضني الختيار الوزراء اســماء معينة وترفض 
مترير اســماء اخرى جرى التوافق عليها بني رئيس الوزراء 
واالحزاب التي تقدمت بترشيحها وفي جانب اخر هناك 
حملة اعامية وسياســية منظمة تقــف وراءها قوى 
مناهضة ورافضة الي جناحات قد تقدم عليها احلكومة 
اجلديدة في ملف العاقة بني املركز واالقليم حيث دأبت 
هذه القوى على نشــر معلومــات مضللة تتحدث عن 
تفريط عبــد املهدي بالســيادة العراقية على كركوك 
وهناك معلومات مضللــة اخرى تتحدث عن قبول عبد 
املهــدي مبجموعة من الصفقات التــي تتعلق بتصدير 
النفط عبر اراضي كردســتان مــن دون ان تتأكد صحة 
هذه االتهامات واملعلومات املضللة ويبدو ان استهدافا 
واضحا يتحرك مــع حترك التحالفات الرئيســية التي 
دفعت بعبــور العراق مرحلة معقدة متثلت بتســمية 
الســيد عــادل عبــد املهــدي رئيســا للــوزراء ويريد 
املســتهدفون من وراء تســويق هذه االتهامات  تعميق 
اخلافات السياســية وصوال الى دفــع عبد املهدي الى 
تقدمي استقالته والبقاء في مرحلة االنتظار والشلل في 
مرافق االداء والنشــاط السياسي واليدرك هؤالء الذين 
يخوضون غمار التسقيط والتضليل بأن افعالهم تلك 
مماثلــة ملن يلعبون بالنار داخــل بيوتهم من دون ان يعوا 
بان خطر احلرائق ســيصيب كل من هم داخل اســوار 
هذا البيت فما هو اســوأ هو استثمار عصابات داعش 
االرهابي للخافات السياسية واقدامه على تكرار جتربة 
احتال املدن مرة اخرى ونشــر الترويع وممارسة التخريب 
في كل ماتطاله يــد االرهاب واجلرميــة . واعادة العراق 
الى ميادين الشــرذمة والتقســيم وضياع النجاحات 

باالنتصار على االرهاب التي شهد لها العالم اجمع .

السيء واالسوأ !

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان مع وفد من 
جمعيــة )القصيــر العراقيــة( لقصار 
القامــة فــي مكتبه مبقر الــوزارة أهم 
املوضوعات التي تعنى بذوي االحتياجات 

اخلاصة.
واســتعرض الوزيــر اآلليــات املتبعــة 
لتحقيــق اهــداف الــوزارة فــي رعاية 
التي حتتاج  والفئــات  الشــرائح  جميع 
الى تقــدمي الدعــم والتواصــل معها، 
وفي مقدمتها تنفيــذ قانون رعاية ذوي 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة رقم 38 
لسنة 2013 ودراسة تعديل بعض مواده 
مبا يضمن توفير احلياة الكرمية للمعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة ومنها شريحة 
قصــار القامة ودمجهم فــي مفاصل 

احلياة اخملتلفة للمجتمع. 
وبني الوزير ان قانون ذوي االعاقة يتضمن 
عدة امتيازات تسعى الوزارة الى تنفيذها 
عبر تفعيل مــواده بالتعاون مع اجلهات 
الوزارات واملؤسسات ذات  ، داعيا  املعنية 
العاقة الى االســهام فــي احتضانهم 
وتخصيص نســبة %5 مــن التعيينات  

لهم وحسب التعليمات املعمول بها. 

واســتمع الوزيــر الــى مطالــب ممثلي 
واملشكات  واستفســاراتهم  اجلمعية 
التي يعانيها قصار القامة سعيا اليجاد 
احللــول املناســبة لهم، واعــدا اياهم 
بايصال صوتهم إلى اجلهات ذات العاقة 

.
مــن جانبهم بــني اعضــاء اجلمعية ان 
طموح قصار القامة اكبر من التحديات 
التي يواجهونهــا، معبرين عن رغبتهم 
في احلصول على حقوقهم مبا يتناســب 
مع قدراتهــم البدنية التي متكنهم من 
اداء اعمال تســاعدهم علــى االندماج 
في  االخرين  ومشــاركة  اجملتمــع  فــي 
النشــاطات اخملتلفة وممارســة حياتهم 
بشكل طبيعي، شاكرين للوزير تفهمه 
معاناتهم وســعي الوزارة اجلاد لضمان 
حقوقهم التي كفلها الدســتور. يذكر 
ان جمعيــة )القصير( لقصــار القامة 
تأسســت عام 2003 للدفاع عن حقوق 
قصار القامة البالغ عددهم قرابة ستة 

االف في بغداد واحملافظات.
علــى صعيــد متصــل اقامــت دائرة 
التخطيــط والدراســات التابعة لوزارة 
ندوة  االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
تثقيفية عن )اجلــدوى من منح القروض 
نتائج  الصغيــرة حســب  للمشــاريع 
القروض السابقة( وحاضر فييها معاون 
مدير قســم دعم املشاريع الصغيرة في 

الذي  الدائرة حســن عبد اجلليل حسن 
اشــار الى ان املشــاريع الصغيــرة لها 
اهميــة كبيرة في امتصــاص البطالة 
لرفع مستوى  االقتصادي  النمو  وتسريع 
الدخــل القومي الى مســتوى ينعكس 
إيجابياً على مســتويات الدخل الفردي 

واالسري وبالتالي على مؤشرات التنمية 
البشرية. 

وبــني احملاضر اهميــة توعية الشــباب 
وتغيير فكرة البحث عن فرصة عمل في 
القطاع احلكومي والتوجه نحو القطاع 
اخلــاص كونه املؤهل حاليا الســتيعاب 

االعــداد املتزايــدة مــن الباحثــني عن 
العمل من خال التشــغيل الذاتي ، وان 
الوزارة بادرت الى تطبيق جتربة املشــاريع 
الصغيرة حتت عنــوان التأهيل اجملتمعي 
امليسرة  والقروض  الصغيرة  القروض  ثم 
القامــة مشــاريع مدرة للدخــل ولكل 

برنامــج مزاياه ومصــادر متويله والفئة 
االجتماعية التي يســتهدفها، موضحاً 
ان هــدف هذه التجربة هــو تأمني فرص 
العمل واعادة التدريب وفقا للمتطلبات 
االقتصاد  ودعم  االنتاجية  وزيادة  اجلديدة 

الوطني. 
كما جرت خال الندوة مناقشة االفكار 
واالراء في العوامل التي تســهم باجناح 
واخلطوات  الصغيرة  القروض  جتربة منح 
اجــراءات  تبســيط  لغرض  املطلوبــة 
منحهــا وكيفيــة توســيع مجاالتها 
االنتاجية واخلدميــة واهم اخلطط التي 
تســهم في إحكام التكامــل االنتاجي 
واملهــاري واســهام الدولــة فــي دعم 
الباحثني عن العمل وضرورة نشر الوعي 
وثقافة العمل وسط الشباب والتعريف 
ووضع  واالبتــكارات  االبداعية  باالعمال 
مؤاتية  وتســويقية  ماليــة  سياســة 

للمشاريع الصغيرة. 
كمــا التقى الوزيــر عددا مــن اعضاء 
في  العراقي(  املعــوق  )صــوت  منظمة 
خطوة تهدف الى ايجاد شــراكة مهنية 
بني الــوزارة واملنظمات غيــر احلكومية 
خدمــة للشــرائح التــي تقــع ضمن 

مسؤولية رعايتها. 
وبني الوزير ان من اهم متطلبات التنمية 
املقبلة  املرحلــة  واهداف  االجتماعيــة 
للتواصل  للــوزارة هو تكويــن حلقــة 

مع املنظمــات غير احلكوميــة لتنفيذ 
االســتراتيجيات التــي تهــدف خلدمة 
احملدود  الدخل  واصحاب  املســتضعفني 
والتخفيف مــن الفقــر والقضاء على 
البطالة ، مشيرا الى ان شريحة املعوقني 
لها حقــوق نص عليهــا القانون وباتت 
مسؤولية تنفيذها واجبة لذا فان الوزارة 
لن تدخر جهدا في ايجاد بيئة اجتماعية 
امنة لهم. وناقــش الوزير مفردات قانون 
هيئــة رعاية ذوي االعاقــة واالحتياجات 
اخلاصة رقم 38 لســنة 2013 وامكانية 
اجراء بعض التعديات التي من شــأنها 
اياء املعوقني املزيد مــن العناية ، مبينا 
ان الوزارة وجهــت بالتواصل مع الوزارات 
واجلهــات ذات العاقــة ملتابعــة مدى 
اخلاصة  القانونيــة  للمــواد  تنفيذهــا 
بذوي االعاقــة واالحتياجات اخلاصة في 

وزاراتهم. 
واكــد الوزيــر فــي ســياق حديثه عن 
االسلوب املهني والتعاطي بايجابية مع 
املرحلــة املقبلة ضرورة توحيد املنهجية 
والرؤى بــني املنظمــات املعنية بخدمة 
الى  تهدف  بحصيلــة  واخلروج  املعوقني 
اندماجهم في اجملتمع الفتا الى ان الوزارة 
تبدي استعدادها التام للتعاون وسيكون 
منهجا مســتمرا  املنظمات  مع  اللقاء 
كونها جزءا فاعا ولديها خبرة ميدانية 

في مجال اخلدمات االجتماعية.

بحثت جدوى القروض للمشاريع الصغيرة

»العمل« تؤكد دعمها لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة
وتوفير فرص العيش الكريم لهم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــاركت 
في الدورة الثالثة عشــرة ملعرض 
وتســتمر  الدولي  الســليمانية 
لغايــة الثامــن والعشــرين من 
الشــهر اجلاري من خال شركات 
الــوزارة العامة العاملة بشــتى 
التخصصات الصناعية شــملت 
الغذائيــة  املنتجــات  شــركات 
واملســتلزمات  االدوية  وصناعــة 
الطبيــة فــي ســامراء وصناعة 
والصناعات  واملعدات  الســيارات 
الفوالذية وشركة كبريت املشراق 

العامــة  واور  العامــة  وديالــى 
وشــركة الصناعات النحاســية 
وامليكانيكيــة واملديريــة العامة 
للتنمية الصناعية وهيئة البحث 
والتطوير الصناعي وغيرها اضافة 
احلديثة  االصبــاغ  الــى شــركة 
الصناعــي  للقطــاع  التابعــة 
اخملتلط وعدد من شركات القطاع 
مشاركة  وسط  اخلاص  الصناعي 
واسعة لشــركات محلية وعربية 

ودولية ومنظمات إنسانية. 
وقال مدير عام الدائرة االقتصادية 
يوســف  املهندس  الــوزارة  فــي 

تصريح  فــي  محمــد  محمــود 
صحفي عقــب افتتاح املعرض ان 
املشاركة في معرض السليمانية 
لشركات  االولى  ليســت  الدولي 
الــوزارة للترويج عــن إمكانياتها 
ومنتجاتهــا وعــرض خدماتهــا 
احمللية  الشــركات  على  والتعرف 
 ، املشــاركة  والعاملية  والعربيــة 
مؤكدا أن املعارض احمللية والدولية 
تعــد بوابــة لتســويق املنتجات 
والســلع والترويج لهــا واإلطاع 
احلديثــة  التكنولوجيــا  علــى 
والتطور احلاصــل فضا عن فتح 

آفاق للتعاون والعمل املشترك مع 
إلى  إضافة  املشــاركة  الشركات 
أنها فرصة لإلعان وعرض الفرص 
واملشــاريع االســتثمارية املتاحة 
األعمال  رجــال  جــذب  ومحاولة 
واملستثمرين والشركات من شتى 

دول العالم. 
من جانبه أكد الناطق الرســمي 
للوزارة عبدالواحد علوان الشمري 
الــوزارة  ان مشــاركة شــركات 
مهمة  املعــارض  هــذه  مثل  في 
واإلعــان  للتعريــف  وضروريــة 
النمطية  احملليــة  املنتجــات  عن 

وغيــر النمطية وطــرح املنتجات 
اجلديــدة واإلمكانيات التصنيعية 
التــي تتمتع بها هذه الشــركات 
في شتى  تقدمها  التي  واخلدمات 
أن  الى  ، الفتا  اجملاالت الصناعيــة 
الصناعــة تســعى وحترص  وزارة 
وتواجدها  مشاركاتها  جعل  على 
فــي املعــارض واحملافــل العربية 
والعامليــة بشــكل أكبــر وأكثر 
تفاعا خال السنوات القادمة في 
إطار خططها الهادفة إلى تفعيل 
للمنتجات  التســويقي  اجلانــب 
احمللية وتطوير الصناعة الوطنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتت شعار ))رصاصة فرحك تنهي 
وزارة الصحة  فرحنــا(( شــاركت 
والبيئــة في ورشــة فريــق فنون 
الســام ضمــن أعمــال املنتدى 
العراقي املوســم اخلامس في مقر 
أكادميية بغداد للعلوم االنســانية 
وبحضور ممثلي عــن وزارة الصحة 
ومستشــفى ابن الهيثم للعيون 
واعام  الديني  واإلرشاد  والداخلية 
وزارة الصحة وعدد من الناشطني 
االطاقات  اخلاصة حول  للورشــة 

النارية العشوائية .

ومت خال الورشة عرض اخملاطر التي 
واألطفال  املواطنــني  لها  يتعرض 
االطاقــات  بســبب  باألخــص 
وااللعــاب الناريــة وبــني مديــر 
للعيون  الهيثم  ابن  مستشــفى 
اخملاطر  اهم  عمار عيسى  الدكتور 
التي  والتشــوهات  منها  الكبيرة 
ممكــن ان تتــرك املصــاب بإعاقة 
دائمية في العيــون نتيجة لفقد 
عينــه وان وزارة الصحــة حرصت 
على توفير املستلزمات والعاجات 
واخلدمــات الطبيــة لكــن يبقى 
والثقافة  للعائلة  األساسي  الدور 

اجملتمعني فضا عن الدور االعامي 
الــذي يســهم فــي التقليل من 

مخاطر هذه االطاقات .
شــرطة  اعام  مدير  جهتــه  من 
علي  محمد  نبراس  العقيد  بغداد 
أوضح محاكمة واإلمســاك بعدد 
كبير من الشــباب الذين يقومون 
باالطاقات النارية خال املناسبات 
الى  التشريعات احيانا حتتاج  لكن 
تتناســب  قوانني  لوضع  تغييرات 
مع حجم املشــكلة ودور التوعية 
بالشــراكة مــع جميع الــوزارات 

ومنظمات اجملتمع املدني .

الصناعة تعتزم ترويج منتجاتها وفرصها
االستثمارية في معرض السليمانية الدولي

الصحة تشارك في ورشة معنية
بمخاطر )اإلطالقات النارية العشوائية(



الطاقة الكهربائية تعود 
الى المنطقة الجنوبية بعد 

تعرضها لالنطفاء التام

احتفالية مركزية لتكريم 
حاملي وسام الغاب )الشارة 
الخشبية( للدورات األربع 

حتذير من تصعيد خطير بني "اإلصالح" 
و"البناء" ومخاوف من بقاء احلقائب 

األمنية شاغرة
ويرى النائب عن سائرون، أن "عبد املهدي 
ليس لديه كتلة كبيرة قادرة على دعمه، 
وأن وصوله إلى رئاســة مجلــس الوزراء 
كان بالتوافــق ومــن ثم ينبغــي عليه 
أخــذ موافقة الكتل في مــا يقدمه من 
مرشــحني"، وطالبه بــأن "يراعي وجود 
كتلتني كبيرتني داخل مجلس النواب وأن 
ال يصعــد املوقف بينهمــا لكي ال تصل 

االمور إلى مرحلة خطيرة".
بعض  إلــى "حصــول  ومضــى مهدي 
عليهم  مرشحني  تقدمي  في  االستعجال 
مالحظــات وتهم مختلفــة لكن ميكن 
معاجلة هذا االمر خالل الساعات املقبلة 

قبل استكمال الكابينة الوزارية".
من جانبه، ذكــر النائب عن قائمة الفتح 
إلى "الصباح  الزاملي في تصريح  عباس 
اجلديد"، أن "حسم بقية الوزارات سيكون 
بالتوافــق بــني الكتل السياســية، وأن 
لم يحصل هناك توافق ســيكون جمللس 
النــواب كلمته في ضوء ما ســيطرحه 

عبد املهدي".
وأضاف الزاملي ان "عبد املهدي قد يطرح 
ذات االســماء التي لم مترر خالل جلسة 
منح الثقة لبرنامجه احلكومي، مع تغيير 

يطال وزارتني أو ثالثة على اكثر تقدير".
ونّوه الزاملي، إلى ان "اســتحقاقات لدى 
الكتل السياســية علــى رئيس مجلس 
الــوزراء مراعاتهــا وعــدم االســتجابة 
لضغــوط ميارســها البعض مــن الذين 
يدعــون بأنهم قــادرون على تغيــر ارادة 

البرملان".
وأوضح النائــب عن الفتــح، أن "حتالف 
الفياض  بفالح  زال متمســكاً  البناء ما 
مرشــحاً لوزارة الداخلية، وأن املعلومات 
تفيد بأن عبــد املهدي ســوف يقدم ما 
تبقى من حقائب خالل جلســة مجلس 

النواب املقبلة".
"االســماء  إن  بالقول،  الزاملــي  وأكمل 
املتبقية لم يتم حسمها لغاية االن، وقد 
تطال بعضها التغييرات خالل الساعات 

االخيرة قبل انعقاد اجللسة".
بدوره، افــاد النائب عن حتالف احملور صباح 
الكربولــي بــأن "كتلتنــا داخل مجلس 
النــواب هي املمثــل الشــرعي الوحيد 
للسنـــة؛ ألننـــا نتألـــف من 63 نائباً 

سنياً".
وأضاف الكربولي في تعليق إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "وزارة الدفاع من حصتنا ومن 
يدعي بانه ميثل الســنة فأنه غير مؤهل 
الكتل  املكون فــي  لذلك كون اعضــاء 
االخــرى ال يتجاوز عددهم ســبعة نواب 

فقط".
مرشــحني  ثمانية  "نحو  أن  واســتطرد 
تقدمنا بهــم بعضهم قــادة في جهاز 
مكافحة االرهاب من الذين شــاركوا في 
أنهم شيعة لكننا  برغم  حترير مناطقنا 
نوصل رســالة بأننــا ال نعتمــد املعيار 

الطائفي في الترشيح".
وأورد الكربولــي أن "عبــد املهدي عليه 
مراعاة االســتحقاقات االنتخابية وأن ال 
يتخطى ما لدى حتالــف احملور من حصة 

في وزارته".
 

العراق الدولة األولى في أعداد 
املفقودين وتتراوح أعدادهم ما بني 250 

ألفا ومليون
وقال الكعبــي انه "عمل على هذا امللف 
منذ العام 2003، وواكب كافة التفاصيل 
املتعلقة باملفقوديــن ضمن فريق املقابر 
اجلماعيــة التابع لوزارة حقوق االنســان 
حينه" " مشــيرا الــى ان "العالم اجمع 
اطلع على حجم معانــاة ذوي املفقودين 
الذين خرجوا بعد ســقوط النظام رغم 
واملتمثلة  الصعبــة حينهــا  الظــروف 
بانتشــار قوات االحتالل فــي كل مكان، 

للبحث عن ذويهم".
وأثنــى الكعبــي "على جهــود اللجنة 
التي قدمت  الدولية لشــؤون املفقودين 
خدمــات جليلة للعراق وحتــى العالم ، 
خاصــة وانهم يعملون فــي ظل ظروف 
صعبة منها جمع املعلومات واالستدالل 
على املقابر، وانتشال رفاة املفقودين منذ 
ســنوات طويلة ودون وجود اي معلومات 
تــدل علــى هويتهــم اال بعــد اخضاع 

العينات للفحص احلمض النووي".
وجــرى خالل اللقاء االتفــاق على اهمية 
ان يكــون العراق عضوا فاعال في مجلس 
اللجنــة الدوليــة، وقالت كاثريــن "اننا 
كمنظمة دولية، ننظــر للعراق على انه 
املفقودين حيث  االولى في عــدد  الدولة 
نتعامــل مع ملف يحوي ما بني 250 الف 
الى مليون مفقود سواء منذ زمن النظام 
املقبور او حــرب الثمانينات وبعدها حرب 
اخلليج االولى والثانيــة، وما رافق عملية 
اســقاط النظام عام 2003 وايضا جرائم 

االرهاب". 

وتابعــت، ان "العراق وبعد اقــراره قانون 
املقابر اجلماعية ، الذي جنده مثاال متميزا 
بل اصبــح معيــار ثابت لــدول العالم 
وميكننا نقل جتربة العراق لهذه البلدان". 

من جهته اوضح توماس "اننا هنا بهدف 
تقدمي الدعم للعراق في هذا امللف ، حيث 
سبق وان ساعدنا بلدان عديدة مرت بذات 
الظروف ، او ما يرافق الكوارث الطبيعية". 
الدولية لشــؤون  ان "اللجنة  واكد على 
املفقوديــن تقف على اهبة االســتعداد 
لتوســيع نطاق شــراكتها مــع العراق 
وتقــدمي الدعــم له عــن طريــق برامج 
مشــاركة املعرفة وغيرها مــن البرامج 
التــي تدعم جهــود العراق في انشــاء 
اســتراتيجية فعالــة لتحديــد مصير 
 ، عليها  واحلفاظ  املفقودين  االشــخاص 
السنوي  االجتماع  بإمكانية عقد  مرحبا 

املقبل للجنة في بغداد".

مصرع واصابة 195 شخصا جراء 
االمطار واكثر من 5000 اسرة نازحة 
مهددة في مخيم "عامرية الصمود" 

ودعا العيســاوي وزارة الهجرة واملهجرين 
والهجرة الدولية واملنظمات اإلنســانية 
األخرى إلى “املساهمة في سحب كميات 
مياه األمطار املتراكمــة داخل اخمليم من 
خالل حفر شــق لتصريف مياه األمطار 
وإنقاذ األسر النازحة التي تعاني من نفاذ 
واملستلزمات  والبطانيات  الغذائية  املواد 
األخرى بعــد أن غمرتها ميــاه األمطار”، 
موضحا أن “اعــدادا كبيرة من مخيمات 
النزوح غرقــت بالكامل مما يتطلب اتخاذ 
إجراءات سريعة ملعاجلة احلاالت اإلنسانية 

الصعبة”.
وفي الســياق أعلن مجلــس محافظة 
واســط، امس األحــد، مصرع ســبعة 
اشــخاص جراء انهيار مســاكنهم في 
مناطق متفرقة من احملافظة جراء االمطار 
الغزيرة، فيما أكد ان مساعدات ستصل 
من املركز خالل الساعات القليلة املقبلة.
وقال عضو اجمللــس صاحب اجلليباوي في 
تصريح ان " محافظة واســط سجلت 
ليلة امس مصرع ســبعة اشخاص جراء 
انهيار مساكنهم بينهم اربعة اشخاص 
في قضاء النعمانية جراء هطول االمطار 

الغزيرة ".
وأضاف اجلليباوي، أن " االمطار التي ضربت 
احملافظة غزيرة ولم نعهدها منذ سنوات 
طويلة "، مشيرا إلى أن " احملافظة طلبت 
االســتعانة باملركز وستصل املساعدات 

اليوم ".
وكانت محافظة واســط أعلنت، مساء 
الســبت، تعطيل الدوام الرسمي المس 
األحد نتيجة سوء االحوال اجلوية واالمطار 

الغزيرة التي تعرضت لها احملافظة.
وفي واسط أيضا أعلنت معاونية الدعم 
اللوجســتي في هيئة احلشد الشعبي, 
اهالي  إلنقــاذ  الياتهــا  تســخير  امس 
العزيزية في محافظة واسط جراء غزارة 

األمطار والفيضانات.
وذكر بيان إلعالم احلشــد الشعبي تلقت 
الصباح اجلديد "نســخة منه، أن " آليات 
دخلت  اللوجســتي  الدعــم  معاونيــة 
منطقة العزيزية إلنقاذ األســر العالقة 
جراء غرق عدد مــن األحياء مبياه األمطار 
".وأضــاف البيــان، أن " اجلهود متواصلة 

لتخفيف تداعيات األزمة ".
وكانت عــدة محافظــات بينها املوصل 
تعرضت خالل  والكــوت  الديــن  وصالح 
اليومــني املاضيــني إلى هطــول أمطار 
غزيرة، جنمــت عنها فيضانات وســيول 
جارفة تسببت بســقوط ضحايا، فضاًل 
عن انهيار مئات املنــازل وخيام النازحني 
كلًيا أو جزئًيا، وتضرر عشــرات السيارات 
املدنية ســيما في القرى التابعة لقضاء 

الشرقاط مبحافظة صالح الدين.

قادة الدول األوروبية يصادقون أخيرا
على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

وكان االحتــاد األوروبــي طمــأن مدريــد 
احلريصة علــى أن تتمتع بحق في النظر 
فــي وضع املنطقة، قبل بــدء مفاوضات 
بريكسيت في حزيران 2017 بأن "أي اتفاق 
لن يطبق  وبريطانيا  األوروبــي  االحتاد  بني 
على أراضي جبل طارق" بدون ضوء أخضر 

من إسبانيا.
وهذا التفصيل لم يــرد في االتفاق الذي 
مت التوصل إليه األســبوع املاضي، ما أثار 
غضب احلكومة اإلســبانية التي هددت 
بعرقلة االتفاق إذا لــم يدرج نص واضح 

في هذا الشأن.
لكن إســبانيا أكدت امس االول السبت 
أنها تلقت ضمانة كافية من السلطات 
البريطانيــة بأال تشــمل اتفاقات لندن 
األوروبي في املستقبل  املقبلة مع االحتاد 

بشكل آلي جبل طارق.
إال أن ماي أكدت امس االول الســبت أنها 
"فخورة بأن جبل طارق بريطانية وسأبقى 
دائما إلى جانب جبل طارق"، مشددة على 

أن موقف اململكة املتحدة بشأن السيادة 
على هذه املنطقة "لم ولن يتغير".

وعبرت دول أخرى أعضــاء في االحتاد في 
وطلبت  قلقهــا  عن  املفاوضــات  نهاية 
ضمانات في مجــاالت أخرى مثل حقوق 
صيــد الســمك فــي امليــاه اإلقليمية 

البريطانية في املستقبل.
اتفاق  القضيــة لم حتــل فــي  وهــذه 
ضرورة  علــى  ينص  الــذي  االنســحاب 
التوصــل إلــى تفاهم بشــأنها بحلول 
منتصــف 2020. لكن مصدرا أوروبيا قال 
"سيكون هناك إعالن في محضر اجمللس 
األوروبي الذي سيؤكد أنها قضية تشكل 

أولوية" لدى الدول الـ27.
وهذا اإلعــالن ســيتضمن قضايا أخرى 
تتعهــد فيها الدول الـــ27 بالتزام احلذر 
حيال لندن في تطبيق االتفاقات املتعلقة 
بها، مثل املنافســة النزيهــة في اجملال 

االقتصادي.
قضية  خصوصا  االنسحاب  اتفاق  ويحل 
أن تدفعها لندن  التي يفتــرض  الفاتورة 
إلى االحتــاد األوروبي بــدون أرقام، وينص 
على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى 
حدود مادية بني إيرلندا ومقاطعة إليرلندا 

الشمالية البريطانية.
وهــذه النقطة كانت موضــع انتقادات 
جديدة مــن قبل وزير اخلارجية الســابق 
بوريس جونسون الذي صرح في بلفاست 
امــس االول الســبت أن ذلك ســيحول 
اقتصادية  الشمالية "مستعمرة  إيرلندا 
لالحتــاد األوروبــي"، كاشــفا بذلك عن 
األوقات الصعبة التي تنتظر ماي للدفاع 

عن االتفاق في اململكة املتحدة.
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نينوى،  حّذر مجلــس محافظــة 
من بطء ســير عمليــة محاكمة 
مســلحي تنظيم داعش اإلرهابي 
وتزايد أعداد املعتقلني في سجون 
احملافظة، داعيــا احلكومة املركزية 
وزيادة  بناء سجون جديدة  بضرورة 
بالتحقيق  املعنيــني  القضاة  عدد 

في القضايا املتعلقة باإلرهاب.
وقرر اجمللس في جلســة اعتيادية 
بحضــور  املاضــي،  األســبوع 
املســؤولني األمنيني فــي املوصل 
املركزية  احلكومة  مفاحتة  بضرورة 
عمليــة  بــطء  خطــورة  حــول 
محاكمة مسلحي تنظيم داعش 

في محافظة نينوى.
االمنية في مجلس  اللجنة  رئيس 
في  انتقد  اجلبوري،  محمود  نينوى، 
مراســل  تابعه  صحفــي  حديث 
"املســؤولني  اجلديد"  "الصبــاح 
االمنيني في املوصل عملية ســير 
داعش  لتنظيم  املنتمني  محاكمة 
وذلك بســبب ارســال عدد قليل 
مــن القضاة املعنيــني بالتحقيق 
في قضايــا االرهاب، وعلى اثر ذلك 
املتهمني  مــع  التحقيق  عمليــة 

تسير ببطء شديد”.
بعد تلك اجللســة، طالب مجلس 
محافظــة نينــوى مــن مجلس 
زيادة عدد  االعلى، بضرورة  القضاء 
القضــاة املعنيــني بالتحقيق في 
القضايــا املتعلقــة باالرهاب في 

محاكم املوصل.
للغاية  خطيــرة  القضية  “هــذه 
بالنســبة للوضع االمنــي ملدينة 
املوصل، لــذا يجب علــى اجلميع 
ان يدركــوا مدى خطــورة املوقف 
والعمل على املوضوع بجدية تامة” 
هذا ما قاله اجلبوري في حديثه الى 

"كركوك ناو".
عن  الكشــف  اجلبــوري  ورفــض 
عدد املتهمــني املوقوفني باالنتماء 
لتنظيم داعــش،( اال انه اكد على 

ان “عدد املوقفني بتهم االرهاب في 
سجون املوصل كثيرة للغاية”.

داعش  تنظيم  وسيطّر مســلحو 
فــي منتصــف عــام 2014 على 
محافظــة نينوى فــي غضون 24 
ســاعة وبعد ايام قليلة سيطروا 
على عدد اخر من احملافظات، وبعد 
مرور قرابــة اربعة اعــوام متكنت 
انهاء  مــن  العراقيــة  احلكومــة 
واعالن  العراق  في  التنظيم  حكم 
كان  التي  املناطق  استعادة جميع 

يسيطر عليه.
التي حصل  املعلومات  وبحســب 
عليهــا )كركــوك ناو(، فــان االف 
باالنتماء  واملتهمــني  املســلحني 

في  يقبعــون  داعــش  لتنظيــم 
ثالثة ســجون مبحافظــة نينوى، 
املكتظة  الثالثة  الســجون  ان  اال 
اكبر  لعدد  تتوســع  وال  باملتهمني 

من املتهمني.
وأضاف اجلبــوري “طالبنا محافظ 
نينوى بضرورة التنســيق مع وزارة 
بالعمل على  العراقيــة  الداخلية 
تشييد سجون خاصة بهدف نقل 
جميع املوقوفني بتهم االرهاب اليه 
وعدم اختالطهــم باملوقفني على 

اجلرائم االخرى”.
من جهة اخرى قال عضو مجلس 
انه  بركات شمو  نينوى،  محافظة 
“في حال ســير عملية محاكمة 

مســلحي داعش على هذا النحو، 
ســنوات  اربعة  الــى  ســنحتاج 
لتحقيق مــع اخر متهم باالرهاب، 
وهذا امر خطير للغاية وســيكون 
لها تداعيات ســلبية على الوضع 

االمني ملدينة املوصل”.
واضاف “فــي الوقت احلالي تكتظ 
سجون املوصل باملتهمني املوقفني 
فــي القضايا املتعلقــة باالرهاب، 
يوما بعد يوم االخر تتوصل القوات 
لداعش  النائمة  للخاليــا  االمنية 
احملافظة”،  سجون  في  ويودعونهم 
وعلــى اثر ذلك طالــب بركات من 
احلكومة املركزية في بغداد بضرورة 

وضع حلول عاجلة للمشكلة.

وكان مصــدر امني رفيع وطلع في 
نينوى، قد كشــف في  محافظة 
اجلديد"  "الصباح  لـ  وقت ســابق 
2000 مشتبه به  عن اعتقال نحو 
االرهابي،  داعش  لتنظيم  باالنتماء 

منذ شباط املاضي في نينوى.
رفيع،  فيما قال مصدر عســكري 
لـــ "الصباح اجلديــد" في تعليق 
املشــتبه  املعتقلني  عدد  على  له 
بانتمائهــم لتنظيــم داعش في 
ســجون نينــوى، ان "الســجون 
امر  بالفعل بهــم، وهذا  مكتظة 
طبيعي جدا بسبب ما حصل من 
اجتياح داعش وهزميتهم فيما بعد، 
)التسفيرات(  احملافظة  سجون  الن 

غير مســتعدة اليواء هكذا اعداد 
ان ســجن  لذلك  كبيرة، يضــاف 
بــادوش املركــزي مت مســحه من 
االرض من قبل عصابات داعش ابان 
سيطرتهم على اجزاء واسعة من 
نينوى عــام 2014، وكان ميكن ايواء 
االالف مــن املعتقلــني واحملكومني 

به".
مشيرا الى انه "نحن ننتظر بفارغ 
الصبر قرار اي قــاٍض بنقل متهم 
داعشي لبغداد او لغيرها او لالفراج 
عــن اي متهم اخر، الن ســجوننا 
مكتظة جدا، ومن االفضل االسراع 
سراح  واطالق  احملاكمات،  باجراءات 

االبرياء وادانة االرهابيني".

قرر المجلس في 
جلسة اعتيادية األسبوع 
الماضي، بحضور 
المسؤولين األمنيين 
في الموصل بضرورة 
مفاتحة الحكومة 
المركزية حول خطورة 
بطء عملية محاكمة 
مسلحي تنظيم داعش 
في محافظة نينوى

سجون نينوى تكتظ بـ"مسلحي داعش".. ومحاكماتهم تسير ببطء شديد

عضو بمجلس المحافظة: نحتاج 4 سنوات
للتحقيق مع آخر متهم من داعش

الملف األمني

بغداد– هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امس االحد، بأن مدنياً قتل بهجوم مسلح 

قرب منزله شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصــدر إن "مســلحني مجهولني 
فتحوا، صبح يوم امس النار من اســلحة 
كامتة صوب مدني في اثناء مروره بقضاء 
التاجي، شــمالي بغداد، ما اســفر عن 
مقتله في احلال" ، مضيفا ان "قوة امنية 
طوقت مكان احلادث ونقلت جثة القتيل 

الى الطب العدلي".

ديالى – حالة استنفار 
اكد قائد شــرطة محافظة ديالى امس 
القــوات األمنية اســتنفرت  ان  االحــد 

طاقاتها حتسبا الي طارئ جراء السيول.
وذكر اللــواء فيصل كاظــم العبادي ان 

"اصدرنا توجيهات لعموم القوات االمنية 
وخصوصــا اجلهــد الهندســي والفني 
والنجدة النهرية وإدخالهم بحالة االنذار 
حتسبا ألي طارئ بسبب األمطار والسيول 

جنوب شرق ديالى".

بابل – اعتقال مطلوبني 
قيادة  باســم  االعالمي  املتحــدث  اعلن 
شــرطة محافظة بابل امــس االحد، أن 
20 متهما  اجهزتهــا األمنية اعتقلــت 
مطلوبــني بقضايا مختلفــة في عموم 

احملافظة.
وذكــر العقيد عادل العناوي احلســيني، 
إن "قــوات الشــرطة اعتقلــت في الـ 
20 متهمــاً بقضايا  24ســاعة املاضية 
جنائية ومخالفات قانونية متنوعة، خالل 
عمليــات امنية لتعقــب مطلوبني في 
مناطق متفرقة مــن احملافظة"، مضيفا 

أن "عمليــات االعتقــال اســتندت الى 
معلومات اســتخبارية دقيقة ومذكرات 

اعتقال صادرة من احملاكم اخملتصة .

صالح الدين – عملية تفتيش 
اعلن مصــدر امني في مديرية شــرطة 
صــالح الديــن امــس االحد ان قســم 
عملية  وخــالل  املتفجــرات  مكافحــة 
تفتيش في منطقة حقول عالس بجبال 
حمرين متكــن من العثور علــى عدد من 
الناسفة تعود خمللفات عصابات  العبوات 

داعش االجرامية.
وبني املصدر ان قوات مكافحة املتفجرات 
عثــرت على 26 عبوة ناســفة عبارة عن 
جليكانــات فضال عن عبوتني ناســفتني 
من النوع املعروف بالقمعية، مشيرة الى 
قيامهــا برفع العبوات دون تســجيل أي 

حادث يذكر.. 

االنبار – ضبط عبوات 
افاد الناطق باســم مركز االعالم االمني 
امــس االحد ان مفــارز امنية متكنت من 
العثور على 16 عبوة ناسفة وتطهير 20 

دارا سكنيا شرقي محافظة االنبار .
وذكر الناطق العميد يحيى رســول ان " 
قوة من قيادة عمليات شرق االنبار نفذت 
عملية أمنية لتطهير منطقة املصاحلة، 
وأســفرت عن تفجير ٤ عبوات ناســفة 
وتطهير ٢٠ داراً سكنيا، فضال عن تطهير 
٥٠٠ م مــن الطريق املــؤدي للمنطقة"، 
مضيفا انه على وفــق معلومات دقيقة 
متكنت قوة اخرى من العثور على ٩ عبوات 
ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفائح 
معدنية وعبوة أخرى ضد الدروع و٤ قنابر 

هاون مختلفة وعبوتني ناسفتني .

الديوانية – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانيــة امس االحد ان مراكز شــرطة 
اجلمهــوري واحلســني والتحــدي نفذت 
ممارســة أمنيــة واســعة للبحــث عن 
املطلوبــني ومتابعة تنفيــذ أوامر إلقاء 

القبض الصادرة من القضاء، 
متكنــت خاللها من إلقــاء القبض على 
عدة متهمــني مطلوبني للقضــاء مبواد 
قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق 

بالنصب واالحتيال .
واضــاف املصــدر لقــد مت التحقيق مع 
املتهمــني بغية عرضهم علــى القضاء. 
الــى ذلك متكنت مفارز قســم األســرة 
ومركز الشــامية من إلقاء القبض على 
عدد مــن املتهمني واملطلوبــني للقضاء 

مبواد قانونية. 

ميسان – ضبط عصابة 
اعلنت قيادة شــرطة محافظة ميسان 
واملنشــآت امس االحد، عن إعتقال رئيس 
عصابة متخصصة بالســرقة والسطو 
املســلح وابتــزاز وتهديــد املواطنني في 
احملافظــة أعترف بتنفيــذ " ١١ " عملية 
 ، مختلفة  وســرقات  مســلح  ســطو 
بواسطة أسلحة نارية وبيضاء وارتدائهم 
زي القــوات األمنيــة وحملهــم هويات 

مزيفة .
وقالت القيــادة إن "قوة مكافحة اإلجرام 
متكنت مــن إعتقال رئيــس عصابة كان 
متواريــا عن األنظــار طيلة الســنوات 
املاضيــة، نفذ العديد مــن اجلرائم، ميثل 
تشــكيل عصابي متخصــص بعمليات 
الســرقة والسطو املســلح باألسلحة 
الناريــة وآالت اجلارحة على منازل ومحال 
املصوغــات الذهبية والتجاريــة، وابتزاز 

وتهديــد مقابــل مبالغ مالية وســرقة 
العديد من عجالت املواطنني".

نينوى – ضربات جوية 
كشــف مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
امــس االحد عــن تنفيذ طيــران اجليش 
في  دقيقة  الدولي ضربــات  والتحالــف 
جبال عطشانة في محافظة نينوى ادت 

الى مقتل 14 ارهابيا.
وقال املصدر ان "طيران اجليش والتحالف 
الدولي نفذ ضربــات جوية دقيقة، ضمن 
عمليات االنذار االخير، في تالل عطشانة" 
، مضيفا ان "الضربات اسفرت عن تدمير 
ثالثــة اوكار لعصابات داعــش االرهابية 
وان "الضربات جاءت  ارهابياً"،   14 ومقتل 
الفرقة عشــرين،  كغطاء جــوي لتنفذ 
اللواء 66 عملية تفتيش واسعة في تالل 

اجلبال.

هجوم مسلح في منطقة التاجي شمالي بغداد * اعتقال 20 مطلوبا بقضايا شتى في عموم بابل 
ضبط 16 عبوة ناسفة شرقي محافظة األنبار* الطيران يقتل 14 إرهابيا بجبال عطشانة بنينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 متكنــت املالكات الهندســية والفنية في 
وزارة الكهربــاء مــن إعادة ثالثــة خطوط 
لنقل الطاقــة الكهربائية الضغط الفائق 
)٤٠٠ ك.ف(، الى اخلدمة، بوقت قياسي بعد 
ســاعات معدودة من انفصالهــا، وبالتالي 
عاد التجهيز بشكل اعتيادي الى احملافظات 

اجلنوبية..
ومتت اعادة اخلطوط الثالثة الى اخلدمة بعد 
ان انفصلت عصر يوم الســبت ، بســبب 
سوء األحوال اجلوية والرياح الشديدة، وهي، 
)قادســية - ناصرية(، و)ناصريــة - رميلة(، 
و)واســط- عمارة(، وقــد أدى انفصالها الى 
انقطــاع التيار الكهربائــي عن محافظات 

البصرة وذي قار والعمارة بشكل تام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعايــة وزارة التربيــة وبحضــور مدير عام 
التربية الرياضية والنشــاط املدرسي محمد 
رشيد، وبإشراف اجلمعية الكشفية العربية، 
التربية  املركزية لقسم  افتتحت االحتفالية 
الكشــفية، لتكــرمي حاملي وســام الغاب 

)الشارة اخلشبية( للدورات الـ 4 في أربيل .
وذكر املكتــب اإلعالمي للوزارة أن ممثل الوزارة 
القى كلمة بارك فيها القادة والقائدات على 
حصولهم على الشــارة اخلشــبية وكذلك 
شكره إلى اجلمعية الكشافة العربية ، والى 
جميع التربيات التي اســتضافت الدارسات 
واملشرف العام على الدارسات وقادة الدارسات 
، مؤكداً على مواصلــة اجلهد املتصاعد من 
اجل رفع اســم العراق عاليــا ، هذا وباركت 
الوزارة لقادة والقائدات على تقليدهم وسام 

الغاب )الشارة اخلشبية(.
وزارة  ممثليــة  مديــر  االحتفاليــة  وحضــر 
التربية في اربيل و معــاون مدير عام التربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي ومدير قسم 
الرياضة املدرسية في الوزارة مع مدير قسم 
التربية الكشــفية ومدراء اقســام النشاط 
الرياضي واملدرسي في املديريات ورواد احلركة 

الكشفية .
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وزير النقل يعد 
متظاهري عقود الخطوط 

الجوية بحلول عادلة

وزير العمل يدعو الى 
توحيد آراء الحركة 
العمالية في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير النقل املهندس عبد اهللا لعيبي 
باهض خــالل لقائه متظاهــري العقود 
التشــغيلة للخطوط اجلوية في مكان 
جتمعهــم امام الــوزارة وجــود اجراءات 

وحلول مناسبة .
وقــال الوزيــر ان مــن اولويــات اعمال 
الــوزارة اليوميــة متابعة عمــل اجلنة 
املكلفة بايجــاد احللول الصحاب العقود 

التشغيلية كونهم ابناءنا.
 مضيفا لقد مت تشكيل هذه اللجنة من 
قبــل املفتش العــام للتحقيق في االمر 
الوزاري الذي صدر مؤخر والتأكد من كل 
االســماء بعيدا عن احملاباة واحملســوبية 

العطاء كل ذي حقا حقه.
 واضاف الوزير ان اجراءات الوزارة مدعومة 
من قبل رئيــس الوزراء واجلهــات العليا 
اجــراءات صحيحة  الدولــة كونها  في 
تصــب فــي مصلحة اصحــاب العقود 
الوزارة بايجاد  وكذلك توكد مصداقيــة 
وسيله ألحقاق احلق على وفق الضوابط 

والقوانيـن النافـذة.
املتظاهــرون  رحــب  جانبهــم  مــن   
باهتمام ورعاية وزيــر النقل التي ابداها 
للمتظاهرين خالل لقائهم واســتماعه 
لــكل مشــكالتهم بكل رحابــة صدر 
للوقــوف علــى ايجاد احللول املناســبة 

النتهاء معاناته.

بغداد - الصباح الجديد:
دعا وزيــر العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمــان الى توحيد 
آراء الطبقــة العاملة الزالة املشــكالت 
والعقبــات التي تواجه هذه الشــريحة 

واخلروج باحتاد قوي ميثل العراق. 
واشــار الوزير خالل لقائــه وفدا من احتاد 
عمال نقابات عمال العراق برئاســة علي 
رحيم الساعدي ان هناك تعددا للجهات 
النقابيــة املمثلــة للعمال فــي العراق 

ونتعامل مع اجلميع.
 الفتا الــى اهمية توحيد جهود النقابات 
ضمن احتاد واحد، وتكثيف اللقاءات خالل 
هذه املدة للوصول الى صيغة تسهم في 
التعبير عن طموحات وتطلعات الطبقة 
العاملة في العراق واتباع اسلوب العمل 

املهني. 
وأكد حرص الوزارة واهتمامها بتدعيـــم 
املستمر  والتنسيق  التعـــاون  مجـاالت 
وتعزيـز  واالنتـاج  العمـل  خلدمة قضايـا 
فـــرص العمــل املشــترك ، وان الوزارة 
التي متثل  تتعامل مــع جميع اجلهــات 
أكانت صغيرة  العاملة ســواء  الطبقة 
ام كبيرة، وانها تســعى الى جتاوز جميع 
العقبات واملشكالت التي تواجههم، آمالً 
ان تترجم اهداف االحتاد على ارض الواقع 
وان يؤدي دوره بصورة ايجابية ملا فيه اخلير 

للطبقة العاملة. 
من جانبه طرح اعضاء الوفد تصوراتهم 
وإيضاحاتهــم عن الوضــع النقابي وما 
يعانونه مــن عقبات وما تتطلبه املرحلة 
مــن بذل اجلهــود للحفاظ علــى وحدة 

احلركة النقابية وضمان استقالليتها.
 مؤكديــن حــرص االحتــاد علــى تعزيز 
وتطويــر التعــاون املشــترك مــع وزارة 
العمل مشيدين بنهج الوزارة وتعاطيها 
اإليجابي مع النقابات العمالية، وحرصها 
الدائم على تكثيف احلوار، لتعزيز مسيرة 

سـوق العمـل. 

واسط - الصباح الجديد:

نظمــت احلكومــة احملليــة فــي 
محافظــة واســطاحتفالية على 
قاعــة االدارة احملليــة فــي الكوت 
احملافظ  من  احملافظة  إدارة  لتسليم 
الســابق ، النائــب فــي البرملــان 
احلقوقــي محمود عبــد الرضا مال 
طــالل الــى احملافظ اجلديــد الذي 
انتخبه مجلس احملافظة في الثالث 
عشر من الشــهر احلالي، الدكتور 

محمد جميل املياحي.
واستهل االحتفال الذي حضره عدد 
كبير من املسؤولني في السلطتني 
إضافة  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ورئيس  واسط  استئناف  رئيس  الى 
جامعــة واســط وقائــد عمليات 
الذكر  بتــالوة آي مــن  الرافديــن، 
الفاحتة ترحما  احلكيم وقراءة سوة 

على أروح شهداء العراق االبرار.
القيــت بعد ذلــك كلمــة أهالي 
بالنيابة  القاها  واســط  محافظة 
رئيس  نائب  الغنيماوي  تركي خلف 

مجلس واســط الذي أشــاد بهده 
الكبيرة وهي  الدميقراطية  التجربة 
التداول السلمي للسلطة، مشيرا 
في الوقت نفســه الــى جملة من 
اخملرجــات االيجابيــة التي حتققت 
خالل االدارة الســابقة للمحافظة 
من قبل احلقوقي محمود عبد الرضا 
مال طالل، مؤكدا في الوقت نفسه 
أن مجلس واسط عازم وبقوة على 
تقــدمي الدعم الكامــل للمحافظ 
اجلديد ومد جســور التعاون كاملة 
وتذليل العقبات كي يســتطيع أن 
ينهض باملهــام والواجبات املوكلة 
برنامجه  تنفيــذ  وكذلــك  اليــه 

للمرحلة املقبلة.
وقــد أعقب ذلك تســليم حقيبة 
الســابق،  احملافظــة مــن احملافظ 
النائب حاليا احلقوقي محمود عبد 
الى احملافظ اجلديد  الرضا مال طالل 
املياحي، ثم  الدكتور محمد جميل 
القى مال طالل كلمة أشــاد فيها 
اجلميع ممن عملــوا معه  بجهــود 
في املرحلة الســابقة والذين كانوا 
عونــاً ايجابيا ورائعا لــه من أجل 

حتقيق الكثير من االجنازات امليدانية 
السيما في اجلانب اخلدمي الذي وفر 
مساحة كبيرة من العمل من خالل 
حملة الوفــاء التي حققت وفورات 

مالية كبيرة.
ودعا مال طالل جميع رؤساء الدوائر 
والعاملــني فيها الى التعاون البناء 
اجلديد  احملافــظ  مــع  وااليجابــي 
املياحي  الدكتــور محمد جميــل 
من أجل تطبيــق مفردات برنامجه 
القــادم والــذي يصب فــي خدمة 
ً أن  واســط واهلها الطيبــني، عادا
محافظة واســط كانــت متميزة 
فــي العمــل واالعمار خــالل فترة 
توليه إدارتها وكذلك كانت متميزة 
الســلمي  التداول  في موضوعــة 
للسطلة والذي من ثماره ما حصل 
هذا اليوم وهي تسليم إدارة شؤون 
بكل  اجلديد  احملافــظ  الى  احملافظة 
بني  وانســجام  وتعاون  شــفافية 

االدارة السابقة واجلديدة.
الدكتور  واسط  القى محافظ  وقد 
كلمة  املياحــي  محمــد جميــل 
باملناسبة استعرض فيها جانبا من 

برنامجه وما يخطــط له ويطمح 
في املرحلة املقبلــة على مختلف 
واالداريــة  اخلدميــة  املســتويات 
وســواها من اجلوانب التي تبدأ من 
رعايــة الشــباب وذوي االحتياجات 
اخلاصة واســر الشــهداء واجلرحى 

وكل الفئات االخرى.
وأوضح أن خطته سيكون ميدانية 
وليســت مكتبية وهــذا البرنامج 
أيضا ســيكون تطبيقــه من قبل 
الدوائــر وصــوال لتحقيق  مــدراء 
االهداف والغايات النبيلة والتي هي 

خدمة املواطن الواسطي.
وأشــار الى أن باب احملافظ ستكون 
مفتوحــا أمــام اجلميــع وال توجد 
هنــاك حواجز أو حجــب بينه وبني 
وثيق  اجلميع وسيكون هناك تعاون 
احملافظــة لتحقيق ما  مع مجلس 

يطمح اليه.
وعلى هامــش االحتفاليــة مت تكرمي 
نخبة من املشاركني في حملة الوفاء 
عليها  وأشرف  قادها  التي  لواســط 
الســابق احلقوقي  ميدانيــا احملافظ 

محمود عبد الرضا مال طالل .

تقرير

احتفالية تسّلم وتسليم بين محافظ واسط السابق والجديد 

متابعة الصباح الجديد:

العامــة  الفــرات  شــركة  تعــد 
شركات  من  الكيمياوية  للصناعات 
املعروفة  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
أنتاج  فــي  وتخصصها  بعراقتهــا 
شــتى املواد الكيمياوية من الكلور 
الكاوية ومحلول  والصودا  الســائل 
هايبوكلــورات الصوديــوم وحامض 
الهيدروكلوريــك ومحلــول كلوريد 
الكبريتيــك  وحامــض  احلديديــك 
اخملفف  الكبريتيك  وحامــض  املركز 
واالكياس البالســتيكية املنسوجة 
واالكياس البالســتيكية املنسوجة 
ذات الطــالء احلــراري ومادة النشــا 

والدكسترين  .
واستطاعت الشركة بجهود ادارتها 
والعاملــني فيها وبدعم مــن وزارة 
الصناعة بتحديث وتطوير مصانعها 
وصديقــة  حديثــة  بتكنولوجيــا 
للبيئــة ضمن تخصيصــات اخلطة 
االستثمارية ملواكبة التطور احلاصل 
ولضمان  الكيمياوية  الصناعات  في 
واالســهام  وانتاجها  دميومة عملها 
في تغطية جزء من حاجة القطاعني 
منتجاتها  لشــتى  واخلــاص  العام 
الكيمياوية وتعزيز مواردها املالية مبا 
ميكنها من حتمــل نفقاتها واالرتقاء 

بواقعها وادائها االنتاجي واملالي.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 
جبار مظلوم لــول ان الوضع احلالي 
للشركة في تطور بعد اكمال املرحلة 
االولى من مشــروع انتــاج االكياس 
البالستيكية املنسوجة بطاقة (30) 
مليون كيس/سنويا ومواصلة العمل 
الجنــاز املرحلة الثانية من املشــروع 
(20) مليون كيس/ســنويا  بطاقــة 
والتي من املتوقع االنتهاء منها خالل 
الستة اشــهر املقبلة لرفع الطاقة 
االنتاجيــة الــى (50) مليون كيس/
سنويا ، الفتا الى ان الشركة تعاني 
حاليا من مشــكلة ضعف تسويق 
االكياس  الوطنــي مــن  منتجهــا 
البالستيكية املنسوجة بسبب عدم 

حماية املنتج الوطني. واشــار املدير 
العام الى ان الشركة نفذت عقدين 
العامة  الشــركة  لتجهيز  احدهما 
لتجارة احلبوب التابعة لوزارة التجارة 
بكمية مليوني كيس وعقد آخر مع 
الشــركة العامة لصناعة االسمدة 
مليوني  بكمية  لتجهيزها  اجلنوبية 
كيــس  ايضا ، موضحــا بأن املعمل 
يعمــل حاليا بـــ %20 مــن طاقته 
التصميميــة لتكــدس االنتاج في 
الشركات  الى  وعدم تسويقه  اخملازن 

التي حتتاجه .
وتابع املدير العــام بالقول ان العمل 
جــار لتنفيذ املصنــع اجلديد النتاج 
الصــودا والكلــور لتغطية نحو 30 
% الى %40 مــن احتياجات البلد من 

مادة الكلور وحامض الهيدروكلوريك 
الهايبو  ومحلول  الكاويــة  والصودا 
او القاصــر ، مضيفا بأن للشــركة 
مصنعــا متقادمــا وملوثــا للبيئة 
النتاج حامض الكبريتيك بطاقة 30 
طن/يوم تعتــزم حتديثه بتكنولوجيا 
خالل  للبيئة  وصديقــة  متقدمــة 
تخصيصات  مــن  املقبلة  املرحلــة 
 ، اخلطة االســتثمارية للعام احلالي 
مفصحا عن نشــاط الشــركة في 
تأهيل وشــراء معــدات حديثة قيد 
واحلفاظ  التلــوث  ملعاجلة  النصــب 
النشــا  فــي مصنع  البيئة  علــى 
والدكســترين بالتعاقد مع شركات 
الفضالت  لتحويل  ويابانيــة  تركية 

الى علف حيواني بأسعار مغرية .

في ختــام حديثه اكــد املدير العام 
ان مســتقبل شــركته مشرق بعد 
اكتمال واجناز هذه املشــاريع ، داعيا 
الى تدخل احلكومة واجلهات املعنية 
لتفعيل قانــون حماية املنتج والزام 
بتلبية  العــام  القطــاع  شــركات 
احتياجاتها والشــراء من شــركات 
وزارة الصناعــة املنتجــة ، مؤكــدا 
ضــرورة ســد احتيــاج البلــد من 
والباقي  املنتجة  الوطنية  الشركات 
من احلاجة يتم استيراده من اخلارج .

من جانبه اوضح املهندس اسماعيل 
ابراهيم معــاون مدير عام  شــافي 
اربعة معامل  بأن للشركة  الشركة 
انتاجيــة قائمــة تتضمــن معمل 
املعامل  اكبر  وهــو  الكاوية  الصودا 

النتاج منتجات هامة حملطات الطاقة 
النفط  وزارة  وشــركات  الكهربائية 
ووزارة الصناعــة واملعــادن والقطاع 
الكاوية  الصــودا  كمــادة  اخلــاص 
السائلة بتركيز اكثر من %30 وبصدد 
الشــركة  تتوجه  تركيزها كما  رفع 
نحو انتاج صودا كاوية صلبة بتركيز 
%100 على شــكل صودا قشــرية 
الكاوية  الصــودا  مــادة  ان  لكــون 
الصلبة تكون اما على شــكل كتل 
كبيرة صلبة او على شــكل قشرية 

اوماتسمى (فلكس) .
ولفــت املدير العــام الــى أن انتاج 
املعمل ســيكون على شكل صودا 
(فلكس) كونهــا مرغوبة  قشــرية 
اكثر وسهلة االذابة عند االستعمال 

الهيدروكلوريك  حامض  الى  اضافة 
ومادة هايبوكلــورات الصوديوم التي 
االســالة  محطات  في  تســتعمل 
لتعقيم املياه وكذلــك مادة الكلور 
بصورة  تســتعمل  والتي  الســائل 
واســعة مــن قبــل امانــة بغداد 
ومحطــات االســالة ، مفصحا عن 
الطاقات  لزيادة  انشاء مصنع جديد 
وحتســني نوعية املنتجات الى جانب 
احلفاظ على البيئة ملوقع الشــركة 
قرب مناطق آهلة بالسكان ،مشيرا 
الــى اجنــاز %90 من املشــروع ومن 
املقبلة  اجنازه خالل االشــهر  املؤمل 
واملباشــرة باالنتاج بطاقات انتاجية 
كافية لسد حاجة البلد مع امكانية 

التصدير. 

تعاني من ضعف تسويق منتجها الوطني

«الكيمياوية» تسعى الى رفع طاقتها
 اإلنتاجية الى 50 مليون كيس سنويا  

استطاعت 
شركة الصناعات 

الكيمياوية تحديث 
وتطوير مصانعها 
بتكنولوجيا حديثة 

وصديقة للبيئة ضمن 
تخصيصات الخطة 

االستثمارية لمواكبة 
التطور الحاصل في 

هذا المجال

املصانع الكيمياوية

بغداد - الصباح الجديد:
يتشــرف (مجلس الصدر) بدعوتكم 
في  انعقادها  املعتاد  حلضور جلسته 
الســاعة الســابعة من مساء يوم 
الثالثاء األخير من كل شهر املصادف 
27 من الشهر اجلاري ، وهو – اذ يرّحب 
القيمة-  وينتظــر مداخالتكم  بكم 
لعلى يقــني انّ التقاء رجــال العلم 
والفكر واألدب والثقافة والوطنيّة في 
مثل هذه اجملالس ، امنا هو مؤشــر من 
مؤشــرات الوعي والصحوة والتطلع 

نحو أوضاعٍ أرحب وأجمل من االوضاع 
اد املعنيني  البعيــدة عن عبــق الــروّ
واحلاضر  والتقدم  النهضة  بشــؤون 

السعيد واملستقبل اجمليد .
أهال بكم في مجلسكم الذي يعقد 
في مكتب ســماحة السيد حسني 
الصدر بالقرب من ساحة عبداحملسن 
الكاظمية  منطقــة  في  الكاظمي 
والذي يــزدان بكم ومبن تريدون دعوته 
ــاق املعرفة والثقافة  معكم من عشّ

، ولكم في كل خطوة ألف مرحب .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة صحة بغــداد الكرخ عن 
قيام فرق الرقابة الصحية في قطاعات 
الرعايــة الصحيــة االوليــة بحمالت 
تفتيشــية و صحية و رقابية  حســب 
توجيهات مدير عــام دائرة صحة بغداد 
الكــرخ  الدكتــور (جاســب لطيــف 
احلجامي) و اغــالق (80) مطعما ومحل 
حالقة ومحال االفران واملعجانات ومحال 
احلالقة واجلزارين فــي مناطق مختلفة 

من االقضية والنواحي في جانب الكرخ، 
حيث مت االغــالق على وفق حترير محضر 
اصولــي وبحضــور اصحــاب العالقة 
استنادا الى املادة (96) من قانون الصحة 
العامة (81) لســنة (1981) ويحال الى 
احملكمــة كل من يرفع الشــمع االحمر 
تنفيذا للمــادة (99) من قانون الصحة 
الرقابية مســتمرة  واملــالكات  العامة 
الرقابية  وحمالتها  اليوميــة  بجوالتها 
من اجل صحة املواطن ومأمونية غذائه.

إغالق (80) مطعما ومحل حالقة 
وأفرانا مخالفة للشروط الصحية

غدًا.. مجلس الصدر يعقد 
جلسته االعتيادية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت زين العراق، إحدى شــركات 
مجموعــة زين الرائــدة في خدمات 
لة في  املتنقّ والبيانــات  االتصــاالت 
منطقة الشــرق األوســط وشمال 
افتتــاح مركز خدمة  عــن  إفريقيا، 
اخــر جديد فــي محافظة  معتمد 
النجف –حي ميســان –مقابل مول 
النخيل بالتعاون مع وكيلها املعتمد 
أقرب  النخيل طوى. لتكون  شــركة 
ملشتركيها ولتلبية احتياجاتهم، وملا 
متثله محافظــة النجف من أهمية 

كبيرة للشركة.
 وذكــر ليــث العبيدي متاشــيا مع 
الى  الهادفة  شــركتنا  استراتيجية 
توســيع الرقعــة اجلغرافيــة ملراكز 
خدمتها، بادرنا إلــى افتتاح مراكزنا 
املعتمــدة انطالقــاً مــن حرصنــا 
على تســهيل حصول مشــتركينا 
واخلطوط  الشــحن  بطاقــات  على 
ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع 
العالم" مضيفــاً ان "هذا من ضمن 
التواصل مع  إلــى  الدؤوب  ســعينا 
مشتركينا من خالل شبكة واسعة 
من مراكز اخلدمة ونقــاط البيع في 
لتقدمي  العراق  مختلف محافظــات 
أفضــل اخلدمات وتلبيــة احتياجات 

املشتركني". 
وتنــدرج هــذه اخلطوة في ســياق 
توســيع مراكز خدمة  خطة هادفة 
املشــتركني وتلبيــة متطلباتهــم 
بأفضل وأســرع طريقة ممكنة، وميثل 
ً لسلســلة مراكز  امتــدادا املركــز 
تطلقها زيــن العراق فــي مختلف 

أنحــاء البــالد لتكــون قريبــة من 
م املركز باقة خدمات  مشتركيها. يقدّ
تشــمل بيــع واســتبدال اخلطوط، 
وبطاقات الشــحن إضافة للخدمات 
االستشارية للمشتركني ضمن إطار 
متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة 

تامة.  

تســعى زين العراق إلى تقدمي أفضل 
اخلدمــات ملشــتركيها دليــل ذلك 
استثمارنا مؤخرا مع شركات عاملية 
في تطوير وحتديث شبكة زين العراق 
التحديث  وبهذا  وكربالء  النجف  في 
سيتمكن مشــتركي زين العراق في 
النجف وكربالء مــن التمتع بخدمة 
اقوى  السرعة وتغطيه  انترنت عالي 
وستكون الشبكة االولى في النجف 
وكربالء اجلاهزة واملســتعدة للترقية 
خلدمات اجليل الرابع والتي ســيكون 
لهــا االثــر الواضح علــى مجاالت 
تطبيقات الشــبكات وســتوفر حال 
شامال وامنا ومبعدالت وأحجام بيانات 

أعلى بكثير من السابق.
 وبهذا التحديث ايضا ستكون زين 
التي  االولى  الشــبكة  هي  العراق 
تغطي جميع مــدن وقرى ونواحي 
االنترنت  بخدمة  وكربــالء  النجف 
3G وبطاقه استيعابيه أكبر بكثير 
والتــي ســتمكن مشــتركي زين 
العراق من التمتع بتجربة رائعة في 
للبيانات  فائقة  وســرعه  االتصال 
وخصوصــا أن النجــف وكربــالء 
تســتقبل ماليني الزوار خالل زيارة 
العاشــر من محرم واالربعينية من 

كل عام. 

زين العراق تلبي احتياجات مشتركيها في كل العراق  
فرع معتمد جديد آخر لخدمات الشركة في النجف 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعتقلت قوات اجليش اإلســرائيلي محافظ مدينة 
القدس عدنان غيث، بعد اقتحــام منزله في بلدة 
سلوان واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف في املدينة.
وذكرت وكالة »معا« الفلسطينية أن هذا االعتقال 
هو الثالث الذي يتعــرض له محافظ القدس خالل 
الشــهر اجلاري، بعــد أن اعتقل على أيــدي قوات 

إسرائيلية نهاية الشهر املاضي.
وأضافت الوكالة الفلســطينية أن »قائد املنطقة 
الوســطى« في الثامن من الشــهر اجلاري، أصدر 
قرارا عسكريا بحق غيث، قضى مبنعه من الدخول 
أو التواجــد في مناطــق الضفة الغربية لســتة 
أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على »أمن 

الدولة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لقى 22 شخصا مصرعهم وفقد أكثر من 60 آخرين 
بعد أّن غرق مركب سياحي في بحيرة فيكتوريا في 

أوغندا، حسب ما قالت الشرطة أمس األحد.
وغرق املركب الذي كانت يقل نحو 100 سائح امس 

االول السبت بسبب الطقس السيء في املنطقة.
وقال مدير العمليات في الشرطة األوغندية عثمان 
موغينيا »انتشــلنا 22 جثة وأنقذنا 26 شــخصا«. 
وتابــع »وفقا ألحد الناجــن كان هناك أكثر من 90 

شخصا على منت املركب«.
وغرق املركب، الذي كان رواده يرقصون ويشربون على 
أنغام املوسيقى، قبالة ساحل موتيما في منطقة 

موكونو على مقربة من العاصمة كمباال.
وأشــار موغينيا إلى أن الطقس الســيء واحلمولة 

الزائدة تسببا على األرجح باحلادث.
وأضاف »نرجح أن )عدد الركاب( كان يتجاوز ســعة 
املركب. كان ممتلئا ولألســف الركاب كانوا ثملن«، 
وأضاف »نشــك في ان الطقس ســاهم في غرق« 

املركب.
وقال املســؤول احلكومي ريتشــارد كيكونغو »لقد 
هبت عاصفة قوية«، مشيرا إلى أن بعض الصيادين 
الذيــن هرعوا لنجــدة الركاب غرقــوا أيضا بفعل 

الفوضى.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن حرس احلدود الروســي، أن ثالث ســفن حربية 
تابعة للبحرية األوكرانية، دخلت صباح أمس األحد 
بصورة غير شرعية املياه اإلقليمية الروسية قاصدة 

مضيق كيرتش.
وجاء في بيان صــدر عن حرس احلدود: امس االحد: » 
في انتهاك للمادتن 19 و21 من اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار، اخترقت ثالث ســفن تابعة للقوات 
البحريــة األوكرانية حدود روســيا االحتادية ودخلت 

بشكل غير شرعي مياه روسيا اإلقليمية«.
كما جاء في البيان: »الســفن احلربيــة األوكرانية 
تواصل ســيرها نحو مضيق كيرتــش، حيث يوجد 
نظام حلركة وتوقف السفن«، وأن حركة السفن في 
املضيق تأتي وفقا للجدول الزمني الذي يوافق عليه 

قبطان امليناء البحري الروسي.
وذكــر حرس احلدود الروســي، أن كييف لم تلتمس 
مرور ســفنها احلربية، الفتا إلى أنه لــم يتم إدراج 

السفن األوكرانية الثالث في جدول حركة السفن.
وأكد حرس احلدود أن الســفن احلربية األوكرانية لم 
متتثل للشروط الروسية، وأن خدمة احلدود الروسية 
اتخذت جميع التدابير لضمان ســالمة الشــحن 

وضبط حركة السفن في البحر األسود.

إسرائيل تعتقل
محافظ القدس

مصرع 22 شخصا وفقدان 
العشرات في غرق مركب 

سياحي في أوغندا

ثالث سفن حربية أوكرانية 
تستفز حرس الحدود 

الروسي في مضيق كيرتش

متابعة ـ الصباح الجديد:

أصيب نحو مئة مدني بينهم ستة 
إثر سقوط  اختناق  بحاالت  أطفال 
قذائق صاروخية حتتوي على غازات 
ســامة فوق حي اخلالدية وشــارع 
النيل في مدينة حلب الســورية. 
واتهمت روسيا الفصائل املعارضة 
بإطالق هذه القذائف من إدلب عبر 
منطقة خلفض التصعيد، يسيطر 
عليها مســلحو جبهــة النصرة. 
وطالبت روســيا أنقرة، الوســيط 
احلالي الذي يلــزم املعارضة بوقف 

إطالق النار، بتفسيرات.
معارضة  فصائل  روســيا  اتهمت 
ســورية بقصف حين في مدينة 
حتوي  صاروخيــة  بقذائــف  حلب 
غازات ســامة مما أسفر عن إصابة 

107 مدنين بحاالت اختناق.
من جهتــه أكد املرصد الســوري 
حلقوق اإلنســان تســجيل حاالت 
اختناق لــدى ما ال يقــل عن 107 
أشخاص بينهم ستة أطفال و13 
امرأة في حيــي اخلالدية وجمعية 
الزهــراء حيث عبقــت رائحة غاز 
الكلور، مشــيراً في الوقت نفسه 
إلى أنه لم يتمكن من حتديد اجلهة 

املسؤولة عن هذا الهجوم.
وبحســب وكالة األنباء الرسمية 
اجملموعات  فإن  الســورية، ســانا، 
اإلرهابية املســلحة اســتهدفت 
اخلالدية  الســبت حي  االول  امس 
وشــارع النيــل فــي مدينة حلب 
حتتوي  متفجرة  صاروخية  بقذائف 

على غازات سامة.
وقال مدير صحة حلب زياد حج طه 
إنه بنــاء على أعراض املصابن فإن 
الغاز الذي اســتخدم في الهجوم 
هو علــى األغلــب غــاز »الكلور 

السام«.

وأشارت سانا إلى أن عدد املصابن 
حاالت  ورود  مــع  للزيادة  مرشــح 

جديدة إلى املشافي.
من جهته، اتهم اإلعالم الســوري 
القذائف  بإطالق  معارضة  فصائل 
غازات ســامة  التي حتتــوي على 
على أحياء في حلــب، ثاني كبرى 
مدن البالد والتي اســتعاد النظام 
ظّلت  بعدمــا  عليها  الســيطرة 
طــوال أعوام مقســمة بن أحياء 
وأخــرى  للمعارضــة  خاضعــة 

خاضعة للنظام.
وهــذه ليســت املرة األولــى التي 

تواجــه الفصائل اتهامات من هذا 
النــوع، ففي تشــرين األول 2016 
اتهم اإلعالم الرســمي الســوري 
فصائل معارضة بشن هجوم على 
بواســطة غازات ســامة  املدينة 
35 شخصاً  مما أســفر عن إصابة 

بحاالت اختناق.
وفــي األشــهر األخيــرة اتهــم 
الروسي  وحليفه  السوري  النظام 
الفصائــل املعارضة في محافظة 
إدلب اجملاورة حللب بامتالك أسلحة 

كيميائية.

اتهامات متبادلة
وســبق لدمشــق وموســكو أن 
بأنها  املعارضة  الفصائــل  اتهمتا 
تريد استخدام هذه األسلحة ضد 
مناطق مأهولة بالسكان خاضعة 
لسيطرتها لكي تتهم الحقاً قوات 
النظام بشن هجوم كيميائي ضد 

مدنين.
وخالل سنوات النزاع الذي أدى إلى 
350 ألف شخص،  مقتل أكثر من 
مراراً  الســورية  احلكومة  اتهمت 
بتنفيــذ هجمــات كيميائية في 
مناطــق حتت ســيطرة الفصائل، 

األمر الذي نفته دمشق نفياً باّتاً.
وفــي محافظة إدلــب، قتل في 4 
نيسان 2017، أكثر من 80 شخصاً 
بينهــم 28 طفــالً جــّراء قصف 
بغازات ســامة اســتهدف مدينة 

خان شيخون.
املشــتركة  اللجنة  خبــراء  وأكد 
ومنظمة حظر  املتحــدة  األمم  بن 
األســلحة الكيميائيــة في وقت 
الحــق اســتخدام غاز الســارين 
في الهجوم الــذي حّملوا النظام 
السوري مســؤوليته وهو ما نفته 

دمشق.

وفــي مدينة دوما، التي شــكلت 
أبرز معقل للفصائل املعارضة في 
الغوطة الشــرقية قرب دمشــق، 
قتل في نيسان املاضي أكثر من 40 
وناشطن  مسعفن  وفق  شخصاً 
جراء هجوم بغازات ســامة. ونفت 
دمشق وحليفتها موسكو حصول 

هجوم من هذا النوع.
وفي نهايــة آب 2016 اتهمت جلنة 
الدولية  واملنظمــة  أمميــة  حتقيق 
حلظر األسلحة الكيميائية تنظيم 
»داعش« بشــن هجوم بغاز اخلردل 
على مــارع في محافظة حلب في 

روسيا تتهم المعارضة بفعله

قصف بغازات سامة على حلب يصيب 107 مدنيين

اتهمت روسيا 
فصائل معارضة 

سورية بقصف حيين 
في مدينة حلب 

بقذائف صاروخية 
تحوي غازات سامة 

مما أسفر عن إصابة 
107 مدنيين بحاالت 

اختناق
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
آية  اإليراني  األعلــى  الزعيــم  قال 
اهلل علــي خامنئي علــى موقعه 
اإللكترونــي أمس األحد إن الواليات 
األوسط  الشرق  تستهدف  املتحدة 
إسالمية  »صحوة«  تخشــى  ألنها 

في املنطقة.
وتصاعدت التوترات بن واشــنطن 
وطهران منذ مايــو أيار عندما أعاد 
ترامب  دونالــد  الرئيــس األميركي 
فرض العقوبات بعد انســحابه من 
اتفاق نــووي بن إيران وســت قوى 

عاملية.
وقــال خامنئــي »القــوى العاملية 
اهتمامها  أبــدت  أمريكا  بزعامــة 
بالشرق األوســط بسبب الصحوة 
اإلســالمية فــي املنطقــة. إنهم 
يخشــون صحوة الدول اإلسالمية، 

تلقوها  التــي  الصفعات  بســبب 
قلوب  في  اإلســالم  انتشــر  إينما 

الناس«.
احلــكام  ينحــاز  »ملــاذا  وأضــاف 
اإلسالميون )ألميركا( في جرائمهم 
اليمني؟  ضد فلسطن والشــعب 

يجب أن يكونوا على ثقة من أنهم 
سيهزمون«.

ونقــل املوقــع هــذه التصريحات 
عن كلمــة ألقاهــا خامنئي أمام 
وشــخصيات  إيرانين  مســؤولن 
إســالمية أجنبية حضــرت مؤمترا 

إسالميا دوليا في طهران.
وتتنافــس إيران والســعودية على 
النفوذ فــي املنطقــة وتدعم كل 
منهما أطرافــا مختلفة في حربي 
ســوريا واليمــن وقوى سياســية 

مختلفة في العراق ولبنان.

متابعة ـ الصباح الجديد :
اســتعملت الشــرطة الفرنسية 
ماء،  للدموع وخراطيم  غازاً مسيالً 
لتفريق آالف من املتظاهرين جتّمعوا 
وســط باريس وأغلقوا طرقات في 
مدن أخــرى، احتجاجاً علــى زيادة 
وعلى  احملروقــات،  علــى  الرســوم 
السياســات االقتصاديــة للرئيس 
احلكومة  واتهمت  ماكرون.  إميانويل 
لوبن  مارين  املتطرف  اليمن  زعيمة 

بتأجيج االحتجاجات.
أطلقوا  الذين  املتظاهرون،  ويعارض 
الصفر«،  »السترات  أنفسهم  على 
العام  ماكــرون  اقترحها  ضرائــب 
والبنزين،  الديــزل  علــى  املاضــي 
لتشجيع مواطنيه على استخدام 

وســائل نقل أقــل ضــرراً للبيئة. 
وبالتزامن مع فرض الضريبة، قّدمت 
احلكومة حوافز لشــراء ســيارات 

كهربائية أو صديقة للبيئة. 
الســبت  االحتجاجــات  وبــدأت 
قبــل املاضــي، عندمــا أغلق نحو 
300 ألــف شــخص محــاور طرق 
ومواقع اســتراتيجية في فرنســا، 
مســتخدمن حواجــز وقوافل من 
شــاحنات بطيئة احلركة، ما عرقل 
الوصــول إلــى مســتودعات وقود 
وأفادت  ومراكز تســّوق ومصانــع. 
اليومية  اإليرادات  بتراجع  معلومات 
لتجار التجزئة بنسبة 35 في املئة، 
علمــاً أن وزارة الداخليــة أعلنــت 
أن االضطرابــات أوقعــت قتيلــن 

وأسفرت عن جرح 620 مدنياً و136 
شرطياً.

تدريجاً، علماً  التجّمعات  وتقّلصت 
أن اســتطالعاً للــرأي أعّده معهد 
»بي فــي آ« أظهر تأييد 72 في املئة 
حركة  مطالــب  الفرنســين  من 
»السترات الصفر«، التي تؤكد أنها 

خارج إطار األحزاب والنقابات.
ولم يبِد ماكرون استعداداً لتخفيف 
وتيرة إصالحاته، مــن أجل »تغيير« 
فرنســا. لكن قصر اإلليزيه ذكر أن 
الرئيس ســيعلن غــد »توجيهات 
لالنتقال البيئي«، مؤكداً أنه »تلقى 

رسالة املواطنن«.
وجتّمع نحو 5 آالف محتج في جادة 
الشانزيليزيه في باريس، واصطدموا 

مع الشــرطة التــي منعتهم من 
القريب.  اإلليزيه  إلى قصر  الوصول 
وحتدثت الســلطات عن »محاوالت 
الختراق احلواجز في الشــانزيليزيه، 
مســّيل  غاز  الســتخدام  وحاالت 
»ال  أن  مســتدركة  للدمــوع«، 

متظاهرين في املنطقة احملظورة«.
واستخدمت الشرطة خراطيم ماء 
يحاولون  كانــوا  متظاهرين  إلبعاد 
اقتحام حاجز، فيمــا رّدد محتجون 
بعلم  ولّوحــوا  الوطني  النشــيد 
آخرون الفتات  رفع  بينما  فرنســي، 
اســتقالة«  »ماكرون،  عليها  ُكتب 

و«ماكرون، لص«.
الفرنســي  الداخلية  وزيــر  وأعلن 
انــدالع  كاســتانير  كريســتوف 

متهماً  الشانزيليزيه،  في  صدامات 
أعضــاء مــن »اليمــن املتطرف« 
املؤسســات«.  »مهاجمة  مبحاولة 
حجارة  ينزعون  متظاهرون  وشوهد 
أرصفة أو ينزلون حواجز نُصبت حول 
ورشــات. وأعلنت الشرطة اعتقال 

18 شخصاً »ألقوا مقذوفات«.
وقال كريســتوف )49 ســنة( الذي 
شــارك مع زوجتــه فــي تظاهرة 
بطريقــة  »تظاهرنــا  العاصمــة: 
سلمية، لكنهم اســتخدموا غازاً 
ضدنا! هكذا نرى كيف يستقبلوننا 
في باريس«. وقالــت دومينيك التي 
اقتربــت من ســّن التقاعــد وأتت 
بباص إلى باريس من شمال فرنسا: 
»لم نعد قادرين على العيش عندما 

ندفع ما يترتب علينا. أشعر بغضب 
كبير. إنهم يقودوننا إلى الفقر«.

وذكر كاســتانير أن 8 آالف شخص 
باريس،  احتجاجــات  في  شــاركوا 
و23 ألفاً في فرنســا. وكان 36 ألف 
شــخصا أعلنوا مشــاركتهم في 
جتّمع في ساحة »كونكورد« وسط 

العاصمة، منعته السلطات.
واتهــم وزير الداخليــة مارين لوبن 
بتأجيج االحتجاجات، قائالً: »اليمن 
املتطرف محتشــد وينصب حواجز 
الشرطة حتقق  الشــانزيليزيه.  في 
تقدمــاً فــي حتييدهــم ودفعهم 
تلبيــة  عــن  وحتــدث  للتراجــع«. 
»مشــاغبن« دعوتها إلى التظاهر 

في اجلادة.

خامنئي: أميركا تستهدف الشرق األوسط خشية أن يقوى اإلسالم

السلطات الفرنسية تفّض احتجاجات وسط باريس وتتهم اليمين المتطرف بتأجيجها

جانب من ضحايا القصف على حلب
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يتوجه الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس إلى 
السعودية حلضور منتدى للموردين بعد أسابيع 
من انسحابهما من مؤمتر لالستثمار في اململكة 

عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وســيتوجه الرئيس التنفيذي لشــركة ايه.بي 
بي أورليتش سبيســهوفر والرئيــس التنفيذي 
لسيمنس جو كايسر إلى الدمام حلضور املنتدى 
الذي تنظمه أرامكــو لبرنامج القيمة املضافة 

اإلجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).
وكان االثنان من بني من قاطعوا مؤمتر االستثمار 
قد في وقت سابق عقب مقتل خاشقجي  الذي عُ

الذي كان منتقدا للحكومة السعودية.
وخالل الزيارة، سيتفقد سبيسهوفر مصنع ايه.
بي.بي في الدمام ويجتمع مع ممثلني عن أرامكو 

وهي من أهم عمالء الشركة في املنطقة.
وسيشــارك في املنتدى أيضا بال كيبســجارد 
من شــلومبرجر وجيف ميلر الرئيس التنفيذي 

لشركة خدمات حقول النفط هاليبرتون.
وقالت الشــركة في بيان أمــس األحد “بجانب 
كوننا شريكا مســؤوال لعمالئنا، فإننا نضطلع 
بدور رب العمل املسؤول ملوظفينا. لذا سيلتقي 
رئيســنا التنفيــذي بنحــو 200 موظــف في 
مصنعنا فــي الدمام خالل زيارته للســعودية. 
“إضافة إلى ذلك، ســيجتمع الرئيس التنفيذي 
مــع واحد من أهم عمالئنا في املنطقة من أجل 

تعزيز احلوار معه”.
وأكدت ســيمنس حضور كايسر منتدى اكتفاء 

وأنه سيكون أحد املتحدثني فيه.
وقال متحدث باسم سيمنس “هذه رحلة عمل 
للشرق األوســط إذ يزور السيد كايسر العمالء 

والشركاء في اإلمارات والسعودية وغيرهما”.

أفاد بيان أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
أطلقت محطة الطويلــة اجلديدة لضغط الغاز 

التابعة لها أمس األحد.
وقالــت أدنوك فــي البيــان إن احملطــة اجلديدة 
ستضمن إمدادات غاز مســتقرة إلى الصناعات 

الرئيسة في أبوظبي وإمارات الشمال.
وكانت «أدنوك» نظمت، الدورة األولى من «منتدى 
أدنوك لالستثمار» في أبوظبي، مبشاركة أكثر من 
200 من أعضاء مجتمع املال واالستثمار العاملي، 
إلطالعهم على النقلة النوعية التي تشــهدها 
الشــركة، وخططهــا خللــق قيمــة إضافية، 
وتنفيذ ســتراتيجيتها املتكاملــة 2030 للنمو 
الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شــراكات نوعية، 
واستثمارات مشــتركة جديدة، تشمل مختلف 

مجاالت وجوانب أعمالها.
وقام عدد من أعضــاء اإلدارة العليا في «أدنوك»، 
خــالل املنتدى، بتقــدمي حملة عن األصــول عاملية 
املســتوى للمجموعــة في مختلــف مجاالت 
وجوانــب األعمــال في قطــاع النفــط والغاز 
اإلدارة  عمليــات  إلى  إضافة  والبتروكيماويــات، 

املالية وإدارة االستثمار واحلوكمة املؤسسية.

بعد أقل من شــهر من إطــالق آيفون XR، تتجه 
الشــركة األميركية «أبل» خلفض سعر هاتفها 
اجلديد في أسواق اليابان، وفقا ملا ذكرته صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة األميركية عن مصادر مطلعة 
أن «أبل» تخطط لتقدمي إعانات لشركات تشغيل 
شــبكات االتصاالت في اليابان مــن أجل تعزيز 
مبيعات أقل جواالتهــا اجلديدة كلفة وهو آيفون 
XR. وأوضحــت املصادر أن الشــركات اليابانية 
تخطط خلفض سعر XR األسبوع املقبل، من دون 
أن تكشــف املزيد من التفاصيل، علما أن سعر 
اجلهاز يبدأ في متاجر «أبل» لليابان من 750 دوالرا.

وتعزز هــذه اخلطوة اخملاوف بشــأن الطلب على 
اآليفون، إذ كانت الصحيفة األميركية ذكرت في 
وقت ســابق، أن «أبل» تخطط لتقليص معدالت 

إنتاج أجهزتها الثالثة اجلديدة.

سيمنس

أدنوك

أبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشــف البنك املركزي العراقي، 
أمس األحــد، أن الكتلة النقدية 
خالل  العراقية  البنــوك  خــارج 
بلغت  املاضي  األول  شهر تشرين 

أكثر من 40 ترليون دينار.
وذكر البنك في إحصائية رسمية 
لــه، أن «كميــة العملــة خارج 
البنوك بلغت خالل شهر تشرين 
األول 40 ترليون و723 مليار دينار»، 
مبيناً أن «هــذه الكمية ارتفعت 
عن شــهر ايلول الذي بلغت فيه 
و884  مليــار  و815  ترليــون   39

مليون دينار».
وأضاف البنك، أن «أعلى مستوى 
لكميــة العملة خــارج البنوك 
املاضية  ســنوات  الثــالث  خالل 
كانت في شــهر كانون األول عام 
2016 إذ بلغــت 42 ترليــون و75 
مليار دينار، في حــني بلغت أقل 
خالل  العملة  لكمية  مســتوى 
هذه الفتــرة في حزيــران 2016 
والتي بلغت فيها 35 ترليون و168 

مليار دينار».
 2011 املركــزي في  البنك  وطرح 
مشــروع حذف االصفار من اجل 
هيكلــة العملــة والتــي عدها 
البنك بانها ســتنقل العراق من 
بلد الترليونات الى املليارات، اال ان 
من  كبيرا  اعتراضا  القى  املشروع 
قبل اخملتصني والسياســيني في 

البرملان.
في الســياق، حققــت العمالت 
الدينار  أمــام  ارتفاعاً  األوروبيــة 
الــدوالر  واســتقر  العراقــي، 

األميركي أمامه.
 0.03% بنســبة  اليــورو  وصعد 
وارتفع  العراقــي،  الدينــار  أمام 
اإلسترليني %0.02 أمامه، مقارنة 
بـــمستوياته السابقة. في حني 
استقرت قيمة الني الياباني أمام 
الدينار العراقي من دون تغير عن 

مستوياته السابقة.
وتبايــن أداء العمــالت اخلليجية 

لترتفع  العراقــي،  الدينــار  أمام 
قيمة الريال الســعودي، والدينار 

األردني أمامه.
وعلــى اجلانــب اآلخــر، تراجعت 
قيمة الدرهــم اإلماراتي، والدينار 
والريــال القطــري،  البحرينــي، 
ماني  والدينار الكويتي، والريال العُ
أمام العملة العراقية. ولم تتغير 
الدينار  أمام  قيمة اجلنيه املصري 

العراقي.
الى ذلك، تراجعت مبيعات البنك 
العملة  مــن  العراقي  املركــزي 
إلى  إلى  األحــد،  أمس  األجنبية، 
162.03 مليــون دوالر، في مقابل 
مبيعــات قيمتها 172.06 مليون 
دوالر يــوم اخلميس املاضي، بنحو 

10.04 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن سعر 

ً لكل  الصرف بلــغ 1190 دينــارا
دوالر، في املزاد املنعقد مبشــاركة 
34 مصرفاً، وشــركة حتويل مالي 

واحدة.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائج مزاد اليوم االثنني؛ موضحاً 
أن إجمالــي البيــع الكلــي بلغ 

186.11 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 

أرصدة املصارف في اخلارج 160.43 
مليون دوالر، في حني قُدر إجمالي 
النقد املبيــع بنحو 25.68 مليون 

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

فسيكون بالسعر نفسه.

العمالت األوروبية ترتفع أمام الدينار العراقي

المركزي: 40 ترليون دينار الكتلة النقدية خارج البنوك 

أعلى مستوى لكمية 
العملة خارج البنوك 
خالل الثالث سنوات 
الماضية كانت في 
شهر كانون األول 
عام 2016 إذ بلغت 
42 ترليون و75 مليار 
دينار

البنك املركزي العراقي

متابعة الصباح الجديد:

من املقــرر ان تعقد منظمة البلدان 
املصدرة للنفــط «أوبك» اجتماعها 
األول، ولكن  6 كانــون  املقبل فــي 
صانعي القرار الكبار سيلتقون على 
هامش قمة مجموعة العشرين في 
العاصمة األرجنتينية قبل ذلك في 
إجتمــاع من املتوقــع أن يحدد إجتاه 

أسعار النفط في عام 2019.
ومن املقــرر أن يحضــر القمة ولي 
العهد الســعودي األمير محمد بن 
فالدميير  الروسي  والرئيس  ســلمان 
بوتني ممثلني عن أكبر بلدين مصدرين 
للنفــط في العالــم يتعاونان منذ 
ســوق  اســتقرار  لضمان  عامــني 

النفط.
الرئيس  القمــة  كمــا ســيحضر 
األميركي دونالد ترمب الذي أصبحت 
اوبك موضوعاً ثابتاً في دبلوماسيته 

على تويتر.
ونقلت شــبكة بلومبــرغ عن بوب 
ماكنولــي رئيــس شــركة رابيدان 
انيرجــي ادفايزرز االستشــارية في 
في  الســابق  واملسؤول  واشــنطن 
إنه يتوقع «أن يبحث  البيت األبيض 
الرئيس ترمب النطاق األمثل حلركة 
سعر النفط مع ولي العهد محمد 
بن ســلمان والرئيس بوتني في قمة 

مجموعة العشرين».

وستتابع سوق النفط هذا االجتماع 
بترقــب وإهتمــام كبيرين. واشــار 
النفطيني  احملللني  أميترا سني كبير 
في شــركة انيرجي أسبيكتس في 
لندن الى ان السوق ال تتوقع أن جتري 
الســعودية مزيدا مــن اخلفض في 

إنتاجها.
ومــن املقرر أن يرافــق األمير محمد 
والرئيــس بوتني فــي بوينس ايريس 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
ونظيره الروســي الكسندر نوفاك، 
كمــا نقلــت بلومبرغ عــن مصادر 
وصفتها باملطلعة قائلة إن وجودهما 
يعزز اإلنطباع بأن السعودية وروسيا 
ســتحاوالن التوصل الى اتفاق قبل 
ايام قليلة  اجتماع اوبك في غضون 

من القمة.
وهذه ليست املرة األولى التي تغتنم 
فيها القوتــان النفطيتان الكبريان 
العشــرين  مجموعة  اجتماعــات 
لالتفــاق علــى إجتــاه السياســة 

النفطية.
ففي قمــة هانغجو في الصني عام 
2016 بحــث بوتــني واألمير محمد 
سبل إنعاش أســعار النفط. وبعد 
ساعات على خلوتهما ظهر الفالح 
ونوفاك في مؤمتر صحافي مشترك 
ان  واضحة مؤداها  إليصال رســالة 
الرياض وموسكو تعمالن معاً. وبعد 
أيام أُعلــن خفض االنتاج بإتفاق بني 

اوبك وشركائها من خارج املنظمة.

يأتي لقاء بوينس ايريس بعد اسبوع 
شــهد هبوط خام برنت بنسبة 6.1 
في املئة الى أدنى مســتوى له منذ 
عــام ليبلــغ 58.80 دوالر للبرميــل 
يــوم اجلمعة فيما هبــط خام غرب 
 50 نحو  الى  الوســيط  تكســاس 

األسعار  بهبوط  ترمب  ورحب   .ً دوالرا
في تغريدة يوم األربعاء.

أن  بلومبــرغ  شــبكة  والحظــت 
السعودية حرصت على عدم حدوث 
نقص في االمــدادات قائلة إن انتااج 
اململكــة بلغ فــي نشــرين الثاني 

ارتفع الى  مســتوى قياســياً حني 
10.8 مليــون برميل فــي اليوم ثم 
10.9 مليون برميل من 10.65 مليون 

برميل في تشرين األول.
ان  لكــن خبــراء نفطيــني يــرون 
النفط  تُبقي صنابير  لن  السعودية 

مفتوحة إرضــاء للرئيس االميركي. 
وبقدر ما يتطلــع ترمب الى هبوط 
اســعار النفط فان لــدى اململكة 
مشــاريع تنموية وحتديثية طموحة 

تتطلب متويال ضخماً.
حليمة  عن  بلومبرغ  شبكة  ونقلت 
كروفت خبيرة ســتراتيجية السلع 
في مجموعــة آر بي ســي كابتال 
العاملية  االســتثمارية  ماركيتــس 
قولها «نحن ما زلنا نرى أن اململكة 
ستعتمد سياسة «السعودية اوال» 
وتعطي األولوية لرخائها االقتصادي 
الرئيس  واالجتماعــي على إرضــاء 

االميركي».
بعدما  النفط  أســعار  وانخفضت 
بلغت في اجللســة الســابقة أدنى 
8 أشــهر، وسط  مســتوياتها في 
حتذيرات اخلبراء مــن هبوط حاد في 

األسعار.
بنســبة  «برنت»  عقود  وتراجعــت 
%0.38 إلــى 63.24 دوالر للبرميــل، 
بعد ارتفاع بنســبة %1.52، في حني 
هبط خام غرب تكســاس الوسيط 
 54.59 إلى   0.26% بنسبة  األميركي 
دوالر للبرميل، بعد صعود بلغ 2.25%.
وجاء االنخفاض بعد ارتفاع مخزونات 
اخلــام األميركية بواقــع 4.9 مليون 
برميل في األســبوع املاضي وفقا ملا 
الطاقة، وهي  إدارة معلومات  ذكرته 

زيادة أكبر من املتوقعة.
واعتبــر اخلبــراء أن ارتفاع أســعار 

أمــس مؤقت، محذرين  يوم  النفط 
مــن هبوط حاد في أســعار الذهب 
األسود في ظل تراجع سوق األسهم 

األميركية.
وتتحدث منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول «أوبــك» عــن تقليــص 
اإلمــدادات بعــد أشــهر فقط من 
زيادتها، خشــية تخمة جديدة في 

املعروض.
«أوبك»  إن  وقالت مصادر مطلعــة 
آخرين سيدرسون  ومنتجني  وروسيا 
األول  6 كانون  خالل اجتماعهم في 
املقبل خفض اإلمــدادات مبا يتراوح 

بني مليون و1.4 مليون برميل يوميا.
ويؤكد بعض املراقبني أن الســعودية 
التي تعد أكبر منتج في «أوبك»، قد 
جتد أنه من الصعــب عليها التحرك 
لدعم األســعار بعد أن أثنى الرئيس 
عليها  ترامــب  دونالــد  األميركــي 

ملساعدتها في خفض أسعار اخلام.
وهبطت أسعار النفط خالل تعامالت 
اجلمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر 
من عــام، بينما يــدرس منتجو اخلام 
خفــض اإلنتاج في مســعى لكبح 

فائض متزايد في املعروض العاملي.
وانخفضت عقود مزيج «برنت» بأكثر 
من 3 دوالرات إلى 59.26 دوالر للبرميل 
مســجلة أدنــى مســتوى لها منذ 
تشرين األول 2017، في حني تراجعت 
عقود اخلــام األميركي أكثر من أربعة 

دوالرات إلى 50.60 دوالر للبرميل.

تقـرير

أوبك تعقد اجتماعها المنتظر على هامش قمة العشرين
الخبراء يحذرون من انفجار «فقاعة» أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقــى وكيــل الــوزارة للشــؤون 
األقتصادية هيثم جميل اخلشــالي، 
أمس االحــد، وفد شــركة لورينكو 
بناء  أمكانيــة  لبحــث  الصينيــة 
سايلوات حديثة أو تأهيل السايلوات 
األرهابية  العمليــات  جراء  املتضررة 
املوصل  التي شــهدتها محافظتي 

واألنبار.
وقــال بيان لــوزارة التجــارة: "جرى 
التعاون في  اللقاء بحث سبل  خالل 
أنشــاء ســايلوات حديثة  أمكانية 
إلى ما يقارب  تصل طاقاتها اخلزنية 
مئة ألف طن مــن احلبوب أو بامكان 
الشــركة تأهيــل البنــى التحتية 
وامكانيــة  القدميــة  للســايلوات 
جتهيزها باملعدات املتطورة وخصوصاً 

احلديثة منها'.
أوضح  أن "اخلشــالي  البيان  وأضاف 
أن الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
تعتمــد املواصفات القياســية في 
إذ جرى  والسايلوات  الصوامع  أنشاء 
تزويــد الوفد بنمــوذج للمواصفات 
وبيان  املعتمدة وذلك لإلطالع عليها 
مــدى أمكانية الشــركة تطبيقها 
في حــال جرى االتفاق على انشــاء 

املشاريع اجلديدة أو تأهيل السايلوات 
املتضررة".

وأشار إلى "أهمية مراعاة التكاليف 
ألنشــاء املشــاريع اجلديــدة وتوفير 
التخصيصــات الالزمــة مــن قبل 
الشركة لتناسب تلك التخصيصات 
مــع حجــم املشــروع واملواصفات 
املطلوبة من قبل الشركة وذلك من 
ناحية الطاقات اخلزنية وطريقة بناء 
الســايلو فيما إذا كان كونكريتي أو 

معدني أو حتى شكله".
مــن جانبــه قــال رئيــس الوفد أن 
تعاون  القامة  مســتعدة  "الشركة 

فــي مجال  العــراق  مع  مشــترك 
بناء الســايلوات علــى نحو ما جرى 
تنفيذه في دولة الصني وباملواصفات 
املعتمدة لديهم أضافة إلى جتهيزها 
الظروف  مع  تتناسب  التي  باألجهزة 

الطبيعية لدولة العراق".
العديد  "نفذت  أن شــركته  وأضاف 
من املشــاريع مثــل املصانــع منذ 
ثمانينات القــرن املاضي وأنها تعمل 
في مجال النفط واألستثمار ومجال 
املعادن  وأستخراج  الدولية  املقاوالت 

واألسلحة".
في الســياق، اعلنــت وزارة التجارة، 

التخطيط  دائــرة  قيام  االحد،  أمس 
 55 بالغــاء  الــوزارة  في  واملتابعــة 
وكالة غذائية وطحني خالل شــهر 
وذلك بســبب مخالفة  املاضي  متوز 

وكالئها للضوابط والتعليمات.
وذكر بيان ملدير عــام الدائرة، ابتهال 
هاشــم صابط، ان "الدائــرة قامت 
خالل الشــهر ذاته بتدوير 55 وكالة 
ومنح وكالتني اضافة الى تســجيل 
الــوالدة  حديثــي  طفــل   (9254)
وتسجيل جديد لـ (48000) فرد كما 
جرى شطب (13640) فرد وطفل من 
او  الوفاة  التموينية بسبب  البطاقة 
البيان ان "تسجيل  السفر". واضاف 
بغــداد  فــي  عائلــة   (5718720)
 (726133) واحملافظات وكذلك حجب 

فرد".
احلكومية  الدوائر  وشدد على جميع 
العالقــة  ذات  احلكوميــة  وغيــر 
واملواطنــني كافة "بضــرورة االبالغ 
عن حاالت الوفاة والســفر ليتسنى 
للدائــرة شــطبهم مــن البطاقة 
الضوابــط  حســب  التموينيــة 
املال  على  حفاظا  وذلك  والتعليمات 
العــام واحلد من التالعــب الذي قد 

يحصل بهذا اجلانب".

التجارة تبحث انشاء وتأهيل سايلوات
 األنبار والموصل مع شركة صينية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق 
لــألوراق املاليــة تعامــالت أمــس 
األســبوع  جلســات  أولى  األحــد، 
بتراجع %1.09، عند مســتوى 496.9 
ً 5.48 نقطة، مقارنة  نقطة، خاســرا

مبستوياته يوم اخلميس املاضي.
وتأثر أداء مؤشر السوق أمس بتراجع 
العراقي  املصرف  تقدمها  أسهم،   8
اإلســالمي بنســبة %7.89، وتراجع 
 ،7.14% األوســط  الشــرق  مصرف 
وانخفض فندق بابل %6.52، ومصرف 

اخلليج التجاري 5.56%.
وعلى اجلانب اآلخر، انفردت 3 أسهم 
بقائمة الرابحــني، وتصدرها تصنيع 

وتســويق التمــور بنســبة 6.73%، 
وارتفع إنتاج األلبســة اجلاهزة 3.5%، 

واملنتجات الزراعية بـ 0.12%.
 789.55 إلى  التداوالت  حجم  وارتفع 
مليون ســهم، في مقابــل 649.39 
مليون سهم باجللسة املاضية، بينما 
تراجعت قيمة التداوالت إلى 350.58 
مليــون دينــار، في مقابــل 551.33 

مليون دينار باجللسة السابقة.
الشــرق  مصرف  ســهم  وتصــدر 
بتداول  حجماً  النشــاط  األوســط 
232.93 مليــون ســهم، فــي حني 
تصدر النشاط قيمةً سهم تصنيع 
وتسويق التمور بنحو 119.72 مليون 

دينار.

تراجع المؤشر العام
 لـ «األوراق المالية»

ألغت وكاالت غذائية وطحين لمخالفتها الضوابط 
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محمد زكي ابراهيـم

 

علوان السلمان
إن التعبيرعن احلياة يجــب ان يكون بعد 
جتربة تتم عبر رؤية واحساس وشعور لذا 
فكل جتربة لالديب وراءها موقفا خاصا من 

احلياة و االنسان..
    ومهدي عيســى الصقــر القاص اجملدد 
الذي عــده الناقد د.علي جواد الطاهر)من 
اهــم القصاصــني املتميزين فــي االدب 
القصصــي العراقــي..( لكونه من كتاب 
الفن  رفــدوا  الذيــن  احملدثــني  القصــة 
القصصــي بروافد متيزت بجودتها الفنية 
املســتفيدة مــن التكنيــك القصصي 
في االدب العربي مــع اصالة في التعبير 
عــن االجواء العراقيــة ) خاصة اجلنوبية( 
لكونه ابــن اجلنوب البصــري الذي عاش 
الصراعات و احتضــن مختلف الثقافات 
وعايشها بحكم املوقع اجلغرافي للبصرة 
)امليناء( واخليرات الزراعية )النخيل( و منبع 
النفط...فاستل الصقر ثيمته القصصية 
مــن هذا املوقــع وبذلك عبر عــن اجلانب 

املضي للحياة..  
    مهدي عيســى الصقر انتسسب الى 
الريف اجلنوبي من خالل قصته )املضخة( 
اذا نلتمــس البراعة الواقعيــة فيها مع 
تعبير عن روح الصــراع الذي يجري هناك 
على )االرض ـ املــاء  ـ املضخة..( وال ننس 
التصوير البــارع لالجواء والوان الطبيعة..
يقول الروائي غائــب طعمة فرحان عنها 
)املضخــة قصــة كتبت بقلــم قصاص 
بارع ليــس غريبا عن ريفنــا العراقي في 
لبعض  وفيها حتســس صــادق  اجلنوب.. 
املســائل التي اثارتها الثورة.. وتعبير عن 
الروح التي اججتها.. وفضال عن ذلك فان 
القصاص قد جنح في تصوير اجواء الريف 

و الطبيعة.. 
   ويقــول د.عبد االله احمــد )ان مضخة 
االوضاع  تصــور  الصقر  مهدي عيســى 
اجلديدة بعد ثورة 14 متوز على نحو يعكس 
رؤيتة  وطبيعة  الفكــري  موقف مؤلفها 
لالطراف الصراع الدائر في الريف وطبيعة 

العالقات اجلديدة التي بدات تنشا فيه...(
   لذا فالصقــر صاحب زؤية نقدية لواقع 
يعيشــه بكل اشــكاله معتمدا اسلوبا 
فنيا واقعيا اتخذ من تشــيخوف منهجا 
خلوض جتربتــه القصصية التــي تقربت 
مــن العاملية واخترقت االفــاق ابتداء من 
مجموعتــه القصصيــة االولى )غضب 
املدينــة( عام 1954 ونتهــاء بـ )بيت على 
نهــر دجلة( عــام 2006 اذ كانــت رحلته 

القصصيه معتمدة الواقعية 

روح  الذي حملت بني طياتها  االجتماعية 
اعتاله مجمــوعة من  الذي  التجــــديد 
التكــرلـي   انذاك كفــؤاد  كتاب القصة 
وعبدامللك نوري ومحمود الظاهر ومحمود 
عبــد الوهــاب اذ اعتمــدو الواقعية في 
تسجيل االحداث مع فنية معتمدة على 
خيال محلق في مناطق شــعبية وبلغة 
الفكرية..   رؤيتهم  عن  للتعبير  شــعبية 
وهذا يعني تصويــر اخلصوصية العراقية 
مبا فيهــا من متناقضات ومــا حتمله من 

االمال واالم.. 

   والصقر احد اولئــك القصاصني الذين 
اهتمو بتصوير اخلصوصية العراقية بكل 
مناخاتهــا وناســها وصراعاتها ومالمح 
مدنها التي تشكلت من النازحتني اليها 
من ريــف عانى مــا عانى مــن تخلف و 
اضطهاد وبكاء قرى على الذين ارحتلو بعد 
عناق ســنني.. مهدي عيسى الصقر الذي 
اكلت من عمره شركة نفط البصرة اكثر 
من خمسة وعشرين عاما علمته الكثير 
.. اذ متاسه املباشر مع العمال ومعاناتهم 
فاستبطن  ومظاهراتهم  ومشــكالتهم 
بالتيار  ارتباطه  اذ  القصصــي  نتاجه  في 
التقدمي للفن القصصي لم يفارقه حتى 
حلظاته االخيرة فارضا نفسه عليه فظل 
امينا في نقــل الوقائع ملضامني قصصه 
التــي ال تعرف احلــب اال خروجا عن الذات 
والذوبان في جموع املتعبني مســخر ادبه 
لهم موجها ومعلما ومتعلما .. فهو حني 
يعبر عبر عن احلب ال يعبر عن حب مجرد بل 
يعبر في كتاباته عن املالبسات املاساوية 
التي تــزرع املرارة في النفــس وادانة واقع 
اليعطي لهذه العالقة قيمتها االنسانية 
التي تنشــا خارج االرادة في اغلب االحيان 
.. ففي حوار بني الشاعر )يوسف بن هالل( 
واملمرضــة )امل( التي تعتني به وهو على 

فراش الهالك يقول القاضي:
• رأته املمرضة يطيل النظر الى وجهها .. 

انت جميلة .. 

• ضحكت وداخلها شــي من الزهو.. وان 
كان الذي ميتدحها انسان هالك.. 

• هل تريد شيئا ؟
• امنا اريده ما عدت اقوى عليه .. 

• تشــاغلت بتعديل اطراف الغطاء .. اي 
انســان هذا ؟ كيف يفكر رجل يقترب من 

املوت باملراة ورغبات اجلسد .. 
   فالشاعر لم يقل اال جملة بريئه حتتمل 
اي تفسير ومنها تفسير السياب عندما 

يقول في قصص الصقر:
 )ابطــال قصص الصقر يبحثون عن احلب 
خالل بحثهم الــدؤوب عن اخلير, عن احلب 
الذي ال يكلــف ماال وال وقتــا .. عن حب 

يومي كاخلبز اليومي .. (..
والقاص الصقــر يقول )ما دفعني لكتابه 
هذه الرواية القصيرة )اشواق طائر الليل( 
هومعرفتــي بجوانب من حياة الســياب 
الشــخصية .. كنت واحدا من اصدقائه 
العديديــن .. عاشــرته .. حدثني عن ابيه 
وامه واهله وقصائده وهي ماتزال محض 
افكار وهواجس في الذاكرة .. عن مشاعره 
وعذاباته لفراغ حياته من احلب .. ويضيف 
القــاص )انني حني كتبت )اشــواق طائر 
الليل( لم اكتب عن شاعر متخيل وضعت 
على لسانه الكلمات كيفما اتفق .. لقد 
حاولت قدر املســتطاع ان اصف سلوكه 
ومشاعره وردود افعاله في ضوء معرفتي 

به شخصيا .. 

وهــذا يعنــي ان الصقــر كان لصيقــا 
بالتيــار الواقعي الميانــه بدالالته الفنية 
وموضوعيتــه العلميــة .. لــذا كان في 
الســتينات مبتعدا عن التيــار التجريبي 
الذي طغــى على الفــن القصصي فهو 

يقول:
)ان التجربه في القصة تنفلت في احايني 
املوضوعية(.. و  الفنيــة  كثيرة من عقال 
وهــو ال يهتم بوصــف مالمــح ابطاله 
اخلارجيه وامنا يقتصر اهتمامه على وصف 
حركاتهم واالطار العــام الذي يتحركون 
فيه..فهــو يعتمد الشــخصية الريفية 
التي عرف منزلتها االجتماعيه واسلوبها 
في احلديــث وانفعاالتهــا وردود افعالها 
واالخرين ازاءها .. لذا فاحلوار تسيطر عليه 
اللغة العاميــة الدارجة اكثر االحيان مع 

لغة وسيطة .. 
ـ  )تنظر اليــه )نوفه( من طــرف الكوخ 
االشعث  راسها  الطويلة  باظافرها  وحتك 

ثم تساله :
• عوفي موش تريد اتبيع الهايشه ؟ 

• ولــج الهايشــة نافعتنــى .. انبيعها 
ونسكت ؟ شلون ؟ 

ومن قصته )بــكاء االطفال( التي اعجب 
فيها الكثير مــن النقاد عنــد قرائتهم 
مجموعته )مجرمون طيبون( اذ قال فيها 

عيسى الناعوري :
)انها اجمل االقاصيص واروعها واعمقها 

تاثيرا .. فهي في قمة 
 انتاج القاص سواء من الناحية الفنية او 

من حيث الرسالة 
     االجتماعيه .. (

وقال عنها د.ســهيل ادريــس )هي قصة 
رفيعة فيما تهدف اليه من 

مغزى اجتماعي(
وقال عنها سليم غاوي عبد اجلبار :

بــل قصة مهدي  )انها قصــة اجملموعة 
عيسى الصقر.. انها حياة 

كاملة زاخرة..(
• لكن ابنه ما يــزال يبكي .. فالتفت الى 

زوجته ..
• اشغليه بحق السماء 

• مباذا اشغله ..؟
• ضعيه على صدرك 

• قلت لك ليس فيه لنب .. 
. اعلم ذلك دعيه ميتص لعله يسكت 

• والى متى ؟
• الى ان ينقطع نفسه او ينقطع نفسي 

 فشــخصيات الصقر هم الذين يفرضون 
عليــه ان يكتــب النهم ينضحــون من 
اعماقــه حتى االمتــالء و الوصــول الى 
مرحلة االنفجار فيفــرغ ذلك على اوراقه 
واال انفجر ... وهذا قد يكون احد االسباب 
التي جعلته يعــود للكتابة بعد انقطاع 
قــارب العشــرين عاما ..اضافــة الى ما 
قاله الناقد ياســني النصير في ان فضل 
عودتــه الى جمــع من املثقفــني منهم 
الناقد الدكتور علي جواد الطاهر والناقد 
الدكتور عبد االله احمــد والناقد فاضل 
والقاص  كريــدي  موســى  والقاص  ثامر 
فؤاد التكرلــي .. ويعود الصقر ناشــطا 
لدعوتهم النه  النشــر, مســتجيبا  في 
يعيش كل حلظاته قارئا ملتصقا مختزنا 
التجــارب اليومية احلياتيــة .. لذا كانت 
لغته القصصية متصفــة باملرونة التي 
احتلت ســطور مجاميعــه القصصيه 
ورواياتــه ابتــداء من )مجرمــون طيبون( 
عــام 1954 و)غضب املدينــة( عام 1960 
و)حيرة ســيدة عجوز( عــام 1986 ومرورا 
بـ)اجــراس( عــام 1991 وروايته )اشــواق 
طائر الليل( عــام 1995 و)صراخ النوارس( 
عام 1997 و)الشــاطي الثاني( عام 1998 
و)رياح شــرقية .. ريــاح غربية(عام 1998 
و)الشــاهدة والزجني( عــام 1999 وهذان 
العمالن اجنزهما الصقر خالل سنتني من 
العودة للكتابة والشــاهدة والزجني نحى 
فيها منحى جديد )اذ الشــرطي السري 
حني يالحــق قاصا لغــرض احلصول على 
بعض النقود ملعاجلــة ولده املريض ال من 
اجل االيقاع به .. ( وهذا خالف ما متعارف 
عليه تاريخيا .. وانتهاء )بشــتاء بال مطر( 
عام 2000 و)شــواطي الشوق( عام 2001 
ووجــع الكتابة _مذكــرات ويوميات عام 
2001 وروايــة )امراة الغائــب( عام 2004 
واخيرا روايته )بيت علــى نهر دجلة( عام 
2006 التــي طبعهــا دار املدى كشــاهد 

البداع لن ينضب..  

كانت نزعة الثورة ضد التفاوت االجتماعي، هي السمة 
التــي خلدت الشــعراء الصعاليك على مــر األزمان، 
وجعلتهــم محل إعجــاب الناس فــي كل العصور.  
كانوا فقراء دفعهم الشــعور باإلجحاف إلى السلب 
والنهب، وحملتهم احلاجة إلى السرقة واللصوصية. 
أما الشــعر فكان يعمل على تنميــة جانب اخلير في 

أنفسهم، وتعزيز الشعور باالنتماء لديهم .
ولــم تتوقف ظاهــرة الصعاليك عند زمــن ما، فقد 
عرفت في اجلاهلية وصدر اإلسالم. وفي العهود األموية 
والعباسية والعثمانية. ولم تنته في حقبة االستعمار 
واحلكم الوطني، واســتمرت   على شكل شقاوات أو 
فتوات أو شطار أو سوى ذلك من التسميات إلى وقت 

قريب.
كان صعاليك اجلاهلية وصدر اإلسالم، مثل تأبط شراً 
وعروة بن الورد ومالك بن الريب وآخرين، يغزون ال إلعالة 
الفقراء، أو إطعام اجلياع، فهذا ما ال ميكن توقع حدوثه. 
لكنهــم كانوا على أمت االســتعداد إلغاثــة امللهوف، 

ونصرة املظلوم، كلما دعت احلاجة!
أمــا في العصر احلاضــر فقد برزت ظاهرة الشــعراء 
الصعاليك من جديد، ولكنها لم تكن تضم لصوصاً 
أو شقاوات، بل مشــردين ومعدمني، وأحياناً مقامرين 
ومدمنــني. ولم يكن لدى هؤالء  دور وال أســر وال موارد 
مالية وال وظائف .. ألخ. وكانوا أضعف من أن يخوضوا 
معركة على األرض، أو مواجهة مع السلطة. ولكنهم 
كانوا ميتلكون الشــجاعة ملنازلــة األقوياء، ومقارعة 
الطغيــان، ومهاجمة التقاليد .. علــى الورق! وكانوا 
أحوج إلى من ميد لهم يد العون، ويشــملهم بالرعاية 

من أي شخص آخر.
كان حســني مردان ينام في املقبــرة البريطانية جل 
لياليه ألنــه لم يكن ميلك ثمن املبيــت في فندق من 
الدرجة العاشــرة. أما عبد األمير احلصيري فكان ينام 
في كل مكان حينما يشعر بالنعاس، وغالباً ما يكون 
ذلــك على الرصيف. حتى عثر عليــه ذات يوم من أيام 
عام  1978 ميتاً في فندق الكوثر في كرخ بغداد بسبب 

احتشاء العضلة القلبية! 
احلصيــري هذا كتــب ديواناً ضخماً من الشــعر في 
الكويت، بعد هجرته إليهــا عام 1964، ولكن الديوان 
نشــر باسم شخص آخر، لقاء مبلغ من املال. وقيل أن 
شعراء كثيرين في العراق والبالد العربية اشتروا منه 
قصائد كثيــرة مقابل املال أيضاً. ولــم يقتصر األمر 
على العراق فقــد كان هناك شــعراء في مصر مثل 
عبد احلميد الديب، وروائيون في الســودان مثل محمد 
حســني بهنس، يعانون ذات الضائقة. حتى أن األخير 
مات متجمداً من البرد واجلوع في إحدى حدائق القاهرة 

عام 2005!
مــا كتبه هــؤالء كان في الغالب متــرداً على واقع لم 
يســتطيعوا مواجهتــه، ومجتمع لــم يتمكنوا من 
العيش فــي ظالله. ولكن هل كان بإمكان مجتمع ما 
في العالم أن يــؤوي إليه من أعلن الثورة عليه، وغالى 

في االزدراء بقيمه وثوابته؟
لقد تصور الصعاليك احملدثون في حلظة ما، أن السبيل 
الوحيد لتحقيق الذات هو في هتك أســتار التقاليد  
والنظــم والقوانني والشــرائع الســماوية واألرضية، 
وحاولوا تبرئة أنفســهم من أي مســؤولية يحتمها 
العيش في مجتمــع متخلف. وكان عليهم أن يجدوا 
طريقاً آخر للشعور باخلالص من هذا املأزق غير الطريق 

الذي أوقعوا أنفسهم فيها، عن دراية أو غير دراية.

الشعراء الصعاليك 

قصص مهدي عيسى الصقر
الواقع المرئي في..

دراسة

مهدي عيسى الصقر

البصرة ـ سعدي السند: 
 

نظم مركز دراسات البصرة واخلليج 
العربــي بجامعــة البصــرة اولى 
جلســات منبر اجلامعــة االبداعي 
اجللســة  تضمنــت  الشــهرية، 
األحتفــاء بالروائــي والقاص ضياء 
جبيلي، وقد ذكر منسق أعمال منبر 
اجلامعــة االبداعــي الدكتور قيس 
ناصــر: ان منبر اجلامعــة اإلبداعي, 
فضاء جديد، يجمع جامعة البصرة 
وُمبدعــي املدينــة وهــو محاولة 
باالشتغاالت  يهتم  لصناعة مجال 

احمللية الراهنة.
أدار اجللســة الدكتــور صباح عبد 
الرضا، الذي أشــار فــي تقدميه، أن 
األديب ضياء جبيلــي وفٌي ملدينته، 
إذ اتخذ منها مكانا الحداث رواياته 
وأعماله القصصية، وقد أنتقل عبر 
األزمنة وتداخلت تلك األزمنة عنده 
أو اتصلــت ببعضهــا، لتنتج رؤية 

مقاربة ملا حدث ويحدث.
 وكان لـــلدكتورة اشــراق سامي 
بالقول: من كان  تتلخص  مشاركة 
ُجبيلي، ميكن  متابعا ملشروع ضياء 
لــه أن يدون مالحظتني بســهولة 
بالغة املالحظة األولى هي أن أغلب 
هذه األعمال تدور على ارض البصرة 

وتتخذ من محليتها اساســا تدور 
حولــه كل عناصر الســرد االخرى 
فالبصرة في اعمــال ضياء جبيلي 
تبــدأ مــن العنوان كما فــي رواية 
في مجموعته  أو  البصرة(,  )أســد 
القصصيــة )ال طواحــني هواء في 
البصرة(, وتعتمــد عليها في خلق 
و  والشــخصية  احلــدث  وصناعة 

املالحظة الثانية هي ان البحث عن 
احمللية يتقاطع بشــكل ملفت مع 
اجنبية,  رئيس الســماء  استعمال 
)وجه فنسنت  )لعنة ماركيز(  مثل: 
مود(  اجلنــرال  )مذكرات  القبيــح( 
)بوغيز العجيــب( )ماذا نفعل بدون 
كالفينــو(  هل يبدو هذا تناقضا أم 
انتقاال ساحرا بني املكان وما يحيل 

اليــه من افــق للمعنــى والفكرة 
وبني دالالت االســماء ومحموالتها، 
وتركز اشتغال د. اشراق سامي في 

قراءتها على رواية أسد البصرة.
االديــب ضياء  مداخلــة  عــن  أما 
جبيلي، فقد انطلق من احلديث عن 
جتربته بأسلوب ادبي جميل من قول 
كتابة  فيه  يشبه  ملاركيز,  منسوب 

الرواية بصياد األرانب، والقصة ببناء 
الطوب وفي احلالتني، وكما هو بائن, 
يتوجب على مــن يقرر خوض جتربة 
الكتابة، أن يعــي جيدا ما يحتاجه 
الصياد والبناء على حد ســواء من 
أدوات متكنه مــن املضي مبا وقعت 
عليه األيدي الــى أبعد حد، ويعني 
بذلــك أقصى اخليــال، وصيده من 
أرانب الرواية, متثل بـ: )لعنة ماركيز 
2007 ( )وجه فنسنت القبيح 2009( 
)بوغيــز العجيــب 2011( )تــذكار 
اجلنــرال مود 2014( )أســد البصرة 
2016( )املشطور - ست طرائق غير 
بغداد-  نحو  احلدود  الجتياز  شرعية 

2017.() االسم على االخمص(.
معرجــا على بناء الطــوب )كتابة 
القصيرة(، فهي من وجهة  القصة 
نظره من الفنون التي حتتاج الى وعي 
تام ودراية باختــالف ادوات الكتابة، 
التي منها، اخلروج من محنة اجلملة 
التي عــادة ما يقع فيها  الطويلة، 
أوال ثم القصة  الروايــة  من يكتب 
هي:)ماذا  القصصية،  ومجموعاته 
نفعل بدون كالفينو 2016( )حديقة 
2017( )ال طواحني هواء في  األرامل 
البصــرة 2018(. وقــد كانت هناك 
مداخــالت مهمة للقــاص محمد 
خضيــر، وكذلك لـــ الدكتور علي 

غامن، وآلخرين من احلضور.

شعرمتابعات
 )الصباح الجديد( تتابع أولى جلسات

المنبر االبداعي في جامعة البصرة
أِخيط َفمي.. وأْبتِسْم

حسن حصاري

ترْعُبني ِفكرَة مْجنونَة
أن أقودَ العالَم

كبطٍل من ورْق.
أْْصنُع خرائَط جديدة
لكِل املُدِن الُسفلى

أَجردُها مْن أبوابها احلديديِة
أْْصنُع لها نوافَذ مْن كارتوٍن

، سريعة الطيِّ

كلما هبْت عليها
رياُح بُحورِ القاراِت اخلَمِس

وافتُحها ..
باْح حنَي أنتهي من شرِب قْهوِة الصَّ

وأنا أتتبع أخبارَ عالم
يْصنُع وهَم فكرتي

كرجٍل ُمهٍم
بال رصيٍد في َحقيبتي.

الفكرُة ذاتها
تدفُعني ألْن أخيَط َفِمي

وأبتسْم ..
وأكتفي مبَذاِقها املُرِّ.  

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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تطورات الثورة ومسألة اجلحوش
* كيــف حقــق احلــزب تقدمــه، 
التــي  املشــكالت  وماكانــت 

إعترضته؟
- في البدايــة أو أن أقول، بأن إندالع 
ثــورة أيلــول عام 1961 بالشــكل 
الذي حصــل  لم يكــن مخططا 
اإلستعداد  من حيث  له مســبقا، 
وتهيئة مقوماتها األساســية، بل 
كان نتيجة ذلك التجمع العشائري 
الذي ورط احلزب مبعــارك لم يتهيأ 
لها. وعليــه لم تكن لدى احلزب أية 
الثورة.  إلعالن  إستعدادات مسبقة 
فلو لم يتسرع املال مصطفى بإتخاذ 
بإســتطاعتنا  لكان  التدابير،  تلك 
أن نهيء أنفســنا للثورة بشــكل 
أكثــر تنظيمــا ومتاســكا، مبعنى 
كنا نســتطيع أن نشــكل أفواجا 
عسكرية أو نطلب من العسكريني 
بآالف  يأتونا  وأن  بنــا  يلتحقــوا  أن 
القطع من األسلحة ، بنادق ومدافع 
وآليات وغيرها، ثم تنظيمهم ضمن 
وإعالن  متينة  عسكرية  تشكيالت 
الثــورة بعدهــا، وليــس كما جرى 
من جتمع عشــائري ثــم هزميتهم 

وفرارهم.
ومعلوم أن أية إنتفاضة إذا فشلت 
فمن  أهدافها  بتحقيق  البداية  في 
الصعــب أن تقوم لهــا قائمة مرة 
أخرى، ولذلــك يفترض منذ اليداية 
أن نعد لها اخلطط املناسبة، فأحد 
أو  انتفاضة  أية  أهم شــروط جناح 
ثورة هو حتقيق اإلنتصارات املتتالية 
والتقدم لألمام، فإذا إنتكســت من 
البداية فمن الصعب أن تســتطيع 
ما ســيؤثر  وهذا  النهوض مجددا، 
ســلبا فى معنويــات الناس ومدى 
وبالتالي  للتضحية  إســتعدادهم 
فقدان الثورة لشروطها األساسية 
ومصداقيتها، ألن أحد شروط الثورة 
الغليــان اجلماهيري وغضبهم  هو 
أن  بعد  الــذي ســينفجر حتمــا 
يصل الى حد اليســتطيع الشعب 
إحتماله، أي أن الهيجان الشــعبي 
يسترخصوا  حتى  الذروة  الى  يصل 
حياتهم مــن أجل النضال والفداء، 
والتكتيــكات التــي إتبعهــا املال 
مصطفى فــي جمعه للعشــائر 
الكرديــة لم تكــن إجــراء صائبا، 
ولذلك تعرضت الثورة منذ بدايتها 
الى الكثيــر من املطبات والعراقيل 

من أهمها:
أوال: مع بدء الثــورة إنفض إجتماع 
العشــائر مبجرد أن شنت احلكومة 
هجماتها، فإنهزموا وتفرقوا، وبذلك 

فقد احلماس اجلماهيري قوته.
بيوم  مصطفــى  املال  تلــكأ  ثانيا: 
إعالن الثورة في 11 أيلول من إعالن 
الشــعب، وسارع  دعمه إلنتفاضة 
هو والشيخ أحمد الى إرسال برقية 
و والء لعبدالكرمي قاســم،  تأييــد 
وعندمــا ردت احلكومــة هرب املال 

مصطفى من منطقة بارزان.
املــال مصطفى  يتصل  لــم  ثالثا: 
بقيادة احلزب أو يتشــاور معها من 
أجــل وضع خطة الثــورة، بل ذهب 
للبحث عن ملجأ لــه في تركيا أو 

سوريا.
رابعــا: خطــأ آخر شــكل عقبة 
أساسية أمام تقدم الثورة وهو، بدال 
من أن توضع القوى املســلحة حتت 
أو  احلزبية  املنظمات  وإشراف  قيادة 
حتت مراقبتها، وضعها املال إما حتت 
أو حتت يد  البارزانيني  وقيادة  تصرف 

رؤساء العشائر.
قــوات  تشــكيل  فــإن  ولذلــك 
البيشــمركة لم يساعد في تطور 
تنظيمات احلزب، بــل أصبح عامال 
من عوامل اإلنكســار وضعف قوة 
ونفــوذ احلزب.فعلى ســبيل املثال، 
في منطقة بهدينان كانت للحزب 
تنظيمــات واســعة وعريضة، ولو 
فعــل املــال مصطفى مــا فعله 
املكتــب السياســي فــي مناطق 
ســيطرته من حيث اإلعتماد على 
التنظيمات احلزبية و تأسيس قوات 

البيشــمركة على أساس اإلنتماء 
و باألخص  التأييد للحزب  أو  احلزبي 
كسب الفالحني، لكان األمر يختلف 
بجميع  البيشمركة  قوات  وتتحول 
أنحاء كردســتان الى قوة منظمة 
ومتينة متجانســة. لذلك نرى بأن 
ظهور  الــى  أدت  التصرفــات  تلك 
نــوع من اإلزدواجيــة، ففي مناطق 
السليمانية و كركوك نهض احلزب 
مببادرة منه وتولــى قيادة النضال و 
احلزبية  التنظيمات  بذلك  إتسعت 
وأعيــد إحيــاء التنظيمــات التي 
ســقطت ســابقا، في حــني كان 
الوضع غير ذلك في املناطق األخرى.

البارزاني والتحزب
* من خالل ما مت سرده، يبدو لنا بأن 
املال مصطفى لم يكن مؤمنا في 

ذلك الوقت بالعمل احلزبي؟
البيشمركة  قوات  تأسست  - حني 
في معظم مناطق كردستان على 
أســاس عصري حديث، كانت قوات 
البيشــمركة مبنطقــة بهدينــان 
حتت سيطرة العشــائر وقيادة املال 
املال مبســؤوليات  وأناط  مصطفى، 
تلك القوات الى األشخاص املقربني 
منه، فعــني علي خليل مســؤوال 
وعيســى  دهوك،  عن جلنة محلية 
ســوار مســؤوال عن زاخو، وحسو 
ميرخــان عن منطقة الشــيخان، 
مسؤوال  وضعه  خوشــوي  وأسعد 
فوق املنطقة كلها. وأخضع جميع 
احلزبية حتت إشــرافه.  التنظيمات 
املال  وخاصية أخرى مــن خصائص 
مصطفــى التــي كانت ســلبية 
للغايــة، وهي، أنه أينمــا حل يبدأ 
مبهاجمة احلزب بــدل أن يدافع عنه 
بإعتباره هو رئيســا له، فإذا إرتكب 
أي كادر حزبي خطأ ولو صغيرا، كان 
يرددها في جميع مجالسه ويتهكم 
عليهــم، و بالواقع حتولت مجالس 
البارزاني الى مجالس لشتم احلزب 
وإهانته، مرددا دائما بأن احلزب يعني 

التفرقة!
كان ينزعج كثيرا إذا حتدثت له عن 

والفالحني،  اإلقطاعيني  بني  الصراع 
أو بني العمال والرأســماليني، كان 
موقفــه ســلبيا جدا مــن قانون 
اإلصالح الزراعــي، وكان يؤمن بأنه 
الروح العشــائرية في  يجب إحياء 

اجملتمع.
ســأورد لك بضعة أمثلة: جاء املال 
بالكايتي  منطقــة  الى  مصطفى 
وكان مســؤولها رجال حزبيا يدعي 
املال طه وكان محبوبا لدى اجلماهير 
أزاحه  املــال مصطفى  لكن  هناك، 
وعني مكانه رجــال من اإلقطاعيني 
بيتواتة  وسلمه مســؤولية جلنتي 
وبالييان. وفي ســفني فعل الشيء 
احلزبيني،  األشــخاص  فــأزاح  ذاته، 
وعــني محمــود كاواني مســؤوال 
هناك، فأي مــكان يذهب إليه يبدأ 
بإزاحة احلزبيني و يســلم مقاديرها 
جعل  العشــائريني.  و  األغوات  بيد 
املال مصطفى إزاحة و جتريد أعضاء 
احلــزب مــن املســؤولية ديدنه، و 
لذلك لم يكــن العمل احلزبي أثناء 
ثــورة أيلول قبــل إندالعها وبعدها 
أمرا ســهال، على العكس من ذلك 
كانت تشــكيالت البيشمركة في 
لوائي كركوك والســليمانية بحال 
أفضــل بكثير من حيــث التطور و 
التقدم، والى حد ما لواء أربيل قبل 
أن يصلها البارزاني ويخرب وضعها 

أيضا.

* مــا كان مســتوى تعليــم املال 
البيانات  كانــت  هــل  مصطفى، 
واملنشــورات التي تصدر باســمه 
يكتبها بنفســه، أم أن هناك من 

يكتبونها له؟
- إعلــم أن البارزاني كان رجال ذكيا، 
هذه حقيقة يجــب أن نأخذها في 
احلســبان، فقــد كان يفهــم في 
واإلقليمية،  الدوليــة  السياســة 
ولكنه لم يكن كما وصفه الضباط 
األربعة، ولم يكن كاتبا حتى يكتب 
ويصــوغ كتاباته، وأعتقد بأن كثيرا 
من قــادة العالم هناك من يكتبون 
يعيدون  وهم  األفكار  يعطيهم  له، 

صياغتها، وعــادة كان هؤالء القادة 
يختارون من يثقون بهم بهذا اجملال، 
ففي بغداد كنت واحدا من املقربني 
ولــذا فقد كان  للمال مصطفــى 
يكلفنــي ببعــض الكتابات. وحني 
يســأله الصحفيون كان يوصيني 
أن أكتــب ردوده وصياغتهــا. فــي 
مرحلــة كان همزة عبــداهلل أحد 
املقربني إليه يجيــب عن اخلطابات 
الرســمية بدال عنه، وال أعرف في 
املراحــل الالحقــة من الثــورة من 
كان يتولــى هذه املهمــات، مبعنى 
أنه لــم يكن بنفســه كاتبا يقدر 
على الكتابة باللغتــني العربية أو 
الكردية بشكل جيد، ومع ذلك فقد 
كان يضع ويؤشر النقاط األساسية 
وهناك من يصوغهــا له، وفي حال 
لم تعجبه عبــارة أو كلمة يوصي 

الكاتب بتغييرها أو شطبها.   

تطور قوات البيشمركة و 
تأسيس مجالس القرى

* كيف تطورت قوات البيشمركة؟
البيشمركة خالل  أحوال  تطورت   -
ســنة و نصف في كل من كركوك 
من  تأهيلهــم  ومت  والســليمانية، 
ناحيــة الزي والرتب ثــم توزيعهم 
على  تشــكيالت شــبه نظامية 
بالشكل املعروف آنذاك، كالفروع و 
السواعد، ومت تأمني جهاز اإلتصاالت 
احلديثة.  اإلتصاالت  و  الالســلكية 
ولكن املــال مصطفــى منعنا في 
الســنتني األوليني من إســتخدام 
جهاز الالسلكي كما يجب، ويقول 
بأن احلكومة ستتنصت لها، و كان 

مينع نقل األخبار منها.
حتى وصــول املــال مصطفى الى 
أربيــل كانت أوضاعهــا جيدة، أما 
معظم  فــإن  الســليمانية  فــي 
فيها  احلزب كانت مستقرة  قيادات 
لذلك كانــت ســيطرة احلزب من 
الناحية العسكرية قوية وراسخة، 
ولكن عندما جــاء البارزاني تغيرت 
األحــوال، وخاصــة أن املــال ماتور 
وقع فــي أخطاء كثيــرة، كان هذا 

أحلقت  وســبابا،  رجال مشاكســا 
تصرفاته وإجــراءات املال مصطفى 
ضررا كبيــرا باحلزب، فما أجنزناه في 
كركوك والسليمانية و أربيل أطاح 
بجهودنا وأعادنا الى نقطة الصفر، 
فأضطررنا أن نعيــد بناء ما هدمه 
مرة أخرى فشكلنا قوة جيدة، وزادت 
نشاطاتنا وعملياتنا العسكرية في 
أحوال  وتطورت  املدن،  وداخل  اجلبال 
واألرياف  القــرى  في  التنظيمــات 
أعضاء  ونشط  مضطرد،  بشــكل 
احلزب وســط اجلماهير وزاد عددهم 
بشكل ملحوظ، واألهم من ذلك هو 
مبادرتنا بتشــكيل مجالس القرى، 
وكانت لهذا العمل فائدتان، األولى 
الدميقراطية  علــى  النــاس  عودنا 
بأنفسهم.  إدارة شؤونهم  وكيفية 
ذاتها  العملية بحــد  أن  والثانيــة 
وقفت ضد شيوع أو ترسيخ الفكرة 
اإلقطاعية والعشائرية. كما جنحنا 
في الربــط بني النضــال في املدن 

بالنضال في القرى.
وكانت فكرة تأســيس هذه اجملالس 
هي فكرتــي طرحتها على اللجنة 
املركزية، ورحب بها األستاذ إبراهيم 
أحمد ونوري شاويس بحرارة بالغة، 
عليها  املصادقة  النتيجة متت  وفي 

باألغلبية و وضعت حيز التنفيذ.
وعــن طريق تنظماتنا إســتطعنا 
التنظيمي داخل  العمــل  أن نطور 
املدن وحث العســكريني من اجلنود 
والشــرطة لإللتحاق بالثورة، وكان 
للشرطة دور كبير في بدايات الثورة، 
حيث كان معظمهــم من أعضاء 
تسليم  في  كثيرا  احلزب وساعدونا 

مخافرهم و مراكزهم.

نهجان سياسيان داخل احلزب 
الواحد

* هل شعر الناس باخلالفات داخل 
احلزب و مــاكان يجري بني احلزب و 

البارزاني؟
- نعــم كانــوا يشــعرون بذلك، و 
يعلمون بوجود سياستني متباينتني 
داخــل الثــورة، سياســة يقودها 

املال مصطفى وهــي موجهة ضد 
اجلديدة  والثــورة  والتحــزب  احلزب 
للــروح  ومؤيــدة  وتنظيماتهــا، 

العشائرية والسلطة املطلقة.
وسياســة أخرى هي سياسة احلزب 
حيث يســعى الــى تنظيــم قوات 
قيادة  و  عصري،  بشكل  البيشمركة 
للنضــال  وتشــجيعهم  الشــعب 
والثورة، ولألسف لم متض فترة طويلة 
حتى جاء املال مصطفى الى منطقة 
ســوران وتغيرت األحــوال، فلو بقي 
بإإلمكان  لكان  بهدينان  منطقة  في 
أربيل أيضا ولكان  حتسني أحوال لواء 
احلزب والثورة يتطوران بشكل أفضل، 
ولكــن مع مجيئه حصل مــا رأيناه. 
ولذلك حدثــت إزدواجية في التعامل 
والتنظيمات  القيادة  على مســتوى 

وكذلك في التعامل مع الناس.
وطفت تلك اخلالفات على الســطح 
خالل فترة قصيرة وشعر الناس بها, 
عبدالكرمي  اصدر  املثال،  فعلى سبيل 
قاسم قرارا بالعفو عن الكرد بشرط 
أن يكتبــوا أســماءهم للتطوع في 
حرب حتريــر الكويت التي لم تكن قد 
حتررت بعد ويطالب قاســم بضمها 
للعــراق ويرفض إســتقاللها وأصدر 
قرارا إداريا بضمهــا الى العراق وعني 
وأصدر  هنــاك.  قائممقاما  أميرهــا 
احلزب بيانا ضد ذلــك العفو وإعتبره 
خدعة من قاســم، وأشار البيان الى 
أن مســألتنا ليســت عفــوا يصدر 
عن احلكومة بل هي مســألة تتعلق 
الكردية وحتقيق  باحلقــوق  باإلعتراف 
الدميقراطيــة واحلريــة، ولكــن املال 
مصطفى علــى عكس موقف احلزب 
بالعفــو الصادر، وأرســل وفدا  قبل 
بعضوية علي عســكري وشخصني 
آخرين مندوبني عنــه الى قائممقام 
بإســتعدادهم  ليبلغوه  الشــيخان 
في  أســمائهم كمتطوعني  لكتابة 
احلرب لتحريــر الكويت، ونتيجة ذلك 
املوقف مــن البارزاني، أوفد قاســم 
حســن العبودي الى املال مصطفى، 
ولكــن بعد عــودة العبودي أرســل 
قاســم طائراته وقصــف املنطقة، 

وبذلك زرع حالة من عدم الثقة بينه 
وبني املال مصطفى.

املفاوضات و النضال الدبلوماسي
اتصال البعث بالبارتي

* قبل اإلنقــالب البعثي عام 1963، 
هــل كانــت هنــاك أية محــاوالت 

لتأسيس عالقة مع البعثيني؟
- أتذكر أنــه في صيف عــام 1962 
إتصــل بنا عدد مــن الضباط األحرار 
العراقيني و معظمهم من القوميني 
و حتديــدا ناصريــني و بعثيني، منهم 
طاهر يحيى و يطلبون منا تأســيس 
عالقة تعاون بيننا. وحاولوا عن طريق 
كرمي قرني أن يتصلوا باألستاذ أبراهيم 
أحمــد، و حتدثوا عن نيتهم باإلنقالب 
على حكم عبدالكرمي قاســم، وكان 
مقصدهم هو كسب الكرد و البارتي 
الهدف،  الى جانبهم لتحقيــق هذا 
وكذلك ملعرفة شــروطنا مقابل هذا 

التعاون.
هذا  على  والــرد  موقفنا  ولتحديــد 
العرض، شــكل املكتب السياســي 
وفدا برئاسة األستاذ إبراهيم أحمد و 
عضوية كل من نوري شاويس و عمر 
دبابة و أنــا لزيارة البارزاني الذي وصل 
إليه  ذهبنا  أربيل..وعندمــا  الى  لتوه 
كان معه علي عسكري، وكان هدفنا 
هو إستقصاء رأيه في العرض املقدم 
الى احلــزب، ولكن لألســف وجدناه 
الشتائم  بأقذع  ينزل  و  يهاجم احلزب 
بحق الكوادر والتنظيم كله. وبعد أن 
هدأ قليال حتدثنــا إليه حول املوضوع 
املطروح وعــرض أولئــك الضباط و 
قلنــا له بأننا لم نحســم األمر حلني 
معرفة رأيه هو؟ فاجابنا "قولوا لهم 
بأننا فقراء مساكني، وبأننا مسلمون 
واإلضطهــاد،  للظلــم  نتعــرض 
واملطلوب هو رفع الظلم عنا، والنريد 
منهم شــيئا غيــر ذلــك"! قلنا له 
"لكننــا لن نكتفي بهــذا فقط، بل 
نريد أن نبلغهم مبطالبنا حول احلكم 
الذاتي والدميقراطية". فقال "ما هذا 
احملششني،  أوهام  هذا  الفارغ،  الكالم 
ذاتي تتحدثــون عنه، نحن  أي حكم 
يكفينا رفع الظلم عنا وال شيء غير 

ذلك"!

* وماذا كانت املقترحات التي قدمها 
احلزب للبعثيني؟

- لم يقتنع املــال مصطفى بكالمنا، 
ومع ذلــك أضطررنا أن نفوضه باألمر 
بعد أن طلب منا البعثيون أن نرشح 
أربعة أســماء لتولــي حقائب وزارية 
قررنا  ولكننا  اجلديــدة.  بحكومتهم 
أن ال نرشح أي شخص حزبي لشغل 
تلك احلقائب، وفوضنا املال مصطفى 
أن يســمي األســماء إذا أراد ذلــك. 
وبالفعل قدم لنا خمســة أســماء 
وقــال   "فليختــار البعثيــون أربعة 
منهم وهــم )بابا علي وفــؤاد عارف 
وبكر عبدالكرمي وجالل طالباني وعلي 
و  عســكري(. ولكنني طلبــت منه 
بإحلاح أن يعفيني و علي عسكري من 
هذا األمر، لكنــه أصر وقال “ال. يجب 
أن تكونا ضمن املرشــحني".و هكذا 
أرسلنا األسماء  ولكن كما نريد نحن 

و ليس كما أراد املال مصطفى.

 * وما كان جواب البعثيني؟
- في نهاية تشرين الثاني عام 1962 
بعد رجوعنــا من عند املال مصطفى 
السياسي  للمكتب  إجتماعا  عقدنا 
ولم ندر بــاال ملوقف البارزاني، وقدمنا 

شروطنا الى طاهر يحيى وهي:
أوال: فــي حال جنحــت احلركة يجب 
تعيــني املال مصطفى مســؤوال عن 
لكردســتان،  الذاتي  احلكم  منطقة 
ورفع األحكام العرفية فور تســلمه 

لتلك املسؤولية.
ثانيا: تطبيق احلكم الذاتي.

واحلرية  الدميقراطيــة  ثالثا: حتقيــق 
لشعب كردســتان وإلغاء تشكيالت 

اجلحوش.
بــأن جميع  وأجابنــا طاهــر يحيى 

الشروط مقبولة.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 18

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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طالباني مع الشاعر محمد مهدي اجلواهري تتوسطهما زوجته هيرو خان في دمشق عام 1981 )»الشرق األوسط«( فؤاد عارف

حين تأسست قوات البيشمركة في معظم مناطق كردستان على أساس عصري حديث، 
كانت قوات البيشمركة بمنطقة بهدينان تحت سيطرة العشائر وقيادة المال مصطفى، 

وأناط المال بمسؤوليات تلك القوات الى األشخاص المقربين منه، فعين علي خليل مسؤوال 
عن لجنة محلية دهوك، وعيسى سوار مسؤوال عن زاخو، وحسو ميرخان عن منطقة 

الشيخان، وأسعد خوشوي وضعه مسؤوال فوق المنطقة كلها
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بغداد ـ سمير خليل*
ورياضة  على ملعب منتدى شــباب 
مباريات  اختتمــت  ببغــداد  جميلة 
الكروية  والســالم  الصداقة  بطولة 
النسوية التي اقامها االحتاد العراقي 
للكرة املصغرة برعاية وزير الشــباب 
والرياضــة الدكتور احمــد العبيدي 
البدنية  التربيــة  دائــرة  وباشــراف 
للفترة من  الــوزارة  والرياضية فــي 
19 لغايــة 23 تشــرين الثاني اجلاري 
مبشاركة ثالثة فرق محلية هي القوة 
اجلويــة ونادي بــالدي وفريــق رياضة 
وشــباب ديالــى باالضافــة لضيف 

البطولة منتخب شمال لبنان .
اليــوم االخير مــن البطولــة التي 
اقيمت بنظام الــدوري ملرحلة واحدة 
شــهد مباراتني ،االولى بــني فريقي 
بالدي ورياضة وشباب ديالى  وانتهت 
لصالــح االول بثالثة اهداف لهدفني 
،اما املباراة الثانية فكانت بني فريقي 
القوة اجلوية ومنتخب شــمال لبنان 
بهدفني  اجلويــات  لصالح  وانتهــت 
البطولة  نقاط  ،وباحتساب  نظيفني 
اجلوية على كأســها  فريــق  حصل 
بعد ان جمع العالمة الكاملة بتسع 
نقــاط يليه فريق بــالدي باربع نقاط 
وبفارق االهــداف عن الفريق اللبناني 
الذي جمع نفــس عدد النقاط لكنه 
حل ثالثا وجاء فريق شــباب ورياضة 

ديالى باملركز الرابع واالخير..
شــمال  منتخب  البطولة  ضيــوف 
باملشــاركة  ســعداء  كانو  لبنــان 
وباحلفــاوة والتكرمي مــن لدن اجلميع 
العميد عــزام ضناوي  الينــا  ،حتدث 

رئيــس احتاد الشــمال الفرعي بكرة 
القــدم في لبنان قائــال" لبينا دعوة 
فــي  تدريبيــا  لنقيــم معســكرا 
الســيد  من  بدعوة  ديالى  محافظة 
جنم االوســي ومن ثم قدمنا لبغداد 
بدعــوة من وزارة الشــباب والرياضة 
للمشــاركة في هذه البطولة ،نحن 
هنا في العراق برعاية املنتدى الدولي 
للشباب في بلبنان ورافقتنا السيدة 
الدولي  املنتدى  رئيس  مشرف  هنادي 
للشباب في شمال لبنان ،كذلك رافق 
بعثتنــا نائب رئيس االحتــاد اللبناني 
لكــرة القــدم رئيس جلنــة احلكام 
السيد طارق الرفاعي ،اخترنا العبات 
لتشــكيل فريق اســميناه منتخب 
الشمال اللبناني ،جئنا للعراق بهدف 
توثيق اواصــر الصداقة والتعاون بني 
كرة القــدم في العــراق ولبنان وبني 
لتنمية  الشــقيقني  البلدين  احتادي 

كرة القــدم وتعزيزها كما نســعى 
الزيارات بني  اللقاءات وتبادل  ملواصلة 

الفرق العراقية واللبنانية ".
 6، أدار مباريــات البطولــة 9 حكام 
منهــم من بغداد واثنــان من كربالء 
وواحد من لبنان كما ذكر رئيس جلنة 
احلكام فيهــا احلكــم الدولي بكرة 
القدم الشــاطئية رئيس جلنة حكام 
كرة القدم املصغرة احمد عباس عبد 

الرحمن.
يذكــر ان جائزة افضــل العبة كانت 
من نصيب تبارك مؤيد من نادي بالدي 
والالعبــة املثالية في البطولة كانت 
مــرمي بقار من لبنــان وافضل حارس 
مرمى كانــت نور صباح مــن القوة 
اجلوية فيما تقاســم لقــب هدافة 
البطولة ثالثة العبات هن زهراء احمد 
ونادية فاضل من اجلوية ومتارا محمد 

من بالدي ولكل منهن 3 أهداف.

بغداد ـ فالح خابط *
يعقد االحتاد العراقي املركزي للكابادي 
مؤمتره الفني اخلاص بالهيئة العامة 
وبحضور جميــع أعضاء الهيئة  من 
أجل مناقشــة العديد مــن امللفات 
املهمة من أجــل االرتقاء اللعبة في 
العراق وإيجــاد احللول لتقدمي الدعم 
املشاركات  في  الوطنية  للمنتخبات 
اخلارجية. وقال حميد نعمه احلمداني 
آمني ســر احتاد الكابادي العراقي ان 

املؤمتر ســينعقد في منتصف شهر 
كانون األول املقبل في بغداد ملناقشة 
جميع املواضيــع التي تخص اللعبة 
إجنازات  وتعزيــز  تطويرها  أجــل  من 
املشــاركات  العراقي في  الكابــادي 

القارية والعربية والدولية.
وأضاف احلمداني ان االحتاد تلقى دعوة 
للمشاركة  للعبة  الدولي  االحتاد  من 
في بطولة العالم التي ســتقام في  
العاصمة املاليزيــة كواالملبور وعلى 

االحتــاد أن يســتعد مــن اآلن لهذه 
البطولة وتأكيد حضوره في الساحة 

العاملية.
والعربي  العراقي  االحتاديــن  أن  يذكر 
للكابــادي ســينظما بطولة العرب 
املقبلة  الفترة  للكابادي فــي  األولى 
من أجل توســيع قاعدة اللعبة في 

عموم الوطن العربي.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غدٍ الثالثــاء املوافق 27 
تشرين الثاني اجلاري مباريات اجلولة 
التاســعة من املرحلة االولى لدوري 
الكــرة املمتــاز باجــراء 3 مباريات، 
ففي ملعب الكرخ تقام مباراة اهل 
الــدار مع ضيوفهم نفــط اجلنوب،  
األول لــه 15 نقطة باملركــز الرابع 
وللثاني 9 نقاط في الترتيب الـ 12، 
ويلتقي في ملعــب التاجي فريقي 
املباراة تشــكل  الكهرباء والنجف، 
صراع املؤخرة فلكل من الفريقني 3 
نقاط وهما باملركزين ما قبل األخير 
واألخير علــى التوالي، فيما يتواجه 
مبلعب أمانة بغداد فريقي احلســني 
واحلــدود، األول له 6 نقــاط باملركز 
السادس عشــر، وللثاني 11 نقطة 

باملركز العاشر.
وجتــرى في اليوم التالــي 4 لقاءات، 
باملرتبة   17 الـــ  الــزوراء بنقاطــه 
صاحب  الســماوة  يالقي  الثالثــة 
املركز اخلامس عشر وله 8 نقاط  في 
ويضيف  الدولي،   الشــعب  ملعب 
أربيــل في ملعبه فريــق الديوانية، 
أهل الــدار ميلكون 12 نقطة باملركز 
الثامــن، والضيوف فــي رصيدهم 
اما  الســابع عشر،  باملركز  6 نقاط 
مباراة البحري والطلبة فستقام في 
ملعب الزبيــر، الفريق البصري ميلك 
5 نقاط باملركز الثامن عشر ولألنيق 
10 نقاط باملركز احلادي عشر، ويالقي 
الصناعــات الكهربائية فريق امليناء 
فــي ملعب التاجي، لــألول 8 نقاط 
 11 وللثاني  الرابــع عشــر،  باملركز 

نقطة باملركز التاسع.
وفي يــوم اخلميس تقام مباراتان في 
اجلوية  القوة  اجلولة، فيلعب  اختتام 
املتصدر بنقاطه الـ 18 امام وصيفه 
الشــرطة وله 17 نقطــة في قمة 
جماهيرية يضيفها ملعب الشعب 
الدولي، فيما يشهد ملعب ميسان 
الدولي مباراة فريقي نفط ميســان 

صاحب املركز اخلامس وله 14 نقطة 
امام ضيفه أمانة بغداد الذي يقف 

باملركز الثالث عشر وله 9 نقاط.
فيما قررت جلنة املســابقات تأجيل 
النفــط وضيفه نفط  مباراة فريق 
الوسط، والفريقان ميلك كل منهما 
13 نقطــة ويقفــان فــي املركزين 
التوالي  على  والســابع  الســادس 
في الئحــة الترتيب، وتأجلت املباراة 
دور  إياب  بلقاء  النفط  الرتباط فريق 
الـ 16 لبطولــة كأس زايد لالندية 
األبطال امام فريق الهالل السعودي 

يوم 30 اجلاري مبلعب فرانسوا حريري.
وتقام جميع املباريات في الساعة 2 
ظهرا، فيما يلعب الزوراء والسماوة 
في الســاعة الرابعة والربع عصرا، 
واجلوية والشــرطة في الســاعة 6 

مساءً.
وفي صــدارة الهدافني، يقف هداف 
الدوري للموســم الســابق، وسام 
ســعدون فنجان في املقدمة وله 7  
أهداف، تاله مهند علي من الشرطة 
ومحمــد داود مــن النفــط ولكل 
 3 6 أهداف، فيما يتســاوى  منهما 

العــني باملركز الثالث وســجل كل 
منهم 5 أهداف، هم، عالء محيسن 
من الكهرباء وشريف عبد الكاظم 
من احلدود ومحمود خليل من الكرخ.

من جانب اخر، سيحمل الزوراء، مع 
العراقية  الفرق  لــواء  القوة اجلوية، 
فــي النســخة اجلديدة، مــن دوري 
أبطــال آســيا لكرة القــدم، حيث 
االولى  اجملموعة  في  القرعة  أوقعته 
إلــى جانب نادي الوصــل اإلماراتي، 
واملتأهل مــن امللحق الرابع واملتأهل 
من امللحق الثانــي، ويخوض النصر 

الســعودي ملحــق التأهــل لهذه 
اجملموعة.

 وتشهد النسخة اجلديدة من دوري 
العراقية  األنديــة  عــودة  األبطال، 
بعــد غيــاب طويل.مدرب الــزوراء، 
أيوب أوديشــو، ألذي قاد الفريق إلى 
حصد لقب الدوري العراقي، املوسم 
املاضي، أكد أن عليهم االســتعداد 
البطولة األهم في  جيدا ملنافسات 

القارة.
اآلســيوي  االحتــاد  «كأس  وقــال:   
تختلف عن دوري األبطــال، باعتبار 

أن األنديــة التــي ســنقابلها هي 
صاحبة األلقاب في الدوريات احمللية 
وبني  البطولة».  في هذه  ومتمرسة 
للتعاقد  يخطــط  الفني  اجلهاز  أن 
مع العبني محترفني على مســتوى 
عــال، موضحا أن هنــاك اتفاق مع 
بعض الالعبني احملليني، ومنهم لؤي 

العاني، باإلضافة إلى علي عباس».
 وأضاف أن الفريق بحاجة إلى إعداد 
املنافسة،  الفرق  يتناســب مع قوة 
بجانب زيادة االنسجام بني الالعبني 
القدامى ومن ســيتم ضمهم في 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
مديــر الفريــق، كــرمي رزاق، أكد أن 
اإلدارة تعــي املســؤولية الكبيــرة 
الفريق كممثل  التي ســتقع على 
للكرة العراقيــة، في تلك البطولة 
«اإلدارة ســتضع  وقــال:  املهمــة. 
خطــة واضحــة لتحضيــر األمور 
الالزمة لدعم مسيرة الفريق، األمور 
الفنيــة متروكة للطاقــم الفني، 
الذي ســيحدد ما يحتاجه، وطريق 
وجتهيز الفريق بأسلوب يتناسب مع 
قوة احلــدث»..  وأوضح أن اإلدارة تثق 
اجلهاز  الفريق، وستدعم  بإمكانيات 
الفنــي، خاصة وأن أيوب أوديشــو، 
كثيرة،  جتارب  وخاض  محنك،  مدرب 

وحقق الكثير من اإلجنازات.
اإلدارية،  الهيئــة  فيما ركــز عضو 
واملنســق اإلعالمي، عبــد الرحمن 
رشــيد، على التعليمات التي شدد 
عليهــا االحتاد اآلســيوي فــي دورة 
املنســقني اإلعالميني التي نظمها 
املاليزية  العاصمــة  فــي  مؤخــرا 
كواالملبــور. وأوضــح أن إدارة النادي 
ستســعى إلى االلتزام بكل األمور 
القــاري، مثل  االحتاد  التي طلبهــا 
الذي  ترقيم مقاعد ملعــب كربالء 
الــزوراء  مباريــات  سيســتضيف 
فــي البطولة»..  وختم بــأن الزوراء 
يسعى إلجناح عودته لدوري األبطال، 
وســيعمل اجلميع من أجل أن يكون 
الفريق قادرا علــى املضي قدما في 

البطولة.

الجولة التاسعة لممتاز الكرة تنطلق غدًا بثالث مباريات

الخميس.. قمة جماهيرية بين الجوية و الشرطة
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قطر يتمسك 
بخدمات حسين علي

لؤي العاني ينضم للزوراء 
في االنتقاالت الشتوية

لجنة الحكام تجري 
االختبارات البدنية 

الدوحة ـ وكاالت:
أصدر نادي قطر القطري، بيانا رســميا، أول أمس، أكد 
فيه التمســك ببقاء العبه العراقي، حسني علي، في 

صفوف الفريق.
ونقل البيان تصريح رئيس جهاز الكرة في النادي، خالد 
ســعيد املناعي، الذي نفى ما تناولته بعض وســائل 
اإلعــالم، حول نية قطر التخلي عــن احملترف العراقي، 
وإنهاء التعاقد معه.. وقال املناعي إن كل ما مت التطرق 
إليه، ال ميت إلــى احلقيقة بصلة، ولــم يصدر من أي 
شخص مسؤول في النادي، أي تصريح من هذا النوع.

ويعيش قطر ظروفا صعبة للغاية، بســبب خسائره 
املتتالية، والتي كان آخرهــا أمام األهلي، ليدخل دائرة 
اخلطر.لكن املناعي أكد ثقته الكبيرة، في عودة فريقه 

إلى «وضعه الطبيعي»، خالل اجلوالت املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توصلــت إدارة نادي الزوراء إلى اتفاق مع الالعب احملترف 
في املغــرب لؤي العانــي، للتعاقد معــه خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقال عضو مجلــس النادي، عبدالرحمن رشــيد، في 
تصريح صحفي، إن اإلدارة اتفقت بشــكل نهائي مع 
العب املنتخب األوملبي املغترب لؤي العاني، على متثيل 

الفريق بدءا من كانون الثاني املقبل.
وأضــاف أن الالعب يعــد إضافة نوعيــة للفريق، ملا 
ميتلكــه من مواصفات فنية عالية، والذي جاءت فكرة 
التعاقــد معه بطلب من املدرب أيوب أوديشــو، ومتت 
مفاحتة الالعــب، وأبدى موافقته، وبالتالي ننتظر فتح 

االنتقاالت ليتم إضافته بشكل رسمي للفريق.

إعالم اتحاد الكرة
اجريت، صباح اخلميس، في ملعب املرحوم علي حسني 
شــهاب، اختبارات للحكام اجلدد من بغداد ، وبحضور  
عضو االحتاد رئيس جلنة الصاالت، غالب الزاملي، وبلغ 

عدد احلكام اجلدد ٤٧ حكما، ومت اختبارهم بدنيا.
وقال الناطق االعالمي بإســم جلنة احلكام، جنم عبود: 
هذه االختبارات ســتؤهل احلكام الذين يجتازونه الى 
قيادة دوريات الدرجة االولــى والفئات العمرية ، حيث 
بدأنا باالختبارات التي ســتكون ملدة ثالثة إيام ، واليوم 
كان فقــط حلكام بغداد، ثم اجلمعة والســبت جلميع 
حكام احملافظات، حيث مت اختبــار ٤٧حكما من بغداد 
بدنيا، وفشل تســعة حكام منهم، واستطاع ٣٨ من 

اجتياز االختبار بنجاح.
وأكد عبود: ماضون فــي تطوير حكامنا بغية رفدهم 
الى الدوري املمتاز،  ولدينا طاقات شبابية واعدة حتتاج 
الى بعض االمور البسيطة، ونحن بدورنا سنوفر لهم 
كل مــا يحتاجــون اليه من اجل صقلهم بالشــكل 
الصحيح، خصوصا إذا توفــرت لدينا دورات تطويرية، 
فضال عــن التحديثات احلاصلة للقانون، ونحن معهم 
اوال بأول.  يشار الى ان جلنة احلكام في احتاد كرة القدم 
سمت، مؤخرا، احلكم الدولي السابق، امني السر، جنم 

عبود، ناطقا إعالميا بإسمها .

جانب من مباراة اجلوية واحلدود «عدسة: محمد العزاوي»

لقطة من البطولة

بمشاركة لبنانية..الجوية بطال لبطولة 
الصداقة والسالم النسوية بكرة القدم 

الكابادي يعقد مؤتمره للهيئة العامة

بغداد ـ رافد البدري*
العراقي  املنتخب  وفد  اليوم  يغادرنا 
بالشطرجن للمشــاركة في بطولة 
والنســاء  للرجال  الفردية  العــرب 
والتي ســتقام في دبي للفترة من 
11/27 ولغاية 2018/12/6 وينظمها 
االحتــاد االماراتي للعبة وباشــراف 
مباشــر من االحتاد العربــي، ويراس 
عضو  احلكيم  مهدي  محمد  الوفد 
احتاد اللعبة، ويضم كل من الالعب 
اراز باسم صاحب افضل نتيجة في 
االوملبياد العاملي وعلي ليث الذي فاز 
في  للبطولة  البرونزيــة  بامليدالية 
تعذر مشاركة  ،فيما  السابق  العام 

بطل  الالعب حســني علي حسني 
العــراق للعام احلالي بســبب تاخر 
في  وســتمثلنا  الدخول،  تاشــيرة 
نبا ســامي  الالعبة  ايضاً  البطولة 
عباس بطلة العــراق للعام احلالي، 
املصــري محمد  املدرب  وباشــراف 
احمد ابراهيم، وقال محمد احلكيم 
: نامل فــي حتقيق نتائج جيدة رغم 
مشــاركة  بســبب  البطولة،  قوة 
العبني يحملون لقب اســتاد دولي 
كبير (GM)، لذلك فان من شــروط 
البطولة منح الفائز االول فيها لقب 
وسيترشح   ،(GM)كبير دولي  استاد 
للمشــاركة فــي بطولــة العالم 

التي ســتقام العام املقبل، احلكيم 
اكــد تلقي حكمنا الدولي اســعد 
اسماعيل توفيق رئيس جلنة احلكام 
العراقــي دعوة خاصة مــن االحتاد 
البطولة بعد  العربي للعبة حلضور 
لها، موضحاً  ترشيحه حكماً عاماً 
البطولة  انه ســيقام على هامش 
اجتمــاع املكتــب التنفيذي لالحتاد 
العربي للعبــة للفترة من 4 ولغاية 
6 من كانون االول املقبل، وسيمثلنا 
فيــه رئيس االحتــاد العراقي للعبة 

ظافر عبد االمير .

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

«وطني الشطرنج» يشارك في بطولة العرب
كوااللمبور ـ وكاالت:

قدم االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، 
الشــيخ  رئيســه،  لســان  على 
ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة، 
التهنئــة لإلمارات، مبناســبة فوز 
دوري اخلليج العربي، بجائزة أفضل 
دوري محترف ملهم، املعتمدة من 

االحتاد.
اجلائــزة، خــالل حفل  ومت تقــدمي 
جوائز صناعة الرياضة في آســيا، 

بالعاصمة التايالندية بانكوك.
وأوضح الشــيخ سلمان، أن االحتاد 
اآلسيوي، أنشــأ هذه اجلوائز، إمياناً 
برؤيــة ورســالة االحتــاد في دعم 

لتحقيق  األعضــاء  الدول  احتادات 
أهدافها.

وأشار إلى أن االحتاد اآلسيوي يقدر 
مجهودات االحتادات، ويأمل أن تلهم 
وبقية  واملرشحني  الفائزين  اجلوائز 
بطوالتهم  لتقويــة  القــارة،  دول 
واالمتياز  التفــوق  ثقافــة  وخلق 

لديهم.
وكان االحتــاد اآلســيوي، خاطــب 
االحتــادات األعضــاء باجلائزة في 9 
نيسان 2018، وشرح آلية التقييم 
التي متر بـ3 مراحل، وهي إرســال 
اســتمارة جلميع االحتادات لقياس 
مــدى التطــور بحســب املعايير 

تشــكيل  مت  بعدها  املطلوبة.ومن 
جلنــة من االحتاد اآلســيوي، قامت 
املعايير  بالتأكد من استيفاء هذه 
في  املطلوبة  والوثائق  باملستندات 

االستمارة.
وفي املرحلة الثالثة مت فرز االحتادات 
للشــروط،  املســتوفية  الوطنية 
وعددها 10، لتنافــس على اجلائزة 
اخلاصــة بفئة الدوريــات احملترفة، 
ملهم  دوري  أفضل  جائزة  وتسمى 
عليها  والتي حصــل  آســيا،  في 
دوري اخلليــج العربــي، فيمــا نال 
الدوري الفيتنامــي اجلائزة اخلاصة 

بالدوريات النامية.

اإلمارات يفوز بجائزة أفضل دوري للمحترفين



أحالم يوسف
يحكــى ان فتــاة كانت تســتقل 
الى  الباص، وجاءت امــرأة لتجلس 
بيدها،  أكياس  جانبها حتمل عــدة 
واســقطت واحدا من يدها فنثرت 
بعضا ممــا كان داخلــه على اقدام 
واخذت  األخيرة،  فابتسمت  الفتاة، 

تلملم معها ما وقع منها.
أحد الرجال امتعــض وهمس بإذن 
الفتــاة لمَ لــم تنهريهــا على ما 
تســببت به مــن ازعــاج فأجابته 
الفتاة: ســأنزل في احملطة التالية. 
ان  تســتحق  ال  قصيرة  فالرحلــة 
نقســوا خاللها علــى بعضنا ولو 

بكلمة.
هنا ال بد لنا مــن التوقف والتأمل 
بتلــك اجلملة، "الرحلــة قصيرة ال 

تستحق منا بغضا او قساوة"
هناك عدد من املواقف التي منر بها، 
وتختلف ردة فعلنا من شخص الى 
شــخص اخر، كل حســب مزاجه 
الفسيولوجية.  وطبيعته  وثقافته 
متقاعدة  مدرسة  االله  عبد  سعاد 
حتدثت عن عــدة مواقف صادفتها 
بحياتهــا، وتباينــت ردود فعالهــا 
ازاءهــا وقالت: لقد مــررت مبواقف 
عــدة، تختلــف من حيث شــدة 
اثرها النفســي علــي وخطورتها، 
ونادرا مــا كنت افكر قبــل ان ابدأ 
بثورة غضبــي، تغير احلال بعد وفاة 
والدتي قبل عشــر ســنني، وكنت 
يومهــا قد انفعلــت بوجهها ألمر 
تافه، لكني لــم ادرك ابدا، وال ميكن 
لي ان اســتوعب حينها ان هذا هو 
اليــوم األخير لها، لقد مررت بحالة 
انقذني  نفســية صعبة للغايــة، 
منها اهلــي واصدقائي، ومنذ ذلك 
احلني، حتولت الى شخص هادئ غير 
انفعالي، لدي قــدرة على التحكم 
بصورة  افعالــي  وردود  بأعصابــي 

احبها بنفســي اليــوم، ألني كلما 
صورة  تقفز  غضــب  بثورة  هممت 

امي امام عيني.
هل اغضبك أحدهم؟ ال تنطق بكلمة 
في تلك اللحظــة فالرحلة قصيرة، 
قمت بأمــر وندمت عليــه؟ ال توغل 
بحالة النــدم وحاول تصحيح اخلطأ، 
الن الرحلة أقصر ممــا تبدو عليه وما 
الباحث  اجلبوري  يقول حسن  نتصور، 

بعلم االجتماع: 
يتعلمون من اخطائهم  البشر  ان  لو 
البشــر  ان  لو  او أخطــاء غيرهــم، 
يدركون ان رحلة احلياة حتمل مفاجآت 

عــدة، منها انهــا ميكــن ان تنتهي 
لَمنا كيف  من دون ســابق انذار، لتعَ
نســتثمر وقتنا بفعل اخلير لكل من 
اء، وال  حولنا، لكننا بشر والبشر خطّ
يتعظ بسهولة، لكن ميكن لنا نتعلم 
من املواقــف واالحداث، ومن ال يتعلم 
يجب عليــه ان يجلس الى نفســه، 
فلديه مشكلة لم يدركها بعد عليه 

ان يحلها.
 هل حصلت لــك خصومة مع أحد؟ 
بادر الى انهائها حتى وان لم تكن انت 
تكون قصيرة  قد  فالرحلة  ســببها، 
لآلخر، احلَق بها لتنهي اخلالف قبل ان 

ينزل منها.
هل عملت معروفا مع أحد ونســيه 
وقابله بإســاءة؟ ال بــأس فليس كل 
الناس نســخة عنا، وليسوا جميعا 
ان يحســن أحدهم  يفهمون معنى 
إليهم، املهــم ان نتعلم نحن كيف 

نحسن الى االخرين.
كلنا يعلم متى بدأت رحلته مع احلياة، 
لكــن ال أحد يعلم متى ســتنتهي، 
وكيف ســتنتهي، لــذا فالبد لنا ولو 
من باب شرف احملاولة ان نبني عالقات 
طيبة، لنترك اثرا طيبا بقلوب الناس 

فهذا فقط ما ميكن له ان يخلدنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت وســائل إعــالم أميركية إن 
عمدة مدينة نيويورك السابق ورجل 
األعمال الشــهير مايكل بلومبرج، 
بلغ  التبرع مببلــغ ضخم  أعلن عن 
1.8 مليــارات دوالر جلامعتــه، جونز 
هوبكنــز، لدعم املســاعدة املالية 
للطالب من متوسطي ومنخفضي 

الدخل.
إن  بالتيمــور  جامعــة  وقالــت 
ألي  اإلطالق  على  األكبر  املساهمة، 
مؤسســة تعليمية فــي الواليات 
جونز  جلامعة  ستســمح  املتحدة، 

هوبكنز بإنهــاء قروض الطالب في 
حــزم املســاعدات املالية التي 

تبدأ اخلريف املقبل، وستقدم 
اجلامعــة بدال مــن ذلك 

منحا دراسية ال ينبغي 
إعادة دفع ثمنها.

اجلامعة  رئيس  وقال 
دانيالــز  رونالــد 

مســاهمة  إن 
ج  مبــر بلو

ستسمح 
معة  للجا
م  ا لتز ال با

مببدأ  الدائــم 
ل  لقبــو ا
ئــم  ا لد ا

النظر  بغض  إجنازا،  األعلى  للطالب 
عــن قدرتها علــى الدفــع مقابل 

تعليمهم.
مشيرا إلى أن الكلية تأسست عام 
1897 بهدية سبعة ماليني دوالر من 
تاجر بالتيمور جونز هوبكنز، وكانت 

الهدية األكبر من نوعها وقتذاك. 
وتعــد هــذه اجلامعــة مــن أوائل 
اجلامعــات في التصنيــف العاملي 
اجلامعة  وحصلت  التعليــم  جلودة 
نشأتها  منذ  الدولي  االعتراف  على 
وهي أحــد أهم منابــر العلم في 

العالم.

رجل أعمال يتبرع لجامعته بمليار و 800 مليون دوالر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كشــف منتجــو فيلــم 
البطل اخلــارق أكوامان أن 
النجمــة القديــرة جولي 
أندروز تؤدي دورا ســريا في 
الفيلم يظهر خالل ســرد 
املنتجون  وأمتنع  القصة.  
من  أي  عــن  اإلفصاح  عن 
تفاصيل هــذا الدور كونه 
أحد أهم مفارقات الفيلم 
بصاالت  مؤخرا  طرح  الذي 

العرض العاملية.
وتدور أحداث الفيلم بشأن 
أكوامان،  األعمــاق  رجــل 
به  البطولة  أدوار  ويجسد 
موموا،  جيســون  النجم 
وأمبر هرد، والنجمة نيكول 

كيدمان. جولي اندروز ممثلة 
ومســرحية  ســينمائية 
قدمت  بريطانية  ومؤلفة 
العديــد من األفــالم. من 
املوسيقى  صوت  أفالمها 
 (the sound of music)
وحاصلــة جائــزة غولدن 

غلوب.

النجمــة  تســتعد 
إلحياء  أحــالم  اإلماراتية 
حفل غنائي ضخم ضمن 
احتفــاالت اليوم الوطني 
47 لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
أحالم  حتيي  أن  املقرر  ومن 
يوم  املميزة  املناسبة  هذه 
األول من ديســمبر كانون 
االول املقبــل في حديقة 
البرج مبدينة دبي ومباشرةً 
على شاشة "ام بي سي".
وأعلنــت أحالم عن احلفل 
الرسمية  صفحاتها  عبر 
التواصل  مواقــع  علــى 
اإلجتماعي حيث نشــرت 
البرومــو اخلــاص باحلفل 
وكتبــت بتعليقها عليه: 
ديسمبر  من  األول  "تاريخ 

كانــون االول في حديقة 
#دبي  مدينة  البرج وسط 
غنائي  حفــل  ســأحيي 
ضمــن احتفــاالت اليوم 
لدولتــي   47 الوطنــي 
كل  االمــارات،  احلبيبــة 
عــام وبــالدي االمــارات 
حكومــة وشــعباً بألف 
خيــر انتظرونــا في دبي 
شاشه  على  ومباشــرهً 

كل العرب ام بي سي".

فــي لقــاء تليفزيوني له 
الشــرك،  عيد  مبناســبة 
كشــف جنم أفــالم هاري 
دانيــال  الشــهير  بوتــر 
راتكليف عن ســبب عدم 
اجلزء  ملســرحية  حضوره 
هاري  سلسلة  من  اجلديد 
بوتــر، والذي طــرح فقط 
باسم  مســرحي  كعمل 
هاري بوتر والطفل امللعون.
 وقــال دانيــال أن األمــر 
سيسبب له أزمة نفسية 
ملشــاهدة  حضر  مــا  إذا 
وما  املســرحية  أحــداث 
ســيؤول إليه مســتقبل 
ظل  التــي  الشــخصية 
يجسدها لعشرة سنوات.

القصة  أحــداث  وتــدور 
أحد  مســتقبل  بشــأن 
ابناء هــاري بوتر، وتخلفه 
القسم نفسه  عن دخول 
الذي  هوجوررتس  مبدرسة 
وقصة  والــده.  له  انتمى 
القصص  مــن  بوتر  هاري 
عن  تتحدث  التي  اخليالية 

مدرسة لتعلم السحر.

جولي أندروز

دانيال راتكليف

أحالم

أخبــارهــــــــــم الرحلة قصيرة فاستثمرها 
الصباح الجديد - وكاالت:

تداولت مواقع مهتمة بشــؤون الســيارات قائمة 
باملركبات الرياضية الســريعة التي تكلف السياح 

مبالغ كبيرة الستئجارها في أثناء رحالتهم.
علــى رأس القائمــة جــاءت ســيارات ملبرغينــي 
"Lamborghini Huracan Spyder"  والتــي تبلــغ 

كلفة استئجارها في اليوم أكثر من 3200 دوالر.
وجاءت ثانية" Lamborghini Aventador" اإليطالية، 
والتي تعد من أســرع الســيارات الرياضية بفضل 
محركها اجلبار بعــزم 700 حصــان، اذ تبلغ كلفة 
استئجارها ليوم واحد في أبو ظبي مثال نحو 2750 

دوالر.
 Lamborghini Huracan" وجــاءت ثالثــا ســيارات
Spyder" القــادرة علــى زيادة التســارع من 0 إلى 
100 كلم/ســاعة في أقل من ثالث ثوان، والتي ميكن 

استئجارها مقابل 2550 دوالرا تقريبا.
 Ferrari F12" كما جاءت في القائمة ســيارات كـ
Berlinetta"، و "Aston Martin DB11" وعــدد مــن 

مناذج بي إم دبليو.

الصباح الجديد - وكاالت:
قد تكون شــخصية بينوكيو الذي يطــول انفه عندما 
يكذب خيالية، لكنها حتمل شيئا من احلقيقة، اذ اتضح 
أن درجة حرارة األنف تكشــف كذب األشخاص حسبما 

ذكر علماء جامعة غرناطة في إسبانيا.
وأجرى العلماء جتربة طلبوا خاللها من املشاركني االتصال 
هاتفيــا بأقاربهــم وإبالغهم أمورا مكذوبــة، وفي تلك 
األثناء، رصد الباحثون املشــاركون في التجربة، بواسطة 
أجهزة التصوير احلراري، التي تسمح بتحديد توزيع احلرارة 

على سطح اجلسم قيد الدراسة.
وقد بينت صور األشــعة حتت احلمراء أن الشــخص الذي 
يحاول الكذب تنخفض درجة حرارة أنفه مبقدار 1.2 درجة 
مئوية، في حني ترتفع درجة حرارة جبينه مبقدار 1.5 درجة 

مئوية.
ووفقــا للعالم إمييليــو غوميز ميالنو، فإن الســبب وراء 
انخفــاض درجة حــرارة األنــف، القلق الذي يشــعر به 
الشخص اجملبر على الكذب، في حني يحفز اخلداع نشاط 

الدماغ، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة اجلبني.
وأشــار العالم، إلى أن هذه النتائج تأكدت بنسبة 80%، 
ما يجعل من هذه الطريقة أعلى دقة بنســبة %10 من 

أجهزة كشف الكذب املستعملة حاليا.

سيارات يكلف 
استئجارها مبالغ طائلة!

أنف اإلنسان يكشف الكذب

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت وســائل إعــالم أميركية إن 

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت وســائل إعــالم أميركية إن 

الصباح الجديد - وكاالت:

عمدة مدينة نيويورك السابق ورجل 
األعمال الشــهير مايكل بلومبرج، 
بلغ  التبرع مببلــغ ضخم  أعلن عن 
1.8 مليــارات دوالر جلامعتــه، جونز 
هوبكنــز، لدعم املســاعدة املالية 
للطالب من متوسطي ومنخفضي 

الدخل.
إن  بالتيمــور  جامعــة  وقالــت 
ألي  اإلطالق  على  األكبر  املساهمة، 
مؤسســة تعليمية فــي الواليات 
جونز  جلامعة  ستســمح  املتحدة، 

هوبكنز بإنهــاء قروض الطالب في 
حــزم املســاعدات املالية التي 

تبدأ اخلريف املقبل، وستقدم 
حــزم املســاعدات املالية التي 

تبدأ اخلريف املقبل، وستقدم 
حــزم املســاعدات املالية التي 

اجلامعــة بدال مــن ذلك 
منحا دراسية ال ينبغي 

إعادة دفع ثمنها.
اجلامعة  رئيس  وقال 

دانيالــز  رونالــد 
مســاهمة  إن 

ج  مبــر بلو
ستسمح 
معة  للجا
م  ا لتز ال با

مببدأ  الدائــم 
ل  لقبــو ا
ئــم  ا لد ا

النظر  بغض  إجنازا،  األعلى  للطالب 
عــن قدرتها علــى الدفــع مقابل 

تعليمهم.
مشيرا إلى أن الكلية تأسست عام 
1897 بهدية سبعة ماليني دوالر من 
تاجر بالتيمور جونز هوبكنز، وكانت 

الهدية األكبر من نوعها وقتذاك. 
وتعــد هــذه اجلامعــة مــن أوائل 
اجلامعــات في التصنيــف العاملي 
اجلامعة  وحصلت  التعليــم  جلودة 
نشأتها  منذ  الدولي  االعتراف  على 
وهي أحــد أهم منابــر العلم في 
نشأتها  منذ  الدولي  االعتراف  على 
وهي أحــد أهم منابــر العلم في 
نشأتها  منذ  الدولي  االعتراف  على 

العالم.

احتفــاالت اليوم الوطني رجل أعمال يتبرع لجامعته بمليار و 800 مليون دوالر
47 لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
أحالم  حتيي  أن  املقرر  ومن 
يوم  املميزة  املناسبة  هذه 
األول من ديســمبر كانون 
االول املقبــل في حديقة 
البرج مبدينة دبي ومباشرةً 
االول املقبــل في حديقة 
البرج مبدينة دبي ومباشرةً 
االول املقبــل في حديقة 

على شاشة "ام بي سي".
وأعلنــت أحالم عن احلفل 
على شاشة "ام بي سي".

وأعلنــت أحالم عن احلفل 
على شاشة "ام بي سي".

الرسمية  صفحاتها  عبر 
التواصل  مواقــع  علــى 
اإلجتماعي حيث نشــرت 
البرومــو اخلــاص باحلفل 
وكتبــت بتعليقها عليه: 
ديسمبر  من  األول  "تاريخ 

وأجرى العلماء جتربة طلبوا خاللها من املشاركني االتصال 
هاتفيــا بأقاربهــم وإبالغهم أمورا مكذوبــة، وفي تلك 
األثناء، رصد الباحثون املشــاركون في التجربة، بواسطة 
هاتفيــا بأقاربهــم وإبالغهم أمورا مكذوبــة، وفي تلك 
األثناء، رصد الباحثون املشــاركون في التجربة، بواسطة 
هاتفيــا بأقاربهــم وإبالغهم أمورا مكذوبــة، وفي تلك 

أجهزة التصوير احلراري، التي تسمح بتحديد توزيع احلرارة 
األثناء، رصد الباحثون املشــاركون في التجربة، بواسطة 
أجهزة التصوير احلراري، التي تسمح بتحديد توزيع احلرارة 
األثناء، رصد الباحثون املشــاركون في التجربة، بواسطة 

وقد بينت صور األشــعة حتت احلمراء أن الشــخص الذي 
يحاول الكذب تنخفض درجة حرارة أنفه مبقدار 1.2 درجة 
وقد بينت صور األشــعة حتت احلمراء أن الشــخص الذي 

يحاول الكذب تنخفض درجة حرارة أنفه مبقدار 
وقد بينت صور األشــعة حتت احلمراء أن الشــخص الذي 

مئوية، في حني ترتفع درجة حرارة جبينه مبقدار 1.5 درجة 

ووفقــا للعالم إمييليــو غوميز ميالنو، فإن الســبب وراء 
انخفــاض درجة حــرارة األنــف، القلق الذي يشــعر به 
الشخص اجملبر على الكذب، في حني يحفز اخلداع نشاط 

وأشــار العالم، إلى أن هذه النتائج تأكدت بنسبة 80%، 
ما يجعل من هذه الطريقة أعلى دقة بنســبة %10 من 

الصباح الجديد - وكاالت:
تخوض الفنانة هبــة مجدي جتربة جديدة في 
األفالم الروائية القصيرة، اذ تشارك في بطولة 
فيلم بعنوان "حب ايه" إخراج رضا عبد الرازق 

للمشاركة به في املهرجانات.
 ومن املقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في العمل 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وفي ســياق متصل، تعكف هبــة على قراءة 
ســيناريو فيلم ســينمائي جديد، إضافة إلى 
تلقيها عرضا للمشاركة في بطولة مسلسل 
جديد مــن نوعية الـ 45 حلقــة يعتمد على 
البطولــة اجلماعية، وســتحدد موقفها من 
العمل ســواء بالقبول او الرفــض خالل األيام 

املقبلة.
وظهــرت هبة في رمضــان املاضي مبسلســل 

"عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام، 
وتأليف أمني جمال، ومحمد محرز، 

رامي  وإخراج  ومحمود حمــدان، 
بطولته  فــي  وشــارك  إمام، 

وصالح  الوهاب،  عبد  فتحي 
وأحمد  وبشرى،  اهللا،  عبد 

وفيــق، ومــي ســليم، 
ونور  وأحمــد صيــام، 

وأســامة  قــدري، 
وخالــد  عبــاس، 

أنور، وســارة نور، 
د  محمــو و

وأحمد  فارس، 
اهللا  عبــد 

محمود..

 هبة مجدي بطلة فيلم روائي قصير

الصباح الجديد - وكاالت:
نقلت وسائل إعالم إندونيســية اعتزام، فيكتور 
اليدكودات، حاكم إقليم إيســت نوسا، فرض 
رســوم تصل إلــى 500 دوالر لدخول 
متنزه كومــودو الوطني الذي 
يضم تنني الكومودو العمالق.
إن  احلاكــم،  وقــال 
الدخــول  رســوم 
تهدف  املرتفعــة 
على  للحفــاظ 

ســمعة 
 ، ه ملتنز ا

مضيفا 
ا  "هــــــــذ
فقط  نــادر  مكان 
لألشخاص الذي ميلكون 

املــال. أما الذين ليس لديهم ما يكفي من مال، ال 
يتعني عليهم أن يأتوا نظــرا ألن هذا املكان هو 
ألشخاص استثنائيني". وابدى البعض استياءه 

من هذا الرأي العنصري.
إندونيســيا فكرة احلد  وطرحت احلكومة في 
مــن دخول الســائحني إلــى املتنــزه، وضبط 
عدد الداخلني إليه شــهريا بحدود خمســة آالف 
شخص، ســعيا لتعزيز األمن في أعقاب حريق اندلع 
خالل أغســطس/ آب املاضــي، ويعتقد أنــه جنم عن 

سيجارة تخلص منها سائح بشكل غير صحيح.
وتضمــن االقتــراح احلكومــي تفعيــل التســجيل 
االلكتروني قبــل الدخول إلى املتنزه الذي يســتقبل 
حاليا أكثر من عشــرة آالف زائر شهريا، مقابل عشرة 

دوالرات لتذكرة الدخول.

الصباح الجديد - وكاالت:
عــروس   300 أطلقــت 
نفســها  تايالنديــة 
لعنــان الريــح في 
بانكوك  مدينــة 
ركــــة  للمشا
"ســباق  في 
العرائــس" 
الســنوي 
الــــذي 
ميتــد 

ملسافة ثالثة كيلومترات.
وتتنافــس العرائس للحصول على جائزة كبرى إلقامة 
حفل زفاف فخم برعاية كاملة، ورحالت شهر العسل 
إلى جزر املالديف، وســابورو في اليابان بقيمة مليوني 

باهت (60،400 دوالر تقريبًا).
وبالنســبة للعرائس، وهن يتزين بأثــواب الزفاف، فما 
عليهن ســوى تغطية ثلثي السباق بالركض مسافة 
ً ونزوالً على الطريق الســريع، قبل  كيلو مترين صعودا

االلتقاء بنصفهن اآلخر حلملهن إلى خط النهاية.
ووصل الزوجان سيســوري سونغبراســيرت وعروسه 
وســن ثاتنامول إلى خط النهاية بزمن قدره في 27.43 
دقيقــة، قائلني إنهم "يهرولون مــن أجل حتقيق حلم 

حياتهم".

سباق للعرائس للقاء على نصفهن اآلخر

خمسمئة دوالر لزيارة تنين كومودو

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبح لون ESPRESSO  إسبرسو، اللون الدارج 
لــدى أغلب جنمات الفــن واألزياء فــي العالم، 

وخاصة في هوليوود لهذا املوسم.
وذكــرت صحيفــة ديلــي ميــل، أن مصممي 
األزيــاء وأخصائــي التجميل، أوضحــوا أن لون 
"ESPRESSO " بات سائدا في املوضة اآلن، ألنه 

يجمع عدة درجات من اللون البني وظالله.
وأول من جرب هذا اللون الذي انتشر بنحو واسع 
في الوســط الفني، املغنية "سيلينا غوميز"، 

وعارضــة األزياء "كريســي تايغــن" واملمثلة 
"داكوتا جونسون".

وقال "كريس ويليامز" كبير األخصائيني 
إن   :"  Rush Hair" فــي صالــون 
هــذا اللون من صبغة الشــعر، 

البشرة  أصحاب  يناسب 
إن  لذلــك  الداكنــة، 

كنت من الشــقراوات 
فعليك  الطبيعيــات، 
قبل  مرتني  التفكيــر 

اإلقبــال عليه، وهو 
للشعر  مناسب 

أكثر،  الطويل 
ميكن  كما 

حتقيــق 
ئـج  نتا

باهـرة 
بالصبغة 

يضـــــــا  أ
لذوات الشــعر 

القصير".

"إسبرسو" لموسم شتاء 2019
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