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بغداد - وعد الشمري:
عــّدت اللجنة املاليــة في مجلس 
النواب، أمس االثنني، مشروع موازنة 
عــام 2019 باالنفجــاري، لكنهــا 
تفاجأت من عدم وجود تخصيصات 
احملافظــات،  الحتياجــات  كافيــة 
مؤكدة أنها لن تبدأ بتمرير القانون 
املناســبة،  التعديالت  حصول  دون 
فيما اشــترطت تعهداً موقعاً من 
رئيس مجلــس الوزراء عــادل عبد 
املهدي باملوافقــة على اي تغييرات 
تطال املســودة لتالفي الطعن بها 
امام احملكمة االحتادية العليا الحقاً.

مثنــى  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الســامرائي، إن "اللجنة املشتركة 
بني مجلس النواب واحلكومة كانت 
قد عقــدت اجتماعــاً بحضور وزير 
املالية فؤاد حسني، حيث مت النقاش 
حول النقــاط والفقرات املثبتة من 
قبل النــواب بصدد قانــون املوازنة 

للعام املقبل".
وأضــاف الســامرائي، فــي حديث 
إلــى "الصباح اجلديــد"، أن "هناك 
القانون،  علــى  كثيــرة  مالحظات 
وابدينا للوفــد احلكومي اعتراضات 
في ضوء ما مت عرضه في جلســات 

البرملان السابقة".
وأشار، إلى أن "اهم تلك االعتراضات 
هــي تخصيصات احملافظــات التي 

ال ترتقــي إلى مســتوى الطموح"، 
مبيناً، ان "مبلــغ موازنة كبير جداً 
وانفجاري مقارب ملا مت اقراره في عام 
133 تريليون  إلــى  2013، بوصولها 

دينار".
ولفت الســامرائي، أن "البحث في 
مضامــني القانون جنــده يخلو من 
املشــاريع االســتثمارية والدرجات 
"املســودة  أن  ورأى  الوظيفيــة"، 
إلى  احلالية توصل رســائل سلبية 
الشــارع العراقي، ومتثل خيبة امل 
التي تعاني من نقص  للمحافظات 
فــي اخلدمات، وكذلــك املدن احملررة 
التــي تعرضــت إلى دمــار نتيجة 

االرهاب".
كما نوه عضو اللجنة املالية، إلى ان 
"القانون مبوجب نصوصه احلالية قد 
مت وضعه من قبل احلكومة السابقة 
ال يتفــق مــع توجهــات احلكومة 
احلالية، وهو ما أربك العمل وعطل 
عملية التشريع، وهذا ما كنا نحذر 

منه في السابق".
"دراســتنا  أن  الســامرائي  وأكــد 
اهتمام  عــدم  أظهرت  للمشــروع 
الصناعــي،  أو  الزراعــي  باجلانــب 
وهو ما مت البحث فيــه مع اللجنة 

احلكومية".
وبني، أن "مجلس النواب ينتظر جواباً 
من احلكومة عــن صالحية اللجنة 

املشتركة في اجراء التعديالت على 
القانــون لتالفي موضــوع الطعن 
مبا يتم االتفــاق عليه امام احملكمة 

االحتادية العليا بعد التصويت على 
املوازنة".

وافاد الســامرائي أيضاً، بأن "رئيس 

النواب محمد احللبوســي  مجلس 
يؤكد علــى عدم املضــي بالقراءة 
االولى للقانون اال بعد احلصول على 

كتاب رسمي من احلكومة تؤيد من 
خالله النصوص املتفق عليها..

تتمة ص3

البرلمان يشترط توقيع رئيس الوزراء تعهدا
بقبول تعديالت موازنة 2019 قبل تمريرها

في سابقة غريبة تقيده لعدم الطعن بها

العبيدي يدعو لتطبيق قانون 
3للطوارئ خاص بنينوى »الجيل الجديد« يطالب بإخضاع األموال

2التي يتسلمها اإلقليم لرقابة مجلس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املرور العامة أمس 
االثنني، عن موافقة رئيس الوزراء 
لتخفيف  مقترحــات  عدة  على 
الزخم املروري، مبينة ان من بينها 

تغيير أوقات الدوام الرسمي.
وقال مديــر الســيطرة واخملابرة 
رشيد  العميد حيدر  املديرية  في 
القصاب في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان "رئيس 
وافق على عدة مقترحات  الوزراء 
لتغييــر الزخم املروري"، مبينا ان 
"من بني هذه املقترحات هو تغيير 
الرســمي  الدوام  بدايــة  اوقات 

وبشكل متفاوت كأن يكون دوام 
الوزارات والدوائر في  قســم من 
الساعة ٧ صباحا وقسم اخر في 
الساعة ٨ صباحا والقسم االخر 

الساعة ٩صباحا".
واضــاف ان "املقتــرح الثاني هو 
الرســمي  الدوام  ان يكون بداية 
واملعاهد  والكليــات  للجامعات 
املتواجدة في مكان واحد بشكل 
متفاوت كأن يكون قســم منها 
في الســاعة 8 صباحا والقسم 
 9 الســاعة  فــي  يكون  االخــر 

صباحا..
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الصباح الجديد - متابعة: 
األنبار،  محافظة  مجلس  كشــف 
االثنني، عن وجود جهات سياســية 
إعادة  عمليــة  تعرقــل  متنفــذة 
افتتــاح املنافــذ احلدوديــة الثالثة 
غرب احملافظــة، مطالبا بردع كافة 
الظواهر غير القانونية التي تلحقق 

الضرر باقتصاد العراق.
وقــال عضو اجمللــس فرحان محمد 
الدليمي في تصريح تابعته الصباح 
" جهــات سياســية  إن  اجلديــد، 
متنفذة تعرقل عملية إعادة افتتاح 
االردن  مع  الثالثــة  احلدودية  املنافذ 
وســوريا والســعودية للحصــول 
على مكاســب مادية وفق اتفاقات 

سياســية تتمحور في اإلبقاء على 
الوضع احلالي خشية تأثر مصاحلهم 
في حال إعادة افتتاح هذه املنافذ ".

بعــض   " ان  الدليمــي  وأضــاف 
بادخال  يقومون  املتنفذيــن  التجار 
بضاعتهــم من منفــذ طربيل مع 
االردن ومن ثــم ينقلونها إلى ميناء 
بالتعرفة  التالعب  البصرة لغــرض 
اجلمركية لوجود مافيا تابعة ألحزاب 
تخفيض  علــى  تعمل  سياســية 
التعرفة لصالح اجلهة املســتفيدة 
ويتعذر التالعــب في منفذ طربيل، 
األمــر الذي يؤثر ســلبا على واردات 

طريبيل ".
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بغداد - الصباح الجديد:
شــهد تشــرين األول املاضي، ارتفاع 
مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
الذي  أيلول  بشهر  مقارنة  املتحققة 
سبقه، بحسب االحصائية النهائية 
الصادرة من شــركة تسويق النفط 
العراقية )سومـــو(، اذ بلغت كمية 
 )107( الصادرات مــن النفط اخلــام 
مليونــا و)821( الــف )261( برميــال 
)مائة وسبعة ماليني وثمامنائة وواحد 
وعشــرون الف ومئتان وواحد وستون 
مليارات   )7( بلغــت  بإيرادات  برميال(، 

و)908( مليونــا و )496( الــف دوالر ) 
ســبعة مليارات وتسعمائة وثمانية 
ماليني  واربعمائة وســتة وتســعون  
دوالرا(. وقــال املتحدث باســم وزارة 
النفــط عاصم جهاد فــي بيان لها 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه،ان 
"مجمــوع الكميــات املصــدرة من 
النفط اخلام لشهر تشرين االول  من 
احلقول النفطية في وســط وجنوب 
العراق  بلغــت )107( مليونا و )530( 

الف  و)8( برميل..
تفصيالت ص8

موافقة حكومية بتغيير أوقات 
الدوام واستبدال السيطرات 

بالدوريات لتخفيف الزخم المروري

 جهات سياسية تعرقل فتح المنافذ 
الحدودية بين األنبار والدول المجاورة

7 مليارات وأكثر من 908 مليون دوالر 
إيرادات النفط خالل الشهر الماضي

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــّذر محافــظ بغــداد عطوان 
العطواني أمس االثنني، من تعّرض 
بغداد الى ســيول، فــي حني دعا 
احلكومة الى اتخاذ تدابير عاجلة.

وقــال احملافظ فــي بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه ان 
"علــى احلكومة املركزية ان تتخذ 

واالســتعدادات  التدابير  كافــة 
حتســباً  طــارئ  أي  ملواجهــة 
الحتماليــة وصــول ســيول من 
احملافظات احملاذية لبغداد"، مضيفا 
"وجهنــا كافة الدوائــر اخلدمية 
بأستنفار  العاصمة  في  والبلدية 
جهودها االلية والبشرية ملواجهة 
أي طارئ"، مشيرا الى انه "مت اطالق 

حمالت بلدية واســعة لســحب 
مياه االمطار وتصريفها".

وتابــع العطوانــي ان "محافظة 
بغداد لم تشــهد تنفيذ مشاريع 
البنى  صعيد  على  ســتراتيجية 
التحتيــة منذ عــام ٢٠١٣ وحتى 
االن بســبب األزمــة املالية التي 
عاشــتها البــالد ابــان احلكومة 

ان احملافظة  الســابقة" مؤكــدا 
مســتعدة ملواجهــة أي طــارئ 
خالل موســم االمطار، فيما وجه 
والدوائر  بإستنفار جهود احملافظة 
التابعة لهــا في حال  اخلدميــة 

هطول االمطار.
تــرأس  بغــداد  محافــظ  وكان 
ملناقشة استعداد  اجتماعا طارئاً 

احملافظة والدوائر اخلدمية التابعة 
لهــا ملواجهة أي طــارئ في حال 

هطول االمطار.
ونقل املكتب عن العطواني قوله، 
إن "احملافظة مســتعدة ملواجهة 
أي طارئ ووجهنا بإستنفار جهود 
احملافظة والدوائر اخلدمية التابعة 
لها والوحدات اإلدارية ملواجهة أي 

احتمال في حال هطول االمطار"، 
تضمــن  "االجتمــاع  ان  مبينــا 
مناقشــة اخلطة املوضوعة لهذا 
الغرض وتهيئــة الكوادر العاملة 
لفتح  استباقية  بحمالت  للقيام 
الثقيلة  اجملاري  شبكات  وتسليك 

وتصريف مياه االمطار".
تتمة ص3

محافظ بغداد يحّذر من تعّرض العاصمة الى سيول ويدعو الى تدابير استباقية عاجلة

a

الصباح الجديد - متابعة
والنظام  روســيا  اتهــام  غــداة 
ومسلحني"  "إرهابيني  الســوري 
غاز  باســتخدام  هجــوم  تنفيذ 
الكلور علــى أحياء فــي مدينة 
حلــب، شــنت طائرات روســية 
للمرة األولى منذ اتفاق سوتشي 
حــول إدلب مواقع فــي املنطقة 
العازلــة جنــوب محافظة حلب 
نفى مصدران  في حــني  وغربها، 
السورية مسؤولية  املعارضة  في 
امتالكها  او  الهجوم،  األخيرة عن 
الكلور  امكانية تصنيع غاز  اصالً 
وقال  القذائــف،  فــي  وحقنــه 
الســوري  "النظام  إن  أحدهمــا 
وروسيا وإيران مستفيدات من هذا 
"تزويد  إيران  واتهم  االستهداف"، 
ميليشــيات تابعة لها بالقذائف 
عودة  أجل  مــن  بالكلور  احملقونة 

انتشار قواتها في أحياء حلب".
وروسيا  الســوري  النظام  وسارع 
امــس االول االحــد ، إلــى اتهام 

أحيــاء  باســتهداف  املعارضــة 
النيل وجمعية  اخلالدية وشــارع 
الزهراء في حلب بهجوم استخدم 

فيه الكلور أسفر عن إصابة نحو 
107 مدنيــني بحــاالت اختنــاق، 
وقالت الناطقة باســم اخلارجية 

الروسية ماريا زاخاروفا إن "قصف 
الذي نفذه  اآلمنــة،  مدينة حلب 
اإلرهابيون واملسلحون من املناطق 
اخلاضعة لســيطرتهم، محاولة 
ملنــع تطبيع احلياة في ســورية، 
من  غير مشروطة  إدانة  ويتطلب 
اجملتمع الدولــي، بخاصة أن األمر 
الكلور في  باســتخدام  يتعلــق 

الهجوم". 
وزارة  باســم  الناطــق  وكان 
الدفــاع الروســية اللــواء إيغور 
كوناشــينكوف قال بعد ساعات 
من الهجوم إنــه "وفقاً للبيانات 
األوليــة التــي تؤكــد أعــراض 
التســمم عنــد الضحايــا، فإن 
القذائــف التــي أطلقــت على 
املناطــق الســكنية فــي حلب 

محشوة بالكلور".
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تقريـر

غارات روسية على المنطقة العازلة
للمرة األولى منذ اتفاق سوتشي

المعارضة تتهم إيران انها تحاول العودة الى حلب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرســلت منظمة الصحة العاملية، 
أمس االثنــني، بعثة عاجلة خملّيمات 
لتقييم  للنازحني  وجدعــة  القّيارة 
الوضع الصحي للسكان املتضررين 
من األمطار الغزيرة التي تســببت 

في حدوث فيضانات في نينوى.
وذكــرت املنظمة في بيــان، تلقت 
الصبــاح اجلديــد " نســخة منه، 
إلى  عاجلة  بعثــة  "أرســلت  انها 
للنازحني  وجدعة  القيارة  مخيمات 

في محافظة نينوى لتقييم الوضع 
الصحــي للســكان املتضررين من 
األمطار الغزيرة التي تســببت في 
حدوث فيضانــات مفاجئة في عدد 

من اخمليمات في احملافظة".
واضافت ان " الســيول تسببت في 
فقدان عشــرات اآلالف من األســر 
بحاجة  وأصبحت  ممتلكاتها  جلميع 
ماســة إلى تدخالت عاجلة لتأمني 
واألدوية  الشــرب  وميــاه  الغــذاء 

ومستلزمات النظافة".

ولفتت الى ان "مت اإلبــالغ عن زيادة 
طفيفــة في عدد احلــاالت املصابة 
بعــدوى اجلهاز التنفســي العلوي 
البعثة"،  زارتها  التــي  اخمليمات  في 
مبينــة ان "مت الطلب من شــركاء 
الصحــة في تلــك املناطق مراقبة 
الوضــع واإلبالغ فوراً عــن أي تغيير 
فــي اجتاهات األمــراض املعدية من 
خالل نظام شــبكة اإلنــذار املبكر 
واالستجابة اخلاص مبنظمة الصحة 

.")EWARN( العاملية

منظمة  ممثــل  اشــار  جانبه،  ومن 
الصحة العاملية في العراق بالوكالة، 
أدهــم رشــاد، الــى ان " منظمة 
الصحة العاملية تعمل بشكل وثيق 
مع الشــركاء والسلطات الصحية 
احمللية للتعامــل مع حالة الطوارئ 
هذه وتوفيــر االحتياجات الصحية 
واحتياجات الصرف الصحي امللحة 
السيول  املتضررة جراء  األسر  آلالف 
وصالح  نينــوى  محافظــات  فــي 
الدين"، الفتا الى ان الوضع "يتطلب 

جهوداً إنســانية جماعية ورد فعل 
ســريع للتقليل من اخملاطر واحتواء 

الضرر".
واوضــح ان "مت إيصال شــحنة من 
البطانيات إلــى مخيمات النازحني 
في القيارة، كمــا إن إمدادات طبية 
صحية،  مســتلزمات  ومجموعات 
وسيارات إســعاف في طريقها إلى 
مناطق متضررة بشدة في مختلف 

احملافظات".
تتمة ص3

أرسلتها منظمة الصحة العالمية 

بعثة عاجلة في مخّيمات القّيارة وجدعة للنازحين بنينوى

الطيران الروسي

تهنئة
يتقدم رئيس تحرير وأسرة جريدة 

"الصباح الجديد"، بالتهاني الخالصة 
الى الزميل عبد الوهاب جبار رئيس 
تحرير "البينة الجديدة" وأسرتها، 
لمناسبة إطفائها الشمعة الرابعة 
عشرة، وباألمنيات الكبيرة والطيبة 
لها وهي توقد شمعتها الخامسة 

عشرة، بالموفقية في الحفاظ 
على النهج الذي اختطه صوب 

طريق الكلمة المستقلة الهادفة 
والشجاعة، سيما وهي التي 

أمضت كل السنوات الماضيات على 
مبدأ اإلعالم الهادف...

ومبارك عيدها الدائم بإذن الله



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

املعارضة  وأحــزاب  قــوى  وصفت 
النواب،  مجلــس  فــي  الكرديــة 
زيــارة رئيــس احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني مســعود بارزاني الى 
إجراء  عن  التكفيــر  مبنزلة  بغداد، 
االستفتاء وطي صفحته والسعي 

لفتح صفحة جديدة مع بغداد. 
واكــد رئيــس كتلة حــراك اجليل 
اجلديــد في مجلس النــواب رابون 
معــروف فــي حديــث للصبــاح 
عارضه  الذي  االستفتاء  ان  اجلديد، 
البداية  منذ  اجلديــد،  اجليل  حراك 
النــه ادرك بانها لعبة ال تصب في 
خدمــة املصالح العليا لشــعب 
كردستان، مثل بارزاني طرفا منها، 
بينمــا مثلت اخملابــرات االقليمية 
وان  والدولية الطرف االخــر فيها، 
االحــزاب واجلهات التي اصرت على 
اجراء االســتفتاء هي االن تسعى 
بكل قــوة للحصول على املناصب 

واالمتيازات في بغداد. 
وحول زيارة رئيس احلزب الدميقراطي 
مســعود بارزاني الى بغداد اوضح، 
ان بارزانــي اســتقبل فــي بغداد 
زعيماً  وليــس  حزبي  كمســؤول 
سياســياً، وان االحــزاب العراقية 
تعلم بانه ال ميثل شعب كردستان 
وامنا هو ميثل حزبه الذي حصل على 
اقل من عشــرين باملئة من اصوات 
املواطنني في االقليم، رغم هيمنته 
من  محافظتني  على  وســيطرته 

محافظات اقليم كردستان.
واضاف معروف، ان زيارة بارزاني الى 
بغداد وتأكيــده على ان الكرد جزء 
وضرورة  العراقية  الدولة  من  مهم 
العالقات  من  فتح صفحة جديدة 
بني اجلانبــني، يعكــس تنازله عن 
رفعهــا خالل  التــي  الشــعارات 
مرحلة االســتفتاء، ويشير الى ان 
االســتفتاء انتهي ولم يعد له اية 

اهمية.  
امليزانيــة وحصة  وحول مســالة 
االقليــم منها اشــار معروف الى 
يتوصل  بــان  مؤشــرات  هناك  ان 
االحتاديــة  احلكومــة  الطرفــان 
بزيادة  اتفاق  الى  االقليم  وحكومة 
حصة اقليم كردستان من املوازنة 

االحتادية من 12,67الى 14 باملئة.
وبينمــا توقــع ان يوافــق مجلس 
اإلقليم  زيــادة حصة  على  النواب 
من املوازنــة االحتادية، اكد ان حزبه 
االخــرى في  املعارضــة  واحــزاب 
مجلس النــواب العراقي تدعو الى 
نفطه  بتســليم  اإلقليم  التــزام 
العقود  طبيعــة  عن  والكشــف 
ليتم  بغــداد  الــى  التــي وقعها 
تصديره عبر شــركة سومو، لقاء 
حصوله على حصته من امليزانية، 
وان حــراك اجليــل اجلديــد وكتل 
كردية اخرى لها شــرطان في حال 
توصلت حكومة اإلقليم الى اتفاق 
مع احلكومــة االحتاديــة، وهما ان 
يكون االتفاق شــامالً وشفافا، وان 

النواب،  مجلــس  مبوافقة  يحضى 
وان تتحمــل اجلهة التي التلتزم به 
الحقا التبعات واملالحقة القانونية، 
وان اليتــم معاقبــة املواطنني في 
اقليم كردستان اذا ما رفض احلزب 

الدميقراطي االلتزام باالتفاق.
وقال معروف » ان املهم بالنســبة 
لنا في مجلــس النواب ان يحضى 
اي اتفاق يتوصل اليه الطرفان الى 
رقابة وموافقة مجلس النواب، وان 
تخضع ميزانية االقليم بالشفافية 
وان اليتم تسليم االموال اخملصصة 
املتنفــذة في االقليم  الى اجلهات 
دون رقيب او حســيب، وان تخضع 

لرقابة مجلس النواب العراقي. 
وتوقع معــروف، ان يصوت مجلس 

جلســته  خالل  العراقي  النــواب 
ما  الثالثاء على اســتكمال  اليوم 
الوزارية في  احلقائــب  تبقى مــن 
حكومة السيد عادل عبد املهدي، 
اربع  متوقعا ان تكون حصة الكرد 

وزارات فيها.
املراقبني حول  آراء  تباينــت  وبينما 
الرســالة التــي أراد أن يوصلهــا 
بغداد،  إلــى  زيارته  خــالل  بارزاني 
خاصــة أنهــا تعتبــر األولى من 
بعد االســتفتاء الذي اجراه العام 
املنصــرم، توقع مصدر سياســي 
رفض الكشف عن اسمه للصباح 
اجلديد، ان تنتقــل زيارة بارزاني الى 
بغداد بالصــراع املوجود بني احلزب 
الى  الوطني  واالحتــاد  الدميقراطي 

مرحلة جديدة. 
واضاف املصدر، ان زيارة بارزاني الذي 
رفض فيهــا لقاء رئيس اجلمهورية 
برهــم صالــح فضال عــن رفضه 
االعتراف بــه كرئيس للجمهورية، 
جاءت كمسعى من بارزاني لتدارك 
تقوية مكانة ودور االحتاد في بغداد 

على حساب احلزب الدميقراطي.
وقــال املصــدر ان بارزانــي طالب 
رئيس احلكومة عــادل عبد املهدي 
بعدم منح االحتاد الوطني وزارة في 
حكومته، نظرا حلصول االحتاد على 

منصب رئيس اجلمهورية.
الزيارة  تلــك  ان تســمية  واضاف 
بانهــا تأريخية وانها جاءت ملعاجلة 
املشــاكل بني اربيل وبغــداد، غير 

واقعــي الن بارزانــي الــذي فضل 
ولم  لوحــدة  بغداد  الــى  الذهاب 
جنله  ســوى  برفقته  يصطحــب 
مســرور، غاب عنها اي مسؤول او 
شخصية سياســية او حزبية في 
االقليم، وهو ما ولد تســاؤالت عن 
شــرعية تلك الزيارة والنتائج التي 

رمبا ستتمخض عنها. 
ولفــت املصــدر الــى ان العقلية 
قبلية  االقليــم  بهــا  يــدار  التي 
وعشــائرية وبعيدة عــن مصالح 
وتطلعات شــعب كردستان، وهي 
اذا ما اســتمرت لــن تتمكن من 
السياسية  االزمات  ومعاجلة  انهاء 
السياسية  والصراعات  والتشرذم 
العقيمة التي يعاني منها االقليم.    

»الجيل الجديد« يطالب بإخضاع األموال
التي يتسلمها اإلقليم لرقابة مجلس النواب

رّجح زيادة ميزانية إقليم كردستان من 12 الى 14 من المئة

برملان االقليم »ارشيف«

رابون معروف: ان 
بارزاني استقبل في 
بغداد كمسؤول حزبي 
وليس زعيمًا سياسيًا، 
وان االحزاب العراقية 
تعلم بانه ال يمثل شعب 
كردستان وانما هو يمثل 
حزبه الذي حصل على 
اقل من عشرين بالمئة 
من اصوات المواطنين 
في االقليم، رغم 
هيمنته وسيطرته على 
محافظتين من محافظات 
اقليم كردستان
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من بني اهم مايحتاجه العراق في هذه املرحلة هو الشروع 
بتقدمي مبــادرات كبيرة ميكن لها ان تخفــف من معاناة 
الشعب العراقي وتلبي جزءا من اســتحقاقاته احلياتية 
وميكن القول ان املاليني من الناس الذين انتظروا الكثر من 
خمســة عشــر عاما كي يروا مدنهم وشوارعهم بواقع 
افضل وبشــكل اخر قد يئســوا من التمني وانقطعت 
عنهم اآلمــال وهم يســمعون ويشــاهدون على مدى 
السنوات املاضية التصريحات الرنانة واملشاريع التنموية 
على الورق من دون ان يقترب من حتقيقها على االرض واحد 

من رؤساء الوزراء السابقني.
 وبــات الكثير من ابناء الشــعب يعقــد املقارنات ويعدد 
االجنازات في العهود السابقة ومييز النجاحات فيها وميجد 
زعماء عراقيني سجل لهم التاريخ مجموعة من املآثر في 
مجال االعمار والبناء ويســخر من اخريــن زجوا ببالدهم 
في احلروب العبثية ودفعوا بشــعوبهم الى محرقة احلرب 
واســهموا في تخريب املدن وفي ظل االزمات االقتصادية 

واملالية املتالحقة التي رافقت السنوات املنصرمة.
 وفي ظل انشــغال الدولة العراقية باحلرب على االرهاب 
صــار من الصعب رؤية عجلة االعمــار وهو تدور في املدن 
العراقية وغابت عن عيون العراقيني مشاهد آليات االعمار 
الضخمة التي ميكن مشــاهدتها فــي العواصم واملدن 
املزدهرة وتفاقمــت في العراق مشــكالت الفقر وعمت 
مناظر الســكن العشــوائي قرب العاصمة واحملافظات 
واصبح الكثير مــن العراقيني ميني النفس باحلصول على 
امتار قليلة ميكن له من خاللها تشييد منزل بسيط يؤمن 
فيه حاضر ومســتقبل عائلته في هذه الظروف الصعبة 
وقد ادرك رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اهمية االستحقاق 
االقتصادي واملالي الذي يرتبط بحياة العراقيني في مجاالت 
السكن والصحة والزراعة والصناعة والتجارة وفي مجال 
خدمات البنى التحتية االخرى وكتب قبل تكليفه برئاسة 
احلكومة عشرات املقاالت في هذا امللف عرض من خاللها 
رؤيته ملســتقبل العراق ونظريته في مواجهة املشكالت 
التي تعترض سبيل انتشاله وخروجه من املأزق االقتصادي 

الكبير الذي يعيشه.
 وقد حــان الوقت ليرى العراقيون ماجاد به الســيد عبد 
املهدي من افكار وطروحات على ارض الواقع حيث يشكك 
كثيرون فــي قدرة الرجــل على حتويل هــذه االفكار الى 
مبادرات عملية ميكن لها ان تستثمر الطاقات املتوفرة في 
العراق واملردود املالي من تصدير النفط في اقامة املشاريع 
العمرانية ولرمبا كان اعالن مبادرته في مجال السكن اول 
الغيــث الذي نريد له ان يكون عامــرا باخلير ومبا ميكن من 
اعادة العراق الى ســكة االزدهار وبالتأكيد فاننا ننتظر ان 
تدور عجلة البناء واالعمار في ميادين الصحة والصناعة 
والزراعة وامليادين االخرى من دون ان يلفنا اليأس واالحباط 
وابقــاء هذه اخلطط ادراج الرفوف واالكتفاء بعرضها امام 

وسائل االعالم . 

مبادرات استراتيجية 

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

ناقــش متخصصون ميثلــون وزارات 
الرقابة  وديــوان  واملالية  التخطيط 
للتنســيق  العليا  والهيئة  واملالية 
احملافظني  من  وعــدد  احملافظات  بني 
وممثلي احلكومات احمللية بالتعاون مع 
مشــروع تكامل املمول من الوكالة 
 )USAID( االميركية للتنمية الدولية
التنسيق  اخلاصة   اليات  ، ناقشــوا 
باإليــرادات  احملليــة واملوازنــات بني 
احلكومات احمللية واحلكومة االحتادية 

وذلك خالل ورشة عمل موسعة .
وجــرى خالل الورشــة  مناقشــة  
التحديــات التي تواجــه  احلكومة 
احملليــة   واحلكومــات  االحتاديــة  
املتعلقة بتنظيــم وتأطير  العالقة  
بني جميــع اجلهــات الفنيــة ذات 
االختصاص مبوضوع االيرادات  احمللية 
واملوازنــات  والبحــث عــن  احللول 
العمليــة  املناســبة بهدف توحيد 
الــرؤى  وتنســيق اجلهــود  وحتقيق 
احملافظات  بــني  تكامليــة  عالقــة 
من جهــة  وبينها وبــني احلكومة 
االحتادية من جهة اخرى لتأســيس  
اطار تنســيقي يأخذ بنظر االعتبار 
الفنية   واملعلومات  اخلبــرات   تبادل 
بطريقة سهلة وشفافة من شأنها 
االلتزام  احملافظات على   مســاعدة 

والعمل  والتشــريعات  بالقوانــني  
مــع احلكومة االحتاديــة على ايجاد  
افضل احللول وتذليل العقبات  التي 
االيرادات   يخــص  فيما  يواجهونها  

احمللية واملوازنات .
وأكــد املشــاركون فــي الورشــة 
علــى االهمية القصــوى  ملوضوع 
االيــرادات احملليــة واملوازنــات الذي 
يتطلب مســتوى عال من التنسيق  
وتطوير القدرات احمللية وتعزيز نظام 
الالمركزيــة االدارية مــن خالل نقل 
احملافظات  إلــى  املالية  الصالحيات 
، مشــددين في الوقت نفسه على 
ضــرورة تالفــي املشــكالت التــي 
قــد حتدث بــني احلكومــة االحتادية 
التعارض  نتيجة   احمللية  واحلكومات 
او  العملي للتعليمات  التطبيق  في 
التفســير اخلاطئ ملفاهيم االهداف 
االساســية  ، وصوال للقضاء على  
اي ازدواج او  تداخل في الصالحيات 
بــني اجلانبــني ، داعني إلــى  العمل 
على وضع  اســس ومعايير  محددة  
للبنية التنظيميــة للدوائر االدارية 
واملالية  في احملافظات وإعداد وثيقة 
الدوائر  مرجعية  شــاملة  لهــذه 
لتعزيــز دورهــا  ومســاعدتها في 
اعطاء مؤشر واضح  عن واقع  تطوير 
االجراءات  وحتديد  املؤسســي  االداء 
التصويبيــة  لتطوير مهامها بنحو 
التي  الكبيــرة  واملهــام  يتناســب 

تؤديها.
وذكر رئيس مشــروع تكامل املمول 
للتنمية   االميركيــة  الوكالــة  من 
الدولية جون ليســتر ان املشــروع 
برنامج  لتحسني   إلى اطالق  يهدف 
احلكــم  وحتقيــق  االداء  مســتوى 
الرشيد  في العراق ، مبينا ان العمل 

بدأ  بهذا املشــروع منتصف العام 
العام  وينتهي فــي   2017 املاضــي 
وثالث  ،منها سنتان اساسية   2022
ســنوات  اختيارية ، وينفذ من قبل  
املكتــب الرئيس في بغداد  ومكاتب 
اقليمية في  البصرة واربيل  ويشمل 
في مرحلته االولى محافظات )بغداد 

– البصــرة – اربيل – بابــل – االنبار – 
نينــوى( ، مبينا ان  املشــروع يهدف  
إلى  تعزيز قدرات احلكومة العراقية  
في تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني 
وحتســني االدارة املالية  ، فضال عن  
تعزيز املراقبة  واملسائلة  في مجال 
احملافظة  بهــدف  اخلدمــات   تقدمي 

واالســتجابة   اخلدمات  تلــك  على 
الحتياجــات املواطنني والعمل على 
تعزيز الالمركزية بوصفها وســيلة 
لتحقيق افضــل اخلدمات ..مضيفا 
، كما يهدف املشــروع إلى مساعدة 
العراق  في تلبية متطلبات  االصالح  
اخلاصــة بصنــدوق النقــد الدولي  
وقروض البنك الدولي املســتقبلية 
.. ويعمل املشــروع ايضا على تعزيز 
اجلهــود  الوطنيــة  إلعــادة اعمار 
املناطق  احملررة  ومساعدة احلكومات 
احمللية  فــي احلصول علــى  املوارد 
الضروريــة لتحســني اخلدمات في 

احملافظات.
العليا  الهيئة  من جانبه اكد رئيس 
للتنســيق بني احملافظــات الدكتور 
طورهــان املفتــي ، ان الهيئة تبذل 
احلكومات  كبيرة ملســاعدة  جهودا 
احمللية فــي اداء مهامها الالمركزية 
بعد نقــل صالحيات الــوزارات  إلى 
احملافظات ، وهذا االمر يتطلب تطوير 
ســيما  العاملة  املــالكات  وتدريب 
في اجلانب املالــي واإلداري ، موضحا 
انه مازال امامنــا الكثير من العمل 
واجلهود لترسيخ الالمركزية وحتقيق 

احلكم الرشيد في البالد .
فيما اشــار محافظ واسط إلى ان 
احملافظة جنحت في حتقيق املزيد من 
االيرادات املاليــة خالل العام املاضي 
بعــد ان عملــت على االســتفادة 

وحتســني  الصالحيات  نقــل  مــن 
مســتوى اخلدمات البلدية املقدمة  
في  اســهم  الذي  االمر  للمواطنني 
زيادة حجــم االيرادات لتصل إلى 21 
مليار دينار خالل عــام 2017 بعد ان 
كانت 7 مليارات عام 2016 ، متوقعا 
ان يرتفع حجم االيرادات إلى 96 مليار 
دينار  خالل العام احلالي .. مشــددا 
على وجوب عدم اخللط بني االجراءات 
وتلك  احمللية  احلكومة  تتخذها  التي 

املتخذة من قبل احلكومة االحتادية 
كما استعرض مدير عام التخطيط 
االقليمي واحمللي في وزارة التخطيط 
الدكتــور محمد محســن ســيد 
ما تقوم بــه الوزارة فــي اطار دعم 
تعزيز  في  احملليــة  احلكومات  جهود 
ومتكينها مــن حتقيق  الالمركزيــة 
افضــل االيــرادات مقابل حتســني 
مستوى اخلدمات ، فيما اشارت مدير 
عام دائــرة املوازنة فــي وزارة املالية 
طيف ســامي إلــى اهمية الفصل 
بني الصالحيات وفــك التداخل بني 
االحتادية  والوزارات  احمللية  احلكومات 
خصوصا تلك التــي نقلت مهامها 
إلى احملافظات ، مشددة على تطوير 
القــدرات لإلدارات احملليــة في اجملال 
املالي بهدف متكينها من اداء عملها 
بنحو صحيح ، وهــذا االمر يتطلب 
اقامة املزيد من الدورات وورش العمل 

لهذا املالكات وبنحو مستمر .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزيــر  قال 
باســم  الدكتور  االجتماعية 
الــوزارة  ان  الزمــان  عبــد 
احداث  عاتقها  علــى  حملت 
املنظومة  في  تغييرات جذرية 
االجتماعيــة من خالل تعديل 
ضمن  املندرجة  املواد  من  عدد 
مــع  والتنســيق  قوانينهــا 
اجلهات ذات العالقة بالشــأن 
متطلبات  لتوفير  االجتماعي 

التنمية االجتماعية . 
اســتقباله  خالل  الوزير  وبني 
عددا من اعضاء مجلس النواب 
ان الوزارة لها رؤية موحدة جتاه 
املســتضعفني دون التمييــز 
بني فئــة او مكون  ، مشــيرا 
امللقاة على  املسؤولية  ان  الى 
عاتق الوزارة انســانية قبل ان 
تكون مهنية لذا فان سياقات 
العمــل ســتكون بعيدة عن 

االنتماءات واملسميات . 

االســتراتيجية  ان  واضــاف 
تركزت  الــوزارة  لعمل  املعدة 
وهي  ملفــات  ثالثــة  علــى 
لتطوير  بالعمالــة  االهتمام 
احلماية  اخلاص وملف  القطاع 
القروض  وملــف  االجتماعية 
امليســرة للباحثني عن العمل 
، الفتا الى تشكيل جلان تعنى 
مبتابعــة االليات املعدة لتقومي 

مسار تلك امللفات . 
النواب عن  اعــرب  من جهته 

وزارة  بســياقات  تفاؤلهــم 
العمل لتوفير بيئة اجتماعية 
رصينة للشرائح املستضعفة 
اســتعدادهم  مؤكديــن 
للتعاون مــع الوزارة في تلبية 
احتياجاتها داخل قبة مجلس 
االمر  تعلــق  وقــدر  النــواب 

بعملهم.
وزيرالعمــل  ان  الــى  يشــار 
والشــؤون االجتماعية طالب 
املالية  التخصيصــات  بزيادة 

لــكل مــن هيئــة احلمايــة 
ذوي  رعاية  وهيئة  االجتماعية 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصة 
فضال عن زيــادة تخصيصات 
املشــاريع  دعــم  صنــدوق 
الصغيرة املدرة للدخل اخلاصة 
بالقروض امليسرة التي متنحها 
العمل  عن  للباحثــني  الوزارة 
كجــزء مــن اســتراتيجتها 
البطالــة  علــى  للقضــاء 

والتخفيف من الفقر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس الوكيل الفني لوزارة االعمار 
واالشغال  والبلديات  واالســكان 
العامة املهندس جابر عبد خاجي 
اجتماعــاً حول تشــجيع عملية 
املساعدات  وتقدمي كل  االستثمار 
املطلوبة للمســتثمرين في ظل 
عدم وجــود تخصيصــات مالية 
للمشــاريع اخلدمية ، اضافة الى 
اهميتهــا فــي تشــغيل االيدي 
العاملـــة والنهوض بواقع البنى 

التحتية في عموم احملافظات .
وبني الوكيل انه مت خالل االجتماع 
املوافقـة على عـدد من املشاريع 

والعمرانيــــــة  الســكنية 
واخلدمية املســتوفية للشــروط 
والعمرانيــــــــة  التخطيطية 
, موكدا ضــرورة االعتمــاد على 

االســتثمار في مجــال النهوض 
واخلدمي  البلــدي  الواقــع  فــي 
وتقدمي كل املســـاعدات الالزمـة 

للمستثمرين .

وزير العمل: نسعى الى إحداث إصالحات جذرية
في المنظومة االجتماعية

اإلعمار تبحث تشجيع عمليةخالل استقباله عددا من أعضاء مجلس النّواب 
االستثمار لتشغيل األيدي العاملة 

جانب من ورش سابقة »ارشيف«



العراق يشارك في أعمال 
المؤتمر والمعرض العربي 
الدولي للثروة المعدنية 

إلغاء )55( وكالة غذائية 
وطحين لمخالفة الضوابط 

والتعليمات

االتصاالت تسعى إليصال 
خدمة االنترنت بنوعية جيدة 
ورخيصة في الريف والمدينة

البرملان يشترط توقيع رئيس الوزراء 
تعهدا بقبول تعديالت موازنة 2019 

قبل متريرها
وتتعهد بعــدم الطعن فــي ما يتم 

اقراره".
وشــدد، علــى أن "املوازنــة لــن متر 
دون اجــراء تعديــات علــى القانون 
للمحافظات  العدالــة  يحقق  بنحو 
تنصف  خدمية  مشــاريع  لها  ويوفر 

املواطنني".
وأكمل السامرائي بالقول، إن "املوقف 
العام للنواب هو رفض القانون احلالي 
والعمل على اجراء حــوارات مكثفة 
مــع احلكومة من أجــل الوصول إلى 

حلول واقعية".
من جانبه، ذكر عضــو اللجنة االخر، 
احمد حمة رشــيد، أن "املباحثات ما 
زالت مستمرة بني احلكومة ومجلس 

النواب بشان قانون املوازنة".
وأضــاف رشــيد فــي تصريــح إلى 
"عمليــة  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
التعديات ميكن أن حتصل خال االيام 
املقبلة خال لقاء اخــر يجمعنا مع 

احلكومة".
وأورد، أن "اليــة التعديــات يجب أن 
النواب  حتصل بكتاب يرد إلى مجلس 
مــن االمانــة العامة جمللــس الوزراء 
بتوقيــع رئيس احلكومة عــادل عبد 
املهدي لكي ال يحصل تنصل عن تلك 

التعديات والطعن بها".
ويواصل حمة، أن "اخليار جمللس النواب 

مــا زال قائماً في حال عــدم االتفاق 
على تعديل املوازنة من خال اللجنة 
املشــتركة فأن يقــوم بردهــا على 
املنصوص  لصاحياته  وفقاً  احلكومة 

عليها في الدستور".
يشار إلى أن احلكومة السابقة كانت 
قد رفعت مشروع قانون موازنة 2019 

إلى مجلس النواب.
 

محافظ بغداد يحّذر من تعّرض 
العاصمة الى سيول ويدعو الى 

تدابير استباقية عاجلة
التوجيه  "مت  أنــه  العطواني،  وأضاف 
وابتداًء  االلي  اجلهد  باســتنفار  أيضا 
مــن االن وتوزيعه فــي مناطق حزام 
بغداد لإلسهام بسحب مياه االمطار 
من خال االليــات التخصصية التي 
تشــمل الصاروخيات والشــافطات 
االليات، فضا عن توجيه  وغيرها من 
اجلهد البلدي للقيــام بحمات لرفع 
األنقــاض والنفايات الــى جانب فتح 
الطرق وتســويتها وفرشها باحلصى 
اخلابــط وكذلــك ردم املســتنقعات 
للحد من جتمع املاء وتسهيل عملية 

انسيابية حركة العجات واملارة". 
وشــدد العطوانــي على ضــرورة ان 
اســتثناء  من  الكهربــاء  "تتمكــن 
الرفع  حملطــات  واملغذيات  اخلطــوط 
واملعاجلة من القطع املبرمج في حال 

حصول االمطار".

رئيس الوزراء يوافق على تغيير 
أوقات الدوام واستبدال السيطرات 
بالدوريات لتخفيف الزخم املروري

هذا اضافة الى تغيير موعد العطلة 
االسبوعية على ســبيل املثال جعل 
) اخلميس  البعــض منهــا  عطلــة 
واجلمعــة ( والبعض االخــر جعلها ) 
اجلمعة والسبت ( او ) السبت واالحد 
( وذلك لتخفيــف الزخم احلاصل في 
الطرق وفي دخول الطاب الى مداخل 

اجلامعات والكليات واملعاهد".
وتابع انه "ســيتم تقليل السيطرات 
االمنيــة وجعل اماكنهــا بعيدة عن 
والتقاطعات وعن  مقتربات اجلســور 
مناطــق الزخــم املروري مع دراســة 
السيطرات  بعض  استبدال  امكانية 
بدوريــات امنية متحركــة للمراقبة 
االمنية"،  للحــوادث  االنية  واملعاجلة 
مشــيرا الى "االســتمرار في عملية 
املغلقة  املهمة  الرئيسة  الطرق  فتح 
ومنهــا الطريق الذي يربط ســاحة 
دمشق بساحة 14 متوز وساحة عمار 
بن ياسر وبالعكس حيث يعد شريانا 
حيويا يربط جانــب الكرخ بالرصافة 

وبالعكس".

جهات سياسية تعرقل فتح 
املنافذ احلدودية بني األنبار والدول 

اجملاورة
واوضح، أن " اجلهات املعنية مطالبة 
بــردع كافة الظواهر غيــر القانونية 

الباد  باقتصــاد  الضرر  التي تلحــق 
وإلزام اجلميع بدفع التعرفة اجلمركية 
وعدم الســماح بتحويلها إلى منفذ 

آخر حتت اي مسميات كانت”.

بعثة عاجلة في مخّيمات القّيارة 
وجدعة للنازحني بنينوى

وتابع ان "املنظمــة الصحة العاملية 
الصحــة  وزارة  لدعــم  مســتعدًة 
والسلطات الصحية احمللية للحد من 
الســكان  والتقليل من معاناة  اآلثار 
النازحني  مخيمــات  فــي  الضعفاء 
داخليــا وغيرهــا مــن املناطــق في 

محافظات نينوى وصاح الدين".

غارات روسية على املنطقة العازلة 
للمرة األولى منذ اتفاق سوتشي

أن اخلوذ  الواضــح جــداً  وزاد: "مــن 
البيض على صلة مباشرة باملنظمات 
اإلرهابية في ســورية، ال سيما تلك 
املوجودة في املنطقة منزوعة الساح 
في إدلــب". وأوضح كوناشــينكوف 
أنــه وفقــاً للمعلومات الــواردة من 
حميميم، "فقد أطلقت قذائف هاون 

عيار 120 ملم".
اتفاق  وللمــرة األولى منــذ توقيــع 
سوتشــي حول إدلب فــي 17 أيلول 
املاضي شــنت طائرات حربية روسية 
غارتــني جويتــني منفصلتــني على 
مناطق ريــف حلب الغربــي أولهما 
تبعد  التي  الراشــدين  منطقة  على 

مســافة 1300 متر عــن مكان متركز 
على  والثانية  التركية،  املراقبة  نقاط 
بلــدة خان طومــان جنــوب املدينة، 
وأكدت فصائــل معارضة أن الطيران 
الروســي واصل حتليقه أمس  احلربي 
في األجــواء الشــرقية ملدينة معرة 

النعمان بريف إدلب.
ونفى الناطق باسم "اجلبهة الوطنية 
مصطفى  ناجي  النقيــب  للتحرير" 
أن يكــون "أي مــن فصائــل اجلبهة 
اســتهدف بأي قذيفة منطقة حلب 

امس االول االحد" .
وقــال: "إن قواتنا اســتهدفت فقط 
مواقع عســكرية في حماة رداً على 
جرميــة جرجنــاز"، وشــدد علــى أن 
"الفصائل تســتهدف عــادة مواقع 
وامليليشــيات  العســكرية  النظام 
اإليرانية ولم تستهدف أحياء سكنية 
النظام  واتهــم مصطفــى  أبــداً"، 
ومفضوحة،  مكشــوفة  مبسرحيات 

للتغطية على جرائمه".
وقال مصدر قيادي في فصائل "اجليش 
احلر" املقربــة من تركيا "إن روســيا 
والنظــام وإيران هي من تســوق في 
اآلونــة األخيرة أكاذيــب حول حتضير 
هجوم باستخدام غاز الكلور وتخص 

اخلوذ البيض باالتهامات". 
وأوضح املصدر وهو ضابط كبير انشق 
عن النظام إن "اخلبــراء يعلمون أن ال 
قــدرة للمعارضة على اجراء هجمات 
كيماوية باســتخدام غــاز الكلور أو 

أي مواد كيماوية أخرى"، مشــيراً إلى 
أن "املعارضــة ال متلك اخملابــر واملواد 
القذائف  الازمــة لتحضير  واخلبرات 

وحشوها باملواد السامة".
وأوضــح املصــدر أن "إيــران ترغــب 
باســتغال احلادثــة من أجــل عودة 
ميليشــياتها إلى بعض أحياء حلب 
االنسحاب منها  إلى  بعدما اضطرت 
الدفاع  لفتح صراع مع ميليشــيات 
الوطنــي التابعة للنظــام بقيادة آل 
بــري"، وزاد أن "روســيا تســعى إلى 
الضغــط علــى تركيا قبيــل جولة 
آســتانة اجلديدة بعد أيام، وترغب في 
اقناع الغرب بأنهــا كانت محقة بأن 

املعارضة حتضر لهجوم كيماوي".
وأشــار الناطق باسم هيئة التفاوض 
الســورية املعارضة يحيى العريضي 
إلى أن "النظام الســوري كان يوقت 
انطاق كل جولــة من جوالت جنيف 
ويتهــم  إرهابــي  عمــل  بتنظيــم 

املعارضة". 
وقال العريضــي "إن توقيت الهجوم 
احلالي يأتي قبــل أيام من عقد جولة 
آستانة في 28 و29 من الشهر اجلاري، 
واللجنة الدســتورية على نار حامية 
مع مطالبة كل العالم بانهاء تشكيل 
هذه اللجنة ومباشرة عملها". ورأى أن 
"النظام يريد أن يتملص من العملية 
السياسية بعدما ماطل طوياً ووضع 
الشــروط املعرقلة لتشكيل اللجنة 

الدستورية".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
صدقــت محكمة حتقيــق نينوى 
املتخصصــة بقضايــا اإلرهــاب 
اعترافــات جــزار داعش وســط 
مطالبــات بإعدامــه فــي مكان 
تنفيــذه لإلعدامــات، فــي حني 
كشف قائد شرطة نينوى، اعتقال 
19 متهمــا، بينما دعــا القيادي 
بائتــاف النصر، خالــد العبيدي 
للطوارئ خاص  قانون  تطبيق  الى 
تنصيب  مــع  نينوى،  مبحافظــة 
قائدين عســكري ومدني لتنفيذ 
ضد  وســريعة  صارمــة  آليــات 
الفاســدين واملتاعبــني بقــدرة 

املواطنني والوطن حسب تعبيره.
وصدقت محكمــة حتقيق نينوى 
اخملتصة بقضايا اإلرهاب اعترافات 
إرهابي منتسب الى فرقة اإلعدام 
اخلاصــة فــي تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي، وقال املركــز اإلعامي 
جمللــس القضاء األعلــى، في بيان 
تابعه مراســل "الصباح اجلديد" 
ان "محكمة حتقيق نينوى صدقت 
في  يعمــل  إرهابــي  اعترافــات 
فرقة االعدامــات اخلاصة التابعة 
الــى تنظيم داعــش اإلرهابي في 
منطقة باب الطوب في املوصل".

واشار البيان الى ان "املتهم اوكلت 
املواطنني  رؤوس  اليه مهمة قطع 
ممن يســميهم التنظيم االرهابي 
"االرهابي  ان  الى  الفتا  بالسيف"، 
كان ميارس جرائمه امام املارة قرب 
ســوق اخلضراوات في باب الطوب 

باحملافظة".
مبينــا ان "املدان اعتــرف بقيامه 
داعش  تنظيــم  الــى  باالنتمــاء 
العمليات  واملشاركة في عدد من 
اللوجســتي  الدعــم  وتقــدمي 
للتنظيــم اضافــة الــى واجبه 
الرئيســي بقطع الرؤوس وتنفيذ 

االعدامات بالسيف".
صدقــت  "اعترافاتــه  ان  وتابــع 
قضائيــا وفقا الحــكام املادة 1/4 
من قانــون مكافحة االرهاب رقم 
)13( لسنة 2005، واحملكمة بصدد 
احالــة القضية علــى محكمة 

املوضوع لينال جزاءه العادل"
الى  موصليــون  ناشــطون  ودعا 
ضــرورة تنفيــذ حكــم االعدام 
بهذا االرهابــي، في مكان تنفيذه 
االعدامات بســاحة بــاب الطوب 

لكل  عبرة  يكون  الشــهيرة، كي 
من اوغل في االجرام واالرهاب ضد 

اهالي نينوى.
 على صعيد متصل، كشف اللواء 
الركن حمد نامــس اجلبوري قائد 
تفاصيل  نينوى  محافظة  شرطة 
اعتقال 19 مطلوبــا للقضاء في 
نينوى، مشــيرا الــى ان "مديرية 
مكافحــة إجرام شــرطة نينوى 
وبناًء علــى أوامر قبض صادرة عن 
القضاء، وتعــاون املواطنني القت 
القبض علــى ١٩ متهماً مطلوب 
قضائيــاً، بضمنهم ٥ من عناصر 
كانوا  اإلرهابــي  داعــش  تنظيم 
يعملــون بصفــة مقاتــل فيما 
يســمى بديــوان اجلنــد، الصادر 
بحقهم مذكرات قبض وفق املادة 
٤ / ١ إرهــاب و ٣  منهم مطلوبني 
بجرمية خطف و ٨ متهمني بجرائم 
سرقة و ٣ متهمني صادر بحقهم 
مذكرات قبض وفق املادة ٢٤٨ من 
القبض على  ومت  العقوبات،  قانون 
٣ منهم في قــرى حليلة و متارات 

واملزرعــة غربي مدينــة املوصل ، 
امــا البقية مت القبض عليهم في 

مناطق متفرقة داخل املوصل.
طوارئ  لقانــون  يدعو  العبيــدي 

خاص بنينوى
دعــا القيــادي البارز فــي ائتاف 
النصر، خالد العبيدي الى تطبيق 
قانــون طــوارئ خــاص مباحقة 
ومعاقبة الفاسدين في محافظة 

نينوى.
وقال العبيدي فــي بيان له اطلع 
مراســل "الصبــاح اجلديد" على 
نسخة منه "مع استمرار االنفات 
االداري وضعف اخلدمات وانتشــار 
اجلرمية املنظمة والفشل في اعادة 
اعمار محافظة نينوى التي مضى 
على حتريرها نحو عام كامل، ومع 
األمل  العاطلني  الشــباب  فقدان 
مبستقبلهم، ومع عدم وجود قيادة 
وسيطرة فاعلتني على نحو سبع 
مؤسسات أمنية تعمل كل واحدة 
منها بطريقة شبه مستقلة عن 
األخــرى، فإننا أمــام خطر يتهدد 

يتذكر  مازال  الذي  العراق وشعبه 
ما حصل في حزيران )يونيو( 2014 
ومابعدهــا من احتــال عصابات 

داعش لنحو ثلث العراق".
واضــاف "إن مــا اليعرفــه أغلب 
العراقيــني إن نينوى تعيش غليانا 
واحباطا شعبيا متصاعدا سببه 
عودة األجواء التي مهدت لانهيار 
األمني في احملافظة، ومن عاماتها 
والرشــاوى في  الفساد  تفشــي 
عدد غيــر قليل من مؤسســات 
والعســكرية  املدنيــة  الدولــة 
نقاط  مــن  ابتــداء  املدينة  فــي 
السيطرة األمنية وصوال الى دوائر 
واجلوازات  واجلنســية  العقــارات 
ومراكز الشــرطة وليــس انتهاء 
باملؤسســات اخلدميــة اخملتلفة، 
يقابله انفات امني ســببه عدم 
وجود القيــادة القادرة على حتقيق 

األمن الذاتي".
"إنطاقا مع مــا يحصل  وتابــع 
في نينــوى من وضع قلــق، فإننا 
أمــام حلظــة مصيريــة مهمة، 

توجــب علــى اجلميع والســيما 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
مقدمتهــا  وفــي  والقضائيــة 
الــى اتخاذ  احلكومــة املركزيــة 
تقليدية  وغير  ســريعة  خطوات 
للحد من ضعف الدولة وسيطرة 
من  العديــد  علــى  الفاســدين 

مؤسساتها".
داعيــا الــى "الى تطبيــق قانون 
وماحقة  مبتابعة  خاص  للطوارئ 
مبقدرات  والعابثــني  الفاســدين 
محافظة  فــي  اآلمنني  املواطنني 
نينوى، ويتولى مســؤولية تطبيق 
القانــون مجلــس مخول  هــذا 
بصاحيات واســعة يتشكل من 
عســكريني ومدنيــني مشــهود 
لهــم بالنزاهــة وحســن اإلدارة 
عســكري  يرأســه  الوطن  وحب 
مشــهود له بالقيادة والسيطرة 
املنصب  لهذا  )وارشــح  والنزاهة 
القائد في جهاز مكافحة االرهاب 
الفريق الركن البطل عبد الوهاب 
مدنيا  نائبه  يكون  وان  الساعدي(، 

احملافظة  أهالــي  مــن  معروفــا 
له  ومشــهودا  بأوضاعها  وعارفا 
آليات  لتنفيذ  والوطنية  بالنزاهة 
صارمة وســريعة ضد الفاسدين 
املواطنــني  بقــدرة  واملتاعبــني 

والوطن".
عــادا ان دعوته "العاجلة لتطبيق 
قانون طوارئ ملاحقة الفاســدين 
العسكرية  املؤسســات  كل  في 
واملدنية في محافظة نينوى نابعة 
من حرصنا على العراق ومستقبل 
أبنائه، فالدم العراقي الطهور لم 
ينشــف بعد، فيمــا مئات اآلالف 
من اهلنا وابنائنــا مازالوا يعانون 
من ويــات النــزوح والهجرة في 
مخيماتهــم التــي لــم حتمهم 
من مطر ولم تســعفهم من حر، 
وهم أيضا غير قادرين على العودة 
لديارهــم التي صار فيها االرهابي 
البريء  واملواطــن  طليقــا  حــرا 
الذين صاروا  للفاســدين  فريسة 
يساومون ابناء نينوى على رزقهم 

وقوت عائاتهم".

المركز اإلعالمي 
لمجلس القضاء األعلى: 
محكمة تحقيق نينوى 
صدقت اعترافات 
إرهابي يعمل في فرقة 
االعدامات الخاصة 
التابعة الى تنظيم داعش 
اإلرهابي في منطقة باب 
الطوب في الموصل

محكمة تحقيق نينوى تصّدق على اعترافات "جزار داعش"

العبيدي يدعو لتطبيق قانون للطوارئ خاص بنينوى

الملف األمني

بغداد– حترير مختطف
ذكر مصدر امني في مديرية مكافحة 
اجرام بغــداد امس االثنــني عن حترير 
الشــعب  منطقة  فــي  مختطــف 

شمالي العاصمة.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مكتــب 
الشــعب متكنت من  اجرام  مكافحة 
حترير شــخص مخطــوف كان مقيد 
االيدي في احد الدور التي ما زالت قيد 

االنشاء في منطقة الشعب".

ديالى – عمليات دهم وتفتيش 
باشــرت قيــادة عمليــات محافظة 
ديالى امــس االثنني، تنفيــذ عمليات 
دهــم وتفتيش ملاحقــة املطلوبني و 
فرض االمن في مناطق شمال شرقي 

احملافظة .
وذكرت القيادة في بيان لها ان "تنفيذاً 

لألوامــر الصادرة من عمليــات ديالى 
وقيادة فرقة املشاة اخلامسة، نفذ لواء 
املشاة الرابع والسبعون وبإسناد طيران 
اجليــش االبطــال عملية اســتباقية 
ضمن قاطع املســؤولية"، مضيفة ان 
القطعات باشــرت مبداهمة وتفتيش 
منطقــة ابراهيــم الســمني، وقرية 
الطبج، والعوينات، واملناطق التي تقع 
املسؤولية شمال شرقي  قاطع  ضمن 
احملافظة أللقاء القبض على املطلوبني 
وفرض االمن واالستقرار في املنطقة ".

بابل – اعتقال متهمني 
أعلن مصدر فــي مركز اإلعام األمني 
امــس االثنني عن إلقــاء القبض على 
متهمني اثنني يتاجران باألســلحة في 

محافظة بابل.
وقال املصدر إن "قــوة من جهاز األمن 
الوطنــي في محافظة بابل وبناًء على 

معلومات اســتخبارية ألقت القبض 
على متهمني اثنني يتاجران باالسلحة" 
، مضيفا ان "عملية القبض جاءت بعد 
نصــب كمني لهما فــي مركز املدينة 
ومصــادرة جميع األســلحة واالعتدة 
التــي بحوزتهما، وجرى تســليمهما 
مع املضبوطات الى اجلهات القضائية 
اإلجراءات  واتخــاذ  اقوالهما  لتدويــن 

القانونية الازمة بحقهما".

كركوك – تدمير نفق 
متكنــت قوات الشــرطة االحتادية من 
حتريــر مختطفني اثنــني وتدمير نفق 
االرهابية  داعــش  لعصابات  ومضافة 

في محافظة كركوك .
وذكر بيــان العــام قيادة الشــرطة 
االحتاديــة ان قوة من ابطال الشــرطة 
االحتادية متكنت مــن حترير مخطوفني 
اثنــني مت خطفهمــا من قبــل فلول 

عصابات داعش االرهابية يسكنان في 
العريشة جنوب غربي محافظة  قرية 
كركــوك " ، مضيفــا اذ مت حتريرهمــا 
في قاطع الرشــاد قرية سعيدي كوز 
، كما قدمت قوات الشــرطة االحتادية 

اخلدمات الطبية والغذائية لهما . 

االنبار – قصف مدفعي   
كشــف مصدر في وزارة الدفاع امس 
االثنــني أن املدفعيــة العراقيــة مع 
قــوات التحالف قصفــت اوكار تعود 
لتنظيم "داعش" على احلدود العراقية 

السورية.
وقال املصدر إن "ضمن عمليات االنذار 
االخير، قصفت املدفعية العراقية مع 
قوات التحالــف اوكار عصابات داعش 
االرهابية في معســكر السهم على 
احلدود العراقية السورية" ، مضيفا أن 
"الضربات جاءت ملنع عناصر داعش من 

التســلل عبر احلدود املؤمنة بالكامل 
مــن قبل قواتنا البطلــة الى االراضي 

العراقية".

ميسان – ضبط عصابة 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
امس  واملنشــآت  ميســان  محافظة 
ثاني  باخطر  اإلطاحة  االثنني، تفاصيل 

عصابة سطو مسلح في احملافظة .
وقال املصدر إن "مفارز قسم مكافحة 
اإلجرام في شرطة ميسان وباالشتراك 
والتنســيق العالي مع خلية الصقور 
االســتخبارية في احملافظة متكنت من 
إعتقال عصابــة خطيرة متخصصة 
بجرائم السطو املسلح نفذت سلسة 
جرائم ســرقة خطيــرة متخصصة 
بســرقة محتوياته منــازل املواطنني 
احملافظة متكونة  في عموم مناطــق 
ثاثة مجرمني نفذوا سرقة سبعة دور 

إجراء كشف  ان  للمواطنني"، مضيفا 
الداللة علــى أماكن حــوادث اجلرائم 
جاء مطابقــا العترافاتهم ومت توقيف 
املتهمني على وفــق أحكام املادة ٤٤٣/ 

من قانون العقوبات العراقي".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
كشف الناطق باســم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معن امــس االثنني عن 
اعتقال 19 مطلوباً بينهم دواعش في 

مدينة املوصل .
وقال اللواء معن ان" مديرية مكافحة 
إجرام شــرطة نينوى وبناًء على أوامر 
قبض صــادرة عــن القضــاء وتعاون 
املواطنــني القــت القبــض على 19 
)5( منهم من  متهماً مطلوبا قضائياً 
اإلرهابية كانوا يعملون  داعش  عناصر 
بصفــة مقاتل فيما يســمى بديوان 
اجلنــد صادر بحقهــم مذكرات قبض 

و)3( اخريــن منهــم مطلوبني بجرمية 
خطف و)8( متهمني مطلوبني بجرائم 
سرقة والباقني صادر بحقهم مذكرات 

قبض على وفق املادة ٢٤٨ ق ع ". 

البصرة – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امــس االثنني ان قــوة أمنية 
القــت القبــض على عصابــة تتاجر 

بالبشر في احملافظة .
وذكر املصدر أنه "وبإشــراف ومتابعة 
ميدانيــة من قبــل مديــر مكافحة 
االجرام بالبصرة متكنت مفارز قســم 
مكافحــة االجرام من القــاء القبض 
علــى عصابة تقــوم بجرائــم االجتار 
بالبشــر" ، مبينا ان العصابة "مكونة 
من 3 متهمــني، وأن العملية متت بعد 
بالقبض على  وتكللت  متابعة دقيقة 

العصابة".

تحرير مختطف في منطقة الشعب شمالي بغداد * عمليات دهم وتفتيش لمالحقة المطلوبين شرقي ديالى 
اإلطاحة بأخطر عصابة سطو مسلح في ميسان * اعتقال 19 مطلوبًا بينهم دواعش في مدينة الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك العراق ممثا بوزير الصناعــة واملعادن 
الدكتور صالــح عبداهلل اجلبوري على رأس وفد 
وزاري للمشــاركة في أعمــال املؤمتر واملعرض 
العربي الدولي اخلامس عشــر للثروة املعدنية 

املعقود حاليا في العاصمة املصرية القاهرة .
كما يشــارك الوزير والوفد املرافق له ايضا في 
االجتماع التشــاوري الســابع للــوزراء العرب 
املعنيني بشؤون الثروة املعدنية ملتابعة توصيات 
املؤمتر الدوري الدولي الرابع عشر للثروة املعدنية 
واالجتماع التشــاوري الســادس املصاحب له 
واملنعقد في شهر تشرين الثاني من عام 2016 
في مدينة جدة باململكة العربية الســعودية 
للتنمية  العربية  املنظمة  نشاط  والستعراض 
الصناعيــة والتعدين في قطاع الثروة املعدنية 
خال الفتــرة املاضية وتعاونها مع الشــركة 
العربيــة للتعديــن لتأهيل املــاكات العربية 
إضافــة إلى طرح ومناقشــة موضوعات أخرى 
بغية االســتغال األمثــل للثــروات املعدنية 

العربية ورفع قيمتها املضافة.  
كما سيجري الوزير العراقي خال الزيارة لقاءات 
ومباحثات مع املســؤولني في جمهورية مصر 
لبحث دعــم وتطوير عاقات التعاون الصناعي 

واالستثمارات بني البلدين الشقيقني. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة عن قيــام دائرة التخطيط 
واملتابعة في الــوزارة  بإلغاء )55( وكالة غذائية 
وطحني خال شــهر تشــرين أول املاضي وذلك 
بسبب مخالفة وكائها للضوابط والتعليمات.

وقال مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط ان 
الدائرة قامت خال الشهر ذاته بتدوير)55( وكالة 
ومنح وكالتني اضافة الى تسجيل )9254( طفا 
حديثي الوالدة وتســجيل جديد لـ )48000( فرد 
كما مت شطب )13640( فردا وطفا من البطاقة 
التموينية بســبب الوفاة او الســفر وتسجيل 
)5718720( عائلــة في بغداد واحملافظات وكذلك 

حجب )726133( فرد .
وشدد املدير العام على جميع الدوائر احلكومية 
وغيــر احلكومية ذات العاقــة واملواطنني كافة 
بضرورة االباغ عن حاالت الوفاة والسفر ليتسنى 
للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب 
الضوابط والتعليمات وذلــك حفاظا على املال 
العام واحلد من التاعــب الذي قد يحصل بهذا 

اجلانب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير االتصاالت نعيم الربيعي على ان الوزارة 
بنوعية جيدة  االنترنت  تســعى اليصال خدمة 
ورخيصة للمواطنني في الريف واملدينة، في حني 
أعلن تقدمي اربعة من القوانني الى مجلس الوزراء.
وقال مكتــب الوزير في بيان تلقــت " الصباح 
اجلديــد" نســخة منه امــس االثنــني إن "وزير 
االتصاالت استقبل وفد كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني فــي مجلس النــواب، واكد على 
اهميــة االتصاالت في عمــل املنظومة االمنية 
وحمايــة االمــن العراقــي مــن خــال )االمن 
االلكتروني( مع ضمــان احلقوق واحلرية الفكرية 

للمواطن".
وبحسب البيان، أعلن الربيعي عن "تقدمي اربعة 
من القوانني الى مجلس الوزراء في وقت ســابق، 
حيــث أحيلت الى مجلس شــورى الدولة ليتم 
عرضها على مجلس النواب للتشريع والتصويت 
باجلرمية  عليها، وهــي قوانــني مهمة تتعلــق 

االلكترونية". 
واضاف الربيعي، ان "الوزارة تســعى الى ايصال 
خدمــة االنترنت بنوعية جيــدة ورخيصة لكل 
مواطن فــي الريف واملدينة، حيث بدأ العمل في 
ودراســة كل  التحتية  البنى  لتأهيل  احملافظات 
ماحتتاج اليه كل محافظة من خال التنســيق 

بني البلديات والكهرباء واالتصاالت".

احدى محاكم نينوى
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وزير الموارد المائية 
يتفقد مواقع 

السيول في واسط 

حملة كبرى لتطوير 
مقتربات نصب 

الشهيد في بغداد 

العمل تنظم دورة في 
المخاطر المهنية في 

األعمال اإلدارية والمكتبية

بغداد - الصباح الجديد:
تفقــد وزير املوارد املائية الدكتــور جمال العادلي 
مواقع الســيول فــي محافظة واســط يرافقه 
احملافــظ محمد جميــل املياحي لالطــالع على 
اجراءات الوزارة في االســتفادة من مياه السيول 
الــواردة من اجلهة الشــرقية. واكــد الوزير خالل 
جولته التفقدية ان هذه االمطار والسيول بشائر 
خير على بلدنا العزيز وان الوضع مطمئن واليدعو 
الى القلــق وكل االمــور حتت الســيطرة حيث 
اســتطاعت الوزارة من اتخاذ جميع االحتياطات 
املطلوبة لالســتفادة من مياه الســيول لتعزيز 
اخلزين املائي وتغذية منطقة االهوار وشط العرب 

اضافة الى اجناح اخلطة الزراعية الشتوية .
كما وجه الوزير مبعاجلة التآكالت في اكتاف كالل 
بدرة باســرع وقت حفاظا على ســالمة االهالي 

الساكنني مبحاذاة املنطقة .
على صعيد متصل اطلع مدير عام الهيئة العامة 
لتشــغيل مشــاريع الري على الســيول الواردة 
في الوديان مثل وادي النفــط في مندلي وقزانية 
وكالل واألمطار التي هطلت على محافظة ديالى 
واالجراءات املتخذة لالســتفادة من تلك السيول 
واألمطار وتعزيــز اخلزين املائي واألعمــال اجلارية 
األنهر  االختناقات لألودية ومجاري  لتطهير وفتح 
الذي اسهم بشكل كبير بتمرير السيول من دون 

خسائر او أضرار.

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت امانــة بغداد حملة كبرى لتطوير مقتربات 
نصب الشــهيد بجانب الرصافــة من العاصمة 

بغداد.
وذكــرت مديرية العالقــات واالعــالم ان مالكات 
امانة بغداد باشرت اعمال تطوير مقتربات نصب 
الشــهيد من جهة شــارع فلســطني عبر رفع 
النفايات واالدغال ورفع الكتل الكونكريتية وادامة 
اكتاف الشارع وفرش مادة الزميج متهيدا العمال 
زراعته بالثيل واشــجار دائمــة اخلضرة وعدد من 

الشتالت املوسمية .
واضافت ان اعمــال التطوير تضمنت ايضا ترقيع 
االجــزاء املتضررة من الشــارع اخلدمــي وصيانة 
احلفر واملطبات وطــالء االرصفة وتأثيث املقتربات 
باالحواض الزهرية واماكــن اجللوس وايضا اعمال 
اظهــار احواض التفتيش وتســليك مشــبكات 

تصريف مياه االمطار .

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحــت مديــر عام املركــز الوطنــي للصحة 
والســالمة املهنية فــي وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية املهندســة ازهار فاضل ماجد الدورة 
التدريبية السابعة عن (اخملاطر املهنية في االعمال 
االداريــة واملكتبية) التي اقامها قســم التوعية 
والتدريب في املركز مبشاركة عدد من العاملني في 

شتى القطاعات . 
وتضمنــت الدورة اســتعراض تعريفي عن مهام 
املركز وأهدافه والقوانني واالنظمة والتشــريعات 
اخلاصة بالصحة والســالمة املهنية، وضغوطات 
العمل واخملاطــر االركونومية واالمــراض املهنية 
والفحوصات الطبية االبتدائيــة والدورية، فضال 
عن االســعافات االولية والدفــاع املدني واهمية 
العاملني ونشــر  والتدريــب في حماية  التوعية 

ثقافة الصحة والسالمة املهنية.
الــدورة محاضــرات عملية في  كما تضمنــت 
مختبــرات فســلجة العمل ومختبر الســموم 
املهنية، كذلــك زيارة ميدانية الــى مواقع عمل 
الوزيرية  ضمن املنطقة الصناعية فــي منطقة 
.  وفــي ختــام الــدورة مت توزيع الشــهادات على 

املشاركني .
واوصــت املديــر العــام بضــرورة نقــل اخلبرات 
واملعلومات التي تلقوها خالل الدورة الى زمالئهم 
في العمل بهدف نشــر التوعيــة واملعرفة الكبر 
عــدد مــن العاملني مبا يســهم فــي حمايتهم 
واحملافظة علــى ارواحهم ورفع مســتوى الوعي 

الوقائي لديهم.

بغداد - الصباح الجديد:

للصناعات  العامة  الشــركة  اجنزت 
وزارة  احدى شــركات  الهيدروليكية 
ابراج  الصناعة واملعادن اعمال نصب 
مراقبة في سد املوصل مبوجب العقد 
املبرم مع هيئة السدود واخلزانات في 

وزارة املوارد املائية.
للــوزارة  الرســمي  الناطــق  وبــني 
ان  الشــمري  علــوان  عبدالواحــد 
في  والفنية  الهندســية  املــالكات 
الشــركة قامت بنصب ابراج مراقبة 
عدد (5) بارتفاع (15) مترا ونصب برج 
 (20) بارتفاع  (الرســيفر)  االستقبال 
بني  (10) كيلومترات  مترا ومبســافة 

كل برج .
واشار الشمري الى ان اعمال النصب 
االعمال  استكمال  بعد  لالبراج جرت 
املدنية للقواعد املثبتة لالبراج كافة. 
مــن جهة اخرى لفت الشــمري الى 
في  العمــل  تواصــل  الشــركة  ان 
الطوارئ  افواج  انشاء  تنفيذ مشروع 
فــي محافظة صالح الديــن تنفيذا 
 ، املذكورة  املوقع مع احملافظة  للعقد 
مفصحا عن اجناز مانسبته %40 من 
اعمال املشروع وحسب مامخطط له 
املسلح  الصب  اعمال  شملت  والتي 
لســقوف ابنية الفوج ومــد انابيب 
لالبنية  الكهربائيــة  التأسيســات 
وحســب اخملططــات التصميميــة 

املعدة واملواصفات الفنية املعتمدة. 

على صعيد متصل باشــرت شركة 
الــزوراء العامة احدى شــركات وزارة 
واملعادن ومــن خالل موقع  الصناعة 
املنصــور التابــع لها بانتــاج الواح 
الكفاءة  ذات  الشمســية  الطاقــة 

العالية.
وذكر الناطق الرسمي للوزارة السيد 
عبدالواحد علوان الشــمري ان موقع 
بانتاج  باشر  للشركة  التابع  املنصور 
بعد  الشمســية  الطاقــة  الــواح 
وصول وجبة املــواد االولية اخلاضعة 
باســتعمال  العاملية  للمواصفــات 
ومعــدات  وباجهــزة   (BB5) خاليــا 
 (Penergy) ايطاليــة مــن شــركة
 (370) الى  وبقدرات مختلفة تصــل 
 (poly)الـ و   (mono)الـ وبنوعيها  واط 

وخاضعــة للفحوصــات املعتمــدة 
املستوردة. مثيالتها  تنافس  وباسعار 

واشار الشــمري الى انه من املقرر ان 
تقوم الشركة بتجهيز دائرة التدريب 
والتطويــر فــي وزارة الكهرباء بعدد 
(300) لوح بقــدرة (340) واطا مبوجب 
العقــد املوقع بــني الطرفني واخلاص 
بتجهيز ونصب وتشــغيل منظومة 
(On Grid) وبقــدرة (100) كيلو واط 
طاقة  الواح  بتجميع  شــرعت  فيما 
شمســية بقدرة (320) واطا لصالح 
جامعة بابــل التابعة لوزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي على وفق 
بتجهيز ونصب  واخلاص  املبرم  العقد 
(On Grid) بقدرة  وتشغيل منظومة 

(130) كيلو واطا .

تقرير

الهيدروليكية تنجز نصب أبراج مراقبة في سد الموصل
الزو راء تجّهز الكهرباء والتعليم بألواح الطاقة الشمسية 

بغداد - الصباح الجديد:

وزارة  بوكيل  ممثــال  العراق  بحث 
التجــارة للشــؤون األقتصادية 
هيثم جميل اخلشــالي مع وفد 
شركة لورينكو الصينية لبحث 
بناء ســايلوات حديثة  أمكانية 
أو تأهيــل الســايلوات املتضررة 
التي  األرهابية  العمليــات  جراء 
املوصل  محافظتــا  شــهدتها 

واألنبار .
كما بحــث الوكيل خالل اللقاء 
سبل التعاون في أمكانية أنشاء 
طاقاتها  تصل  حديثة  سايلوات 
اخلزنيــة إلى مايقــرب من 100 
ألف طن من احلبــوب أو بأمكان 
الشــركة تأهيل البنى التحتية 
وأمكانية  القدمية  للســايلوات 
جتهيزهــا باملعــدات املتطــورة 

وخصوصاً احلديثة منها .
وبني الوكيل اخلشالي أن الشركة 
تعتمد  احلبوب  لتجــارة  العامة 
أنشاء  في  القياسية  املواصفات 
مت  حيث  والســايلوات  الصوامع 
بامنوذج للمواصفات  الوفد  تزويد 
املعتمدة وذلــك لإلطالع عليها 
وبيــان مدى أمكانية الشــركة 
تطبيقها فــي حال األتفاق على 
أنشاء املشاريع اجلديدة أو تأهيل 

السايلوات املتضررة .
واشار الوكيل إلى أهمية مراعاة 
التكاليــف ألنشــاء املشــاريع 
التخصيصات  وتوفيــر  اجلديدة 
املطلوبــة مــن قبل الشــركة 
التخصيصات  تلــك  لتناســب 
مع حجم املشــروع واملواصفات 
املطلوبة من قبل الشركة وذلك 
مــن ناحيــة الطاقــات اخلزنية 
إذا  الســايلو فيما  بناء  وطريقة 
كان كونكريتيا أو معدنيا أو حتى 

شكله 
مــن جانبه قــال رئيــس الوفد 
ألقامة  مســتعدة  الشركة  بأن 
تعاون مشــترك مــع العراق في 
بناء السايلوات على نحو  مجال 

مامت تنفيــذه في دولــة الصني 
لديهم  املعتمدة  وباملواصفــات 
إلــى جتهيزها  نفســها أضافة 
باألجهــزة التــي تتناســب مع 
الظروف الطبيعية لدولة العراق 
، مشــيرا الى أن شركته نفذت 
العديد من املشاريع مثل املصانع 
منذ ثمانينيات القرن املاضي وأن 
الشركة تعمل في مجال النفط 
املقاوالت  واألســتثمار ومجــال 
الدوليــة وأســتخراج املعــادن 

واألسلحة . 
وكان وزير التجارة الدكتور محمد 
هاشم العاني بحث مع السفير 
انتاريكسو  بانباجن  االندنوســي 
املعتمد لدى العراق رفع مستوى 
وتفعيل  التجــاري  امليزان  حجم 

االتفاقــات املوقعة بــني العراق 
التباحث  واندنوســيا فضال عن 
اتفاقات  فــي امكانيــة عقــد 
جديدة ، والزيــارة املرتقبة للوفد 
املســتوى  العالي  االندنوســي 
للعراق .                                                         

حكومته  حــرص  الوزير  واكــد 
افاق تعاون مشــترك  على فتح 
في مجــاالت التبــادل التجاري 
وتبادل  واالستثماري  واالقتصادي 
اخلبــرات ومبــا يخــدم املصالح 
، الفتا  املشــتركة لكال البلدين 
الى ان العــراق يعيش في عصر 
االنفتاح االقتصادي على شــتى 
والــذي تضمنــه  العالــم  دول 
برنامجــه احلكومي كونه ماض 
ولدية  الســوق  اقتصاد  باجتــاه 

لكثير  واجلاذبة  اخلصبة  االرضية 
وعلى  االستثمارية  املشاريع  من 

شتى اجملاالت .
العراق  ان  الــى  الوزيــر  واشــار 
واندنوســيا تربطهمــا عالقات 
للتعــاون  واتفاقيــة  قدميــة 
والعلمي  والتجــاري  االقتصادي 
تلك  لتفعيل  ،ويتطلــع  والفني 
االتفاقيــة  وفتح افــاق جديدة 
املشــرك  الثنائــي  للتعــاون 
شــتى  وعلى  اندنوســيا  مــع 
اجملــاالت واملشــاريع فضــال عن 
اجتماعــات  بعقــد  االســراع 
اللجنــة العراقية االندنوســية 
املشــتركة ، معبرا عن استعداد 
مــع  للتعــاون  التجــارة  وزارة 
الشــركات االندنوســية ورجال 

االعمــال لالطالع علــى الفرص 
االســتثمارية املتوفــرة لديها ، 
مشيدا مبشــاركة اندنوسيا في 
فعاليات الدورة 45 ملعرض بغداد 

الدولي .
 مــن جانبــه اكــد الســفير 
االندنوســي حــرص حكومــة 
بــالده فــي ان يشــهد حجــم 
كبيرا  ارتفاعا  التجــاري  التبادل 
وتعزيز ســبل تطويــر العالقات 
االقتصادية والتجارية مع العراق 
، الفتا الى ضرورة تقوية العالقات 
والشــراكات بني القطاع اخلاص 
االندنوســي ومثلــه العراقــي 
حقيقيــة  شــراكات  وايجــاد 
للدخول في مشاريع استثمارية 
وتنموية عديــدة فضال عن زيادة 

تبــادل الزيارات بــني احلكومتني 
والقطاع اخلاص في كال البلدين .
الزيارة  عن  الســفير  وكشــف 
املرتقبة للوفد االندنوسي للعراق 
الذي يضم مسؤولني حكوميني 
ورجــال اعمــال وشــركات من 
عاملة  واخلاص  العام  القطاعني 
فــي مجــاالت النفــط والبنى 
التحتيــة والبنــوك واملنتجات ، 
الزيارة لقاء  والذي يأمل من تلك 
الشخصيات احلكومية العراقية 
والقطاع اخلــاص العراقي لعقد 
مباحثات وجلسات حوارية حول 
االتفاقات واملشاريع والشراكات ، 
في  اندنوسيا  مشاركة  ان  ذاكرا 
دورات معرض بغداد الدولي ومنذ 

عام 2011

استعرض وإندنوسيا رفع مستوى التبادل التجاري

العراق يبحث إنشاء وتأهيل السايلوات
 المتضررة مع لورينكو الصينية

بحث العراق مع 
شركة صينية 
إمكانية إنشاء 

سايلوات حديثة تصل 
طاقاتها الخزنية إلى 
مايقرب من 100 ألف 

طن من الحبوب أو 
تأهيل البنى التحتية 
للسايلوات القديمة 

تأهيل السايلوات املتضررة

واسط - الصباح الجديد:
استعرض محافظ واسط الدكتور 
وفد  املياحــي مع  محمد جميــل 
شــركة ( C G C ) الصينيــة التي 
تقوم بتنفيذ مشروع مجاري قضاء 
احلي أهمية تسريع وتائر العمل في 
املشــروع الذي تأخــر كثيرا جلملة 
 ً ً كبيرا من االســباب مما احلق ضــررا

مبواطني القضاء
وقد اســتمع احملافــظ الى طبيعة 
عمل الشــركة في الوقت احلاضر 
ونســب االجناز املتحققــة وماهي 
تعترض  التي  واملعوقات  املشكالت 
عملها ، مؤكــدا على أن احلكومة 
احمللية ستعمل مابوسعها لتذليل 
للمضي  الشــركة  أمام  العقبات 

ضمن  وإجنازه  املشــروع  تنفيذ  في 
الســقف الزمني . وحضــر اللقاء 

املهندس عبد  واسط  مدير مجاري 
الواحد جاسم . 

بغداد - الصباح الجديد:
االعمــار  وزارة  اســتأنفت 
واالشغال  والبلديات  واالسكان 
مشــروع  اعمال  تنفيذ  العامة 
املطرية  الناقلة  اخلطوط  جتهيز 
والثقيلة لشارع حلة – الديوانية 

.
وذكر املركــز االعالمي للوزارة ان 
احدى  للمجاري  العامة  املديرية 
اســتأنفت  الوزارة  تشــكيالت 
وتنفيذ  جتهيز  مبشــروع  العمل 
املطريــة  الناقلــة  اخلطــوط 
والثقيلة لشــارع حلة - ديوانية 
مبرحلتهــا االولى  بعــد توقف 
دام اكثــر مــن ثالث ســنوات 
، حيث تضمنت  السنة  ونصف 

االعمــال  تنفيذ اخلــط الناقل 
 GRP ملم   2300 بقطر  الرئيس 
لغرض تشــغيل مركز املعاجلة 
املعيميرة  منطقــة  في  اجلديد 
الرابط بني اخلــط اجلديد واخلط 
 1500 قطر  القدمي  الكونكريتي 
 CNEEC املنفذ من قبل شركة 

الصينية .
واوضــح املركــز االعالمي انه مت 
اســتئناف  جملة من مشاريع 
املهمة  االســتثمارية  اخلطــة 
املنفذة من قبل املديرية العامة 
مجاري  مشروع  منها  للمجاري 
الفلوجــة ومشــروع مجــاري 
الرميثة ومشروع مجاري االحياء 
السكنية حملافظة كربالء اضافة 

الى مشــروع محطــة معاجلة 
قضاء احلر ومن املؤمل استئناف 
االعمــال مبشــاريع اخرى خالل 

هذه الفترة.
ان املديريــة  العامــة   يذكــر 
احلرص  كل  حريصــة  للمجاري 
بجميع  االعمال  استئناف  على 
الصــرف  شــبكات  مشــاريع 
محافظات  لعمــوم  الصحــي 
مشاريع  من  تعد  كونها  العراق 
البنــى التحتية التي تســهم 
فــي حتســني الواقــع اخلدمي 
وتقليل التلوث البيئي من خالل 
صحية  صرف  منظومات  توفير 
تقدمي  ومبا يسهم في  متكاملة 

افضل اخلدمات الى املواطنني . 

 ( C G C ) محافظ واسط يدعو شركة
المنفذة لمجاري الحي الى تسريع العمل 

استئناف تنفيذ مشروع الخطوط 
الناقلة للمياه لشارع حلة - ديوانية

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الزراعــة الدكتور 
صالـح احلسنـــي مـع سفيـر 
دولـــة نيوزيلنـدا فـــي بغـداد 
التعـــاون  ســـاودن  برادلـــي 
الثنائـــي لتطويــر القطـــاع 

الزراعـي.
الوزير على امكانية توفير  واكد 

النيوزلندية  القرية  إلقامة  ارض 
عن طريق االستثمار وهي خطوة 
ســتكون ســباقة فــي مجال 
تطوير العمــل الزراعي ، اضافة 
الــى بحــث التعــاون الزراعي 
بشقيه النباتي واحليواني وتعزيز 
واالقتصادية  العلمية  العالقات 
التي تربــط البلدين الصديقني 

فــي شــتى مجــاالت القطاع 
الزراعي للنهــوض به من خالل 
والتعـــاون  اخلبـــرات  تبـــادل 
وتوطيـــن  ونقـــل  التقنــي 
التكنولوجيــــا احلديثـة ، مبــا 
يخـــدم العمليــــة الزراعيـة 
واملهـــارات  القـــدرات  وتنمية 
العامليـن فـــي هـذا القطـاع 

احليـوي.
كما جــرى التأكيد خالل اللقاء 
اخلاص  القطــاع  أهميــة  على 
واملســتثمرين بتطوير النشاط 
في  دورهم  وتفعيــل  الزراعــي 
وإقامة  القطــاع  هــذا  خدمة 
املشاريع الزراعية وخصوصاً في 

اجملال احليواني.

 إضافة إلى زيادة تبادل املعلومات 
فــي مجــال البــذور واملبيدات 

واملكننة احلديثة .
وأشــاد الوزيــر بالدعــم الذي 
قدمتــه دولة نيوزيلنــدا حملاربة 
ضمن  قواتها  واشتراك  اإلرهاب 
ملواجهــة  الدولــي  التحالــف 
وحترير  اإلرهابية  داعش  عصابات 

كامل األرض العراقية .  
عن  الســفير  عبر  جانبــه  من 
، وتأكيده على  باللقاء  ســروره 
توســيع العالقــات التجاريــة 
واالقتصاديــة  والعلميــة 
دولــة  حكومــة  واســتعداد 
نيوزيلندا لزيادة التعاون الزراعي 

املشتـرك بـني البلـديـن.

توفير أرض إلنشاء قرية نيوزيلندية زراعية باالستثمار 
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الصباح الجديد ــ وكاالت: 
مجندون جدد في الشرطة األفغانية يتلقون تدريبا 
على حمل الســالح في مركز للشــرطة في جالل 
آباد في والية ننغرهار في شــرق أفغانستان في 21 

تشرين األول 2018
ُقتل 22 شرطيا أفغانيا على األقل في كمني نفذته 
حركة طالبان في والية فرح في غرب أفغانســتان، 

حسب ما أعلن مسؤول محلي امس االثنني.
وصــّرح الطبيــب شــير أحمد ويــدا الــذي يدير 
مستشــفى فرح، »مت نقل 22 جثة وشرطيني اثنني 
جريحني إلى مستشــفى فرح. ُقتلــوا جميعاً في 

الكمني«.
وتبنت حركة طالبان الهجوم. وقال متحدث باسم 
املتمرديــن قاري يوســف أحمدي في رســالة عبر 
تطبيق »واتســاب« إنه »مت تدمير أربع مركبات ومتت 

مصادرة كمية كبيرة من األسلحة«.
وتشّن حركة طالبان هجمات بشكل منتظم على 
قوات األمــن األفغانية في والية فرح التي تقع على 
احلدود مع إيران، وحيث تنتشــر زراعة احلشيشــة 
وقد شــهدت الوالية معارك كثيفة في السنوات 

األخيرة.
وفــي العــام 2017، حــاول املتمردون ثــالث مرات 
الســيطرة على فرح، عاصمة الواليــة التي حتمل 
االسم نفسه، بحسب شبكة محللي أفغانستان 

»أفغانستان انالستس نيتوورك«.
وحاولوا السيطرة من جديد في أيار املاضي قبل أن 

ترغمهم ضربات أفغانية أميركية على التراجع.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلنت اخلارجية الكازاخية أن جميع األطراف الذين 
متت دعوتهم للجولة اجلديدة من مؤمتر أستانا حول 
سورية سيحضرون أعمالها، وأن املعارضة السورية 

ستمثلها 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة.
وقال وزير اخلارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف، 
في بيــان صدر عنه امس االثنني: »كل املشــاركني 
الذين مت اإلعالن عنهم أكدوا مشاركتهم، وبينهم 

ممثلو املعارضة السورية«.
وأضاف: »ســيكون هناك أيضا متثيل لألمم املتحدة، 
لكننــا ما زلنــا ننتظــر املعلومــات النهائية عن 

مستواه«. 
بدوره، أشــار مديــر املكتب اإلعالمــي للخارجية 
الكازاخيــة أيبيــك ســمادياروف إلــى أن »الدول 
الضامنة لعملية أستانا وهي إيران وروسيا وتركيا، 
املســلحة،  واملعارضة  الســورية  ووفدي احلكومة 
وكذلك األردن بصفــة مراقب، أكــدوا حتى اليوم 

مشاركته في املؤمتر«.
ولفت ســمادياروف إلى أنه مــن املتوقع في الوقت 
احلالي تأكيد مشاركة، غير بيدرسن، املبعوث األممي 

اخلاص املعني بسورية.
كما ذكر املســؤول الكازاخي أن اجللسة السادسة 
لفريق العمل اخلاص بقضايا حترير الرهائن واألسرى 
وتســليم جثــث القتلــى لذويهــم والبحث عن 
املفقودين ستعقد مبشــاركة ممثلني عن مفوضية 
األمم املتحدة لشــؤون الالجئني واللجنــة الدولية 

للصليب األحمر«.
بدوره، أكد مدير قســم شؤون آســيا وإفريقيا في 
اخلارجية الكازاخية أيداربيك توماتوف، أن املعارضة 
السورية املســلحة ستشــارك »بكل تأكيد« في 

مؤمتر أستانا، وأن وفدها سيضم 13 شخصا.
وأشــار توماتوف إلى أن وفد املعارضة سيترأســه 
أحمد طعمة، الرئيس السابق ملا يسمى بـ«احلكومة 
السورية املؤقتة« التي تتخذ من مدينة غازي عنتاب 

التركية مقرا لها.

مقتل 22 شرطيا أفغانيا 
في كمين نفذته طالبان 

كازاخستان تؤكد حضور 
جميع المدعوين للجولة 

التالية من مباحثات أستانا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

الوفاق  ســعى رئيــس حكومــة 
الوطني الليبية فائز الســراج، إلى 
العاصمة  على  ســيطرته  تأكيد 
طرابلس التــي تعرض مدير أمنها 
السابق حملاولة اغتيال، بعد ساعات 
فقط من إشــادة املبعــوث األممي 
غســان سالمة بتحســن الوضع 

األمني فيها.
بإخالء  تعليمات  الســراج  وأصدر 
معســكرين تابعني لقوات اجليش 
فــي املدينة ونقــل تبعيتهما إلى 
جهات مدنية تابعة حلكومته التي 
حتظى بدعم من األمم املتحدة. وقال 
الســراج الذي زار معسكر اجليش 
بطرابلس،  الســواني  طريــق  في 
عســكريني  مســؤولني  برفقــة 
وحكوميني، إنه أمر بإخالء املعسكر 
وتســليمه  ســاعة   72 خــالل 
واملقار العســكرية املقامة داخله 
لصندوق اإلمناء، وانتقال الشــرطة 

العسكرية إلى معسكر آخر.
وأوضح السراج الذي يُعتبر مبوجب 
منصبــه القائد األعلــى للجيش 
الليبــي أنه يجب االســتفادة من 
للمعسكر  الشاســعة  املساحة 
وإقامــة مرافق مدنية يســتفيد 
منها املواطنون في مجاالت حيوية 
وغيرها.  والتعليــم  الصحة  مثل 
وأمــر لــدى زيارته إلى معســكر 
النقلية فــي طريق مطار طرابلس 
املعسكر وتسليمه  بإخالء  الدولي 
إلى صندوق اإلمناء، معتبراً أن »هذه 
اإلجراءات تنطبق على املعسكرات 

كافة في طرابلس«.
وســيعاد متركــز القــوات التــي 
أخــرى  مواقــع  فــي  تشــغلها 
ليتولى صنــدوق اإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي اســتثمارها مبا يفيد 

ويخدم املواطنني.
وكان مدير أمن طرابلس الســابق 
العميد صالح الســموعي تعرض 
حملاولة اغتيال قــرب منزله جنوبي 
أمنية  وقالت مصــادر  طرابلــس. 
وســكان إن الســموعي أصيــب 
إصابة بالغة بعدما تعرض إلطالق 
نار من مســلحني مجهولني الذوا 
بالفــرار. ومتنى الناطق الرســمي 
عبد  ثوار طرابلس«  »كتيبة  باسم 
الرحمن املزوغي الشــفاء العاجل 

أنه خضع  الذي يبدو  للســموعي 
أمس لعملية جراحية.

وأطاح وزيــر الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشا أغا السموعي 
من منصبه بشكل مفاجئ مطلع 
اجلاري، في إطار تغييرات  الشــهر 
شــملت معظم قيادات األمن في 

الوزارة.
مســاعي املبعوث األممي غســان 
سالمة وكان املبعوث األممي غسان 
ســالمة أبلــغ ممثلني عــن مدينة 
ترهونة لدى زيارته لها، امس االول 
االحــد لبحث الترتيبــات األمنية 
اجلديدة في طرابلــس وخطة األمم 
املتحدة، مبــا فيها امللتقى الوطني 
واالنتخابــات، أنه »منذ اتفاق وقف 
في  الوضع  حتســن  النــار،  إطالق 
مجموعات  وانســحبت  طرابلس 
األماكن«.  بعــض  من  مســلحة 
األمور ال حتدث  وأضاف: »صحيــح 
فــي ليلــة وضحاهــا إال أننا نرى 

تغييرات فعلية«.
بعقد  أملــه  وأعرب ســالمة عن 
أن  أجل  الوطني« مــن  »امللتقــى 

يتمكــن الليبيون مــن اتخاذ قرار 
االنتخابات  بشــأن حتديد موعــد 
وآلية  الدســتوري  العمــل  وإطار 
حلســن توزيــع املــوارد ومواضيع 
إلى أنه ســيرفع هذه  أخرى، الفتاً 
التوصيــات إلــى مجلــس األمن 

للضغط من أجل تنفيذها.
وشهدت أطراف طرابلس نهاية آب 
املاضي اشتباكات دامية بني قوات 
و«اللواء  الوفــاق  تابعة حلكومــة 
مدينة  مــن  املتحــدر  الســابع« 
ترهونة، تســببت مبقتل أكثر من 
100 شــخص وإصابــة نحو 500 
من  معظمهم  متفاوتــة  بجروح 
قادتها  وســاطة  وجنحت  املدنيني. 
األمم املتحدة في التوصل إلى اتفاق 
بني األطراف املتنازعة لوقف إطالق 
النار، على أن تنســحب اجملموعات 
املســلحة من املقار احلكومية في 
نظامية  قوات  وتكليف  العاصمة 

مبهمة حمايتها.
نفــت وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق تقاريــر صحافية عن طلب 
مراقبة  السراج  من  الداخلية  وزير 

األجهزة  قيــادات  بعــض  هواتف 
األمنية. واعتبرت ما نشــر »ضمن 
من  للتقليــل  مغرضــة  حملــة 
حجم اجلهود املبذولة الســتتباب 
صائبة  وقرارات  إجراءات  عبر  األمن 

وشجاعة.
وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته 
عن هجــوم على بلــدة تازربو في 
وزعم  ليبيا،  صحراء جنوب شرقي 
في بيــان عبــر وكالــة »أعماق« 
التابعــة لــه أن 29 شــخصاً من 
عناصر اجليــش الليبي إما قتلوا أو 
الذي وقع يوم  أصيبوا في الهجوم 
التنظيم  وتوّعد  املاضــي.  اجلمعة 
قوات اجليش بهجمات أخرى، الفتاً 
إلى أن ضحايا الهجوم األخير هم 
ضّباط وعناصر مــن قوات اجليش 

بقيادة املشير خليفة حفتر.
فــي املقابل، قالت »كتيبة ســبل 
الســالم« التابعــة للجيــش في 
اجليش هاجموا  إن عناصر  الكفرة، 
القضاء  ومت  احلطــب  وادي  بوابــة 
على 9 أشــخاص مــن العصابات 
وحرق ســيارة مسلحة،  اإلرهابية 

مشــيرة إلى أنــه بعد تتبــع أثر 
الســيارات التي هاجمــت مدينة 
بالتزامـن مع وجود سيارتني  تازربو 
للعصابات املســلحة التشادية مت 
على  والقضاء  معهم  االشــتباك 
نحــو 14 شــخصاً، وبذلك يكون 

العدد اإلجمالي للقتلى 23 قتيالً.
وأدانت بعثة األمم املتحدة »الهجوم 
اإلرهابــي الدامــي«، وقالــت في 
بيان أمــس االول االحد إنها »تدين 
الذي  الدامي  اإلرهابــي  الهجــوم 
طــال واحــة تازربو، ونســب إلى 
تنظيــم داعش وفقاً للســلطات 
احملليــة«. وقتل تســعة أفراد من 
 11 األقل وُخطف  الشــرطة على 
فــي هجوم على مركز للشــرطة 
في تازربو، حيث جرت اشــتباكات 
في محيــط املركز، قبل أن يتمّكن 
أفــراد »داعش« الذيــن كانوا على 
منت عشر ســيارات رباعية الدفع 
مدّججة باألسلحة من االنسحاب 
وخطف 11 شــخصاً بينهم مدير 

أمن املنطقة ومدنيون.
قائد  اعتبــر  آخــر،  على صعيــد 

صالح  الصمود«  »لواء  ميليشيات 
بادي أن إدراج اســمه ضمن قائمة 
واإلدارة  األمــن  مجلس  عقوبــات 
شخصياً  يستهدفه  ال  األميركية 
»بــل يســتهدف ثــورة 17 فبراير 
عن  معرباً  املضادة«،  الثورة  ويدعم 
شكره ملفتي ليبيا السابق الصادق 

الغرياني ومواقفه الداعمة له.
قيادات  اجتماعه مع  وأضاف خالل 
املســلمني«  »اإلخوان  جماعة  من 
وممثلني  املســلحة  وامليليشــيات 
عــن مدينــة مصراتة مســقط 
رأســه، عقب عودته من تركيا أن 
ولن  وســام شرف  العقوبات  هذه 
تثنينــي عــن مواقفــي الداعمة 
للثورة وحتقيق األهداف التي قامت 
ألجلها وعلى رأســها الوقوف ضد 

مشروع عسكرة الدولة.
املاضي، انضمت  وخالل األســبوع 
اإلدارة األميركيــة إلــى مجلــس 
األمــن في فــرض عقوبــات على 
بادي، متهمة إيــاه بتقويض األمن 
عبر توجيــه هجمات إلى جماعات 

موالية حلكومة السراج.

»داعش« يتبنى هجوم »تازربو«

السراج يأمر بإخالء معسكرْين للجيش في طرابلس 
ونقل تبعيتهما إلى جهات مدنية

أمر بإخالء المعسكر 
خالل 72 ساعة 

وتسليمه والمقار 
العسكرية المقامة 

داخله لصندوق 
اإلنماء، وانتقال 

الشرطة العسكرية 
إلى معسكر آخر
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متابعة ـ الصباح الجديد:

انعقد مجلس األمن الدولي في جلسة 
طارئــة، لبحث التصعيد العســكري 
وأوكرانيا  روســيا  بــني  الذي حصــل 
ثالث  الروســية  البحرية  احتجــاز  إثر 
سفن عســكرية أوكرانية في مضيق 
»كيرتــش«، كمــا أفاد دبلوماســيون 

غربيون في نيويورك. 
 وقال أحد هؤالء الدبلوماسيني لوكالة 
»فرانــس بــرس«، إّن كالًّ من روســيا 
االجتماع.  هــذا  عقد  طلبتا  وأوكرانيا 
ونّددت كييف مبا اعتبرته »عمالً مجنوناً 
أقدمت عليه روســيا ضــد أوكرانيا«، 

مؤّكدة أّن »الهجوم كان متعّمدا«.
 باملقابل أّكدت موسكو أّنها احتجزت 
السفن الثالث في إجراء أطلقت خالله 
النار مما أســفر عن إصابة ثالثة بحارة 
أوكرانيــني بجروح، بينمــا قال اجليش 
األوكرانــي إّن عــدد جرحاه هو ســّتة 
وليس ثالثة. واّتهمت موسكو السفن 
احلربية األوكرانية بالقيام بـ«أنشــطة 
غير مشــروعة فــي امليــاه اإلقليمية 

الروسية«.
وفي كييف، قرر مجلس األمن القومي 
االثنني،  امــس  أوكرانيا،  فــي  والدفاع 
فرض قانون األحكام العرفية في البالد 
ملدة 60 يوما، وســيصبح القرار ساريا 
املفعول بعد املوافقــة عليه من قبل 

البرملان األوكراني )الرادا(.
الكســندر  اجمللس  عــام  أمــني  وقال 

تورتشــينوف خالل اجتماع عقد ليالً : 
»االقتراح على الرئيس األوكراني فرض 
حالة األحكام العرفية في أوكرانيا ملدة 
60 يومــا، وأرجو دعم االقتراح«. وصوت 
مجلس األمــن القومــي والدفاع في 

أوكرانيا، بعد ذلك لصالح هذا القرار.
يذكــر أن اجليش األوكرانــي، بدأ  أمس 
االول األحد، قصــف مكثف للمناطق 
الســكنية في جمهورية دونيتســك 
الشــعبية املعلنــة من طــرف واحد. 
وبحسب مراســل وكالة »سبوتنيك«، 
بــدأ القصــف منــذ حوالــي نصف 

أنواع مختلفة  فيه  وتستخدم  ساعة، 
من األســلحة، مبا في ذلــك املدفعية 

الثقيلة.
وفي موســكو، أعلن مركــز العالقات 
العامــة في جهــاز األمــن الفدرالي 
البحرية  ســفن  احتجــاز  الروســي، 
األوكرانية »بيرديانســك« و«نيكوبول« 
و«يانــي كابو«، التــي انتهكت احلدود 
مع روسيا االحتادية. وجا في بيان جهاز 
األمــن الفدرالي: »إن ســفن البحرية 
األوكرانية »بيرديانســك« و«نيكوبول« 
و«يانا كابو« التي انتهكت حدود الدولة 

في روسيا األحد، قامت مبحاولة جديدة 
، للقيام بأعمال غير مشــروعة داخل 
مياه البحر اإلقليمي لروسيا االحتادية«.

وأضاف البيــان أن »الطلبات القانونية 
بالتوقــف الفوري للســفن والقوارب 
التــي ترافقها من قبل حــرس احلدود 
التابع جلهاز األمن الفدرالي الروســي، 
البحر األســود، لــم يتم  وأســطول 
وأمتمت منــاورات  لهــا،  االســتجابة 
خطيرة«. وتابع البيان: »ولغرض اإليقاف 
القسري للسفن احلربية األوكرانية، مت 
لذلك،  ونتيجة  األســلحة.  استخدام 
احتجزت جميع السفن الثالث التابعة 
للبحرية األوكرانية في املياه اإلقليمية 

لروسيا االحتادية في البحر األسود.
هــذا وتلقى ثالثة جرحــى من القوات 
املسلحة األوكرانية املساعدة الطبية. 

وال يوجد تهديد على حياتهم«.
وأكد البيان علــى أن اجلانب األوكراني 
على علم بإجراءات مرور السفن احلربية 
عبر البحر اإلقليمي لروســيا االحتادية 
،وعلى طول قناة كيرتش- ينيكالسك، 
ومت اســتخدام هذه اإلجراءات مسبقا 

من قبلهم إلنشاء عبور سلمي.
هذا وأعلــن مركز العالقات العامة في 
جهاز األمن الفيدرالي الروسي، في وقت 
سابق، أن األعمال االستفزازية للسفن 
التابعة للبحرية األوكرانية في  الثالث 
املياه اإلقليمية للبحر األسود مستمرة 
منذ الصبــاح، ويتخذ األمن الفيدرالي 
الروســي جميع اإلجــراءات الضرورية 

للحد من هذا االستفزاز املتعمد.

البحرية الروسية احتجزت ثالث سفن أوكرانية

مجلس األمن يبحث التصعيد العسكري بين روسيا
وأوكرانيا واالخيرة تفرض األحكام العرفية

تقـرير

السراج 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الكوري  الرئاســي  املكتــب  أعلن 
اجلنوبي، أنه يتم حاليا بحث موعد 
الشــمالي  الكوري  الزعيم  زيــارة 
كيم جونغ أون إلى ســيئول، وذلك 

بالتزامن مع اســتمرار التنســيق 
حــول اللقــاء الكوري الشــمالي 

واألميركي.
وقال كيم إي-غيوم املتحدث باسم 
ردا على ســؤال حول  األزرق  البيت 

ما إذا كان كيم يعتــزم زيارة اجلارة 
اجلنوبية هذا العــام: "يجري بحث 
املوضوع مع بقــاء كل االحتماالت 

مفتوحة".
وأضاف: "نحــن في مرحلة تتطلب 

رؤى متعددة، لدراســة جدوى زيارة 
كيم وتوقيتهــا لتكون قبل أو بعد 
األميركي  الشمالي  الكوري  اللقاء 
الثاني، وذلك حتى تكون الزيارة أكثر 
فعالية إلحالل السالم واالزدهار في 

شبه اجلزيرة الكورية".
وفي مــا يتعلق بالتوقعــات التي 
تشــير إلى صعوبة عقد محادثات 
يانغ  بيونــغ  بني  املســتوى  رفيعة 
وواشــنطن خالل الشــهر اجلاري، 

قال كيــم: "النقــاش يجري حول 
موعد احملادثــات ونأمل في عقدها 
فــي القريب العاجــل"، دون تقدمي 
املتوقع  التوقيت  أكثر عن  تفاصيل 

للمحادثات.

البيت األزرق يبحث موعد زيارة كيم إلى سيئول العام الجاري

مجلس األمن 
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 الصباح الجديد ـ وكاالت:
قادت ســوق األسهم السعودية هبوطا عم 
معظــم البورصات اخلليجية بعــد انحدار 
أســعار النفط نحو ثمانية باملئة في نهاية 
األسبوع املاضي، في حني نالت بواعث القلق 
من لوائج جديدة لتنظيم عمل البنوك من 

بورصة مصر.
وكانت تقديــرات كابيتال إيكونوميكس في 
لندن أشارت األســبوع املاضي إلى أن تراجع 
ســعر خام برنت مــن 85 دوالرا للبرميل في 
مطلع تشرين األول إلى أقل من 65 دوالرا قد 
محا 130 مليــار دوالر من إيرادات دول اخلليج 
املصدرة للنفط على أساس سنوي ومبا يعادل 

تسعة باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلــت عملة بِتكوين هبوطها لتســجل 
3843 دوالرا، بخســائر تتجــاوز 5 باملئة عن 
أعلى مستويات، أمس االثنني، من جراء جتدد 

عمليات البيع في العمالت املشفرة عموما.
وانخفضت العمالت املشفرة األخرى بشكل 
حاد أيضا، إذ تراجعــت عملة منصة إيثريوم 
1.6 باملئة وعملة ريبل إكس.آر.بي مبقدار مماثل 
في خســائر حتركها حالة املعنويات بدرجة 

كبيرة.
ووصل أحدث سعر لعملة بتكوين إلى 3880 
دوالرا لتظل فوق أدنى مســتوى للعام 2018، 

الذي سجلته األسبوع املاضي.
وأدى بيع واسع النطاق في العمالت الرقمية 
إلى فقدان أشــهر عملة مشفرة في العالم 

3 أرباع قيمتها خالل العام اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت وزير الطاقة األردنية هالة الزواتي، 
عن االتفاق مع احلكومة املصرية على توفير 
ثلث احتياجــات األردن من الغاز الطبيعي، 
وذلك خالل مطلع العام املقبل، وحتديدا في 

شهر كانون الثاني 2019.
وأضافت الوزيرة، أن اجلانبني املصري واألردني 
يتفاوضان حاليا  لالتفاق على أسعار الغاز 
املصري، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي قد 

بدأ في أيلول املاضي.
وأضافت الزواتي على هامش املؤمتر العربي 
الدولــي اخلامس عشــر فــي القاهرة، أن 
اململكــة ستســتقبل 100 مليــون قدم 
مكعبــة من الغاز يوميا من مصر، لســد 

احتياجاتها احمللية.
ووقعــت وزارة الطاقــة والثــروة املعدنية 
األردنيــة مــع نظيرتها املصريــة في آب 
املاضي، بالقاهرة على تعديل اتفاقيات بيع 
وشراء الغاز الطبيعي بني البلدين الستيراد 
%10 مــن احتياجات توليد الكهرباء بالغاز 

الطبيعي من مصر مطلع 2019.
وكانت مصر تــزود األردن بنحو 250 مليون 
قــدم مكعبة مــن الغاز يوميــا منذ عام 
2004. وبحسب بيانات رسمية أردنية فقد 
بلغــت تكلفة انقطاع الغــاز املصري عن 
األردن نحو 6 مليارات دوالر، وذلك بســبب 
الوقود الثقيل والديزل  التحول الستخدام 

لتوليد الكهرباء.
وتوقفت في آذار 2012 إمدادات الغاز املصري 
إلسرائيل ولألردن بسبب 13 تفجيرا منفصال 
العريش منــذ أحداث  املغــذي في  لألنبوب 
2013 اســتأنف خط  2011، وبحلــول ربيع 
األنابيــب ضخ الغاز، إال أن بســبب النضوب 
املفاجئ حلقــول الغاز املصريــة، فقد جرى 
تعليق إمدادات الغاز املصري إلسرائيل بينما 
اســتمرت اإلمدادات لألردن مبعدل أقل كثيرا 

من املعدالت املتعاقد عليها.

هبوط في األسواق 
الخليجية والمصرية

بتكوين تواصل الهبوط

األردن تستأنف 
استيراد الغاز من مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط  تسويق  شركة  كشفت 
«ســومو»، أمــس االثنــني، عن 
الصادرات  جملمــوع  اإلحصائيــة 
املتحققة  النفطيــة  واإليرادات 
خالل شهر تشرين االول املاضي، 
الصادرات  ارتفاع  اكدت  في حني 

مقارنة بشهر ايلول املاضي.
وبحسب بيان صادر من «سومو»، 
من  الصادرات  بلغت كمية  فقد 
النفط اخلام (107) مليونا و(821) 
الف (261) برميال، بإيرادات بلغت 
(7) مليارات و(908) مليونا و(496) 

الف دوالر.
باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
النفط عاصــم جهاد، في  وزارة 
بيــان، ان «مجمــوع الكميــات 
اخلام لشهر  النفط  املصدرة من 
تشــرين االول املاضــي متت من 
وســط  في  النفطية  احلقــول 

وجنوب العـراق».
واوضح ان «معدل سعر البرميل 

.«ً الواحد بلغ (73,348) دوالرا
«الكميــات  ان  الــى  واشــار 
املصدرة جــرى حتميلها من قبل 
(36) شــركة عامليــة مختلفة 
البصرة  موانئ  من  اجلنســيات، 
وخور العمية والعوامات االحادية 

على اخلليج».
أن  القــول،  الى  جهــاد  ومضى 
«كميــات النفط املصــدرة من 
وســط  في  النفطية  احلقــول 
وجنــوب العراق بلغــت 107.53 
مليــون برميل، بإيــرادات نحو 8 
مليــارات دوالر، فــي حني بلغت 
الكميــات املصدرة مــن النفط 
اخلــام مــن خالل شــركة نفط 
الشــمال 291.25 ألــف برميل، 

بإيرادات 10.34 مليون دوالر.
ونُقــل نحــو 9600 برميل يوميا 
النفطي في  القيــارة  من حقل 
ليجري  بالشــاحنات  الشــمال 

تصديرها من موانئ اجلنوب. 
وكان مســؤول بقطــاع النفط 
العراقــي، أفــاد بــأن شــركة 

طاقتها  رفعت  الشــمال،  نفط 
التصديرية من النفط اخلام عبر 
خط أنابيب اقليم كردستان، إلى 
ميناء جيهان التركي، مبعدل 100 

ألف برميل يومياً. 
وذكر املســؤول، الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، أن «معدالت 
تصدير النفــط اخلام من حقول 
كركــوك الشــمالية إلى ميناء 
جيهــان التركــي، ارتفعت إلى 
100 ألف برميل يومياً، عبر خط 
أنابيب كردســتان، بعد أن كانت 
ألف   50 بحدود  املاضي  األسبوع 

برميل يومياً». 
وشــرع العراق األسبوع املاضي، 
ضــخ  عمليــات  باســتئناف 
كركوك  حقول  من  اخلام  النفط 
الشــمالية عبــر خــط أنابيب 
جيهان  مينــاء  إلى  كردســتان 

برميل  ألف   50 التركي، مبعــدل 
يومياً، بعد توقــف دام أكثر من 
السياسي  اخلالف  بســبب  عام 
بني احلكومــة االحتادية وحكومة 

إقليم كردستان. 
يأتي هذا بعدما وافقت احلكومة 
اجلديــدة في بغداد علــى اتفاق 
مؤقــت مــع أربيل. ويعــد هذا 
التطور مســاعدة فــي معاجلة 
نقص اخلام اإليراني في املنطقة 
بعدما فرضت واشنطن عقوبات 

جديدة على طهران. 
وقالــت مصــادر فــي القطاع، 
إن التدفقــات اســتؤنفت عند 
-50 مستوى متوسط تراوح بني 
60 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
مســتويات ذروة بلغت 300 ألف 
برميل يوميا خالل بعض أشــهر 
الواضح  غيــر  وإنــه من   ،2017

متى وإلى أي مدى ســتزيد تلك 
اإلمدادات. 

وأكــد عاصم جهاد اســتئناف 
تصدير النفط، مضيفا أن اتفاقا 
جــرى التوصل إليه الســتئناف 
50-100 ألف  التدفقــات عنــد 

برميل يوميا. 
وقــال إن اســتئناف شــحنات 
كركوك مبا يتــراوح بني 100-50 
ألف برميل يوميا لن يعزز إجمالي 
أن  إلى  العراق، مشــيرا  صادرات 
احتياجات  ســتغطي  الــوزارة 
البالد  بعض املصافي في شمال 
من حقول النفــط الواقعة في 

اجلنوب. 
توازنا،  الوزارة ســتخلق  وأضاف: 
مبــا يعني أن شــحنات كركوك 
التي كانت تغذي بعض املصافي 
سيتم  الشــمال  في  النفطية 

تعويضها من اجلنوب. 
الى ذلــك، أكد عضــو مجلس 
اقليم  أن  محافظــة كركــوك، 
للمحافظة  مديــن  كردســتان 
مببلغ 55 مليون دوالر كاستحقاق 
مشيرا  النفطية،  الصادرات  عن 
االحتادية على  احلكومــة  أن  إلى 

علم بذلك. 
وقال جناة حسني في تصريح، إن 
اقليم كردســتان مدين حملافظة 
كركــوك مببلغ 55 مليــون دوالر 
النفطية، مبيناً  الصــادرات  من 
أن تلك االمــوال ما زلت في احد 
مصارف اربيل ولم تصرف لغاية 

االن. 
وأضاف حســني، أن بغداد لديها 
علم بهــذا املوضــوع ولكن لم 
حترك ســاكنا، مطالبا احلكومة 
االحتادية بـــاستقطاع املبلغ من 

موازنة أربيل في حال لم يســدد 
املبلغ من قبلهم.

في الشــأن ذاته، كشف مصدر 
شــركات  تقدمي  عــن  مطلــع، 
آســيوية، ومنها روسية، عروضا 
في  واالســتثمار  لالستكشاف 
مبواقع  بالعراق  الغربية  املنطقة 
التحســن  بعد  وغازية،  نفطية 
األمني امللحــوظ وتراجع قدرات 

تنظيم «داعش» في األنبار.
وأعلنــت في وقت ســابق وزارة 
النفط، أنّ احتياطي النفط اخلام 
في البالد جتاوز 153 مليار برميل.

وقال املصدر، أن العروض املقدمة 
حقل  في  االســتثمار  تشــمل 
العراق  الغــازي، غربــي  عــكاز 
وإجراء  األنبــار،  ضمن محافظة 
استكشافات أخرى في الصحراء 

الغربية.

شركات عالمية تقدم عروضًا الستثمار حقل عكاز الغازي

8 مليارات دوالر إيرادات النفط في تشرين األول الماضي

مجموع الكميات 
المصدرة من النفط 
الخام لشهر تشرين 
االول الماضي تمت 
من الحقول النفطية 
في وسط وجنوب 
العـراق

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

كشــف مســؤول روســي عن أن 
عن  الصني  تعويض  بإمكانها  بالده 
جزء من خســائرها التي تتكبدتها 
الواليات  التجارية مع  بسبب احلرب 
املتحــدة، وذلك عبــر إعطاء زخم 

للتجارة بني روسيا والصني.
الروســية  اللجنة  رئيــس  وأكــد 
تيتوف  بوريس  للتنميــة  الصينية 
لوكالة «نوفوســتي» أمس االثنني، 
أن الصني ميكن أن تعوض خسائرها 
كانت  التي  املنتجــات  تصدير  عبر 
مخصصة للســوق األميركية إلى 

روسيا.
املنتجات  اســتبدال  آفــاق  وعــن 
إلى  تصدر  كانــت  التي  األميركية 
الصني مبنتجات روسية، قال تيتوف: 
«من الضــروري النظــر إلى قائمة 
الصــادرات األميركية للصني، فمن 
الواليات  الزراعيــة تصدر  املنتجات 
املتحــدة للصــني بشــكل رئيس 
الذرة وفول الصويا ومشــتقاتهما، 

املنتجات  منهــا  تســتورد  فيمــا 
تنتجهــا  والتــي  التكنولوجيــة، 
شــركات أميركية في الصني مثل 

آبل».
وأضاف أن روســيا بإمكانها تصدير 
منتجــات زراعية إلــى الصني مثل 
فــول الصويــا والقمــح والدقيق 
وبذور  الشمس  عباد  وزيت  والسكر 
يتطلب  ذلك  حتقيــق  لكن  اللفت، 

إزالة بعض احلواجز التجارية.
وشــهدت العالقــات التجارية بني 
وواشــنطن مؤخرا حالة من  بكني 
التوتر، إذ فرضــت الواليات املتحدة 
رســوما جمركيــة علــى بضائع 
صينيــة بلغت قيمتهــا نحو 250 
الصــني عليها  وردت  دوالر،  مليــار 
أميركية بنحو  برسوم على بضائع 

100 مليار دوالر.
الرئيــس األميركي دونالد  ويطالب 
ترامــب منذ أشــهر الصني بوضع 
بأنها  يصفها  جتارية  ملمارسات  حد 
غير نزيهــة، وينتقد بصورة خاصة 
الراغبة  األميركية  الشركات  إرغام 
في الدخول إلى الســوق الصينية 

على تقاســم مهاراتهــا التقنية 
الصني  متهما  الصيني،  اجلانب  مع 

بـ»سرقة» امللكية الفكرية.
على صعيــد آخر، أعلنت شــركة 
ماستر كارد املتخصصة بالبطاقات 
االئتمانيــة، أن إجمالــي نفقــات 
األميركيني في «اجلمعة الســوداء» 
بلغ 23 مليــار دوالر، وهــو ما يزيد 

بنسبة %9 عن العام املاضي.
ملبيعات  الوطنــي  لالحتــاد  وفقــا 
املتحدة  الواليــات  التجزئــة فــي 
األميركيــة (NRF)، فقــد بلغ عدد 
األشــخاص الذين تسوقوا في هذا 
اليوم 116 مليون أميركي. واكتظت 
شوارع املدن األميركية في «اجلمعة 
الســوداء»، التــي صادفت اجلمعة 
الرابعــة من شــهر نوفمبر اجلاري، 
باختناقــات مرورية كبيرة وصفوف 

طويلة أمام احملالت واملتاجر.
وظهر تقليد «اجلمعة السوداء» في 
1924، عندما نظمت سلسلة  عام 
Macy فــي نيويورك موكبا  متاجر 
مبناسبة «عيد الشكر» شارك فيه 
سانتا كلوز (أو بابا نويل). ولوحظ أن 

املبيعات خالل العرض زادت بشكل 
العرض  ملحوظ. وبعد ذلك، أصبح 

حدثا وتقليدا سنويا.
وفي وقت الحق، بــدأت العديد من 
لتنظيم  التالي  اليــوم  في  املتاجر 
بتقدمي  الســنوي،  «الشكر»  عرض 
خصومات كبيرة جلذب املستهلكني. 
ونتيجة ليوم التخفيضات الكبيرة، 
بدأ الكثير من الناس يطلبون إجازة 
من العمــل، وكان هــذا اليوم هو 

نفس يوم «اجلمعة السوداء».
الســوداء»  «اجلمعة  مصطلح  أما 
فيعــود أصلــه لســتينات القرن 
املاضي، حني بدأت شرطة فيالديلفيا 
بتســميته بهــذا االســم لكثرة 
خروج الناس فيه للتســوق ولكثرة 
واالختناقات  والســرقات  احلــوادث 
املرورية في ذلك اليــوم. وبعد عدة 
سنوات، أطلقت شرطة فيالديلفيا 
هذا االســم بشــكل رسمي على 
أول جمعــة بعــد أعيــاد امليــالد، 
الشــرطة  حافالت  واســتخدمت 
لتوجيه الناس وحثهم على الهدوء 

وجتنب افتعال املشكالت.

تقـرير

تقارب روسي صيني تجاري لمجابهة «الرسوم» األميركية
23 مليار دوالر حجم االنفاق في «الجمعة السوداء»

التقارب الروسي الصيني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التي  التنويع  سياسة  أسهمت 
اتبعتها دولــة اإلمارات في خلق 
الوطني  لالقتصاد  جديدة  روافد 
الذي بات يصنــف ضمن قائمة 
اإلمكانــات  ذات  االقتصــادات 
العاليــة مــن حيــث اجلاهزية 
والتطور على مســتوى  لإلنتاج 
العالــم وذلك بحســب تقارير 
املؤسسات العاملية املتخصصة.

ومــن املتوقع أن يســهم فرض 
بنسبة  املضافة  القيمة  ضريبة 
%5 اعتبارا من بداية العام اجلاري 
في زيادة النــاجت احمللي اإلجمالي 
تتراوح  بنســبة  االمارات  لدولة 
بــني %1.5 إلى %2 خــالل العام 
 1.6 2018 بحيث يصل الى نحو 
تريليون درهــم مقارنة مع 1.49 
 2017 العام  درهم خالل  تريليون 
وذلك ووفقا للدراسات الرسمية 

ومن ضمنها وزارة االقتصاد.
وجاء إقرار هذه الضريبة انطالقا 
مــن التــزام الدولــة بتنفيــذ 
سياسات أكثر نشــاطاً لتعزيز 

النمــو االقتصــادي، األمر الذي 
شكل أيضا عامال مساهما في 
الوطني  االقتصاد  مــوارد  تنويع 

بشكل عام.
وكانت السياســات االقتصادية 
بهــا خالل  املعمــول  واملاليــة 
الســنوات األربــع املاضيــة قد 
زيادة قوة  بدروها في  ســاهمت 
االقتصــاد الوطنــي ومكنــت 
النهائية  احلصيلــة  في  الدولة 
اســتقرارها  على  احلفــاظ  من 
املالي والنقدي وتعزيز مستويات 

النمو.
وقــال خبــراء اقتصاديــون إنه 
الذي  الكبير  النجــاح  وفي ظل 
مجال  فــي  الدولــة  حققتــه 
التنويع التــي عززت من حصانة 
االقتصــاد الوطني في مواجهة 
لها  يتعــرض  التي  الضغــوط 
املتوقع  العاملــي فمن  االقتصاد 
أن يرتفع النــاجت احمللي اإلجمالي 
الى نحو 1.6 تريليون درهم خالل 
العام 2018، مشــيرين في هذا 
الكبيرة  القــدرة  الى  اخلصوص 

الوطني  االقتصاد  اظهرها  التي 
في اســتيعاب اآلثار التي نتجت 
العاملية سواء خالل  االزمات  عن 
التراجع الكبير  أو   2008 العــام 
في أســعار النفط الذي شهده 

العام 2014.
يشار الى أن التقارير الصادرة في 
النقد  وقت ســابق عن صندوق 
دولة  اقتصاد  أنّ  أكــدت  الدولي 
اإلمارات متكن نســبياً من جتاوز 
صدمة النفط بعد العام 2014، 
املالية  االحتياطــات  كانــت  إذ 
السليمة  املصرفية  واألســس 
وســمعة الدولة على املستوى 
ً آمنــاً، فضال عن  العاملي مــالذا
مناخها املالئم لألعمال التجارية 
ومصادر الدخــل املتنوعة فيها، 
التــي كانــت مبثابــة عوامــل 
مســاعدة في ذلك، مشيرا الى 
الوطني  االقتصاد  النمو  تواصل 
في ظــل التوقعــات اإليجابية 
للتجــارة العاملية وتســهيالت 
ضبط األوضاع املالية في الدولة 

وتسريع االستثمار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر التجارة محمد هاشــم 
العاني، االثنني، أن العراق بدأ باتخاذ 
خطــوات جدية من اجــل االنفتاح 
على العالم ودخول اسثمارات دولية 
واملضي  التحتيــة  البنــى  لتأهيل 
مبشــاريع شــراكة تشــمل جميع 
ً ذلــك جزءا من  مناطــق البالد، عادا
البرنامــج احلكومي  آليــات تنفيذ 

الذي اعلنته احلكومة العراقية. 
وقال الوزير العاني خالل لقائه وفدا 
الهنود  االعمال  ورجــال  التجار  من 
املتواجدين في بغداد بحســب بيان 
للــوزارة، أن»العالقــات االقتصادية 
والتجارية بــني العراق والهند قدمية 
جدا وهي مبنية على اسس متينة 
املتبادلة  املصلحــة  علــى  وقائمة 
بني البلدين وهناك رغبة مشــتركة 
لتطويرها وتفعيلها مبا يعزز التوجه 
نحــو زيادة حجم التبــادل التجاري 
ويفتــح افاقا جديدة مــن التعاون 
بني  التعــاون  اهميــة  عــن  فضال 
والهندي  العراقــي  اخلاص  القطاع 

واالستفادة من اخلبرات الهندية».
واضــاف، ان»النجــاح الذي يحققه 
العــراق فــي اجلانــب االمني وطي 
صفحة االرهاب فضال عن السياسة 

االقتصاديــة واالنفتاح على اجلميع 
جعل الدول والشــركات تبحث عن 
فــرص واعدة في الســوق العراقية 
التي هي بأمس احلاجة للشــركات 
العاملية وايضا الشركات الهندية و 
العراق لسنوات  مع  تعامل  بعضها 

طويلة».
وأشــار الى أهمية عودتها بالقول: 
«ان االوان لهــا ان تعيد النظر وتعود 
مجدد لتمارس دورا في عملية البناء 
واالعمار التي يشهدها العراق وهي 
القضاء على  تلــت  التي  الصفحة 

االرهاب». 
تسعى  التجارة  ان»وزارة  الى،  ولفت 
مــن خالل معــرض بغــداد الدولي 
عن  فضال  التخصصيــة  واملعارض 
الدور الذي تضطلــع به بادارة ملف 
العالقات االقتصادية والتجارية على 
لالستثمار  والشركات  الدول  دخول 
في العراق واقامة مشــاريع شراكة 
مــع القطاع اخلــاص العراقي الذي 
اصبح متمكنــا مــن اداء دوره في 
رسم وتنفيذ السياسة االقتصادية 
فضال عن الدور في نقل صورة العراق 

اجلديد االمن املستقر الى العالم».
من جهتــه اكد الســفير الهندي 
في بغــداد، بان»الوفد ميثل قطاعات 

غذائيــة وزراعية لشــركات هندية 
كبيرة كان لها حضــور متميز في 
العراقيــة وهي تســعى  الســوق 
للعودة مجــددا في ظــل تطورات 
االوضاع في العراق ومايشــهده من 

استقرار سياسي وامني». 
واشــار الــى ان»بعض الشــركات 
متوجســة مــن العــودة للعــراق 
بســبب مخاوف مما يحصل»، الفتا 
اخرى  رســالة  تقدمي   الى»أهميــة 
مغايرة متثل حقيقة مايشهده هذا 
البلد من اســتقرار امني واقتصادي 
وتوافر الفرص االستثمارية املتعددة 
فضال عن حاجة السوق خملتلف املواد 
الغذائية والزراعية وهو ماتسعى له 
اليوم الشركات الهندية الستثماره 
املواد  من خــالل توريــد مختلــف 
الغذائية الى العراق بشكل مباشر 
من دون املرور بحلقــات جديدة عبر 
دول اخــرى مما يضيف امواال إضافية 

الداعي لها».
الهندي  االعمال  رجــال  وفد  وقدم 
التي  رؤى وتصــورات عن االليــات 
ممكن مــن خاللهــا زيــادة حجم 
البلدين  بــني  التجــاري  التبــادل 
واقامة شراكات حقيقية مع رجال 

االعمال العراقيني

اقتصاد اإلمارات ضمن قائمة 
األكثر جاهزية للتطور عالميًا

التجارة: مشاريع شراكة عراقية هندية



آية عبد العزيز
علــى هامــش االحتفــال بالذكرى 
املئويــة النتهــاء احلــرب العامليــة 
18 مليون  األولى التي أودت بحيــاة 
70 من قادة  شخص(1)، وتوافد نحو 
العالــم إلى العاصمة الفرنســية 
باريــس، بينهم الرئيــس األميركي 
الروســي  والرئيس  ترامب»،  «دونالد 
«فالدميير بوتني»، واملستشارة األملانية 
«إجنيــال ميــركل»، والرئيس التركي 
«رجــب طيــب أردوغــان»، والرئيس 
النيجيري «محمــد بخاري»، ورئيس 
تــردود»،  «جاســنت  الكندي  الوزراء 
ورئيس الوزراء الفلســطيني «رامي 

احلمد اهللا».
وفي ظل اســتمرار حالة التوتر احلاد 
بني الساســة األوروبيــني والواليات 
املتحــدة حول ضمــان وحماية أمن 
أوروبــا والدعوة املســتمرة من قبل 
فرنســا إلى إنشــاء جيــش أوروبي 
مبقدرات أوروبية، فضالً عن االنتقادات 
املستمرة من قبل الرئيس األميركي 
بشــأن االنفاق العســكري األوروبي 
املنخفض، األمر الذي أدى إلى تعهد 
االنفاق  بزيــادة حجــم  «ميــركل» 
اخلاصة  املساهمة  وزيادة  العسكري 

بحلف شمال األطلسي.
يُقام «منتدى باريس للســالم» ملدة 
ثالثــة أيام ابتداءً مــن يوم 11 وحتى 
13 نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2018، 
العالم  وتضمن كلمات لقــادة دول 
عن إعادة بناء النظام العاملي، وقضايا 
التعددية  وأهمية  العاملية  احلوكمة 
من أجل السالم(2)، ويتضمن حضور 
قادة من مختلف دول العالم بجانب 
ممثلني عن املنظمات الدولية الكبرى 
وجهــات فاعلة من اجملتمــع املدني 

ا.     ويعرض املنتدى 119 مشروعً

ماكرون وإعادة هيكلة النظام 
العاملي

تستند فكرة املنتدى إلى املبادرة التي 
«إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أطلقها 
ماكــرون» في عــام 2017، اذ ترتكز 
للتحديات  التصــدي  ضــرورة  على 
التي تواجه العالم،  الدولية  واخملاطر 
ودعم العمل اجلماعي في إطار نظام 
عاملي أكثر كفــاءة وفعالية، إضافة 
إلى مشاركة جميع األطراف املعنية 
في للوصول إلى حل أفضل للقضايا 

التي يواجهها النظام العاملي(3).
تكمن أهميته في أن يصبح مناسبةً 
ســنوية لعرض املشــاريع واألفكار 
التي تســهم في حتسني  واملبادرات 
التعــاون الدولــي بشــأن القضايا 
العاملية، ودعم سياسة االنفتاح في 
ا ملعايير اإلنصاف  العالم ولكــن وفقً
والعدالــة. من أجل إعــادة هيكلة 
النظام العاملي بوصفه نظام متعدد 
األطــراف وليــس قاصــرًا على قوة 
دولية واحدة متتلك أدوات القوة التي 

متكنها من قيادة العالم.   
يهدف «ماكرون» من هذه املبادرة إلى 
ا إلحالل السالم الشامل  املضي قدمً
انتهاج سياســة  والعادل من خالل 
احلوكمــة العامليــة إلدارة النظــام 
العاملي، لتعزيز سبل التعاون الدولي 
فــي حــل القضايــا الدولية محل 

اخلالف والعابرة للحدود.
لــذا فقد ارتكزت فعاليــات املنتدى 
على مناقشــة عدد من املوضوعات 
والبيئة،  واألمن،  بالســالم  املتعلقة 
والتقنيات  الرقمي،  واجملال  والتنمية، 
وعليه  الشامل.  واالقتصاد  احلديثة، 
ت جلنة االختيــار التابعة  فقــد تلقّ
ملنتدى باريس للســالم 900 ترشيحٍ 
ا، واختارت منها  تقريبًا مــن 116 بلدً
ا ســتُعرض في خالل  119 مشــروعً

الدورة األولى للمنتدى(4).

ملاذا اآلن؟
بالتزامن مــع تعالي  املنتــدى  يأتي 
داخل  والشعبوية  اليمينة  األصوات 
سياسات  التباع  األوروبية  العواصم 
انعزالية مغايرة للسياســات االحتاد 
األوروبي، مع استمرار مطالبة بعض 
الشعوب باالنفصال واالستقالل عن 
ســيادة احلكومات التي تخضع لها، 
بجانب تراجع السياسات األميركية 
املعتدلة فــي التعاطي مع القضايا 
الدولية، منذ تولــي «دونالد ترامب» 
الرئاسة في 2017، حيث دعم فكرة 
» لعزل واشنطن عن بؤر  «أميركا أوالً
الصراع العاملية بشكل غير مباشر.

                وفي هذا السياق جاء اختيار 
الذكرى  املنتدى مع احتفاالت  موعد 
املئويــة للحــرب العامليــة لضمان 
مشــاركة أكبر عدد من قادة العالم 
فــي املنتدى، حيث يشــارك كل من 
«أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

األملانية  واملستشــارة  جرتيريــس»، 
بجانب الرئيس الفرنســي في إلقاء 

الكلمة االفتتاحية.
الدولــة  قائــد  «ماكــرون»  يأمــل 
الفرنسية والضامن التقليدي لألمن 
األوروبــي من إعــادة هيكلة النظام 
العاملــي لصالح اســتقرار وضمان 
أمن الشــعوب. فلم تعــد القضايا 
الداخلية قاصرة علــى الدول ذاتها، 
ولكنهــا أضحــت عابــرة للحدود 
الوطنيــة جتلت في أزمات الشــرق 
األوســط التي أســفرت عن تنامي 
موجات الهجــرة غير النظامية جتاه 
أوروبــا، األمر الذي اســتغله اليمني 
الســلطة  في  للصعود  املتطــرف 
املثارة على  املوضوعــات  أهم  فكان 

أجندته االنتخابية. 
لم تكن املرة األولى التي ينادي فيها 
ماكــرون بهذه األفكار، فقد شــهد 
منتدى االقتصــاد العاملي في يناير/ 
كانــون األول 2018 حتذيرات متتالية 
الفرنســي حول  الرئيس  قبــل  من 
أزمة العوملة بســبب «تركيز الثروة» 
ا  بعيدً واملهارات»  االبتكار  و»اقتصاد 
والعاملة  الوســطى  الطبقات  عن 

التي مت تطويقها(5).

نحو إرساء نظام عاملي أفضل
يســعى املنتدى إلى إرســاء قواعد 
بتحقيق  تســهم  مشتركة  عاملية 
واالقتصادي  السياســي  االستقرار 
العاملــي من خــالل دراســة بعض 
املشــاريع املقدمة في املنتدى بشأن 
«الشراكة من أجل حوكمة إقليمية 
إلى  تهــدف  التــي  للمحيطــات» 
تعزيز إدارة أفضــل للبيئة البحرية، 
و «مشروع الســالم الرقمي» ، وهو 
عن مبادرة من قبل مايكروســوفت 
رقمي  أساس  إرساء  في  للمساعدة 

عاملي أكثر أمانًا.
لــم تكن هــذه املوضوعــات وليدة 
من  نابعة  كانــت  ولكنها  اللحظة 
تواجهها  التي  الهجينة  التهديدات 
أوروبــا فــي اآلونــة األخيــرة، تأتي 
األمن  التهديــدات  مقدمتهــا  في 
الســيبراني والفضائــي، وهــو ما 
جتسد في احلضور الكثيف لشركات 
املنتدى  في  األميركية  التكنولوجيا 
الرئيس،  الراعي  مايكروسوفت  مثل 
كمــا شــاركت جوجــل وتويتر في 

املناقشات، عالوة على تقدمي كل من 
جوجل و فيس بوك ثالثة مشاريع.

التواصل  وســائل  أصبحــت  فقد   
االجتماعي أداة في يد القوى الكبرى 
تعمــل علــى حتقيق أهــداف قوى 
بعينها كما إنهــا تورطت في كثير 
من القضايا السياسية العاملية كان 
أخرها اتهام شركة فيس بوك بأخذ 
معلومــات خاصة باملســتخدمني، 

وبيعها ألطراف أخرى. 
وباملقابــل، بالرغــم مــن اهتمــام 
املنتدى بقضايا الدولية والتهديدات 
القوى  تواجــه  التــي  والتحديــات 
اإلقليميــة والدوليــة، إال إنه تغافل 
عن بعــض القضايا اخلاصة باحلروب 
الوكالة في دول الشــرق األوســط، 
النوويــة  األســلحة  والبرامــج 
والصاروخية التي تتسارع فيها الدول 
السياســة  المتالكهــا، فضالً عن 
العوملة  للسياسات  املوجه  احلمائية 
واالنفتــاح التــي أدت إلــى انتهاج 
الواليات املتحدة األميركية سياسات 
اقتصادية أكثــر انغالقًا، تبلورت في 
فرض رسوم جمركية على شركاءها 
امليزانية  عجــز  ملوازنة  االقتصاديني 

وفي مقدمتهــم الصني، مما أدى إلى 
تنامــي التوتر بني اجلانبني ورد الصني 

عليها بنفس السياسات.

دالالت منتدى باريس للسالم
دأبــت فرنســا علــى البحــث عن 
شــرعية غربية ميكن إضفاءها على 
سياســاتها اخلارجية اخلاصة وذلك 
منــذ الســتينيات والســبعينيات 
القرن العشــرين عندمــا حاولت أن 
ـا للعالــم الثالث في  تكــون صوتـً
سياستها  ةً  معدّ األوســط  الشرق 
االســتعمارية ملا بعد الكولونيالية 
العربية جســرا بني أوروبا والشــرق 
األوســط، لذا يأتــي هــذا املنتدى 
الفرنسي  الغربي  للنهج  كاستمرار 
في التعاطي مــع القضايا العاملية 
ا عن الطابــع األميركي الذي  بعيــدً

يحاول االنفراد بالعالم.
 ولذلك، فــإن قناعــة «ترامب» بأن 
الواليــات املتحدة ال يتعــني عليها 
وأفضل من  بنحو مختلف  التصرف 
الدول األخرى أو حتمل عبئًا أثقل من 
الدول األخرى هو شكل من أشكال 
إزالة الطابع الغربي عن السياســة 

اخلارجية األميركية.
وعليــه تــدرك فرنســا حقيقة أن 
الواليات املتحدة كانت تعيد تعريف 
غير  األمنيــة بشــكل  مصاحلهــا 
فعلى  األوروبية،  للمصالــح  مواتي 
الرغــم من أن دبلوماســية الرئيس 
الســابق «باراك أوباما» اتبعت عددًا 
من األهــداف العاملية مثل (محاربة 
التغير املناخي ومكافحة االنتشــار 
النووي)، إال إنها مارســت سياسات 
مغايــرة لألوروبيني جتلت في التوجه 
األميركي نحو آســيا، والتدخل في 
أزمات الشــرق األوســط ممــا أثقل 

العبء على األوروبيني.
ا في اســتعمال  كما إنه كان مقيدً
القــوة حلمايــة املصالــح األوروبية 
جتلت في األزمة األوكرانية والتدخل 
العســكري فــي ليبيــا، وســوريا 
للتصــدي للنظــام، فــي مقابــل 
«ترامــب» الذي أعاد تعريف املصالح 
األميركية بنحو أوســع دون موازنة 

مع مصالح احللفاء(6).
ا، بالرغم من أن «ماكرون» حاول  ختامً
انتهاج أجندة خارجية تقرب وجهات 
األميركية  املصالــح  بــني  النظــر 

والطموح األوروبي إال إنه هناك حدود 
ملا ميكــن أن يفعله. في عالم يفرض 
فيه «ترامب» املنافســة واملفاوضات 
الثنائيــة، كمــا إن فرنســا مازالت 
تواجه حتديــات أوروبية داخلية تعوق 
عملية التحدث باســم أوروبا كلها 

أمام واشنطن.
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ديفيد ماكوفسكي
ل جذري نوعاً ما في مســار  في حتوّ
إسرائيل،  السياســية في  األحداث 
رفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو سقف املنافسة ضد خصم 
سياســي بارز، وأحبط اجلهود التي 
مبكرة  انتخابات  إلجراء  تُبذل  كانت 

بدت حتميةً في األسبوع املاضي. 
والنتيجة هي بقاء حكومة نتنياهو 
فــي احلكم إلى حــني وصول موعد 
االنتخابــات النظاميــة املقررة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 - على 
أن األغلبيــة الضئيلة  الرغم مــن 
الئتالفه البالغــة 61 مقابل 59 في 
ً تعني  ن من 120 عضوا البرملان املكوّ
أنــه ال توجــد ضمانات باســتمرار 
احلكومــة حتــى ذلك الوقــت. وأياً 
نتنياهو مؤقتاً  كان احلال، سيشغل 
مناصب وزير الدفــاع ووزير اخلارجية 
ورئيس الوزراء، ورمبا تكون هذه أقرب 
صيغة عرفتها إســرائيل عن نظام 

رئاسي فعلي.
فــي خطاب  اخلطوة  هــذه  وجاءت 
بثّته احملطــات التلفزيونية الوطنية 
في 18 تشــرين الثاني/نوفمبر حني 
التربية  ي وزيــر  قرر نتنياهــو تخطّ

نفتالي بينيت والتخاطب مباشــرةً 
مــع املواطنــني وقاعــدة مناصريه 
اليمينيــة. فبعــد أن وصف بينيت 
إذا  باملتعنّت ألنه هدد باالســتقالة 
لم يتســلم حقيبــة وزارة الدفاع، 
قــال نتنياهو أنه عندما أُســقِطت 
الداخل خالل  اليمني مــن  حكومتا 
1992 و  االنتخابيتني عامي  الدورتني 
دتا الطريق أمام  1999، فإنهمــا مهّ
اللتني  اليســار  حكومتي  مجــيء 
انتهجتا سياسات عدائية مفترضة.

وفي أعقــاب اخلطاب، واجــه الوزير 
وزيرة  الرئيســة  وحليفته  بينيــت 
ضغوطاً  شــكيد،  أييليت  العــدل 
بســبب وضع طموحاتهما اخلاصة 
قبل الهدف املتمثــل باحلفاظ على 
حكومــة ميينية، ممــا دفعهما إلى 
ومع  موقفهما.  تغييــر  عن  اإلعالن 
ذلك، مــا يزال وزير املالية موشــيه 
تضم  كتلة  يــرأس  الــذي  كحلون 
عشــرة نواب في البرملان، يدعو إلى 
أثارت  وقد  مبكــرة.  انتخابات  إجراء 
التقلبات السريعة صدمةً في  هذه 

عالم السياسة اإلسرائيلية.
واجلديــر بالذكــر أن نتنياهــو كان 
يتوسل لشــركائه في االئتالف من 

أجل إجــراء انتخابــات مبكرة منذ 
االنعكاس  هذا  فما ســبب  شهور، 
املفاجــئ فــي موقفــه؟ أوالً، جتدر 
اإلشــارة إلى أن نظرته العامة إلى 
السياســة اخلارجية بقيــت ثابتة: 
أي أنــه يتفق مــع قيــادة «اجليش 
اإلسرائيلي» على أن وقف إطالق النار 
في غزة أفضل من أعمال التصعيد 
ً لألولوية األكثر إحلاحاً املتمثلة  نظرا
بكبــح الوجود اإليراني في ســوريا. 
أن  املبكرة  االنتخابــات  ومن شــأن 
جتعل من الصعب احلفاظ على وقف 

إطالق النار.
ً أن اثنني من  كما يدرك نتنياهو جيدا
رؤساء احلكومة الثالث الذين سبقوه 
قد أُخرجوا من احلكــم بعد حدوث 
تصعيــدات كبيرة فــي العنف بني 
والفلسطيني.  اإلسرائيلي  اجلانبني 
ويقيناً، تشــير اســتطالعات الرأي 
األخيرة إلى أن %74 من اإلسرائيليني 
ردّه االنتقامي احملدود  غير راضني عن 
الصاروخية  الضربــات  موجة  على 
حركــة  شــنتها  التــي  األخيــرة 

«حماس». 
وفي الوقت احلالــي، من غير املرجح 
أن يغيّر هــذا النهج. وبدالً من ذلك، 

اقاً إلى منح نفسه املزيد  يبدو أنه توّ
من الوقت للتعافي من األداء السيء 
الرأي  له في استطالعات  الذي سجّ
من  مبكرة  انتخابــات  إجراء  وجتنُّب 
شــأنها أن تركــز بنحــو أكبر على 
احتدام الغضــب في غزة. وبالطبع، 
ال يســتطيع أن يتجاهل االســتياء 
الشعبي - فالتزامه باجلمود احلاصل 
أمر ضعيف وقد يتالشــى إذا أتاحت 
التطــورات ذلك - ولكنــه يعلم أن 
نتيجة االســتطالع البالغة 74 في 
املائــة ال تعني أن نســبة الناخبني 
نفســها - وال حتى قريبــة منها - 
ل االجتياح البري الشامل لغزة  تفضّ
بسبب خطر وقوع ضحايا كبيرة في 

صفوف اإلسرائيليني.
ويبدو أن نتنياهــو يراهن أيضاً على 
نسيان استقالة وزير الدفاع أفيغدور 
ً - الذي قال إنه يريد  ليبرمان مؤخــرا
ً أكثر صرامةً ضد «حماس» - إذا مت  ا ردّ
تأجيل االنتخابات إلى تشرين الثاني/

نوفمبر املقبل. إذ يدرك رئيس الوزراء 
أنــه ســيكون أكثر صعوبــة على 
ليبرمان انتقاده من مقاعد املعارضة 
السياســية من قيامــه بذلك عن 
طريق املؤمتــرات الصحفية وعناوين 

ــص بانتظام  الصحــف التي تخصَّ
وإذا انخفضت حدة  الدفــاع.  لوزراء 
قضية غزة في األشهر املقبلة، فقد 
تضطر كتلة ليبرمان إلى الترشــح 
لالنتخابــات كحــزب للمهاجرين - 
وهو أمــر من الصعــب الترويج له 
ثالثني  مرور  بعد  األصوات  لكســب 
عاماً على الهجرة اجلماعية لليهود 

من االحتاد السوفييتي السابق.
وهناك عاملٌ آخر رمبــا كان قد غيّر 
رغبــة نتنياهو في إجــراء انتخابات 
الرئيس  مبكرة، وهــو عالقته مــع 
الروســي فالدميير بوتــني التي يبدو 
أنها تشــهد بعض الفتــور. فحتى 
مســاعدو  كان  األخيــرة،  اآلونــة 
نتنياهــو يتوقون إلخبار املراســلني 
العالم  فــي  الوحيد  الزعيــم  بأنه 
الــذي يتمتع بعالقات وثيقة مع كل 
مــن الرئيس دونالد ترامــب وبوتني. 
أسقطت  أيلول/سبتمبر،  في  ولكن 
عسكرية  طائرةً  الســورية  القوات 
تلك  أثنــاء محاولــة  روســية في 
اجلوية  للضربات  التصــدي  القوات 
رفض  احلني،  ذلك  ومنذ  اإلسرائيلية، 
بنتنياهو مباشــرةً،  بوتني االجتماع 
بأن موســكو  التكهنات  وتزايــدت 

تريد تقييد قدرة إسرائيل على ضرب 
األهداف اإليرانية في ســوريا. وليس 
اد رئيــس الوزراء  هناك شــك بأن نقّ
هذه  سيســتعملون  اإلســرائيلي 
انتخابات  إذا ما جرت  التوترات ضده 

مبكرة.
وفيما يتعلق بالسياسة األميركية، 
فإن آخر التطورات في إسرائيل تفتح 
اجملال أمــام إدارة ترامب لطرح خطة 
الســالم التي طال انتظارها عاجالً 
وليس آجــالً. وقد يكون لهذه اخلطة 
فرصــة أكبر للنجــاح إذا ما انتظر 
كل من واشنطن ونتنياهو تشكيل 
. غير  حكومة قد تكون أكثر وسطيةً
أن إدارة ترامب ال تســتطيع االنتظار 
حتى تشــرين الثاني/نوفمبر املقبل، 
ألن مساعي الســالم قد متتد بذلك 
من  املقبلة  السياسية  الدورة  حتى 
الرئاســية األميركية.  االنتخابــات 
وبالتالــي، قد يقــرر البيت األبيض 
طرح خطته قبــل ذلك بكثير. ومن 
جانبه، قد يعتمد نتنياهو على رفض 
للخطة  الفلسطينية»  «السلطة 
األميركيــة بكونهــا غيــر كافية، 
وبذلــك يتجنب نفســه مصارحة 

ترامب عن اعتراضه.

وباختصــار، تَفــوَّق نتنياهــو على 
هه مباشرةً  منافسيه من خالل توجّ
أن  املرجح  إلى الشــعب. ولكن من 
إلى  البرملانية  أكثريته  تناقص  يؤدي 
تشجيع أعضاء ائتالفه على ممارسة 
أقصــى الضغــوط لطــرح جدول 
أعمالهــم، مما يعني أن حكومته قد 
لّ قبل انتهاء واليتها. فعلى سبيل  حتُ
املثــال، إذا ضغطت األحزاب الدينية 
املتطرفة للحصــول على مطالبها 
الدينية، فالســؤال هــو متى يهدد 
اإلذعان لهم مبعاداة اجلماعات األخرى 
مــن الناخبــني الذيــن يحتاجهم 
نتنياهو للفوز فــي االنتخابات حني 
ً عام 2019؟ وباملثل،  يترشــح مجددا
فإن اجلمود بشــأن غزة هشٌ للغاية 
وقد ال يصمد حتى اخلريف املقبل، مما 
يضمن الســير على طريق وعرة في 

املرحلة املقبلة.
 

ديفيد ماكوفسكي: زميل «زيغلر» 
املميز في معهد واشنطن، وساعد 
فــي إنشــاء أداة رســم اخلرائــط 
واحللول:  «املستوطنات  التفاعلية 

هل فات األوان حلل الدولتني؟»
معهد واشنطن

روبرت َدَجر

واشنطن العاصمة 
في عام 2015، رفع 21 شــابا وشــابة، 
تتــراوح أعمارهــم بني احلادية عشــرة 
والثانية والعشرين، دعوى قضائية كبرى 
ضد احلكومــة األميركية إلخفاقها في 
احلد من تأثيــرات التغير املناخي. يحتج 
املدعــون في القضية املعروفة باســم 
جوليانا ضد الواليات املتحدة األميركية، 
بأن فشــل احلكومة في حماية البيئة 
في  الدســتورية  ينتهــك حقوقهــم 
احلمايــة املتســاوية مبوجــب القانون 
واإلجــراءات القانونية الواجبة، كونهم 
مضطرين للتعايش مع تداعيات ظاهرة 
االحتباس احلراري العاملي ملدة أطول من 

غيرهم.
يوضح الفيلســوف بيتر سنجر أن هذه 
القضية متثل نقطة حتول تاريخية ألنها 
تتعــرض حلقوق األطفــال واألميركيون 
عموما في املســتقبل في بيئة صاحلة 
للعيــش. غير أن هــذه احملاكمة تتجاوز 
حدود قضية البيئة، نظرا ملا ســيكون 
لها من آثار وتبعــات بعيدة املدى فيما 
يتعلق بالعدالة بــني األجيال املتعاقبة 

مبفهومها األوسع.
فلو نظرنا مثال في قضية الدين العام، 
لوجدنا أنه لطاملا كانت هناك اعتراضات 

أخالقيــة على إقدام جيــل معني على 
الــذي يليه أعبــاء دين  حتميل اجليــل 
باهظ، مما يقيد حرية الشباب مستقبال 
بصورة مؤثــرة من خالل تقييد قدرتهم 
على إنشــاء أســر، وتعليــم أبنائهم، 
وتكوين ثروات. ومع ارتفاع عجز امليزانية 
الفدرالية في الواليــات املتحدة إلى ما 
يقارب تريليــون دوالر ســنويا، أضحت 

القضية ملحة بدرجة خطيرة.
عند البت في دعوى جوليانا ضد الواليات 
املتحــدة، البــد وأن تصطــدم احملكمة 
العليــا بحقيقــة مفادها أن دســتور 
الواليــات املتحــدة ال يعتــرف صراحة 
مبواطني املســتقبل. فرغم أســبقيته 
بــني دســاتير دول كثيرة في جتســيد 
مبادئ عصــر التنوير التــي تنص على 
املواطنني كلهم سواســية بحكم  أن 
القانون وأن لهم حقوقا راسخة ال يجوز 
انتزاعها منهم، فهو يطبق هذه املبادئ 
على األحياء فقــط من األميركيني. أما 
األميركيني في املســتقبل، فلن يحظوا 

بأي حقوق إال بعد والدتهم.
قد يبدو هذا معقــوال، لكن إذا لم حتظ 
مصالح األميركيني باملستقبل باحلماية 
الواجبة، فقد تستنزف قوى اليوم املوارد 
التــي ينبغي أن تتاح ملن لم يولدوا بعد، 
وســينتج عن ذلك ترد بيئــي، ودين عام 
ال ميكن حتمله، وأجيال ذات مســتويات 

تعليمية متدنية، وعاطلون ســيجدون 
ليكونوا  أبنائهــم  تربية  فــي  صعوبة 

يافعني منتجني.
ثمة دولــة حديثة تعتــرف فعال بهذه 
اخملاطــرة في دســتورها، وهــي أملانيا، 
حيث تشــترط املادة 20 (أ) من القانون 
األساسي على أنه «من منطلق إدراكها 
أيضا ملسؤوليتها جتاه أجيال املستقبل، 
حتمــي الدولــة األســس الطبيعيــة 
واإلجراءات  بالتشريع  واحليوانات  للحياة 
التنفيذيــة والقضائيــة، وفقــا ملبادئ 

القانون والعدالة».
وقد تكون دعوى جوليانا، بتســليطها 
الضوء على حقيقة أن املواطنني األصغر 
سنا يعانون أكثر من أقرانهم األكبر سنا 
والبيئية  املالية  السياســات  توابع  من 
قصيــرة النظــر، اخلطــوة األولى نحو 
االعتراف مبســؤولية مماثلة في الواليات 
املتحدة. وبرغم صغر هذه اخلطوة، فقد 
تكون لها آثــار بعيدة املدى فيما يتصل 
بالسياسات، سيما وأنها تأتي في وقت 
يواصل فيه الرئيس وإدارته بنشاط اتباع 
سياسات تســلب اجليل التالي حقوقه 
وموارده بصــورة مؤثرة. وبالفعل حاربت 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 

هذه القضية في كل مناسبة.
في وقت ســابق من هذا العام، قضت 
محكمــة ابتدائيــة بإحالــة القضية 

للمحاكمــة، وكان مقــررا أن يبدأ نظر 
القضيــة في محكمة واليــة أوريجون 
األميركية في 29 أكتوبر/تشــرين األول. 
لكن حدث في أواخر ســبتمبر/أيلول أن 
أصدر جون روبرتس، رئيس قضاة احملكمة 
العليا، قــرارا بتعليــق القضية مؤقتا 
للنظر في طلب من وزارة العدل بوقفها 

متاما، مما اعتبر حتركا غريبا للغاية.
وحلســن احلظ، قررت احملكمــة العليا 

رفــض طلــب احلكومــة والســماح 
إدارة ترامب ال  باستمرار احملاكمة. لكن 
تريد االستســالم، إذ رفعت اآلن طعونا 
أوريجون  والية  في محكمــة  بالرفض 
الدائرة  استئناف  ومحكمة  األميركية 

التاسعة في سان فرانسيسكو.
يصــر محامــو إدارة ترامــب على أن 
الختصــاص  تخضــع  «ال  القضيــة 
القضــاء»، مبعنى أن احملاكم ليســت 
الســاحة املناسبة حلل املسائل الواردة 
في قضية جوليان، وحتى لو كان األمر 
كذلك، بحســب كالمهم، فإن املدعني 
ليســوا في وضــع يخــول لهم حق 
املقاضاة. ومن الواضح أن هذا يتناقض 
مــع أراء احملاكم الفدراليــة األميركية 
كلها، بدءا من مســتوى احملاكم احمللية 
حتى احملكمة العليا، والتي قد حكمت 
القضية  نظــر  باســتمرار  بالفعــل 

وإحالتها للمحاكمة.
لكن يالحــظ وجود أوجه تشــابه بني 
قضية جوليانا ضــد الواليات املتحدة 
وقرار احملكمة العليا املشني في قضية 
دريد ســكوت ضــد ســانفورد. فقد 
رفع ســكوت، الذي كان عبــدا، دعوى 
للمطالبة باحلرية له ولعائلته في عام 
ـ أي قبل ثماني سنوات من إلغاء  1857ـ 
العبودية مبوجب التعديل الثالث عشر 
في الدســتور األميركــي. وجاء حكم 

رئيس القضاة وقتها، روجر ب. تاني، بأن 
العبيد ونسلهم «كائنات أدنى مرتبة» 
وليســت لهم «أي حقــوق يجب على 
الرجل األبيض احترامها»، وبالتالي لم 
يكن ســكوت في وضع يخول له حق 

املقاضاة في محكمة فدرالية.
رم كيلسي جوليانا، املدعية  تُرى هل حتُ
هي  الفدرالية،  الدعوى  في  الرئيســة 
أيضا من هذا احلق، خاصة وأن تعليقات 
احملكمة العليا األميركية بشأن قضية 
دريد  تتردد منها أصداء قضية  جوليانا 

سكوت؟
في نهايــة األمر، لم يكــن احلكم في 
قضيــة دريــد ســكوت منفصال عن 
الثوابــت األخالقية فحســب، بل كان 
أيضــا منفصــال عــن قوة الشــمال 
املتناميــة  والثقافيــة  االقتصاديــة 
فــي ذلك الوقــت، وعن اجتــاه التاريخ 
األميركي. وهذا ما نراه اليوم، سواء في 
ادعــاءات إدارة ترامب بأن دعوى جوليانا 
ال تخضع الختصــاص القضاء، أو في 
إخفاق القانون األميركي منذ زمن بعيد 
املستقبل  أجيال  بحقوق  االعتراف  في 
من األميركيني في بيئة صاحلة للعيش 

وغير مثقلة بديون باهظة.
يأمــل معارضــو جوليانا، مبــا فيهم 
أرباب صناعة الطاقــة من ذوي النفوذ 
السياســي، وبأنانية فجة، أن ينجحوا 

في الدفع مبصير القضية إلى الرفض، 
ووضع حقوق األجيال القادمة في أيدي 
مجلس نــواب (الكوجنرس) منقســم 
بشــدة ومطيــع بســبب مصالــح 
شــخصية قويــة. فهــم يقيســون 
النجاح باألشــهر أو األعــوام القليلة 
التــي ميكنهم خاللها االســتمرار في 
االستفادة من ثغرات الدستور، شأنهم 
في ذلك شأن معارضي إنهاء العبودية 
في خمســينيات القرن التاسع عشر. 
وقد يتمكن هــؤالء مــن اإلبقاء على 
املاضي لوقــت أطول قليــال. فعندما 
ألغت الواليات املتحدة العبودية، تأخرت 
عن بريطانيا بأكثر مــن ثالثني عاما ــ 
وهو تأخير لم يزد األمور إال ســوءا في 

منتصف القرن التاسع عشر.
لكن اجتاه التاريــخ واضح، وحركة املد 
تنقلب ضد السماح للمواطنني األحياء 
من  وأحفادهم  أبنائهــم  باســتغالل 
األجيال القادمــة. وبهذا املفهوم، تأتي 
دعــوى جوليانا ضد الواليــات املتحدة 
كبداية فقط (ملســاع أخــرى)، بصرف 

النظر عما ستؤول إليه.

ترجمة: أمين السمالوي          
فــي  مديــر  شــريك  ــر:  دَجَ روبــرت 
كابيتال  بروفيدنت  هانوفر  مجموعة 

االستثمارية.
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سالم مكي

أوس حسن
 

رمبا نسأل أنفســنا أحياناً ما هي األشياء 
التي  احلياة؟.األشــياء  هذه  في  احلقيقية 
تســتحق أن نعيش من أجلها وألجلها،أن 
منــارس كينونتنا بحرية تامــة بعيداً عن 

مرايا اآلخرين.
فــي خضــم هــذه التحــوالت الكبرى 
والسريعة التي يعيشها العالم  في زمن 
تسليع احلياة واإلنســان وحتويله إلى آلة 
مبرمجة ،ال بد لنا أن جند فسحة جمالية 
نعود بها إلى ذواتنا ورمبا ال جند هذه الفسحة 
إال في األوقــات العصيبة واملصيرية التي 
متر بنا أو تهدد وجودنا كالعزلة القسرية أو 
املرض أو السجن،عندها يصبح اإلمساك 
باللحظة الراهنة املعاشــة إبداعاً وجتلياً 
روحيــاً خاٍل مــن األوهام التــي يخلقها 
العقل الذي يشــوه كثيراً مــن إدراكتنا 
اخلارجي  العالــم  مع  وعالقتنا  احلســية 
.«فميرســول« بطل روايــة الغريب اللبير 
كامو لم يعــش حياتــه احلقيقية  كما 
ينبغــي ولم يفهــم ذاته فهمــاً عميقاً 
إال في األيــام األخيرة في ســجنه فكان 
زنزانته  في  األشــياء  بأبســط  يستمتع 
ويتماهى معها، كخيوط الشــمس التي  
تتســلل كل صباح مــن نافذته،ومراقبة 
النجوم واألضواء الالمعة في السماء.هذا 
التماهي مــع العدم ونكران الذات هو من 
منحه تلك السعادة الغامضة والسحرية 
التي جعلته يرفض استئناف احملكمة مرة 
أخرى.كما جنــد هذا واضحاً ومتحققاً في 
روايات دستويفسكي وخصوصا تلك التي 
كانت تسلط الضوء على العالم الداخلي 

للنفس البشرية واضطراباتها. 

»مذكرات برجوازي صغير بني نارين 
وأربعة جدران »

قد  يتســاءل القارىء  هنــا مالفائدة من 
العودة لقراءة كتاب  من األدب املاركســي 
ونهاية  اآليدولوجيــات  مــوت  زمــن  في 
التاريخ وصدام احلضارات؟ هل علمنا األدب 
املاركســي أن نفكر بطريقــة صحيحة 

وسوية فعالً؟
 هذا ما  ســيجيبنا عليه ريجيس دوبريه  
الكاتب واملناضل والفرنسي الذي اعتقلته 
القوات البوليفية  بعد مقتل تشي غيفارا 
وحكمت عليه بالسجن ملدة عشرين عاماً 
ولكن انقالباً حدث   عام 1970 خفف عن 
دوبريه قيود الزنزانة فســمح له بأن يقرأ 
ويكتب .فكان كتــاب »مذكرات برجوازي 
صغير بني نارين وأربعــة جدران« هو ثمرة  

أفكاره وتأمالته في السجن . 

»سيكون املرء قويا ً بالوهم في العشرين 
من عمره،وقوياً بزوال الوهم في األربعني« 

 »يجــب على املــرء أن ينســى أن الزمن 
للقيمــة«.                            الوحيــد  املقيــاس  هــو  
هكذا تكلم دوبريه في سجنه وهو يواجه  
مصيراً مجهوالً،فهذه املقاطع وغيرها من 

مذكراته في  زنزانة كاميري في بوليفيا؛
  ليست فقط  حتطيماً لألوهام املاركسية 
واآليدولوجية  وإمنا إضاءة على العزلة التي 
يعيشها اإلنسان بني أربعة جدران،ميكننا 
القــول أن الكتــاب مرآة ســايكولوجية  
فيها  من الدموع  واأللم والندم الشــيء 
الكثير،وفيهــا أيضــا حلظــات متوهجة 
باألمل والتفاؤل بعالــم جديد، فهي تارة 
تقترب من اللغة الشعرية في التوصيف 
املثقفــني  تخاطــب  والتجريد،وتــارة  
والشعراء بصدق واضح  وحلم   والفنانني 

برؤيــة  غد  أجمــل. فبدالً مــن أن يكون 
واالنتحار  واإلحباط  لليأس  السجن حافزاً 
أصبح عنــد دوبريه نافــذة  خفية لرؤية 
العالم وجماله من خالل مخاطبة نفسه 
واآلخر،فقد تناولت هذه املذكرات مواضيع 
عديدة  في األدب والفن والســينما وعلم 
النفس  وهــو الداعي إلى حتريــر الفنون 
واقع  ورقابتها،وخلق  السلطة  واآلداب من 
موازٍ للواقع يحاكي الهم اإلنســاني على 
هذه األرض. لذا لم تخل مذكراته من عني 
الناقد  املتفحــص واملثقف العميق،فهو 
يجري  تشــريحاً دقيقــا ً لروايــات كبار 
أفكارهم  ويســتنطق  العاملني  الكتــاب 
كدستويفســكي والبير كامو وستاندال 
ويخلع   وغيرهم،بل  بروســت  ومارســيل 
االقنعة امللونة  عن بعض األدباء ويكشف 
زيفهم أمام التحدي املصيري الكبير الذي 

يواجهه اإلنسان.
  إن فكــرة النضال عنــد دوبريه تختلف  
الكالســيكيات  عــن  الشــيء  بعــض 
أن  واللينينية،نســتطيع  املاركســية 
تبــني تأثــره بأفــكار وفلســفات أخرى 
كالعدميــة وبعــض الرؤى النيتشــوية                                                                                                                  
) رغــم أنــه أدان  الفيلســوف األملانــي  
فريدريك نيتشه بشدة واعتبره أحد الرواد 
اآليدولوجني للفاشية(.يرى  صاحب كتاب 
»ثورة في الثورة«  ومنظر علم امليدولوجيا 
أن اإلنسان جزء من الطبيعة وهو محكوم 
بالعــدم  فالكفــاح والتضحية من أجل 
أن يحيا البشــر بسعادة؛رسالة تستحق 
العيش مــن أجلها،وهنــا يكمن مفهوم 
البطل عنده لكــن بال ضجيج وال عناوين 
ضخمــة وال القاب.وفــي مواضع عديدة 
يدعو اإلنســان إلى نكران الــذات ومتزيق 

األقتعة االجتماعية الزائفة التي تفرضها 
هذه  واملوروثات.لكن  والعقائــد  الهويــة 
الطوباوية احلاملة التي يتســم بها دوبريه 
ال تنفصل كثيراً عن يوتوبيا ماركس واجنلز 
في حتقيــق الفردوس املوعــود على هذه 
األرض،بل ميكننا القول إنها رسائل وأفكار 
متممة لها،لكنها متالئمة مع متطلبات 

العصر ورؤاه اجلديدة .
هذه التجليــات املضيئة للروح الصوفية 
عند دوبريه تظهر في العزلة بقوة ووضوح 
شــديدين،ففي جوانب كثيرة نراه يتكلم 
بحكمة العارف الزاهد  عن أمور شتى في 
احلياة   كاحلب واجلنس والسياسة والدين 
.هذا اإلرث من مذكرات الســجن يجب أن 
يحظى مبزيد من اإلهتمام والدراســة؛ألنه 
جزء مــن دراما احليــاة ومن تــراث األدب 
في  الذي ســيبقى خالــداً  الفلســفي 
واللحظات  السعادة  اإلنساني.عن  الفكر 
احلقيقية يتكلم دوبريه :«إن ما يســمى  
احلقبة  هذه  لفرد،هو  بالنســبة  حقيقياً 
من حياتــه املتطابقة مــع الفكرة التي 
كونها عن احلياة،حني يحس حياته ترتفع 
وتتساوى ذات حلظة مع جوهره احلميمي.
إن حلظة السعادة أو احلقيقة هي اللحظة 
الفارقة التي نســتطيع أن منارس ملكاتنا 
احليوية التي نضحي مــن أجلها بحياتنا 

املادية.«
إن استعادة براءتنا املفقودة تكمن أحياناً 
فــي ارتهاننا لزمن لم يعد موجوداً فعالم 
البســاطة والنقاء قد انهار أمام توحش 
الرأسمالية،واألســئلة األخالقية الكبرى 
العوملة   ..عصــر  بعصرنا  تعصــف  التي 
لرســائل  املعلوماتية.قراءتنــا  والثــورة 
الســجون  في  األممني  املثقفني  ومذكرات 
وحتت ســطوة اجلالد؛متكننا من اإلمساك 
باملعنى وباحلياة التي تتســلل هاربة منا 
في كل حلظــة  فالوعي الكامل باحلضور 
واليقظة الداخلية يواجهان شتى صنوف 
التعذيب والعبودية،ويقهران املوت  واخلوف 
املترسب في أعماق وعينا. بهذه األسطر 
يختتم ريجيس دوبريه مذكراته ورسالته 
في احلرية التي ستبقى محفورة في قلب 
العصور وعلى مر االجيــال القادمة :-«إن 
العالــم هو كوكبة مــن اخلاليا الصغيرة 
منقفــل عليها مع ســجني خلف الباب 
الذي ميوت في الليل والصمت،كوكبة من 
احليوات املطفأة التي حتتــاج إلى إنعاش.
وهناك دائما ً في مكان ما من املعجم،في 
أعماق قلبك،كلمة ترقد بانتظار أن تطلق 

سراح سجني.
انتفض،وأيقظها.«  

في الوقت الــذي تعاني فيه صناعــة الكتاب في 
العراق مــن أزمة حقيقيــة، تتمثل بعــدم وجود 
ضوابط قانونية او تنظيمية او حتى ثقافية إلنتاج 
كتاب عراقي قادر على منافســة الكتاب العربي، 
ال من حيث جودة الطباعــة وال من حيث مضمون 
الكتاب او املادة التي يتضمنها. هناك من يســعى 
الى تشكيل تيار مغاير، تيار ثقافي، فني، يحاول ان 
يقول لآلخريــن، ان صناعة الكتاب الزالت على قيد 
الثقافة. شــهريار، الدار الفتية التي اســتطاعت 
رغــم املدة القصيرة التي تأسســت بها، من خلق 
منــاخ ثقافي مؤثــر، ال علــى املشــهد الثقافي 
البصري فحســب، بل على العراقي بصورة عامة، 
فهي تســعى ومنذ اللحظة األولى لتأسيســها 
الى ترســيخ القيم الثقافية والفنية في صناعة 
الكتاب. في وقت تنشغل بعض دور النشر، بحساب 
نســبة األرباح املادية وااللتفات الى الكم ال النوع، 
من خالل املوافقة على طبع أي كتاب يقدم لها دون 

النظر حتى الى مضمونه.
مما ســاهمت تلك الدور، بخلق ثقافة ســطحية 
ســاعدت على جتهيل وتســطيح عقول شريحة 
واسعة من القّراء، عبر تسويق كتاب ال عالقة لهم 
بالثقافة أصال. شــهريار، اتخذت طريقا آخر، طريق 
الثقافة قبل املادة. حيث ال يستطيع الكل ان ميرروا 
نتاجاتهم في شــهريار، اذ البــد من خضوعها الى 
جلنة مختصة للنظر مبدى صالحية املادة للطباعة. 
شــهريار تتبنى موقفا قد ال يتواجد لدى دور النشر 
األخــرى، موقف يتمثل بأنها لن تتخلى عن الكاتب 
حال االنتهاء مــن طباعته، مثلمــا تفعل الكثير 
من دور النشــر، بل هناك حملــة إعالنية وثقافية، 
املنافذ  اغلــب  وتوزيعــه على  للكتــاب،  للترويج 
الثقافيــة واالقــالم املهمة. وال يخفــى على احد، 
بالطباعة  دور الشــكل اخلارجي للكتاب واملتمثل 
الــورق املســتعمل بالطباعة،  والغــالف ونوعية 
وهذا ما ســعت شــهريار اليه، عبــر تكليف احد 
اهم الفنانني العراقيني وهــو صدام اجلميلي الذي 
يحاول ان يشكل مدرسة فنية خاصة به، من خالل 
تصميم كتاب شــهريار. وليس ببعيد عن صناعة 
الكتاب، تسعى شــهريار الى رفد القارئ العراقي 
بعناوين مهمة في مختلف مجاالت الثقافة األدب. 

عناوين ال توجد اال في شهريار. 
وهي بذلك، تؤكد علــى تفردها عن بقية املكتبات 
واختالفهــا في رفــد املكتبة الثقافيــة العراقية 
مبصــادر متنوعة فــي األدب والثقافة. شــهريار، 
وضعــت ضوابط وقوانني لنفســها، وتقيدت بها، 
تلــك الضوابط التي من شــأنها ان تســاهم في 
صناعة كتاب عراقي حقيقي، من الناحية الثقافية 
والفنية، وهي توجه رســالة الى باقي دور النشــر 
للســير معها في هذا الطريق الذي سيؤدي حتما 

على خلق ثقافة عراقية رصينة. 

دار شهريار..
حكاية ثقافة 

مذكرات برجوازي صغير..
من وهم اآليديولوجيا  إلى وعي الذات بالحرية  

دراسة

غالف الكتاب

عبد الكريم حسن مراد
 

اإلرهاصات  تفريــغ  هو  الكتابــة  فعل 
والشــحنات املتراكمة من فعل حركة 
احلياة بكل صورها فــي حلظات الوجع 
الكتابة  هنا  بالكتابــة  أقصد  والفرح، 
اإلبداعية املتأتية مــن موهبة وقراءات 
مستمرة في اجملال الذي ميارسه الكاتب، 
فكيــف إذا كانــت تلــك الكتابة هي 
التي  جدا،  والقصيرة  القصيرة  القصة 
تعتمد على شروط وضوابط وإمكانات 
فنية متقنة بدقة من دون أن يضعفها 
أّي خلــل يعزى إلى عــدم فهم الكاتب 

آللية الكتابة القصصية.
فالثقافة الســردية واللغوية الشعرية 
في بعض األحيان تُخرج نصوصا جيدة 
ال بــد أن تكون مبنية على فكرة وحدث 
متخيل أو واقعي راودا ذهن الكاتب الذي 
يكون في صراع مخاضي معه لشهور، 
ورمبا ألكثر من ذلك، ليسّطرها بعد ذلك 
كمولود يخرج إلــى النور، فكيف احلال 
بالــوالدة القصصيــة الرابعة للقاص 
كرمي صبح، »فياجرا« التي حملت عنوانا 
صادمــا وأثارت فضول القــارئ املثقف 
والعادي، التي قد ترســم لدى بعضهم 
صورة لنشــاط أو عجز جنسي يعاني 
منه أبطال هــذه اجملموعة التي أدرجت 

حتت تسمية قصص قصيرة جدا.
قد تكون صورة املتخيل صحيحة، لكن 
حراجــة الفعل الذي يعاني منه البطل 
أو أبطال هذه القصص هو تراكم عبء 
قتلت  قد  العائلية  واملســؤولية  احلياة 
حتى سريان فعل ذلك العقار الذي بقي 
في غالفه دون املساس به، واملشتركات 
فــي مجموعة »فياجرا« هي ثقل احلياة 
وقساوة اآلخر وخيانة الصديق لصديقه 
وعدم صفاء الســريرة، كما في القصة 

األولــى »زوج األم«، ولعبــة املفارقــات 
لبعض الشــخوص في هذه القصص، 
كما في قصص »لدغة«، »خفان«، »بني 

امرأتني« و«الوهم«.
يــدرك القارئ لهــذه اجملموعــة مدى 
التي  الشــخصيات  فعــل  مصداقية 
التقطهــا الكاتــب مــن قــاع احلياة 
املعاشة، التي قد تكون قريبة من مكان 
عمله، الكاتب  التقط صوره من حركة 
الشخصيات أمامه في الشارع والباص، 
كذلك قباحة وأفعال بعض الشخصيات 
بالتقاطات  أصحابها  حركة  رصد  التي 
جميلــة دون تزييف، جنــح الكاتب في 
توثيق هذه احلركات التي كتب بعضها 
بلغــة حملت روح الشــعرية اجلميلة، 

وبعضهــا اآلخر بلغــة تقليدية عادية، 
وإن لــم يحمل بعض تلــك القصص 
طابع القصــة القصيرة، مع ذلك، بدت 
اجملموعة  مشوقة وتوافرت لها عناصر 
القــص الفني الناجــح،  ووفق الكاتب 
السابقة  في جعلها مكملة جملموعته 
»رأس لاليجــار«، وهما اجملموعتان اللتان 
ميكــن عّدهما  مجموعتــني ناضجتني 
من الناحيــة الفنية، جنح الكاتب أيضا 
اللعبة الســردية في قصص  إدارة  في 
»فياجرا« بدقة بعض الشيء، وإن وجدت 
هنات في بعضهــا، فاجملموعة جميلة 
والكتابة عنها، ألنها  القراءة  وتستحق 
تستوقف  جدا  بالفعل قصص جميلة 

القارئ ليبحر معها ومع أبطالها.

ترجماتمتابعات

اصدار

نزف الحياة واحتراق الحلم
في مجموعة »فياجرا«

آن موعدها تّساقط
برقوق

بردة األشواق ديوان جديد للشاعر حسن الحضري

جيليان كالرك

ترجمة سوز حج يونس

دون ريح، دون مطر
الشــجرة  غطــاء  مــن  ترشــح 

املوسيليني
بعد أن تختمر ببطء

كل يوم، تبعث إليها الشمس دفئاً
بحّب متأخر

وهذا مــا يجعلها ناضجة أكثر من 
الصيف.

في السرير عندما يحّل الليل
نسمع نبض الثمار املتساقطة.
البّزاق املتخّفي يزحف من املنزل

صوب العسل املتفّجر ينابيع
ُوجــدت في الصبــاح مطِبقة فماً 

على فم.
نفرش أغطية مرّقطة

ً حتى يغدو صيداً سهالً وفيرا
متأل الســالل وقت احلصاد كما لم 

تكن من قبل
كقمر الصيادين احملترق.

الزعرور ثمٌل بعصير تلك الثمار
التي مُتسي أغنى إذ تنصب العناكب 

ِشباكاً
في العشب الرطب

الشمس حمراء هذا الصباح

متفّتقة كزهرة
على بياض جدارنا، لترسم هناك

ظاّل حلسك سرخسة
يحّلق الشحرور

عند الفجر حامالً إثم سرقة بعض
الفاكهة املتساقطة

وكذا نحن
نفطر ثماراً حلوة املذاق

قريباً ستؤول أشجار البرقوق هياكل
ناضجة رقيقة

ومتاشياً مع أحكام البرد
ستدمع رؤوسها السوداء ثلجاً

 Gillian Clark كالرك/  *جيليــان 
مــن مواليد كارديــف بإقليم وليز 

أديبــة،   ،1937 عــام  البريطانــي 
وكاتبــة  ومترجمــة،  شــاعرة 
مســرحية، كما أنّهــا عملت في 
اإلذاعة. حصلــت على عدة جوائز 
علــى مســتوى بريطانيــا، منها 
ميداليــة امللكــة الذهبية 2008، 
وجائزة ويلفريد أوين للشعر 2012، 
واعتبرت الشــاعرة الوطنية بويلز 

لعام 2008. مــن دواوينها )اجلليد( 
الذي دخل القائمة القصيرة جلائزة 
ت.س إليــوت 2012، ومن دواوينها 
ثلج على اجلبل 1971، رســالة من 
1982، تســع حدائق  بالد بعيــدة 
"برقوق"  وقصيــدة   .2000 خضراء 
املنشــورة  مختارة(  )قصائــد  من 

.1985

احلضري،  للشاعر حســن  صدر 
ديوانه الســابع، بعنــوان »بردة 
األشــواق«، عن مكتبــة اآلداب 

للنشر والتوزيع بالقاهرة.
يقع الديوان في مئة وعشــرين 
صفحة من القطع املتوســط، 
قصيدة  وثالثني  تســًعا  ويضم 

متعددة  أغراض  في  ومقطوعة 
من أغراض الشعر.

ويعد هذا هو اإلصدار العاشــر 
الفتاح  عبد  حســن  للشــاعر 
احلضري؛ حيث صدر له من قبل 
ســتة دواوين، وكتــاب في علم 
في  »الصحيح  بعنوان  العروض 

علم العروض«، وكتاب في النقد 
األدبــي بعنوان »القــرآن الكرمي 
ومقاالت  األدب«،  ماهيــة  يحدد 
نقديــة  فــي كتــاب بعنــوان 
»سطور من الواقع«؛ وله دواوين 
ودراسات أدبية ونقدية أخرى غير 

مطبوعة.

من أعمال نوال السعودن
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بداية اخلالف بني املكتب 
السياسي و البارزاني

* إذن وقــع أول خــالف بينكم و بني 
البارزاني؟

- في ذلك الوقت طفت اخلالفات على 
السطح بشكل أوضح، وكان اجلميع 
يتحدثون بها فــي اإلجتماعات ولم 
تعد مســتترة أو مخفية على أحد، 
في ذلك العام أي 1962 جاء صحفي 
أمريكي وكان أحد أهم أسباب زيارته 
هــو معرفة طبيعة اخلــالف القائم 
بيننا و بني البارزاني. وفي احلقيقة كنا 
نعــارض منذ البداية عقد أية عالقة 
بأنه من األفضل  مع األمريكان ونرى 
لنا أن نبني عالقة مع السوفييت وأن 
ال نعقدها مع اآلخرين دون علمهم، 
بكل  عمــل  املــال مصطفى  ولكن 
حماس وبإصرار على تكوين العالقة 

مع األمريكان.

* ســأعود الى مســألة أخرى و هي 
مســألة اجلحوش و كيف أنشئت 

تشكيالتهم؟
- كان اجلحــوش موجودين حتى قبل 
إندالع الثورة، فقد سلحت احلكومة 
البارزاني مثل  مجموعة من أعــداء 
الزيباريني والهركيني والســورجيني، 
البارزاني  تعتبر  احلكومة  كانت  حني 
عن  وعاصيــا  للجمهوريــة  عــدوا 
العشــائر  تلك  وجميع  احلكومــة، 
كانــت لهم عــداوات قدمية مع املال 
مصطفى وإستســلموا للحكومة 
وأعاد  تســليحهم.  منهــا  وطلبوا 
أنه  وخصوصا  تأهيلهــم،  قاســم 
كانت له جتربة سابقة في هذا اجملال 
حني قادهم فــي معارك اجليش ضد 
البارزانيــني، فجمعهــم من جديد 
البارزاني  بأعداء  أوال  وبدأ  وسلحهم، 
مــن عشــائر نيروةيي والســورجي 
والبرادوســتي  والهركي  والزيبــاري 
وعشــائر أخرى من منطقة سوران، 
ثم فــي الســليمانية كان محمود 
أول  هو  الهماونــدي  محمــد  فقي 
اجلحوش املســجلني لدى احلكومة، 
أعضــاء جمعية  بعــض  أن  كمــا 
الشيوعي  للحزب  التابعة  الفالحني 
العراقي ســجلوا أنفســهم أيضا 
وحملوا الســالح حتت غطاء الدفاع 

عن اجلمهورية ومحاربة العصيان.
ونحن عاجلنا هــذه الظاهرة املقيتة 
في السليمانية بخطة عاجلة حيث 
كلفنا أحد البيشــمركة الشجعان 
يدعى ســالم مال صابر بإنزال حكم 
الشعب مبحمود فقي فقتله وسط 
مدينــة الســليمانية مــا أدى الى 
إنحســار الظاهرة الى حــد ما في 
الســليمانية وكركــوك فلم يجرؤ 
آخرون لتســجيل أســمائهم لدى 
إتســعت  الظاهرة  ولكن  احلكومة، 
فــي مناطــق أخرى خاصة وســط 
العشــائر املعادية للمال مصطفى، 
وإزدادت أكثر إتســاعا في زمن حكم 
البعث وسموا بفرسان صالح الدين.

الى جانب ســعي البعثيني إلسكان 
عشــائر عربية مبناطق كردســتان، 
حاولوا جتنيــد أكبر عدد مــن أفراد 
العشــائر املعادية للمال مصطفى، 
حتــى أنهم أجازوا لهــم اإلحتفاظ 
بالغنائم التــي يحصلون عليها في 
العربية  العشائر  وكانت  مواجهته. 
الى كردســتان  باألســاس  جــاءت 
للســلب والنهــب وأحلــوا ذلــك 
الوليد  ألنفسهم حتت إسم فرسان 

وهو رديف جحوش الكرد املرتزقة.
ويبدو أن أهم أســباب نشوء ظاهرة 
التجحش هــي اخلالفات والصراعات 
بارزان والعشــائر األخــرى، ألنه  بني 
كانت  للثورة،  األولى  الســنوات  في 
منحصــرة  اجلحــوش  تشــكيالت 
القدم  منذ  املعادية  بالعشائر  فقط 
لعشيرة البارزانيني مثل السورجيني 
ودراويش شيخ رشيد لوالن والهركي 
والزيباري والريكاني.الى جانب بعض 
إستسلموا  الذين  العشــائر  رؤساء 
للحكومــة فيســجلون كجحوش 

مرتزقة ميدون بأموال احلكومة.

* دعنا نعود الى بدايات الصراع بني 
احلزب و البارزاني و دور اجلحوش في 

ذلك؟
- كمــا بينــت فيما ســبق كانت 
ظاهــرة اجلحوش تعــود الى خريف 
الصراع بني  1962، حني تفجــر  عام 
املال مصطفى واحلزب الى مستويات 
خطيــرة جــدا. وكانــت اخلطــورة 
الغريبة  التصرفــات  فــي  تكمــن 
الدائب  للمــال مصطفى وســعيه 
أو  املســؤوليات  عن  احلزبيني  إلزاحة 
وإلغاء  عليهم  والقبض  مالحقتهم 
تشكيالت البيشمركة وإخضاعهم 
حتــت ســيطرة األغــوات ورؤســاء 
العشــائر. ووصلت األمــور الى حد 
الميكن السكوت عنها، لذلك عقدت 
اللجنة املركزية للحزب إجتماعا في 

كهف مالومة ملعاجلة املوقف.

البارزاني و لقب  “األستاذ"
* دعنا نخرج من هــذا اإلطار قليال 
ألســألك، هــل صحيح بــأن املال 
مصطفــى كان ينزعــج من إطالق 

لقب األستاذ عليه؟
- نعم كان كذلك، وتبدأ القصة حني 
أوفدت اللجنــة املركزية وفدا يتألف 
منــي ويضم علي عســكري وعمر 
و هاشم  فيلي  وعبداحلســني  دبابة 
عقراوي لنذهــب الى املال مصطفى 
و نحاول تهدئته. وكان عبداحلســني 
أحد أكثــر املعجبني باملال مصطفى 
ولكنه لم يكن يعرف كيف يتصرف 
معه، و دعني أروي لك ما حدث رغم 
أنه قد اليكون صاحلا للنشر، ولكني 

سأرويه على كل حال.
كان املــال مصطفى فــي قرية قرب 
منطقة بيتواتة إن لم تخني الذاكرة 
أظن أنها كانت قريــة "ورتي" وهي 
قرية صغيــرة وصلناهــا مع حلول 
املســاء وذهبنا للقاء املال مصطفى. 
فوقــف املــال مصطفى حــني رآنا 
وقــدم عبداحلســني علــى اجلميع 
وأجلســه قربه ألنه كان يعرف بأنه 
أشــد املعجبني به، وجلست أنا في 

الصــف الثاني واآلخرون بعدي. وحيا 
الذي  املــال مصطفى عبداحلســني 
لم يكن يعلــم بأن البارزاني يغضب 
إذا ناديتــه باألســتاذ. فاجاب حتيته 
قائــال "أقبل يديك أيها األســتاذ أنا 
املال  فإستشــاط  حال"!!  بأحســن 
مصطفى غضبا وقال له "أنت كلب 
إبن الكلب“ فإرتعب عبداحلسني ولم 
يتمالك نفســه فإندفــع الى الوراء 
ثم قال "يا أستاذ أنا لم أفعل شيئا 
البارزاني  عليــه  فرد  مقامك"،  ميس 
ثانيــة "بــل فعلت، أنــت كلب إبن 
كلــب"، وددت أن أتدخل وأطلب منه  
الي  فأشــار  باألســتاذ"،  تناديه  "ال 
علي عســكري بأن ألتــزم الصمت 
بالشتائم.  البارزاني  يشــبعه  حتى 
وبعد أن مللم حاله وشــحب وجهه 
وقال  أخــرى  مرة  البارزاني  خاطــب 
"قل لي يا أســتاذ ماذا فعلت لكي 
تغضب مني هكــذا"؟ فرد البارزاني 
"أنت إبن الكلب ولســت أنا.. كلما 
قلت لي أســتاذ وكررته، سأرد عليك 
بأنك إبن الكلب ولســت أنا “فسأله 
عبداحلسني "ومتى قلت أنا ذلك “قال 
البارزاني "كل من يخاطبني باألستاذ 
أظنه يسبني ويقول لي إبن الكلب، 
أنا لست أستاذا، فاألستاذ هو  )...( "! 
وعلق عباس اغا فيما بعد أن ســبب 
إنزعاج املال من وصفه باألســتاذ، هو 
باألســاتذة، وهو  إمتأل  ألن اجملتمــع 
اليريد أن يكون من ضمن الكثرة، بل 

يريد أن ألقابا ال يوصف بها غيره!
وجاء وقت الطعــام، ومن العادة أنه 
قبل تناول الطعام كانوا يأتون بأبريق 
لغسل األيدي، وصادف أن كان اإلبريق 
قريبــا منــي وجاء املــال مصطفى 
ليغسل يديه فإلتفت إلي وقال "ها 
جالل اجملنــون، ألســت محقا فيما 
قلت، طلبت منهم مرارا أن اليقولوا 
اليفهمون  ولكنهــم  أســتاذ  عني 
ولهذا  دائمــا  بوجهي  يكررونهــا  و 
أنت  "نعم  فأجبته  هكذا"  أعنفهم 
بقريــة مالومة  على حــق، فهناك 
شــخص يدعى درويش قادر كل من 
يقول عنه قروي يرد عليه بسب أمه، 

وضحــك املال مصطفــى فقد كان 
رحمه اهلل شخصا محبا للنكتة.

* من خالل سردك لهذا احلدث يبدو 
أن عالقتك مع املال كانت متميزة؟.

- كانت عالقتي معه في تلك الفترة 
جيــدة للغاية،أفهمــه ويتفهمني، 
لذلك حني رويت لــه غضب درويش 
درويش  تعتبرني  ســألني"وهل  قادر 
قادر"؟.قلت له" ال لســت اياه، ولكن 
اإلنســان يعتاد على حالة حتى انه 
يســتفز مبجرد كلمة واحدة.وهكذا 

تلطفت أجواء اجللسة تلك.

* هــل صحيــح أن املــال مصطفى 
إقتــرح أن تكــون أنــت ســكرتير 

البارتي ثم تراجع عن ذلك؟.
- املســألة كانــت كالتالــي: أجرى 
البارزانــي بعــض التغييــرات على 
مستوى قيادات البيشمركة،وقرر أن 
نائبا  العام،أي  نائبا للقائــد  يعينني 
لــه ولكني رفضت كمــا أنه إقترح 
أن أكــون ســكرتيرا عامــا للحزب 
ألحل محل األســتاذ إبراهيم أحمد 

فرفضت ذلك أيضا.

نتيجــة  علــى  حصلتــم  *وهــل 
إيجابية من لقائكــم ذاك مع املال 

مصطفى؟.
مســتفيضة  مناقشــات  بعــد   -
توصلنــا الى حل وســط  بشــأن 
يفترض  وقلنا  البيشمركة،  موضوع 
أن ال تكــون هنــاك متييــز أو تفرقة 
بــني البيشــمركة ومن هــم خارج 
تشــكيالتها،وقلنا له إحسبنا نحن 

إحدى العشائر املوالية لك.
وبقيــت عند املــال لقضــاء بعض 
األعمال، ووصلنا خبــرا بأن اإلنقالب 
بات وشــيكا وأتذكــر أن ذلك اليوم 
املال  مع  رمضان.كنــت   14 صــادف 
ضيوفــا على عباس أغــا وإنطلقنا 
صباحا متجهني الى منطقة بشدر.
وفي موقع يقال له" دوكومان" وهي 
منطقــة صخريــة أقــام فيها املال 
مقرا لــه.وكان يتقدمني مبســافة. 

فلمــا إقتربــت منه حملــت عمامات 
حمراء لعمر اغــا والذين معه، وكان 
املال حســن واقفــا هناك،وهو الذي 
بقتل  وعيسى ســوار  نبي  شــارك 
باملوصل، تقدمت  الزيباري  اغا  أحمد 
منهــم وأنا أمســك براديــو صغير 
التاسعة.  الســاعة  ألخبار  أستمع 
وكان املال مصطفــى كعادته يحب 
لقب  عليه  نطلــق  املمازحة،وكنــا 
دوك  تندرا،وكلمــة  دوك"  "حمــة 
تطلق على  عندنا في كويســنجق 
يعرف  املال  الظرفاء،وكان  األشخاص 
بأننــا نصفــه بذلك.فلمــا إقتربت 
منهم سألت املال حسن" هل حمة 
دوك نائــم أم هو صاح"؟. فرد " تعال 
يا اجملنــون"، هو صــاح، فقلت "إذن 
سآتي ولكني أريد حق بشارتي بخبر 
ســأبلغه"، قال "إذن أسرع.. وما هو 
اخلبــر"؟، قلت " لقد وقــع اإلنقالب 
و  قاسم"  بعبدالكرمي  وأطاحوا  فعال 
إجتمعوا حول الراديو ليستمعوا الى 

اخلبر.

اإلنقالب البعثي في 8 شباط 
1963

* هل كان احلزب على علم مســبق 
باإلنقالب ؟

- نعــم علم بذلــك، فإتصاالتنا مع 
اإلنقالبيني كانت قائمة عن طريقني 
مختلفــني. األول عن طريق الضباط 
الذين ســموا أنفســهم بالضباط 
األحــرار، فقــد إتصلــوا باألســتاذ 
إبراهيم أحمد بواســطة كرمي قرني 
وهو ضابط كردي من الســليمانية 
ويرتبــط بصداقة قدميــة مع طاهر 
يحيى. وطلب األســتاذ إبراهيم من 
يحيى إعطــاء الكرد حقهم باحلكم 
الذاتــي و وافــق يحيى علــى ذلك. 
والطريق اآلخــر كانت اإلتصاالت بني 
والبارتي،  العربي اإلشــتراكي  احلزب 
وخاصة بني األستاذ صالح اليوسفي 
وعلي صالح السعدي.وكانا يلتقيان 
دوما، وأعتقد بأنهما تعارفا عن طريق 
وكان صالح  عــارف.  فؤاد  األســتاذ 
اليوســفي أبلغهم بنفس مطلبنا 

وهو اإلعتراف باحلكم الذاتي وحتقيق 
الدميقراطيــة، وتســليم ســلطة 
كردستان الى يد حزبنا وأن يكون املال 

مصطفى حاكما عاما لكردستان.
وكان الطرفان قد أقرا مبدئيا مسألة 
احلكم الذاتي، وقال البعثيون بأنهم 
الذاتي  مســتعدون ملنحنا احلكــم 
وكذلك إجازة احلزب، وقالوا أيضا "بأن 
دورنا في كردستان ســيكون موازيا 
لدوركم في عربستان. ولتأكيد تلك 
بالدكتور  سأستشــهد  التعهدات 
جمال األتاسي الذي ذكر في مقدمة 
كتابه بعنوان "العــرب والكرد، رؤية 
الكردية".حيث  للمســألة  عربيــة 
يقول "حدثت ثورة الثامن من شباط، 
هو يســميها "ثورة وليس إنقالبا "، 
كنا وفد ذهبنا من دمشق الى بغداد 
الســعدي،  صالح  بعلي  وإلتقينــا 
فســألته "هل هناك شيء ما بشأن 
املســألة الكردية"؟ فأجابني "نحن 
أعطيناهــم وعدا باحلكــم الذاتي، 
ولكننا لــن مننحهم ذلــك اآلن، بل 
قبلوا  فإذا  آخر،  سنعطيهم شــيئا 
فهذا جيــد، وإذا رفضوا فإننا بظرف 
أو ثالثة سنقضي عليهم  اسبوعني 
و نبيدهم عــن بكرة أبيهم"! فقلت 
لــه "ان الشــعب الكردي لــن يباد 
بهذه الطريقة، هــذا طريق خاطيء 

تسلكونه".
الدليل أعطاه شخص يعد من  هذا 
أحد الشــخصيات املهمة في حزب 
البعث، وأوضح لنــا حقيقة موقف 
البعث فــي تلك الفترة، فليس بيدنا 
أية وثائق أو دالئل تثبت ذلك املوقف، 
ألننا كنا نتصل بهم عن طريق كرمي 
قرني فحسب. كما أن هناك شهودا 
آخرين تعهدوا بذلك أمام عبدالناصر.
حاملا أعلــن اإلنقالب ســارع صالح 
اليوسفي وفؤاد عارف بإرسال برقيات 
التهانــي للمجموعــة التي نفذت 
بذلك  اليوسفي  وتســرع  اإلنقالب. 
ألن  أوال  علينــا،  بالســلب  إنعكس 
مضمون البرقية لــم يكن متوافقا 
مع سياســة احلزب في تلك الفترة، 
وثانيا أن تلــك البرقية دفعت جميع 

الضباط الكرد وفي كل املواقع التي 
كانوا فيها الى تأييد اإلتقالب. فعلى 
ســبيل املثال حينمــا أذيعت برقية 
صالــح اليوســفي ســارع املرحوم 
كان  الذي  فائــق  عبدالقادر  العقيد 
رجال مثقفا ومعروفا بإرســال برقية 
اليوســفي  برقية  مماثلة، ألن  تهنئة 
حملت داللة واضحــة على إلتصاق 
ثورتينــا بعضهمــا ببعض..كما أن 
تلك البرقيــة لم تكن مقبولة حتى 

من قبل املواطنني العراقيني.
وأثر ســلبي آخر لتلــك البرقية هو 
أن الضبــاط العــرب املوجودين في 
ومناصري  كردســتان من أصدقــاء 
عبدالكرمي قاسم، كانوا يعادون حزب 
البعــث، ويريدون الدفــاع عن حكم 
قاســم، ولكنهم عندما ســمعوا 
بتلــك البرقية فقدوا األمــل متاما. 
وكنــت قد ســمعت مــن العقيد 
نبوي الــذي كان آمر لواء في ميركة 
ســور، أنهم كانوا على وشك اعالن 
التمرد، ولكنهم حاملا سمعوا بتلك 
البرقية تخلوا عــن الفكرة ففر هو 
وبعض أفراد لوائــه وقال لي "لو لم 
تكن هــذه البرقية، ولــو تأكدنا بأن 
الذي سماه  البارتي يعارض اإلنقالب 
البعثيون بالثــورة، لكان بإمكاننا أن 
نتمــرد ونتعاون مــع البارتي".أما أنا 

فأعتقد ما يلي:
أوال: إن األستاذ صالح اليوسفي حني 
أرســل تلك البرقية كان واقعا حتت 
تأثير اإلتفاق والوعــود التي أطلقها 
البعثيون عبر نفــس اجلماعة الذين 
تباحثوا معنا، وتوهم بأنهم ســوف 
فرصة  وأنهــا  بعهودهــم  يوفــون 
نستغلها إلنتزاع املزيد من املكاسب 
منهم، ولكن فــي حقيقة األمر لم 
يكن لنــا أي دور أو تأثير في اإلنقالب 

الذي قام به البعثيون والناصريون.
ثانيا: أعتقد بأنه لو كان هناك تعاون 
كامــل بيننا وبني احلزب الشــيوعي، 
لكيفية  مســبق  مخطــط  ولدينا 
عســكري  إنقالب  أي  مــع  التعامل 
محتمــل يقــع فــي بغــداد، لكان 
بإمكاننا أن نسيطر معا على معظم 
مناطق كردســتان. وملا وقع اإلنقالب 
كان هنــاك أيضا إجتاهــان مختلفان 
األول ميثل  اإلجتاه  البارتي،  داخل قيادة 
رأي املكتــب السياســي الذي كتبه 
إبراهيم أحمد فــي برقية  األســتاذ 
أرسلها للمال مصطفى ويقول فيها 
املواجهــة بني عبدالكرمي  "إذا طالت 
نسرع  أن  يبنغي  والبعثيني،  قاســم 
بدخول مــدن كردســتان وإحتاللها 
وأن نخضعها لســلطتنا ونســلح 
ونفذوا  البعثيون  جنح  مواطنيها.فإذا 
شروطنا فهذا أمر جيد، وإال ستكون 
لدينا األمــوال واألســلحة الكافية 
باإلضافــة الــى إنضمــام الضباط 

املعارضني للحكومة إلينا"..
ثالثــا: أما رأي املــال مصطفى فكان 
كالعــادة مخالفــا، فهــو يــرى بأن 
نعطي احلكومة اجلديدة فرصة حتى 
يتبني ماذا تفعــل، وأنا كنت مع هذا 
الرأي، ألني إعتقدت بــأن رأي املكتب 
السياســي غير قابل للتنفيذ، ولكن 
األحداث الالحقة أثبتت بأن رأي املكتب 
السياسي كان أكثر حكمة وواقعية، 
فلو أاصــدر احلزب بيانــا للجماهير، 
أعتقــد بأنه خــالل يومــني أو ثالثة 
من املواجهة بني قاســم والبعثيني، 
سيلتحق الكثيرون بالبارتي أو ميدوننا 
أيضا  باإلمكان  وكان  مبســاعداتهم، 
أن نحتل بعض املــدن خاصة قبل أن 
يسرع اليوسفي بإرسال تلك البرقية 

الذي أفسد كل شيء.
فــي ذلــك الوقــت كنت مــع املال 
مصطفى في منطقة بشــدر، وبعد 
ثالثة أيام من املعارك في بغداد ومقتل 
عبدالكــرمي قاســم، جاءنــا صالح 
البارزاني  لقمــان  ومعه  اليوســفي 
الذي فر من الســجن في خضم تلك 
األحداث يرافقهم كرمي قرني، وأبلغوا 
املــال مصطفى بضرورة إرســال وفد 
من احلــزب الى بغــداد للتفاوض مع 

البعثيني وطرح ما يريدونه منهم.

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 19

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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صالح اليوسفي علي صالح السعدي صالح اليوسفي مع السياسي عزيز شريف

 كان الجحوش موجودين حتى قبل إندالع الثورة، فقد سلحت الحكومة مجموعة 
من أعداء البارزاني مثل الزيباريين والهركيين والسورجيين، حين كانت الحكومة تعتبر 

البارزاني عدوا للجمهورية وعاصيا عن الحكومة، وجميع تلك العشائر كانت لهم 
عداوات قديمة مع المال مصطفى وإستسلموا للحكومة وطلبوا منها تسليحهم. 

وأعاد قاسم تأهيلهم
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الصباح الجديد متابعة : 

أن تدمن، في لعبة، على القتل لكي 
تبقى حّيــاً فهذه أكثر ِمــن مجّرد 

لعبة يتسلى بها.
 لسبٍب ما، أو ألسباب كثيرة، نفسّية 
وخصوصّيات  وتقنّيــة،  واجتماعّية 
أخرى، راجت لعبة PUBG ، أخيراً في 
بالدنا وبلدان العالم. بتنا أمام ظاهرة 
جــذب ال تقتصــر علــى املراهقني 

والشباب. 
فبعــد موجة »السوشــيل ميديا« 
موجة  تأتي  التواصــل،  أمناط  وحتّول 
جديدة، تواصلّية أيضاً، إمّنا هذه املّرة 
بنزعة عنف صريح. ال مكان للمواربة 
هنا. اجلديد أّن القتل، مع »طرطشة« 
الدماء، بات ُيارس يومّياً في ساحات 
الهواتف الذكّية، بعدما كان إلى حّد 
»الثقيلة«  الكومبيوترات  ما حبيس 

وآالت اللعب املتطّورة. 
اذ اجتاحــت لعبــة PUBG العالم 
العربي وأحبها الشباب في املنطقة. 
والعرب ليسوا سوى جزء من جيش 
من شــباب العالم املهووسني بهذه 
اللعبــة التي حققت جناحــاً خاصاً 

وأرقام حتميل كبيرة. 
ان احلروف PUBG هي اختصار للعبارة 
 PlayerUnknown›s Battlegrounds
)العبــون مجهولــون في ســاحة 
متعددة  فيديو  لعبة  وهي  املعركة(. 
الالعبني على اإلنترنــت مت تطويرها 
 PUBG Corporation من قبل شركة
التابعة لـــ Bluehole. أُتيحت على 
 ،2017 في  و«إكسبوكس«  »ويندوز« 
قبــل أن تصــل إلــى الهواتف في 
 Player شــهر آذار 2018 حتت عنوان
 Unknown›s Battlegrounds

.Mobile

ملخص عن اللعبة
اللعبة في مشاركة  تتلخص فكرة 
100 العب يقفزون من طائرة حربية 
ليبــدأ الكفاح للبقــاء حتى نهاية 
اجلولــة. كل الالعبني صيادون وقتلة 
وضحايا. لتفــوز عليك أن تكون آخر 
األحياء بعد قتل كل احملاربني. يكنك 
اختيار اللعب وحدك ضد 99 خصماً 

أو أن يكــون لديك شــريك أو أكثر، 
يكنــك التواصل مــع فريقك عبر 
الدردشة الصوتية. ال يكنك الوقوف 
مكتوف األيــدي ألن منطقة اللعب 
)زون( تتقلص باستمرار وسوف متوت 

وتخسر إذا كنت خارجها.

جناح كبير على الصعيد العاملي
حســب موقع »هوليــوود ريبورتر«، 
100 مليون  اللعبــة  جتاوز تطبيــق 

حتميل في غضون أربعة أشهر فقط 
املاضي، خالل  الصيــف  حتى حدود 
األسبوع األول من طرحها حتّولت إلى 
اللعبة األكثر حتميــاًل في أكثر من 
100 دولة، وصار يلعبها أكثر من 14 

مليون مشترك يومياً.

أضرار نفسية
املتعــة  اللعبــة  هــذه  تعنــي  ال 
أضراراً  تعنــي  بل  والترفيه فقــط، 

األلعــاب  مــن  كالكثيــر  ســيئة 
»ذا  صحيفة  ونشــرت  اإللكترونية. 
وصفت  حتليالً  غارديان«البريطانيــة 
فيه هذه اللعبة بأنها »عدمية متاماً، 
ندية، ومضطربة نفسياً. إنها لعبة 
رعب حقاً. كل شــيء يبدو عشوائياً 
وقاتــالً. وغالبــاً ما تُقتــل من قبل 

شخص ال تشاهده أبداً«.

شيخ عراقي يحذر من اضرار 

اللعبة
في حني أعلن الشــيخ عبد الوهاب 
الســامرائي، إمام وخطيب مسجد 
أبــي حنيفــة النعمان، عــن وجود 
 PUBG لعبة  مضار كبيرة بســبب 
»ببجي«، مؤكًدا أن احملاكم العراقية 
فيها عشرات حاالت الطالق والقتل 

بسبب تلك اللعبة.
وقــال الســامرائي، خــالل خطبة 
اجلمعــة:« اذهبــوا إلــى احملاكــم 
وشــاهدوا الســجالت التــي فيها 
لعبة  بســبب  وقتل  حاالت طــالق 
PUBG«، متســائاًل عــن دور الرقابة 

اإللكترونية جتاه هذه اللعبة.
وشــدد على »ضرورة حظــر اللعبة 
كما فعلت بعض الدول، كونها تدفع 

إلى أعمال عنف في اجملتمعات«.

»أكو عرب في الطيارة«
يشهد العراق اليوم إقباالً رهيباً على 
لعبــة PUBG ، حيــُث هم أصحاب 
املقولة الشــهيرة في تلك الطائرة 
قبل الهبوط:  ) أكو عرب بالطّيارة (.

انتشــاراً  اللعبة  حققــت  عربيــاً 
واســعاً وحتولت إلى موضوع نقاش 
غزير عبر صفحــات مواقع التواصل 
االجتماعي، وأصبحــت مقولة أكو 
عرب بالطّيــارة عاملّية متداولة جداً 
في الدردشــة الصوتية لتشير إلى 
وجــود مئــات اآلالف من الشــباب 
العراقيني والعرب بني الالعبني، أسوة 

ببقية الالعبني العامليني.

سخرية عربية ال تنتهي
ترافق انتشــار اللعبة فــي العالم 
العربــي مــع تعليقــات ســاخرة 
في  الطريفة  املواقف  للتعليق على 

اللعبة.

»أكو عرب بالطّيارة » أصبحت ايقونة اللعبة

لعبة PUBG إدمان حد الهوس بنزعة عنف صريح
استبدال صمامات القلب

بالقسطرة ألول مرة في البالد
شهد مركز أمراض القلب في مدينة السليمانية، أولى 
عملية الســتبدال صمامات القلب من خالل القسطرة 

في العراق وإقليم كردستان.
وقال الطبيب املتخصص في أمراض القلب، الذي أجرى 
العمليــة، الدكتور آرام جمال فــي تصريح صحفي، إن 
»هذه هــي املرة األولى التي جترى فيهــا عملية من هذا 

النوع في العراق«.
وبني إن »هذه العملية جترى لألشخاص الذين يعانون من 
ضيق شديد في الصمامات القلبية قد يؤدي إلى الوفاة 

في حال عدم إجراء العملية«.
وقال وزير الصحة في إقليم كردســتان، الدكتور ريكوت 
رشــيد، إن »مركز أمراض القلب في الســليمانية ومن 
خــالل التعاون مع فريق طبي دولي، يقوم مبعاجلة أمراض 
القلب وســيكون اســتبدال صمامات القلب من خالل 

القسطرة من بني أهم الطرق العالجية التي يتبعها«.
يشار الى ان عملية استبدال صمامات القلب من خالل 
القســطرة جُترى للمرضى الذيــن ال يتحملون عمليات 
فتح الصــدر التقليدية، وفي هــذه احلالة يغادر املريض 
املستشفى مبكراً كما أن مضاعفات العملية أقل من 

مضاعفات العمليات التقليدية.

انفاق حتت املاء للقطارات فائقة السرعة
تعتــزم الصني بناء أول نفق حتت املــاء للقطارات فائقة 

السرعة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي البالد.
وأفــادت صحيفة »تشــينا ديلي« أن النفق ســيغطي 
مســافة 16.2 كيلومتراً من طريق تبلغ مســافته نحو 
70 كيلومتراً وســيربط بني مدينتي نينجبو وتشوشان 

الواقعة في جزيرة حتمل االسم نفسه .
والقطارات اخلاصة بالنفق مصممة للسفر بسرعة 250 
كيلومتراً في الساعة، ما يعني أنها ستقلص املدة بني 
املدينتني من ســاعة ونصف الساعة إلى نصف ساعة، 
وللســفر من نينجبو إلى تشوشــان اآلن يجب سلوك 
جسر ير على عدة جزر حتى الدخول إلى اجلزء الشمالي 

من جزيرة تشوشان بينما تقع املدينة في اجلنوب.
وستنضم خطة سكة احلديد هذه إلى 25 ألف كيلومتر 
من خطوط السكك احلديدية فائقة السرعة في الصني 

والتي متثل %60 من اإلجمالي العاملي.

الكذب يسبب تقلص األنف
قام علماء إسبان في جامعة غرناطة مؤخراً بالتحقيق 
في ما يســمى بـ« تأثيــر بينوكيو«، القصــة اخليالية 
املعروفة عند األطفــال، ووجدوا أن أنوفنا ال تنمو عندما 

نكذب، ولكنها تتقلص.
وطــور الدكتور إييليــو غوميز ميــالن وفريقه، طريقة 
مبتكرة لكشف الكذب عبر استعمال التصوير احلراري، 
ووجــدوا أن األشــخاص الذين مت اختبار هــذه الطريقة 
عليهــم، انخفضــت درجة حــرارة أطرافهم بشــكل 
ملحوظ، فــي حني ارتفعت درجة حــرارة اجلبني لديهم 

مبقدار 1.5 درجة مئوية.
ووجد العلماء أيضــاً أن درجة حــرارة األنف انخفضت 
لدى األشــخاص الذين خضعوا للتجربة، األمر الذي أدى 
إلى تقلص أنوفهم بنســبة ضئيلة، ال يكن مالحظتها 

بالعني اجملردة.

ملونشريط

 متابعة الصباح الجديد :
العلماء  من  مجموعة  اكتشــف 
ما يســمى بـ »العالج باالمتنان« 
والــذي يعبَّر عنه بكلمة شــكراً، 
مشــيرين الــى ان تلــك الكلمة 
للعقل  صحية  بفوائــد  تنعكس 

واجلسم.
وأوضحــت الدراســة أن كتابــة 

رســالة شــكر لها تأثيــرات في 
مكافحة االكتئاب وتخفيف اآلالم 

وحتسني صحة القلب.
وتناولت الدراســة األخيــرة ما إذا 
كان يكن استعمال عالج االمتنان 
جلعــل املراهقــني يتخلصون من 
األطعمة السريعة وتناول الطعام 

بالصحي.

جامعــة  مــن  علمــاء  وطلــب 
كاليفورنيا ريفرسايد في الواليات 
شــخص  نحو1000  من  املتحدة، 
فــي عمــر 14 و 15 عامــاً تقدمي 
الغذائي  نظامهــم  عن  تفاصيل 
اليومــي والتحدث عــن الطريقة 
يرغبون في حتسينها حلماية  التي 
صحتهــم، فيما لــم يُطلب من 

أحد إجــراء تغييــرات على أمناط 
طعامهم كجزء من الدراسة.

الطالب  بإحضار  الباحثون  قام  ثم 
لقضاء 8 دقائق فــي األقل كتابة 
خطاب شــكر، مرة في األســبوع 
ملــدة أربعة أســابيع، لشــخص 
كان قويــاً وســنداً فــي حياتهم 
على ســبيل املثــال، التعبير عن 

االمتنان للوالديــن على حبهم أو 
ألصدقائهم الذين ســاعدوهم أو 

املعلم الذي ألهمهم.
وبعد أربعة أسابيع، قارن الباحثون 
عاداتهــم الغذائية مع مجموعة 

أخرى لم تكتب رسائل الشكر.
وأظهرت النتائج التي نشــرت في 
دوريــة علم النفــس االجتماعي 

الذين  أن األشــخاص  التجريبــي 
يعبــرون عن االمتنــان كانوا أكثر 
عرضــة للتبديــل إلــى طعــام 
صحي وتنــاول املزيد من الفاكهة 
املشــروبات  وتقليل  واخلضــروات 
السكرية في أثناء التجربة، بينما 
لم يظهر أي تغيير مع أولئك الذين 

شاركوا نظامهم الغذائي فقط.

»شكرا« تعالج االكتئاب وتخفف اآلالم

ملصق دعائي للعبة
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متابعة الصباح الجديد: 
حّذرت دراسة أسترالية حديثة من أن تلوث 
الهــواء يزيد فرص إصابــة األطفال بخطر 
باحثون  أجراها  الذهنية.الدراســة  اإلعاقة 

بجامعة سيدني في أستراليا 
ولكشــف العالقة بني تلوث الهواء وإصابة 
األطفــال باإلعاقــة الذهنية قــام الفريق 
بتحليل بيانات أكثر من 18 ألف طفل ولدوا 
في بريطانيا خــالل الفترة بني عامي 2000 

إلى عام 2002.
الذين يعيشون  أن األطفال  الباحثون  ووجد 
في املناطق التي تتعرض بكثرة للجسيمات 
الدقيقة احملمولة جًوا التي يقل قطرها عن 
2.5 ميكرومتر، تزيد فرص إصابتهم باإلعاقة 
الذهنية بنسبة 33%، مقارنة مبن يعيشون 

مبناطق بعيدة عن التلوث.
وتنبعث اجلســيمات الدقيقة احملمولة جًوا 
في الغالــب من مصادر صناعيــة، إضافة 
باخلشــب  والطهو  الســيارات،  عوادم  إلى 
والتدخني، ويكن استنشاقها فتستقر في 

الرئة.
ووجد الباحثون أن املناطق التي ترتفع فيها 
مستويات نسبة ثاني أوكسيد النيتروجني 
وأول أكسيد الكربون يزيد فيها خطر إصابة 
األطفال بإعاقة ذهنية إلى 30%، فيما تبلغ 
نســبة زيادة اإلصابة باملناطــق التي ترتفع 

فيها نسب ثاني أكسيد الكبريت %17.
إريك إمرســون، قائد فريق  وقال الدكتــور 

البحث، إن اإلعاقة الذهنية أكثر شيوعاً بني 
األطفال الذين يعيشــون في مناطق أكثر 
حرمانــاً اجتماعياً واقتصاديــاً، والتي متيل 
إلى أن تعاني من مستويات أعلى من تلوث 

الهواء.
وأضاف أن، التعــرض لتلوث الهواء اخلارجي 
قــد يعوق التطور املعرفي، مما يزيد من خطر 

إصابة األطفال باإلعاقة الذهنية.
ويعد تلوث الهواء عامل خطر يسبباً لعديد 
من االمراض، مبا فيها مرض القلب التاجي، 

وأمراض الرئة، والسرطان، والسكري.
وكشــفت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونســيف( أن نحو 17 مليــون رضيع في 
شــتى أنحاء العالم يتنفسون هواء ساماً، 

مبا قد يضر بتطور أدمغتهم.
وحســب تقرير صدر عن البنك الدولي في 
2016، يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص 
من بني كل 10 أشــخاص حــول العالم. ما 
يجعلها رابــع أكبر عامل خطر دوليا، وأكبر 
في الدول الفقيرة حيث يتســبب في %93 

من الوفيات أو االمراض غير املميتة.

تلوث الهواء يسمم عقول األطفال

أجواء بغدادية ممطرة »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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بغداد - حيدر عبد الجليل:

لطاملا كانت الرياضة املدرسية 
احــد الروافــد املهمــة التي 
وصنعــت  املواهــب  ضخــت 
في  العراقية  للرياضة  النجوم 
، الســيما  االلعاب  مختلــف 
بكرة القدم والعــاب القوى اذ 
بزغ عــن طريقها جنوم لالندية 
فهي  الوطنيــة  واملنتخبــات 
متثل مشــروع رياضــي متميز 
املوهبة  ومتكامل يجمــع بني 
 ، العلمي  والتفــوق  الرياضية 
وعلى الرغم من تراجع الرياضة 
املدرســية في االعوام املاضية 
، ملســنا بوادر اعــادت احيائها 
مــن جديد من خــالل وحدات 
النشاط الرياضي في مديريات 
التربيــة ، ولدخــول في عمق 
هذه البوادر كانت لنا جولة في 
في  االبتدائية  املــدارس  احدى 
الدورة  مبنطقــة  الصحة  حي 
االبداع  مدرســة  وبالتحديــد 
االبتدائيــة االهليــة اخملتلطة 
والتي ملسنا فيها اهتمام كبير 
من قبل مالكها التربوي بدرس 
الرياضة وااللعاب الرياضية وهو 
مادفعنا الى اجراء اســتطالع 
معهم حول الرياضة املدرسية 
واهميتهــا فــي صناعة جيل 
فكانت  ورياضيا  علميا  متفوق 

هذه احملصلة :

50  حصة اسبوعيا
البداية كانت مع مديرة مدرسة 
االبداع، هيام كرمي عجيل، والتي 
قائلة:   املوضــوع  عــن  حتدثت 
اليخفــى علــى احــد اهمية 
ودور الرياضــة بصناعــة جيل 
بناءا  ورياضيا  دراســيا  متفوق 
على املقولــة املعروفة العقل 

 ، السليم  باجلســم  السليم 
فنحن اذا اردنــا صناعة طالب 
بصحته  نهتم  ان  البد  متفوق 
وتنشــئته تنشــئة صحيــة 
االهتمام  طريق  عن  ســليمة 
بــه رياضيــا ونفســيا ، وهو 
مادفعنــا الــى االهتمام بهذا 
الــدرس وعــدم جعله درســا 
اعتمدنا  وبالتالي   ، هامشــيا 
علــى اســتقطاب 3 معلمني 

اختصــاص بــدرس الرياضــة 
اسبوعيا  حصة   50 وخصصنا 
للمراحل من االول الى السادس 
، كمــا مت تنويــع االلعاب بني 
كرة القدم والطائرة والســلة 
واملالكمــة  القــوى  والعــاب 
والتنــس والريشــة الطائرة ، 
وشــكلنا فرق بهــذه االلعاب 
للمشاركة في البطوالت التي 
تنظمهــا مديرية تربية الكرخ 

الرغم من حداثة  الثانية، على 
انشــاء املدرسة التي يعود الى 
عام 2015 ، اال ان طالبنا حققوا 
نتائــج مميــزة واحــرزوا املراكز 
االولــى الســيما فــي العاب 

القوى. 

االستعداد للبطوالت املقبلة
حتســني  الرياضة  درس  معلم 
الذي يحمل شهادة  محســن 

التربيــة  فــي  بكالوريــوس 
الرياضيــة فقد اكد ان الهدف 
تنمية  هو  الرياضــة  درس  من 
وتطوير الطالــب ذهنيا وبدنيا 
انتقاء  يتم  بعدها   ، ونفســيا 
املوهوبني منهم في كل لعبة 
مواهبهم  صقل  على  والعمل 
، مضيفــا ان فريق املدرســة 
يستعد  القدم  كرة  بخماسي 
حاليا لبطولة هذا العام والتي 

ســتقام على ملعــب مجمع 
والتي  التعليمي  والقلــم  نون 
االنشــطة  قســم  ينظمها 
الرياضيــة والكشــفية فــي 
الثانية  الكــرخ  تربية  مديرية 
للفتــرة مــن الرابــع وحتــى 
الســادس مــن شــهر كانون 
االول املقبل علــى امل حتقيق 
نتيجة ايجابية في هذا امللتقى 

الرياضي .

تفوق بألعاب القوى
كاظم  يوسف  الرياضة  معلم 
ســلمان الذي يحمل هو االخر 
بكالوريوس تربية رياضية فقد 
اكد تفــوق طالبه في بطوالت 
العــاب القــوى التــي تنظم 
عن طريق قســم االنشــطة 
الرياضيــة في مديريــة تربية 
الكرخ الثانيــة ، اذ بني التفوق 
فــي فعاليــات 100 م و 400 م 
املركز  ، كذلك حتقيــق  عــدو 
 ، الطويل  القفز  بفعالية  االول 
مشــيرا الى تواصل التدريبات 
من  املوهوبني  الالعبــني  مــع 
الطالب حتضيرا لبطوالت العام 

احلالي .

فريق كشفي
املعلمــة، بيــداء حســني عزوز 
اكدت بأنه الــى جانب االهتمام 
بالتمارين االساسية التي تهدف 
الى تنمية وتطوير اجليل الناشئ 
، فأن املدرســة كانــت حريصة 
علــى تكويــن فريق كشــفي 
واملســير  العلم  رفع  لفعاليات 
 ، الداخلية  املعسكرات  وكذلك 
الذكاء  العاب  اعتماد  جانب  الى 
بني  اجلمع  وبالتالــي  والترفيــه 
البناء الذهني والبدني مما يخلق 
طالب متكامل متفوق دراســيا 

ورياضيا.

الرياضة المدرسية رافد حيوي لألندية والمنتخبات الوطنية

مدرسة اإلبداع االبتدائية االهلية المختلطة
 نموذج مميز لتفعيل درس الرياضة
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اليوم.. اقامة 3 مباريات 
في ممتاز الكرة

حمزة إسماعيل في دورة 
STAR /3 المالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق اليــوم الثالثــاء مباريات اجلولة التاســعة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز باجراء 3 مباريات، ففي 
ملعب الكرخ تقــام مباراة اهل الدار مع ضيوفهم نفط 
اجلنوب،  األول له 15 نقطة باملركز الرابع وللثاني 9 نقاط 
فــي الترتيب الـ 12، ويلتقي فــي ملعب التاجي فريقي 
الكهرباء والنجف، املباراة تشــكل صراع املؤخرة فلكل 
مــن الفريقني 3 نقــاط وهما باملركزين مــا قبل األخير 
واألخير على التوالي، فيما يتواجــه مبلعب أمانة بغداد 
فريقي احلسني واحلدود، األول له 6 نقاط باملركز السادس 

عشر، وللثاني 11 نقطة باملركز العاشر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك حكمنا الدولــي باملالكمة، حمزة إســماعيل 
خليــل، في الدورة الدولية للحــكام فئة STAR/3 التي 
بدأت منذ يــوم أمس في صربيا، وبني حكمنا الشــاب، 
ان الدورة املتقدمة جدا، تقام باشــراف خبراء من االحتاد 

الدولي لرياضة املالكمة وتستمر 6 أيام.
وبني انه سيشــارك في إدارة نزاالت ضمن بطولة القفاز 
الذهبــي التي تنطلق فــي بلغراد اليــوم الثالثاء، وهي 
متزامنة مع الدورة التحكيمية الدولية التي ســتكون 
فرصة الطــالع خبراء االحتــاد الدولي على املســتويات 
الفنية للحكام، مبينا ان البطولة فرصة لتأكيد مقدرة 

حكام العراق برياضة الفن النبيل في احملفل الدولي.

8:55 مساًءتدريبات برياضة املالكمة وفي االطار مديرة املدرسة

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

 أيك أثينا ـ أمستردام

مان يونايتد ـ يونج بويز

ليون ـ مان سيتي

بايرن ميونيخ ـ بنفيكا

يوفنتوس ـ فالنسيا

روما ـ ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

بغداد - حسام عبد الرضا*
أحرز فريــق نادي اجليش لكرة اليد 
املركز الثالث في بطولة اصفهان 
الدوليــة والتي أقيمــت في دولة 
إيــران بعد فوزه أمــس األول على 
فريق ذوب أهن بـ (21 31- ) نقطة 
في مبــاراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع.

واحرز فريق فوالذ أصفهان اللقب 
تاله مواطنه جنــف أباد، فيما حل 
ذوب آهن رابعــاً.. وكانت البطولة 
قد انطلقت يوم اجلمعة مبشاركة 
إيرانية مــع اجليش  ثــالث فــرق 
التسقيط  بنظام  وجرت  العراقي 
الفردي، حيث تعرض فريق اجليش 
للخســارة في أولى مبارياته مع 

فريق جنف أباد اإليراني بـ (26 - 30 
) نقطة.

وتأتي مشــاركة فريق اجليش في 
البطولــة ضمــن اســتعداداته 
النطالق الدوري العراقي لكرة اليد 

الذي ينطلق يوم اجلمعة املقبل. 

*املنسق اإلعالمي الحتاد اللعبة

بغداد ـ إحسان المرسومي* 
عقــد احتــاد كــرة الســلة املركزي 
اجتماعــا مــع رؤســاء فروعــه في 
احملافظات، مت خالله مناقشــة العديد 
من القضايا التي تهم تطوير اللعبة، 
وايضا اتخاذ عدد من القرارات املهمة. 
ورحــب العميــدي في بدايــة اللقاء 
التوفيق  الفروع متنيا لهم  برؤســاء 
والنجــاح في عملهم ، مســتعرضا 
عدد من املواضيع التي مت اقرارها خالل 

االول  االجتمــاع 
فــي  لالحتــاد 

تــــــه  ر و د
اجلديـــدة 
ومـــــن 

بينهــا 
قشة  منا
ع  ضو مو

متر  ملؤ ا

الذي ســيعقد في بغداد  الســنوي 
حول نشــاطات كرة الســلة وسبل 
تطويرهــا ، مطالبــا رؤســاء الفروع 
بتقدمي مالديهم مــن مقترحات واراء 
الى اللجنة التحضيرية للمؤمتر ، كما 
اطلــع العميدي احلاضريــن باالتفاق 
املبرم بني االحتاد وشــركة الســينما 
العراقيــة وممثلهــا العــب املنتخب 
الوطنــي الســابق زيــد فاضل حول 
جتهيز القاعــة باللوحات االلكترونية 

واملدربني االجانب. 
وطالب االحتاد من فروعه االطالع على 
االلكترونــي ومتابعة  االحتــاد  موقع 
ماينشــر مفترحا عليهم انشــاء 
صفحة اعالمية في كل محافظة 
بحســب االمكانية. حــدد احتاد 
كرة الســلة بالتشاور مع رؤساء 
فروعه خــالل اجتماعه االخير 
الفئات  بطــوالت  مواعيد   ،

العمرية والدرجة االولى في احملافظات 
، اذ تقام بطولة الشــباب من مواليد 
2002 في احملافظة خالل االيام القليلة 
املقبلة علــى ان تنتهي قبل يوم 10 / 
12 / 2018 ، وبطولــة املناطق يوم 25 
/ 12 / 2018 ، علــى ان يتاهل فريقان 
الى النهائيات التي ســتجري في 5 / 
2 / 2019.  وتبدأ منافسات الناشئني 
مــن مواليد 2003 في االيــام املقبلة 
وتنتهي فــي 15 / 2 / 2019 ، وبطولة 
املناطق في 25 / 2 / 2019 ، وســتكون 
النهائيات خالل شــهر نيســان من 
. وتنطلق منافســات  العام املقبــل 
دوري الدرجة االولى في 15 / 1 / 2019 
، واملناطــق فــي 15 / 2 / 2019 ، ذهابا 
وايابا بني احملافظات ، وســيتم حتديد 

موعد النهائيات في وقت الحق.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

الجيش يحرز برونزي بطولة
 أصفهان الدولية بكرة اليد

اتحاد السلة يعلن منافسات الفئات العمرية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اللجنة  التربوية، ومنسقة  املشرفة  حازت 
النســوية في احتاد الكرة، إســراء هاشم 
علــى ثقــة املديريــة العامــة للتربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي في وزارة 
ً لقسم االعداد  التربية، بتسميتها مديرا
والتدريــب فــي مديرية تربيــة الكرخ 

االولى.
وتعد إســراء هاشــم مــن الكفاءات 
الرياضية النسوية التي تعمل بحرص 
في املهمات التي أنيطت بها ســواء 
في احتاد كرة القدم املركزي او اجلانب 
التحكيمي حيث تعمل حكماً في 
احتاد ألعاب القوى. وبدأت السيدة 
بصورة  عملها  هاشــم  إســراء 
دؤوبــة، وبالتعــاون مــع املديرية 
العامة للتربية الرياضية والنشاط 

ســية  ر ملد فــي وزارة التربيــة وقامــت بجوالت ا
للمــدارس واالطالع علــى واقع العمل تفقدية ميدانية 

ومتابعة اجلوانب االيجابية لتعزيزها مع تأشير السلبيات 
لوضع احللول الناجعة لتجاوزها في املرحلة املقبلة.

التوفيق  الفروع متنيا لهم  برؤســاء 
والنجــاح في عملهم ، مســتعرضا 
عدد من املواضيع التي مت اقرارها خالل 

االول  االجتمــاع 
فــي  لالحتــاد 

تــــــه  ر و د
اجلديـــدة 
ومـــــن 

بينهــا 
قشة  منا
ع  ضو مو

متر  ملؤ ا

العراقيــة وممثلهــا العــب املنتخب 
الوطنــي الســابق زيــد فاضل حول 
جتهيز القاعــة باللوحات االلكترونية 

واملدربني االجانب. 
وطالب االحتاد من فروعه االطالع على 
االلكترونــي ومتابعة  االحتــاد  موقع 
ماينشــر مفترحا عليهم انشــاء 
صفحة اعالمية في كل محافظة 
بحســب االمكانية. حــدد احتاد 
كرة الســلة بالتشاور مع رؤساء 
فروعه خــالل اجتماعه االخير 
الفئات  بطــوالت  مواعيد   ،

2 / 2019.  وتبدأ منافسات الناشئني 
مــن مواليد 

وتنتهي فــي 
املناطق في 

النهائيات خالل شــهر نيســان من 
. وتنطلق منافســات  العام املقبــل 

دوري الدرجة االولى في 
، واملناطــق فــي 

وايابا بني احملافظات ، وســيتم حتديد 
موعد النهائيات في وقت الحق.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اللجنة  التربوية، ومنسقة  املشرفة  حازت 
النســوية في احتاد الكرة، إســراء هاشم 
علــى ثقــة املديريــة العامــة للتربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي في وزارة 
ً لقسم االعداد  التربية، بتسميتها مديرا
الرياضية والنشــاط املدرســي في وزارة 
ً لقسم االعداد  التربية، بتسميتها مديرا
الرياضية والنشــاط املدرســي في وزارة 

والتدريــب فــي مديرية تربيــة الكرخ 
االولى.

وتعد إســراء هاشــم مــن الكفاءات 
الرياضية النسوية التي تعمل بحرص 
في املهمات التي أنيطت بها ســواء 
في احتاد كرة القدم املركزي او اجلانب 
التحكيمي حيث تعمل حكماً في 
في احتاد كرة القدم املركزي او اجلانب 
التحكيمي حيث تعمل حكماً في 
في احتاد كرة القدم املركزي او اجلانب 

احتاد ألعاب القوى. وبدأت السيدة 
بصورة  عملها  هاشــم  إســراء 
دؤوبــة، وبالتعــاون مــع املديرية 
العامة للتربية الرياضية والنشاط 

ســية  ر ملد فــي وزارة التربيــة وقامــت بجوالت ا
للمــدارس واالطالع علــى واقع العمل تفقدية ميدانية 

ومتابعة اجلوانب االيجابية لتعزيزها مع تأشير السلبيات 
لوضع احللول الناجعة لتجاوزها في املرحلة املقبلة.

إسراء هاشم مديرا لقسم االعداد 
والتدريب في تربية الكرخ األولى



الصباح الجديد - وكاالت:
األشخاص  أن  دراســة حديثة  كشــفت 
الذين يعانون من الوحدة، مييلون إلى نشــر 

صور ملونة أقل على إنستغرام.
وشــارك طالب جامعيــون في اســتبيان عبر 
اإلنترنــت لقياس ســماتهم الشــخصية ومدى 

رضاهم عن حياتهم.
وقــام الباحثون بعد ذلك، بتقييــم ما يزيد على 25 
ألف صورة على الصفحة الرئيســة للمشــاركني 
الـ179، على إنستغرام، لفهم كيفية استعمالهم 
للون ضمن الصور التي ينشــرونها على الشبكة 
االجتماعيــة. وشــمل املســح خمس ســمات 
شخصية رئيســة، وهي: النرجسية، والرضا عن 
احلياة، والشــعور بالوحــدة، وأيضا حتديد املوقف 

جتاه إنستغرام، إضافة إلى حتديد اجلنس.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين كان لديهم ميول 
عاطفية نشروا صورا ملونة أكثر، في حني نشر 
أولئك الذين لــم يكونوا عاطفيني، صورا بألوان 

أقل.
ومت حتليل الصور من حيث استعمال اللون العام 
والتنوع واالنســجام، ووجد الفريــق أن أولئك 
الذين ليس لديهم شــريك رومانسي، أو الذين 

يشــعرون بالوحدة، ينشــرون صورا ذات ألــوان قليلة، 
وتأكدوا من هذه النتائج بعد ســؤال املشــاركني عن 

حياتهم العاطفية عبر االستبيان.
كما اختلفت أيضا خصائص األلوان في صور إنستغرام 
حسب اجلنس، حيث متيل النساء لتحميل الصور التي 
حتمل تنوعا أكثر في األلــوان، بينما كان الرجال مييلون 

إلى نشر صور تتناغم فيها األلوان مع بعضها.

أحالم يوسف
قبل عام 2003 كان نظام األقســام 
الداخلية منتشرا، إضافة الى نظام 
اخلدمة العسكرية التي كانت تدفع 
الشــاب الى التواجد مبحافظة غير 
التي يقطــن بهــا، وبالتالي فكان 
وتواصل  األفــكار،  بني  تالقح  هناك 

جميل بني مواطني احملافظات.
الكثير من الرجــال اليوم يتحدثون 
عن عــادات افراد بعــض احملافظات 
مبا تبقى لهم فــي ذاكرتهم عنها، 
سواء في ايام الدراسة، او املعايشة 
في اثناء اخلدمة العســكرية. اليوم 
أصبح احلال مغايرا متاما، حيث التزم 
واألسباب عدة،  فرد مبحافظته،  كل 
لكن  عنها،  التحدث  بصدد  لســنا 
مثلمــا هناك اقبــال على مصايف 
صار  العــراق،  شــمال  كردســتان 
االثرية  املناطق  لزيــارة  توجه  هناك 
والســياحية في اجلنوب، وعلى رأس 

قائمة تلك املناطق، األهوار.
اآلثــاري عامر عبد  الباحث  يتحدث 
الــرزاق عــن تاريــخ االهــوار قائال: 
االهــوار، الفردوس الســومري. في 
هذه البقعة املقدســة حضاريا من 
جنوب العراق، بزغت أول حضارة في 
تاريخ الوجــود. وكانت اريدو املدينة 
احملاطة بأهوار اجلنــوب أقدم مدينة 
ترجع  والتــي  بالعالم،  متحضــرة 
االرض  تلك  فكانــت  5000ق.م،  الى 
القصب  من  االهوار  بها  املنتشــرة 
واملاء والطير، بدايــة التاريخ، وجنة 
عدن املفقــودة، وكثيرا ما نرى صور 
االهوار فــي االختام االســطوانية 

وااللواح السومرية.
 ويتابــع: تعد املنطقــة بقعة حية 
للتراث العاملي، فما زالت الى يومنا 
احلاضــر تســتعمل تلــك االدوات 
الســومرية والبابليــة، وحتى طرق 
احلياة  متــارس  والتقاليد.  العيــش، 
بناء  من  تفاصيلها  بكل  السومرية 
وانشــاء، وكلمات، وقــد ثبتنا 110 
موقعا اثريا فقط في منطقة أهوار 

ذي قار كانت سابقا مغمورة باملياه.
 في هذه االرض ولدت أهم ســاللة 
فــي حكم العراق وهي ما تســمى 
حسبما  البحري)،  القطر  (ســاللة 
ذكر عبد الــرزاق ويضيف: أتذكر في 
زار  سبعينيات القرن املاضي عندما 
املنطقة استاذنا الكبير فوزي رشيد، 
وقــال وهو ينظــر الى ابــن االهوار 
(واهللا هؤالء هم السومريون). اذ بها 
املشحوف السومري، والتنور الطني 
السومري، وبيت القصب السومري.

الواســطي صاحب شــركة  عادل 
اقباال كبيرا  ان هناك  سياحة يقول 
على زيارة االهــوار من الوافدين من 
خارج العــراق، وأيضا من احملافظات 
األخــرى، فقد انتشــرت فيديوهات 

كثيرة وصور أكثر عن هذه املنطقة 
"االهــوار"، وعن االثــار املوجودة في 
الناصرية على وجه التحديد ويقول:

 الناس باتوا متحمسني لرؤية االهوار 
التي تعني حضــارة كاملة وتاريخا 
عظيما، واالثار اجلميلة، التي نأمل ان 
يهتم املعنيون بها أكثر، فال اجدها 
الفرعونية  احلضارة  من  اقل شــأنا 
ان لــم تكن اهــم وأجمــل، لكن 
االعالم واملسؤولني ال يعيرون أهمية 
للموضوع، وقد يكون للسياحة دور 
في  املســؤولني  عناية  بلفت  مهم 
وزارة الثقافة والسياحة. نحتاج الى 
مرافق ســياحية كثيرة تليق بتلك 
املناطق، لتجذب السياح من جميع 

انحاء العالم.

من  العديد  االهوار شــأنها شــأن 
املناطق في العراق تعرضت لإلهمال، 
حتــى بعــد ان وضعتهــا منظمة 
التراث  الئحــة  على  اليونيســيف 
العاملي، األولى ان يصب املســؤولون 

اهتمامهم بها. 
للتعريــف  دور مهــم  للســياحة 
ان  الى  إضافــة  البلــد،  بحضــارة 
الروافــد  اهــم  أحــد  الســياحة 
االقتصاديــة في أي بلــد. نتأمل ان 
ينظر املســؤولون باقتراح الســيد 
الواســطي وهو امل كل العراقيني، 
بان تكون هناك مرافق سياحية ملثل 
املواطنني  لتشــجيع  األماكن  تلك 
داخــل العــراق وخارجه والســياح 

األجانب لزيارتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
إن مجموعات  قالت مواقــع ســورية 
الدرباســية  مبنطقة  افتتحت،  كردية 
شمال شــرقي ســوريا قرية ال يعيش 
فيها إال النســاء، بعد قرابة عامني من 

العمل على إنشائها.
وذكر وقع "ســناك سوري" إنه مت إطالق 
وجرى  القريــة،  اســم "جينوار" على 
افتتاحهــا بالتزامن مــع اليوم العاملي 
ملناهضــة العنــف املرأة، بعــد أن بدأ 
العمــل فيها بتاريخ العاشــر من اذار 

مارس 2017.
"إي. موقع  وذكر 

نيوز"،  أن.أف 
ذكر  فقد 

أن نساء 
مــن 

والفرات"  اجلزيــرة  "إقليمــي  مناطق 
شــاركن في حفــل االفتتاح، إلى 
جانــب مقاتالت مــن وحدات 

حماية املرأة الكردية.
ونقل املوقع عن املشرفة 
علــى القريــة، رومت 
إن  قولهــا  هفــال، 
تعد  التي  القريــة، 
نوعها  من  األولى 
في ســوريا، لن 
تكــون حكرا 

على النســاء الكرديات، وستضم كل 
امرأة راغبة في العيش فيها.

ويوجد في القرية نقطة طبية عملت 
النســاء علــى تأمني أعشــاب طبية 
لها من أجل اســتعمالها في العالج، 
رأس  و200  لألطفال  وكذلك مدرســة 

غنم الستثمارها من نسوة القرية.
وبشــأن إمكانية دخول الرجال للقرية، 
للرجال  متاحاً  هافال: ســيكون  قالت 
زيارة القرية ولقاء أقربائهم فيها، لكن 

مينع عليهم اإلقامة فيها.

قرية سورية.. للنساء فقط

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بينكيت،  كشــفت جادا 
األميركى  النجــم  زوجة 
أنهما  "ويل سميث" عن 
تزوجا منــذ ما يقرب من 
على  ولكــن  عامــا،   21
الرغــم من مرور أكثر من 
عقديــن من الزمــان، إال 
أنها ال تشــعر انها قادرة 
على التعامل مع الطالق.
فقــد حتدثــت املمثلــة 
من  البالغة  األميركيــة، 
العمــر 47 عاما، بشــأن 
االنفصــال  إمكانيــة 
بدعابــة فــي  الزوجــي 
لقــاء لها مــع البرنامج 
 Watch  " التلفزيونــي 

Red Talk" وانضم إليها 
توني  الشــهير  املطرب 
 " ووالدتها  براكســتون، 
جونز"  بانفيلــد-  أدريان 
لي  بالنســبة  قائلــة:   ،
شخصياً، لست ناضجة 
مبا يكفي للحصول على 

الطالق.

خالــد  الفنــان  كشــف 
تأجيل  سبب  عن  الصاوي، 

تصوير فيلم "الفارس".
وأوضح فــي تصريح الحد 
إن  اإلخباريــة:  املواقــع 
الســبكي  محمد  املنتج 
أجل تصويــر فيلم اجلديد 
"الفــارس" إلــى صيــف 
الفيلم  ألن  وذلــك   ،2019
يحتــاج إلى حتضيرات قبل 
تصويره، وبعمليتي املونتاج 
واملكســاج بعــد االنتهاء 
منه، خاصة أنه ينتمي إلى 
التاريخية،  األفــالم  نوعية 

في العصور الوسطى.
ومــن جانــب آخر، أشــار 

الصاوي أنه يســتعد لبدء 
تصويــر فيلم "حمزة" مع 
تامر حســني، فــي نهاية 

الشهر اجلاري.
"الفارس"  فيلم  أن  ويذكر 
بطولة نيللي كرمي، ومحمد 
وأحمد  وأنوشــكا،  رجب، 
فؤاد سليم، ومحمد ثروت.

جــدل كبير أثارته ســما 
ا  املصري منــذ أيام، وحتديدً
خالل حفل افتتاح مهرجان 
الســينمائي  القاهــرة 
ارتدت  حيث  الـ40،  بدورته 
مالبس على طريقة امللكة 
اجلدل  لتثيــر  كيلوبتــرا، 
علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعي.
ولكن  واقعــة مشــابهة 
النجمة  املرة بطلتها  هذه 
نيللــي كرمي، اذ قــام أحد 
صورتها  بوضــع  محبيها 
امللكة  متثــال  صورة  على 
الفرعونيــة نفرتيتي على 
الفوتوشــوب،  طريقــة 
إعجاب  الصــورة  لتنــال 
بإعــادة  وتقــوم  نيللــي، 
نشرها على حسابها على 
"انســتجرام"، حيث القت 

جمهور  إعجــاب  الصورة 
الفنانة نيللي.

كــرمي  نيللــي  أن  يذكــر 
تســتعد حاليــا لبطولة 
فيلم  مــن  الثاني  اجلــزء 
كرمي  مع  األزرق"  "الفيــل 
عبد العزيــز وهند صبري، 
أحمد  تأليــف  مــن  وهو 
حامد،  مروان  وإخراج  مراد، 
أعمالها في  أخــر  وكانت 
الســينما فيلم "بشتري 

راجل" مع محمد ممدوح.

جادا بينكيت

نيللى كريم

خالد الصاوي

أخبــارهــــــــــم األهوار.. حاضر يتحسر على ماضيه

األهوار

جمال جصاني

سلسلة من املقاالت يواصل الدكتور خليل حسن (سفير 
البحرين الســابق في اليابان) نشرها، في صحيفة إيالف 
اإللكترونيــة حتت عنوان (اليابان مــن وجهة نظر عربية)، 
تضمنت الكثير من اخلبرات النافعة والدروس والعبر على 
شتى األصعدة، حيث يســلط فيها الضوء على جوانب 
من علل وأســرار تطــور وازدهار ذلك البلــد. وقد توقفت 
ً عند قصة إحدى الشركات الرائدة في مجال صنع  كثيرا
تلسكوبات فضائية لشــركة الفضاء األميركية (ناسا) 
وكذلك صناعة ميكرســكوبات لعمليــات جراحة املخ. 
أسس هذه الشــركة أربعة إخوة يجمعهم احلب للعلوم 
الفيزيائية والهندســية، وقد ذكــروا للدكتور خليل بأن 
حتصيلهم الدراســي لم يزد عن الدراســة الثانوية، وعبر 
مشــوار من املثابرة واإليثار ارتقوا الى ما هم عليه اليوم 

من مكانة وسمعة ونفوذ.
 وأكثر ما لفت اهتمامي في املقال هو ما جاء في إجابتهم 
لسؤال السفير عن كيفية اختيار مالكات الشركة: "إننا 
ال نعتمد على السيرة الذاتية أو الشهادات، بل نستضيف 
املتقــدم لوظيفة العمل الى املطعــم، فنالحظ طريقة 
محادثته وأخالقيات تصرفه، ومستوى ذكائه االجتماعي 
والفكري ومهاراته اليدوية، من خالل استخدامه عصيات 
األكل اخلشبية، فلم تعد الشهادة من أولويات الوظيفة 

عندنا...".
قصة ذلك النجاح ونوع املعايير والقيم التي تقف خلفه، 
تدعونا ألن نلتفت الى املعايير والقيم والسلوكيات التي 
تقف خلف كل هذا العجز والفشــل والهزائم احلضارية 
والقيمية التي تعصف مبجتمعاتنــا ومضاربنا املنكوبة 
بوباء العناوين وديباجــات التبجيل واأللقاب، وعالقة هذا 
الطفح الهائل من "الشــهادات" وشــغف جنوم حقبة 
الفتح الدميقراطي املبني القتناء املزيد منها، كضرورة البد 

منها لتسلق املواقع واملناصب احلكومية العليا.
في الوقــت الذي ادرك فيه اليابانيون أهمية انتاج اخليرات 
املاديــة واملعنوية ودور االبتكار واإلجنــاز وانتقال اخلبرة في 
دميومــة التقدم واالزدهار، هرول العراقيون برفقة أفشــل 
وأفســد طبقة سياســية الى إنتاج وصناعة كثبان من 
"الشــهادات" املتخصصة في شــفط أكبر ما ميكن من 
واالمتيازات  والرواتــب  الوظيفية  والدرجــات  اخملصصات 

وااليفادات املتواصلة على مدار العام. 
يتذكر العراقيون مســرحية شــهادة البكلوريوس التي 
أخرجها البرملان السابق كشرط لعضويته ومن ثم ملحق 
االســتثناء الذي فصل خصيصاً لعــدد منهم، وهي من 
القصص التي ستتعرف من خاللها االجيال املقبلة على 
نوع هموم واهتمامات حقبة كنا فيها االكثر فشــالً بني 
الشعوب واالمم. حقبة وصل فيها عدد موظفي احلكومة 
(عيال النفط) الى أكثر من اربعة ماليني موظف، تشفط 
رواتبهم ومخصصاتهم اكثر من ثلثي املوازنة سنوياً، من 
دون االلتفات الى نوع االنتاجيــة واخلدمات الفعلية التي 
يقدمونها مقابل االموال الهائلة التي يتقاضونها مقابل 

ذلك.
 اما فــي اليابان والبلدان التي اكرمتهــا االقدار باملعايير 
واالولويات التي تضع انتاجية العمل واالجناز واالبتكار على 
رأس اهتماماتها، فتجد عدد املوظفني احلكوميني محدود 
ً ولهم دور فاعل في تقدمي اخلدمات واجناز ما يوكل لهم  جدا
من مسؤوليات، مقابل عدد هائل من الشركات واملشاريع 
واملؤسســات األهلية (تقارب املليونني شــركة) تشكل 
اساس تطور اليابان وسر معجزته االقتصادية والعلمية.

اليابانيون تعرضــوا الى هزمية ومحنــة كبيرة في احلرب 
العاملية الثانية، غيــر انهم جنحوا في حتويل كل ذلك الى 
معبر صوب التقدم واالزدهــار، عبر اعتصامهم بالهموم 
واملعاييــر اجملربة فــي مجال كســب الثــروة وتراكمها 
وتوزيعها، أما هزائمنا وكوارثنا املتكررة فلم تنتج ســوى 
املزيد منها عبر اصرار ســالالت "اولــي االمر" على نهج 

الفرهدة وحتاصص اسالب الغنيمة األزلية...

ومضــة

الشهادة ليست من أولوياتهم

الصباح الجديد - وكاالت:
إن مجموعات  قالت مواقــع ســورية 
الدرباســية  مبنطقة  افتتحت،  كردية 
شمال شــرقي ســوريا قرية ال يعيش 
فيها إال النســاء، بعد قرابة عامني من 

وذكر وقع "ســناك سوري" إنه مت إطالق 
وجرى  القريــة،  اســم "جينوار" على 
افتتاحهــا بالتزامن مــع اليوم العاملي 
ملناهضــة العنــف املرأة، بعــد أن بدأ 
افتتاحهــا بالتزامن مــع اليوم العاملي 
ملناهضــة العنــف املرأة، بعــد أن بدأ 
افتتاحهــا بالتزامن مــع اليوم العاملي 

العمــل فيها بتاريخ العاشــر من اذار 

مارس 2017.
"إي. موقع  وذكر 

نيوز"،  أن.أف 
"إي. موقع  وذكر 

نيوز"،  أن.أف 
"إي. موقع  وذكر 

ذكر  فقد 
أن نساء 

مــن 

والفرات"  اجلزيــرة  "إقليمــي  مناطق 
شــاركن في حفــل االفتتاح، إلى 
جانــب مقاتالت مــن وحدات 

حماية املرأة الكردية.
ونقل املوقع عن املشرفة 
علــى القريــة، رومت 
إن  قولهــا  هفــال، 
تعد  التي  القريــة، 
نوعها  من  األولى 
تعد  التي  القريــة، 
نوعها  من  األولى 
تعد  التي  القريــة، 

في ســوريا، لن 
تكــون حكرا 

على النســاء الكرديات، وستضم كل 
امرأة راغبة في العيش فيها.

ويوجد في القرية نقطة طبية عملت 
النســاء علــى تأمني أعشــاب طبية 
ويوجد في القرية نقطة طبية عملت 
النســاء علــى تأمني أعشــاب طبية 
ويوجد في القرية نقطة طبية عملت 

لها من أجل اســتعمالها في العالج، 
و لألطفال  وكذلك مدرســة 

لها من أجل اســتعمالها في العالج، 
و لألطفال  وكذلك مدرســة 

لها من أجل اســتعمالها في العالج، 

غنم الستثمارها من نسوة القرية.
وبشــأن إمكانية دخول الرجال للقرية، 
للرجال  متاحاً  هافال: ســيكون  قالت 
وبشــأن إمكانية دخول الرجال للقرية، 
للرجال  متاحاً  هافال: ســيكون  قالت 
وبشــأن إمكانية دخول الرجال للقرية، 

زيارة القرية ولقاء أقربائهم فيها، لكن 
مينع عليهم اإلقامة فيها.

قرية سورية.. للنساء فقط

الصباح الجديد - وكاالت:
األشخاص  أن  دراســة حديثة  كشــفت 

الصباح الجديد - وكاالت:
األشخاص  أن  دراســة حديثة  كشــفت 

الصباح الجديد - وكاالت:

الذين يعانون من الوحدة، مييلون إلى نشــر 
صور ملونة أقل على إنستغرام.

وشــارك طالب جامعيــون في اســتبيان عبر 
اإلنترنــت لقياس ســماتهم الشــخصية ومدى 

رضاهم عن حياتهم.
وقــام الباحثون بعد ذلك، بتقييــم ما يزيد على 

ألف صورة على الصفحة الرئيســة للمشــاركني 
وقــام الباحثون بعد ذلك، بتقييــم ما يزيد على 

ألف صورة على الصفحة الرئيســة للمشــاركني 
وقــام الباحثون بعد ذلك، بتقييــم ما يزيد على 

الـ179، على إنستغرام، لفهم كيفية استعمالهم 
للون ضمن الصور التي ينشــرونها على الشبكة 
االجتماعيــة. وشــمل املســح خمس ســمات 
شخصية رئيســة، وهي: النرجسية، والرضا عن 
احلياة، والشــعور بالوحــدة، وأيضا حتديد املوقف 
شخصية رئيســة، وهي: النرجسية، والرضا عن 
احلياة، والشــعور بالوحــدة، وأيضا حتديد املوقف 
شخصية رئيســة، وهي: النرجسية، والرضا عن 

جتاه إنستغرام، إضافة إلى حتديد اجلنس.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين كان لديهم ميول 

جتاه إنستغرام، إضافة إلى حتديد اجلنس.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين كان لديهم ميول 

جتاه إنستغرام، إضافة إلى حتديد اجلنس.

عاطفية نشروا صورا ملونة أكثر، في حني نشر 
أولئك الذين لــم يكونوا عاطفيني، صورا بألوان 
عاطفية نشروا صورا ملونة أكثر، في حني نشر 
أولئك الذين لــم يكونوا عاطفيني، صورا بألوان 
عاطفية نشروا صورا ملونة أكثر، في حني نشر 

أقل.
ومت حتليل الصور من حيث استعمال اللون العام 
والتنوع واالنســجام، ووجد الفريــق أن أولئك 
ومت حتليل الصور من حيث استعمال اللون العام 
والتنوع واالنســجام، ووجد الفريــق أن أولئك 
ومت حتليل الصور من حيث استعمال اللون العام 

الذين ليس لديهم شــريك رومانسي، أو الذين 
والتنوع واالنســجام، ووجد الفريــق أن أولئك 
الذين ليس لديهم شــريك رومانسي، أو الذين 
والتنوع واالنســجام، ووجد الفريــق أن أولئك 

الصباح الجديد - وكاالت:
نيكول  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
سابا، عن سعادتها بنجاح دورها 
مسلســل  من  الثاني  اجلزء  في 
"والد تسعة"، اجلاري عرضه اآلن، 

على إحدى القنوات الفضائية.
وقالــت، في حديث الــى أحد املواقع 
اإلخبارية: في هذا العمل حتديت نفســي 
كثيرًا، ألنني أقدم من خالله شــخصيتني 
ا وهما شقيقتني، إحداهما  مختلفتني متامً
كانت تتحــدث اللغة املصريــة بطالقة، 
والثانيــة لبنانية وتتحــدث باللبناني، في 
اجلزء األول انتهى العمل مبقتل (نهى)، التي 
كانت تعيــش في مصر، وتدور بشــأنها 
العديد مــن العالقــات الغامضة، وفي 
اجلزء الثاني شــقيقتها اللبنانية حتاول 
فك الغموض الــذي يحيط بها، والدور 
نفسه أرهقني ألنني أقدم شخصيتني 

ا في مسلسل واحد". مختلفتني متامً
وأضافت نيكــول: فريق العمل أكثــر من رائع، 
وسعيدة للغاية للتعاون مع الفنان خالد زكي، 
فهو قامة فنية كبيرة كنت أمتنى العمل معه 
ا العمل مــع الفنان خالد  منذ بدايتــي، وأيضً
سليم، ولقاء سويدان وجميعهما، فالكواليس 

كانت أكثر من رائعة".
وعن عــرض العمل خارج الســباق الرمضاني، 
ا بالنســبة لها،  أكدت أن هذا األمر ال يفرق متامً
اذ ان تركيزها يكون علــى العمل وقيمته ومتيز 

الدور.
وبشــأن ما تردد عن جرأة العمل ومناقشــته 
للعديد مــن القضايا الشــائكة، مثل قضية 
اســتئجار األرحام، تقول: ما املانع؟ البد أن يركز 
العمل الفني على مناقشة قضايا مجتمعية 
وإلقاء الضوء عليها، وهــذه هي وظيفة الفن، 
ليــس فقط املتعة في املشــاهدة ولكن عرض 

قضايا ومحاولة حلها".

نيكول سابا: سعيدة بنجاح 
مسلسل "والد تسعة2"

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحت شــركة "ديزنــى" لإلنتاج الســينمائي أول 
 The Lion ملصق رسمي لفيلم األنيميشن الشهير

King املعاد إنتاجه بعد مــرور أكثر من 24 عاما، 
والذي ترك بصمة كبيرة لــدى الكثيرين، ومن 

املقرر طرحه فــي يوليو متوز من العام املقبل 
في جميع دور العرض العاملية.

وكشفت الشــركة عن أول اعالن رسمي 
للفيلــم واملرجــح أن يكــون القصــة 
وهربه،  لـ"ســيمبا"  نفسها  الشهيرة 
ومحاولــة عودتــه مــرة أخــرى، ولكن 

بتقنيات اكثر حداثة وتطور.
ويضــم الفيلــم اجلديــد الكثيــر من 
التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة 
والفري  جلوفــر،  ودونالد  روجن،  ســيث 
وبيلي  إيجيوفــور،  وودارد، وتشــيويتيل 
ايشــنر، وجيمس ايرل جونــز، وكيجان-

اندريه، وجون  مايكل كي، وبيونسيه، واريك 
كاني، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف 
ناثانسون، وبريندا تشــامبان، وايرين ميكى، 

وجوناثان روبرتس، وليندا وولفرتون.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة ماستر كارد أن إجمالي نفقات األميركيني 

في "اجلمعة الســوداء" بلغ 23 مليار دوالر، 
وهو مــا يزيد بنســبة ٪9 عن العام 

املاضي.
ووفقا لالحتاد الوطني للتجزئة 

الواليــات  فــي   (NRF)
املتحــدة األميركية، بلغ 
عدد االشــخاص الذين 
تسوقوا في هذا اليوم 
أميركي.  مليون   116
شــوارع  واكتظــت 
الواليــات املتحدة في 
الســوداء"،  "اجلمعة 
من  الرابعة  اجلمعة  أو 
شــهر نوفمبر/ تشرين 

الثاني باختناقات مرورية 
كبيــرة وطوابيــر طويلة 

أمام احملال واملتاجر.
السوداء"  "اجلمعة  تقليد  ظهر 

فــي عــام 1924، عندمــا نظمت 
سلسلة متاجر Macy في نيويورك موكبا 

مبناســبة "عيد الشكر" مبشاركة سانتا كلوز. ولوحظ 
أن املبيعات خالل العرض زادت بنحو ملحوظ. وبعد ذلك، 

أصبح العرض حدثا سنويا.
وفي وقت الحق، بدأت العديد من املتاجر في اليوم التالي 
لتقدمي عرض "الشــكر" الســنوي بتقدمي 
خصومات كبيرة جلذب املستهلكني. 
ونتيجــة ليــوم التخفيضــات 
الكبيرة، بدأ الكثير من الناس 
يطلبون إجــازة من العمل، 
وكان هــذا اليوم هو يوم 
الســوداء"  "اجلمعــة 

نفسها.
أما مصطلح "اجلمعة 
السوداء" فيعود أصله 
القــرن  لســتينيات 
بدأت  حــني  املاضــي، 
فيالديلفيــا  شــرطة 
االسم  بهذا  بتسميته 
لكثرة خــروج الناس فيه 
احلوادث  وكثرة  للتســوق، 
البشري.  االزدحام  الناجتة عن 
وبعــد عــدة ســنوات، أطلقت 
شرطة فيالديلفيا هذا االسم بشكل 
رســمي على أول جمعة بعــد أعياد امليالد 
حيث مت استعمال اإلسم على باصات الشرطة لتوجيه 

الناس وحلثهم على الهدوء وعدم افتعال املشكالت.

"ديزني" تطلق الملصق الرسمي 
The Lion King لفيلم

ثالثة وعشرون مليار دوالر نفقات بيوم واحد
ما الذي تقوله "فالتر" إنستغرام عنك؟
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