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بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط أمس الثالثاء 
إن العراق حدد نســب مبيعاته 
من اخلــام فــي 2019 عند 67 
الصادرات لألســواق  باملئة من 
اآلسيوية و20 باملئة ألوروبا و13 
باملئة لألميركيتني الشــمالية 

واجلنوبية.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن 
مبيعــات النفــط فــي 2019 
احلقول  من  شحنات  ستشمل 

اجلنوبية وكركوك.
وحّث وزير النفط ثامر الغضبان 
على انتهاج ”سياسة متوازنة“ 
في التعامل مع ســوق النفط 
العامليــة، وقــال إن مبيعــات 
العــراق في 2019 تســتهدف 

احملافظة على االستقرار.
وقــال عاصم جهــاد املتحدث 
الــوزارة ”جــرى وضع  باســم 
التسويقيـة  واآلليـات  األسس 
والـرؤيــــة  واالقتــصــــادية 
الستراتيجية املعتمدة من قبل 
شركة تسويق النفط )سومو( 
في تخصيص الكميات املتاحة 
كل  أهمية  حســب  للتصدير 
ســوق من حيث حجم الطلب 
لبيع  املتحقق  املالــي  والعائد 

البرميل الواحد".

باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
الوزارة عاصــم جهاد ان الوزارة 
اقــرت تخصيــص الكميــات 
للشــركات  اجلديدة  للعقــود 
البصرة  املشــترية لنفط خام 
بنوعيه اخلفيف والثقيل ونفط 
خام كركوك لعام 2019 املقبل.
الوزراء  رئيس  نائــب  أن  واوضح 
لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
عبــاس الغضبان وجه بانتهاج 
سياســة متوازنة في تعاملها 
مع الســوق النفطية العاملية، 
اســتقرار  على  للمحافظــة 
االســواق ومبا يضمــن ويحقق 

مصلحة العراق االقتصادية.
وكان مدير عام "ســومو" قال 
فــي آذار إن العراق سيســعى 
للفوز بحصة أكبر في األسواق 
اآلسيوية عن طريق ستراتيجية 
جديدة للمشــاريع املشتركة. 
وقال آنذاك إن نحو 60 باملئة من 
صادرات النفط العراقية يتجه 

إلى آسيا بالفعل.
أسعار  تراجعت  الســياق،  في 
النفط أمس الثالثاء حتت ضغط 
القياســي  الســعودية  إنتاج 
برغم مســاعي أكبر منتج في 
أوبــك خلفض اإلمــدادات قبل 
اجتماع املنظمة في النمســا 

األسبوع املقبل.
ونــزل خــام القيــاس العاملي 
لفترة  اآلجلة  العقود  في  برنت 

وجيزة عن 60 دوالرا للبرميل ثم 
عاود االرتفاع إلــى 60.16 دوالر 
ســنتا   32 منخفضا  ليصبح 

0.5 باملئة عن اإلغالق  مبا يعادل 
السابق.

وتراجــع خام غرب تكســاس 

العقود  الوسيط األميركي في 
اآلجلة 45 ســنتا أو 0.9 باملئة 

إلى 51.18 دوالر للبرميل.

"النفط" تخصص 67 % من صادراتها في
العام المقبل آلسيا و13 % لألميركتين

رؤية ستراتيجية للتعامل مع األسواق النفطية حسب األهمية

ممثلو نينوى يضعون 6 ملفات 
3على طاولة عبد المهدي االتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصبي رئيس 

2البرلمان ونائب الرئيس في الحكومة المقبلة

بغداد - الصباح الجديد
التركمانية  اجلبهــة  رئيس  اعلن 
الثالثاء،  ارشــد الصاحلي، امــس 
رفــض رئيس احلــزب الدميقراطي 
البارزاني  مســعود  الكردستاني 
عــودة قــوات البيشــمركة الى 
محافظــة كركوك، مشــيرا إلى 
تشــكيل  ضرورة  اقترح  أناألخير، 
"جيــش عراقــي" مــن اهالــي 

احملافظة.
وقال الصاحلي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد، إن "رئيس احلزب 
الدميقراطي الكردستاني مسعود 
البارزاني أكــد لنا خالل اجتماعنا 

أنه ليس  األخير معه في بغــداد 
مع عودة قوات البيشــمركة إلى 

محافظة كركوك مجددا".
وأضــاف أن "البارزانــي مع فكرة 
تشــكيل جيش عراقي من اهالي 
كركوك حلمايــة احملافظة”، مبينا 
أن “البارزانــي أكــد ضــرورة بقاء 
امللف األمني بيــد اهالي كركوك 

انفسهم".
ودعا الصاحلــي احلكومة االحتادية 
إلــى ضــرورة " تقويــة املكــون 
التركمانــي في املناطــق املتنازع 
عليها حتى ال تبقى اســيرة بيد 

جهة معينة".

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف رئيس صندوق اعادة اعمار 
العمليات  مــن  املتضررة  املناطــق 
االرهابية مصطفى الهيتي، الثالثاء، 
عن مشــروع لتعويض اصـحـــاب 
املـنـازل املهدمة فـي املناطق احملررة 
بـ 20 الـــف دوالر، بدعم مـن البنك 
الـدولـي، فيما اكـــد أن الصندوق 

ينتظر موافقة احلكومة على ذلك.
وقــال الهيتي في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن "الصنــدوق 
يعمل مع البنك الدولي على اعمار 
املســاكن املهدمــة فــي املناطق 
املتضررة من العمليات االرهـابـيـة، 
خصوصاً فـــي اجلانب االمين مـــن 
املـوصـل، واعــادة الـنـازحـني الـى 

مـوضـحـا  االصـلـيـة"،  اماكنهم 
االحـصـائـيـات  "حـســـب  انــه 
املـتـوفـرة فـي تلك املـحـافـظـات 
واملـعـتـمـــدة عـلـــى تـقـريـــر 
االضــرار  ملسح  الـدولـي  الـبـنـك 
والـخـسـائـــر يـوجـد اكـثـر مـن 
150 الـف وحـدة سكنية متضررة".
واضــاف ان "النقاشــات مع البنك 
الدولي مســتمرة بشــأن هــــذا 
يتضمــن  الــــذي  املــشــــروع 
الـى  مـيـسـر  قــــرض  تـقـديـم 
العــراق على مدى 25 عاما نســبة 
الفائــدة فيه ال تتجــاوز 5.1 باملئة، 
حيث يبدأ تسديده بعد مرور خمس 

سنوات على املشروع".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعاد مركز كمرك الشيب احلدودي 
عــن )٥٣( أرســالية الــى اجلانب 
اإليرانــي ملواد مختلفة فشــلت 
فــي الفحوصــات اخملتبرية خالل 

الشهرين املنصرمني. 
وذكــر بيــان للهيئــة العامــة 
للكمارك، تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ، ان" جهاز التقييس 
والسيطرة النوعية ابلغنا بفشل 

هــذه األرســاليات بالفحوصات 
التي جتريها الدوائر الساندة".

وأشار الى انه" مت اتخأذ األجراءات 
للتعليمــات  وفقــا  القانونيــة 
النافــذة ومت اعادتهــا الى اجلانب 
اجلانب  دعم  مؤكــدة"  األيراني"، 
السالمة  أولوياتها  ومن  الصحي 
تكثيــف  العامــة مــن خــالل 
إجراءاتها للحد مــن دخول املواد 

اخملالفة للشروط الصحية".

بارزاني يرفض عودة البيشمركة 
الى كركوك والصالحي يطالب 

بتقوية التركمان فيها

مصطفى الهيتي: 10 - 20 الف دوالر ألصحاب 
المنازل المهدمة في المناطق المحررة

الكمارك تعيد ٥٣ أرسالية فشلت 
بالفحوصات المختبرية الى ايران

أحد حقول النفط

بغداد - الصباح الجديد:
اختلفت كلتــان كبيرتان في تبيان 
أســباب تأجيــل جلســة مجلس 
النواب امس والتي كان من املفترض 
ان يجــري فيهــا التصويــت على 
اكمــال الكابينــة الوزارية لرئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي، ففيما قال 
نائب من الفتح ان الســبب يتعلق 

بهيئة املساءلة والعدالة، ربط نائب 
من سائرون السبب بالسير الذاتية 

للمرشحني.
وقال النائب عن حتالف الفتح عامر 
"رئيس  إن  الثالثــاء،  امــس  الفايز، 
مجلس النواب محمد احللبوســي 
ابلغنا، بالســبب احلقيقي لتأجيل 
كان  التي  النواب  جلســة مجلس 

مــن املقــرر ان تعقد الســتكمال 
التصويت على الكابينة الوزارية "، 
مبينــا أن " عبد املهدي تلقى كتابا 
جوابيا من هيئة املساءلة والعدالة 
وزراء  بشأن سالمة موقف خمسة 

في الكابينة اجلديدة".
وأضــاف الفايز، أن "رئيــس الوزراء 
ينتظر اســتكمال مواقــف بقية 

الــوزراء الثالثــة لعرضهــم على 
التصويت"، عادا ذلــك " مبررا غير 
مقنــع من عبد املهــدي الذي كان 
االجدر به تقدمي االســماء اخلمسة 

وعرض االسماء املتبقية الحقا".
امتام  إلــى " عــدم  الفايز  واشــار 
التوافقات السياســية بني الكتل 
لغاية  واملرشحني  الوزارات  بشــان 

االن"، مؤكدا أن "ذلك أحد اســباب 
التأجيل أيضا".

النائب عن حتالف  ارجع  ومن جانبه 
ان  ســائرون عباس عليــوي امس، 
سبب تأجيل جلسة مجلس النواب 
يكمن فــي وجود رفض نيابي لعدم 
الذاتية  السّير  النواب على  حصول 

للمرشحني الى الوزارات الشاغرة.

وقال عليــوي في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديد إن "عددا كبيرا من 
النواب طالبوا هيئة رئاسة مجلس 
النــواب بعــدم دخولهم جللســة 
التصويــت مالــم يتــم تزويدهم 
بالســير الذاتية ملدة ال تقل عن 48 

ساعة لغرض التدقيق..
تتمة ص3

الفتح وسائرون تختلفان في تبيان سبب تأجيل التصويت على اكمال الكابينة الوزارية

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  النزاهة  هيئــة  أفصحت 
، عن مجمل املشــاريع  الثالثاء 
فــي محافظة صالح  املتلكئة 

الدين وتقارب 600 مشروع.
تلقت  للنزاهــة  بيــان  وذكــر 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
وإجــراءات هيئة  "ضمن جهود 
النزاهــة في الرصــد واملتابعة 
املشــاريع  فــي  والتحقيــق 
املتلكئة في احملافظات، كشفت 
في  األول  تقريرهــا  عن  الهيئة 
هــذا الشــأن، إذ أفصحت عن 
املتلكئة في  مجمل املشــاريع 
محافظة صــالح الدين التي متَّ 
رصدها وتوثيقها من قبل إحدى 
للمحافظة؛  انتقل  الذي  فرقها 
للتحري والتحقيق في مشاريع 
واالســتثمار  واخلدمات  اإلعمار 

ئة". املتلكِّ
وأضــاف البيــان، أنَّ "عدد هذه 

598 مشــروعاً،  بلغ  املشــاريع 
فتح  متَّ  مشــروعاً   269 منهــا 

قضايا جزائيٍَّة فيها".
وأوضحــت النزاهة فــي تقريٍر 

لها أنَّ "املشــاريع التي متَّ فتح 
قضايا جزائية فيها تنوَّعت بني 
وُمجمعات  الكهربائيَّة  الطاقة 
املاء وشــبكات اجملاري وإنشــاء 

املدارس  وبناء  وإكسائها  الطرق 
وقاعات  الرياضيَّــة  واملالعــب 

املناسبات وغيرها".
وبينــت أنَّ "احملافظــة لم تقم 

بتصفية السلف املاليَّة لــ 179 
مشروعاً منها، إضافًة إلى وجود 
مزاعــم بصرف املبالــغ املالية 
اخملصصة لبعض املشاريع على 
خالف التعليمات، وما ترتب على 

ذلك من هدرٍ بتلك األموال".
"وجود  إلــى  التقريــر  وأشــار 
للمال  وهــدرٍ  بتالعٍب  مزاعــم 
العام فــي عددٍ من املشــاريع، 
إذ كشــف التقريــر عــن قيام 
احملافظــة بالتعاقد على جتهيز 
ملديريــة  صيــة  تخصُّ آليــات 
 27 مببلغ  الديــن  بلديات صالح 
مليــاراً و900 مليــون دينــار متَّ 
جتهيز جــزء منها وهــدر بقية 
الشخصي،  حلســابهم  املبلغ 
وصرف مبلغ خمســة مليارات 
و775 مليــون دينــار إلى إحدى 
الشركات؛ إلنشــاء طريق الدور 
– العلم ، بالرغم من أن نســبة 

اإلجناز كانت }صفر%{".
ولفت تقرير النزاهة إلى "وجود 
مخالفات في مشــروع مجاري 
بلــد الكبير، فضالً عــن تغيير 
مناشــئ بعــض املــواد لعددٍ 
للعقد،  خالفــاً  املشــاريع  من 
وشــراء مواد بأســعار باهظة، 
ثانويِّني،  مبقاولني  واالســتعانة 
املشاريع  بإحالة  احملافظة  وقيام 
بأســلوب الدعــوة املباشــرة، 

تريليونا دينار".
وأكــد التقريــر أنَّ "مجمــوع 
يتم  لم  التي  املتلكئة  املشاريع 
فتح قضايــا جزائيٍَّة فيها حتَّى 
اآلن بلغ 329 مشــروعاً بكلفٍة 
جتــاوزت }تريليوني دينــار{ مُتوَُّل 
لتنمية  صة  اخمُلصَّ األمــوال  من 
واخلطة  والبتــرودوالر،  األقاليم 
االستثمارية لعددٍ من الوزارات".
تتمة ص3

تقريـر

النزاهة: 598 مشروعًا متلكئًا في صالح الدين
بعض أموالها صرفت لحسابات شخصية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة امــس 
للطلبــة  الســماح  الثالثــاء 
العلمــي  للفــرع  اخلارجيــني 
الراســبني والناجحــني منهم 
مغاير  بفــرع  االمتحان  بــأداء 

)اإلحيائي أو التطبيقي(.
وأوعزت الــوزارة في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
لبغداد  العامة  "مديرياتها  الى 
بالضوابط  بااللتزام  واحملافظات 
اجلديدة حفاظــاً على العملية 

التربوية في البالد".
وأضــاف أن "املديريــة العامة 

للتقومي واالمتحانات قد وجهت 
العامة  للمديريــات  إعمامــاً 
للتربيــة في احملافظــات كافة 
جلميع  الســماح  علــى  ينص 
اخلارجيــة  الدراســة  طلبــة 
كانوا  العلمي ســواء  للفــرع 
من الراســبني والناجحني بإداء 
االمتحان بفرع مغاير )اإلحياء أو 
 2018 احلالي  للعام  التطبيقي( 
وذلــك بعد حصولها   ،2019  –
بالوكالة  الوزيــر  موافقة  على 
الطالب  "جميع  داعياً  عليها"، 
الى اجلد في اكمال مسيرتهم 
التربوية لتقدمي اخلدمة لبلدنا".

بغداد - وعد الشمري:
أكد احلزب الدميقراطي الكردستاني 
بزعامــة مســعود بارزانــي، أمس 
الثالثــاء، أن العــراق مقبــل على 
مرحلــة جديدة مــن العالقات بني 
احلكومة االحتادية واقليم كردستان، 
مبينــاً أن جولة مــن مباحثات بني 
الطرفني سوف تنطلق قريباً وتعمل 
ضمن سقف زمني، فيما اشار إلى 

أن جميع النقاط اخلالفية ســيتم 
التطرق اليها، واهمها تخصيصات 
املوازنــة، وملــف تصديــر النفط، 

والنقاط الكمركية.
باجالن،  وقال عضــو احلزب عمــاد 
إن "اقليــم كردســتان يتعامل مع 
املرحلة  هذه  في  االحتادية  احلكومة 
من منطلقني في احلوارات، وهما ما 
مت التركيز عليهما خالل زيارة زعيم 

الكردســتاني  الديقراطي  احلــزب 
مسعود بارزاني إلى بغداد مؤخراً".

وأضــاف باجالن، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "االجتاه االول 
العالقات،  تعزيز  سياسي من خالل 
الثقة  وتعزيــز  العقبات،  وتذليــل 
واالقليــم، مبا يصب في  املركز  بني 

مصلحة العراق عموماً".
ولفت إلــى، أن "اجلانب االقتصادي 

حاضــر بقوة فــي املباحثــات بني 
الطرفــني والتي تتضمــن التطرق 
إلى نســبة اقليم كردســتان من 
ورواتب  املقبــل،  للعــام  املوازنــة 
قوات البيشــمركة، والغاء النقاط 
الكمركيــة بــني االقليــم وبقية 
احملافظات، اضافــة إلى ملف مهم 

وهو ادارة املناطق املتنازع عليها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــركة  ان  التجارة  وزارة  اعلنت 
العامــة لتجارة املواد االنشــائية 
تعتزم بيع حديد التسليح املتضرر 
واملتوفر في مخازنها لكثرة طلبات 
املواطنني على امكانية شرائه من 

الشركة.
وقال مدير عام الشركة عبد القادر 
عبد اجلليــل ان القرار هــذا اتخذ 

خالل اجللسة التاسعة جمللس ادارة 
الشركة حيث مت مناقشة امكانية 
بشرائه  الراغبني  للمواطنني  البيع 
شــرط ان يتعهد خطيا على وفق 
اســتمارة معــدة لهــذا الغرض 
بعدم اســتعماله في السقوف او 
االعمدة عند تشكيل هيكل البناء 
العامة  الســالمة  علــى  حفاظا 
حيث سيترتب خالف ذلك اجراءات 

قانونية .
ولفت املدير العام الى ضرورة تغيير 
التركيبة الســعرية ملــادة احلديد 
املتضــرر مقارنــة مــع التركيبة 
الســليم  احلديد  ملادة  الســعرية 
والتعليمات  الضوابــط  وحســب 
املعمــول بها ، مشــيرا ان اجمللس 
ناقش موضوع املوازنة التخطيطية 
لعام 2019 لغــرض املصادقة على 

ادارة  الفقرات مــن قبل مجلــس 
الشركة ومبا تخدم عمل الشركة 

وقال املدير العام ان جناح الشركة 
الدورة  فعاليات  ضمن  شارك  الذي 
الدولي شــهد  بغداد  )45( ملعرض 
اقباال من قبل الشركات االقليمية 
بالصناعات  املتخصصة  واالجنبية 

االنشائية...
تتمة ص3

الديمقراطي الكردستاني: مقبلون على
عالقات إيجابية جديدة بين اإلقليم والمركز

مئات العمارات والمباني انهارت بسببه في مصرتحدث عن مباحثات قريبة تشمل جميع الملفات

التجارة تعتزم بيع حديد التسليح المتضرر
بتعهدات خطية تضمن المساءلة بعد وقوع الضرر

السماح لطلبة الخارجي بأداء االمتحان 
للفرعين اإلحيائي أو التطبيقي

مبنى مجلس احملافظة



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الكردســتاني  الوطني  االحتاد  جدد 
برملان  رئيــس  متســكه مبنصبــي 
كردســتان ونائب رئيــس حكومة 
في  ملشــاركته  كشــرط  اإلقليم 

حكومة االقليم املقبل.
واعلــن بيان للمكتب السياســي 
الكردســتاني،  الوطنــي  لالحتــاد 
على  اجلديــد  الصبــاح  حصلــت 
نســخة منــه، ان االجتماع بحث 
واملرحلــة  السياســية  االوضــاع 
في  واألوضاع  العــراق،  في  اجلديدة 
تشكيل  وحوارات  كردستان  اقليم 

احلكومة املقبلة في االقليم. 
وجــاء فــي البيــان، »ان املكتــب 
اجتماعــه  عقــد  السياســي 
االعتيادي، الثالثاء بإشــراف السيد 
كوسرت رســول علي، نائب األمني 
العــام لالحتــاد الوطنــي، بحضور 
برهم صالــح، النائب الثاني لألمني 
االجتماع  ان  الــى  مشــيرا  العام، 
واملرحلة  السياسية  االوضاع  بحث 
في  واألوضاع  العــراق،  في  اجلديدة 
تشكيل  وحوارات  كردستان  اقليم 

احلكومة املقبلة في االقليم. 
بني  احلوارات  أهمية  االجتماع  وأكد 
االحتــاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
األطــراف  وبقيــة  الكردســتاني 
السياسية بهدف تشكيل حكومة 
االحتاد  ان  االقليم، مشــددا علــى 
الوطني سيشــارك فــي احلكومة 
املقبلــة على اســاس الشــراكة 
احلقيقيــة فــي القــرار، مؤكــدا 
ضــرورة توظيــف ايــرادات وثروات 
االقليم خلدمة املواطنني، وحتســني 

اوضاعهم املعيشية.
وشــدد االجتماع علــى أهمية دور 
االحتــاد الوطنــي وسياســته في 
احلفاظ على وحــدة صف االطراف 
كردستان،  اقليم  في  السياســية 

لتحقيق مصالح شعب االقليم. 
وفيما يتعلق باألوضاع داخل االحتاد 
الوطنــي، أصدر االجتمــاع جملة 
قرارات تتعلق بعمل وشؤون املكتب 
االحتاد  وهيئات  التنظيمات  ومراكز 
الوطني، فيمــا قرر ان يعقد اجمللس 
القيــادي اجتماعــا يوم الســبت 
السياسية  األوضاع  لبحث  املقبل، 

والعراق،  اقليــم كردســتان  فــي 
واألوضــاع التنظيمية داخل االحتاد 

الوطني.
وفي هذا السياق اكد مصدر مقرب 
من االجتمــاع رفض االحتاد الوطني 
ملقترح تقدم به احلزب الدميقراطي، 
يدعو الى تخلي االحتاد عن منصب 
نائب رئيــس حكومة االقليم، الذي 
يريد الدميقراطــي ان مينحه حلركة 
التغيير، التي اشــترطت حصولها 
لقاء مشاركتها  املنصب  على هذا 

في حكومة االقليم.
واكد املصدر ان االحتاد الوطني الذي 
كان شــريكا اساســيا في جميع 
تشــكلت  التي  االقليم  حكومات 
الدميقراطي، لن  ســابقا مع احلزب 

يقبــل بان تكــون مشــاركته في 
هامشية،  املقبلة  االقليم  حكومة 
لذا فهــو يعتقد بان اســتحقاقه 
يؤهالنــه  والوطنــي  االنتخابــي 
للحصــول علــى منصــب رئيس 
الوطني  االحتاد  قــدم  الذي  البرملان 
لشــغله امراتــني وهمــا بيكــرد 
طالبانــي وريواز فائــق، مضيفاً ان 
تقدم  مقترح  ايضــا  يرفض  االحتاد 
به احلزب الدميقراطي الســتحداث 
منصب نائب ثــان لرئيس حكومة 
االقليــم، كمــا يطالب بــه احلزب 

الدميقراطي في احلكومة املقبلة.
واشــار الى ان االحتــاد الوطني اعد 
ورقة عمــل للتفاهــم عليها مع 
احلــزب الدميقراطي حول الســبل 

الكفيلة بتشكيل حكومة االقليم 
الذي  العمــل  وخطة  والبرنامــج 

ينبغي ان تتبناه. 
وكان االحتــاد الوطني قد اعلن بعد 
النهائية لالنتخابات  النتائج  صدور 
اســتعداده  كردســتان  برملــان 
االقليم  حكومة  في  للمشــاركة 
املقبلة، مشــيرا الى انه ليس لديه 
اية خطوط حمــراء على اي طرف 

يرغب باملشاركة فيها. 
واضاف املصــدر، ان االحتاد الوطني 
ناقش كذلك في اجتماعه املناصب 
التي سيحصل عليها في حكومة 
االحتادية برئاسة الدكتور عادل عبد 
الــذي يتنافس مــع احلزب  املهدي 
وزارة  على  للحصــول  الدميقراطي 

التي رشــح  العدل  بوزارة  ويطالب 
القيادي  مجلســه  عضو  لتوليها 

خالد شواني.
كمــا وناقــش اجــراء تغييــر في 
مبحافظــة  مراكــزه  مســؤولي 
اربيل واقضية ســوران وجمجمال 
وامكانية حتديد موعد الجراء مؤمتره 
العام الرابع الذي كان يفترض وفقا 
لنظام الداخلي ان يعقد في شهر 
اذار عــام 2013 اال انــه تأجل عقب 

خالفات نشبت بني جناحيه.
احلــزب  ان  الــى  املصــدر  واشــار 
الدميقراطي بزعامة مسعود بارزاني 
مياطل في مسالة تشكيل حكومة 
االقليــم، علــى الرغم مــن مرور 
شهرين على انتهاء االنتخابات في 

االقليم وهو مسعى منه لتهميش 
دور االحتــاد، علــى خلفيــة تعمق 
اخلالفــات بينهما عقب التوتر الذي 
على  الوطني  االحتاد  خلفه حصول 
منصب رئيــس اجلمهورية واقصاء 

مرشح احلزب الدميقراطي.
واكــد ان التشــرذم والصراعــات 
السياســية وتعمــق اخلالفات بني 
السياسية،  واالحزاب  القوى  اغلب 
فضال عن انه ســيؤجل تشــكيل 
الى  سيؤدي  فهو  االقليم،  حكومة 
فشــل االحزاب فــي تنفيذ الوعود 
التــي قطعوهــا على انفســهم 
والذي  احلكومــة  فشــل  وبالتالي 
تبعات هو في  الشــعب  سيحمل 

غنى عنها.       

االتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصبي
رئيس البرلمان ونائب الرئيس في الحكومة المقبلة

رفض شروط الديمقراطي للمشاركة في حكومة اإلقليم المقبلة  

اجتماع للمكتب السياسي لالحتاد الوطني الكردستاني

ان المكتب السياسي 
عقد اجتماعه االعتيادي، 
الثالثاء بإشراف السيد 
كوسرت رسول علي، 
نائب األمين العام لالتحاد 
الوطني، بحضور برهم 
صالح، النائب الثاني 
لألمين العام، مشيرا الى 
ان االجتماع بحث االوضاع 
السياسية والمرحلة 
الجديدة في العراق، 
واألوضاع في اقليم 
كردستان وحوارات 
تشكيل الحكومة 
المقبلة في االقليم
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

كثير من املهتمني بالشــؤون الدميوغرافية ، ال يترددون في  
اظهــار قلقهم من حجم الزيادات الســكانية في العراق 
التي مازالت مرتفعة باملقارنة مــع دول املنطقة والعالم ، 
وال يجارينا فيها سوى الشــقيقة مصر ، اذ يحتل البلدان 
اعلى نســبة منو ســكانية بني البلدان العربية ، تصل إلى 
(%2.5( ســنويا .. ومبعث القلق هذا يعود إلى اخلشية من 
حدوث تضخم سكاني مقابل محدودية املوارد االقتصادية 
، ما يؤدي إلى ارتفاع معدالت الفقر وحرمان االجيال املقبلة 

من الظفر بحياة كرمية بعيدا عن اجلوع .. 
ومثــل هذا القلق قد يكون مشــروعا ، فيما لو كانت مثل 
هذه الهواجس غائبة عن طاولة اخملططني ، او انها لم تلفت 
نظر املعنيني، وبالتالي قد يحدث مثل هذا احملذور ، الســيما 
ان العراق لم تعد تفصله عن ولــوج النافذة الدميوغرافية 
، ســوى ســنوات قالئل ، وذلك عندما يصبح سكانه من 
الشــباب  يشــكلون اكثر من %60 من مجموع السكان ، 
وهؤالء هم النشــطون اقتصاديا ، ومن هنا ينبغي ان تكون 
الرؤية واضحة متاما من اجل حتويل الزيادات السكانية التي 
تقترب من مليون انســان ســنويا ، من عبء على  التنمية 
، مع احتمالية حدوث مشــكالت كبيرة ، إلى قوة انتاجية 
متثل محركا ايجابيا وفاعال اساســيا  في عملية التنمية 
، وصوال لتحقيق معدالت  منو اقتصادي تســاعد السكان 

على العيش بكرامة .. 
ولكن ، هنا رمبا تثار مجموعة من التساؤالت املرتبطة بذلك 
القلق املشــروع مــن الزيادات الســكانية ، فيما لو تركت 
االمور من دون معاجلة ، ومن هذه التســاؤالت : هل ان مثل 
هذه الرؤية موجودة فعال علــى طاولة اخملططني ؟؟ .. وهل 
باإلمكان الذهاب باجتاه اصدار تشــريعات وقوانني لتحديد 
النســل في العراق ، .. ألننا وإزاء املليون الســنوي نتوقع ان 
يتضاعف سكان العراق مرة واحدة كل 25 سنة ، فإذا كان 
عددهم االن 38  مليونا ، فانههم ســيصبحون 76 مليونا 
نســمة عند العــام 2043 .. وعند االجابة على تســاؤالت 
مقلقــة كهذه،  ميكن العودة إلــى التوجهات التي تبنتها 
احلكومة فــي هذا اجملال ، وفيما اذا كانــت هذه التوجهات 
مســتجيبة فعال لقضية البعد الســكاني وإدماجه في 
اخلطط التنموية بعيــدة املدى ، فضال عن ضرورة التماهي 
مع اهداف التنمية املســتدامة السبعة عشر التي تبناها 
اجملتمــع الدولي ، ويأتي في مقدمة تلــك االهداف ، العمل 
على  انهاء الفقر بجميع اشــكاله في كل مكان ، بوصفه 
الهدف االول للتوجهات العاملية ، ثم يأتي بعده ومكمال له 
الهدف الثاني  الداعي إلى  القضاء على اجلوع وحتقيق االمن 
الغذائي .. ويبدو ان احلكومة ، انتبهت فعال ملثل هذه االبعاد 
املهمة ، اذ عملت على ادخال البعد السكاني ضمن خطة 
التنمية اخلمســية 2018-2022 ، كما ان وزارة التخطيط 
اطلقت الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية على وفق  
اطار مؤسسي  ومبادئ اساسية تقوم على  اساس احترام 
حقوق االنسان والتأكيد ، ان االسرة  هي الوحدة االساسية 
للمجتمع ، ومنح الزوجني حريــة حتديد عدد االطفال ، ثم  
اعتبار  الشــباب  هدفا وشــريكا في التنمية .. ومثل هذه 
املبادئ التي يبدو واضحا انها متثل معايير حقيقية لتحقيق 
التوازن املطلوب بني البعد الســكاني والنمو االقتصادي ، 
على اعتبار ان االنســان هو اساس  ومحرك ومحور وهدف 
التنميــة بجميع ابعادها .. وفي ضوء املبــادئ ذاتها ، نعود 
للتســاؤل الثاني ، هل باإلمكان حتديد النســل على وفق 
قوانني وتشــريعات نافذة ؟ .. من املؤكــد ان عملية اصدار 
وتبني مثل هذه التشريعات ليس سهال ونحن نتحدث عن 
مجتمع مثل اجملتمع العراقي حتكمــه الكثير من املواريث 
والقيم االجتماعية التي رمبــا تتعارض مع هكذا توجهات 
، ولكــن باملقابل ، فــان ثمة انخفاضا فــي معدالت النمو 
السنوي للســكان ، اذ كان احلديث يجري قبل سنوات عن  
%4 هي نسبة الزيادة السنوية ، فيما جندها االن انخفضت 
إلى اقل من %3 ، وهذا يعطينا مؤشــرا ان االسرة العراقية 
السيما االســر حديثة التكوين بدأت تدرك  صعوبة توفير 
متطلبات العيش الكرمي بعدد كبير من افراد االسرة ، فباتت 
تكتفي بطفلني او ثالثة فــي اعلى تقدير ، مع املباعدة بني 
الوالدة ، كما يؤشــر ذلك ايضا  إلــى وجود تطور نوعي في 
مستوى الوعي االسري في هذا اجملال ، ومن هنا ميكن احلديث 
عن امكانية القيام باملزيــد من حمالت التوعية والتثقيف 
من اجل تطبيق املعايير الســليمة في بناء االســرة ، وفقا 
للتوجهات العامة للسياســات السكانية في العراق التي 
وضعت لها عشــرة محاور رئيسة ، تبدأ بتحسني الصحة 
اإلجنابيــة ومتر بالتعليم لتنطلق إلــى متكني املرأة ، وتتناول 
الشباب ، وتهتم بالسكن ، وتسعى لوضع حلول ومعاجلات 
للهجرتني الداخلية واخلارجيــة ، ولم تنس تلك التوجهات 
، االهتمــام بالبيئة بهدف حتقيق تنمية مســتدامة حتقق 
التفاعــل  بني الســكان والبيئة  وتغيير املنــاخ والتنمية 
االقتصادية ، كمــا انها متنح الفئات الهشــة في اجملتمع 
مساحة تتناســب واالهتمام بهذه الشريحة ، وتدعو تلك 
احملاور ايضا إلى  ضرورة االهتمام بالبحوث والدراسات وبناء 
قاعدة البيانات الســكانية ، فضال عن تعزيز الشــراكات 
الواســعة والفاعلة بني املؤسسات احلكومية  واملنظمات 

احمللية  والدولية . 

تحديد النسل ..!!

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التجارة عــن آليات جديدة 
فــي عملية جتهيــز احلصــة التموينية 
تتضمن  املقبلة  الفترة  للمواطنني خالل 
جتهيز املفــردات الغذائية كاملة من دون 

جتزئة او تلكؤ.
ونقل املكتــب االعالمي لــوزارة التجارة 
عن وزير التجارة الدكتور محمد هاشــم 
العاني قوله أن الوزارة وضعت اليات عمل 
تأخذ في نظــر االعتبار توفيــر املفردات 
الغذائية كاملة وجتهيزها للمواطنني عبر 
وكالء املواد الغذائيــة في جميع مناطق 
املواطن  يعلمها  محددة  بتوقيتات  البالد 

وتعلن عبر وسائل االعالم اخملتلفة.
واشــار املكتب االعالمي الــى ان الوزارة 
تدارســت خيارات متعددة ووضعت اليد 
على اخملالفات التي تسببت في عدم جتهيز 
املواطنــني بحصصهم بشــكل كامل 
نتيجة جتزئة عمليات التجهيز االمر الذي 

مت اســتغاللة من بعض الوكالء الضافة 
مبالغ جديــدة او عدم ابالغ املواطنني عن 
وجود مــواد اخرى ضمن احلصة الواحدة ، 
مشددا على الدور الرقابي الذي تضطلع 
والتفتيشــية  الرقابية  املؤسســات  به 
متابعة  في  اجلماهيريــة  للرقابة  وصوال 
عمل الوكالء واالبالغ عن حاالت التقصير 
او تســرب املواد الى االســواق التجارية 

وبيعها بطرق غير مشروعة .
ولفــت الوزيــر الــى ان ابــواب مكتبه 
االبالغ  املواطنني فــي  مفتوحة جلميــع 
عن حاالت التجــاوز على املال العام او اي 
مخالفات تتعلق بعمل املراكز التموينية 
والوكالء واخملازن كذلك بامكان املواطنني 
في احملافظات الشكوى الى دوائر الرقابة 
التجارية او ارســال تلك الشــكاوى عبر 
مواقع التواصــل االجتماعي الى مكتب 

الوزير او الى دوائر الرقابة التجارية.
 وكان وزير التجــارة اكد بان اهم اولويات 
البطاقة  مفــردات  توفيــر  هــي  عمله 
التموينيــة واملــواد الغذائيــة »النهــا 

حصة الفقــراء واحملتاجني ، ولفت الى ان 
االهتمام سيكون اكثر للشرائح الفقيرة 
والنازحني والفئات الهشة بغية جتهيزها 

بكامل احلصة الغذائية.
يذكــر ان وزيــر التجارة محمد هاشــم 
العاني شــكل جلنــة عالية املســتوى 
لدراسة وضع البطاقة التموينية واملبالغ 
اخملصصة لشراء مفرداتها ، واعلن سعيه 
لتأمني تخصيصات مالية كافية تضمن 
على  التموينة  البطاقــة  مفردات  توفير 
مدار عام كامل ، فضال عن وضع اجراءات 
حازمة وفاعلة ملساعدة العوائل الفقيرة 

.
اكد الوزير أن العــراق بدأ باتخاذ خطوات 
العالم  جدية من اجــل االنفتاح علــى 
ودخول اســتثمارات دولية لتأهيل البنى 
التحتية واملضي مبشاريع شراكة تشمل 
جميع مناطق البالد ، عــادا ان ذلك جزءا 
من آليات تنفيذ البرنامج احلكومي الذي 

اعلنته احلكومة العراقية .
وقال الوزير العانــي خالل لقائه وفدا من 

املتواجدين  الهنود  التجار ورجال االعمال 
في بغــداد بــأن العالقــات االقتصادية 
والتجارية بني العــراق والهند قدمية جدا 
وهي مبنية على اســس متينة وقائمة 
على املصلحة املتبادلة بني البلدين وهناك 
رغبة مشــتركة لتطويرها وتفعيلها مبا 
يعزز التوجــه نحو زيادة حجــم التبادل 
التجاري ويفتح افاقا جديدة من التعاون 
فضال عــن اهمية التعــاون بني القطاع 
واالستفادة من  والهندي  العراقي  اخلاص 

اخلبرات الهندية .
واضاف بــان النجاح الذي يحققه العراق 
في اجلانــب االمني وطي صفحة االرهاب 
االقتصاديــة  السياســة  فضــال عــن 
الدول  اجلميع جعــل  واالنفتــاح علــى 
والشــركات تبحث عن فرص واعدة في 
الســوق العراقية التي هي بأمس احلاجة 
الشــركات  وايضا  العاملية  للشــركات 
الهنديــة و بعضها تعامل مــع العراق 

لسنوات طويلة.
 وأشــار الى أهمية عودتهــا بالقول » ان 

االوان لهــا ان تعيد النظــر وتعود مجدد 
لتمارس دورا في عمليــة البناء واالعمار 
التي يشهدها العراق وهي الصفحة التي 
تلت القضاء على االرهاب ، ولفت الى ان 
وزارة التجارة تســعى مــن خالل معرض 
التخصصية  واملعــارض  الدولي  بغــداد 
فضال عن الدور الــذي تضطلع به بادارة 
ملــف العالقات االقتصاديــة والتجارية 
لالستثمار  والشركات  الدول  دخول  على 
في العراق واقامة مشــاريع شراكة مع 
القطــاع اخلــاص العراقي الــذي اصبح 
متمكنا من اداء دوره في رســم وتنفيذ 
السياسة االقتصادية فضال عن الدور في 
نقل صورة العراق اجلديد االمن املســتقر 

الى العالم .
من جهته اكد السفير الهندي في بغداد 
بان الوفد ميثــل قطاعات غذائية وزراعية 
لشــركات هندية كبيرة كان لها حضور 
متميز في السوق العراقية وهي تسعى 
للعــوده مجددا في ظل تطورات االوضاع 
فــي العراق ومايشــهده من اســتقرار 

سياسي وامني .
واشار الى ان بعض الشركات متوجسة 
من العــودة للعراق بســبب مخاوف مما 
يحصــل الفتا الى أهمية تقدمي رســالة 
اخــرى مغايرة متثل حقيقة مايشــهده 
هذا البلد من اســتقرار امني واقتصادي 
املتعددة  االســتثمارية  الفــرص  وتوافر 
فضال عن حاجة الســوق لشــتى املواد 
الغذائيــة والزراعية وهو ماتســعى له 
الســتثمارة  الهندية  الشــركات  اليوم 
مــن خالل توريد شــتى املــواد الغذائية 
الى العراق بشــكل مباشر من دون املرور 
بحلقات جديدة عبر دول اخرى مما يضيف 
امواال إضافية الداعي لها وقدم وفد رجال 
االعمال الهندي رؤى وتصورات عن االليات 
التي ممكن من خاللها زيادة حجم التبادل 
التجاري بــني البلدين واقامة شــراكات 
حقيقية مــع رجال االعمــال العراقيني 
وكانت الهند، أعلنت عــن جتاوز تبادلها 
التجاري مع العراق ال 15 مليار دوالر منذ 

عام 2015 . 

كمــا اعلنــت وزارة التجــارة عــن بدء 
اجتماعــات الــدورة الـــرابعة والثالثون 
للتعــاون  الدائمــة  للجنــة  الوزاريــة 
االقتصــادي والتجاري ملنظمــة التعاون 
االسالمي )الكومســك ( في اسطنبول 
املســؤولني في  وعلى مســتوى كبــار 
املنظمة البالغ عددهم 57 دولة اسالمية 

.
جاء ذلك في البيان الذي نشــره مكتبها 
االعالمــي نقــال عن مديــر عــام دائرة 
عادل  اخلارجية  االقتصاديــة  العالقــات 
املسعودي الذي تراس وفد العراق ملستوى 

كبار املسؤولني .
االجتماعات  ان هــذه  البيــان  واوضــح 
الوزارية  الــدورة  تاتي حتضيــرا الجتماع 
34  الذي ســيعقد على املستوى الوزاري 
اجلاري  الثاني  تشــرين  28-29في  للفترة 
2018حيث يــرأس اجلانــب العراقي وزير 
التجارة الدكتور محمد هاشــم العاني 

لهذه االجتماعات .

بدأنا خطوات جدية لالنفتاح على العالم والمعطيات إيجابية جدا 

وزير التجارة يعلن عن آليات جديدة لتجهيز التموينية بكامل مفرداتها دفعة واحدة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
لألنواء  العامــة  الهيئة  شــكلت 
الزلزالــي أمس  والرصــد  اجلويــة 
الثالثــاء خلية أزمــة ملتابعة تأثير  
الهزة األرضية في أرجاء البالد كافة 

برئاسة مدير عام الهيئة املهندس 
علــي صاحب البهادلــي وعضوية 
اقدم مسؤول  رئيس منبئني جويني 

شعبة البيئة وعدد من اخملتصني .
وبني املدير العام لقد تشكلت خلية 

األزمة وعقدت اجتماعاً موسعاً في 
الزلزالي داخل  الرصد  مقر قســم 
مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا من 
اجل إيضاح تنصيــف الهزة واهم 
هزات  من  حدثت  التي  املستجدات 

البالد  ارضية في بعض محافظات 
والتي سجلت 6،3 حتت قياس رختر . 
 واضاف املدير العام ان خلية االزمة  
تتابع مجريات الهزات االرضية على 
عمــوم محافظات البــالد وترصد 

خالل  من  الطارئة  التغيرات  جميع 
فرق عملهــا املنتشــرة في كافة 
الزلزلي  الرصد  البالد عبر محطات 
، وطالب اجلهات املعنية ووســائل 
االعــالم بضرورة اطــالع املواطنني 

باهم األمور اخلاصــة للحماية من 
واتباع  االرضيــة  الهــزات  تأثيرات 
الطــرق املعتمــدة للوقايا وكذلك  
واالخبار  االشــاعات  عــن  االتبعاد 

الكاذبة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد منحها فرص 
اســتثمارية  في مجاالت عدة 
ومنها تنفيذ مجمعات سكنية 
كبير  عددا  تضم  العاصمة  في 

من الوحدات السكنية.
العالقــات  مديريــة  وذكــرت 
واالعالم ان » قســم االستثمار 
فــي امانة بغداد يشــرف على 
تنفيذ مشاريع جتارية وترفيهية 
و مجمعات ســكنية مت منحها 
مت  العاصمة  فــي  لالســتثمار 
في  متقدمة  اجناز  حتقيق نسب 
عدد منها ويتم تهيئة عدد آخر 

للمباشرة بتنفيذها » .
الشــركات   « ان  واضافــت 

املســتثمرة حققت نسب اجناز 
مجمع  تنفيــذ  في  متقدمــة 
منطقة  في  الســكني  االيادي 
نفــق الشــرطة ومجمع ميامة 
اخلير الســكني في حي العدل 
ومجمع جوهرة احمليط السكني 
مبنطقــة الكاظميــة ومجمع 
مبنطقة  الســكني  الشــعب 
الشعب  » ، مبينة ان » معظم 
الى  املشاريع الســكنية تضم 
جانــب الوحــدات الســكنية 
وترفيهيــة  جتاريــة  فعاليــات 
ويتــم  ورياضيــة  وتعليميــة 
تنفيذها علــى وفق مواصفات 
فنيــة عاليــة اجلــودة  تتالءم 
ومتطلبات العائلة البغدادية » .

وتابعت ان » أمانة بغداد تطمح 
أن يكون للشركات االستثمارية 
دور اكبــر في تنفيذ املشــاريع 
لالســتثمار  طرحها  يتم  التي 
الى  ، مشــيرة  العاصمة  فــي 
انهــا » جنحت في اســتقطاب 
الشــركات العامليــة وعدد من 
الشــركات العربيــة واحملليــة 
االســتثمار  مشــاريع  لتنفيذ 
في العاصمــة بعد إعداد آليات 
جديــدة في مجال االســتثمار 
تتطلب مشــاركة الشــركات 
على  ســينعكس  ما  الرصينة 
الواقع االقتصادي للعاصمة » .

األنواء الجوية تشكل خلية لمتابعة الهزات األرضية التي تضرب البالد

أمانة بغداد تمنح فرصا استثمارية لتشييد مجّمعات سكنية



إنجاز مشروع مرأب )أبو 
غريب( الدولي إليواء 
الشاحنات الحكومية

التعليم تناقش تنفيذ 
البرنامج الحكومي 

المعني بها لمائة يوم

الحبس ثالث سنوات 
غيابيا لموظفة في 

عقاري األعظمية

الفتح وسائرون تختلفان 
في تبيان سبب تأجيل 
التصويت على اكمال 

الكابينة الوزارية
حتــى ال يقعــوا فــي نفس 
اخلطأ الذي حصل في جلسة 

التصويت األولى".
واضــاف عليــوي ان "هيئــة 
ان  بعد  النواب  رئاسة مجلس 
تأكدت بان نيــة عدم احلضور 
ســتخل  وانهــا  حقيقيــة 
بالنصــاب القانونــي قــررت 

تأجيل اجللسة".
مجلس  "رئاســة  أن  واوضح، 
رئيــس  ســتطالب  النــواب 
البرملــان  بتزويــد  احلكومــة 
بقائمــة املرشــحني في وقت 
مناســب يتيح للنواب التأكد 
من مطابقته للمعايير التي مت 
الكتل  االتفاق عليها من قبل 

السياسية".
يذكر في هذا الصدد ان رئيس 
مجلس النواب احللبوسي كان 
الى  السابقة  اجللسة  رفع  قد 
املهدي  عبــد  يحــدده  موعد 
ملناقشــة أســماء املرشحني 
والتصويـــت  للـــوزارات 

عليهـم.

مصطفى الهيتي: 10 - 20 
الف دوالر ألصحاب املنازل 
املهدمة في املناطق احملررة

واوضح الهيتي ان “كـلـفـــة 

تبلــغ  املــشــــروع  هــــذا 
مليــاري دوالر ميكــن ان متنح 
للعوائــل التــي تبلغ نســب 
الضــرر فــي منازلهــم 40 – 
10 االف دوالر، و20  50 باملئــة 
الكاملة  لـالضـرار  دوالر  الـف 
تـدفـــع على شكل  للمنازل 
اقساط”، مؤكدا ان “الصندوق 
بانتظار موافقة احلكومة على 

هذا املشروع”.

الدميقراطي الكردستاني: 
مقبلون على عالقات 

إيجابية جديدة بني اإلقليم 
واملركز

وأشار باجالن، إلى أن "اخلالفات 
ال تنته بــني ليلة وضحاها، بل 
تتطلــب وقتاً وجهــداً، ونحن 
اليوم وضعنا اسس احلل، حيث 
ســتكون هناك سقف زمنية 
يتم من خاللها تسوية جميع 

النقاط العالقة".
الدميقراطي  احلزب  عضو  ورأى 
"القــوى  أن  الكردســتاني، 
السياســية في بغداد ادركت 
الكردية  القــوى  بان حضــور 
بــات ضرورياً كونها لعبت دوراً 
رئيساً في بناء الدولة العراقية 

ملرحلة ما بعد 2003".
"الكــرد  أن  علــى  وشــدد 
يبحثــون االن عــن احلصــول 
على حقوقهم كاملة ســواء 
موضــوع  فــي  السياســية 

االقتصادية  وكذلك  املناصب، 
ونحن  مالية،  مستحقات  من 
امللفات  لتســوية  مستعدون 

على وفق اطر الدستور".
وأورد، أن "جنــاح حكومة عادل 
عبد املهــدي مقترن بعدد من 
اقليم  دعم  اهمهــا  العوامل 
متارس  لكــي  لها  كردســتان 
دورهــا علــى امت وجــه"، وزاد، 
"نحن اليوم داعمون للحكومة 
الخراج البالد من االزمات التي 

يعاني منها".
إن  بالقــول،  باجــالن  وخلص 
استبشــرت  الكردية  "القوى 
خيراً بتولي عبد املهدي رئاسة 
احلكومة كونه ميتلك مؤهالت 
اخلالفات  حــل  مــن  متكنــه 
التصعيد  عن  بعيداً  سياسياً 
والتلويــح، كمــا أنــه يتمتع 
بسمعة حســنة، وغير منتم 
إلى حــزب معــني، وال يرضخ 

لضغوط أي طرف".
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
أن  ميــرزا،  شــيروان  احلــزب، 
قد ظهرت  ايجابية  "مؤشرات 
على حتسن العالقات بني بغداد 
واربيل، السيما بعد تولي عبد 
املهدي منصــب رئيس الوزراء، 
ومن ابــرز نتائجها كانت زيارة 

بارزاني إلى بغداد".
وأضاف ميــرزا، في حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن عدداً من 
املشكالت من املؤمل تسويتها 

اهمها  العاجــل،  القريب  في 
حصة االقليم من املوازنة التي 

عليها حتفظات كثيرة".
اعتراض  "ابــرز  أن  إلــى  ونوه، 
لدينهــا هــو مقــدار حصة 
االقليــم التــي جنــد يجــب 
تعديلهــا مبــا يتناســب مع 

استحقاقنا الدستوري".
وتوقــع ميــرزا، بــأن "تنطلق 
سلسلة حوارات قريباً، وتشمل 
جميع النقــاط العالقة مثل 
من  النفط  وتصديــر  املوازنة، 

خالل اللجان املشتركة".
العالقات بني  أن  إلــى  يشــار 
بغــداد واقليم كردســتان قد 
شهدت توتراً السيما مع اصرار 
االخيــر على اجراء اســتفتاء 
االنفصال عن العراق، والذي مت 
للمحكمة  قرار  الغاؤه مبوجب 

االحتادية العليا.
 

التجارة تعتزم بيع حديد 
التسليح املتضرر بتعهدات 
خطية تضمن املساءلة بعد 

وقوع الضرر
لغرض عرض تعــاون للتعاقد 
من  منتجاتها  تســويق  على 
االنشائية  املواد  شــركة  قبل 
وبرســم التصريف فضال عن 
اقتناء  اجلماهيري على  االقبال 
اخلالطات واملواد التي عرضتها 
وباســعار  املباشــر  للبيــع 
انعقاد  اثنــاء  في  تنافســية 

الدورة.
يذكر في هذا الصدد ان حديد 
التســليح يصنــع خصيصا 
واالعمدة  الســقوف  لتدعيم 
الكونكريتيــة فــي البنايات، 
ســيما العموديــة منها، وان 
يكون  ان  السالمة  شروط  من 
وخاليا  متينا  التسليح  حديد 
من أي ضرر، من اجل ان ال تنهار 
العمودية  واملبانــي  العمارات 
كما حدث مع مئات منها في 

مصر. 

النزاهة: 598 مشروعاً 
متلكئاً في صالح الدين 

بعض أموالها صرفت 
حلسابات شخصية

"تلك  أنَّ  النزاهــة،  واوضحت 
املشــاريع توزَّعت بني إنشــاء 
حوالــي 300 بنايٍة مدرســيٍَّة 
وريــاض أطفــاٍل، إضافة إلى 
صحيٍَّة  ومراكز  مستشفياٍت 
اخلارجيَّة  للعيــادات  وأبنيــٍة 
واللجان الطبيــة، إضافة إلى 
الطاقة  ات  اٍت حملطَّ ُمعدَّ جتهيز 
وحدات  ونصب  الكهربائيَّــة، 
مــاٍء مجمعــة، والعديد من 
احلكوميَّة،  واملبانــي  الطــرق 
بني  اإلجنــاز  نســب  وتراوحت 

}صفر 95%-{".
أشار  التلكؤ،  أســباب  وحول 
بني  تراوحت  "أنها  إلى  التقرير 
قلــة التخصيصــات أو عدم 

وجودها وإيقــاف التمويل من 
إلى  إضافــًة  احملافظــة،  قبل 
املاديَّة  اإلمكانيــات  ضعــف 
وسحب  ذة،  املُنفِّ للشــركات 
وخروج  املقاولني،  مــن  العمل 
قسم من املناطق عن سيطرة 

القوات األمنية".
املشــاريع  "أبــرز  أن  وبــني، 
أربعة  بناء  املتوقفة مشــروع 
مستشفياٍت من قبل شركاٍت 
أملانيــة وتركيــة مببلــغ 140 
، إضافة  أمريكيٍّ مليــون دوالر 
إلى إنشــاء طــرٍق بطول 800 
كم في عــددٍ مــن األقضية 
والنواحــي بكلفــة 96 مليار 
ماء  وإكمال مشــروعي  دينارٍ، 
الدجيل وبلد اجلديدين بكلفة 

97 مليار دينارٍ".
أعلنت  النزاهة  هيئة  أن  يُذَكُر 
في أواخر تشرين األول املاضي 
فــرق حتقيق في  تأليــف  عن 
واملكاتب  املديريــات  جميــع 
التحقيقيَّة التابعة لها تتولى 
مهمــة تصنيــف القضايــا 
يَّتها،  أهمِّ حيــث  من  اجلزائيَّة 
واستكمال التحقيق والتحرِّي 
واخلدمات  اإلعمار  في مشاريع 
ئة، إذ كلفت  واالستثمار املتلكِّ
الهيــأة املديرين العامني فيها 
الفرق  هــذه  أعمــال  بــإدارة 
واإلشــراف على إمتام أعمالها 
بنتائــج  خالصــات  وتقــدمي 

التحقيق.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بعدما عاد اسم نينوى الى واجهة 
اإلعالم العراقي مجددا بعد وقوع 
كان  األمنيــة،  اخلروقات  بعــض 
قبل  هنالك حتركات كبيــرة من 
واألمنية،  السياســية  قياداتها 
فضال عــن نوابها مبجلس النواب 
العراقــي، مــن أجــل تطويــق 
داعش  ومنــع عناصر  التداعيات 
اإلرهابــي مــن توظيف ســالح 
مشروعهم  خلدمة  الشــائعات 
اإلجرامــي، ومت تتويج هذه اجلهود 
بلقاء ممثلي ونــواب نينوى بدولة 
الدكتور  العراقــي  الوزراء  رئيس 
كشــف  إذ  املهدي،  عبــد  عادل 
مصدر مطلع لـ "الصباح اجلديد" 
التي مت طرحها على  امللفات  أبرز 

طاولة احلوار.  
وقــال املصدر املقــرب من الوفد 
املهدي،  التقــى مع عبــد  الذي 
شــريطة عــدم الكشــف عن 
هويته ان "اللقاء جرى في اجواء 
ايجابية وكان اجلميع متفق على 
ضرورة انتشال نينوى من واقعها 
التي  املكتســبات  وتعزيز  احلالي 
عصابات  طــرد  عقــب  حتققت 
داعش  وجتريد  االرهابيــة،  داعش 
املتمثل  االخيــر  مــن ســالحه 
على  الطريق  وقطع  بالشائعات، 
بقاياه من خالل ايجاد فرص عمل 
وفق املسموح به البناء نينوى من 

شتى الفئات والشرائح".
امللفات  "فــي مقدمــة  واضاف 
التــي مت طرحها كانت مســألة 
منتســبي  املفصولني من  اعادة 
وزارتي الدفاع والداخلية، وضرورة 
االهتمــام بهذا امللــف النه ميثل 
مصــدر رزق الالف العائــالت في 
اعــادة هؤالء  نينوى فضــال عن 
الوضع  مــن  ســيعزز  للخدمة 
االمني ويضيــف عناصر تتحلى 
باخلبــرة الــى صفــوف االجهزة 

االمنية".
واشار املصدر الى ان "امللف االخر 

كان مسألة التعيينات والدرجات 
احملاضرين  وحقــوق  الوظيفيــة 
اجملانيني واصحاب العقود واالجور 
اليومية في دوائر نينوى، النه هذا 
امللف يحمل اهمية كبيرة الالف 
ويعتمدون  نينــوى  في  العائالت 
على هذه الوظائف في كســب 
اما  ارزاقهــم وقــوت عائالتهم، 
امللف االخر فكان مســألة اعادة 
النظــر فــي اســتحقاق نينوى 
مــن موازنــة ٢٠١٩ وفــق مبدأ 
االســتحقاق الفعلــي، ويضاف 
لها اعالن مدينة املوصل منكوبة 
من قبل مجلس النواب العراقي، 
وهــذا يعني زيــادة حصة نينوى 
التي ينبغــي ان ال تقل عن 11% 

من املوازنة العامة".
وتابع بالقول "امللفات االخرى التي 
مت طرحها هي مســألة تعويض 
نهائيا  امللف  هذا  وغلق  النازحني 
للصراع  بؤرة  يشــكل  بات  الذي 
بأوضاع  واملتاجــرة  السياســي 
النازحني من قبل بعض االطراف 
السياســية، حيث البد من غلق 
ينبغي  عبر خطــة  امللــف  هذا 
على  وتطبيقها  بإمعان  وضعها 

مراحل محددة".
منوهــا الى ان "امللفــات االخرى 
كانــت تخــص ضرورة تســريع 
املتضررين  تعويض  في  االجراءات 
من ابنــاء نينوى جــراء االعمال 
االرهابيــة والعســكرية، كما مت 

طرح ملــف قبول ابناء نينوى في 
والعســكرية،  الشــرطة  كلية 
ومســألة قبــول احلقوقيني في 

املعهد القضائي".
النائب عن نينــوى، خليل املولى، 
كشف عن ان الدكتور عادل عبد 
املهدي وجه بالعمل الفوري على 
حتقيق مطالب اجملتمعني في كل 
ما ميكــن حتقيقه عبــر اجراءات 
ادارية من صالحيات رئيس مجلس 
الوزراء، وفيمــا يخص صالحيات 
اجلهات احلكومية، وكذلك تهيئة 
يتطلب عرضها  التــي  املواضيع 
فيما يخص  الوزراء  على مجلس 
املوازنة  و  املفصولــني  مســألة 
املاليــة وغيرهــا مــن املواضيع 

واخلــروج بقرارات تخــدم اهالي 
محافظة نينوى.

لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وكان 
مجلس الوزراء، قد افاد على وفق 
بيان لــه ان رئيس مجلس الوزراء 
املهدي عقد  عادل عبد  الســيد 
محافظة  نــواب  مــع  اجتماعا 
نينوى  محافظ  بحضــور  نينوى 
وقائــد العمليات ورئيس مجلس 

احملافظة.
وجرى خالل االجتماع مناقشــة 
االوضــاع االمنية فــي احملافظة 
واســتقرارها وإعمارها وموضوع 
النازحني واجلانب اخلدمي والزراعي 
والصناعي واالنساني واالستثمار 
وموازنة احملافظة للســنة املالية 

.2019
ومحافظ  النواب  الســادة  وقدم 
نينوى  محافظة  مجلس  ورئيس 
وقائد عملياتها شــرحا مفصال 

عن اوضاع احملافظة .
وذكر السيد رئيس مجلس الوزراء 
والتفاهم  العمــل  تنســيق  ان 
التنفيذيــة  الســلطتني  بــني 
ومفيد  مهم  امر  والتشــريعية 

جدا .
ان  يجب  اننــا  واضاف ســيادته 
نعمل بخطوات عملية ليشــعر 
اهالي املوصل بان اجلميع يقومون 
بواجباتهــم بشــكل صحيــح 
وبالتالــي ينعكــس ايجابا على 

واقع احملافظة .

مصدر: اللقاء جرى في 
اجواء ايجابية وكان 
الجميع متفق على 
ضرورة انتشال نينوى من 
واقعها الحالي وتعزيز 
المكتسبات التي تحققت 
عقب طرد عصابات 
داعش االرهابية، 
وتجريد داعش من 
سالحه االخير المتمثل 
بالشائعات، وقطع 
الطريق على بقاياه من 
خالل ايجاد فرص عمل 
وفق المسموح به البناء 
نينوى من شتى الفئات 
والشرائح

في مقدمتها التعويضات وإعادة المفصولين

ممثلو نينوى يضعون 6 ملفات على طاولة عبد المهدي

الملف األمني

بغداد– اطالق نار 
ذكر مصدر فــي مركز اإلعالم األمني 
امــس الثالثاء، عن اعتقال خمســة 
أشخاص أطلقوا النار على منزل أحد 
بغداد  العاصمة  شــمالي  املواطنني 

بسبب خالف عشائري.
وقال املصدر إن "قوة تابعة جلهاز األمن 
الوطنــي متكنت من القــاء القبض 
مكونة  مســلحة  مجموعــة  على 
من خمســة أفراد أطلقــوا العيارات 
النارية على دار احد املواطنني بسبب 
خالف عشائري شــمالي العاصمة"، 
إلــى اجلهات  وقد جرى تســليمهم 
القضائية اخملتصــة لتدوين أقوالهم 
املطلوبة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 

بحقهم". 

كركوك – اعتقال ارهابي 

الداخلية  وزارة  باســم  الناطق  اعلن 
امس الثالثاء القبض على ارهابي كان 
يعمل كاعالمي ومصور لدى عصابات 
داعــش االرهابيــة فــي محافظــة 

كركوك.
وذكر الناطق اللواء ســعد معن ان" 
ومكافحة  استخبارات  مفارز مديرية 
وكالة  ضمن  العاملة  كركوك  ارهاب 
االســتخبارات فــي وزارة الداخليــة 
وبالتعاون مــع األجهزة األمنية تلقي 
القبــض علــى احــد اإلرهابيني في 
ســيطرة التون كبري بكركوك، كان 
يعمل كاعالمي ومصور في عصابات 
داعش االرهابي، وهو مطلوب بقضايا 

إرهابية". 

بابل – عمليات دهم 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة بابل امس الثالثاء عن متكن 

القبض على عدد  إلقــاء  قواتها من 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على 
وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية 

في عموم مناطق احملافظة. 
وبني املصدر االمني أن القوات االمنية 
أجرت سلسلة عمليات حتري وتفتيش 
اســتندت الى معلومات استخبارية 
دقيقة ملالحقــة املتهمني واملطلوبني 
في عموم احملافظة، اسفرت عن إلقاء 
القبض على عدد من املتهمني، الفتا 
امللقى  بإحالة جميــع  الى قيامهــا 
القبض عليهــم الى اجلهات اخملتصة 
لغرض استكمال اإلجراءات القانونية

كربالء – قوة مشتركة 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شرطة كربالء امس الثالثاء عن تنفيذ 
قوة مشــتركة مكونة من شــرطة 
الهندية وفوج طــوارئ كربالء الثاني 

واملــرور ومفارز مكافحــة املتفجرات 
واإلجرام وأجهزة أمنية أخرى ممارسات 

احترازية مشتركة.
واضــاف املصدر املمارســات االمنية 
جرى فيها  نصب ســيطرات مؤقتة 
وتنفيذ مذكرات قبــض صادرة بحق 
مديرية  وذكرت  للقضــاء.  املطلوبني 
اثمرت  املشتركة  اجلهود  أن  الشرطة 
من إلقــاء القبــض على عــدد من 
املطلوبني، فضــال عن ضبط عجالت 
أوراق  دون  مخالفــة  ناريــة  ودراجات 

ثبوتية. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني
أعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
عن  الثالثاء  امس  الديوانية  شــرطة 
القبض على عدد من املتهمني  إلقاء 
مواد  وفق  علــى  للقضاء  واملطلوبني 

قانونية وجنائية مختلفة. 

وافاد املصدر ان مفارز سيطرة اجلامعة 
متكنت مــن القبض على متهم على 
وفــق املادة ٤ مــن قانــون مكافحة 
املهناوية  اإلرهاب فيما متكنت مراكز 
وغماس وعفك من القبض على عدة 
متهمني، كما ومتكنت مفارز قســم 
األســرة من إلقاء القبض على عدة 
متهمني مطلوبــني للقضاء بقضايا 
التشاجر.الى ذلك نفذت دوريات مركز 
شــرطة الشــافعية حملة واسعة 
القبض  إلقــاء  مذكــرات  لتنفيــذ 
الصادرة مــن القضاء بحق املطلوبني 
القبــض على  ألقت مــن خاللهــا 

متهمني بقضايا جنائية مختلفة. 

ذي قار – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قــار امــس الثالثــاء ان القــوات 
القبض  القــاء  االمنيــة متكنت من 

على متهمني أثنــني بارتكاب )الدگة 
العشائرية( شمالي احملافظة .

وذكر املصدر ان مديرية اســتخبارات 
ومكافحة إرهاب ذي قار قسم مكتب 
مكافحة إرهاب الغــراف متكنت من 
القــاء القبض على متهم يســكن 
قضاء الغــراف الرتكابه جرمية الدكة 
العشــائرية على خلفيــة تهديد ما 
يعــرف بـــ )الگوامة العشــائرية( ، 
فيما متكن فريق عمل مشــترك من 
قسم شــرطة قلعة ســكر وقسم 
اســتخبارات ومكافحة إرهاب قلعة 
سكر وشــعبة امن االفراد من القاء 
القبض على متهــم الرتكابه جرمية 

الدگة العشائرية. 

نينوى – عملية امنية 
متكنت القــوات االمنية امس الثالثاء 
مــن اعتقــال 4 من املشــتبه بهم 

والعثــور علــى 12 حزامــا ناســفا 
ومتفجرات في مدينة املوصل.

وذكر الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رسول ان" قوة 
مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى 
القــت القبض على 4 من املشــتبه 
بهم خالل عمليــة امنية في مدينة 

املوصل".
واضاف العميد رســول " كما نفذت 
واجبا  العســكرية  الهندسة  مفارز 
في املوصل القدمية اسفر عن العثور 
12 حزامــا ناســفا و9 بنادق  علــى 
مخزن  و27  مدمــرة  كالشــينكوف 
بندقيــة و8 رمانــات يدويــة محلية 
الصنــع و 9 قنابــر هــاون مختلفة 
االحجــام و3 رمانات طائرة مســيرة 
ومســدس نوع كلوك مدمــر وجهاز 
اتصال نــوع "موتــرال" و 25 اطالقة 

رشاش عيار 12.5 ملم تالفة.

القبض على مطلوبين بنزاع عشائري مسلح شمالي بغداد * قوات مشتركة تجري ممارسات أمنية في كربالء
اعتقال إرهابي عمل في إعالم داعش في كركوك * ضبط 12 حزاما ناسفا ومتفجرات في الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت  الشــركة العامة للنقل البري اكتمال 
إجناز تنفيذ مشــروع مرأب )أبــو غريب( الدولي 
بنســبة ١٠٠ % وســيفتتح في األيام القليلة 

املقبلة.
وقال مديــر عام الشــركة عماد عبــد الرزاق 
األسدي ان العمل يتواصل الجناز مشروع  مرآب 
أبو غريب الدولي إليواء الشــاحنات احلكومية 
واألهلية وحافالت املســافرين اذ بلغت نســبة 
اكتمال املشــروع ١٠٠ % وسيفتتح خالل االيام 

القليلة املقبلة .
وبني املدير العــام ان املشــروع بحلته اجلديدة 
سيشجع حركة الشــاحنات وتأمني إنسيابية 
نقل البضائــع بني  اجلانب العراقــي واالردني ، 
موضحا ان  املرآب ســيختص بإيواء الشاحنات 
احلكوميــة واألهليــة املتوجــه والقادمة من 

اململكة األردنية الهاشمية .
يذكر ان مشــروع مرآب ابوغريــب الدولي تبلغ 
مســاحته ) 24 ( دومنا وكذلك يحوي على بناية 

جديدة للخدمات اإلدارية مبساحة ) 210 م2 (.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي تنفيــذ أهــداف البرنامج احلكومي 
اخلاص بها ضمن الــ )100( يوم التي حددتها 

األمانة العامة جمللس الوزراء.
وقال وكيل الوزارة للشــؤون اإلدارية الدكتور 
محمد عطية السراج خالل ترؤسه اجتماعا 
للفريــق اخملتــص مبتابعة وتنفيــذ البرنامج 
احلكومــي، أن الــوزارة تأخذ بعــني االعتبار 
ضــرورة توفير فــرص التعليــم للجميع مبا 
يلبي احتياجات اجملتمع احلالية واملســتقبلية 
 ، املنســجمة مع أهداف التنمية وخططها 
مبينا مضي الوزارة بسياقات تنسيق العمل 
لتوفير إمكانات  الدولة اخملتلفة  مع قطاعات 
وموارد بشرية تتمتع باملؤهل األكادميي الفعال 

ضمن اطر تلبية أولويات سوق العمل.
وناقش االجتماع مشــروع التصنيف الوطني 
اعتماد  العراقية, وسياســة  اجلامعات  جلودة 
الطاقة املتجددة, ومشــاريع تفعيل البحوث 
العلمية التطبيقية ودعــم اإلبداع واالبتكار 
العلمــي, وتقيــم أداء اجلامعــات والكليات 
األهليــة, وبرنامــج االبتعــاث للتخصصات 
النــادرة واملهمــة, وتوفيــر مقومــات بيئة 
استثمارية بهدف تشجيع عامل التوسع في 

الكليات احلكومية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بقضايا  اخملتصــة  اجلنح  محكمــة  أصدرت 
االقتصادية  واجلرمية  األموال  النزاهة وغسيل 
حكماً غيابيــاً بحبــس }س.أ.أ{ املعاونة في 
مديرية التســجيل العقــاري في األعظمية 

مدة ثالث سنوات.
وقال املفتش العام لــوزارة العدل كرمي الغّزي 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه 
أمس الثالثاء أن " املوظفة قامت بوضع إشارة 
عــدم التصرف على عقارٍ لصالح الشــركة 
العراقية الســورية للنقل البري على الرغم 

من كون العقار مسجل باسم وزارة املالية".
وبــني أن " املدانة قامت أيضــاً بإصدار صورة 
قيد للعقار باســم مواطنة، مما أحدث ضرراً 
جســيماً مبصالح اجلهة التي تعمل لديها"، 
مشــيرا الــى أن "احملكمة أصــدرت حكماً 
غيابياً بحبس املوظفة مدة ثالث سنوات، مع 
إعطاء احلق للمشــتكي }احلق العام/ مديرية 
التســجيل العقاري في األعظمية{ مبراجعة 
احملاكم املدنيــة للمطالبة بالتعويض، ووضع 
احلجز علــى أمــوال املدانة املنقولــة وغير 

املنقولة ومنع سفرها .

جانب من اللقاء
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العراق يبحث مع وفد 
(GAP Recource) الروسية 

تطوير القطاع الزراعي

إنتاج مستحضرات 
دوائية جديدة 

للسوق المحلية 

الميكانيكة تجهز 
شركة فوكس للزيوت 
بالبراميل المعدنية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل الوزارة الفني الدكتور مهدي ضمد 
 (GAP Recource) القيســي مع وفد شــركة
الروسية املتخصصة في مجال تصدير الدواجن 
نائب مدير  برئاســة  الزراعية  وتطوير احملاصيل 
رينات شــيغابوف ومستشار سفارة  الشركة 
روســيا االحتادية اندري سيلني التعاون املشترك 

لتطوير القطاع الزراعي في العراق .
وجرى خالل اللقاء بحث افاق التعاون املشــترك 
بني البلدين مبا يخص مجــاالت الثروة النباتية 
واحليوانيــة  ونقل خبرات روســيا االحتادية في 
الزراعية املســتحدثة  الدواجن وجتاربها  مجال 
من أجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي 

واحليواني.
من جهته أشــار الوكيل الــى تطلع احلكومة 
العراقية ممثلة بوزارة الزراعة مبد جسور التعاون 
بني البلدين في القطاع الزراعي ملا له من مردود 
ايجابي علــى العملية الزراعيــة وتوفير األمن 

الغذائي للمواطن العراقي.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة لصناعــة االدوية 
واملســتحضرات الطبيــة في ســامراء احدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عــن انتاج 
تســعة من املســتحضرات الطبية والدوائية 
ضمن البرنامج االنتاجي ملصنع الزهراوي لشهر 

تشرين الثاني اجلاري.
وافصح الناطق الرســمي للــوزارة عبدالواحد 
علوان الشــمري عن استمرار قسم احلبوب في 
الشــركة في انتاج تســعة انــواع من احلبوب 
وحسب العقود التجهيزية مع اصحاب املكاتب 
العلميــة واملذاخر شــملت (اجليســك) الذي 
يستعمل كعالج فعال للصداع الشديد وبواقع 
(5) ماليني حبــة ومســتحضر (باربيتال) الذي 
يستعمل كمهدئ لالعصاب ومعاجلة املصابني 

بالصرع وبواقع (3) ماليني حبة .
واضــاف الشــمري ان االنتــاج شــمل ايضا 
مســتحضر (هيســتادين) ملعاجلــة حــدوث 
احلساســية في اجلهــاز التنفســي وبكمية 
مليونــي حبة اضافــة الى انتاج مســتحضر 
(انترســتوب) لعالج االسهال الشديد وبكمية 
اجمالية بلغت (10) ماليني حبة ومســتحضر 
(ســامافيد B6) بواقع (7) ماليــني حبة فضال 
عن انتاج الكميات املطلوبة من مستحضرات 

(دكسون وسلفودين وباراستول وميدازول). 
واكد الشمري ان الشركة حريصة على تنفيذ 
البرنامج االنتاجي ملصانعها من شــتى االدوية 
وزارة  مبايلبي عقــود  الطبية  واملســتحضرات 

الصحة واحتياجات السوق احمللية.

بغداد - الصباح الجديد:
وقعت الشركة العامة للصناعات النحاسية 
وزارة الصناعة  وامليكانيكة احدى تشكيالت 
واملعادن عقد إنتاج وجتهيــز براميل معدنية 

لشركة فوكس للزيوت .
وقال الناطق الرســمي للــوزارة عبد الواحد 
براميل معدنية  ان الشركة جهزت  الشمري 
سعة ٢٣٠ لترا بالتعاقد مع الوكيل املعتمد 
لشركة فوكس للزيوت قيس الراوي وبكمية 

بلغت (٢٠٠٠) برميل.
النهوض  ان الشــركة عازمة علــى  مؤكدا 
بإنتاجها من خــالل التوجه إلى توقيع عقود 
جديدة مع شركات أخرى لتسويق منتجاتها 

من البراميل. 
مــن جهة أخرى افصح الشــمري عن جتهيز 
وجبة جديــدة لصالح شــركة تعبئة الغاز 
التابعة الى وزارة النفط مبلحقات اسطوانة 
غــاز الطبخ بكميــة ( ٥٠٠٠) ســيت واقية 

وقاعدة.

بغداد - الصباح الجديد:

اتخاذ  عــن  التجــارة  وزارة  اعلنــت 
االجــراءات القانونيــة بحــق وكالء 
تســلم  عن  املتخلفــني  التمويــن 
احلصص التموينية فضال عن تكثيف 

الزيارات امليدانية لتلك الوكاالت .
ابتهال  الدائرة  واوضحت مدير عــام 
هاشــم صابط خالل لقائها مالكات 

فروع التموين في بغداد واحملافظات
انها استعرضت التوجيهات الواجب 
اتخاذها لالرتقاء بالواقع اخلدمي الذي 
للمواطنني وخصوصا  الوزارة  تقدمه 
مبا يتعلق بايصــال مفردات البطاقة 
التموينية باوقاتها وكميتها ونوعها 
فضال عن التأكيد على ضرورة حسم 
ومتابعة  امللغــاة  الوكاالت  موضوع 

الوكاالت ميدانيا وتنظيم كشوفات 
بالوكالء املتخلفــني عن القطوعات 
الجــل اتخــاذ االجــراءات القانونية 

الرادعة بحقهم .
واشــار املدير العام الــى انه وضمن 
الســياق املتبع للدائرة شكلت جلنة 
مــن معاوني ادارات قســم التموين 
وشعبة املتابعة واشراف ادارة الدائرة 
لعقــد لقــاءات متسلســلة بعدد 
من القــوكالء واملواطنــني من اجل 
االســتماع الى املشكالت واملعوقات 
التــي  تعترض العمــل وذلك اليجاد 
ولتحقيق  لتجاوزها  الناجعة  احللول 
نســب اجناز كبيــرة اليصــال املواد 

للمواطنني كما ونوعا .
واكد املديــر العام علــى ان اللجنة 
بالــوكالء حذرت من  خالل لقائهــا 
ارتكاب مخالفة والتي تنعكس سلبا 

على قــوت املواطن حيث ســتتخذ 
عقوبات رادعة جراء ذلك للمخالفني 
منهم ، الفتا الــى ضرورة االبالغ عن 
حــاالت االختراق واخملالفــة بالتبليغ 
عن الوكالء عبر خطوطها الساخنة 

املعلنة . 
كما اعلنت وزارة التجارة عن استمرار 
مواقع وسايلوات شركة جتارة احلبوب 
املوردة  االســترالية  احلنطة  بتسلم 
البطاقة ضمــن تعاقدات  حلســاب 
الوزارة لتامني هــذه املادة الى جانب 
املطاحــن  بتجهيــز  اســتمرارها 
باخللطات املقــررة من احلنطة النتاج 

مادة الطحني .
نعيم  الشــركة  وقــال مدير عــام 
املكصوصي انــه بالرغم من تقلبات 
اجلــو وغــزارة االمطــار والســيول 
والعواصف التي تشهدها محافظات 

استمرت  والشمال  واجلنوب  الوسط 
مــالكات الشــركة فــي محافظة 
ميســان والنجف والبصرة واملوصل 
كميات  ومناقلــة  بتســلم  وبغداد 
وفي   ، واحملليــة  املســتوردة  احلنطة 
باخللطات  املطاحــن  جتهيز  ســياق 
جهزت صومعة خــان ضاري والدورة 
ضمن  املطاحن  والشــامية  وبابــل 

الرقعة اجلغرافية .
مــن جانب اخــر واصلــت املالكات 
الفنية والهندسية باصالح العطالت 
احلاصلة في الناقل الرئيسي (الهوبر 
الذي تاثر من جراء االمطار والسيول 
الــى جانب تبــرع وتطــوع املالكات 
واملواقع  الســايلوات  فــي  العاملة 
لتصريــف بقايا ميــاه االمطار التي 
جتمعت بني القبب والساحات فضال 
عن تفريغ املاء املتراكم مع اخلطوط. 

تقرير

التجارة تتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتخلفين عن تسّلم الحصص التموينية 
متابعة ميدانية لوكالء التموين 

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزيــر  اكــد 
باسم عبد  الدكتور  االجتماعية 
الزمان ان الوزارة على اســتعداد 
املباشــر من  والتعاون  للتواصل 

اجل
 معاجلة املشــكالت التي تواجه 
البالد  فــي  الصناعي  القطــاع 
وتذليل العقبات والتحديات التي 
تواجــه عمــل الصناعيني، جاء 
ذلك خالل زيارته احتاد الصناعات 

العراقي.
وقال الوزيــر خالل اجتماع عقده 
االحتاد بحضور رؤســاء  في مقر 
احملافظات  في  الصناعية  الغرف 
احمد  القانونية  الدائــرة  ومدير 
بنية، ان العمل املقبل ســيكون 
تكامليا من خالل احلوار املشترك 
لوضــع اجنــدة وورقــة عمــل 
تأخذ بنظــر االعتبار املالحظات 
الغرف بعد  ابداها رؤســاء  التي 
مناقشتها من قبل جلنة التشاور 

الثالثي في الوزارة. 
االجتماع  الوزير خالل  واســتمع 
الى املالحظات التي استعرضها 
رئيس االحتــاد والغرف الصناعية 
فــي احملافظــات والتــي تتعلق 
جتريها  التي  امليدانيــة  بالزيارات 
جرى  فيمــا  التفتيــش،  جلــان 
التأكيد على ضرورة تسمية ممثل 
لالحتاد مع جلــان تفتيش العمل، 
موضوع  مناقشــة  عــن  فضال 
اجازات العمــل وضرورة منحها 
من قبل الــوزارة حصرا، وكذلك 
املطالبــة بتخفيــض او جدولة 
الديــون املترتبة علــى اصحاب 
املشــاريع املتوقفــة. من جانبه 
بني مدير الدائرة القانونية رئيس 
الوزارة  في  الثالثي  التشاور  جلنة 
املالحظات  ان جميع  بنية  احمد 

الدولية  باالتفاقيــات  املتعلقة 
قرار  واصــدار  مناقشــتها  تتم 
بشــأنها من قبل جلنة التشاور 
الثالثــي، الفتــا الــى ان الوزارة 
لديهــا توجه بخصوص موضوع 
التدريب املهني يتضمن التدريب 
على املهارات التي تتناســب مع 

سوق العمل. 
تقســيط  ان موضوع  واوضــح 
او جدولــة اشــتراكات الضمان 
تتم مناقشــته من قبل مجلس 
مشــيرا  الضمان،  صندوق  ادارة 
الى ان هنــاك توجها لدى الوزارة 

لزيادة مبالغ الصندوق للتوســع 
في مشــاريع عديدة من شأنها 
دعم القطــاع اخلاص. وفي ختام 
الزيارة قدم رئيس احتاد الصناعات 
العراقي علــي صبيح درع االحتاد 
لوزير العمل الدكتور باسم عبد 
الزمان تثمينــا جلهوده في دعم 

شريحة الصناعيني. 
على صعيــد متصل دعــا وزير 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان الى 
العاملة  الطبقــة  آراء  توحيــد 
التي  والعقبات  املشكالت  الزالة 

واخلروج  الشــريحة  هذه  تواجه 
باحتاد قوي ميثل العراق. 

واشــار الوزير إلى ان هناك تعددا 
املمثلــة  النقابيــة  للجهــات 
مع  ونتعامل  العراق  في  للعمال 
اجلميــع، الفتا الى اهمية توحيد 
جهود النقابات ضمن احتاد واحد، 
وتكثيف اللقاءات خالل هذه املدة 
في  الى صيغة تسهم  للوصول 
التعبير عن طموحات وتطلعات 
العراق  فــي  العاملة  الطبقــة 

واتباع اسلوب العمل املهني. 
وأكــد الوزيــر حــرص الــوزارة 

بتدعيــم مجاالت  واهتمامهــا 
املســتمر  والتنســيق  التعاون 
خلدمــة قضايا العمــل واالنتاج 
وتعزيــز فرص العمل املشــترك 
، مبينــا ان الــوزارة تتعامل مع 
جميع اجلهات التي متثل الطبقة 
ام  أكانت صغيرة  العاملة سواء 
جتاوز  الى  تســعى  وانها  كبيرة، 
جميع العقبات واملشكالت التي 
تواجههم، آمالً ان تترجم اهداف 
االحتاد على ارض الواقع وان يؤدي 
دوره بصورة ايجابية ملا فيه اخلير 
للطبقــة العاملة. مــن جانبه 

الوفــد تصوراتهم  طرح اعضاء 
وإيضاحاتهم عن الوضع النقابي 
ومــا يعانونــه من عقبــات وما 
تتطلبــه املرحلة من بذل اجلهود 
احلركة  وحــدة  على  للحفــاظ 
النقابية وضمان اســتقالليتها، 
مؤكدين حرص االحتاد على تعزيز 
وتطوير التعاون املشترك مع وزارة 
الوزارة  بنهج  العمل مشــيدين 
وتعاطيها اإليجابي مع النقابات 
على  الدائم  وحرصها  العمالية، 
مســيرة  لتعزيز  احلوار،  تكثيف 

سوق العمل. 

بهدف تسمية ممثل التحاد الصناعات العراقي مع لجان تفتيش العمل

وزير العمل يبحث المشكال ت التي تواجه 
عمل الغرف الصناعية في المحافظات

سيكون العمل 
المقبل تكامليا 

من خالل الحوار 
المشترك لوضع 

أجندة وورقة عمل 
تأخذ بنظر االعتبار 

المالحظات التي 
أبداها رؤساء الغرف 

بعد مناقشتها من 
قبل لجنة التشاور 
الثالثي في الوزارة

جانب من االجتماع

واسط - الصباح الجديد:
اســتقبل محافظ واسط الدكتور 
املياحي مجموعة  محمد جميــل 
الــى  واســتمع  املواطنــني  مــن 
شكاواهم مؤكدا انه سيعطي كل 
ذي حق حقــه وذلك بااليفاء بوعده 
احتفالية تسلم  أعلنه خالل  الذي 
إدارة احملافظة بــأن يكون قريبا من 

املواطنني .
احملافظ  اليــوم يجلــس  وها هــو 
احملافظة  ديــوان  في اســتعالمات 
الســتقبال املواطنني واالســتماع 
الى طلباتهم وقضاياتهم اخملتلفة 
سواء كانت عامة أو خاصة ويوجه 
املناسبة  واحللول  االجراءات  ببعض 

وفقا ملتطلبات القانون .
على صعيد متصــل وجه احملافظ 
خــالل ترؤســه اجتماعاً لرؤســاء 
االقسام في ديوان احملافظة بضرورة 
دراســة الهيكلية املوجودة ووضع 

تتماشــى مع  هيكلية مناســبة 
متطلبــات املرحلــة احلالية تكون 
خاليــة مــن الترهــل والكثافــة 

العديدية غير املنتجة.
أن  بأهمية  احملافــظ  كذلك وجــه 
برنامج  بوضــع  يقوم كل قســم 
عمل وخطة منوذجية لألداء تعتمد 

املعايير النوعية وليســت الكمية. 
، موضحاً أن التنظيم هو اســاس 
تعني  والتخبط  والفوضى  النجاح 
التراجع الى الــوراء وهذا ما الميكن 
القبول به مطلقا، بل على اجلميع 
أن يعتمد معيــار التنظيم وصوالً 

ألفضل النتائج.

بغداد - الصباح الجديد:
والتطوير  التدريــب  معهد  اقام 
اخلطوط  شــركة  اقســام  احد 
اجلويــة العراقية دورة خاصة في 

مجال موازنة الطائرات.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
الوزير  ميران فريد وبتوجيــه من 
عبــداهللا لعيبــي ان الشــركة 
اقامــت دورات تخصصية  داخل 
تتميز  الدولــي  بغــداد  مطــار 
املتكامل  العلمــي  مبنهاجهــا 
للمشــاركني فيها على يد امهر 

املدربني العراقيني.
مــن جانبه بني محاضــر الدورة 
املتدربــني  ان  ســامي  احمــد 
الدورة  مدة  خالل  ســيخضعون 
الى دروس علمية نظرية وعملية 
منظمة  فــي  معتمدة  مكثفة 
فــي مجال  اجلويــة  الســالمة 
موازنــة الطائــرات مــن الطراز 
 (321 و(ايربــاص   (320 (ايربــاص 
والتي ستشــمل كيفية تعامل 

العاملني في هذا اجملال مع ترحيل 
الطائرات وتوزيع احلموالت واعداد 
وكمية  واحلقائــب  املســافرين 
الوقــود املســموح بــه لالقالع 

والهبوط وااللتزام باالوزان 

احملددة والتي يتم تسجيلها على 
شــكل وثائق ترحيــل مجدولة 
االقالع  اثناء  بها في  االلتزام  يتم 
ســالمة  لضمــان  والهبــوط 

املسافرين والطائرة. 

محافظ واسط يلتقي المواطنين 
ويستمع الى طلباتهم 

دورة تخصصية لموازنة طائرتي 
(ايرباص 320) و (ايرباص 321)

ترأس اجتماعًا لرؤساء األقسام في ديوان المحافظة

بغداد - الصباح الجديد:
االعمــار  وزارة  وكيــل  أكــد 
واالســكان والبلديات واالشغال 
اســتبرق  املهنــدس  العامــة 
ابراهيم الشــوك خالل حضوره 

االجتماع التنسيقي االول لفريق 
اعداد وتدقيق مشــروع املدونات 
واملواصفــات الفنيــة العراقية 
املهندســني  نقابة  في  املنعقد 
اعتماد  ضــرورة  على  العراقية، 

هــذه في التصاميــم واالعمال 
الهندســية والزامها في جميع 
لتنفيذ  تبــرم  التــي  العقــود 

مشاريع الدولة العراقية .
انعقــاد  ان  الوكيــل  وذكــر 

يأتــي لغرض  هــذا االجتمــاع 
فــي مجال  التعــاون  تفعيــل 
واملكاتب  املهندســني  توعيــة 
االستشارية واخملتبرات اجملازة من 
املدونات  هــذه  ألعتماد  النقابة 

والتأكيــد على اهمية التثقيف 
كونها  الســتعمالها  والتوعية 
عراقيا  وعلميــا  وطنيــا  جهدا 
خالصــا %100 لغرض اعتمادها 
في اعمــال التصاميم واالعمال 

الهندسية بشكل عام وادخالها 
والزامها في جميع العقود التي 
مشــاريع  شــتى  لتنفيذ  تبرم 
الدولــة العراقيــة فــي عموم 

احملافظات .

اإلعمار تدعو الى اعتماد المدونات الخاصة في التصاميم واألعمال الهندسية 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح اجلديدــ وكاالت 
عاد البريطاني ماثيو هيدجز املدان بالتجســس في 
اإلمارات إلى لندن امس الثالثاء، بحسب عائلته، بعد 

يوم على إصدار السلطات اإلماراتية عفوا عنه.
وقالت أســرته في بيان »بعد نحو سبعة أشهر من 
االعتقال منها ستة أشهر في احلبس االنفرادي، عاد 
باحث الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز بسالم إلى 

لندن«.
وكانت في اســتقباله في بريطانيــا زوجته دانييال 

تيخادا وعدد من أفراد العائلة.
وقال هيدجز فــي البيان »ال أعلم مــن أين أبدأ في 

شكر الناس على ضمان إطالق سراحي«.
وأضــاف »لم أر أو أقــرأ الكثير مما كتــب في األيام 

املاضية لكن داني تخبرني أن الدعم كان هائال«.
وشكر السفارة البريطانية في دولة اإلمارات ووزارة 
اخلارجية وخصوصا زوجته على جهودهم في إطالق 

سراحه.
وقال عن زوجته »إنها بغاية الشجاعة والقوة. رؤيتها 

وعائلتي بعد هذه احملنة هو أفضل ما يحصل«.
وشــكرت بريطانيا حليفتها اإلمــارات في أعقاب 
العفــو الذي شــمل أكثر من 700 ســجني بينهم 
هيدجز، والذي منحه رئيس دولة اإلمارات الشــيخ 
خليفة مبناســبة العيد الوطني املصادف الشــهر 

املقبل.
وجاء اإلعالن عن العفو بعدما عرضت الســلطات 
على صحافيني بينهم مراســلة وكالة فرانس برس 
فــي أبوظبي تســجيالت مصــّورة لتحقيقات مع 
هيدجز يقول فيها إنه عنصر في جهاز االستخبارات 

البريطاني »أم آي 6«.
وعبر وزيــر اخلارجية البريطاني عن »االمتنان« لدولة 
اإلمارات التي تعتبرها لندن حليفا اســتراتيجيا في 

الشرق األوسط.
وقالت تيخادا الثالثاء »أشــعر بسعادة بالغة لعودة 

مات«، مضيفة »تغمرنا السعادة واإلرهاق«.
وأضافت »مات وأنا، وكذلك أهلــه، نحتاج حقيقة 

لبعض الوقت لنستوعب ما مررنا به«.
وتابعــت »ال ينبغي أن ميــر أحد في مــا مررنا به«، 
مشــيرة الى أن زوجها »ســيحتاج بعــض الوقت 

لتخطي األمر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعتبــر وزير اخلارجيــة األميركي مايــك بومبيو أن 
التصريحات التي أدلى بها الرئيس اإليراني حســن 
روحانــي وأطلق فيها مؤخرا على إســرائيل وصف 

»الدولة املصطنعة«، تقوي عزلة بالده في العالم.
وأضــاف بومبيو أن دعوة الرئيــس اإليراني »لتدمير 
إســرائيل«، »تزيد التوتر في املنطقــة، ألنها تدعو 

للحرب«.
وأكد بومبيو أن روحاني دعا املســلمني خالل مؤمتر 
دولي للوحدة اإلسالمية إلى »الوحدة في مواجهة 
الواليــات املتحدة«، معتبرا هــذه الدعوات »خطوة 
خطيرة وغير مسؤولة تزيد من عزلة إيران«، وتعمل 
على زيــادة عزلة النظام اإليراني عــن العالم وعن 

شعبه على حد سواء.
واســتنتج بومبيو أن الشــعب اإليراني الذي عانى 
لفترة طويلة من االســتبداد يعي بشــكل أفضل، 
ويختلف عن حكومته التي قدمته للعالم بصورة 

مرعبة على مدى 39 عاما.
وكانت وكالة الصحافة الفرنســية قد ذكرت في 
وقت ســابق أن الرئيس اإليراني حسن روحاني قال 
خــالل حديثه في مؤمتــر الوحدة اإلســالمية في 
طهران، إن قيام دولة إســرائيل هــو أحد »النتائج 
الشــريرة« للحــرب العاملية الثانيــة، واصفا إياها 

بـ«الورم السرطاني«

عودة البريطاني ماثيو 
هيدجز إلى لندن

بومبيو ينتقد روحاني 
بشدة ويتودد للشعب 

اإليراني

متابعة ـ الصباح الجديد :

رايتس  هيومن  منظمــة  طالبت 
بند  باســتغالل  األرجنتني  ووتش 
بجرائم  متعلــق  دســتورها  في 
احلــرب للتحقيــق فــي دور ولي 
األمير محمد  الســعودي  العهد 
بن ســلمان في جرائم محتملة 
ضد اإلنســانية في اليمن ومقتل 

الصحفي جمال خاشقجي.
األرجنتيني  الدســتور  ويعتــرف 
جلرائــم  العاملــي  باالختصــاص 
احلــرب والتعذيب، وهــو ما يعني 
أن الســلطات القضائية ميكنها 
التحقيــق فــي تلــك اجلرائــم 
ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر 

عن مكان وقوعها.
وذكرت املنظمــة املعنية بحقوق 
اإلنســان أنها أرسلت طلبها إلى 
القاضي االحتادي أرييل ليخو، ولم 
يرد كل من مكتب ليخو ومكتب 
املدعــي العــام األرجنتيني على 

طلبات للتعليق.
وأفادت ســارة ليا ويتسون مديرة 
قســم الشرق األوســط وشمال 
بأن  رايتس ووتش  أفريقيا بهيومن 
املنظمــة تقدمت بهــذا الطلب 
لألرجنتــني ألن األميــر محمــد 
ســيحضر افتتاح قّمة مجموعة 
العشــرين في بوينس آيريس هذا 

األسبوع.
هذه  »قدمنــا  لرويتــرز  وقالــت 
في  االدعاء  ملمثلــي  املعلومــات 
األرجنتــني مع أمل بــأن يحققوا 
في تورط ومســؤولية محمد بن 
احملتملة  احلرب  سلمان عن جرائم 
في اليمن وكذلك تعذيب املدنيني، 

ومن بينهم جمال خاشقجي«.
ونسبت وســائل إعالم أرجنتينية 
إلى مصــادر قضائيــة القول إن 
من غيــر املرجح بشــدة أن تأخذ 
القضية  عاتقها  على  السلطات 
ضد ولي العهد السعودي، احلاكم 

الفعلي للمملكة.

وأدى مقتــل خاشــقجي، الــذي 
كان كاتبــا بصحيفة واشــنطن 
بوست ومنتقدا لولي العهد، في 
القنصلية السعودية باسطنبول 
قبل ستة أسابيع إلى توتر عالقات 
اململكــة مع الغــرب ودمر صورة 

األمير محمد في اخلارج.
وتطالــب الــدول الغربيــة أيضا 
التي  العســكرية  احلملة  بإنهاء 
تقودها الســعودية فــي اليمن، 
والتي دشــنها األمير محمد، مع 

تدهور األزمة اإلنسانية.
أن جنحت قضايا استغلت  وسبق 
القضائــي  االختصــاص  مبــدأ 
 1998 العاملــي، ال ســيما عــام 
اإلســباني  القاضي  متكن  عندما 
بالتاســار جارزون مــن إصدار أمر 

باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق 
أوجيستو بينوشيه في لندن.

وفي غضون ذلك واصل ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان امس 
الثالثاء جولتــه العربية، إذ وصل 
تونــس قادما من القاهــرة التي 
أجرى فيها محادثات اســتغرقت 

يومني.
وكان بن سلمان قد وصل القاهرة 
ثالث  االثنــني فــي  االول  امــس 
محطــات جولتــه العربية التي 

قادته إلى اإلمارات ثم البحرين.
الســعودي  العهد  ولــي  وأجرى 
محادثات مع الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيســي الذي كان في 

استقباله في مطار القاهرة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط 

املصرية الرســمية أن بن سلمان 
»العالقات  ناقشــا  والسيســي 
الثنائية بني البلدين الشــقيقني، 
وســبل تعزيزهــا فــي مختلف 
اجملاالت، فضــال عن التباحث حول 
بعــض امللفات السياســية ذات 
االهتمــام املشــترك، وذلــك في 
بني  اإلستراتيجية  الشراكة  إطار 

القاهرة والرياض«.
األرجنتيني  الدســتور  ويعتــرف 
جلرائــم  العاملــي  باالختصــاص 
احلــرب والتعذيب، وهــو ما يعني 
أن الســلطات القضائية ميكنها 
التحقيــق فــي تلــك اجلرائــم 
ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر 

عن مكان وقوعها.
وفي إسبانيا، تعرض امللك السابق 

خوان كارلوس النتقادات حادة بعد 
تداول صورة له فــي أبو ظبي مع 

ولي العهد السعودي.
ونشــرت الصورة، التــي وضعت 
اخلارجية  وزارة  على حســاب  أوال 
الســعودية على تويتــر، في عدة 
ونشــرتها  إســبانية.  صحــف 
صحيفــة »إل مونــدو« اليومية 
احملافظة حتت عنوان »صورة العار«.
اليســاريان  احلزبــان  وانتقــد 
املتشــددان »بودميوس« و »أزكيردا 
للملكيــة  املعارضــان  أونيــدا« 
في إســبانيا اللقاء غيــر املتوقع 
الذي  العهــد  امللــك وولــي  بني 
للمملكة  الفعلــي  احلاكم  يعد 
اخلليجية الغنية بالنفط والذي مت 

في أبوظبي األحد املاضي.

بودميوس  في  البارز  العضو  وكتب 
بابلــو إيخينيــك علــى تويتر أّن 
»إهانة إلســبانيا  يشــّكل  األمر 

واإلسبان«.
فيما نــدد زعيم حــزب »أزكيردا 
بصداقات  غــارزون  ألبرتو  أونيدا« 
العائلة املالكة اإلســبانية، قائال 
على تويتــر إنها »انعكاس لعصر 

يجب أن ينتهي«.
وعمــل املتحدث باســم العائلة 
املالكة مســاء امس االول االثنني 
هذا  أهمية  مــن  التقليل  علــى 
اللقــاء، موضحــا أن مــا حصل 
كان عبــارة عن »ســالم يفرضه 
البروتوكول من دون أن يكون لذلك 
أي إطار رســمي، كما لم يسبقه 

أي لقاء«.

بعد جولة قام بها لدول عربية 

هيومن ووتش تستحث القضاء األرجنتيني للتحقيق
في جرائم حرب محتملة لولي عهد السعودية في اليمن

قدمنا هذه 
المعلومات لممثلي 

االدعاء في 
األرجنتين مع أمل بأن 

يحققوا في تورط 
ومسؤولية محمد 

بن سلمان عن جرائم 
الحرب المحتملة في 
اليمن وكذلك تعذيب 

المدنيين
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متابعة ـ الصباح الجديد :

حّذر الرئيس الروســي فالدميير بوتني 
القيام  الثالثاء مــن  امــس  أوكرانيا 
قرار كييف  بعــد  بأعمال »متهّورة« 
فرض قانون الطوارئ رداً على احتجاز 
حــرس احلــدود الروس ثالث ســفن 
أوكرانيــة وطلــب من املستشــارة 
أنغيال ميركل الضغط على  األملانية 

أوكرانيا، حليفة الدول الغربية.
وهي املواجهــة املفتوحة األولى بني 
موســكو وكييف منذ ضّم روســيا 
2014 واندالع  القرم عام  شبه جزيرة 
النزاع املسلح في أوكرانيا بني القوات 
املوالني  واالنفصاليــني  األوكرانيــة 
لروســيا الذي أوقع منــذ ذلك احلني 

أكثر من 10 آالف قتيل.
وصــّوت البرملــان األوكراني في وقت 
متأّخــر مســاء امــس االول اإلثنني 
لصالح فــرض قانون الطــوارئ في 
املناطــق األوكرانّيــة احلدودّية، بعد 
احتجاز روســيا األحــد املاضي ثالث 
ســفن أوكرانيــة قبالــة القرم مع 
حوالى  أفرادها  عدد  البالغ  طواقمها 

عشرين بحارة.
وفي خطاب متلفز موّجه إلى األّمة، 
بّرر الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو 
هذا اإلجراء الذي لم يسبق له مثيل 
منذ استقالل اجلمهورّية السوفياتّية 
الســابقة في العــام 1991، بوجود 
»تهديــد مرتفــع للغايــة« بإمكان 

حصول هجوم بّري روسي.
وتتهــم روســيا التــي تؤكــد أنها 

تصّرفت »بشــكل يتطابق متاماً مع 
األوكرانية،  السفن  الدولي«،  القانون 
وقاطرة،  حربيتــان  ســفينتان  وهي 
بالدخول بشــكل غيــر قانوني إلى 
املياه اإلقليمية الروسية قبالة القرم 
جانب  من  »اســتفزازاً«  ذلك  وتعتبر 

كييف.
واتهمت وزارة اخلارجية الروسية التي 
اســتدعت االثنني القائــم باألعمال 
كييف  موســكو،  فــي  األوكرانــي 
العقوبات«  لتعزيــز  ذريعة  بـ«إيجاد 
الغربية على روســيا املفروضة منذ 

.2014
»قلق بالغ« 

وأجــرى بوتــني مكاملــة هاتفية مع 
ميركل ليل االثنني الثالثاء، وعّبر لها 
عن قلق موســكو »البالغ« بســبب 

فرض قانون الطوارئ في أوكرانيا.
بـ«األعمال  الروســي  الرئيس  ونــدد 
االســتفزازية مــن جانــب أوكرانيا 
القانون  الصارخ ألحــكام  واالنتهاك 
البحرية«،  الدولي من جانب سفنها 
معربــاً عــن األمل فــي أن »تتمكن 
الســلطات  التأثير على  برلني مــن 
األوكرانيــة وإقناعها بعــدم القيام 
مبزيد من األعمال املتهورة«، وفق بيان 

للكرملني.
ويدخل قانــون الطوارئ حّيز التنفيذ 
صباح األربعاء في أوكرانيا في حوالى 
عشــر مناطق حدودية خصوصاً مع 
روســيا وبيالروســيا ومن جانب بحر 
آزوف. وســُيتيح علــى مدى شــهر 
تقــوم  أن  األوكرانيــة  للســلطات 
بتعبئة مواطنيها وتنظيم وســائل 

اإلعالم واحلّد من التجّمعات العاّمة.
وحصلــت احلادثة بني حــرس احلدود 
الروس التابعني جلهاز األمن الفدرالي 
والســفن  بــي(  اس  )اف  الروســي 
األوكرانية في البحر األســود مساء 
الســفن  األحد عندمــا كانت هذه 
حتاول عبــور مضيق كيرتش للدخول 

إلــى بحــر آزوف الذي يعتبــر حيوياً 
لصادرات احلبوب والفوالذ في شــرق 

أوكرانيا.
وأدت احلادثــة إلى ســقوط عدد من 
- ســتة  األوكرانيني  بــني  اجلرحــى 
أشخاص بحسب كييف، فيما تفيد 
موســكو عن إصابة ثالثة أشخاص 

فقط - ما أثار احتجاجات في أوكرانيا 
ومن جانب حلفائها الغربيني.

»خطير جدا« 
ونددت ســفيرة الواليات املتحدة في 
األمم املتحدة نيكي هايلي االثنني خالل 
اجتماع جمللس األمن الدولي بتحركات 
التي  القانون«  عن  »اخلارجة  روســيا 

جتعــل »العالقــة الطبيعيــة« بني 
واشنطن وموسكو »مستحيلة«.

وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تعليقاً علــى احلادثة »لم يعجبنا ما 
حــدث«، مضيفا »نحــن نعمل على 

هذا املوضوع« مع األوروبيني.
واعتبــر األمني العام حللف شــمال 
األطلســي ينــس ســتولتنبرغ من 
جهتــه أن ما حصــل األحد »خطير 

جداً«.
اخلارجية  باســم  متحــدث  وأكــد 
الفرنسية أنه ال يرى »مبرراً ظاهراً في 
استخدام روسيا القوة«. ونددت لندن 

بـ«العمل العدائي« الروسي.
وليســت هــذه احلادثــة إال املرحلة 
األخيرة مــن تصعيد بطيء للتوترات 
في محيــط مضيق كيرتــش الذي 
يفصل شــبه جزيــرة القــرم التي 
ضّمتها موســكو فــي العام 2014 

وروسيا.
بالسيطرة على هذا  روسيا  وتطالب 
املضيق، املمر البحــري الوحيد الذي 

يربط البحر األسود ببحر آزوف.
روسيا  يربط  وبنت موسكو جســراً 
بشــبه اجلزيرة وافتتحه بوتني بحفل 

كبير في أيار.
واتهمــت كييــف والــدول الغربية 
األخيرة  األشهر  في  منتظم  بشكل 
روسيا بتعمد »إعاقة« إبحار السفن 
التجارية بــني البحر األســود وبحر 

آزوف.
وكان الرئيس الروســي فالدميير بوتني 
بحث مع املستشــارة األملانية أنغيال 
ميــركل هاتفيا امــس االول االثنني 

»احلــادث اخلطير« الــذي حصل في 
يوم  واألســود  آزوف  بحــري  حوضي 

األحد املاضي.
وأعلــن املكتب اإلعالمي للرئاســة 
الروسية في بيان امس االول االثنني، 
أن املكاملة الهاتفية جرت بطلب من 
برلــني، وقدم الرئيــس بوتني خاللها 
تقييمــه  األملانيــة  للمستشــارة 
لألعمال االســتفزازية التي قام بها 
اجلانــب األوكرانــي، حــني انتهكت 
الدولي  القانــون  احلربيــة  ســفنه 
بتجاهل قواعد العبور الســلمي في 

البحر اإلقليمي لروسيا االحتادية«.
كما عبــر بوتني مليــركل عن »قلقه 
البالغ إزاء قرارات كييف بوضع قواتها 
املســلحة في حال التأهب القصوى 

وفرض األحكام العرفية في البالد«.
وشــدد على أن »الرئاسة األوكرانية 
اختالق  مســؤولية  كامــل  تتحمل 
الصراع  حــاالت  مــن  أخــرى  حالة 
إلى  مشيرا  عليها«،  املترتبة  واخملاطر 
أن السلطات األوكرانية دبرت ونفذت 
هــذا االســتفزاز في ضــوء احلملة 

االنتخابية في البالد.
الروســي عن أمله  الرئيس  وأعــرب 
بأن تتمكــن أملانيا مــن التأثير على 
الســلطات في كييــف حتى متتنع 
عن اتخــاذ املزيد مــن اخلطوات غير 

املدروسة.
وأكــد بوتني اســتعداد قــوات خفر 
السواحل الروسية لتقدمي توضيحات 
إضافية بشأن كيفية تطور األحداث 
األحد  في منطقة مضيــق كيرتش 

املاضي.

موسكو عدتها محاولة لتعزيز العقوبات ضدها

بوتين يحّذر أوكرانيا من القيام بأعمال »متهّورة« 

تقـرير

األمير محمد بن سلمان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انتهك بول مانافورت، املدير السابق 
حلملــة دونالد ترامب الرئاســية، 
االتفاق الذي عقــده في أيلول مع 
احملققني في قضية اتهام روســيا 
بالتدخل في االنتخابات، ألنه كذب 
على الشــرطة الفدراليــة، وفقاً 
لوثيقة قضائية قدمت امس االول 

اإلثنني.
ويشــرح املدعون مبن فيهم روبرت 
مولر في الوثيقة التي سلمت إلى 
محكمة في واشــنطن أنه »بعد 
بالذنب،  اتفاق اإلقرار  التوقيع على 
فدرالية  جرائم  مانافــورت  ارتكب 

عن طريق الكذب على الشــرطة 
الفدراليــة ومكتب املدعي اخلاص 
مجموعة  بشــأن  مولــر(  )روبرت 
متنوعة مــن املواضيع، األمر الذي 

ميثل انتهاكاً لالتفاق«.
وفــي الوثيقــة نفســها، دحض 
محامــو مانافورت هذه التأكيدات 
زود  »قــد  موكلهــم  إن  قائلــني 
إطار  فــي  باملعلومات  احلكومــة 
التزاماته  احتــرام  إلــى  ســعيه 
بالتعــاون. إنــه يعتقــد أنه قدم 
معلومــات صادقــة وال يتفق مع 
توصيف احلكومة وال )ما قيل عن( 

انتهاك االتفاق«.

على  ايلــول  في  مانافــورت  وافق 
التآمر  بأنــه مذنب فــي  اإلقــرار 
اإلجرامــي ضد الواليــات املتحدة 
وإعاقة ســير العدالة ووافق على 
التعــاون مــع روبرت مولــر الذي 
يتولى التحقيق بشــأن الشكوك 
حول حصول تواطؤ بني موســكو 
وفريق دونالــد ترامب خالل حملة 

االنتخابات الرئاسية في 2016.
واعترف مانافــورت بأنه أخفى عن 
الضريبي  اجلهاز  وعن  الســلطات 
للرئيس  يعمل مستشاراً  كان  أنه 
فيكتــور  الســابق  األوكرانــي 
ثــم مبحاولة  ومن  يانوكوفيتــش 

أنشــطة  وهي  شــهود.  رشــوة 
احتيالية سابقة على احلملة.

في محاكمة منفصلة في آب في 
الذي  أدين مانافورت  والية فرجينيا 
إدارة حملة ترامب ملدة ستة  تولى 
أشــهر بتهمة االحتيال املصرفي 
والضريبــي. وهــو ينتظــر صدور 

احلكم.
ومت تســليط الضوء عليه مجددا 
االثنني في اليوم الذي ســجن فيه 
املستشــار  بابادوبولوس،  جــورج 
الدبلوماسي السابق لترامب، الذي 
أدين في أوائل أيلول بســبب كذبه 
على مكتب التحقيقات الفدرالي 

في إطار حتقيق روبرت مولر.
واختــار بابادوبولوس في تشــرين 
األول 2017 اإلقرار بالذنب في اإلدالء 
التحقيقات  ملكتب  زور  بشــهادة 
الفدرالــي. وتبلــغ مدة ســجنه 

أسبوعني.
وبابادوبولــوس هو الــذي كان وراء 
القضية  فــي  التحقيــق  فتــح 
الروسية التي تنغص والية ترامب.

كان بابادوبولــس محلــالً نفطياً 
مغموراً في آذار 2016 عندما انضّم 
ترامب االستشاري. ومن  إلى فريق 
مقــّره في لندن أتصل مع من كان 
يعتقــد أّنهم مســؤولون روس أو 

على صلة مبســؤولني روس عرضوا 
من خالله لقاء بني املرّشح ترامب 
بوتني.  فالدميير  الروســي  والرئيس 
وأبلغ أحدهم وهو أســتاذ جامعي 
يدعى جوزف ميفسود بابادوبولوس 
بــأّن موســكو لديهــا معلومات 
ميكن أن تســيء لهيالري كلينتون 
الدميوقراطية  ترامــب  منافســة 

حينها.
وكذب بابادوبولوس في بداية 2017 
لدى اســتجوابه ثم أوقف في متوز 
التالي حيــث اعترف ووافق بعدها 
باإلقــرار بالذنــب وبالتعــاون مع 

التحقيق.

مدير حملة ترامب السابق متهم بالكذب على المحققين

بوتني



7 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت مصادر في املعارضة السورية أن »هيئة حترير 
الشــام« »جبهة النصرة« سابقا، عرضت شروطها 
علــى أنقــرة للخــروج بصفقة فــي إدلب حتفظ 

مصاحلها األساسية.
ونقلــت صحيفــة »الوطن« الســورية عن مصادر 
معارضــة وصفتها بأنها »مقربة من ميليشــيات 
مسلحة في إدلب«، أن »حترير الشام« جتري جولة من 
املفاوضات مع مسؤولني عسكريني واستخباراتيني 
أتراك حول شروط انسحابها من الطريقني الدوليني 
السريعني »إم 4« و«إم 5« بني حلب حماة والالذقية، 
وفق ما جاء في اتفاق سوتشي الروسي التركي في 

سبتمبر املاضي.
وأوضحت هذه املصادر أن شــروط »حترير الشــام« 
تتلخــص في كّف أنقرة ضغوطهــا على التنظيم 
لـــحل نفســه ووقف حتريضها الفصائل املوالية 
لها ضد التنظيم في مناطق ســيطرته في إدلب، 
باإلضافة إلى تسليم األتراك باإلبقاء على »حكومة 
اإلنقاذ« التابعة للتنظيم، أو إعطائه حصة »وازنة« 
في حال تشــكيل حكومة مشتركة مع »احلكومة 

املؤقتة«، التي يديرها االئتالف السوري املعارض.
وتشترط »حترير الشام« أيضا إدارة تركيا للطريقني 
الدوليــني دون تدخل روســي، وانســحاب عناصر 
التنظيــم 7 كيلومتــرات عنهمــا بــدال مــن 10 

كيلومترات، كما هو وارد في اتفاق سوتشي.

 متابعة ـ الصباح الجديد:
قــال برنامج األغذية العاملــي التابع لألمم املتحدة 
أمــس الثالثــاء إن العمليات في مينــاء احلديدة 
اليمني تراجعت إلى قرابة النصف خالل أسبوعني 
لعزوف شــركات الشحن بســبب تفاقم انعدام 

األمن في املدينة الواقعة حتت سيطرة احلوثيني.
وأضاف أن تراجــع توريد القمح واإلمدادات األخرى 
ســيؤثر على مخزون الغذاء في البالد التي يواجه 
14 مليون شــخص فيها خطــر اجملاعة وذلك في 
ضوء وصول 70 في املئة من الــواردات إلى اليمن 

عبر ميناء احلديدة احليوي.
وقال إيرفيه فيروســيل املتحدث باســم برنامج 
األغذية العاملي »شــركات الشحن حُتجم على ما 
يبدو عن التوجه إلى ميناء احلديدة بسبب ارتفاع 

مستويات انعدام األمن في املدينة«.

»تحرير الشام« تسّلم أنقرة 
شروطها لصفقة إدلب

األمم المتحدة: شركات 
الشحن تعزف عن ميناء 

الحديدة اليمني
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تراجعــت وتيــرة مغــادرة قوارب 
املهاجرين صبراتة، التي كانت أكبر 
مراكز تهريب البشــر فــي ليبيا، 
تراجعا شديدا بفضل حملة أمنية 
جرت حتت ضغط أوروبي أسفر عن 

إخراج أبرز املهربني من املدينة.
إال أن إدارة خفر الســواحل احمللية 
باملدينة تشكو من اإلهمال وتقول 
إنها ما زالت تفتقر للموارد وعاجزة 
عن تسيير دوريات بينما ال متلك إال 
واحدة كما  زورقا معطوبا وسيارة 

أنها بال أي زي رسمي.
وتقــع صبراتــة علــى بعــد 75 
كيلومترا غربي العاصمة طرابلس 
واســتغل فيهــا مهربو البشــر 
الفوضــى التي أثارتهــا عصابات 
لســنوات، وكانت نقطة االنطالق 
الرئيســية علــى ســاحل البحر 
املتوســط في ليبيــا للمهاجرين 
املتوجهني إلى إيطاليا. وبلغ تدفق 
املهاجريــن ذروته في عــام 2016 

وأوائل 2017.
وتراجعت وتيــرة التدفق في يوليو 
متوز عــام 2017 بعد اتفاق بني أبرز 
املهربــني في املدينــة، وهو أحمد 
الدباشــي املعروف بلقب )العمو(، 
حتت  طرابلس  فــي  والســلطات 
ضغــط إيطالي للكف عن تهريب 
كتيبــة  وأخرجــت  املهاجريــن. 
وأتباعــه من  العمــو  منافســة 
اندلع بعد ذلك  املدينة في قتــال 
بشــهرين ومتكنت بعــد ذلك من 
تعزيز موقعهــا مما أحبط محاولة 
من جانــب العمو للعودة في وقت 

سابق من الشهر اجلاري.
ومبساعدة االحتاد األوروبي وإيطاليا 
زاد اعتراض خفر السواحل الليبي 
 155 للمهاجرين في منطقة متتد 
كيلومترا قبالة الساحل، في حني 
التابعة  اإلنقــاذ  تراجعت ســفن 
ملؤسســات خيرية التي كانت ذات 
يوم تقود الكثير من املهاجرين إلى 

إيطاليا.
وانطــالق املهاجرين مــن صبراتة، 
نســمة،  ألف   120 يقطنها  التي 

يكاد يكون متوقفا. وقال مسؤولون 
إنــه بعــد أن كان اآلالف يبحرون 
 35 أســبوعيا ذات يوم، مت احتجاز 
من الراغبني في الهجرة في أكتوبر 
تشــرين األول في منــازل قبل أن 

يسافروا.
وقال اللواء عمر املبروك عبد اجلليل 
رئيــس غرفــة عمليــات صبراتة 
للقوات العســكرية واألمنية إنه 

ليس هناك اآلن مهربو بشر.
ولكــن خفر الســواحل احمللي في 
صبراتــة قال إنه ال ينتفع من دعم 
االحتــاد األوروبي الذي يجري حتويله 
عبر طرابلــس حيث تلقت وحدات 
تســعة  الداخلية  ووزارة  البحرية 

زوارق دورية.
وخفر السواحل في صبراتة يضم 
150 فردا ولكنه ال ميلك إال ســيارة 
واحــدة وقاربــا مطاطيــا واحدا 
املهربون  معطوبا كان يستخدمه 

من قبل.

* ال زي عسكريا
قال ضابط البحرية أمين الدباشي 
»حتى املالبس العسكرية مفيش«، 
مضيفا أنه تقرر نقله من طرابلس 
إلى صبراتة بعد اســتبعاد بعض 
أفراد خفر السواحل الذين تواطأوا 

مع املهربني.
وتابــع قائال إنــه توجد »شــوية 
صعوبة فــي الدوريات« وإن »الرادار 

واقف« ومحرك القارب ال يعمل.
وقال إن التنســيق بــني طرابلس 
والبلدات الساحلية األصغر ما زال 

محدودا.
وفي صبراتة تضم القوات األمنية 
في  شــاركوا  مقاتلــني  احملليــة 
القذافي  معمــر  على  االنتفاضة 
الذي أطيح به عــام 2011 وأيضا 

سلفيني.

وقال عبد اجلليل إن هؤالء يدعمون 
اجليــش كمتطوعني في مثل هذه 
األوقات االســتثنائية التي متر بها 

ليبيا.
وقالت املنظمــة الدولية للهجرة 
إنــه مع قرب انتهــاء العام احلالي 
وصل أكثــر مــن 22541 مهاجرا 
يناير كانون  إلى إيطاليا بحرا منذ 
الثاني انخفاضــا من 119369 في 

عام 2017 بأكمله.
ولكن ما زال كثيــر من املهاجرين 
يلقــون حتفهم في حــوادث غرق 
زوارق مطاطيــة غيــر آمنة حتمل 
عــددا أكبر من حمولتهــا. ووفقا 
الدوليــة للهجرة غرق  للمنظمة 
بالبحر  الهجــرة  مهاجــرا   1277
اآلن  العــام حتى  املتوســط هذا 
مقارنة مع 2786 في نفس الفترة 

من العام املاضي.
انطالق  إن  يقول مسؤولون  وبينما 

قوارب املهاجرين من صبراتة توقف، 
أثناء  يتم احتجاز مهاجرين أحيانا 
محاولتهم الوصول إلى مدن أخرى 

مثل زوارة قرب احلدود التونسية.
رئيس مكتب  بشــير  باسم  وقال 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية 
في صبراتة إن هناك توجها جديدا 
يتمثل في إقدام عائالت ليبية على 
تهريب مهاجرين من طرابلس إلى 
)129 دوالرا(  500 دينار  زوارة مقابل 
لذا يجــري اآلن تشــديد إجراءات 
التفتيش حتى بــني العائالت عند 

نقاط التفتيش.
هذا وأعلن الناطق باســم القوات 
أيوب  العميد  الليبيــة  البحريــة 
قاســم، امــس االول االثنني إنقاذ 
113 مهاجراً غير شــرعي بينهم 
ليبيون من الغرق في عرض البحر 
47 ميالً شــمال  على بعــد نحو 
طرابلس مبنطقة بحر السالم قرب 

منصة حقل صبراتة البحري.
وأوضح أيوب في تصريح أن عملية 
اإلنقاذ جرت في متام الساعة 2:15 
فجر يوم السبت، وكانت مشتركة 
بني الــزورق »تليــل« التابع حلرس 
الســواحل القطاع الغربي نقطة 
»تايغر«  والقاطرة  الزاوية،  مصفاة 

التابعة ملنصة حقل صبراتة.
الذين  املهاجريــن  إن  أيــوب  وقال 
منت  على  كانــوا  إنقاذهــم  جرى 
قارب مطاطي بينهم 92 رجالً و17 
امرأة وأربعة أطفال غالبيتهم من 
الســودان ونيجيريا، وثالثة ليبيني 
بينهــم »رجــل واحــد وامرأتان«. 
وأضاف أن الزورق »تليل« التقى مع 
القاطــرة »تايغر« في عرض البحر 
لتســلم املهاجرين مــن القاطرة 
إلــى ميناء مصفاة  والعودة بهم 
الزاوية وإنزالهم عند نقطة حرس 

السواحل.

في حملة أمنية

سطوة مهربي البشر تتراجع في صبراتة جّراء الضغط األوروبي

تقع صبراتة على 
بعد 75 كيلومترا 

غربي العاصمة 
طرابلس واستغل 

فيها مهربو البشر 
الفوضى التي 

أثارتها عصابات 
لسنوات

تهريب البشر الى أوروبا
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لندنـ رويترز:
الثالثــاء بعدما قال  الدوالر أمس  ارتفع 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب إنه 
ســيمضي قدما في فرض رسوم على 
الســلع الصينية، مما أجــج اخملاوف من 
احلــرب التجارية بني الواليــات املتحدة 
والصــني وعــزز الطلب علــى العملة 

األميركية.
وتراجع اجلنيه االسترليني بصفة عامة 
بعد أن قال ترامب يــوم االثنني إن اتفاق 
خــروج بريطانيا من االحتــاد األوروبي قد 
يزيد من صعوبة التجارة بني واشــنطن 

ولندن.
ترامب صحيفة  أبلغ  وبشكل منفصل، 
وول ســتريت جورنال أنــه يتوقع املضي 
قدما في زيادة الرســوم اجلمركية على 
200 مليار دوالر  واردات صينية بقيمــة 

إلى 25 باملئة من عشرة باملئة حاليا.
وزاد مؤشــر الــدوالر، الــذي يقيس أداء 
العملة األميركية أمام ســلة من ست 
عمالت رئيســة أخرى، بنسبة 0.2 باملئة 
إلــى 97.28 وهو أعلى مســتوى له في 

نحو أسبوعني.
وصعــد الــدوالر على مدى اجللســتني 
الســابقتني مع إقبال املستثمرين على 
العملــة األكثر ســيولة فــي العالم 
باعتبارها مالذا آمنا وســط مخاوف من 
فقدان زخم التعافي االقتصادي العاملي.

ومع تســلط األضــواء علــى التوترات 
الدوالر  تخلــى  التجاريــة من جديــد، 
االسترالي عن معظم مكاسبه املبكرة 
ليســجل ارتفاعا نسبته 0.1 باملئة إلى 
الدوالر  وســجل  أميركي.  دوالر   0.7230

النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا أيضا.
وانخفض اليــورو 0.2 باملئة أمام الدوالر 
األميركي إلى 1.1313 دوالر. واستقر الني 
113.56 ين  أمام العملة األميركية عند 

للدوالر.

لندن ـ رويترز:
تراجعت أســعار الذهب أمــس الثالثاء 
مــع اســتقرار الدوالر في حــني ينتظر 
املســتثمرون مؤشــرات على وتيرة رفع 
أسعار الفائدة األميركية في املستقبل 
التجاري األميركي  النزاع  ووسط تفاقم 
الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.

وكان الســعر الفوري للذهب منخفضا 
0.1 باملئــة إلــى 1220.97 دوالر لألوقية 

(األونصة).
وهبطت عقود الذهب األميركية اآلجلة 

0.2 باملئة إلى 1220.2 دوالر لألوقية.
وقــال دانييل هاينــس احمللل فــي ايه.

ان.زد إن املســتثمرين لن يحركوا ساكنا 
اجتمــاع مجلس  حلني صــدور محضر 
االحتياطــي االحتــادي (البنــك املركزي 
األميركــي) واتضاح الرؤية أكثر بشــأن 
قبيل قمة  العاملــي  التجــاري  النــزاع 

العشرين.
وحافظ مؤشــر الدوالر على مكاســبه 
أمس وحوم قرب أعلى مســتوياته منذ 

15 تشرين الثاني.
باملئــة في   0.1 الفضــة  وانخفضــت 
دوالر   14.217 إلــى  الفورية  املعامــالت 

لألوقية.
وزاد البالتني 0.3 باملئــة إلى 842.2 دوالر 
لألوقية فــي حني صعــد البالديوم 0.2 

باملئة إلى 1143.77 دوالر لألوقية.

أعلى مستوى للدوالر 
في أسبوعين

1221 دوالرًا 
ألوقية الذهب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالــت وزارة النفط أمــس الثالثاء 
إن العراق حدد نســب مبيعاته من 
اخلام في 2019 عنــد 67 من املئة 
من الصادرات لألســواق اآلسيوية 
و20 من املئــة ألوروبا و13 من املئة 

لألميركيتني الشمالية واجلنوبية.
وقالت الــوزارة في بيان إن مبيعات 
ستشــمل   2019 فــي  النفــط 
شــحنات مــن احلقــول اجلنوبية 

وكركوك.
الغضبان  ثامر  النفــط  وزير  وحثّ 
على انتهاج “سياسة متوازنة” في 
التعامل مع سوق النفط العاملية، 
وقــال إن مبيعات العراق في 2019 
تستهدف احملافظة على االستقرار.

وقال عاصم جهاد املتحدث باسم 
الوزارة “جرى وضع األسس واآلليات 
والرؤية  واالقتصادية  التســويقية 
قبل  من  املعتمدة  الســتراتيجية 
شــركة تســويق النفط (سومو) 
املتاحة  الكميــات  تخصيص  في 
للتصدير حسب أهمية كل سوق 
والعائد  الطلــب  من حيث حجم 
املالــي املتحقــق لبيــع البرميل 

الواحد».
باســم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الــوزارة عاصــم جهــاد ان الوزارة 
للعقود  الكميات  تخصيص  اقرت 
اجلديدة للشركات املشترية لنفط 
خــام البصــرة بنوعيــه اخلفيف 
والثقيــل ونفط خام كركوك لعام 

2019 املقبل.
واوضــح أن نائــب رئيس الــوزراء 
لشــؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
بانتهاج  وجــه  الغضبان  عبــاس 
تعاملها  فــي  متوازنة  سياســة 

العاملية،  النفطيــة  الســوق  مع 
للمحافظة على استقرار االسواق 
ومبا يضمن ويحقق مصلحة العراق 

االقتصادية.
وكان الســيد عالء الياسري مدير 
عام «سومو» قال في آذار إن العراق 
سيســعى للفــوز بحصــة أكبر 
في األسواق اآلســيوية عن طريق 
للمشــاريع  ســتراتيجية جديدة 
املشــتركة. وقال آنذاك إن نحو 60 
باملئة من صادرات النفط العراقية 

يتجه إلى آسيا بالفعل.
تراجعت أســعار  فــي الســياق، 
النفط أمــس الثالثاء حتت ضغط 
إنتاج الســعودية القياسي برغم 
مســاعي أكبــر منتج فــي أوبك 
اجتماع  قبــل  اإلمــدادات  خلفض 
األســبوع  النمســا  في  املنظمة 

املقبل.
ونزل خام القياس العاملي برنت في 
عن  وجيزة  لفتــرة  اآلجلة  العقود 
60 دوالرا للبرميل ثم عاود االرتفاع 

إلى 60.16 دوالر ليصبح منخفضا 
32 ســنتا مبا يعادل 0.5 باملئة عن 

اإلغالق السابق.
وتراجــع خــام غــرب تكســاس 
الوســيط األميركي فــي العقود 
اآلجلة 45 ســنتا أو 0.9 باملئة إلى 

51.18 دوالر للبرميل.
وكان مصدر بقطاع النفط قال يوم 
إنتاجها  زادت  إن السعودية  االثنني 
أعلى مســتوياته  إلى  النفط  من 
إذ  الثاني،  على اإلطالق في تشرين 

ضخت ما بــني 11.1 مليون و11.3 
مليون برميــل يوميا منــذ بداية 

الشهر.
ثلث  نحو  النفط  أســعار  وفقدت 
األول،  تشــرين  أوائل  منذ  قيمتها 
متأثــرة بتخمة بــدأت تظهر في 
املعروض وضعف األســواق املالية 

عموما.
املتعاملون نتيجة اجتماع  ويترقب 
مجموعة العشــرين فــي بوينس 
أيــرس وكذلــك نتيجــة اجتماع 

منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
(أوبك).

وقال حســني ســيد كبير اخلبراء 
اف.اكس.تي.ام  الستراتيجيني لدى 
اآلجلة»  العقــود  للوســاطة في 
معرفة  الصعــب  من  «ســيكون 
األسعار  فيه  ستسير  الذي  االجتاه 
في املرحلة املقبلــة إلى أن نعلم 
نتيجــة قمة العشــرين واجتماع 
أوبك الســنوي في الســادس من 

كانون األول».

67 من المئة منها آلسيا

النفط تحدد نسب مبيعات الخام لألسواق العالمية

ان الوزارة اقرت 
تخصيص الكميات 
للعقود الجديدة 
للشركات المشترية 
لنفط خام البصرة 
بنوعيه الخفيف 
والثقيل ونفط خام 
كركوك لعام 2019 
المقبل

أحد احلقول النفطية

متابعة الصباح الجديد:

الــدول األعضاء  بأن  أفاد مســؤول 
في االحتــاد األوراســي، الذي يضم 
روسيا، زادت من استخدام العمالت 
الوطنية في التجــارة بني أعضائها 
في  التعامالت  هــذه  حصة  لتصل 
النصــف األول من هــذا العام إلى 

.70%
النائب  أعلنه  ذلك بحســبما  وجاء 
األول لرئيس ديوان احلكومة الروسية 
للصحفيني  بريخودكــو  ســيرغي 
أمــس الثالثــاء، وقــال إن البيانات 
تظهر أن أكثر احلســابات بالعمالت 
الوطنية تأتي في التجارة مع روسيا، 

والتي يجري تنفيذها بالروبل.
التعامالت  منــو  بريخودكو  وتوقــع 
التجاريــة بالعمــالت الوطنية مع 
إطالق ســوق مالية مشــتركة في 
االحتاد االقتصادي، الذي يضم إضافة 
إلى روسيا كال من بيالروس وأرمينيا 

وكازاخستان وقرغيزستان.
واالحتــاد األوراســي ليــس اجلهــة 
الوحيدة التي تتطلــع لالبتعاد عن 
الدوالر في التجارة، ففي وقت سابق 
من هــذا العام اتخــذت مجموعة 
بريكــس (البرازيل وروســيا والهند 
خطوات  أفريقيا)  وجنــوب  والصني 

الدول  بعمالت  التعامالت  زيادة  نحو 
األعضاء في التكتل.

كذلك تخطط الصني وإيران والعراق 
وفنزويال لالســتغناء عن الدوالر في 
جتــارة النفط، وذلك فــي ظل احلرب 
التي  العقوبات  التجارية وسياسية 
الســنوات  واشــنطن في  اتبعتها 

األخيرة.
واالحتاد األوراســي هو حتالف يهدف 
التجاريــة  الروابــط  تعزيــز  إلــى 
واالقتصادية بــني أعضائه، وتضمن 
اتفاقيات االحتاد جلميع أعضائه حرية 
نقل السلع واخلدمات ورؤوس األموال 

واليد العاملة.
ووفقا لبيانــات اللجنة االقتصادية 
املشرفة على االحتاد فإن التجارة بني 
أعضاء االحتاد بلغت خالل األشــهر 
التســعة األولى من العام اجلاري 44 
مليــار دوالر، في حــني وصل حجم 
جتارة االحتاد خالل الفترة املذكورة مع 
باقي دول العالم إلى 548 مليار دوالر.
علــى صعيد متصل، أملــح الرئيس 
األمريكــي دونالد ترامــب الحتمال 
فرض رســوم جمركية بـ%10 على 
ســلع تســتوردها الواليات املتحدة 
«آيفون»،  جواالت  وبينها  الصني  من 
إذا لم يجــري التوصل إلى اتفاق مع 

بكني.
ويأتي ذلك قبل أيام من لقاء مرتقب 

الصيني شــي  والرئيس  ترامب  بني 
جني بينغ في األرجنتني على هامش 

قمة العشرين.
ونقلــت صحيفــة «وول ســتريت 
جورنال» عن الرئيس األمريكي قوله: 

«إذا لــم نتوصل التفاق، ســأضيف 
الـ267 مليارا األخرى»، في إشارة إلى 
الواردات الصينية املتبقية، التي لم 

تشملها الرسوم بعد.
وأضــاف: «االتفــاق الوحيــد هو أن 

تفتح الصني أبوابها أمام منافســة 
الواليات املتحدة».

وإذا مضــى الرئيــس األمريكي في 
ذلك  فإن  العقابية،  الرســوم  فرض 
سيشــمل منتجات «آبل» املصنعة 

في الصني.
وفرضت واشــنطن في وقت سابق 
على سلع صينية  رسوما جمركية 
قيمتهــا أكثر مــن 250 مليار دوالر 
متثل نحــو نصف إجمالي الســلع 
املوردة إلى الواليات املتحدة ســنويا، 
في مســعى للضغط على الصني 

لتغيير قوانينها التجارية.
وتأمل بكني في أن تتراجع واشنطن 
عن الزيادة خالل اجتماع الرئيســني 
الصيني واألمريكي هذا األسبوع في 
العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس.

وكانت وكالــة «فرانس برس» ذكرت 
أن وزيري اخلارجية والدفاع األمريكيني 
مايك بومبيو وجيم ماتيس، استقبال 
يانغ جيشــي  نظيريهما الصينيني 

ووي فينغهي في واشنطن.
ويأتي اللقاء قبل أســابيع من قمة 
األمريكي  الرئيســني  بــني  مرتقبة 
دونالــد ترامب والصيني شــي جني 
بينغ على هامش قمة العشرين في 

األرجنتني.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا االجتماع 
يعد الثاني بني ممثلي البلدين ضمن 
«احلوار الدبلوماســي واألمني» بعد 
اجتماع أبريل 2017، في إطار جهود 
الصينية  األمريكية  العالقات  إحياء 

التي أطلقها رئيسا البلدين.
وكان ترامــب وشــي قــد أطلقــا 

الدبلوماســي  «احلــوار  مفاوضات 
في  جمعتهما  قمــة  في  واألمني» 
أبريل مــن العام املاضــي في والية 
فلوريــدا األمريكية، وأكد ترامب أنه 
«بنى صداقة» مــع نظيره الصيني، 
إال أن لهجــة ترامــب تغيرت الحقا 
نحو  الهجومي  خطابه  واســتأنف 

الصني وفتح حربا جتارية معها.
ومــن املقــرر أن يلتقي الرئيســان 
األمريكــي والصينــي على هامش 
قمة العشــرين يومي 30 نوفمبر و1 

ديسمبر في األرجنتني.
التجارية بني  وشــهدت العالقــات 
بكني وواشــنطن مؤخــرا حالة من 
املتحدة  الواليات  إذ فرضــت  التوتر، 
رسوما جمركية على بضائع صينية 
بلغت قيمتها نحو 250 مليار دوالر، 
وردت الصــني عليها برســوم على 
بضائــع أمريكية بنحــو 100 مليار 

دوالر.
دونالد  األمريكي  الرئيــس  ويطالب 
ترامب منذ أشهر الصني بوضع حد 
ملمارســات جتارية يصفها بأنها غير 
نزيهــة، وينتقد بصورة خاصة إرغام 
الشــركات األمريكيــة الراغبة في 
الدخول إلى الســوق الصينية على 
تقاسم مهاراتها التقنية مع اجلانب 
الصيني، متهما الصني بـ»ســرقة» 

امللكية الفكرية.

تقـرير

االتحاد األوراسي يستغني عن الدوالر في تجارته
ترامب يلّوح بفرض رسوم جمركة على منتجات صينية إضافية

بغدادـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعات البنــك املركزي 
األجنبية،  العملــة  مــن  العراقي 
أمــس الثالثاء، إلــى 163.1 مليون 
دوالر؛ في مقابــل مبيعات قيمتها 
143.78 مليــون دوالر يــوم االثنني؛ 

بنحو 19.32 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن ســعر 
ً لكل  الصــرف بلــغ 1190 دينــارا
املنعقد مبشــاركة  املزاد  في  دوالر، 
مالي  31 مصرفاً، وشــركة حتويل 

واحدة.
ونوه البنك بــأن تلك املبيعات هي 
موضحاً  األربعاء؛  اليوم  مزاد  نتائج 
أن إجمالي البيع الكلي بلغ 188.09 

مليون دوالر.

وبلغ حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف فــي اخلارج 162.5 
قُــدر إجمالي  مليــون دوالر، فيما 
النقــد املبيع بنحــو 25.59 مليون 

دوالر.
وأوضح املركــزي، في البيان، أن بيع 
املصارف  حلســابات  احملولة  املبالغ 
فــي اخلارج يكــون بســعر 1190 
ً لــكل دوالر، أما البيع النقدي  دينارا

فسيكون بالسعر نفسه.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة 
قرر  العراق  ان  الســعودية،  عكاظ 
جتميد أموال بنك ومؤسسة مالية 
تابعني اليران واحالة إجراءات حلظر 

بنك لديه أفرع بالعراق.
السعودية  وقالت صحيفة عكاظ 

نقــال عــن جلنــة جتميــد أموال 
اإلرهابيــني بالعراق فــي بيان، انها 
املنقولة  األمــوال  جتميــد  "قررت 
وغير املنقولة واملــوارد االقتصادية 
بهمن  ومجموعــة  ســينا  لبنك 
االيرانيتــني"، مبينة ان "القرار جاء 
استنادا الى قانون مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب ونظام جتميد 
أموال اإلرهابيني ووفقا للصالحيات 

اخملولة الى اللجنة".
وأضافت" "جــرت إحالة اإلجراءات 
التعامالت  حظــر  بتنفيذ  اخلاصة 
والنشــاطات على فــروع مصرف 
باريســان اإليراني فــي العراق الى 
العراقــي الخذ  املركــزي  البنــك 

اإلجراءات األصولية املالئمة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير املالية فؤاد حسني، أمس 
الثالثاء، توجه احلكومة في تبني 
احلكم  فــي  الالمركزيــة  االدارة 
واصــالح النظام املصرفي واعادة 
بنــاء االقتصاد العراقــي وتنويع 
مصــادر الدخل وعــدم االعتماد 
علــى النفــط كمصــدر رئيس 

للدخل.
ان  االعالمي،  ملكتبــه  بيان  وذكر 
للشــؤون  الوزراء  رئيــس  «نائب 
االقتصاديــة وزيــر املاليــة فؤاد 
مكتبه  في  اســتقبل  حســني 
األميركية  الوكالــة  بعثة  مدير 
ببغداد   (USID) الدولية  للتنمية 
لها  املرافق  والوفد  دينا منصوري 

االقتصادي  الوضع  تطوير  لبحث 
في البالد».

ان  البيان  وقال حسني بحســب 
احلكومة في  توجه مــن  «هناك 
تبني االدارة الالمركزية في احلكم 
واصــالح النظام املصرفي واعادة 
بنــاء االقتصاد العراقــي وتنويع 
مصــادر الدخل وعــدم االعتماد 
علــى النفــط كمصــدر رئيس 
ما تشهده  للدخل خصوصا مع 
الســوق العاملية من تذبذب في 
اســعاره، مضيفاً ضرورة تطوير 
والصناعة  الزراعــة  قطاعــات 
بديلــة  كمصــادر  والســياحة 

للدخل».
واشار الى ان «العراق يتطلع الى 

اجملتمع  مع  متينــة  عالقات  بناء 
ومنظمات  حكومــات  الدولــي 
دوليــة من اجل االســتفادة من 
اخلبرات واملعرفــة والتكنولوجيا 

لبناء عراق متطور مزدهر».
ومن جانبهــا اكدت منصوري ان 
تام  البعثة على استعداد  «فريق 
للتعاون مــع احلكومة العراقية 
التدريب  فــي  خدماتهم  وتقدمي 
والتطويــر وخصوصــا العاملني 
فــي القطاع االقتصــادي ووزارة 
املالية، اضافة ان جميع املشاريع 
واملتابعــة وتقدمي  التدريب  مــن 
االستشــارات يقع ضمن برنامج 
(تكامــل) الذي تتبنــاه الوكالة 

األميركية للتمنية الدولية».

163 مليون دوالر مبيعات
 المركزي من العملة

«المالية» والوكالة األميركية
 للتنمية تبحثان العالقات الثنائية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنهــى املؤشــر العام لســوق 
العراق لــألوراق املالية تعامالت 
 ،0.24% مرتفعاً  الثالثــاء،  أمس 
ملســتوى 496.83 نقطة، رابحاً 

1.17 نقطة، مقارنة مبستوياته 
أمس االثنني .

أمس،  السوق  مؤشر  أداء  ودعم 
6 أســهم، تقدمهــا  صعــود 
بنســبة  للقاحــات  الكنــدي 

وتســويق  وتصنيــع   ،5.93%
التمور %4.55، ومصرف االئتمان 
واملصــرف   ،2.56% العراقــي 

التجاري 2.38%.
ومن جانب آخر، تراجع 8 أسهم، 

تصدرها املصرف األهلي العراقي 
بنسبة %7.69، واحلديثة لالنتاج 
آشور  ومصرف   ،7.41% احليواني 

 .4.35%
التداوالت أمس  وتراجع حجــم 

إلى 382.02 مليون ســهم، في 
ســهم  مليون   408.74 مقابل 
باجللسة املاضية، بينما ارتفعت 
قيمــة التداوالت إلــى 242.77 
مليون دينار، في مقابل 219.05 

مليون دينار باجللسة السابقة.
وتسويق  تصنيع  سهم  وتصدر 
التمور النشــاط حجماً وقيمة 
بتــداول 73.13 مليون ســهم، 

بقيمة 81.85 مليون دينار.

أسهم الصناعة والمصارف ترتفع بمؤشر األوراق المالية 
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فهد الصكر

 يوسف عبود جويعد
 

قد يكون احلظ  أوفر للنجار املاهر , الذي 
, وتعلم خالل ممارســتها  خبر مهنتــه 
الكثيــر مــن التجارب العمليــة , التي 
مكنته من إتقانها, واخلروج من ســطوة 
االدوات املســتخدمة, املطرقة , املنشار, 
املسمار, اخلشب الى غير ذلك من االدوات 
التي تدخــل ضمن عمله , ألنه ســوف 
يســتخدمها مبهــارة عاليــة , وال يجد 
صعوبة في إســتحضارها فــي الوقت 
املالئم , والضرورة حلاجتها,وعندما يصل 
الى مستوى احلرفية في مهنته , فسوف 
يخرج من سطوة تلك االدوات , لينشغل 
بأمــور إبداعية وفنية اخــرى , وتلك هي 
اللمسات الفنية التي يضفيها الى املادة 

التي يعمل بها, من أجل أن تكون مميزة. 
و هــذه احلالة تنســجم مــع العملية 
االبداعية في فــن صناعة الرواية ,إذ اننا 
ســوف نكتشــف , ومن خــالل حتليلنا 
لرواية )القطــار.. إلى منزل هانا( للروائي 
ســعد محمد رحيم , بأنه لم يعد يتأثر 
بســطوة االدوات الســردية التي تدخل 
ضمن مسار العملية التدوينية , وضمن 
الســياق الفني للنص , بل أنه إستطاع 
أن يتنصــل منهــا بخبرته وممارســته 
الطويلة في هــذا اجلنس املهم, وإنطلق 
ملا هو أهم , وهي تلك اللمسات الفنية 
املهمة , التي تعد مــن العوامل املهمة 
النص, وتكوينه وتشــكيله  إنضاج  في 
وبنيته ومســاره, كونه يشير ومن خالل 
بطل هذا النص , في الفصل االول )رمزي: 
مستشــفى بلندن( وعلى لسان البطل 
بأنــه التقى بهانا مرتني في حلمني, وهو 
يفكر في هذه الســاحرة احلاملة الرقيقة 
, بعد مرور اربعني ســنة ,فيجد في ذلك 
فرصة طيبة ألشــراك املتلقي في رحلة 
حب نســجت من وحي اخليال, من أجل 
أن جنــد متنفســاً جديــداً يخرجنا من 
هول الواقع الذي نعيشه, وسط فوضى 
احلياة املرتبكة الغريبة التي نعيشــها, 
وهوواثــق بأنــه على مقــدرة تامة بزج 
املتلقي في حياة ساحرة , حاملة, خيالية, 
ممتلئة بالعاطفة واحلب , وبلغة سحرية 
السياق  ومتطلبات  وتنســجم  منتقاة 
الفني الذي اتخذه مسار لعملية السرد, 
ويصل في ذلك التوهج الســردي الرقيق 
الشفاف الى احلد الذي لم يعد هنالك أي 
مالمح لتلك احلياة املرتبكة ,بل ننساها 
متاماً وننشــغل في متابعة أحداث هذا 
النــص , وهذه املهمــة وحدها تتطلب 
الروائي ســعد  جهد فني كبير, فإنبرى 

محمــد رحيم ليخوض هــذه التجربة, 
دون أن يعيقه عائــق, أو يعكر صفو هذا 
االسترسال الفني الرائق أي شيء, حيث 
االنسيابية املنسجمة متاماً ولغة السرد, 
وااليقاع املتواصل املتزن الذي يساهم في 
الهيمنــة التامة على حــواس ووجدان 
وفكر املتلقي, كما أنه )أي الروائي( عمد 
الــى إســتخراج ادوات الســرد من منت 
النص, لتكون عناويــن لفصوله , حيث 
جند الزمان وحده فــي فصل, وتارة اخرى 
جند الزمان والشــخصية عنوان لفصل 
آخــر, واخرى جنــد فيها الزمــان واملكان 
والشــخصية عناويــن لفصــل, وهذه 
العملية الفنية ساهمت بشكل ملفت 
في توضيــح معالم النص , وتســهيل 
مهمــة املتلقــي ملعرفة تلــك االدوات 
وأســاليب إســتخدامها , ضمــن منت 
النص, وقد إستطاع أن يناور بها بشكل 
دقيــق ,فعندمــا يكــون الفصل يضم 
الشــخصية والزمان فهذا يعني بأن من 
يقود عملية سرد االحداث هو ذاته الذي 
ظهر في عنــوان الفصل, وعندما يكون 
الزمان وحده فيعني أن الســارد العليم 
هو الذي يقوم بإدارة دفــة االحداث,وألن 
االزمنــة متباعدة وحدثت بــني 1966 و 
1967 و 2005 , وتداخلــت فــي بعــض 
الفصول فإن هذا االســلوب في التناول 
الســردي أتاح للمتلقي معرفة االحداث 
دون احلاجة الى جهد فكري كبير, ومبا أن 
الروائــي قد إنطلق في مهمته في جعل 
هذا النص مغاير , فعليــه أن يقوم أوالً 
بتهيئــة االجواء التي من شــأنها إمتام 
عمليــة االنتقــال الى عواملــه , وكانت 
االلتفاتة في إدخــال املتلقي في عملية 
إستحمام ذهني من خالل املستهل الذي 

جعله العتبة النصية املوازية :
هانا, ألفظها كأنني أرتشف الفجر .

أحسها قطعة حلوى تتالشى في الريق.
هانا, مفتتح ترنيمة قداس, واول شهقة 

فرح.
والنفس الالهث لعصفور ميارس احلب.

ها, فيرتعــش الهواء بالتــذاذ في فراغ 
الفم.

نا, فيتساقط في روحي الندى إذ يلمس 
اللسان 

بخفة عذبة سقف احللق.
هانا, ذكرى ارحتاالت قدمية, وحكايات 

مرممــة باخليــال ,أســتدعيها اآلن بقوة 
الكلمة,

كي يكتمل النص اجملنون, لعله يكتمل..
ثم ننطلق فــي فضاء النص الســردي 
, لنجــد رمزي يصل منــزل هانا , ويقف 
أمامها ويتطلــع مالمحها , بعد مضي 

اربعني عاماً, يحاول أن يذكرها بعد عبور 
هذا الكــم الهائل من الســنني , فهو 
يعشقها روحاً وجسداً, ليختلط الشرق 
بالغرب بــكل وجوده, وجند رمــزي تواق 
الى أن ينضــم الى حنانها , وكم االنوثة 
التــي تتمتع بها,فنعيــش تلك العالقة 

العاطفية املركبة بني اجلسد والروح:
) ألفاهــا كينونة ال معقولــة في هذا 
الصقع الوحشــي الغريب..مع وصولها 
قبل أيــام أغوته ال أباليتها وشّوشــته, 
وكان يدرك أنها من غير عامله, خارج مداره 
وإلى األبد, ليس من احملتمل أن ينتميا إلى 
الشيء نفسه .. لكنها استحوذت على 
تفكيره متاماً, وفي خضم هوسه اليائس 
هذا رأى كيف أن برودتها العذبة تزيد من 
حرارة األجزاء السّرية احلميمة في بدنه, 

حتى أنه اســتحضرها فــي اجلو املعتم 
اخلانق للحمام مرتني باحتفال لذائذي لم 

يخبر كمذاقها من قبل ( ص44 
العالقة  تلــك  أجــواء  ونعيش وســط 
احلميميــة الغريبــة املفتوحــة , بلغة 
شفافة ســاحرة, لكي نبقى في فضاء 
هذا اخليال اجلامح , ينبــري الروائي ومن 
خالل بطل النص ليذكرنا بوجوده بشكل 
اليخل بالعملية الســردية وينضم لها 

دون أي ارباك: 
)احــاول أال افّكر بها كمــا كان خليقاً 
بأغاثا كريســتي أن تفعل, أو دان براون,أو 
حتى أمبرتو إيكو. وما يقلقني بشــأنها 
هذا االضطــراب الذي حتدثــُه وتهّدد به 
إيقاع النص ومتاســكه املّرة تلــو املّرة . 
وقطعاً لســت أريدها حجر سنمار فيه, 

ذاك الــذي ســحبناه انهارالبنــاء طوالً 
وعرضاً.( ص 190 

وبعد توطــد العالقة , وإنشــغال رمزي 
بالفوز بها روحاً وجســداً, يعــود ثانية 
الروائي في حملة سريعة عن بنية العنونة 
, وعن إنشغاله في تصنيف هذا النص :

) ال بــأس أن أقع على عنوان ميكن تغييره 
في ما بعد, ) بالقطــار العائد الى منزل 
هانــا.. القطار اخلــارج الى ليــل هانا.. 
القطار األخير إلى ضاحيــة هانا( .. هي 
نــزوة أن أجعل كلمتي )قطــار هانا( في 
العنــوان ..ال, علّي إرجاء هذه املســألة 
اآلن؟.. املهــم من أين علّي البدء ؟. من أي 
مشهد , من أي نقطة في مسارالزمن؟.. 
وهل ما سأكتبه يدخل في خانة السيرة 
الذاتية أم الرواية , أم الرواية السيرة كما 
يحلــو لبعض النقاد أن يســموا صنفاً 
مــن الروايات متزج بــني الوقائع احلاصلة 

والتخييل؟.( ص209 
وماهذا القطار الى منزل هانا , اال عملية 
إفالت وهروب من واقع صعب , الى حيث 
اخليال , واحللــم , واحلب , رحلة مفتوحة 
خالية من أي ما هو من شأنه أن يشوب 

هذا النسق الفني .
وتتوطــد,  العالقــة  تلــك  وتســتمر 
وتصــاب هانا مبــرض , ويرافقهــا رمزي 
إلجراءالفحوصات الطبية , فتكتشــف 
مبكــراً بأنها مصابة مبرض الســرطان 
في املبيض , وهنــا تظهر مالمح الرجل 
الشرقي الذي ال يترك املريض , بل يكون 
معه وهكذا فأن رمزي لم يفارقها ,وتزداد 
املودة بعــد أن يفيض قلبها بهذا احلب , 
الذي  وااللتصاق  احلنان  وتشــعر بكمية 
ابداهــا رمزي لها وهو يقــف معها  في 

اصعب حاالت مرضها . 
) هذا يــوم غريب رمزي .. يالــه من يوم 
غريــب لعني.. ســرطان املبيــض وذلك 
الشيء الطويل وهذا القدر الغليظ من 
الضحك , الشــك أنني ولدت حتت جنمة 

حظ تهتز( ص 280 
في رواية ) القطار ..إلى منزل هانا( لسعد 
محمد رحيم , نكون مــع تناوب جميل 
الساحرة ملسار  الفنية  اللمســات  ,بني 
العملية الســردية بأحداثها الشفافة, 
ومع السياق الفني , لفن صناعة الرواية 
, بكشف جانب مهم من عملية الكتابة 
الصحيحة لهذا اجلنس , من خالل إظهار 
الروائي الدوات الســرد وتوظيفها ضمن 

املبنى السردي .

مــن إصــدارات االحتــاد العــام لالدباء 
والكتاب في العراق لعام 2018 

 
في موت االديب، الفنان، املفكر، تتقدم االناقة 
في صالونــات »النعي« وكلمات االطراء ورفع 
الكؤوس في صحــة الصــورة املعلقة قرب 
مشهد االحتفال، من دون الشعور بالذنب ازاء 
االهمال ورمبا التهميش لهذا او ذاك »احملتفى 
به« ليأتي دور النقــاد والباحثني، ينقبون في 
االثر املتروك، ليشــبعوه درســاً فــي حوارات 
توقظ في الذاكرة »حلظة املوت« فهي وحدها 
طريق الشهرة والعناوين البارزة على صفحات 

وسفر ثقافتنا.
 وأزعم أن هناك تقصير في مدونات املؤسسات 
الثقافية ازاء املبدعني االحياء، وأشــعر ومعي 
صحبة الوعي والفكــر، كم نحن عاجزين ان 
نرد إليهم ذلك اجلميل، أو أن نعطيهم شــيئاً 
يعادل قاماتهم الباســقة، ومنجز يظل دهرا 

مرجعا للدرس والبحث والعلوم األخرى.
لذا البد من التأكيد واحلاجة الى اعادة النظر 
مبفهوم االحتفاء بالرموز وهم على قيد احلياة، 
تأكيداً النتمائنا للحياة والثقافة احلية، بعيداً 

عن االستذكار والبكاء على األطالل. 
وهذه األحاطــة يقينا جتني ثمارها لدى هؤالء 
املبدعــني، بل جتعل األمل يتدفــق أبداعا في 
توحدهم مع الوعــي وفضاءات األنفتاح نحو 

أفق االستمرار في درب النضوج أكثر.
ال أبداع في صورة مؤطرة بالعزاء، للراحلني دون 
أعتراف منا بحقيقــة وجودهم خلف واحات 
شاســعة من األلق، من املعــارف، والثقافات 
املتشــعبة واملنبســطة علــى مســاحات 

منجزاتهم املعرفية. 
رمبــا مــن املؤسســات القليلــة ان لم نقل 
النادرة التــي حرصت على االحتفاء باملبدعني 
العراقيني وهم أحياء مؤسسة املدى للثقافة 
واالعــالم، ورغم مؤخذا تالبعــض على هذه 
املؤسســة اال انها كانت املبــادرة األولى ملثل 
هــذه االحتفــاءات، التي اســعدت احملتفني 
بحياتهــم قبــل مغادرتهم لنــا ويومها لن 
يشــهدوا كم احملبــة التي يكنهــا املتابعني 
واملثقفــني لهم، من هنا نؤكــد ان االحتفاء 
يجب ان اليأتي متإخرا أبدا، وال ابداع في صورة 
مؤطرة بالبــكاء للراحلني صوب املنافي، ال بد 
أذن من أعادة النظر في تراتب حياتنا الثقافية 
املغايرة، بل وتسجيل هذا األحتفاء » احلياتي 
» في مدونات الثقافة وأرشفتها، لئال تضيع 
منا في غفلة من زمن منفلت، وقاســي، في 
تعامله مع املثقف العضوي بشــتى وجوده، 
وهو الذي منحنا فرصــة صياغة حياتنا من 
خالل قراءة مفردات كتبها حتت ضوء الشمس 

وأيقاع املطر .

ال إحتفاء بصورة 
مؤطرة بالبكاء 

بين السياق والمتن في

»القطار .. إلى منزل هانا«

الفن واجهة على بوابات المجتمع
نص«لن أعدكم بشيء« لـ«رياض الغريب«.. أنموذجًا 

دراسة

شعر

غالف الرواية

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

د. احمد جار اهلل
 

تنطلــق وعود الشــاعر مــن الفضاء 
الــذي ينتمي اليــه : فضاء الشــعر 
واحللم واخليال الرومانســي ،انه ال يعد 
بشــي لكنه ســيفعل الكثير مما يراه 
هو عظيمــا او كثيرا او افضل ما لديه 
ينتظــرون وعــوده ممن حوله  جتاه من 
..والن القصيدة هي اثمن ما لديه فانه 
سيعلقها عالمة او ايقونة على عتبات 

االخرين : ابوابهم ..
وألنه ينتمي الى منطقة مســاملة هي 
الشــعر فانه يعدهم باألمــان ..وألنه 
شاعر ويدرك ان جانبا كبيرا من حتقيق 
االمان يؤســس لــه باحلب ..فــان يعد 
العشاق باملؤازرة بسحر الكلمات الذي 

ميلكه ..
ثقته العاليــة بقدراته احللمية جتعله 
رافضــا للخســائر ..علــى الرغم من 

..لكنه  تواجهه  التي  التحديات  عظم 
بعدالته الشعرية يعد اجلميع بحصة 
مــن الفــرح ...وهكذا فانه ســيفعل 
الكثيــر مقابل ثمن بســيط جدا هو 
له  ..التي تعني  ابتســامتهم بوجهه 
الكثير املــوازي للكثير من وعوده لهم 

من جهة القيمة املعنوية والروحية..
فالفضاء الذي يعيش فيه الشاعر يبدو 
من جهة القراءة التفكيكية مرتسما 
على النحــو االتي: الفضــاء ال ميتلك 
واجهة جمالية او انــه ال يهتم بالفن 
ومن ثم فان الشاعر يعده بجعل الفن 
واجهة علــى بوابات اجملتمــع: البيوت 
..وعبر امنوذج الفن الذي يشتغل عليه 

وهو القصيدة ..
الفضاء يفتقر الــى االمان فهو فضاء 
عدائــي ..حتى في الشــوارع ومهمة 

الشاعر تغييره الى فضاء للسالم ...
الفضــاء يفتقــر الى لغــة احلب بني 
العشــاق مبعنى ان امية احلب منتشرة 

بــني اطرافــه الذين ال يجيــدون حتى 
كتابة رســائل الغــرام ..فيتبرع لهم 

الشاعر بأداء ذلك الدور
الفضاء يعرض من يغامر باخلوض فيه 
الى اخلســائر ومن هنا الشاعر يستبق 
هذه النتيجة بتحديها ورفض اخلسائر

ومهمة  الفــرح  الى  يفتقــر  الفضاء 
الشاعر ان يصنعه ويوزعه بعدالة على 

اجلميع
شــخوص الفضــاء حاســة االبصار 
لديهم ووســائلها: العيــون مجهدة 
..فهو فضاء متعــب ومجهد وبحاجة 
الى امل يبعث فيه الروح وتلك مهمة 

يؤديها الشاعر
..سيؤديها  كثيرة  كلها  االفعال  فهذه 
الشــاعر ..النه رجل افعال وليس رجل 
وعــود وكان القصيــدة تريــد ان تغير 
النظرية التي تســم الشاعر بالوعود 
او انه من الذيــن يقولون ما ال يفعلون 
..فالشــاعر هنــا يغير هــذه الثقافة 

الســائدة عن الشــاعر ويجعله رجل 
افعال وليس رجل كلمات ووعود ..مع ان 
افعاله من جهة ما ليست سوى وعود 
مبعنى اخر ألنها افعال شعرية يصعب 
..فتحرير  الواقــع  ارض  فــي  حتقيقها 
الفضاء من : عدائيته وموقفه املعادي 
..مهمة  والفرح  والبصيرة  واحلب  للفن 
شاقة ال يكفي احللم لتحقيقها ..مع 
ذلك الشــاعر يحاول ..وال يطلب ثمنا 

سوى ابتسامتهم ..
وان كان النص قد كتب في هذه الفترة 
فانه يعمل على شــعرنة لغة اخلطاب 
وكانه  االنتخابات  ملرشــحي  االعالمي 
يوجــه خطابا الــى الناخبني يبث فيه 
وعوده الشــعرية ..التي هي ســخرية 
الفضاء  ..فعالمات  الساسة  وعود  من 
العراقي ماثلة فــي معجم القصيدة 
من مثــل : االمــان / حصــة / وعود / 

اخلسائر / الشوارع ..
رياض الغريب يســتثمر اليومي الدراج 

في جتربــة احلياة العراقيــة وفي هذه 
االيام تهيمن على هذه احلياة خطابات 
الشــاعر  التي يســتلها  املرشــحني 
ويعيــد تنســيقها من جديــد برؤية 
شعرية ساخرة وحزينة في وقت واحد 
..متفائلة ومتشــائمة ايضــا ..في ان 

واحد ...
النص

لن أعدكم بشيء
رياض الغريب

لْن أعدُكم بشيء
لكني سأفعُل الكثير

ســأجعُل القصائَد معلقًة على أبواِب 
بيوتُِكم

الشوارُع أكثر أمانا من ذي قبل
سأكوُن حريصا

أن اكتب رسائَل حٍب
ملن يحتاجها

لن اخذل عاشقا
أو عاشقة

سأرفض اخلسائر
وتكون لكل واحد حصة من الفرح

اخطط لكتابة قصيدة
تدافع عن عيونكم اجملهدة

ومتنح قلوبكم أمال يشبه وردة في حلم
لنتفق

أنا شاعر
وانتم بحاجة لقصيدة مختلفة

لنتبادل احلاجة معا
سأمنحكم القصيدة

وأنتم ستبتسمون في وجهي صباحا
يكفيني ذلك

بعدها
لن أعدكم بشيء

لكني سأفعل الكثير

زهير بهنام بردى

أغسل الضوَء مبعجون أسنان 
يستطيُع العالم اليائس 

ان يفعل هــذا حتما في املراحيض 
بال عّكازات

أفعله أنا أيّتها احلكمة 

ال أدري ملاذا حنَي إستعرتك؟ 
ضحَك االلهُة العراُة مّني 

بعدِد خطوط عيٍب في فِم عّرافة 
كان الديُك يكذُب في التوقيت 

وكان التأويُل أعمى يتسلق ناطحة 
كالم 

يرقــُص ســلو مختاّل مــن فداحِة 
خروجي مع الضوِء 

مســتلقياً أطلُق سراَح أنوثتك في 

شهقِة الطني 
وأدلُق مــن مياِه جســدي اجلوفّية 

فيك 
بالصدفِة غير  بني مــرآة تتضــاءُل 

محظوظة 
أقّلب ظهرانيِك في غليوني 
مبّتسِع أصبٍع بارٍد من املوت 

غيِبك  صنــدوَق  بعصــاَي  وأقــصُّ 
األحمر

قهوة من صلصال يديك
)وكم احب عينيك(

رياض الغريب
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املفاوضات مع البعث
* معنى هــذا أن البعثيني أرادوا أن 

يتفاوضوا مع الكرد؟
- نعم هو ذاك..فســألنا كرمي قرني 
الذي أرسل إلينا كممثل للحكومة 
اجلديدة "مــا الذي ميكن أن تعطينا 
هذه احلكومة"؟ أجاب "قبل مجيئي 
الــى هنا قابلــت طاهــر يحيى"، 
اجليش  رئيســا ألركان  وكان يحيى 
وعضو فــي مجلس قيــادة الثورة، 
قال لي "نحــن ملتزمون بتعهداتنا 
هو  ايضا  كان  وهذا  وســننفذها". 
أكد  الــذي  اليوســفي  رأي صالح 
بدوره أنهم سوف ينفذون وعودهم، 
والســؤال املطروح آنــذاك هو"من 
كان  معهــم"؟  ليتفاوض  نرســل 
رأي املال مصطفى هو إرســال وفد 
عشائري مؤلف من الشيخ حسني 
بوســكيني وعبــاس مامنــد أغا 
وبعض وجهاء املناطق اخملتلفة،وقال 
أن  وأتذكر جيدا  "ليذهب هــؤالء"! 
الشــيخ حسني بوســكيني أردف 
قائال "يا جناب املال نحن رهن إشارتك 
فأيــن ترســلنا ســنطيع أوامرك، 
ولكننــا ال نفهم في السياســة، 
وهــؤالء الذين جــاءوا للحكم هم 
حزبيــون واألمــر يحتــاج الى وفد 
حزبــي ذو خبــرة ودراية باملســائل 
السياســية"، وأضاف "على سبيل 
املثال يبدو أن مام جالل هو خير من 
يصلح لهذه املهمة" وأيده في ذلك 
عباس مامند أغــا وغيره من ممثلي 
العشائر املوجودين هناك، وقال املال 

مصطفى "إذن فليذهب جالل".
وهكــذا أصبحت أنا بترشــيح من 
العشــائر ممثال عــن احلــزب واملال 
مصطفى للتفاوض مع القادة اجلدد 
في بغداد، وأبرقت أيضا الى  املكتب 
السياسي وأبلغتهم باألمر فوافقوا 
بدورهم، وهكذا ذهبــت الى بغداد 

ممثال عن احلزب واملال مصطفى.
وأتذكر أننــي ذهبت الى بلدة قلعة 
دزة وكان هنــاك ضابــط كردي من 
يدعى حميد حاج  أهل كويسنجق 
آمر احلامية، إستأجر  طاهر اجللبي  
لنا سيارة الى الســليمانية، وبتنا 
ثم في  الســليمانية،  فــي  ليلتنا 
الصباح نزلت الى الســوق ألشتري 
بعض الثياب، حيــث أنني كنت ما 
أزال أرتــدي مالبســي الكردية مع 
الكثيرون  فتجمهر  مطاطي،  حذاء 
حولنا وبــدأت الهتافات تنطلق من 

اجلميع يسقط ويعيش.

*هل كان الوفد هو أول وفود احلزب 
للتفاوض مع القادة اجلدد ببغداد، 
أم كانــت هناك إتصاالت ســرية 

سابقا؟
- نعــم كان الوفــد األول، بعــد أن 
الى حامية  املاليبس ذهبنا  إشترينا 
زعيم  آمرهــا  وكان  الســليمانية 
صديق املشــهور على نطاق واسع 
بكردستان، فأرسلنا بطائرة مروحية 
إســتقلنا  ومن هناك  الى كركوك 
ســيارة وذهبنا الى بغــداد وكنا أنا 
وصالــح اليوســفي وكــرمي قرني، 
الوفــد أساســا تألف مني  ولكن 
واألستاذ صالح اليوسفي الذي جاء 
كخبير مســاعد لي. عندما وصلنا 
الى بغداد أنزلونا فــي فندق بغداد 
الذي كان أفخم فنــادق بغداد في 
ذلك الوقت. وفي املســاء جاء فؤاد 
للترحيب  يحيى  ومعه طاهر  عارف 
بنا، وقــال يحيى "يبدو أنكم جئتم 
لتنفيــذ الوعــود"؟ فأجبته بنعم. 
قال "إذن سنتباحث حول ما إتفقنا 
الذاتي والشــيء  عليه وهو احلكم 
غيــر ذلك". قلت “نعــم هو احلكم 
الذاتي وتطبيقه"، فقال "هذه أمور 
سهلة إن شــاء اهلل فأهال وسهال 
بك “لقــد أظهر ودا كثيــرا ولذلك 
اســتغللت الفرصة العاتبه وقلت 
"إن مجلس قيــادة الثورة ليس فيه 
أي شخص كردي “فأجاب “شلون ما 
بيها أكراد، لعد آني شنو، أنا كردي". 
وظهر الحقا أن طاهر يحيى هو من 

أصول كردية.
في الصبــاح الباكــر أخذوني وأنا 
مبالبســي الكرديــة الــى رئيــس 
اجلمهوريــة، وكانت تلــك أول مرة 
ألتقي بعبد الســالم عــارف، فلم 
أره إال من بعيد، رحب بنا وألول مرة 
أســمع منه يتحدث عن كردستان 
ويقول  "شــعبنا في كردســتان" 
و"األخــوان أشــلونهم" ومــا الى 
ذلك مــن اجملامالت. إســتغربت أن 
يتحدث عبدالسالم هكذا فقد كان 
مشهورا بروحه القومية التعصبية 
الشــوفينية، وقــال "اإلتفاق الذي 
وقعناه سابقا سنلتزم به ونطبقه".
ثم توجهت بعدها الى أحمد حسن 
البكر وصالــح مهدي عماش الذي 
كان وزيرا للدفاع وكانوا جالســني 
معا فرحبــوا بي بحرارة وقاال "نحن 
مازلنا على موقفنا وإن شــاء اهلل 
ســنجلس ونتفاوض وننجز العمل 

معا".
وبعد اجملامالت قالوا لنجلس، وقلت 
أن  أحبذ  أكــن  فلنبدأ.لم  حســنا 
أفاوضهــم وحدي ولذلــك طلبت 
مشــاركة كل من بابــا علي وفؤاد 
عــارف اللذين إســتوزرا حديثا الى 

جانب صالح اليوسفي.

* هــل مت إســتيزارهم بحكومــة 
البعثيــني بعلم احلــزب أم خارج 

موافقته؟
- كمــا قلت ســابقا رشــح املال 
مصطفــى أربعة أســماء للوزارة، 
فقبلــوا ببابــا علي و فــؤاد عارف 
ورفضوا األسماء األخرى. واحلمد هلل 
أنهم رفضونا ألننا كنا سنخســر 
ســمعتنا ألن تلك احلكومة كانت 
حكومة رجعيــة دموية كما ظهر 

الحقا.
تألف وفدنا مني و صالح اليوسفي 
و بابا علي و فؤاد عارف، أما وفدهم 
الســعدي  صالح  علي  من  فتألف 

و صالــح مهدي عمــاش و إثنني أو 
ثالثة آخريــن. حتدثت فــي البداية 
عن مطالبنــا واإلتفاق الذي حصل 
بيننا. ولكن علي صالح الســعدي 
غيــر املوضــوع وبدأ يتحــدث عن 
الشــيوعيني وبانهــم يلجئون الى 
حزبنــا، وبأننا نوفر لهم املالذ اآلمن، 
وقال "ال أعــرف كيف نرضى بذلك 
فهذا موقــف عدائي منكم"! قلت 
لــه "أوال، أنا جئت ألتفاوض معكم 
لبحث  وليس  الذاتــي  احلكم  حول 
مســألة الشــيوعيني. ثانيا، لدينا 
عرف عشائري أن كل من يلجأ إلينا 
ال نرده، ولذلك فنحن النستطيع أن 
نعتقلهم ونسلمهم اليكم. ثالثا، 
نحن أساســا ضد هذه السياسة 
الشــيوعيني، هذه  إلبادة  القمعية 
سياســة خاطئــة وســيأتي يوم 
تندمــون عليهــا، هذه سياســة 
رجعيــة متخلفة وأنتــم تعلمون 
مدى خالفنا مع الشــيوعيني فمنذ 
عهد عبدالكرمي قاسم هم يعادوننا، 
ولكننــا نعتقد بــأن مايحصل من 
قتل وإبادة ليســت حال وهذا نهج 

خاطيء".

* ومــا كان مضمــون اإلجتماعات 
واملشاكل التي صادفتها؟

- حتدثنا فــي اإلجتمــاع عن وضع 
املسألة  وكانت هذه  الشــيوعيني، 
وفي  احملادثات.  إنهيار  أســباب  أحد 
أحمد  أيضــا  التالي حضر  اليــوم 
مهدي  صالــح  و  البكــر  حســن 
عمــاش وعــدد آخر منهــم و قال 
وعلى إستعداد  البكر"نحن جديون 
يإيجابية  حتدثــوا  وعودنا".  لتنفيذ 
في تلك اجللســة حتــى ان صالح 
بــدا متراجعا عن  مهدي عمــاش 
قولته الشــهيرة "أن الهجوم على 
كردستان ليس سوى نزهة"! فقال 
"إن الشــعب الكردي الميكن إبادته، 
فاإلنســان الذي يقتل إنســانا آخر 

القيامة  يــوم  الى  وزره  ســيحمل 
وسيقال أنه قاتل، فكيف احلال مبن 
يســعى لقتل شــعب. وعليه من 
املهم جدا أن مينح الكرد حقوقهم 
ولســنا ضد ذلك، بل نحن نأمل أن 
يأتي يــوم يتوحد فيــه كل الكرد 
ويؤسســون جمهورية كردســتان 

املستقلة".
طــال احلديــث وكان أكثرهــم ودا 
األســتاذ حــازم جواد الــذي حتدث 
بإيجابيــة وهو أحد الشــخصيات 
املهمــة في حــزب البعــث آنذاك 
وقال "أنا لن أناقش مســألة احلكم 
الذاتي، ألني باألساس أؤيد تأسيس 
دولة كردستان اإلشتراكية، وأنا مع 
تلبية مطالب أكبر من ذلك، وعليه 
ال أرى أية مشــكلة في ذلك، ولكن 
الذي يطرح نفســه هو  الســؤال 
كيف ومتى ميكننا العمل لتحقيق 
ذلــك"، ودار النقاش حول ما إذا كان 
الوقت مالئما لتنفيذ مطالبنا اآلن 
أو تأجيله الى مابعد، أو أن نهملها.

عبدالناصر والكرد والنضال 
الكردي العربي

عبدالناصر واملسألة الكردية

* ملاذا لــم تكن لدى تلك احلكومة 
القدرة على إتخاذ القرار؟

- بعد أن احرجتهــم وأصررت على 
أن  نخاف  "نحــن  قالوا  مطالبنــا، 
نحسم هذه األمور املهمة من دون 
نخفي  ال  فنحن  عبدالناصــر  علم 
عنه شــيئا، وعلينا أن نشاوره فيما 
نحن عازمون عليه"، وقال البكر"قد 
يكســر رقبتنا غدا ويقــول هؤالء 
ولذلك  ومزقــوه،  العراق  قســموا 

يجب أن نذهب إليه ونستفتيه".
كان ذلك يوم 17 نيسان 1963 وهو 
ذكرى قيام الوحدة املصرية السورية 
وقالوا جميعــا "لنذهب الى مصر 
وتعــال أنــت معنا أيضــا، وهناك 

سنحسم األمر مع عبدالناصر ومن 
هنــاك نذهب الى اجلزائــر ونناقش 
األمر مع أحمد بن بيال فإذا حصلنا 
على الدعم العربي عندها سنصدر 
البيــان ونعلنــه للشــعب". وفي 
احلقيقة لم يكن عنــدي ال تلفون 
إتصل به وال ســبيل إلرسال برقية 
ألخبر املــال مصطفى، وكان الوقت 
ضيقا ولم أحبذ أن أذهب بدون علم 
ولكن  السياسي  واملكتب  البارزاني 
بالسفر. وكان  مع ذلك فرحت جدا 
السفر فرصة جاءت وكنا نستطيع 
أن نلتقي بعبد الناصر وبن بيال وأن 
نحطهما علمــا برأينا، وكنا ال نريد 
أن يذهبــوا هم وحدهــم ويبحثون 
معهم ما يفيدهم هم فقط. أضف 
الى ذلــك أنني كنت علــى قناعة 
في ذلك اليــوم واآلن أيضا، بأن رفع 
مستوى القضية الكردية من مجرد 
قضية داخلية الى املستوى العربي 
ثم الى املســتوى العاملي سيخدم 
قضيتنا القومية ويدفعها خطوات 
أريد  مهمة الى األمام. وعــدا ذلك 
أن أٌقول أن دانا شــميدت في كتابه 
"رحلة الى رجال شــجعان" أشــار 
الــى "أنــه كان هناك رأيــان داخل 
احلركة الكردية، األول جسده جالل 
مصطفى  املــال  واآلخر  طالبانــي، 
البارزاني  ويقــول "كان  البارزانــي، 
معارضا لعقد مثل تلك العالقة مع 
حينما  كثيرا  وغضــب  عبدالناصر 
سمع بأن جالل ذهب مع الوفد، وقال 
ما عالقتنــا بعبدالناصر وأحمد بن 
بيال؟ ماهي حاجتنا الى العالقة مع 
العرب، فلماذا يذهب إليهم، أنا لم 
أرسله لذلك؟ ويقول دانا "أنا كنت 
في املطار حــني عاد جالل طالباني، 
وملا أبلغته مبعارضة البارزاني إصفر 
وجهه من اخلوف، ويتابع شــميدت 
فــي كتابه اما "الــرأي الثاني، كان 
رأي جــالل طالبانني الــذي يرى بأن 
ذلك الســفر مهم جدا للشــعب 

الكردي، إذ إستطاع أن يعرف العرب 
الدعم  وتلقي  القومية  بقضيتهم 
من شــخصيات عربية مؤثرة مثل 
عبدالناصر وبن بيال" واعتبر الكاتب 
ذلك املوقف مــن طالباني بأنه يدل 

على ذكاء وبعد نظر.

السفر الى القاهرة
* هل صحيح ماجــرى لك عندما 
أخبــرك دانــا شــميدت مبوقــف 

البارزاني؟
بعــد عودتي  - نعــم كان كذلك، 
خفت كثيرا النه أرسل إلي تهديدا، 
وخشــيت أن يصــرح للصحفيني 
بأنني لم أعد ممثال للشعب الكردي 
فعندها  املفاوضــات،  تلــك  فــي 
كانت األمور ســتنقلب على عقب 
بذلك  وفعال حتدث  املهمة.  وتفشل 
الى دانا وعــدد آخر من الصحفيني 
الفرنســيني، لكن موقفه هذا لم 
يكــن معلنا. شــعرت فــي وقتها 
بأن ســفري الى القاهرة ســيكون 
أمرا جيدا، ومن جهــة أخرى كنت 
أحلوا  البعثيــني  ألن  أيضــا.  خائفا 
كثيرا على مرافقــة باباعلي وفؤاد 
عــارف فســألتهما "هــل تريــان 
لم  ألني  بالسفر  ألرافقكما  ضرورة 
أســترخص أحدا"؟ فأجاباني "نعم 
أمــر ضــروري وجيد جد“  مجيئك 
فقلت "حسنا ولكني أخاف من ردة 
فعل املال مصطفى لســفري بدون 
اذنــه". فقاال "دع املال مصطفى لنا 
وال تخف"، كنــت أعلم كم أن املال 
بابا علي  مصطفى يقدر ويحتــرم 
وفــؤاد عارفـ، و لذلك تشــجعت و 
ولكن  قلت حســنا ســأرافقكما 
بأنكما طلبتما مني السفر  أبلغاه 

فوافقا على ذلك.
أمضينــا يومــني فــي بغــداد لم 
أحلق بالنزول الى الســوق لشــراء 
إحتياجاتي، حتى البيجامة لم تكن 
معــي وال أدوات احلالقــة وال أعرف 

كيف أحلق ذقني! عندما وصلنا الى 
القاهرة مســاء أخذونا الى  فندق 
وأتذكر أنني وحســني جميل نزلنا 
بغرفــة مزدوجة الســرير، إنتظرت 
حتى ينام لكي أنام بعده مبالبســي 
الداخلي، وفــي اليوم التالي كلفت 
للسوق  ليذهب  أمني  حمد  سعدي 
احلالقة  وادوات  البجامة  ويشــتري 

ويأتي بها الى الفندق.

بعبدالناصــر  إلتقيتــم  *ومتــى 
و مــا كان موقفــه من املســألة 
الكرديــة و كذلك موقفه من قتل 

الشيوعيني؟
- حاملــا وصلنــا هناك إســتقبلنا 
عبدالناصــر، وحتــدث إلينــا حول 
مسائل مهمة أود أن أكشفها هنا 
املسائل  فهذه  الناس  يعرفها  لكي 

مهمة جدا:
قال عبدالناصر"لست سعيدا  أوال، 
مبقتل هؤالء الناس في العراق، حتى 
قتل عبدالكرمي قاسم لم يسعدني، 
ألنــه كان مفجر ثورة ولــه دور في 
األحرار  الضباط  تأسيس مجموعة 
املصير،  يكن يســتحق هــذا  ولم 
صحيــح أن قاســم قتــل الناس 
وعارضنــا ذلك معارضة شــديدة، 
ولكني لست ســعيدا مبقتله، فأنا 
حزين من أجله، والشخص الوحيد 
املهداوي  الذي أســعدني قتله هو 

ألنه سب أعراضنا وشرفنا".
كنت أرتدي الــزي الكردي و قدمني 
عبدالرحمن البزاز وقال "هذا محام 
وال تنخدعــوا مبالبســه الكرديــة 
فقد جاء معنا مباشــرة ولم يلحق 
بتغيير مالبســه وكان تلميذي في 
كليــة احلقوق “فإنتهــزت الفرصة 
وقلت "نعم هو أســتاذي وهو الذي 
فصلني مــن الكلية بســببك"؟! 
أنا؟!  عبدالناصر"بســببي  ســأل 
قلت "نعم، فعندمــا وقع العدوان 
الثالثــي على بلدكــم كنت طالبا 
خطابا  وألقيت  احلقــوق  كلية  في 
في التظاهرات ففصلوني بســبب 
ذلك، والبزاز نفسه دعاني وقال ألنك 
إشــتركت في التظاهرة فقد قررنا 

فصلك لسنة واحدة".
عبدالرزاق  حتدث  جلســنا  أن  وبعد 
ظاهــر الــذي أنتخــب كنقيــب 
وقــال  القوميــني،  للمحامــني 
"فخامــة الرئيس أنا لســت بعثيا 
ولكني قومــي، وأود أن أقول لك بأن 
الشيوعيني ظلمونا كثيرا، وأرى بأنه 
جتب معاملتهم بهذا الشكل الذي 
حصل وأن يعدم قياداتهم، وتنشــأ 
معســكرات لعمل كوادرهم حتى 
تتطهر عقولهم وأن يزج مبؤيديهم 
الــى الســجن". وعلقــت علــى 
كالمه متهكمــا "فخامة الرئيس 
عبدالرزاق  األســتاذ  هــو  املتحدث 
نقيــب احملامــني، و واجــب احملامي 
هو الدفاع على أســاس أن املتهم 
بريء حتى تثبــت إدانته". فضحك 
عبدالناصــر وقال "انا لســت مع 
رأيه، ثم أرى قتل الشــيوعيني خطأ 
كبيرا ألنه ســيؤلب علينــا الدول 
اإلشــتراكية وسيثور العالم ضدنا 
وسنوصف أمام العالم بأننا حركة 
حتاربون  عندمــا  وكذلك  رجعيــة. 
النــاس في أرزاقهم ومعيشــتهم 
فإنكم تســدون عليهم كل الطرق 
فيضطرون بذلــك ملعاداتكم، وهذا 

أيضا أمر غير جيد.
وحــول املوضوع املتعلق مبســألتنا 
قالوا "هذا كاكة جــالل جاء معنا 
الكردية  القضيــة  عــن  ليتحدث 
نريدك أن تســتمع إليه ثم نحتاج 
الــى أن نأخذ رأيــك. وإتفقنا على 
لهذا  خاصة  جلســة  نخصص  أن 
املوضوع بحضوري واألح فؤاد عارف، 
وأبلغنــاه حتيــات البارزانــي وقلت 
أمــام اجلميع "عقدنــا آمالنا على 
شــخصكم ولنا أمل بأنك كزعيم 
ســتتفهم  العربية  لألمــة  كبير 
جيدا مســألتنا القومية وعدالتها 

وستكون دعما لنا".

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح 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 جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال 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 لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة 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 خال 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 جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع 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 جال 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 خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 20
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جمال عبد الناصر- صالح مهدي عماش احمد حسن البكر

أتذكر أنني ذهبت الى بلدة قلعة دزة وكان هناك ضابط كردي من أهل كويسنجق 
يدعى حميد حاج طاهر الجلبي  آمر الحامية، إستأجر لنا سيارة الى السليمانية، وبتنا 

ليلتنا في السليمانية، ثم في الصباح نزلت الى السوق ألشتري بعض الثياب، حيث أنني 
كنت ما أزال أرتدي مالبسي الكردية مع حذاء مطاطي، فتجمهر الكثيرون حولنا 

وبدأت الهتافات تنطلق من الجميع يسقط ويعيش
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

جانيات المحاصيل 
نســوة مكافحات حتملن املسؤولية منذ الصغر 
من دون كلل أو ملل، فالعمل شرف بالنسبة لهن 
ومســألة غير قابلة للنقــاش كونهن تربني على 

الكفاح وعدم السؤال حتى وان اقتضت احلاجة.
مكافحات مجاهــدات في ظل غياب املعيل الذي 

غيبه الواقع املرير الذي ال امل في حتسنه.
 « الفالحة «، أمنــوذج للمرأة العاملة منذ نعومة 
أظافرها، فهي األم واألخت ورفيقة الدرب والزوجة 
الصاحلة التي لم يثنها حر الصيف وال برد الشتاء 
عن مؤازرة شــريك عمرها الذي يكافح جنباً إلى 

جنب معها.
تلك املرأة كان لها فضل كبير بأن تخضر ربوع هذا 
الوطن وجتني ثمارها بعرقها وتعبها فاالف النساء 
يعملن على جني احملاصيل الزراعية في كل بقاع 
هذا الوطــن الذي ما زال يغنب حــق تلك اخمللوقة 
املنســية خلف لثامها وثوبها األسود الذي صار 
لونه كلون تربة أرضها التي ال متلك فيها ســوى 

تلك الذرات التي تتعلق بثوبها اخملضب بالطني.
هــن أمهات ربــني أبناءهــن على حــب أرضهم 
وعشق الزراعة، وان كن فالحات مستأجرات جلني 
احملاصيل وليس جلني ما حتققه تلك احملاصيل من 
إرباح فهن يقتنت فتات مــا مينحه اياهن أصحاب 
البســاتني واملزارع التي يعملــن بها ، وان مرضت 
احداهــن أو جاءها الم اخملاض فال ميكنها ســوى 
التستر بني الشتالت التي زرعتها بأيديها وكأنها 
ً قد ال يعرف من  احد أطفالها لتنجب أنثى أو ذكرا
احلياة ســوى جني ثمار الغير واالكتفاء مبا منحه 
ً عن كل مغريات  الباري من لقمة العيش بعيــدا

احلياة في أي مكان آخر من بقاع األرض .
وطن كن هن األقرب إلــى تربته فكان هو األبعد 
عن جراحهن في ظل تولي امره من ال يعرف قدر 
نســائه اللواتي كن ملح تربته التي ارتوت مبلح 
دموعهن التي ما جفت منذ األزل، فهن النائحات 
الباكيــات الثكالى املعطــرات باإلحزان املعتقة 
بتاريخ أرضهن التي لم تكتفِ مبا منحتها األقدار 
من فواجع وكوارث أكلــت األخضر قبل اليابس 
ً ال نهرين مــن احزان جميالت ارض  لتكون انهارا
الرافدين ارض سومر وعشتار وبابل وأشور واحلضر 

وكل ما غص به التاريخ من أمجاد وحضارات.

متابعة الصباح الجديد: 
توصلت دراســة طبية حديثة إلى أن اآلالف من 
، بســبب النوبات  النســاء يتوفني، مــن دون داعٍ

القلبية ألنهن يتلقني رعاية أسوأ من الرجال.
وكشفت األبحاث أن ســوء الرعاية أسهم في 
وفاة أكثر من 8200 امــرأة في إجنلترا وويلز على 

مدى عشر سنوات.
ووجــدت الدراســة أن األطبــاء يفترضون خطأ 
أن أمراض القلب مشــكلة ذكورية، ما يعنى أن 
النســاء يواجهن ضعف احتمال اإلصابة بنوبة 
قلبية فــي البداية، وهذا في حــد ذاته ميكن أن 
يكون قاتالً ألن كل دقيقة تأخير العالج يقلل من 

فرص البقاء على قيد احلياة.
وقال أستاذ الدراسة كريس جيل، وهو استشاري 
فــي أمراض القلب في جامعة (ليــدز)، «ما يزال 
هناك ســوء فهم بأن الرجال يصابــون بنوبات 

قلبية أكثر من النساء».
ووجدت الدراســة أنه حتى عندما مت تشخيص 
إصابــة بنوبة قلبية، كانت النســاء يعانني من 
تدنى الرعايــة الصحية املقدمــة لهن، وكانت 
احتمــاالت حصولهن على فحوصــات منقذة 
للحيــاة أقل، ومت إنكار العديد من األدوية احليوية 

أو الوصول إلى برامج إعادة التأهيل.

بسبب تدني الرعاية الصحية 
وفاة آالف النساء في بريطانيا

تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف
 ضد المرأة.. إحصائية مثيرة عن نساء العراق

بغداد -  الصباح الجديد: 
التخطيــط  وزارة  نفــذت 
االمم  بالتعــاون مــع منظمــة 
املتحدة للطفولة «يونســيف» 
إحصائيــات عن نســاء العراق 
وكانت نتائج املســح العنقودي 

متعدد املؤشرات لعام 2018.
واكــدت املؤشــرات ان الــزواج 
املبكر، ظاهــرة ترتبط بالعادات 
االجتماعي  والسلوك  والتقاليد 
باملســتوى  تتأثر  كما  لألســر، 
واالمني  واالقتصادي  التعليمي 

في البلد.
إذ بلغت نسبة النساء املتزوجات 
بعمر أقل من 15 ســنة {7.2%} 
من النســاء في الفئة العمرية 
اللواتــي  اي  ســنة}،   24-20}
ومن   {1998-1994} مواليدهــن 
هذه الفئة العمرية هناك {28%} 

تزوجن بعمر اقل من 18 سنة.
وتكاد تتقارب هذه النســب بني 
احلضر والريف، فقد بلغت اعلى 
نســبة في محافظة ميســان 
{%35}، واقل نسبة في محافظة 

دهوك {18%}.
ومــن بني النســاء فــي الفئة 
أي  ســنة}   49-20} العمريــة 
اللواتي مواليدهن {1994-1969} 
فان نحــو{%25} منهــن تزوجن 
قبــل بلوغ 18 ســنة من العمر 

و%6 قبل عمر 15 سنة.
عالقــة  املؤشــرات  وتوضــح 
التعليــم بالــزواج املبكر، فهي 
على  احلاصالت  عنــد  تنخفض 
شــهادة االعدادية فما فوق إلى 
نحــو{%7}، وترتفع فــي املراحل 
التعليميــة االدنــى لتصل إلى 
ما يقــارب {%34} للنســاء غير 

املتعلمات.
املبكر  الــزواج  نســبة  ان  كما 
بعمــل أقل من 18 ســنة عند 
النســاء من أســر فقيرة أعلى 
بكثير من نســبتهن بني االسر 

الثرية.

ويبدو واضحاً من خالل املؤشرات 
التي اظهرها املســح ان نسبة 
 15 من  اقــل  بعمر  املتزوجــات 
سنة انخفضت خالل السنوات 

املاضية.
النســاء بعمر  %65 من  وهناك 
15-49 سنة يشعرن باألمان في 
اثناء التواجد في املنزل لوحدهن، 
اقليم كردســتان  فــي  وترتفع 
لتصل إلى %85 مقابل %60 في 

وسط وجنوب البالد.
وهناك %49 من النساء يشعرن 
باألمــان عند املشــي مبفردهن 
بالنسبة  اما  الظالم  عند حلول 
اللواتي تعرضن للعنف  للنساء 
او  الســرقة  بســبب  اجلسدي 
نســبتهن  تتجاوز  فال  االعتداء 
{%1.5} وهــي نســبة اعلى في 
العراق مقارنة  وســط وجنوبي 
 7% وتشعر  كردســتان  بإقليم 
من النساء بالتمييز او املضايقة 

كونها انثى.
وهناك {%7.4} من النساء بعمر 
لعملية  15-49 ســنة خضعن 
اخلتــان، وغالبية حــاالت اخلتان 
كردســتان  اقليم  فــي  حدثت 
فــي   {0.4%} مقابــل   {37.5%}

وسط وجنوب العراق.
وتشير النتائج إلى تراجع نسبة 
ختان النساء إلى %1 من البنات 
بعمــر {0-14 ســنة}، وان اعلى 
نســبة ختــان {%12} كانت بني 
النســاء بعمر {40-44 ســنة}، 
%94 من النساء يرفضن  وهناك 

هذه املمارسة.
{%3.6} مــن النســاء  وهنــاك 
و5%  اسبوعيا  الصحف  يتابعن 
يتابعن  و91%  الراديــو  يتابعــن 
التلفاز، وهناك %25 من االســر 
في العراق متتلك حاسوب وأكثر 
نصف االســر لديهــا انترنيت، 
ومتتلك اغلب االسر هاتف نقال 

وجهاز تلفزيون.
النســاء  مــن   41% وهنــاك 

و7%  االنترنيــت  يســتعملن 
و85%  احلاســوب  يســتخدمن 

يستعملن الهاتف احملمول.

تشريع قوانني
في حني طالبت عضو مفوضية 
حقوق االنســان فاتــن احللفي 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس مجلس 
بضرورة  النواب  ومجلس  املهدي 
للنساء  يضمن  قانون  تشــريع 
العراقيات الواقعات دون مستوى 
احلصول  في  الفقر حقهن  خط 

على وحدة سكنية.
ودعــت احللفي مبناســبة اليوم 
اشــكال  كل  ملناهضة  العاملي 
العنــف ضد املــرأة فــي بيان، 
 » اجلديــد  الصبــاح   » تلقــت 
احلكومية  اجلهات  منه،  نسخة 
واملنظمات االنســانية العاملة 
فــي البــالد الى» دعــم جميع 
اخلطط واملشــاريع التي تسهم 

فــي رفع احليــف عن النســاء 
من  وخاصة  املعيالت ألســرهن 
ذوي الشــهداء وفاقدات املعيل 

واملعنفات على يد اإلرهاب».
التي  باملبــادرة  احللفي  ورحبــت 
واخلاصة  املهــدي  عبــد  قدمها 
بتخصيص قطع اراضٍ ســكنية 
للمواطنني، داعية الى» شــمول 
الفئات املذكــورة اعاله بجزء من 
هذا االستحقاق عن طريق اعطاء 
احلكومية  للمؤسســات  احلــق 
املعنيــة وغيرهــا كمفوضيــة 
حقوق االنســان في اســتقبال 
طلبات النساء الراغبات باحلصول 
على حق السكن وخاصة الفقراء 
واملعوزين منهــم ومتابعتها مع 

اجلهات اخملتصة».
بضرورة  أيضــا»  احللفي  طالبت 
تشــريع قانون احلد مــن العنف 
االسري املعطل في اروقة مجلس 

النواب العراقي السابق».

ما العنف ضد املرأة
إننا  ال ميكننــا حقــاً أن نقــول 
نعيش في عالم يســوده العدل 
واملســاواة حتــى يتمكن نصف 
ســكاننا املتمثلني في النســاء 
والفتيات مــن العيش في مأمن 
من اخلوف والعنــف ومن انعدام 
األمــن يومياً»، بهــذه الكلمات 
ث األمني العام لألمم املتحدة  يتحدّ
أنطونيــو غوتيريس عــن انعدام 
األمن نتيجة العنف ضد النساء. 
وألن حقــوق املرأة جــزء ال يتجزأ 
األمم  أطلقت  االنسان،  حقوق  من 
الـ16  عام حملة  وككل  املتحدة 
يوماً ملناهضــة العنف ضد املرأة 
التي تبدأ من 25 تشــرين الثاني 
وهو اليــوم العاملي للقضاء على 
العنف ضد املــرأة إلى 10 كانون 
األول، وهو اليــوم العاملي حلقوق 

اإلنسان. 
الســلبية  العواقــب  وتؤثــر 

املرأة  ضد  العنــف  على  املترتبة 
والفتاة على الصحة النفســية 
واإلجنابية في جميع  واجلنســية 
مراحل احلياة. وأمــام هذا الواقع 
ً في  الــذي ما زال يشــكل حاجزا
سبيل حتقيق املساواة واستيفاء 
احلقوق اإلنسانية كاملة من دون 

متييز للمرأة 

حملة الـ16 يوماً
يوماً هــي حملة  الـــ16  حملة 
عامليــة أطلقتهــا منظمة األمم 
بهــدف   ،1991 عــام  املتحــدة 
العنف  أشكال  جميع  مناهضة 
املوجه ضــد النســاء والفتيات 
حــول العالــم، مــع تخصيص 
البرتقالــي لونــاً حلملتها حيث 
يرمز إلى مســتقبل أكثر إشراقًا 
وعالــم خــالٍ مــن العنف ضد 
النســاء تضامناً مع قضية احلد 
وتعد  املــرأة».  العنــف ضد  من 
والناشطني  املدني  تعبئة اجملتمع 
أجل  من  ضرورياً   ً أمرا واحلكومات 
يتم  لذلك  احلملــة،  تأثير  تقوية 
جميع  في  املشــاركني  تشجيع 
ارتداء ملســة  أنحاء العالم على 
برتقالية، كذلك ســتضاف هذه 
اللمســة علــى املبانــي البارزة 
للتذكير  التذكاريــة  واملعالــم 
باحلاجة املاســة إلى مســتقبل 
خالٍ من العنف. وتختار منظمة 
املتحدة كل عــام موضوعا  األمم 
جديدا للحملة أو تكمل موضوع 
املواضيع  وتركز  الســابق.  العام 
على الســالم واملساواة والعنف. 
موضــوع حملتــي عــام 2015 
و2016 كان: «مــن الســالم في 
املنزل إلى الســالم فــي العالم: 
جعــل التعليم آمــن للجميع»، 
وعام 2017 كانت احلملة بعنوان: 
ا وراءنــا: لينته  «لن نخلــف أحدً
العنف ضد النســاء والفتيات»، 
أما هــذا العــام فالعنــوان هو 

«العالم برتقالي».
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بغداد ـ فالح الناصر:
    بني املســرح والغناء توزع وقتها، 
حرصت على املســاهمة في تقدمي 
نتاجاتهــا عن طريــق العديد من 
األعمــال املســرحية فــي بغداد 
اغنيات  تــؤدي  فيما  واحملافظــات، 
في  االصيل  العراقــي  الفلكلــور 
مهرجانــات وملتقيات عدة، تكتب 
في  عضوة  وكانت  ايضا،  الشــعر 
خلية الصقور ضمن اإلعالم احلربي 
لتشــكيالت احلشــد الشــعبي، 
عــن طريق مشــاركتها في دورات 
إعالمية مكثفة، حيث صعدت إلى 

اجلبهة 4 مرات.
إلتحقــت بفرق ثقافيــة، وعملت 
على تطوير قدراتهــا في اجلانبني، 
تلك، ســناء جنم العبــودي، حلت 
ضيفــة على صحيفــة «الصباح 
مســيرتها،  عن  لتتحدث  اجلديد» 
وما حققته، ومشاريعها واعمالها 

املقبلة، فكانت هذه السطور.
تقول ســناء: أحببت الفن والغناء 
الرائدة،  بالفنانة  األصيل، فتأثــرت 
أمل خضير، وانا ضمن املؤسســني 
رأســها  التي  لفرقــة جورجينــا 

ومعي  رشــيد،  طــه  اإلعالمــي، 
الفنانــات غادة البغــدادي وعتاب 
البصــري وشــقيقتي سوســن، 
وعازفة العــود آمال، وعازف األورك، 
حســام، حيث أقيمــت احتفالية 
لتأســيس الفرقة في شــهر متوز 

2017 في (قهوة وكتاب).
وبينــت ان الفرقــة حتــرص على 
احياء الفلكلــور العراقي األصيل، 
واعــادة االغنيــة الذهبيــة إلــى 
األغنية  تبقى  لكــن  احلالي،  اجليل 
العراقية االصيلة حتتاج إلى اقامة 
مهرجانات متواصلة، واالهتمام بها 
مســؤولية كبيرة يجب ان تشترك 
فيها العديد من املؤسســات، وفي 
مقدمتها نقابة الفنانني، مضيفة: 
والتحقــت ايضا بفرقــة املتحف 
البغــدادي، التي يرأســها الفنان، 
مكصــد احللي، وهي حتيــي الفن 
اجلميل، وتقيم مهرجانات وتشارك 

في ملتقيات فنية.
وأضافت : أما بشأن التمثيل، فقد 
اخملرج،  اكتشــفني  عندمــا  بدأت 
إبراهيم حســب اهللا، وقدمني في 
مســرحية (كونكريت) في مسرح 

الرافدين، وايضا في احملافظات كانت 
اولى املســرحيات التي اشــتركت 
فيها في محافظة ميسان (مطرب 
إلى  تهــدف  وهــي عروض  كلك)، 

ايصال رسائل عن موضوعات شتى 
تنتقد احلاالت السلبية.

وتابعت : اتذكر ان هذ املســرحية 
عرضت في اليــوم الواحد 8 مرات، 

ونشــاطاتي  متوالية،  ايام   3 وملدة 
املوصل  إلــى محافظــات  امتدت 
وكركوك والديوانيــة، وآخرها كان 
عرض مسرحية (عرس اجملانني) في 

ً في مدينة  مدينة سامراء، وحتديدا
ألعاب سامراء ملدة يومني، اخرجها 
حسني الســاعدي، ومعي كل من 
وعمر  القيســي  الفنانــني قصي 

الساعدي وعسل البغدادي.
اكتب في   : العبــودي  وأوضحــت 
الشعر الشــعبي ايضاً، والتحقت 
في رابطة (شــعراء املرسى)، التي 
وعلي  الشــرقاوي  شاكر  يرأسها، 
احلداد، وفــي رابطتي كرمي اخلزعلي 
وعهــد املالكــي، وجميعها تقدم 
فنية عدة،  ملتقيــات  في  نتاجات 

بينها شارع املتنبي.
وتؤكد قائلــة: ان املــرأة العراقية 
تتحدى  معطاء، وشــجاعة، فهي 
الصعبة  الظــروف  برغم  وتنتصر 
والنظــرة الضيقــة مــن اجملتمع، 
وسبق ان التحقت بخلية الصقور 
لتشــكيالت  احلربي  اإلعــالم  في 
وجدت  هناك  الشــعبي،  احلشــد 
مــدى شــجاعة حــواء العراقية، 
فكانــت تقدم دروســاً في االصرار 
على املشاركة بتحرير االرض لتروي 

بدمائها تربة العراق.
العديد  ان  إلــى:  وتشــير ســناء 

مــن النســاء العراقيــات يقدمن 
ً متميزا فــي العديد من  حضــورا
االختصاصــات في شــتى ميادين 
احليــاة، وبلغــن درجــات متقدمة 
محليــاً، وانطلقــن إلــى الفضاء 
اخلارجــي والشــواهد كثيرة، وعن 
اهتماماتها األخرى، وبرجها، قالت: 
اخلياطــة وقيــادة الســيارات أبرز 
هواياتي، وانا من بــرج احلمل الذي 
يبلغني دائماً بتحقيق الطموحات، 
وإن تأخرت، وانني أملك خزيناً ميكن 

أن أقدمه خدمة للمجتمع.
أمــا عــن مشــاريعها املقبلــة، 
بالقول:  جنــم،  ســناء  فأوضحت، 
في  ســينمائي  عمــل  مشــروع 
على  العمل  وايضــا  املقبلة،  املدة 
تقدمي اغان جديــدة تراعي الذائقة 
الفن  احياء  على  وتعمل  العراقية، 
اجلميل، مما حتويه من كلمات واحلان، 
تتحقق هي  لــم  التي  وامنيتهــا 
األكادميي  اجلانــب  دراســة  اكمال 
في كلية الفنون اجلميلة/ قســم 
مســيرتها  توقف  بعد  املســرح، 
العلميــة عنــد الســادس األدبي 

لظروف خاصة.

جورجينا تؤسس للحفاظ على الفلكلور العراقي األصيل
الفنانة سناء العبودي في حوار لـ «الصباح الجديد»:

الفنانة سناء العبودي

متابعة الصباح الجديد : 
تشير دراسة جديدة إلى أن احلوامل 
سواء  الكافيني  يستهلكن  الالتي 
في القهوة أو الشاي، يلدن أطفاالً 
أصغــر حجمــاً، مقارنة بنســاء 
ميتنعن عن تناول هذه املادة املنبهة 

خالل شهور احلمل.
ووفقاً للكليــة األميركية ألطباء 
التوليــد وأمــراض النســاء تزيد 
مخاطر الــوالدة املبكــرة أو والدة 
أطفال أقل وزناً لدى حتى النســاء 
الالتــي يتناولــن أقــل مــن 200 
ميليغرام من الكافيني يومياً وهي 
الكمية اآلمنة خالل شهور احلمل، 

وفقا لـ "رويترز".
وقــال لينج وي تشــني قائد فريق 
باحث في جامعة  وهو  الدراســة 
دبلن في إيرلندا في رسالة بالبريد 
الصالت  إلى   ً "استنادا اإللكتروني: 
الثابتة التي الحظناها، وألن العديد 
من حاالت احلمل غير مخطط لها 
فإننا ننصح احلوامــل أو الراغبات 
في احلمــل على األقــل باحلد من 
اللذين  والشاي  القهوة  استهالك 

يحتويان على الكافيني".
واضــاف إن الدراســة ال ميكنهــا 
الســبب  بني  العالقــة  تفســير 

والنتيجة.وكتــب تشــني وزمالؤه 
في الدوريــة األميريكية للتغذية 
السريرية أن العديد من الدراسات 
السابقة ربطت التعرض للكافيني 

في الرحم بتأثيرات سلبية.
كانت  الدراســات  معظــم  وفي 
القهوة هي املشــروب الرئيســي 

الذي يحتوي على الكافيني.
وخالل الدراسة فحص فريق تشني 
941 زوجاً مــن األمهات واألطفال 
في إيرلندا حيث يحتســى الناس 

الشاي أكثر من القهوة. 

وكان أكثــر من نصــف األمهات 
في  الشاي  يحتسني  الدراسة  في 
حني كان نحــو 40 في املئة منهن 

يفضلن القهوة.
وكان كل 100 ميليغــرام إضافية 
الشهور  يوميا خالل  الكافيني  من 
الثالثــة األولى مــن احلمل ترتبط 
بانخفــاض وزن املولــود 72 غراماً 
وبانخفاض كبيــر في فترة احلمل 
وطول الطفل عند الوالدة ومحيط 

رأسه.
ووجد الباحثون أن النســاء الالتي 
الكافيني  تناولن أكبر كميــة من 
نحو170  أطفالهــن  أوزان  قلــت 
أقل  استهلكن  اللواتي  عن  جراماً 
كمية مــن الكافيني. ولــم تتأثر 
الكافيني من  جاء  النتائج ســواء 

القهوة أو الشاي.
"تناول كميات  أن  وأوضح تشــني 
كبيــرة مــن الكافيــني ميكن أن 
يؤدي إلى احلد مــن تدفق الدم في 
املشيمة األمر الذي قد يؤثر الحقا 

على منو اجلنني". 
أيضاً  الكافيني  وأضاف "يستطيع 
عبور املشيمة بسهولة، قد يحدث 
تراكــم للكافيــني في أنســجة 

اجلنني".

متابعة الصباح الجديد: 
بعد مرور 21 عاماً على مقتل األميرة 
البريطانية ديانا، خــرج دارين ليونز، 
الباباراتزي»  بـ»ملــك  يعــرف  الذي 
(مطــاردي املشــاهير) عــن صمته 
وشــكك بالرواية الرســمية ملقتل 

األميرة عام 1997.
وقال ليونز في مقابلة مع صحيفة 
«تلغــراف» البريطانيــة، إن الرواية 
«ليست  احلدث  بشــأن  الرســمية 

احلقيقة بالضرورة».
وأضاف ليونــز أنه لديــه كثير من 
األســئلة التي حتتاج إلى إجابة عن 
ما حــدث في الليلة املأســاوية في 
أغســطس آب 1997، مضيفا «لقد 

حدثت أشياء غريبة».
وقال املديــر الســابق لوكالة «بيغ 
بيكتشــر» اخلاصــة بالصــور :» ال 
اعتقد أننا ســنصل إلــى حقيقية 

القصة».
وخلص حتقيق رسمي استمر سنوات 
في بريطانيا إلى أن األميرة وصديقها 
املصــري، دودي الفايــد، والســائق، 
هنري بول، قتلوا نتيجة حادث ســير 
وقع نتيجــة إهمال الســائق، كما 
باللوم حينها على مضايقات  ألقي 

مصوري الـ»باباراتزي».

باباراتزي»  وقد جرى استدعاء «ملك 
التحقيق  فــي  لتقــدمي شــهادته 
الرســمي البريطانــي، الــذي ظل 

ً حتى عام 2008. مستمرا
وبينما يعترف ليونز بأن «ليس لديه 
أي دليل علــى مقتل أميرة ويلز»، إال 
أنه قال «أنا محظوظ ألني لم أقتل 

في ذلك الوقت».
وفي أعقــاب احلادث الــذي وقع في 
نفــق الطريق في باريــس، احتجزت 
املصورين، كما  ً من  الشــرطة عددا
جرى اقتحام مكاتب عدد من هؤالء 

ومصادرة وثائق منها.
وقال إن مكتبــه تعرض للمداهمة، 
ً لألميرة  بعد اتهامه بأنه بــاع صورا
بعــد موتها مباشــرة فــي احلادث، 
ً أن مصوره فــي باريس قد  مؤكــدا
التقط صورا لألميــرة بعد مقتلها 
لكنه لم يبعها قــط، وأضاف « لن 

أفعل ذلك أبدا».
أن موظفيه تعرضوا  داريــن  ويدعي 
لســوء املعاملة في الشارع وتلقوا 
تهديدات بالقتل، مــن دون أن يدلي 

مبزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

صاحب صورة مقتل « ديانا « يخرج عن صمتهمخاطر تناول القهوة والشاي خالل الحمل



العواصم ـ وكاالت:
أســبوع حافل مر علــى الالعبني 
املصريني احملترفــني في أوروبا، كان 
األبرز فيه تسجيل الثالثي محمد 
وعبــد اهللا  صــالح وشــيكاباال 
الســعيد، أهداف رائعة لفرقهم، 
فيما عاند احلظ محمود تريزيجيه 

الذي أهدر ركلة جزاء.
محمد صالح كان من جنوم مباراة 
فريقه ليفربول أمام واتفورد، حيث 
الريدز  وقــاد  التســجيل،  افتتح 
مطاردة  ليواصل  بثالثيــة،  للفوز 
مانشســتر ســيتي على صدارة 
الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 33 
اإلجنليزي  الــدوري  وضمن  نقطة. 
صبحي  رمضــان  اكتفى  ــا،  أيضً
فريقه هيدرسفيلد  فوز  مبشاهدة 
على نظيره وولفرهامتون، بثنائية 

نظيفة.
الرابع  للمركز  هيدرســفيلد قفز 
عشــر، برصيد 10 نقــاط، بينما 
توقــف وولفرهامتــون عنــد 16 
نقطة فــي املركــز 11.كما غاب 
آرســنال عن  النني العب  محمد 
فوز فريقه علــى بورمنوث بهدفني 
إلى  رصيده  آرســنال  لهدف.ورفع 
27 نقطة في املركز اخلامس، فيما 
جتمد رصيد بورمنوث عند 20 نقطة 

في املركز الثامن.
أحمد  املصــري  الدولي  وشــارك 
وســت  انتصــار  فــي  حجــازي 
مضيفه  على  الثمــني  بروميتش 
مقابل  بهدفني  تاون،  ابســويتش 
من  الـــ18  اجلولة  ضمــن  هدف، 
دوري الدرجــة األولــى اإلجنليــزي 
وست  «التشامبيونشــيب».ورفع 
31 نقطة  بروميتش رصيــده إلى 

فــي املركــز الثاني مؤقتــا، فيما 
توقف رصيد ابســويتش تاون عند 

11 نقطة في املركز األخير.
وواصل قاسم باشا الذي يضم بني 
صفوفه الدولــي املصري محمود 
بالدوري  القوية  عروضه  تريزيجيه 
التركــي، وحقق فــوزًا كبيرًا على 

ملطية سبور بثالثية دون رد.
وشــارك تريزيجيــه فــي املباراة 
كاملــة، وأهــدر ركلة جــزاء في 
الدقيقــة 17، لكنهــا لــم تؤثر 
على فــوز فريقه الذي رفع رصيده 
رصيد  توقف  فيمــا   ،25 للنقطة 

ملطية سبور عند النقطة 21.
وتلقى أبولون سميرنى الذى يضم 
الرازق شــيكاباال،  عبــد  محمود 
أمــام مضيفه  هزميــة قاســية 
 ،1-5 بنتيجــة  باناثينايكــوس 
فى اللقاء الذي شــهد تســجيل 
شيكاباال أول أهدافه مع فريقه في 

الدقيقة 67. بهذه النتيجة توقف 
أبولون عنــد نقطة واحدة  رصيد 
واألخير،  السادس عشر  املركز  فى 
في حني رفع باناثينايكوس رصيده 
للنقطــة 24 فــى املركــز الثانى 
خلف بــاوك ســالونيكا املتصدر 
والذى يضم عمرو وردة، برصيد 28 
نقطة.وغاب وردة عــن فوز فريقه 
بانيتوليكوس  نظيــره  على  باوك 

بهدفني مقابل هدف.
كمــا واصل أحمد حســن كوكا، 
العب فريــق أوملبياكوس اليوناني، 
الغيــاب عــن مباريــات فريقــه 
لإلصابة، حيث شــاهد فوز فريقه 
(2-1)، علــى نظيــره أتروميتوس 
رصيده  أوملبياكــوس  أثينا.ورفــع 
للنقطة 23 فــي الترتيب الثالث، 
فيما توقــف رصيــد أتروميتوس 
24 نقطة في وصافة الدوري  عند 

اليوناني.
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العواصم ـ وكاالت:

أكد االحتــاد األوروبي لكرة القدم 
أرضية  أن  أمــس  أول  «يويفــا»، 
استاد وميبلي، جاهزة الستضافة 
إنتر ميالن،  توتنهام مع  مواجهة 
فــي دوري أبطال أوروبا، مســاء 

اليوم األربعاء.
وجاء هــذا التأكيــد، برغم قول 
بعض املصــادر إن االحتاد القاري، 
يشــعر باإلحباط بســبب حالة 
املتهالكة.وســتكون  األرضيــة 
هذه سابع مواجهة يستضيفها 
امللعــب، خــالل أربعة أســابيع 
تقريبا، بعدما اســتضاف مباراة 
في كرة القدم األميركية، إضافة 
اإلجنليزي،  للمنتخــب  ملباراتــني 
بخالف مباريــات بالدوري املمتاز، 
طرفهــا توتنهام، الــذي ينتظر 
اجلديد.وعبر  مللعبــه  االنتقــال 
«يويفا» عن عدم رضاه، بخصوص 
مســتوى أرضية امللعــب، التي 
تظهــر عليها بعــض النتوءات 

ومناطق طينية.
لكن متحدثا باسم «يويفا» قال 
«إمكانيــة إقامة املبــاراة (على 
محل  ليســت  وميبلي)...  ملعب 

شك».
مــن جانب اخــر، أســند االحتاد 
األوروبــي، إدارة مباراة برشــلونة 
الهولندي،  وآيندهوفن  اإلسباني 
مســاء اليوم األربعــاء، في إطار 
اجلولة اخلامسة من دور اجملموعات 
بدوري أبطال أوروبــا، إلى صافرة 

تشيكية. 
«مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 

ديبورتيفــو»، أن االحتــاد األوروبي 
بافل  التشــيكي  تعيــني  قــرر 
ملبــاراة  ــا  حكمً كرالوفيتــش، 
برشــلونة وآيندهوفــن، والتــي 

ســتقام على ملعــب فيليبس 
بهولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن احلكم 
إدارة  بافل، ســبق له  التشيكي 

مباراة برشــلونة وأياكس في دور 
اجملموعات خالل موســم 2013-
2014، وانتهــت بفــوز الفريــق 
الهولنــدي بنتيجــة 2-1، فــي 

مباراة شــهدت حالة طرد جويل 
فالتمان العب أياكس، واحتساب 
ركلة جزاء لنيمار، جنم برشلونة 
الســابق.وأضافت الصحيفة أن 

ا  بافل، تولى حتكيــم مباراة أيضً
مانشســتر  أمام  آليندهوفــن، 
يونايتــد في أولــد ترافورد خالل 

موسم 2016-2015.
كما أســند االحتاد األوروبي، إدارة 
وإنتر  هوتســبير  توتنهام  مباراة 
ميــالن في نفــس اجملموعة، إلى 

احلكم التركي كونيت شاكير.
ويتصدر برشــلونة، جدول ترتيب 
اجملموعة الثانية برصيد 10 نقاط 
بفــارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر 
ميالن، أمــا توتنهام يأتــي ثالثًا 
برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن 

آيندهوفن متذيل الترتيب.
إرنســتو  أعلــن  جانبــه،  مــن 
فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، 
التي ستســافر  فريقه  قائمــة 
مواجهة  أجل  مــن  هولندا،  إلى 
دور اجملموعات  آيندهوفــن، فــي 

بدوري أبطال أوروبا.
وشــهدت القائمة غياب احلارس 
ميلو،  آرثر  سيليســن،  ياســبر 
لويس سواريز، ســيرجي روبيرتو 
ورافينيا لإلصابة، بينما عاد إيفان 
كوتينيو،  وفيليــب  راكيتيتــش 
لقائمــة الفريق مــن جديد بعد 
اإلصابة.وجاءت  مــن  تعافيهما 

قائمة البلوجرانا كاآلتي:
نيلسون سيميدو،  تير شتيجني، 
راكيتيتــش،  بيكيــه،  جيــرارد 
ســيرجيو بوســكيتس، دينيس 
سواريز، كوتينيو، ليونيل ميسي، 
عثمان دميبلي، مالكوم، لينجليت، 
جوردي ألبا، منير احلدادي، فيدال، 
أومتيتي، كارليس ألينيا، ميراندا، 
برانداريز،  تشــومي  بويج،  ريكي 

جوكني إيزكييتا، إيناكي بينيا.

اليوم.. في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا 

يويفا يحسم مصير مباراة توتنهام وإنتر ميالن
 صافرة تشيكية إلدارة لقاء برشلونة وآيندهوفن

مباراة سابقة لبرشلونة

 محمد صالح

 أدنبرة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد االيرلندي لكــرة القدم، أول أمس، تعاقده 
مع مواطنــه مايك ماكارثي لإلشــراف على منتخب 
بالده خلفا ملارتن أونيل الــذي ترك منصبه بالتراضي. 
ووقــع ماكارثي (59 عاما) الذي لم يكن يشــرف على 
تدريــب أي فريــق منذ رحيلــه عن إيبســويتش تاون 

االجنليزي في نيسان املاضي، عقدا ملدة عامني. 
وشــهد منتخب ايرلنــدا مع املدرب أونيل سلســلة 
من النتائج اخمليبة توجها بســقوطه إلى املســتوى 
الثالث لدوري األمم األوروبية.وســبق ملاكارثي اإلشراف 
علــى تدريب املنتخب اإليرلندي فــي الفترة بني 1996 
و2002، وتتركز مهمته بشكل خاص على ضمان تأهل 
إيرلندا إلــى نهائيات كأس أوروبا 2020.. وقال ماكارثي 
«تشرفت بتعييني مدربا للمنتخب وأنا متحمس جدا 
للعودة إلــى تدريب إيرلندا. أنا ســعيد مبنحي فرصة 

قيادة منتخب إيرلندا إلى كأس أوروبا 2020.

ماكارثي يعود 
لقيادة إيرلندا

مدريد ـ وكاالت: 
جنح فريق إشــبيلية فــي اعتالء صــدارة الدوري 
اإلسباني بعد الفوز على بلد الوليد بنتيجة 0/1، 
أول أمس، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، 
الـ13. ووصل إشبيلية  ضمن منافســات اجلولة 
إلى النقطة 26، ليكون أقل الفرق املتصدرة لليجا 
جمعا للنقاط في القرن الـ21 بعد مرور 13 جولة، 
بالتســاوي مع ديبورتيفو الكورونيا في موســم 

2002/2001، وفقا لشبكة «أوبتا» لإلحصائيات. 
وجاء هــدف اللقاء الوحيد فــي الدقيقة 30 عن 
طريق البرتغالي أندريه سيلفا.واستغل إشبيلية 
تعثر برشــلونة بتعادله أمام أتلتيكو مدريد في 
قمة مواجهــات اجلولة أمس األول (1-1)، لينقض 
على صدارة الترتيب، بعــد أن رفع رصيده إلى 26 
نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام البارسا.

إشبيلية في صدارة الليجا 
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مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ موناكو

توتنهام ـ أنتر ميالن

نابولي ـ زفيزدا
بورتو  ـ شالكه

أيندهوفن ـ برشلونة

سان جيرمان ـ ليفربول

دوري أبطال أوروبا

 طوكيو ـ وكاالت: 
أعرب رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
األملانــي توماس باخ عــن قلقه من 
ارتفاع درجات احلــرارة املتوقع خالل 
دورة األلعاب األوملبية في طوكيو في 
تغيير  2020، مقترحا خصوصا  عام 
موعد انطالق سباق املاراتون. وتطرق 

بــاخ ونائب رئيس اللجنــة األوملبية 
الدولية جون كوتيس لهذه املسألة 
األحــد خــالل لقائهما مــع عمدة 
طوكيــو يوريكو كواكــي، قبل أيام 
من اجتماع للجنة األوملبية الدولية 
مقرر هذا األســبوع فــي العاصمة 
اليابانية. ورأى باخ إن موجات احلرارة 

كتلك التي شــهدتها طوكيو هذا 
الصيف، متثل «مصدر قلق بالنسبة 
وردت عمــدة طوكيو كويكي  لنا». 
إدارتها  بأن هذه «املشكلة ســتتم 
بحــزم»، مــن دون تقــدمي مزيد من 

التفاصيل.
وفي أواخر تشــرين األول ، دق بعض 

األطبــاء اليابانيني ناقــوس اخلطر، 
ودعوا علــى اخلصوص منظمي دورة 
األلعــاب األوملبية 2020 في طوكيو 
لبدء ســباق املاراتون في وقت أبكر 
من املوعــد املقرر لــه، مؤكدين أن 
ارتفــاع درجــات احلــرارة حتى في 
الصباح قد «يسبب موت» العدائني.

وسبق تقدمي موعد ســباق املاراتون 
بنصف ساعة، وسيقام في الساعة 
احمللي،  بالتوقيت  الســابعة صباحا 
لكن  والنصف.  الســابعة  من  بدال 
كوتــس، وعلى غرار األطبــاء، اعتبر 
أن إشــارة االنطالق للســباق يجب 
أن تكون عند الســاعة السادســة 

أو حتى اخلامســة والنصف صباحا. 
وتســود في كل عام موجات حرارة 
قوية في فصــل الصيف في اليابان 
على  الوفيــات  عشــرات  تســبب 
األقل. وهذا الصيف، ســجلت «بالد 
الشــمس املشــرقة» درجات حرارة 
قياسية وصلت إلى 40 درجة مئوية.

اللجنة الدولية قلقة بشأن ارتفاع درجة الحرارة في اليابان

العواصم ـ وكاالت: 
توجــت كرواتيــا أول أمــس، 
للمرة  للتنس  ديفيــز  بكأس 
بعدما  تاريخها،  فــي  الثانية 
تغلب مارين ســيليتش على 
الفرنســي لــوكا بويــل في 
املبــاراة التي جمعت بينهما. 
بويل  علــى  ســيليتش  وفاز 
بــدون  مجموعــات  بثــالث 
و3-6   (3-7)  6-7 بواقــع  رد 
و6-3 في املبــاراة الرابعة من 
مواجهــة الفريقني الكرواتي 

والفرنســي.وحصلت كرواتيا 
النقطة  على  الطريقة  بهذه 
الثالثة واحلاسمة في النهائي 
وكانــت  باللقــب..  لتتــوج 
كرواتيا قد توجت بلقب كأس 
ديفيز ألول مرة فــي تاريخها 
عام 2005 وخســرت النهائي 

في 2016 ضد األرجنتني. 
بلديــة  مبنــى  واســتعد 
العاصمــة الكرواتيــة زغرب 
الســتقبال الفريــق الوطني 
للتنــس فــي حفــل ضخم 

بعدما  وذلك   ، املدينة  بوسط 
ديفيز  كأس  بطولــة  حقــق 
للتنس -على حســاب نظيره 
الفرنســي- للمرة الثانية في 
استقبال  وســيتم  تاريخه.. 
املنتخــب في متام الســاعة 
15:00 بالتوقيت احمللي بوسط 
ميــدان «بان جيالســيتش»، 
منصة  نصب  ســيتم  حيث 
الالعبــون  إليهــا  ليصعــد 
اجلماهير  وليتمكنوا من حتية 

واالحتفال بكأس البطولة. 

سيليتش يمنح كرواتيا
 لقب كأس ديفيز للتنس

الشباك تبتسم لصالح وشيكاباال 
وتعاند تريزيجيه



إعالم الشباب والرياضة:
التقى وزير الشــباب والرياضة 
العبيدي،  رياض  احمد  الدكتور 
للمنتخب  التدريبــي  املــالك 
العراقــي االوملبــي، لالطــالع 
املنتخب  اســتعدادات  علــى 
التي  اآلســيوية  للتصفيــات 
إيران خالل شهر  ســتقام في 

اذار العام املقبل.
وقال العبيــدي ان الوزارة تقف 
الوطنية  املنتخبات  جانب  الى 
لتذليــل  مســمياتها  بــكل 
سواء  تواجهها  التي  العقبات 
كانــت ادارية ام فنية ســعياً 
لتحقيق افضــل النتائج التي 

تليق بتاريخ العراق ورياضته.
ميتلــك  العــراق  ان  واوضــح 
امكانيــات ومواهــب اذا مــا 
واســتثمارها  توظيفهــا  مت 
سيكون  الصحيح  بالشــكل 
لها شــأن كبير على مستوى 
عربي وقــاري، مؤكدا ان الوزارة 
تسعى حلل االشكاالت االدارية 
امــام الالعبــني ســواء كانوا 

محليني ام مغتربني.
من جانبه قدم مدرب املنتخب 

الغني شــهد،  عبد  االوملبــي 
التهنئة للسيد الوزير بالنيابة 
عــن املالك الفنــي املكون من 
مساعديه عباس عبيد و حيدر 
املرمى عبد  ومدرب حراس  جنم 
املدير  ناعم فصــالً عن  الكرمي 
االداري عبــد الكــرمي فرحــان 

الكرة  الحتاد  اإلعالمي  واملنسق 
مبناسبة  اخلرســاني  حســني 
الــوزاري،  املنصــب  تســنمه 
مبينــا ان املنتخب بحاجة الى 
الوزارة كونــه مير مبرحلة  دعم 
تغيير معظم  انتقالية جــراء 

الالعبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحكيمي  الدولــي  طاقمنا  يقود 
ومساعديه  صباح  علي  من  املؤلف 
أمير داود وحيدر عبد احلسن ويوسف 
ســعيد حكما رابعا مبــاراة ديربي 
واالحتاد  الزمالك  فريقــي  بني  مصر 
الســكندري التي جترى في الساعة 
8 من مساء يوم بعد غد في ملعب 
استاذ بترو ســبورت ضمن دور إياب 
دور الـ 16 لبطولة كأس زايد لألندية 

األبطال بكرة القدم.
واشــار احلكم الدولي علي صباح 

إلى ان الوفد سيغادر اليوم االربعاء 
إلــى جمهوريــة مصــر العربية 
حتضيرا إلدارة اللقــاء، موضحا ان 
اإلماراتي  ســيكون  احلكام  مقوم 
الطاقم  أن  إلى  علي حمد، منوها 
يتطلــع لتأكيــد جدارتــه فــي 
وصلت  التي  العربية  املنافســات 

إلى أدوار متقدمة.
يشــار إلى ان فريــق الزمالك انهى 
لقاء الذهاب بالفوز بهدف ســجله 
احملترف كابوجنو كاســوجنو  الالعب 

من دولة الكوجنو.

بغداد ـ فالح خابط* 
املركــزي  العراقــي  االحتــاد  تلقــى 
الدولي  االحتــاد  دعــوة من  للكابادي 
للعبة للمشاركة في بطولة العالم 
املزمع اقامتها في ماليزيا في شــهر 
شباط املقبل مبشاركة أبرز منتخبات 
العالم. وقــال حميد نعمة احلمداني 
ان  العراقي  الكابادي  احتاد  آمني ســر 
منتخبنا الوطنــي العراقي للكابادي 
ســبق وأن تأهل لبطولة العالم بعد 
قارة آســيا في  أن خــاض تصفيات 
إيران ومتكن مــن حتقيق املركز الثالث 
على قارة آســيا.  وأضاف احلمداني ان 
منتخبنا الوطني حقــق العديد من 

اإلجنازات على املستوى القاري والعربي 
هذه  مواصلة  على  وعازمون  والعاملي 
مبســتوى  الظهور  خالل  من  النتائج 

يليق بسمعة الرياضة العراقية.
وأشــار احلمداني ان اآلحتــاد العراقي 
يتعاقد مــع مدرب من طراز عالي من 
الهند التــي تعتبر من أبرز املنتخبات 
العامليــة فــي لعبة الكابــادي التي 
حققــت لقــب بطولــة العالم في 
النســخة األخيرة. مبينــا ان اآلحتاد 
العراقــي للكابادي ســيعقد مؤمتره 
املقبل  الشــهر  في منتصف  الفني 
في العاصمة احلبيبة بغداد وبحضور 
جميــع أعضاء الهيئــة العاملة في 

االحتاد ومن أجــل تذليل الصعاب في 
املرحلة املقبلة التي ســتكون  على 
املستوى العاملي بعد أن جنح املنتخب 
فــي الظهور بشــكل متميــز على 

الصعيد القاري واإلقليمي.
العراقي  الوطني  املنتخــب  أن  يذكر 
للكابادي حقق بطولة ســوتي كينيا 
الدوليــة والتي تعتبــر مبثابة بطولة 
عالــم مصغــرة  فضال عــن تأهل  
وأحرازه  العالــم  لبطولة  املنتخــب 
املركز الثالث اســيويا على مستوى 

املتقدمني والشباب والشابات.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغدادـ الصباح الجديد:

الكرخ إلى وصافة  نادي  قفز فريق 
مؤقتا  املمتــاز  الــدوري  ترتيــب 
ومتخلفا عن اجلوية املتصدر بفارق 
األهداف، بعــد الفوز الثالثي على 
فريق نفط اجلنوب أمس في املباراة 
التــي اقيمت في ملعــب الكرخ 
ضمن اجلولة التاسعة من املرحلة 

األولى لدوري الكرة املمتاز.
الفــوز للكناري  وســجل أهداف 
محمود خليــل هدفني من أهداف 
8 و88  الدقيقتــني  الكناري فــي 
وســجل حســني جبار هدفا في 
الدقيقة 29، وبخسارته فان نفط 
اجلنوب يحافظ على موقعه الثاني 

عشر وله 9 نقاط.
وبالهدفــني، يكون العــب الكرخ 
محمود خليل تســاوى مع العب 
االهداف  برصيــد  نفط ميســان 
ولكل  الهدافني  ترتيب  في صدارة 

منهما 7 أهداف.
مباراة  أنتهت  اخــرى،  مباراة  وفي 
الهــروب من القاع بــني الكهرباء 
التاجي  ملعــب  فــي  والنجــف 
بالتعادل 2 ـ 2، برغم ان الكهرباء 
تقــدم بهدفي احملتــرف األيفواري 
ابو بكر وكونيه فــي الدقيقة 45 
وسجاد رعد في الدقيقة 54، حيث 
عاد النجف للمباراة بهدفي طاهر 
حميد ومعني احمد في الدقيقتني 
63 و72، وحافظ كل من الفريقني 
على موقعه ولكل منهما 4 نقاط 
فالكهرباء باملركز التاســع عشر 
ما قبــل االخير والنجــف باملركز 

العشرين االخير في الترتيب.
وفي ملعب أمانــة بغداد، انتهت 
احلســني  وفريق  احلــدود  مبــاراة 
بالتعــادل بهــدف ملثله، ســجل 
احملتــرف النيجيري رحيــم أوالبي 
 27 الدقيقة  لفريق احلــدود فــي 
وتعادل لفريق احلســني علي كرمي 

في الدقيقة 70.
وبذلــك، رفع احلــدود رصيده إلى 
املرتبة  الــى  ليتقدم  نقطــة   12
فريق  حافظ  في حني  التاســعة، 

احلســني على موقعه الســادس 
عشر وله 7 نقاط.

وتقــام عصــر اليــوم األربعاء 4 
مباريات في اطار اجلولة نفســها، 
ففي ملعب الشعب يلتقي الزوراء 
والســماوة، النــوارس ميلكون 17 
نقطة بالترتيب الثالث، وللضيوف  

8 نقاط باملركز اخلامس عشر.
والطلبة  البحــري  مبــاراة  امــا 
فســتقام في ملعب الزبير، أهل 
الــدار ميلكون 5 نقــاط بالترتيب 
األنيق  ولضيفهم  عشــر  الثامن 
10 نقــاط باملركز احلادي عشــر، 
ويشــهد ملعب التاجــي مباراة 
فريقــي الصناعــات الكهربائية 

وامليناء، لــألول 8 نقاط باملركز الـ 
باملرتبة  11 نقطــة  وللثانــي   14
التاسعة، ويالقي أربيل في ملعبه 
ضيفــه فريق الديوانيــة، للفريق 
نقطــة   12 الضيافــة  صاحــب 
 6 ولضيوفهم  الثامنــة،  باملرتبة 

نقاط باملركز السابع عشر.
وتختتم مباريــات اجلولة يوم غدٍ 
اخلميــس، باجــراء مباراتني، ففي 
ملعــب الشــعب الدولــي تقام 
مبــاراة القمــة اجلماهيريــة بني 
اجلوية املتصدر ووصيفه الشرطة، 
الصقور فــي رصيدهم 18 نقطة 
وللقيثــارة 17 نقطة، فيما يلعب 
نفط ميســان وأمانــة بغداد في 

ملعب ميســان الدولي، لألول 14 
وللثاني  اخلامس،  بالترتيب  نقطة 

9 نقاط باملركز الثالث عشر.
ومت تأجيــل مبــاراة النفط ونفط 
الوسط بسبب ارتباط األول بلقاء 
إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد 
امام  لألندية األبطال يوم بعد غدٍ 
فريق الهالل السعودي في ملعب 

فرانسوا حريري.
ذلك، كشــف مصدر مطلع  إلى 
في اروقــة احتاد الكرة، عن ان جلنة 
احلكام قد استقر رأيها على اناطة 
ملواجهة  التحكيميــة  املهمــة 
بالدولي  اجلوية  والقوة  الشــرطة 
واثق محمد.وقال املصدر: ناقشت 

جلنة احلــكام في االحتــاد املركزي 
القدم، االســماء املطروحة  لكرة 
لقيــادة مباراة ديربــي العاصمة 
بغداد الذي ســيجمع الشــرطة 
بالقــوة اجلوية يوم غــدٍ اخلميس 
الذي ســيقود  وحــددت الطاقم 

املواجهة.
واضــاف: صفــارة واثــق محمد 
ســتضبط لقــاء الديربــي على 
ان يســاعده كل مــن واثق مدلل 
جمعة  وســالم  عبدالكرمي  وكرار 
قررت  ذلــك  جنديل.الى  وضيــاء 
جلنة املسابقات في االحتاد املركزي 
اليوم  اقامة مؤمتــر فني صبــاح 
الثالثاء دعت اليــه كال من ممثلي 

اجلوية  والقــوة  الشــرطة  ناديي 
احلكام  الــى جانب ممثــل جلنــة 
واملنســقني االمنــي واالعالمــي 
بحضور مشــرف اللقاء للكشف 
عن االمور االدارية املرتبطة باملباراة 
اخلاصة  التعليمات  لوضع  اضافة 
باللقاء اجلماهيرية الخراجه باحللة 

االجمل.
 (11) وستشهد هذه اجلولة غياب 
العباً ميثلون تســعة اندية بداعي 
البطاقــات امللونة وهــم كل من 
سامال سعيد وعباس قاسم من 
الزوراء، واحمد عيســى من  فريق 
فريق نفط الوسط، واحمد فرحان 
امليناء، وعمار  ديدرتاال من  واحملترف 
الكهرباء،  فريق  من  علي حســن 
وعدي شــهاب من الكــرخ، ووائل 
وفراس  البحري،  عبداحلســني من 
وشــهاب  اجلنوب،  نفط  من  زامل 
رزاق مــن فريق احلســني، ومنتظر 

عادل نعمة من احلدود.
نادي  أعلــن  اخــر،  جانــب  مــن 
القــوة اجلوية ، نيتــه التعاقد مع 
مجموعــة جديدة مــن الالعبني، 
خــالل فترة االنتقاالت الشــتوية 
في  للمشــاركة  حتضيرًا  املقبلة، 

ملحق دوري أبطال آسيا.
وقال باسم قاســم، املدير الفني 
للقــوة اجلويــة، فــي تصريحات 
صحفيــة، إن اجلهــاز الفني أبدى 
رغبته في ضم 3 العبني محترفني 
امليركاتو  الفريق، خــالل  لصفوف 

الشتوي املقبل.
وأضاف قاســم أن القــوة اجلوية 
ــا إلبــرام بعــض  يخطــط أيضً
الصفقــات احملليــة، خــالل فترة 
االنتقــاالت الشــتوية املقبلــة.

وأوضح أن املســتوى الفني لدوري 
أبطال آســيا يختلــف كثيرًا عن 
منافســات كأس االحتاد اآلسيوي، 
ممــا يتطلب مــن القــوة اجلوية، 

االستعداد بشكل قوي ومميز.
باختاكور،  أن  باسم قاســم  ونوه 
في  اجلوية  القوة  الذي ســيواجه 
الــدور التمهيــدي، مــن األندية 
القوية واملتمرســة في البطوالت 

القارية.

اليوم.. أربع مباريات في الجولة التاسعة لممتاز الكرة

الكرخ يقفز للوصافة بثالثية في شباك نفط الجنوب  
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تنس كرة القدم
عادت بعثة منتخبنا الوطني لتنس كرة القدم 
من مشاركتها األخيرة في بطولة كأس العالم 
التي اقيمت في مدينة كلوج الرومانية مكللة 
بالوسام الذهبي في املنافسات الفردية لالعب 
علي جليل الذي توج بكأس العالم للفردي فئة 
B، في حني حل العراق سادس الترتيب النهائي 

في السباقات الفرقية.
املنتخــب الوطني بتنس كــرة القدم، حصل 
على جائــزة الفريق املثالي، في حني نال مالكه 
التدريبــي جائــزة اخرى كأفضــل ثالث مالك 

تدريبي مشارك ضمن البطولة.
إجنازات تنس كــرة القدم، وهــو االحتاد الفتي 
الذي ابصــر النور رســميا في العــام 2017، 
بدأت هذه اإلجنازات تبلغ املــدى العاملي، لكون 
العاملني في إدارة دفة القيادة لالحتاد يحرصون 
على املشــاركة في احملافل الكبرى اميانا منهم 
مبقــدرة الالعبني على حتقيــق التفوق، وحرص 
رئيــس االحتاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء 
صاحب، ونائبه أســعد الساعدي، على تفعيل 
اجلانب احمللي من اقامة البطوالت لكال اجلنسني 
والــدورات التدريبية والتحكيميــة املتقدمة، 
اللعبة، فكانت املنافســات  وتوســيع قاعدة 
احمللية تشــهد اثارة وندية بني املشاركني سواء 
مــن فرق بغداد او احملافظــات، لتفرز البطوالت 
منتخبات جديرة بالنجاحات في متثيلها للعراق 
ضمــن البطوالت اخلارجية التــي اقيمت على 

صعيد القارة أو العالم. 
وعلى الصعيــد احمللي، فقد متكــن احتاد تنس 
كرة القدم، من تشييد ملعباً جميالً الحتضان 
التدريبات واملباريات ضمن مقر اكادميية مشروع 
البطل األوملبــي بكرة القدم في مجمع ملعب 

الشعب الدولي.
وألن احتاد تنس كرة القــدم، فعاالً، فقد حصل 
رئيسه صفاء صاحب على منصب رئيس االحتاد 
اآلسيوي، وشرع في تنسيق العمل وتفعيل دور 
العــراق على الصعيد القاري منطلقا منه إلى 

الفضاء الدولي.
حتية لالحتــاد الفتــي، وإلى جناحــات وإجنازات 
أخرى تســهم في دعــم رياضة العــراق في 

االستحقاقات املقبلة. 

إعالم شعبة واسط
اقام املركــز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية في 
واسط التابع لدائرة شــؤون االقاليم واحملافظات 
بوزارة الشــباب، بطولة كرة الصــاالت للبراعم 
واالشــبال حتت شــعار ( كلنا العراق)، استمرت 
لثالثة عشــر يوماً ،ومبشــاركة ٤ أربعة فرق هي 
املوهبة الرياضية ( الــف ) املوهبة الرياضية ( باء 
) ومنتدى شباب الزهراء للبراعم و منتدى شباب 
العزة للبراعم ، تنافســت في البطولة بأسلوب 
الدوري ملرحلة واحدة ، وتأهــل ملباراتها النهائية 
فريقــا املوهبة الرياضية ألف و بــاء، تغلب فيها 

االول بنتيجة هدفني لهدف.
وقد مت توزيــع التجهيزات الرياضيــة على الفرق 
املتبارية، مدير مركز املوهبة في واســط ســالم 
حسني اكد ان تنظيم البطولة جاء للكشف عن 
املواهب الرياضية املوجودة في منتديات الشباب 
لغرض زجهم ضمن فريق املركز الوطني للموهبة 
الرياضية في واسط ، وخلق اجواء تنافسية تكون 

ً لتفعيل طاقات الالعبني. حافزا

مواهب واسط ينظم 
منافسات «كلنا 

العراق» بالصاالت 

من مباريات دوري الكرة املمتاز

جانب من لقاء الوزير باملالك التدريبي للمنتخب األوملبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مــدرب فريق نــادي الــزوراء لفئة 
الناشــئني بكرة القدم، عامر قاسم: ان 
منــح الفرصة للعناصــر املتفوقة من 
فريق النادي ضمن الفريق األول يعزز ثقة 
املالكات التدريبيــة العاملة في تدريب 

املوهوبني في النادي اجلماهيري.
التدريبية العاملة في  : ان املالكات  وبنيّ
تدريب فرق الفئات العمرية بنادي الزوراء، 
متلــك األهلية فــي صناعــة الالعبني 
بجدارة تامــة، وتقدمهم إلــى الفريق 
األول بقيــادة الكابــنت أيوب اوديشــو 
ورفاقــه الذين يحرصــون على متابعة 
إلى  لالنضمام  واستدعائهم  املتفوقني 

تشكيلة النوارس.
واكد: ان الالعب مؤمل عبد الرضا، وبعد 
عودته من متثيل املنتخب الشــبابي في 
بطولة آســيا االخيرة بإشراف الكابنت 
قحطان جثير، ســارع املــالك التدريبي 
لفريق الــزوراء األول إلــى دعوته للعب 
مبينا:  األبيض.  الفريــق  ضمن صفوف 

ان فريق الناشــئني حاليــا يضم 6 ـ 7 
العبني سيكون لهم شأن في املستقبل 

القريب.
واوضح: انه عمل في تدريب فريق النادي 
لفئة الشباب سابقا، ورفد الفريق األول 
بـ 8 العبني، أبرزهم علي رحيم وحسني 
علي وثامــر ماجد واحمــد عبد الرضا 
وامجد كرمي، وغيرهم،  إبراهيم  ومحمد 
وذكــر: انه ميضي املوســم الثاني على 

التوالي مدربا لفئة الناشئني
برئاســة ثعلب  النادي،  إدارة  ان  وقــال: 
ً من فرق  الكرة، فالح حســن، قريبة جدا
رائد  الكابنت  وعينــت  العمرية،  الفئات 
وابراهيم علي مشــرفني على  خليــل 
الفئات العمرية، ليشكالن حلقة وصل 
بني املــالكات التدريبيــة وإدارة النادي، 
وبرغم ذلك، فإن ابوابها مفتوحة جلميع 

املدربني والالعبني.
واضاف، املدرب عامر قاســم، امللقب بـ 
ً للشــبه بينه وبني املدافع  (برمية) نظرا
األملاني الســابق أندرياس برمية، صاحب 
هدف الفــوز ملنتخب بــالده في نهائي 
كأس العالــم 1990 مبرمــى األرجنتني، 

وجاء من ركلة جزاء في النهائيات التي 
أقيمت في إيطاليــا، اضاف: انه يتطلع 
إلى تعزيز حضوره فــي عالم التدريب، 
بنيل  العبــا،  الناجحة  مســيرته  بعد 
يترقب  التي  (البروفشــينال)  شــهادة 
اقامتهــا قريبــا في العــراق، وبخالفه 
فإنه ســيدخل فيها بإحدى دول اجلوار. 
مشــيرا إلى: ان نيله شهادات التدريب 
القارية الثــالث، ومضاعفة خبراته في 
العمل، يضعــه على الطريق الصحيح 
في املسيرة التدريبية ضمن فرق الفئات 
العمريــة التــي يتطلب فيهــا الصبر 
واجلهد مــن أجل بناء الالعبني الواعدين 
بطريقــة احترافية، ليكونــوا مؤهلني 
متاما للعب في دوري الكبار او املنتخبات 

الوطنية.
: انه يتابع دوري الكرة املمتاز بشكل  وبنيّ
دؤوب، ويحــرص على تشــجيع فريقه 
النوارس حامل اللقــب، من أجل اثبات 
أحقيتــه في زعامة االنديــة العراقية، 
وايضــا للتحضيــر االمثــل للبطولة 
االسيوية في املوسم املقبل. داعياً املالك 
التدريبي االول، بقيادة أيوب أوديشو، إلى 

تعزيز صفــوف النــوارس بالعبي جدد، 
واسماء محترفة، لها ثقلها في اللعب، 
والتعامل بثقة مع املباريات على صعيد 
قارة آســيا، الن املهمة التــي ينتظرها 

النادي اجلماهيري ليست سهلة.
وقال: ان فريق الــزوراء يحتاج إلى عمل 
املمتاز،  لقبــه  للحفــاظ على  اضافي 
فبعد 7 مباريات، يقف الفريق في املركز 
الرابع، وله 14 نقطة، فاز في 4 مباريات 
وتعادل في اثنتني، وخسر مباراة واحدة، 
وامتنــى ان يحقق االبيــض نتائج تلبي 
طموحــات اإلدارة واملدربــني واجلمهور، 
ولديّ ثقــة كبيرة بالفريــق في حتقيق 

االفضل باملباريات املقبلة.
وختم: انه معجب بــاالداء الفني الذي 
يقدمــه العــب فريــق القــوة اجلوية، 
مصطفــى محمد، الــذي يعد عنصرا 
فعاالً فــي منطقة اليســار، فيما يرى 
صورتــه بالعب فريــق ناشــئة الزوراء 
حالياً، ميثم وعد، الذي يقدم مستويات 
ً في مباريات الدوري (بحسب  عالية جدا
قوله)، وكان احد عناصر التفوق لألبيض 

الناشئ.

يعمل مدربًا لفئة الناشئين في نادي الزوراء

عامر قاسم: منح العناصر المتفوقة فرصة ارتداء القميص األبيض يعزز ثقتنا

تقرير

عامر قاسم مع فريقه ناشئة الزوراء

العبيدي يؤكد الحرص على دعم
 مسيـرة األولمبي في تصفيات آسيا

طاقم تحكيمي يقود ديربي مصر بكأس زايد

الكابادي يشارك في بطولة العالم 

شهد يثّمن موقف وزارة الشباب والرياضة

علي صباح 



سالم البغدادي
للفنون  قاعة كولبنكيان  في  أقيم 
املعــرض الشــخصي األول للفنان 
حمل  البلداوي  شــبير  التشكيلي 

عنوان (اقداس).
افتتح املعــرض الدكتور علي عويد 
العبادي املديــر العام لدائرة الفنون 
العامة، بالتعاون مع نقابة الفنانني 

العراقيني.
ضم املعــرض (31) عمالً فنيا باجتاه 
جتريد احلروفيــات، وهو املنحى الذي 
اشــتغل عليه الفنــان. منذ بداية 
والتشــكيل.  الفن  عالــم  دخوله 
اتسمت اللوحات بالتنوع من حيث 
طبيعتها اذ هناك الوجوه التي زينت 
بريشة الفنان، والطبيعة التي نالت 
نصيبــا بلوحاته، إضافة الى اخليول 
التي حرص على ان يكون لها حصة 
مــن اهتمامه كفنــان، اذ انها تبرز 
التفاصيل  بســبب  الفنان  موهبة 
الكثيرة فــي مالمحها والتي حتتاج 

دقة وموهبة فذة.
بشأن مشــاهداته عن  وقال عويد 
الفنان شــبير  املعرض: لقد وظف 
البلــداوي احلرف العربــي بطريقة 
ذكية جــدا، وضمن أكثر من مجال، 
إذ المســنا رقي فــي التعامل مع 
املنفذة  اخللفيــات  وحتــى  احلرف، 

عليها، واملزج ما بني األلوان.
 وتابــع: هــذا الفن ميثل مدرســة 
بحد ذاتها، وحتى تســمية املعرض 
(أقــداس)، كانــت منســجمة مع 

األعمال املعروضة. 
وأكد عويــد أن الدائــرة متواصلة 
والتواصل  الفنانني،  بدعمها جلميع 
العراقيني  الفنانــني  نقابــة  مــع 
التشــكيليني  الفنانني  وجمعيــة 
مشــرعة  أبوابها  الفنون  دائرة  وان 
الستيعابهم  الفنانني،  جميع  أمام 

بالشكل الذي يستحقونه.
عمل البلداوي علــى هذه التجربة 

كنوع من عملية البحث عن التفرد 
في األسلوب، فوجد في اخلط العربي 
ضالته، ملــا له من قدرة على املرونة 
والتشــكيالت  والرجوع  وااللتــواء 
وامليــالن بأشــكال تركيبية، عمل 
عليهــا الفنان البلــداوي، ووظفها 
في العمل الفني بطريقة جتريدية، 
فعمــل على رســم آيــات قرآنية 
كموضوع للوحاته الســابقة. على 
انه في (أقداس) اســتلهم في كل 
عمــل من األعمــال الـــ (31) أحد 

األسماء املقدســة للذات اإللهية، 
فكانــت كل لوحــة مــن لوحات 
املعرض تســتلهم أحد أسماء اهللا 
احلسنى بطريقة جتريدية معاصرة، 
تختلف أحداهما عن األخرى بتقنية 

اللون واحلجم.
ويشــير البلــداوي إلى انــه أراد أن 
اللوحة (اســم اهللا  يقدم موضوع 
األعظم) بطريقة فنية تبعث على 
التفكر في معنى االســم املقدس 
انه   ً ذاكرا املعنى،  الذي يحمله ذلك 

لم يسبق لفنان أن اختار موضوعة 
األسماء احلسنى في معرض كامل، 

فجاء (أقداس) نتاج لتلك التجارب.
بتوظيف مجموعة  انه قــام  واكد 
مــن احلــروف بطريقــة حتمل من 
اجلمال واالبداع، كمــا بني انه عمد 
الذي  الفيروزي  اللون  إلى استعمال 
الذهبي  واللــون  للقداســة،  يرمز 
أيضا ملا لهما مــن أهمية بالذاكرة 
اجلمعية وفيما يخص التراث الديني 

واالجتماعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
عندمــا انتجــت بعض شــركات 
بكاميرتني  هاتفــا  احملمول  الهاتف 
اماميــة وخلفيــة، كان ذلك اإلجناز 
مصدر دهشة واعجاب من اجلمهور، 
فكيف اذن بهاتف ميتلك 16 كاميرا، 
منها،  فــي كل  املواصفات  وماهي 

وما الغرض من هذا العدد؟ 
حصلــت شــركة "LG" على براءة 
اختــراع لهاتــف ذكــي ميتلك 16 
 "GizChina" كاميرا. ووفقــا ملوقع

فــإن الشـــــركة 
علــى  حصلــت 
إلنتاج  موافقــة 
فــي  الهاتــف 
الواليات املتحدة 

األميركية. 
تــــــقـــع  و
ت  ســا لعد ا
بانحناء معني، 
يسمح  حيث 
ط  لتقــــا با

الصــور من عدة 
كمـــا  زوايـــا. 
ميكــــن  أنــه 
م  للمستخـد
ر  ختيــــــا ا
العدســـة 
ملعــــينة  ا

للتصويــر.
وأشــار املوقع إلــى أن مالك الهاتف 
ســيكون قادرًا علــى التقاط الصور 
بكاميــرات متعددة فــي وقت واحد، 
فهذا سيســمح لــه باختيار أفضل 
صورة، ومن ناحية أخرى، احلصول على 

صورة متحركة. إضافة إلى ذلك.
 سيكون من املمكن حتديد أي جزء من 
الشيء الذي مت تصويره، فعلى سبيل 
وتدويره  الشــخص فقط  رأس  املثال 

ألي اجتاه تريد.

هاتف بـ 16 كاميرا

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حديــد  بيــال  توجهــت 
إلــى مدينة دبــي لدعم 
حبيبهــا املغني الكندي 
"ذا ويكنــد" خالل حفله 
عقــد  الــذي  الغنائــي 
فــي مدينــة أبــو ظبي 
ليلــة اجلمعــة املاضية، 
شملها  لم  أعيد  وهناك 
بعائلتهــا العربية الذين 
رافقوهــا إلــى احلفــل، 
اســتطاعوا  حيــث 
امتياز  علــى  احلصــول 
كبيــر نظــرًا لقرابتهم 
بهــا، فقد توجهــوا إلى 
بكبار  اخلاصــة  األماكن 

الشخصيات.
بيال شــقيقة  ونشــرت 
جيجي حديــد الصغرى، 
ومقاطــع  صــور  عــدة 

حسابها  عبر  فيديوهات 
على أحد مواقع التواصل 
جتمعهــا  اإلجتماعــي 
الصغيــرة،  بعائلتهــا 
ا ليلة مميزة،  وكتبت: "حقً
ابنة  رؤيــة  مــن  متكنت 
عمتي  وابنة  "رميا"  عمي 
ســلمى وآية فــي أثناء 
تواجــدي في دبــي، كما 
توجهــوا إلــى أبو ظبي 

حلضور العرض الغنائي.

مهرجان  اختيــار  وقــع 
الســينمائي،  القاهــرة 
الشــابة  املمثلة  علــى 
روزالــني البيــه، لتصبح 
من  اإلعالمي،  وجههــم 
فعاليات  مجموعة  خالل 
يومية ألنشطة املهرجان 
املتنوعة، ترصدها روزالني، 
اخملرج كرمي  حتت إشــراف 
بثها  ويتــم  الشــناوي، 
املهرجان  صفحــات  عبر 

الرسمية.
مصرية  ممثلــة  روزالــني 
شابة شــاركت في عدة 

أعمال منها فيلم "تراب 
القصير  والفيلم  املاس"، 
وســكينة"،  "شــوكة 
الذي مت عرضــه من قبل 
فــي مهرجــان اجلونــة 

السينمائي الدولي.

هوليوود  جنــم  يســتعد 
باتشــينو،  آل  الكبيــر 
للعــودة بقوة للشاشــة 
الفضيــة بإعالنــه عــن 
امللك  لشخصية  جتسيده 
لير الشــهيرة فــي فيلم 

سينمائي مرتقب.
أحد  لير  امللك  قصة  وتعد 
شيكســبير  روايات  أجنح 
اخلالــدة، ولن تكــون هذه 
هي املرة األولى التي يظهر 
رواية من  باتشينو في  بها 
روايــات شكســبير حيث 
ســبق له الظهور بفيلم 

تاجر البندقية.
ومن املقــرر أن يبدأ تصوير 
املتحدة  باململكة  الفيلم 
2019 املقبل على  في عام 

أن يتم عرضه عام 2020.
تراجيديــا  ليــر  امللــك 
االجنليــزي  لـــلكاتب 
كتبــت  شكســبير. 
املســرحية ما بني ســنة 
1603 وسنة 1606 ميالدي، 
وقدمــت علــى املســرح 
ألول مــرة ســنة 1606 م. 
وعرضــت فيما بعد بأكثر 
من نسخة القت جميعها 

بيال حديد

آل باتشينو

روزالين البيه

أخبــارهــــــــــم أقداس في قاعة كولبنكيان

قاعة كولبنكيان

من أجل ثقافة سوية

أحالم يوسف

حينما يولد احلرف من رحم الوطن، يتولد حبا، يكتب 
ما تخطه سطور احلياة بصورة جتعلها أكثر اشراقا، 
وأكثر وضوحا من أي حرف يكتبه الال منتمي لوطنه، 
تلك هي الثقافــة التي يجب ان يتميــز بها الفرد، 
والتي يسعى المتالكها كل منا، مع اختالف السبل.
مصطلح الثقافــة قد يكون أكثر املفــردات تداوال 
بني االفراد اليوم، واألسباب عديدة، قد يكون أهمها 
األعداد املتزايدة للمنتديات الثقافية، واملقاهي التي 
تهتم بالكتاب، وإدارة اجللســات األدبيــة والفنية، 
إضافة الى ازدهار شــارع املتنبــي، املعروف بوصفه 

شارع الثقافة.
هناك من بات وصف "املثقف" يؤرقه، فيســعى الن 
يصل اليه وال يعرف ســبيال للوصول الى مســعاه، 
فاخذ يتخبط، وتاه عن عنوانه، ليتعثر بهذا الوصف 
او ذاك، وسقطت عنه صفة املثقف من دون ان يدري.
الثقافــة أفــكار وســلوكيات، واؤكــد دائما على 
الســلوكيات، اذ ال ميكن ان أطلق هذه الصفة على 
أحد ما وهو يفتقر الى الذوق بتعامله مع االخر، جملرد 

انه ميتلك خزينا معرفيا. 
هي عــادات وأفــكار، قد تختلف من شــخص الى 
شــخص اخر بعناوينهــا، لكــن مضمونها يبقى 
واحدا. واألفكار التي تســتند عليها ثقافة الفرد ال 
تأتي عبثا، بل تكون نتيجة قــراءات لعناوين روائية، 
وفلســفية، واجتماعية، وتاريخية، ونفســية.. الخ 
فاملناهج التعليمية خاصة فــي بلداننا تفتقر الى 
عنصر التحفيز، او اســتفزاز العقل بعيدا عن روتني 
التلقــني، واالســئلة واالجوبة التي تشــبه أحيانا 

مشهد حتقيق مخابراتي.
هناك من ينظر بإعجاب حد االنبهار باملتحدث اللبق، 
الذي يقحم بعض املفــردات العصية على الفهم، 
والثقيلة على اللسان بحديثه، ألن الطرفني "الناظر 
واملنظور اليه" يعتقــدان ان هذا هو الدليل القاطع 

على متيز الشخص وسمو ثقافته.
واحلقيقــة، ان املثقــف، مــن يعرف كيــف يوصل 
املعلومة والفكرة بغض النظــر عن طبيعتها الى 
املتلقي، بأبســط طريقة، وبأكثر املفردات سالسة 
وفهما. من يســتحق اســباغه بصفة املثقف هو 
الشــخص الذكي بتعامله مع االخــر، والقادر على 
التواصل معه بصرف النظر عن مســتواه الثقافي 

والبيئة التي نشأ فيها. 
لألســف في أيامنا هذه أصبحنا نتحسر على لقاء 
مثقــف حقيقي، شــجاع يعرف كيــف يدافع عن 
ر به، ومقتنــع به، ألن بعض  أفــكاره، مؤمن مبا ينظّ
احملســوبني على النخبة املثقفة حتولــوا في وقتنا 
احلاضر الى افراد همهــم األكبر احلصول على مورد 
ثابــت للعيش. وبالتالي كان للتنازل النصيب األكبر 
في طريق غاياتهم، وضربوا بعــرض احلائط العديد 
من املبادئ التــي كانوا يؤمنون بها، وأوهموا املتلقي 
بضــرورة الثبات عليها. اال ما رحم ربي منهم، الذين 
على قلّتهم، لكنهم باتوا شعلة النور التي تضيء 

االفق. 
الثقافــة مثلها مثــل الكثير من مفاصــل احلياة 
العراقيــة والعربية بنحو عام، تشــوهت، بســبب 
االفرازات السياســية واالجتماعيــة والدينية، فال 
ميكن حلال اعوج ان ينتج ثقافة ســوية، فتاه من تاه 
وسط فوضى وتزاحم األفكار املمسوخة، وتفاصيل 
احلياة األخرى، ومنهم من حصن نفسه، فبات صورة 
مشــرقة وضعنا املنا بها، كي تقف قبالة الصورة 
املشــوهة التي تصدرها الكثير، متأملني اشاعتها 

مستقبال، وانتصارنا بها ومعها.

الصباح الجديد - وكاالت:
عندمــا انتجــت بعض شــركات 
بكاميرتني  هاتفــا  احملمول  الهاتف 
اماميــة وخلفيــة، كان ذلك اإلجناز 
مصدر دهشة واعجاب من اجلمهور، 
فكيف اذن بهاتف ميتلك 16 كاميرا، 
منها،  فــي كل  املواصفات  وماهي 

وما الغرض من هذا العدد؟ 
حصلــت شــركة "LG" على براءة 
اختــراع لهاتــف ذكــي ميتلك 16

 "GizChina" كاميرا. ووفقــا ملوقع

فــإن الشـــــركة 
علــى  حصلــت 
إلنتاج  موافقــة 
فــي  الهاتــف 
الواليات املتحدة 

األميركية. 
تــــــقـــع  و
ت  ســا لعد ا
بانحناء معني، 
يسمح  حيث 
ط  لتقــــا با

الصــور من عدة 
كمـــا  زوايـــا. 
ميكــــن  أنــه 
م  للمستخـد
ر  ختيــــــا ا
العدســـة 
ملعــــينة  ا

للتصويــر.
وأشــار املوقع إلــى أن مالك الهاتف 
ســيكون قادرًا علــى التقاط الصور 
بكاميــرات متعددة فــي وقت واحد، 
فهذا سيســمح لــه باختيار أفضل 
بكاميــرات متعددة فــي وقت واحد، 
فهذا سيســمح لــه باختيار أفضل 
بكاميــرات متعددة فــي وقت واحد، 

صورة، ومن ناحية أخرى، احلصول على 
صورة متحركة. إضافة إلى ذلك.

 سيكون من املمكن حتديد أي جزء من 
الشيء الذي مت تصويره، فعلى سبيل 
وتدويره  الشــخص فقط  رأس  املثال 
الشيء الذي مت تصويره، فعلى سبيل 
وتدويره  الشــخص فقط  رأس  املثال 
الشيء الذي مت تصويره، فعلى سبيل 

ألي اجتاه تريد.

هاتف بـ 16 كاميرا

الصباح الجديد - وكاالت:
حلــت الفنانــة داليــا البحيــري، 
برنامج "أنا والعســل  ضيفة على 
2 "وكشــفت خالل مدة اللقاء عن 

أسرار في حياتها الشخصية.
انفصلت عن  أنهــا  البحيري  ذكرت 
زوجها ووالد طفلتها "قسمت" منذ 
أربع شهور تقريباً، ورفضت الكشف 
كتفية فقط  عن أسباب االنفصال، مُ
بالقول أن االنفصال لم يكن بســبب 

امرأة أخرى .
وأكدت داليا أن عالقتها به جيدة، وأنها 
تكن له كل احترام، وأنه ســيظل والد 
ابنتها الوحيدة مهما حدث، كما حتدثت 
عــن زواجها األول، مؤكــدة أنه لم يكن 

ب. زواجا عن حُ

وأشــارت الى أنها تزوجت بعــد 19 يوما 
تقريباً من تعرفها على زوجها.

 وتطرقــت داليا إلى احلديــث عن طفلتها 
األولى خديجة من زواجها األول، مُشــيرة 
إنهــا توفيت نتيجة مرض نــادر، وأنها لم 
تكن تتمنى أن تعيش حتى هذه اللحظة، 
ألنها تدرك مراحل هذا املرض، وأنها كانت 

ستعاني منه عاجالً أم اجالً .
مــن ناحية أخــرى حتدثت عن املــدة التي 
قضتهــا مصر فــي ظل حكــم اإلخوان 
أنها كانت فترة صعبة  املسلمني، مؤكدة 
للغاية، وأن هــذه اجلماعة أثرت على الفن 
والفنانــني بنحو ســيء للغايــة، مؤكدة 
أنهم كانوا مبنزلة كابوس اســتيقظ منه 
الشعـــب فـــي الثالثيـن مـــن حزيرـان 

يونيـو.

داليا البحيري: اإلخوان 
كانوا الكابوس على مصر

الصباح الجديد - وكاالت:
تلقى كاتب سلســلة أفالم شــريك وقراصنة 
الكاريبى اتهامات بالعنصرية بعدما استعمل 

كلمة "زجنى" في تغريدة على تويتر.
وبحســب موقع "ديلي بيســت"، فإن الكاتب 
تيري روســيو، كان قد اســتعمل الكلمة في 
اإلجبارية،  للتطعيمــات  معارضــة  تغريــدة 

ومدافعا فيها عن اآلباء الذين يرفضون 
تطعيم أبنائهم بقوة القانون.

وقال روسيو في التغريدة: قلبي مع كل 
التطعيم،  دمرهم  الذيــن  األطفال  آباء 
والذيــن عليهم حتمــل التعليقات من 
اجلهــالء، إن معارضــة التطعيــم اآلن 

تشبه مناداة شخص ما بأنه زجنى".
الرد  الصحفيــني  أحد  حــاول  وعندما 
علــى روســيو قائــال: مــن فضلك ال 
تســتعمل هذه الكلمة مجــددا. عاد 
روسيو مؤكدا أن "الوصمة التي يلقاها 
اآلباء الذين يرفضــون تطعيم أبنائهم 
تشبه الوصمة التي القاها األميركيون 

األفارقة".
البعض دافع عن روســيو قائال إن سياق 

التغريدة واضح، وأنه ال يدعم العنصرية، 
بل استعمل كلمة عادة ما تذكر بالشتائم 

العنصرية تعبيرا عن السمعة السيئة التي 
يلقاها اآلباء املعنيون باملوضوع والذين يرفضون 

تطعيم أبنائهم.
فيما قال أخرون، إن روسيو بوصفه رجل أبيض، 

ال يحق له استعمال الكلمة العنصرية أبدا.

الصباح الجديد - وكاالت:
توفــي الفنان املصري عــادل أمني، أحد 
جنوم مسلســل "ليالــي احللمية"، عن 
83 عاما، بعد صراع مع املرض، على وفق 
ما ذكرت وسائل إعالم مصرية محلية، 

أمس الثالثاء.
ر الفنان عادل أمني اســمه بني  وســطّ
كبار الفنانني، على شاشات التلفزيون، 
اذ قــدم العديد من املسلســالت، التي 
تنــاول معظمهــا احلديث عــن أوضاع 
الشعب املصري في شتى األزمنة، مثل 
احللمية"،  "ليالي  الشــهير  املسلسل 

و"أرابيسك"، و"ضمير أبلة حكمت".
وكانت بداية الفنــان الراحل في أواخر 
العشرين،  القرن  السبعينيات من  فترة 
ثم بدأ برز كفنــان مهم في ثمانينيات 
القرن املاضي بأدوار بســيطة، مثل دوره 
في مسلسل "رحلة الســيد أبو العال 

البشري".

وجــاءت انطالقته القوية من خالل دوره 
املميز في مسلســل "رأفــت الهجان" 
بتجســيد   ،1987 عــام  األول)  (اجلــزء 

شــخصية 
اليهودي "عزرا".

آخــر  وكان 
ظهــور للفنــان 

الراحــل في شــهر 
املاضــي،  رمضــان 

بثالث  شــارك  حينما 
"أبو  هي:  مسلســالت 

املصــري" بصحبة  عمر 
وكذلك  عز،  أحمد  الفنان 

مسلسل "فوق السحاب" 
مــع النجم املصــري هاني 

سالمة، ومسلسل "الرحلة" 
النجم الســوري باســل  مع 

خياط.
وتوفي عادل أمني في مستشفى 
تشييع  ومت  بالقاهرة،  الشفاء  دار 
جرى  حيث  باإلسكندرية،  جنازته 

دفن جثمانه في مدافن عائلته.

رحيل عادل أمين

مؤلف سلسة أفالم "شريك" 
متهم بالعنصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
دهشة  تركيا  في  أثار حالق 
الســياح  مــن  الكثيــر 
خــالل  مــن  واملواطنــني، 
جــدا  الغريبــة  طريقتــه 
الزبائن  فــي حالقــة ذقــن 
البعــض  شــبهها  والتــي 

بـ"الوطواط".
فذلــك احلالق يــؤدي عمله في 

"عريفية"  مبنطقــة  الصغير  محله 
فــي واليــة ســقاريا شــمال غربي 
تركيا، معلقا من سقف دكانه رأسا 
علــى عقب، وبطريقة تشــبه تعلق 
عليه  ويطلــق  (اخلفاش)  الوطــواط 

املواطنون لقب "احلالق الوطواط".
الرجل  ونقلت وكالة "ترك برس" عن 
الطريقة  يزاول عمله بهذه  إنه  قوله 

منذ عام 1995 وإلى اآلن.

وأشــار إلى أن الكثير مــن املواطنني 
األتــراك يأتــون من شــتى األماكن 
ملشــاهدته وهو يقوم بعمله معلقا 
فــي الســقف، فضال عن الســياح 

األجانب.
وأعرب عدد من الزبائن عن إعجابهم 
الشــديد بطريقة عمل احلالق، داعني 
الزبائن إلى جتربة احلالقة عند "احلالق 

الوطواط".

"الحالق الوطواط" يثير دهشة الزبائن

الصباح الجديد - وكاالت:
كلفت مزحة مسافرا هنديا 
أن تســببت في  بعد  الكثير، 
احتجــاز الســلطات لــه، إثر 
معلقا  لنفسه  صورة  التقاطه 

عليها "إرهابي".
ووفقا ملا نشــرته "بي بي ســي"، 
غطــى يوجيدانــت بــودار نصف 
نفســه  وصور  مبنديــل،  وجهــه 

وكتب حتت الصورة "إرهابي على منت 
الطائرة، سأدمر قلوب النساء".

وملــح راكــب آخــر الصــورة، فأخبر 
طاقــم الطائــرة، التابعة لشــركة 
"جيت أيرويز"، التـــي كانـت بصـدد 
اإلقـالع مـن كولكاتـا متجهـة إلـى 

مومبـاي.
بيان،  فــي  املطار  وأعلــن مســؤولو 
بســبب  بودار،  باحتجــاز  قيامهــم 

"نشاط مؤذ على منت الطائرة"، حيث 
وجــد أنه يســتعمل لغة "اســتدل 

عليها كتهديد أمني".
وعلــى صعيد آخــر، قال والــد بودار 
إن جنله كان  لوســائل إعالم محلية، 

"ميزح".
يذكر أن الرحلة التي كان على متنها 
أكثر من 100 راكب، تأخر إقالعها نحو 

ساعة ونصف.

مزحة تتسبب باحتجاز صاحبها
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