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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال نائب عــن حتالف الفتح أمس 
األحد، ان جلســة مجلس النواب 
للغد الثالثاء لن تتضمن ســحب 
املشــمولني  الــوزراء  الثقــة من 
أورد  فيما  والعدالــة،  باملســاءلة 
نائــب عــن اجلماعة اإلســالمية 
التزام  أيضا،  أمس  الكردســتانية 
مبوعد  السياســية  الكتل  جميع 

الكابينة  الستكمال  الغد  جلسة 
البالد  دخول  مــن  الوزارية، محذرا 
في أزمة سياسية كبيرة في حال 

تأجيل التصويت على الوزراء.
النائب عن حتالــف الفتح  واكــد 
حســن حسني، ان ســحب الثقة 
باملساءلة  املشــمولني  الوزراء  من 
استكمال  بعد  سيكون  والعدالة 

الكابينة الوزارية.

ان "جدول اعمال جلســة  وقــال 
يتضمن حتى  لــم  املقبل  الثالثاء 
االن ســحب الثقة مــن اي وزير"، 
مبينــا ان "الوزارء الذين شــملوا 
باملســاءلة والعدالــة ســيجري 
بالتأكيد  منهــم  الثقة  ســحب 
ولكــن بعد اســتكمال الكابينة 

الوزارية".
واضاف، ان "من الضروري استكمال 

الكابينــة الوزارية ومــن ثم اثبات 
قضايا الفســاد واالرهاب على كل 

وزير شمل باملساءلة والعدالة".
اإلخبارية، نقل  املواقع  وكان بعض 
عن مصادر سياســية بان جلسة 
الثالثاء املقبل ســتتضمن سحب 
اجلديد  االتصاالت  وزيــر  الثقة من 

لشموله باملساءلة والعدالة.
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بغداد - الصباح الجديد:
ضّيــف املركز العراقــي للتنمية 
الســبت  األول  أمس  اإلعالميــة 
الدكتــور ليث كبــة ووكيل وزارة 
التعليم العالي محمد الســراج، 
فــي اجتماعه نصف الشــهري، 
املركــز  إدارة  خصصتــه  الــذي 
للحديــث عن املنهــاج احلكومي 
املهدي  الســيد عادل عبد  لوزارة 

رئيس مجلس الوزراء.

    اســتهل االجتمــاع الدكتور 
عدنان السراج رئيس املركز مرحباً 
أن   " ومبيناً  واحلضــور  بالضيوف 
العراقي يسعى بنشاطاته  املركز 
ليكون ذو تأثير على املستوى احمللي 
أيضاً  وأن يكون  العام  الشارع  في 
مســاعدا للدولة لفهم ما يجري 
في الساحة، سيما واننا ناليد له 
ان يكون مركــزا إعالميا منفتحا 

على اجلميع وبكل التجليات".

     وتنــاول الدكتــور كبــة في 
اإلعالمي  ادارهــا  التي  اجللســة 
سالم مشــكور، مســألة بلورة 
مبادرة في شأن املنهاج احلكومي 
عند وعلى أهــم العوامل احلرجة 
بعشــرة  ومتثلت  البرنامج  إلجناح 
نقــاط، عالــج بعضهــا قضايا 
العالقــة بني احلكومــة واألحزاب 
السياسية والبرملان ومتكني رئيس 
الــوزراء مــن حتمل مســؤولياته 

الوزراء  وقيادة  اختيار  الكاملة في 
إلجناز البرنامــج احلكومي وأولوية 
 2019 األولى  الســنة  مشــاريع 
إلجناز برامج ومشــاريع ملموسة 
قبل  بالدولة من  الثقة  الستعادة 
املواطنــني، فيما عالج بعض آخر، 
ملوارد  املعنيــة  الــوزارات  متابعة 
الدولة كي يصار الى حماية املال 

العام وممتلكات الدولة.
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البرلمان لن يسحب الثقة من الوزراء المشمولين
بالمساءلة والعدالة في جلسة الغد

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يناقش
البرنامج الحكومي لوزارة عبد المهدي

 ضّيف الدكتورين ليث كبة ومحمد السراج

a

الصباح الجديد - متابعة:
ملوقــع  تقريــر  كشــف 
األميركــي،  “االنترســبت” 
الرئيس  تســبب  األحد،  أمس 
األميركــي الراحــل بوش األب 
ألــف عراقي في   158 بقتــل 
املاضي،  القــرن  تســعينيات 
موضحــا أن فتــرة والية بوش 
احلرب  جرائم  بارتــكاب  متيزت 
العدالة  وعرقلــة  والعنصرية 

والكذب.
وذكــر التقريــر أن "بوش األب 
بطريقة  الرئاسية  حملته  بدأ 
عنصريــة، إذ ارتبــط اســمه 
باسم ويلي هورتون والذي كان 
يقضي عقوبة الســجن مدى 
احلياة بجرميــة قتل واغتصاب 

وصفت من قبــل جلنة حملة 
بوش الرئاسية بأنها جرمية قام 

بها أسود ضد امرأة بيضاء".
وأضاف التقرير، أن “بوش ارتكب 
كذبا كبيرا لتبرير ضرب العراق 
فــي االمم املتحدة مبزاعم زائفة 
والتي مت تســويقها فيما بعد 
للحرب  الدعاية  برنامج  ضمن 
قبل ان يعيدها ابنه مرة اخرى 
لتبرير غزو العراق عام 2003 ".

واوضح، أن " ارسال بوش القوات 
السعودية كان  الى  االمريكية 
كاذبة  اســتخبارية  بذريعــة 
حينمــا ادعى انــه يفعل ذلك 
ملساعدة السعودية في الدفاع 

عن نفسها..
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تقريـر

استمرار العمليات النوعية االستباقية لألجهزة األمنية 
3بنينوى

بغداد - وعد الشمري:
كشــف تيــار احلكمــة، أمس 
االحــد، أن رئيس الــوزراء عادل 
عبد املهدى، اعلن نيته الذهاب 
مرشــحني  بقائمــة  منفــرداً 
حــال  الشــاغرة  للــوزارات 
فشــل املفاوضات بــني القوى 
أن هذا  إلى  الفتاً  السياســية، 
اخليار أللقــاء الكرة في ملعب 
أن  الى  النواب، وأشــار  مجلس 
قائمتي الفتح وسائرون وضعتا 
نحو ثالثني معيــاراً للوزير وهي 
ال تنطبق علــى فالح الفياض 
املرشح للداخلية، التي وصفها 
مللف  االبــرز  املعرقــل  بأنهــا 

التشكيلة احلكومية.
وقال عضو املكتب السياســي 
للتيــار، عبــد اهلل الزيــدي إن 
"حكومــة عادل عبــد املهدي 
تشكلت على نحو اصالحي من 
العراقي  بالواقع  النهوض  أجل 
الذي يعاني من مشكالت عدة".
وأضاف في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "مالحظات ابدتها 
السياسية  الكتل  من  قســم 
مقدمتها  فــي  احلكومة  على 
عدم اكمــال الكابينة الوزارية 

لغاية االن".
بات  أن "الشــارع  إلى،  واشــار 
يحمل عتباً علــى عبد املهدي 
املرشــحني،  يقــدم  لم  بأنــه 
ونحن جنــد ان اخلالف على وزارة 

الداخلية يعد الســبب الرئيس 
في ذلك".

ونوه الزيــدي، إلــى أن "قائمة 
تتفاوض عن  ســائرون هي من 

كتلــة االصالح واالعمــار، اما 
كتلــة البناء فتتفــاوض عنها 
قائمة الفتح، وقد جرى االتفاق 
اكثر من  علــى  الطرفــني  بني 

ثالثني معياراً الختيار الوزير".
االصالح  أن "كتلة  وأســتطرد، 
واالعمار تذهب إلى أن قســما 
مــن هــذه املعايير لــم تتوفر 

تقدميهم  جرى  مرشــحني  في 
للوزارة مثل فالح الفياض الذي 
تسنمه  على  البناء  كتلة  تصر 

حقيبة الداخلية".

وأورد الزيدي، أن "املعايير تتعلق 
بابعــاد النــواب احلاليــني عن 
وكذلك  التنفيذيــة،  املناصب 
املعروفة،  السياسية  القيادات 
ومن تبوأ مواقــع متقدمة في 
الدولة خالل الدورات االنتخابية 

السابقة".
املكتــب  عضــو  وكشــف 
عن  احلكمة  لتيار  السياســي 
القوى  املهــدي  "ابــالغ عبــد 
بانهــا  املهمــة  السياســية 
اتفاقها على  في حــال عــدم 
الشاغرة،  للوزارات  مرشــحني 
فأنه ســيذهب بقائمة منفرداً 
إلى مجلس النــواب ويعرضها 

للتصويت".
متاحاً  كان  "اخليــار  أن  ويــرى، 
قبل  الوزراء  رئيس مجلس  امام 
اسبوع، وعدم انتظار ما ستؤول 
السياســية من  الكتل  اليــه 

مفاوضات".
وأفاد الزيــدي، بأن "عبد املهدي 
ســيحاول ايصال رســالة بأنه 
اخلى ذمته من تقدمي املرشحني 
وعلى مجلس النواب ان يتحمل 

املسؤولية".
بأن  السياسية  "الكتل  وطالب 
توّضح مفهــوم التخويل الذي 
باختيار  الــوزراء  لرئيس  اعطي 
كابيتنه وال يشمل قوى معينة 

دون االخرى".
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عبد المهدي هدد بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة
الى البرلمان بمعزل عن الكتل اذا فشلت مفاوضاتها 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي

الحكمة: ثالثون معيارا ال تنطبق على الفياض

تقرير أميركي: بوش األب
تسبب بقتل 158 ألف عراقي

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت وزارة التربيــة، قراراً مهماً 
الدراســية  الفروع  تبديل  بشــأن 
لطلبــة االمتحــان اخلارجــي ممن 
رســبوا في صفوفهم للدراســة 
اإلعدادية، في حني ثبتت العشرين 
من الشــهر اجلاري موعــدا أخيرا 

للتقدمي على هذا االمتحان. 
الدائمــة  اللجنــة  واعلنــت 
لالمتحانات العامة في الوزارة في 
وثيقة لها اطلعت عليها الصباح 
اجلديــد، ضوابــط تقــدمي جديدة 

الدراسي  للعام  اخلارجيني  للطلبة 
2018 - 2019، ســمحت مبوجبها 
للطلبــة الراســبني فــي الصف 
الرابع واخلامس والسادس اإلعدادي 
اخرى  الى  الدراسي  الفروع  بتغيير 
التقــدمي  لالمتحانات  مغايرة عند 
اخلارجيــة". ووفقــا للوثيقة فقد 
ألغــت اللجنة "فقرة ال يســمح 
للراسب في الســادس او اخلامس 
االعدادي بتغييــر الفرع الذي درس 

فيه من الضوابط".  
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة املــوارد املائية أمس 
االستراتيجي  اخلزين  ارتفاع  األحد، 
في بحيرة ســد املوصل بعد ورود 
واألمطار  الســيول  مــن  موجات 

بكميات وصلت الى 1370م3/ثا.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إن " 
إمرارها  جــرى  الفيضانية  املوجة 
وبلغت  الشــرقاط،  من  بسالسة 
كميتها 1700م3/ثا، فيما ســيتم 
بيجي  قضــاء  نحــو  توجيههــا 
وبكمية تصل الى 1200م3/ثا، ومنه 
إلمرارها  متهيداً  سامراء  سدة  الى 
الى بحيرة الثرثــار وإضافتها الى 

اخلزين االستراتيجي".

وتوقعت الــوزارة أن ييصل اخلزين 
املائي إلى 400مليون م3 في بحيرة 

سد املوصل".
 وقريبا من الســياق، أكدت الوزارة 
ان " العاصمة بغــداد واحملافظات 
بحصصها  مكتفيــة  اجلنوبيــة 
احلالية من امليــاه، اثر ورود كميات 
إضافية من األمطار املتســاقطة 
خالل الفترة املاضيــة مما ادى الى 
انخفــاض التراكيــز امللحية في 

شط العرب".
وأشارت إلى أنها " حولت كميات 
واألمطار  السيول  مياه  من  كبيرة 
باجتــاه االهــوار لتعزيــز حصتها 
املائيــة بهــدف احلفــاظ علــى 

مناسيب مستقرة في االهوار ".

السماح لطلبة االمتحان الخارجي 
بتغيير فروعهم الدراسية و12/20 

اليوم األخير للتقديم 

الخزين المائي في سد الموصل 
400 مليون م3 وانخفاض التراكيز 

الملحية بشط لعرب

بوش األب واألبن



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

يتوجــه وفــد رفيع املســتوى من 
الى  الكردســتاني  الوطني  االحتاد 
بغداد خالل أيام للقاء املســؤولني 
لبحــث  واحلزبيــني  احلكوميــني 
العالقــات الثنائيــة واســتحقاق 
االحتــاد الوطنــي فــي احلكومــة 

االحتادية.
وبينما اعلن املتحدث باسم االحتاد 
الوطني سعدي بيرة، ان الوفد الذي 
اليومني  خالل  بغداد  الى  سيتوجه 
في  باملسؤولني  سيلتقي  املقبلني، 
العــراق، لبحث اســتحقاق الكرد 
رئيس  الوطني في حكومة  واالحتاد 
الوزراء عادل عبد املهدي، قال عضو 
اجمللس القيادي لالحتاد الوطني فريد 
اسســرد، ان اجمللس القيــادي قرر 
تشــكيل وفد رفيع املستوى لزيارة 
بغداد خالل اجتماعه  األخير أمس 

األول السبت.
واضاف اسسرد في حديث للصباح 
شــكل  القيادي  اجمللس  ان  اجلديد، 
وفدا وجلنــة الدارة ملــف عالقات 
االحتــاد الوطني في بغــداد وبحث 
اخليارات املتاحة امامه خالل املرحلة 

املقبلة.
القيادي  ان اجمللس  واضاف اسسرد، 
املستوى  عالية  جلنة  لالحتاد شكل 
تتألف من رئيس اجلمهورية وممثلي 
االحتــاد الوطني في مجلس النواب 
احلزبة  وكوادره  العراقية  واحلكومة 
الدارة ملــف العالقات مــع بغداد 
وقيادة حواراتــه الثنائية مع بقية 

االطراف السياسية العراقية.
وحــول اســتحقاق االحتــاد فــي 
اسســرد،  اكد  العراقية  احلكومة 
بحقه  متمسك  الوطني  االحتاد  ان 
في املشاركة في احلكومة االحتادية 
عبر وزارة يطالب بها، مشيرا الى ان 
االحتاد الوطني وهو احلزب الذي منح 
العراق ثالث رؤساء، من غير املعقول 
ان يكون في خانــة املعارضة، وهو 
يصر على استحقاقه في احلصول 
علــى وزارة بحكومة الدكتور عادل 

عبد املهدي.
ولفت اسسرد الى ان االحتاد يدرس 
جميــع اخليــارات املتاحــة امامه 
فــي حال مت حرمانه مــن حقه في 
احلصــول على منصــب وزاري في 
تعليق  ان  واردف  االحتادية،  احلكومة 
عضوية االحتــاد في مجلس النواب 

رئيس  التعاون مع  وتعليق  العراقي 
الوزراء عــادل عبــد املهدي ضمن 

اخليارات املتاحة.  
الدميقراطي  احلــزب  رئيــس  وكان 
مســعود بارزاني قــد طالب خالل 
زيارته االخيرة الى بغداد، بعدم منح 
االحتاد الوطنــي وزارة في احلكومة 
االحتاديــة بداعي انــه حصل على 
منصب رئيــس اجلمهورية، ما مينع 
حصوله علــى منصب وزاري، وفقا 

ملصادر مطلعة.  
واوضــح اسســرد ان االحتــاد ومن 
منطلــق حرصــه على اســتمرار 
التعــاون والتنســيق مــع بغداد، 
شكل جلنة عالية املستوى تتواجد 
بنحو دائم في بغــداد لتأخذ على 
العالقــات  ملــف  ادارة  عاتقهــا 
والتعاون والتنســيق مــع اجلهات 

احلزبية واحلكومية على حد سواء.

واشار اسسرد، الى ان اصرار االحتاد 
على منصب  في حصوله  الوطني 
الئحق في احلكومــة االحتادية نابع 
برنامجه  تنفيــذ  على  حرصه  من 
تبناه خالل حملته  الذي  االنتخابي 
بتعميق  يتمثل  الــذي  االنتخابية، 
العالقات الثنائية وتطبيعها وخلق 
مصاحلــة وطنية والشــراكة في 

احلكم وصياغة القرار الوطني. 
وكان اجمللس القيادي لالحتاد الوطني 
الكردستاني قد ناقش في اجتماع 
عقده امس االول السبت املتغيرات 
في  اجلديدة،  السياسية  واملعادالت 
العراق وكردستان وكركوك والشأن 

التنظيمي.
وأوضح بالغ صدر عنه« أن العملية 
السياســية دخلت مرحلة جديدة، 
كمــا تتوفــر ارضيــة مناســبة 
لبــدء حوار مســؤول بــني اقليم 
كردســتان واحلكومــة االحتاديــة 

ملعاجلة املشــاكل وترسيخ احلقوق 
الدســتورية والدميقراطية لشعب 
كردســتان وفقا للدستور العراقي 
الدائم، وبالشــك ان وحدة االطراف 
السياسية الكردستانية في بغداد 
ضــرورة ملحة للمرحلــة الراهنة 

والجناح احلوارات.
وتابع البالع: مبــا ان لالحتاد الوطني 
الكردســتاني عالقات تاريخية مع 
القــوى واالطــراف العراقيــة وله 
بغداد  في  وموقع محفــوظ  جتربة 
وعلى ضوء جتربة وسياسة الرئيس 
مــام جالل، ســيواصل جهوده من 
املشترك  العمل  ارضية  توفير  اجل 
ومعاجلة  الكردســتانية  للكتــل 
املشــاكل بــني اقليم كردســتان 

واحلكومة االحتادية.
كما اكــد اجمللس القيــادي دعمه 
اجلمهورية  رئيس  وخطوات  ملواقف 
وكتلة االحتاد الوطني الكردستاني 

في مجلــس النواب، وشــدد على 
ضرورة استالم حصة االحتاد الوطني 
التشــكيلة  فــي  الكردســتاني 

اجلديدة للحكومة االحتادية.
واكد اجمللس القيادي ضرورة استمرار 
احلوارات لتشكيل احلكومة اجلديدة 
مع مراعاة االوضاع احلساســة في 
العراق واملنطقة واالوضاع املعيشة 
العليــا  واملصالــح  للمواطنــني 
لشعب كردســتان، تقوم االطراف 
السياسية باحلوار الصريح ملعاجلة 
املشــاكل وبدء مرحلة جديدة من 
العملية السياســية وادارة احلكم 

في اقليم كردستان.
وتابع البالغ: ان اجمللس القيادي قيم 
كركوك  في  االوضاع  اجتماعه  في 
االخرى،  املســتقطعة  واملناطــق 
وناقش االوضاع غير املســتقرة في 
تصدر  التي  والقرارات  املناطق  تلك 
من اجل اعادة التغيير الدميوغرافي 

في كركوك وتخريب امن واستقرار 
املواطنني، اكد رفضه لتلك القرارت 
غير الدستورية، واكد بانه سيكثف 
جهوده من اجل انهاء تلك االوضاع 

غير املرغوب فيها.
يشــار الى ان التوتــر الذي جنم بني 
اكبر  وهمــا  والدميقراطي  االحتــاد 
حزبــني في االقليــم، على خلفية 
حصول االحتاد الوطني على منصب 
رئيــس اجلمهورية ما زال الســمة 
اثر  االبرز للعالقة بيني احلزبني، وهو 
ســلبا على اســتحقاق الكرد في 
انه  عن  االحتاديــة، فضالً  احلكومة 
تســبب بعرقلة تشكيل حكومة 
االن  التي لــم تقطع حلد  االقليم، 
مباحثات تشكيلها رغم مرور اكثر 
من شهرين على انتهاء االنتخابات 
باجتاه  جدية  مرحلــة  االقليم،  في 
البحث في الية تقاســم املناصب 

والوزارات.

وفد رفيع من االتحاد الكردستاني يزور بغداد
للمطالبة باستحقاقه في الحكومة االتحادية

هدد بمقاطعة العملية السياسية ورئيس الوزراء

اجتماع سابق لالحتاد الوطني

اسسرد: ان المجلس 
القيادي شكل وفدا 
ولجنة الدارة ملف 
عالقات االتحاد 
الوطني في بغداد 
وبحث الخيارات 
المتاحة امامه خالل 
المرحلة المقبلة
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خالفــا ملا هو معتاد في قبب اجملالــس النيابية  في 
دول العالم املتحــررة يريد بعــض اعضاء مجلس 
النواب العراقي ترســيخ معالــم الهيمنة احلزبية 
وعدم التخلي عن ثقافة االســتبداد في فرض اآلراء 
من خالل القبول واالستســالم لألوامر والتوجيهات 
املركزية الصادرة من زعماء كتلهم السياسية التي 
تســتهدف مصادرة آرائهم وتــدوس على اراداتهم 
وتضحي مبواقفهــم من اجل ان يعلو صوت الزعيم 

داخل قبة البرملان.
 ويستغرب املرء حينما يؤمن مثل هؤالء النواب بهذه 
الفلســفة املتزمتة التي ال تليق سوى باملتملقني 
واملتزلفني مللوك االســتبداد وانصــار الديكتاتورية 
حينما كانوا يصوتون بطاعة عمياء خلف سيدهم 
وهم بذلك يفرطون بالفرصة الكبيرة  التي حملتهم 
الى داخل اعظم مكان ميكن فيه استيعاب آرائهم 
بكل حرية ويكفل لهم الدستور صيانة حقوقهم 
في التعبير عن ما يشاؤون ويحصنهم من اي اعتداء 

او استهداف خارج قوانني السلطة التشريعية.
 وقد يكون مفهوما ان يكون هناك تنســيق وبحث 
عن املصالــح احلزبية داخل قبة البرملان مبا يتســق 
واالهداف والشعارات التي ترفعها تلك االحزاب في 
حمالتها االنتخابية وقد يكون مفهوما ايضا احترام 
اصوات واراء زعماء الكتل واالحزاب السياسية لكن 
غيــر املفهوم هو االنقياد االعمــى من دون تبصر او 
حكمــة او اتزان خلــف مفاهيم مشــوهة وقيم 
غريبة يؤمن بها بعض رؤســاء الكتل ينظر اليهم 
البعض على انهم رموز في العملية السياســية 
اجلاريــة في العراق ومن املهم القــول هنا ان رمزية 
البعض من هؤالء ال يدين بها ســوى جمهور فاقد 
للوعي يتحرك بحركة القطيع ويستجيب لعناوين 
العاطفة اجلياشــة وتتحكم فيــه بعض التقاليد 
البالية وبالتالي اليصح القــول ان من تبوأ املقاعد 
العليا داخــل قبة البرملان وحاز اكثــر االصوات هو 
بالضرورة ميثــل االرادة الشــعبية مبعناها اجلمعي 
وتكمن خطــورة مايجري اليوم داخــل قبة البرملان 
العراقي من انعكاسات الوالء الكامل لزعماء بعض 
الكتل في التصويت على بعض القضايا املصيرية 
العراقي وتتطلب  التي تتعلق مبستقبل الشــعب 
مواقف وطنية عابرة للطوائف واملنافع احلزبية  فاذا 
لم ميلك بعــض اعضاء مجلس النواب اراداتهم في 
هذا املكان واذا مت مصادرة حرية ارائهم في مثل هذه 
الفعاليات فان االسس واالهداف التي بنيت عليها 
النافذة التشريعية تصبح مهددة وفاقدة ألهميتها 
ولرمبا تتحول قبــة البرملان في مثل هــذا االنحدار 
والتشــويه الى اداة إلجهاض كل محاوالت االصالح 
والبناء وتؤســس ملرحلة من التخريب والهدم لكل 
مايتطلع اليه الشعب العراقي وما يتمناه وينتظره 

من اعلى واقوى سلطة تشريعية في البالد . 

ما يهدد قبة الحرية !

د. علي شمخي 

تقـرير

فالح المرسومي
تصوير ضرغام ستار

ضيــف املركــز العراقــي للتنميــة 
الســبت  االول  امــس  اإلعالميــة 
ووكيل  كبة  ليث  الدكتور   2018/12/1
وزارة التعليم العالي محمد الســراج 
للحديث عــن املنهاج احلكومي لوزارة 
السيد عادل عبد املهدي رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نخبة من رؤساء حترير 
البحثية وصحفيني  واملراكز  الصحف 
واعالميني وأكادمييني، حضروا اجتماعه 

نصف الشهري.
وقــدم للجلســة الدكتــور عدنــان 
بالضيوف  السراج رئيس املركز مرحباً 
العراقي  املركــز  أن  واحلضور ومبينــاً 
يســعى بنشــاطاته ليكون ذو تأثير 
على املستوى احمللي في الشارع العام 
بكون العراقيني بحاجة لرأي عام وفي 
أن يكون أيضاً مساعدا للدولة لفهم 
الى  ما يجري في الســاحة مشــيراً 
كيفية ان تتعامــل الدولة مع اإلعالم 
ومن هــو االعالمي وما هــي صناعة 
الرأي خاصة بعد أن توسعت وتعددت 
وسائل اإلعالم برغم هذا فأن العالقة 
مع الدولة بقيــت كما هو عليه احلال 
مؤكداً علــى أن املمارســة العلمية 
والبحثية واجبة فــي أن تكون خالية 
واألنانية  الشــخصية  املصالــح  من 
وهذا ما نعمل ونشــدد عليه في كل 
نشــاطات مركزنا والــذي عرف بعدم 
تبعيته ألحد أو جلهــة ، بكونه مركزا 
وبكل  اجلميع  علــى  منفتحا  إعالميا 
التجليات ، بعده قدم مدير ادار اجللسة 
االعالمي سالم مشكور الدكتور ليث 
كبه آمالً أن تكون هذه اجللسة جلسة 
تعشــيق بني املتحدث واحلضور لبلورة 

ما يخدم هدف اجللسة .

 قدم الدكتــور ليث كبه فــي بداية 
حديثه الشــكر واالمتنــان  للدكتور 
الذي يحضره ألول  املركز  عدنان رئيس 
مرة ويسره أن يسمع من احلضور أكثر 
مما يتحدث هو مقدماً القصة احلقيقية 
لكيفية وضع وصياغة مبادرة املنهاج 
ويجــب أن تكون مســتقلة ومرتكزة 
على اســس بخــالف البرامــج التي 
كانت توضع بعد تســمية احلكومات 
منذ حكومــة 2006 ثم 2010 وبعدها 
2014 إن التشابك الهائل باألزمات في 
بالدنا كبير جداً وفــي كل القطاعات 
واملؤسســات وقد جرت محاوالت عدة 
من قبلنا نحن فريــق املبادرة للوقوف 
واثمرت بعد ستة  التشابك  على هذا 
أشــهر من لقاءات مكثفة منهجية 
وقفنا نحــن فريق املبــادرة اجملتمعية 
مــع القيادات األولى والوســطية في 
الدولة  ودوائــر  والهيئــات  الــوزارات 
اخملتلفة ومع مراكز بحثية ومنظمات 
مختصــة وعمل مع األمانــة العامة 
جمللس الوزراء وقد أســهمت كل هذه 
اللقاءات على رســم صــورة واضحة 
عــن مواطن اخللــل والفســاد التي 
في  وتتســبب  احلكومات  تعوق عمل 
هــدر ونهب املال العــام وتعثر عجلة 
االقتصاد والتنمية في العراق وحرصنا 
في كل هذا من أجل أن تكون النتائج 
مقبولة وبأســس سليمة في تعاوننا 
لنجاح برنامــج الدولة ومحط إجماع 
املعنيني بــإدارة الدولة منذ 2003 وقد 
وقف الدكتور كبة  فــي بلورة مبادرة 
في شأن املنهاج احلكومي عند وعلى 
أهــم العوامل احلرجة إلجناح البرنامج 

ومتثلت بعشرة نقاط:
لتنظيــم  الســلطة  أولهــا عقــد 
العالقة بــني رئيس الــوزراء واألحزاب 
السياســية املمثلة في البرملان ومتّيز 
مســاراتهم مبا يضمن االشراف على 
الوزراء من  أداء احلكومة ومتكني رئيس 

اختيار  الكاملة في  حتمل مسؤولياته 
وقيادة الوزراء إلجناز البرنامج احلكومي 
وثانيهما أولوية مشاريع السنة األولى 
2019 إلجناز برامج ومشاريع ملموسة 
الســتعادة الثقــة بالدولــة من قبل 
بامللموس  وليتحسســوا  املواطنــني 
سرعة التنفيذ في البرنامج وثالثهما 
في متكني رئاسة الوزراء من على قمة 
هرم الســلطة التنفيذية في تقويته 
واطالق يده في تشكيل مجلس الوزراء 
من القادريــن على النهوض بوزاراتهم 
للوزراء  الواسعة  الصالحيات  واعطاء 
وكل ذلك ضمن قواعد وموازين لضبط 
الرقابة بعيداً عن  األداء وفي تفعيــل 
عوامل  ورابع  والتجاوزات  االستثناءات 

املبادرة هو في اصــالح دوائر احلكومة 
حيــث زاد عدد موظفــي الدولة ثالثة 
دون  أضعاف ألسباب سياســية ومن 
زيادة فعلية فــي اخلدمات وحتدث عن 
اخلامســة والتي كانت في موضوعة 
اعادة هيكلية هيئات القضاء والنزاهة 
التأكيد على  العامة حيــث  والرقابة 
واســتقالل  تعزيز مصداقية  شــرط 
الرقابية  االجهــزة  وحرفية  القضــاء 
وبتشــريعات بعيــدة عــن اإلمالءات 
السياســية ، وفــي سادســها كان 
التأكيد على ضمان شــفافية عقود 
احلكومة ألنها أي الدولة قد خســرت 
الكثيــر بســبب ســوء ادارة عقــود 
الضوابط  عــن  وخروجها  احلكومــة 

االدارية وعــدم معاقبة اخملالفني حيث 
صارت العقود مــن أكبر بوابات اإلثراء 
وبينت  الفســاد  لشــبكات  السريع 
املبادرة كيفية ضبط العقود وتنفيذها 
، وفي ســابعاً كان احلديث عن تعديل 
ورصد  النقد  املوازنة وضبط  منهجية 
لتأثيرات  اخلضوع  دون  الدولة  ممتلكات 
ومتضاربة  متداخلة  وادارية  سياسية 
ويجب أن تكون االدارة بتقنيات حديثة 

في االدارة وفي املتابعة املالية.
 وتضمنت دعوة الى كل من وزارة املالية 
والتخطيــط للعمل بهــذا ومبتابعة 
موارد الدولة ليصــار الى حماية املال 
العــام وممتلكات الدولــة وفق ما جاء 
بثامنا من املبــادرة ، ولينتقل الدكتور 

كبه  بحديثــه عن آخــر عاملني من 
العوامــل احلرجة إلجنــاح البرنامج اال 
وهمــا األول عن مــا تضمنته الفقرة  
تاســعاً عن كيفية ادخال الشراكات 
الدوليــة فــي القطاعات  واملعاييــر 
احليويــة حيث شــجعت املبادرة على 
دخول احلكومة في التزامات وشراكات 
القطاعي  االصــالح  لضمــان  دولية 
األداء خصوصاً  وجودة  الكوادر  وتأهيل 
في القطاعات املصرفية واالنشــاءات 
والصحــة والتعليــم وفــي النقطة 
التشديد في  الى  واألخيرة  العاشــرة 
مبادرتنا علــى تطوير االليات لتفعيل 
دور املشــاركة الرقابيــة اجملتمعيــة 
والتواصل مــع اجلامعات وبيوت اخلبرة 
عبر  العامة  الرقابــة  وتطوير  واخلبراء 
الية محددة هي تشــكيل » حكومة 
ظل » ضمــن مؤسســات الدولة مبا 
في ذلك مجلس النواب ومستشــاري 
رئاســة الوزراء ورئاســة اجلمهورية ، 
منوهمــا بالتأكيد علــى أن اخلالصة 
هي في الطمــوح للذهاب الى الوضع 
النموذجــي وهو وجــود معرضة في 
البرملان ومراقبــة أداء احلكومة وتقدمي 
التقارير عنها أول بأول إلجراء احملاسبة 
على ضوئها وفي التخلص من الوضع 
الشــاذ فــي أن كل االحــزاب تريد أن 
وليست معارضة  السلطة  في  تكون 
، وأن تلعب النخب اجملتمعية دوراً أكبر 
طاملــا األن اإلعــالم يلعب هــذا الدور 
والرأي العــام العراقي مقتــدراً على 

التشخيص والطرح ،
 بعده حتدث وكيل وزارة التعليم العالي 
الدكتور محمد السراج  شاكراً املركز 
ورئيســه على هذا النشاط اإلعالمي 
املتميــز الــذي يحضر فيــه ألول مرة 
ومنوهاً الى أنــه منذ وصول البرنامج 
2018/11/24بدأنا العمل  للوزارة يــوم 
عليــة ووفق البرنامــج الزمني وعلى 
اجلانب اآلخر تشريعية ورقابية مراقبة 

اداءنا بالتنفيذ وبضرورة ان تقر املوازنة 
حيث هي االســاس ألغلب النشاطات 
فــي الــوزارة  وأن االيجاب والســلب 

والفساد يظهر فيها عند التنفيذ.
 وقد أثنى على مبــادرة الدكتور ليث 
كبــة مبحاورهــا التنفيذيــة الرائعة 
وهــذا ما أجمــع عليــه كل اجلهات 
احلزبية مشــيراً الــى أن البرنامج في 
الدول العربية تتشــابه مــع البرامج 
الغالــب فيما بينها  التعليمية على 
وتتشــابه معها برامــج وزارتنا ، لقد 
الدقة  البرنامــج بكثير مــن  وضــع 
معتمداً علــى اخلبرة الدولية ومبحاورة 
كلها منها تطوير اخلطط بالتفصيل 
وفــي دعــم اخلطــط التفصيليــة 
بجــداول زمنية وهذا يعتبر أكبر حتدي 
واالعتماد على  التنفيذية  للســلطة 
مؤشــر قياس بالتنفيــذ على ما جاء 
بالبرنامج وفي نشــر االجراءات في ال 
100 يــوم األولى من عمــر احلكومة  ، 
وقد بني الدكتور محمد الســراج الى 
أن التصنيف ال عالقة لــه في اجلودة 
خاصة في التعليم الذي هو اساســه 
ســوق العمل وفي ختام حديثه دعى 
السراج الى تشكيل فريق متخصص 
من ذوي اخلبرة لإلشراف على البرنامج 
وصوالً لعملية تنفيذ ســليمة  ، وفي 
اخلتــام تفاعل الكثير مــن احلضور مبا 
الدكتور ليث كبة عن مبادرته  طرحه 
فــي البرنامــج احلكومــي  وعوامل 
االعتراضية  الفساد  وجوانب  التنفيذ 
وفي حتديد املســؤوليات وفي امكانية 
الرئيس على احملا ســبة واملعاقبة وقد 
أخــذت املداخالت أيضــاً جانباً مهما 
مــن أداء وزارة التعليــم العالــي وما 
تكون عليــه اآلن والعقبات والطموح 
على وفق ما جــاء بحديث وكيل وزارة 
التعليــم العالــي الدكتــور محمد 

السراج .

 ضّيف الدكتورين ليث كبة ومحمد السراج
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جانب من اجللسة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت الشــركة العامــة لنقل 
املسافرين والوفود، افتتاح خط نقل 
آخر مع زيادة أعــداد باصات النقل 
ذات الطابقني ليوم اجلمعة من أجل 
العمل على نقل رواد شارع املتنبي 

واملناطق القريبة األخرى مجانا.
وبني مدير عام الشــركة املهندس 
كرمي كاظم حســني فتح خط نقل 
والقشلة  املتنبي  لرواد شــارع  ثان 
ومنطقة الشورجة والباب الشرقي  
والذي  االخــرى  احليوية  واملناطــق 

ينطلــق من ســاحة املقاتل مرورا 
بساحة امليدان  والباب الشرقي ثم 
الى ســاحة االمني  والى الرصافي 
ذهابا وايابا خلدمة املواطنني  مجانا

 واضــاف املدير العــام ان لباصات 
الشركة ذات الطابقني قبوال واسعا 

لدى املواطنني نظرا ملا تتمع به من 
خدمــات مميزة وكونها ســمة من 
حضاري  وارث  بغداد  مدينة  سمات 
لسكان العاصمة ايضا دليل واضح 
على عراقة  وتاريخ وســائط النقل 
واخلدمات التي تقدم للمواطنني في 

شتى مراحل العصر  احلديث
 وتابــع املديــر العام ان الشــركة 
وكونهــا احــدى تشــكيالت وزارة 
النقــل ومــن مؤسســات الدولة 
اخلدمية يدفعها الســعي احلثيث 
الــى تقدمي افضل خدمــات النقل 

للمواطنني الكرام في شتى ملفات 
العراقية  وللمحافظــات  النقــل 

كافة .
يشار الى ان الشركة العامة لنقل 
املســافرين والوفود اعلنت مسبقا 
باصات  مــن  عدد  تخصيــص  عن 

النقــل الداخلــي ذات الطابقــني 
للعمــل على نقــل املواطنني  يوم 
اجلمعة من جسر  مدينة الطب الى 
ساحة الرصافي ، وجسر  الشهداء 
و وشارع حيفا وبشكل دوار خلدمة 

املواطنني.

افتتاح خط جديد مجاني من ساحة المقاتل والباب الشرقي الى ساحة الرصافي



ماراثون بغداد بمناسبة 
اليوم الوطني للنشاط 

البدني في متنزه الزوراء

الغاء 890 وكالة غذائية 
وطحين خالل النصف 
االول من العام الحالي

العلوان يبحث قبول الطلبة  
في المجلس العربي 
لالختصاصات الصحية

المرور العامة تحذر أصحاب 
الدراجات النارية من غرامات 

وحبس ومصادرة
عبد املهدي هدد بتقدمي 

مرشحي الوزارات الشاغرة
الى البرملان مبعزل عن الكتل اذا 

فشلت مفاوضاتها 
أن "كتالً  إلــى  الزيــدي،  وذهــب 
سياســية كانت صادقة في هذا 
التخويل فــي مقدمتها قوى في 
مثل  واالعمــار  االصــالح  حتالف 
قائمــة ســائرون وتيــار احلكمة 
االخر  الطرف  وفي  النصر،  وقائمة 
اتخــذت قائمــة الفتــح املوقف 
نفســه ، وعلى الكتل االخرى أن 

تقتفي االثر ذاته".
من جانبه، ذكر النائب عن احلكمة، 
حسن فدعم، أن "الوضع العراقي 
لم يعد يحتمل اكثر الســيما مع 
اســتمرار تأخير حســم الوزارات 

الشاغرة".
واضــاف فدعم فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "اخلالف ما 
زال مستمراً على الوزارات االمنية 

وقد ال ميكن حســمها خالل االيام 
القليلة املقبلة".

ويستغرب، من "حتدث البعض عن 
اعطاء مهلة لوزراء قدرها ســتة 
اشــهر لتقييم ادائهم"، مبيناً أن 
"العراق ليس حقالً للتجارب لكي 
نعطي املنصب لشخص مجهول 
ونستبدله في وقت الحق في حال 

فشله باداء مهامه".
وشدد فدعم، على أن "املعلومات 
وجــود قضايا ارهابيــة بحق احد 
الوزراء، واخر عليه ملفات فســاد، 
وهــو امــر يثيــر الدهشــة، في 
وقت كنا نأمــل بحكومة يتكون 
الشــخصيات  مــن  اعضاؤهــا 

املستقلة والنزيهة".
يشــار إلى أن مجلس النواب كان 
قد اجل جلســته إلى غد الثالثاء 
بأمــل أن ينجح عبــد املهدي في 
تقدمي املتبقي من كابينته الوزارية.

 

السماح لطلبة االمتحان 
اخلارجي بتغيير فروعهم 

الدراسية و12/20 اليوم األخير 
للتقدمي 

"موعداً  التربيــة  جلنــة  وحددت 
النتهاء فتــرة التقدمي لالمتحانات 

اخلارجية يوم 20 /12 /2018".

البرملان لن يسحب الثقة من 
الوزراء املشمولني

باملساءلة والعدالة في جلسة 
الغد

عن  النائب  أكــد  الســياق،  وفي 
الكردستانية  اإلسالمية  اجلماعة 
التزام  األحــد،  امس  احمد حمه، 
جميع الكتل السياســية مبوعد 
جلســة البرملــان ليــوم الثالثاء 
الستكمال الكابينة الوزارية، وقال 
الصباح  تابعته  تصريح  في  حمه 
اجلديــد، إن "الكتل السياســية 
ملزمة بجلســة الثالثــاء املقبل 

الكابينة  مــن  تبقى  مــا  لتمرير 
الوزارية رغم وجود بعض اخلالفات 

على بعض الوزراء".
وأضاف أن " تأجيل جلسة الثالثاء 
إلى وقت أخر سيدخل العراق في 
أزمة سياســية جديــدة ال ميكن 
تصارع  ظل  في  بســهولة  حلها 
الكتــل علــى املناصــب"، مبينا 
مازالت  الكردية  "املفاوضــات  أن 
مســتمرة بــن االحتــاد الوطني 
والدميقراطي من اجل حسم توزيع 

وزارتي الهجرة والعدل بينهما".

تقرير أميركي: بوش األب
تسبب بقتل 158 ألف عراقي

االستخبارات  وكالة  سربت  حيث 
ان هناك  االمريكية خبرا مفــاده 
250 الــف جنــدي عراقي و 1500 
دبابة تقف على احلدود السعودية 
، لكن صــور االقمــار الصناعية 
كشــفت فيما بعد كــذب هذه 

التســريبات وان احلدود بن العراق 
والســعودية كانت صحراء فارغة 

."
واردف أن " بوش االب ارتكب جرائم 
العــراق حيث  في  مروعــة  حرب 
اســقطت الطائــرات االمريكية 
القنابل على  88.500 طــن مــن 
العــراق احدها وقع علــى ملجأ 
فــي مقتل  للمدنيــن تســبب 
408  من املدنيــن العراقين كما 
البنية  دمرت القنابــل األمريكية 
– من  العراقية  املدنية  األساسية 
ومعاجلة  الكهرباء  توليد  منشآت 
املياه إلى مصانــع جتهيز األغذية 
ومطاحن الدقيق ولم يكن هذا من 
قبيل الصدفــة، وكما قال بارتون 
واشــنطن  صحيفة  من  جيلمان 
بوست في حزيران 1991 إن “بعض 
األهــداف ، خاصة في وقت متأخر 
من احلــرب ، مت قصفها في املقام 
األول خللق نفوذ ما بعد احلرب على 

العراق ، وليس للتأثير على مسار 
الصراع نفسه".

واكد التقرير أنه " وبحدود كانون 
الثاني من عــام 1992 قدرت بيث 
أوزبــورن دابونت وهــي دميغرافية 
تعمــل فــي مكتــب اإلحصــاء 
األمريكــي، أن حــرب بــوش في 
اخلليج قد تســببت في وفاة 158 
ألف عراقي، مبا فــي ذلك 13.000 
حالة وفاة مدنية فورية و 70.000 
التي حلقت  األضرار  وفاة بســبب 
مياه  ومعاجلة  الكهرباء  مبحطات 
الصــرف الصحــي. ومت تهديدها 
من قبل رؤسائها بالفصل وترويج 

معلومات خاطئة".
بــوش  "ارث  أن  التقريــر  وعــد 
احلرب  جرائــم  من  الثقيــل  االب 
اجملتمع  على  والكذب  والعنصرية 
الدولي المتحوه الكلمات اللطيفة 
تزييف  بها  البعــض  يحاول  التي 

احلقيقة بعد موته ".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

األمنيــة  العمليــات  اســتمرت 
االستباقية باالســتناد ملعلومات 
اســتخبارية فــي مكافحة بقايا 
فلــول تنظيــم داعــش اإلرهابي 
مبحافظة نينوى، في حن ضبطت 
حتت  كرفانات  األمنيــة  القــوات 
االرض حتتــوي ذخائــر ومعــدات 
كانت بقايــا داعش تعتزم اللجوء 
لها لتنفيذ أعمــال إجرامية ضد 
الضباط  أحد  ووصفها  العراقين، 
العراقين بأنها اســتعارة خلطط 
أمــن النظــام الســابق في خزن 

الذخائر واملعدات.
مديريــة  مفــارز  ضبطــت  و 
في  العســكرية  االســتخبارات 
للجيــش  التابعــة   20 الفرقــة 
العراقي، اثر معلومات استخبارية 
الكرفانات  مــن  عــددا  دقيقــة، 
املدفونة حتت االرض تعود لعصابات 
خلزن  تســتخدم  االرهابية  داعش 
واالرزاق وعثرت  االسلحة واالعتدة 
بداخلها على بعض االعتدة وعددا 
من العبوات الناســفة في احدى 
القيارة   التابعة لناحيــة  القــرى 
املوصل(، حيث مت  )60 كلم جنوب 
واملواد موقعيا  الكرفانــات  تدمير 

من قبل مفارز هندسة الفرقة.
وعن هذه العمليــة النوعية قال 
عبد  العراقي  اجليــش  في  املقدم 
الى  حديث  فــي  اجلبوري  الرحمن 
"الصبــاح اجلديــد" ان "عصابات 
داعــش خليط مــن املرتزقة ومن 
الســابقة  االمنية  االجهزة  بقايا 
مــن العراق ومــن الــدول اجملاورة 
والبعيــدة، فضال عــن املتطرفن 
التكفيريــن الذيــن يبحثون عن 
شتى السبل الستمرار جرائمهم 

ضد املدنين واالبرياء".
قيام  نســتغرب  ال  "نحن  واضاف 
فلول داعش بحفــر حفر عميقة 
تتســع آلليات كبيرة او لكرفانات 
وايداع مؤن وذخائر واعتدة وغيرها 
االجهزة  اساليب  احد  وهذا  فيها، 
االمنية العائــدة للنظام العراقي 
الســابق، حيــث كان يتــم حفر 
اليات  وتخبئــة  عريضة  خنــادق 

عسكرية وذخائر بل حتى سيارات 
مدنية عائدة لرموز النظام واذنابه، 
خاصة عقب هزميته بحرب اخلليج 
الثانيــة بعــد اجتياحــه لدولة 

الكويت".
واشــار اجلبوري الى ان "الكشف 
املرة  ليست  االســاليب  هذه  عن 
ان تنظيــم داعش  بــل  االولــى، 
االرهابــي جلأ حتى الى اســاليب 
التعذيب نفســها ضد معتقليه 
كمــا كان يفعــل زبانيــة االمن 
الصدامي، بل انهم اوغلوا في ذلك 
واضافوا اليها اســاليب وحشية 
امنية  كانت تســتعملها اجهزة 

ومخابراتية مجاورة واقليمية".
على صعيــد متصل، اعلنت دائرة 
في  املعنوي  والتوجيــه  اإلعــالم 
قيادة عمليات نينــوى، وبناء على 

عن  دقيقة  استخبارية  معلومات 
وجــود كدس لألعتــدة والعبوات 
الناســفة ومعمــل تفخيخ في 
منطقة حي املهندســن باجلانب 
االيســر ملدينــة املوصــل، كانت 
داعــش  عصابــات  تســتخدمه 
ســيطرتهم  فترة  خالل  االرهابي 
على احملافظة والتي مت استهدافه 
من قبل قطعاتنا االمنية وطيران 
اجليــش خالل فترة حتريــر املدينة، 
حيث مت ارســال اجلهد الهندسي 
التابــع لقيــادة عمليــات نينوى 
وقيادة الفرقة 16 وبأشراف مباشر 
من قبل نائب قائد عمليات نينوى، 
و مت العثور على 33 صاروخ جهنم، 
و 60 قنبرة هاون 120 ملم محلي 
الصنع، و 66 فتيل قدح تألف طول 
الصنع  محلية  تالفة  صواعق  2م 

120ملم، مع الكشف عن بقايا 3 
جثث عائدة الــى عصابات داعش 

االرهابي.
مــن جانبه، قــال قائد شــرطة 
نينــوى، اللواء حمــد النامس ان 
التابعة  النصر  "مديرية شــرطة 
لقيادة شــرطة نينوى وبناًء على 
دقيقة  اســتخبارية  معلومــات 
أحد عناصر  القبض علــى  القت 
املطلوب للقضاء  اإلرهابية  داعش 
والذي جــاء باعترافاتــه أنه بايع 
تنظيــم القاعــدة االرهابي منذ 
وانــه كان يعمل على  عام ٢٠٠٦ 
في  الناســفة  العبوات  تفجيــر 
مدينة املوصل ضد قواتنا األمنية 
أحداث  ســبقت  التي  الفترة  في 
٢٠١٤/٦/١٠، وجــاء بأعترافه أيضاً 
انــه عمــل بصفة قنــاص ضد 

منطقة حي  فــي  األمنية  قواتنا 
الصحة ودورة اليرموك في اجلانب 
األمين ملدينــة املوصل، وخالل فترة 
سيطرة عصابات داعش االرهابية 
علــى مدينة املوصــل عمل فيما 
يسمى بديوان الزكاة وديوان اجلند 
وبقي آلخر فترة يقاتل ضد قواتنا 
األمنية خــالل معارك التحرير، ومت 
القبــض عليه في مستشــفى 
الســالم في اجلانب األيسر ملدينة 

املوصل.
وفي الوقت نفسه ضبطت مفارز 
العسكرية  االستخبارات  مديرية 
معلومات  واثــر   20 الفرقــة  في 
معمــال  دقيقــة  اســتخبارية 
مخلفات  مــن  العبوات  لتصنيع 
داخل  االرهابية  داعــش  عصابات 
احــد الدور فــي منطقــة جبال 

املوصل،  جزيرة  في  ابراهيم  شيخ 
كمــا تضبط داخل الدار نفســه 
نفقا يستخدمه الداعش للتنقل 
والتخفي، حيــث مت تدمير املعمل 
والنفــق من قبل مفارز هندســة 

الفرقة.
وســبق ذلك اعــالن قيــام "قوة 
مــن جهــاز األمــن الوطني في 
على  وبنــاًء  نينــوى  محافظــة 
بإلقاء  اســتخبارية  معلومــات 
القبض على مجموعة مكونة من 
تســعة متهمن صادرة بحقهم 
إرهابية،  مذكرات قبــض بقضايا 
كانــوا مجنديــن ضمــن اخلاليا 
النائمــة التابعــة لتنظيم، وهم 
متخصصون بنشــر الشــائعات 
مدينة  فــي  االســتقرار  وزعزعة 

املوصل".

ضبطت مفارز مديرية 
االستخبارات العسكرية 
في الفرقة 20 التابعة 
للجيش العراقي، اثر 
معلومات استخبارية 
دقيقة، عددا من الكرفانات 
المدفونة تحت االرض 
تعود لعصابات داعش 
االرهابية تستخدم لخزن 
االسلحة واالعتدة واالرزاق 
وعثرت بداخلها على بعض 
االعتدة وعددا من العبوات 
الناسفة في احدى القرى 
التابعة لناحية القيارة

داعش استعار خطط أمن صّدام في خزن ذخائره ومعداته

استمرار العمليات النوعية االستباقية لألجهزة األمنية بنينوى

الملف األمني

بغداد– اعتقال ارهابي
ذكــر مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية أمس األحد أن قوة من جهاز 
األمن الوطني في بغــداد متكنت من 
اعتقــال داعشــي ينتمي ملايســمى 

بـ"ديوان اجلند" .
وذكر املصــدر ان" قوة من جهاز األمن 
الوطنــي في محافظة بغــداد القت 
القبــض على أحد عناصــر عصابات 
ورود معلومات  بعــد  اإلرهابية  داعش 
استخبارية تفيد بتواجده في منطقة 
الكريعــات ببغــداد بصفة نــازح" ، 
مضيفــا ان هذه العملية تأتي تنفيذا 
ملذكرة قضائية صادرة بحقه النضوائه 
حتت مســمى ديوان اجلند ومشاركته 
في القتال ضــد األجهزة األمنية، وقد 
مت تسليمه إلى اجلهات اخملتصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية املطلوبة . 

كركوك – عملية دهم 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة كركوك امس االحد اعتقال 
ثالثة من "داعش" بعملية دهم كانوا 

يعملون مبفارز جوالة في احملافظة .
وقــال املصدر ان "مفارز اســتخبارات 
ضمن  العاملة  االحتاديــة  الشــرطة 
والتحقيقات  االســتخبارات  وكالــة 
االحتادية فــي وزارة الداخلية وبجهود 
اســتخبارية عالية املســتوى ضمن 
القبض على  القت  املسؤولية  قواطع 
ثالثــة متهمن فــي كركــوك كانوا 
يعملــون مع عصابــات داعش )مفارز 
جوالة( الستهداف املواطنن"، مضيفا 
ان هؤالء صــادرة بحقهــم مذكرات 

قبض بقضايا إرهابية ".

بابل – عملية امنية 

اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابل امس االحــد اعتقال 
متهــم بقضايا "االرهــاب" كان يروم 
الدخــول الــى احملافظة مــن نقطة 

تفتيش شمالها.
للقيادة  املتحــدث االعالمــي  وقــال 
العقيــد عادل العناوي احلســيني إن 
طوارئ  فــوج  من  مشــتركة  "مفارز 
مع  بالتعــاون  الرابــع  بابل  شــرطة 
االســتخبارت واالمن الوطني، متكنت 
بعمليــة امنية اعتقــال متهم على 
وفــق املادة 4 ارهاب من ســكنة غرب 
العاصمــة بغداد حاول التســلل الى 
احملافظــة من اجلهة الشــمالية عبر 
سيطرة الـ 77 بناحية االسكندرية" . 

واسط – نزاع مسلح 
اســتئناف  محكمة  رئاســة  اعلنت 
واسط االحتادية امس األحد، ان مكتب 

التحقيــق القضائي فــي الكوت قام 
بتوقيــف متهمن اثنــن الرتكابهم 
جرمية الـ" دكة العشــائرية " واتخاذ 
لقانون  وفقــاً  بحقهــم  اإلجــراءات 

مكافحة اإلرهاب.
القضاء  اإلعالمــي جمللس  املركز  وقال 
األعلى إن "مكتب التحقيق القضائي 
في الكوت التابع الى رئاسة محكمة 
اثنن  متهمن  وقف  واسط  استئناف 
وفقــاً لقانــون مكافحــة االرهاب"، 
ارتكبوا جرمية  ان "املتهمــن  مضيفا 
احد  دار  علــى  العشــائرية  الدكــة 
املواطنــن من خالل فتــح النار على 
املنــزل مــن أســلحتهم ومت القبض 
عليهــم واتخــاذ اإلجــراءات كافــة 
بحقهم وفقاً ألحكام قانون مكافحة 

اإلرهاب". 

صالح الدين – ضبط اسلحة 

افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امــس االحــد ان اللواء 
313 في احلشــد الشــعبي عثر على 
مشــجب لألســلحة تابع لعصابات 
داعــش االرهابية فــي منطقة الرگة 

غربي سامراء.
انه "بناء على معلومات  وذكر املصدر 
استخبارية نفذ اللواء 313 في احلشد 
الشــعبي عملية امنية ضمن قاطع 
على  العثور  عن  اســفر  املســؤولية 
مخزٍن لألســلحة في منطقة الرگة 
غربي سامراء" ، مضيفا ان "العملية 
متت مبســاندة فــوج التدخــل وفرق 
التابعن  واالســتخبارات  الهندســة 

للواء 313 ".

االنبار – ضبط ارهابي 
اكــد مصــدر امنــي فــي مديريــة 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 

االحــد ان مفــرزة امنيــة متكنت من 
القــاء القبض علــى ارهابي مختص 

بالتفخيخ في محافظة االنبار.
ان مفــارز مديريــة  املصــدر  وذكــر 
االســتخبارات العسكرية في الفرقة 
10 واثر معلومات اســتخبارية دقيقة 
متكنت من القبض على احد االرهابين 
اخملتصــن بعمليــات التفخيــخ في 
منطقــة البو طيبان بالرمادي - االنبار 
وضبــط بحوزتــه 3 كغم مــن مادة 
TNT شــديدة االنفجار باالضافة الى 
7مخازن كالشــنكوف" ، مضيفا وهو 
للقضاء مبوجب مذكرة  املطلوبن  من 
قبض على وفــق املادة 4 أرهاب، وقد مت 

تسليمه جلهة الطلب .

نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلن املتحدث باســم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معن امــس األحد، عن 

إلقــاء القبض على خمســة عناصر 
من تنظيم "داعش" في اجلانب األيسر 

ملدينة املوصل.
وقال اللــواء معن إن "مركز شــرطة 
الرشــيدية التابع ملديرية شرطة ابي 
متــام في شــرطة نينوى وبنــاء على 
معلومات دقيقة وتعاون احد املواطنن 
الرشيدية  القبض، في منطقة  يلقي 
في اجلانب األيسر ملدينة املوصل، على 
إرهابي كان يعمل فيما يسمى أمنية 
داعش" ، مضيفــا أن املعتقل "اعترف 
على أربعة متهمــن في مجموعته، 
ووفــق اعترافــه وداللتــه مت القبض 
داعش  عناصــر  مــن  وهم  عليهــم 
والذيــن كانوا يعملون فيما يســمى 
باألمنية واحلسبة خالل فترة سيطرة 
العصابــات االرهابيــة علــى مدينة 
املوصل، أحدهم جاء بإعترافه أنه كان 

مدونة إسمه ضمن اإلنتحارين".

اعتقال إرهابي ينتمي لما يسمى بديوان الجند في بغداد * توقيف متهمين اثنين الرتكابهم الـ" دكة العشائرية"
العثور على مشجب أسلحة لداعش غربي سامراء * القبض على 5 من تنظيم "داعش" أيسر الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمــت وزارة الصحــة بالتعاون مــع منظمة 
الصحة العاملية فعالية ماراثون بغداد للنشاط 
البدني فــي متنزه الزوراء مبشــاركة دوائر مركز 
وزارة الصحة وفريق التطوعي في الوزارة قســم 
محاربة الشــائعات في وزارة الداخلية وعدد من 
املســؤولن في منظمة الصحة العاملية ووزارة 

الصحة على حدائق الزوراء ببغداد 
وبن الدكتور ثامر احللفي خبير منظمةالصحة 
العامليــة في الــوزارة ان هــذه الفعاليات تأتي 
تشجيعا للمشي الصحي واالهتمام بالنشاط 

البدني وتفاديا لإلصابة باألمراض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عــن قيام  دائرة التخطيط 
واملتابعة احد تشــكيالتها بالغاء )٨٩٠( وكالة 
غذائيــة وطحن للفترة مــن 2018/1/1 ولغاية 
2018/6/30 وذلك بسبب مخالفتهم للضوابط 

والتعليمات.
وقال مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط ان 
الدائرة  منحت ولنفــس الفترة املذكورة اعاله ) 
١٣( وكالة وتدوير )٤١٨( وكالة ودمج )٢٢( وكالة 

واستحداث )٥٠( وكالة .
ولفت البيان بان الدائرة اوعزت الى قسم التموين 
بتشكيل جلان مشتركة من القسم ذاته وفروع 
التموين مبتابعة الــوكالء ميدانيا للوقوف على 
ما يــوزع للمواطن كما ونوعــا ومدى التزامهم 
بالتســعيرة التي وضعتها الــوزارة الن االخيرة 

حازمه بانزال اشد العقوبات بحق اخملالفن .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أولى  دفعة  الصحة،  وزارة  تسلمت 
املتطورة  من ســيارات اإلســعاف 
مبوجــب عقــد كانــت أبرمته مع 
متخصصــة  أجنبيــة  شــركة 
بصناعة املركبات يتضمن جتهيزها 
بهذا النوع من الســيارات احلديثة 
ومزودة  العامليــة  املواصفــات  ذات 

بأجهزة منقذة للحياة.
الفوري  االسعاف  مدير قسم  وقال 
في الوزارة الدكتور محمد شــاكر 
رشــيد، فــي تصريــح صحفي ان 
مجموعة  مؤخرا  تسلمت  "الوزارة 
ســيارات اســعاف مكونة من 30 
العقد  اولى حسب  سيارة كدفعة 
املبرم مع الشــركة العامة لالدوية 

واملســتلزمات الطبيــة }كيماديا{ 
اسعاف  سيارات  تسليم  املتضمن 
نوع هايســا لتوزيعهــا بن جميع 
دوائر الصحة في بغداد واحملافظات 
واالولويــة، فيما  احلاجة  وحســب 
ســيتولى مركــز العمليات وطب 
الطوارئ في الوزارة عملية التوزيع".

وتابع ان السيارات ستدخل اخلدمة 

بعد اكمــال االجــراءات القانونية 
اللوحــات  بتثبيــت  املتعلقــة 
وتســجيلها في دوائــر املرور كافة 
هذه  الجناز  معهم  التنســيق  بعد 
اللوحات بالسرعة املمكنة، ومبا يعزز 
خدمات االســعاف الفوري في نقل 
الطارئة  واحلــاالت  املرضية  احلاالت 
فاعل في ضمان  واالسهام بشكل 

تأمن حيــاة املرضى واملصابن قبل 
ان يتم ادخالهم الى املستشــفى، 
الــى جانــب متكــن األطبــاء من 
اكمال السلسلة العالجية االولية 
ان  الســيما  واملصابن  للمرضــى 
هذه الســيارات من مناشئ عاملية 
بأجهزة  ومزودة  حديثة  ومبواصفات 
ومستلزمات منقذة للحياة لتكون 

مبثابة ردهة طــوارئ متنقلة تقدم 
للمصابن كل وسائل انقاذ احلياة".

ولفت الــى أن "هناك دفعات أخرى 
ســتصل الــى دوائــر الصحة في 
بغــداد واحملافظات تباعــا مبا فيها 
املناطق احملررة من اجل رفع مستوى 
اخلدمات الصحيــة والطبية فيها 

بالشكل األمثل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير الصحة والبيئــة الدكتور عالء الدين 
العلوان اجتماعا مع اللجنة املشرفة على اجمللس 
العربي لالختصاصات الصحية في العراق وجرى 
خالله مناقشة محاور عديدة منها تقدمي عرض 
عن واقع عمــل اجمللس وأعداد الطلبة املتقدمن 

للدراسة فيه والذين مت قبولهم .
العراقــي  اجمللــس  مــع  التنســيق  مت  كمــا 
لالختصاصات الطبية ومت مناقشة التخصصات 
احتيــاج  لتغطيــة  للدراســة  املســتحدثة 
املؤسسات الصحية ومنها التخصصات النادرة 
كما مت مناقشــة اخلطط املستقبلية للتعامل 
مع احتياجات املؤسســات الصحية من الكوادر 
الطبية املتخصصة ومت ايضا عرض واقع املراكز 

التدريبية وإمكانية تطويرها.

بغداد - الصباح الجديد:
حذرت مديرية املرور العامة، امس األحد، أصحاب 
النارية من غرامــات تطالهم وحبس  الدراجات 
ومصــادرة دراجاتهــم، ما لم يتم تســجيلها 

رسميا في الدوائر اخلاصة بها.
وقال املتحدث باسم املرور العامة العميد مؤيد 
فرحــان التميمي ، إن "90 باملائــة من الدرجات 
النارية غير مســجلة لدى دوائر املرور'، الفتا إلى 
أن 'املرور متنح اجازة سوق خاصة بالدراجات وتلزم 

السائقن على اتخاذ إجراءات السالمة".
وأضاف أن "أ صحاب الدرجات اخملالفة معرضون 
الى الســجن والغرامة ومصادرة دراجاتهم في 
حال اصرارهم على عدم تســجيلها رسميا في 
دوائــر املرور"، مؤكــدا أنه " ال توجــد إحصائية 
رســمية في املرور عــن اعداد الدرجــات النارية 
احلقيقية في الشــوارع، إال أنهــا تقوم بضبط 

اخملالفن غير املسجلن".

القوات األمنية في نينوى

الصحة تتسلم 30 سيارة إسعاف متطورة دفعة أولى 



بغداد - الصباح الجديد: 
فريق طبــي متخصص  متكن 
بجراحة الوجــه والفكني في 
مستشفى اليرموك التعليمي 
من اجراء عملية جراحية فوق 
الكبرى الســتئصال ورم كبير 
من النوع (الشــرس) ممتد من 
الفك االســفل للوجه لشابة 

بعمر (20) عام
ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي 
الوجــه  جراحــة  اخصائــي 
والفكني الدكتور مضر محمد 
املريضة  راجعــت  الســنبلي 
والفكني  الوجه  استشــارية 
وكانــت تعاني مــن وجود ورم 
وبالتحدي  الوجه  منطقة  في 
بعد  و  االســفل  الفــك  عند 
الســريرية  الفحوصات  اجراء 
و  واخملتبريــة  واالشــعاعية 
الرنني تبني وجود ورم من النوع 
الفك  الشرس ممتد على طول 
األســفل، اســتدعى اجــراء 
الســتئصال  جراحية  عملية 
الــورم حيث ادخلــت املريضة 
الى صالــة العمليات و بعون 

اهللا تكللت العملية بالنجاح 
اعادة  و  الورم  اســتئصال  في 
بناء املنطقة بواسطة الترقيع 
العظمــي مــن احلــوض مع 
البالتينية  بالصفائح  التثبيت 
الطباعة  تقنية  باســتخدام 
ثالثيــة االبعــاد و التخطيط 
للمحافظة  ذلك  و  االفتراضي 
النهائــي  الشــكل  علــى 
مطابق  يكون  لكي  للمريضة 
لالصــل و املريضــة بحالــة 

صحية جيدة.
و اضاف الســنبلي استغرقت 

العمليــة (5) ســاعات وتعد 
مــن العمليات فــوق الكبرى 
واملعقدة وذات صعوبات كبيرة 
و حتد كبير للفريق الطبي من 
الشــكل  على  احملافظة  اجل 
احلقيقــي للمريضــة وتكون 
مقيمني  مــن  الطبي  الفريق 
الوجه  جراحــة  فــي  اقدمني 
اكرم  مروة  الدكتورة  والفكني 
جاســم  مصطفى  والدكتور 
والدكتورة زهراء عبد اهللا بلني 
الدكتور  التخديــر  واخصائي 

سعد الشماع .
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تفعيل النقل النهري 
لتخفيف الزخم 

المروري في بغداد

التجارة تواصل تجهيز 
الوكالء بالطحين 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للنقــل البحري، موافقة 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد املهدي  على 
تفعيــل النقل النهري ملعاجلــة االختناقات املرورية 
في بغداد . وقال مدير عام الشــركة املهندس عبد 
الكرمي كنهل انه مت التأكيد على اهمية تفعيل نقل 
النهري  التاكسي  زوارق  االشــخاص والبضائع عبر 

خصوصا املعابر التي تؤدي الى شارع املتنبي  
واضــاف املدير العــام ان رئيس الــوزراء عبداملهدي 
وخالل جولة ميدانية في شــوارع العاصمة بغداد 
أكد علــى ضرورة عمــل زوارق التاكســي النهري 
التابعة للشركة للتخفيف من االزدحامات املرورية 
احلاصلة في شــوارع بغداد ، مؤكــدا على جاهزية 
عمل جميع زوارق الشــركة للعمل واالسهام بنقل 
املواطنني بزوارق حديثة تتوفر فيها مواصفات االمان 

وبادارة كوادر نهرية متخصصة في هذا اجملال.
 كما دعــا املدير العام امانة بغــداد ومديرية املوارد 
املائية (شــعبة كري االنهر) وقيــادة عمليات بغداد 
لتقدمي كل التســهيالت القانونية امام عمل زوارق 

التاكسي النهري.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب احد تشكيالتها جتهيز الوكالء مبادة 
الطحني وحتقيق زيــارات رقابية للمطاحن العاملة 

والوكالء في نينوى وميسان.
واوضح مدير عام الشركة املهندس جاسم محمد 
العامري ان جتهيز الوكالء واملواطنني يجري بانسيابية 
عالية حسب اخلطة التسويقية املعتمدة ، مشيرا 
الى حتقيق زيارات تفتيشية من قبل الفرق الرقابية 
املشتركة شملت املطاحن العاملة ووكالء الطحني 
ملتابعة الية التوزيــع واالطالع على نوعية الطحني 
املنتج وخلطــات احلبوب اجملهــزة للمطاحن ، الفتا 
الى ان الشركة مستمرة بتوزيع مادة الطحني على 

العائالت املشمولة بنظام احلماية االجتماعية .
من جانب اخار اشار املدير العام الى بحث الشركة  
الية عمل مفاصلها ومســتوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني في محافظتي  ديالى والنجف حيث 
مت االطالع على نســب توزيع الطحني املتحققة 
البطاقة  التجهيــز ضمــن مفــردات  لوجبــة 
التموينية  ونســب جتهيز العائالت املشــمولة 

بشبكة احلماية االجتماعية . 

بغداد - الصباح الجديد:

تــرأس وزيــر االعمــار واالســكان 
ني  بنكَ العامة  واالشغال  والبلديات 
ريكانــي اجتماع اجللســة احلادية 
ملناقشــة  الــرأي  لهيئة  عشــرة 
املواضيــع املطروحة على  عدد من 
جــدول االعمــال، واهمهــا كتاب 
االمانــة العامــة جمللــس الــوزراء 
احلكومــي  املنهــاج  بخصــوص 
على  الســكنية  االراضي  لتوزيــع 
املواطنني واملستحقني من الشرائح 

املشمولة .
الوزير رؤية شــاملة تتضمن  وقدم 
باملدن  اخلاصــة  التصاميم  اعــادة 
وموحدة  رصينة  اســس  وفق  على 
الذاتية  االمكانات  جميع  بتوظيف 
على  احلفــاظ  مــع ضرورة  للوزارة 
املناطق اخلضر وعــدم حتويلها الى 
سكنية او استعماالت اخرى وهذه 
اجمللس  في  طرحها  ســيتم  الرؤية 
جلســته  في  لالســكان  الوطني 

املقبلة .
كمــا وجه الوزير بأســتكمال نقل 

والفنيــة  الهندســية  املــالكات 
واالداريــة العائــدة لدائــرة الطرق 
املعنية  احملافظــات  الى  واجلســور 
والتي ســتكون بدورها مســؤولة 
داخل  الطــرق  اعمــال صيانة  عن 
عدا  للمحافظة  االداريــة  احلــدود 
طريق املرور الســريع واجلسور التي 
تقــع فــوق االنهر، فيما ســتكون 
مسؤولية دائرة الطرق واجلسور اجناز 
واجلسور  الطرق  وتنفيذ  التصاميم 
احملافظة  الى  االنهروتسليمها  فوق 
بعد االجناز ، اما فيما يخص مشروع 
مجمــع العامرية الســكني وجه 
معاليــه باعداد الوثائــق املطلوبة 
لغرض انشــاء املشــروع على وفق 
قانون صندوق االســكان ومشاركة 

شركات االسكان . 
وجرى فــي اثناء االجتمــاع كذلك 
االراضي  موضوع  ومناقشة  تدارس 
التي سبق ان وزعت خالفا للضوابط 
في محافظة ديالــى ومت على اثرها 
ايقاف التوزيع بعد رفع عدة شكاوى 
مــن املواطنــني حيث وجــه الوزير 
مبعاجلة املوضوع وفرز املعامالت عن 
االمر  الى  احملافظة اســتنادا  طريق 

التشريعي رقم 12 لسنة 2004
مؤكدا على اهمية عدم تأخير البريد 
املمنوحة الجناز  واستثمارالصالحيات 
االعمــال اخلاصــة بالــوزارة وخاصة 
اللجان  وتشــكيل  املناقصات  ترويج 
الكوادر  مــن  القصوى  واالســتفادة 
الفنيــة واحلرفية واملهنيــة في دائرة 
االعمار الهندسي من الذين ميتلكون 
مهارات عالية ونقلهم الى شــركات 
ذاتيا  املمولــة  التنفيذيــة  الــوزارة 
لالســتفادة من خبراتهم في تنفيذ 
الفائضة  املالكات  ومعاجلة  املشاريع 
في التشكيالت وتأهيلهم لالستفادة 
منهم فــي الــوزارة او خارجها فيما 
مت الطلــب مــن كل تشــكيل عمل 
هيكلة جديدة له بعد دمج وتقليص 
الشــعب واالقســام فيها والتأكيد 
على شــغل املنصب حسب الوصف 
الوظيفي جلميع املنتسبني في الوزارة 

والتشكيالت. 
على صعيد اخر باشرت وزارة االعمار 
واالشــغال  والبلديــات  واالســكان 
العامة بتنفيذ اعمال حمالت خدمية 
واألنقاض  النفايــات  لرفــع  كبــرى 
املدينة مبحافظة  مركز  واخمللفات في 

بلدية  مديريــة  عــن طريق  كركوك 
كركــوك التابعة ملديريــة البلديات 
العامة أحدى تشكيالت الوزارة حيث 
تأتي هذه احلمالت من خالل تشكيل 
غرفة عمليــات متكاملة من اجلهد 
اآللــي و البشــري لغــرض تنظيف 
العامة وتقدمي  والســاحات  الشوارع 

افضل اخلدمات الى اهالي املدينة .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة أن 
اإلعمال اخلدمية شملت رفع األنقاض 
والنفايــات ونقلها إلى أماكن الطمر 
الشــوارع  وكنس  وتنظيف  الصحي 
الرئيســة إضافة إلــى توزيع أكياس 
نفايــات وحاويات بالســتيكية على 
املواطنــني ،فضالً عــن تعديل وقص 
وردم  الســاحات  وتعديل  الشــوارع 
غير  املطبــات  وإزالة  املســتنقعات 
األرصفة  على  والتجاوزات  النظامية 
عبئاً  تشكل  باتت  والتي  والشــوارع 
اخلدمي  العمل  على متطلبات  ثقيالً 
 ً ، مشــيرا احملافظة  وتشــويه ملنظر 
باالمكانات  تأتي  ان هذه االعمال  الى 
واجلهــود الذاتية املتاحة ومبشــاركة 
عدد من اآلليات التخصصية لبلديات 

محافظة كركوك. 

تقرير

وزير اإلعمار» يناقش المنهاج الحكومي لتوزيع األراضي السكنية بين المستحقين 

وزارة اإلعمار واالسكان

بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  اعلنــت 
اجلنوبية  االســمدة  لصناعــة 
الصناعة  وزارة  احدى شــركات 
واملعادن فــي محافظة البصرة، 
رفــع خطتها التســويقية الى 
اكثر من 1400 طن يوميا لتلبية 

حاجة وزارة الزراعة.
للوزارة  الرســمي  الناطق  واكد 
الشــمري  علوان  عبدالواحــد 
ان الشــركة اســتطاعت زيادة 
اخلطة التسويقية النتاجها من 
مادة ســماد اليوريا من (1000) 
طــن الــى (1400) طــن يوميا 
التعاقدية  التزاماتهــا  لتنفيذ 
مع الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعيــة التابعة لوزارة الزراعة 
االخيرة  بتجهيــز  والقاضيــة 
بكميــة (200) الــف طــن من 
ســماد اليوريا قابلــة للزيادة ، 
ان الشركة تعمل  مفصحا عن 
االنتاجية  طاقاتهــا  زيادة  على 
تغطية  لغرض  تدريجي  بشكل 
الطلب املتزايد على مادة سماد 
احتياجات  جميع  وتلبية  اليوريا 

وزارة الزراعة واملزارعني.
اســتعداد  الشــمري  وابــدى 
الشــركة لتجهيز وزارة الزراعة 
بالكميــات املطلوبــة من مادة 
اليوريا بعد متكنها من  ســماد 
على  والتغلب  احللــول  ايجــاد 
مشكلة امللوحة ورفع الطاقات 
التخطيطيــة  االنتاجيــة 

خلطوطها االنتاجية.  
على صعيد متصل اعلنت هيئة 
العراقية  اجليولوجــي  املســح 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن عن اســتمرار مالكاتها 
في تنفيذ مهام االستكشــاف 

والتحري املعدني.

وبني الشمري ان الهيئة تواصل 
العمــل ومــن خــالل مالكها 
احلفر  ومهندســي  اجليولوجي 
في مشــروع التحري عن الرمال 
الصاحلة لشــتى االستعماالت 
، مشــيرا  في محافظة كربالء 
الى ان هذا املشــروع يهدف الى 
تعزيز االحتياطيــات من الرمال 
التي تستعمل في شتى اجملاالت 
زيادة  ومبايســهم فــي تعزيــز 
االنتاج لهــذه املادة وخلق فرص 

استثمارية جديدة.
الهيئة  ان  الشــمري  واضــاف 

تعمــل ايضا ومن خــالل الفرق 
على  املتخصصة  اجليولوجيــة 
تنفيــذ مراحــل التحــري عن 
لصناعة  الصالح  الكلس  حجر 
محافظــة  فــي  االســمنت 
مالكات  ان  مؤكــدا   ، الديوانية 
الهيئــة تبــذل جهــودا كبيرة 
واســتثنائية الجناز مهامها في 
املعدني  والتحري  االستكشاف 

في شتى محافظات البالد.
مــن جانبها اعلنت الشــركة 
للصناعــات  العامــة 
شــركات  إحدى  الهيدروليكية 

عزمها  واملعادن،  الصناعة  وزارة 
جتهيــز دائرة بلديــة محافظة 
كابســات  من  بانتاجها  كربالء 
مختلفة  باحجــام  النفايــات 
ومتكنهــا من تصنيع كابســة 
ومميــزات  مبواصفــات  نفايــات 

خاصة.
وبــني الشــمري بأن وفــدا من 
دائــرة بلدية محافظــة كربالء 
املعدات  الــى معمل  بزيارة  قام 
للشــركة  التابع  التخصصية 
تصنيع  عمليــة  علــى  واطلع 
بكافة  النفايات  كابسة  وانتاج 

االنواع واالحجام ، مشيرا الى ان 
الوفد وبعد اطالعه على فعالية 
موقعيا  املصنعة  الكابسة  اداء 
ابدى حاجة الدائرة الى كابسات 
نفايات بحجم (8) امتار مكعبة 
امتــار   (6) وحجــم  مكعــب 
مكعبة ، الفتا الى ان الشــركة 
اســتعدادها  ابدت  جانبها  من 
لتصنيع  العالية  وامكانياتهــا 
الكابسات املطلوبة من قبلهم 

وجتهيزهم بها باملوعد احملدد.
افصح  متصــل  ســياق  فــي 
الشــمري عن جناح الشركة في 

نفايات مبميزات  تصنيع كابسة 
خاصة في كونها صغير ة احلجم 
(4) امتــار مكعبة ومســحوبة 
بواسطة  وتثبت  شــاصي  فوق 
جــكات خلفيــة وتســتعمل 
داخــل االزقة الضيقــة وميكن 
ســحبها بواســطة أي عجلة 
انها متتــاز بكفاءة  فضال عــن 
كبيرة  للكابســة  مــوازي  اداء 
احلجم مع احتوائها على مولدة 
هيدروليكية  ومضخــة  ديــزل 
فــي مقدمة العربة لتشــغيل 

الكابسة.

الجيولوجي تواصل استكشافاتها لزيادة احتياطيات العراق من المواد األولية 

األسمدة الجنوبية تضع خطة لتسويق 1400 
طن من سماد اليوريا يوميا

استطاعت شركة 
األسمدة زيادة 

الخطة التسويقية 
إلنتاجها من مادة 
سماد اليوريا من 
(1000) طن الى 

(1400) طن يوميا 
لتنفيذ التزاماتها 

التعاقدية مع 
الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعية 

تسويق 1400 طن من سماد اليوريا يوميا

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت شــركة زيــن العــراق، إحدى 
الرائدة في  زيــن  شــركات مجموعة 
لة  خدمات االتصــاالت والبيانات املتنقّ
في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيــا، عن حتقيقها لرقم قياســي 
في نســبة املبيعات لشــهر تشرين 
الثانــي من العــام احلالــي وباألخص 
فــي محافظــات بغــداد – الرصافة، 

السليمانية، كركوك، ديالى. 
وقال الســيد علــي الزاهــد الرئيس 
فخورون  "نحن  العراق:  لزين  التنفيذي 
القياسي للمشتركني  بالرقم  وممتنون 
كاملشــغل  لنا  وباختيارهــم  اجلــدد 
البنية  في  الكبير  استثمارنا  املفضل، 
 G3 التحتية لشبكة زين العراق في الـ
ونقل البيانات كان له االثر البالغ لهذا 
باالســتمرار  ونتعهد  املتزايد،  االقبال 
التحتية  البنيــة  فــي  باالســتثمار 
للشــبكة ونحث االخرين على القيام 

بنفس الشيء. ”
وأضاف الزاهد: "نحــن في زين العراق 
ملتزمــون بتوفيــر أحــدث التقنيات 
واخلدمات ملشتركينا في العراق. ويعد 
تطوير الشــبكات احلاليــة وتعزيزها 

بأحــدث التقنيــات أولوية رئيســية 
بالنســبة لنــا ملواكبــة التطــورات 
املتســارعة فيما يتعلق بازدياد حجم 
إلى  إضافــة  البيانات  مــرور  حركــة 
حتسني جتربة املشتركني النهائية، كما 
يعكــس التزامنا بالعمــل على تزويد 
مشتركي خدمات الهاتف احملمول في 
العراق بخدمات عالية اجلودة تتناسب 

مع أسلوب حياتهم".
جتدر اإلشارة إلى أن شركة زين العراق 
ر املئات من نقاط املبيعات واخلدمات  توفّ
واملنتشــرة في مختلف احملافظات و3 
مراكــز اتصال مجانــي للتواصل مع 
املشــترك على مدار الساعة، إضافة 
الى موقعهــا اإللكتروني وصفحاتها 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
حيث تتواصل صفحة زين العراق على 
موقع الفيسبوك وحده مع ما يقارب 5 

مليون متابع.
يذكر أن شــركة زين العراق هي إحدى 
أكثر الشــركات تقدماً مــن الناحية 
تبحث  وهي  العراق.  في  التكنولوجية 
باســتمرار عــن كيفيــة اســتقدام 
أحدث احللــول التكنولوجية وتقدميها 
ملشــتركيها. كما تســعى الشركة 
إلــى كافة شــرائح اجملتمع  للوصول 
وتغطية كامــل احملافظات في العراق، 
من خــالل مختلف مراكزهــا ونقاط 
البيــع التابعــة لها لتضمــن تأمني 

اخلدمة األفضل واألسرع.  

زين العراق تحقق رقما قياسيا في نسبة 
المبيعات لشهر تشرين الثاني 

استئصال ورم كبير في الفك
 لفتاة بعمر (20) عامًا 

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس محافظ واســط الدكتور 
اجتماعا  املياحي  جميل  محمد 
في قضاء احلي لالجهزة األمنية 
النائــب  بحضــور  واخلدميــة 
ملناقشــة  الغريباوي  ســلمان 
واخلدمية  األمنية  االستعدادات 
بزيارة  التي مت وضعها حتضيــرا 

التابعي سعيد بن جبير . 
وأكـد احملافـــظ علـى تسهيل 
اإلجراءات أمــام الزائرين وتقدمي 
اخلدمــات لهـــم مع  أفضــل 
أهميــة التنســيق بني شــتى 
االجهزة سيما االمنية لتحقيق 
واالمـان  االمـــن  من  قدر  أعلى 

للزائريـن.

محافظ واسط يترأس 
اجتماعا لألجهزة 

األمنية والخدمية 



5 االثنني 3 كانون االول 2018 العدد )4067(اعالن

Mon 3 Dec 2018 issue )4067(



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إلى  سترسل كندا األســبوع القادم وفداً رسمياً 
كوبا بهــدف إعادة تقييم وجودها في هذه اجلزيرة، 
بعد تزايد أعــراض غامضة لدى دبلوماســييها، 
حســب ما أعلنت وزارة اخلارجية الكندية لوكالة 

فرانس برس امس االول السبت.
وأعلنــت أوتاوا اخلميس املاضــي أن موظفاً كندياً 
إضافياً في كوبا هو الثالث عشــر يعاني من آالم 
الرأس نفسها التي شعر بها دبلوماسيون كنديون 
منذ العام 2017 على غرار 25 دبلوماسياً أميركياً 

وعائالتهم منذ أواخر العام 2016.
ويصف جميعهم األعراض نفســها: دوار وصداع 
نصفي شديد وطنني في األذنني ومشاكل بصرية. 
لكن حتى اآلن، لم تفسر كندا وال الواليات املتحدة 

أوجاع الرأس الغريبة هذه.
الكنديــة  اخلارجيــة  باســم  متحــدث  وقــال 
ريتشــارد ووكــر لفرانس برس إن »وفــداً من كبار 
الدبلوماسيني سيتوجه إلى كوبا األسبوع املقبل 
لدراســة عمليات كندا احلالية وحتديد بأي طريقة 
التــي يواجهها موظفونا  ميكننا تخفيف اخملاطر 

الدبلوماسيون«.
وأضاف »نعتبر أن كل اخليارات ممكنة«، لكنه رفض 

»التكهن باخليارات التي سيتم اتخاذها«.
وكانت احلكومــة الكندية أعلنــت اخلميس أنها 
اتخذت قرار »السماح ملوظفيها احلاليني في كوبا 

بالعودة إلى البالد، إذا كانوا يرغبون في ذلك«.
ونســبت كندا والواليات املتحدة في البداية هذه 
األعراض إلى استخدام أجهزة سمعية قادرة على 
التســبب بأضرار في الدماغ. لكــن أوتاوا توصلت 

أخيراً إلى أن هذا السيناريو »غير مرجح«.
واكتفت دراسة مفصلة حول أحداث كوبا نشرتها 
مجلــة اجلمعية الطبية األميركيــة »جرنال اوف 
ذي أميركيان ميديكال سوسييشــن« )جاما( في 
مطلع العام، بإشــارة فقط إلى »مصدر مجهول 

للطاقة« فقط.
لكن معّد الدراسة األساسي أكد أن فرضية وجود 
»موجات صغرية )مايكروويف( بات ميكن دراسته«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وجه عضو بارز مبجلس الشــيوخ األميركي إنذارا 
قويا ونهائيا لتركيا، بشأن حصولها على أنظمة 
"إس400-" الصاروخيــة الروســية، وأخطرهــا 

بوجوب أن تختار بني روسيا والغرب.
ونقــل موقع بلومبرغ األميركــي، عن رئيس جلنة 
القوات املســلحة في مجلس الشيوخ، جيمس 
إنهوف، الذي حل محل الســيناتور الراحل، جون 
ماكني، مؤخراً في هذا املنصب، أنه قد حان الوقت 
ألن تقرر أنقرة وتتصرف وفقاً لوضعها كعضو في 

حلف شمال األطلسي "الناتو".
وقال إنهوف: "يجب على تركيا أن تختار بني روسيا 
والغرب. فإذا كانت تريد شــراء مقاتالتنا من طراز 
"إف35-"، فعليها رفض شراء منظومات صواريخ 

"إس400-" الروسية".
وأضاف: "تركيا شريك هام جدا للواليات املتحدة 
في حلف شــمال األطلســي، ولكن في الوقت 
نفســه، يجب أن تتصرف وفقاً لهــذا الوضع".. 
وقال الســيناتور: "يتعني على تركيا أن تختار بني 
روسيا والغرب. وإذا سارت قدما في عملية شراء 
منظومات "إس400-" الروســية ، فــإن عواقب 
خطيرة تنتظرها"، لكنه لم يوضح طبيعة هذه 
العواقــب واإلجراءات التي ســتتخذها بالده ضد 

أنقرة.
وفقا لبلومبــرغ ، فإن الواليات املتحدة تخشــى 
من أنــه ، بعد تســليم منظومــة "إس400-" 
الصاروخية، ســيصل خبراء عسكريون روس إلى 
تركيا لتدريب الضباط األتراك على استخدامها، 
وسيكتشــفون أســرار "مكافحة الــرادار" في 

القاذفات األمريكية املقاتلة "إف35-".
وقال اخلبير العسكري ســتيفن زالوغي: "هناك 
مخاوف مــن أن يســمح األتــراك لألخصائيني 
الروس باختبــار رادارات "إس400-" ضد الطائرات 
األمريكيــة إف35-  التي ستشــتريها تركيا، من 
أجل إبطــال خواص )مكافحة الرادار( في املقاتلة 

األمريكية".

كندا ستعيد تقييم 
وجودها في كوبا بعد 
إصابة دبلوماسييها

عضو بارز بمجلس 
الشيوخ األميركي يوجه 

إنذارا نهائيا لتركيا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

مجــدداً  املتحــدة  األمم  أعلنــت 
اســتعدادها للعــب دور أكبر في 
مينــاء احلديدة اخلاضع لســيطرة 
مبا  االنقالبية،  احلوثي  ميليشــيات 
يضمن بقاءه مفتوحاً، فيما حذرت 
من أن اليمــن تقترب مــن كارثة 

كبرى.
وقــال األمني العام املســاعد لألمم 
املتحدة املكلف الشؤون اإلنسانية 
مــارك لوكوك، في بيــان صحافي 
عقــب ختــام زيــارة إلــى اليمن 
اســتمرت ثالثة أيام: »اليمن يقف 
على شــفير كارثة كبــرى ، لكن 
لــم يفت األوان بعــد«، مضيفاً أن 
»األوضــاع املتدهورة« فــي اليمن 
ستحتاج إلى مساعدة أضخم في 
العام املقبل، مشــيراً إلى أن الدول 
املانحــة قّدمت 2.3 بليون دوالر في 
2018 أي نحو 80 في املئة من قيمة 
وضعتها  التي  االســتجابة  خطة 

األمم املتحدة.
تســهيل  إلــى  األطــراف  ودعــا 
اإلنســانية، وحماية  املســاعدات 
والســلع  األغذية  من  اإلمــدادات 
األساســية األخــرى، مؤكــداً أن 
الوكاالت اإلنســانية ال تزال تواجه 

عقبات كثيرة في عملها.
وطالــب لوكــوك بضــرورة وقف 
في  الســيما  العدائية،  األعمــال 
واعتبرها  وحولها،  التحتية  البنية 
لعمليات  األهميــة  بالغة  أمــوراً 
التجارية. وقال:  والــواردات  اإلغاثة 
»من غير املقبول رؤية رجال يحملون 

أسلحة داخل املستشفيات«.
وأعــرب عن ســعادته بالتأكيدات 
التي اســتمع إليها مــن احلوثيني 
فــي صنعاء واحلكومة الشــرعية 
املعترف بهــا دولياً فــي عدن عن 
التي  احملادثــات  حضــور  نيتهــم 
إلى  األممي  املبعــوث  ســيعقدها 
الشــهر  مارتن غريفثس،  اليمــن 
اجلــاري، قائالً: »هــذه احلرب يجب 
أن تنتهــي. يســتحق اليمنيــون 

مستقبالً أكثر إشراقاً«.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني 
معني عبدامللك أن ميليشيا احلوثي 
لن  إيران  مــن  املدعومة  االنقالبية 
تكون يوماً ما جادة في الوصول إلى 

السالم.
وقال خالل لقائه في عدن لوكوك، 
كافة  هيأت  الشرعية  احلكومة  إن 
املوانئ التي تقع في املناطق احملررة 
في عــدن واملكال واخملا الســتقبال 
اإلنســانية  املســاعدات  كافــة 
وإيصالهــا للمتضرريــن من جراء 
احلــرب العبثيــة التــي تشــنها 

امليليشيا االنقالبية.
األنبــاء  وكالــة  بحســب  وبــني 
بدأت منذ  احلكومة  أن  الرســمية 
رواتب  املاضي فــي صرف  اخلميس 
احملافظات،  كافــة  في  املتقاعدين 

األمر الذي ســيكون لــه أثر كبير 
على حتسن الوضع االقتصادي.

اللجنة  عقــدت  الريــاض،  وفــي 
اليمن  بشأن  االقتصادية  الرباعية 
واإلمارات،  السعودية،  واملكونة من 
واململكــة  املتحــدة،  والواليــات 
أمس مع كبار  اجتماعــاً  املتحدة، 
مســؤولي األمم املتحــدة في مقر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 

اليمن بالرياض أمس.
وأوضــح آل جابر أن االجتماع تناول 
في  الدعم  وآلية  اإلنساني  الوضع 
مستوى  حتســني  وكيفية  اليمن، 
قدرتــه على مواجهــة التحديات 
التي يواجهها سواء كانت من قبل 
ميليشيا احلوثي املدعومة من إيران 
أو من الوضع املعيشي أو االقتصاد 

اليمني.

كانــت  النقاشــات  أن  وأضــاف 
مثمرة، موضحــاً أن اجلميع اتفقوا 
علــى االســتمرار في عقــد مثل 
الوضع  ملتابعة  االجتماعــات  هذه 
االقتصادي واإلنســاني في الداخل 

اليمني.
إلى  وصلــت  ذلــك،  في غضــون 
محافظــة املهرة اليمنية )اجلمعة 
مشــتقات  ســفينة  املاضيــة(، 
2100 طن  نفطية سعودية، حتمل 
من الديزل، بهــدف دعم محطات 

توليد الكهرباء في احملافظة.
وقــال مديــر مكتــب البرنامــج 
اليمن  وإعمار  لتنمية  الســعودي 
عبدالهادي  املهــرة  محافظة  فرع 
التدشني:  حفلة  خالل  القحطاني 
»هــذا الدعــم مــن املشــتقات 
التي نســلمها حملافظة  النفطية 

املهرة ضمن دفعات كثيرة موجهة 
إلى احملافظات اخلاضعة للحكومة 
الدفعات  أن  مضيفاً  الشــرعية«، 
النفطية  املقدمة من املشــتقات 
يســتفيد منهــا نحــو 9 ماليني 
مواطن ميني في عشر محافظات، 
الكهرباء،  لدعم  مخصصة  »وهي 
سعياً لتشــغيل التيار الكهربائي 
)24 ســاعة(، ولتخفيــف األعباء 
على السلطات احمللية من املوازنات 
العامــة، وملعاجلة تداعيــات تأثير 

أسعار صرف الريال اليمني«.
اقتحــم احلوثيون  آخر،  في شــأن 
مستشفى  الســبت،  االول  أمس 
النفســية  لألمراض  الســالم  دار 
احلديدة  مدينــة  فــي  والعصبية 
ثكنة  إلــى  اليمنيــة، وحولوهــا 
عسكرية، واحتجزوا العشرات من 

كوادرها الطبيــة واإلدارية، بينهم 
12 راهبة من جنســيات مختلفة. 
ومنــع احلوثيون الراهبــات، الالتي 
 8 املستشــفى منذ  يعملن فــي 
سنوات من املغادرة، وأبلغوهن أنهن 
صنعاء  إلى  وسينقلن  محتجزات، 

متهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.
أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
إلى  42 مريضاً  املتمرديــن نقلــوا 
ذخائرهم  ووضعوا  مجهولة،  جهة 
في أحد مخازن املستشــفى التي 
انتشر املســلحون بداخلها وعلى 

أسطحها.
وأعلــن املتحــدث باســم حتالف 
دعم الشــرعية في اليمن العقيد 
تركي املالكــي، أن قيادة التحالف 
دمرت أمس، منصة إطالق صواريخ 

مليليشيا احلوثي في صعدة

جددت دعوتها للعب دور في ميناء الحديدة

األمم المتحدة: اليمن تقترب
من كارثة كبرى وآن للحرب أن تنتهي

الدول المانحة قدّمت 
2.3 بليون دوالر في 

2018 أي نحو 80 
في المئة من قيمة 

خطة االستجابة 
التي وضعتها األمم 

المتحدة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

دعــا الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون امس األحد إلــى اجتماع 
طارئ للحكومة على اعلى مستوى 
غداة الفوضى التي شهدتها باريس 
حترك  في  جديدا  تصعيدا  وسجلت 
»الســترات الصفر« الذي حتول إلى 

أزمة سياسية كبرى.
ووصــل ماكرون الى فرنســا امس 
االحــد قادما مــن األرجنتني حيث 
شارك في قمة مجموعة العشرين، 
واجتمع برئيــس الوزراء إدوار فيليب 
ووزير الداخلية كريستوف كاستانير 
اخملتصــة« إليجاد حل  و«األجهــزة 
لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة.

عندمــا كانــت ســيارات حترق في 
الســبت  االول  باريــس امس  قلب 
أعلن ماكــرون من بوينــوس آيرس 
أنه »لن يقبل أبــدا بالعنف«. وقال 
تبّرر  أّي قضية  إّنه »ليســت هناك 
مهاجمة قــوات االمن ونهب محال 

جتاريــة وتهديد مــارة أو صحافيني 
وتشويه قوس النصر«.

والعنف،  الفوضى  مشــاهد  وأمام 
الذي أوقــع حوالى مئة جريح ألغى 
رئيس الوزراء سفره إلى بولندا لقمة 
حول املناخ. وتوجه مســاء السبت 
إلــى مركز للشــرطة فــي باريس 

ليشكر شخصيا قوات األمن.
علــى الفور جــاء رد الرئيس حازما. 
وقــال إن »مرتكبي أعمــال العنف 
هــذه ال يريدون التغييــر، ال يريدون 
أي حتســن، إنهم يريدون الفوضى: 
إنهم يخونون القضايا التي يدعون 
خدمتهــا ويســتغلونها. ســيتم 
حتديد هوياتهم وسيحاسبون على 

أفعالهم امام القضاء«.
لكن املعارضة طالبت كما قســم 
من املنضمني إلى حترك »الســترات 
الصفــر« الذي لم يحدد بشــكل 
واضح أي شخص يقوده، أوال ببادرة 
قوية من احلكومة بدءا بتجميد رفع 

الرسوم على احملروقات.

مطالب 
زعيم  اليمــني دعــا  في صفــوف 
لــوران فوكييه مجددا  اجلمهوريني 
إلــى اســتفتاء حول السياســية 
البيئية والضريبية إلميانويل ماكرون. 
وطلبت مارين لوبن لقاء ماكرون مع 
زعماء األحزاب السياسية املعارضة.
لــدى اليســار طلب زعيــم احلزب 
االشــتراكي أوليفييه فور تشكيل 
جلان حول القدرة الشــرائية. وطلب 
السياســي بونوا أمون إطالق حوار 
وطنــي مــع »الســترات الصفر« 
والنقابات واملنظمات غير احلكومية 
وتوزيع  الشــرائية  القــدرة  حــول 

الثروات وعملية اإلنتقال البيئية.
أمــا جان لــوك ميالنشــون زعيم 
حركة »فرنســا املتمردة« فدعا إلى 
إعــادة فرض الضريبــة على الثروة 
يثير  الذي  املواطنني  مشيدا ب«مترد 

اخلوف لدى ماكرون واألثرياء«.
التي وضع  وحيال هــذه املطالــب 
معظمها علــى الطاولة منذ أيام، 
لم تغير احلكومة حتى اآلن موقفها.

وعندمــا كانــت أولــى املواجهات 
الشــانزيليزيه  جــادة  علــى  تدور 
احلكومة  باســم  املتحــدث  قــال 
بنجامان غريفو السبت إن ال تغيير 
باخلطوات  املواقــف مذكــرا  فــي 
احلكومة  أعلنتها  التي  للمساعدة 

في األيام األخيرة.
قالوا  الذين  إلى  »استمعت  وأضاف 
لي إنــه لم يعد لديهــم املال عند 
منتصــف الشــهر. لكننــا نقوم 
بإصالح البالد خطــوة بعد خطوة. 
نقــوم بذلــك بجديــة وال نؤجــل 

خياراتنا لألجيال املقبلة«.
وأكــد ماكــرون الذي بنــى بعض 
سمعته السياسية على قدرته في 
تطبيق اإلصالحــات، مجددا أنه لن 

يتراجع خالفا ألسالفه كما قال.
لكــن هل ميكــن لهــذا املوقف أن 
يبقى ثابتا بعد أحداث الســبت في 
حني طلب عدد من أعضاء الغالبية 
تليــني السياسســة احلكوميــة، 
بعد أن واجهوا مشــاكل أحيانا في 

دوائرهم؟.

غداة فوضى وأعمال عنف شهدتها فرنسا

الحكومة تعقد اجتماع أزمة وأحزاب تستغل احتجاجات السترات الصفر

تقـرير

جانب من ميناء احلديدة

جانب من احتجاجات السترات الصفر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رئيس  بني  تصاعدت مواجهــة 
املكلــف  اللبنانــي  الــوزراء 
ســعد احلريري وسياسي موال 
لســوريا امس االول السبت إثر 
إطــالق رصاص أثنــاء محاولة 
السياسي  تســليم  الشرطة 
طلب اســتدعاء الســتجوابه 
الســلم  بتهديد  اتهامات  في 

األهلي.
الســابقة  األيــام  وشــهدت 
تصاعــدا في حــدة التوتر في 
لبنــان بعــد انتشــار مقطع 
مصور للسياســي الدرزي وئام 
وهــاب ظهر فيه وســط جمع 
شخصيـة  إهانـات  يوجه  وهو 

بذيئة.
وعلى الرغم مــن أن وهاب لم 
يذكر اسم الشخص الذي وجه 
إليه تلك االهانات في الشريط 
املصور إال أنه يعتقد على نطاق 

واســع أنه يشــير إلى ســعد 
احلريــري ووالده رفيــق احلريري 

الذي قتل عام 2005.
ورفــع حلفاء احلريري شــكوى 
قضائيــة واتهمــوا وهاب وهو 
حليــف جلماعــة حــزب اهلل 
الشــيعية القويــة بتأجيــج 
السلم  وتهديد  االنقســامات 

األهلي.
وقالت الشــرطة فــي بيان إن 
ضباطــا توجهوا ملنــزل وهاب 
في قرية اجلاهليــة     امس االول  
الســبت بهــدف اســتدعائه 
لالســتجواب ولكنــه فر قبل 

وصولهم.      
وأضافت أن الشرطة لم تطلق 
النار ولكن مسلحني مجهولني 
أطلقوا النــار من مبان مجاورة 
كمــا أطلق أنصار وهــاب النار 
بشــكل عشــوائي مما أدى إلى 

إصابة أحد مساعديه.

)إل.بي.ســي  محطة  ونقلــت 
التلفزيونية عن  إنترناشــونال( 
وهاب قوله إن شــخصا أصيب 

فيما وصفه باشتباك.
وأضــاف وهاب فــي تصريحات 
نشــرتها احملطة على حسابها 
إنه تعــرض امس  على تويتــر 
االول السبت حملاولة اغتيال وإن 
الشخص الذي أصيب كان على 
فليتحمل  قائال  منه  أمتار  بعد 

احلريري مسؤولية هذا الدم.
وقال في إشــارة إلــى املقطع 
تقدمي  إلــى  أدى  الــذي  املصور 
إن  ضــده  قانونيــة  شــكوى 
”عامــة“  كانــت  تعليقاتــه 
وليست موجهة ألسرة احلريري. 
لوصولها  األمــن  قوات  وانتقد 
إلى القريــة بأعداد كبيرة وقال 
إن ما حدث يوم الســبت يعني 

حربا أهلية.
وكان أنصــار احلريري قد نظموا 

في األسبوع املاضي احتجاجات 
وأغلقوا طرقا بعد تنديد وهاب 
بوصفــه غير كفء  باحلريــري 

خالل مقابلة تلفزيونية.
وقــال تيــار املســتقبل الذي 
يتزعمــه احلريــري إن حملــة 
أكاذيــب تســتهدف احلريــري 
بعقول  مــا وصفها  من جانب 
جهود  عرقلة  بهــدف  مريضة 

تشكيل حكومة جديدة.
ووهاب شخصية درزية بارزة في 
وثيقة  عالقــات  وتربطه  لبنان 
باحلكومــة الســورية. وللدروز 
مجلس  فــي  مقاعد  ثمانيــة 
النواب اللبناني املؤلف من 128 

عضوا.
اللبناني  الــدرزي  الزعيم  وقال 
االول  امــس  جنبــالط  وليــد 
السبت بعد اجتماع مع احلريري 
إنه مع أي إجراء ضد أي شخص 

يهدد السلم األهلي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال اجليــش األميركي في بيان إنه مت 
العثور على قائــد عملياته البحرية 
في الشرق األوســط، نائب األدميرال 
سكوت ســتيرني »جثة هامدة« في 
مقــر إقامته بالبحريــن امس االول 
السبت، مستبعدا أي شبهة جنائية 

حيال وفاته.
وصرح األدميرال جون ريتشاردســون 
األمريكية  البحرية  العمليات  رئيس 
فــي بيــان أن »هــذه أنبــاء مدمرة 
اخلامس  لعائلة ستيرني ولألسطول 
مشــيدا  بأكملهــا«.  وللبحريــة 
مبناقب الضابــط الراحل مؤكدا أنه 
»في هــذا الوقت ليســت هناك أي 
شبهة جنائية«، مشيرا إلى أن دائرة 
التحقيقــات اجلنائية فــي البحرية 
األميركية ووزارة الداخلية البحرينية 

تتعاونان في التحقيق.
مت  لســتيرني  تعيني خلف  وبانتظار 
تكليف نائب قائد األسطول اخلامس 
بول شليز  األدميرال  نائب  مســاعد 

تولي مهام الضابط الراحل مؤقتا.

وتولى ستيرني في أيار مهامه قائدا 
لكل مــن القيــادة املركزية للقوات 
البحريــة األميركية، التي تشــمل 
البحرية  والقوات  اخلامس  األسطول 

املشتركة.
وهو ينحدر من شــيكاغو وكان قد 
التحق بســالح البحريــة في 1982 
نوتردام  جامعــة  من  تخرجــه  بعد 
حيث حصل على درجة البكالوريوس 
فــي االقتصاد. والحقــا حصل على 
درجة املاجســتير من جامعة الدفاع 
الوطني )أن دي يو( التابعة للبنتاغون.
وخدم ستيرني في العديد من أسراب 
الطائرات املقاتلــة وتولى في كابول 
رئاســة أركان فريق العمل املشترك 
الرقم 435 والحقا رئاسة أركان فريق 
الرقم  الوكاالت  املشترك بني  العمل 

.435
وفي الواليات املتحدة مارس ستيرني 
مهــام مختلفة، مبا فيهــا التدريب، 
املناصب  مــن  العديد  شــغل  كما 
العليا، مبــا في ذلــك منصب مدير 

العمليات في القيادة املركزية.

الشرطة اللبنانية تشتبك
مع سياسي مطلوب لالستجواب

العثور على قائد األسطول 
الخامس األميركي »جثة هامدة« 



7 االثنني 3 كانون االول 2018 العدد )4067(اعالن

Mon 3 Dec 2018 issue )4067(



اقتصاد8 االثنني 3 كانون األول 2018 العدد (4067)

Mon. 3 Dec. 2018 issue (4067)

بغداد ـ الصباح الجديد:

لتطوير قــدرات العراقيني العاملني 
فــي حقــل الغــراف النفطي في 
محافظــة ذي قار، خرّجت شــركة 
الرابعة  املاليزيــة دفعتها  بتروناس 
بلغ  الذين  العراقيــني  املتدربني  من 
دورة  79 متدرباً أكملــوا  عددهــم 
عملية االنتاج فــي ماليزيا بنجاح 
ملفت، في ســعي للشــركة بأن 
يســهم هــذا الفريق فــي تطوير 

عمليات الغراف.
شــهد يوم 22 تشرين الثاني 2018 
اليوم الذي انتهى فيه املتدربون من 
الدفعة الرابعة من عملية التدريب 
على اإلنتاج، جنــاح برنامج التدريب 
الفني الذي استمر ملدة ستة أشهر 
لتكنولوجيا  بترونــاس  معهد  في 
البتــرول(INSTEP) مباليزيا، على أن 
التالية  املرحلة  املتدربون فــي  يبدأ 
مــن رحلة التعلم، وهــي (التدريب 

اثناء العمل) في حقل الغراف. 
وقد أقيــم حفل مبناســبة تخرج 
الدفعة الرابعة من املتدربني بحضور 
األســتاذ محمد حميد مجيد ممثل 

شــركة نفــط ذي قار، وباشــو بي 
بيلوجن نائب رئيس شــركة بتروناس 
وتشاندرموهان  الدولية،  للعمليات 
سامينذان الرئيس التنفيذي ملعهد 
بترونــاس لتكنولوجيــا البتــرول، 
ومحمــد ســيف الدين بــن اوانغ 
التخطيط  رئيس مجموعة مصادر 
والقــدرات للعمليات الدولية وفرق 
القيادة من شركة بتروناس ومعهد 

بتروناس لتكنولوجيا البترول.
79 طالباً من  إجناز كبيــر حققــه 
الذين  اإلنتاج  عملية  على  بتروناس 
تأهلــوا للبرنامج املاليــزي بعد أن 
خضعوا لبرنامــج اللغة اإلجنليزية 
3 أشــهر في  التقني ملدة  املكثف 
مركز الغــراف للتدريب املهني في 
العــراق، قبل أن يباشــروا التدريب 
وملدة ستة أشهر في معهد بتروناس 
  (INSTEP)البتــرول لتكنولوجيــا 
ً مــن 27 أيار ولغاية 8  مباليزية بدءأ

تشرين الثاني املاضي.
برنامج التدريب هذا الذي سبقه 3 
برامج مماثلة علــى عمليات اإلنتاج 
(POT) وتخرج منها نحو 212 طالباً 
بتروناس،  يعملون حالياً مع شركة 
ً من تطوير قدرات املواهب  مثّل جزءا

في حقل الغراف. 
تصــدى  التدريــب،  أيــام  طــوال 
املتدربون ألنشطة التعلم النظرية 
ذلك،  ومع  الفصل.  والعملية خالل 
فقــد أتيحت لهــم الفرصة أيضا 
لتجربة عمليــات اإلطفاء العملي 
احلقيقي في مجــال التدريب على 
مكافحــة احلرائــق فــي الصحة 
والســالمة والبيئة، حيــث مثّلت 
احملــاكاة على احلريــق الفعلي في 
معمل املعاجلة تعليم الطالب على 
التكتيكية  املفاهيــم  من  العديد 
على االستجابة للطوارئ، ال سيما 
يأتون مــن خلفيات  املتدربــني  وان 
وخبرات فنيــة متعددة مثل اإلنتاج 

وامليكانيك والكهرباء واألجهزة. 
إلــى جانب ذلك، كان أبــرز ما جرى 
في البرنامج هو حصول املشاركني 
على التدريب في معسكر التدريب 
 INSTEP )املباشــر احلديث التابع لـ
) مــا مثل العنصر األساســي في 
مفهــوم التدريب التقنــي القائم 
على اخلبــرة لبتروناس مبا يوفره من 
بيئــة تعليمية مواتيــة من خالل 
منهج تعليمي شــامل مع شهادة 

BTEC من املستوى الثاني.

أجرى املتعلمون أنشــطة حقيقية 
في مصنع حيّ لتعزيز كفاءتهم من 
إلى  إضافة  العملي،  التدريب  خالل 
التعلم التجريبي الذي يسترشــد 
مبدربــني ذوي خبــرة ومؤهلني. ومع 
ز في هذه التجربة  هذا التنفيذ املركّ
التعليميــة املفيدة، جرى حتســني 
قدرات ومهارات املتعلمني بشــكل 
كبير مــع االلتزام مببــادئ الصحة 
والسالمة والبيئة في العمل، فضالً 
بيئة  فــي  التام  انغماســهم  عن 

التعلم.
تركزت  وتدريبية  تعليميــة  جوالت 
على عمليــة اإلنتاج تصــدى لها 
املتدربون، ومبا فــي ذلك قيام اجلهة 

املنظمة 
برحالت إلى برجــي بتروناس التوأم، 
PMA فــي (كيرث) اضافة  ومصنع 
الــى زيــارة املتدربــني ملركــز ادارة 

الشركة في ماليزية.
وإذ تنطلــق بتروناس من شــعارها 
الشــهير: «تلقي الطاقــة، وعودة 
الطاقــة، وإلهــام النــاس في كل 
مــكان»، فانها تســعى ألن يكون 
من   ً جــزءا فيها  العاملني  جميــع 

عائلتها الكبيرة.   

تقـرير

بتروناس الغراف تنهي تدريب 79 عراقيًا في ماليزيا على عمليات االنتاج 
في برنامج أقيم لمدة 6 أشهر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزيــر التجارة التركية روهصــار بكجان، أن 
عائدات الصادرات التركية في شــهر تشرين الثاني 
املاضي، و12 شــهرا األخيرة، حققت أعلى مستوى 
في تاريــخ اجلمهورية. وقالت بكجــان، في بيان، إن 
صادرات تركيا خالل تشــرين الثاني ازدادت بنســبة 
9.49 في املئة، وبلغــت 15 مليارا و532 مليون دوالر، 

وهو األعلى بتاريخ اجلمهورية للشهر املذكور.
وأضافت الوزير التركية: «صادراتنا خالل 12 شــهرا 
األخيرة ازدادت بنســبة 7.8 في املئــة، وبلغت 168 
مليارا و77 مليون دوالر، وهو األعلى بتاريخ اجلمهورية 

على املستوى السنوي».
وأشــارت إلى أن وخالل املدة املذكورة متت الصادرات 
التركية بالعملــة احمللية إلى 174 دولة، فيما كانت 
الــواردات بالعملة احمللية مع 110 دول، بحســب ما 

نقله موقع «ترك برس».
وذكرت أيضا أن عدد الشــركات العاملة في تركيا 
خالل شــهر تشــرين الثاني بلغ مليونا و896 ألف 
شركة، مشــيرة إلى ارتفاع عدد الشركات اجلديدة 
التي تأسست منذ بداية العام اجلاري مبقدار 99 ألف 

شركة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتلت اإلمارات املرتبة الثالثــة عاملياً بني الدول 
األكثر شــعبية في جذب األثرياء عــام 2017 إذ 
اجتذبت الدولة 5000 مــن األثرياء املعروفني في 
مجال االستثمار العاملي حســبما أكدت «قمة 
الثروة العربية 2018» التي اختتمت أعمالها في 

دبي.
وأوضــح التقرير أن دولة اإلمــارات حتتضن 3820 
من أصحاب املاليــني الذين ميلكون أصوالً صافية 
بقيمة 10 ماليــني دوالر أو أكثر وهناك أيضاً نحو 
1660 مــن أصحاب املاليــني الذين ميلكون حصة 
 ً صافيــة ال تقل عــن 30 مليــون دوالر و240 فردا

آخرين ميلكون ماال يقل عن 100 مليون دوالر. 
وذكر تقريرالثروة العربية أن مجموع األشــخاص 
الذين يعيشــون فــي اإلمارات ميتلكــون أصوالً 
صافية تبلغ قيمتها 925 مليار دوالر، ونحو نصف 
هذه الثروة 470 مليار دوالر بنسبة %51 يحملها 
األثرياء، موضحاً أن متوســط دخل الفرد املقيم 
في دولة اإلمارات يبلغ 99 ألف دوالر ســنوياً وهذا 

يفوق بكثير املتوسط العاملي.
وأوضح كاي فانبيترســون، الستراتيجي العاملي 
في ساكســو بنــك أن تأثير نتائــج املفاوضات 
التجارية بني الواليــات املتحدة والصني في قمة 
مجموعة العشــرين وقرار االحتياطي األميركي 
برفع الفائدة سيكون له تأثير كبير على مجتمع 

املستثمرين العاملي في العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد مســؤولون أوروبيــون أن دول مجموعة 
العشرين اتفقت على االلتزام بإصالح منظمة 
التجارة العاملية، وذلك في مسودة أولية لبيان 
من املقــرر صدوره في وقت الحق بختام القمة 

التي تستضيفها األرجنتني.
وذكر املســؤولون أن مسودة البيان تتطرق إلى 
قضية الهجرة والالجئني بحد أدنى، وأن احلديث 

عن تغير املناخ ال يشير إلى أي راجع.
األوروبي  باالحتــاد  رويترز عن مســؤول  ونقلت 
تأكيــده علــى «أن النظام التجــاري متعدد 
األطراف هو اإلطار الــذي عليه جمعيا ونلتزم 
به». وجتادل الدبلوماســيون من دول مجموعة 
العشرين كثيرا بشأن البيان املشترك النهائي، 
املســتخدمة  الصياغة  اختلفــوا بشــأن  إذ 
باريس للمنــاخ وما يخص  اتفــاق  بخصوص 

منظمة التجارة العاملية.
بــرس» عن مســؤولني  ونقلت «أسوشــيتد 
أوروبيني شــاركا فــي املناقشــات أن الواليات 

املتحدة تعرقل التقدم في كليهما.

أعلى مستوى
 للصادرات التركية 

اإلمارات ثالث أكثر 
الدول جذبًا لألثرياء

مجموعة العشرين تبحث إصالح 
منظمة التجارة العالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت:  

وفــرة في  أدت مخــاوف مــن 
املعــروض وارتفاع الــدوالر إلى 
انخفاض أســعار النفط، لكن 
توقعــات بأن منظمــة «أوبك» 
خفض  على  ستتفقان  وروسيا 
في إنتاج اخلام األســبوع املقبل 

كبحت اخلسائر.
القياســيان،  اخلامان  وســجل 
مزيــج برنــت املســتخرج من 
بحر الشــمال واخلام األميركي 
اخلفيــف، أضعف أداء شــهري 
في أكثر من عشــرة أعوام في 
الثاني، مع هبوطهما  تشــرين 
بأكثــر من 20 فــي املئة بفعل 

جتاوز املعروض العاملي للطلب. 
ألقرب  برنــت  عقــود  وأنهــت 
اســتحقاق جلســة التــداول 
منخفضة 80 سنتا، أو 1.3 في 
املئة، لتبلغ عند التسوية 58.71 
تراجعت  بينما  للبرميــل  دوالر 
52 سنتا،  عقود اخلام األميركي 
أو 1 في املئة، إلــى 50.93 دوالر 

للبرميل.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن 
نوفاك  ألكســندر  الطاقة  وزير 
اجتمــع مع نظيره الســعودي 
خالــد الفالــح علــى هامش 
في  العشــرين  مجموعة  قمة 
ســابق  وقت  وفي  األرجنتــني. 
ذكرت وكالة اإلعالم الروســية 
(ريا) إنهما سيناقشــان خفضا 

النتاج النفط في 2019. 
ونقلت عن نوفاك قوله إن انتاج 
روســيا من النفط فــي 2019 
مــن املتوقع أن يبقى عند نفس 
مســتواه هذا العام، لكنه قد 
يجري تعديلــه تبعا التفاق بني 
أوبك واملنتجني غير األعضاء في 

زيادة كبيرة  املنظمة. وساعدت 
الواليات  النفط فــي  انتاج  في 
املتحدة وروســيا وأعضاء أوبك، 
فــي ملــئ اخملزونــات العاملية 
وإيجــاد تخمة في املعروض في 

بعض األسواق.
وقالــت إدارة معلومات الطاقة 
األميركيــة في تقرير شــهري 
أمس إن متوسط انتاج اخلام في 
الواليات املتحــدة ارتفع حوالى 
129 ألف برميل يوميا في أيلول 
بلغ  إلى مستوى قياسي جديد 
نحــو 11.5 مليون برميل يوميا. 

ويســهم تباطؤ في منو الطلب 
على النفط فــي تفاقم الوفرة 

الناشئة في املعروض.
إلى ذلــك، قالــت وزارة النفط 
العراقيــة في بيــان إن صادرات 
النفط اخلــام من موانئ اجلنوب 
بلغت 3.363 مليون برميل يوميا 
في تشرين الثاني، وأضاف البيان 
أن إجمالــي صادرات النفط بلغ 
3.372 مليــون برميل يوميا مع 
تصديــر 8716 برميال يوميا عبر 
التركي من خالل  ميناء جيهان 

خطوط أنابيب في الشمال.

وأعلن مســؤول إيراني أمس، أن 
بــالده أعدت «آليــة» تتيح بيع 
إلــى كوريــا اجلنوبية،  نفطها 
األميركية  العقوبــات  برغــم 
قطاعهــا  علــى  املفروضــة 

النفطي. 
اإليرانية  األنبــاء  وكالة  ونقلت 
الرســمية عــن رئيــس غرفة 
الكوريــة  االيرانيــة  التجــارة 
اجلنوبية حسن تنهايي قوله: «مت 
وضع آلية حلل مشكلة عائدات 
صــادرات النفــط الــى كوريا 
اجلنوبية، سيجري تبادل عائدات 

تصدير النفط االيراني باستيراد 
منتجات» كورية جنوبية. وتابع: 
أن املصرفــني املركزيني، الكوري 
اجلنوبــي واإليراني، ســيقيمان 
لتسيير  مشــتركا»  «صندوقا 

هذا التبادل.
وكان الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب أعــاد فــي اخلامس من 
تشــرين الثاني فرض العقوبات 
على القطاعني النفطي واملالي 
في إيران، بعد ســحب بالده من 
النووي  امللــف  بشــأن  اإلتفاق 
اإليراني املوقع عام 2015. بعدها 

ســمحت الواليــات املتحــدة 
لثمانــي دول بينهمــا كوريــا 
النفط  شراء  مبواصلة  اجلنوبية 

اإليراني لفترة موقتة. 
وتعــد كوريا اجلنوبيــة حليفة 
للواليــات املتحــدة وهي كانت 
اإليراني.  النفط  شــراء  أوقفت 
األولى  الســتة  األشهر  وخالل 
احلالي اشترت سيول  العام  من 
285 ألف برميل يوميا من إيران، 
وتعد  بلومبرغ.  وكالة  حســب 
الشــريك التجــاري الثالث مع 

طهران بعد الصني واإلمارات.

مخاوف من وفرة المعروض تطيح بأسعار النفط

«أوبـك» و»روسيـا» تتجهـان التفـاق
 علـى خفـض انتـاج الخـام

أنهت عقود برنت 
ألقرب استحقاق 
جلسة التداول 
منخفضة 80 سنتا، 
أو 1.3 % لتبلغ عند 
التسوية 58.71 دوالر 
للبرميل بينما تراجعت 
عقود الخام األميركي 
52 سنتا، أو 1 % إلى 
50.93 دوالر للبرميل 

متابعة ــ الصباح الجديد:
إيران  فــي  اإلصالحيــون  أعلــن 
اخلارجيــة محمد  وزير  دعمهــم 
جواد ظريــف، بعد إقراره بتبييض 
«التستّر  ورفضوا  بالده،  أموال في 
منها  يُعانــي  رّة  مُ على حقائــق 

االقتصاد».
املتشــدد أحمد  الدين  لكن رجل 
مجلس  عضــو  الهــدى،  علــم 
في  املرشــد  وممثل  القيادة  خبراء 
هاجم  رضوي،  خراسان  محافظة 
ظريف من دون أن يســميه، قائالً: 
أن  حكوميون  مســؤولون  «يعلن 
هناك تبييضــاً لألموال في البالد، 
ولكن هــذه التصريحــات مبثابة 
يضغط  وثيقــة،  العــدوّ  إعطاء 

بواسطتها» على طهران.
اإليرانية  املنظمــة  رئيس  وانتقد 
للطاقة الذرية علي أكبر صاحلي، 
إن  بعدما قال لشبكة «يورونيوز» 
العقوبات األميركية قلّصت راتبه 
ً جامعياً،  الشهري، بوصفه أستاذا
مــن 3 آالف إلــى 700 دوالر، وزاد: 
صارخة،  االقتصادية  «الضغــوط 

لوا الطبقات األخرى إلى أيّ حد  تأمّ
الهدى: «بعد  تعاني». وسأل علم 
يجب  التصريحات،  هذه  ســماع 
أن نتســاءل هل هناك تناقض في 
أن هنــاك قضية  أم  حكومتنــا، 

أخرى؟».
رئاســة  نائبــاً هيئة   24 وســلّم 
مجلس الشــورى (البرملان) اإليراني 
طلباً ملساءلة ظريف، لكن «جبهة 
ر  ذكّ بيانــاً  أصدرت  اإلصالحيــني» 
بأنه «ربّان ســفينة الديبلوماسية 
اإليرانية ووزيــر خارجية حكومتها 
كرّست  شخصياتها،  أنشط  ومن 
إيران عن  لّ مســاعيها إلبعــاد  جُ

املشكالت التي تواجهها».
هدفاً  «بــات  ظريــف  أن  واعتبــر 
احلرب،  طبول  وقارعي  لالحتكاريني 
 ً اخلارج»، مشــددا أو  الداخــل  من 
النفوذ  أصحاب  إمكان  «عدم  على 
والقوة توظيف الترهيب والتهديد، 
ـرّة التي  للتســتّر على احلقائق املـُ

يُعاني منها االقتصاد اإليراني».
ورأى البيان أن «امللفات ذات اجلرائم 
املالية الضخمة، هــي خير دليل» 

علــى وجــود تبييض أمــوال في 
عهد  بارتكابات خالل   ً را مذكّ إيران، 
أحمدي  محمود  الســابق  الرئيس 
جنــاد، وممارســات «جماعات نهبت 
ملؤسســات  تابعة  أهلية  مصارف 
خاصــة، وعمليــات تبييض أموال 

بآالف الباليني» من الريال اإليراني.
 ً ً للريال وتدهورا وتواجه إيران انهيارا
فــي الوضع املعيشــي، خصوصاً 
بعد انسحاب الواليات املتحدة من 
االتفــاق النووي املُبــرم عام 2015. 
اإليراني  املركــزي  املصــرف  وأعلن 
أمس الســماح ملكاتــب الصرافة 
الصعبــة  بالعملــة  بتعامــالت 
تبلغ مليون يورو، لتســهيل دخول 
العملة الناجتــة من الصادرات إلى 

االقتصاد احمللي.
 وفي الســياق، اعتبــر براين هوك 
املكلّــف ملف إيران فــي اخلارجية 
األميركيــة، أن «النظــام اإليراني 
خائــف مــن شــفافية النظــام 
يتابــع  أن  يريــد  ال  إذ  املصرفــي، 
العالــم أموالــه وهــي تُنقل إلى 
(الرئيس بشــار) األسد في سورية 

وامليليشيات في اليمن ولبنان». 
وأضاف: «لدينا نظام مالي شفاف 
وخاضع للمساءلة، ال ميلك النظام 
املصــارف  وكل  مثلــه.  اإليرانــي 
من  قلقــة  والعامليــة  األوروبيــة 
التفاعل مع املصارف اإليرانية، إذ ال 

متتثل للمعايير املصرفية».
من جهة أخــرى، قضت «محكمة 
الصحافيــة  بســجن  ثوريــة» 
املعتقلــة  املدنيــة  والناشــطة 
و9  12 ســنة  هنغامه شــهيدي 
أشــهر، بتهم غير محــددة، كما 
نشــاطات  ممارســة  من  نعــت  مُ

إعالمية ومن مغادرة إيران. 
ترك  وقــال محاميهــا مصطفى 
ً إلى سرية املداوالت  حمداني: «نظرا
والطابع األمني للملف، ال ميكنني 
ووصفت  احلكم».  تفاصيل  كشف 
شــهيدي التهم بأنها «أكاذيب بال 
أساس»، علماً أن املدعي العام في 
آبادي  دولت  عباس جعفري  طهران 
إهانات صارخة  «توجيه  بـ  اتهمها 
يومياً ضد القضاء ومسؤوليه، عبر 

نشر تغريدات إجرامية».

إصالحيو إيران يرفضون «التسّتر
 على حقائق ُمّرة لالقتصاد»

متابعة الصباح الجديد:
الرئيس  أنّ  البيت األبيــض  أعلن 
األميركــي دونالد ترامــب وافق، 
خــالل قمــة جمعتــه بنظيره 
الصينــي شــي جينبينــغ، في 
يرجئ  أن  علــى  آيــرس  بوينوس 
ملدة 90 يوماً تنفيــذ قراره بزيادة 
نصف  على  اجلمركية  الرســوم 

الواردات الصينية.
في  األميركية  الرئاســة  وقالت 
بيــان إنّ القــرار، الــذي كان من 
ً من  املفتــرض أن يرفــع اعتبــارا
األول من كانون الثاني الرســوم 
اجلمركية من %10 إلى %25، على 
ما قيمته 200 مليار دوالر سنوياً 
من الواردات الصينية، جرى إرجاء 
تنفيذه ملدة 90 يوما، إفساحاً في 
التّفاق  البلدين  توصل  أمام  اجملال 
الدائرة  التجاريــة  احلــرب  ينهي 

بينهما.
ل  وجاء في البيــان: «إذا لم يتوصّ
ة  الطرفــان في نهاية هــذه املدّ
الرسوم اجلمركية  فإنّ  اتّفاق  إلى 
ســتُرفع مــن %10 إلــى 25%»، 

حسب ما نقلت «فرانس برس».
وكان االجتمــاع بني الرئيســني 
ة، بسبب تأثيراته  ً بشــدّ منتظرا
التجارية  احملتملــة على احلــرب 
في  اقتصادين  أكبــر  بني  الدائرة 

العالم.
وقالــت صحيفــة تشــاينا ديلي 
أن»  تــي  «يــس جــي  وشــبكة 
اتّفقا  ترامب وشي  إن  الرسميتان، 
على عدم فرض أي رســوم جديدة 
بعــد األول مــن كانــون الثاني»، 
الواليات  كانــت  الــذي  التاريــخ 
رســوم  فرض  فيه  تعتزم  املتحدة 
جديدة على مــا قيمته 200 مليار 
دوالر من الصادرات الصينية إليها.

من جهته اكتفــى البيت األبيض 
بالقــول، إن عشــاء العمل الذي 
جرى مســاء الســبت بني ترامب 
وشــي على هامش أعمــال قمة 
مجموعة العشرين في العاصمة 
من  أكثر  واســتغرق  األرجنتينية، 
ً»، من دون  ساعتني كان «جيّدا جدا
أن يذكر أي تفاصيل بشــأن ما دار 

خالله.

واشنطن وبكين.. «هدنة 90 يوما» 
في الحرب التجارية المهلكة
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محمد زكي ابراهيـم

شكيب كاظم
 

هذا كتــاب ذكريات حميمــة، دونها أديب 
ُمّقٌل في كتابته وشعره، عن أبيه الشاعر 
املصــري املعــروف أحمد شــوقي )1868 
1932-( ولعــل شــفيعه في ذلــك ومن 
مهد الســبيل أمامه، إنه كان االبن البكر 
للشــاعر، لكن واحلق يقال إنك إذ تقرأ هذه 
الذكريــات، جتــد أمامك أديباً ثــر العبارة، 
جميل الديباجة، نال مكانته بجهده، ولم 
يتعكــز – إلى حد ما- بعكاز شــهرة أبيه، 
ولقد أُثِرَ عنه شــعر جيد، لكن على الرغم 
من ثناء حافــظ إبراهيــم )1872 1932-( 
عليــه وحثه على نظم الشــعر لكن أباه 
يحاول ثنيه عن هذا اجملال بحجة أن الشعر 
يعــذب النفس ويجلب الَســَقَم، الروحي 
والبدني، وأرى أن في هــذا الثني ومحاولة 
احلجب شــيء من الغيــرة والغبط، مع أن 
الثابــت علمياً إن اآلباء ال يغارون من األبناء 
ألنهم يرون فيهــم امتدادهم، وظالً ظليالً 
لوجودهم )سألني حافظ بك مرة، في أثناء 
هذه الرحــالت، وكنا قد فرغنــا من تناول 
الطريق  الطعام، وشــرعنا نتمشــى في 
املؤدي مــن الهرم األكبر إلــى أبي الهول، 
قائالً: أتقول الشــعر؟ فأجبته: أجل، ولكن 
قليالً... فقال: إذن قل شيئاً في الهرم أو في 

أبي الهول فقلت. 
أيا هرمي مصرَ سالٌم عليكما 

ولكني لم أمتكن من تكملة البيت، عندئذ 
فكر حافظ بك حلظة ثم قال:

سالم مشوق منذ خمس إليكما
وهو يقصد باخلمس، السنوات اخلمس التي 

قضيناها باملنفى. 
كما أنشــدته بضعة أبيات كنت نظمتها 
في مناســبة أخرى، فالتفت إلى أبي وقال: 
أتعلُم يا شوقي أن ابنك يُرجى منه؟ عليك 
أن تتعهــده ليصيــر شــاعراً مطبوعاً... 
فأجاب أبي: إنــي أفضل ان يعنى هو بالنثر 
ال بالنظم، ألن الشــعر ال يتحمل الوسط، 
وحســني لن يبلغ فيه القمة، فقال حافظ 
إليَّ اخلطاب: ال تُِطْع مشــورة  بك موجهاً 
أبيك يا حســني، إنه يقول ذلك ألنه غيران 
منك، إذ يخشــى ان تســبقه في يوم من 
األيام! فقــال أبي فــي مرارة، ملــاذا بربك 
تريد منه أن يكون املســكني شاعراً؟ ملاذا؟ 
أليشــقى مثلنا ويحرق أعصابه؟« ص79-

.80
ولقد أصاب حافظ إبراهيم كبد احلقيقة، 
فاألب يخشى ان يبزه ابنه وتتحول األنظار 
إليه، ومنذ ســنوات طفــف لويس عوض 
كيل أخيه رمســيس عوض ولم ينشر له 
في ملحــق )األهرام األســبوعي( يوم كان 

لويس )1915 1990-( مســؤوالً عن امللحق، 
مما ذكرته في مقال لي ســابق وكان النشر 
في امللحق أمالً يــراود النفوس، جالبّا ذيوع 

ذكر.
 في املذكرات والذكريــات هذه التي دّونها 
حســني شــوقي )1898 1967-( عن أبيه، 
فيها الشــيء الكثير من املسكوت عنه، 
والــذي لم يقــف عنده تأريــخ األدب، فذا 
التأريخ يقف عند الشــواخص املهمة أما 
دقائق األشــياء، فال يكاد يحفل بها ألنها 
ببســاطة لم تصــل إليه، وألن حســيناً 
فــي كتابته هذه إمنا ينطق من معايشــة 
للحدث، وقــرب منه، ال بل فــي الصميم 
منه فهو النجل األكبر ألحمد شــوقي فإذ 
شاع في أوســاط األدب والشعر، أن أحمد 
شــوقي كردي األصول، فضــالً عن عباس 
محمــود العقــاد )-1889 1964( وأحمــد 
تيمور باشــا )-1871 1930(  فإن حســيناً 
هذا يكشــف لنا حقيقة جديرة بالتدوين 
فهو يدّون )كان أبي يغتبط كثيراً بســفره 
إلى تركيا، إذ كان يحــب األتراك حباً جماً، 
ترى أهذا بســبب الــدم التركي الذي كان 
بانتصاراتهم  يجري في عروقه؟ لقد أشاد 
كما بكــى لهزائمهــم...، ص25-26. وما 
ينبئــك مثل خبير، فهو أبن األســرة وََخَبرَ 
أســرارها وأخبارها، وإذ كثر اللغط بشأن 
الســلطان عبــد احلميد الثانــي )-1842 
1918( وُشــوَّه تاريخه، ولقد كان وراء ذلك 
– كما أرى وكتبته- وقفته الشــجاعة إزاء 
مطالب الداعيــة الصهيوني وعراب مؤمتر 
بازل الصهيوني األول املنعقد ســنة 1897 
تيودور هرتزل )1860 1904-( بإنشاء الوطن 
القومي اليهودي على أجزاء من فلسطني 
وقولته احلاسمة: إنها ليست أرضي وملكاً 
لي كي أْقِطَعَك إياها، وقد وجدت في هذه 
الذكريــات اجلميلة التي ســطرتها يراعة 
حسني شوقي، تناغماً مع هذه الفكرة، إذ 
يدون »وكان السلطان عبد احلميد معروفاً 
لــدى األوربيــني بالســلطان األحمر، وهو 
مظلوم على حد قول أبي بهذه التسمية، 
بل ضحية لتشــهير األجانــب، ألنه كان 
َم  حجر عثرة ملطامعهم في تركيا، وقد ّقدَّ
اخلديو ]عبــاس حلمي[ أبي جلاللته فوجده 
عكس ما كان يُشــاع عنه، رأى عاهالً حيياً 

متواضعاً مثقفاً للغاية« ص24.
من املعروف للدراســني، أن الشاعر أحمد 
شوقي، كان قريباً من األسرة اخلديوية التي 
حكمت مصر منذ أيام محمد علي باشــا 
الكبيــر، أي منذ ســنة 1805، واديل بهذه 
األســرة، إثر دخول الدولة العثمانية احلرب 
إلى جانب املانية، ضد دول احللفاء، فاحتلت 
بريطانيــا مصر، وكان من قــرارات احلاكم 
البريطاني، نفي أحمد شــوقي الذي توجه 

نحو الربوع االســبانية وأقام في برشلونه 
وكان أحمد شــوقي يومذاك ملء السمع 
والبصــر، يتوافــد النــاس واحملتاجون إلى 
دارته، كي يســاعدهم لدى اخلديو، أو كبار 
املسؤولني فضالً عن زوار دارته القريبة من 
اجليزة والتي كان يطلق عليها اسم )كرمة 
ابن هانئ( تيمناً بالشاعر احلكمي ابن هانئ 
أبــي نواس فان الناس انفضــوا من حوله، 
يوم أديل به وصدر األمر بنفيه، وهذا شــان 
الناس في كل زمان ومكان، ويدون حســني 
شــوقي هذه الواقعة بكل األســى »على 
إننا لم نكــد نصل إلى مصــر، ]إذ كانت 
االسرة في ســفرة إلى استانبول وغادروها 
مع اقتراب نذر احلرب[ ثــم يعزل بعد ذلك 
اخلديو، حتى أخذ عدد زوار )الكرمة( ينقص 

يوماً بعد يوم، بل صار األصدقاء يخشــون 
لقاء أبي كي ال يتهموا مبصاحبة أحد رجال 
النظام القدمي، كانت بينهم اســتثناءات، 
ألن الدنيــا ال تخلو أبداً من القلوب النبيلة 

ولو كان عددهم قليالً، وإال فما أقبحها.
كذلــك يذكر أبــي باخلير ذلــك الضابط 
)الكرمة(  بتفتيــش  كلف  الذي  الشــاب 
فكان يؤدي واجبه البغيض، وهو في أشــد 
حاالت اخلجل، بــل كان يكرر ألبي االعتذار 

عن عمله.
مسكني أبي كم تألم لهذه احلال! وبخاصة 
جلحود الناس، وهو الشــاعر الشديد التأثر 
حكم  بارتياح  قابــل  لذلك  واإلحســاس، 
الســلطة العســكرية في ذلــك الوقت 
حينما كلفته مبغــادرة الوطن )عام1915( 

لينجو من الدســائس وال يتألم مبثل هذه 
املشاهد«. ص27.

وحسني شوقي يجيد اختيار ألفاظه، فهو 
احتراماً ألبيه وألســرته – يصف أمر النفي 
واإلبعاد القسري- بتكليفه مغادرة الوطن!
تقــرأ في هذه الســياحة االســتذكارية، 
الكثير من الذي ســكت عنه تأريخ األدب 
ولعله من غير املعروف لدى الدارسني، نقرأ 
عن تطّير الشاعر أحمد شوقي وتشاؤمه، 
حتى إنه كان يخشــى زيــارة أحد معارفه 
الذين اشــتهروا مبنحوس الطالع حتى إذا 
رآه، ُهرَع إلى سيارته وأمر سائقه باالنطالق، 
كما كان يتشــاءم من البوم، وإذ لم يكون 

اكوالً فإنه كان يتذوق الطعام ويحبه.
كما أنــه كان حانياً عطوفــاً على أبنائه، 
حتى كاد يحطم مستقبلهم لوال صرامة 
املربية التركية التي كان رأيها حاسماً في 
مواضع عدة، والســيما حــني توجب على 
)حسني( دخول املدرســة االبتدائية، وألنه 
كان يحــب اللعب مع اترابــه من األطفال 
فــكان ميــرض ويتمــارض كــي ال يذهب 
للمدرســة، ميالؤه في ذلك أبوه، مع موقف 
ســلبي ألمه، ولوال هذه املربية الشــديدة 
املراس- كما يقول املؤلف- ملا ذهبت مطلقاً 

إلى املدرسة. تراجع ص11.
 في الســنتني األخيرتني من عمره، وكأمنا 
أحس أحمد شــوقي بدنو اجلــه، والناس 
نيام فــإذا ماتوا انتبهوا، ويبدو أن شــوقي 
الذي أمضى ُجّل ســنوات العمر بالسفر 
واالصطيــاف وحفــالت الطعــام والتنزه 
فقد انتبه قبل ضيــاع العمر واملوت، فأجنز 
العديد من مســرحياته، التي يســميها 
حســني شــوقي حســب تســمية تلك 
الســنوات، رواياته التمثيلية فأمت )مجنون 
ليلي( و)قمبيز( و )الســت هدى( وقبل هذا 
التأريخ أي ســنة 1927، أعــاد طبع ديوانه 

)الشوقيات(.
ويحدثنا املؤلف حسني شوقي عن ساعات 
أبيه األخيرة فـــ )في يوم الوفــاة( أي 13/ 
أكتوبر/ تشــرين األول/ 1932، خرج يتروض 
في السيارة مع سكرتيره في ضاحية مصر 
اجلديــدة وقد حتدث معه فــي موضوعات 
دينيــة )...( عن التوبة والغفــران، وهل هو 
يتذكــر نصــاً صريحاً عنهما فــي القرآن 
الكرمي)...( وقد توفي حوالي الساعة الثانية 
صباحاً... ايقظني اخلادم قائالً، إن أبي تعبان 
وإنه أرسل في طلبي، كما أرسل في طلب 
أمي، فأســرعت إلى حجرته فوجدت أمي 
بجانب السرير قلقة تناديه: ما بك؟ ما بك؟ 
ولكنه ال يجيب، إذ كانت روحه قد فاضت، 
ذهبت إلى ذلك العالم اجملهول، الذي طاملا 
ساَءل عنه ومتنى لو في عرف أسراره. تراجع 

ص133.

وضع الصديق الدكتــور جودت القزوينــي كتاباً ضخماً 
اســماه )أعالم األدب املنسي في العراق( قبل ما يقرب من 
عشرين عاماً، أطلعني على بعض مسوداته. وقد عجبت 
لكثرة ما أحصاه من أسماء، لم أسمع إال باليسير منها، 
وذهلــت لوفرة ما عدد من شــخوص لم أقــرأ إال القليل 
عنهــا. ويبدو أنها ذوت مع األيام، وبهتت مبرور الوقت، رغم 
مــا كانت عليه من تفــرد، ونصاعة وبيان. تشــهد على 
ذلك النصوص التي أثبتهــا لكل واحد منها، بصبر ودأب 

عظيمني.
وليس جميع هــؤالء من الذين شــغلوا بطلب الرزق عن 
الكتابــة، أو الذين نضبت قرائحهــم وهم في منتصف 
الطريــق، أو أدركهم احلمام في وقــت مبكر. فمنهم من 
بقي يخوض غمار األدب حتى أدركته الشيخوخة، ومنهم 
من أخلص لفنــه حتى الرمق األخير. ولكنهم لم يحوزوا 
شــهرة، ولم ينالوا ذيوعاً. وبعضهم أنتج القليل املبهر، 
واســتغنى عن الكثير املألوف. والبعــض اآلخر عزف عن 

الشهرة فلم يسع نحوها، وآثر العزلة وآنس بها.
لقد شــهد العراق نهضة غير عادية في القرن العشرين، 
وأخــرج الكثير من أمثال هؤالء، ومــازال يفعل ذلك حتى 
اآلن. ولكنهم لم يحظوا جميعاً باالنتشــار، فنســيهم 

الناس وهم أحياء. وطووا عنهم كشحاً وهم أموات.
 وال ينطبق هذا الوصف على األدباء، الذين صرفت عنهم 
األنظار فحســب. بل يصــدق على كثير مــن محترفي 
الثقافة، وقادة الرأي، ووجوه الفكر. ومن بقي في الذاكرة 
ال يتعــدى أصابع اليد الواحدة. فمثلما لم يعد هناك من 
يذكر أحمد الصافــي، وعلي الشــرقي، وحافظ جميل، 
ومحمد مهدي البصيــر، وعبد القــادر الناصري، وقيس 
لفتة مراد، وغيرهم مــن أدباء القرن املاضي، فإن أحداً لم 
يعد يذكر فؤاد جميل، وجعفر اخلليلي، وأحمد سوســة، 
ويوسف عبد املسيح ثروت، وجواد علي، ومهدي اخملزومي، 
غيرهم من املؤلفــني. كما لم يعد ثمة مــن يعنى بفن 
شاكر حسن السعيد، وحافظ الدروبي، وعطا صبري، ونزار 

ونزيهة سليم، وآخرين من فناني العراق الكبار.
حتى أولئك الذين تبنوا أفكاراً جديدة، وساروا عكس التيار 
لم يســلموا من النسيان، باستثناء أسماء قليلة كعلي 
الوردي، الذي مازالــت كتبه تباع على األرصفة في بغداد، 
وحســن العلوي الذي بدأت العيون تزور عن مؤلفاته في 
عموم العراق. أما اآلخرون الذين آثروا النجاة بأنفســهم 
من اجلالد، أو وقاية أســرهم من الفاقة، فقد باتوا يعانون 
من العزلــة. وزاد في الطني بلة عــزوف اجليل اجلديد عن 
القراءة اجلادة، وزهده في املعلومة املوثقة، ورغبته عن كل 

ما هو نافع وجليل.
وإذا كان لكل زمان رجال فإن رجال هذا العهد لم يبرهنوا 
بعــد على قدرة كافية على البــروز أمام املأل، مثلما فعل 
أسالفهم من قبل حينما كانت أدوات الثقافة متعسرة، 
وسبل البناء موصدة، ووسائل اإلعالم محدودة. ورمبا كانت 
هذه األسباب ذاتها هي التي أجهزت على كل ذي موهبة 
وفن وأدب وعلــم، وأحلت بدالً عنه صاحــب املال والثراء 

واجلاه والسلطان.

وادي النسيان

هل كان الشاعر يغار من ابنه؟
)أبي شوقي( كتاب الذكريات والمسكوت عنه

خطب الكواهن
الشعثاء الكاهنة تصف سبعة اخوة

دراسة

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

شعراصدار

غالف الكتاب

شوقي عبد االمير
 
 

كانت عثمة بنت مطرود البجلية ذات 
عقل ورأي مستمع في قومها، وكانت 
لها أخت يقــال لها خود، وكانت ذات 
جمال وميسم وعقل؛ فخطب سبعة 
إخوة غلمة من بطــن األزد خودًا إلى 
اليمانية،  احللل  وعليهم  فأتوه  أبيها، 
الفره؛ فقالوا: نحن  النجائب  وحتتهم 
بنو مالك بــن غفيلــة ذي النحيني، 
فقــال لهم: انزلوا على املــاء، فنزلوا 
ليلتهم، ثم أصبحوا غادين في احللل 

والهيئة، ومعهم ربيبة لهم يقال لها 
الشــعثاء: كاهنة، فمروا بوصيدها4 
يتعرضون لها، وكلهم وسيم جميل، 
فرحب  إليه،  فجلســوا  أبوها،  وخرج 
بهم، فقالوا: بلغنا أن لك بنًتا، ونحن 
كما ترى شــباب، وكلنا مينع اجلانب، 
ومينــح الراغب، فقــال أبوها: كلكم 
خيار، فأقيموا نرى رأينا، ثم دخل على 
ابنته، فقال: ما ترين، فقد أتاك هؤالء 
القوم؟ فقالت: »أنكحني على قدري، 
وال تشطط في مهري، فإن تخطئني 
أحالمهم، ال تخطئني أجســامهم، 
لعلي أصيب ولًدا، وأكثر عددًا« فخرج 

أبوها، فقال: أخبروني عن أفضلكم.
قالــت ربيبتهم الشــعثاء الكاهنة: 

»اســمع أخبرك عنهم: هــم إخوة، 
وكلهم أســوة أما الكبيــر فمالِك، 
جــريء فاتــك، يتعــب الســنابك، 
ويســتصغر املهالك. وأما الذي يليه 
فالغمــر، ببحــر غمر، يقصــر دونه 
الفخر، نهــد صقر. وأمــا الذي يليه 
منيع  املعجمــة،  فعلقمــة، صليب 
املشــتمة، قليل اجلمجمة. وأما الذي 
يليه فعاصم، سيد ناعم، جلد صارم، 
أبي حازم، جيشــه غامن، وجاره سالم، 
وأما الذي يليه فثواب، ســريع اجلواب، 
عتيد الصــواب، كرمي النصاب، كليث 
الغاب. وأما الــذي يليه فمدرك، بذول 
ملا ميلــك، عــزوب عما يتــرك، يفني 
ويهلك. وأما الذي يليه فجندل، لقرنه 

مجدل، مقل ملا يحمل، يعطي ويبذل، 
وعن عدوه ال ينكل«.

فشاورت أختها فيهم، فقالت أختها 
عثمــة: »ترى الفتيــان كالنخل، وما 
يدريــك ما الدخل؟ » اســمعى مني 
كلمة، إن شــر الغريبة يعلن، وخيرها 
يدفن، انكحي فــي قومك وال تغررك 
وبعثت  منها،  تقبل  فلم  األجســام، 
إلى أبيها: أنكحني مدرًكا، فأنكحها 
أبوها على مائة ناقة ورعاتها، وحملها 
مــدرك؛ فلم تلبث عنــده إلى قليال، 
حتى صبحهم فوارس من بني مالك 
بن كنانــة، فاقتتلوا ســاعة، ثم إن 
زوجها وإخوته وبني عامر انكشــفوا، 
فســبوها فيمن ســبوا؛ فبينما هي 

تسير بكت، فقالوا: ما يبكيك، أعلى 
فراق زوجك؟ قالت: قبحه اهلل، قالوا: 
لقــد كان جمياًل! قالــت: قبح اهلل 
جمــااًل ال نفع معه؛ إمنــا أبكي على 
عصياني أختي، وقولها: »ترى الفتيان 
كالنخــل، ومــا يدريك مــا الدخل« 
وأخبرتهم كيف خطبوها، فقال لها 
رجل منهــم يكنى أبا نواس شــاب 
أســود أفوه مضطرب اخللق: أترضني 
بي، علــى أن أمنعك من ذئاب العرب؟ 
فقالت ألصحابــه: أكذلك هو؟ قالوا: 
نعم، إنه مع ما تريــن ليمنع احلليلة 
، وتتقيه القبيلــة، قالت: هذا أجمل 
جمال، وأكمل كمــال، قد رضيت به، 

فزوجوها منه.

صدر كتاب جديد لألســتاذ حسني 
حمل  الصدر،  هادي  محمد  السيد 
عنوان )في فضاء التنوير واإلصالح(، 
تضمــن عــددا من املقــاالت التي 
كتبها فــي ســنوات متفرقة في 

بعض الصحف )املدى والصباح(.
الكتــاب ضم أيضــا ثالثة مالحق، 
اهتــم امللحــق األول بحفل توقيع 
كتاب )على ضفاف العراق اجلديد(، 
مع مقالة لألســتاذ االديب الباحث 
السيد محسن املوسوي عن احلفل، 

ولقطات موثقة حلفل التوقيع.
الثانــي  امللحــق  اهتــم  بينمــا 
مبســاجالت شــعرية بني عدد من 
الكتــاب منهم الســيد حســن 
صاحب معجم اخلطباء، واألســتاذ 
عبد الهادي صــادق، ليضم امللحق 
الصدر  مجلس  نشــاطات  الثالث 

الــذي تأســس فــي بدايــة عام 
2016عبر صور نقلت للقارئ واملتابع 

للنشاطات الثقافية للمجلس.
اجلدير بالذكر ان األســتاذ حســني 
السيد محمد هادي الصدر ولد في 
مدينة الكاظميــة، عام 1945، في 
وأكمل كلية  وأدب،  ودين  بيت علم 
احلقوق في بغداد بدرجة جيد جدا، 
بالنجف  العلمية  باحلــوزة  التحق 
وتشرف  نفسه،  العام  في  االشرف 
بحضور األبحاث العالية في الفقه 
واألصــول عند كبــار مراجع الدين 
أمثــال اية اهلل العظمى الســيد 
اخلوئي طيــب اهلل ثراه، والســيد 
االمام الشــهيد اخلالد محمد باقر 

الصدر.
اظطــر الــى مغــادرة الوطن عام 
1979، بعد ان ســجن وعذب ابشع 

والنفسي  اجلسدي  التعذيب  الوان 
، كان من رمــوز املعارضة العراقية 
وله  البائد  الدكتاتــوري  للنظــام 
املضمار،  هذا  في  النضالي  تاريخه 
عاد الــى الوطن بعــد احداث عام 
2003، ليســهم في بنــاء العراق 
اجلديد ، قام بتســيس العديد من 
البيت  اهل  املؤسسات كمؤسسة 
فــي الشــام واملعهد اإلســالمي 
بلندن واملؤسســة الرســالية في 

الكاظمية.
اصــدر عــام 1995 جريــدة املنبر 
في لندن، وكانت مــن ابرز صحف 

املعارضة العراقية.
يواصــل محاضراته ومشــاركاته 
فــي احملافــل العلميــة واألدبيــة 
واالجتماعية ولــه حضوره املتميز 

في اجملال اإلعالمي أيضا. 

مرتظى التميمي

عطٌر على صفحِة التأريِخ مسكوُب
تفرُّ منه وتخشاُه الغرابيُب

،،
مذ جاَء عّدلِت األزهار وقفتها

َل الدمَع من عينيِه يعقوُب ورحَّ
،،

أتى ترافقُه الغيماُت حطَّ على
صحرائِنا فتوّلتها الشآبيُب

،،
وحني ميشي على األرض التي امتنعت

عنها الزهورُ وغطتها املصاليُب
،،

تكاثر القمُح في آثار خطوتِه
وفاَح عنبُرُه واستيقَظ الِطيُب

،،
أبا الغمام الذي مذ جئتنا اختضبت

لك احلبارى وحّيتَك اليعاقيُب 
،،

تعاَل وانظر لظلم الكون كيف همى

بعد ارحتالَك واإلدراك مسلوُب
،،

يا سيدي !
صوجلان الكون كيف تُرى

يناُم منكسراً والوقت مرعوُب
،،

متى ستمسك يا موالي مركَبنا
ففي قرارتنا اإلسالُم مثقوُب

،،
ونحن نغرُق في الدين الذي أختلفت

فيه امللوك وهّدتُه األكاذيُب
،،

يا قاب قوسني من وجه اإلله ويا
ِطلسَم عرٍش على رجليه مكتوُب

،،
هذا حبيبي الذي ماعاش في وتٍر
موتاً وال عاَش في عينيِه ترهيُب

،،
هو املصّفى من األخطاِء أبعثُه

إلى املساكنِي في كفيه أيوُب
،،

أّدبتُه فأَثارَ الوردَ منِطقُه

فشعَّ من قلبِه الدّري تأديُب
،،

وعند قاِب مقامي كان مبتسماً
جبينُه قمٌر واخلّد توليُب

،،
لكنه كان يدري أنُه سيرى

حسيَنُه كيف تطويِه اجملاذيُب
،،

لذاك عاد لكم في عينِه مطٌر
لكربالء وفي كفيِه يعبوُب

،،
بكى علينا فأحيا جدبَنا وسقى

أرَض الطفوِف فأعيتُه التعاشيُب
،،

وظّل يجمعها لكنها ُجبلْت
على التفّرِق والدنيا تراكيُب

،،
نا لنا وطٌن يا سيد النور كفِّ

من القبورِ جتافيِه اليعاسيُب
،،

خذنا لواحة صدق ال تفرقنا
على املذاهب فاإلسالم معطوُب

في فضاء التنوير واإلصالح 
كتاب جديد للسيد حسين الصدر

عطر اإلله

غالف الكتاب
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العالقة بني الكرد و اميركا
*تردد كثيــرا قول في ذلــك الوقت 
مفاده بأن البعثيني جاؤا الى احلكم 
في العراق بقطار أميركي، هل هذا 
صحيح، وهل جــرى أي إتصال بني 
القيادة  آنذاك مع  اإلدارة االميركية 

الكردية؟
- نعم حاول االميــركان ذلك، كنت 
جالســا في الفنــدق ذات يوم حني 
نائب  ســليمان  حيــدر  علــي  جاء 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي وهو أحد 
إجتاز  املثقفة  الكردية  الشخصيات 
تولى عدة حقائب  بكفاءته  مواقعه 
وزاريــة وأصيح منــدوب العراق في 
األمم املتحدة وســفيرا في واشنطن 
ثــم أصبح وزيــرا للخارجية، جاءني 
األمريكيــون  جــال  "كاك  وقــال 
سلموا مذكرة رسمية الى احلكومة 
فقلت  لقــاءك"،  يريدون  و  العراقية 
له "حســنا فليأتوا مرحبــا بهم". 
وحددنــا موعــدا باليــوم التالــي، 
وجــاء علي حيدر ومعه شــخصان 
أميركيان أحدهمــا هو وليام ايغلنت 
واآلخــر جيمس هيكــس الذي كان 
وقتها الســكرتير األول بالســفارة 
االميركية وقالوا نريد أن نلقاك أنت 
حتديدا.فجلســت معهم وقالوا "أن 
احلكومة االميركيــة قدمت مذكرة 
العراقية  اخلارجية  وزارة  الى  رسمية 
سنتلوها عليك ولكننا لن نسلمها 
ان تطلع عليها فقط  لك تستطيع 

ثم تبلغ قيادتك مبضمونها".
احلكومــة  "أن  املذكــرة  وتقــول 
االميركيــة تعــرب عن ســعادتها 
بنجــاح حركــة شــباط، وتعتبــر 
احلكومــة العراقية اجلديدة حكومة 
صديقــة للواليات املتحــدة، وتعرب 
عــن رغبتها بنجاح هــذه احلكومة 
وإستقرارها، ولكي يتحقق لها ذلك 
العالقة، يجب حل  املشــاكل  وحتل 
املسألة الكردية بشكل عقاني وأن 
تتقدم احلكومــة بخطوات إيجابية 
للمطالب  وتســتجيب  اإلجتاه  بهذا 
الكردية". ومنــذ ذلك الوقت عقدت 
صداقة متينة مع هذين الشخصني 
وكنــت ألتقيهــم فــي ســفراتي 
الاحقة الى اميركا، وأصبح أحدهما 
ســفيرا لواشــنطن في السعودية 
ثم مستشــارا للرئيــس األمريكي 
ريتشارد نيكسون في البيت األبيض، 
وتقاعــد اآلخر ولكنــه واصل عمله 

كأستاذ بجامعة لوريكس.

* ومــاذا كان موقــف االميركان من 
جتدد القتال بني الكرد و احلكومة؟

- في ذلــك اللقاء أكــدوا بأن على 
الكرد أيضا أن اليفكروا بإســتئناف 
القتال  القتــال، ففي حــال جتــدد 
فإنهم ســيفقدون دعــم احلكومة 
كانــت  بإختصــار  االميركيــة، 
رســالتهم للطرفني هي عدم اجلوء 
الى القتال وحل املســألة بعقانية 
وبطريقة ســلمية)6(. وشــكرتهم 
علــى موقفهــم وإعطائهــم تلك 
املعلومات وقلــت لهم "نحن نعتبر 
موقفكم هذا كإشــارة الى صداقة 
نأمل أن تتطــور وأن متارس احلكومة 
االميركية ضغطهــا على احلكومة 
لتســتجيب ملطالبنا وحتل القضية 
بشكل سلمي، فنحن نرى بأن لكم 
تأثيرا فى احلكومة في هذا الوقت وأن 
الشعب يعتبر تلك احلكومة صديقة 
لكم". فضحك وقال "من املستغرب 
أن يكون هذا رأي الشــعب"، فقلت 
عليهم،  الضغط  متارسوا  أن  "املهم 
ونحن من جهتنا نتعهد لكم بأننا لن 
نكون بادئــني بالقتال، ولكننا نخاف 
وحدثتهم  بذلك".  احلكومة  تبادر  أن 
عن املوقف وكيف أن احلكومة باتت 
تصم آذانها عن سماعنا، وقلت، بأننا 
جئنــا الى هنا وليس لدينا عمل غير 
مياطلوننا  لكنهــم  معهم،  اإلتفاق 
ويحولوننــا من يد الــى أخرى، وهم 
يتجهون للوحــدة الثاثية ولكنهم 
لم يضمــوا ممثا عنا ضمــن الوفد 
املفــاوض لكي نعبر مــن خاله عن 
موقفنــا وآرائنا، وقلــت أيضا “نحن 
ونطالب  السياســية  احللول  نحبذ 
بها ونرفض احلــرب واإلقتتال، ولكن 
إذا حترشــوا بنا فإننا ســندافع عن 

أنفسنا، وحق الدفاع عن النفس حق 
مقدس كما تعلمون، وأؤكد لكم بأن 
إرادته  لن تنكسر  الكردي  الشــعب 

باحلكومة العراقية". 

* كــم بقيتــم فــي بغــداد بعــد 
لقاءاتكم هناك؟

- حينمــا ذهب الوفــد العراقي الى 
القاهرة عدت أنا الى كردســتان، وملا 
عــادوا ذهبت مرة أخــرى الى بغداد. 
املرة إســتقبلنا أحمد حسن  وهذه 
البكر وصالح مهــدي عماش وكانا 
يحســبان في ذلــك الوقــت على 
وبني  بيني  وجرى حديــث  املعتدلني، 
البكر أدرجه دانا شميدت في كتابه، 
فقد كان معه شوكت عقراوي الذي 
نقــل احلديث الى دانــا، وكان أحمد 
حســن البكر بيده مصحف فوضع 
يده عليه وقال "أقســم بهذا القرآن 
أن نوايانا سليمة معكم، وسنسعد 
بتحقيــق الســام وحل املســائل 
معكــم"، وأنــا وضعت يــدي على 
املصحف وقلت "أقسم بهذا القرآن 
أن نواياكم ليست سليمة وتتهيؤون 

لقتالنا".

طاهر يحيى و احلكومة
*ملاذا لم يسمح لكم مبرافقة الوفد 

الذاهب الى القاهرة؟
إنتقدتهم في  أنني  - املســألة هي 
ذلك اإلجتمــاع وقلت لهــم ملاذا ال 
تســمحوا لنــا بحضــور اإلجتماع 
بالقاهرة، فــردوا علي "ومن  الثاثي 
يعترض  أحــد  وال  إذهــب  مينعــك، 
طريقك"، قلــت "إذن إعطوني جواز 
السفر حتى أســافر"، قالوا "حسنا 
“وبعد أيــام أعطوني اجلــواز وقالوا 
"تفضل إذهب الى عبدالناصر وحتدث 

معه ليس لدينا أي مانع".
وإنتهــزت الفرصــة وذهبــت الــى 
أين وصلت  أعــرف  عبدالناصر لكي 
أننــا فقدنا  األمور هنــاك، وخاصة 
الى  األمل في بغداد، وقلنا فلنذهب 
عبدالناصر عســى أن يتحرك ويعيد 
األمور الى نصابهــا. ودعني أحدثك 
عــن أمر مهم جدا لــم أتطرق إليه 
سابقا، وهذا سر أكشفه لك أنت يا 
صاح! وهو حدث تاريخي مهم جدا.

بعث طاهر يحيى بسكرتيره اخلاص 

إلــي وأخذ مني جواز الســفر لكي 
يضع عليه تأشــيرة اخلروج وإشترى 
لي تذكــرة الطائرة أيضــا وترك لي 
ظرفا فيه ألــف دينار.ولذلك خابرته 
وقلت له "أبا زهير لو تتكرم تعيد لي 
سكرتيرك"، فأرسل السكرتير ثانية 
وأبلغته  والتذكرة  الظرف  فسلمته 
بأن يبلغ شــكري ليحيــى. فإتصل 
بي طاهر يحيى وقــال "أريد أن أراك 
قبل الســفر"، قلت "حســنا تعال 
الفندق  الى  أها ومرحبا بك". فجاء 
ونحانــي جانبــا وقال "أنــا أتعامل 
معك كصديق، وأقسم لك بشرفي 
بأنني أعزك، أنــا كردي مثلك وأعتبر 
نفسي صديقا لكم، كما أنني أحب 
عبدالناصر وأعــرف بأنك حتبه أيضا، 
وأنا لســت مع هــذه احلكومة ومع 
نهجهــا وللتدليل علــى ثقتي بك 
بتوصية  أحملك  أن  أريد  وبصداقتك 
الــى عبدالناصر فهل ســتوصلها 
والرأس"،  العــني  "على  قلت  إليه"؟ 
وعندما  فحفظني بضعة كلمــات 
أبلغتها لناصر طلــب مني إعادتها 
مرتني ليتأكد مما قلت، وكان املضمون 
هــو أنه ليــس مع هــذه احلكومة، 
أنفســهم للخاص  وأنهم يهيؤون 
منها، فأقطاب هذه احلكومة ليسوا 
أصدقاء وال مخلصــني لعبدالناصر، 
ليســت  نواياها  احلكومــة  وهــذه 
ســليمة ال مع عبدالناصــر وال مع 

الشعب الكردي.
وحني ذهبــت الى القاهــرة رافقني 
شــوكت عقراوي الذي إلتقيته في 
لبنان وحاول أن يحشر نفسه بالقوة 
معــي وتذرع بأنه اليريــد أن يتركني 
وحدي في القاهــرة. وعندما وصلنا 
القاهرة كان عبدالناصر مشغوال جدا 
وأبلغنا بأنه متوجه الى اإلسكندرية 
حلضور مؤمتــر القمة العربية هناك، 
ثم يذهب الى أديس أبابا للمشاركة 
في قمــة األمم اإلفريقيــة وقال "إذا 
كان جــال مســتعجا فقد وكلت 
عبداحلكيم عامــر ليجتمع به، وإذا 
أراد أن ينتظرني فا بأس ســألتقيه 
حينمــا أعــود بنهاية شــهر مايو، 

فليسترح هذه الفترة بالقاهرة".
وملا جــاء عبداجمليد فريــد ليبلغني 
بهــذا اخلبر والــذي أســس مركزا 
للدراسات العربية في لندن بتمويل 

العراقيــة وأصبح  مــن احلكومــة 
ذلك  فــي  وكان  للعــراق،  صديقــا 
لعبدالناصر،  الوقت يعمل سكرتيرا 
فمازحتــه وقلــت "كان هناك رجل 
كردي سألوه أحتب الرطب أو الزبيب، 
معا،  فجمعهما  "الرطيــب"  فقال 
وأنا أريد اإلثنــني، ألتقي عبداحلكيم 
عامــر وأنتظــر عبدالناصــر، فقال 
في  عبداحلكيم  الى  ذهبنا  "حسنا" 
بيته ورحب بنــا بحرارة وأبدى عطفا 
متزايدا على الشــعب الكردي وقال 
ويكذبون  البعثيون محتالون  "هؤالء 
معكم، صدقني لن يعطوكم شيئا، 
ومــع ذلك ال تبــدءوا أنتــم بالقتال 
إلتزمــوا جانــب الســلم، ودعوهم 
األمة  أمام  وزر أعمالهــم  يتحملون 
العربيــة، وإال فأنــا علــى يقني بأن 
نواياهم ليست سليمة معكم ولن 

يعطوكم شيئا".
وهكــذا بقيت فــي القاهرة، وحدث 
هناك أمران مهمان في حياتي، األمر 
أننــي إلتقيت هنــاك مبحمد  األول 
حلمي باشــا الشــخصية الكردية 
وزيــرا  وكان  املشــهورة،  التركيــة 
بالدولــة العثمانية، وقــدم في عام 
1947 مذكرة بإسم الشعب الكردي 
الــى األمم املتحدة مطالبــا بحقوق 
أقرباء  القومية، وكان هو أحد  الكرد 
امللكية في مصر وإســتقر  العائلة 
هناك، وأعطاني مجموعة كبيرة من 
الكتب الثمينة مــن خزانته.. واألمر 
الثاني هو لقائي بأجنال محمد علي 
عونــي، وهما صــاح الدين وعصام 
الديــن ولهــم أخت تدعــى "درية" 
وبدورهم أعطوني عــدة كتب لكن 
لألسف وقعت جميعها بيد شوكت 
عقراوي وال أعرف ماذا فعل بها رغم 
أنهــا كانت تضــم وثائــق تاريخية 

مهمة جدا.
في تلك الفترة راودتني فكرة إصدار 
التحررية  واحلركة  "كردستان  كتابي 
الكردي"، فصــدوره كان  للشــعب 
بسبب ما ملســته هناك من شحة 
املعلومات عند العرب حول الشعب 
الكردي ونضاله، خاصة حني إلتقيت 
فؤاد الركابي الــذي ألح على ضرورة 
أن يكــون هناك كتــاب بهذا املعنى 
لكي يعرف العرب حقيقة املســألة 
الكردية بشكل واقعي وصحيح ومن 

منطلق دميقراطي وتقدمي.
بذلك  القاهــرة  فــي  كنــت  وحني 
الوقــت ظــل الوفــد الكــردي في 
بغــداد بســبب مماطلــة احلكومة 
وتأخيرهــم عن عمد، وتســلموا ردا 
من احلكومة على مطالبنا مبشــروع 
خــال من أي مضمــون، فلم يتطرق 
الرد الى مشروعية القضية الكردية 
ركز على  بل  األساســية،  ومطالبه 
الامركزية اإلدارية، وخا متاما من أي 
السياسية،  الامركزية  الى  إشــارة 
الوفد  إنســل أعضــاء  وعليه فقد 
واحدا تلو اآلخر وعادوا الى كردستان 
خوفا من إســتئناف القتــال وإلقاء 
القبض عليهم، وهكذا رجع البعض 

وبقي آخرون هناك.
عــاد عبدالناصــر وأرســل بطلبي 
فذهبــت إليــه يرافقني شــوكت 
عقــراوي وأعتقد بأنــه كان يوم 29 
أو 30 مايو، وشــرحت لــه تصوراتنا 
للحل وحدثتــه عن وضع املفاوضات 
وأبديت مخاوفنــا من نوايا احلكومة 
إلســتئناف القتال ضدنــا. وبعد أن 
إنتهيت قال عبدالناصر"أنا أؤيد كل 
ماطرحته وأعرف أن نواياهم ليست 
ســليمة معكــم، وأعــاد تذكيري 
مبوقف ســابق له قائــا "أال تتذكر 
حني جئت الي وقلت بأنهم يخلقون 
اليجرؤن  بأنهــم  ويقولون  األعــذار 
على منحكــم حقوقكم خوفا من 
عبدالناصر، ألم أقل لك حينها بأنني 
ال أمانع ذلــك وطلبت منك أن تنقل 
لهم موقفــي، فهل فعلت"؟ أجبته 

"نعم فعلت".
وكان رأي عبدالناصــر في ذلك احلني، 
أن نتفق على صيغة محددة للحكم 
الذاتي ونوقعها من دون إعانها، ثم 
نأتــي الى القاهــرة لنعرضها عليه 
فيوقعها بدوره ثم نعلن اإلتفاق لكي 

يقطع أعذارهم.
وقلت لعبدالناصــر "نعم أبلغتهم 
بــكل ماقلــت ولكــن دون فائدة"، 
قــال عبدالناصــر "إنهــم يكذبون 
وغير صادقني معكم، فهم ليســوا 
مــع الوحــدة العربيــة وال مع حل 
لألسف  الكردية،  للقضية  سياسي 
هــم ينظرون الى هذه املســألة من 
منظــور حزبــي ضيق، ويريــدون أن 
يخضعوا سوريا والعراق ومصر حتت 

سلطتهم، وأنا في احلقيقة أخشى 
أطلبه  ما  ولكن  القتال،  إســتئناف 
منكم حتديدا هــو أن التكونوا أنتم 

البادئني به، دعوهم يبدءوا وسنرى".

* مما تقوله اآلن  يبدو أن عبدالناصر 
كان مؤيدا حلل القضية الكردية؟

- طبعــا، والدليــل أنه قــال لي أنا 
مع إعطائكم احلكــم الذاتي فهذا 
حقكم، بل أرى أن املســألة الكردية 
أكبر من مجرد حــق باحلكم الذاتي 
فالكــرد حقيقــة تاريخيــة. وكان 
شوكت عقراوي رحمه اهلل يردد دائما 
قول عبدالناصــر "مثلما نهر النيل 
إنكارها،  الميكــن  جغرافية  حقيقة 
فإن الشــعب الكردي أيضا حقيقة 
تاريخية ال أحد يســتطيع إنكارها" 
وقال عبدالناصر "أعتقد بأن القضية 
الكرديــة ميكــن حلهــا بالطريقة 
ميكن  منــوذج  فهي  اليوغســافية، 
اإلقتداء به في تأســيس جمهورية 
موحدة متعايشة، وأعتقد بأنه حان 

الوقت لتتقدموا باخلطوات التالية:
أوال: إذهــب أنت الى بيــروت وإعقد 
ونحــن  هنــاك  صحفيــا  مؤمتــرا 
سنســاعدك بذلك، حتدث من هناك 
للعــرب بأنكــم ال تريــدون القتال 
وأنكــم تتطلعون الى حل ســلمي 
لقضيتكم، وأنكــم أوقفتم القتال 

ولن تكونوا بادئني به.
ثانيا: يجــب عليكم أن تؤكدوا دائما 
العربية  القومية  بأنكم لستم ضد 

بل أنكم داعمون لقضاياها.
الوحدة  أمــام  ثالثا: لســتم عقبة 

العربية بل أنتم تؤيدونها.
رابعا: قــارن بينكم وبني إســرائيل 
ألنهــم يريدون زرع األوهــام مبخيلة 
تتحــدث عــن  أن  العــرب، حــاول 
إختافكم عنها، وأنكم مســلمون 
وهــم يهــود، أنتم شــعب أصيل، 
وهــم وافدون، أنتم تعيشــون على 
أرضكم منــذ آالف الســنني، وهم 
محتلون ويبنون املستوطنات بالقوة 
العســكرية، ثم أنتــم أخوة للعرب 
نصائحه  شــكرت  أعداؤهم".  وهم 

وخرجت من عنده.

* حني أعلنت الوحدة بني ســوريا و 
العراق ومصر كنت انت في القاهرة 

حني أرســلت سوريا قوة عسكرية 
الشــاعر للهجوم  بقيــادة فهــد 
على كردســتان و مساعدة اجليش 
التوفيق  العراقــي، فكيف ميكــن 
بني الصداقــة املصرية مع املوقف 

السوري جتاه الشعب الكردي؟
- هنــاك حقيقة واضحــة يجب أن 
ال نتغافــل عنها وهــي، أن مصر لم 
تكــن صديقــة للشــعب الكردي 
الى درجة أن تتخلــى عن العرب من 
أجل خاطــر الكرد.فقد كانت تدعم 
القضية الكردية كدولة عربية وفي 
إطار الوحدة العربية. واحلقيقة أنها 
كانــت تعارض احلــرب البعثية ضد 
الشــعب الكردي، وأيضا ضد إرسال 
القــوات الســورية للهجــوم على 
كردستان وهناك العديد من الشهود 
في القاهرة ذاتها يشــهدون بذلك. 
وحني كنت وشــوكت عقراوي عند 
عبدالناصر قال لنا بصراحة "ال تعودا 
الى بغداد ألن لدينا معلومات تؤكد 
فإذا  عليكــم،  ســيقبضون  بأنهم 
إعتقلوك أنت بالذات ســيقتلونك"، 
ولوال تلــك النصائح من عبدالناصر 
لكنا نتعرض ملشاكل حقيقية عند 
عودتنا الى بغداد. كما أن عبدالناصر 
قــال أثناء لقائــي األول معه برفقة 
فؤاد عــارف وأمــام الصحفيني أنه 
للشــعب  الذاتي  احلكم  يدعم حق 

الكردي.

* الى أين سافرت بعد ترك القاهرة؟
- فــي اليــوم التالي جاءنــي أمني 
الهويدي ســفير مصر فــي بغداد، 
عبدالناصــر  الرئيــس  "أن  وقــال 
يطلب منك عــدم العودة الى بغداد 
ألن لدينــا معلومات تقــول بأنهم 
ولذلك  يقتلونك".  ثم  سيعتقلونك 
تركت القاهرة ووصلت الى بيروت في 
األول من حزيــران، وبناء على نصائح 
صحفيا  مؤمترا  عقــدت  عبدالناصر 
في فندق برســتل مبساعدة هشام 
أبو الظهــر وعدد مــن الصحفيني 
الناصريني حضره حوالي 80 صحفيا، 
أماني  مثلما  صحفيا  بيانا  وألقيت 
عبدالناصر حتدثت فيه عن املســألة 
الكردية وتعرض الشعب الكردي الى 
الظلم والقمع وملــاذا يناضل الكرد، 
وقلــت بأن حــل املســألة القومية 
الكردية ســيكون دعما قويا لألخوة 
العربيــة الكردية وتوطيــد اجلبهة 

الداخلية وحماية الوحدة الوطنية.
وكان عبدالناصر سبق أن قال لي أثناء 
لقائنا بأن أبلغ رفاقــي باحلزب لكي 
ويقولوا  مصطفى  املا  مع  يتكلموا 
أن  بأن عبدالناصر يقــول "يجب  له 
يحترس من الوقوع بشباك شاه إيران 
أوينخدع بوعوده، فما يعطيه الشاه 
بالعسل،  مخلوط  ســم  هو  للكرد 
فإحترســوا من الوقوع في فخه ألن 
نتائج ذلك ستكون وخيمة عليكم".

حني وصلت الى بيــروت تلقيت خبرا 
ثانيــا بخطــورة عودتي الــى بغداد، 
وأغرب مــا حصل لي في ذلك الوقت. 
حني كنت أمتشــى في شوارع بيروت 
ذات يــوم صادفت صديقا قدميا يدعى 
نورالديــن بابــان وهو طبيــب ورجل 
مناضل ومحترم قــال لي "ان اجلنرال 
تيمــور بختيار يبحث عنــك"، وكان 
هذا رئيســا جلهاز مخابرات الشــاه 
"ســافاك" لفترة طويلة، وكان هاربا 
في تلك األيام وأصبح معارضا حلكم 
الشاه يعيش في لبنان، ومن هناك زار 
النجف وكرباء ثم إستقر في لبنان. 
ويبــدو أنــه إلتقى باألســتاذ صالح 
الــذي حمله  بغداد  في  اليوســفي 
رسالة الي، وأنظر الى تصاريف القدر 
كيــف تكون، رئيس جهــاز مخابرات 
إيــران يصبح بوســطةجي ويحمل 
رســالة صالح اليوســفي الى جال 
طالباني!وهكذا ذهبت اليه وتسلمت 
الرسالة وأصبحنا صديقني نلتقي في 
بعض األحيان )7(. وقال اليوسفي في 
رسالته "نحن في خطر، فا تعد الى 
هنا حتت أي ظرف كان". وأضطررت أن 
أعلن من بيروت بأنني ذاهب الى أوروبا، 
وزرت أوال فيينــا، وكنــت هناك حني 
أعلنت احلكومة العراقية إســتئناف 
القتــال إلبادة الكرد وبذلك فشــلت 

املفاوضات بيننا وبني احلكومة.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 22

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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وليام ايجلتون صالح مهدي عماش2 طاهر يحيى

حينما ذهب الوفد العراقي الى القاهرة عدت أنا الى كردستان، ولما عادوا ذهبت 
مرة أخرى الى بغداد. وهذه المرة إستقبلنا أحمد حسن البكر وصالح مهدي 

عماش وكانا يحسبان في ذلك الوقت على المعتدلين، وجرى حديث بيني وبين 
البكر أدرجه دانا شميدت في كتابه، فقد كان معه شوكت عقراوي الذي نقل 

الحديث الى دانا
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دبلن ـ وكاالت:

أوقعت قرعة التصفيات املؤهلة 
لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم 
التي ســحبت أمس فــي دبلن، 
املنتخبــني األملانــي والهولندي 
فــي مجموعة واحــدة، في ما 
يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في 
التصفيــات املؤهلــة للبطولة 

القارية.
وكانــت أملانيــا بطلــة العالم 
فــي  منتخــب  أقــوى   ،2014
سحب  ضمن  الثاني  املســتوى 
القرعة في  وأوقعتهــا  القرعة، 
اجملموعة الثالثة التي ســتضم 
أيضا هولندا وإيرلندا الشمالية 

وإستونيا وبيالروسيا.
أما فرنســا بطلة العالم 2018، 
في  احللــول  تفاديهــا  وبرغــم 
مجموعــة واحــدة مــع أملانيا، 
قوياً  منتخباً  ســتالقي  أنها  اال 
هــو األيســلندي، وذلــك فــي 
اجملموعــة الثامنــة التي تضم 
وألبانيا  تركيــا  منتخبات  أيضا 

ومولدافيا وأندورا.
 – إجنلتــرا  األولــى:  اجملموعــة 
التشيك – بلغاريا – مونتينيغرو 
اجملموعة  وضمت  كوســوفو،   –
الثانيــة: البرتغــال – أوكرانيا – 
صربيا – ليتوانيا – لوكسمبورغ.

فيما تكونــت اجملموعة الثالثة: 
أيرلنــدا   - أملانيــا   - هولنــدا 
 - إســتونيا   - الشــمالية 
الرابعة:  واجملموعة  بيالروســيا.. 
سويســرا – الدرمنارك – أيرلندا – 

جورجيا –جبل طارق.
اما اجملموعة اخلامســة: كرواتيا  
- ويلــز - ســلوفاكيا - اجملــر - 
السادسة:  واجملموعة  أذربيجان.. 
إســبانيا - الســويد - النرويج 
- رومانيــا - جرز فــارو - مالطا.. 
واجملموعــة الســابعة: بولندا - 
النمســا - إسرائيل - سلوفينيا 
والثامنة:  التفيــا..   - - مقدونيا 

فرنســا - أيســلندا - تركيــا - 
ألبانيــا - مولدوفــا - أنــدورا.. 
واجملموعــة التاســعة: بلجيكا 
- روسيا - اســكتلندا - قبرص 
- كازاخســتان - ســان مارينو..
 - إيطاليا  العاشــرة:  واجملموعة 
البوســنة والهرسك - فنلندا - 
اليونان - أرمينيا - ليحتنشتاين.
وتشــهد بطولــة يــورو 2020 
مشــاركة 24 منتخبًــا، بحيث 
يتأهل 20 منهــا، عبر تصفيات 
اليورو، (أصحــاب املركزين األول 

 ،(10 الـ  اجملموعــات  والثاني في 
لتتبقى 4 أماكن شاغرة، تصعد 
املنتخبات فيها من خالل ملحق 

بدوري األمم األوروبية.
األوروبية،  األمم  دوري  بطولة  متنح 
فرصة التأهل لـ 4 منتخبات، ممن 
فشــلوا في التصفيات املؤهلة 
لليورو، عبر ملحق في آذار 2020.

16 منتخبًــا حاليًا من  صعــد 
دوري األمم األوروبيــة إلــى األدوار 
األربعة  فــي  النهائية  نصــف 
مســتويات (متصدرو اجملموعات 

الـ16 بالبطولة).. وتقام مباريات 
نصف النهائي في كل مستوى 
ا  على حدة، حتى تنتج بطالً واحدً
عن كل مستوى، وهي املنتخبات 
األربعــة التي مــن املفترض أن 

تصعد إلى نهائيات اليورو.
فــي حــال إن كان البطــل في 
املستوى األول على سبيل املثال 
ا من التصفيات  قد صعد ســلفً
إلى  النظر  فســيتم  العاديــة، 
التصنيف  صاحــب  املنتخــب 

األفضل بهذا املستوى.

األوروبيــة،  املنتخبــات  تبــدأ 
مشــوارها في تصفيات اليورو، 
في 21 آذار 2019، وتنتهي في 19 

تشرين الثاني من العام ذاته.
وبعــد صعــود 20 منتخبًا من 
«اليويفا»  يُجــري  التصفيــات، 
 22 املؤهــل يوم  قرعــة امللحق 
تشــرين الثانــي املقبــل، ملنح 
4 منتخبات،  لـــ  التأهل  فرصة 
ممن فشلوا عبر ملحق دوري األمم.
ويبدأ امللحــق املؤهل لليورو، في 
 31 2020، وينتهــي يوم  آذار   26

من الشــهر ذاته، قبــل انطالق 
البطولة القارية.

واتفقت الصحف األملانية كافة 
التي  اجملموعــة  صعوبــة  على 
لتواجد  نظرًا  أملانيا،  بها  تتواجد 
وأكدت  الهولنــدي..  املنتخــب 
موقعها  عبــر   «tz» صحيفــة 
مجموعة  صعوبة  اإللكترونــي 
أملانيا، بعنــوان «منافس صعب 
للمنتخب  إشــارة  في  املراس»، 

الهولندي.
فوصفت  «كيكر»،  صحيفة  أما 
الثقيــل،  باخلصــم  هولنــدا 
لتســتعيد نتائــج املنتخبــني 
الطواحني  بفــوز  األمم،  دوري  في 
التعــادل في اجلولة  (3-0)، قبل 
األخيــرة (2-2).. وعلــق توماس 
مولر، مهاجم أملانيا وفريق بايرن 
القرعة، عبر  نتائج  ميونخ، على 
حســابه على موقــع التواصل 
االجتماعي «تويتر»، حيث كتب: 
«مجموعــة مشــوقة».كذلك، 
بعنوان   «Bild» صحيفة  أشارت 
«هولندا مجــددًا»، إلى الصدام 
األملانية  املاكينــات  بــني  املكرر 

ومنتخب الطواحني.
وأشارت صحيفة «سبورت بيلد» 
ملواجهة  مضطــر  «لوف  بعنوان 
هولندا» إلــى إرغام يواكيم لوف، 
مدرب املانشافت، على االصطدام 

بخصمه السابق في دوري األمم.
من جانبــه، علق تومــاس مولر، 
على  أملانيــا،  منتخب  مهاجــم 
يورو  تصفيــات  قرعــة  نتائــج 
2020، والتي أوقعت املانشــافت 
في اجملموعــة الثالثة التي تضم 
تغريدة  الالعب  هولندا.واقتبــس 
نشــرها حســاب منتخب أملانيا 
وأرفــق فيها صورة  على «تويتر» 
«مجموعة   : قائالً وعلق  اجملموعة، 

مثيرة».
وأســفرت القرعــة عــن تواجد 
منتخــب أملانيــا فــي اجملموعة 
وأيرلندا  هولنــدا،  برفقة  الثالثة 

الشمالية وإستونيا وبيالروسيا.

تنطلق منافساتها في 21 آذار المقبل 

تصفيات أمم أوروبا 2020: ألمانيا وهولندا في مجموعة واحدة

مباراة سابقة بني منتخبي أملانيا وهولندا

القاهرة ـ وكاالت:
قــرر مجلــس إدارة الزمالك، خصم شــهر كامل من 
مرتبات اجلهــاز الفني والطبــي واإلداري للفريق، بعد 
اخلسارة من االحتاد الســكندري، واخلروج من كأس زايد 
لألندية العربيــة األبطال.وقرر أيضــا خصم %50 من 
مستحقات العبي الفريق هذا املوسم، بسبب اخلروج 

من البطولة بهذا الشكل.
وأكــد مجلــس اإلدارة أن البطولــة مكافآتها كبيرة، 
وبالتالــي يجب أن يكــون العقاب كبيــرا، خاصة أن 
هناك حالة اســتهتار ودلع كبير مــن جانب الالعبني 

واستحقوا اخلروج.
وشــدد على أن الفترة املقبلة ستكون هناك وقفة مع 
اجلهــاز الفني والالعبني حول هــذا األمر، خاصة أنهم 
فرطوا في اللقاء، وكانت النتيجة في أقدام العبيهم.

وخرج الزمالك من دور الـ16 من البطولة العربية، أمام 
االحتاد السكندري، بعد اخلسارة بضربات اجلزاء.

مسقط ـ وكاالت:
قررت جلنة احلكام باالحتاد اآلسيوي، االستعانة بخدمات 
ماني راشــد الغيثي، في بطولة أمم آســيا،  احلكم العُ

املنتظر إقامتها في اإلمارات، مطلع العام املقبل.
ماني الثالث الذي  وسيكون راشــد الغيثي، احلكم العُ
سوف ميثل السلطنة في البطولة القارية، رفقة أحمد 
الــكاف وأبو بكر العمري.وجاء اختيــار الغيثي، بعدما 
قرر االحتاد اآلســيوي، تطبيق نظام احلكام اإلضافيني أو 
ما يعرف باســم حكم خط املرمى.وجاء اختيار احلكم 
ماني راشــد الغيثي، في ظل تألقه على املستويني  العُ

احمللي واخلارجي.

عقوبات مالية ضخمة 
على العبي الزمالك

3 حكام ُعمانيين ي 
في أمم آسيا 2019

المنامة ـ وكاالت:
حبت قرعة بطولة غرب آسيا السادسة للسيدات  سُ
لكــرة القدم، مســاء اول أمس ، فــي البحرين، والتي 
ســتنطلق مطلع العام املقبل.ويشارك في البطولة 
إلى جانب منتخب سيدات لبنان، البحرين املستضيف، 

األردن، فلسطني واإلمارت العربية املتحدة.
ويالقــي املنتخب األردني، نظيــره االماراتي في افتتاح 
مشــواره بالبطولة، فــي 7 كانون الثانــي املقبل، ثم 
يواجه لبنان، قبل مواجهة نظيره الفلسطيني، يوم 13 
من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في البطولة 
مبواجهة البحرين، يوم 15 من الشهر ذاته.أما منتخب 
لبنان، ســيواجه نظيره البحريني في 7 كانون الثاني 
املقبل، ثم يالقي نظيــره اإلماراتي بعدها بيومني، قبل 
مواجهة األردن، قبل أن يختتم مشــواره في البطولة 

مبواجهة فلسطني.

غربي آسيا للسيدات 
تنطلق 7 المقبل
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مفكرة اليوم

أتالنتا ـ نابولي
الدوري اإليطالي

مدريد ـ وكاالت:
رافائيل  اإلسباني  الالعب  أعلن 
نادال، عن مشاركته في بطولة 
برشلونة العام املقبل، من أجل 
الدفــاع عن لقبه الـــ11 الذي 
أحرزه في البطولة، والذي أحرزه 

العام املاضي.
وقــال نــادال، فــي تصريحات 
نقلتهــا صحيفــة "مــاركا" 
اإلســبانية: "مــرة أخرى، أحب 
بطولة  في  أعلن مشاركتي  أن 
املقبــل  فالعــام  برشــلونة، 
ا للغاية بالنسبة  سيكون خاصً
لي، حيث سيشهد مشاركتي 

في برشــلونة للمرة الـ15 في 
مسيرتي".

وفي الـ14 نســخة الســابقة 
التــي شــارك بها نــادال، لم 
سوى  اإلسباني  الالعب  يخسر 
بالتالي  ليصبح  فقط،  مرات   3
أول العب يؤكد مشــاركته في 
البطولة التي ستقام بني يومي 
20 و28 من شهر نيسان املقبل.
وبدوره، قال ألبرت كوستا مدير 
البطولــة: "أنها أخبار ســارة 
أن يعود نــادال إلى برشــلونة 
يبدو  وهــو خبــر  مــن جديد، 
معتــادًا بالنســبة للجماهير، 

للعمل  تقديره  يظهــر  ولكنه 
وبدورنا نشــعر  به،  نقوم  الذي 
بالفخر ملشــاركة أفضل العب 
فــي التاريــخ على املالعـــب 

الترابيـة".
ويتوقــع كوســتا أن يشــارك 
مــا بــني 4 إلــى 5 العبني من 
األوائــل  العشــر  املصنفــني 
حدث  كما  البطولة،  في  عامليًا 
مبشــاركة  املاضــي  املوســم 
ديوكوفيتش،  ونوفــاك  نــادال، 
ثيم، وديفيد جوفني،  ودومينيك 
وجريجـــور  نيشيكوري،  وكي 

دميتـروف.

نادال يعلن مشاركته في بطولة برشلونة

تونس ـ وكاالت:
تُوج الترجي الرياضي التونســي، 
مســاء أول أمس، بكأس السوبر 
التونسية في الكرة الطائرة، بعد 
الصفاقســي،  النادي  الفوز على 
بثالثة أشواط لشوط واحد، بواقع 

25-20 و25-23 و22-25 و2-25.
وجتدر اإلشــارة إلى أن النســخة 
جمعت  الســوبر،  لكأس  احلالية 
باعتباره  الرياضــي  الترجــي  بني 
املاضي،  املوســم  ثنائية  صاحب 

باعتباره  الصفاقســي  والنــادي 
وصيف الدوري.

الثالثة  السوبر  بطولة  وهذه هي 
الرياضي،  الترجــي  تاريــخ  فــي 
 2008 بعــد التتويج في عامــي 
و2009، ليلحــق بذلــك بالنجم 
 3 فــي رصيده  الذي  الســاحلي 
كؤوس حصدها في 2007 و2010 
للترجي  الفني  املدير  و2017.وعبر 
الرياضي، فؤاد كمون، عن سعادته 

بهذا التتويج.

الترجي ُيتوج 
بكأس سوبر الطائرة



بغداد ـ الصباح الجديد:
يطلقون عليه في سامراء راعي 
الشــباب والرياضــة  حظيــت 
اهتماما  باهتمامــه  الرياضــي 
بالغا ال ســيما  وانه يطمح في 
رؤيــة فريق نادي ســامراء ضمن 
االندية املمتــازة في الدوره عمل 
والفرق  النــادي  الكثيــر خلدمة 
الشــعبية فــي ســامراء،   له 
يتابعه  كبيــر  رياضي  جمهــور 
انه رشح ملنصب سياسي  حتى 
بذلها  التــي  القيمة  للجهــود 
التقــت به املالعــب وحتدث عن 
ملف  خلدمة  وطموحاته  افكاره 
الرياضي والشــباب في سامراء 

مدينته.
يقــول الدكتــور صــادق محي 
علــوان: ان املواهــب الرياضــي 
ســامراء  في  ومتعددة  كبيــرة 
وخملتلــف الفعاليــات الرياضية 
حتتاج  الشــباب  الطاقات  وهذه 
الــئ من يوظفها فــي طريقها 
الصحيح من اجل االستفادة من 
مواهبهم خلدمة بلدهم اضافك 
الئ حتصينهم مــن االنقياد وراء 
االفــكار  الســلبية التي تخدم 

مصالح مــن يدعو لهــا ويروج 
لهـا.

واضــاف اننا من خــالل موقعنا 
سلطنا  التي  املشــاريع  تعددت 
وتابعناهــا   االضــواء  عليهــا 
بكل  ودعمها  ملتابعتها  ســعيا 
االشكال...مشيرا انه يضع تطور 
نادي ســامراء نوعيا من اولويات 
سيستمر  بانه  مؤكدا  اهدافها، 
الطرق،   بــكل  النــادي  بدعــم 

العالقة  ذات  اجلهــات  قبل  ومن 
ونســعى الى صعود النادي الى  
دوري النخبــة من خــالل تأهيل 
املالعب وزيادة حجم االســتثمار 

ملمتلكات النادي.
املشــاريع   ادراج  كما يحاول في 
من  الرياضية  باألنديــة  اخلاصة 
خــالل درج املنشــآت الرياضية 
وتقدمي  احملافظة  موازنــة  ضمن 

الدعم  الرياضي لهم.

سمير خليل 

 دبي ـ د. غانم نجيب* 

بــالل  اجلزائــري  الالعــب  أزاح 
االماراتــي  نافســه  بلحســن 
ســالم عبد الرحمن من صدارة 
منافسات  في  املشاركني  قائمة 
الكالسيك في البطولة العربية 
الفرديــة للرجــال والســيدات 
املؤهلــة لكأس العالــم عندما  
احلق بــه هزمية خالل املباراة التي 
جرت بينهما في اجلولة اخلامسة  
من البطولــة ليرفع رصيده الى 
أربع نقاط ونصف ويجمد رصيد 
النقطة  منافســه مؤقتا عند  
الالعبة  واســتثمرت  الرابعــة، 
املصرية شاهندة ناجي مقابلتها 
مع منافســتها اجلزائرية  أمينة 
مزيــود لتضرب أربعــة عصافير 
بحجــرة واحــدة بعــد ان فازت 
عليها، وخطفــت نقطة اجلولة 
القائمة  وازاحتها عن صــدارة   ،
هــي  وتصــدرت   ، املشــاركات 
لشــقيقتها   ولتأثر  القائمــة،  
شــروق  ناجي التــي كانت زيود 
قد احلقت الهزمية االولى بها في 

البطولة.
وشــهدت أبرز منافسات الرجال 
االخــرى فــوز الالعــب املصري 
أحمد عدلي على واللبناني عمر 
واملغربي محمد تيسير  اجلاروش، 
على اجلزائري نصير علي، وتعادل 
الالعبــان االردني رأفت عيســى 
مع املغربي هشــام احلمدوشي، 
االماراتي ســعيد اسحاق مع  و 
اليمني بشــير القدميــي، فيما 
على  التنافس  االخــرون  ارتضى 

املراكز االخرى.
اجلولــة  منافســات  وبانتهــاء 

اخلامســة  تصــدر الالعب بالل 
بلحســن قائمــة املشــاركني، 
عبد  سالم  االماراتي  وتقاســم 
الرحمن املركز الثاني مع املغربي 
أربعة  هشام احلمدوشي برصيد 
نقاط لــكل منهما، وتواجد في 
املركز الرابع ســتة من الالعبني 

واالماراتي  عدلي،  أحمد  (املصري 
سعيد اســحاق، واليمني بشير 
القدميي، والتونسي أمير الزغبي،  
واالردني رأفت عيســى، واملغربي 
توزع  ،فيمــا  تيســير)  محمــد 

االخرون على املراكز املتبقية. 
وفي مسابقة السيدات، شهدت 

اللقاءات االخرى استثمار الالعبة 
املصريــة مقابلتهــا لبطلتنــا 
جناحاتهــا  مسلســل  لتعيــد 
وترفع  لصاحلها  اجلولة  لتحسم 
رصيدها الــى اربع نقاط، وفكت 
اجلزائرية الشراكة مع مواطنتها 
وترتقي  بعد جتاوزها  أميرة حمزة 

الى املركز الثاني، واحتلت االردنية 
يشرى الشــعيبي املركز الثالث 
بعد تعادلها مع مايا جالو، وعلى 
ضوء خســارتها اجلولة ، ارتضت 
العبتنا نبأ ســامي باملركز الرابع 
(االماراتية  الالعبــات  الى جانب 
روضــة الســركال، واجلزائريــة 

أميرة حمــزة)، فيما احتلت باقي 
الالعبات املراكز االخرى.

فعاليات  هامش  على  وافتتحت 
الــدورة  افتتحــت  البطولــة 
التحكيميــة العربية ملنح لقب 
حكم دولي ( نورم . أ .أي) وتستمر 
خلمســة ايام ، ويتضمن منهاج 
الدورة دروســا نظريــة وعملية 
عن القانــون الدولي للعبة وآخر 

تعديالته.
العراقي  االحتــاد  وقــال عضــو 
املركــزي للعبــة رئيــس الوفد 
محمد مهــدي احلكيم ان االحتاد 
حــرص علــى اســتثمار اقامة 
الدورة فزج بخمســة  من  هذه 
محكمينــا  للمشــاركة فيها 
وذلك لضخ دماء جديدة حملكمي 
اللعبة لتساهم في ادارة حتكيم 
اللقــاءات والبطــوالت احملليــة 
والعربية  االقليميــة  واخلارجية 
الســمعة   ضوء  على  والدولية، 
الطيبة التي يتمتع   بها احملكم 
حكمنا  جتــارب  ومنها  العراقي، 
الذي  اســماعيل  أسعد  الدولي 
كلــف مبهــام متقدمــة على 
ومنها   ، اخلارجيــة  املســتويات 
لهذه  العــام  احلكــم  مهمــة 

البطولة.
  واشــار احلكيم ويشــارك في 
هــذه الــدورة احســان كاظم 
علي  وحســني  (بغداد)،  محمود 
ابراهيم  ومحمد  حسني(كربالء)، 
حســني  ( ديالى)، وعبــد الكرمي 
عبد القادر احمد ( السليمانية)، 
وبشــار محمود زغير( مقيم في 

االمارات).

* موفــد االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

في الجولة الخامسة من بطولة  كالسيك شطرنج العرب

الجزائري بالل بلحسن في الصدارة، ونبأ سامي تحل رابعة

15رياضة االثنني 3 كانون األول 2018 العدد (4067)

Mon. 3 Dec. 2018 issue (4067)

دروس من خسارة 
النفط

انتهت رحلة فرقنــا العراقية في بطولة 
كأس زايد لالندية االبطــال بكرة القدم 
بعد خســارة النفط في اياب دور 16 امام 
ضيفه الهالل السعودي بهدفني نظيفني 
على ملعب فرانســوا حريــري في اربيل 
وكان النفط قد خسر مباراة الذهاب التي 
جرت على ملعــب االمير فيصل بن فهد 
بالعاصمة الســعودية الرياض وبرباعية 
قاسية ،وكان فريقنا اآلخر بالبطولة نادي 
القوة اجلوية قد ودع البطولة مبكرا عند 
الدور 32 بعد خســارته مباراتي الذهاب 
واالياب امام احتاد اجلزائر صفر 1- وصفر 3- 
واملبــاراة الثانية التي اقيمت على ملعب 
عمر حمادي بالعاصمة اجلزائر شــهدت 
شغبا من جمهور الفريق اجلزائري اضطر 
فريقنا اجلوي االنســحاب من املباراة في 

الدقيقة 72 من عمر اللقاء.
واذا كان فريــق القــوة اجلويــة قــد ودع 
البطولة مبكرا فــان النفط ارتقى لدور 
16 بالبطولــة بعــد اقصــاءه خصمه 
القوي الصفاقسي التونسي عندما قدم 
العبو النفط مســتوى رائعا امام الفريق 
التونســي في مباراتي الذهــاب واالياب 
التــي انتهــت 1-1 و2-2 علــى التوالي 
مستوى بعث فينا االمل والتفاؤل مبسيرة 
مثمرة للفريق النفطي في هذه البطولة 
التي رغم انها ليســت رســمية اال انها 
في نفس الوقت كانت فرصة جنني منها 
فوائد كثيرة لعل اهمها االحتكاك بفرق 
عربية متتلك باعا كبيرا في الســاحتني 

االفريقية واآلسيوية .
املشــاركة العراقية في هــذه البطولة 
امام  للوقــوف  تدعونا  فيهــا  وماقدمنا 
امكانيــات فرقنا الفنيــة وماحتتاج اليه 
مــن ارضية جيــدة كي نقــارع اخلصوم 
كما تدعونا للتحليل وتشــخيص نقاط 
القــوة والضعــف لدينا متهيــدا للبناء 
واالعداد ملاهوقــادم خاصة والقوة اجلوية 
سيدخل معترك دوري ابطال آسيا القوي 
ممثال للكــرة العراقية بعد فــوزه بلقب 
كأس القارة للمــرة الثالثة على التوالي 
،ولعل اهــم مايواجهنا ونحن نفتح هذا 
الباب هــو املقارنة باالمكانيات بني فرقنا 
والفرق العربية واآلســيوية وهي مقارنة 
قدميــة قــدم مشــاركاتنا بالبطــوالت 
العربية واآلســيوية  ،هــذه االمكانيات 
املاديــة منحت بعض االنديــة اخلليجية 
مثال فرصــة بناء فرق محترفــة بعد ان 
اندية  استقدمت جنوما كبار حالها حال 
الصني واســتراليا واليابــان وحتى كوريا 
اجلنوبية وايــران ،لكن هذه الفوارق كثيرا 
كبيرة  عراقية  مستويات  امام  ماتالشت 
منحت فرقنا التفوق في بطوالت كثيرة .

اذن يجــب ان يكــون اعدادنــا محكما 
،قــادرا على تهيئة فــرق بامكانات فنية 
وتكتيكيــة تعلن عن كرة قــدم عراقية 
متطورة،والاعتقــد اننــا المنتلــك هذه 

االمكانات.

جانب من منافسات البطولة

صادق محي

بغداد ت الصباح الجديد:

عقدت الهيئــة االدارية لالحتاد العراقي 
للصحافة الرياضية، اجتماعها الدوري 
يوم اخلميس املوافق للتاسع والعشرين 
من تشرين الثاني 2018، في مقر االحتاد 
في نقابة الصحفيني العراقيني، برئاسة 
الزمالء  وحضور  خالد جاســم  الزميل 
محمد خلف وكاظــم الطائي وعدنان 
 ، لفته والدكتــور موفــق عبدالوهاب 
العتابي، وجرت خالل  وأمني السر عادل 
املطروحة  املواضيع  مناقشة  األجتماع 
على جــدول االعمال واتخــاذ القرارات 

الالزمة بشأنها، وكما ياتي:
أوال:  تواصــل الهيئة االداريــة الحتادنا، 
نقاشاتها بخصوص الزمالء في االعالم 
املرئي، واالطالع على اخر املســتجدات 
التي تخدم العمل للوصول الى الصيغة 
املثلى في التعاون والتنسيق مع الزمالء 
في الهيئة العامة فــي االعالم املرئي، 
وقد مت عقــد لقاءات مــع النقابة االم 
وأســتمرار املشــاورات مــع نخبة من 
الزمالء في االعالم املرئي، وســوف يتم 
اطالع الزمالء في الهيئة العامة الحتادنا 
على كل املستجدات التي تظهر نتيجة 
لتلك اللقــاءات، ليكــون زمالئنا على 
علم بكل ما يستجد من أمور وبأنتظار 
الصحفيني  نقابة  املطلوب من  احلسم 

العراقيني .
ثانيــا: اليخفى على الزمالء في الهيئة 
العامة الحتادنا بــان اجلميع في الهيئة 
تنتظر  لالحتاد،  العامة  والهيئة  االدارية 
وبفارغ الصبــر موعد اجراء االنتخابات 

اخلاصة باالحتاد، وال أحد يريد أو تتملكه 
الرغبــة فــي املماطلــة أو التأجيل أو 
تســويف املوعــد االنتخابــي، واليوم 
يقدم احتادنا اســماء الهيئــة العامة 
لالحتاد امام جميــع الزمالء لبيان الرأي 
واالعتراضــات أن وجدت على أســماء 
العامــة، علــى أن تقدم تلك  الهيئة 
األعتراضات الى اللجنة اخلاصة بالنظر 
فــي الطعون واألعتراضات املشــكلة 
والتي تتخذ من مقر نقابة الصحفيني 
العراقيــني، مكانا لها علــى أن تقدم 
الفترة  األعتراضــات والطعون خــالل 
من االول من شــهر كانون االول 2018، 
ولغاية الثاني من شــهر كانون الثاني 
2019، وتتكــون اللجنــة مــن الزمالء 
الربيعي وسعدون جواد وصبيح  نعمة 

العويني.
وتؤكد الهيئــة االدارية لالحتاد حرصها 
العمــل مبهنيــة وشــفافية ومن دون 
أســتعجال وضغوط زمنية كي تكون 
امت صورة،  فــي  املقبلــة  االنتخابــات 
وتعطي املســاحة الزمنية اجليدة أمام 
الزمالء جميعــا للطعون واألعتراضات 
على أســماء الهيئة العامة، ومن ثم 
الترشيح  على  واســعا  اجملال  فســح 
لكافة املناصب فــي االحتاد، وغلق باب 
الترشــيح لتكون هناك فتــرة زمنية 
كافية اخــرى ألبــداء املالحظات على 
والعضوية  للمناصب  املرشــحني  كل 
ومبوجب  لالحتــاد  االدارية  الهيئــة  في 

الضوابط املهنية املعروفة.
 املرفقات: اســماء الزمالء في الهيئة 
العامــة وتبدأ بالتسلســل -1 احمد 
 189- بالتسلســل  وتنتهي  الراشــد 

ساري حتسني.
وأغلق احملضر بعد حتديد موعد االجتماع 
العامة  الهيئة  اعضاء  اسماء  املقبل.. 
الرياضية:   لالحتاد العراقــي للصحافة 
احمد الراشــد وروان الناهــي واحمد 
رحيم نعمة واكرام زين العابدين و امير 
ابراهيم واياد الصاحلي وباســم عطية 
وجبار كرمي   وجعفر شــهيد  وحســن 
ظاهر اخلزاعي و  جمعة الثامر وحسن 
صاحب وحسني اخلرســاني  و حسني 

الشــمري وحســني  الذكر وحســني 
ســلمان  وحســني علي حسني وعدي 
صبار  وريبــني رمزي و أثير الشــويلي 
وخالد جاســم وفالح خابــط و خليل 
جليــل وخليــل اجلنابــي وموفق عبد 
الوهــاب ورياض عبدالهادي  وســاجد 
العاني وسامي عيسى  سليم وسالم 
وســعدون جــواد  وســالم الظاهري  
وسمير خليل وعلي النعيمي  وسيف 
املالكي و شــدراك يوســف  وصبيح 

العويني وصكبان الربيعي و صالح عبد 
املهدي وخليل ابراهيــم فاخر  وضياء 
حســني  وطالل العامري و طه اجلنابي  
ورائد محمــد وعادل العتابــي وعادل 
حيدر حســون وعبداحلكيم مصطفى 
السوداني  وعدنان  ياســر  وعبدالكرمي 
وعدنــان عبدالباقي و عدنــان لفته و 
علي اســماعيل  وعلي القريشــي و 
علي حنون وعلي سلمان غالي، و عماد 
البكري وعمار ســاطع ، وعمار طاهر، 

وعواد هاشم، وغازي شايع وغامن جنيب 
عباس،  وقاسم حنون  ، و قصي حسن   
وكاظم الطائي، و حامد عبد العباس، 
و حارث فــاروق  وماجد عودة   ومحمد 
ومحمد  الوزنــي،  محمد  و  ابراهيــم، 
حســني عبد الرســول، ومحمد حنون  
و  محمــد خلــف و محمد ســاهي و 
محمد عجيل  ومحمــد جنم الزبيدي، 
دواي  ومحــي  الســعدي،  و محمــود 
ثامــر،   ومزهر كاظــم ، ومنعم جابر، 
وحــازم محمد علي،  وهــادي عبداهللا 
 ، ويوســف فعل  الســلمان،  ،وهشام 
ومؤنس عبداهللا، واحســان املرسومي، 
وحيدر مهــدي العتابي، ومحمد ناصر، 
حســون  وقاســم  العكيلي،  ومهدي 
الدراجــي، ماجد قاســم االعظمي، و 
الشــكاكي،  وعماد  احلســني،  ميثم 
الكناني، وحســني عودة  وعلي عزيــز 
وســاجد املهــداوي و هشــام البكري 
وســعدون صدام، و محمد اجلزائري، و 
طه كمر وامير الداغســتاني، سميرة 
الداغســتاني، و الهام  قاســم، ومنى 
احمــد عبــاس، وداود اســحاق وحيدر 
عبداجلليل وباســم جمال ومحســن 
التميمي، وحيدر هاني العالق، وشــاكر 
محمــود علــوان، ونغــم التميمي، و 
الدكتور منــذر العذاري ومحمد عباس 
وصالح حســن، وداخل العبادي وماهر 
حســان ومحمد عبد حمدي، ومحمد 
الشــريفي، وعبدالعزيزنايــف، ولــؤي 
عمران، وســفيان املشــهداني، وجواد 
كاظــم عطية، و جاســم العــزاوي، 
واحمــد الغزالي، و كاظــم العبيدي، 
وعدنان ابراهيم و هشام محمد ذياب، و 

جواد اخلرسان، وفائق عبداهللا، وجاسم 
محمد ناصر، وعبد القادر فاضل، ووليد 
طبرة وقاسم شــالكة وحسن عيال و 
العبادي وستار  جليل صبيح وشــاكر 
املنصوري وعلي الباوي ومحمد عبداهللا 
خضيــر واحمد صبري وهادي حســني 
علــي وفالح الناصــر وجعفرالعلوجي 
ومهدي  البهادلــي  ابراهيم  خليــل  و 
الربحاوي ورافــد عبدالرضا وحيدر عبد 
الكاظــم ورحيم عــودة ورحيم كامل 
الدراجــي ووليد انورمــراد ورحيم عزيز 
وجناح صاحب ومحمود  ورعد شــريف 
مكــي الســعد وحســن البيضاني،  
ومصطفى علي شناوة، و جمال الدين 
عبدالــرزاق، وعلي لفتــه فنجان وكرمي 
قحطــان ومحمــد الكنانــي، واحمد 
العلوجــي وعــدي اخملتار وعلــي رياح 
وعلي السبتي و خيام اخلزرجي و عماد 
املوسوي و نعيم حاجم وعلي سليمان 
وعبــد الرحمــن فليفل  وعلــي نوري 
كرجي، و كرمي اسود و  حسني البهادلي 
ومنتصر عبد احلسني وبالل زكي و نبيل 
الزبيدي وعمار عبد الواحد ومصطفى 
عبد الرحيم وعلــي البهادلي و مناف 
محمــد صالح العبيــدي و مصطفى 
العيداني وعباس  التميمي ومصطفى 
علي هندي وعلي اسماعيل ورائد عبد 
الوهاب و  محمد هادي وباسم العذاري 
و اياد كاظم اجلبوري و سامان عبد اهللا 
وستار اجلياشــي وحيدر احلمود وساري 

حتسني.

في  املعتمــدة  االســماء  مالحظــة: 
نهاية عام 2018

في اجتماع الهيئة اإلدارية لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية

اإلعالن عن أسماء الهيئة العامة.. وتشكيل لجنة للطعون قبل االنتخابات

تقرير

لقطة أرشيفية جملموعو من الصحفيني مع احتاد الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
إلى صدارة  الكــرخ  نادي  قفز فريق 
الدوري املمتاز بكرة القدم بشــكل 
مؤقت، بعد فــوزه على الصناعات 
رد في  دون  الكهربائية بهدف مــن 
املباراة التــي أقيمت أمس، والهدف 
جبار،  حســني  العبه  امضاء  حمل 
اجلولة  منافســات  افتتــاح  ضمن 

العاشرة من الدوري املمتاز.
ومتكن الديوانية من خطف نقطة 
ثمينة، إثر تعادله مع احلدود (1-1)، 
وتتواصل اليوم االثنني منافســات 

اجلولــة باقامة 6 مباريــات منها، 
الطلبة  يتقابل فريقا  االولى  ففي 
وضيفه نفط الوسط على ملعب 
الكرخ، وفي ملعب النجف االوملبي 
يضيــف اهل الــدار فريــق نفط 
ميسان،  ويشــد فريق اربيل احلال 
للقاء  الســماوة  صوب محافظة 
الفريق السماوي، وسيكون ملعب 
امانة بغداد مســرحاً للقاء فريق 
القوة  اجلريح وضيفه  بغداد  امانة 
الشــرطة  فريقا  ويتقابل  اجلوية، 
واحلســني على ملعب الشــعب 

الدولي.
 وفي اخر مباريــات اليوم يضيف 
فريق املينــاء البصري على ملعب 
الكهرباء،  فريــق  ضيفه  الفيحاء 
يوم غد  اجلولة  وتختتم مباريــات 
الثالثاء باقامة اللقاء الوحيد الذي 
يجمع فريقــا الزوراء والنفط على 
ملعب الشــعب الدولي، ويتصدر 
 20 برصيد  الترتيــب  الزوراء  فريق 
نقطة، فيما يحتــل فريق النفط 
13 نقطة،  املركز السادس برصيد 

ولديه مباراتني مؤجلتني.

قسم اإلعالم واالتصال الحكومي
اطلقت وزارة الشــباب والرياضة، 
االحد، منحة شهري ايلول وتشرين 
االول 2018 للرياضيــني االبطــال 
والرواد على بطاقة (املاســتر كي) 
الرافدين،  الصادرة مــن مصــرف 

املالية  باملنح  املشمولني  وبأمكان 
ســحب املبالغ عن طريق مكاتب 
صرف مســتحقات (الكــي كارد، 
واملاســتر كي) املنتشرة في بغداد 
وايضــا عــن طريق  واحملافظــات 

الصراف االلي.

استالم  للمشــمولني  ميكن  كما 
الرافدين  املنح من فروع مصــرف 
بال عمولة.امــا الرياضيني االبطال 
والــرواد الذيــن لــم يســتلموا 
حال  توزيعها  فسيتم  بطاقاتهم، 

استالمها.

الكرخ يقفز لصدارة الدوري 
الممتاز مؤقتًا.. واليوم 6 لقاءات 

إطالق منحة شهري أيلول وتشرين 
األول للرياضيين األبطال والرواد

الدكتور صادق محي علوان.. حضور 
متميز في نادي سامراء الرياضي



حذام يوسف الطاهر
ما يدعو للفرح، اننــا اليوم في محفل 
املســتطيل االخضر، وهــو يضم جنوم 
الرياضــة واالعــالم والفــن، أزعم انها 
جلســة مميزة، لها خصوصية بحضور 
شــخصيات لها بصمة شاخصة في 
فضاءات الرياضة، والصحافة الرياضية.

والصحفي،  االعالمــي  التاريخ  في  هو 
متعددة،  فــي حقــول  وأثبت جــدارة 
جميعهــا تصب في الرافــد اجلميل " 

الرياضة " مبعنى املستطيل االخضر.
الدكتــور صالح  املفــردات قدم  بهذه 
االذاعــة  ملتقــى  الصحــن ضيــف 
والتلفزيــون االعالمــي الرياضي علي 

رياح.
ليتحــدث بعد ذلك احملتفــى به قائال: 
وجودي في قاعة اجلواهري أكبر محطة 
أفتخر بها، وهو يوم اســتثنائي ان اوقع 
كتابي "ايــام الكرة الرياضية" كتعبير 
من احلب لكل احلضور من اعالميني في 

الرياضة والثقافة.
رياضيا، لكن  بــدأت شــوطي  وأضاف 
ســرعان مــا تولــدت عنــدي الرغبة 
بالكتابــة فــي احلقل الرياضــي، ولذا 
الرابعة  الســلطة  عالم  الــى  دخلت 
وعمري 16 ســنة، ومــن الغريب أنني 
كتبت في الصحافة الرياضية العربية، 
قبل ان أكتــب في الصحافة العراقية، 
العربية  االحــداث  اتابع  حينها  وكنت 

والعاملية على حد سواء. 
وقد أصدر جريدة "امللعــب" في بيته، 

وكان يحررها وحده ويوزعها باليد.
حتدث ايضا عن جيل املعلقني الرياضيني 
قائــال: ان الســاحة مفتوحة لكل من 
ميتلــك القدرة علــى التعبير، وامتالك 

املعرفة الرياضية وتاريخها.
وأشــار الى عالقتــه بالرياضي الكبير 
مؤيد البــدري، وكيف نقل جتربته معه 

الصحافة  الــى  والتلفزيون  باإلذاعــة 
الرياضي،  االخــراج  وكذلك  الورقيــة، 
قائــال: علــى الصحفــي الرياضي أن 
تخلده كتابته الصادقة من دون انحياز 
ألي جهة، وهــذا ما عملت عليه طوال 

عملي الصحفي.
العديد من  اجللســة  وحتــدث خــالل 
مجايليــه فــي الصحافــة الرياضية 

كإعالميني ومخرجني ومعلقني منهم، 
هشام ســلمان، ومحمد خلف، وعلي 
لفتة، ورائد محمد، وحسن عيال، وغالي 
العطواني، وعدي حاكم. مشيرين الى 
ان االعالمي علي رياح قامة من قامات 

االعالم الرياضي املهمة.
رابطة  رئيــس  تقــدمي  اخلتام  مســك 
مشجعي العراق، املشجع مهدي، علم 

العراق للمحتفى به.
فــي حني قــدم لــه الشــاعر جمال 
الهاشمي عضو اجمللس املركزي لالحتاد 
العام لألدباء والكتــاب في العراق لوح 
اجلواهري، وقدم الدكتور صالح الصحن 
قالدة االبــداع، وكذلك قدمت له باقات 
ورد والواح ابداع من شخصيات رياضية 

ومنظمات مجتمع مدني.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعد حاسة الشم من أكثر احلواس 
إثارة، وقد يتمكن األشــخاص قريبا 
من إرســال جميع أنواع الروائح في 
وخاصة  اإلنترنت،  عبر  الدردشــات 
ضمن تطبيقات الرسائل والتعارف.
فقــد قــام باحثون مــن معهد 

 "Imagineering Institute"
تقنية  بتطوير  ماليزيا،  في 
الرقميــة"،  "الرائحــة 

تسمح  قد  والتي 
م  للمستخد

ل  ســا ر بإ
مجموعة 

مــن 

الروائح عبر اإلنترنت.
أدريان شيوك، أحد  وقال 
لباحثيـن  ا

التقنية،  هذه  بتطوير  املشــاركني 
في حديث ملوقع "NBC News": ال 
إنها  بالرائحة،  األمر فقــط  يتعلق 
جــزء من واقع افتراضــي متكامل 
أو واقــع معــزز، موضحــا: علــى 
على  احلصول  ميكنك  املثال،  سبيل 
عبر  صديقتك  مع  افتراضي  عشاء 
بأبعاد  رؤيتهــا  اإلنترنــت، وميكنك 
من  كأســا  ومشــاركتها  ثالثية، 

النبيذ.

ستتمكن من شم الروائح عبر االنترنت

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حتدثت النجمة األسترالية 
روبي،  مارجوت  الشهيرة، 
 ،"Me Too" عــن حملــة
واعترفــت أنهــا لم تكن 
تعرف معنــى "التحرش" 

قبل احلملة.
أعرف  أكن  "لــم  وأكدت: 
تقول  أن  تســتطيع  أنك 
ا ما حترش بك  أن شــخصً
من دون أن يلمســك، وأنه 
عليــك أن توقفه، لم أكن 

أعرف ذلك".
احلملة  أن  املعــروف  ومن 
ظهــرت حديثًــا إلدانــة 
االعتــداء  واســتنكار 
وذلك  اجلنسي،  والتحرش 
الفضيحة  خلفيــة  على 
التــي وجهتها عشــرات 
أفــالم  ملنتــج  النســاء 
هارفي  البــارز  هوليــوود 

وحصلــت  واينســتني، 
شــعبية  على  احلملــة 
كبيــرة عامليًــا، بعدمــا 
شــجعت الكثيــر مــن 
النســاء  هوليوود  جنمات 
عمــا  التحــدث  ألجــل 
انتهاك،  تعرضوا له مــن 
انتشــار  مدى  وإلظهــار 
طبيعة الســلوك املزدري 
للمرأة. وشــكك البعض 
بــان احلملــة شــجعت 
الكثيرات الى اتهام اخرين 

تلفزيون  جنمة  شــاركت 
ــهيرة  الشّ الواقــع 
في  كارداشــيان"  "كيم 
اخلاص  الفيديــو  مقطع 
ليجند  جــون  بالثّنائــي 
والذي  تيغان،  وكريســي 
احتفاالً  ؤخــرًا  مُ أطلقاهُ 

بالكريسماس.
وفي إحــدى اللقطات من 
الفيديــو، ظهــرت كيم 
ث مــع أحد  وهــي تتحدّ
أبناء عمومة جون ليجند 
يتعاونا  أن  عليها  فاقترح 
مُســتحضرات  إنتاج  في 

زا  التّجميــل معــا، ويُركّ
مُســتحضرات  علــى 
الرّجال، لتــردّ عليه كيم 
نتصف عملية  بأنّها في مُ
، وأنّ املوضوع  اإلنتاج أصالً

نذ مدة. كان في بالها مُ

عدســات  التقطــت 
للنجم  لقطات  املصورين 
خالل  بلوم  أورالندو  الكبير 
تصويره ملشاهد مسلسله 
اجلديد Carnival Row في 

مدينة براج التشيكية.
وظهر أورالندو في زي رجل 
اذ  الثامن عشر،  القرن  من 
يبحث  محقق  دور  يجسد 
متسلســل  قاتــل  عــن 
يتســبب في مقتل مئات 

األبرياء.
حلقات  عدد  يتخطى  ولن 
للنجم  اجلديدة  املسلسل 
أورالنــدو بلــوم الثمانــي 
أمــل  علــى  حلقــات، 
اللحــاق للعرض مبوســم 

جديــر  الكريســماس. 
الفنية  املسيرة  ان  بالذكر 
احلقيقية للنجم اإلجنليزي 
بدأت عند مشــاركته في 
الناجحة) االفــالم  ثالثية 
سيد اخلوامت( وشارك فيها 
كلها، ليصبــح بعد ذلك 
جنما فــي هوليوود خاصة 

في االفالم التاريخية.

مارجوت روبي

أورالندو بلوم

كيم كارداشيان

أخبــارهــــــــــم علي رياح والمستطيل األخضر
 على منصة الجواهري

جانب من التكرمي

سعادتنا بإنسانيتنا

أحالم يوسف

     ال يوجــد أحد على وجه البســيطة ال تدخل 
وتطلعاته،  وغاياتــه،  أحالمه  الســعادة ضمن 
بشــتى العصــور واالزمان. وكل منــا حدد افق 
ســعادته، فبدأ بغــزل خيوط حلمه لينســج 
غايته، ويجســدها امامه، لكن ليس كلنا نصل 

الى حلمنا املنشود.
     مــا الذي يجعل البعض منا قادرا على حتقيق 
سعادته ولو نســبيا، فيما يفشل بعضنا االخر 

بالوصول الى غايته؟ 
     ألننا نســير نحو وجهتنا مــن دون ان نفكر 
مبا حولها من تفاصيل، وعثرات قد تصادفنا في 

طريقنا نحو مقصدنا.
     هنــاك الكثير من األمور التي علينا ان نتنبه 
اليهــا برحلتنا تلك، بداية علينــا ان جنلس الى 
أنفسنا ونكتب على ورقة نختارها من بني مئات 
األوراق في ذاكرتنا، تلطخت بحبر أيام فوضوية، 
اختلطت بها احالمنا مع كوابيســنا، وتهنا عن 

مرادنا.
     هنــاك مثل عربي يقــول: املؤمن ال يلدغ من 
جحر مرتني، فما بالك مبن يُلدغ عشــرات املرات 
وال يتعلم؟ قرارات كثيــرة علينا تدوينها، أولها 
واهمها ان ال نحزن للســبب نفســه مرتني او 
أكثر، فما آملنا يوما، كان نتيجة أســباب عدة او 
ســبب واحد، لذا فعلينا اال نكتفي بندب احلظ، 

بل نتعلم من احلدث او املوقف.
     آمنــت بأن صبــاح كل يوم يجــب ان يكون 
بدايــة جديــدة، حللــم جديــد، وان حتولت كل 
احالمي الســابقة الى كوابيس، فلن اتنازل عن 
حقي بحلم اخر، وحقي بأن اســعى لتحقيقه، 
وان ابحث عن ســعادتي حتى وسط اكوام من 

االحزان.
     تعودت ان احمل اخي على ســبعني محمال، 
واعطيــه فرصة تلو األخرى، لكني تعلمت فيما 
بعــد ان الفرصة ال تعطى أكثــر من مرتني، فان 
خانها ولم يســتثمرها، فاألجدى ان نغلق الباب 
امامه، الن أمثال هؤالء ســبب لتعاسة الكثير 

منا. 
     السعادة ثقافة، وترويض للنفس، فهي تنبع 
من داخلنا لتمنح االخريــن جماال وعذوبة نحن 

مصدرها.
     كتبت وعدا لنفســي ان أحبهــا واحترمها 
وأسعى إلســعادها، قد يتفاجأ البعض من هذا 
الوعد، فليس بيننا من ال يحب نفسه ويحترمها، 
لكن هل فعال نحن كذلك؟ هل نترجم تلك احملبة 
وهذا االحترام، ام هو وهم، شــأنه شأن الكثير 
من األوهام التي عشــنا بها وتعايشــنا معها، 
حتى اختلطــت الصورة بأذهاننا وبتنا ال منيز بني 

احلقيقة والسراب. 
     ان أحب نفســي فذلك يعنــي ان ال اهينها 
بالتنــازل عن حق مــن حقوقــي، وال اتنازل عن 
كرامتي امام أحد، حتى مــن احبه، فانا ال أؤمن 
بكذبــة ان احلب ال يعرف الكرامــة، بل أؤمن ان 
احلب يخلق داخلنا الكرامــة واالعتزاز بالنفس. 

وهنا، يكمن أحد اهم اسرار السعادة.
     السعادة تختصر بإنسانيتنا التي تنازلنا عن 
جزء منها امام قبح االحداث، انسانيتنا تعني ان 
نعيش بسالم ومحبة مع محيطنا احلي واجلماد، 
ان نحترمه، ونقدر كل تفاصيله، ونفهم ان لكل 
تفصيلة حكاية خلق وحب، فسالما ملن يسعى 

لسعادته بالسير في طريق اإلنسانية احلقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعد حاسة الشم من أكثر احلواس 

الصباح الجديد - وكاالت:
تعد حاسة الشم من أكثر احلواس 

الصباح الجديد - وكاالت:

إثارة، وقد يتمكن األشــخاص قريبا 
من إرســال جميع أنواع الروائح في 
وخاصة  اإلنترنت،  عبر  الدردشــات 
ضمن تطبيقات الرسائل والتعارف.
فقــد قــام باحثون مــن معهد 

 "Imagineering Institute
تقنية  بتطوير  ماليزيا،  في 
الرقميــة"،  "الرائحــة 

تسمح  قد  والتي 
م  للمستخد

ل  ســا ر بإ
مجموعة 

مــن 

الروائح عبر اإلنترنت.
أدريان شيوك، أحد  وقال 
لباحثيـن  ا

التقنية،  هذه  بتطوير  املشــاركني 
في حديث ملوقع "

إنها  بالرائحة،  األمر فقــط  يتعلق 
في حديث ملوقع "

إنها  بالرائحة،  األمر فقــط  يتعلق 
في حديث ملوقع "

جــزء من واقع افتراضــي متكامل 
أو واقــع معــزز، موضحــا: علــى 
جــزء من واقع افتراضــي متكامل 
أو واقــع معــزز، موضحــا: علــى 
جــزء من واقع افتراضــي متكامل 

على  احلصول  ميكنك  املثال،  سبيل 
عبر  صديقتك  مع  افتراضي  عشاء 
بأبعاد  رؤيتهــا  اإلنترنــت، وميكنك 
عبر  صديقتك  مع  افتراضي  عشاء 
بأبعاد  رؤيتهــا  اإلنترنــت، وميكنك 
عبر  صديقتك  مع  افتراضي  عشاء 

من  كأســا  ومشــاركتها  ثالثية، 
النبيذ.

ستتمكن من شم الروائح عبر االنترنت

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتكمل الفنانــة نيرمــني الفقــي 
عددًا من مشــاهدها في اجلــزء الثاني 
من مسلســل "أبو العروســة"، داخل 
إحدى شــركات التجمع األول، الديكور 
اخلاص بها، ويســتمر التصوير ملدة يوم 
ديكورها  إلــى  بعدها  وتنتقــل  واحد، 
الرئيــس، املتمثل مبنزلهــا في مصر 
املشاهد  لتستكمل تصوير  اجلديدة 
الداخلية ضمن أحداث اجلزء الثاني 

من املسلسل.
ودارت أحــداث اجلــزء األول مــن 

املسلســل بشــأن املشــكالت داخل األسرة 
املصرية بني اآلباء واألبناء، نظرًا الختالف األجيال 
والتطور الكبير الذي طــرأ على اجملتمع، ويركز 
الت  املسلســل على الطبقة الوسطى والتحوّ
املصري  املوظــف  وشــخصية  أصابتها،  التي 

وكيف تغيّرت في املدة األخيرة.
يذكر أن املسلسل ينتمي إلى نوعية الـ60 حلقة، 
وعرض اجلزء األول منه قبل شهر رمضان املاضي، 
وشــارك في بطولته ســيد رجب، وسوسن بدر، 
ووالء الشــريف، ومدحت صالــح، ومحمد عادل، 
ومحمود حجــازي، وكارولني عزمــي، ومن إخراج 

كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

نيرمين الفقي تستكمل 
تصوير "أبو العروسة 2"

الصباح الجديد - وكاالت:
تتوجه االهتمامات مع بداية موسم 
إضافة  إلى  امليالدية،  الســنة  رأس 
اخلاصة  امليــالد  عيــد  مظاهــر 
ويقدم  منازلنا.  إلى  باالحتفالية 
خبير اإلتيكيت وآداب السلوك 
في اململكــة املتحدة ويليام 
هانســون، فــي صحيفــة 
البريطانية،  ميل"  "الديلي 
الختيار  النصائــح  بعض 
زينــة عيد امليــالد لهذا 
العــام، والتــي كان من 

أبرزها:
ان األبواب املزينة بزينة بسيطة وقليلة 
تكون جذابــة أكثر من الزينــة املبالغ 
بها، ويقول هانســون أن أكاليل الزهور 
املزيفــة "الصناعية" تزيــن اآلن أبواب 
املطاعم واملتاجر علــى مدار العام، لذا 
فعلينا ان نقوم بشيء مختلف واختيار 
وتغطية  الطبيعيــة،  الزهــور  أكاليل 
البــاب ببعــض األقــوس الالمعة من 
الزهور الطبيعية، ما يجعل الباب يبدو 

بشكل أفضل.
التي  التطور السريع من األمور املهمة 

يتميز بها عصرنا، لذا لن تكون األشجار 
املزيفة ضمن خانة التطور. أولئك الذين 
يضعون شــجرة عيد امليالد منذ بداية 
شــهر نوفمبر تشــرين الثاني، أو أوائل 
ديســمبر كانون األول، بالطبع اختاروا 
األشجار  إن  بالستيكية، حيث  أشجارًا 
تدوم طويالً.  لن  احلقيقية "الطبيعية" 
لكن يبقــى للشــجرة الطبيعية، أي 
شــجرة نكهة خاصة وطابع فريد، لذا 
فيمكــن ان نختار أي شــجرة تشــبه 
أشــجار امليــالد لنقــوم بوضعها بدل 

الشجرة البالستيكية.

الصباح الجديد - وكاالت:
النــاس الذين يأكلــون البطاطــس املقلية مرتني 
أو ثالث مرات في األســبوع أكثــر عرضة للمعاناة 
من الســمنة وأمــراض القلب واألوعيــة الدموية 
والسكري. اذ توصل العلماء إلى حجم الكمية من 
البطاطا املقلية، التي إذا تناولناها ال تســبب ضررًا 

للصحة.
وأظهر البحث الذي نشره موقع "The Sun" وأجراه 
البروفيســور هارفارد إيريك رميا، أن تناول جزء صغير 
من البطاطا، التي حتتوي على 40 إلى 45 شــريحة، 

يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ومع ذلك، إذا كنت تلعب الرياضة، وتنام بنحو جيد 
وتتنــاول الطعام بنحو صحيح، فإن تناول ما ال يزيد 
عن ســت شــرائح من البطاطس املقلية سيكون 
آمناً. في الســابق، أجريت دراســات مماثلة من قبل 
خبراء من إيطاليا. وخلصوا إلى أن األشخاص الذين 
يفتقرون إلى البطاطس في وجباتهم الغذائية، في 
املتوسط، يعيشون مدة أطول، أما محبي البطاطا 
املقليــة فهم عرضة أكثر لإلصابة بداء الســكري 

والسمنة وأمراض القلب.

غادروا البالستيك في عيد الميالد

الصباح الجديد - وكاالت:
أجنــز الطفــل رحيــم كوراييف، 
البالغ من العمر خمس ســنوات، 
3202 حركة مترين ضغط متتالية 
وحطــم الرقــم القياســي في 
التمرين، وينتظر ان يعيد التمرين 
امام املســؤولني في موســوعة 

غينيس.
البنية  إلــى  ســريعة  وبنظــرة 

سهال  سيبدو  للطفل،  اجلسدية 
بالنسبة اليه، إذ يبدو قوي البنية 
إضافة إلى متتعه بعضالت متينة.
لقب  البعــض  عليــه  ويطلــق 
باملمثــل  تيمنــا  "شــوارزينغر، 
األميركــي احلالي وبطــل كمال 
أرنولــد  الســابق  األجســام 

شوارزينغر.
وشــارك هــذا الطفــل "اجلبار" 

مبســابقة في روسيا 
احلصول  مــن  ومتكن 
عن  عبارة  جائزة  على 
ســيارة مرســيدس 
بقيمة 28 ألف دوالر، 

وجوائز أخرى.
رئيــس  وزعــم 
رمضان  الشيشــان 
قديروف، الذي شارك 
بتحكيم البطولة، أن 

الطفل حطم خمسة 
بحسب  قياسية  أرقام 

ذكــرت صحيفــة  مــا 
"ميرور" البريطانية.

الطفل  إن  قديــروف  وقــال 
1000 حركــة ضغط في  أجنز 
40 دقيقــة و57 ثانية، في حني 
ضغط  حركة   2000 إلى  وصل 
فــي غضون 1:30:47 ســاعة، 
وأكمــل 3000 حركة في وقت 

بلغ 2:22:09 ساعة.
حقق  الطفل  إن  قديروف  وقال 
املســتحيل، وطالبــه (مازحا) 
بعدم قيادة ســيارة املرسيدس 
التي فاز بها بنفسه، وأن يترك 

األمر لوالده لقيادتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت دراســة جديدة لــألمم املتحدة، إن 
البيت هو املكان األخطر على املرأة على 
اإلطالق، بحســب ما ذكرت صحيفة يو 
إس إيه توداي األميركية، مشيرة إلى أن 
أكثر من نصف النســاء ضحايا حوادث 
العنف األسري حول العالم، أي ما يعادل 
137 امرأة كل يوم، قد قتلن على يد أفراد 

من عائالتهن.
ووجــد البحث الذي نشــره مكتب األمم 
املتحدة للمخــدرات واجلرمية أن نحو 87 
ألــف امرأة وفتاة قد قتلن عمدا في عام 
2017، وماتت %58 منهن على يد شريك 
حميم، أو قريب. ما يعنى أن ست نساء 

قتلــن كل ســاعة من قبل أشــخاص 
يعرفونهــن، وفقــا للتقرير الــذي يأتي 
تزامنا مع اليوم العاملــي إلنهاء العنف 

ضد النساء.
وقال يــورى فيدوتوف، املديــر التنفيذي 
ملكتــب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية 
إنه في حــني أن األغلبيــة الكبرى من 
حوادث القتل من الرجال، بنســبة 80% 
في عــام 2017، إال أن النســاء يتحملن 
العبء األكبر فيما يتعلق بالعنف الذي 

ميارسه ضدهن شركاؤهن.
وفى عام 2017، كان نحو %82 من ضحايا 
القتل قبل الشــركاء أو أفــراد العائلة 
نســاءـ مقابل %18 من الرجال. وأوضح 

إن  ميدونــوف 
النســاء ما يزلن 
الثمــن  يدفعــن 

األغلــى نتيجة 
املساواة  لعدم 
اجلنسني،  بني 
 ، لتمييــز ا و
ر  لصــو ا و
لنمطيــة  ا
 ، لســلبية ا
مضيفــا أن 

هناك حاجة الســتجابات من قبل 
القتل  وإنهاء  ملنــع  اجلنائية  العدالة 

املبني على النوع.

البيت.. المكان األخطر على المرأة 

طفل ينفذ أكثر من 3000
 تمرين ضغط متتالي

تعرف على كمية البطاطا المقلية التي عليك أن تتناولها
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