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بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيس مجلس الــوزراء عادل 
عبــد املهــدي، امس الثالثــاء، ان 
الفوضى في مجلس النواب حالت 
دون اكمــال التشــكيلة الوزارية، 
فيما اشار الى انه لن يقدم قوائم 
وزراء اضافيــة ويتطلع الى ااتفاق 
نيابــي للتصويت على االســماء 

احلالية او اية قائمة اخرى.
وقــال عبد املهــدي فــي مؤمتره 
الوزراء  مجلس  جللسة  االسبوعي 
"ننتظر  اجلديــد،  الصباح  تابعته 
من مجلس النواب ان يحدد موعداً 
بعد  الوزارات  اســتكمال  جللسة 
اعضائه"،  بــن  االتفــاق  حصول 
ان "حالــة الفوضى في  مؤكــداً 
مجلس النــواب حالت دون اكمال 

التشكيلة الوزارية".
احلاليــة  "الــوزارات  ان  واضــاف 
تــدار بالوكالة ولن يحــدث فراغ 
اداري واالمــر تكرر فــي احلكومات 
الســابقة"، مشــير الى انه " لن 
يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع 
التفــاق نيابــي للتصويــت على 
االســماء احلاليــة او ايــة قائمة 

اخرى".
وكانــت مقــررة مجلــس النواب 
خديجة علي، صرحت قبل انعقاد 
اجللســة امس بعدم وجــود بوادر 
لم  النصاب  الى  لعقدها، مشيرة 
يكتمــل حتى موعــد عقدها في 
الساعة الثانية عشرة على الرغم 
من ان معظم النواب يجلسون في 

الى  الدخول  ويرفضون  الكافتيريا 
قاعة اجللسة

االحتــاد  كتلــة   " ان  واوضحــت 
رفضت  الكردســتاني  الوطنــي 
حضور اجللسة النها تطالب بوزارة 
وان  حصتها،  من  وتعتبرها  العدل 
النواب املسيحين يرفضون الوزيرة 
املفروضة عليهم مــن قبل عادل 
عمانوئيل  هناء  وهي  املهدي،  عبد 
والتــي ال يعتبروها مرشــحة عن 
مكونهم، اضافة الى عدم حضور 
املكــون التركماني الى اجللســة 
بســبب حرمانهم مــن الكابينة 

الوزارية".
لن  الوطني  "احملــور  ان  واضافــت 
يســمح بتمرير الكابينة الوزارية 
لــوزارة الدفــاع اذا كان املرشــح 
اجلربا، فضــال عن رفض  فيصــل 
سائرون تولي فالح الفياض لوزارة 

الداخلية".
وكان رئيس مجلــس الوزراء عادل 
اجتماع  الى  انضــم  املهدي،  عبد 
امس مع قادة الكتل السياســية 
وهيئة رئاســة البرملــان، لكنه ما 
لبث ان غادر جراء عدم وجود اتفاق 
الكتــل السياســية علــى مترير 

الكابينة احلكومية.
وتداولــت االنباء والتقارير ان "عبد 
للــوزارات  واملرشــحون  املهــدي 
املتبقيــة غادروا مجلــس النواب، 
الكتــل  اتفــاق  عــدم  بســبب 
السياســية على متريــر الكابينة 

احلكومية".

تداولت  ذاتهــا  والتقارير  االنبــاء 
حدوث مشــادة كالمية بن هيئة 
الرئاسة وحتالف ســائرون بسبب 
انعقاد اجللسة دون حتقيق النصاب 
القانوني لها، سيما بعد ان اتضح 
جراء إعادة عد احلاضرين ان النصاب 
لم يكتمــل وان عدد احلاضرين بلغ 

168 فقط، األمر الذي دفع محمد 
احللبوســي رئيس اجمللس الى رفع 

اجللسة حتى يوم غد اخلميس.
جتدر اإلشارة الى ان مقاطعة حتالف 
سائرون للجلسة، كانت متوقعة، 
ســيما بعد ان هاجم النائب عن 
امس،  الزيادي  بــدر  التحالف  هذا 

رئيس الــوزراء عــادل عبد املهدي 
معتبرا أن األخير انتهج احملاصصة 

وابتعد عن اإلصالح.
وقــال الزيادي فــي تصريح قبيل 
عقد جلســة البرملــان إن " رئيس 
انتهج  املهدي  عبــد  عادل  الوزراء 
وابتعد عن  احملاصصــة  مشــروع 

مشروع اإلصالح الذي ندعو اليه".
وأضاف الزيادي، أن " حتالف سائرون 
لن يصــوت على بعض الــوزراء"، 
الفتا إلى أن "بعض املرشــحن ال 
يتمتعون باي مؤهالت لقيادة وزارة، 

فضال عن االنتماءت احلزبية".
تتمة ص3

عبد المهدي: الفوضى في مجلس النواب حالت دون 
اكمال تشكيل الوزارة وننتظر ان يتفق أعضاؤه ! 

عمليات استباقية تطيح
3بعدد من عناصر داعش الجيل الجديد يرفض ترشيحات الديمقراطي 

2لمنصبي رئاسة الحكومة واإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســلمت وزارة الكهربــاء، امــس 
الثالثاء، محطة واســط البخارية، 
بعد إجنازها بنحو كامل  من شركة 
اضافت  والتي  الصينية،  شنكهاي 
٢٥٤٠ ميــكاواط الــى منظومــة 
ابرم الطرفان مذكرة  الطاقة، فيما 
تفاهم للتعاون املستقبلي بينهما.
وذكر إعالم الــوزارة، في بيان، تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منــه 
امس انه "بحضــور وزير الكهرباء، 
لــؤي اخلطيــب، أبرمــت الــوزارة 
صبــاح اليوم، مذكــرة تفاهم مع 
مجموعــة شــركات شــنكهاي 
للكهربــاء والطاقــة احلكوميــة 
الصينية، تضمنت اتفاقية التعاون 
الطاقة،  مجــال  في  املســتقبلي 
منظومة  إلســناد  الدعم  وزيــادة 
العروض  الوطنية، وتقدمي  الكهرباء 
مــن  املســتقبلية  والدراســات 
الصينيــة، متهيداً  الشــركة  قبل 
وزارة  لدراستها واعتمادها من قبل 
في  النافذة  القوانن  وفق  الكهرباء 

العراق".
االســتالم  "مت  انــه  الــى  واشــار 
النهائــي حملطة واســط البخارية، 
املنفذة من قبل شــركة شنكهاي 
حضرها  باحتفاليــة،  الصينيــة، 
واســط،  ومحافظ  الكهرباء،  )وزير 
والســفير الصيني، ورئيس الهيئة 
الوطنيــة لالســتثمار، ومدير عام 
اإلقليمي  واملدير  شنكهاي،  شركة 
للشركة الصينية(، وممثلو عدد من 
الــوزارات، وجمع غفيــر من وجهاء 

احملافظة".
واضاف البيان ان "محافظ واســط 
بالوزير  باملناســبة،  بكلمته،  رحب 
والضيوف، شــاكراً إيــاه ومالكات 
الوزارة بإجنازهم ومحافظتهم على 

احملطة".
وأكــد اخلطيــب، وفقــا للبيان ان 
"اضافة الطاقــات االنتاجية تعزيز 
للمنظومة الكهربائية وهي خطوة 
واعدة على الطريق الصحيح بهدف 

إنهاء أزمة الكهرباء في البالد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية امس الثالثاء 
عــن ضوابــط حتســن املعدل 
لطلبــة الســادس االعــدادي، 
التقدمي سيكون  أن  الى  مشيرة 
من  العشــرين  نهايــة  حتــى 

الشهر اجلاري . 
وقال املكتــب االعالمي للوزارة، 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، إن "اتفاقا جرى بن 
والتعليم وبعد  التربيــة  وزارتي 
اجتمــاع وزيريهما على ضوابط 
للمتخرجن  املعــدل  حتســن 
من الســادس االعدادي  ســنة 

."2018/2017
وبينت الوزارة انه "يحق للطالب 
االعدادية  املرحلــة  من  الناجح 
 2018/2017 للعــام الدراســي 
ان يعيد الســنة الدراسية في 
االعدادي في  الســادس  الصف 
الدوام  او  املســائية  الدراســة 
املــدارس  فــي  باالســتضافة 
باالنتساب  الدوام  او  الصباحية 
لتحســن معدلــه اذا لم يكن 

راغبا بالقبــول الذي ظهر له او 
لم يقتنــع باملعدل الذي حصل 
علية ، او ترشح الطالب للقبول 
على  القادمة  للســنة  املركزي 
الذي  اجلديــد  معدله  اســاس 
ســيحصل علية بعــد التمتع 
املعدل في  لتحســن  بفرصته 
 2019/2018 الدراســية  السنة 

ويعد قبوله السابق الغيا".
"اليحق  انــه  الــوزارة  واضافت 
للطالب االخــذ بقبوله املركزي 
بفرصة  متتعــه  بعد  الســابق 
حتســن املعــدل ســواء كانت 
الرســوب  او  النجاح  نتيجتــه 
، وتعــد الدرجــات التي حصل 
عليهــا طالب حتســن املعدل 
 2018/2017 للعــام الدراســي 
ملغاة وتعتمــد الدرجات للعام 
الدراســي 2019/2018 ، وينظم 
تعهــد خطــي يوقع مــن قبل 
الطالــب وولــي امــره لتوثيق 
ماورده اعاله في تكون اخر موعد 
لطلــب التحســن املعدل هو 

."2018/12/20

2540 ميكاواط جديدة
تضاف لمنظومة الطاقة
بعد تسلم محطة واسط

12/20 موعدا أخيرا للتقديم على 
تحسين معدل طلبة السادس االعدادي  مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الهيئــة العامــة لالنواء 
اجلويــة والرصــد الزلزالــي امس 
الثالثاء ، احتمال حدوث سيول في 
املناطق التي تشهد  امطار غزيرة 
بدأت من يوم امس الثالثاء وتستمر 

حتى غد اخلميس .
واكــدت الهيئة فــي تقريرها انه 
بســبب تأثر البالد مبنخفض جوي 
نــاجت عن اندماج البحر املتوســط 
الطقس  فسيكون  االحمر  بالبحر 
غائما في املناطق الشــمالية مع 

تساقط امطار خفيفة ومتوسطة 
الشدة ، مع فرصة لتساقط الثلوج 
فــي املناطق اجلبلية امــا املناطق 
اجلنوبية فسيكون طقسها غائما 
الوسطى   املناطق  ستشهد  فيما 
امطار خفيفة ومتوسطة الشدة .

وبينــت الهيئة ان اليــوم االربعاء 
ستشــهد املناطــق الشــمالية 
طقســا غائم مع تساقط امطار 
متوسط الشدة وغزيرة في دهوك 
اربيــل ســليمانية واحيانا تكون 
الوســطى  املناطق  امــا   ، رعدية 

غائما  طقســها  يكون  واجلنوبية 
امطارخفيفة  الى غائم مع  جزئيا 

ومتوسطة الشدة .
كمــا ذكــرت الهيئــة ان املناطق 
الغد  في  ستشــهد  الشــمالية 
تساقط امطار خفيفة ومتوسطة 

الشــدة وغزيــرة في اقســامها 
األجواء  ســتكون  فيما  الشرقية، 
واجلنوبية  الوســطى  املناطق  في 
بامطار  مصحوبة  غائمة  ستكون 
متوســط الى غزيــرة خاصة في 

)خانقن والكوت والعمارة(.

االنواء الجوية : سيول محتملة في المناطق التي تشهد امطارا غزيرة اليوم وغد

a

بغداد - الصباح الجديد:
قــررت نقابــة األطبــاء إلزام 
الوصفات  باعتمــاد  األطبــاء 
ملنــع  الكترونيــا  املطبوعــة 

التشفير الذي يحصل فيها.
وقــال نائــب نقيــب األطباء 
جاسم املوســوي في تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، " 
شــكاوى عديدة وردت للنقابة 
مــن املواطنــن بشــأن وجود 
اتفاقات وتشــفير بــن أطباء 
الوصفات  كتابة  في  وصيادلة 
الصعوبة  الطبية فضال عــن 
التــي يالقيهــا الصيادلة في 

قراءة الوصفة".
النقابة  ان " مجلــس  وأضاف 
وحلل اإلشــكاليات والشكاوى 
خاصا  اجتماعا  عقــد  الواردة 
الوصفات  موضوع  ملناقشــة 
 " ان  الــى  الطبية"، مشــيرا 
اجمللس قرر خالل االجتماع إلزام 

األطباء في العيــادات اخلاصة 
كتابة الوصفة الطبية طباعة 
الكترونيا واعتماد آالت طابعة 
في العيــادات اعتبارا من األول 

من آذار املقبل".
بقراره  أوصى  ان "اجمللس  وتابع، 
الصيدليــات بعــدم صرف اي 
مطبوعة  غيــر  طبية  وصفة 

وغلق عيــادة الطبيب املمتنع 
عــن طباعــة الوصفــة بعد 
التاريــخ احملــدد للقضاء على 
وتسهيل  بالوصفات  التشفير 

عمل صرف الدواء ".
ولفت الــى ان " مجلس نقابة 
األطباء يعمل ضمن مشــروع 
متكامــل للســيطرة علــى 
الوصفــات الطبيــة "، مبينا 
ان " اجلــزء الثانــي من احلملة 
تسلسالت  باعتماد  ســيكون 
لرقــم الوصفــة الطبية في 
كافة العيادات ويكون كل رقم 
وصفة مســجل فــي النقابة 
ملعرفة اسم الطبيب الواصف 

لها ونوع الدواء".
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد 
الــى ان بعــض األطبــاء بات 
يصــف ادوية للمرضــى اكثر 
من املطلــوب أحيانا او يفرض 
تنتجها  ادوية  شــراء  عليهم 
عليها  متفق  بعينها  شركات 
مــع هــذا الصيدلــي او ذاك 
مادية  وخدمات  عموالت  نظير 

للطبيب املعالج.

تقريـر
للحد من العموالت والتشفير بينهما

نقابة األطباء تلزم من تمثلهم والصيادلة
باعتماد الوصفات الكترونيا للحد من التالعب بالمرضى

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتور  التجــارة  وزيــر  اعلن 
محمــد هاشــم العانــي عن 
اطالق برنامج الكتروني للرقابة 
الشعبية ملتابعة عملية جتهيز 
مفــردات البطاقــة التموينية 
التي توزعها الــوزارة على اكثر 
عراقي  مواطن  مليــون   37 من 
مسجلن ضمن نظام البطاقة 

املعمول به.
واوضح العانــي في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
امس، " ان البرنامج االلكتروني 
يتيح جلميــع املواطنن معرفة 
شــركات  جتهزها  التــي  املواد 
الــوزارة وكمياتهــا ونوعياتها 
وبإمكانه االعتراض او الشكوى 
للجهــات ذات العالقــة فــي 
مكتــب الوزير او دوائــر الرقابة 
التجاريــة وشــركات الغــذاء 
وهو  التجهيز  بعمليات  املعنية 

ما يوفر فرصة الرقابة الشعبية 
التجهيــز  عمليــات  علــى 
جدا  سريع  وبشكل  والنوعيات 
دون ان متــر هذه الرقابة بالروتن 
كونها تصل الــى اعلى درجات 
املسؤولية على مستوى مكتب 
الوزير ومكاتــب املدراء العامن 
في الدوائر والشركات املعنية"، 
واشــار الى "ان برنامج الرقابة 
الشعبية االلكتروني الذي يبدأ 
به العمل قريبا بعد استكمال 
تنصيبه في جميع دوائر الوزارة 
"ســيطلق عليه )من حقك ان 
والهدف منــه حتقيق  تعــرف( 
ليكون  املواطن  مع  الشــراكة 
رقيبــا علــى اداء مؤسســات 

الوزارة".
 وذكر وزير التجارة بان "املواطن 
الكمية  ميتلك احلق في معرفة 
والنوعيــة وله احلــق ايضا في 
االبالغ عن اخللــل اينما يكون و 

بأليات ســريعة جدا ". وأضاف 
"البرنامج ســيكون  ان  البيان، 
مبتناول كل املواطنن وســيتم 
االبالغ عنه مــن خالل اعمامه 
في وســائل االعالم كافة وهي 
لإلبــالغ عن  فرصــة حقيقية 
احلــاالت واخملالفات التي ترتكب 
وتســهم فــي ســرقة حصة 
املواطنن او استبدالها مبفردات 
رديئة بســبب ضعــف الرقابة 
الشــعبية وعدم وجود وسائل 
ميكن من خاللهــا الوصول الى 
اصحاب القرار في مركز الوزارة 

وشركاتها".
أعده قسم  البرنامج  ان  ويذكر 
تقنية املعلومــات بالتعاون مع 
يأتي ضمن  وهو  الصناعة  وزارة 
خطة الوزارة إلشــراك املواطن 
والتدقيق  واملتابعة  الرقابة  في 

بنوعية املواد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبنى مجلس االســكان الوطني 
للعام اجلــاري 2018، رؤيــة وزارة 
واالشــغال  واالســكان  االعمار 
العامة، النشــاء مدن  والبلديات 
جديدة بتصاميم واسلوب حضري 
تصاميم  افضــل  يواكب  حديث 
مدن العالم، بعــد ان قدم الوزير 
رؤية شاملة بهذا الصدد، عندما 
ترأس اعمال اجللسة االستثنائية 

األمن  بحضور  للمجلس،  االولى 
العام جمللس الوزراء ورئيس الهيئة 
الوطنيــة لالســتثمار ورئيــس 
مجلس محافظة بغداد والوكيل 

الفني للوزارة .
مناقشــة  االجتماع  وجرى خالل 
آلية تنفيــذ املنهاج الوزاري الذي 
قدمه رئيس مجلس الوزراء فيما 
االراضي  وتخصيص  توزيع  يخص 
املواطنن من  الســكنية علــى 

ذوي الدخل احملدود واملســتحقن 
وفي  املشــمولة  الشــرائح  من 
توفير  مــع  احملافظــات  عمــوم 
التي  للمناطق  التحتيــة  البنى 

سيشملها التوزيع.
وتضمنــت رؤيــة الوزيــر التــي 
قدمهــا خالل االجتماع، انشــاء 
مدن جديدة بتصاميم واســلوب 
حضــري حديث يواكــب افضل 
العالــم وتكون  تصاميم مــدن 

مبســاحات ال تقل عــن ٥٠% من 
املركز على مســتوى  مســاحة 
والنواحي  واالقضيــة  احملافظات 
مع ضرورة ايجــاد ومراعاة التنوع 
املســاحات  من  فيها  املناســب 
اخلضــراء واملناطــق الســكنية 
والصناعيــة والتجارية واخلدمية 
واملــدارس  كاملستشــفيات 

واالسواق وغيرها.
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بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النواب، أمــس الثالثاء، أن موضوع 
نسبة اقليم كردستان من املوازنة 
االحتاديــة لم يحســم لغاية االن، 
فيما كشفت عن املعدالت االولية 

لإليرادات خالل العام املقبل.
أحمد حمة  اللجنــة،  وقال عضو 
"الصباح  إلى  رشــيد في تصريح 
اجلديد"، إن "موضوع احلوارات حول 

نسبة اقليم كردستان في املوازنة 
االحتادية ما زال مستمراً".

أن ""هناك مخاوفا  واضاف رشيد، 
مــن غــن قــد يلحــق مبوظفي 
ودهوك  الســليمانية  محافظات 
واربيــل وحبلجة، وهو ما نســعى 
مــع  بالتعــاون  االن  لتبديــده 

احلكومة".
وطالــب، بـ "ايجــاد الية منصفة 
كردستان،  موظفي  رواتب  العطاء 

وال نعتمد على بيانات االقليم التي 
قد تكون محل شك من السلطات 
امنا وفقــًا ملا موجود في  االحتادية، 
املوازنات االحتادية لالعوام املاضية".
اللجنة  "تنجز  بأن  رشــيد،  ويأمل 
املشــتركة بــن مجلــس النواب 
واحلكومة عملها بخصوص قانون 
املوازنــة قريبــاً من اجل تشــريع 

القانون وعدم تأخيره".
النفط  برميل  اما بخصوص سعر 

"معلومات  ان  يقــول  املوازنة،  في 
وردتنا من احلكومــة وضعه قد مت 

وفق معيارين".
االول  أن "املعيار   ، واستطرد رشيد 
وهو الثابت بــأن يكون ثمن برميل 
النفط 50 دوالراً، بحســب مقترح 
تقدم به إلى مجلس النواب رئيس 
الــوزراء عادل عبد املهــدي، وذلك 

للموازنة التشغيلية فقط".
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االعمار واإلسكان تعتزم أنشاء مدن جديدة بمواصفات عالمية  82 تريليون دينار اإليرادات المتوقعة للسنة المقبلة 2019
ريكاني وجه فورا بمباشرة المرحلة االولى من المشروعتراها الحكومة مناسبة في الظروف الحالية

برنامج الكتروني للرقابة الشعبية ومتابعة 
عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية

" من حقك ان تعرف "

احدى الصيدليات العراقية "ارشيف"

أغلبهم رفض حضور جلسة أمس 



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

رفض حــراك اجليــل اجلديد قرار 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
بتســمية عضويــن مــن احلزب 
واقليــم  حكومــة  لرئاســة 
كردستان، واكد ان احلراك بالضد 
مــن اليــة التعامل مــع توزيع 
بيــد عائلة  املناصــب وحصرها 

واحدة في االقليم.  
واضــاف مريوان وريــا قانع عضو 
برملان كردســتان عن حراك اجليل 
اجلديد، ان مسألة رئاسة االقليم 
قضيــة عامة وال تخــص احلزب 
يســمي  كي  فقط  الدميقراطي 
لها شخصا لشغلها دون مراعاة 
وانه حتــول من حكم  االخريــن، 

العشيرة الى العائلة الواحدة.
للحزب  القيــادي  اجمللــس  وكان 
الدميقراطــي الكردســتاني، قرر 
امس  عقــده  اجتمــاع  عقــب 
االول في اربيل تســمية مسرور 
االقليم،  حكومة  لرئاسة  بارزاني 
بارزانــي،  نيجيرفــان  وترشــيح 
لرئاســة إقليم كردستان املعلق 
برملان كردستان  بقانون صادر من 

عام 2017.
وذكر مراقبــون أن اخلطوة جاءت 
ضمــن ترتيبــات البيــت احلزبي 
مســعود  االقليم  رئيس  وعائلة 
بارزاني، وهو متهيد لتسلم اجليل 
الثالث مــن العائلــة البارزانية، 
بارزاني،  ومسرور  بنيجيرفان  ممثال 
املال  ان كان  اإلقليم، بعــد  قيادة 
مصطفــى بارزاني زعيما للحزب 
وفاته  بعد  وخلفــه  الدميقراطي 
ابنه ادريس وجاء بعده ابنه الثاني 

مسعود.
خالل  الدميقراطي  احلزب  وسيطر 
العقدين املاضيــن على مقاليد 
احلكــم والقيــادة السياســية 
اقليم كردســتان  واالداريــة في 
عبر ثالث واليــات حكومية لكل 
من مســعود بارزانــي وابن أخيه 
نيجيرفــان في رئاســة االقليم 

وحكومته.
وربطت تقاريــر اعالمية بن دفع 
مسرور لرئاسة احلكومة مبا حدث 
قبل ثالثن عاما من انتقال زعامة 
الدميقراطــي الكردســتاني إلى 
مســعود بارزاني بعــد وفاة والد 
هذا  وحســم   )1987( نيجيرفان 
الدور له حصريا ما مهد الطريق 

أمام تقدمي أبنائه مسرور ومنصور 
الى مواقــع قيادية فــي اجملاالت 

السياسية واألمنية.
 ويــرى آخرون أن بارزانــي يريد أن 
يثبت قواعد حكم جنله »مسرور« 
خالل وجــوده هو على رأس الهرم 
الكردستاني  للدميقراطي  احلزبي 
ومتتعــه بصحــة جيــدة، نظرا 
للمخاطر احملدقة بتأجيل التوريث 
الى ما بعد انتهاء دوره السياسي 

أو رحيله.
وذكر اســتاذ العلوم السياسية، 
املنتمي  احلكيــم خســرو،  عبد 
الدميقراطي  احلــزب  صفوف  إلى 
فــي تصريــح تابعتــه الصباح 
»هــذا حتــول كبير،  أن  اجلديــد 
وسيترك أثرا إيجابيا عميقا على 
الوضع السياســي، ســواء على 
املستوى احمللي أو مستوى العراق 

واملنطقة«.
وعد خســرو، تكليف »مســرور 
احلكومة جزءا  بتشكيل  بارزاني« 
السياســية،  »اإلصالحات  مــن 
إدارة شــؤون  القوة على  وإظهار 
التحديــات  ومواجهــة  البــالد، 

القائمة في املرحلة املقبلة«.
 إال أن مراقبن آخريــن، ذكروا أن 
اخلطوة جاءت ضمن حتويل احلكم 
إلى منط عائلي بعد أن كان ضمن 
العشــيرة البارزانية، وأن اخلطوة 
لن متنع احتماالت حدوث الصدام 
بن أبناء العمومة على السلطة 

والثروة.
 NRT وأشــار تقرير ســابق ملوقع
عربيــة إلــى أن خالفــا نشــب 
بــن زعيــم احلــزب الدميقراطي 
بارزاني  الكردســتاني مســعود 
ابن شقيقه  وجنله مســرور، مع 
نيجيرفان بارزاني على ملف ادارة 
النفط مــع بغداد، ما دفع بارزاني 

لتكليف جنله لرئاسة احلكومة.
وبحســب املعلومات فإن بارزاني 
االب وجنلــه مســرور يفضــالن 
الى  النفطية  الثــروة  تســليم 
بغــداد مقابــل احلصــول على 
حصــص مرضيــة مــن املوازنة 
العامة وانهــاء اخلالفات العالقة 
تعثر سياســة  بعد  املركــز  مع 
القليم  املســتقل«  »االقتصــاد 
نيجيرفــان  أن  إال  كردســتان، 

ذلك  التريث في  بارزاني يفضــل 
ويطلب ابــرام اتفاق مــع بغداد 
بشــأن النفط من دون تســليم 
الصادرات اليها، مــا دفع بارزاني 
الــى تأجيل تكليــف نيجيرفان 
بتشــكيل حكومة االقليم بعد 
ثالثــة اســابيع من انعقــاد أول 
جلســة لبرملان كردستان، خالفا 
للتوقعات التي رجحت التكليف 
بعــد املصادقــة علــى النتائج 

النهائية لالنتخابات«.
من جهــة ثانيــة تباينــت ردود 
فعــل األحــزاب الكرديــة خارج 
على  الكردســتاني  الدميقراطي 
إعالن األخير مرشــحيه لرئاسة 
اإلقليــم واحلكومــة، حيث أكد 
املكتب  باسم  الرسمي  املتحدث 
الوطنــي  لالحتــاد  السياســي 
الكردستاني، سعدي أحمد بيره، 
في  عقده  مؤمتر صحفــي  خالل 
أربيل، ان »االحتاد الوطني له حتالف 
الدميقراطي  مشــترك مع احلزب 
»حزبه  أن  مبينا  الكردســتاني«، 
يحتــرم ما يقدمــه الدميقراطي 
الكردستاني من مرشحن لكونه 

امر خاص به ونحن نحترم رأيه«.
فيمــا أعلن حــراك اجليل اجلديد 
برئاســة شاســوار عبد الواحد، 
الدميقراطي  لترشيح  رفضه  عن 
لرئاسة  أســماء  الكردســتاني 
احلكومــة واإلقليــم، مبينــا ان 
الدميقراطي  يقــوم  أن  يجــوز  ال 
باالستحواذ على منصبي رئاسة 
اإلقليم واحلكومة ويجب ان يكون 
هناك مرشحن من باقي األحزاب.

يذكــر أن مســرور بارزانــي من 
مواليد 1969، وقد أكمل الدراسة 
اإلعدادية في إيــران، وهو حاصل 
علــى البكالوريوس فــي العلوم 
السياسية من جامعة واشنطن، 
وتولى رئاسة وكالة االستخبارات 
عــام  إقليــم كردســتان  فــي 
2012، ويجيــد اللغــات العربية 
واإلنكليزيــة والفارســية، أمــا 
نيجيرفان بارزاني، فهو من مواليد 
1966، وقــد تولــى منصب نائب 
رئيس حكومة اإلقليم 1996، ثم 
رئاســة احلكومة من 2011 حتى 
اإلنكليزية  اللغــات  ويجيد  اآلن، 
فهم  إلى  اضافــة  والفارســية 

العربية.
وكان النائب عن كتلة التغيير في 
هوشيار  العراقي  النواب  مجلس 
عبداهلل قد دعا الى إلغاء منصب 
رئيــس إقليم كردســتان نهائياً 
على  وســلطاته  مهامه  وتوزيع 
رئاســتي برملان وحكومة اإلقليم 
حلل جــزء كبير من املشــكالت 

القائمة حول هذا املنصب.
وقــال عبداهلل في بيان ســابق« 
ان إلغــاء رئاســة اإلقليم يصب 
في املصلحة العامة، ســيما وأن 
مريرة  جتربة  لديه  اإلقليم  شعب 
مع هــذا املنصب الذي تســبب 
في حتويل النظام من برملاني الى 
احلكم  نظام  رئاسي على عكس 
القائم في العراق حالياً الذي هو 
برملانــي، الى درجة أنه بات نظاماً 
خارجاً حتــى عن مفهوم النظام 
الرئاســي بعد أن اتســم بطابع 
عائلــي أو عشــائري اليقيم وزناً 
وبالتالي  الشرعية،  للمؤسسات 
نــرى أن إلغــاء الرئاســة نهائياً 
الذي  األنســب  اخليار  ســيكون 

يصب في املصلحة العامة ».

الجيل الجديد يرفض ترشيحات الديمقراطي
لمنصبي رئاسة الحكومة واإلقليم

قال إنه تحّول من حكم العشيرة إلى العائلة

عائلة بارزاني السياسية

ذكر مراقبون أن الخطوة 
جاءت ضمن ترتيبات 
البيت الحزبي وعائلة 
رئيس االقليم مسعود 
بارزاني، وهو تمهيد 
لتسلم الجيل الثالث من 
العائلة البارزانية، ممثال 
بنيجيرفان ومسرور 
بارزاني، قيادة اإلقليم، 
بعد ان كان المال 
مصطفى بارزاني زعيما 
للحزب الديمقراطي 
وخلفه بعد وفاته ابنه 
ادريس وجاء بعده ابنه 
الثاني مسعود
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

فما اسُم شيء يؤكل  ليس لديه ارجل ... له قشور تلمع مدورات 
اجمع  ...يعيش في املاء فقط حروفه بال نقط ؟

لست ادري لم تذكرت هذه االبيات الشعرية التي حفظناها من  
القراءة اخللدونية في املدرسة االبتدائية وهي للشاعر احللي باقر 
ســماكة املولود في مدينة احللة عــام ١٩٢٩ وعاش بالقرب من 
نهر الفرات .. رمبا تذكرتها الن الشــاعر مــن احللة ، والقصيدة 
عن السمك ، وعاش بالقرب من نهر الفرات ، فضال عن العالقة 
بن اسم الشاعر )سماكة(  وموضوع القصيدة ، وأنا احتدث عن 
ســمك احللة الذي نفق في نهر الفرات ، فقلت رمبا من املناسب 
ان نحّور قليال فيما قاله الشــاعر  ، فنقول )ميوت في املاء فقط( 
!!.. اذ املعروف ان الســمك ميوت عندما يخــرج من املاء ، لذلك 
فان املثل الشــائع يقول ، فالن مثل الســمك اذا خرج من املاء 
ميوت ، كناية عن االندمــاج الكبير في البيئة التي يعيش فيها 

االنسان ..
نعم لقد مات سمك احللة وهو يسبح في نهر الفرات ، املعروف 
بعذوبة مائه وارتفاع نسبة االوكسجن املذاب فيه ، االمر الذي 
ميثل بيئة جيدة لتكاثر االسماك ، ولهذا جند ان السمك العراقي 
ذو طعم مميز ورائحة شــوائه  السيما )املسگوف( منه ، جتعلك 

تشتيه وان كنت تعاني من التخمة ، ..
ان قضية نفوق االســماك في االحواض التــي يحتضنها نهر 
الفــرات في منطقة املســيب ، تثيــر الكثير من التســاؤالت 
واالســتفهامات الكبيرة ، ألنها ظاهرة غير مســبوقة ، ومتثل 
ضربــة قاصمة لالقتصــاد العراقي ونحن نتحــدث عن مالين 
االســماك النافقة التي شــاهدناها مكدســة في النهر في 
مشــهد مرعب ومؤلم جدا .. واألكثر ايالما من ذلك هو مشهد 
املربــن الذين اصابهــم الذهول  حد التبّلد ،  وهم يشــاهدون 
اسماكهم التي سهروا وتعبوا وخســروا كثيرا على تربيتها ، 

متوت هكذا من دون سبب مقنع .. 
املصيبة ان ظاهرة نفوق االســماك وبهذا احلجم الهائل ، جاءت 
بعد ان اعلن العــراق اكتفاءه الكامل  وهــذا يتضح من خالل 
انخفاض االسعار بنحو كبير خالل السنوات املاضية ، ما مكن 
العائــالت الفقيرة من اكل الســمك الذي ميثل مــادة غذائية 
مهمة لإلنسان  ، وكان من املؤمل ان يتمكن العراق  من تصدير  
االســماك الى دول اخرى ، ولكن اعتقــد بعد الذي حدث ، فإننا 

نحتاج الى وقت ومدة اخرى الستعادة ما كنا عليه ..
ومن املؤلم ايضا ان ما حدث في احللة اصبح مادة دســمة إلثارة 
الكثير من القضايا ذات الصلة بالصراعات السياســية سواء 
الداخليــة او اخلارجيــة ، وعلى مدى ايام قالئل ســمعنا وقرأنا 
الكثيــر من القصص والتحليالت والتفســيرات التي ال تبتعد 
كثيرا عن تلك الصراعات .. وهنا لســت بوارد اســتبعاد نظرية 
املؤامــرة ، ألقول ان ما حــدث هو امر رباني ، ال ابــدا ، فأنا مثل 
االخرين تراودني شكوك  قاســية بطبيعة ما جرى ، من دون ان 
اغفل ما حتدثت بها اجلهــات املعنية )الزراعة - الصحة - املوارد 
املائية( التي ذهبت الى ان الســبب وراء ما حدث هو االكتظاظ 
الكبير في اعداد االســماك واألحواض مع انخفاض مناســيب 
املياه ما  ادى الى حدوث حاالت اختناق نتيجة )تعفن الغالصم( 
مبــا يشــبه االنفلونزا ، يعنــي )انفلونزا  االســماك( على غرار 

انفلونزا الطيور !!..
وهنا اقول ، ان ما حدث ، قد حدث ، بصرف النظر عن االســباب 
ســواء أكانت  نتيجة مؤامرة او تنافس جتاري او بسبب طبيعي 
، فإن علينا ان نتحرك بســرعة على مسارين ، االول هو معاجلة 
ما حصل والتخلص من االســماك النافقة بنحو صحيح لكي 
ال نتعرض الى مشكالت بيئية نحن في غنى عنها ، وفي املسار 
ذاته ، ينبغي التحري عن االسباب التي ادت الى حدوث الكارثة ، 
ومعاجلتها ، امنيا ، او طبيعيا ، الن عدم معاجلة االسباب يجعل  
احتمال تكرار املشــهد قائما ! .. اما املسار الثاني ، فيكون عبر 
محورين ، االول وهو االهم ، وجــوب تعويض املتضررين ، بقطع 
النظر عمــا اذا كانوا مخالفــن وغير ملتزمــن بالتعليمات 
القانونيــة والفنية في انشــاء احواضهم ، ألننــا نتحدث في 
نهاية املطاف عن ثروة بلد تعرضت لضرر كبير ومتثل ركنا مهما 
من اركان القطــاع الزراعي ، وهي ثروة مــدرة للدخل والغذاء ، 
فالتعويض هنا ال ميثل خســارة بقدر ما سيكون اثره اقتصاديا 
مهمــا ، وفي احملور الثاني ، على اجلهــات املعنية معاجلة جميع 
املشــكالت املرتبطة بأحواض تربية االســماك ، ومنها وجوب 
احلصول على اجازة ، الن املعلومات تقول ان هناك مئات االحواض 
غير حاصلــة على ترخيص قانوني ، ومبوجب هذا الترخيص تتم 
متابعة املربن وشــمولهم مبكافحة االمــراض وااللتزام بأعداد 
االســماك املوجودة في احلوض الواحــد ، وحتديد صنف وكمية 
الغذاء ، واســتعمال بعض انواع االسماك التي تلتهم النباتات 

السامة التي تنمو  في االحواض ..
كل هذا لكي تبقى اســماكنا واســماك باقر سماكة  تعيش 
في الفرات وقشــورها تلمع ، مدورات اجمع ، من حاجة حروفها 

الى نقط  !!

يموت في الماء فقط !

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

الصناعي  والتطويــر  البحث  تعد هيئــة 
اجلهــة املســؤولة فــي وزارة الصناعــة 
واملعــادن التي تعنــى بالبحــث العلمي 
والتطوير الصناعي بشــتى التخصصات 
العلمية واجملــاالت الصناعية الكيمياوية 
والصناعات  والهندسية  والبتروكيمياوية 
الغذائية والدوائية والنسيجية واالنشائية 
والطاقــات البديلــة واملتجــددة والبيئة 
والعلوم الصرفــة وغيرها من خالل املراكز 
البحثية التابعة لها وفي اقســام البحث 

والتطوير جلميع شركات الوزارة .
بدأت الهيئة ومراكزها البحثية تســتعيد 
عافيتها تدريجيا منذ عــام 2006 بعد ان 
تعرضت الــى اضرار كبيرة خــالل احداث 
عام 2003 وتدميــر البنية التحتية جلميع 
مراكزهــا البحثيــة عــدا مركــز بحوث 
املتضررة  االبنية  بتأهيــل  والبيئة  الطاقة 
عالية  مبواصفــات  اخرى جديدة  وانشــاء 
جــدا ومطابقــة ملواصفــات التصنيــع 
الدوائي اجليــد )GMP( اخلاصــة باالبحاث 
واالمور الصيدالنيــة والدوائية ومختبرات 
حديثــة كما متكنــت من احلصــول على 
شــهادة املطابقة مع املواصفــة الدولية 
)ايــزو 9001:2008( مــن منظمــة انترتك 
الدولية وقامت باعداد استراتيجية البحث 
والتطوير لوزارة الصناعــة واملعادن لغاية 
عام 2030 وفقا لالســتراتيجية الصناعية 
وانهــا تســعى النشــاء مراكــز بحثية 
غير  الصناعية  التخصصــات  لتغطيــة 
املوجودة حاليا ضمن نشاطها ومنها مركز 

البحوث الهندســية واملــواد وبحوث مواد 
وتقنيــات البناء واحلراريــات وبحوث تقانة 
الصناعــات الغذائيــة واالحيائية وبحوث 
الروبوت والبيئة الصناعية كما انها تعتزم 
انشــاء مباني جديدة واستحداث مشاريع 
مســتقبال ضمــن اخلطة االســتثمارية 
اخلمسية بدءا من العام 2013 بتخصيص 

قدره )64( مليار دينار .
وتتمثــل مهام الهيئة في اعــداد وتنفيذ 
لها  التابعة  للمراكــز  البحثيــة  اخلطط 
ودراســة وتقومي اخلطط البحثية لشركات 
الــوزارة ومتابعــة تنفيذهــا واالشــراف 
واملتابعــة علــى تطوير اقســام البحث 
وزارة  والتطويــر في جميــع تشــكيالت 
الصناعــة واملعــادن اضافة الــى تقييم 
العلمية  البحوث املنجزة واالجنازات  وتقومي 
وتســويقها  والتشــجيع على تطبيقها 
املوســعة  اخلالصات  واصــدار مجلــدات 
للبحوث املنجزة من قبل شــركات الوزارة 
ومجلــة علمية محكمة لنشــر البحوث 
املنجزة التي لها عالقة بالصناعة الوطنية 
فضال عن عقــد املؤمترات والندوات والورش 
املشــكالت  واالســهام في حل  العلمية 
الصناعية التي تعاني منها شركات الوزارة 
الى جانب التنســيق بن الوزارة واجلامعات 
والعربية  الوطنية  العلمية  واملؤسســات 
والعاملية واالسهام في تشكيل احلاضنات 
التكنولوجية التي تساعد املبدعن النشاء 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة .
وقد اوضح املدير العــام الدكتور املهندس 
مظهر صادق ســبع في تصريح للمكتب 
االعالمي بأن الهيئة دأبت على التعشــيق 
مع اجلامعــات العراقية مــن خالل تنفيذ 

زيارات عديدة اليها وتوقيــع عقود وآليات 
تعــاون معهــا تتمثــل باالســتفادة من 
كونها  فيها  املتوفرة  واخلبرات  اســاتذتها 
عنصــر داعــم لالقتصاد في املشــاركة 
تخدم  بحوث مشــتركة  واعداد  بالبحوث 
الصناعــة كجامعــات بغــداد والنهرين 
التكنولوجية  واجلامعــة  واملســتنصرية 
وجامعات ميسان وبابل والكوفة وجامعة 
ســوران في اقليم كردســتان الى جانب 
زيارات عديدة جملالــس احملافظات في بغداد 

وميســان والنجف وكذلك زيــارة العتبة 
العباســية الشــريفة ، مؤكدا بأن ابواب 
الدراســات  طلبة  جلميع  مفتوحة  الهيأة 
الستعمال  والدكتوراه(  )املاجستير  العليا 
مختبراتها في اجــراء التحاليل والتجارب 
 ، رمزية  بأســعار  او  والدراســات مجانــا 
باالنفتاح على  الهيئــة  الى توجــه  الفتا 
اجلامعــات واملؤسســات العامليــة لدعم 
الصناعة  وزارة  فــي  البحثــي  النشــاط 
واملعــادن وللدخول فيما يســمى بحافات 

العلــم  اذ ان الهيئة بصدد توقيع اتفاقية 
للتعاون مع اجلامعــات املاليزية واخرى مع 
اجلامعات االيرانية الى جانب عقد اتفاقات 
تعــاون مع اليونان لتطويــر ودعم البحث 
العلمي بهدف تبادل الزيارات واجراء بحوث 
مشتركة وبناء القدرات البشرية للقيادات 
ان  الهيئة  مبايؤهــل  وتطويرها  العلميــة 
تكون من املؤسســات املعتــرف بها دوليا 
وبالشكل الذي يصب في مصلحة الهيئة 

والوزارة .

وتابــع بالقول ان للهيئــة آليات تعاون مع 
وزارات النفــط والزراعة مــن خالل توقيع 
بروتوكــول للتعاون العلمــي والتطبيقي 
البحثيــة  االنشــطة  تكامــل  لغــرض 
واالنتاجيــة بن وزارة الصناعــة والوزارات 
االخرى، مفصحا عن انتــاج منتجات غير 
منطيــة متمثلــة بأدوية بيطريــة لعالج 
احليوانات وجتهيــز وزارة الزراعــة بالعديد 
من هــذه االدوية فضال عــن وجود حاجة 
الى ادوية اخرى جديدة وعدد تشــخيصية 
ملعرفة املرض ونوع الدواء ســيتم انتاجها 
وجتهيزها عن طريق احــد املراكز البحثية 
التخصصيــة التابعة للهيئــة ، موضحا 
ذلــك بالقول ان الهيــأة متتلك منظومات 
ريادية مكملــة للمنظومة اخملتبرية فهي 
عبارة عــن معمل مصغر يحــول النتائج 
اخملتبريــة الــى معطيات مفيدة النشــاء 
املصانــع واملعامل اضافة الــى امكانيته 
النتــاج املنتجات املطلوبــة ، مؤكدا على 
اهمية هــذه املنظومات في كونها مرحلة 
مهمــة جدا اليجــاد املعطيــات واالنتاج 

مبايسد جزء من حاجة السوق .
كما اكــد املدير العــام أن الهيئة تواصل 
نشــاطها اخلاص بتنظيم وعقد املؤمترات 
والندوات والورش التخصصية ودعوة جميع 
املستفيدة  واجلهات  والوزارات  الشــركات 
واملعنيــة وذوي العالقــة واالختصاصين ، 
معلنا عن النية لعقد ندوة حول الطاقات 
املتجــددة مــع وزارة النفط واخــرى فيما 
يخص معاجلة امليــاه ، فيما بن ان الهيئة 
اخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية 
والتطوير فــي جميع  البحــث  القســام 
الصناعة  لوزارة  التابعة  العامة  الشركات 

واملعــادن وتخصيص املبالغ من احلســاب 
املركزي لشــراء االجهزة واملعدات وانشاء 
واملناســب  املطلوب  باملســتوى  اخملتبرات 
العداد واجراء البحوث كما يجري التنسيق 
بشكل مســتمر مع تلك االقسام لتقدمي 
خطتها البحثية الســنوية الــى الهيئة 
لغرض عرضها على اللجنة االستشــارية 
والنظــر في مــدى اهميتهــا ومالئمتها 
الختصاص الشــركة ورفع موقف بها الى 
النتائج  باملتابعــة وتقييم  والقيام  الوزارة 
الــى جانب املشــاركة مع تلك االقســام 
في اعداد البحوث وتقدمي املســاعدة اليها 
للتنســيق مع اجلامعات علــى وفق آلية 
الهيأة وتوفير الدعم املطلوب  التعاون مع 
، معربا عن اسفه ملعاناة الهيأة من هجرة 
العقــول واصحاب الشــهادات العليا الى 
اجلامعات بسبب ضعف االمتيازات املقدمة 
اليهم من قبل الهيــأة اضافة الى معوق 
عــدم امكانية الباحث علــى ادخال بحثه 
حيز التطبيق كون ان الهيئة ممولة مركزيا 
وان نظام التمويل املركزي اليســمح بذلك 
مبوجب التعليمــات والضوابط هذا فضال 
عن مشــكلة عدم معاملة املهندســن 
والتطوير  البحــث  اقســام  في  العاملن 
كأقرانهــم من املهندســن في اقســام 
االنتــاج اذ مينحون مخصصات هندســية 
بنســبة %35 فيما يتم منح اقرانهم في 
االقسام االخرى نسبة %50 وعدم موافقة 
باقرانهم  لزيادة اخملصصات اســوة  الوزارة 
واملفاحتات  اخملاطبــات  مــن  الرغــم  على 
الهيئــة بهذا اخلصوص  الكثيرة من قبل 
ماادى الــى عزوف الكثير مــن العمل في 

اقسام البحث والتطوير بسبب ذلك .

اعدت استراتيجية البحث والتطوير لوزارة الصناعة لغاية عام 2030

التطوير الصناعي تواصل تعاونها مع الجامعات العراقية وفتح ابوابها امام الطلبة 

2

جانب من مختبرات التطوير الصناعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث العراق ممثال بوزيــر الزراعة 
احلسني  الدكتور صالح حســن 
مــع مدير مكتــب منظمة الفاو 
في العراق الدكتور فاضل الزعبي  
من  عــدد  تنفيذ  فــي  التعــاون 
القطاع  لتطوير  اإلمنائية  البرامج 

الزراعي .
كمــا مت بحــث تنفيذ عــدد من 
البرامــج االمنائية التــي تنفذها 
الوزارة بالتعــاون مع املنظمة في 

اجملال الزراعي والثروة احليوانية في 
العراق، منها برامج  تبادل اخلبرات 
الــوزارة من قبل  وتدريب مالكات 
املياه،  شــحة  ومعاجلة  املنظمة، 
وتنمية قدرات املرأة الريفية، وبناء 
الزراعية الصغيرة ودعم  املشاريع 
صغار املزارعــن، فضال عن بحث 
نتائج التحليالت اخملتبرية لعينات 
األســماك النافقة في مختبرات 

جامعة )بادوفا( االيطالية. 
اللقاء  خالل  احلســني  أشاد  وقد 

الدكتور  بــه  قــام  الذي  بالــدور 
فاضل الزعبي خالل فترة ترؤســه 
للمنظمــة فــي العــراق وصوال 
إلــى  انتهاء مهام عمله رئيســا 
للمنظمــة نهاية العــام احلالي، 
متمنيا له مزيــد من التوفيق في 
استمرار  على  ومؤكدا  املستقبل، 
تعــاون وزارة الزراعة مع املنظمة 
الفــاو خــالل الســنوات املقبلة 
لتطويــر القطــاع الزراعــي في 

العراق.

العراق يبحث مع الفاو تنفيذ برامج انمائية لتطوير القطاع الزراعي 



التعليم تعتزم تنفيذ 
مشاريعها ضمن توقيتات 

البرنامج الحكومي

وزير النقل يترأس 
االجتماع الثاني لالسكوا 

بين العراق واالردن 

الخطوط الجوية تنقل 
190 الف مسافر في 

تشرين الثاني

عبد املهدي: الفوضى في 
مجلس النواب حالت دون 
اكمال التشكيلة الوزارية 

ولن اقدم قوائم إضافية
امر آخر رمبا دفع ســائرون الى 
النائب  بأن  ويتمثل  املقاطعة، 
البناء حامد عباس  عن حتالف 
ياســن أكد فــي تصريح في 
وقت ســابق النعقاد اجللسة، 
لديهم  التحالــف  نــواب  أن 
تصميم كامل على مترير كافة 
املهدي  عبد  كابينة  مرشحي 
مبــا فيهــم فالــح الفياض, 
البناء  نــواب  ان  الى  مشــيرا 
البرملان  فــي  االن  يتواجــدون 
بكامل العدد بضمنهم رئيس 

التحالف هادي العامري .

2540 ميكاواط جديدة
تضاف ملنظومة الطاقة

بعد تسلم محطة واسط
، بجهود العاملن فيها وهمة 
في  خطــوة  وهي  اخمللصــن، 
مســيرة نهضة البالد بهدف 
الوصول الى جتهيز الشــبكة 

الوطنية بـ ٢٤ ساعة يوميا".
االجنــازات  "هــذه  ان  وبــن 
ســتتحقق تباعــاً بتضافــر 
جهــود جميــع العاملن في 
إدارين  مــن  الكهربــاء  وزارة 
وبقية  وفنيــن  ومهندســن 
ومبؤآزرة  الســاندة  العناويــن 
الشــركات العامليــة الواعدة 
والتــزام املواطن في ترشــيد 
االستهالك، ودفع املستحقات 

واالبتعاد عــن التجاوزات على 
الشبكة". 

واوضح اننا "نقول هذا بعد ان 
قطعنا العهد على انفسنا في 
توفير أفضل اخلدمات لشعبنا، 
بنزاهة وأمانة وكفاءة"، مراهنا 
على "عزم جميع العاملن من 
كوادرنــا الوطنية الذين كانوا 
بقــدر املســؤولية، وكذلــك 
التزام املواطن بالقانون خدمة 

للصالح العام".
ووجه الوزير الشكر للمالكات 
الهندسية والفنية التي قادت 

الى "هذه النجاحات".
وقــدم الوزيــر شــكره الــى 
"محافــظ واســط ومجلس 
احملافظة وأهالي واسط الكرام 
ذات  الدولة  مؤسســات  وكل 
مع  تعاونها  علــى  العالقــة 
الكهرباء في حتقيق هذا  وزارة 

املُنَجز". 
واســط  محطــة  ان  يذكــر 
البخاريــة، نفــذت مــن قبل 
الصينية،  شــنكهاي  شركة 
علــى مرحلتن، االولــى ببناء 
اربع وحــدات، طاقة كل وحدة 
بطاقــة  ميــكاواط،   )٣٣٠(
 )١٣٢٠( قدرهــا  اجماليــة 
ميــكاواط، واملرحلــة الثانية 
ببناء وحدتن توليديتن، طاقة 
كل وحــدة )٦١٠( ميــكاواط، 
بطاقة اجمالية قدرها )١٢٢٠( 
اجمالي  لتكــون  ميــكاواط، 
الطاقــة املنتجــة من احملطة 

)٢٥٤٠( ميكاواط.

82 تريليون دينار اإليرادات 
املتوقعة للسنة املقبلة 

2019
وأشــار، إلى ان "املعيار الثاني 
وهو املتغير، وغير احملدد بسقف 
معن منذ البداية، ويكون ذلك 

للموازنة التشغيلية".
"ايرادات  أن  وأوضــح رشــيد، 
تلك  مبوجب  النفطية  املوازنة 
 70 بحدود  االسعار ســتكون 
تريليــون دينار بعــد أن كانت 
بنحو 97 تريليون دينار سابقاً".

أمــا بخصوص االيــرادات غير 
النفطيــة، يبن عضو اللجنة 
"ستكون  أنها  النابية،  املالية 
بحــدود 11 تريليون دينار وهي 
عن  تتغير  ولم  ذاتها  بالنسب 

السابق".
وزاد، أن " ايــرادات املوازنة وفق 
لتلك املعطيات سيكون بنحو 
82 تريليــون دينــار، وهو رقم 
تراه احلكومة مناسباً في ظل 

الظروف احلالية".
وأردف رشــيد، أن "احلكومــة 
تخفيض  إلــى  ايضــاً  تتجه 
 26 من  املوازنــة  فــي  العجز 
تريليون دينار إلى ما بن 15 إلى 
12 تريليون دينــار، وهذا يعني 
أن مجمــل املوازنة مع العجز 
سيكون 95 تريليون دينار، على 
أن تعالج موضوع النفقات من 
اجراءات عدة بينها اللجوء إلى 

االقتراض".
وأورد رشيد، أن "اللجنة املالية 

تتنظــر ان تعقــد اجتماعــاً 
جديداً مــع احلكومة من اجل 
رســمياً  املالحظات  تثبيــت 
واعتماد ما ميكن االتفاق عليه 

في املشروع".
اخلبيــر  ذكــر  جانبــه،  مــن 
جميل  باســم  االقتصــادي، 
يتطلع  "العــراق  إن  انطــون، 
اقتصادية  موازنــة  إلــى  االن 
مهنيــة تتفــق مــع طبيعة 
ونحن  السيما  احلالية  املرحلة 
نحتاج إلى خدمات في جميع 

احملافظات".
من  "قسماً  أن  انطون  واضاف 
أن حتول قضية  القوى حتــاول 
املوازنــة إلى ملف سياســي 
املزايدات  فــي  ادخلتها  حيث 
عليه  التوقف  يجــب  ما  وهو 

باسرع وقت".
ولفت إلى أن "مالحظاتنا على 
بعض النــواب بان اعتراضهم 
غير مبنى على اســس فنية، 
بأن  موقف  تثبــت  لغرض  امنا 
الرأي  امــام  اعتراضا  هنــاك 

العام"
ويستغرب أنطون، من "اللجوء 
متغّير  وضع ســعر  خيار  إلى 
أن  امنا يجب  النفــط،  لبرميل 
 50 يتراوح بن  ثابتاً كأن  يكون 
إلــى 54 دوالراً يتــم التعامل 

وفقه مع املوازنة".
إلى "وضع حلول  انطون،  ودعا 
مختلفة  وسيناريوهات  بديلة 
يتم التعامل وفقها مع تبيان 
املوازنة  فــي  النفط  اســعار 

بعيــداً عــن موضــوع الثمن 
املتغير".

النواب  أن مجلس  إلى  يشــار 
جلنة  تشــكيل  عــن  اعلــن 
احلكومــة  مــع  مشــتركة 
املوازنة  لتدارس مشروع قانون 
إلى حلول مشتركة  والوصول 

بن الطرفن.

االعمار واإلسكان تعتزم 
أنشاء مدن جديدة 
مبواصفات عاملية 

الوزير من قبل  رؤيــة  اقرار  ومت 
اعضاء اجمللس مخــوال الوزارة 
تقوم  فنيــة  فرق  بتشــكيل 
مبهامها وتعمل بالتنسيق مع 

اجلهات ذات العالقة .
ووجــه الوزيــر فورا مبباشــرة 
املرحلــة االولى من املشــروع 
بتشــكيل فــرق فنيــة لكل 
شــتى  تضــم  محافظــة 
تشــكيالت  من  التخصصات 
املركز  الــوزارة واملتمثلــة ب) 
لالستشــارات  الوطنــي 
الهندســية، دائــرة االعمــار 
البلديات  مديريات  الهندسي، 
،التخطيــط  اجملــاري  املــاء، 
علــى  تعمــل   ، العمرانــي( 
التنسيق مع احملافظة املعنية 
وهيئــة االســتثمار ووزارات ) 
النفط،  املاليــة،   ، التخطيط 
الكهرباء  النقــل،   ، الزراعــة 
وحتديد  أختيار  بغية  ،الثقافة( 
جديدة  ســكنية  اراض  قطع 
لكل  االداريــة  احلــدود  داخل 

محافظــة وتعــرض نتائــج 
اعمالها باسرع وقت ممكن.

برنامج الكتروني للرقابة 
الشعبية ومتابعة عملية 

جتهيز مفردات البطاقة 
التموينية

وكان وزيــر التجــارة اعلن ان 
الــوزارة وضعت اليــات عمل 
تأخذ في نظــر االعتبار توفير 
كاملة  الغذائيــة  املفــردات 
عبر  للمواطنــن  وجتهيزهــا 
وكالء املــواد الغذائيــة فــي 
جميع مناطق البالد بتوقيتات 
محددة يعلمها املواطن وتعلن 

عبر وسائل االعالم اخملتلفة.
الى  واشــار في وقت ســابق 
ان الــوزارة تدارســت خيارات 
على  اليد  ووضعــت  متعددة 
اخملالفات التي تسببت في عدم 
جتهيــز املواطنن بحصصهم 
جتزئة  نتيجة  كامل  بشــكل 
عمليــات التجهيز االمر الذي 
مت استغالله من بعض الوكالء 
إلضافــة مبالغ جديدة او عدم 
مواد  وجود  املواطنن عن  ابالغ 

اخرى ضمن احلصة الواحدة.
الرقابي  الــدور   وشــدد على 
الذي تضطلع به املؤسســات 
الرقابية والتفتيشــية وصوال 
فــي  اجلماهيريــة  للرقابــة 
متابعــة عمل الوكالء واالبالغ 
او تسرب  التقصير  عن حاالت 
التجارية  االســواق  الى  املواد 

وبيعها بطرق غير مشروعة .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

عثرت قوة امنية على 9جثث تعود 
لعناصر داعــش جنوبي املوصل، 
ومتكنت قوة اخرى من الكشــف 
عن حقل للعبوات الناسفة غربا، 
فيما مت اعتقال انتحاري داعشي و 
امواال على  توزع  بخلية  االطاحة 
اسر قتلى التنظيم باجلانب االمين 

من مدينة املوصل.
وقــال مصــدر امنــي عراقــي 
مطلع فــي محافظة نينوى في 
حديث الــى "الصباح اجلديد" ان 
واالستخبارية  االمنية  "االجهزة 
مســتمرة  نينوى  محافظة  في 
في مالحقة بقايا تنظيم داعش 
وبخطــط وطرق يتــم اعتمادها 
الول مرة، حيــث ان ثمار تطبيق 
هذه اخلطــط بدا يظهــر جليا، 
علمــا ان املواطن هو احــد ابرز 
واالســتخبارية  االمنية  املصادر 
اضافة الــى عيوننا االمنية التي 

تالحق كل شاردة وواردة".
واضاف "بقايــا داعش وابواقهم 
حاولوا استثمار االمطار والسيول 
وبثوا الشــائعات اليجاد شــرخ 
بن املواطــن واالجهزة احلكومية 
واالمنيــة على اعتبــار انها غير 
مبالية مبا يحصل في نينوى، لكن 
القطاعات  مختلفة  مشــاركة 
االمنية في عمليــات االنقاذ في 
املوصل وجنوبهــا وغربها وحتى 
في القرى النائيــة التي تضررت، 
واجلسور  القناطر  تشييد  واعادة 
من  وغيرها  الصغيــرة  االنبوبية 
اجلهــود، عززت مــن التالحم بن 

املواطنن والقوات االمنية".
"القدرات  ان  الى  املصدر  واشــار 
االســتخبارية للقــوات االمنية 
اخر،  يــوم  بعــد  يومــا  تتعــزز 
واملعلومات عن بقايا الدواعش ترد 
باستمرار، وسنستمر مبالحقتهم 
اينمــا كانوا وبغــض النظر عن 

االحوال اجلوية السيئة".
وعلى الصعيد نفسه، عثرت قوة 

امنية على 9 جثث تعود لعناصر 
في التنظيم االرهابي، قرب حفرة 
اخلسفة الشهيرة، ومما يؤكد انها 
القندهارية  ازياءهــم  تعود لهم 

وغيرها من التفاصيل.
مديرية  مفــارز  متكنــت  كمــا 
االســتخبارات العســكرية في 
الفرقــة 15 جيش عراقــي، وأثر 
معلومات استخبارية دقيقة من 
الوصول على احد حقول العبوات 
الناســفة التي زرعتها عصابات 
الســتهداف  االرهابية  داعــش 
املواطنــن وقواتنــا االمنية في 
قريــة الكــوالت التابعة لقضاء 
املوصل(  )124 كلم غرب  سنجار 

وتستولي على 130 عبوة ناسفة 
معبــأة على شــكل جليكانات 
إضافــة الى عبوة على شــكل 
120 لتــرا وعبوة  برميل ســعة 
على شكل برميل سعة 220 لترا 
الهندسية  املفارز  تكفلت  حيث 
بتدميرهــا  للفرقــة  التابعــة 

موقعيا.
فيمــا اعلنــت قيــادة عمليات 
نينوى عن قيــام مفارز مكافحة 
محافظة  فــي  املنظمة  اجلرمية 
نينــوى والعاملة ضمــن وكالة 
والتحقيقــات  االســتخبارات 
االحتاديــة فــي وزارة الداخليــة 
وبالتعاون مع مركز شرطة الربيع 

القبض على شــبكة  القاء  من 
املساعدات  بتوزيع  تقوم  إرهابية 
املالية على عائالت الهالكن من 

عصابات داعش اإلجرامية.
ورود  بعد  العمليــة  وجاءت هذه 
فريق  دقيقة وتشكيل  معلومات 
عمل جنــح في القبض على هذه 
الشــبكة املكونة من متهمتن 
اثنتــن وثالثة متهمــن آخرين، 
والتي تعمل على جمع اســماء 
زوجات قتلــى عناصر داعش في 
اجلانب األمين ملدينة املوصل بهدف 
لهم  املالية(  )املساعدات  إيصال 
القانونية  االجراءات  اتخذت  وقد 

بحقهم اصوليا.

فيمــا كشــفت قيادة شــرطة 
محافظة نينــوى، عن اعتقال 5 
إرهابيــن كانوا يعملــون في ما 
أمنية وحسبة تنظيم  يســمى 
داعش اإلرهابي في اجلانب األيسر 

ملدينة املوصل.
وقال قائد شــرطة نينوى، اللواء 
الركــن حمــد نامــس اجلبوري، 
في بيــان له إن “مركز شــرطة 
الرشــيدية التابع ملديرية شرطة 
ابي متام )شرطة نينوى( وبناء على 
املواطنن  احد  وتعاون  معلومات 
يلقي القبــض على أحد عناصر 
داعش اإلرهابية والذي كان يعمل 

فيما يسمى أمنية داعش”.

“اإلرهابي  أن  اجلبــوري،  وأضــاف 
اعترف على أربعة اشــخاص في 
اعترافه  وبنــاًء على  مجموعته، 
وداللته مت القبــض عليهم وهم 
من عناصر داعــش والذين كانوا 
باألمنية  يســمى  فيما  يعملون 
واحلســبة خالل فترة ســيطرة 
على  االرهابية  داعــش  عصابات 
مدينــة املوصــل أحدهــم جاء 
مسجال  كان  اسمه  أن  باعترافه 

من ضمن اإلنتحارين”.
وأوضح، أن “اإلرهابين اخلمســة 
مت القبض عليهــم في منطقة 
األيســر  اجلانب  في  الرشــيدية 

ملدينة املوصل”.

االجهزة االمنية 
واالستخبارية في 
محافظة نينوى مستمرة 
في مالحقة بقايا تنظيم 
داعش وبخطط وطرق 
يتم اعتمادها الول مرة، 
حيث ان ثمار تطبيق 
هذه الخطط بدا يظهر 
جليا، علما ان المواطن 
هو احد ابرز المصادر 
االمنية واالستخبارية 
اضافة الى عيوننا االمنية 
التي تالحق كل شاردة 
وواردة

العثور على 9 جثث لداعش و130 عبوة ناسفة بنينوى

عمليات استباقية تطيح بعدد من عناصر داعش

الملف األمني

بغداد – مصادرة اسلحة 
اعلن مصدر امني فــي قيادة عمليات 
بغــداد امــس الثالثــاء عــن مصادرة 
مجموعة من األسلحة عقب مشاجرة 

جنوبي العاصمة. 
األمنية  "القــوات  إن  املصــدر  وقــال 
في قيــادة عمليــات بغــداد متمثلة 
الســابع شرطة  اللواء  الثاني  بالفوج 
مــن مالحقة مطلقي  احتادية متكنت 
العيارات النارية بعد حصول اطالق نار 
قاطع  ضمن  املعالــف  منطقة  ضمن 
الســيدية"، مضيفا أنــه "على الفور 
توجهت قوة بواجــب تفتيش املنطقة 
وتبن وجود مشــاجرة بــن طرفن ومت 

االستيالء على عدد من األسلحة".

كركوك – عملية عسكرية 
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم 
امس  رســول  يحيى  العميد  األمنــي 
الثالثاء تدميــر وكرين ونفقن لداعش 
والعثــور على ثالث عبوات في احلويجة 

التابعة حملافظة كركوك .
وقال العميد رسول إن "قوة من ابطال 
الشــرطة االحتادية شــرعت بتفتيش 
قــرى ) املرزوك - العرابــدة - علي حمد 
ســلطان - شالكة - املربع - تل الذهب 
الســفلى - القســامية - ابو صخرى 
( فــي قضــاء احلويجــة" ، مضيفا ان 
" العملية أســفرت عــن العثور على 
وكرين لإلرهابين، حيــث مت تدميرهما 
بالكامــل، كما عثرت علــى 3 عبوات 

ناسفة وقد مت تفجيرها حتت السيطرة 
من قبل مفرزة معاجلة املتفجرات ملقر 
 ،  " احتادية  السادسة شــرطة  الفرقة 
كما مت العثور على نفقن، مت تدميرهما 
بالكامل أيضاً من قبل اجلهد الهندسي 

ملقر الفرقة. 

بابل – اعتقال مطلوبني 
ذكر مصدر امني في قيادة شرطة بابل 
امس الثالثاء اعتقال 33 مطلوبا بينهم 
متهم بجرمية القتل العمد في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر ان "قوات الشرطة نّفذت 
حملة حتّر وتفتيش واســعة تستهدف 
مطلوبــن لتعزيز األمن فــي مناطق 
احملافظة"، مبينا ان "احلملة أثمرت عن 

جنائية  بقضايا  متهمــاً   )33( إعتقال 
ومخالفات متنوعة في بابل" ، مضيفا 
انه مت إعتقــال متهم بجرميــة القتل 
العمد على وفق املادة )405 ق ع( من قبل 
شرطة ناحية الكفل جنوبي احملافظة"، 
إلى أن "جميع املعتقلن نُقلوا  مشيراً 
بقية  أمنية إلســتكمال  الى مراكــز 

اإلجراءات الالزمة بحقهم". 

صالح الدين – تفكيك عبوات 
كشف مصدر امني في قيادة عمليات 
احلشد الشعبي مبحافظة صالح الدين 
امس الثالثــاء عن تفكيــك 18 عبوة 
ناســفة بعملية تفتيش ومســح في 

قضاء بيجي شمالي تكريت.
وذكــر املصــدر  ان "عمليات احلشــد 

الشــعبي في قاطع عمليــات صالح 
الدين واســتخبارات احلشــد واجليش 
وتطهير  تفتيش ومسح  نفذوا عملية 
التابعة  البعيجي  ميداني في منطقة 
لقضاء بيجي )40 كم شمالي تكريت( 
ورود معلومات استخبارية دقيقة  بعد 
 ، ومناشــدات مــن اهالي القضــاء" 
مضيفــا ان "العمليــة اســفرت عن 
تفكيــك وتفجيــر ١٨ عبوة ناســفة 
املزيد من  امام عــودة  املنطقة  لتأمن 

النازحن إليها". 

االنبار – اعتقال ارهابي 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبــار امس الثالثاء ان قوات احلشــد 
الشــعبي القــت القبض علــى أحد 

اإلرهابين في مدخل مدينة الفلوجة.
وذكر املصدر إن" اللواء الثاني في احلشد 
الشــعبي متكن من إلقاء القبض على 
اإلرهابي املدعو )حســن العيســاوي( 
في إحدى الســيطرات االمنية مبدخل 
مدينة الفلوجة بعد التدقيق في اوراقه 
الثبوتية" ، مضيفا انه مت تسليمه الى 
اجلهــات االمنية اخملتصة الســتكمال 

التحقيق، واحالتهم للقضاء"

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصــدر في محكمة اســتئناف 
الثالثاء،  امــس  البصــرة  محافظــة 
بالقبض علــى 12 متهمــا بـ"الدكة 

العشائرية" في احملافظة.
وقال املصدر إنــه "تطبيقا لتوجيهات 

الدكة  باعتبار  األعلى  القضاء  مجلس 
العشائرية جرمية تنطبق وإحكام قانون 
حتقيقيه  وبجهود  االرهــاب،  مكافحة 
مــن محكمة حتقيق املعقــل واملراكز 
التابعة لها مت القبض على )6( متهمن 
موقوفن في مراكز الشــرطة التابعة 
اســتنادا  املعقل  الى محكمة حتقيق 
إلحكام املــادة الرابعة وبداللة املادة )2( 
من قانون مكافحــة االرهاب رقم )13( 
لســنة 2005" ، مضيفا ان "املوقوفن 
مودعــن لدى مراكز شــرطة ) الهادي 
والهارثة واملعقل("، مبينة أن "احملكمة 
اصدرت أوامر بالقبض بحق )6( متهمن 
اخرين وفق املادة الرابعة بداللة املادة )2( 
ومازالت  االرهاب  قانون مكافحــة  من 

اجلهود مستمرة للقبض عليهم". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
تنفيذ مشــاريع البرنامــج احلكومي ضمن 
اإلطار الزمني الذي حددتــه األمانة العامة 

جمللس الوزراء.
وقال وكيل الوزارة للشــؤون اإلدارية الدكتور 
محمــد الســراج خــالل ترؤســه اجتماع 
إن  احلكومي،  للبرنامــج  التنفيذية  اللجنة 
برامج  الزمنيــة لتنفيذ  املدد  الوزارة حددت 
بها،  املنهاج احلكومــي اخلاصة  ومشــاريع 
فضال عن اعتماد برامج الكترونية متكاملة 
تعمل على متابعة نســب اجناز تطبيق تلك 

املشاريع.
وأضاف الوكيل أن التعليم تنهض بواقع )87( 
)45( مشــروعا مثبتا ضمن  مشروعا منها 
البرنامــج احلكومي، و)41( مشــروعا مثبتا 
ضمن احلقيبة الوزارية، فضال عن مشــروع 

واحد عن تأهيل البنى التحتية.
وناقش اجملتمعون أسس تطوير وضع اخلطط 
املطلوبة لتحسن واقع  املشاريع وتنفيذها 
االجناز  بنســب  اخلــاص  التقريــر  وتقــدمي 
والتقييم النهائي من قبل تشكيالت الوزارة 

وجامعاتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير النقــل املهندس عبد اهلل لعيبي 
، االثنــن ، االجتماع الثان للجنة تســهيل 
النقل والتجارة بن العراق واالردن )االسكوا( 
ملناقشــة موضــوع النقل مبنفــذ طريبيل 
احلدودي بحضور الســادة املدراء العامن في 

الوزارات املعنية باللجنة .
وقال الوزير ان اللجنة ناقشت في اجتماعها 
املشــاكل واملعوقــات املتعلقــة بالنقــل 
والتجارة بن العراق واالردن وخاصة ما يتعلق 
في  منفذ طربيل احلدودي وكذلك االجراءات 
الكمركيــة والقانونية املتبعــة في املوانئ 

العراقية.
وتابع الوزير انه متت مناقشة تكدس البضائع 
في امليناء والتنســيق مــع اجلهات اخملتصة 
لتخصيــص ارض خــارج امليناء خلــزن هذه 
املواد ومنع مثل هذه احلــاالت وتذليل كافة 
الصعوبات امام نقل احلاويات واملواد التجارية 

التي تقصد املوانئ العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة للخطوط اجلوية 
العراقية امــس الثالثاء عن زيــادة في عدد 
رحالتها اجلوية خالل األشــهر االخيرة سيما 
شهر تشــرين الثاني الفائت وبنسب امتالء 

عالية.
وقال مدير عام الشركة املهندس ميران فريد 
بتوجيه واشــراف من وزيــر النقل املهندس 
عبد اهلل لعيبــي : هناك ارتفاعا واضحاً في 
معدل الرحالت التي سجلها الناقل الوطني 

شملت شتى القطاعات.
واضــاف املدير العام ان عدد املســافرين بلغ 
190,040 مســافرا توزعــوا علــى الرحالت 
القادمة واملغادرة لشتى القطاعات ، مؤكدا 
ان اهم ما مييز الناقــل الوطني العراقي هو 
الطائرات  امتالكه الســطول متطور مــن 
احلديثة وبســعات مختلفة وكذلك العمل 
بخدمات احلجز اإللكترونــي وخدمة الزبائن 
الدائمين ومكاتب نقل احلقائب املنتشــرة 
في عدد من مناطــق العاصمة واحملافظات 
واعتمــاد آليــة متطورة في حجــز واصدار 
التي  التنافسية  التذاكر فضال عن األسعار 
يقدمهــا الناقل الوطنــي مقارنة مع بقية 
التي  اخملتلفة  والقطاعات  األخرى  الشركات 

يقصدها الناقل الوطني الى دول العالم. 
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وزير النقل يبحث 
مع العطية تقديم 

افضل الخدمات للحجاج 
والمعتمرين

انجاز خط طوارئ جديد 
لتصريف مياه االمطار 

في الرصافة

بغداد _ الصباح الجديد:
شــدد وزير النقل عبد اهللا لعيبي باهض، 
على ضــرورة التعاون املشــترك بني الوزارة 
وهيئة احلــج والعمــرة، وتضافــر اجلهود 
املشــتركة، من أجل تقدمي أفضل اخلدمات 

إلى احلجاج واملعتمرين.
وقال الوزير خالل اســتقباله لرئيس هيئة 
احلــج والعمرة الشــيخ خالــد العطية، 
والوفد املرافق له أن الوزارة مستمرة بتقدمي 
الدعــم إلى الهيئة بشــأن تفويج احلجاج 
واملعتمرين عــن طريق اجلو والبــر، وتقدمي 
أكبر  تســهيالت مادية كي تخدم شرائح 
من اجملتمع العراقي، وتذليل جميع العقبات 
املتعلقــة باملتعهدين املتعاقدين مع هيئة 

احلج والعمرة.
امتنانه  والعمرة،  رئيس هيئة احلــج  وقدم 
ملا ستقوم به وزارة النقل من تعاون وتقدمي 
تســهيالت، واآلليــات املتفــق عليها في 
االجتماع، التي من شأنها ستخدم احلجاج 

واملعتمرين العراقيني. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت امانة بغداد أعمال تنفيذ خط طوارئ 
ً لتصريف مياه  جديد بطــول (120) متــرا

االمطار ضمن دائرة بلدية مركز الرصافة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان مالكات 
دائــرة بلدية مركز الرصافــة أجنزت اعمال 
تنفيذ خط طــواريء مع محطة دفع بإجتاه 
قناة اجليش لتصريــف مياه االمطار بطول 
(120)م وانابيــب بقطــر (40)ملم وبأعماق 
من(1 الى 2)م ويخدم شارع بور سعيد وجزء 
من احمللة (507) وباسلوب التنفيذ املباشر .

وبينــت ان الدوائــر البلديــة تواصل ادامة 
احملطــات وصيانــة الغواطــس واصــالح 
التخســفات وتنظيف احــواض التفتيش 
ضمــن  دوري  بشــكل  والســكرينات 
االمطار  لهطول  املســتمرة  االستعدادات 

على العاصمة بغداد .

بغداد ـ الصباح الجديد:

تواصل املالكات الهندسية والفنية 
نقل  ملشــاريع  العامة  املديرية  في 
اعمال مشروع  الكهربائية  الطاقة 
محطة الزوراء التحويلية 132 ك.ف  
وزيادة  الوطنيــة  الشــبكة  لدعم 

وثوقيتها في محافظة بغداد .
املعدات  االعمــال نصب  وتضمنت 
الســيطرة  ومعدات  الكهربائيــة 
والتشغيل ونصب احملوالت الرئيسة 
 G.I.S )املساعدة وان احملطة  من نوع
) ذات شبكة داخلية على مساحة 
دومنني التــي تتألف من (3) محوالت 
بقــدرة M.V.A (63) للواحدة منها ، 
الشبكة  مستوى  برفع  وستسهم 
الوطنية ملناطق ( الشــيخ معروف 
فضال  والرحمانيــة)  والعطيفيــة 
عن املناطــق القريبة منها حيث مت 
أجناز مايقرب مــن 85 % من تنفيذ 

املشروع. 
املالكات  اجنزت  متصل  صعيد  على 
توزيع  دائرة  في  والفنية  الهندسية 
للشركة  التابعة  واســط  كهرباء 
الوســط  كهرباء  لتوزيع  العامــة 
اعمــال الصيانــة على الشــبكة 
الكهربائيــة التي تضــررت بفعل 
ســوء االحوال اجلوية في محافظة 

واسط .
وتضمنت االعمال نصب (10) اعمدة 
على مغذيي االمام احملسن والناحية 
القدمية ، واصالح (4) محوالت على 
مغــذي املديرية الــى جانب اصالح 
(24) عارضا واعادة التيار الكهربائي 
لكل من مناطق(امليمون والشهداء) 
 ، بالرغم من ســوء االحوال اجلوية 
الى استبدال محولة سعة  اضافة 
(250) ك.ف فــي منطقــة امليمون 
ونصب محولة ســعة (400) ك.ف 

على مغذي الشهداء.
مــن جانب اخــر تواصــل املالكات 
توزيع  دائرة  في  والفنية  الهندسية 
كهربــاء بابــل التابعة للشــركة 
برفع  حمالتهــا  املذكورة  العامــة 
التجاوزات احلاصلة على الشــبكة 
الكهربائيــة في محافظــة بابل ، 
حالة   (673) رفع  احلمالت  وتضمنت 

جتــاوز شــملت مناطــق ( احملاربني 
وشــارع الطهمازيــة وشــارع 80  
وقضاء احملاويل وناحية االمام) فضالً 
عــن رصد حــاالت تبــادل التغذية 
ومصــادرة االســالك والقابلــوات 
املســتعملة خدمة في التجاوزات 
واتخــاذ االجــراءات القانونية بحق 

املتجاوزين. 
والفنية  الهندسية  املالكات  اجنزت 
في مديرية شــبكة نقــل كهرباء 
العامة  للمديرية  التابعة  الديوانية 
لنقل الطاقــة الكهربائية ملنطقة 
الفرات االوسط، اعمال صيانة خلط 
(قادسية – شــمال الديوانية) رقم 

(1) 132ك.ف.
وتضمنت االعمال استبدال مناولة 
البعد (الدســتانس ) نوع سيمنس 
املاني املنشأ خلط (قادسية –شمال 

الديوانية) رقم (1) 132ك.ف بدالً من 
القدمية قليلة الوثوقية، في حني ان 
املناولة اجلديدة رقمية وحديثة وذات 
وثوقية عالية وســرعة اســتجابة 
متقدمة, الــى جانب نضوح الزيت 
في احملولة الرئيسة رقم (2) 132 ك 
ف في محطة الشامية التحويلية, 
اضافة الــى اســتبدال الكازكيت 
اخلــاص ببشــنك (132 و 11) ك.ف 
لغرض معاجلــة النضوح» ، اضافة 
الى صيانــة (12) عمودا كونكريتيا 
والدجيلي  البشــائر  في مناطــق( 
(  76 والدبوني), الى جانــب نصب( 

عمودا من شــتى االنواع واالحجام 
فــي مناطــق( الكــوت واملوفقية 
واالحرار),  والعزيزيــة  والنعمانيــة 
اضافــة الى اصــالح ( 14 ) محولة 

متعددة السعات.

الهندســية  املالكات  اجنــزت  كما 
توزيــع كهرباء  دائرة  والفنية فــي 
الديوانية اعمال اصالح واعادة قابلو 
(١١ك.ف) الــى العمل فــي ناحية 
عمودا   (14) وتعديل  ونصب  سومر، 
كهربائيا آيلة للســقوط  بســبب 
األمطار،  وغــزارة  الزراعيــة  أالرض 
واعــادة ربط اســالك واســتبدال 
قاطــع دورة واصالح قابلــو هوائي 
واصالح عطل اشــتراكات متنوعة 
والعمل مستمر برغم هطول املطر 

والظروف اجلوية الصعبة. 
املــالكات  أجنــزت  جانبهــا  مــن 
توزيع  دائرة  في  والفنية  الهندسية 
التابعة للشــركة  كهرباء البصرة 
العامــة لتوزيــع كهربــاء اجلنوب 
االختناقات  وفــك  الصيانة  أعمال 
على عدد من املغذيات في محافظة 

، وتضمنت االعمال صيانة  البصرة 
11ك.ف) اخلارج  مغذي األصمعــي( 
من محطة الكفــاءات بطول ( 2.5 
كم) الذي يغــذي جزءا من منطقة 
األصمعي، الــى جانب أجراء أعمال 

صيانة على محولة قناة الفيحاء. 
فيما اجنــزت املالكات الهندســية 
توزيــع كهرباء  دائرة  والفنية فــي 
اعمــال صيانة  البصــرة  شــمال 
11 ك.ف)  الكرامة(  محوالت مغذي 
الشــهداء  حي  محطة  من  اخلارج 
11/33 ك.ف الــى منطقة العلوان 
ضمن الرقعة اجلغرافية ملركز قضاء 
املدينة شــمال احملافظة ، ومت نصب 
قواطع دورة ســعة ( 250 ك.ف) من 
اجــل ســالمتها واحلفــاظ عليها 

وتوازن االحمال فيها. 
فقد  ميســان  محافظة  فــي  اما 

والفنية  الهندسية  املالكات  اجنزت 
ميســان  كهرباء  توزيع  دائــرة  في 
التابعة للشــركة العامة املذكورة 
الصيانــة االضطرارية على  أعمال 
اخلــط ( ٣٣ ك.ف ) في قضاء قلعة 
صالح الذي يغذي احملطة الفرنسية 
الثانويــة (٣٣ / ١١ ك.ف ) اخلارج من 
محطة العمارة ( ١٣٢ ك.ف) بطول 
( ١٧ كــم) ، حيــث ان احملطة تغذي 

وسط القضاء وإالرياف الشرقية.
وفــي محافظــة ذي قــار تواصل 
املــالكات الهندســية والفنية في 
دائــرة توزيع كهربــاء ذي قار اعمال 
اســتحداث وتأهيــل مغذيات( 11 
اإلســماعيلية   ) ملناطــق  ك.ف)  
األولــى , احملمــدي , مركــز املنار , 
العســكري) في قضاء سوق  احلي 

الشيوخ. 

انجاز اعمال الصيانة على الشبكة في واسط ورفع التجاوزات في بابل

نقل الطاقة تواصل نصب محطة الزوراء التحويلية 
لدعم الشبكة الوطنية في بغداد

ا نجزت المالكات 
الهندسية والفنية في 
دائرة توزيع كهرباء 

واسط التابعة للشركة 
العامة لتوزيع كهرباء 

الوسط اعمال 
الصيانة على الشبكة 

الكهربائية التي 
تضررت بفعل سوء 
االحوال الجوية في 

واسط

واسط _ الصباح الجديد:
الدكتور  واســط،  محافظ  أعلن 
محمــد جميــل املياحــي عــن 
تشــكيل جلنة عليا للسكن في 
للقضاء  خطــة  ووضع  احملافظة 
توفير  الســكن عبــر  ازمة  على 
ســكن كرمي لكل عائلة ومعاجلة 
ظاهــرة العشــوائيات بشــكل 

نهائي.
وقــال املياحي انــه "يضع نصب 
املواطنني  معانــاة  معاجلة  عينه 
ازمة  جراء  شــرائحهم  مبختلف 
مجلس  قــرار  وتبعات  الســكن 
الوزراء ذي الرقم 300 الذي تسبب 
بتوجــه الناس الى الســكن في 
والعشــوائيات  الزراعية  املناطق 
مــا ادى الى ضيــاع معالم املدن 
ووالدة احيــاء كبيرة جديدة بعيدا 
املنظم  العمراني  التخطيط  عن 
وبالتالي ال ميكــن تقدمي اخلدمات 

فيها،"
وأكــد احملافظ أنه جــاد بتحويل 
جنــس االرض جلميــع املناطــق 
التي تعرف بالعشــوائيات والتي 

ال يتحول جنســها الى سكني ، 
سيعوض ســكانها بقطع اراض 
الوطنية  املبادرة  ســكنية ضمن 
رئيس  أطلقهــا  التي  للســكن 

الوزراء.
"من  واســط  محافظ  واضــاف 
أجــل املضــي بتنفيذ مشــروع 

السكن فقد شــكلنا جلنة عليا 
للســكن ووضعنا خارطة طريق 
الجناح خطتنا في هذا اجلانب وأن 
إفراز  في  ماضية  احمللية  احلكومة 
قطــع االرضي الســكنية بغية 
بني  مســتحقيها  على  توزيعها 
املواطنني ضمــن املبادرة الوطنية 

املبادرة   " أن  للســكن." موضحاً 
تتضمن توزيع نحو مائة وعشرون 
مجانا  سكنية  أرض  قطعة  الف 
املواطنني في عموم االقضية  بني 
والنواحي بضمنها مدينة الكوت، 
أن  الى   ً احملافظة." مشــيرا مركز 
يشــمل  ســوف  اجلديد  التوزيع 
املوظفــني وغير املوظفــني وفقاً 
املركزية  والضوابط  للتعليمــات 

بهذا اخلصوص.
جاء ذلك خالل إجتماع موسع مع 
أعضــاء اللجنة والــذي مت خالله 
العشــوائيات  جرد  على  التأكيد 
املوجــودة ضمن احلــدود البلدية 
جلميع االقضية والنواحي ، كذلك 
وجه احملافظ بتهية عدد كبير من 
املركبات لنقل الزائرين مجانا من 
التابعي سعيد  الى مرقد  الكوت 
بن جبير وذلك اعتبارا من الساعة 
التاسعة صباح يوم االثنني املوافق 
 2018 األول  الثالث مــن كانــون 
األول  موقعني  لوقوفها  وخصص 
في ســاحة الطيران والثاني قرب 
ملعب الكوت في منطقة احلاوي 

تفقد ليال شارع سعيد بن جبير

محافظ واسط: شكلنا لجنة عليا لالسكان
وعتزم القضاء على ازمة السكن  بغداد_ الصباح الجديد:

وجه وزير املــوارد املائية د. جمال 
العادلي بضرورة اســتنفار كافة 
تشــكيالت الــوزارة وكال ضمن 
اختصاصة في معاجلة وتسليك 
املوجة الفيضانية التي وردت إلى 
نهر دجلة نتيجة تساقط امطار 
غزيرة في املوصل واجلزيرة واعالي 
شمال العراق وجنوب تركيا وفي 
احواض تغذية عمود دجلة باجتاه 
سد املوصل والزاب الكبير والزاب 

الصغير .

االمطار  ان جتمع  الوزيــر  واضاف 
أدت إلى تشكل موجة فيضانية 
فــي    m3/s بتصريــف3039  
الشــرقاط واستمرت املوجة الى 
 4000 واصبــح تصريفها  بيجي 
m3/s  ومن ثــم اتخذت طريقها 
الى سدة ســامراء وناظم الثرثار 
التي تسيطر على فيضانات نهر 
دجلة حيــث اعطيت حصة نهر 
دجلة باجتاه بغداد وكان التصريف 
االعتيــادي اليومــي دون اي زيادة 
وحصــة مشــروع االســحاقي 

وبتصريف  m3/s 90  وامرار 3500  
m3/s عن طريق ناظم الثرثار الى 
بحيرة الثرثار خلزنها ضمن اخلزين 
منة  لالســتفادة  االستراتيجي 
في فصل الصيــف حيث تعمل 
دؤوب  وبشكل  الوزارة  تشيكالت 
ومســتمر وعلى مدار الســاعة 
املوجة  وامرار  املناســيب  ملراقبة 
الفيضان  خطر  لدرء  الفيضانية 

وخزن املياه .
كما باشرت شركة الفاو العامة 
لتنفيذ مشــاريع الــري بأعمال 

حفر قناة من ســداد الشماشير 
الغربي وبطول  الى جســر علي 
ميسان  محافظة  ضمن  1200م 
اعمال  من  االنتهــاء  املزمع  ومن 
حفــر القنــاة في نهايــة العام 
القناة  أهميــة  وتأتــي  احلالــي 
الشماشير  مياه  من  لالستفادة 
والســيول وتصريفها باجتاه نهر 
اإليرادات  تعزيــز  لغــرض  دجلة 
املائيــة بكميــات إضافيــة من 
قضاء علي الغربي نزوالً الى مركز 

محافظة ميسان.

وزير الموارد المائية يوجه باستنفار
تشكيالت الوزارة لمعالجة موجة الفيضان

بغدادـ الصباح الجديد:
 افتتحــت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمــي امس الثالثاء 
املعرض الدولــي األول للنتاجات 
مبشــاركة  والثقافية،  العلمية 
جامعــات ومؤسســات بحثية 

عراقية ودولية.
ويهــدف املعرض الذي تســتمر 

فعالياتــه ملدة أربعــة أيام إلى 
العلمــي  باحلــراك  التعريــف 
والثقافي والبحثي الذي تشهده 
العالي  التعليــم  مؤسســات 
العراق  فــي  العلمي  والبحــث 

وإبراز  نتاجاتها .
أقيم  الــذي  املعــرض  وتضمن 
حتت شــعار (ازدهــار معرفتك.. 

قــوة وطنيــة) عــرض بــراءات 
العلمية  واالصــدارات  االختراع 
والكليات  للجامعات  والبحثية 
واألهليــة، فضال عن  احلكومية 
عرض تصاميم  خاصة بشبكة 
املبدعــني  في قســم العمارة  
بكلية الهندســة فــي جامعة 

بغداد.

عدد  مشــاركة  املعرض  وشهد 
بغداد  منهــا  اجلامعــات  مــن 
والتكنولوجيــة  والنهريــن 
النسور  الرشــيد وكلية  وكلية 
االميركيــة  والســفارتني 
واالوكرانيــة ومجموعــة مــن 
املهتمة  العامليــة  الشــركات 

بقطاع التعليم العالي. 

التعليم تفتتح معرضا للنتاجات العلمية والبحثية
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عقد مجلس األمن الدولي امــس الثالثاء اجتماًعا 
مغلًقــا بناًء على طلــب فرنســا وبريطانيا اللتني 
اّتهمتا إيران باختبار صاروخ بالستي متوّسط املدى 
خالل عطلة نهاية األسبوع، على وفق دبلوماسّيني.

التجربــة الصاروخّية  إّن  املتحدة  الواليــات  وقالت 
اإليرانّية السبت املاضي انتهاك لقرار مجلس األمن 
الذي صادقــت املنّظمة األممّية عبــره على االّتفاق 
النووي عام 2015 والذي انســحبت منه واشــنطن 

الحًقا.
ويدعو القــرار إيران إلى اإلقالع عــن إطالق صواريخ 

قادرة على حمل رؤوس نووّية.
وقالت فرنســا إّنها قلقة من هــذه التجربة التي 
اعتبر بيان للخارجّية الفرنســّية أّنها »استفزازّية 
ومزعزعة لالستقرار« و«ال متتثل« لقرار األمم املتحدة 

2231 حول االتفاق النووي.
واعتبر وزيــر اخلارجيــة البريطانــي جيرميي هانت 
التجارب الصاروخية اإليرانية بأنها »استفزازية وذات 
طبيعة تهديدية ومناقضــة« للقرار األممي، وقال إّن 

بريطانيا مصّممة على أنها »يجب أن تتوقف«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وســائل إعــالم أميركية بأن ســفنا بحرية 
 John« أميركيــة تتقدم حاملة الطائــرات النووية
C. Stennis« ستصل في األيام القريبة املقبلة إلى 

اخلليج العربي بهدف استعراض القوة أمام إيران.
ونقلــت صحيفــة »Wall Street Journal » عــن 
مسؤول في البنتاغون، أن دخول هذه القوة البحرية 
إلى املنطقة، ســيكون أول عملية من هذا القبيل، 
على مدى الثمانية أشــهر املاضية، في اخلليج، وأن 
 ،»John C. Stennis« وجود حاملة الطائرات النووية
التي ســتتمركز في منطقة الشرق األوسط ملدة 
شهرين، وستتحرك معظم الوقت في اخلليج، هو 
مبثابة »فارق إيجابي« في متوضع القوى في حال قيام 

إيران بإجراءات عدائية في مياه املنطقة.
وكان صرح العميد حسن سالمي، نائب القائد العام 
لقوات حرس الثورة اإلسالمية في إيران، أمس االول 
االثنني بأن حصول بالده على تكنولوجيا الصواريخ 
الباليستية يضع حدا حلرية عمل حامالت الطائرات 
األمريكية في اخلليج ويجبر واشنطن على التراجع.
وكان وزيــر اخلارجية األمريكي مايــك بومبيو، قال 
مؤخرا إن إيران أجرت جتربة على صاروخ باليســتي 
متوســط املدى قادر على ضــرب أوروبــا، فيما رد 
املتحدث باســم اجليش اإليراني العميد أبو الفضل 
شــكرجي علــى أن طهــران ســتواصل جتاربها 
الصاروخية ولن تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي 

حتت أي ضغط.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طلبــت األمم املتحدة امس الثالثاء توفير 21.9 مليار 
دوالر ملواجهــة 21 أزمة إنســانية على مســتوى 
العالم العام املقبل وتشــمل أربعة مليارات دوالر 

لليمن.
وال تشــمل املناشــدة املوجهــة للــدول املانحة 
متطلبــات التمويل في ســوريا واملتوقع أن تصل 

باملبلغ املطلوب إجماال إلى 25 مليار دوالر.
باملقابل قال متحدث باسم حركة احلوثيني اليمنية 
إن الطائــرة التــي تقل مقاتلي احلركــة املصابني 
العمانية  العاصمــة  إلــى  وصلت  ومرافقيهــم 

مسقط امس االول االثنني.
ومن املتوقــع أن يســافر ممثلون عــن احلركة إلى 
الســويد حلضور محادثات الســالم بعد أن سمح 
التحالف العســكري الذي تقوده السعودية بنقل 

جرحى من احلوثيني للعالج.

مجلس األمن الدولي 
قلق من تجربة إيران 

الصاروخية

حاملة طائرات نووية 
أميركية إلى الخليج 

الستعراض القوة أمام إيران

األمم المتحدة بحاجة 
الى 21.9 مليار دوالر 

لمساعدات العام المقبل

ـ الصباح الجديد: متابعةـ 

أعلــن اجليش اإلســرائيلي امس 
الثالثاء أنه رصد أنفاقا حلزب اهلل 
تسمح بالتســلل من لبنان إلى 
عملية  وباشر  إســرائيل  أراضي 
لتدميرهــا على احلدود، وذلك في 
خطوة ســتفاقم علــى األرجح 
التوتر مع احلزب املدعوم من إيران.
وجاء اإلعالن اإلسرائيلي املفاجئ 
بعــد ســاعات على لقــاء بني 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني  رئيس 
نتانياهو ووزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو في بروكسل مساء 
خالله  ناقشا  اإلثنني،  االول  امس 
»تطورات إقليمية« في وقت حذر 

اجلانبان مرارا من أنشطة إيران.
اجليش  باســم  املتحــدث  وقال 
كولونيل  اللفتنانت  اإلسرائيلي 
»أنفاق  إن  كونريكــوس  جوناثان 
الهجــوم« تلك لم تكــن بدأت 
العمــل بعد وقد رصــدت على 
اجلانــب االســرائيلي. ولم يحدد 
عدد االنفاق أو يوضح الوســائل 

التي ستستخدم لتدميرها.
للصحافيني  كونريكــوس  وقال 
شــيلد،  ،نورذرن  عملية  »بدأنــا 
)درع الشــمال( لكشف وإحباط 
هجمــات حدوديــة عبــر أنفاق 
حفرتهــا منظمــة حــزب اهلل 
اإلرهابية من لبنان إلى إسرائيل«.
وأُعلنت املنطقــة احمليطة ببلدة 
اإلســرائيلية، منطقة  املطلــة 
عســكرية مغلقة ونشر اجليش 
صورا تظهر آليــات ثقيلة تقوم 

بحفر األرض.
وأكــد كونريكــوس أن جميــع 
العمليات ستجري على االراضي 
اإلسرائيلية، مع أنها تثير مخاطر 
حصــول رد من حــزب اهلل الذي 
خاضت إســرائيل حربــا مدمرة 

ضده في 2006.
واســتخدم اجليش اإلســرائيلي 
في السابق وسائل مختلفة في 
عمليات هدم أو ســد أنفاق من 

قطاع غزة.

ووفقا لكونريكــوس فإن األنفاق 
هي جزء مــن مخطط حلزب اهلل 
2012 »لنقل ساحة املعركة  في 
إلى إســرائيل« و«السيطرة على 
عبر  مستقبلي  نزاع  في  اجلليل« 

التسلل الى اسرائيل.
 2013 وقال إن اجليش حتــرك في 
إثر معلومات بأن حزب اهلل يقوم 
بحفر أنفاق، لكنه لم يتمكن من 

رصد أي منها.
وفي أعقاب حرب إســرائيل على 
قطــاع غــزة فــي 2014 والتي 
اســتخدمت خاللهــا حمــاس 
الدولة  في  أنفاقا لشن هجمات 
إنه توصل  العبرية، قال اجليــش 
إلــى أن »حــزب اهلل وحمــاس 
وكثف  معلومات«  يتقاســمان 
على الفور جهوده ملنع أنفاق من 

لبنان.
واســتخدم اجليش اإلســرائيلي 

وســائل مختلفة لتدمير أو سد 
أنفاق من قطاع غزة.

احلدودية  املنطقة  إلى  ومشــيرا 
كونريكوس  قــال  لبنــان  مــع 
»ليس هناك تهديد مباشر على 
املواطنني اإلســرائيليني« مؤكدا 
بأنه فيما عزز اجليش تواجده في 
الشمال لم يقم باستدعاء جنود 

االحتياط.
وقال إن اجليش »يحمل احلكومة 
اللبنانيــة مســؤولية جميــع 
النشاطات التي ترتكب في لبنان 

جتاه إسرائيل«.
باسم  املتحدث  من جهته كتب 
اجليش أفيخاي أدرعي في تغريدة 
الدفاع  تويتر »حــّذر جيش  على 
عناصر حــزب اهلل وجنود اجليش 
اللبناني وينصحهم باالبتعاد عن 
أي مســار هجومي مت حفره من 
األراضي  الى  اللبنانيــة  األراضي 

اإلســرائيلية. حياتكــم بخطر. 
أعذر من أنذر«.

»غير مسؤولة« 
قال نتانياهو قبيل لقائه بومبيو 
»اخلطوات  مناقشــة  يعتزم  إنه 
التي نتخذها معــا لصد عدوان 
في  الشمال«  في  ووكالئها  إيران 

إشارة إلى سوريا ولبنان.
وحتدث نتانياهو في األيام املاضية 
عن وضع أمني حساس، دون تقدمي 
املزيد مــن التفاصيل وخصوصا 
بعد اســتقالة وزيــر الدفاع في 
ليبرمــان  أفيغــدور  حكومتــه 
احتجاجا على وقف إلطالق النار 

في غزة الشهر املاضي.
وأثارت استقالة ليبرمان احتمال 
لكن  مبكــرة  انتخابات  إجــراء 
نتانياهو ســعى إلنقــاذ ائتالفه 
تقتصر  غالبيته  وباتت  احلكومي 

على مقعد واحد في البرملان.
وكان نتانياهو قد رفض الدعوات 
انتخابات  »غير املسؤولة« إلجراء 
مبكرة بســبب مــا وصفه بأنه 
أمنــي صعــب تواجهه  وضــع 

إسرائيل.
آنذاك  البعض تصريحاته  واعتبر 
بأنها مسعى إلنقاذ حكومته في 
الرأي  اســتطالعات  تظهر  وقت 
استياء واسعا لدى اإلسرائيليني 
إزاء تعاطيه مــع تصعيد جبهة 

غزة في تشرين الثاني.
املاضي »في فترة  الشــهر  وقال 
كهذه،  أمنية  حساسية  تشهد 
اإلطاحة  املســؤول  غيــر  مــن 

باحلكومة«.
إيران  نتانياهو مبنع »متركز  وتوعد 
عســكريًا في ســوريا« ومنعها 
مــن نقل أســلحة متطورة إلى 

حليفها حزب اهلل في لبنان.

ويزداد التركيز في إسرائيل مؤخرا 
على قلق املسؤولني اإلسرائيليني 

إزاء األنشطة اإليرانية في لبنان.
وقــد شــنت إســرائيل مئــات 
الضربات اجلوية في ســوريا على 
مــا قالت إنه أهداف عســكرية 
إيرانية وإمدادات أسلحة متطورة 

إلى حزب اهلل.
لكن نيرانا صديقة في سوريا في 
إســقاط  إلى  أدت  املاضي  أيلول 
الدفاعات  بنيران  روســية  طائرة 
غارة  الســورية خــالل  اجلويــة 
إســرائيلية، عقــدت العمليات 

اإلسرائيلية هناك.
بتحديث  مؤخرا  روســيا  وقامت 
الســورية  اجلويــة  الدفاعــات 
وقالت دمشق  بأنظمة إس300-، 
الشــهر املاضي إن تلك األنظمة 
مليا«  »تفكر  إسرائيل  ستجعل 

قبل شن املزيد من الغارات.

في خطوة يرجح اثرها تفاقم  التوتر

إسرائيل تبدأ عملية درع الشمال لتدمير
أنفاق لحزب اهلل على الحدود اللبنانية

وجاء اإلعالن 
اإلسرائيلي 

المفاجئ بعد 
ساعات على لقاء 
بين رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين 

نتانياهو ووزير 
الخارجية األميركي 

مايك بومبيو في 
بروكسل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

الثالثاء  البريطانيون امس  النواب  بدأ 
تتعلق  أيام  نقاشات تستمر خلمسة 
بشــروط خروج بريطانيــا من االحتاد 
االوروبي وســط خالف حــول رفض 
االستشارات  وثيقة  نشــر  احلكومة 

القانونية الكاملة بشأنه.
البرملان  أن يصــوت  املرتقــب  ومــن 
البريطاني فــي 11 كانون االول على 
اتفاق بريكســت الــذي كان موضع 
مفاوضات مكثفــة بني لندن واالحتاد 
االوروبي، بعد مناقشــته. وقالت ماي 
عند افتتاح النقاشــات امس الثالثاء 
الشعب  لتطلعات  »يســتجيب  إنه 
البريطاني« بحســب مقتطفات من 

خطابها نشرها مكتبها.
وتقول أيضا إن »الشــعب البريطاني 
يريد أن منضي الى االمام باتفاق يحترم 
نتيجة االستفتاء ويتيح لنا لم شمل 
البالد، بغض النظر عن الطريقة التي 

نصوت بها«.
ونشــر املدعي العام جيفري كوكس 
امس االول االثنني، وهو الوزير املكلف 
تقــدمي نصــح قانونيــة للحكومة، 
ملخصا عــن هذه الوثيقــة. وخالل 

نقاش فــي البرملان، برر قــراره بعدم 
نشرها بكاملها حرصا على السرية 
لكنه أكــد أنه ليس هناك ما ينبغي 

إخفاؤه.

*تهديدات باالطاحة 
ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساســا 
في ظــل معارضــة نــواب من كل 
االحتاجات السياســية التفاق خروج 

بريطانيا من االحتاد االوروبي.
الى جانب املعارضة العمالية ومؤيدي 
أوروبا في احلزب الليبرالي الدميوقراطي 
املستقلني،  االســكتلنديني  والنواب 
الدميوقراطي  الوحــدوي  احلــزب  فإن 
الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا 
الشــمالية، يعــارض النص وكذلك 
عشــرات النواب احملافظــني املؤيدين 
لقطع عالقات تام مع االحتاد االوروبي.

املهددة  احلكومــة  رئيســة  ولوحت 
بفشــل في البرملــان، باخلــروج من 
اتفاق، مع كل  االحتاد االوروبي بــدون 
التداعيــات الوخيمــة احملتملة على 
البريطانــي. كما حذرت  االقتصــاد 
من أنه قد ال يحصل بريكســت على 

اإلطالق.
ويعتزم حزب العمــال إطالق مذكرة 
حلجب الثقة في حال لم حتصل ماي 

على تصويت النواب على النص.
وتواجه مــاي من جانــب آخر بعض 
املشــككني باوروبــا مــن حزبهــا، 

الساعني أيضا لالطاحة بها.

*استفتاء ثان

االســتفتاء الذي نظم فــي حزيران 
2016 وفــاز فيه مؤيــدو اخلروج من 
%52، ترك  االحتــاد االوروبي بنســبة 

البالد منقسمة بعمق.
يثير  املفاوضــات،  من  أشــهر  وبعد 
النص الذي أبرم مــع االحتاد االوروبي 

استياء من اجلانبني.
فأشــد مؤيدي بريكست يعتبرون أن 
اجلسور  بالكامل  تقطع  لن  بريطانيا 
مع االحتاد االوروبي فيما ال يزال مؤيدو 
أوروبــا يأملون بحصــول خطوة الى 

الوراء.
والنبــأ الســار بالنســبة ملعارضي 
بريكســت هو أن بريطانيا ستتمكن 
أن تقرر مــن جانب واحــد اذا رغبت 
من  االنســحاب  بالعدول عن  بذلك، 
االحتاد االوروبي كما اعتبر مدعي عام 
محكمة العدل فــي االحتاد االوروبي 
في استشارة ال تلزم قضاة املؤسسة.

ويكســب خيار تنظيم استفتاء ثان 
حول بريكست تأييدا متزايدا. االثنني 
سلم نواب من حزب احملافظني وحزب 
الدميوقراطيني  والليبراليــني  العمال 
واخلضر رئيســة احلكومــة عريضة 
توقيع  مليــون  مــن  أكثــر  حتمــل 

للمطالبة باستفتاء جديد.
وقالــت النائبة جاســن غرينينغ إن 
»ذلك هــو االحتمال الوحيد إذا وصل 

البرملان إلى طريق مسدود«.
واتفاق االنســحاب يشمل خصوصا 

تقدر  التي  بريطانيــا  فاتورة خــروج 
مبــا بــني 40 و 45 مليار يــورو، كما 
يضمن حقــوق االوروبيــني املقيمني 
في بريطانيــا واملواطنني البريطانيني 
املقيمني في االحتــاد االوروبي ويحدد 
فتــرة انتقالية تبدأ بعد بريكســت 
املرتقب فــي 29 اذار 2019، وميكن ان 

تستمر حتى كانون االول 2020.
ويتضمن أيضا بند »شــبكة األمان« 
ايرلندا  الى حدود بني  العودة  لتجنب 
الشمالية، وجمهورية ايرلندا العضو 
فــي االحتاد االوروبــي وللحفاظ على 

السالم في اجلزيرة.
وهذه االلية املثيرة للجدل التي تقوم 
على انشاء منطقة جمركية واحدة 
تشــمل االحتاد االوروبي وبريطانيا لن 
تدخــل حيز التنفيــذ اال بعد الفترة 
االنتقاليــة وفقــط في حــال عدم 
التوصــل الى حــل أفضــل بحلول 

منتصف 2020.
ويريــد النواب الذيــن ينتقدون تيريزا 
التفــاوض حول النص  أن تعيد  ماي 

وهو خيار يستبعده االحتاد االوروبي.
وبعــد يومني على تصويــت البرملان 
البريطانــي الذي ســيحصل في 11 
كانون االول ســتعود تيريزا ماي الى 

بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة.

وسط خالف حول رفض الحكومة نشر وثيقة االستشارات

البرلمان البريطاني يبدأ نقاشات لخمسة أيام قبل تصويت تاريخي حول بريكست

تقـرير

القوات االسرائيلية قرب حدود لبنان اجلنوبية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بحلفائها  املتحــدة  الواليات  الذت 
فــي الناتو، وكشــفت أنها تعتزم 
من  االنســحاب  نيتها  مناقشــة 
معاهــدة احلــد مــن الصواريــخ 
املــدى خالل  متوســطة وقصيرة 

اجتماع وزراء خارجية احللف.
وقــال مصدر مســؤول فــي وزارة 
للصحفيني،  األميركيــة  اخلارجية 

امــس االول االثنــني: »نحن نعتزم 
إشــراك حلفائنا فــي نقاش وثيق 
القادمني  اليــوم  اليوم ونصف  في 
حول معاهدة احلــد من الصواريخ 
املدى، لقد كنا  متوسطة وقصيرة 
نناقش مع احللفاء األوروبيني األمور 
حول هــذه املعاهدة على مدار عدة 

أيام«.
وأضاف املصدر، إن »الواليات املتحدة 

الصارمة  الصياغة  على  ستعتمد 
لإلعــالن الصيفــي ملنظمة حلف 
شــمال األطلســي )الناتو( بشأن 
هذه املســألة والعمل مع احللفاء 
لوضع نهج مشترك ملشكلة عدم 
امتثال روســيا ملعاهــدة احلد من 
الصواريخ متوسطة املدى وقصيرة 

املدى«.
وأعلــن الرئيس األميركــي دونالد 

أن بالده  املاضي،  أكتوبر  ترامب، في 
لن تلتزم باملعاهدة في الوقت الذي 
إن بالده  تنتهكها موســكو، قائال 
»ستطور هذه الصواريخ متوسطة 
املــدى وقصيرة املدى، إلى حني ذلك 
الوقت الذي ستأتي فيه روسيا إلينا 
وتأتــي الصــني إلينا،ويأتي اجلميع 
أكثر  نكون  دعونــا  ويقولون،  إلينا، 
حكمــة، ودعونا نتفــق على عدم 

تطوير هذه األسلحة«، مشيرا إلى 
أنه »إذا لم تفعل روســيا والصني 
ذلك، فــإن الواليات املتحدة ترى أنه 
من غير املقبول االلتزام باملعاهدة«.

يذكر أنــه متّ التوقيع على معاهدة 
قصيــرة  الصواريــخ  مــن  احلــد 
ومتوســطة املــدى بــني كلٍّ من 
املتحدة األميركية واالحتاد  الواليات 
الســوفيتي في العــام 1987، من 

قبل الرئيس األمريكي، رونالد ريغان 
والزعيــم الســوفيتي ميخائيــل 
غورباتشــوف، وتعهــد الطرفــان 
بعدم صنــع أو جتريب أو نشــر أي 
صواريــخ باليســتية أو مجنحة، 
وبتدمير كافة منظومات الصواريخ 
-1000 متوســطة املدى، ما بــني 
5500 كيلومتــر، وقصيرة املدى، ما 

بني 500-1000 كيلومتر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حكمت محكمة فرنسية امس االول 
االثنــني على اثنني مــن املتظاهرين 
ضمن حركــة »الســترات الصفر« 
بالسجن ثالثة أشهر مع النفاذ، بعد 
توقيفهما خالل جتمع مساء السبت 
بوسط فرنســا مت خالله إحراق مقر 

إدارة محلية، على ما أفادت السلطة 
وكالة األنباء الفرنسية.

ومثل الرجالن وفــق آلية فورية أمام 
القاضي الذي حكــم على أحدهما 
بالســجن 12 شهرا مع وقف النفاذ 
لتسعة منها وعلى الثاني بالسجن 
ستة اشــهر مع وقف النفاذ لثالثة 

»أعمال  بارتــكاب  منهــا إلدانتهما 
عنــف مشــددة«، مــع »محاوالت 

تخريب« ألحدهما.
كما أودع محتج ثالث الســجن إلى 
حني محاكمته في السابع من كانون 
دفاعه« وسيمثل  يعد  »ريثما  الثاني 
أمام احملكمة بتهمة ارتكاب »أعمال 

عنف وإضرار مشــددة«، وفق املصدر 
ذاته.

وجــرت مواجهات مع قــوات حفظ 
النظام حني اقتحم متظاهرون فناء 
أفرغت  وأدخلوا جرارات  احمللية  اإلدارة 
فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى 

اخلارج.

وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع 
قنابل املولوتوف ما أدى إلى اشتعال 
النار في مبنى اإلدارة ومكاتب إدارية 

أخرى مجاورة.
ولم يقدم املصــدر أي تفاصيل حول 
األعمــال املنســوبة إلــى احملتجني 
بني  أعمارهم  تتــراوح  الذين  الثالثة 

عشرين وأربعني عاما.
ومت اعتقالهــم من بني مجموعة من 
12 شخصا شــاركوا في املواجهات 
مع الشــرطة وفي أعمال التخريب 
البالغة التي حلقت مســاء السبت 
املاضــي مبقــر اإلدارة احملليــة فــي 

مقاطعة أوت لوار.

واشنطن تناقش الناتو بشأن االنسحاب من معاهدة الصواريخ 

السجن لمحتجين من ذوي »السترات الصفر« بعد إحراق إدارة محلية

تيريزا ماي في البرملان البريطاني



بول غيلدين

تاسمانيا 

 عندمــا أهلكت موجــة من اجلفاف 
احملاصيل،  أجزاء كبيرة من  القاســي 
اضطر بعض منتجي األلبان واللحوم 
األوروبيني لفرز ماشــيتهم في وقت 
مبكــر لتقليص عدد الــرؤوس التي 
مثل  وســتصبح  إطعامها.  عليهم 
هــذه القــرارات روتينية فــي عالم 
سيشــهد موجات طقس حار أطول 
أمدا، وأكثــر ارتفاعا في درجة احلرارة، 

وأكثر جفافا وأكثر حدوثا.
إن قطاع تربية املاشــية ليس فقط 
معرضــا لآلثار املالَحظــة واملتوقَّعة 
لتغير املنــاخ، بل إنه أيضا الســبب 
الرئيسي في هذا املشكل. وفي واقع 
األمر، تسهم تربية املواشي من أجل 
إنتاج اللحوم واأللبان بنســبة 16.5% 
على  الدفيئة  الغــازات  انبعاثات  من 

مستوى العالم.
وعــالوة على هذا، لــو عاجلنا ظاهرة 
تغيــر املناخ على أســاس أنها حالة 
طارئــة، ولو كنا جديني بشــأن وتيرة 

الســنوات  احلرارة خالل  درجة  ارتفاع 
التأثير  لــكان  املقبلــة،  العشــرين 
النسبي لعملية تربية املواشي أكبر. 
هذا ألن هذه األخيرة مسؤولة عن ثلث 
الناشــئ  امليثان  انبعاثات غاز  جميع 
عن األنشطة البشرية وعن ثلثني من 
مجموع انبعاثات أكسيد النيتروجني.
وبعيدا عن تغير املناخ، ترجع نســبة 
%60 من التنــوع البيولوجي املفقود 
جراء  األراضــي  اســتغالل  تغير  إلى 
تربية املواشــي، وهذه نسبة مهولة، 
كما أن %80 من كل األراضي الزراعية 
مخصصة إما لتربية املاشية أو لزرع 
طعامها. وهنــاك حقيقة ترفض أن 
تتغير، وهي أن اللحوم ليست صحية.
وميكننا إيجــاد حل أفضــل من دون 
التضحيــة بالكثير. فحســب بحث 
أجنزه تشاتام هاوس مؤخرا، مثال، ميكن 
لألشخاص في الدول النامية القبول 
بتقليص نسبة استهالكهم للحوم، 
إذا توفرت لديهم بدائل مناسبة وذات 

نكهة وبالثمن نفسه.
ومن أجل التوضيح، أنا ال أقترح على 
الناس أن يصبحــوا نباتيني )برغم أن 
هذا النظــام الغذائــي أكثر مالئمة 

للبيئة بنحو ال نقاش فيه، ويســاهم 
بنحــو أقل في تغير املنــاخ، كما أنه 
صحي أكثر(. وال أظن أيضا أنه ينبغي 
علــى احلكومــات فرض قيــود على 

استهالك اللحوم.
السياســة  لصناع  بالنســبة  لكن 
الذين يعترفــون أن هناك القليل من 
إذا  اإليجابيات  والكثير من  السلبيات 
خفض األشخاص في الدول املتقدمة 
من نسبة استهالكهم للحوم، هناك 
الكثير من احللــول الفعالة التكلفة 
للذهاب  بها  االسترشــاد  التي ميكن 

في هذا االجتاه.
ينبغي  للحكومات-بــل  ميكــن  أوال، 
عليها-رفع دعمها عن الزراعة التابعة 
للشركات، وعن احملاصيل التي تسمن 
ماشــية هــذه الشــركات لتصبح 

صاحلة للذبح.
للممارســات  الدول  دعم  خالل  ومن 
امللوثة وغير اإلنســانية، فهي بذلك 
تدفع للشركات للحيلولة دون حتقيق 
أهــداف االنبعاثــات احملــددة مبوجب 
اتفاقية باريز لعام 2015 بشأن املناخ.
وميكن للحكومات، بل ينبغي عليها-
االكثر حيادا،  احملاصيل  إنتاج  تشجيع 

واألغنى بالبروتينــات، مثل القطاني 
واخلضــراوات األخرى. ومــن خالل زرع 
والبازيالء،  الفاصوليــا،  مــن  املزيــد 
والعــدس، سيســاهم املزارعون في 
التصــدي لتغيــر املناخ عــن طريق 
الدفيئة،  الغــازات  انبعاثات  احلد من 
وسيســتفيدون من محاصيل تقاوم 

حاالت الطقس االكثر جفافا وحرارة.
وميكــن للحكومــات أيضــا أن ترفع 
التابعة للشركات،  املزارع  دعمها عن 
ذات  »اللحوم«  إنتــاج  لفائدة  وحتوله 
املصدر النباتــي، وغيرها من البدائل. 
إن أسواق »اللحوم النظيفة« حديثة 
العهد، لكنها في طــور النوم، وردود 
أفعال النــاس إيجابيــة بنحو كبير 
بشــأن قدوم بعض املنتوجات األكثر 

تطورا إلى األسواق.
لكن، على غــرار ما حدث في صناعة 
صناعة  مؤيدو  دفع  األحفوري،  الوقود 
اللحوم صناع السياسات إلى عرقلة 
سياســة البدائل. وفــي دول عديدة، 
جنحت اللوبيات فــي الدفاع عن منع 
تســمية منتوجات اللحوم على أنها 
منتوجات نباتية. فمثال، في فرنســا، 
منعت فرنســا مؤخــرا مصطلحات 
مثل »بورغر« نباتي أو »ستيك« نباتي، 
ــة أن كال املنتوجــني ال ميكن أن  بُحجَّ

يصنعا إال من اللحم.
عائقا  السياسات  وتشكل مثل هذه 
أمام التقليص من استهالك اللحوم، 
وتتناقــض مع التزام الــدول بأهداف 

اتفاقية باريز.

ويلعب دور الدعم الذي يقدمه قطاع 
صناعة اللحــوم لهذه األهداف الدور 
نفسه الذي لعبه دعم صناعة الوقود 
األحفوري، الذي ارتكز على ما هو أهم، 

ال أقل وال أ كثر.
أو هل ميكن أن يكــون للمنتجني دورا 
إيجابيــا في التخلي عن اســتهالك 

اللحوم؟
عندما يتعلق األمر بسياســة املناخ، 
على  الزراعة  مــع  التعامــل  ينبغي 
أســاس أنهــا طاقــة وأنهــا ناقلة، 
ترشــدنا  يتوفران على نقط  كالهما 
إلى طريقــة معاجلة تغير املناخ واحلد 
ت السياسات  من االنبعاثات. وقد تَعدَّ
الهادفــة إلى احلد من تأثيــر الزراعة 
وإنتاج املــواد الغذائيــة، املتمثل في 

االنحباس احلراري األجل احملدد بكثير.
يفصلنا عامني عــن أول وأهم تقرير 
لدراســة التقــدم مبوجــب اتفاقية 
تُرِي  أن  الــدول  باريز. ســيتعني على 
مــاذا فعلت، وماذا تفعــل للحد من 
عن  ســتتخلى  لكنها  انبعاثاتهــا. 
جزء كبير من املشــكل إذا فشــلت 
في معاجلة مشــكل انتــاج اللحوم 

ومشتقات األلبان واستهالكها.

وفي الوقت نفسه، سيعاني املزارعون 
األوروبيــون مــن املزيد مــن موجات 
اجلفــاف مثل تلك التــي عانوا منها 
الصيــف املاضي، شــأنهم في ذلك 
شــأن منتجي اللحــوم اآلخرين عبر 

العالم.
إذ سيكون من الصعب إنتاج اللحوم 
ومشــتقات األلبان، كما ســيصبح 
اختيار املاشــية في وقت مبكر أمرا 
عاديــا. وكما هو الشــأن بالنســبة 
الوحيد  خيارنــا  األحفــوري،  للوقود 
الدفاعية  للمقاومــة  التصــدي  هو 
الغذائي  نظامنا  وحتويــل  للصناعة، 
إلى آخر يكون صحيــا ونظيفا أكثر، 

بقدر ما هو لذيذ.

ترجمة نعيمة أبروش     
يشغل بول غيلدين منصب مؤسس 
بشراكة ملؤسسة األسواق املتغيرة، 
ومنصــب زميــل في معهــد قيادة 
االســتدامة في جامعة كامبريدج، 
ومدير تنفيذي ســابق لغريت بيس 
إنترناشــيونال، ومؤلــف العرقلــة 
الكبيرة: كيف ســيغير تغير املناخ 

االقتصاد العاملي.

خالد محمود

إن جهود السيســي للوســاطة في 
إعــادة توحيد اجليــش الليبي، ال تدور 
بشــأن حتقيق االســتقرار في جارته 
الغربية، أكثر من متكني خليفة حفتر 
من السيطرة على األعداء اإلسالميني.

في 23 تشــرين االول/أكتوبر، تراجعت 
جولة املفاوضــات بني اجليش الوطني 
الليبــي – الفصيل العســكري الذي 
يقوده املشــير خليفــة حفتر، والذي 
يســيطر على معظم شــرق ليبيا – 
الوفاق  تقودها حكومة  التي  والقوات 
املعتــرف بها دولًيا فــي طرابلس مرة 
أخــرى. بعد أكثر من ســتة أشــهر 
اســتؤنفت  قد  املؤجلة،  احملادثات  من 
املفاوضات في القاهرة قبل اســبوع، 
مــا يعكــس الرغبــة املصريــة إلى 
اســتقرار جارتها الغربيــة من خالل 
توحيد القوات العسكرية اجملزأة. لكن 
القاهرة  أن  املفاوضات  تراجع  يكشف 
تســتعمل هذه املبادرة بدالً من ذلك 

لدعم حفتر.
وأصبــح حفتر حليف مصــر املقرب، 
املؤمتر  أن رفض متديــد عمــل  منــذ 
الوطنــي العام – الــذي يهيمن عليه 
 – املســلمني  اإلخوان  أعضاء جماعة 

في يناير/كانون الثاني 2014. 
وفي شــهر مايو ايار مــن العام ذاته، 
ساعدت مصر حفتر في حملته ضد 
اإلســالميني وليس فقــط اجلماعات 
املتطرفــة، مثــل تنظيــم داعــش، 
وامليليشيات في بنغازي. وترى القاهرة 
أن حفتر أكبر حليــف لها في حربها 
اإلقليميــة على اإلســالميني، حيث 
وحتى  واملال  بالســالح  بتزويده  تقوم 
اجلنود فــي انتهاك حلظر األســلحة 
ليبيا،  املتحدة على  األمم  الذي تفرضه 
إال أنه لم ينجح في الســيطرة على 

الصراع. 

وفي آب/أغســطس 2016 قرر الرئيس 
وأممي  فرنسي  بتشــيجع  السيسي، 
لدفع عملية الســالم، إنشــاء جلنة 
برئاســة  الليبية،  مصرية للشــؤون 
الفريق  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
محمود حجازي، جلمع األطراف الليبية 
كافة في حــوار. ولم تكن مصر تأمل 
فقط فــي أن تتمكن من التوّصل إلى 
نتيجة جيدة بالنسبة إلى حفتر، لكّن 
جناحها أيضا في إعادة توحيد القوات 
املسلحة ســيحّث األمم املتحدة على 
األســلحة  تصدير  على  حظرها  رفع 
إلى اجليش الليبــي، الذي تعده مصر 
معطال لتقدم قوات حفتر. وشــهدت 
املفاوضات الستة األولى في القاهرة، 
بــني ضباط مــن املناطق الشــرقية 
أذار  والغربية في ليبيــا، تقدًما حتى 
على  وافقوا  عندمــا   ،2018 /مــارس 
تشكيل جلان فنية مع ضباط من كال 

املنطقتني إلعادة هيكلة اجليش. 
وعلــى الرغم مــن أن تقارير إعالمية 
في ذلك الوقت، أشارت إلى أن اللجان 
انتهت من معظــم تفاصيل االتفاق، 
إال أن مفاوضات القاهرة ظلت عالقة 

لعدة شهور، من دون تفسير رسمي.
أنهــا توقفت  إلى  التقارير  وأشــارت 
باالتفاق  االعتراف  بسبب رفض حفتر 
السياســي الليبي، أو أن يكون رئيس 
مجلــس الــوزراء حلكومــة الوفــاق 
الوطنــي، فايز الســراج، هــو القائد 

األعلى للجيش. 
األخيرة من  اجلولة  وعندما استؤنفت 
املفاوضات فجأة في 17 تشرين االول/

أكتوبر، عقد املتحدث باســم اجليش 
الليبــي العميــد أحمد املســماري، 
مؤمترًا صحفيا، أشــار إلــى حل هذا 
اخلالف األخير. وقال إن الضباط الذين 
لم يكشــف عن أسمائهم، وحضروا 
االجتمــاع، أعــدوا مســودة نهائية، 
التفاق توحيد اجليــش، جاهز للتوقيع 

من اجلانبني، والتي سيظل فيها حفتر 
قائدا عاما للجيش، حيث يرأس اجلميع 
باســتثناء الرئيــس املنتخب. وذكرت 
املسودة أيضا أن »اجليش سيخضع ملا 
يرتضيه الشعب« ما يعني ضمنيا أن 
اجليش لن يخضع إال للسيطرة املدنية 

بعد االنتخابات. 
ولم يذكر املســماري، مــا إذا اجمللس 

الرئاســي املعتــرف به دوليــا، والذي 
ســيتحمل  الســراج،  يترأســه 
مســؤوليات القائد األعلى حتى يتم 
إجراء االنتخابــات. فيما ينص االتفاق 
الذي مت توقيعه في كانون  السياسي 
اجمللس  أن  االول/ديســمبر 2015 على 
الرئاســي هو القائد األعلى للجيش. 
ومع ذلك، يرى حفتــر، إنه منذ انتهاء 
طبقا  الوفــاق  حكومــة  صالحيــة 

لالتفاق السياسي في 17 كانون االول/
ديسمبر 2017، فإنه ال توجد حكومة 
شــرعية ليخضع لها. وردًا على ذلك، 
عقد الســراج، مؤمتــراً صحفياً، للرد 
علــى تعليقات املســماري، ووصفها 
بأنها »غير مســؤولة«. وبسبب عدم 
توضيــح الصالحيــات العســكرية 
حضور  رفــض  الرئاســي،  للمجلس 
اجتماع 24 تشرين االول/أكتوبر، حتى 

توقفت املفاوضات مرة أخرى. 
وحتى لو متكنت مصر من التوسط في 
الليبية،  العسكرية  الفصائل  توحيد 
فإن ذلك لــم يعالج اهتمامها املعلن 
املتطرفة  التهديــدات  إخضــاع  في 
القومي. وهذا يتطلب عملية  ألمنها 
منفصلــة لتوحيــد، ومراقبة جهود 
الشــرطة التي تدار حاليــا من قبل 
مجموعة واسعة من الكتائب األمنية 
القبلية، وامليليشــيات غير املنتسبة 
والقوى السلفية.  وهي ال تسعى في 
نهاية املطاف إلى إعادة توحيد اجليش 
اجملزأ، كما تزعم، ولكنها تسعى بكل 
الوسائل املمكنة لدعم إعطاء حفتر 

اليد العليا ضد اإلسالميني.
أن هدف مصر األســاس هو مواجهة 
ظاهرة انتشــار اإلســالم السياسي، 
ســيما في البلدان اجملاورة، التي ميكن 
أن تشــكل تهديًدا لألمــن القومي. 
لألحزاب  االنتخابــي  النجــاح  أدى  اذ 
باإلخوان في  املرتبطــة  السياســية 
تونــس ومصــر واملغرب إلــى تأجيج 
مخاوف السيســي من إنهم يسعون 
العربي،  العالم  الســيطرة على  إلى 
وبالتالي إضعاف نفوذ مصر اإلقليمي، 
على  املصريني  اإلسالميني  ومساعدة 
توسيع وجودهم في مصر. وفي ليبيا، 
يعد أكبر تهديــد هو جماعة اإلخوان 
املسلمني الليبية. فعلى الرغم من أن 
اجلماعة فقدت الكثير من التأثير منذ 
فوز حزب العدالة والعدل بـ34 مقعًدا 
من أصل 200 مقعــد في االنتخابات 
التشريعية في متوز/يوليو 2012، إال أن 
هناك أعضاء في اجمللس األعلى الدولة 
االستشاري، مبا في ذلك رئيس اجمللس 
خالد املشــري، الــذي تربطه عالقات 
طيبة مع أحمد معيتيق وعبد السالم 

كاجمان في اجمللس الرئاسي.
السيسي  يســعى  ذلك،  إلى  إضافة 
للســيطرة علــى الوضع فــي ليبيا 

ملواجهة التهديد احملتمل من اجلماعات 
اإلرهابية في غرب مصر.

واســتهدفت العديد مــن الهجمات 
التي شــنتها اجلماعات اإلرهابية في 
ليبيــا، اجليش والشــرطة في مصر، 
وأبرزهــا في 19 تشــرين األول/أكتوبر 
2017، عندما قتل املســلحون الذين 
تدربوا في معسكرات في ليبيا، أكثر 
من 50 ضابط شــرطة على الطريق 
الســريع بني اجليزة وغــرب الصحراء. 
والقاعدة التي يشتبه في وقوفها وراء 
العديــد من هذه الهجمــات، ما تزال 
تعزز وجودها في جنوب شــرق ليبيا، 
وبنــاء خاليا نائمة في مصــر. وتأمل 
حفتر  دعــم  في  املصرية  احلكومــة 
املناهــض لإلســالميني، الذي متكنت 
قواتــه من القبــض علــى اإلرهابي 
املصري هشام عشــماوي، خالل غارة 
في درنة في تشرين االول/أكتوبر 2018، 

في القضاء على هذه اجلماعات.
وفي دعم حفتر، يأمل السيسي أيضا 
في إثبات أن امنوذج احلكم العسكري، 
قادر على توفير األمن واالستقرار. ومع 
ذلك فــإن انحياز مصــر الواضح في 
األزمة الليبيــة، من املرجح أن يصعد 
وتدخلت  والفوضــى.  االنقســامات 
امليليشيات  لتزويد  أيضا  وقطر  تركيا 
املناهضة حلفتر باملال والســالح. في 
هذه األثناء، يقال إن الســراج يحاول 
اجليش  لتوحيــد  املفاوضات  إســناد 
بعيــداً عن الوســاطة املصرية، التي 
تُعتبــر أهــم أداة لتمكــني حليفها 
حفتر، للحفاظ على وجود نشط لها 
في السياســة الليبيــة. وإذا جنحت 
هذه اخلطوة، فإنها تكشــف عن حتيز 
مصر، وتضعف مصداقيتها كوسيط 
محتملة،  مســتقبلية  ملفاوضــات 
العسكري،  نفوذها  إضعاف  وبالطبع 
التهديدات  ضد  العمل  على  وقدرتها 

اإلرهابية.

د. أسعد كاظم شبيب

النصفي  التجديد  انتخابــات  أفرزت 
علــى املســتويات الثالثــة )مجلس 
وحكام  الشــيوخ،  مجلس  النــواب، 
الواليــات( فــي الواليــات املتحــدة 
احلــزب  تقــدم  عــن  االميركيــة، 
الدميقراطي في مجلس النواب بعد أن 
كانت األغلبية للحزب اجلمهوري، كما 
حافظ احلــزب اجلمهوري على تواجده 
في مجلس الشــيوخ، وسجل احلزب 
على مســتوى  تقدما  الدميقراطــي 
إلــى جانب صعود  الواليــات،  حكام 
شخصيات من األقليات املهاجرة من 
وأفارقه، ومســلمني( كما هو  )عرب، 
احلال في صعود الفلسطينية األصل 
املهاجرة  والصومالية  رشيدة طليب، 
الهان عمر، وهذا الفــوز باإلنتخابات 
بحد ذاتــه يعكس تخــوف األقليات 
األميركيــة ذوي األصــول املهاجــرة 
ترامب  واملســلمة مــن سياســات 

اإلقصائية إجتاه املهاجرين.
 وتأتــي هــذه االنتخابــات في ظل 
االنتخابات  ســبقت  كثيرة  تكهنات 
من  االنتخابات  هــذه  ترســم  حيث 
خالل قياس مــزاج الناخب األميركي 
احلالي  األميركي  الرئيس  مســتقبل 
دونالــد ترامب في دورتــه احلالية، أو 
إنتخابــه لــدورة ثانيــة إلدارة البيت 
األبيــض، وبرغــم أن النتائج أحدثت 
الدميقراطي  احلــزب  تقدمــا لصالح 

في مجلس النــواب، لكن بقى احلزب 
تواجده  علــى  محافظا  اجلمهــوري 
السلطة  ذات  الشــيوخ  في مجلس 
الكبيرة فــي املوافقة على تشــريع 
القوانني، ورســم السياسات العامة 
للدولة وعــزل ومحاكمة الرئيس، مما 
يعني أن تأثير هــذه االنتخابات على 

ترامب ستبدو من خالل اآلتي:
-1 إن تقدم الدميقراطيني في مجلس 
النواب وحصولهم على األغلبية من 
دون شــك يعد إنتصارا كبيرا للحزب 
الدميقراطي سيما أن احلزب قد خسر 
أي  هذه األغلبية منذ ثماني سنوات، 
بعد ســنتني من تولــي الدميقراطي 
باراك أوباما رئاســة الواليات املتحدة، 
وبالتالي فإن هذا اإلنتصار ســيمكن 
احلزب الدميقراطــي من الوقوف بقوة 
بوجه التشــريعات التي يريد الرئيس 
متريرها  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
ورفض الغاء قوانني شــرعت في فترة 
الرئيس الســابق باراك أوباما، مبعنى 
أن التشــريعات املثيــرة للجدل ذات 
املنحــى الداخلي ســيتعامل معها 
الدميقراطيون بعد ســيطرتهم على 
مجلــس النواب مبنطــق الرفض، أما 
التشــريعات واملســائل اخلارجية فال 
يتوقع متكن الدميقراطيون من ذلك ألن 
هناك من يستطيع أن يراعي أجندات 
الرئيس في مجلس الشيوخ، وهو كما 
أشرنا ما يزال اجلمهوريون محافظون 
علــى أغلبيتهم فيــه، وبالتالي من 

مصلحة اجلمهوريــني احملافظة على 
األبيض  البيــت  الرئيس في  تواجــد 
كشــخصية محســوبة على احلزب 

اجلمهوري.
-2 في ضوء تقــدم الدميقراطيني في 
مجلس النواب ومحافظة اجلمهوريني 

في مجلس الشــيوخ سيكون هناك 
مع  التعامل  علــى مســتوى  تغيير 
امللفــات الداخلية كتلــك املتعلقة 
أو ما  بقانــون الضمان االجتماعــي 
املتعلقة  أو تلك  )أوباما كيــر(  يعرف 
بالهجــرة واللجوء، أو تشــريع قانون 

يســمح بتنــاول أنواع مــن اخملدرات 
ُعّد إســتفزازا  الواليات مما  في بعض 
لبعــض األقليــات كمــا حصل في 
والية مشــيغان وغيرها، أما املسائل 
اخلارجية ســيكون للدميقراطيني رأياً 
لتوجهات ترامب لكن هناك  معارضاً 

ســلطة مجلس الشــيوخ مما يعني 
اســتمرار السياســة اخلارجية التي 
تبناها ترامب كسياســته اجتاه إيران، 
الشــمالية،  كوريا  علــى  وإنفتاحه 
والتصعيــد بحربــه االقتصادية مع 
الكامل  الدعــم  الصــني، وتوفيــره 
إلسرائيل، وسياسته النفعية مع دول 
دون وجود إســتراتيجية  اخلليج ومن 
امللف  مــع  التعامل  فــي  واضحــة 

السوري، واليمني، والليبي.
-3 ال تأثير كبير ســيحصل بعد هذه 
االنتخابــات على عــزل أو محاكمة 
الرئيس دونالد ترامب في املدة املتبقية 
من واليتــه األولى، وذلك إلســتمرار 
احلمايــة التي ســيوفرها له مجلس 

الشيوخ للصالحيات املمنوحة له.
-4 تبني من خــالل هذه االنتخابات أن 
الرئيــس األميركي ما يــزال يحافظ 
على مؤيديــه التقليديني الذي حقق 
مــن خاللهم االنتصار فــي الوصول 
إلــى البيــت األبيض على حســاب 
رغم  الدميقراطية هيــالري كلينتون، 
خســارة حزبــه ملقاعد كثيــرة في 
مجلس النواب، لكن فــي قبال ذلك 
نال مرشــحي احلزب اجلمهوري جمللس 
الشــيوخ بثقة الناخبــني مما أعطي 
للرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
أريحيــة في أن يبقى على رأس البيت 
األبيض في العامني املتبقني من واليته 
األولى برغم الفضائح اجلنسية التي 
االنتخابات  وفضائح  بالرئيس،  تتعلق 

الرئاســية ورفض سياسته اخلارجية 
كتلك املتعلقة باخلــروج من اإلتفاق 
النــووي، فضال عــن التعامل مع دول 

اإلحتاد األوروبي. 
وعليه ان هــذه االنتخابات قد تعطي 
دونالــد ترامــب فرصة ســانحة في 
جتديد واليتــه لدوره ثانيــة في إدارة 
البيــت األبيــض، وهو يعــول أيضا 
علــى إخفاقــات الدميقراطيــني في 
تصدي شخصيات  أو  النواب  مجلس 
دميقراطيــة ملواقع مهمة في مجلس 
اللجان  أو  اجمللــس  النواب كرئاســة 
وال  بالضعف  تتسم  التي  األساسية 
حتظى بشــعبية كبيرة في أوســاط 
الدميقراطي فضال عن  احلــزب  أنصار 
مما  واملســتقلني  اجلمهوريني  أنصــار 
يجعــل هناك تــوازن بالقــوى على 
ما  إذا  األميركي  الشــارع  مســتوى 
ترامب بشخصيات  قورنت شخصية 
ال  النــواب،  فــي مجلس  دميقراطية 
ســيما في ظل هيمنة الشــعبوية 
فــي الواليات املتحدة،والتي اســهم 
فــي صعودها دونالد ترامب نفســه 
وما يــزال يرى فيها رصيــد إنتخابي 
كبير والذين يشــكل املتعصبني من 
برنامجه  من  واملســتفيدين  البيض، 

في التوظيف جزءا أساسيا منها.

للدراســات  املســتقبل  مركــز   *
االستراتيجية
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طموحات السيسي في ليبيا

تأثير انتخابات التجديد النصفي على دونالد ترامب

إعادة النظر في قطاع تربية الماشية



بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقي من  املركــزي  البنك  تراجعت مبيعات 
العملــة األجنبية، أمس الثالثــاء، إلى 157.19 
مليون دوالر، في مقابل مبيعات قيمتها 187.28 

مليون دوالر االثنني؛ بواقع 30.08 مليون دوالر.
وذكر البنك في بيــان، أن »املبيعات من العملة 
األجنبية، تراجعت إلى 157.19 مليون دوالر في 
مقابــل مبيعات قيمتهــا 187.28 مليون دوالر 

االثنني؛ بواقع 30.08 مليون دوالر«.
وأضــاف البيان، ان »ســعر الصــرف بلغ 1190 
ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 29 

مصرفاً، وشركة حتويل مالي واحدة«.
وأوضح، أن »تلك املبيعات هــي نتائج مزاد غٍد 
)اليوم( األربعاء«، مبيناً أن »إجمالي البيع الكلي 

بلغ 182.23 مليون دوالر«.
ولفت، إلــى أن »حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلــارج، بلغ 156.59 مليون 
دوالر، في حني ُقدر إجمالــي النقد املبيع بنحو 
26.64 مليون دوالر«، مشــيراً إلى أن »بيع املبالغ 
احملولة حلســابات املصــارف في اخلــارج يكون 
بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بلغت عدد االســهم املتداولة في سوق العراق 
ســهماً،   )1,079,495,980( املاليــة  لــأوراق 
أمــس الثالثاء، في حني بلغت قيمة االســهم 

)860,934,500(  دينار.
واغلق مؤشر االسعار ISX 60  في جلسة أمس 
على )503.86( نقطة مرتفعا بنسبة)0.13( عن 
اغالقه في اجللسة الســابقة البالغ )503.19( 

نقطة.
وتداول اســهم )27( شــركة مــن اصل )104( 
شركة مدرجة في السوق، في حني اصبح عدد 
الشركات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لعدم التزامهــا بتعليمات االفصاح املالي )31( 

شركة.
وبلغ عدد االســهم املشــتراة من املستثمرين 
غير العراقيني )34,600( مليون ســهم بقيمة 
بلغــت )16,355( مليون دينــار من خالل تنفيذ 
)7( صفقة على اسهم )2( شــركات، أما عدد 
االسهم املباعة من املستثمرين غير العراقيني 
فقد بلغت )51,750( مليون سهم بقيمة بلغت 
)13,146( الف دينار من خالل تنفيذ )11( صفقة 

على اسهم )2( شركات.
وجرى تنفيذ امر متقابل مقصود على اســهم 
مصرف اســيا العراق االســالمي بعدد اسهم 
)460( مليون سهم وبقيمة )529( مليون دينار.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنني باملئة أمس 
الثالثاء مواصلة مكاســبها قبيل تخفيضات 

إنتاج متوقعة من أوبك.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 1.55 دوالر مبا 
يعادل 2.5 باملئة إلــى 63.24 دوالر للبرميل. وزاد 
اخلام األمريكي اخلفيــف 1.25 دوالر إلى 54.20 

دوالر.
وارتفع كل من اخلامني القياســيني نحو أربعة 
باملئة يوم االثنني بعد أن اتفق الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب ونظيره الصيني شــي جني بينغ 
خالل اجتماعات مجموعة العشرين على هدنة 

في احلرب التجارية الدائرة بني بلديهما.
وقال هاري شيلينجوريان محلل أسواق السلع 
باريبــا متحدثا ملنتدى  األولية لــدى بي.ان.بي 
رويترز النفطي العاملي ”تبدو الســوق في وضع 
العشــرين  إيجابي عقــب تطورات مجموعة 

وقبيل اجتماع أوبك يوم اخلميس.“
وأضاف ”التزام روســيا بالتعاون مع السعودية 
والتوصل إلى اتفــاق خالل اجتماع أوبك القادم 

رفع املعنويات بال ريب.“
وجتتمع منظمة البلــدان املصدرة للبترول يوم 
اخلميــس في فيينا للبت في سياســة اإلنتاج 
املشــتركة وســتناقش السياســة أيضا مع 

املنتجني اآلخرين خارج أوبك مبن فيهم روسيا.

»األوراق المالية« 
تتداول مليار سهم

63 دوالر لخام برنت 

تراجع مبيعات
المركزي العراقي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

انتقــد الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان العقوبات على فنزويال خالل 
الرئيس  زيارة لكراكاس في حني دافع 
نيكــوالس مــادورو عن  الفنزويلــي 
حق بالده في تصديــر الذهب بعد أن 
الشهر  أمريكية  استهدفت عقوبات 

املاضي شحناتها من املعدن.
وفرضــت واشــنطن عقوبــات على 
تتهمهــم  فنزويليــني  مســؤولني 
بالفاســد ومنعت بعــض املعامالت 
التي  املاليــة مع حكومــة مــادورو 
تتهمهــا واشــنطن بانتهاك حقوق 
انهيــار  فــي  والتســبب  اإلنســان 
اقتصادي. وتشهد العالقات بني تركيا 
املتحــدة وكالهما عضو  والواليــات 
بحلف شــمال األطلســي حالة من 

التوتر.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  ووقع 
الشهر املاضي على أمر تنفيذي يحظر 
علــى أي جهة في الواليــات املتحدة 
التعامــل مــع كيانات أو أشــخاص 
أو  متورطني فــي مبيعات ”فاســدة 

خادعة“ للذهب من فنزويال. وأصبحت 
تركيا هذا العام أكبر مستورد للذهب 

غير النقدي من فنزويال.
وقال أردوغان بينما كان مادورو بجانبه 
أعمال  رجــال  خالل منتــدى حضره 
من البلدين ”ال ميكن حل املشــكالت 
بأكملها..  أمة  مبعاقبة  السياســية 
ال نوافــق على هذه اإلجــراءات التي 

تتجاهل قواعد التجارة العاملية“.
وتعانــي فنزويــال من ارتفاع نســبة 
التضخم وركود منذ خمســة أعوام 
أدى إلى نقــص في املــواد الغذائية 
واألدوية. وكثيرا ما يلقي مادورو باللوم 
في املشكالت التي تعاني منها بالده 
على مــا يصفها ”حــرب اقتصادية“ 
إن  املنتقديــن يقولون  أمريكية لكن 
األزمة دليل على فشــل السياسات 
االشــتراكية التي بدأبــت في عهد 

سلفه هوجو تشافيز.
ولــم يشــر أردوغــان مباشــرة إلى 
الواليات املتحــدة أو ترامب لكنه قال 
إن ”صديقه“ مــادورو يواجه ”هجمات 
مناورة من دول بعينها وأعمال تخريب 
مــن ســفاحني اقتصاديــني“. وأكد 
العالقات  إردوغان اســتعداده لتعزيز 

التجارية ردا على ذلك.
في ســياق آخر، قالت وزيــرة التجارة 
التركية روهصــار بكجان، إن صادرات 
الثاني  ارتفعت خالل تشــرين  بالدها 
بنســبة %9.49، بقيمــة 15.5 مليار 
دوالر، بحسب ما نقلته وكالة األنباء 

التركية الرسمية )األناضول(.
وأوضحت بكجــان، أن الصادرات زادت 
خالل 12 شهرا األخيرة بنسبة 7.8%، 
لتصــل إلــى 168.8 مليــار دوالر، إن 
االرتفاع يعــد األعلى في تاريخ تركيا، 

خالل الشهر املاضي.
وفي ســياق متصل، أكد وزیر اخلزانة 
واملالیــة التركــي، بــراءت البیرق، أن 
انخفاض معدل التضخم في تشرين 
الثاني، یشیر إلى استمرار انخفاضه 
لتركیا  یتیح  املقبلة، ما  الفترة  خالل 
الوصول إلى النســبة املســتهدفة 

بنهاية العام اجلاري.
وأضاف البیرق في تغريدة على حسابه 
البیانات أظهرت جناح  أن  تويتر،  مبوقع 
اتخذتها  التي  احلكومیــة  اإلجراءات 
بعد ارتفاع معدل التضخم في أيلول 
املاضي والبرنامج الشامل ضد ارتفاع 
التضخم الذي مت الكشــف عنه في 

تشرين األول.
تركيا  التضخم في  وانخفض معدل 
بنســبة %1.44 في تشــرين الثاني، 
%20.79، في  لينخفض عند مستوى 

مقابل %21.62 في الشهر السابق.
وفقا  التركیــة  وتهــدف احلكومــة 
لبرنامجهــا االقتصادي اجلدید املعلن 
فــي 20 أيلــول املاضــي ملكافحــة 
التضخم إلــى بلوغ معدل التضخم 
خالل العام احلالي نسبة %20.8، على 
أن تصل في العام املقبل إلى 15.9 % 
وفي عام 2020 نسبة %9.8 وفي عام 

2021 نسبة 6%.
التركي،  الشــأن  في  الباحــث  ويرى 
محمــد حامد، أن ارتفــاع الصادرات 
التركيــة خالل الشــهر املاضي، أمر 
طبيعــي نتيجة انهيار ســعر الليرة 

التركية.
مدى  على  »للحكــم  حامــد:  وتابع 
التركية  الصــادرات  فــي  منو  حتقيق 
واســتمراها في ذلك، البد من النظر 
بينهما،  واردتها، وعمــل مقارنة  إلى 
هذه املقارنة ســتوضح لك، أن النمو 
احملقــق الشــهر املاضي مجــرد أمر 

طبيعي وطارئ«.

تقـرير

أردوغان ينتقد العقوبات على فنزويال ومادورو يدافع عن صادرات الذهب
مستوى تاريخي للصادرات التركية 

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقة وزير النفط على أهمية 
انعقاد االجتماع الوزاري ملنظمة 
الدول املصــدرة للنفط »اوبك« 
واملنتجني من خارجها، في وقت 
تواجه السوق النفطية العاملية 
حتديات جديدة تتمثل بانخفاض 

أسعار النفط.
وقــال وزير النفــط ثامر عباس 
توجهــه  قبــل  الغضبــان 
للمشاركة في االجتماع الوزاري 
العاصمة  فــي  يعقــد  الــذي 
النمســاوية »فيينا« يومي 7،6 
كانون االول اجلــاري، ان »موقف 
العراق سيكون إيجابياً وبناءاً من 
اجل اإلسهام في حتقيق التوازن 
املطلوب للسوق النفطية ودعم 

أسعار النفط«.
وشــدد علــى ضــرورة وضــع 
وبعيدة  متوسطة  ستراتيجية 
املدى من اجــل حتقيق املزيد من 
الســعار  املطلوب  االســتقرار 
النفــط، والعمل  على التقليل 
التأثيرات اجليوسياســية  مــن 
والعوامل االخرى على الســوق 
النفطيــة وتذبــذب األســعار 
مــن  الكثيــر  أحلقــت  التــي 
وبرامجنا  باقتصادياتنــا  الضرر 
حركــة  وقوضــت  التنمويــة، 

االقتصاد العاملي.
وأشــار الغضبان الــى  ضرورة 
وضع افــكار ومقترحات جديدة 
ملعاجلة كل ذلك، وعدم اختصار 
احللول على خفض االنتاج فقط، 

بل الذهاب الى أكثر من ذلك«.
ومضــى الــى القــول: »واذا ما 
في  املنتجني  بــني  االتفاق  جرى 
صيغة  على  الــوزاري  االجتماع 
جديدة، فيجب مراعاة مصلحة 
منظمة  أعضــاء  من  املنتجني 
واملتفقــني معهــا من  اوبــك 
خارجها، وعدم إحلاق الضرر الذي 
قــد ينجم عن ذلــك باملنتجني 

العراق، وعلــى اجلميع  ومنهــا 
احلفــاظ على وحــدة املنظمة 
املصالــح  واحتــرام  وقوتهــا، 

واألهداف املشتركة.
وتابع الغضبــان: »في االجتماع 
الى  باالستماع  سنقوم  الوزاري 
تقرير اللجنة الفنية  عن اوضاع 
الســوق العامليــة، وســتجري 
الى  وصــوالً  ذلــك  مناقشــة 
مقترحات تســهم في التوصل 
الى اتفاق بني املنتجني تســهم 
في معاجلة تراجع  أسعار النفط 
التي خســرت اكثر من عشرين 
نقطــة خــالل فتــرة قصيرة، 
لنا  قلــق حقيقي  وهذا مبعث 

وللمنتجني اآلخرين .
وعلى صعيــد ذي صلــة، هدد 
روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس 

أمــس الثالثاء، بوقــف صادرات 
النفط اخلليجية في حال قررت 
الواليات املتحــدة منع إيران من 

بيع نفطها.
وقــال روحانــي فــي خطــاب 
أمام حشــد مــن أهالي مدينة 
“شــاهرود” التابعــة حملافظــة 
ســمنان شــمال شــرق إيران: 
“سنواصل بيع نفطنا ولن يكون 
الواليات  ومنهــا  أحــد  مبقدور 

املتحدة منعنا”.
وأضاف أن الواليات املتحدة يجب 
أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران 
النفط، فلن يتمكن  من تصدير 
النفط من  أي بلد من تصديــر 

اخلليج.
واتهم الرئيــس اإليراني أمريكا 
بالســعي إلســقاط النظــام 

في بالده، مشــيرًا إلــى أن هذه 
املساعي لن تنجح وسيفشلها 
على  بصموده،  اإليراني  الشعب 
حد قولــه، مبيًنــا أن “الواليات 
املتحدة كانت تبحث عن انقالب 

في بالدنا، ولم تنجح”.
وتقــول الواليــات املتحــدة إن 
الهدف من فرضهــا للعقوبات 
ضــد طهران، التــي دخلت حيز 
التنفيــذ فــي مطلع تشــرين 
الثاني املاضــي، خفض صادرات 
النفــط اإليرانية إلــى الصفر، 
فــي محاولة لكبــح البرنامج 
الصاروخــي اإليرانــي، ونفوذها 
املزعزع لالستقرار في  اإلقليمي 

املنطقة.
الــى ذلك، عــّد ممثل إيــران في 
مجلس محافظي منظمة أوبك 

حسني كاظم بور أردبيلي القرار 
املنظمة  من  باخلــروج  القطري 
»خيبة أمل« بعض أعضائها إزاء 
في  والسعودي  الروســي  الدور 

سوق النفط.
لـ  فــي تصريح  أردبيلي  وقــال 
»رويتــرز«، تعليقا علــى القرار 
القطري، إن »هذا أمر مؤســف 
خيبة  نتفهــم  ونحــن  جــدا، 

أملهم«، بحسب تعبيره.
وأضــاف أن »هنــاك كثيرا من 
األعضاء اآلخرين في أوبك تشعر 
الوزارية  اللجنة  ألن  أمل  بخيبة 
)التــي  للمراقبــة  املشــتركة 
والسعودية(  روســيا  تترأسها 
تتخــذ قــرارات بشــأن اإلنتاج 
بشــكل أحادي اجلانب ومن دون 
التوافق املطلوب من قبل أوبك«، 

على حد قوله.
وأوضــح ان »اآلن يطلب )الروس 
اآلخريــن  مــن  والســعوديون( 
اإلنتاج..  خفض  في  االشــتراك 
فإن خفض اإلنتاج على من قام 

بزيادته«.
وأعرب حسني كاظم بور أردبيلي 
عن شكوكه في إمكانية متديد 
اتفاق دول »أوبك+« خلفض اإلنتاج 
خالل االجتماع املقبل في فيينا 

بهذا اخلصوص.
وجتدر اإلشــارة إلى أن دول أوبك 
والدول النفطية من غير أعضاء 
املنظمة ستجتمع هذا األسبوع 
ملناقشة مسألة تخفيض إنتاج 
ومتديد   ،2019 عــام  في  النفط 
االتفاق الذي ينتهي سريانه هذا 

العام.

الغضبان يطالب أوبك وضع ستراتيجية لضمان استقرار أسعار 
ردًا على واشنطن.. روحاني يهّدد بايقاف صادرات الخام عبر الخليج

الغضبان: موقف 
العراق سيكون 
إيجابيًا وبناءًا من اجل 
اإلسهام في تحقيق 
التوازن المطلوب 
للسوق النفطية ودعم 
أسعار النفط

أردوغان و مادورو

الصباح الجديد ـ متابعة:
انطلقت فــي العاصمة األردنية 
املنتدى  فعاليات  الثالثــاء،  أمس 
بالطاقة  لالســتثمار  اخلامــس 
الذي  الطاقة  وكفــاءة  املتجددة 
للطاقة،  العربية  الهيئة  تنظمه 
قطــاع  مبســتجدات  للبحــث 
الطاقة املتجددة وأثره على أمناط 

احلياة.
والثروة  الطاقــة  وزيــرة  وأكدت 
زواتي،  هالــة  األردينة  املعدنيــة 
أهمية الربط الكهربائي بني الدول 

العربية لإلســهام في استيعاب 
املزيد مــن الطاقة املتجددة على 
الشبكات الوطنية، األمر الذي من 
شــأنه تعزيز أمن التزود بالطاقة 
فــي هذه الدول التــي أنعم اهلل 
عليها مبصادر طاقة محلية يجب 
العمل على استغاللها لتحقيق 

التنمية املستدامة.
وقال األمني العام للهيئة العربية 
املهنــدس  املتجــددة  للطاقــة 
محمد الطعاني مــن جهته، إن 
وعصر  احلديثة  التقنية  النهضة 

الذكاء االصطناعــي هي محاور 
ما  املستدامة  للتنمية  رئيســة 
للجيل  التخطيــط  يســتدعي 
الرابــع للطاقة أساًســا للمدن 
الذكيــة والشــبكات الذكيــة 
والطاقــة  الذكيــة  واملركبــات 

الذكية.
وأضاف أن االنتعــاش االقتصادي 
في الــدول املتقدمة عماده دعم 
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
والكفــاءات البشــرية املدربــة 
خلدمة  الدولية  باملعايير  وااللتزام 

ومكافحة  واملؤسســات  األفراد 
مبدأ  علــى  واالعتماد  الفســاد 
التشــارك لضمان جودة اخلدمة 

واإلنتاج.
ومن املقرر عقــد املنتدى العربي 
الرابع للطاقــة املتجددة وكفاءة 
فعاليات  مــع  بالتزامن  الطاقة، 
املنتدى الدولي اخلامس لالستثمار 
بالطاقة املتجــددة الذي تنظمه 
الهيئة العربية للطاقة املتجددة، 
ويستمر ثالثة أيام مبشاركة نحو 
35 دولــة وخبــراء وأصحاب قرار 

ومختصني ومستثمرين.
ويناقــش املنتــدى، موضوعــات 
الطاقة املتجــددة واملدن الذكية 
والســيارات الذكيــة والــذكاء 
االصطناعي، وسيتم على ضمن 
ملتقى  إطــالق  اعماله  جــدول 
سيدات األعمال العربيات للطاقة 
املتجددة، برئاســة عضو مجلس 
احلكماء بالهيئة العربية للطاقة 
املتجددة الشيخة الدكتورة هند 

بنت عبدالعزيز القاسمي.
جائــزة  إطــالق  ســيتم  كمــا 

األشــخاص املؤثريــن للطاقــة 
الطاقة في  املتجــددة وكفــاءة 
على  للتشــجيع  العربي  الوطن 
املتجددة  الطاقــة  نشــر ثقافة 
وكفــاءة الطاقــة واإلقبال على 
االصطناعي  الذكاء  اســتخدام 
املســتدامة  للتنمية  حياة  منط 
واإلسهامات الفاعلة في احلضارة 
اطالق  الــى  اضافة  اإلنســانية، 
خلدمة  اخلضراء  اجملتمعات  مبادرة 
على  واحلث  املتقاعديــن  فئــات 

اإلنتاج واإلبداع واإلبتكار.

الصباح الجديد - وكاالت:
قفزت األسواق العاملية بدعم من 
األسهم  في  القوية  املكاســب 
والصناعيــة  التكنولوجيــة 
بعدمــا  بالتجــارة،  املرتبطــة 
اتفقت الواليات املتحدة والصني 
فرض  عن  مؤقتــاً  التوقف  على 
داو  رسوم جديدة. وصعد مؤشر 
جونز الصناعــي 241.11 نقطة 
نقطة.   25779.57 إلى   0.94% أو 

وارتفع مؤشر ســتاندرد آند بورز 
أو  نقطــة   30.33 مبقــدار   500
%1.10 إلى 2790.50 نقطة. وزاد 
 155.59 اجملمع  ناســداك  مؤشر 
 7486.13 إلــى   2.12% أو  نقطة 

نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت كذلك أسهم 
شــركات التعدين والســيارات 
وقادت  والنفط  والتكنولوجيــا 
املؤشــرات الرئيســية للصعود 

بقوة بعد اتفاق الصني وأميركا، 
وقــاد االجتاه الصعودي مؤشــر 
داكس األملاني، وهــو األكثر تأثراً 
بالصني ومخاوف احلرب التجارية، 
وزاد %2.5 ليبلغ أعلى مســتوى 
منذ 14 تشــرين الثاني، وصعد 
مؤشر ســتوكس 600 لأسهم 
%1.9 وسجل أقوى أداء  األوروبية 

في ثمانية أشهر.
كمــا ارتفــع مؤشــر نيــكاي 

القياســي في بورصــة طوكيو 
لــأوراق املالية ألعلى مســتوى 
في ستة أســابيع للسبب ذاته، 
وصعد %1 إلى 22574.76 نقطة، 
وهو أعلى مستوى إغالق له منذ 
22 أكتوبر. وســجلت أســهم 
شركات التكنولوجيا والسيارات 
الكبير  االنكشــاف  ذات  واآلالت 
أداء يفوق  على السوق الصينية 

السوق.

انطالق فعاليات المنتدى الدولي الخامس لالستثمار بالطاقة المتجددة في عّمان

التهدئة األميركية الصينية تنعش األسواق العالمية 

ثامر عباس الغضبان وزير النفط
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إنقالب جديد ومفاوضات جديدة

* بعــد طــرد البعثيــن ومجيء 
القومين العرب، ماذا كان موقف 
احلزب من التطورات السياســية 

بالعراق؟
- حــدث اإلنقالب في 18 تشــرين 
الثانــي 1963 وســقط النظــام 
البعثــي وإتصلــت بنــا احلكومة 
اجلديدة فــورا، وأعتقد بأن اإلتصال 
جــرى بطلب مــن عبدالناصر، ألن 
عبدالسالم عارف كان يعتبر نفسه 
ناصريا، وإن كان إنتماءا مزيفا.وحني 
تســلموا مقاليد الســلطة  قال 
القتال  أنــه ضد  عبدالناصر  لهم 
الكردي، وكانوا يعلمون هذا املوقف 
مــن عبدالناصر مســبقا ولذلك 

فتحوا معنا قناة اإلتصال.

* هل هــذا يعني عودة املفاوضات 
من جديد؟

- نعــم كان كذلك، فحني شــنت 
علينا  هجماتها  البعــث  حكومة 
ضدها،  املصرية  الصحــف  كانت 
عالنية  صــرح  عبدالناصر  حتــى 
الضباط  احلــرب، وكان  بأنه ضــد 
العراقيــون يعرفون بأن عبدالناصر 
ضد القتال مع الكــرد، رغم أنهم 

إعتبروا أنفسهم ناصريني.
عنها  مندوبــا  احلكومة  أرســلت 
إلينا، وكنــت حينذاك في منطقة 
شةدةلة وســورداش وقالوا نريد أن 
نتفــاوض، فقلت لهــم متهكما 
"هذا أمر جيد، ولكن ليست هناك 
حاجــة لتأتونــا فالوفــد الكردي 
املفــاوض موجــود عندكــم في 

بغداد".
وكنــت أقصــد أعضــاء وفدنــا 
الســابق الذيــن مت إعتقالهم في 
بغداد مــن قبل البعثيــني، فبعد 
أن غادرت بغــداد للقاء عبدالناصر 
كانــت حكومة البعــث قد ألقت 
القبض علــى جميع أعضاء الوفد 
الكــردي، وهم صالح اليوســفي، 
أغا، مسعود  بابكر محمود حاجي 
محمــد، كاكا حســني خانقاه و 
رشــيد عارف، ولذلــك قلت لهم 
الســجون  من  أخرجوهم  "إذهبوا 

وتفاوضوا معهم"!
كانت احــد املطالب التي قدمناها 
لعبدالناصــر حــني إلتقينــاه هو 
فتح مكتب حلزبنا فــي القاهرة، و 
وافق عبدالناصر على ذلك رغم أن 
العراقيني إنزعجوا كثيرا وطلبوا أن 
ال تكون هناك أيــة لوحة أو الفتة 
تعريفية للمكتب، وحول الشخص 
الذي يتولى إدارة املكتب قلت لهم 
"هذا ليس مــن صالحياتي، يجب 
أن أتصــل باملال مصطفى واملكتب 
ولكن  يقــرران،  وهما  السياســي 
ليبق شوكت عقراوي هنا الى حني 
معني"،  شــخص  على  اإلستقرار 
وبقي شوكت عقراوي يدير املكتب 
بإعتبــاره مثقفــا ومفوها يعرف 
الــى كونه  عدة لغــات باإلضافة 

شخصية إجتماعية مقبولة.

* وهل وافق البارزاني على  تعيينه 
ممثال عنه هناك؟

- كان منزعجــا جدا وعاتبني قائال 
"أنت يــا جالل ترتكــب في بعض 
أنت تعتبر  األحيان أعماال جنونية! 
نفســك صديقــا لعبدالناصر ثم 
تولي هــذا األمر لعقــراوي"؟ كان 
املال مصطفى يصــف عبدالناصر 
أنا ويقــول عنه "عم  بأنه عمــي 
جــالل"، وأريــد أن أنــوه ألمر وهو 
وجود تسميات سرية ومموهة بيننا 
لبعض الشــخصيات، فنقول عن 
السوفييت "بيت عمنا “ثم أصبح 
أنــا! على كل  عبدالناصــر عمي 
حــال قال املال "ملاذا ســلمت األمر 
أجد  "لم  لشوكت عقراوي"؟ قلت 
غيره حينذاك"، قــال "وهل تعرف 

مــاذا ســيفعل شــوكت، هو لن 
يكون ممثال عــن الكرد"!، قلت "من 
لإلنكليز  جاسوس  "هو  قال  إذن"؟، 
سيكون عمله هو التجسس على 

عبدالناصر". 
رحــم اهلل البارزانــي فلــم يكن 
النعوت  إطالق  في  للحظة  يتوانى 
واألوصــاف القبيحة على اآلخرين، 
علما بأنــه هو من ثبت شــوكت 
عقــراوي مبكانه رغــم كل ماقال 

عنه!
في ذلك الوقت أرســل عبدالناصر 
بطلب شــوكت وقال لــه "هؤالء 
الذين تســلموا احلكم في العراق 
إخوانك  الى  هم أصدقاؤنا، فإذهب 
إســتعداد  على  بأنني  وأبلغهــم 
ألكون وســيطا بينكــم وأتكفل 
بإنتــزاع  احلكــم الذاتــي منهم 
املعقول  بالشكل  تنفيذه  وأضمن 
جالل  لــي  وفصله  شــرحه  الذي 

طالباني".
وأعتقد بأن شوكت عقراوي إرتكب 
خطأ تكتيكيا حني لم يطلب من 
عبدالناصر أن يرسله الى كردستان 
عبر بغــداد، بل فضــل ذهابه عن 
طريق طهران، وظل هناك لعدة أيام 

بعد أن أخره اإليرانيون عمدا. 
وكانــت الثلوج تغطــي املنطقة 
ابراهيم  األســتاذ  وكان  بأكملها، 
أحمــد فــي الطرف اآلخــر يبعث 
عودة  بضــرورة  متكررة  ببرقيــات 
شــوكت بصورة مستعجلة وكان 
املال مصطفى اليقر له قرار بإنتظار 
شــوكت الذي أبرق يقول "إصبروا 
قليــال فأنــا أحمــل رســالة من 

عبدالناصر".
كان املــال مصطفــى فــي رانية 
بذلــك الوقت وذهبــت اليه وقلت 
"إن شــوكت رجع مــن عند عمي 
ويقول بــأن لديه أخبــارا ونصائح 
مــن عبدالناصر، ويؤكد علينا أن ال 

نفعل شيئا حتى يأتي إلينا".
وشــوكت لــم تكن لديــة جفرة 
أن يكشــف  ولهذا لم يســتطع 
اإليرانيون  وكان  التفاصيــل،  لنــا 
منزعجــني من فتــح العالقة بني 

البارتي وعبدالناصر ولذلك لم يدر 
املال باال بنصائح عبدالناصر، وهكذا 
حني عاد شوكت كان البيان قد وقع 
فعال، ولذلك لطمنا على رؤوســنا 
حزنــا على فــوات هــذه الفرصة 
عبدالناصر  يدخــل  وأن  الثمينــة 
وســيطا بيننا ويضمن لنا احلكم 
الذاتــي ويتكفل بتنفيــذ اإلتفاق 
حوله، وهكذا ضاعت فرصة أخرى!

* كيف ومتي بدأت املفاوضات بن 
البارزاني و احلكومة اجلديدة؟

- في احلقيقة كنت و نوري شاويس 
املــال مصطفى  الــى  قــد ذهبنا 
بصفتنــا مكلفــني مــن املكتب 
السياسي لكي نناقش معه حول 
عرض احلكومــة. كان هو في ذلك 
الوقــت مبنطقة دولــة رقة، وحني 
وصلنا كان هناك شــاهد تاريخي 
هو األستاذ سليم الفخري وكذلك 
الدكتــور صديق األتروشــي وكنا 
األربعة منضي أغلــب األوقات معا 

بغرفة واحدة.
ذات يوم جاء عريف من رواندوز وقيل 
بأنه يحمــل خبرا مــن احلكومة، 
فإســتدعانا املــال مصطفى وقال 
ماذا نفعل؟ قال ســليم فخري "إن 
واجللوس مع  يتناســب  مقامك ال 
عريف باجليش، دعــه يلتقي بأحد 
املرافقني لنعرف ما لديه،  حراسك 
فسألنا املال عن رأينا، فأيدنا جميعا 
طرح ســليم، فقال "ال يا إخوان ال، 
فأنا رجل فقير، إحســبوني مجرد 
راعي غنم أو بقر وليس زعيما، وأنا 
لن أتردد فــي لقاء كل من يأتيني". 
وهكذا لم يســمع كالمنا وإلتقى 
بالعريــف ويبدو أن هــذا العريف 
حمل رسالة من احلكومة تدعو الى 
إرسال متصرف السليمانية إليهم 

للتفاوض.
كان  املذكور  العريــف  وصول  قبل 
هناك وفد مــن احلكومة وصل الى 
)ديكەلة( قرب كويسنجق وبينهم 
يدعى أســكندر  أرمني  شــخص 
أجزاخاجني )يعني الصيدلي(، وكان 
هذا شريكا لبابا علي في إستيراد 

ويتحدث  الطبية،  واألجهزة  األدوية 
بابا علي واألميركان ويقول  بلسان 
للمال بأن هــذه احلكومة حكومة 
أن يتصالح  جيدة ويجــب عليــه 
معها، وكان املــال يتصور مبخيلته 
أن توصيــات بابا علــي واألميركان 
هي أفضل من وساطة عبدالناصر، 
لذلــك لــم يكلف نفســه عناء 
إنتظار شــوكت واإلستماع الى ما 

يحمله من عبدالناصر.

الشيخ أحمد البارزاني
واإلتفاق مع احلكومة العراقية

*في ذلــك الوقت أصدر الشــيخ 
بيانــا، فهل كان  البارزاني  أحمد 
له أي تأثير في مســار املفاوضات 
بن البارتــي و احلكومة، وما كان 
موقــف املال مصطفــى من ذلك 

البيان؟
- قامت احلكومة بخطوة شيطانية 
خبيثة حني أرســلت الى الشــيخ 
أحمد وســألوه "هــل أنت معنا"؟ 
إصدار  "نعــم". طلبوا منــه  قال 
بيــان مازال فحــواه بذاكرة الناس 
عوائلكم"،  الى  "عودوا  ومضمونه 
وســجل البيان بصوتــه وأذيع في 
الراديو، يقول الشــيخ فيه "أتركوا 
التمرد واملشاغبة والفوضى وعودوا 

الى بيوتكم وعائالتكم".
كان بيانا ســيئا جدا يــذاع ويكرر 
براديو بغداد  الكردي  القســم  في 
بشــكل يومي، ولم يكتفوا بذلك 
بــل أشــركوا الشــيخ أحمد في 
األمر. ونحن نعلم ما سينجم عن 
تدخل الشيخ من تداعيات خطيرة، 
فكنت عارفا جيــدا بخبايا الوضع 
للمــال  والسياســي  العشــائري 
مصطفى، وأعلم جيدا بأن حضور 
الشــيخ أحمــد يعني ســكوت 
وخنوع املال مصطفى فهو ال يجرؤ 
على اجللــوس بحضرته ما لم يأذن 
لــه بذلك، وكان هــذا هو عرفهم 

العشائري. 
وكثيرا مــا ردد املال مصطفى قوله 
الشــهير"طوال عمري لن أطيع إال 

أولهما  مطلقة،  إطاعة  شخصني 
عبدالكرمي  وثانيهما  أحمد  الشيخ 

قاسم والغيرهما".
ذهبــت الى املــال مصطفى وقلت 
له "أنا أعلم بوضعك مع الشــيخ 
تتــرك لي هذه  أن  أحمد، فأرجوك 
املشــكلة، أنا سأشاكســهم وال 
"حسنا  قال  مطلقا"،  أنت  تتدخل 
إفعل ما بدا لك، ولكن إعلم بأنني 
ال أستطيع اخلروج عن طوع أخي"!، 
قلت "حسنا ال يهم ذلك، لكن دعني 
أتولى األمــر وأحتدث إليهم على أن 
ال تزعل مني بسبب مشاكساتي"، 
قال "حســنا، لــن أزعــل منك".

ونزل  الهليوكوبتر  هبطت طائــرة 
منها الشيخ أحمد ومتصرفا أربيل 
والســليمانية وشــخصان آخران 
ميثالن احلكومة، إجتمعنا في رانية 
التي كانت حينها منطقة محررة 
وحتت سيطرتنا، قالوا بأنهم جاءوا 
للتفــاوض. إجتروا بعــض الكالم 
اإلجتماع  في  معنــا  وكان  الفارغ، 
نوري  منهم  الشخصيات  من  عدد 
أغــا وحاج  آكو  شــاويس وعباس 
شيخ حسني بوسكني وكاكة زياد 
كويه واملــال معصوم والد الدكتور 
فــؤاد، وأثناء احلديــث قلت "نحن 
عملنــا الثورة، ونريــد من خاللها 
حتقيــق حقوق الشــعب، وناضلنا 
من أجل احلكــم الذاتي"، قال املال 
مصطفى "أســكت أنت يا جالل، 
فأنت ستخرب كل شــيء"، وأيده 
احلــاج عبدالرزاق قائال "أســكت، 
أنت ســتصعب األمر، مازلت شابا 
ودمك حار ونحن النحسب حسابا 
ملا ســتقوله، نحن جئنــا الى هذا 
الرجل"، قلت "يا إخوان هناك حزب 
يجــب أن يتولى األمــور"، قال "ال، 
ليــس هناك حزب ونحــن ال نؤمن 

باألحزاب".
 في تلــك الفتــرة كان القوميون 
يعارضون احليــاة احلزبية ويعملون 
حتت  جميعا  األحــزاب  حــل  على 
ذريعة تأســيس العمل املشترك أو 
العمل القومــي املوحد، ويطلبون 

منا أن نحل حزبنا أيضا.

نتائــج  وصلــت  أيــن  والــى   *
املفاوضات؟

- بعد عدة إجتماعات لم يسمحوا 
لي بالــكالم، وكلما أردت أن أتكلم 
فأصدروا  عبدالرزاق يسكتني،  كان 
بيانــا هزيــال جــدا وأجبــروا املال 
لكننا  توقيعــه  علــى  مصطفى 
لم نوافق عليــه، وجاءوا مبصحف 
هديــة من عبدالســالم عارف الى 
املال مصطفى. وكنا جالســني أنا 
واحلاج عبدالــرزاق واملال مصطفى 
فرفعــت  أمامهــم،  واملصحــف 
املصحف وقلت "يا حاج خلاطر هذا 
لدقيقتني"،  أتكلــم  دعني  القرآن 
وهكــذا تلطــف اجلــو وضحــك 
اجلميع فبدأت أتكلم، ويبدو أن املال 
مصطفى وقع ذلك البيان حتت تأثير 
أفهماه  اللذين  وأسكندر  علي  بابا 
بأن األمريــكان يؤيدونهم في ذلك، 
البيان حظي أساسا برضا  كما أن 
وموافقة الشيخ أحمد، أضف الى 
ذلــك أن املــال كان متبرما بالعمل 
والقضاء  ويريد تصفيته  احلزب  مع 
على قيادته، ألنه ظن بأنه لم يعد 
األمر  وان  الى وجود حــزب  بحاجة 
ليست  وأنه  باملفاوضات،  سيعالج 
هناك دولة عظمى تدعم قضيتنا، 
وكان يؤمن كثيرا بلعبة األمم وليس 
بالنضال الشــعبي واإلعتماد على 

شعبه وقياداته.

األحزاب  ومــا كانــت مواقــف   *
اإلتفاق  العراقية األخرى من ذلك 

وخاصة الشيوعيون؟
- عندما حان وقــت القرار، رفضت 
أنا ونوري شاويس اإلتفاق، وللتاريخ 
ســـأروي لك حادثا، كانــت قيادة 
في  متواجدة  الشــيوعي  احلــزب 
تلــك الفتــرة بكردســتان منهم 
عزيز محمد وكرمي أحمد وعمر مال 
علي مامة شــيخة وآخرون، وكانوا 
يقيمون في قلعــة دزة ونلتقيهم 
بشــكل يومي، كنا نأتي من قلعة 
لإلجتماعات وسليم  رانية  الى  دزة 
فخري والدكتور صديق األتروشــي 
وينســقان  أيضا  هناك  متواجدان 

مع عزيــز محمد وكانــت آراؤهم 
متطابقة مــع آرائنــا حتى أنهم 
وصفوا اإلتفاقية بـ"إتفاقية املشير 
وقعه  اإلســم  “وبهذا  والبارزانــي 
الشــيوعي  احلزب  أصدر  الطرفان. 
بيانــا أبــدوا فيــه معارضتهــم 
أي  أن يكــون فيه  ونفــوا  لإلتفاق 
مكســب للشــعب الكردي )12(. 
لم ينشــر البيان بعد حتى علمنا 
بوصول برقية من خروتشــوف الى 
عبدالســالم عارف يقول فيها "إن 
الكردية  احلركــة  مــع  تصاحلكم 
وإيجــاد حل سياســي وســلمي 
للقضية يعد عمال من أعمال رجال 

الدولة العظماء".

* وما كان موقف الشــيوعيني من 
البرقية".

- طبعا سارعوا بوقف نشر بيانهم 
يؤيدون  وبــدؤا  وعدلــوا موقفهم 
لتبرير  بأعذار  يأتون  وأخذوا  اإلتفاق، 
باخملاوف  ويعللونه  هــذا  موقفهم 
ذلك  عاملــي..كان  تفجر صراع  من 
في شــباط 1964، في ذلك الوقت 
األساســيني  العاملني  تأثير  ظهر 
في قضايا الشــعوب، السوفييت 
واألمريــكان. ففي ذلك الوقت كان 
خط خروتشــوف هــو األقوى في 
اإلحتاد السوفيتي وهو خط اليؤمن 
بالنضــال املســلح، ويعتقد بأنه 
عمل سيء ألن أي صراع مسلح قد 
ميتــد بلهيبه الى مناطق أخرى في 
العالم وعليه يجب اإلسراع بإخماد 
كل الثــورات وإطفــاء جذوتهــا.
املسألة الكردية في خضم الصراع 

السوفيتي الصيني

* ومن أين جــاء املوقف غير الودي 
جتــاه  الســوفيتي  اإلحتــاد  مــن 

القضية الكردية؟
- فــي تلــك اآلونة كنــا باملكتب 
السياســي نؤمــن إميانــا عميقا 
بالكفــاح املســلح، ولذلــك كنا 
من  الســوفيتي  للخط  معارضني 
اخلط  فذلك  الفكريــة.  الناحيــة 
يدعو الــى “التعايش الســلمي “ 
ونحن نؤمن باخلط  الثوري ونرى بأن 
الكفاح املسلح و النضال الشعبي 
معاجلة قضيتنا  الى  السبيل  هما 
قائمــا  الصــراع  القوميــة.كان 
حينــذاك بني الــروس والصينيني، 
فالسوفيات ودون أن ندري بأنفسنا 
الصينيني، حتى  وضعونا في خانة 
ان صحيفــة البرافدا كتبت مقاال 
حول خالفاتنا مع البارزاني جاء فيه 
"أن املكتب السياسي هم جماعة 
يؤمنون  مغامريــن  يســاريني  من 
لغة  واليفهمون  املسلح  بالكفاح 
العصــر، وتلتقــي خطوطهم مع 
الدوائر  فــي  املتطرفة  األوســاط 
يحسبوننا  اإلســتعمارية.وكانوا 
على خــط الصينيني وبــأن لهم 
تأثيرا علينا، واحلزب الشيوعي رغم 
أنهم كانوا معنا، لكنهم حتت تأثير 
ذلك املوقف الســوفيتي إصطفوا 
السلمي  التعايش  الى جانب خط 
وتبنــوا متامــا اخلط الســوفيتي 
اجلديد في قبول اإلحتاد اإلشتراكي، 
وكانــوا على إســتعداد أيضا حلل 
احلزب الشــيوعي ويعتبرون اإلحتاد 
اإلشــتراكي مركزا لتجمع القوى 
التقدميــة، وحتــت تأثيــر خــط 
خروتشــوف قبلوا بنظرية التطور 
آراء  كانت  الالرأسمالي.وموضوعيا 
احلزب الشــيوعي قريبة الى اخلط 
الذي تبنــاه املال مصطفى، ولكننا 
فكريــا وموضوعيا كنا على خالف 

مع املال مصطفى.
شــميدت  آدم  دانــا  ويتحــدث 
تلك  بالتفصيــل في كتابــه عن 
اخلالفــات فقــد كان متواجدا في 
رانية بتلك الفتــرة ضمن وفد من 
وإســتقبلته  األجانب  الصحفيني 
اليه  أوصلــت  معا  ليلــة  وقضينا 
آرائي و كتب يقــول "هناك خالفات 

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 24
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عبدالكرمي قاسم مع عبد السالم عارف صالح اليوسفي والى ميينه ادريس البارزاني

كانت احد المطالب التي قدمناها لعبدالناصر حين إلتقيناه هو فتح مكتب لحزبنا في القاهرة، و 
وافق عبدالناصر على ذلك رغم أن العراقيين إنزعجوا كثيرا وطلبوا أن ال تكون هناك أية لوحة أو الفتة 

تعريفية للمكتب، وحول الشخص الذي يتولى إدارة المكتب قلت لهم "هذا ليس من صالحياتي، 
يجب أن أتصل بالمال مصطفى والمكتب السياسي وهما يقرران، ولكن ليبق شوكت عقراوي هنا 

الى حين اإلستقرار على شخص معين"، وبقي شوكت عقراوي يدير المكتب بإعتباره مثقفا ومفوها 
يعرف عدة لغات باإلضافة الى كونه شخصية إجتماعية مقبولة.
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دراسة

اصدارأخبار

تشــكل حالة مضافة لنمو النصوص. 
ومن هنا نكتشف أن املتلقي سيخوض 
جتربــة املطالعة لهــذه النصوص,وهو 
على يقني بأنه ســيجد مفاجآت جمة 
, وأســاليب مختلفة , وتنوع واضح في 
الثيمة واالحــداث وزوايا النظر , ويصل 
هذا االستكشــاف في النــص الواحد 
التي ستبرق فيه الوان الطيف , السياق 
الفنــي , إنعــكاس احلــال النفســية 
املرافقــة للنص, الثقافة املكتســبة , 
النمط االدبي املالئم للوقائع واالحداث, 
التي  وكذلك متعــة الشــد واملتابعة 
اوالهــا القاص اهمية قصوى, إذ أن تلك 
االحداث التي ضمتها هذه اجملموعة لم 
تكن مادة خام نقلت بشــكل مباشــر 
وسادها التقليد والرتابة, بل أنها حاالت 
جديدة في كل تقنياتها الفنية وظفها 
القاص بإطــار حداثوي تالئــم وموجة 
البناء  التــي جتتاح  والتجريب  التجديد 
الســردي. ولكي نكتشــف هذا التنوع 
وهذا االسلوب في التناول علينا القيام 

برحلة فــي متون النصوص الســردية 
التي ضمتها هذه اجملموعة.

فــي قصة )ضيــاع في مقّبــرة( نكون 
مع محورين , تنــاول بهما القاص هذا 
والرجوع  واملاضــي,  احلاضر  النص,بــني 
)فــالش باك( , حيث تبــدأ هذه احلكاية 
باحملاورة التي دارت بني الضابط الذي أقل 
سيارة )تكسي( والســائق, الذي حتدث 
له عــن تفاصيل متصلــة , عن ضياع 
صبي في املقبرة عندما حضر ليشــهد 
دفن جثمــان أبيه, ولم يجدوه في الليل 
احلالــك الظالم في املقبــرة, وأمنا عثروا 
عليه بعد بزوع لفجــر , قرب قبر والده, 
وظل هذا الصبي خائفاً من زيارة املقبرة, 
حتى كبر , وهذا الرجوع للماضي يقوم 
باحلديــث عنه والد الســائق الذي نقل 
جثمان ابو الصبي, بينما ينبري السائق 
ليكمل احلكاية كونه الشــاهد الثاني 
لهذه احلكاية, فقد عاد هذا الصبي بعد 
كبر وبلغ اخلمســني عاماً ليكون واحد 
من سكان املقبرة, ولكن دون ان يحضروا 

اوالده الصغار.

املفاجأة في النص
في قصة )خوامت( نعيش بتفاصيل حياة 
صبي , معجب بحكاية ابيه الشــجاع 
الذي اغتنم خامتاً فــي احد احلروب, ومبا 
أن هــذ الصبــي , لم يتذكــر تفاصيل 
حياة ابيــه فقد كانت امــه حتكي له 
حكاية هذه البطولة , وظل يرتدي هذا 
اخلامت ويتحــدث عن بطــوالت االب في 
كل مكان , وبعــد ان كبر وتوظف صار 
يحكي لزمالئه هــذه احلكاية, وعندما 
تــزوج واجنبت لــه زوجتــه اوالداً حكى 
هذه احلكاية الوالده حتى حفظوها عن 
ظهر قلــب , وتكمن املفاجأة في النص 
, عندما يقرر بطل هــذا النص الذهاب 
للمصور الــذي التقط الصورة الوحيدة 
البيــه واملعلقة على اجلدار عله يجد له 
صورة اخــرى , اال ان هذا املصور الكهل 
والــذي تذكر والــده, نفى وجــود هذه 
احلكاية وان ابيه لم يكن يضع خامتاً في 
اصبعه , وهذا اخلامت ليس غنيمة, غضب 
ابن هذا لرجل ) والــدك لم يلبس خامتاً 
فــي حياته (. دّق قلبي بســرعة غيضاً 
مــن كالم املصــور( ص 19 اال أن املصور 

أخذه الى داخل االستوديو , واخرج صورة 
وقدمها له قائالً ) هــذا انا ( ظهر فيها 
املصور شــاباً يجلس على كرسي بباب 
محله,حامالً كاميرا قدمية, ويجلس الى 
جنبه على االرض رجل معاق بال ذراعني 
, ذو مالبس رثــة … كانت مالمح الرجل 
املعاق , شــبيهة مبالمح الرجل الواقف 

وراء أمي في صورة الزفاف( ص 19
أما قصة ) في انتظار جوجل( يكشــف 
لنــا القــاص من خــالل احــداث هذا 
التي حدثت  الشاســعة  الهوة  النص, 
بني املثقــف وبني عامة النــاس, إذ إننا 
ســوف نكون مع احد االساتذة الكتاب 
الذين منشغلني بارسال كتاباتهم عبر 
)اجلوجل( الى الصحف, وهو يتباهى بأنه 

معروف ويكتب في الصحف , وباالمكان 
االطالع علــى كتاباته من خالل محرك 
البحــث )اجلوجل(, اال أن صاحب املقهى 
ال يعرفــه , وال حتى الشــخص اجلالس 

بقربه,
والفنتازيا في  الغرائبيــة  ثم نكون مع 
آن واحد, في قصة ) بائــع القلق( التي 
حملت اجملموعة إسمها, كوننا سنتابع 
أحــداث مرت ببطل النــص, إذ أنه ومن 
خــالل احللم يشــتري القلق مــن بائع 
القلق, فيعيش حالة من الرعب والقلق 
من خالل الكوابيس التي ترافق احالمه 
, عندهــا يواجه بائع القلــق في احللم 
ويطلب منه ترياقاً يزيل هذا القلق الذي 
زرعه داخله, فيشرب هذا الترياق وتتغير 

معالم احلياة نحوالســرور واملرح . وجند 
ايضاً الفنتازيــا والغرائبية والعجائبية 
, وهي تتجلى بأبهــى صورها من خالل 
قصص, )طرف املشنقة( و )الشوكيون( 
و )عشــيرة العاقول( و)مدينة االقفال(. 
كما إننا ســوف جند تلك االمناط االدبية 
القصصية  النصوص  في  امامنا  ماثلة 
القصيرة جداً. في القصة القصير جدا 

) حني أكون وحيداً( نتابع
) بعد يوم فــي العمل الوظيفي املرهق, 
وســاعات متشــابهة كنقيق ضفادع 
..أعود الى غرفتي . ال افعل شيئاً سوى 
نزع عباءة الغبار, وترك ظلي واقفاً خلف 
الباب. أجلس حتت شجرة خياالتي, أنتظر 
إلى أعشاشها,  القرارات اخلطيرة  عودة 
أمارس الطفولة وأكوامــاً من التوافه, 
أعلق عقلي في الدوالب مع مالبســي 
العتيقة,أضاجــُع جنوني, أرقص عارياً , 
وحني يطــول االنتظار بال جدوى , أهرول 
صــوب نافذة شــقتي العالية, حيث ال 
املك سوى العواء, ثم أبوُل على رؤوس 
املــارة احملتشــمني. وبعــد أن ينال مني 
التعب أغفو ..أغفو على سريري املتهرئ 
حتى يأتي النهــار فيدق أحدهم الباب.. 
أفتحه ألجد ظلي واقفاً كالعادة, يقفز 
ككلب فرح, متلهفاً للزحف على دروب 

املدينة املتربة.( ص 90
ضمــت هــذه اجملموعــة ثالثــني نصاً 
قصصيــاً, تنــوع مــن حيــث الثيمة 
واالحداث واملكان والزمان والشخصيات 
,وإختــالف الــرؤى بني نص وآخــر , وقد 
اختلفت فيها زويا النظر وطرق التناول 

في معاجلات فنية واضحة .
أن اجملموعــة القصصيــة )بائع القلق( 
للقاص امنــار رحمــة اهلل , هي خطوة 
متقدمــة نحــو التجريــب واحلداثة , 
ويظهــر فيها ايضاً الوعــي الفني في 
طريقة تناول القص مستخدماً االمناط 

االدبية بشكل متقن .

من اصدارات دار الرافدين لبنان –بيروت 
– احلمرا – بغداد – شارع املتنبي لعام 

2018

يوسف عبود جويعد
 

يعتمــد مســتوى نضــوج النصــوص 
الســردية , على مدى وعي االديب املبدع 
, وما يكتنزه من خزيــن فكري وثقافي , 
ومعرفــة  ودراية في مجــال فن صناعة 
القصة القصيرة , والقصيرة جداً, حيث 
أن هذين اجلنســني املهمني , يستوعبان 
الكثيــر من املعلومات املعرفية ســواءاً 
كان ذلك في طريقة إســتخدام االدوات 
املعرفة  السردية بشكل متقن, وكذلك 
العامــة لبقيــة العلوم, والقــاص أمنار 
رحمــة اهلل , يقدم لنا فــي مجموعته 
القصصية )بائــع القلق( , كم كبير من 
إنعكســت  والتي  املضافة  املعلومــات 
بشــكل واضح ضمن منت النص , ومن 
أهمها العلوم احلياتية املساندة لعملية 
تدويــن النــص , وهي نابعــة من خالل 
االطالع على هــذه املعلومات , وقراءتها 
ومعرفتها , وإنعكاسها على املادة اخلام 
املســتجزءة من االحــداث احلياتية التي 
يعيش جتاربهــا القاص, وكلما إزداد وعي 
القاص وثقافته ســاهم ذلك في إنتاج 

نص مغاير وجديد.

االستكشاف في النص
كما نالحظ في هذه النصوص إستخدام 
القــاص لالمنــاط االدبيــة بوعــي تام , 
الغرائبية , العجائبيــة, الفنتازيا, حيث 
حفلت هذه اجملموعة بهذا السياق الفني, 
إضافة الى احلس النفســي املتأثر واملؤثر 
في منت النص, وبلغة سردية متتلك إيقاع 
متناغم ومتناسق ومنسجم مع عملية 
املبنى السردي, والتي هي من متطلبات 
يراعي  أن  التي يجــب  التدويــن  عملية 
حضورها كأداة ضمن ادوات الســرد,إذ أن 
أي تلكؤ أو ارباك في هذه اللغة  ســوف 
يخل في املسيرة التي يقود فيها القاص 
مبنى الســرد, وهي تشبه الى حد بعيد 
اللحن املتــوازن , فإذا تخللت هذا اللحن 
نغمــة نشــاز , أو خارج ســياق اللحن 
فسوف تربك هذا التناسق في املوسيقى 
املتدفقة , من هنا يتضح لدينا أن القاص 
أمتلك هذه اخلاصية التي جعلت النص 
متزن فــي اإليقاع واإلنســيابية , والتي 

أمال يوقظ ســفر قصائده فــي كتاب يضم 
شــعره املنثور في دفاتره التي رمبا فقد منها 

الكثير.
وللحسرة معنى حني يطلقها العقابي علي 
على سنوات خيبيات مضني دون ان يكون له 
ديوان مطبوع في ظل ســت عقود بني غربة 

ومنفى.
هكذا بدا احلزن مرســوما وهو يقرأ قصيدته 
» وحــدي ولم يكن معي ســوى قلبي » وهي 

عنوان ديوانه الوحيد  من يأخذني إلى ارض

ال يجف النبــع فيها – وال تذبــل في ريحها 
الغصون ؟

اقطف ثمار الوقت، وامضي دومنا قلق
...

ولسوف أدل عليكم ما تبقى من بريق
حتى أبرهن بأني لست من زبد

ولست ثرثرة تلم خشخاش الفراغ
..

وكنت وحدي… وليس هنالك من جسور
وإذ ينهمر حزني، ويشدو على وتر غريب

أبقى أعاشر الطيف في عبث
قراءات نقدية ومداخالت

الناقد عباس لطيف » العنوان مفتاح تأويلي، 
هنــاك أعتراب للــذات التي تتمحــور فيها 

قصائد اجملموعة ».
وقرأ الناقد علوانورقتــه النقدية » احملموالت 
اجلمالية في ديوان وحدي ولم يكن معي سوى 
قلبي، وحتدث الناقد بشير حاجم عن األنزياح 

في قصائد علي العقابي.
فيما أشــار الناقد الدكتور سعد مطر عبود 
الــى ان جتربة العقابي جتربــة أبداعية واعية 
تتجاوز الواقع نحو رؤيا عميقة الوجود، فيها 
من األبعاد اجلماليــة وكأنك تنظر الى لوحة 

تشكيلية.
وقال الشاعر الدكتور محمد حسني آل ياسني 
» ولدت لــّدي مالحظة بعد قراءة اجملموعة ان 
أقف على أشطر موزونة ال يقصدها الشاعر، 
وهناك نثرا يحتضن تفعيالت داخل القصيدة، 
وأضاف ما يحمد له انه أنطلق مع ســجيته 
دون تصنــع، ولم يســقط في فــخ األنغالق 

والتعمية، ليظل النص مفتوحا لألقناع.
كذلك حتدث الروائي أســعد الالمي والقاص 

عبد األمير اجملر مشيدين بتجربة احملتفى به.
وكان مســك اخلتام بعد توقيــع ديوانه على 
احلضــور، تقــدمي الناقــد فاضل ثامــر لوح 
اجلواهري للشاعر علي حنون العقابي، وتقدمي 
التشــكيلي معراج فارس واحدة من أعماله 

للمحتفى به.  

فهد الصكر
» ألن القصيدة سر، أو ألنها مغامرة أو رمبا حلم، 
والشاعر ال ميلك أال ان يلم اخلطى ويرحل اليها، 
وما بني الرحيلني ثمة وجع كبير وشغف كبير، 

وتوق ملعرفة اآلتي.
الشاعر رحالة، مسكون بالوجع والرؤيا، مغدور، 
مخذول، عالم عابر، كل هذه املســميات متنح 
الشــاعر ليطل على العتبة، على األحالم التي 

انكسرت والسكاكني التي غدرت به.«
بهذا الوجع األثير قدم الناقد علي حسن الفواز 
الشــاعر علي حنون العقابي من على منصة 
اجلواهــري في االحتــاد األدباء لألدبــاء والكتاب 
في العراق صبيحة يوم الســبت 1 ك 1 2018 

مبناسبة توقيع ديوانه الشعري املوسوم ».
وكتب عنــه ذات مرة الناقد عبــد العزيز الزم 
» يتمدد الشــاعر في رؤياه عبــر ثالثة محاور 
تكّون مياديــن جتربته الروحيــة اخلاصة، احملور 
األول، هجرتــه االضطرارية باعتبارها وســيلة 
قدرية لكشــف جديد، تلقاها مــن قوة أخرى 
كعقاب على عصيانــه املصيري، واحملور الثاني 
هو القضية التي من اجلها شد الرحال والتي 
تتضمن كشــفا ملعدنه، أي هويتــه، أما احملور 
الثالــث فهو طبيعة عالقتــه مبوضوعه الذي 
حمله في قلبه وعينيه، أي البشر، بشره الذين 

من أجلهم وبهم اكتسب لونه اخلاص »
ليقــرأ الفواز بعــد ذلك بعض مــن محطات 
ســيرته املعبئة باالنكسارات التي لم جتد لها 

ورقة الناقد عقيل هاشم التي قرأها الباحث 
صالح الســعيد نيابــة عنــه، بعدها كانت 
مختارات شعرية للشــاعر حتدث عن الفترة 
التي كتبهــا وكانت في منتصف الثمانينات 
من القرن املاضــي، ثم بعدها قرأ الناقد زهير 
اجلبوري ورقتــه القدية التــي اعتمدت على 
حتليل مفصل لفنيــة القصائد ومرجعياتها 
اجلماليــة واالســطورية وعــرض ترســيما 
مقطعيا للتحول الشعري لدى الشاعر ، ثم 
بعدها جاءت ورقة الناقد يوسف عبود جويعد 
قرأها الشاعر مالك مسلماوي ، ثم مداخلة 
الباحث نصير احلسيني ، وفي الفقرة األخيرة 
من اجللســة قام الشاعر جبار الكواز بتوقيع 

مجموعته هذه الى اجلمهور احلاضر ..

احتفــى املنتدى االبداعي األدبــي التابع ألحتاد 
اتدباء وكتاب بابل بتجربة الشاعر العراقي جبار 
الكواز األخيرة املعنونــة )احزان صانع الطني(، 
اجللســة التي اقيمت في قاعة )ابجد للثقافة 
والفنون( وســط مدينة احللة، ادارها الشــاعر 
امنــار مردان مبينــا اهمية مايقدمه الشــاعر 
الكواز من جتارب شعرية في الساحة العراقية، 
وملشــاركته الفاعلة في تقدمي مــا هو جديد 
ومختلف، ثم بعد قرأ الشــاعر جيــار الكواز 
بعض النصوص الشعرية من مجموعته هذه، 
تال ذلك ورقــة الناقد علوان الســلمان قرأها 
الشــاعر عبد الهادي عبــاس، والتي تضمنت 
قــراءة حتليلية لنصــوص اجملموعــة، ثم عاد 
الشــاعر الكواز ليقرأ نصا شعريا قبل ان تقرأ 

غالف اجملموعة

طواف في عالم القلق في..
»بائع القلق«*

"وجوٌه لتمثاٍل زائف"نادي الشعر يحتفي بالذي بقى مع الشاعر علي العقابي

االنتصار للمثقف

لمنتدى االبداعي االدبي يحتفي بتجربة جبار الكواز
)احزان صانع الطين(

كما نالحظ في هذه 
النصوص إستخدام القاص 

لالنماط االدبية بوعي تام , 
الغرائبية , العجائبية, الفنتازيا, 
حيث حفلت هذه المجموعة 

بهذا السياق الفني, إضافة 
الى الحس النفسي المتأثر 

والمؤثر في متن النص, 
وبلغة سردية تمتلك إيقاع 

متناغم ومتناسق ومنسجم 
مع عملية المبنى السردييخل 
في المسيرة التي يقود فيها 

القاص مبنى السرد

جانب من االحتفاء

صدر عــن دار كتارا للنشــر والتوزيع 
رواية للناقد والروائي العراقي حســني 
الســكاف رواية "وجوٌه لتمثاٍل زائف" 
الفائزة بجائزة كتــارا للرواية العربية 

.2017
روايــة "وجوٌه لتمثــاٍل زائف" مغامرة 
ســردية ضمن عمــل درامــي يرصد 
مرحلة مهمــة من التاريــخ املعاصر 
لبلد لــم يُذكر داخل الرواية بشــكل 
صريح، لكن أحداث الرواية وطبيعتها 
الســردية املتقنة، كفيلــة باالفصاح 
عن اسمه وبشكل جلي. هي إذاَ، رواية 
حتاول دراســة التركيبة الشــخصية 
احلروب  خراب  من  املنبثقة  امللتبســة 
تعصف  التــي  الكارثية  والتقلبــات 
ملتبســة  شــخصية  باجملتمعــات، 
األفكار والطموحات، غرائبية التكوين 
بيننا بشكل  تعيش  لكنها  والنزعات، 
"طبيعــي" وال تثيــر فيهــا الفضول 
أو الريبــة، بــل غالباً ما منيــل إليها 

و"نحبها"
"مرهون  بطلها  يوميات  الرواية  ترصد 
عيســى الصاحب" الذي ولد ونشــأ 
وســط اخلراب، بطل ينتمي إلى جيل 
اخليبــات، لكنه يعي متامــاً أن خيبته 
وانكســاره ما هي إاّل خيبة وانكسار 

باتت تشــكل صورة  أجيال متالحقة 
وطــن، لذا يتلمــس القــارئ أن رصد 
الرواية يجمع بني الواقع وفنتازيا الواقع 
بكارثيته التي عملــت بجد إلى خلق 
إنسان ال ينقصه التشويه واالزدواجية 

بغرائبية مّرة.
الروايــة جتمــع بني اللغة الشــعرية، 
وموســيقى اخلراب التي باتت الصوت 
املهيمن على يوميات اإلنســان هناك 

حيث مسرح الرواية.
حتاول الرواية االنتصار للضحايا، حيث 
يتلمــس القــارئ تلك اللوعــة التي 
يســطرها املؤلف وكأنه يصرخ بوجه 
والسارق  القاتل  يحاط  "ملاذا  احلقيقة: 
بجمهرة من احلمايات رغم كل اخلراب 
الــذي يحدثة وباســتمرار؟" ليقابلها 
يُقتل  بســؤال آخر أكثر لوعة:"ملــاذا 
املثقف والفنان واإلنسان املسالم بدم 
بارد؟" وتســاؤالت كثيرة حتاول الرواية 
من خاللها للوصول إلى حقيقة أرادت 
أرشــفتها بشكل راســخ تشير إلى 
أن أغلب عمليــات القتل والتفجيرات 
واخلطف واملسدسات الكامتة تنتطلق 
من فوهة الســلطة التي جندها اليد 
اآلثمــة أحيانــاً، أو "املســؤولة" غير 

املكترثة مبصير املواطن.



بغداد ـ الصباح الجديد:
الكوفة  نــادي  قاعــة  ضيفــت 
الرياضية فــي محافظة النجف 
العراق  نــزاالت بطولة شــهداء 
وللمدة  للتايكوانــدو،  املفتوحة 
الثانــي املاضي  29 تشــرين  من 
لغايــة االول مــن كانــون األول 
اجلاري، وشهدت مشاركة واسعة 
لفرق األندية ومنتديات الشــباب 
واملدارس التخصصية من شــتى 

احملافظات.
الفرقية،  املنافســات  نتائج  وفي 
بلقب  بغــداد  أمانة  نــادي  ظفر 
نــادي  فــاز  فيمــا  املتقدمــن، 
االتصاالت باملركــز االول في فئة 
الشــباب، ونال لقب الناشــئن 

فريق نادي الصليخ الرياضي.
من جانبه، قــال مدرب فريق نادي 
أمانة بغــداد بالتايكواندو، فالح 
ناعــم: ان العبــي فريقــه كانوا 
النزاالت،  على قدر املسؤولية في 
بفضــل  النجاحــات  وحققــوا 

وااللتــزام  املتواصــل،  التدريــب 
التدريبــي،  املــاك  بتوجيهــات 
وكذلــك الدعــم اإلداري الكبير 
الذي اســهم في تعزيــز اجلانب 
التايكواندو  املعنوي لاعبي فريق 
ليثبتوا مقدرتهم الفنية العالية 

في املنافسات.
واضــاف ناعــم، ان فريقه حصل 
علــى 8 اوســمة، 7 منها ذهب، 
وواحدة برونــز، مبينا ان وفد فريق 
أمانة بغــداد للبطولة تألف من 
عباس كظم مديــرا فنيا وفالح 

»عباس  والاعبن  مدربــان  ناعم 
نعيم وعلي هاشم لوزن 54 كغم، 
وياسر عقيل ومؤمل محمد لوزن 
58 كغم، واحمد ســتار ومهدي 
63 كغم،  لــوزن  اجلليــل  عبــد 
وحسن عماد وسجاد صباح لوزن 
68 كغم ومهدي صالح ومنتظر 
صاح لــوزن 74 كغم واحســان 
قاسم وعادل عمر لوزن 80 كغم 
وعلي عبد الكرمي وباقر صادق لوزن 
87 كغم وناطــق هال ومهيمن 

ضياء لوزن 87+ كغم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خــرج فريقــا الــزوراء والنفــط 
أمس  ملثلهما  بهدفــن  متعادلن 
فــي املباراة التــي ضيفها ملعب 
الشــعب الدولي مساء أمس في 
اختتام مباريات الدور العاشــر من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز، 
مازن  عبر  بتقدمــه  النفط  وفرط 
فياض ومحمد داود، بعد ان سمح 
للزوراء بتسجيل هدفن عن طريق 

مهند عبد الرحيم وعاء عباس.
من جانبها، اعلنت جلنة املسابقات 
في االحتــاد املركزي لكــرة القدم، 
جدول مباريات الدور احلادي عشــر 
الــذي ينطلــق بعد غــٍد اجلمعة 
املوافق 7 كانون األول اجلاري، باجراء 
اجلوية  يلعــب  6 مباريــات، حيث 
والنجف مبلعب الشــعب الدولي، 
ويتواجــه الديوانيــة والشــرطة 
في ملعــب األول، ويضيف ملعب 
التاجي مباراة احلدود وأربيل، وياقي 
الصناعات  فريــق  ضيفه  البحري 

الكهربائية فــي ملعب الزبير، في 
أمانة  فريقــي  مبــاراة  تقام  حن 

بغداد واحلسن في ملعب األول.
وتســتكمل مباريات الدور نفسه 
ماريات،   4 باقامــة  الســبت  يوم 
ديربي  يضيــف  الشــعب  ملعب 
بن  اجلماهيــري  اللقــاء  بغــداد 
فريقي الــزوراء والطلبة، في حن 
يلتقي فــي ملعب التاجي، فريقي 
ملعب  ويضيف  والكرخ،  الكهرباء 
امليمونــة مبــاراة نفط ميســان 
وامليناء، وفي ملعب الصناعة جترى 

مباراة النفط والسماوة. 
وجترى جميع املباريات في الساعة 
مباراتــي  باســتثناء  ظهــرا،   2
الطلبة والــزوراء واجلوية والنجف، 
الرابعة  الســاعة  فستقامان في 

والربع عصرا.
امــا مباريات الدور الثاني عشــر، 
فتنطلق مباريــات االربعاء املوافق 
12 من شــهر كانون األول اجلاري، 
باقامة 7 مباريات، ملعب الفيحاء 

واجلوية،  املينــاء  لقــاء  يضيــف 
ويلتقــي امانة بغــداد في ملعبه 
ملعب  امــا  الديوانيــة،  بفريــق 
لقاء  فيشــهد  حريري  فرانســوا 
وتقام في ملعب  والشرطة،  أربيل 
والطلبة،  النفط  مباراة  الصناعة 
في ملعــب التاجي تقــام مباراة 
ونفط  الكهربائيــة  الصناعــات 
الوســط، ويضيف الســماوة في 

ملعبه فريق احلدود.
اليوم  فــي  املباريات  وتســتكمل 
التالي، فتقــام 3 لقاءات، فيلعب 
ملعب  في  والــزوراء  اجلنوب  نفط 
الفيحاء والكرخ ياقي ميسان في 
ملعب األول واحلري يلتقي الكهراء 
في ملعب الزبير، وســتقام جميع 
2 ظهراً،  املباريات فــي الســاعة 
باستثناء مباريات، اربيل والشرطة 
التــي ســتجرى في الســاعة 3 
عصــرا، ونفــط اجلنوب والــزوراء 
واملينــاء واجلوية فســتجريان في 

الساعة الرابعة والربع عصراً.

 دبي ـ د. غانم نجيب*

عزز الاعبان،  االماراتي سالم عبد 
الرحمن واملصرية شــاهندة ناجي 
وفا تصدرهما قائمتي املشــاركن 
في اجلولة السابعة من منافسات 
للرجال  الفردية  العــرب  بطولتي 
الكاسيك  بالشطرجن  والسيدات 

التي تتواصل في مدينة دبي.
وجــاء تصدر الاعب ســالم عبد 
الرحمــن بعد فوزه علــى الاعب 
ورفع  احلمدوشي  هشــام  املغربي 
رصيده الى ســت نقــاط،  واحتل 
الاعب اجلزائري بال بلحسن املركز 
الثاني برصيــد خمس نقاط، فيما 
قفز الاعب املصــري أحمد عدلي 
من املركز اخلامس الى الثالث بعد 
فوزه على الاعب االماراتي سعيد 
الى خمس  ورفع رصيده  اســحاق 
نقــاط، وهو نفس رصيــد الاعب 
اليمني بشــير الكدميي الذي جاء 
حسب  التعادل  كســر  بعد  رابعا 
لوائح البطولــة، وعلى الرغم من 
جمع اربع نقــاط ونصف النقطة 
لكل منهم، اال ان كســر التعادل 
سلسلهم  اللوائح  حسن  بينهم 
الثامن  وحتى  اخلامــس  املركز  من 
املغربي هشام  الاعبون)  بالتوالي، 
عيسى،  رأفت  االردني  احلدوشــي، 
التونســي أمير زغبــي، واجلزائري 

شفيق طالب(.
وواصلت الاعبة املصرية شاهندة 
ناجي وفا تصدرها قائمة الاعبات 
املشاركات في الكاسيك النسوي 
بعد تغلبها على الاعبة اجلزائرية 
صابرينــه الطرش ورفــع رصيدها 

الى ســت نقاط، وبعد فوزها على 
زميلتهــا أميــرة حمــزة احتلت 
مزيود  أمينــة  اجلزائرية  الاعبــة 
املركز الثاني برصيد خمس ونصف 
النقطــة، وبفارق نصــف نقطة 
جــاءت الاعبــة االردنية بشــرى 
بعد  الثالث  باملركــز  الشــعيبي 
فوزها على املصرية شــروق ناجي 
رصيد  تساوى  نقاط  وبخمس  وفا، 

اللوائح  وزعتهــن  العبات،  خمس 
على املراكز  من الرابع حتى الثامن 
علــى التوالــي، وهــن الاعبات ) 
صابرينه الطرش، املصرية شــروق 
وفا، اللبنانية مايا جلول، العراقية 
نبــأ ســامي، والاعبــة اجلزائرية 

ياسمن علي(.
وحظــي احلكم الدولــي العراقي 
اسعد اسماعيل الذي كلفه االحتاد 

العليا  واللجنــة  للعبة  العربــي 
املنظمــة للبطولــة حكما عاما 
على منافســات البطوالت الثاث 
)اخلاطف والكاســيك و السربع ( 
على  حلرصه  والتقديــر  باالعجاب 
اكمال املنافســات باعــداد قوائم 
واعان  املبكر  واملتنافسن  اجلوالت 
ما تتمخض عنه اجلوالت من نتائج.

احتفت اللجنة املنظمة للبطولة 

الوطني لدولــة االمارات  باليــوم 
واالربعن  السابع  املتحدة  العربية 
الاعبن  جميع  مشــاركة  وسط 
والوفود العربية الذين حرصوا على 
التواجد فــي مقر البطولة  )قاعة 
دبي  نادي  الكبرى في  املســابقات 
والتوشــح  والثقافة(  للشــطرجن 
بالعلم االماراتي وتقطيع الكعكة 
التــي قدمتها اللجنــة املنظمة 

للبطولة.
بطولة  منافســات  وســتختتم 
الشطرجن الكاســيك على كاس 
املرحوم الشــيخ زايد عصر صباح 
اجلولة  باقامــة  االربعــاء  اليــوم 
التســعة واالخيرة، وهي البطولة 
العام  البطولة  الثالثة في منهاج 
الــذي تضمــن اقامــة بطولتن، 
بطولــة الشــطرجن اخلاطف على 
وبطولة  للطيران،  االماراتية  كاس 
الشــطرجن الســريع علــى كأس 
أركاي،  اجلديد  الدولي  االحتاد  رئيس 
والــدورة التدريبية للحكام العرب 
للحصول على لقــب حكم دولي 
) نورم . أ .أي(، والتي يشــارك فيها 
خمسة محكمن من العراق ، هم 
: ويشــار محمود زغير) مقيم في 
واحسان كاظم محمود  االمارات(، 
)بغداد(، ومحمد ابراهيم حســن 
)ديالــى(، وعبد الكــرمي عبد القادر 
احمد )السليمانية(، وحسن علي 
حســن )كرباء(. وتضمن املنهاج 
انعقاد اجتمــاع املكتب التنفيذي 

لاحتاد العربي للعبة.
اخلتام  حفل  اليوم  مساء  وسيقام 
بحضور رئيس االحتاد الدولي أركاي، 
االحتاد  ورئيــس  االحتاد،  مــن  ووفد 
العربي للعبة الشــيخ سعود بن 
عبدالعزيــز املعا، واعضاء املكتب 
االحتادات  ورؤساء  لاحتاد  التنفيذي 
الوطنيــة ، وســيمثل العراق في 
االجتمــاع رئيس االحتــاد العراقي 
ظافر  التنفيــذي  املكتــب  عضو 

عبداالمير اجلبوري. 

* موفــد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

الحكم الدولي أسعد إسماعيل ينال اإلشادة

عبدالرحمن وشاهندة في مقدمة بطولة
العرب الفردية الكالسيك بالشطرنج
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المالكمة في نزاالت 
بطولة القوقاز 

الدولية

»الشاطئية«: قرعة 
آسيا صعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الناشئن  لفئتي  الوطني  منتخبنا  يشارك 
والشــباب في بطولة القوقاز الدولية التي 
ســتقام فــي اذربيجان ابتداء مــن يوم 15 
كانون األول اجلاري مبشــاركة 10 منتخبات 

من شتى قارات العالم.
وبحســب االمن املالي الحتاد املاكمة، علي 
عبد الزهرة، فان الوفد ســيكون برئاســة 
عضو احتاد اللعبة، رعد خريبط، ويضم املاك 
املــدرب األرذبيجاني  املؤلــف من  التدريبي 
احملترف، جافيد، ومحمد جواد وانرو جاســم 
وحمزة غــازي ورعد جنجــون، فيما تضم 
تشــكيلة الفريق 15 ماكماً لكا الفئتن، 
وسيشــارك احلكمان ياســن خضر وستار 

جبار في إدارة نزاالت ضمن البطولة.
في حن، اكد عضو احتــاد اللعبة، الدكتور 
إياف ربيع، ان وفــد املنتخب يؤدي تدريباته 
املنتظمــة في قاعــة املوهبــة الرياضية 
باملاكمة فــي املدينة الشــبابية بانتظام 
الاعبن من بغداد واحملافظات بينها البصرة 
وواســط، وســيتم اختيار االفضل لتمثيل 
العراق بحسب رؤية املاك التدريبي الفنية، 
مشيداً بقدرات العناصر التي التحقت منذ 
نحو شــهرين باملعسكر التدريبي الداخلي 
ومــدى حرصهــم على رفع مســتوياتهم 
الفنية في الوحدات التدريبية واالســتفادة 
من خدمات املدرب احملترف وماكه املساعد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف املدرب املساعد ملنتخب العراق للكرة 
الشــاطئية،  أحمد عبداهلل، قرعة بطولة 
آسيا، التي ستقام العام املقبل في تاياند، 

بالصعبة.
يشار إلى أن القرعة، التي أقيمت أول أمس،  
في جزيرة بتايا في تاياند، وضعت املنتخب 
العراقي فــي اجملموعة الرابعــة إلى جانب 

منتخبات إيران وسلطنة عمان.
وقــال عبــداهلل، فــي تصريــح صحفي: 
»اجملموعة التي وقــع فيها منتخبنا صعبة 
جدا، لكنها ليست مستحيلة، على اعتبار 
أن منتخب إيــران يعد من أفضل منتخبات 
املاضية،  النســخة  لقب  وحامــل  العالم 
فضــا عن عمان الذي يعد مــن املنتخبات 

املتطورة«.
وأضاف بأن منتخب العراق عازم على التأهل 
إلى الدور الثاني، خاصة بعد أن مت استقطاب 
املدرب اإليراني، كرمي مقــدم، الذي يعد من 
املدربن املتميزين، وســيكون إضافة  قوية 

للمنتخب الوطني.
وأشــار عبداهلل إلى أن اجلهــاز الفني وضع 
منهاجه اخلــاص للبطولة الــذي يتضمن 
مباريــات ودية ومعســكرا خارجيا لم يتم 

حتديده في أي دولة.

جانب من البطولة

العواصم ـ وكاالت:

تُوِّج الكرواتي لــوكا مودريتش، العب 
وســط ريال مدريد، رســمًيا بجائزة 
الكرة الذهبيــة، التي متنحها مجلة 

»فرانس فوتبول« الفرنسية.
وتفــوَّق مورديتــش، علــى كٍل مــن 
رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 
مهاجم يوفنتوس، وأنطوان جريزمان، 

جناح أتلتيكو مدريد.
جاء اإلعان عن فوز مودريتش باجلائزة، 
في احلفل الذي أُقيم مساء اول أمس 
اإلثنن، في قاعة جراند باسيس في 
العاصمة الفرنســية باريس، وقدمه 
ديفيد  الســابق  الفرنســي  الاعب 

جينوال.
كان مورديتش، الــذي قاد ريال مدريد 
للفوز بدوري أبطــال أوروبا، ومنتخب 
أحرز  املونديــال،  لوصافــة  كرواتيــا 
العام،  بأوروبا هذا  جائزة أفضل العب 
وكذلك جائــزة األفضل التي مينحها 

االحتاد الدولي ألفضل العب بالعالم.
 وجمــع مودريتش بذلك بــن اجلوائز 
الثــاث، ليكســر احتــكار كل من 
كريســتيانو رونالدو، وليونيل ميسي 
علــى اجلوائز الفردية في الســنوات 

العشر األخيرة.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن مودريتش اكتفى بتســجيل 3 
أهداف فــي جميع املســابقات عام 
2018، ســواء مع الريــال أو منتخب 

كرواتيا.
وأفادت »أوبتا« بأن مودريتش ســجل 
ثاني أسوأ سجل تهديفي بن جميع 
الاعبن املتوجــن باجلائزة على مدار 
التاريــخ، بعــد ليف ياشــن، حارس 
مرمى االحتاد الســوفييتي األســبق، 

عام 1963.
جرمان  باريــس ســان  العــب  وتوج 
الفرنســي كيليان مبابــي اإلثنن بـ 
»كأس كوبا« ألفضل العب واعد لعام 
2018، وذلــك في حفــل جائزة الكرة 
الذهبية ألفضــل العب كرة قدم في 
العالم التــي متنحها مجلة »فرانس 

فوتبول« املتخصصة.
وبات مبابي الذي ســيحتفل في 20 
كانون األول بعيد مياده العشــرين، 
أول العــب ينال هذه الــكأس )حتمل 
اســم النجم الفرنسي الراحل رميون 
اجمللة  والتــي اســتحدثتها  كوبــا(، 

الفرنسية هذا العام ضمن جوائزها.
ويتم اختيار الاعب الواعد في عملية 
تصويت يشارك فيها 33 من الذين ال 
يزالون على قيــد احلياة، من املتوجن 

السابقن بجائزة الكرة الذهبية.
وقال مبابي بعد تســلمه الكأس »أنا 
سعيد جدا بهذه اجلائزة التي تكافئ 
عاما برباعية مع باريس ســان جرمان 
محليا )الدوري والكأس وكأس األبطال 
الرابطــة(، إضافة ما حققته  وكأس 

مع زمائي في املنتخب الوطني«.
وبرز مبابي بشكل كبير في مونديال 
روســيا 2018، وســاهم فــي تتويج 
منتخب باده باللقــب الثاني له في 

تاريخه.
وســجل مبابــي أربعة أهــداف في 
مونديال روسيا، بينها هدف في املباراة 

النهائية التي فــاز بها منتخب باده 
على كرواتيا 4-2. وأصبح في عمر 19 
عاما وســتة أشهر، ثاني أصغر العب 
يســجل هدفا في املبــاراة النهائية 
لــكأس العالــم بعــد األســطورة 
البرازيليــة بيليه الذي ســجل بعمر 
السابعة عشــر و8 أشهر في مرمى 

السويد )5-2( في نهائي عام 1958.
وأكد الفرنســي الذي يبرز أيضا هذا 
املوســم مع فريقه أن »هدفي املقبل 
هــو أن أرفع كل شــيء )على صعيد 
األلقاب(«، معتبرا أن ذلك ســيحصل 
ببذل اجلهد »ولن أفوز بشيء من دون 

مساعدة زمائي«.
وانضــم املهاجم الســريع الى نادي 
2017 قادما من  العاصمة في صيف 
موناكــو في صفقة قــدرت قيمتها 
بـ180 مليون يورو، ما جعل منه ثاني 
أغلى العب فــي تاريخ كــرة القدم، 
خلــف زميله نيمار الــذي انضم الى 
ســان جرمان في صيف العام نفسه 
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مليونا.

مبابي ينال »كأس كوبا« ألفضل العب واعد

مودريتش يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبية

تقرير

مودريتش على هامش التتويج

 أمانة بغداد يحرز كأس بطولة شهداء 
العراق لفئة المتقدمين بالتايكواندو

النفط يفرط بتقدمه ويخرج
متعاداًل امام الزوراء في دوري الكرة

 10:45 مساًء

 10:45 مساًء
 10:45 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

فولهام ـ ليستر سيتي

بيرنلي ـ ليفربول
وولفرهمبتون ـ تشيلسي

مان يونايتد ـ أرسنال

ستراسبورج ـ سان جيرمان

الدوري اإلنجليزي

الدوري الفرنسي

بغداد ـ عدي صبار* 
شــد منتخبنــا الشــبابي لكرة 
الصاالت ، أمــس، الرحال متوجها 
الى مدينــة الفجيــرة اإلماراتية، 
تصفيات  بطولــة  خلــوض  وذلك 
آسيا التي تقام هناك للمدة من 6  
ولغاية 9 كانون االول اجلاري ، وياقي 
فيها منتخبنــا نظيريه البحريني 
واإلماراتي في إطار  اجملموعة األولى 

، حيث يتأهل اول اجملموعة مباشرة 
إلى النهائيات، في حن ياقي ثاني 
اجملموعة األولى نظيره في اجملموعة 
الثانية، خلوض لقاء فاصل ، يتحدد 
من خاله املنتخب املتأهل الثاني .

وتضم بعثة ليوث الرافدين، غالب 
الزاملي رئيســا للوفد ، والدكتور 
حســام املؤمن، نائب رئيس الوفد،  
وعلي عيسى مديرا إداريا للمنتخب 

، وعلي طالب محمــد مديرا فنيا 
، وياســر حميد ونشــأت محمد 
وعدنان خليل  للمدرب،  مساعدين 
مدربــا حلراس املرمــى ومصطفى 
جاسم مدربا للياقة، واملعالج عاء 
ياس  ، وصهيب امجد إداريا ، وعدي 
والاعبن  إعاميا،  صبار منســقا 
هم : حســن علي ســليم ، علي 
عبد اهلل محســن ، ليث غســان 

هاشــم ، حســن حامد حسن ، 
حيدر رعد حســن ، بشير محمد 
محسن  حسن  ياســن  جاسب، 
، حســن زامل حبيــب ، عمر عبد 
الرزاق محمود ، حســن عبد اجلبار 
ســلمان ، علــي محمــد جمال ، 
ســجاد هيثم جودي، صادق باسم 
علي ، يحيى اســعد عبد الوهاب 
، ابراهيم احمد ابراهيم، حســن 

عبد احلكيم عامر .
ودخل منتخبنا معســكرا تدريبيا 
العاصمــة بغداد،  مكثفــا فــي 
أيام، خاض خاله  استمر عشــرة 
عددا من املباريــات التجريبية مع 
أندية الدوري املمتاز بكرة الصاالت، 
حيث مت التركيز فيها على اخلطط 
التكتيكية التي سيلعب فيها في 

البطولة. 

وقال املدرب، علي طالب محمد : أن 
املنتخب بــات جاهزا تقريبا خلوض 
منافسات البطولة، وانه يضع عدة 
اهداف نصب عينيه ، اولها التأهل 
إلى نهائيات آســيا، كــون العراق 
حصل على املركــز الثاني في اول 

مشاركة آسيوية لفئة الشباب.
للجنــة  اإلعالمــي  املنســق   *

الصاالت

"شباب الصاالت" يعسكر في اإلمارات أستعدادًا لتصفيات القارة



فهد الصَكر 
فــي دروب بغــداد وحاراتهــا، وأزقتها 
العتيقة، هنــاك أغنية للتراث تتجلى 
فــي أكثر من وجــع بغــدادي الهوى، 
الصورة تكشــف عن تراتيل شناشيل 
توقــظ حكايات أمــس جميل املعنى، 
حتى بناسه البسطاء، بل هم شكلوا 
جتاذب حلن بصري مع تشــكيل التراث 

البغدادي، وموروثاته األخرى.
من هنــا، مــن تلــك األزقــة املعبأة 
كل  ينطلق  اجلميلــة  بهويته  بالتراث 
صباح متنكبــا كاميرته التي ال ميكن 
لها ان تغــادره، ليقتنــص اللحظات 
اآليلة  بغداد  شناشيل  ألجمل  األخيرة 
للسقوط في أية حماقة ملقاول معتوه.
األمير(  عبد  )مثنــى  الفوتوغرافي  أنه 
وعالمتها  وأغنيتها  ببغــداد  املهووس 
الفارقة "الشناشــيل" بكل مفرداتها 
عبر أزقة "البّتاوين، والشّواكة، وشارع 
الرشــيد، وامليدان، وحــواري الصدرية 
الرائعــة "فيها يشــم رائحة ال يعرف 
نكهتهــا إال مــن توضأ بحــب بغداد 

انتماًء.
أرشف الواقع البغدادي مبا يحمله من 
جماليات، وأصبحــت قضية حفظها 
وأرشــفتها مهمــة ضروريــة لــدى 
بعض املصوريــن الفوتوغرافيني الذين 
الذكية،  بعدســاتهم  يقتنصونهــا 

حرصا عليها كصور في األقل.
املشــاهد  ترغمنــي  مثنــى:  يقــول 
املثيــرة، املدهشــة على  البغداديــة 
أرشفتها،  ثم  وتســجيلها  التقاطها 
أمثال األزقة الشــعبية وقت الغروب، 
وانعكاســات ظل األطفــال، واألتربة 
التي تتراقص على وجوه العتالني، وهي 
ترســم لوحة فائقة اجلمال، كل ذلك 
ترك في داخلي رغبة لتدوين وتسجيل 
ما يدور في قاع املدينة احلزين في األقل 

من وجهة نظري.
جسد الفنان مثنى عبد األمير األنسان 

وحاالته في الواقع، بصور متعددة، فهو 
يطرح بصمة متيزه عن اآلخر من خالل 
زوايا عدسته، وأجد أن شخوص مثنى 
تشــبهه متاما في قناعاته الراسخة، 
لكونه يرى نفســه في اآلخرين ويذوب 

فيها، وفي مدينة أدمن حبها.

وسجل الفوتوغرافي مثنى عبد األمير 
التي  حارات بغداد ودروبها، سيما تلك 
حتمل بصمــة تاريخية، مســتحضرا 
والشــواخص  املعماري  األثــر  قصص 
أحاسيســه  يثير  ما  مدونا  احلضارية، 
القتناصه بعدسته مبا يتناسب وحالة 

املكان الذي يعبق فيه نســيم املاضي 
اجلميل، ويشــدد على أرشفة االماكن 
املتداعيــة واآليلة للســقوط، ليلفت 
نظر املعنيني بهذا الشــأن، ويدعوهم 
لالهتمــام مبوروثنا البغــدادي االصيل 

قبل أن يصبح مجرد ذكرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
أزرار  وجــود  بشــأن  القصص  تتعدد 
على أكمام البدالت الرسمية، وتتنوع 
الروايــات، لتبدأ تاريخيــا من املعارك 
عملية  بتســهيل  ومــرورا  القدمية، 
اللبس، وصوال إلى وصفها كجزء من 

الزينة ليس إال.
تقول إحــدى الروايات أن القصة بدأت 
مطلع القرن الثامن عشر )1701 إلى 
1800(، عندما كانــت أكمام البدالت 

ضيقة كثيرا، فكان ال بد من وضع أزرار 
في أطرافها ملساعدة الشخص على 
مترير يده من خاللها ومن ثم إغالقها.

وفــي رواية ثانية، نشــأت فكرة وضع 
األزرار على أكمام البدالت الرســمية 
من الزي العســكري للجنود في أرض 
املعارك، إذ كان لألزرار دور في تسهيل 
رفع الكم، إذا ما أصيب اجلندي في يده 

لتضميد جراحه.
وتقول مصــادر تاريخية، إن قصة هذا 

االبتــكار تعــود إلى امللــك فريدريك 
أمــر  الــذي   ،)1786-1712( الكبيــر 
بوضع األزرار على أكمام بدالت اجلنود 
أفواههم  ليمنعهــم مــن مســح 

وأنوفهم في أثناء املعارك.
وتنســب بعــض املصــادر الروايــة 

لــى السابقة  إ

الذي   ،)1821-1769( نابليــون  اجلنرال 
لم تعجبه عادة مسح اجلنود أنوفهم 
وأفواههــم بأطــراف أكمــام البدل 
العســكرية، فأمر بوضع األزرار لوقف 

هذه العادة.
وفي يومنا هذا، تعد األزرار على أكمام 
البدالت رمزا لألناقة، أو للتدليل على 
أن املاركة التي يرتديها الشخص من 
النــوع الفاخر، ال ســيما إذا ما كانت 

هذه األزرار ذهبية أو فضية.

األزرار.. من الحرب إلى الزينة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نيكول  النجمــة  صرحت 
املستبعد  من  أنه  كيدمان 
 Big أن يتم جتديد مسلسل
Little Lies، ملوســم ثالث، 
وأكــدت على أن املوســم 
املسلســل  مــن  الثانــي 
ســيبدأ عرضــه في خالل 
عــام 2019، ولكن لم يتم 
موعد محدد  على  التأكيد 
بعد، حسبما نشر موقع " 

"indiewire
املسلســل ينتمــى لفئة 
درامــا اجلرميــة، عرض ألول 
في   "HBO" قناة  على  مرة 
١٩ فبراير شــباط من عام 
٢٠١٧، وهو مبني على رواية 

للكاتبة ليان موريارتى.
بطولــة  فــي  ويشــارك 

املسلسل عدد من النجوم 
ويذرســبون،  ريس  أبرزهم 
وشايلني وودلى، ولورا ديرن، 
وتــدور قصته فــي أجواء 
دراميــة عن ثــالث أمهات 
ألطفال صغار في الروضة، 
تتعــرض حياتهــم لتغير 
كبير، وتنقلب رأســاً على 
عقــب عندما يتم ربطهن 

بجرمية قتل.

املطربة  الفنانة  نشــرت 
عبــر  صــورة  بوســي 
موقع  علــى  صفحتهــا 
االجتماعــي  التواصــل 
وهــي  "إنســتجرام" 
محمد  الفنــان  بصحبة 
حماقي علــى منت طائرة، 

موجهة له رسالة حب.
"يا  قائلة:  بوسي  وعلقت 
حبيب قلبي أنا، أنت تعلم 
والصور  كثيرا،  أحبك  أني 
ال تتعــدى كونهــا صورا، 
على  دليال  ليســت  وهي 
فحتى  بغــض،  او  محبة 
وان لــم انشــر أي صورة 

لي ســأكون علــى يقني 
يقني  وعلى  لي،  من حبك 
أيضا من انك تعرف مدى 
حبــي لــك "، وختمتها 
بجملــة "ربنا يخليك ليا 
يا أحلى أبــو فاطمة في 

الدنيا كلها".

تراجع فيلم الدراما الرياضي 
اجلديد )كريــد 2( من املركز 
الثاني الذي احتله األسبوع 
الثالث  املركــز  إلى  املاضي 
إلى  إيرادات وصلت  مسجال 
16.83 مليون دوالر. والفيلم 
ستالون،  سلفستر  بطولة 
ومايكل بي جوردن، وتيســا 
طومســون ومــن إخــراج 

ستيفن كابيل جونيور
الرســوم  فيلــم  وتصــدر 
ذا  بريكس  رالف  املتحركة" 
الســينما  إيرادات  إنترنت" 
الثاني  لألسبوع  األميركية 
محققــا  التوالــي  علــى 
25.76 مليــون دوالر. وتقدم 
)ذا  املتحركة  الرسوم  فيلم 
الثالث  املركز  من  جرينتش( 

األســبوع  احتلــه  الــذي 
الثاني  املركــز  إلى  املاضي 
هــذا األســبوع محققــا 
إيرادات بلغت 17.73 مليون 

دوالر.
اإلثــارة  فيلــم  وحافــظ 
رائعة"  "وحوش  والتشويق 
)فانتاستيك بيستس( على 
احتله  الــذي  الرابع  املركز 
بإيرادات  املاضي  األســبوع 

نيكول كيدمان

سلفستر ستالون

بوسي

أخبــارهــــــــــم الفوتوغرافي مثنى عبد األمير
يؤرشف الواقع البغدادي

من بيوت بغداد التراثية "بعدسة: مثنى عبد األمير"

وذاَق ما ذاقوا

حسين الصدر 

- 1 -
التطرف والغلو مرفوضان ســواًء كانا في ثواب أم 

عقاب.
إّن االعتدال والوسطية هما أفضل الصيغ للتعامل 
في كل األمور، أيا كانــت طبيعُتها حتى لو كانت 

عبادية محضة، فضالً عن غيرها من األمور.
غ للعبادة وحدها، ملا  فلو أنَّ رجال طّلق الدنيا وتفــرّ

كان صاحب الكفة الراجحة ...
انه جعل نفسه في شــرنقٍة وعزَلَها عن أْن تكون 
أداًة فاعلة في اإلعمار والتنمية وزرِع بذور احلق واخلير 

في اجملتمع.
- 2 -

ويخطأ َمْن يعتقد انه مبنجًى من العواقب الوخيمة 
التــي تنتظر أولئــك الذين يبالغون فــي الغلظة 

والقسوة والفتك بالناس.
وأبرز األمثلة في هذا الباب:

التنــور الذي صنعه )محمد بن عبــد امللك الزّيات( 
لتعذيب َمْن يريد أْن يعاقبه.

وقد تسألني وتقول:
من هــو محمد بن عبد امللك بــن الزيات الذي كان 

مبقدوره أن يعّذب الناس ويفتك بهم؟
إنه وزير املتوكل العباسي.

كما انه أديب كبير، شــاعر شــهير، وكاتب قدير، 
ويفترض في األديب رهافة احلس ورقة املشاعر، إال أن 

الزّيات اختار لنفسه طباع السباع والذئاب!
ثــم ذاق– بعد أْن عزلــه املتوكل- مــا أذاقه الذين 

اصطلوا بنيران تَنورِِه.
وهنا تكمن عظة التاريخ.

لقد صنع تنوراً من احلديد، ثّبت فيه املسامير بحيث 
جعل رؤوسها تبرز من باطن التنور!

فمــن أراد تعذيبه أمر بتســخني التنــور بحطب 
الزيتــون، حتى يحّمر، ثم يلقي بــه في ذلك التنور، 
فيلقى أشد العذاب من وقوعه على تلك املسامير 

وضيق املكان حتى يهلك.
وملا غضب عليه املتوكل أمــر أْن يُرمى به في ذلك 
التنــور احلديدي، َفَبِقَي يقاســي العذاب في التنور 

أربعني يوماً حتى هلك. 
وفــي اليوم األخير من حياته طلب ورقا ودواًة وكتب 

هذين البيتنْي وبعث بهما الى املتوكل:
هي السبيل فمن يوٍم الى يوِم

كأّنه ما تُريك العنُي في نوِم
ال جتزعنَّ رويداً انها دُوٌل 

دُنْياً تنّقُل ِمْن قوٍم الى قوِم
لقد ذاق طعم العذاب الــذي كان يُعّذب به الناس، 
وليس له إالّ أْن يلوم نفســه فهو الذي ابتكر صنع 

التنور احلديدي القاتل.
ولم تصل الرقعة التي كتب بها البيتني الى املتوكل 
في نفس اليــوم، وإمنا وصلت في اليوم التالي، فأمر 
بإخراجــه من التنور، فلما بلغــوا التنور وجدوه قد 

فارق احلياة.
تتمة املنتهى في تاريخ اخللفاء/ ج 3/ 319-318 
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ان الدكتاتور املقبور الذي حكم العراق باحلديد والنار، 
وقتل األحرار واحلرائر بال هوادة حتى دفن األحياء في 
مقابر جماعية مبن فيهم األطفال والنســاء، كانت 
نهاية أمره أْن يعيش في حفــرة، حقيرة بعيداً عن 
كل مــا كان يتمتع به من بذخ، ثــم يُلقى القبض 
عليه ويُحاكم ويُحكم عليه باإلعدام شــنقا حتى 
املوت فُيشنق بعد أن شنق ما يتعذر علينا إحصاؤه 

من عيون الرجال والنساء. 
وهذه هــي عاقبة الظاملني مــن الفراعنة واجلبابرة 

وَمْن سار على دربهم من األولني واآلخرين.

الجديد-  الصبــاح 
وكاالت:

تلتقــي بيونســيه وجنوم 
في جنوب  آخرون  عامليون 
للمشــاركة في  أفريقيا 
خيري  موســيقي  حفل 
تكرميــا للزعيم نلســون 
مئوية  ملناســبة  مانديــال 

مولده.
وسيكون فاريل وليامز وتريفور نواه، 
وأوبرا وينفري مــن بني حضور مهرجــان "املواطن 
العاملــي: مانديــال 100" في اســتاد إف إن بي في 
جوهانســبرغ، كما ســيحضر الى املهرجان أيضا 
عارضة األزياء نعومي كامبل واملغني بوب غيلدوف، 

منظم حفالت "اليف إيد" لصالح أفريقيا.
وتشــن مجموعة "املواطن العاملي" حمالت لوضع 

حد للفقر املدقــع وغيره من القضايــا. وتقول إن 
العديد فــازوا بتذاكر حلضور احلفل من خالل القيام 

بأعمال خيرية وتوقيع مطالب.
نيلسون مانديال، سياسي مناهض لنظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا، وثوري شــغل منصب 
رئيس جنوب أفريقيــا 1994-1999. وكان أول رئيس 
أســود جلنوب أفريقيــا، انتخب فــي أول انتخابات 

متعددة وممثلة لكل األعراق. 
ركــزت حكومته على تفكيــك إرث نظام الفصل 
العنصري من خالل التصدي للعنصرية املؤسساتية 
والفقر وعدم املساواة وتعزيز املصاحلة العرقية. اما 
سياسيا، فهو قومي أفريقي ودميقراطي اشتراكي، 
شــغل منصب رئيس املؤمتــر الوطنــي األفريقي 
)African National Congress : ANC( فــي الفترة 
مــن 1991 إلــى 1997. كما شــغل دوليا، منصب 

األمني العام حلركة عدم االنحياز 1999-1998.

بيونسيه في حفل 
"المواطن العالمي"

الصباح الجديد - وكاالت:
يعيــش معظــم النــاس حياتهم 
بأكملهــا من دون أن يروا حتى مبلغ 
املليون دوالر، إال أن صبيا في الثامنة 
من عمره جنح في كســر القاعدة، 
وجنى 22 مليون دوالر في عام واحد، 

وذلك من خالل "يوتيوب".
وميلك الطفل ريان قناة على يوتيوب 
 ،"Ryan Toys Review" تدعــى 
أنشــأها والداه له في مارس 2015، 
ألعاب  بتقييم  ليقوم من خاللهــا 

األطفال.
وأوضحــت مجلة فوربــس، أن ريان 
املرتبة األولــى ضمن األعلى  يحتل 
أجــرا على يوتيــوب، إذ وصل دخله 
دوالر، جاءت  22 مليون  إلى  السنوي 
جميعها، باستثناء مليون واحد، من 

اإلعالنات التي تســبق الفيديوهات 
اخلاصة به، إضافة إلى الفيديوهات 

التي يدعمها رعاة.
ومبــا أن ريان ما يــزال طفال، فإن 15 
من املئة من دخلــه يجب أن يوضع 
في حســاب بنكي ال يســمح له 
باســتعماله إال بعد أن يبلغ الـ 18 

من العمر.
ريان، وصلت عدد  ومنذ انطالق قناة 
الفيديو اخلاصة  املشاهدات ملقاطع 
به إلــى 26 مليار مشــاهدة، فيما 
شــخص  مليون   17,3 نحو  يتابعه 

حول العالم.
ولدى ســؤال ريان عن سبب متابعة 
به،  اخلاصة  للفيديوهــات  النــاس 
أجاب قناة "إن بي سي" قائال: "ألنني 

مسٍل وألنني مضحك".

طفل يكسب 22 مليون دوالر 
عبر يوتيوب الصباح الجديد - وكاالت:

اكتشف علماء صينيون أخيرا، 
وجــود نوع نادر مــن العناكب، 
قادرة على إرضــاع صغارها مبا 

يشبه احلليب.
وتنتمي هذه العناكب لساللة 
تدعى "عناكب القفز"، وتدعى 
"توكســياس ماغناس"، والتي 
تتواجد عادة في تايوان، وتعيش 
في أعشاش، ويحاكي مظهرها 
مظهر النمل بحسب صحيفة 

"ذا غارديان" البريطانية
الدراســة الصادرة من  وأكدت 
العلماء في األكادميية الصينية 

للعلوم في يونن، أن صغار هذه 
العناكــب، تعتمــد كليا على 
والذي  املغذي،  أمهاتهن  حليب 
يتفــوق علــى حليــب األبقار 

أربعة أضعاف من حيث فائدته 
الغذائية

أمهات  أن  الدراســة  وذكــرت 
ترضــع  القفــز"  "عناكــب 

صغارهن ملــدة 40 يوما تقريبا، 
أي بعد وقت طويل من متكنها 
قوتهــا مبفردها،  تنــاول  مــن 
مرحلة  بلوغها  حتــى  وتقريبا 

النضج.
جتدر اإلشــارة إلى أن املمارسة 
الشبيهة بالرضاعة في أماكن 

أخرى مــن اململكة احليوانية، 
وطيور  احلمام  بني  تنتشــر 
الفالمنغــو، إذ تفــرز مــا 
يسمى بـ "حليب احملاصيل" 
من غــدة في عنقهــا، أما 
العناكب  إلرضاع  بالنسبة 

ليس  أمرا  فيعــد  لصغارها 

الصباح الجديد- وكاالت:
الصينــي  النجــم  كشــف 
شــان،  جاكــي  العاملــي، 
حياته  بشأن  مثيرة  تفصيالت 
بالنساء  وعالقته  الشخصية 
وبالنقــود، معترفــا باقترافه 
"أخطاء فادحة" خالل مسيرة 

حياته.
وقال جاكي شان، في مذكرات 
)ال   "Never Grow Up  "
تكبر أبــدا(، والتي من املنتظر 
صدورها قريبا، إنه كان يتعامل 
مع النساء بشكل سيء وفظ.

وأضاف جنــم الفنون القتالية 
في مذكراته أنــه كان عنيفا 
ومنفعــال، وأبا فظيعا أســاء 
معاملــة ابنه، وكان قاســيا 

معه.
واعترف جاكي شان البالغ من 
العمر 64 عاما، بأنه كان يقود 
ســيارته أحيانا وهو في حالة 
سكر، ما تسبب له في حوادث 

سير كثيرة.
وأورد النجــم أنه كان ســيئا 
جــدا مع صديقتــه األولى، إذ 
كان منشــغال طيلــة الوقت 
القمار  ولعب  الكحول  بشرب 

في اخلارج.
وحينمــا اهتــدى جاكي 
شــان إلى حبيبتــه التي 
ستصبح زوجته األولى، لم 
يتوقف عن هذا الســلوك، 

فالنجــم العاملي يقــر بأنه 
خانها مع ملكة جمال آسيا 

سابقا، إلني إجن.
وحتــدث النجــم الصيني عن 
دور النقود في حياته، مشــيرا 
إلى أنــه حني تظهــر النقود 
بعد الفقر، تكســب اإلنسان 
ثقة بالنفس، مضيفا أنه كان 
يحــب اجللوس والســمر مع 
أصدقائه، حتى أنه أنفق خالل 
دوالر  مليوني  الســنني  إحدى 

بهذه اجللسات.

حليب العنكبوت بديال لحليب األبقار

أودي تطلق مركبة طائرة!

جاكي شان يكشف أسرارًا عن حياته

الصباح الجديد- وكاالت:
تتعاون أودي مع شركة إيرباص 
علــى تطوير مركبــة هجينة 
النقل في  قد تغير مفاهيــم 

املستقبل.
وتتألف املركبة من ثالثة أجزاء 
رئيســة: منصة بأربع عجالت 
الكهربائية  بالطاقــة  تعمل 

الصديقة للبيئة، وكبســولة 
لتتحول  فوقها  وضعها  ميكن 
كهربائيـــة  سيـــارة  إلــى 
مروحية  ومنصــة  صغيـــرة، 
الكبســولة  على حمل  قادرة 
نقـل  طائـرة  معهـا  لتشكل 

صغيـرة.
وزودت جميــع أجــزاء املركبة 

بأحدث األنظمــة اإللكترونية 
لتمكنهــا من التحــرك برا أو 
جــوا عبــر أنظمــة التوجيه 
الذاتي، إذ ميكن حتديد مســار 
املركبــة مســبقا مــن قبل 
الراكب نفســه، وميكن لطرف 
آخــر التحكــم بحركتها عن 

بعد.

املركبة  هذه  في  اخلبراء  ويرى 
حال ثوريا ملعاجلة مشــكالت 
الزحــام في املــدن الكبيرة، 
الطرقات  ســتكون  فعندما 
والشــوارع مزدحمــة، ميكن 

لراكبها أن يقلع في الهواء 
بكل  االزدحــام  متجــاوزا 

سهولة.
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