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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف االصالح واالعمار، أمس 
الثالثاء، عدم امتالك حتالف البناء 
عدداً كافيــاً من النــواب للتفرد 
النواب  مجلــس  جلســة  بعقد 
بنصــاب مكتمل ومتريــر الوزارات 
الشــاغرة، وحتدث عن تعرضه إلى 
"خديعــة" بعــد التصويت على 
مرشحني مســتقلني في الوجبة 
االولــى، ومن ثــم االصــرار على 
في  احــزاب  إلى  ينتمــون  اخرين 
الوجبة الثانية، وحذر من نســف 
اتفاق تشكيل احلكومة املبرم بني 
قائمتي ســائرون والفتح؛ نتيجة 
االصرار على ترشيح فالح الفياض 

لوزارة الداخلية.
وقال النائب عن التحالف اســعد 
تتصاعد  "االتهامات  إن  املرشدي، 
بخصوص عدم التصويت للوزارات 
الشــاغرة، والكل يتهم االخر في 
حني أن املسؤولية هي تضامنية".

وتابع املرشــدي، فــي حديث إلى 
"حتالف  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
البنــاء عليه أن يبــدي مرونة في 
مبرشح  الفياض  فالح  اســتبدال 

اخر لوزارة الداخلية".
وشدد، على ضرورة "االلتزام باتفاق 
تشكيل احلكومة، من خالل منح 
الــوزارات الســيما االمنيــة إلى 
شخصيات مستقلة"، معرباً عن 

اســفه، كون "%50 من املرشحني 
للحقائب الوزاريــة كانوا ينتمون 

إلى احزاب".
"قسماً  أن  إلى  املرشــدي،  ولفت 
من الكتل متســكت مبــا تعتقد 
وهذا  االنتخابي،  استحقاقها  أنه 
العملية  على مســار  يؤثر سلباً 
السياســية بشكل عام، كما أنه 
يعّطل تقدمي اخلدمات إلى املواطن 

العراقي".
وأفاد، بــأن "موقفنا مــا زال ثابتاً 
الســابقني  الــوزراء  باســتبعاد 
ورؤســاء الكتل السياســية عن 
احلقائــب احلكومية فــي املرحلة 
احلالية، وهذا ما اتفق عليه حتالفا 
رئيس  وبحضور  واالصــالح  البناء 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي".

وبني املرشــدي، أن "قوى اإلصالح 
تــرى في تشــبت حتالــف البناء 
بالفياض تنصــالً عن هذا االتفاق، 
الذي كان هــادي العامــري جزًءا 
منه، ومن ثم اصبحنا امام عملية 

كسر ارادات".
وأورد النائــب عــن االصــالح، أن 
"احلديــث حــول متســك عبــد 
املهدي بالفياض هو لالســتهالك 
االعالمي، فاجلميع يدرك أن حتالف 
البناء يقف وراء ترشيحه السباب 

معروفة للجميع".
ويرى أن "حتالف البناء ال يستطيع 

أن يعقد جلســة من دون حتالف 
االصالح واالعمــار؛ كونه ال ميتلك 
عــدد نــواب يشــكلون النصاب 
ثم  ومن  البرملان،  الشرعي جللسة 

أن عملية التصويت للفياض تبدو 
شبه مستحيلة".

وأكمل املرشدي بالقول، إن "االزمة 
احلاصلة ســببها باجململ شخص 

واحد وهو الفيــاض، وعلى حتالف 
البنــاء أن يتــدارك االمر ويضحي 
باملنصــب ألجــل اال يتخذ حتالف 
االصالح ردة فعل مثل اللجوء إلى 

وسائل  من  وغيرها  اســتجوابات 
الرقابة التــي ميكن تؤثر في عمل 

احلكومة".
تتمة ص2

"اإلصالح": التصويت للفياض اشبه بالمستحيل 
و"البناء" لن يستطيع تمريره في البرلمان

ترامب يواجه عجزًا في الموازنة عند 
6أعلى مستوى منذ 6 سنوات القوّات العراقية تؤكد هيبتها في الموصل 

2خالل احتفالها بيوم النصر على داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
سحبت هيئة اســتثمار بغداد، 
امــس الثالثاء، ســحب الهيئة 
تلــكأ  اســتثمارية  اجــازة   ٦٠

املتعاقدون عليها في تنفيذها .
وقــال شــاكر الزاملــي رئيس 
الهيئة في بيــان اطلعت عليه 
"هيئــة  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
استثمار بغداد قامت بسحب ٦٠ 
للمستثمرين  استثمارية  اجازة 
االجراءات  اكمال  بعد  املتلكئني 
اســتناداً الحكام املــادة ٢٨ من 

قانون االستثمار املعدل".

املســتثمرين   " الزاملي  ودعــا 
احلاصلني على اجازات استثمارية 
امانة  مــع  اجلــادة  للمتابعــة 
بغــداد الكمــال املصادقة على 
اجلهات  مع  واملتابعة  التصاميم 
املالكــة لالراضي ومنهــا وزارة 
املالية لتوقيع العقود واســتالم 
هــذه االراضي واملباشــرة خالل 
مــدة اقصاها ٦٠ يــوم وبخالف 
بسحب  الهيئة  ســتقوم  ذلك 
االجــازة االســتثمارية واالعالن 
اجلادين  للمســتثمرين  عنهــا 

بالعمل".

بغداد - الصباح الجديد:
وقع محافظ االنبار علي الدليمي 
مدينة  النشــاء  تفاهم  مذكــرة 
ذكية عنــد بحيــرة احلبانية، مع 
مديــر شــركة تــراك الكوريــة 
للتطوير واالستثمار تشونغ موون، 
خصصت لها مساحة من االرض 

تبلغ 30 مليون متر مربع.
املذكرة،  توقيــع  فعاليات  وحضر 
املســؤولني  من  وعدد  املالية  وزير 
ونائب  املعنيني مبلف االســتثمار، 
السفير االمريكي في العراق جوي 

هود.

وذكــر بيــان صــدر عــن املكتب 
االعالمــي للمحافــظ اطلعــت 
الصبــاح اجلديد عليــه، ان " هذه 
املرافق  جميــع  تضــم  املدينــة 
الســياحية واخلدميــة وفندقــاً 
دوليــاً يتألــف من اثنــني وثالثني 
متطوراً  ومنتجعاً سياحياً  طابقاً 
بثالثمائة  حديثــا  ومستشــفى 
سرير وسيجزأ املشــروع الى اربع 
مراحل تتألــف املرحلة االولى من 
640 وحدة سكنية تناسب رغبات 

ابناء احملافظة ".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب النائب عن محافظة البصرة، 
جمــال احملمــداوي، امــس الثالثاء، 
موازنة  تخصيــص  في  باالســراع 
انشاء مراكز  عاجلة تغطي نفقات 
تخصصية ملعاجلة االثار السرطانية 
لتلوث ميــاة البصــرة بالكادميوم 
بيان  فــي  احملمداوي  وقال  الســام. 
تلقت الصباح اجلديد " نسخة منه، 
"بعد ان كشــفت دراســة علمية 
عن االســباب الرئيســية لتسمم 
البصرة  عشــرات االالف من اهالي 
مبياه الشــرب وهذه الدراســة متت 

فريق متخصص  من خالل تشكيل 
بإشــراف  النهرين  جامعــة  مــن 
باحثني  ومشــاركة  اجلامعة  رئيس 
للبحث  العدلــي  الدنا  من مركــز 
ومركز  العلــوم  وكلية  والتدريــب 
الطاقات املتجــددة وكليات أخرى". 
وأضــاف، أن "فريقا بحثيا بدأ عمله 
اواخر  في  التحليلي  باالســتقصاء 
شهر ايلول، وجمع عشرات العينات 
من امليــاه الســطحية والعميقة 
هذه  الشــواطئ وخضعت  واطيان 
العينات الختبارات حتليلية دقيقة".
تتمة ص2

سحب 60 إجازة من المستثمرين 
المتلكئين في بغداد

كوريا تستثمر30 مليون متر 
مربع النشاء مدينة ذكية

في االنبار

مياه البصرة تلوثت بالكادميوم 
السام ونائب يطالب بتخصيص 

موازنة عاجلة لمعالجته

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد - سامي حسن: 
كشف مدير قطاع الطاقة في 
الشرق االوسط لشركة جنرال 
جوزيف  العامليــة  اليكتريــك 
انيس، سعي الشركة الى نصب 
وحدات ســريعة متنقلة خالل 
وقت قصير بعد االتفاق مع وزارة 

الكهرباء على تخصيص اماكن 
الطاقة  انتــاج  لزيادة  لنصبها 
يحتاجها  التــي  الكهربائيــة 

العراق بشكل متواصل .
واوضح مديــر القطاع ان عمل 
هذه الوحدات وهــي عبارة عن 
توربينــات متطــورة ال يحتاج 

بالوقود وامنا تعمل  تشــغيلها 
بالبخار الذي ينتج عنها سعيا 
مع  الوقود  لتوفير  الشركة  من 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  زيادة 
الوقت  %55 في  اكثر مــن  الى 
احلاضر ، وهذا يعني ان الشركة 
تعمــل وبشــكل متواصل من 

خالل احملادثــات التي جتريها مع 
وزارة الكهربــاء لكي تصل الى 
من  رســمتها  التي  االهــداف 
اجل حتقيق خططها في توفير 
الطاقــة للمواطــن في عموم 

مناطق البالد .
وقــال انيــس ان انتــاج جنرال 

اليكتريــك مــن الطاقة حاليا 
هو) 9 ( كيكا واط اي بنســبة 
االنتــاج  مجمــوع  مــن   55%
والبالغ  حاليا  للعراق  االجمالي 
) 16 ( كيــكا واط ، كمــا اننــا 
تطبيــق خطتنا  الى  نســعى 
على املدى الطويل الســتغالل 

تشــغيل  في  احملتــرق  الغــاز 
محطاتنــا التوليدية على وفق 
اســتراتيجية من خــالل فريق 
من  ومتكامل  متخصص  عمل 
وايصالها  الطاقــة  توفير  اجل 

الى املستهلك العراقي .
تفصيالت أوسع ص4

بعد االتفاق مع وزارة الكهرباء على تخصيص اماكن لنصبها 

جنرال الكتريك تعتزم نصب وحدات متنقلة تعمل بالبخار إلنتاج الطاقة

a

الصباح الجديد - متابعة:
تتعــرض حركــة الدفــاع عن 
انتكاسات  الى  االنسان  حقوق 
العالم،  مســتوى  على  شتى 
ومنــه اوربا والــدول املتقدمة 
التــي شــهدت بدايــات هذه 
املنظمات  وتشــكيل  احلركة، 
اخلاصــة بهــا، اذ اعلــن املقرر 
اخلاص لــأمم املتحــدة املعني 
بحالــة املدافعني عــن حقوق 
أن  فورست  ميشــال  اإلنسان 
أكثر مــن 1100 منهم، فقدوا 
حيواتهم خالل ثالثة أعوام من 
2015 إلــى 2017. ويأتي إعالن 
السنوية  الذكرى  في  فورست 
الســبعني، إلقــرار اجلمعيــة 
العامة لــأمم املتحدة "اإلعالن 
وقال  اإلنسان"،  حلقوق  العاملي 
احلالة  إن  باريس  في  فورســت 

الراهنة "ال تدعو للسرور".
أيــام من تقدميه  وقبل بضعة 

تقريــرا الــى األمم املتحدة عن 
حالة حقوق اإلنســان في 140 
دولة، شدد املقرر األممي على أن 
جرائم القتل ترتكبها "بشكل 

املنظمة"،  اجلرميــة   ، متزايــد 
ولكن ترعاها أحيانا "شــركات 
دولية" تعمل بشكل خاص في 

قطاع التعدين.

إلــى  األممــي  املقــرر  ولفــت 
اجلســدية  االعتــداءات  أن 
اخلطف  وعمليات  والتهديدات 
واإلخفاء تتزايد في جميع أنحاء 

العالم، مسلطا الضوء كذلك 
ازدياد "ظاهرة اإلفالت من  على 

العقاب".
وعلى سبيل املثال، سلط املقرر 
األممي الضــوء على الوضع في 
أمريكا الالتينية، مشــيرا الى 
ان "من أصــل كل مئة جرمية 
عن حقوق  مدافعني  بحق  قتل 
اإلنســان، يتــم التحقيق في 
توجيه  ويتــم  جرائم  خمــس 
يســاق  جرميتني  فــي  االتهام 
القضاء  أمام  فيهما  املتهمون 

وتصدر أحكام بحقهم".
كما أعرب فورســت عن قلقه 
والذم  القــدح  مــن حمــالت 
تســتهدف  التي  والتشــهير 
املدافعني عن حقوق اإلنســان، 
وكذلك من "تقييد املســاحة 
اخملصصة للمجتمع املدني في 
العالم، مبا فــي ذلك في أوروبا 

الغربية".

اخلارجية  وزيــر  قال  من جهته 
الفرنســي جان-إيــف لودريان 
إنــه "داخــل االحتــاد األوروبي 
نفســه، وال ســيما بســبب 
شــعبوية،  خطابات  صعــود 
نالحظ انتكاسات هامة حلقوق 

اإلنسان".
ويذكــر في هــذا الصــدد، ان 
اوربا  فــي  وخاصة  عــدة،  دوال 
الغربية، شهدت تنامي موجات 
العنصريــة التــي تــروج لها 
أحــزاب اليمني املتطــرف، في 
باســتقرارها  اتســمت  بلدان 
الى  أدى  الــذي  الدميقراطــي، 
تنامي اقتصاداتها، مثل فرنسا 

وأملانيا.
اكثر من هــذا يكاد الدفاع عن 
حقوق االنسان يغيب في بلدان 
اميــركا الالتينية، حيث االجتار 
باخملدرات ومافيات الفساد التي 

تهيمن على السلطة فيها. 

تقريـر

حسب مقرر أممي ..

أكثر من 1100 مدافع عن حقوق اإلنسان قتلوا بين 2015 و2017

الصباح الجديد - متابعة:
كشــف مدير أمالك قسم تربية 
قضاء الفلوجــة مبحافظة االنبار 
احمــد مجبــل، عن " صــراع " 
لالســتحواذ على أبنية املدرسية 
وحتويلها إلى مــوالت جتارية، عادا 
ذلك تصرفا خطيرا لم تشــهده 

احملافظة من قبل.
وقال مجبل فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديد إن “بلدية الفلوجة 

وحتــت ضغــوط مــن متنفذين 
الوســائل  وبشــتى  يحاولــون 
االســتحواذ على ابنية مدرسية 
مت هدمهــا منــذ ثمانيــة أعوام 
وحتويلها إلى موالت جتارية خاصة 
وسط  والرافدين  اجلزائر  مدرستي 
مدينة الفلوجــة بحجة أن هذه 
األبنية تعود ملكيــة ارضها إلى 

بلدية الفلوجة”.
وأضاف، ان “جلنة مختصة قدمت 

شــكوى إلــى احملاكــم اخملتصة 
للعدول عن إصرار بلدية الفلوجة 
املضي قدما في إجــراءات حتويل 
األبنية املدرسية إلى موالت جتارية 
اخملططات  أكبــر  مــن  واحد  في 
الراميــة إلى اســتهداف الواقع 
مبينا  املدينــة”،  في  التعليمــي 
أن “القرار املتخذ في الســابق ان 
إنشاء مدرســة على أرض لوزارة 
أخرى مر على إنشــائها ١٥ عاما 

تتحول ملكيتها إلى تربية االنبار”.
واوضح مجبل ان “بلدية الفلوجة 
مازالــت مصــرة وبضغــط من 
ابنية  حتويــل  علــى  متنفذيــن 
مدرســية ذات مواقع جتارية مميزة 
وسط املدينة إلى موالت، علما ان 
املواقع التي تروم حتويلها ال يوجد 
للتعويض  فارغة  مساحات  فيها 

عنها”.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
التركي  البيــض  باتــت ظاهــرة 
االسواق  يغزو  الفاسد  واالوكراني 
العراقية على الرغم من املناشدات 
جلهات رقابيــة ومنظمات اجملتمع 

املدني مبنع ادخاله.
وشــكا عــدد مــن املواطنني من 
فســاد البيض املســتورد التركي 
واالوكراني في االســواق العراقية 
وظهــور بعض البقع مــن الدماء 

في البيض، في حني شكا البعض 
التي  النتنة  الرائحــة  االخر مــن 
تصدر من البيض ومن مســافات 

بعيدة.
اجلهات  مــن  املناشــدات  وبرغم 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  الرقابية 
الشــحنات  هذه  دخــول  اليقاف 
اال انهــا لــم جتد ايذانــا صاغية، 
من  للخطر  املواطنــني  يعرض  مما 
احتماليــة االصابــة بالتســمم 

منظمات  جــددت  فيما  الغذائي، 
اجملتمع املدني مناشــدة احلكومة 
ومجلس النــواب العراقي بايقاف 
البيض  الكميــات من  تدفق هذه 
املســتوردين  التجــار  واحالــة 
واملتعاونــني معهم الــى اجلهات 

اخملتصة.
وكان عــدد من اجلهــات الرقابية 
ومنظمــات اجملتمــع املدنــي قد 
املاضي  االســبوع  خالل  ناشــدة 

رئيس مجلس الــوزراء بإيجاد حل 
لوقف تدفق بيض فاسد عن طريق 
املنافذ احلدودية من كردستان ومن 
مناشــئ تركيــة وأوكرانية ودول 
أخرى وذات صالحيات منتهية ومن 
حقول تســتعمل أعالفا حيوانية 
وبعضها يعاد تعبئتها في حقول 
بغداد  إلى  وتصدر  في كردســتان 
واحملافظات اجلنوبيــة ومن دون أي 

فحص مسبق.

بيض فاسد مختلف المناشيء يغزو اسواق البالد من دون فحص مسبق  
بلدية الفلوجة تعتزم تحويل ابنية مدرسيةبعضه تعاد تعبئته في إقليم كردستان

الى موالت تجارية بضغوط من متنفذين !

جانب من تظاهرات املدافعون عن حقوق االنسان

50 % من المرشحين للوزارات ينتمون الى أحزاب

تنشــر الصباح اجلديد على صفحتها الثالثة في هذا العدد، 
وثيقة للجامعــة العربية وقع عليها العــراق ولم تلتزم بها 
اجلهات املعنية، حتت عنوان ) انقالب ابيض ( في منظور االعالم 

العربي.
وتكمــن اهمية هذه الوثيقة في انهــا اعدت من قبل هيئات 
دولية متخصصة، واقرتها اجلامعة العربية، ووقعت احلكومة 
العراقية عليها، لكنها وضعت طي االهمال فيما ال يزال مداد 

التوقيع عليها طريا.

حرية اإلعالم
في العالم العربي

بغداد - الصباح الجديد:
االمم  منظمــة  أعلنــت 
الطفولة  لرعايــة  املتحدة 
)اليونســيف(، الثالثــاء، أن 
اكثــر مــن 150 ألف طفل 
عراقــي غيــر مســتعدين 
ملوجــات البــرد والصقيــع 

القادمة.
تقرير  في  املنظمــة  وقالت 
تابعتــه  موقعهــا  علــى 
الصباح اجلديــد، إن “اجلهود 
العائالت  للعثور على  جارية 
مناطق  فــي  تعيش  التــي 
يصعــب الوصــول اليهــا 
مبالبس  تزويدهم  اجــل  من 
من  معظمهــم  الشــتاء 
العائالت االيزيدية من الذين 
اعمال  نتيجة  داخليا  نزحوا 

العنف واحلروب “.
رئيــس مركز عمليات  وقال 

اليونيسيف بيتر هوكينز إن 
جعلت  املدمرة  “الفيضانات 
صعوبة  اكثر  الشــتاء  هذا 
لالطفال النازحني واملعرضني 
درجات  بشــدة النخفــاض 
وامــراض  اجلســم  حــرارة 
مؤكدا  التنفســي”،  اجلهاز 
أنه “الينبغــي أن يتعرض اي 
اخملاطر وكل  طفل ملثل هذه 
واحــد منهم يجب ان يكون 

دافئا وبشكل صحي “.
وأضاف هوكينــز أنه “بينما 
يحتفل العالم بقصة نادية 
مراد املذهلة للبقاء وعملها 
مــن أجل حقوق اإلنســان ، 
دعونا نتذكر أن هناك العديد 
من األطفــال الضعفاء في 
العراق الذين ما زالوا بحاجة 
إذا انتهت  إلى دعمنا ، حتى 

أسوأ أعمال العنف”.

يونيسيف : 150 الف 
طفل نازح معرضين لموجات 

البرد والصقيع المقبلة
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شؤون عراقية

نينوى ـ خدر خالت:

القوات  من  عديدة  أرتال  جابت 
بشــتى  العراقيــة  األمنيــة 
صنوفها شوارع مدينة املوصل 
في يــوم النصر الكبير، لتؤكد 
هذه القوات هيبتها وسيطرتها 
األوضــاع، في  املطلقــة على 
حــن كان اســتقبال األهالي 
وتفاعلهــم مع هــذه القوات 
يعكس التالحم الوطني ويبدد 
بقايا  التي سعت  الشــائعات 
فلول داعش لبثها في األسابيع 

القليلة املنصرمة.
وقال املقدم في اجليش العراقي 
عبــد الرحمــن اجلبــوري في 
الــى »الصباح اجلديد«  حديث 
إنه »مبناســبة يوم النصر على 
تنظيم داعــش اإلرهابي وحترير 
آخــر مدينــة في العــراق من 
براثنه وشــروره، جابت شــتى 
فضال  املوصل  مدينة  شــوارع 
عن مراكــز األقضية والنواحي 
أرتال  نينــوى،  محافظــة  في 
بشتى  األمنية  للقوات  عديدة 
صنوفها مع  العجالت واآلليات 
باســتثناء  الدفــع،  رباعيــة 
كبيرة  احتفالية  في  املدرعات، 
االمنية  القــوات  هيبة  اكدت 
املطلقة  البطلة وســيطرتها 
على زمــام االمور فــي عموم 
محافظة نينوى وخاصة مدينة 

املوصل«.
واضــاف »االرتال التــي كانت 
وجدت  الوطني،  بالعلم  مزينة 
تفاعال كبيــرا من قبل االهالي 
واملواطنــن الذين اكــدوا عبر 
تفاعلهم مع قواتنا وترحيبهم 
النصر  اشــارات  ورفــع  بهــا 
والتصفيق لهــا والتقاط صور 
السلفي مع هذه القوات، نقول 
ان تلــك اللقطات اجلميلة في 
املبارك اكدت حجم  اليوم  هذا 
قواتنا  بن  والتعاضد،  التالحم 
الباســلة وبــن االهالي، وفي 
الوقت نفسه بددت الشائعات 
التي حتــاول بقايا  واالكاذيــب 
شراذم العدو ترويجها بن فترة 

وفترة اخرى«.
واشــار اجلبوري الى ان »حركة 
االرتال العسكرية رسالة قوية 
وواضحــة للعدو الداعشــي، 

مفادها ان ما حصل عام 2014 
الزمن لن يتكرر،  في غفلة من 
صنوفها  مبختلــف  قواتنا  وان 
متســك االرض بقوة ويساندها 
بذلك االهالي واملواطنن الذين 
ال يجــدون بديال غير قواتنا، وان 
االمن واالستقرار مرتبط بوجود 
االرض  على  وبهيبتهــا  قواتنا 

وعلى سماء الوطن«.
وشهدت العديد من الساحات 
فــي مدينة املوصــل جتمعات 
شــعبية وعفوية حول االرتال 
االهازيج  وكانت  العســكرية، 
الوطنية تصدح من  واالناشيد 
كل مكان في مشــهد فرحة 
كبيرة طــال انتظارها، بالرغم 
مــن بعــض مشــاهد اخلراب 
والدمار التي جنمت عن عمليات 
االرهابي  داعــش  تنظيم  طرد 
من مدينــة املوصل ومحافظة 

نينوى.

من جانبها اصدرت مديرية أمن 
االمن  الى جهاز  التابعة  نينوى 
الوطني بيانا بهذا اليوم اجمليد، 
تابعه مراسل »الصباح اجلديد« 
وجاء فيــه »لكل زمــان رجال 
، ورجــال زماننا ابطــال قواتنا 
اروع  الذين ســطروا  االمنيــة 
املالحم ، وكتبوا اسماءهم في 
ســجل التاريخ ، فهم صانعو 
النصر املــؤزر علــى االرهاب ، 
في  تروى  بطوالتهم  واصبحت 
احملافــل كافــة ، فالتضحيات 
علــى  والتســابق  الكبيــرة 
الشــهادة مــن اجــل العراق 
وشــعبه كانــت عنوانا لهم ، 
صفحة  االنسانية  وقصصهم 
بيضاء فــي جبن الباحثن عن 

احلرية«.
وعد البيان »ان ما حتقق من نصر 
االرهابية  داعش  عصابات  على 
على يد جميع صنــوف قواتنا 

تسمياتهم  وبشــتى  االمنية 
يستحق ان يحتفى به من ابناء 
ازر هذه  الذي  العراقي  الشعب 
القوات بكل مــا اوتي من قوة 
فاملعركة  االرهــاب  حتدي  امام 
كانت حاسمة وواحدة ، وما ان 
جاء يوم العاشر من شهر كانون 
االول من العام املاضي اال وجاء 
معه اعالن النصر وحترير االرض 
، نعــم ارض العــراق قد حتررت 
النها ترفض الذل والهوان ، الن 
شعبها عاشق للحياة ، وان أثار 
النصر تعرف اصابع الشجعان 
من قواتنا الباسلة ، وان الدماء 
التي ســالت على تراب الوطن 
لالجيال  الغالي ستكون ضياء 
وان عائالتهــم امانة في اعناق 
الشــرفاء ، وان اوسمة اجلرحى 
على  شرف  نياشــن  ستبقى 
واخللــود  الرحمــة  الصــدور.. 
والفخر  والعز  االبرار  لشهدائنا 

العراق وازر  ملن دافع عــن أرض 
املدافعــن عنــه بالفعــل او 
بالكلمــة ، ومــا النصر اال من 

عند اهلل العزيز احلكيم«.
مقتل ارهابين واعتقال آخر

واثر معلومة  آخر،  على صعيد 
قوة  دقيقة متكنت  استخبارية 
خاصة مــن اللــواء 66 ضمن 
من  عراقي  جيــش   20 الفرقة 
قتــل ارهابين اثنــن مبنطقة 
قرب معمل ســمنت  البويــر 
بــادوش )25 كلم غرب املوصل( 
زرع عبــوة  عنــد محاولتهــا 
ناســفة، وتبن ان احد القتلى 

كان يحمل حزاما ناسفا.
مديريــة  اعلنــت  فيمــا 
العســكرية،  االســتخبارات 
اليــوم االثنن، القــاء القبض 
علــى ابن احلارس الشــخصي 
لرئيس ديوان زراعة والية نينوى 

الداعشي في ايسر املوصل.

وذكرت املديرية في بيان لها ان 
االســتخبارات  مديرية  »مفارز 
العســكرية في فوج املهمات 
االول - لــواء املهمــات- التابع 
للمديرية القــت القبض على 
لعصابات  املهمة  الرؤوس  احد 
داعــش االرهابية والــذي كان 
والده يعمل حارســا شخصيا 
ملا يســمى برئيس )ديوان زراعة 
واليــة نينوى( فــي داعش، في 
ايســر  كوكجلــي  منطقــة 

املوصل«.
واضافــت ان »االرهابي هو احد 
الســراق واملبتزيــن للمزارعن 
االمــوال  بدفــع  وتهديدهــم 
لداعش من منتجاتهم الزراعية 
مستغال منصب والده«، الفتة 
الى انه »من املطلوبن للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض وفق املادة 

4 إرهاب«.

القّوات العراقية تؤكد هيبتها في الموصل
خالل احتفالها بيوم النصر على داعش

تالحم كبير بين المواطنين واألجهزة األمنية يبدد شائعات بقايا العدو

جانب من االحتفال بيوم النصر في املوصل

بمناسبة يوم النصر 
على تنظيم داعش 
اإلرهابي وتحرير آخر 
مدينة في العراق من 
براثنه وشروره، جابت 
شتى شوارع مدينة 
الموصل فضال عن 
مراكز األقضية والنواحي 
في محافظة نينوى، 
أرتال عديدة للقوات 
األمنية بشتى صنوفها 
مع  العجالت واآلليات 
رباعية الدفع، باستثناء 
المدرعات، في احتفالية 
كبيرة اكدت هيبة 
القوات االمنية البطلة
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علــى الرغم من ان رواتب واجــور موظفي الدولة 
العراقية تشــكل عبئاً ثقيالً يرهق كاهل املوازنة 
العامــة الســنوية ،  فنحن نتحدث عــن انفاق 
اكثــر من ٥٠ ترليون دينار  ســنويا لتأمن الرواتب 
واالجور الكثر من ٣ مالين موظف عدا املتقاعدين 
واملتعاقدين واالجراء ..اال اننا جند بوناً شاسعاً  في 

معدالت هذه الرواتب بن مؤسسة واخرى ..
صحيح ، ان اجلميع يخضع لقانون رواتب موظفي 
الدولة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، الذي ينص في مادته 
االولى على »  تعديل رواتب املشــمولن بأحكامه 
مبــا يؤمن لهم مســتوى معيشــيا أفضل ،  مع 
أألخذ بنظر االعتبــار املؤهالت العلمية و املنصب 
الوظيفي و املوقع اجلغرافي و اخلطورة و ســنوات 

اخلدمة و احلالة االجتماعية«..
 .ولتحقيق ذلك فقد وضع القانون سلما للدرجات 
الوظيفيــة وكذلك حدد مخصصات الشــهادة 
والزوجيــة واالطفال واملنصــب ، واملناطق النائية 
، وغيرهــا ، ووفقــا لذلــك ، نفتــرض ان العدالة 
االجتماعية متحققة في تســاوي االستحقاقات 
املاليــة جلميع املوظفن بحســب مــا نص عليه 
ودعا اليــه قانون رواتب موظفــي الدولة .. ولكن 
، االمر ليس كذلك ، فثمــة الكثير من الفروقات 
املوجودة بن موظفي هــذه اجلهة او تلك اجلهة ، 
لدرجة ان بعض الوزارات وهي مهمة ، باتت طاردة 
للكفاءات ، في وقت يجب ان تكون مســتقطبة 
لهذه الكفــاءات ، ومنهــا وزارة التخطيط على 
ســبيل املثــال ، ال احلصر ، فهذه الــوزارة معنية 
برسم السياســة االقتصادية والتنموية للبلد ، 
فضال عن قيامها بالكثير من املهام احليوية التي 
متثل اساسا للتخطيط وتخدم مؤسسات الدولة 
كافــة ، وينبغــي ان تكون مســتقطبة الفضل 
الكفاءات وفي شــتى االختصاصات ، اال اننا جند 
ســعي الكثير من موظفيها ، السيما الكفاءات 
املهمة ، الى  املغــادرة  والذهاب الى جهات اخرى 
ميكــن ان توفر لهم ظروفا ماليــة افضل ، واالمر 
اليقتصر على هذه الوزارة ، بل ثمة وزارات وجهات 
اخرى اليختلف حالها كثيرا عن هذا احلال ، وقطعا 
ان املشكلة التكمن في قانون الرواتب ، فقد يكون 
هذا القانون من افضــل القوانن واكثرها حتقيقا 
للعدالة ، امنا املشكلة تكمن بطبيعة اخملصصات 
التي حددها القانون ، ومنها مخصصات اخلطورة ، 
والطعام والنقل وغيرها ، وهذه اخملصصات تُصرف 
لهذه اجلهة ، وال تُصرف لتلــك اجلهة ، والفاصل 
بن اجلهتن ليس سوى سور  ، فالذي يعمل داخل 
الســور  يكون عرضة للخطــر ومن يكون خارجه 
فهــو في مأمن مــن ذلك اخلطــر !!.. في حن ان 
املنطــق يقول ، ان من يكون في الداخل هو االكثر 
امانا ، واخلطــر - ان كان ثمة خطر - امنا يحدق مبن 
هو خارج الســور ، والالفت ان الفرق بن موظفي  
»داخل الســور«  وبن َمن هــم خارجه ، كبير جدا 
، .. اضف الى ذلك ان هناك مؤسســات اخرى ممن 
هي خارج السور ايضا حتظى بخصوصية متنحها 
افضلية في الرواتب واالجور ، فعندما جتري مقارنة 
بن موظف هنا واخر هناك ، وكالهما له الشهادة 
نفســها واخلدمة واملنصب ، جتد الفارق كبيرا بن 

االثنن ..
وقطعــا ، ان وجود مثل هذا التباين من شــأنه ان 
ينعكس ســلبا على مســتوى االداء الوظيفي ، 
ونحــن اصال لدينا مشــكلة في هــذا اجلانب ، اذ 
تشــير التقارير الى ان انتاجيــة املوظف العراقي 
منخفضة جدا باملقارنة مع موظفي بلدان العالم 
االخرى ..ولعل واحدا من تداعيات تباين مســتوى 
الرواتب ، السعي الدائم من قبل موظفي الوزارات 
»محدودة الدخــل« للبحث عن مكان في الوزارات 
»ميســورة الدخل« .. ومن هنا فــان االمر يتطلب 
اعــادة النظر بقانــون الرواتب ابتــداًء ، فضال عن 
دراســة قضية اخلطورة ، وهل هناك مؤسســات 
في العاصمــة تتعرض للخطر اكثــر من غيرها 
لكي حتظى مبخصصات اكثر من سواها ؟؟- طبعا 
باســتثناء منتسبي القوات االمنية -  ، من دون ان 
ننسى رواتب الدرجات اخلاصة املبالغ فيها كثيرا  ..

ولست هنا بوارد الدعوة الحداث ضرر في مصالح 
اعــداد غير قليلة مــن املوظفن ، امنــا هي دعوة 
الدولة  العدالة االجتماعية بن موظفي  الشاعة 
كافــة ، اذ ليس مــن املنطق ان يكــون كل هذا 

التفاوت بن موظفي البلد الواحد .

غياب العدالة
في الرواتب

2

الملف األمني

بغداد – تفكيك خلية ارهابية 
فككــت قــوة مــن االســتخبارات 
العســكرية امس الثالثاء نواة خللية 
إرهابيــة في منطقــة املنصور غربي 

العاصمة بغداد.
وذكــر املصــدر  ان »مفــارز مديرية 
االســتخبارات العســكرية في لواء 
54 الفرقة السادســة التابعة لقيادة 
عمليــات بغداد، متكنت مــن اختراق 
 3 وتفكيــك مجموعة مكونــة من 
إرهابية  خللية  نواة  تشــكل  إرهابين 
تعمل بشكل خفي وسري« ، مضيفا 
انــه »مت القبــض علــى أحــد أفراد 
الــدورة جنوبي  اخللية فــي منطقة 
بغداد، وبداللته مت اســتدراج اآلخرين 
لهما  نصــب  محكــم  كمــن  الى 
في منطقــة املنصور وســط بغداد 

والقبض عليهما«.

كركوك – ضبط متفجرات 
كشفت قيادة قوات الشرطة االحتادية 
امس الثالثاء ان القــوات االمنية في 
كركوك، عثرت على مواد متفجرة في 

احملافظة.
وذكــر اعــالم القيــادة ان »قطعات 
عمليات  االحتادية ضمــن  الشــرطة 
بعمليات  شرعت  كركوك،  محافظة 
تفتيــش لـ17 منطقــة وقرية تابعة 
حملافظــة كركــوك، ملالحقــة خاليا 
تنظيم داعش االرهابي ، مشــيرا الى 
ان »العملية اسفرت عن العثور على 
مضافة تابعة لداعش ونفق بطول 65 
متر تقريبا، مؤسس فيه تيار كهربائي 
ويحتــوي علــى ابــواب تســتعمل 
كأســرة منام وفــرش«، موضحا انه 
»مت العثــور على لغم ضد الدروع عدد 
5 تالفة وحشــوة صاروخ قاذفة عدد 
2 وعلــى عبوتن ناســفتن وبندقية 
كالشــنكوف أخمص و2 بنادق صيد 

مع مخزن بندقية داخل النفق«. 

بابل – عملية استباقية  
اعلنت قيادة شــرطة محافظة بابل 
امس الثالثاء عــن القاء القبض على 
جنائية  بقضايــا  مطلوبــن  ســت 
في  وذخائر  أسلحة  مختلفة، وضبط 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املتحدث االعالمي باسم القيادة 
العقيــد عــادل احلســيني إن »قوة 
مشــتركة من قسم شــرطة قضاء 
احملاويل ومكافحة املتفجرات بالتعاون 
مع مفارز مديرية شؤون أفواج طوارئ 
الشــرطة، نفذت عملية إســتباقية 
ضمن القضاء، أسفرت عن اعتقال 6 

مطلوبن«.
وبن انه »مت العثور على أجزاء أسلحة 
وكمية كبيرة من الذخيرة احلية داخل 
منــزل أحــد املتهمن ضمــن قضاء 

احملاويل«.

واضــاف أن »القــوة ضبطــت أجزاء 
ســالح رشــاش نوع )كالشــنكوف( 
غدارة وكميات من الذخيرة احلية تبلغ 
)1425( إطالقة عتاد ألســلحة  نحوا 
نــوع )M16، BKC، مســدس 9 ملم( 
داخل  مخبــأة  عســكرية  وجتهيزات 

املنزل«. 

االنبار – كمني محكم 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
القاء  الثالثاء، عن  امس  العســكرية 
اثنن في  ارهابيــن  القبــض علــى 

الرمادي.
وقال املصدر إن »مفارز االســتخبارات 
العسكرية في لواء املشاة 40 الفرقة 
العاشــرة، القت القبــض على اثنن 
من االرهابين بعــد ايقاعهم بكمن 
محكم نصب لهم فــي منطقة تل 
اسود بجزيرة البو منر – االنبار«، مضيفا 
أن املعتقلــن »همــا مــن املطلوبن 

للقضاء مبوجــب مذكرات قبض على 
وفق احكام املاده 4 ارهاب«، مشيرا الى 
ان عملية القبض متت واثر معلومات 

استخبارية دقيقة« .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
القت مفارز مركز شــرطة الشامية، 
محافظة  فــي  والدغارة  والســنية، 
الديوانية امــس الثالثاء القبض على 
٥ متهمن مطلوبن للقضاء بقضايا 
مختلفة، وذلك خالل حملة واســعة 

قامت بها للبحث عن املطلوبن.
وقال مصــدر امني ان مفارز قســم 
مكافحة اإلجرام في الديوانية متكنت 
مــن إلقاء القبض علــى ٣ مطلوبن 
بقضايــا جنائيــة تتعلق بالشــروع 
بالقتل والســرقة، وذلــك بعد جمع 
قبل  املطلوبــن من  املعلومات عــن 
املصادر اخلاصــة ، فيما متكنت دوريات 
قسم شرطة األسرة من إلقاء القبض 

علــى ٥ متهمن كونهــم مطلوبن 
بقضايا مختلفة.

نينوى – عمليات تفتيش 
الناطق باســم مركــز االعالم  اعلن 
االمنــي العميد يحيى رســول امس 
انفاق لداعش وقتل   7 العثور  الثالثاء، 
إرهابين اثنن احدهمــا يرتدى حزاما 

ناسفا في نينوى.
وقــال العميــد رســول إن »القوات 
االمنيــة في قيــادة عمليــات نينوى 
نفــذت عملية تفتيــش في منطقة 
جبال الشــيخ ابراهيــم وعثرت على 
7 أنفاق قدميــة وتعمل على طمرها ، 
كما عثرت على عبوة ناسفة محلية 

الصنع«.
واضاف انها »نفذت واجبا في منطقة 
املوصل القدمية نتج عنه تطهير الدور 
احملاذية جلامع ) النوري الكبير(، في حن 
متكنــت القوات االمنية فــي القيادة 

ذاتها من قتــل إرهابين اثنن يقومان 
بزرع عبوة ناسفة احدهم كان يرتدي 
حزاما ناسفا، وقد جرت هذه العملية 
خالل تفتيش في منطقة مخازن عتاد 

بادوش«. 

البصرة – انفجار لغم 
افاد رئيس اللجنة االمنية في مجلس 
محافظــة البصرة امــس الثالثاء ان 
انفجار  نتيجة  اصيبــوا  أطفال  ثالثة 
لغم ارضي )مخلف حربي( في قضاء 

شط العرب.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي ان 
ثالثة اطفال من سكنة الزبير اصيبوا 
جراء االنفجــار عندما كانوا يجمعون 
مادة احلديد الســكراب، وان اصابتهم 
كانت بانحاء مختلفة من اجسامهم 
، مشيرا الى ان املصابن مت نقلهم الى 
لتلقي  التعليمي  الصدر  مستشفى 

العالج.

تفكيك خلية إرهابية في المنصور غربي بغداد * اعتقال 6 مطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من بابل
العثورعلى 7 أنفاق لداعش وقتل إرهابيين في نينوى * إصابة 3 أطفال بانفجار لغم أرضي في شط العرب

»اإلصالح«: التصويت 
للفياض اشبه باملستحيل 
و«البناء« لن يستطيع متريره 

في البرملان
من جانبه، ذكــر النائب االخر 
عن التحالف، جواد املوســوي 
أن »القــوى املنضويــة فــي 
كتلتنــا داخل مجلس النواب 
وضعــت مشــروعاً لالصالح 
العمليــة  تقــومي  بهــدف 

السياسية«.
تصريح  في  املوسوي،  وأضاف 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »قوى 
االصالح  حتالف  في  رئيســة 
تنازلــت عــن اســتحقاقها 
االنتخابي مثل قائمة سائرون 
وقائمة النصر وتيار احلكمة«.

ولفت، إلى أن »ذلك كان هدفه 
املناســبة  الفرصة  اعطــاء 
لرئيس مجلس الوزراء باختيار 

كابينته بحرّية كاملة«.
حصل  ما  املوســوي  ويشّبه 
بـ »اخلديعة، مــن خالل مترير 
مرشــحن في الوجبة االولى 
كان اغلبهم من املســتقلن 
تفاجئنا  لكننا  والتكنوقراط 
مبرشحن  الثانية  املرحلة  في 
واحزاب  كتــل  إلى  ينتمــون 

سياسية«.
وأكــد أن »عتبنــا نســجله 
على عبد املهــدي في أنه لم 
يتقدم مبرشحن بحسب ما مت 

االتفاق عليه«.
ومضى املوسوي، إلى ان »بقاء 
االمــر بشــكله احلالي يهدد 
االتفاق الذي حصل بن قائمة 
ســائرون ممثلــة عــن حتالف 
الفتح ممثلة  وقائمة  االصالح، 
عن حتالــف البنــاء والذي مت 
مبوجبه تكليــف عبد املهدي 

وتشكيل احلكومة«.
يشــار إلى أن ثمان وزارات ما 
الداخلية،  وهي:  شاغرة  زالت 
والدفــاع، والعــدل، والهجرة 
واملهجرين، والتربية، والتعليم 
العلمي،  والبحــث  العالــي 
والتخطيط والتعاون االمنائي، 

والثقافة.

كوريا تستثمر30 مليون متر 
مربع النشاء مدينة ذكية

في االنبار
واضاف البيان ان »هذه املذكرة 
تعد اولى البوادر االستثمارية 
في  التي ســتنفذ  احلقيقية 
االنبــار بعــد إعــادة حتريرها 
ملشروعات  وستكون منطلقاً 
ستساهم  كبيرة  استثمارية 
في حل ازمات املواطن االنباري 
مناسبة  فرص عمل  وستوفر 

العاطلن  مــن  كبير  لعــدد 
وســتعمل علــى دعم ملف 
االســتقرار في عموم مناطق 

احملافظة«.

مياه البصرة تلوثت 
بالكادميوم السام ونائب 
يطالب بتخصيص موازنة 

عاجلة ملعاجلته
، مبينــا أن »الدراســة بينت 
منها  عديــدة  ملوثات  وجود 
وبقايا  البكتريا  انــواع  بعض 
االســمدة واملبيدات احلشرية 
الكيمياويــة  واخمللفــات 
مستويات  وارتفاع  الصناعية 
النترات والكبريتات ، واالشعاع 
علــى املســتوى الطبيعي ، 
التلوث  االخطر  امللــوث  لكن 
حيث  الكادميوم(   ( بعنصــر 
بلغت نســبة التلوث به اكثر 

من 53 ضعف من احلد االعلى 
املسموح به«.

واوضح احملمداوي، أن »االعراض 
التي عانى منها املواطنون في 
اعراض  تتطابــق مع  البصرة 
التســمم احلاد بـ)الكادميوم 
( الذي قد يســبب السرطان 
وهشاشــة العظام والفشل 
الكلــوي في حالــة التعرض 
له ملــدة طويلة ولــو بتركيز 
قليل«، مطالبا بـ« تخصيص 
بحوث  موازنات عاجلة إلجراء 
للكشــف عن مصدر التلوث 
ملعاجلته  )الكادميوم(  بعنصر 

فوراً«.
ودعــا الى »عدم  اســتعمال 
مياه شــط العــرب ألغراض 
الشرب او تربية االسماك في 
اجلزء امللوث منه وتوفير مصدر 
مائي بديــل و بناء ناظم على 

املنطقة  يفصل  العرب  شط 
فيها  يقــع  التي  يقــع  التي 
مصدر التلوث )اجلزء اجلنوبي ( 
عن اجلزء الشــمالي من شط 
التلوث من  مننــع  العرب كي 

االمتداد شماالً«.

بلدية الفلوجة تعتزم 
حتويل ابنية مدرسية الى 
موالت جتارية بضغوط من 

متنفذين!
الى ان “قسم مديرية  مشيراً 
تربية الفلوجة يطالب جميع 
اجلهات املعنية من أجل وقف 
هذه املشاريع التي تستهدف 
وأن  خاصة  التربوية  العملية 
املديرية تعاني من نقص كبير 
في األبنية املدرســية نتيجة 
االضرار الكبيــرة التي حلقت 
بها جراء العمليات اإلرهابية”.

تتمات ص1
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وثيقة للجامعة العربية وّقع عليها العراق ولم تلتزم بها الجهات المعنية
)انقالب أبيض( في منظور اإلعالم العربي

استقاللية وتعددية اإلعالم ركن أساس في تطبيقات حقوق األنسان

احترام التعدد النقابي للصحفيين وإنهاء الكراهيات القومية والدينية ضرورة حتمية

عدم استغالل منح الباجات في التمييز بين اإلعالم

جمهورية العراق
األمانة العامة جمللس الوزراء

مكتب االعالم واالتصال احلكومي
العراقــي _مكتبة  االعالم  شــبكة 

رئيس الشبكة
هيئــة االعالم واالتصــاالت_ مكتب 

رئيس الهيئة
م| وثيقــة اعــالن حرية االعــالم في 

العالم العربي

املقدمة
نؤكد علــى أن حريــة التعبيــر، التي 
تشــمل حرية اإلعالم، هي حق أساسي 
من حقوق اإلنســان مصان في مواثيق 
حقوق اإلنســان الدولية واإلقليمية، مبا 
في ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
والعهد الدولــي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياســية، وامليثــاق العربي حلقوق 
اإلنســان، و"إعالن صنعاء" بشأن تعزيز 
وتعدديته،  العربي  اإلعالم  اســتقاللية 
حول  الوطنية  الدســاتير  غالبية  وفي 

العالم.
الذين  املواطنــن  طموحــات  ندعــم 
يعيشــون فــي العالم العربــي لنيل 
كامل حقوقهم في احلياة الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان.
نشــير إلى مختلف اآلليات اإلقليمية 
التــي حتمل تفويضــا لتعزيــز احترام 
حقوق اإلنسان في املنطقة العربية، مبا 
في ذلك حريــة اإلعالم، ومنها "اللجنة 
العربية الدائمة حلقوق اإلنسان التابعة 
جلامعة الــدول العربية،" و"جلنة حقوق 
اإلنسان العربية،" التي أنشئت مبقتضى 
"امليثاق العربي حلقوق اإلنسان" و"االحتاد 
البرملاني العربي،" و"الشــبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان".

الذي تقوم  الدور اإليجابــي  نؤكد على 
به اآلليــات الدولية اخلاصــة وفي عدد 
من املناطقة حــول العالم بدعم حرية 
التعبير أو حرية اإلعــالم، وللدور املفيد 
الذي ميكــن ان تقوم به مثل هذه اآللية 
في العالــم العربي فــي حالة ضمان 
بتفويض ميكنها  استقالليتها ومتتعها 
ممن القيام بنشاطات مشابهة لآلليات 

األخرى.
نشدد على أن حرية اإلعالم واستقاللية 
الصحافة هي مهمة بحد ذاتها، وأنها 
من الركائز األساسية التي تقوم عليها 
الدميوقراطيــة، وأنهــا أدوات ال ميكــن 
اإلنســان  احترام حقوق  بدونها ضمان 

األخرى. 
نرحب باإلصالحات التي أقرتها عدد من 
الــدول العربية في الســنوات األخيرة 
والتي من شــأنها أن تعزز احترام حرية 
دون  الصحافة،  واســتقاللية  اإلعــالم 
أن نغفــل أنه ال زال هنــاك الكثير من 
التعديــالت التــي ينبغي القيــام بها 
لضمان احترام هذا احلق في دول عربية 
كثيرة، لكي تنسجم قوانينها الوطنية 

مع االلتزامات واملعايير الدولية.
االعــالم  حريــة  احتــرام  أن  نؤمــن 
واســتقاللية الصحافة، وحق احلصول 
على املعلومات تعزز مشاركة املواطنن 
في القضايا العامة ودعم أنظمة احلكم 
التنمية  دعم  وتســاهم في  الرشيدة، 
املســتدامة والنمو االقتصادي. ونشير 
التنمية املســتدامة  إلى أن "أهــداف 
2030" التــي تبنتها األمم املتحدة تؤكد 
على هذا مــن خالل تبنيها هدف خاص 
بضمان وصول املواطنن إلى املعلومات 

وحماية احلريات األساسية.
ميكن  الــذي  األساســي  الــدور  ندرك 
للصحافــة املطبوعــة، واالعالم املرئي 
واملســموع، واالعالم اإللكتروني القيام 

به في مسار نشــر احلق بحرية التعبير 
الواســع، من خــالل ضمان  باملعنــى 
املعلومات  كامــل  الناس على  حصول 
التي يحتاجونهــا، وعلى فرص للتعبير 
عن آرائهم ومخاوفهم، وكشف الفساد 
واملمارسات اخلاطئة، ونشر الدميقراطية 
واحلوكمة اجليــدة، وفي مكافحة كافة 

أشكال الكراهية والتمييز. 
التي  الهائلة  التغييــرات  نؤكد علــى 
طرأت على بيئــة التواصل واالتصاالت 
في  املســتمر  التطــور  عن  والناجتــة 
وتقنيات  الرقميــة  املعلومــات  مجال 
التي تتيحها  االتصاالت، واإلمكانيــات 
هــذه التقنيات لدمقرطــة االتصاالت 
ومنع إحكام األقوياء ســيطرتهم على 

املعلومات.
وعازمن على تعزيز احترام حرية اإلعالم 
العالم  فــي  الصحافة  واســتقاللية 

العربي
فإننــا الفاعلــن فــي قطــاع اإلعالم 
ومنظمــات  اعالميــة،  )مؤسســات 
واجملتمع  اإلنســان  وحقوق  الصحفين 
اإلقليمية(   واملنظمــات  والدول  املدني، 
نتبنى إعالن حرية اإلعالم وحق احلصول 
علــى املعلومــات في العالــم العربي 

القائم على  املباديء التالية:
 

 اجلزء األول: املبادئ العامة

املبدأ األول: نطاق حق حرية التعبير 
وطبيعته

  أ. إن حرية التعبير، والتي تشمل حرية 
اإلعــالم، هي حق أساســي من حقوق 
اإلنسان ويشتمل على احلق في استقاء  
واذاعتها  وتلقيهــا  واألفــكار  األنبــاء 
بأية وســيلة كانــت دون تقيد باحلدود 

اجلغرافية.
 ب.  حتــّد حريــة التعبير مــن صالحية 
الدولة في تقييد هذه احلرية كما تفرض 
عليها واجب العمل على تأسيس بيئة 
يزدهــر فيها التدفق احلــر للمعلومات 

واألفكار )مبا في ذلك تنوع اإلعالم(.
 ج.    إن حريــة التعبيــر ليســت حًقا 
مطلًقا، ولكن يشترط عند فرض  قيود 
علــى هذا احلــق أن تلتــزم "بالفحص 

الثالثي" التالي:
1.    النــص عليها في قانــون  واضح، 

ودقيق، وميكن احلصول عليه بسهولة.
2.    أن تكــون في إطــار حماية واحدة 
من املصالــح التالية: حقوق اآلخرين أو 
سمعتهم، أو األمن القومي، أو النظام 
العــام، أو الصحــة العامــة، أو اآلداب 

العامة.
3.   أن تكون ضــرورة، مبعنى أنها تخدم 
حاجة اجتماعية ملحة، وأنها تشتمل 
على احلد األدني من إجــراءات التقييد 
لتحمي احلاجة املقصودة بشكل فاعل، 
وأنها ليست قيود مبالغ بها، وتتالءم مع 

الهدف الذي وضعت من أجله.

املبــدأ الثانــي: حــق احلصــول على 
املعلومات

 أ.  احلق باحلصــول على املعلومات )احلق 
في الوصول إلى املعلومات التي حتتفظ 
بها السلطات العامة( هو جزء ال يتجزأ 
من حق حريــة التعبير، وتكملة مهمة 

حلرية اإلعالم.
 ب.  يجــب ضمان هذا احلــق من خالل 
االعتراف به كحق دســتوري، وأن يطبق 
من خالل تبني تشــريعات تستند إلى 

املبادئ التالية:
علــى  احلصــول  للجميــع  يحــق   .1
السلطات  معلومات حتتفظ بها كافة 
العموميــة، وتعــّرف هذا الســلطات 

بشــكل واســع لتشــمل ســلطات 
واملؤسســات  والهيئات  الثالث،  الدولة 
التي  املؤسسات  أو  والبنى  الرســمية. 
متلكها هيئات رســمية أو تتحكم بها، 
أو تلك التي تتلقــى متويال  جوهريا من 

جهات عمومية، وهيئات النفع العام.
2.    يجب وضع إجراءات واضحة لتقدمي 
طلبات احلصول على املعلومات والنظر 
بها في أقرب وقت ممكن  وبطريقة متنع 
أو حتد من وضع العراقيل أمام املطالبن 
باملعلومة مبا في ذلك عدم فرض رسوم 

عالية على الطلبات املقدمة.
3. على الســلطات العمومية ان تبادر 
بشــكل دوري إلى نشر طيف واسع من 
املعلومات التي تهم املصلحة العامة. 

االســتثناءات بشكل  تعريف  يجب   .4
واضح وضيــق، وأن تطبــق فقط على 
احلاالت التي يشكل فيها نشر املعلومات 
ضررًا محققا يفوق في أهميته الفائدة 
التي ميكن أن تتحقق للمصلحة العامة 
نتيجة نشــر هذه املعلومــات. وعندما 
يكــون هناك تضارب بــن حق احلصول 
علــى املعلومات والقوانــن التي تنص 
األولوية هي  املعلومات فإن  على سرية 

للحق باحلصول على املعلومة.
5. كل رفض باإلفصــاح عن معلومات 
يجب أن يكون قاباًل للطعن أمام هيئة 

مستقلة، ثم أمام احملاكم.
6. يجب محاســبة املســؤولن الذين 
يعرقلون بشكل مقصود احلق باحلصول 

على املعلومات.
 ج. يجب تقــدمي حماية لألفــراد الذين 
أو  اخلاطئــة،  املمارســات  يكشــفون 
اإلخفاقــات اإلداريــة اخلطيــرة، أو أية 
ممارســات خطيــرة تهــدد املصلحــة 
العامة، ويجب حمايتهم من العقوبات 
بدرجة مقبولة  كانوا مقتنعــن  طاملا 
بــأن املعلومات التــي يفصحون عنها 
وأنها تكشــف ممارســات  حقيقيــة، 

خاطئة.
 د. يجب تعديل قوانن سرية املعلومات 
االســتثناءات  معايير  مع  لتتماشــى 
الواردة فــي املبدأ الثانــي، الفقرة )ب( 

النقطة )4(.

املبدأ الثالث: السالمة االعالمية
   أ. يقع على عاتق كل اجلهات املرتبطة 
بقطاع االعالم مسئولية ضمان سالمة 
الصحفين اإلعالمين الذين ميارســون 
اعــالم حــر. ويضاف  حقهــم بتقدمي 
إليهم فــي التمتع بهذا احلق املواطنون 
الصحفيون واملدون بحســب ما أقرته 
"خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة 
من  اإلفــالت  ومســألة  الصحفيــن 

العقاب."  
ب. تتحمل الدول املسؤوليات التالية:

1 - توفيــر احلمايــة ملــن يواجه خطر 
التعرض لهجوم مباشــر أو غير مباشر 
كرد على ممارستهم حق حرية التعبير، 
أو في ســياق التغطيات اإلعالمية في 
البيئــات اخلطيرة مثــل التظاهرات أو 

مناطق احلرب والصراع.
 2.  ضمــان إجــراء حتقيقــات فاعلــة 
أو تلقي  وســريعة عند وقوع هجــوم 
تهديدات. وأن يتــم تقدمي املعتدين إلى 
باعتباره جزءا من مسئوليتها  العدالة 
في مكافحــة احلصانــة واإلفالت من 

العقاب.
3 - تقــدمي تعويضــات للضحايــا في 

احلاالت املناسبة.
4 - تدريب عناصر الشــرطة واملكلفن 
بإنفاذ القانون  على املعايير التي يجب 
اتباعهــا في التعامل مــع الصحفين 
خالل عملهــم في تغطية  التظاهرات 

والفعاليات الشعبية األخرى التي ميكن 
ان تكون مصدر خطر.

 
ج. تلعب املكونات اإلعالمية األخرى - مبا 
واحتادات  اإلعالمية  املؤسسات  ذلك  في 
الصحفيــن - دورا فــي ضمان حصول 
الصحفين على تدريب ومعدات مالئمة 
لتعزيز قدرتهم على حماية أنفســهم 

في حاالت اخلطر.
د. الســالمة اإلعالمية مفهوم يتجاوز 
على  يقع  وعليه،  اجلســدية،  السالمة 
اجلهات املعنية مسئولية اتخاذ خطوات 
تضمــن حصول العاملــن في اإلعالم 
على أجور عادلــة وان يكونوا محمين 

في إطار أنظمة الضمان االجتماعي.
 

املبدأ الرابع: الوعي
أ .        يجــب اتخــاذ التدابير الضرورية 
لتوفيــر فــرص التعليــم والتدريــب 
والعامالت  والصحفيــن  للصحفيات 

والعاملن اإلعالمين على حد سواء.
ب .    يجــب بــذل جهود لنشــر ثقافة 
املعلوماتية والتواصــل لدى املواطنن، 
فــي موضوع  التثقيف  وهذا يشــمل 
التواصــل  شــبكات  مــع  التعامــل 

االجتماعي.
 

اجلزء الثاني: القيود على
احملتويات اإلعالمية

املبدأ اخلامس: التدابير اجلنائية
 أ. على الدول أن تنأى عن وضع عقوبات 
جنائية )مبــا في ذلك احلبس( على إنتاج 
احملتويات االعالمية ما لم تقدم إثباتا بأن 
هذه اإلجــراءات ضرورية كما هو معرف 
في املبــدأ األول )ج( )3(، وأن تكون حذرة 
جدا فــي فرض القيود املنصوص عليها 

في القانون.
 ب.  يجب على الــدول أن تلغي  عقوبة 
احملتويــات  املفروضــة علــى  احلبــس 
اإلعالمية والتــي ال تتوافق مع اإلختبار 
الثالثــي املتعلق بفرض قيود على حرية 
التعبير، واملنصوص عليه في املبدأ األول 
الفقرة)ج(، وهذا يشمل أي قيود جنائية 
مفروضة بشــكل خاص على احملتويات 
اإلعالمية مثل القيــود التي تتضمنها 
بعض قوانن الصحافة وقوانن االعالم 

املرئي واملسموع.
 ج.    يجــب صياغة النصوص املتعلقة 
بفرض قيود جنائية على حرية التعبير 
والوصــول إلــى املعلومــات التي يتم 
تبريرهــا علــى أرضية  حمايــة األمن 
الوطني بطريقة واضحة وضيقة، لكي 
ينحصــر تطبيقها على احلــاالت التي 
تؤدي حرية التعبير فيها خلطر حقيقي 
يتســبب في اإلضــرار بقــدرة الدولة 
في الدفــاع عن نفســها من هجمات 

محتملة.

املبدأ السادس: حماية السمعة
 أ. يجــب أن تتوافق القوانن املشــرعة 

حلماية السمعة مع املبادئ التالية:
1. يجب أن تكون قوانن مدنية وليست 

جنائية بطبيعتها.
2.  يجــب أن حتمي األفــراد والكيانات 
اخلاصــة، وليس الدولة أو املؤسســات 

العامة.
3. يجب أن ينــص القانون على عناصر 
دفاع مالئمة ضد تهمة التشهير، مبا في 
املنشورة صحيحة،  املادة  أن تكون  ذلك 
أو أنها متعلقة بقضية تهم املواطنن، 
وأنها كانت معقولة في سياق الظروف 

التي نشرت فيها.  
السياســين  علــى  ينبغــي   .4

والشــخصيات العامــة حتمــل درجة 
باملواطنن  مقارنة  االنتقادات  من  أعلى 
العادين. مبــا في ذلــك أن يثبتوا عدم 
صحة اإلدعاءات ضدهــم في القضايا 

التي تهم املواطنن.
5. يجب أن تتوافــق العقوبة املفروضة 
على تهمة التشــهير دائما مع مقدار 

الضرر الناجت.
 

املبدأ السابع: حماية اخلصوصية
يجب وضع تشريعات حتمي اخلصوصية 
على أن تكون منســجمة مــع املبادئ 

التالية:
1.    أن توفــر حماية كافية في جوانب 
مختلفــة مبــا فــي ذلــك خصوصية 

االتصاالت.
2.    إن املراقبــة الشــاملة لالتصاالت 
بالبيانــات  الواســع  واالحتفــاظ 
الشخصية بهدف احلفاظ على القانون 
أو تلبيــة لالحتياجــات األمنيــة هي 
بطبعها إجــراءات تنتهك مبدأ التالؤم. 
وبدال من ذلك، ينبغــي القيام باملراقبة 
واالحتفاظ بالبيانات الشــخصية على 
أســاس كل حالة بشكل مستقل، وأن 
تستند هذه العملية إلى أساس قانوني 

أو احتياج أمني.
3.    يحل التضارب القائم ما بن احترام 
اخلصوصيــة وحريــة التعبير من خالل 
الحتياجات  شــامل  فحــص  تطبييق 

املصلحة العامة.

املبــدأ الثامــن: خطــاب الكراهيــة 
والتعصب

أ. ينبغي أن تســن الــدول قوانن حتظر 
عن  "دفاعا  متثــل  تصريحــات  توزيــع 
أو  العرقيــة  أو  الكراهيــة القوميــة، 
أو  التمييز  وتعتبر حتريضا على  الدينية 
 20 املادة  العنف" بحسب  أو  العدوانية 
(2( من العهد الدولــي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية.
ب. يتحمل اإلعالم مســؤولية  مهنية، 
وأخالقيــة، ومســؤولية جتــاه اجملتمع 
والتعصب  الكراهيــة  محاربــة  فــي 
والطائفية، وهذا يتضمن نشــر تقارير 

صحافية دقيقة وموضوعية.
 

اجلزء الثالث: تنظيم وسائل االتصال

املبدأ التاسع: األدوار اخملتلفة لألطراف 
الفاعلة في قطاع اإلعالم

أ . يجب أن تكون الهيئات املسؤولة عن 
تنظيم وســائل االتصال، مبــا في ذلك 
املرئي  الصحافــة املطبوعة واإلعــالم 
االلكترونية،  واالتصــاالت  واملســموع 
محميــة من التدخــالت ذات الصبغة 
االقتصادية، مبا يشمل  أو  السياســية 
آليــة تعيــن أعضــاء هــذه الهيئات 

التنظيمية.
ب . تعمــل الــدول علــى تعزيــز بيئة 
متكن  عامة  واســتثمارية  اقتصاديــة 
وســائل اإلعالم من االزدهــار، وأن تضع 
عامة  لضمان شفافية  واضحة  قواعد 

فيما يتعلق مبلكية وسائل اإلعالم.
ج . يجب ان تكون هناك معايير واضحة 
لنشر اإلعالنات العامة، وعلى مختلف 
أال تستخدم صالحياتها  الدولة  أجهزة 
في هذا اجملال كأداة للتأثير على احملتويات 

اإلعالمية.
 

املبدأ العاشر: الصحفيون
أ. ليس مــن صالحيات احلكومات حتديد 
من هو الصحفــي، وال يجوز وضع قيود 
رســمية أو قانونية حول من يستطيع 

ممارسة مهنة الصحافة.

ب. حرية التجمع هي واحدة من احلقوق 
األساســية، ويحــق للصحفين حرية 
اختيار االحتاد أو النقابة أو اجلمعية التي 
أن  إليهــا، وال يجوز  يرغبون باإلنضمام 
يفرض عليهم  االنضمــام إلى احتاد أو 
نقابة بعينها. مع اإلشارة إلى أن تاريخ 
احلركــة النقابية الدوليــة يؤكد على 
أن قوتهــا نابع من وحــدة الصحفين 

وتضامنهم.
بحــق حماية  الصحفيون  يتمتــع  ج. 

سرية مصادر معلوماتهم.
د. ال يجوز اســتخدام أنظمــة إصدار 
البطاقــات الصحفيــة، أو آليات منح 
بطاقــات االعتمــاد الصحفــي كأداة 

لتقييد ممارسة هذه املهنة.
 

املبدأ احلادي عشر: اإلعالم العمومي
أ. يجب حماية كافة مؤسسات اإلعالم 
السياســية،  التدخالت  من  العمومي 
وأن تتمتع باســتقاللية حتريرية وإدارية 
وماليــة، وأن تخضــع للمســاءلة من 
قبــل املواطنن وليس مــن احلكومة أو 
أي طرف سياســي آخر. وإحدى الطرق 
الهدف من خالل تكليف  لتحقيق هذا 
مجلس مســتقل باإلشراف العام على 
مؤسســات االعالم العمومي مع إبقاء 
ســلطة اتخاذ القرارات التحريرية في 

أيدى املوظفن في املؤسسة.
ب. يجب أن حتظى مؤسســات اإلعالم 
العمومي بتفويض رســمي للعمل من 
أجــل الصالح العــام، وأن تخدم كافة 
النســاء،  شــرائح اجملتمع مبا في ذلك 
والشباب، والفئات املهمشة. وأن حتصل 
على متويل عــام ميكنها من تنفيذ هذا 
يتم  أن  التفويض بشــكل فعال، على 
توفير هــذا التمويل من خالل آلية متنع 

التدخل بعملها املهني.
 

املبدأ الثاني عشر: تنظيم الصحافة 
املطبوعة

ينبغــي أال تخضع  الصحف لشــرط 
ملباشــرة  خاصة  رخصة  على  احلصول 
العمــل، وال يجوز ألي نظام تســجيل 
للصحف أن يســمح ألي شــكل من 
التدخل  التدخل مبــا فيهــا  أشــكال 
السياســي.. كما يجــب االمتناع عن 
وضع عقبات غير ضرورية أمام الصحف 
مبا  فــي ذلك فرض رســوم عالية على 

تأسيسها.
 

املبــدأ الثالث عشــر: تنظيم اإلعالم 
املرئي واملسموع

أ. على الدول واجب تشجيع التنوع في 
قطــاع اإلعالم املرئي واملســموع، وهذا 
يتضمن منــح  رخص وتــرددات لثالث 
أنواع من االعالم املرئي واملسموع وهي: 
اإلعالم العمومي واملؤسسات اإلعالمية 
اخلاصة ومؤسســات االعالم اجملتمعي، 
كما ينبغي وضع تشريعات متنع اإلفراط 

في تركيز ملكية وسائل اإلعالم.
ب. يجــب أن تكون إجــراءات ترخيص 
اإلعالم املرئي واملســموع عادلة، مبا في 
ذلك عدم فرض رسوم عالية، وأن تكون 
اإلجراءات شــفافة، وأن تشــجع على 
مجموعة مــن القضايا مثــل التنوع. 
تقدمي  الترخيص  طلبات  ملقدمي  ويحق 
طلبات اســتئناف للمحاكم في حالة 
رفض طلبهم باحلصول على ترخيص.   

 
املبدأ الرابع عشر: تنظيم االنترنت

 أ . ال يجــوز أن تخضــع االنترنــت إلى 
أشــكال خاصة من التنظيــم تتجاوز 
األنظمة املطبقــة على مزودي خدمات 
االتصــاالت مثل خدمــات الوصول إلى 

اإلنترنت مثاًل.
ب . يجب ســلوك جانب احلذر الشديد 
عندما يتــم تقدمي نصوص جديدة حول 
جرائــم االنترنت. ويجــب أال تكرر هذه 
النصوص تشريعات أخرى عامة – مثل 
التشــريعات املتعلقة بالتشهير- وإمنا 
يجب ان يتم تقدميها للتعامل مع أنواع 
جديدة من اجلرائــم املرتبطة باالنترنت 

بشكل خاص.
ج .  ال يجوز أن تخضع االنترنت بأي حال 
أو  من األحوال إلى إجــراءات التصفية 
احلجب العام أو أي مــن إجراءات رقابة 

الدولة.
ذلــك  فــي  مبــا  للجميــع،  يحــق  د . 
التشفير  ادوات  استخدام  الصحفيون، 

حلماية خصوصية اتصاالتهم.
تعزيز  الــدول مســئولية  تتحمل  هـ. 
قدرة املواطنن في الوصول إلى شبكة 
اإلنترنت، مبا في ذلك الفقراء والشرائح 
منع  يجوز  وال  املهمشــة.  اإلجتماعية 
املواطنــن أو فئة محــددة منهم  من 

الوصول إلى االنترنت )إغالق االنترنت(.
 

املبــدأ اخلامــس عشــر: الشــكاوى 
والتنظيم الذاتي

 أ. يجــب أن تكون هنــاك آليات متكن 
املواطنن من تقدمي شــكاوى والتظلم 
املطبوعة  اإلعالمية  املؤسســات  ضد 

واملرئية واملسموعة.
ب. هنــاك أنواع مختلفــة من أنظمة 
التنظيم  مجالــس  منها  الشــكاوى 
التنظيم  وآليــات  الذاتــي للصحافة، 
اخملتلطــة )تنظيــم ذاتي يســتند إلى 
قانون(، والهيئات التنظيمية الرسمية. 
وكلها آليات مشــروعة ويعتمد اختيار 
تأسيسها على وضع اإلعالم وطبيعته. 
ولكن يعــدًّ التنظيم الذاتــي الفعال، 
الذي تســيره هيئات مهنية من داخل 
قطاع اإلعالم، أفضل أشــكال أنظمة 
الشــكاوى. وفــي كل األحــوال، يجب 
االبتعاد عن اســناد مسئولية اإلشراف 
على أنظمة الشــكاوي إلى السلطات 
التي تخضع  الهيئــات  أو  التنفيذيــة 

لسيطرة السلطة التنفيذية.
ج. يتم النظر في الشــكاوي إســتنادا 
إلى مدونات الســلوك التي يتم تبنيها 
من خالل عملية تشــاورية تشارك بها 

جميع األطراف املعنية بقطاع اإلعالم.
د. الغاية من تأسيس أنظمة الشكاوى 
وتعزيز أخالقيات  هي حماية اجلمهــور 
املهنــة  وليــس معاقبة املؤسســات 
اإلعالميــة. ولهــذا، تكــون العقوبات 
علــى خرق مدونات الســلوك محدودة 
طبيعة  مــع  ومتالئمــة  بطبيعتهــا 

اخملالفة.
 

املبدأ السادس عشر: املساواة
واملرأة، وكذلك  الرجل  إن املســاواة بن 
املساواة لألقليات واجملموعات املهمشة، 
هي مبدأ تأسيسي يجب احلفاظ عليها 

داخل قطاع االعالم بالطرق التالية:
1. من خــالل وضع ضمانــات قانونية 
ملبدأ االجر املتســاوي للعمل املتساوي، 
وتســاوى الفرص في التوظيف مبا في 
ذلك الترقيــات واحلصول على مناصب 

في مواقع صناعة القرار.
التي  العقــود اجلماعية  2. من خــالل 
تضمــن مرونة فــي ســاعات العمل 

وإجازات أمومة وأبوة مالئمة.
3. من خالل ضمان املؤسسات االعالمية 
ملنــاخ عمــل آمــن للمــرأة، وحماية 
اجلنســي،  التحرش  من  للصحفيــات 
والترهيــب، أو االســتقواء عليهــن أو 

تعرضهن للعنف.

اعداد ـ الصباح الجديد:
هذه الوثيقـــة خطيـــرة باملعنـــى الـــذي يتصـــل بـــدور 
الصحافـــة في عصـــر التحـوالت حيـــث اعتبرت انقالبـا 
ابيـض فـي املنظـور االعالمي العربـي ملرحلة كاملة اتسمت 
باالستبداد واالستقرار والتضييق حلرية التعبيـــر وحتريـــم 

التنظيـم احلــر لقطــاع الصحافــة والعامليــن فيهــا.
واهميــة هــذه الوثيقة انها اعــدت من قبل هيئــات دولية 
متخصصــة واقرتهــا اجلامعــة العربية ووقعــت احلكومة 
العراقية عليهـــا، لكـن املالحظــــات انهـا وضعـت طــي 

االهمـال فيمـا ال يزال مــداد التوقيـع عليهـا طريــا.

 الصباح اجلديد تنفرد بنشــر الوثيقة على صعيد الساحة 
العراقيــة وندعو اجلهــات االعالمية املمولة مــن الدولة الى 
وضع الوثيقة قيد التنفيذ وحتويلها الى مفردات ملموســة 
.. كما نناشــد الكتــاب والباحثني قراءة الوثيقة وتســليط 

الضوء على منطلقاتها ومضامينها 
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من اجل زيادة االنتاج 
شركة نفط ذي قار تضع خططًا 

وبرامج لتطوير حقل صبة  

مشفى اليرموك التعليمي 
يسعى الى تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين

ذي قار - كاظم العبيدي:
اعلنت شــركة نفط ذي قار عن خطط جديدة لتطوير حقل 

صبه جنوب الناصرية وزيادة الطاقة االنتاجية له .
وقال مدير عام الشركة علي وارد حمود في تصريح صحفي 
ان اخلطط تســتهدف رفــع الطاقة االنتاجيــة والتي تبلغ 
حاليــا 25 الف برميل الــى معدالت اعلــى باالعتماد على 
اجلهد الوطني والشركات العراقية املتخصصة في القطاع 
النفطي.وبني ان العمل ســيركز على زيادة برامج حفر االبار 
اجلديدة بالتزامن مع تطوير املنشــآت الســطحية للحقل 
والتي لها القدرة حاليا على استيعاب نحو مائة الف برميل 
يوميا ، ولم بكشف وارد عن السقف الذي تسعى الشركة 
لبلوغه في االنتاج ، في الوقت الذي اشاد فيه مبعدالت االنتاج 
احلالية والتي وصفها باجليدة نسبة الى »حقل نفطي فتي«.

وجتدر االشــارة الى ان حقل صبه والذي يــدار بكوادر وجهد  
وطنــي عراقي ، يعد واحد من ثالثــة حقول نفطية منتجة 
في ذي قار هي فضال عنه حقلي الغراف والناصرية.من جهة 
اخرى ،وقعت شــركة نفط ذي قار عقودا مع وزارة الصناعة، 
حســب التوجيهــات املركزية الصادرة مــن االمانة العامة 
جمللــس الوزراء والتــي تؤكد دائما على دعــم القطاع العام 
والصناعة الوطنية التزمت شركة نفط ذي قار بتوقيع عقود 
مع شــركات ودوائر القطاع العام ســيما من وزارتي النفط 

والصناعة كتشجيع على اجلهود الوطنية ودعمها. 
تشــكيل جلنة خاصة ببحــوث النانــو تكنولوجي ملواكبة 

التطور العاملي.

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور جاســب 
لطيف احلجامي اجتماعا موســعا جمللس أدارة مستشفى 
اليرموك التعليمي ملناقشة تأهيل املستشفى وعلى املدى 
القصير والسيما األقسام األساسية واملهمة فيها من اجل 
تقدمي أفضل اخلدمات الطبية والعالجية وجلميع مراجعيها 
وبحضور مدراء أقسام الدائرة ) قسم التخطيط , الهندسي 
, األمور الفنية , الصيدلــة , اإلدارية , تكنولوجيا املعلومات 
( ورؤساء األقســام الطبية والفنية في املستشفى وعميد 

كلية طب املستنصرية فضال عن األعالم .
ومت خالل االجتماع مناقشــة تأهيل مستشــفى اليرموك 
التعليمي وعلى املدى القصير واملتوسط والسيما الردهات 
املهمــة ومنها الباطنية واالستشــارية والطــوارئ وتوفير 
جميع االحتياجات الضروريــة والتركيز على البنية التحية 
جلميع أقســام املستشفى والســيما الباطنية وعلى املدى 
القصيــر فضال عــن توفيراالجهزة واملســتلزمات الطبية 
واملوارد البشرية واملالية واملهام الساندة فيها في املستقبل 
القريب بغية تقدمي فضل اخلدمات الصحية للمرضى خدمة 

للصالح العام . 

سامي حسن 
كشــف مدير قطاع الطاقة في 
االوسط لشــركة جنرال  الشرق 
انيس  جوزيف  العاملية  اليكتريك 
عن ســعي الشــركة الى نصب 
وحــدات ســريعة متنقلة خالل 
وقــت قصير بعــد االتفــاق مع 
على  العراقيــة  الكهربــاء  وزارة 
لزيادة  لنصبها  اماكن  تخصيص 
التي  الكهربائية  الطاقــة  انتاج 
يحتاجها العراق بشكل متواصل 
.واوضح مدير القطاع ان عمل هذه 
الوحدات وهي عبارة عن توربينات 
متطــورة ال يحتــاج تشــغيلها 
بالوقود وامنــا تعمل بالبخار الذي 
الشركة  ينتج عنها ســعيا من 
لتوفيــر الوقــود مع زيــادة انتاج 
من  اكثر  الى  الكهربائية  الطاقة 
%55 فــي الوقت احلاضــر ، وهذا 
يعني ان الشركة تعمل وبشكل 
متواصل من خــالل احملادثات التي 
جتريهــا مــع وزارة الكهرباء لكي 
التي رسمتها  االهداف  الى  تصل 
اجــل حتقيــق خططها في  من 
توفير الطاقة للمواطن في عموم 

مناطق البالد .
وقــال انيــس ان انتــاج جنــرال 
اليكتريك مــن الطاقة حاليا هو) 
9 ( كيــكا واط اي بنســبة 55% 
من مجمــوع االنتــاج االجمالي 
 (  16  ( للعــراق حاليــا والبالــغ 
كيــكا واط ، كمــا اننا نســعى 
الــى تطبيق خطتنــا على املدى 
احملترق  الغاز  الســتغالل  الطويل 
التوليدية  محطاتنا  تشغيل  في 
على وفق اســتراتيجية من خالل 
فريق عمــل متخصص ومتكامل 
وايصالها  الطاقة  توفير  اجل  من 

الى املستهلك العراقي .
مذكرة  أن  الــى  انيــس  ولفــت 
رؤية  بدعــم  متثلــت  التفاهــم 
فــي تطوير  العراقية  احلكومــة 
قطاع الطاقــة وانعاش االقتصاد 

الوطني مــن خــالل تأهيل عدد 
من الوحــدات التوليدية واضافة 
وحــدات انتاجية جديــدة، فضال 
عن جتهيز محطات طاقة حتويلية 
وتدريــب  الســعات  مختلفــة 
مالكات وتقدمي املشــورة لتقليل 
توزيع  قطــاع  فــي  الضائعــات 

الطاقة الكهربائية«.
واشار انيس الى »جنرال إلكتريك« 
لتطبيق  أولوية قصوى  ســتولى 
تقنيات ســريعة وموثوقة إضافة 
إلى حتديــث عمليــات محطات 
توليد الطاقة احلالية لتوفير نحو 
1,5 كيكا واط إضافية خالل عام 

2019 وســتكون كافيــة لتزويد  
مليون ونصف املليون منزل عراقي 
بالطاقــة بالتزامــن مــع تقدمي 
خدمــات الصيانة وإعادة التأهيل 
طاقة  توفير  اســتمرارية  لتأمني 
، عالوًة على  إضافية تعمل حالياً 
التفاهم  مذكــرة  تتضمن  ذلك، 
حتديثات وخدمات حملطات الطاقة 
الطاقة  الراهنة؛ وحتويل محطات 
إلى  البســيطة  بالدورة  العاملة 
الــدورة املركبة، مما يعزز اإلنتاجية 
دون احلاجة إلى استهالك كميات 
إضافيــة من الوقود أو التســبب 
بانبعاثــات غازية إضافية؛ إضافة 

إلى تأســيس محطــات جديدة 
توليد  تقنيات  أحدث  تســتعمل 
الطاقة ذات الكفــاءة واملوثوقية 
جنرال  ان  انيــس  وبني  العاليــة. 
اليكتريك تسعى الى استقطاب 
الشــباب العراقي مــن اخلريجني 
وتدريبهم على اســتثمار الوقت 
العمل  باســاليب  وتعليمهــم 
الى  اضافة   ، الغربيــة  بالطــرق 
توســيع نطاق عملها في العراق 
الصناعــة  بادخــال  مــرة  والول 
الرقمية  )االنترنيت( على االجهزة 
واحملطات العمالقة لزيادة الطاقة 
االنتاجيــة وتقليل الكلفة ، وهذا 

يعني مراقبــة االجهزة الكترونيا 
وحتديد مواقــع اخللل قبل وقوعه 
، وهذا ما يوفــر الكثير من اجلهد 
والوقت .ولذلــك نقول ان العمل 
مع الشــباب اصبح على أساس 
تخصصي وواحــداً من االجتاهات 
الرئيســة التــي بــدأت تشــق 
طريقهــا فــي غالبيــة البلدان 
تســتهدف  والتي  واجملتمعــات، 
الشــبابية،  الشــخصية  صقل 
واخلبرات  املهــارات،  وإكســابها 
وتأهيلها  والعمليــة،  العلميــة 
التأهيل املطلوب لضمان تكيفها 
وتدريب  املستجدات،  السليم مع 

امليادين  الشباب في شتى  القادة 
اجملتمعيــة ، مما جعل الشــركات 
الكبــرى ان تســعى عبــر ارجاء 
املال  الرأس  تنميــة  الى  املنطقة 
البشــري كأولويــة قصوى لدفع 
عجلــة التنميــة االقتصاديــة، 
إضافة إلى الســعي لتعزيز ريادة 
األعمــال وتوســيع الصناعــات 
إلكتريك  جنــرال  وتُعد  املعرفية. 
شريًكا قويًا في حتقيق هذا الهدف 
، لذا أتاحت دورات متقدمة محلًيا 
اإلقليميني كمثال  إلى موظفيها 
آخر واضح على اســهاماتها في 

حتقيق هذا الهدف.

مدير قطاع الطاقة لشركة جنرال اليكتريك » للصباح الجديد« :

نعمل على نصب وحدات سريعة متنقلة تعمل ذاتيا 
بالبخار الذي ينتج عنها

ان عمل وحدات 
التوليد وهي عبارة 

عن توربينات متطورة 
ال يحتاج تشغيلها 

بالوقود وانما تعمل 
بالبخار الذي ينتج 

عنها سعيا من 
الشركة لتوفير 

الوقود مع زيادة انتاج 
الطاقة الكهربائية 

الى اكثر من 55%

بغداد _ الصباح الجديد:
والتــر   »جــاي  شــركة  اعلنــت 
واالتصال  للتســويق«  طومبسون 
الرائــدة عاملياً عن انضمام قســم 
العالقات العامة في الشركة حتت 
مظلة شــركة »هيل آنــد نولتون 
ستراتيجيز« العاملية بهدف حتقيق 
في هذا  فعالة  بصمة مشــتركة 
القطاع في لبنــان واألردن والعراق، 
في خطوٍة من شأنها أن تسهم في 
استثنائية  مواهب  قاعدة  تأسيس 

لتعزيز خدمات الشركتني. 
وفي معــرض تعليقــه على هذه 
الشــراكة، قــال بشــار القاضي 
الرئيس التنفيذي لشركة هيل آند 
الشرق  نولتون ستراتيجيز ملنطقة 
وتركيا،  أفريقيا  وشــمال  األوسط 
»تســعى شــركة هيل آند نولتون 

أفضل  توفير  إلى  دائماً  ستراتيجيز 
اخلدمــات التــي تلبــي طموحات 
عمالئها في املنطقة، وانطالقاً من 
ريادتنا كأول شركة دولية للعالقات 
املنطقة،  فــي  تأسســت  العامة 
فــإن هذه اخلطــوة ســتلعب دوراً 
لتوســيع  تطلعاتنا  دعم  في  بارزاً 
نطاق انتشارنا في منطقة الشرق 
التنموية  وتعزيز مسيرتنا  األوسط 
ومبا يتماشــى مع أهدافنا الرامية 
إلى ترســيخ مـــكانتنا وحضورنا 
الفّعال في املنطـقة، وتوفير أفضل 
اخلدمات واالستـشارات التي تدعم 

النمو املتزايد في املنطقة«. 
وأضـــاف القاضي، »كـــما هـــو 
احلــال في بقيــة فروع الشــبكة 
العاملية، ستـــوفر شـــركة هيل 
الـــشرق  ستراتيجيز(  نولتون  )آند 

وحمــالت  خدمــات  األوســط 
متكاملة لعمالئها، وتقدم قصصاً 
مستلهمة من فهم عميق للواقع 

الثقافي واالجتماعي واالنساني«. 
مــن جهتها قالت ســوزان تلحوق 
مديــر عــام هيــل آنــد نولتــون 
هيل  ســتراتيجيز، »حتظى شركة 
آند نولتون ســتراتيجيز بســمعة 
مرموقة في جميــع أنحاء العالم، 
ونـــحن فخورون بهذه الشــراكة 
أن تعزز مكانتنا  التي من شــأنها 
نطاق  تـــوسيع  فــي  وتســـهم 
عمـــالئنا  جملموعــة  خـــدماتنا 
من  ســنتمكن  كـــما  املتنامية، 
خـــدماتنا  تقـــدمي  من  خاللهــا 
ودعـــم  وأوسع  أشـــمل  بشكل 
أهـداف عـمالئـنا في الـنمو عـلى 

املـستوى اإلقلـيمي«.

شركتان عالميتان لالتصاالت تؤسسان 
قاعدة مواهب استثنائية في العراق

 واسط _ الصباح الجديد:
أكد محافظ واسط، الدكتور محمد جميل 
اجلوانب  بتعزيــز  االهتمــام  املياحي علــى 
التربويــة والوطنية بــني التالميذ والطلبة 

واالرتقاء مبستواهم العلمي..
وأشار احملافظ خالل حضوره احتفالية رفعة 
العلم في مدرسة الزوراء االبتدائية للبنات، 
برفقة الســيدة ســاجدة نزر رئيسة جلنة 
التربية في مجلس واسط ومدير عام التربية 
وكالة ثامــر القطبي.الى أن هذه الفعاليات 
مهمة لــدى التالميــذ والطلبــة تزيدهم 
متسكاً باملدرسة والوطن وتعمل في الوقت 
ذاتــه على رفع املســتوى العلمــي بينهم 

نتيجة اشتراكهم في فعالية اخلميس.«
وقــال املياحــي إننــا »كحكومــة محلية 
ســنعمل على دعم القطــاع التربوي بكل 
الســبل املتاحة وتوفير احتياجاته اخملتلفة 
خاصة في موضــوع بناء وتأهيــل املدارس 

وفك االختناقات فيها والقضاء على ظاهرة 
الشــواغر املوجودة في قســم من املدارس 

خاصة لالختصاصات املهمة، كما سنعطي 
دعماً مميزاً للحركة الكشفية ونريدها تأخذ 

مديات واســعة من خالل تعظيــم وتنويع 
الفعاليات الكشفية.

على صعيد متصل بحث احملافظ مع رئيس 
وأعضــاء اجمللــس احمللي في ناحية واســط 
احتياجات الناحية اخملتلفة خاصة مايتعلق 
منها مبوضوع اخلدمــات وتأمني املبالغ التي 
سبق أن وافق عليها مجلس احملافظة إلنشاء 
مشــاريع في الناحية تشــمل القطاعات 
اخلدمية والتربوية وكذلك إنشــاء صومعة 

خلزن احلبوب في الناحية..
وأكد احملافــظ أن جميع مطالــب الناحية 
مهمــة وموضوعيــة وينبغــي االخذ بها 
وتلبيتها بالسرعة املمكنة خاصة مايتعلق 
باجلانب اخلدمي فيما ستكون هناك إجراءات 
ومتابعة لبعض املـواضيع االخرى ، مـشيرا 
الى أن الـــناحية البد وأن تنال استحقاقها 
الطبـــيعي مــن التخصيصــات املاليــة 

واخلدمات .

المياحي يؤكد على االرتقاء بمستوى التالميذ العلمي والتربوي والوطني
التقى رئيس وأعضاء المجلس المحلي في ناحية واسط

التقى الجانبين االميركي والياباني 

بغداد_ الصباح الجديد:
بحث وزير املوارد املائيــة الدكتور جمال 
العادلــي مع املــالكات املتقدمة وممثلي 
فــي  للــوزارة  التابعــة  التشــكيالت 
االروائي ملشروع  الواقع  محافظة كربالء 
 BC14 قناة ابو روية املتفرع من شط املال

في قضاء الهندية ناحية اخليرات .

واســتعرض الوزير آلية عمل هذه القناة 
وأهميتهــا في ايصال احلصــص املائية 
جلميع االراضي املستفيدة منها والقرى 

الواقعة في الذنائب .
وأوعــز الوزيــر بزيادة االطالقــات املائية 
الســريعة  احللــول  جميــع  وتقــدمي 
أجل  من  املعوقات  وتخطي  والصحيحة 

ايصال املياه للقرى الواقعة في الذنائب 
واملســتفيدة من القنــاة ، مؤكداً على 
ان الوزارة تعمل جاهــدة لتنفيذ اخلطة 
املرســومة لها وتنفيــذ ماهو صحيح 
النهوض  العامة الجل  ويخدم املصلحة 
بالواقــع االروائي فــي محافظة كربالء 

خاصة وبقية احملافظات عامة. 

من جانب اخر بحث الوزير مع الســفير 
الوضع  دوغالس ســيليمان  االميركــي 
املائي في البــالد والتحديات التي تواجه 
ووضــع محافظة  عام  الوزارة بشــكل 
البصرة بشكل خاص ، حيث أكد الوزير 
ان حل مشــكلة مياه البصــرة تتصدر 
أولويات عمل الوزارة ، مؤكدا على ضرورة 

املائي  للوضــع  النهائية  احللــول  أيجاد 
فيها أضافة الى مناقشة سبل التعاون 
املشترك بني البلدين في اجملاالت االروائية 

املتعددة وتبادل اخلبرات. 
كما بحث الوزير مع أعضاء فريق الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( مراحل 
تنفيذ مشروع أســتدامة مياه الري من 

خالل جمعيات مســتعملي املياه .وفي 
مستهل اللقاء شكر الوزير تعاون وكالة 
جايكا اليابانية في تنفيذ املشروع داخل 
العراق واستدامته ونقل املعرفة وتطبيق 
املياه  املفاهيــم احلديثــة الســتعمال 
بشكل افضل ســيما وان العراق يعاني 
من شحة في املياه ، مؤكدا على أهمية 

تنفيذ مثل هذه املشــاريع من اجل نشر 
ثقافة ترشيد اســتهالك املياه وحتسني 
االنتــاج من خــالل االدارة التشــاركية 
والعمل بشكل جدي على دعم املشروع 
ونشــر التجربة في جميع احملافظات ملا 
له من اهميــة في تطوير الواقع االروائي 

والزراعي في البالد. 

وزير الموارد المائية يبحث الواقع االروائي لمشروع قناة ابو روية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيستقبل 
اليــوم األربعاء ممثلي البنوك وكبريات الشــركات 
ليطلــب منهم املشــاركة في اجلهــد اجلماعي 
ملواجهة األزمــة الناجمة عن حراك »الســترات 

الصفراء«.
وجــاء إعالن اإلليزيــه عقب تصريحــات الرئيس 
إميانويل ماكرون امس االول االثنني، التي قال فيها 
إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية »أن يدفعوا 
ضرائبهــم في فرنســا« وأنه يعتــزم »مكافحة 

االمتيازات غير املبررة والتهرب الضريبي«.
وكان ماكرون قــد أعلن امس االول االثنني عن رفع 
احلد األدنى لألجور الشهرية بواقع 100 يورو اعتبارا 
مــن العام املقبل مقدما بذلــك تنازال كبيرا أمام 
حراك »الســترات الصفراء«، علما أن احلد األدنى 
لألجور في فرنســا يبلغ 1498 يــورو قبل اقتطاع 

الضرائب و1185 يورو بعده.
وتعليقا على كلمة ماكرون، قال اخلبير االقتصادي 
جان دانيال ليفي من شركة »هاريس إنترآكتيف« 
إن ماكــرون لم يعلن عن »حتول اجتماعي حقيقي 

بل مبادرات اجتماعية«.
وأضــاف ليفي أن »مداخلة واحــدة ال تكفي ألننا 
نواجه فرنســيني ينتظرون حصول إجراءات ورؤية 

ما إذا كان هذا التغيير في املواقف مستداما«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــّذر 44 عضوا ســابقا في مجلس الشــيوخ 
األميركي أمــس األول االثنني مــن مخاطر حتدق 
برأيهــم بالدميوقراطية فــي الواليات املتحدة في 
عهد الرئيس دونالد ترامب ومن »أزمة دســتورية« 

تهدد البالد.
وكتب هــؤالء األعضاء الســابقون املنتمون إلى 
احلزبــني اجلمهوري والدميوقراطــي في مقالة في 
اإلثنني  االول  صحيفة »واشنطن بوســت« امس 
»إننا نتشــاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، 
ونشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر 
بالغة تهدد دولة القانون والدســتور ومؤسساتنا 

احلاكمة وأمننا القومي«.
وكتبــوا »إننا عند نقطة انعطــاف حيث املبادئ 
اجلوهرية التي تقوم عليها دميوقراطيتنا ومصالح 
أمننا القومي هي على احملك، وعلينا احلفاظ على 
ســيادة القانون وقدرة مؤسســاتنا على العمل 

بحرية واستقاللية«.
وتابعت اجملموعة أنه »في حلظات حرجة أخرى من 
تاريخنا، حني كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، 
فإن مجلس الشــيوخ هو الذي وقــف دفاعا عن 

دميوقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات«.
وحــض موّقعو املقالة أعضاء مجلس الشــيوخ 
احلاليني واملقبلني على التثّبت من أن »الوالء احلزبي 
واملصالح الفردية ال حتل محل املصالح الوطنية«، 
في وقت تشهد الواليات املتحدة انقساما عميقا 
بني جمهوريــني ودميوقراطيني منــذ تولي ترامب 

السلطة.
ورأوا أن الطريقــة التي ســيتعاطى بها أعضاء 
الكونغرس مع األزمة ســتحدد قــدرة البالد على 
مواجهة ضلوع أول رئيــس اميركي في جرم وهو 

في السلطة.
ونشــر املدعي العام الفدرالي في نيويورك وثائق 
قضائيــة وجه فيها للمرة األولــى أصابع االتهام 
بشكل مباشــر إلى ترامب في قضية دفع مبالغ 
اإلباحية  السابقة في مجلة »باليبوي«  للعارضة 
كاريــن ماكدوغــال واملمثلة اإلباحية ســتورمي 
دانيالز لشراء صمتهما بعدما أقام عالقة معهما، 
حتــى ال يؤثر األمــر على حملتــه االنتخابية في 

.2016

ماكرون يدعو المصارف 
والشركات لالنخراط 
في جهود حل األزمة

أعضاء سابقون في مجلس 
الشيوخ األميركي يحّذرون 

من »أزمة دستورية« 

متابعة ـ الصباح الجديد:

تقّدمت األمم املتحدة خالل احملادثات 
اليمنيــة اجلاريــة في الســويد 
باقتراح لوقف احلــرب في مدينة 
انســحاب  على  ينص  احلديــدة، 
املتمردين من املدينة الســاحلية 
في مقابل وقف القوات احلكومية 
هجومها، ثم تشكيل جلنة أمنية 

وعسكرية مشتركة.
اّطلعت  وبحســب نص مبــادرة 
عليها وكالة فرانس برس وأّكدها 
احلكومة  وفــد  فــي  مصــدران 
فإّن  دوليا،  بهــا  املعترف  اليمنية 
املتحدة تعرض نشر مراقبني  األمم 
في ميناء احلديــدة وموانئ اخرى 
االســم  التي حتمل  احملافظة  في 
تطبيق  علــى  للمســاعدة  ذاته 

االتفاق.
وقال عضو وفد احلكومة املعترف 
بها دوليا هادي هيج لفرانس برس 
تعليقا علــى املبادرة »الورقة قيد 
الدراسة، واجلواب سيصدر قريبا«.

بدوره، أشــار عضو وفد املتمردين 
سليم مغلس إلى ان »النقاشات 
في هــذا امللف ال تــزال كبيرة«، 
بأن  القائل  احلوثيني  مكّررا موقف 
االنســحاب من مدينــة احلديدة 
يجــب أن يكون جزءاً مــن اتفاق 

سالم شامل.
وقال موفد االمم املتحدة الى اليمن 
االثنني  االول  مارتن غريفيث امس 
إن احملادثات هي األولى »من جوالت 

عدة«.
كمــا قال فــي مؤمتــر صحافي 
»لدي امل كبير بــان نتمكن من 
التوصل الى اتفاق حول نزع فتيل 
التصعيد للحد مــن املعارك في 
هذين املوقعني. آمل بان يتم ذلك«.

ولفــت غريفيث الــى ان اجلانبني 
يظهــران »حســن نيــة« فــي 
مباحثاتهمــا مؤكدا انه شــهد 
العديــد مــن »االحاديــث غيــر 

الرسمية« بني املفاوضني.
حتى ان ســليم مغلــس صافح 
احد اعضاء الوفد احلكومي أحمد 
امام  االثنــني  االول  امــس  غالب 

الصحافيني اليمنيني.
وميّثل مصير مدينــة احلديدة في 
غرب اليمــن أحد البنــود األكثر 
الســالم  محادثات  فــي  تعقيدا 
التي بــدأت اخلميس في رميبو في 
الســويد بوســاطة من مبعوث 
االمم املتحــدة مارتــن غريفيــث، 

وهي األولى بني احلكومة اليمنية 
واملتمّردين منذ 2016.

على  احلوثيون  املتمّردون  ســيطر 
يعتبر  التــي  احلديــدة،  مدينــة 
ميناؤها شــريانا حيويــا متر عبره 
إلى  الغذائية  اإلمــدادات  غالبية 
اليمن، حني بســطوا سلطتهم 
من  شاســعة  مســاحات  على 
اليمن فــي 2014، ما اســتدعى 
تدخال ســعوديا على رأس حتالف 
عربي فــي 2015 دعما للحكومة 

املعترف بها دوليا.
دخول  بحركة  التحالف  ويتحّكم 
املوانــئ اليمنية واخلروج منها، مبا 
االنسانية.  املســاعدات  ذلك  في 
وينتشــر املقاتلــون احلوثيون في 
األحياء الســكنية للمدينة التي 
 600 نحو  يبلغ عددها ســكانها 
القوات  ملقاتلــة  شــخص،  ألف 

احلكومية ومنع تقدمها.
وتطالب احلكومــة اليمنية، التي 
تشــن هجومها باجتاه امليناء منذ 
أشهر، بانسحاب احلوثيني بشكل 
كامل من مدينــة احلديدة لوقف 
ما  وهو  العســكرية،  حملتهــا 

يرفضه املتمّردون.

جلنة مشتركة للحديدة 

تهّدد املعــارك في احلديدة حركة 
املينــاء فــي بلد قتــل فيه نحو 
عشــرة آالف شخص معظمهم 
من املدنيــني منذ بــدء عمليات 
2015، في وقت  التحالــف فــي 
يواجه نحو 14 مليونا من سكانه 

خطر اجملاعة.
»ميرســي  منظمــة  ونبهــت 
املوجودة  احلكومية  غير  كوربس« 
في اليمن االثنــني الى ان »انهيار 
االقتصاد اليمني وعدم اســتقرار 
العملــة جعــال حيــاة ماليــني 

اليمنيني في خطر«.
وفــي الريــاض، اّتهــم املتحدث 
الركن  العقيد  التحالف  باســم 
تركي املالكي املتمردين في مؤمتر 
صحافي ب«تعزيز دفاعاتهم« في 
مدينــة احلديدة مؤخرا، مشــيرا 
إلى ان التحالف يعمل على فتح 
»ممرات إنســانية« من املدينة إلى 

صنعاء.
حملادثات  التحالــف  دعــم  وجّدد 
الوقت  فــي  مشــيرا  الســالم، 
ذاتــه إلــى اســتمرار العمليات 
العسكرية في أكثر من منطقة 

في اليمن.
وتنص مبــادرة االمم املتحدة التي 
اّطلعــت عليهــا فرانــس برس 

على »وقــف شــامل للعمليات 
العسكرية في مدينة ومحافظة 
احلديــدة علــى أن يشــمل ذلك 
املســيرة  والطائرات  الصواريــخ 
والضربــات اجلويــة«، وأن تلتــزم 
االطراف »بعدم استقدام تعزيزات 

عسكرية« إلى احملافظة.
وتدعــو إلى »انســحاب متزامن 
وامليليشــيات  الوحدات  لكافــة 
واجملموعات املسلحة خلارج مدينة 
احلديدة« ومن مينائها، في إشارة 

خصوصا إلى املتمردين.
وبعيد وقف العمليات العسكرية، 
وانسحاب املتمردين، يتم تشكيل 
»جلنة أمنية وعسكرية مشتركة 
ومتفــق عليهــا للحديــدة من 
املتحدة  االمم  مبشــاركة  الطرفني 
الترتيبات  تنفيذ  على  لالشــراف 

االمنية« اخلاصة باملدينة.
وتطالب املبــادرة بأن تتولى األمن 
في املدينة »قــوات أمن محلية«، 
املشتركة،  اللجنة  من  باشــراف 
املظاهر  بإنهاء  األطراف  تلتزم  وأن 
خرائــط  وبتســليم  املســلحة 

االلغام للمدينة.

*وقف احلرب في تعز 
بالنســبة إلى ميناء احلديدة، فإن 

املبادرة تنص على أن يخضع إداريا 
للمسؤولني املعينني قبل سيطرة 
املتمردين على املدينة، بينما تقوم 
االمم املتحــدة بدور »قيــادي« في 
التشغيل  عمليات  على  االشراف 
والتفيــش فــي املينــاء واملوانئ 

االخرى في احملافظة.
وستقوم االمم املتحدة بنشر »عدد 
املتحدة  االمم  آليــة  من مراقبــي 
للتحقــق والتفتيش« في املوانئ، 
وفــق تفويض من قبــل مجلس 

االمن الدولي.
االمم  املوانــئ، فتقترح  إيرادات  اما 
املتحدة حتويلها إلى فرع للمصرف 
اليمني في احلديدة لدفع  املركزي 

رواتب املوظفني.
يناقش  احلديــدة،  وإلــى جانــب 
اتفاق بشــان  الطرفان مســودة 
مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، 

اقترحته عليهما االمم املتحدة.
وتخضــع مدينة تعز لســيطرة 
قوات مواليــة للحكومة، لكنها 
قبل  من  ســنوات  منذ  محاصرة 
املتمرديــن. ويخــوض الطرفــان 
مواجهــات عند أطــراف املدينة، 
غالبا  يؤدي  ما  القصف،  ويتبادالن 

الى مقتل مدنيني.
وينص االتفاق علــى وقف إطالق 

النار، وتشكيل »مجموعة عمل« 
املتنازعة مبشــاركة  االطراف  من 
االمم املتحــدة ملراقبة وقف اطالق 
النار، وإعــادة فتح الطرق واملعابر، 
العمليــات  أمــام  املطــار  ثــم 

االنسانية.
ومن املقرر ان يواصل وفدا احلكومة 
واملتمرديــن احلوثيني محادثاتهما 
السويد حتى نهاية  في رميبو في 

االسبوع احلالي.
وكان املتمردون أعلنوا األحد أنهم 
جولة  في  للمشاركة  مستعدون 
محادثــات جديدة مــع احلكومة 
املعترف بهــا دوليا، في حال إحراز 
تقدم في املشــاورات احلالية التي 

تستضيفها السويد.
واعلنت احلكومة اليمنية السبت 
املاضي أّنها عرضت على املتمّردين 
فتح مطار صنعاء  إعادة  احلوثيني 
اخلاضع لسيطرتهم ولكن بشرط 
حتويله إلى مطــار داخلي على أن 
يكون في البالد مطار دولي وحيد 

في عدن اخلاضعة لسيطرتها.
تضّرر مطار صنعاء جّراء القصف، 
وهو مغلــق منذ أكثــر من ثالث 
احلوثيــون  ويطالــب  ســنوات. 
بالســماح بإعــادة فتحــه أمام 

الرحالت اخلارجية.

ينص على انسحاب المتمردين منها

األمم المتحدة تقترح إدارة عسكرية مشتركة 
لوقف الحرب في الحديدة اليمنية

األمم المتحدة 
تعرض نشر مراقبين 

في ميناء الحديدة 
وموانئ أخرى في 

المحافظة التي 
تحمل االسم ذاته 

للمساعدة على 
تطبيق االتفاق
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يدعم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
خططــاً لطلب 750 بليــون دوالر من 
الكونغــرس لإلنفــاق الدفاعي العام 
املقبل. فــي الوقت ذاته، لــّوح احلزب 
وعزله،  الرئيس  مبساءلة  الدميوقراطي 
أو ســجنه، في حال ثبتــت اتهامات 
بانتهاكــه قواعــد متويــل احلملــة 
االنتخابيــة ودفعــه أمــواالً المرأتني 

للتستر على عالقة مزعومة معهما.
ودعا ترامــب الذي يواجــه عجزاً في 
املوازنة عنــد أعلى مســتوى منذ 6 
ســنوات، االدارة إلى تقــدمي اقتراحات 
خلفض إنفاق وكاالتها بنســبة 5 في 
املئة، لكنه أشــار إلــى إعفاء اجليش 
في شــكل كبير. وسيكون مبلغ 750 
بليــون دوالر أضخم مــن طلب مبلغ 
733 بليوناً الذي كانــت تتوقعه وزارة 
املالية  للســنة  )البنتاغون(  الدفــاع 
2020. وقال مســؤول أميركي إن وزير 
الدفاع جيمــس ماتيس ناقش املوازنة 
مع ترامب وأطلعــه على اخطار عدم 
زيادة اإلنفــاق الدفاعــي. وأضاف أنه 
الرئيس  أن  بدا واضحاً  املناقشة  خالل 
أراد »دفع التقــّدم الذي حققته إدارته 

في إعادة بناء اجليش«.

الى ذلك أعلن نيك آيرز، مساعد نائب 
االستقالة  عزمه  بنس،  مايك  الرئيس 
من عمله نهاية الســنة، بعد تداول 
اســمه باعتباره مرّشح ترامب خلالفة 
ابــرز موظفــي البيــت االبيض جون 

كيلي.
»تويتر«: »ســأغادر  آيــرز على  وكتب 
عملي أواخر العام، ولكن سأعمل مع 
فريــق ماغا )حملة ترامب وشــعارها 
لنجعــل أميــركا عظيمــة مجدداً( 
للدفع بهذه القضية. الشكر لدونالد 
ترامــب ونائب الرئيــس وزمالئي على 
شرف خدمة أّمتنا في البيت االبيض«.
وكان الرئيــس أعلن الســبت املاضي 
أن كيلــي ســيغادر منصبــه أواخر 
العــام. وبعد وقت وجيــز على إعالن 
آيرز رحيله، كتب ترامب على »تويتر«: 
»أعمل إلجراء مقابالت مع اشــخاص 
رائعــني، من أجل منصب أبرز موظفي 
املضللة كانت  األخبار  االبيض.  البيت 
تردد بيقني انه ســيكون نيك آيرز، وهو 
شخص رائع سيبقى دائماً مع أجندتنا 

السياسية في ماغا«.
وأوردت وســائل اعالم ان آيرز لم يلتزم 
2020، ما أغضب  العام  التوقيع حتى 
ترامب. واشــارت صحيفة »واشنطن 
بوســت« الى أن آيرز كان »متشككاً« 
باملنصــب، نتيجة مــا واجهه كيلي 

وسلفه رينس بريبوس، بعد معلومات 
أفادت بفوضى ومؤامرات سياسية في 
البيت األبيض، ال سّيما بسبب حتقيق 
يتواله روبرت مولر في »تدخل« روسيا 

في االنتخابات األميركية عام 2016.
وتشــمل الئحة املرشــحني احملتملني 
خلالفة كيلــي، مديــر االدارة واملوازنة 
اجلمهوري  والنائــب  مالفانــي،  ميك 

مارك ميدوز، وهو رئيس جماعة ميينية 
متطرفة في مجلس النواب.

فــي  دميوقراطيــون  أعضــاء  ولــّوح 
الكونغرس مبســاءلة ترامــب وعزله 

وسجنه، إذا ثبتت معلومات كشفها 
محاميه السابق مايكل كوهني، تفيد 
بأن الرئيس أصدر تعليمات بدفع أموال 
االنتخابية،  حملتــه  خــالل  المرأتني 
للتستر على عالقات مزعومة معهما. 
القانون األميركي على كشف  وينّص 
املســاهمات في احلملــة االنتخابية، 
ويحددها بأنها أشياء ذات قيمة تُقّدم 
من أجل التأثير في االنتخابات. ويجب 
أال تتجاوز هذه املساهمات 2700 دوالر 

لكل شخص. 
جيرولد  الدميوقراطــي  النائــب  وقال 
نادلر، الرئيس اجلديــد للجنة القضاء 
في مجلس النــواب، إن ارتكاب ترامب 
مخالفة ميكن أن تــؤدي إلى العزل، ال 
يُطلق بالضــرورة »إجــراءات العزل«، 
مضيفاً بوجوب إثبات صحة اخملالفات 
املزعومــة وبأن تكون خطــرة لدرجة 
»ستكون  وأضاف:  حتّركاً.  تســتوجب 
املســاءلة«،  تســتحق  مخالفــات 
في  الدميوقراطية  الغالبيــة  أن  علماً 
بالغالبية  ستصطدم  النواب  مجلس 
اجلمهورية في مجلس الشيوخ، حيث 

سيكون التصويت حاسماً.
كريس  الدميوقراطي  السيناتور  وشدد 
مورفي علــى »ضــرورة االطالع على 
كامــل تقريــر احملقق اخلــاص« روبرت 
مولــر، وزاد: »بلغ التحقيق مســتوى 

)الرئيس(  بأن  مزاعــم  )هناك(  جديداً. 
ارتكب على األقّل جنايتني في محاولة 
التالعــب بانتخابات 2016، وهو بذلك 
مشارك في التواطؤ. أعتقد أننا جتاوزنا 
املرحلة التــي أدت إلى إطالق إجراءات 
العزل ضــد الرئيس )بيــل( كلينتون. 
الرئيس دخــل في الوضــع الذي أدى 
الحقاً الى استقالة الرئيس )ريتشارد( 
نيكســون. هذا التحقيــق بدأ يضع 
الرئيس في مأزق قضائي خطر. عليه 
أن يقلق وعلى البالد برّمتها أن تقلق«.

البارز  الدميوقراطــي  النائــب  والتزم 
آدم شــيف احلذر في مقاربة مسألة 
العزل، قائالً: »هناك احتمال جدي ألن 
توّجــه وزارة العدل اتهاماً إلى ترامب، 
ما ان يغادر منصبه في البيت األبيض. 
قد يكــون أول رئيس منذ مدة طويلة 

يواجه احتماالً جدياً بسجنه«.
أما السيناتور اجلمهوري ماركو روبيو 
فشدد على وجوب اطالع األميركيني 
على »كل احلقائــق واملعلومات« قبل 
أن يصدروا أحكاماً. واســتدرك مقراً 
بــأن هناك صــورة قامتة تشــير إلى 
أن أعضاء فــي فريق حملــة ترامب 
تواصلــوا مع روســيا، وزاد: »ال مجال 
لقلــب املعطيات. هذا ليــس تطوراً 
األشــخاص  الى  بالنســبة  إيجابياً 

املعنيني«.

طلب 750 بليون دوالر لإلنفاق الدفاعي

ترامب يواجه عجزًا في الموازنة عند أعلى مستوى منذ 6 سنوات

تقـرير

ترامب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الرئيس  العربية  اجلامعــة  أبلغت 
البرازيلي املنتخب جايير بولسونارو 
في رســالة بأن نقل سفارة بالده 
في إســرائيل إلى القدس سيمثل 
الدول  مــع  للعالقات  انتكاســة 

العربية.
ومن شــأن خطــوة كهــذه من 
الذي  بولســونارو  اليميني  جانب 
يتولى الســلطة فــي أول كانون 
أن متثل حتــوال جذريا في  الثانــي 

السياسة اخلارجية البرازيلية التي 
للصراع  الدولتني  عادة حل  تساند 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وذكــر دبلوماســي عربــي طلب 
أن من  الكشــف عن هويته  عدم 
يلتقي ســفراء عرب  أن  املتوقــع 
في برازيليــا يامس  الثالثاء لبحث 
خطة بولسونارو اخلاصة بقرار نقل 
الســفارة من تل أبيب إلى القدس 
واالعتراف بها عاصمة إلســرائيل 
اتباعــا لنهج الرئيــس األميركي 

دونالد ترامب في هذا الصدد.
وجاء في الرســالة التي بعث بها 
األمــني العام للجامعــة العربية 
تسليمها  وجرى  الغيط  أبو  أحمد 
لوزارة اخلارجية البرازيلية أن القرار 
قرار  هــو  الســفارة  بنقل  اخلاص 

سيادي ألي دولة.
وقالــت الرســالة "غيــر أن وضع 
إســرائيل غيــر طبيعــي بالنظر 
األراضي  يحتــل  بلــد  أنهــا  إلى 
الفلســطينية بالقوة مبا في ذلك 

القدس الشرقية".
وأضاف أبو الغيط أن نقل السفارة 
إلــى القــدس ســيمثل انتهاكا 
مجلس  وقــرارات  الدولي  للقانون 

األمن.
وأشــاد رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
نقل  بخطــوة  نتنياهو  بنيامــني 
السفارة ووصفها بأنها "تاريخية"، 
ويعتزم حضور تنصيب بولسونارو 
وفقا للفريق االنتقالي في البرازيل.

وقال الدبلوماسي العربي "العالم 

العربي لديه احترام كبير للبرازيل 
ونريــد أال نحافظ علــى العالقات 
فحســب وإمنا نحسنها وننوعها. 
لكن نية نقل السفارة إلى القدس 

قد تضر بها".
مصدري  أكبــر  أحــد  والبرازيــل 
وقد  العالم  فــي  احلــالل  اللحوم 
التجارة مشــكالت  هــذه  تواجه 
الــدول  بولســونارو  أغضــب  إذا 
العربية بنقل الســفارة. وقد يضر 
ذلــك مبصدري اللحــوم والدواجن 

البرازيلية ألســواق رئيســية في 
الشرق األوسط.

ويضغط مصدرو اللحوم البرازيلية 
علــى بولســونارو كــي ال ينقل 

السفارة. وسيغير رأيه فيما يبدو.
لكن إدواردو بولسونارو، جنل الرئيس 
املنتخب، قال بعد زيارة قام بها في 
اآلونة األخيرة جلاريد كوشنر صهر 
ترامب في البيــت األبيض إن نقل 
الســفارة "ليس مسألة إذا ولكن 

متى".

الجامعة العربية تحّذر البرازيل من نقل سفارتها الى القدس 
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الثالثاء، ليعوض  النفط أمس  ارتفع 
بعض اخلسائر الكبيرة التي تكبدها 
في اليوم الســابق، في الوقت الذي 
تلقى فيه الدعم من ارتفاع محدود 
في األسهم العاملية وتراجع طفيف 
للدوالر وتعطل غير متوقع إلمدادات 

في ليبيا العضو في أوبك.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس 
 60.36 إلى  39 ســنتا  العاملي برنت 
دوالر للبرميــل، بعــد أن انخفضت 

ثالثة باملئة في اجللسة السابقة.
وزاد اخلــام األميركــي فــي العقود 
اآلجلة 37 ســنتا إلــى 51.37 دوالر 

للبرميل.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل 
أسوشــيتس ”الــدوالر تراجع قليال، 
لكــن بخالف ذلك، ال أري أي ســبب 
يبرر ارتفاع هذه الســوق في الوقت 
احلالي. لقد انخفضت بشدة أمس، 
لذا فقد تشهد تصحيحا صعوديا“.

بأكثر  العاملية  األسهم  وانخفضت 
من خمسة باملئة منذ بداية الشهر 

اجلــاري بفعل ضغــوط ناجمة عن 
اخملــاوف من تأثيــر النــزاع التجاري 
األميركــي مع الصني علــى النمو 

االقتصادي.
وكان الــدوالر، الذي ارتفع خمســة 
باملئــة منــذ بدايــة 2018 بفضل 
األميركية،  الفائدة  أســعار  صعود 
عامال معاكسا للنفط أيضا وغيره 
من الســلع األولية املُستخدمة في 
الصناعة، والتي عادة ما تســتفيد 

من انخفاض العملة األميركية.
الدعم  النفط بعض  وتلقى ســعر 
من توقــف إنتاج فــي ليبيا، حيث 
أعلنت املؤسســة الوطنية للنفط 
حالــة القــوة القاهرة يــوم االثنني 
في الصــادرات من حقل الشــرارة 
النفطــي، أكبر حقــل نفطي في 
أن ســيطرت مجموعة  بعد  البالد، 

مسلحة على احلقل.
اإلغــالق  إن  املؤسســة  وقالــت 
سيتسبب في خســائر في اإلنتاج 
تُقــدر بحوالــي 315 ألــف برميل 
 73 يوميا، وخســارة إضافية قدرها 
ألف برميل يوميا فــي حقل الفيل 

النفطي.
الرئيس  قــال  ذاته،  الصعيــد  على 
اإليراني حســن روحاني في بيان بثه 

أمس  مباشرة  الرســمي  التلفزيون 
الثالثاء إن صــادرات النفط اإليرانية 

حتسنت منذ أوائل تشرين الثاني.
الواليــات املتحدة عقوبات  وفرضت 

على قطاع النفط اإليراني في أوائل 
تشــرين الثانــي، وقال املســؤولون 
األميركيــون إنهــم يريــدون وقف 

صادرات النفط اإليرانية كلية.
وتصاعــدت التوتــرات بــني إيــران 
انســحب  بعدما  املتحدة  والواليات 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب من 
االتفاق العاملي اخلاص ببرنامج إيران 

النووي في أيار.
وقال ترامب إن االتفــاق معيب ألنه 
ال يتضمن قيودا علــى تطوير إيران 
للصواريــخ الباليســتية أو دعمها 
ألطــراف مواليــة لها في ســوريا 

واليمن ولبنان والعراق.
األميركيني  ”هــدف  روحاني:  وقــال 
أن  أود  النفطية.  كان وقف صادراتنا 
أعلن بصراحة لشــعبنا أن صادراتنا 
النفطيــة بعد )الرابع من تشــرين 
وأضاف  تدريجيا“.  حتســنت  الثاني( 
”لذا، لــم ينجــح األميركيون فيما 

يخص مسألة النفط“.
وذكر روحانــي أن الواليات املتحدة لم 
تنجح أيضا في منع أوبك من خفض 

اإلنتاج.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا 

إنتاج  املاضي على خفض  األســبوع 
النفط بأكثر مما توقعت السوق، برغم 
لدفع  ترامب  التي مارسها  الضغوط 

أسعار اخلام إلى االنخفاض.
وقال روحانــي ”لم ينجح األميركيون 
فــي اجتمــاع أوبــك هذا، وحلســن 
احلظ حققت اجلمهورية اإلســالمية 

اإليرانية بعض النجاحات اجليدة.
”ستســتمر عملية بيع نفطنا على 
نفس املنوال الذي ســارت عليه قبل 

هذا االجتماع“.
في السياق، قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس الثالثاء إن بالده 
تدريجيا في  النفط  إنتاج  ستخفض 
إطار االتفــاق الذي جرى التوصل إليه 
األســبوع املاضي بني أوبك واملنتجني 
املســتقلني، ولن تكون هناك حتركات 

كبيرة.
وأبلغ نوفاك الصحافيني بأن روســيا 
تتجه خلفض اإلنتاج مبا يتراوح بني 50 
ألفا و60 ألف برميل يوميا في كانون 
الثانــي، وإن التخفيضــات الالحقة 
واملناخ،  التكنولوجيا  على  ستتوقف 
نفسه  املستوى  عند  لكنها ستظل 

على األقل.

تقـرير

ارتفاع عقود النفط اآلجلة لتعّطل االمدادات الليبية
طهران: صادرات الخام تحّسنت منذ أوائل تشرين الثاني 

ارتفاع عقود النفط الليبية

عمان ـ رويترز:
أفادت بيانات من دائــرة اإلحصاءات العامة األردنية 
أمس الثالثاء أن معدل التضخــم في األردن ارتفع 
إلى 0.83 باملئة في تشــرين الثاني املاضي، مقارنة 
مع انكماش في األســعار نســبته 0.13 باملئة في 
الشــهر الســابق. وتتوقع احلكومة أن تبلغ نسبة 

التضخم في اململكة للعام احلالي نحو 1.5 باملئة.
وتراجع األردن 13 مركزا مبعيار جودة االقتصاد، خالل 
2018، حسب مؤشــر االزدهار والرخاء، الصادر من 

مؤسسة ليجاتوم البريطانية.
واحتل األردن، فــي التصنيف، املرتبــة 112 عامليا، 
مبعيار اجلــودة االقتصادية، في حني كان باملرتبة 99 

العام املاضي.
ويعتمد مؤشر االزدهار والرخاء، على 9 معايير، وهي 
اجلودة االقتصادية، بيئــة األعمال، احلوكمة، احلرية 
الشخصية، رأس املال االجتماعي، السالمة واألمن، 

التعليم، الصحة، والبيئة الطبيعية.
وعلى وفق معيار بيئة األعمال، تقدم األردن 8 مراكز، 
مقارنة بالعام املاضــي، إذ احتل األردن العام احلالي 

املرتبة 110 عامليا.
وتقدم األردن على معيار احلوكمة 7 مراكز، ليحتل 

املرتبة 76 مقارنة بـ83 في 2017.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــرر البنك املركزي التونســي اإلبقاء على ســعر 
الفائدة الرئيس من دون تغيير، أمس الثالثاء، مشيرا 
إلى تســجيل منحى إيجابي للنمــو خالل الثالثي 

الثالث من السنة اجلارية.
وأوضح املركزي التونســي أن سعر الفائدة الرئيس 

جرى تثبيته عند 6.75 في املئة.
وكان املركزي التونسي سجل، خالل اجتماع مجلس 
إدارتــه االثنني، تواصل املنحى االيجابي للنمو خالل 
الربع الثالث من الســنة احلالية واســتقرار نسبة 

التضخم في مستوى 7.4 في املئة.
في املقابل، أعرب اجمللس عن قلقه إزاء تواصل توسع 
عجز امليــزان التجاري الذي ناهز الـــ16 مليار دينار 

خالل األشهر العشرة األولى من السنة احلالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفــت وزارة النفــط، أمس الثالثــاء، قيامها بإبرام 
صفقــات وعقود نفطيــة قبل انعقــاد االجتماع 
الوزاري ملنظمــة الدول املصــدرة للنفط »اوبك«، 
مبينــة ان االجتماعــات التي تعقدهــا املنظمة 
تقتصر على مناقشــة اوضاع الســوق النفطية 

العاملية والتحديات التي تواجهها.
وقالت الوزارة في بيان صدر عن مكتبها االعالمي، إن 
»الوزارة تســتغرب ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
واملواقــع اإللكترونية عن قيامهــا بإبرام صفقات 
وعقــود نفطيــة قبل انعقــاد االجتمــاع الوزاري 
ملنظمــة الدول املصدرة للنفط اوبك واملنتجني من 
خارجها في العاصمة النمساوية فينا للفترة من 
6-7 لشهر كانون االول 2018. وهذه ادعاءات كاذبة 
وباطلــة، وال متت للحقيقة او الواقع بصلة، ومثيرة 

للسخرية«.
واضافت الــوزارة، أن »االجتماعــات التي تعقدها 
املنظمــة تقتصر على مناقشــة اوضاع الســوق 
النفطيــة العامليــة والتحديات التــي تواجهها، 
واإلجــراءات التي ميكن اتخاذها مــن قبل املنتجني 
من أعضاء منظمــة أوبك او من خارجها، والعالقة 
لهذه االجتماعات بإبــرام العقود والصفقات، ومن 
يتحدث بخالف ذلك فإنه يجهل أبسط املعلومات 
واحلقائق التي تتعلق بالشــأن النفطي، ناهيك عن 
إن مســألة إبرام العقود النفطية وتسويقها جتري 
عبر شركة تســويق النفط العراقية )سومو( على 
وفق آليات دقيقة وشفافة يجري اإلعالن عن أسماء 
الشركات وجنسياتها شهرياً، وال تبرم هذه العقود 
خارج الســياقات األصولية والقوانني والتعليمات 

النافذة«.
واكدت النفــط، أن »الوزارة وشــركاتها النفطية 
حتتفظ بحقها القانوني واملادي واملعنوي جتاه جميع 
اجلهات التي حتاول اإلســاءة للوزارة ومســؤوليها 

ومنتسبيها على حٍد سواء«.

ارتفاع معدل 
التضخم في األردن

تونس: استقرار
 سعر الفائدة 

النفط تنفي إبرامها عقودًا 
قبل انعقاد اجتماع أوبك

بغداد ـ الصباح الجديد:

عادل  الوزراء  رئيس مجلس  بحث 
عبد املهدي أمس الثالثاء مع وزير 
الطاقة األميركــي ريك بيري في 
بغداد تطوير العالقات بني البلدين 
في جميع اجملــاالت وبخاصة في 
مجاالت الطاقة والنفط وامللفات 

االقتصادية.
واكد عبد املهدي بحســب بيان 
العراق بعد  ان استقرار  حكومي، 
هزمية داعش يوفــر فرصة كبيرة 
وحتفيز  العاملية  الشركات  لعمل 
النشاط االســتثماري في جميع 

احملافظات العراقية. 
مــن جهته اكــد وزيــر الطاقة 
األميركي دعم بــالده للحكومة 
كافة  اجملــاالت  فــي  العراقيــة 
وتوجههــا بتعزيــز االســتقرار 
وإعمار العــراق وتطوير االقتصاد 
وخصوصا في مشــاريع الطاقة 
للمســاهمة  واســتعدادها 
بتطوير ودعــم قطاعات الطاقة 
الكهربائيــة والنفــط على وفق 
واولويــات  وتوجهــات  خطــط 

احلكومة العراقية.
ويرافــق وزير الطاقــة األميركي 
وفد يضم نحو خمسني من كبار 

رجال االعمال واملسؤولني.
الــى ذلــك، أشــار نائــب رئيس 
األميركية،  التجاريــة  الغرفــة 
ســتيف لوتس، إلى قرب اإلعالن 
عن تأســيس »مجلــس األعمال 
أن  األميركــي العراقــي«، مبيناً 
لرجال  منبــراً  ســيكون  اجمللس 
األعمال األميــركان بالتعاون مع 
أجل  من  العراقيــني  نظرائهــم 

حتقيق التعاون بني الطرفني.

وقال لوتس في تصريح صحافي، 
الكثير مــن الفرص  إن »هنــاك 
االســتثمارية في العراق لدخول 
الشــركات األميركيــة ومنهــا 
املتخصصة بالصحة واالتصاالت 

والنقل وغيرها«.
التي  أن »أهم املعوقات  إلى  الفتاً 
األمريكان  األعمــال  رجال  تواجه 
تأشــيرة  تكمــن فــي إصــدار 
الدخــول للعــراق«، موضحاً أنه 
جرى إحراز تقــدم في هذا اجلانب 

املســؤولني  مع  محادثــات  بعد 
العراقيني.

في السياق، ناقش الوزير ريك بيري 
العقوبــات التــي فرضتها بالده 
على إيران مع مســؤولني بقطاع 
لوجود  وأشــار  العراقي،  الطاقة 
نية لتعزيز اســتثمارات القطاع 

اخلاص االميركي في العراق.
جــاءت تصريحــات بيــري فــي 
كان  حيــث  بغــداد  فــي  فندق 
يحضر مناســبة لغرفة التجارة 

ثامر  النفط  وزيــر  األميركية مع 
الغضبان.

فرض  املتحدة  الواليــات  وأعادت 
النفط  عقوبات تستهدف قطاع 
قطاعي  عــن  فضــال  اإليرانــي 

املصارف والنقل.
وتسعي بغداد، وهي حليف لكل 
مــن واشــنطن وطهــران، لنيل 
املوافقة األميركية على السماح 
اإليراني  الغــاز  باســتيراد  لهــا 

حملطات الكهرباء في العراق.

أنهم  عراقيون  مســؤولون  وذكر 
يحتاجون مزيدا من الوقت إليجاد 
بديل عن اإلعفاء املمنوح لها من 

الواليات املتحدة ملدة 45 يوما.
وقال بيــري مــن دون اخلوض في 
تفاصيل ”جرى التطرق للعقوبات 

في االجتماعات هذا الصباح“.
وأضاف أن حضوره يبعث برسالة 
الواليات  التــزام  بشــأن  قويــة 
العراقي  االقتصــاد  جتاه  املتحدة 
مضيفا  هنــاك،  الطاقة  وقطاع 

أنه يــدرك التحديات التي تواجه 
يتعلق  العراقيــة فيما  احلكومة 
التحتية  البنيــة  بنــاء  بإعــادة 
التي دمرت خالل احلرب  النفطية 

على تنظيم داعش.
وقال بيري عن احلكومة العراقية 
اجلديدة بقيادة رئيس الوزراء عادل 
عبد املهــدي ”هذه إدارة مختلفة 
ستتحرك بسرعة لتطوير قطاع 
الطاقة مبا يحقق أقصى استفادة 

ملواطني العراق“. 

قرب تشكيل مجلس األعمال العراقي األميركي 

واشنطن تبلغ بغداد استعدادها تطوير قطاعي النفط والكهرباء

استقرار العراق بعد 
هزيمة داعش يوفر 
فرصة كبيرة لعمل 
الشركات العالمية 
وتحفيز النشاط 
االستثماري في جميع 
المحافظات العراقية

جانب من اللقاء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحثت الصني والواليات املتحدة 
للمرحلــة  الطريــق  خارطــة 
التجارة  محادثــات  من  التالية 
الثالثاء خالل  أمس  البلدين  بني 
رئيس  نائب  بني  مكاملة هاتفية 
الوزراء ليــو خه ووزيــر اخلزانة 
منوتشني  ســتيفن  األميركي 
واملمثل التجاري روبرت اليتهايزر.

اتفق  اجلــاري،  الشــهر  وفــي 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
جني  شــي  الصيني  ونظيــره 
بينغ فــي األرجنتني على هدنة 
أســفرت عن إرجاء زيادة مقررة 
األميركية  اجلمركية  للرســوم 

إلى 25 باملئة من عشــرة باملئة 
في األول في كانون الثاني على 
سلع صينية بقيمة 200 مليار 

دوالر.
وكانت اليتهايــزر قالت: إذا لم 
محادثات  اســتكمال  يجــري 
املتحدة  الواليــات  بني  التجارة 
والصني بنجاح بحلول األول من 

آذار، ستفرض رسوم جديدة.
وذكــرت وزارة التجارة الصينية 
أن ليو حتدث  بيان مقتضب  في 
إلى منوتشني واليتهايزر صباح 
الثالثــاء بتوقيت بكني  أمــس 
خــالل محادثة هاتفية ســبق 

الترتيب لها.

وقالــت الوزارة ”تبــادل اجلانبان 
تطبيق  بشــأن  النظر  وجهات 
البلدين في  زعيمي  بني  االتفاق 
اجتماعهمــا واملضي قدما في 
إعداد اجلــدول الزمني وخارطة 
التاليــة  للمرحلــة  الطريــق 
مــن املشــاورات االقتصاديــة 
والتجاريــة“. ولم يتطرق البيان 

لتفاصيل.
وأكــد متحــدث باســم وزارة 
احملادثة  إجراء  األميركية  اخلزانة 
الهاتفيــة مع ليــو ولكنه لم 
مكتب  يرد  ولم  تفاصيل.  يذكر 
على  األميركي  التجاري  املمثل 

استفسار بخصوص املكاملة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إلى  الصــادرات  قيمــة  بلغت 
العــراق في األشــهر الثمانية 
األولــي مــن هذا العام ســتة 
دوالر،  مليــون  و757  مليــارات 
أي 66.59 فــي املائــة من حيث 
القيمــة و 66.14 في املائة من 
حيث الــوزن، مقارنــة بالفترة 

نفسها من العام املاضي.
اإليرانية غير   وبلغت الصادرات 
ألف  و270  75 مليونا  النفطية 
طن في األشهر الثمانية األولي 
من العام احلالي، بقيمة تبلغ 31 
مليارا و491 مليون دوالر، وفقا ملا 

ذكرته وكالة إرنا االيرانية.

أكبر ســوق  ثاني  العراق  وبقي 
للصادرات اإليرانية في السنوات 
األخيرة، وفي الشهرين املاضيني، 
احتل املرتبة األولى من بني دول 

وجهة تصدير البالد.
وفي تشرين األول من هذا العام، 
ازدادت واردات العــراق من إيران 
 3 مقارنة مــع الصــني مبقدار 
ماليني و745 ألــف طن، وبهذه 
الطريقــة، فقد احتــل العراق 
املرتبة  اإلحصائية،  اجلداول  في 
من  املستوردة  الدول  بني  األولى 

بلدنا.
جــداول  أظهر مســح  كمــا 
أن فــي  اجلمــارك  إحصــاءات 

األشهر الثمانية األولي من هذا 
14 مليونا  العام جرى تصديــر 
و215 ألــف طــن من الســلع 
إلــى العــراق، والتي تشــتمل 
املائة من وزن  18.89 فــي  على 

الصادرات.
أهم عناصر صادرات  وتشــمل 
»أجــزاء  العــراق  إلــي  إيــران 
ومكونات التوربينات البخارية«، 
»األلــواح، الصفائــح الرقيقة 
البالســتيكية«،  واألشــرطة 
منتجات األلبان مثل »احلليب«، 
و«اآليس  »الكرميــة«  »اجلــن«، 
كرمي«، األجهزة املنزلية، واألدوات 
الصحية والفواكه واخلضروات.

الصين وأميركا تبحثان المرحلة 
التالية من محادثات التجارة

قفزة في حجم الصادرات
 اإليرانية إلى العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهــى املؤشــر العام لســوق 
تعامالت  املالية  ألوراق  العــراق 
أمــس الثالثــاء، مرتفًعا 0.9%، 
509.37 نقطة،  عند مســتوى 
رابحــاً 4.52 نقطــة، مقارنــة 
مبستوياته جلسة األحد املاضي 

قبيل العطلة.
وكان مجلــس الوزراء قرر إعالن 

اجلاري  األول  كانــون   10 االثنني 
عطلة رسمية، مبناسبة "إعالن 

النصر على تنظيم داعش".
ودعــم أداء املؤشــر ارتفاع 11 
أسهم، بينها 3 مصارف، وتقدم 
إنتاج األلبسة اجلاهزة األسهم 
وارتفع   ،10% بنســبة  الرابحة 
مصرف الشرق األوسط 7.69%، 

ومصرف اخلليج التجاري 5%.

في املقابل، تراجعت أســعار 3 
الثقة  تقدمها مصرف  أسهم، 
وانخفض   ،20% بنسبة  الدولي 
الكندي إنتاج اللقاحات 0.78%، 

واخلامت لالتصاالت 0.35%.
التــداوالت أمس  وارتفع حجم 
إلى 2.07 مليار ســهم، مقارنة 
بنحــو 388.7 مليــون ســهم 
باجللســة املاضيــة، كما زادت 

قيمة التداوالت إلى 1.45 مليار 
دينار، في مقابل 236.89 مليون 

دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصرف اخلليج 
التجاري النشاط حجماً بتداول 
بينما  ســهم،  مليون   783.58
سهم  قيمًة  النشــاط  تصدر 
بنحو  املالي  للتحويــل  النبالء 

592.5 مليون دينار.

أسهم الصناعة والمصارف تقودان مؤشر »األوراق المالية« لالرتفاع
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دراسة

خبر اصدار

قص

تضيء كل املســاحات حتى اجملانبة لها 
,وهكــذا ديدنه وهو يقــوم ببناء النص 
الشعري , لديه املزيد من االفكار , لديه 
املزيد من املعلومــات التي تدخل ضمن 
وحدة موضوع النص , لديه اإلنكسارات 
الوقائع  ولديه  والتجليــات,  والتداعيات 
واالحــداث , فهو يضخهــا كما يضخ 
احلطــب علــى النار ليــزداد إشــتعاالً 
وضياءاً وينيــر الــدروب املظلمة , ومن 
هنا تســتطيع القول أن الشــاعر جبار 
الكواز يضع رؤيته اجلديد لبناء القصيدة 
امللحمية , ولكن ليست تلك التي تعني 
املالحم مبفهومها احلرفي , وإمنا القصيدة 
ادواتها وافكارها وثيمها  امللحمية بكل 
وصورها وانزياحها , فهو ال يريد املتلقي 
أن يتوقــف عند حدود معينة وهو يرحل 
مع عامله الشــعري ,وهــي مبثابة اجلرءة 
النص,  تدوين  املهابة في  واالقدام وعدم 
بالتردد بإســتقدام ما ميكن أن يساهم 
في شــد وقــوة وبناء النص الشــعري 

بشكل مغاير , وأن ال يكون منضوياً حتت 
ســطوة النص ومفرداته وصوره احملدودة 
الضيقــة , فهــو يتنقل حيث يشــاء , 
وكيف ما يريد , متخذ من فضاء النص 
مساحة واسعة تستوعب هذه امللحمة 
من التدفقات الشعرية اذا صح التعبير 
االبواب علــى مصراعيها  , فيفتح كل 

لتكون مداخل إلعداد نصه الشعري . 
ولكــي منضــي باالستكشــاف أكثر , 
ونتعمق أكثر , فســوف نطوف معه في 
نصوصه امللحمية هذا الطواف املتصل 

الذي رسم مالمحه.
إذ أن بنية العنونة , مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً 
مع النصوص التــي حلت في ثنايا هذه 
اجملموعة , في النص الشــعري  )أحزان 
صائــغ الذهب( نكون مــع تلك االحزان 

التي سكنت قاعنا ولم تغادرها . 
اكتبوا عني 

حروفاً تطلع منها خيول خشب 
وجلامات حرير وبراذع ياقوت وهسهسات 

ظالم وحلي وصبايا 
منتحرات واباريق خمر تلمع عيون موتاها 

في أسفار االفعى 
انا اآلية املنحولة باخلوف 

وانا قال : خمرتكم النائمة في الشجر 
فتعالوا 

امسكو ليلتي من عرفها 
صبو شكوكم في مضارعي املريض 
اغسلوا حصاني اخلشبي بدمائكم 

وهكــذا يســتمر احلــس التصاعــدي 
الشــعري , كما تتصاعد النيران وتزداد 
ألسنتها امللتهبة وهي تلتهم احلطب . 

أما النص الشــعري )إســمي املتدارك( 
فنكون معه ومايعنيه إسم الشاعر في 
ملحمة شــعرية , تتدفق فيها املفردات 

الشعرية بصور متعاقبة ملتهبة .
وحينما لم يعد لي غيُر اسمي 

أطرتُه بزوايا وهمك 
ولونته بخيالء رهبتك 

وســكبت طوفاني كي أعزَل الثريا عن 
عذابات السكون 

ظٌل جيمُه ملفوفاً بكفن / واجليم جمل 
اجلحيم وناقة الفناء 

وباؤه دموَع القذائف / الباُء: ببغاُء الصدى 
وبلبل الغراب 

وألفُه رخواً كأمــرأة في محاق / األلف : 

نائُم في اسطبل احلروف 
وراؤه صغيــراً في ناي أرمــل / الر اُء : رئة 

املوتى وزفير األموات 
إسمي أو إسمك ال فرق 
لم يعد فيه ما ينفعني 

أقلبُه رأساً على عقب 
وفــي النص الشــعري )أوامر القســم 
الثاني( وهو مهداة الى / علي احلسيني 
الذي غاب في رمــال حفر الباطن , فهو 
يقدم لنــا رؤية كبيرة عــن احلروب وما 
يحــدث فيها من دمار , والم الفراق حتت 

وطأة نيرانها املشتعلة . 
عظامك لم تعد قوساً للعيد / ومالبسك 

رايٌة في ملح السؤال / ونظارتك العمياء 
وأوامرك اخلرس  رقٌم في صدف األشياء/ 
نســجت في الرأس دخاْن / فصار الرس 
صــدى/ وال عقل تبقى في الاســطبل/ 
إذن/  بالنسيان  زوال/... متســْك  فالعقل 
وال تنزل الى مقهى االحياء / لم تسمع 
غير طنني ونباح ظالل تبكي في الكأس 
/ غناؤها رجٌس وقفاها أوهاْم/ والشرفاُت 
اصابع لــم تعرف طعم الصمت / فلقد 
أحترقت الســتر بشــتم من مّروا دون 

حساْب. 
وفي النص الشــعر )حينما احللة( نكون 
مع فاجعة انفجار كبير حدث في احللة 

فأحاله الشــاعر الى ملحمة شــعرية 
تنــدى باالســى واحلزن , كمــا ضمنها 
اشكال هندسية مربعات ومستطيالت 
, ليــدون فيها الصورة الشــعرية التي 
حتتاج اليها , وهي تقنيات حديثة . وهذه 
االشكال دخلت في نصوص اخرى ضمن 
هــذه اجملموعــة , ومنها مســتطيالت 
أخذت اجلانب االمين متصلة ترافق النص 

الشعري حتى نهايته . 
ما زال من نقيع صوتهم صهيل / يرضع 
/ أتعلمون؟/ إن خلف  األسمال بالسؤال 
ظلكم عرباً ســروا يزيفــون في البراري 
أشــارة العبور للفنــاء/ أغثنا يا مغيث 
الصارخني / مطر مطر مطر / أنزل علينا 
جسداً جديداً / أنزل علينا رأسنا احلليق/ 
أنــزل علينا الروح بالســكينة / قصُف 
نارٌعصــٌف/ ما مــر عام والعــراق ليس 
فيه طــف / فكيف ننهي دورة الطفوف 

وأختُم 
اإلفادة / بقول ما خولني األحياء واألموات 

/ مردداً بيت أبي فرات 

) وملا حمــت األقدار ألقــت بهم جيُف 
البطــون الى العراق ( امــاه لنا أخت بال 
نهدين فكيف ســاعة إذ تــزف ؟/ طف, 

طف, طف 

وهكــذا ومــن خــالل تلــك النصوص 
الشــعرية اخملتارة من مجموعة )أحزان 
صائغ الطني( للشــاعر جبــار الكواز , 
والتي ضمت نصوص مختلفة ومتنوعة 
التقل أهمية مــن تلك النصوص, نكون 
قــد وقفنــا علــى جتربته الشــعرية , 
النسق  في  اجلمال  معالم  واكتشــفنا 
الفني الذي إختاره مساراً لبناء نصوصه 
الشــعرية , التي أتســمت بامللحمية 
الشــعرية من كل الوجــوه , في إختيار 
الصور املتعاقبــة , واالنزياحات الكبيرة 
املغطاة بأنواع شــتى من املعرفة , وفي 
وحدة املوضوع , والثيمــة , والتي تثبت 
أن الشــاعر أســتطاع أن يرســخ رؤياه 
الشعرية في الساحة الشعرية احلافلة 

بشتى صنوف الشعر .

يوسف عبود جويعد
 

ســنكون مــع مجموعــة النصــوص 
الطني(  صائغ  )أحزان  النثرية  الشــعرية 
للشاعر جبار الكواز , لنقف على مواطن 
التفرد , والرؤية الشــعرية التي إتخذها 
الشاعر مسار لســياقها الفني , حيث 
أجد أنها نصوص ملحمية , وملحميتها 
ال تكمــن فــي الوقائع واالحــداث التي 
تناولها املنت النصي , لبناء تلك النصوص 
, وأمنا قي  زاوية النظر التي إتبعها , وفي  
االفكار التي ضخت فيها , وحجم الصور 
املتعاقبة التي تدور في ثنايا النص , وفي 
اإلنزياحيــة في اللغة التــي تزج معها , 
التاريخ , احلضارة , املالحم , االســاطير , 
التي  الوقائع احلياتية اآلنية  لتنصهر مع 
إتخذت وحدة موضوع لهــا , وتكون مع 
ثيماتها الكبيرة , فلم يكن الشاعر جبار 
رؤية ضيقة  الكواز ينسج قصيدته وفق 
مغلقة حتددها تلــك املفردات االنزياحية 
وتشــكيل   , النص  لتكويــن  القليلــة 
الرؤية الشــعرية , وإمنا اراد لها أن تكون 
كبيرة فــي كل ما حتمل مــن أدوات بناء 
النص الشــعري, لتســع حجم ما حل 
من خــراب ودمار وكــوارث, فهو ال يهاب 
, الذي ينطلق  التدفق الشــعري الكبير 
من مخيلته اخلصبــة, والنابع من وعيه 
وثقافته , وإطالعه على كم كبير , يخص 
حضارتنــا , وحكاياتنا,وتاريخنا , موروثنا 
الشعبي, وهو إنعكاس تلقائي إنسيابي 
يدخل ضمن إيقاع بناء النص , دون توقف , 
أو تلكؤ, أو معوقات تربك احلركة البنائية 
والتشكيل  بالتكوين  املتمثلة  امللحمية 
الشــعري لهــذه النصوص,حيث جند أن 
موضوعها متصل دون توقف,أي ليســت 
هناك نقاط توقف بــني جملة واخرى ,إذ 
أنــه جعلها مترابطة بطــواف ال ينتهي 
اال بنهاية القصيدة, وهو يشبه الى حد 
بعيد من يشــعل نــاراً ولديه الكثير من 
, ويبدأ بتأجيجها بالتدريج حتى  احلطب 
ترتفع الســنة اللهب , وترتفع النيران , 
وهو يظل يضخ احلطــب دون توقف من 
أجــل أن تكبر مســاحة االحتــراق أكثر 
دون أن يهابهــا ,أو يحد مــن لهيبها ,أو 
يخفــف  حدة إشــتعالها, بــل يتركها 

زيد الشهيد

عندما استيقظ ســريع وجد نفسه يتألم من 
رة  وجــٍع في صدرِه في ردهٍة تعجُّ بالروائح املُطهِّ
.. على جانبيه أســرٌَّة تضمُّ أقراناً مثلَه يتأملون . 
وأماَمه يخطُر أنــاٌس  يرتدوَن الصداري البيضاء 
. بعضهــم يُعلِّق على صدرِه ســماعَة فحٍص 
، وآخــرون ميســكوَن َضماداٍت ، وقنانــَي حقٍن ، 
األِسرِّة   أمام  وَطَبالت يطالعونها عندما يقفون 
... بعد قليل يتولون معاجلــَة جريٍح ُفِغرَ جرُحه 
ئٍة   فنزَّ عن دٍم قاٍن ، ويحقنــون آخرَ بحقنٍة ُمهدِّ

فيتركونَه ينعُم باالرتياِح ؛ وينام .
ا النوافُذ فزرقاُء  البياُض ينتشُر على اجلدراِن ؛ أمَّ
بلوِن الســماء ... يقترُب منه رجٌل طويُل القامة 
ان بســوادِهما .  ر الوجه . والعينان تعجُّ ، محمَّ

يرسُم ابتسامًة لطيفة ، ويخاطبه : 
» ها .. شلونَك اليوم ؟ »

فيردُّ  بفٍم مآلن يُعبُِّر عن امتناٍن : 
»أحســن ِمن أمس .. ولكْن هــل زاَل اخلطُر ، يا 

دكتور ؟«
يترقرُق سوادُ َعيني الدكتور : 

» زاَل إلى األبد .«
» يعني هل ستَّتِصلوَن بأمي لتأتي لزيارتي ؟ »

ابتسامٌة رحيمٌة مُيطُرها سوادُ العينني :
» ال .. ال .. لــم يبــَق اال القليل . ســنمنحَك 
اجازًة َمرضية طويلــة ... ال داعي لطعِن قلِبها 
.. عندما تســتلم اجازتَك ال تخبرها مبا جرى ... 
احسب نفسَك قادٌم من وحدتِك العسكرية .«

» ولكّنها ستشــاهد اجلرَح وإْن التأم ... اجلراُح 
تترُك اثراً ال مُيكن محُوه ، يا دكتور . »

ث مثَل الشعراء .. هل  » ما هذا ؟! ... أنَت تتحدَّ
أنَت شاعر ؟ » تتكرَّس غمازتا وجِه الدكتور وهو 

ينتظُر الرَّد ُمندهشاً .
ماد : يبتسم  سريع من حتِت ساترِ الضَّ

ــر قرائَح  » ال ، يا ســيدي . لكــنَّ احلروَب تُفجِّ
النفوس ... كان استاذي في االعدادية املركزية 
عرَ ويقرؤه علينا  عندما  ار يكتُب الشِّ في العشَّ
ينتهي من احملاضرة ويجد فسحًة تسبق فرصَة 

ما بعَد الدرس . »
» أتقصد الســّياب ؟« ، يقولُها بابتسامٍة تنمُّ 

عن رغبِته في مواصلِة احلديث .
ا هو متأثٌر بالسّياب ، لكنَّه يكتُب شعراً  » ال ؛ امنَّ

ُمختلفاً ... البصرُة طوال عمرِها تُثمُر مبدعني 
».

» ســأضيف إلجازتَِك يومني على هذا اجلواب .. 
أعجبتني !«

» شكراً لقلِبك الرحيم ! »
» ولكن قبَل ذلك ؛ هل حتفظ ألستاذِك ذاك من 

شعٍر .. شوَّقتني لسماعه .«
» قليٌل .. قليٌل ، يا دكتور .«

» أسمعني من القليل .. هّيا . »
ويروح سريع من بني ثنايا اجلرح ، وجهِد الرئتني 
ه يُردد : للتنفس ، وشوِق القلِب للحديث مع أمِّ

» القلُب هو 
تلَك األوراُق املُكدَّسُة 

مبواجهِة الريح   .« 
» اهلل! .. اهلل ! ... وبعد ! »
»  كان قوّياً يقارُع الشوَك

ودهاَء الذئاِب ، وأعاصيرَ اخملالب
التي تقوُل الشرَّ ، وتترُك أثارَها 

أحزاناً ال تنتهي .
ومع ذلك لم تثنِه األخاديد ؛

وال ألَقت به كفُّ األقدارِ 

إلى سدرِة األمان .
قال : أقمُت الذراَع على َقبضِة الكفِّ القويِة .

أسرجُت حزني على جوادِ الريح 
أوسعُت أبواَب الكهوف ، ونلُت املنى .

قلت للمقادير :  
ما عدُت أطيق سموَم القيِظ ،

وال آبُه بضغائن الِفخاخ .
لذا صاحبُت املتنبي رفيقاً ، 

واستعنُت بحكمِة 
رهنِي احملبسني .

» اهلل ! اهلل .. مــا أعذبــه من شــاعر ! .. هل 
ُره اآلن ؟ » تتذكَّ

ر ردَّ  ال يدري ســريع ما قاله للدكتور ... وال يتذكَّ
فعله ... 

ذلــَك أَن اجللطُة الدماغية التــي ضربته قبل 
مت  ثالثة أعواٍم أطاحت مبملكِة ذاكرته ، وهشَّ

لديه خمسنَي عاماً ؛ 
فتركتــه هائمــاً يتعثرُّ بأيــاٍم متــرُّ كالَهباء  ، 
ه  وبعينني تســُكبان رثاءهما على ديباجِة كفِّ

التي شرعت تتراخى .   

غالف الكتاب

الملحمة الشعرية في..
»أحزان صائغ الطين«

ديباجُة الكفِّ التي شَرعت تتراخى

لم يكن الشاعر جبار الكواز 
ينسج قصيدته وفق رؤية 

ضيقة مغلقة تحددها تلك 
المفردات االنزياحية القليلة 

لتكوين النص , وتشكيل 
الرؤية الشعرية , وإنما اراد 

لها أن تكون كبيرة في كل 
ما تحمل من أدوات بناء النص 

الشعري, لتسع حجم ما حل 
من خراب ودمار وكوارث, 

فهو ال يهاب التدفق الشعري 
الكبير , الذي ينطلق من 

مخيلته الخصبة, والنابع من 
وعيه وثقافته

متابعة الصباح الجديد:
أعلــن املركز القومى للترجمة، برئاســة 
الدكتور أنــور مغيث، عن إطــالق جائزة 
2018، وذلك  أفضل كتاب مترجم لعــام 
بالتعــاون مــع الهيئة املصريــة العامة 
للكتــاب، ومتنح اجلائزة فــى مجالني هما 
أدب الطفل وتبلــغ قيمتها 5000 جنيه، 
املعــارف العامة وتبلــغ قيمتها 10000 

جنيه.
وتتضمن شروط املسابقة: أن يكون العمل 
املقدم قد صدرت طبعته األولى خالل عام 
2018، وأن تكون ترجمة العمل عن اللغة 
األصلية وال يجوز التقدم بأعمال ســبق 
لها الفوز بجوائز فى الترجمة أو مقدمة 

لنيل جائزة أخرى فى الوقت نفسه.
كمــا تقدم األعمــال إلــى إدارة التدريب 

واجلوائز مبقــر املركز القومــى للترجمة، 
مع صورة من موافقة اجلهة املالكة على 
ذاتيــة حديثة  الترجمة، وســيرة  حقوق 
الرقم  بطاقــة  مــن  وصورة  للمترجــم 
القومــى، و3 نســخ لكل مــن الترجمة 
العربية والعمل األصلــى، تقدم األعمال 

حتى االثنني 31 ديسمبر 2018.

  ضمــن سلســلة منشــورات االحتــاد 
العام للكتاب واألدبــاء في العراق صدرت 
أوس  للشاعر  مجموعة شــعرية جديدة 
حسن  ب 64 صفحة من القطع املتوسط 
وتضمنــت 18 قصيــدة وهي عبــارة عن 
قصائد متفرقة كتبها الشاعر بني عامي 

2014 و2017 
جــاءت القصائــد التــي ســيطرعليها 
طابــع الكآبــة والرعــب مــن العالــم 
وتوترات  بصراعــات  اخلارجي؛مشــحونة 
نفســية عميقة جتلت في صور ومشاهد 
رســمها الشــاعر وكأنه تائــه في حلم 
أو كابوس،وقصائــد اخــرى امتلكت نبرة 
هادئــة ذات طابــع تأملــي تســعى إلى 
إرســاء معرفتها اخلاصة بالوجود والكون 

واألماكن واألشياء   
وهناك عدة قصائد فــي هيكلها اللغوي 

تندرج حتت مسمى  قصيدة  والتعبيري 
الشاعر على  اعتمد فيها  النثر احلديثة 
والسينمائية من خالل  السردية  البنية 
األشخاص واألزمنة والذاكرة اضافة إلى 

التكامل الصوري فــي احلركة الدرامية  
ضمن النص  الذي  يبــدأ بايقاع بطيء 
ثم  يتســارع  معلنا ً الــذروة عن طريق 
الدهشــة أو الضربة الشــعرية،هناك 
تنفتح على اجناســيات  أيضاً  نصوص 
أدبية أخرى خارج  النص الشعري تترواح 
بني القصــة القصيرة جــدا  واللقطة 
الصوريــة املكثفة والتــي وظف فيها 
الشاعر تقنيات املسرح والفنون األخرى. 
يقول الشــاعر العراقي سميع داود في  
إضاءة نقدية  على قصائد أوس حسن:..

الشــاعر أوس حســن من وجهة نظري  
يعتبر شاباً مكتنزاً باملعرفة وتعدد أوجه 
الثقافة،فهــو ميتلك كما ًمناســباً من 
الثراء الثقافي واملعرفــي  والذي يؤهله 
أن يكون رائيا ً ..مستشــرفا ً اآلفاق وأن 
يجــيء مبا هــو غريب وغرائبــي .لذلك 

من  بالكثير  مكتنــزة  لديه  فالقصيدة 
الرؤى والتصــورات  ،فهــو يحاول خلق 
دائمــا ً ما هــو جديد من خــالل الهدم 
متهاوياً..ممزقاً  عاملــاً  يهدم  والبناء،فهو 
..محترقــاً ويقيم علــى أنقاضه عامله 

الشعري اإلنساني.
 ويرى داود أن القصيدة لدى الشاعر أوس 
حســن ممتلئة باالنزياحات املدهشة ومبا 

يحدث الصدمة لدى املتلقي
يؤســطر  أن  الشــاعر  اســتطاع  وقد 
الواقع،وأن يرتفع به إلى مسافات بعيدة 

جدا .
فكل األشــياء عنــده حتولــت إلى رؤى 
شعرية تتمازج مع ذاكرته وأحالمه،وهو 

أصبح بفضلها 
كائناً شعرياً ال يســتطيع العيش أبداً 

خارج مياه الشعر.

القاهرة: إطالق جائزة
أفضل كتاب مترجم لعام 2018

الغريب الذي نسي ظله .. 

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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*ألــم يحــاول البارزاني فــي ذاك 
الوقت أن يؤسس عالقة مع إيران؟

إلتقى حســن  الفترة  تلــك  - في 
الســافاك  باكــروان مديــر جهاز 
وأبلغه  مصطفــى  باملال  اإليرانــي 
البارزانــي قائال "أنــا صديق إليران 
وأحبهــا، ولكن اجلماعــة األخرى ) 
وكان يقصدنا نحــن جناح املكتب 
السياسي( هم حزبيون ماركسيون 
يساريون، وأنا مستعد أن أصاحلكم 
وأن أقاتــل احلكومــة العراقية إذا 
ســاعدمتوني فــي ذلــك، املهم أن 
تخلصوني من هؤالء احلزبيني الذين 
جلئوا اليكم"، وعلى هذا األساس مت 
السر  بهذا  وأفشى  بينهم،  اإلتفاق 
أحد األخوة الكرد وهو عيسى بزمان 
السافاك  في  برتبة عقيد  الضابط 
احملاســبة وجرد من  الــى  فتعرض 
وهــو ضابط  املســؤوليات،  جميع 
كردي من أهل سنندج. وملعلوماتك 
كان هناك شــخص آخر من الكرد 
أرســله جهاز الســافاك الينا، هو 
مدرسي(  )ســرهنك  علي  العقيد 
فــي مجموعة  قياديا  إبنــه  وكان 
"الكوملة اإليرانيــة"، وكان اإلثنان 
إلينا  وينظــرون  معنا  يتعاطفــان 
كشــباب متحمســني وحزبيــني 
مصطفى  املال  ويــرون  منضبطني، 
مجــرد رئيس عشــيرة وأن حركته 
العشــائرية لــن تنجــح أبدا.جاء 
عيســى بزمان وقال "سأكشــف 
لكــم ســرا، ولكــن أحذركم من 
كشــفه لآلخرين ففيها إعدامي". 
وعدناه جميعــا بالكتمان وبالدفاع 
عنه في حال إنكشــاف أمره، فقال 
"قــرر شــاه إيــران أن يتصالح مع 
املال مصطفى، وأنا كنت مشــاركا 
باإلجتماع، ويرى الشــاه بأن اإلتفاق 
مــع املال مصطفى أيســر وأفضل 
من مجموعة من احلزبيني، ألنه فرد 
عشــائري ميكن الســيطرة عليه، 
ولكن احلزبيــني ال ميكن تطويعهم، 
فقــد يصــدر احلــزب اليــوم قرارا 
بتغييــر إبراهيم أحمــد ويأتي غدا 
بنوري أحمد طه، فهؤالء يســاريون 
يخوضــون الكفاح املســلح بإميان 
وعقيدة والميكــن التحايل عليهم 
وال ضبطهم والســيطرة عليهم، 
على عكس البارزاني وهو نفر واحد 
وشيخ عشيرة يستقرعلى حاله وال 
ميكن تغييره، ولذلك فضل الشــاه 
التعامل معه". وكان املال مصطفى 
قد أبلغ اإليرانيني بضرورة طردنا من 
داهمونا  وهكذا  اإليرانية،  كردستان 
ذات ليلــة وجمعونا بحــدود 400-

500 شــخص وأخذونا الى همدان 
وقالوا  الجئني،  مبعسكر  وأسكنونا 
لنا "أنتم الجئــون هنا وال تتحركوا 
وهكذا  أســلحتنا،  مــن  “وجردونا 

وقعنا في فخ اإليرانيني هذه املرة.

بذلــك ولم تعودوا  *وملاذا رضيتم 
الــى كردســتان و ترســلوا وفدا 

ليفاوض البارزاني؟
- كنا نريــد ان نتخلص من الوضع 
الذي كنــا فيه، أنــا و حلمي علي 
بالعودة  شريف و آخرون كنا نرغب 
ومواصلــة عملنا احلزبــي، ويتولى 
علي عبداهلل وعلي عسكري وعمر 
البيشــمركة  قوات  قيــادة  دبابة 
ويشــرف عليهــم كمــال املفتي 
والرائد حمد أمني فرج وآخرين، وأن 
إبراهيم أحمد في  يبقى اإلســتاذ 

طهران.
ونســيت أن أذكر لك حادثة مهمة 
وقعــت في تلك الفتــرة، فبعد ما 
الى  وعدنا  شــاويس  نــوري  فعله 
مــاوت، عقدنا إجتماعــا للمكتب 
السياسي قررنا فيه إرسال وفد الى 
املال مصطفى للتصالح. وإقترحت 
أنا أســماء الوفد وقلت "فليذهب 
دكتور سيد عزيز شمزيني بإعتباره 
صديقــا للبارزاني وهــو من عائلة 
الشــيخ عبيداهلل النهــري والذي 
يحســب لهم املال مصطفى ألف 

حساب"، وفي األصل فإن البارزانيون 
كانوا من ناحيــة العقيدة الدينية 
يتبعان  وهمــا  النهريني  يتبعــون 
معا الطريقة النقشــبندية. وكان 
سيد عزيز حني يتحدث الى بارزاني 
يخاطبه باملال مصطفى دون ألقاب، 
باجلناب،  أما نحن كنــا نخاطبــه 
الذي  كما إقترحت علــي عبداهلل 
كان يــردد دائما بضــرورة وضع حد 
للمال مصطفى وأن ال نساومه وال 
نتنازل عن مبادئنا بســببه، وقلت 
"فليذهب علي عبــداهلل وليطبق 
مبادئه هناك"، وأرسلنا أيضا كمال 
محيــي الديــن مع الوفــد. وحني 
ذهــب الوفد الى املــال مصطفى، 
لم يفشــل في مهمــة املصاحلة 
فحســب، بــل أن املال صــب جام 
غضبه عليهم فزج بعلي عبداهلل 
وكمال محيي الدين الى ســجنه، 
ولم يجرؤ على توقيف ســيد عزيز، 
ولذلك أركبه بســيارة جيب وأعاده 
الى رضائية بإيران الى عند ســيد 
عبداهلل افندي وقال "هذا هو إبنك 
فليبق عندك". وهكذا بقي ســيد 
عزيز هناك وطرد من العراق نهائيا، 
وصــم املــال مصطفــى أذانه عن 
ســماع أي نداء للمصاحلة، وأبقى 
علي عبــداهلل فــي التوقيف الى 
حني ذهابنا، ثــم أفرج عنه بكفالة 
أربيل وإســتقر  ورجع الى منطقة 
في كويســنجق. أما أنــا و حلمي 
فقد كنا نريد العودة الى كردستان 
العراق ولكــن اإليرانيني منعونا من 
ذلك، فأعلنت اإلضراب عن الطعام 
وأخبرتهم "ســأضرب عن الطعام 
الى حد املوت، فإمــا أن تعتقلوني 
أو تسمحوا لي بالعودة". في اليوم 
األول لم يبالوا بي، ومر اليوم الثاني 
ثم الثالث، ولكن فــي اليوم الرابع 
لي  وقالوا  فجاءوا  أحوالي  ســاءت 
"ما تقوم بــه تصرف غير حكيم". 
أجبتهم"املوت أشرف لي من البقاء 
هنــا، فإمــا املوت أو الســماح لي 
بالعودة الى بلــدي". ورفاقي أيضا 

بدءوا يقلقون علي، و قلت لإليرانيني 
"إفعلوا ما بدا لكم، ولكن إعلموا 
طريقني،  غير  أمامكــم  ليس  بأنه 
فإما أن تســلموني الى السلطات 
العراقيــة و يأخذوني الى ســجن 
من  أفضل  وهــو  الســلمان  نقرة 
مقامي عندكم هنا، أو إســمحوا 
لي بــأن أغادر الــى أوروبــا". وفي 
الى  تدهــورت حالتي  التالي  اليوم 
حد كبير، فجــاؤوا الي وقالوا "لقد 
وافق الشاه على مطالبك ونقسم 
بشرف الشاه أن نرسلك الى أوروبا 
إذا أنهيت إضرابك، على شــرط أن 

تدبر جواز السفر بنفسك".
إضرابي،  وأنهيــت  قبلــت  وهكذا 
أما اجلواز فقد حصلــت عليه من 
جالل بيك اجلــاف الذي كان قنصل 
العراق في كابــول آنذاك وله قريب 
مقيم في ايران يدعى سردار اجلاف، 
فكلفنــاه بالذهــاب الــى كابول 
وأعطيناه املال الــالزم فذهب اليه 
وحصل منه على جوازين للســفر. 
وهكذا مبســاعدته أصبحت حامال 
جلواز سفر عراقي، وفي تلك الفترة 
جاء اإليرانيون وقالــوا لي "حتى ال 
تأخذ على خاطــرك ما فعلناه بك 
ســابقا، نريــد أن نعوضك على ما 
فات"، فنظموا لي رحلة ســياحية 
الى شمال إيران على البحر وأروني 
مناطق ســياحية جميلة، وبعدها 
سافرت الى اخلارج، وأخيرا سمحوا 
لي وللسيد عزيز باخلروج من إيران، 
ولكنهم منعوا حلمي علي شريف 

من اخلروج.

* وهل حاولتم تأسيس عالقة مع 
إيران؟

- للتاريــخ أريــد أن أروي حقيقــة 
ماجرى في عهد عبدالكرمي قاسم، 
فحني ثرنا عليه نحن بإسم )احلزب 
املكتب  الكردستاني-  الدميقراطي 
السياســي( لم تكن لنا أية عالقة 
مع إيران، بل على العكس فإن اإلجتاه 
الذي قاده األســتاذ إبراهيم أحمد 

ومعه نوري شــاويس وحلمي علي 
شريف وغيرهم كان معاديا إليران، 
وكان هؤالء يقرنونها باإلســتعمار 
في كتاباتهم. أمــا املال مصطفى 
فقد إتصل باإليرانيــني قبل الثورة 
عن طريق عباس مامند اغا واجلنرال 
وهرام الذي كان في مهاباد فأرسل 
اليــه املــال مبعوثــا عنــه يدعى 
عبدالرحمــن روتة إبــن خال علي 
احلزبيني،  الكوادر  أحد  عبداهلل وهو 
وحتدث عبدالرحمن عن تلك العالقة 
لكنه أبلــغ علي عبداهلل قائال  "ان 
ذلك حدث فعــال، ولكن طلب مني 
التســتر وعدم كشف هذا السر". 
حدث ذلك قبــل إعالن الثورة بفترة 
قصيرة، وحــني أعلنت الثورة حاول 
املال مصطفــى أن يعــاود جهوده 
لإلتصال بإيــران، ولكن ال أعرف عن 
طريق من كان هذه املرة، فبعضهم 
يقولون عن طريق االغوات الهركية، 
وخاصــة أن املال مصطفى كان في 
ذلك الوقــت يقيم بحــاج عمران 
قرب احلــدود وكانت هناك إتصاالت 
بينهم ولكن لم نعــرف ما كانت 
نتائــج تلــك اإلتصــاالت؟ وفجأة 
وقع حدثان، هو إرســال رسالة من 
قبل صالح اليوســفي يقول فيها 
"إلتقيت في منزل برهان بيك اجلاف 
بامللحــق العســكري اإليراني وهو 
كردي ويدعى عيســى بزمان، أبدى 
إستعداده للتعاون معنا وتسليمنا 
إذاعة خاصــة إذا وافقنا على عقد 
رواه  ما  وبحسب  معهم".  العالقة 
حلمي علي شريف الذي شارك في 
إجتماع املكتب حينذاك، أن األستاذ 
إبراهيم أحمد ونوري شاويس وعلي 
عبداهلل و نوري أحـمد طه عارضوا 
وقالوا  إيران  العـــالقة مـــع  فتح 
بأنهــم اليرغبــون بذلـــك، ولكن 
رأيي كان أننا النخـــسر شــيئا لو 
فـلندع  معـــهم،  العالقة  عقدنا 
اللجنة املركزية الى إجتماع ونتخذ 
القرار هناك على شــرط أن نضمن 
مسبقا  السوفيتي  اإلحتاد  موافقة 

ألن عالقاتنا مع الروس كانت جيدة 
جدا في تلك اآلونــة و يقدمون لنا 
دعمــا ماديا أيضــا. طلبت منهم 
ويجســوا  الروس  يستشــيروا  أن 
نبضهم ثــم نتعامــل على ضوء 
موقف السوفييات، و بالطبع كنت 
أعرف رأي املال مصطفى أيضا حول 
مثل هذه العالقات، فأرســلنا ردنا 
الى صالح اليوســفي وقلنا له، ان 
املكتب السياســي اليــرى ضرروة 
ويجب  العالقة  تلــك  لعقد  حاليا 
اإلنتظــار حتــى نعقــد إجتماعا 

موسعا بهذا الشأن.

*وهل إتصــل البارزاني باإليرانيني 
قبل ذلك؟

- نعم فعل، فقــد إتصل بهم عام 
1962، وكان يحاول أن يرســل علي 
عســكري مندوبا عنه الــى إيران، 
ولكــن اإليرانيون فـــضلوا تعزيزه 
لـــكي يكون  بشــخصية حزبية 
ممثــال عن املـــكتب الســـياسي 
اإلســـتاذ  ورد عليهــم  للحــزب. 
إبراهيم، بأنهم  اليقبلون بإرســال 
من ميثلهم لدى إيران، فإذا أرســل 
املال مندوبا عنه فليفعل ذلك على 
مســؤوليته. في ذلــك الوقت ظن 
املال مصطفى بأن األستاذ إبراهيم 
املاء دون إستئذان  أحمد لن يشرب 
الروس، ولذلك كـتب رسالة بـخط 
يده يقـول له "األخ العزيز إبراهيم، 
أرسل عمر على مســؤوليتي، وإذا 
ســألوك في بيت العم أو عاتبوك، 
قــل لهم بأن مصطفــى هو الذي 
املسؤولية  يتحمل  أنه  أي  أرسله"، 
بـــأن  وأعتقد  الســوفييات.  أمام 
إسـتشار  قد  مصـــطفى  املـــال 
وحصـــل  ســابقا  الســـوفيات 
عـلـــى موافـقتهم، فـــأنا حـني 
سافرت الـــى مـوسكو عام 1963 
وسألتهـــم قـالـوا لـــي "فيمـا 
عـدا إسرائـيل ميـكـنكم اإلتـصال 
دولة  أي  العالقـــة مــع  وإنشــاء 

بالعـالم، 

ولـكـــن بـشـــرط أن تـخـبـرونا 
مسبـقـا.

دور إيران في احلـركة الـكردية

- متى كانت تلــك الزيارة الى إيران 
وهل حققت نتائج سياسية ؟

- الزيارة كانــت بنهاية عام 1962، 
ولم جنن منها شــيئا، فقد أبلغونا 
بأنه من دون مجيء األستاذ إبراهيم 
أحمــد الى طهــران لــن حتصلوا 
على شــيء، فهو ســكرتير احلزب، 
فإما أن يأتي هــو أو املال مصطفى 
بنفســه. الشــاه  وســيلتقيهم 

عقدنا إجتماعا، وكان املال بالتأكيد 
وحني  إيران،  الى  السفر  اليستطيع 
أستشــير قال فليذهــب إبراهيم 
فهذا مــن مصلحة الكــرد، وحني 
طرح املقترح على التصويت وافقت 
املركزية على ذهاب  اللجنة  أغلبية 
األســتاذ إبراهيم، فيمــا عدا ثالثة 
هم، اإلستاذ نفسه و نوري شاويس 

و حلمي علي شريف.

* حســنا، قــل لنــا هل ســاعد 
اإليرانيون الثورة الكردية؟

- ذهب األســتاذ إبراهيم أحمد الى 
طهران لكنه لم يحظ بلقاء الشاه، 
فإكتفى بلقاء عدد من املســؤولني 
باملســاعدة،  وعدوه  الذين  اآلخرين 
ولكــن الشــاه على علــم بوجود 
حركــة لإلنقالب علــى عبدالكرمي 
قاســم ولذلــك لم يــف بوعوده، 
ماعدا إعـــطاءنا 100 بندقية برنو 
منها  وأرسلنا  الهدية،  على سبيل 
50 بندقيــة الــى املــال مصطفى 
والشيخ أحمد، هذا كل ما جرى الى 
ومجيء  قاسم  حني سقوط حكم 

البعثيني للحكم.
ألنهم  موقفهــم  اإليرانيون  غيــر 
كانوا مؤيديــن لإلنقالبيني، خاصة 
أنهم كانوا ســعداء بإنتصار جناح 
البعثيني على جناح عبدالناصر ألن 
إيران كانت تعادي مصر وعبدالناصر 

والدول  أمريــكا  أن  كثيــرا، كمــا 
الغربيــة وبعــض الــدول العربية 
منها الكويت أيـــدت ذلك اإلنقالب 
الـبعثي عـــلى حكم قاسم وحل 
خالفاتهــا النفطيــة مــن جهة، 
الكويتية  املســألة  حــل  وكذلك 
واإلعتــراف بها كدولة مســتقلة. 
و أوقفــت إيران جميــع تعهداتها 
إلينا، وأبدوا إعتراضا شديدا للقائي 
املوقف  ذلــك  وكان  بعبدالناصــر، 
أحد أســباب غضب املال مصطفى 
مني لســفري الــى القاهــرة ثم 
اإليرانيني  بــأن  لقاء بن بيال، ويقول 
سيغضبون منا، ولذلك كان يصرح 
عالنية ضد ســفري و كان مقصده 

هو إسماع اإليرانيني مبوقفه.

* مما تروي نستشــف أن اإليرانيني 
العالقة مع  بنــاء  كانوا يفضلون 
املــال مصطفــى وليــس معكم، 
فلماذا إســتبدلكم بــه، والى أي 
مدى ذهبتم معهم بتلك العالقة؟
- كانــت إيران تفضــل العالقة مع 
املــال مصطفى، في حــني تعاملت 
معنا كالجئــني، وكان رأيهم جتاهي 
متطرفا،  يساريا  ويعتبرونني  سلبيا 
رغــم أنني كنــت في تلــك الفترة 
أعيــش حياة الزاهديــن الصوفيني، 
ال أشــرب اخلمر وال أذهب للسينما، 
وأدخل املكتبات وأقرأ الكتب، فكانوا 
يحذرون مني ألنني لم أكن ســهال 
ولقمة مستساغة لهم، ولذلك لم 
يكن إســمي مقبوال لدى اإليرانيني 
عمومــا، كنــت بنظرهم يســاريا 
باملال  عالقتهــم  وظلت  متطرفــا. 
مصطفى بوطيدة، وبعدما تعرضنا 
له نحن من جفاء وسوء املعاملة من 
مع  باملقابل  وإنفتاحهــم  اإليرانيني 
العودة  رأينا هو  املال مصطفى، كان 
للتعامل مع بلدنا العراق بدل البقاء 
فــي بلد نعامل فيه بهذا الشــكل 
املــزري، وكان الكثير من رفاقي يرون 
انــه مهما كان  وقلنا  أيضــا،  ذلك 
األمر صعبا، لكــن حكومتنا أفضل 
من األجنبي، فعلى األقل هي تابعة 
وهــي حكومة وطنية  لعبدالناصر 
وتكافح ضد اإلستعمار، وهي مؤيدة 
دولة رجعية  إيران  للسوفييت، لكن 
عضو بحلف الســنتو اإلستعماري 

وهي التي قتلت القاضي محمد.

* وهــل كانــت هناك محــاوالت 
منكــم للعــودة الــى العــراق أو 

اإلتصال بقادته؟
- نشأ هذا اإلجتاه بيننا والذي يفضل 
أن نتحاور مع بغداد، وألني كنت في 
طهران فقد زارني امللحق العسكري 
العراقي في بيت سردار اجلاف ووافق 
رفاقي باإللتقاء بــه، و وجدته رجال 
نبيال من أهل ســامراء عاتبته قائال 
"أنتم السبب في كل من نحن فيه، 
فتراجع طاهر يحيى كان خطأ كبيرا، 
وأنا عن نفســي أفضــل أن أقضي 
أيامي بسجن نقرة السلمـان من أن 
أعيش هنا في إيران". ويبدو أن هـذا 
الكـــالم أثر علــى القنصل وحرك 
مشاعره الوطنية حتى قام وقبلني 
أروع موقــف وطني  وقــال "هــذا 
ملســته من أحد، إطمئن ســأنقل 
هذه املـــسألة الى املســؤولني في 
بغداد". وكـــانت مواقف إيران أثرت 
مصاحلتنا  قرار  وعلى  علينا  ســلبا 
العراقية ســأرويها  احلكومــة  مع 
فيما بعد.وهكذا عاد كل رفاقنا من 
إيران بعد أن إمتلئوا غيظا، وفضلوا 
البقاء حتت ظل عبـدالـسـالم عارف 
رغم دكـتاتوريته، فقد وجدوه وطنيا 
وصديقا لعبدالنـاصر وعرف عنه أنه 

في طرف جبهة الدول التقدمية.

* وبعد حيازتك جلواز الســفر من 
إيران، الـى أيـن ذهـبت؟

برلــن  الــى  مباشــرة  ذهبــت   -
وإستأجرت هناك شـقة في بـرلني 
الـعام  الـى  فيـها  بقيت  الشرقية 

الـتـالي 1965..

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 27

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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مال مصطفى بارزاني مؤسسو االحتاد الوطني الكردستاني عام 1978

في تلك الفترة إلتقى حسن باكروان مدير جهاز السافاك اإليراني بالمال مصطفى وأبلغه البارزاني 
قائال "أنا صديق إليران وأحبها، ولكن الجماعة األخرى ) وكان يقصدنا نحن جناح المكتب السياسي( 

هم حزبيون ماركسيون يساريون، وأنا مستعد أن أصالحكم وأن أقاتل الحكومة العراقية إذا 
ساعدتموني في ذلك، المهم أن تخلصوني من هؤالء الحزبيين الذين لجئوا اليكم"، وعلى هذا 

األساس تم اإلتفاق بينهم، 
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بغداد- وداد ابراهيم:
 

ملــف التعليــم يعد مــن امللفات 
الشــائكة، ومــا أن نتطــرق الى أي 
باملدارس  يعنــى  تعليمي  موضــوع 
علينــا أن نطرق الكثيــر من األبواب، 
بنحو جلي،  احلقيقــة  على  للوقوف 
ال ســيما بعد انتشار ظاهرة املدارس 
األهليــة، واملناهج اجلديدة التي غزت 
املــدارس، ومــا حدث في األســابيع 
املاضيــة، واألســبوع احلالــي، هــو 
انتقال عدد كبيــر من طلبة املدارس 

احلكومية الى املدارس األهلية.

أجور عالية
بعد مرور شهرين على بدء الدراسة، 
وجدت ان املســتوى الدراسي البنتي 
تراجع، ال سيما أني كنت أجد صعوبة 
واجباتها  أداء  على  في مســاعدتها 
املدرســية، فكرت بأن اســلك طريق 
وجدته  وقــد  اخلصوصية،  الــدروس 
احلل األمثل، لكنــي فوجئت باملبالغ 
العالية التي يطلبها بعض املدرسني، 
ما اضطرني الختصار الطريق ونقلها 
الى مدرســة أهلية، وبعد ان اطلعت 
علــى منهــاج املدرســة، عرفت ان 
املدرسة  تزود التالميذ بالكتب، والزي 
املوحد، واألهم من كل ذلك، الواجبات 
اليوميــة تنجــز باملدرســة، فيعود 
الطالب الى البيــت ليرتاح من عناء 
الدراسة، وهذا يعني جتاوز الكثير من 
املشكالت التي تتولد في البيت جّراء 

التواصل مع املدرسة.
هذا ما حتدثت به الســيدة أســيل 

علــي وأضافــت: مــا أدهشــني ان 
طلبة الصــف الواحــد ال يتجاوزون 
العشرة، وهذا يعطي فرصة للطالب 
وتعزيز  الــدرس،  فــي  للمشــاركة 
الثقة في نفســه، وما حدث فعاًل ان 
املســتوى الدراســي البنتي قد تغير 
كثيرًا، وزادت حماســتها للدراســة، 
واجد انها ستحقق جناحاً نهاية العام 

الدراسي.
زودت  السيدة عفاف قالت: كنت قد 

بأن زوجي  املدرســة االهلية مبا يؤيد 
شــهيد، فحصلت على تخفيض ال 
ان  الدراســة، ووجدت  به ألجور  بأس 
املدارس احلكومية،  املدرسة ال تشبه 
في أســلوب التدريس، والتعامل مع 
الطالــب، وهذا ما نتمنــاه ان يكون 
املدارس  الن  احلكوميــة،  املدارس  في 

االهلية اجورها عالية جداً.

مرونة أكثر

غــازي كاظم عبــد مدير مدرســة 
عملت  قــال:  االهليــة  حديــد  زها 
ملدة40 ســنة في املدراس احلكومية، 
الكافية  التربوية  اخلبــرة  فامتلكت 
للعمل مــرة أخرى كمدير ملدرســة 
اهلية، لذا اعمــل مبا يتطلبه العمل 
التربوي، مع مرونــة في التعامل مع 
املالكات التدريســية، وبنحو عام لم 
أكن أتعامل بــه من قبل في املدارس 
احلكومية، ألني اعمل في مؤسســة 

فيها حرية في عرض خبرتي التربوية.
اما عــن ســبب جلــوء الطلبة في 
الفصل الدراســي االول الى املدارس 
االهلية فقال: في احلقيقة ان املدارس  
احلكومية فيها افضل املدرسني لكن 
الصف  في  للتالميذ  الهائلة  اإلعداد 
الواحــد يضعف قابليــة املعلم في 
السيطرة على املنهاج ورفع مستوى 
األهلية  املدارس  وما حتققه  التلميذ، 
من  مستوى تدرسي عاٍل، اواًل، لقلة 

عــدد التالميذ، ما يعطــي الفرصة 
وإعطاء  املنهــج،  للمعلــم الحتواء 
فرصــة كبيرة للطالب للمشــاركة 
اليومية، كما ان املدرســني العاملني 
ومنهم  اجلامعات،  خريجي  من  معي 
من لدية خبرة كبيــرة في التدريس، 
مــن جانب آخــر يصطــدم املعلم، 
مثاًل،  اجلديــدة،  باملناهج  والطالــب 
اشعارًا  التربية  مديرية  لنا  ارســلت 
الرياضيــات املطور  بتوزيــع كتــاب 
للصف الرابع االبتدائــي، من دون ان 
يكون هناك برنامج لتدريب املعلمني 
عليه، وهذا يحــدث ارباكاً  للمعلم، 
ألنه قد ال يستطيع ان يقدم الدرس، 
بطريقة ســهلة، لكن في مدرستنا 
مثــاًل نقوم بــزج املعلمني فــي دورة 
الدروس،  علــى  تدريبية،  تعليميــة، 

واملناهج اجلديدة.
وقد حصــدت بعض  واضاف عبــد: 
رغبة من  االهليــة علــى  املــدارس 
دروســاً  تعطي  االهالي، كونها  قبل 
اللغة الفرنسية،  إضافية، مثل درس 
ودرس نفسي، ودرس اإلتكيت واالخير 
يشــبه كثيراً درس االخالقية سابقاً 
مع إضافات جديدة، هذه االســباب، 
وغيرها، هي من جتــذب الطالب الى 
املــدارس االهلية، وتــرك مكانه في 

املدارس احلكومية.
عدد من املشــرفني في مديرية تربية 
الكرخ الثانية، وجدوا ان هناك نسبة 
عالية من النجاح في املدارس االهلية، 
كما انهــا حتصد إعجــاب مديريات 
التربية، مبا تقدمه من أساليب تربوية 
جديدة، وناجحــة، يقدمها معلمون 
املدارس احلكومية  كانوا يعملون في 

سابقاً.  

قضية للمناقشة أمام وزارة التربية..

رغم ارتفاع األجور يفضل البعض
المستوى التعليمي في المدارس األهلية

تحذير من تناول النباتات البرية
حــّذرت وزارة الصحة، املواطنني من تنــاول النباتات البرية، في 

حني وجهت مبحاسبة بائعيها.
وذكرت الــوزارة في بيان تلقت »الصباح اجلديد« نســخة منه 
أنها حتّذر من تناول النباتات واألعشاب البرية، التي قد يجمعها 
البعض ويتداولها ألغراض الطبــخ لتأثير بعضها الضار على 
صحة اإلنسان، مبينة ان »الوزارة وجهت فرق الرقابة الصحية 
بتكثيف اجلهود ملراقبة األسواق احمللية ملتابعة املتاجرين بهذه 

املواد الغذائية ومحاسبة اخملالفني«.
ودعت الوزارة، »ملراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال تناول أي 
نبات او عشــبة برية وفي حال ظهور أي اعراض على الشخص 

الذي يأكلها او يتعامل معها«.
وكشــفت دائرة صحــة الديوانية، عن تســجيل وفاة طفلة 
تســكن منطقة اجلفــور بقضاء عفك شــرقي احملافظة بعد 

تناولها نوعاً ساماً من الفطر »الكما«.

جينات جديدة ترتبط بالشعر األحمر
متكن علمــاء بريطانيون مــن إضافة جينات جديــدة ترتبط 
بالشــعر األحمر، والذي كان يعتقد حتى وقــت قريب أن جيناً 

واحداً فقط هو املسؤول عنه.
وقال العلماء، أن »جينا واحداً يســمى ) MC1R(، هو املســؤول 
عن الشــعر األحمر، اذ أظهرت الدراسات السابقة أن أصحاب 
الشــعر األحمر يرثون نسختني من هذا اجلني، إحداهما من األم 
واألخرى من األب، ولكن الدراســة اجلديــدة ،أضافت 8 جينات 
أخرى، حيث نظر في احلمض النووي لنحو 350 ألف شــخص 
شاركوا في دراســة للبنك احليوي البريطاني، ومت التركيز على 
األشــخاص املنحدرين من أصول أوروبيــة، ألن لديهم اختالفاً 

أكبر في لون الشعر«.
واضاف العلماء انه » مبقارنة أصحاب الشعر األحمر باألشخاص 
ذوي الشعر البني أو األســود، حدد العلماء 8 اختالفات وراثية 
لم تكن معروفة من قبل وترتبط بالشــعر األحمر، اضافة إلى 
جينات الرؤوس احلمراء، كشف الباحثون عن اختالفات في حني 

يقرب من 200 جني مرتبطة بالشقراوات والسمراوات«.

خصلة سيئة بين اإلنسان والغوريال
ظهرت خصلة بشرية أصيلة وسيئة على حيوانات الغوريال في 
حديقة حيوان بريطانية، عندما حاولت الغش في لعبة جديدة 

تعتمد على التفكير.
وتقوم فكرة اللعبة التي تشارك فيها الغوريال على حتريك حبة 
فول سوداني، وسط عدد من العراقيل باستعمال عصا صغيرة 

لتنقلها من خالل فتحات كثيرة حتى تسقط وحتصل عليها.
وحسبما نقلت »رويترز«، فقد فكرت بعض الغوريال في طريقة 

أسهل للحصول على حبة الفول السوداني.
وصرحــت الطبيبة فــاي كالرك من حدائق حيوان بريســتول: 
»رصدنا الكثير من ســلوكيات الغــش، إذ اقتربت الغوريال من 
الفتحات وحاولت شــفط حبة فول السوداني بشفتيها، في 

حني أن هذا ليس هو املقصود من اللعبة«.
وعــدت الطبيبة أن هذا الســلوك »يظهــر أن الغوريال ذكية 
ومبقدورها ابتــكار اســتراتيجيات حل جديــدة للوصول إلى 

الطعام«.
وأوضحت: »لديها بعض القدرات الرائعة على حل املشــكالت، 

وهو شيء رمبا لم نشهده من قبل«.
ويؤكد العلماء أن اللعبة نالت إعجاب عدد من حيوانات غوريال 
الســهول الغربية منذ تقدميها لها هذا العام، إذ كان بعضها 

يعود للعبها حتى عندما تنفد حبات الفول السوداني.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 
أعلنت شــبكة يوتيــوب عن عودة 
مسلسل الرسوم املتحركة الشهير 
»باباي« بعد مــرور أكثر من 24 عاماً 

على إنتاج آخر مواسمه.
»باباي« عن شخصية  وتدور حلقات 
بحار لــه طريقة مميزة فــي الكالم، 

ويضع غليوناً في فمه، وله ساعدان 
قويان وزوجــة تدعــى زيتونة وعدو 
ضخم يدعى بلوتو ويقدم في نهاية 

كل حلقة نصائح لألطفال.
ويأتي جتديد »بابــاي« الذي مت إنتاجه 
ألول مرة بــني العامني 1978 و1983 
ملنصة  جديدة  اســتراتيجية  ضمن 

برامج  فــي  لالســتثمار  الفيديــو 
ومسلسالت جتذب اجلمهور. 

وتتنــاول أحــداث املوســم القادم 
املغامــرات التقليديــة لبابــاي مع 
زوجته زيتونة، أي لــن يكون هنالك 
تغييــر كبيــر فــي الشــخصيات 
املقبل  املوســم  ولكن  املشــاركة، 

الدقة  عاليــة  بصــورة  ســيتمتع 
وتأثيرات مرئية مميزة، لم تكن متاحة 

قبل 24 عاماً.
وســيكون ضمن األحــداث اجلديدة 
عدو باباي اللدود والدائم بلوتو الذي 
الصراخ  دائمة  املرأة  زيتونة،  يخطف 
في كل احللقات، والتي يسعى باباي 

إلى إنقاذها بعد تناوله السبانخ. 
ألول  ظهرت  باباي  شخصية  وكانت 
مرة في شريط الرسوم الهزلية في 
صحيفــة كينغ فيتشــر في العام 
1929، وتدور القصة عن بحار اسمه 
برفقة زوجته  باملغامرات  باباي يقوم 
زيتونة وهــو رجل قوي تــزداد قوته 

عندما يأكل الســبانخ وتســاعده 
زوجته أيضاً. وتطلــق يوتيوب خالل 
من  جديداً  الشــهر، موســماً  هذا 
مسلسل الرسوم املتحركة الشهير 
»وودي وود بيكر«، مكوناً من عشــر 
حلقــات كل منهــا 5 دقائــق عبر 

الشبكة اجلديدة اخلاصة باملوقع.

يوتيوب تعيد مغامرات »باباي« إلى الشاشة

جانب من احدى املدارس األهلية في العراق
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معلومة

متابعة الصباح الجديد: 

أفادت دراســة بريطانية حديثــة أن ارتفاع 
نسبة ثنائي أوكسيد الكربون في اجلو ميكن 

أن يجعل الناس يشعرون بالغباء.
 وأضافت أن تلوث الهــواء يجعل املوظفني 
يشــعرون باخلمول مــع انخفاض طاقتهم 
للعمل ال ســيما في فترة ما بعد الظهر أو 

املناوبات املسائية.
وأوضح الباحثون أن: األداء املعرفي البشري 
يتراجــع مع زيادة ثاني أكســيد الكربون، » 
كما أن اآلثار املباشرة النبعاثات ثاني أكسيد 
البشري، ميكن  اإلدراكي  األداء  الكربون على 

أن يكون من الصعب جتنبها«.
وتابعت الدراســة إن زيــادة معدالت غازات 
االحتباس تســبب تراجع األداء الذي يعاني 
منــه املوظفون فــي املكاتــب، خاصة في 

أماكن العمل سيئة التهوية.
ثاني أكســيد  زيادة مســتويات  تؤثــر  وال 
العاملني في املكاتــب، بل على  الكربــون 

جميع الســكان بحلول نهاية القرن، وفقاً 
لعلماء في جامعة لندن.

ويعد تلوث الهــواء عامالً خطراً في العديد 
من االمراض، مبا فيها مرض القلب التاجي، 
وأمراض الرئة، والسرطان، والسكري وغيرها 

الكثير مما أثبتته الدراسات األخيرة.
اآلثــار املباشــرة النبعاثات ثاني أكســيد 
البشري، ميكن  اإلدراكي  األداء  الكربون على 
أن يكــون مــن الصعب جتنبها وبلــغ ترّكز 
املسّببة لالحترار مستويات  الدفيئة  غازات 
قياســية في الغالف اجلوي خالل السنوات 

األخيرة. 
وأفــادت األمم املتحــدة مؤخــراً أنــه إذا لم 
الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  نخّفض بسرعة 
سيّما ثاني أكسيد الكربون، فسيصبح من 
املستحيل قلب تداعيات التغيرات املناخية 
التي ستلحق دماراً أكبر باحلياة على األرض.

ومن املتوقع أن يرتفع معدل ثاني أكســيد 
الكربــون أربع أو خمس مــرات، بحلول عام 

 .2100
ويحــذر العلمــاء من أن االرتفــاع املفاجئ 

في املســتويات ميكن أن يؤثر على الذاكرة 
والتركيز واتخاذ القرارات.

املناخي  التغير  دراســات ســابقة  وربطت 
وتداعياته بنتائج غير مألوفة، فقد أماطت 
فبراير/شباط  في  نشــرت  أميركية  دراسة 
املاضي عن أكثر مسببات اجلرمية في العصر 
الهواء املســبب  أن تلوث  احلديث، وبينــت 
الرئيســي لالحترار املناخي يشــكل خطراً 
ليس على الصحة البدنية فحسب، بل على 
الصحة العقلية واحلالة النفسية لسكان 
املدن الكبيرة التي ترتفع فيها نســب تلوث 

الهواء ألعلى املستويات.
وأكدت الدراســة التي امتدت تسع سنوات 
ازدياد نسبة اجلرائم في املدن امللوثة حصراً، 
بعيداً عــن املســببات االجتماعية األخرى 
املعروفة مثل نسبة الفقر وشرائح اجملتمع 

ومعدل دخل الفرد والبطالة.
وربطت دراســة أميركية أخــرى بني ارتفاع 
درجات احلرارة الناجت عــن االحتباس احلراري، 
وارتفــاع معــدالت االنتحار فــي الواليات 

املتحدة واملكسيك.

التغير المناخي يضرب الصحة العقلية للبشر

أجواء بغدادية ممطرة »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

تتمنى او تتوقع.

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

النه يزيد الطني بّله.

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

أفضل في املدة األخيرة.

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

احلساسيات بينك وبني الشريك.

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

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

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

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

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

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

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

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

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

الشريك كما هي العادة.

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

املفضل لتجديد شهر العسل.

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

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

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

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

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

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

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

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

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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روما ـ وكاالت:

حــثَّ البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
مهاجم يوفنتوس اإليطالي، منافسه 
الدولي  اإلســباني  برشــلونة  جنــم 
ليونيل  القــدم  لكــرة  األرجنتينــي 
ميســي على أن يحذو حذوه ويخوض 
حتديا جديــدا في مســيرته الكروية 

بعيدا من الليغا اإلسبانية.
وقال رونالدو )33 عاما( في تصريحات 
نشــرتها وســائل إعالم إيطالية أول 
أمس،«أمتنى أن يأتي إلى إيطاليا يوما 
ما. آمل في أن يقبــل التحدي مثلي، 
لكن إذا كان ســعيدا هنــاك فإنني 

أحترم ذلك«.
وشــهدت السنوات العشــر األخيرة 
منافسة شديدة بني رونالدو وميسي 
مــع فريقيهما الغرميــني التقليديني 
وبرشــلونة، وفرضــا  ريــال مدريــد 
الذهبية  الكــرة  على  ســيطرتهما 
ألفضل العــب في العالــم )5 مرات 
لكل منهما(، قبل أن يكســر الدولي 
الكرواتي لــوكا مودريتش هيمنتهما 
هذا العام بعــد قيادته منتخب بالده 
إلى املباراة النهائية ملونديال روســيا 
الصيــف املاضــي.وردا على ســؤال 
حول افتقاده مليســي )31 عاما( الذي 
يدافع عن ألوان برشــلونة منذ بداية 
مســيرته، قال رونالــدو »كال، رمبا هو 

الذي يفتقدني...«.
وأضاف الدولي البرتغالي الذي ســبق 
له الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد 
الى  املوســم  وانضم هذا  اإلنكليزي، 
يوفنتوس قادما مــن ريال »لعبت في 
إنكلترا وإســبانيا وإيطاليا والبرتغال 
وملنتخب بالدي، بينمــا هو ال يزال في 

إسبانيا«.
وأردف قائــال »رمبا يحتــاج إلي أكثر... 

بالنسبة لي، احلياة حتد، وأنا أحب ذلك 
الناس سعداء«.وتابع  أجعل  أن  وأحب 
»إنه العب رائع وشخص جيد، لكنني 
ال أفتقد أي شيء هنا. هذه هي حياتي 
وأنا سعيد«، موضحا »تركت  اجلديدة 
املكان الذي يشعرني بالراحة )مدريد( 
وأقدمت على خوض التحدي هنا في 

تورينو، كل شيء ســار على ما يرام، 
وأثبت أنني ال زلت العبا رائعا«.

وتعاقد يوفنتوس مــع رونالدو صيف 
هذا العــام مقابل نحــو 100 مليون 
يــورو، أمال في أن يســاعده بالتتويج 
بلقب مســابقة دوري أبطــال أوروبا 
التي بلغ مباراتها النهائية مرتني في 

املواسم األربعة األخيرة.
واحتفــاال مبرور 150 يوما على انتقاله 
إلى فريق »الســيدة العجــوز« أجرى 
ثالث  مع  مقابــالت صحافية  رونالدو 
صحف رياضية كبرى في إيطاليا هي 
ال غازيتا ديلو ســبورت، كورييري ديلو 

سبورت وتوتوسبورت، نشرت أمس.

وبخصــوص قــرار انضمامــه إلــى 
أمامي خيارات  »كانت  قال  يوفنتوس، 
عــدة. لــن أكشــف عنهــا ولكني 
تلقيتها. يوفنتوس ناد قوي وله تاريخ 

طويل«.
وتابع »كنت أعرف األجواء في امللعب. 
لقــد لعبت مرات عدة فــي إيطاليا. 

مبرزا  والنــادي«،  الناس  املدينة،  أحب 
»كنــت أعــرف أن األمــور ســتكون 
ناجحة. لم أكن متأكدا بنسبة 100% 
أننــي انضممت إلى أفضــل ناد في 
العالم. بعد تســع ســنوات في ريال 
مدريــد كان من الصعــب املقارنة«.
وأضــاف »اآلن أنا متأكد %100 من أنه 

كان اخليار الصحيح«.
يونغ  على  ضيفــا  يوفنتوس  ويحل 
اليــوم، األربعاء  بويز السويســري، 
فــي اجلولة السادســة األخيرة من 
منافســات اجملموعــة الثامنة من 
أبطال  دوري  ملسابقة  اجملموعات  دور 
أوروبا، في ســعيه حلسم الصدارة 
بعدمــا ضمــن بطاقة الــدور ثمن 

النهائي.
برصيد  اجملموعة  يوفنتوس  ويتصدر 
عن  نقطتــني  بفــارق  نقطــة   12
الدور  مطارده املباشــر ورفيقه الى 
الثاني مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الذي يحــل ضيفا على فالنســيا 
أمله  عن  رونالدو  اإلســباني.وأعرب 
فــي أن يســاهم تتويجــه بلقب 
املســابقة القارية العريقة 5 مرات 
)مرة مــع يونايتد وأربع مع ريال(، في 
خدمــة فريقه اجلديــد الباحث عن 
لقبــه األول في املســابقة القارية 

منذ العام 1996.
وحــذر قائــال »ال يجــب أن تكــون 
مسابقة دوري أبطال أوروبا هاجسا، 
يتعني عليــك التفكير بها بهدوء«، 
مضيفا »نعــم، جميعنا يرغب في 
التتويج بها ولكن يجب أن نتعامل 

معها خطوة بخطوة«.
أضاف »انظروا إلى املباراة ضد يونايتد 
)خســارة 1-2(، لو كانت مباراة ربع 
نهائي خلرجنا من املســابقة. حتتاج 
والتوقيت  احلــظ  القليــل من  إلى 

املناسب والتفاصيل«.

أكد أنه ال يفتقد البرغوث بعد انتقاله إلى يوفنتوس

رونالدو يتحدى ميسي في خوض تجربة اللعب في إيطاليا

رونالدو

حكيمي ُيواصل حصد 
الجوائز في البوندسليجا

مدريد ـ وكاالت:
حقق أريتز أدوريز، جنــم أتلتيك بيلباو، إجنازا جديدا في 
الليجا، خالل مواجهة جيرونا، مساء أول أمس، باجلولة 
الـ15 للبطولة.وســجل أدوريز هدف املبــاراة الوحيد 
لبيلباو )1-0(، في الدقيقــة 92، من ركلة جزاء. ووفًقا 
لشــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن أدوريــز )37 عاًما( 
أصبح ثالث العب، يسجل في آخر 14 موسًما بالليجا، 
بجانب ليونيل ميســي، جنم برشــلونة، وســيرجيو 

راموس، قائد ريال مدريد.

ميونيخ ـ وكاالت:
تُوِّج النجم املغربي أشــرف حكيمي، ظهير بوروسيا 
دورمتونــد، بجائزة جديدة فــي الــدوري األملاني لكرة 
الرســمي  احلســاب  »البوندســليجا«.وأعلن  القدم 
للبوندســليجا، عبر موقع »تويتــر« تتويج حكيمي 
بجائزة أفضل العب صاعد، خالل شهر تشرين الثاني 
املاضي. ونال الُدولي املغربي، اجلائزة للمرة الثانية هذا 
املوسم بعدما حصل عليها ألول مرة عن أيلول املاضي.
وتفوَّق حكيمي على دودي لوكيباكيو، مهاجم فورتونا 
دوسلدورف، الذي ســجل ثالثية »هاتريك« في شباك 
بايرن ميونــخ، إلى جانب جيان فيليــب ماتيتا، العب 
ماينز.وساهم حكيمي، في استمرار انطالقة دورمتوند 
املثالية، واحتاللــه صدارة البوندســليجا برصيد 36 

نقطة، دون خسارة.

أدوريز يعادل إنجاز 
ميسي وراموس
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مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ سسكا موسكو

فالنسيا  ـ مانشستر يونايتد

أياكس ـ ميونيخ

فيكتوريا بلزن ـ روما

مانشستر سيتي ـ هوفنهايم 

بونج بويز ـ يوفنتوس
شاختار دونيتسك ـ ليون

دوري أبطال أوروبا

لندن ـ وكاالت:
هاميلتون،  لويس  البريطاني  يتطلع 
إلى حتقيــق املزيد مــن النجاح مع 
جائزة  حصــد  بعدما  مرســيدس، 
بطولة العالم فورموال 1 للسيارات 
للمرة اخلامســة، خالل حفل االحتاد 

الدولي، أول أمس.
وفاز أجنح ســائق بريطانــي، وثالث 

ســائق فقط يحصد اللقب 5 مرات 
علــى األقل، بتصويــت إعالمي عن 
ماكس  ليحــرم  العام  شــخصية 
فرســتابن، ســائق رد بول من لقبه 

الرابع على التوالي.
وقال الســائق، البالغ عمره 33 عاًما 
للحاضريــن في القاعة في ســان 
بطرســبرج بعدما اســتلم اجلائزة 

من جــان تود رئيس االحتــاد الدولي 
للسيارات: "ينتابني شعور مذهل".

وردا على ســؤال حــول تفكيره في 
معادلــة رقــم األســطورة مايكل 
شــوماخر، بطل العالم 7 مرات قال 
هاميلتون إنه لم يستهدف أبًدا هذا 
أنه  هاميلتون  أكد  ذلك،  األمر.ورغم 
لفترة طويلة،  التنافس  ســيواصل 

وسيحاول حتقيق املزيد من اإلجنازات.
وقــال بطل العالم الــذي فاز في 
11 مــن 21 ســباًقا هــذا العام: 
"لقد وقعــت مؤخــرًا على عقد 
لعامني إضافيني، لذا أنا متحمس 
للتنافس العامني املقبلني".وأضاف 
"لكن حالًيا أنا سعيد مبا حققته. 
العــام املقبــل ســيكون صعًبا 

واملواســم باتت أطــول وأطول. ال 
أعرف فترة اســتمراري، لكن يبدو 
من اجليد مشاركتي في املوسمني 
املقبلني".وتابــع "لكن ال أزال أحب 
سباقات السيارات لذا رمبا أستمر 

لفترة أطول. من يدري؟".
ونال توتو فولف، رئيس مرسيدس، 
للصانعني  العالم  جائزة بطولــة 

التوالي،  علــى  اخلامســة  للمرة 
وتســلمها مــن تشــيس كاري 
لفورمــوال  التنفيــذي  الرئيــس 
1.وحصل شــارل لوكلير، املنتقل 
املقبل، على  العــام  فيــراري  إلى 
جائزة أفضل ســائق شاب للعام 
حصد  بعدما  التوالي  على  الثاني 

لقب فورموال 2 في 2017.

هاميلتون يحرز جائزة فورموال 1 ويتطلع للمزيد من اإلنجازات



بغداد ـ الصباح الجديد:

يســعى االحتــاد العراقــي، إلى 
االتفــاق مــع نظيــره الُعماني، 
لتنظيــم مباراة وديــة ثانية بني 
املنتخبــني األوملبيني، بعد تثبيت 
إقامــة مبــاراة واحدة بشــكل 
رســمي، مطلع العــام املقبل.. 
وقــال رئيــس جلنــة املنتخبات 
الوطنيــة، فالــح موســى، في 
تصريحــات صحفية »نســعى 
لتأمني وديــة ثانية أمام منتخب 
ُعمان األوملبي«.وتابع فالح موسى 
املنتخبني  بــني  األولى  »الوديــة 
 9 في  والُعماني ستقام  العراقي 

كانون الثاني املقبل«.
وأشــار فالح إلى أن هناك مجرد 
السوري،  اتفاق مبدئي مع االحتاد 
وديتني مع  إقامة مباراتــني  على 
منتخــب ســوريا األوملبــي في 
املقبل..  الشهر  العراق، منتصف 
وأوضــح فالــح، أن احتــاد الكرة 
ســيجتمع مــع اجلهــاز الفني 
للمنتخــب العراقي األوملبي، من 
أجل الوقــوف على خطة اإلعداد 

خالل الفترة املقبلة.
من جانب اخر، تقام اليوم االربعاء 
6 مباريــات حلســاب الــدور 12 
من املرحلة االولــى لدوري الكرة 

املمتاز، منها مباراتني 
في بغــداد، و4 فــي محافظات 
والســماوة  والنجــف  اربيــل 
والبصرة، ففي ملعب فرانســوا 
املتصدر  يلتقي  أربيل،  حريري في 
فريــق الشــرطة بفريــق أربيل، 
الصناعة  ملعــب  يضيف  فيما 
وفي  والطلبــة،  النفط  مبــاراة 
التاجي يلتقي الصناعات  ملعب 

الكهربائية ونفط الوسط.
الفيحاء مباراة  وتقام في ملعب 
امليناء واجلوية، اما ملعب النجف 

الدولي فيضيف مباراة أهل الدار 
احلســني،  نادي  فريق  وضيوفهم 
ويتواجه الســماوة فــي ملعبه 
امام فريق احلدود، وتأجلت مباراة 
املقررة  والديوانية  بغــداد  أمانة 

اليوم، إلى اشعار اخر.
وتقام يــوم غٍد اخلميــس بقية 
مباريات اجلولة، باجراء 3 مباريات، 
ففــي ملعب الفيحــاء يتواجه 
وفي  والــزوراء،  اجلنــوب  نفــط 

ملعب الزبير جترى مباراة البحري 
والكهرباء، فيمــا يضيف الكرخ 

مبلعبه فريق نفط ميسان.
يذكر ان فريق الشرطة يقف في 
صــدارة الترتيب ولــه 24 نقطة 
بفارق  الكــرخ  علــى  متفوقــاً 
اجلوية  يقف  حــني  في  األهداف، 
ثالثــا وله 23 نقطــة، ثم الزوراء 
22 نقطة،  وميلــك  الرابع  باملركز 
ثم نفط ميسان خامساً وله 20 

نقطــة، وباملركز الســادس يأتي 
فريق النفط بـ 17 نقطة.

اما كرســي الهدافــني فيجلس 
عليه هداف املوســم الســابق، 
العــب نفــط ميســان وســام 
ســعدون، وله 8 أهــداف، ويأتي 
ولكل  العبــني  أربعــة  خلفــه 
منهم 7 أهداف، هم: ثنائي فريق 
الشرطة عالء عبد الزهرة واحملترف 
املالي احلسن ديالو، والعب الكرخ 

محمــود خليل والعــب النفط 
محمد داود، ثم العب الشــرطة 

مهند علي برصيد 6 أهداف.
وتقام جميع املباريات في الساعة 
2 ظهراً، باســتثناء مباراة اربيل 
والشــرطة فتقام في الساعة 3 
ونفط  واجلوية،  واملينــاء  عصران 
والزوراء فســتجريان في  اجلنوب 
دقيقة  و15  الرابعــة  الســاعة 

عصرا.

من جانب اخر، فســخت الهيئة 
اجلوية  القــوة  لنــادي  االداريــة 
احملترف  املهاجم  الرياضي عقــد 
املالــي، علــي تيــام، بالتراضي، 
ليكــون الالعــب الثانــي الذي 
يتم فســخ عقده بعــد احملترف 

الكرواتي، ماتيو.
وذكــرت الهيئة االداريــة لنادي 
القوة اجلوية بأنها سوف تسعى 
الفريق بالعبني  لتعزيز صفــوف 
محترفني ومحليني على مستوى 
االنتقاالت  فتــرة  خــالل  عــاٍل 
الشــتوية املقبلة، مــن اجل أن 
يظهر الفريق بصورة أقوى خالل 
منافســات دوري الكــرة املمتاز، 
وكذلك في ملحــق دوري أبطال 
آســيا امام باختاكــور االوزبكي 
بالثاني عشــر من شهر شباط 

من العام اجلديد.
من جهته، وصل وفد فريق القوة 
اجلويــة إلى محافظــة البصرة، 
أمس االول، وذلك حتضيراً ملواجهة 
امليناء باجلولة الثانية عشرة من 
دوري الكرة املمتاز، والتي ستقام 
بينهمــا على ملعــب الفيحاء 
اليوم االربعاء، في مباراة يسعى 
للعودة  اآلســيوية  أبطال  فيها 
واملنافسة  االنتصارات  لســكة 
نزيف  وتعويض  الصــدارة،  على 
النقــاط في اجلوالت املقبلة بعد 

التعادل امام النجف بهدف.
خدمات  اجلولة  القوة  وسيفتقد 
الذي تعرض  نبيــل  الالعب كرار 
الفريق  مبــاراة  خــالل  لالصابة 
الوديــة امــام فريــق الرديــف، 
وســيغيب رســمياً عن املباراة، 
بينمــا ســيكون الالعــب علي 
فريقه  ملبــاراة  جاهــزا  حصني 
السابق امليناء، وذلك بعد شفائه 
من االصابة التي حلقت به »شد 
عن  غيبته  خفيــف«،  عضلــي 

مباراة النجف باجلولة السابقة.

اليوم إقامة 6 مباريات في الجولة 12 للدوري الممتاز

اتحاد الكرة يسعى لتنظيم مباراتين وديتين لألولمبي امام عمان
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العراق يتوج بذهبي 
ماكاو بالمواي تاي  

رياض نعيم يقود نزاالت 
تونس بالتايكواندو

اليوم.. بدء الدورة 
الدولية لمدربي السلة

إعالم االولمبية
تــوج العب منتخبنا الوطني للمــواي تاي، مصطفى 
رعــد التكريتي، بالوســام الذهبي في بطولة اســيا 
للمتقدمني التــي اختتمت، امس، في ماكاو / الصني، 

ومبشاركة 22 دولة.
ومتكن البطل مصطفى رعد من اجتياز العبي املنتخب 
الكويتي والهندي ليواجه في النهائي نظيره الصيني، 
يوجن كنج، لينتهــي اللقاء بواقع جولتني مقابل جولة 
واحدة.. مدرب املنتخب الوطني، مصطفى جبار علك، 
اكــد: ان البطــل مصطفى رعد متكن من تســجيل 
حضور طيب في البطولة، ومن لقاء الى اخر، ليســير 
بخطــوات رصينة نحو اخلتــام، ويواجه صاحب االرض 
واجلمهور، يــوجن كنج، وينهي اللقاء لصاحله وســط 

صيحات وهتافات بحب العراق.
يذكــر ان احلكمني العراقيني،  محمود هاشــم وحيدر 
حميد، كانــا من ضمن احلكام الدوليــني اللذين  قادا 
اكثر من نزال، وكانا محط احترام وتقدير جلنة احلكام 
على املستويني االســيوي والدولي الذين اشرفوا على 
قيادة املنافسات والتي شهدت تواجد نخبة من افضل 

الالعبني على مستوى القارة الصفراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى حكــم التايكواندو الدولي، ريــاض نعيم، دعوة 
للمشاركة في إدارة نزاالت بطولة تونس الدولية التي 
تنطلق في تونس ابتداء من يوم 23 كانون االول اجلاري، 

وتشارك فيها العديد من دول العالم.
وقدم احلكم الدولي، شكره إلى جلنة احلكام في االتاد 
التونســي للتايكواندو بعد منحه الثقة وترشــيحه 
إلدارة نــزاالت في البطولة الدولية التي ســتقام في 

محافظة سوسة جنوب العاصمة التونسية.
وبني انه اشترك في املدة االخيرة على الصعيد اخلارجي 
ضمن طواقــم حتكيم إدارة بطولتي النخبة في األردن 
والقيروان فــي تونس، وقدم فيهما مســتويات فنية 
اشادت بها اللجان املشرفة على البطولتني، موضحاً 
ان احملافــل اخلارجية فرصــة لتأكيد جــدارة القضاة 

العراقيني في الفن القتالي )التايكواندو(.
وعلى الصعيد احمللي، اشترك في إدارة بطولة شهداء 
العراق املفتوحة للفئات كافة التي ضيفتها محافظة 

النجف مؤخراً.

بغداد ـ إحسان المرسومي*
ينظم احتاد كرة الســلة بالتعاون مع نظيره االسيوي 
الدورة التدريبية للمســتوى الثاني ) B ( مبشاركة 25 
مشــاركا . وقال عضو جلنة املدربني فــي االحتاد عبد 
االمير عبد احلســني » ان الدورة ستنطلق في الساعة 
الرابعة من عصر اليوم االربعاء وتســتمر حتى ال 17 
من الشــهر احلالي ،  بواقع اربع ساعات يوميا ، مشيرا 
الى ان الصربي مدرب منتخب ســوريا فازلني ماتيتش 
الذي وصل امس الثالثاء الى بغداد سيحاضر في هذه 
الدورة ، الفتا الى ان هناك اختبارات نظرية وعملية في 
قاعة الشعب املغلقة للمشاركني في ختام الدورة  » .
واضاف عبد احلســني » ان املدربــني الذين يحق لهم 
املشــاركة في هذه الدورة من جنــح في احلصول على 
شهادة ) C   ( التي نظمها االحتاد في وقت سابق وجنح 
68 مشــاركا في اجتيازها عامي 2013 و 2016 ، وايضا 
يحمل تاييد  عمل خالل ســنتني مــن تاريخ حصوله 

على اخر شهادة .
واكد عضو جلنــة املدربني » ان احتــاد اللعبة دأب الى 
تطوير اللعبة مــن خالل تطوير حلقــة مهمة وهي 
املدربني ، واقام لهم عدة دورات تدريبية هذا العام 2018 
من بينهــا دورة ) C ( ودورة اخرى حاضــر فيها املدرب 
العراقي احملترف قصي حــامت ، ودورة اخرة نظمها احتاد 
اللعبــة بخبرات عراقية على مســتوى اكادميي عالي 
استمرت زهاء الشهرين ونصف الشهر ، مبشاركة 14 

مدربا ومبعدل 8 ساعات اسبوعيا .
* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

جانب من دوري الكرة املمتاز

سمير خليل*

تزخــر مالعبنا بالكثير مــن الكفاءات 
تتــوزع على  التي  الرياضية  واملواهــب 
الرياضــات وتعمــل علــى  مختلــف 
تطويرها وتقدمها ،ومن مدربينا االكفاء 
الكابنت قاسم جميل ،املدرب الذي احب 
مدينته كركوك وآثر العمل في مالعبها 
ابعد  انه ذهب  بــل  واحتضان مواهبها 
من ذلك حني خصص جل وقته لتدريب 
اندية ومدارس  كرة القدم النسوية في 
كركــوك وهو حاليا يشــرف على فريق 

نادي غاز الشمال النسوي بكرة القدم.
وبعــد مســيرة رائعة واجنــازات كبيرة 
العراق وكوردستان هي  على مســتوى 
:درع الــدوري العراقــي لالندية و بطل 
تربيــات العراق 4 مــرات و بطل تربيات 
كوردســتان مرة واحــدة واملركز الثاني 
على اندية العراق للكرة املصغره مرتان 
تربيات  على مســتوى  الثانــي  واملركز 
العراق 3 مرات واملركز الثالث على اندية 
العراق للفوتســال واالول على مدارس 
كركوك لـ 8 سنوات بنات وبنني واخيرا 
بكرة  العراق  تربيــات  على  املركزالثاني 
الطاولة ولـ 3 سنوات يتحدث عن عمله 
قائال« في تدريب الفرق النســويه يجب 

على املــدرب ان يراعي احلالــه البدنيه 
والذهنيــه لالعبه ويجــب على املدرب 
القوه والضعف  ان يعرف نقــاط  ايضا 
لالعباته ويعمل على اساســها ، واقع 
كرة القدم النسوية اليوم مييل الى كرة 
الصاالت الن الساحات املكشوفة حتتاج 
الى قابليات بدنيــه عاليه والى تكنيك 
وتكتيــك يجعل من الصعــب تطبيق 
باالضافة  امللعب  فــي  الفنية  املفردات 
إلى ذلك قلة عدد الالعبات في العراق«.

ويضيف » بناء العبه واحده يحتاج الى 
مجهود بناء 100 العب فتى بحكم قلة 
اوقات التمرين للفتــاة وقلة االحتكاك 
والبطــوالت والدعم وامور ومشــاكل 

كثيرة اخرى كالعرف والتقاليد«.

*وكيــف حال كــرة القدم النســوية 
اليوم؟.

» مــع االســف ، واقــع مريــر وهي متر 
بازمــة كبيرة بســبب االهمــال وعدم 
دعم الفرق النســويه النهــا لو وجدت 
االهتمام  بقدر نصف  واالهتمام  الدعم 
فانها ســتكون  الرجال  لرياضة  املقدم 
بصورة افضل وتتقدم الى االمام ، برايي 
الشخصي جميع االلعاب حالها احسن 

من كرة القدم النسويه«.

*وماذا عن الدوري النســوي واملنتخب 
الوطني للسيدات ؟.

» في بداية استالم، سعد مالح لرئاسة 
اللجنة النسوية كان مهتما جدا بالفرق 
النسويه باقامة دوري نسوي للساحات 
الشمال  انديه من  املكشوفه مبشاركة 
والوســط واجلنــوب وكان دوري ناجــح 
مبعنى الكلمه ، بعدها بعدة اشهر اقيم 
دوري للصاالت  وشاركت فيه فرق كثيرة 
ايضا وكان دوري ناجح كذلك  ويحسب 
كل هذا لالســتاذ ســعد مالح وهذه 
كلمة حق يجب ان تقــال ، وعلى ضوء 
هذه الدوريات مت تشكيل متتخب نسوي 
نتائج  حققت  واملتقدمات  للناشــئات 
جيده جدا قياســا بالنتائج السابقه ، 
هنا بدات االزمــة حيث بدأ بعض اعداء 
النجاح بالتشــهير وبــث االكاذيب من 
قبــل الصفحات الوهميــه في مواقع 
التواصل االجتماعي مما اثر ســلبا على 
مسيرة الكرة النسوية وبعدها الحظنا 
العراقي  برودا كامال مــن قبل االحتــاد 
املركزي لكرة القدم وعدم اقامة الدوري 
النسوي منذ ســنتان مما جعل االنديه 

توقف دعم فرقها النسويه  ».

* ماهي طبيعة عملكم في كركوك؟.
»عملنا في كركــوك يصب في اجتاهني 

االول هو النــادي وكما تعــرف اليوجد 
دوري عراقــي منتظم لهذا نتمرن وجنري 
مباريــات وديــه فقط مع مشــاركات 
متفرقــة كمشــاركتنا فــي الــدورة 
التنشــيطية الثانية للكرة النســوية 
التي اقامها االحتاد العراقي لكرة القدم 
املصغرة )بطولة املرحوم الكابنت عباس 
الثاني  املركــز  فيها  واحرزنــا  محمود( 
بعد فريــق القــوة اجلوية ،امــا االجتاه 
الثانــي فهو الرياضة املدرســية والتي 
هي االكثر نشــاطا في املدينة النتظام 
اقامة البطوالت على مســتوى مدارس 
احملافظة وعلى مســتوى تربيات العراق 

ونحن نعمل مع االثنني«.

*برأيك ماهو احلــل لتطوير كرة القدم 
النسوية ؟.

» اوال اســتطيع ان اجزم لك بانه توجد 
في العراق خامات كروية نســوية ممكن 
ان تصــل للعاملية اذا وجــدت االهتمام 
والدعم ونظــام االحتراف ، هناك رعاية 
للمواهب الرياضيه النسويه في بعض 
احملافظات مثل اقليم كوردســتان الذي 
واندية  دوري صــاالت منتظــم   ميتلك 
تضــم فرقا منظمة ،انــا افضل اخلبره 
احمللية للعمل مع كرة القدم النســوية 

الن العباتنا في طور البناء حاليا ».

مدرب كرة القدم النسوية.. قاسم جميل:

نمتلك خامات ممكن ان تصل للعالمية اذا وجدت االهتمام والدعم

حوار

املدرب قاسم جميل في أحدى الوحدات التدريبية

بغداد ـ  إعالم االولمبية:
الذي  الكبير  اطار مشــروعها  في 
يخطط لتوثيــق احلركة الرياضية 
في العراق في كل امليادين وكذلك 
الكتابة فــي االعالم الرياضي الذي 
يتفق مع مبادئ امليثاق االوملبي صدر 
العراقية  االوملبيــة  االكادميية  عن 
في  واملوضوعية  الذاتيــة   " كتاب 
مغامرة   .. الصحفيــة  االعمــدة 
بحثيــة فــي جتربة شــخصية " 
العيثاوي  للدكتور هادي عبــداهلل 
وقــد جاء في مقدمــة الكتاب .." 
كيــف يتفق حــال املغامرة، حيث 
االنطالق من سياقات املنطق بحثا 
عن حلول او متعة خارج ما متعارف 
الذي تضبطه  البحث  وحال  عليه، 
القواعد وتنظم حركته خطوات ال 
يجوز امليل عنها، معادلة متناقضة 
في ظاهرها منسجمة في جوهرها 
حني يتحقق فيها عنصرا التحدي 

واملتعة.
فاملغامرة ان تتحدى ما لم يسبقك 
اليه احد، او ان تتجشــم عناء أمر 
جلل لم تترســخ بعد قوانني سبر 
اغواره او كيفية بلوغ غاياته، وحني 
تشــرع في احملاولة التــي قدتغدو 
محــاوالت في اطار تلــك املغامرة 
التجربة،  متعة  بإستشــعار  تبدأ 
وهــذا مــا كان يوم عقــدت االمر 

وحزمته على أن أدرس األعمدة التي 
العراقية  الصحافة  في  نشــرتها 
والعربية دراســة علمية لن تقوى 
تدفقت  التــي  العاطفــة  فيهــا 
حلظات الكتابة االولى على ان تؤثر 
في دقتها على قدر ما ميّدني به اهلل 
ســبحانه وتعالى من قــوة النظر 

والتمحيص والتدقيق.
مغامــرة توخيــت منهــا ان أقدم 
جتربة جديدة في ميداني الصحافة 
العلمي معــا، فامليدان  والبحــث 
االول هو عاملي املهني الذي افنيت 
فيه اربعني عاما من ســني العمر 
حتى اجناز هذه الدراسة، وقد صرت 

بفضــل اهلل تعالى عارفــا بدروبه 
وشجونه يسرا وعسرا فرحا وحزنا، 
والبحث العلمي هــو عملي الذي 
أمارسه تدريسيا في كلية االعالم 
بجامعة بغــداد، فــأردت أن أوحد 
األثنني مادام القلــب واحدا، لعلي 
أفوز مبتعة ســر ما كتبت، وكيف 
العالقات  رســمت  وكيف  كتبت؟ 
بني االطراف في ما كتبت؟ وما هي 
عناصر النجاح التي شــحنت تلك 
االعمدة حتــى منحني اهلل تعالى 
نعمة االســتمرار والقبول احلسن 

عند الناشرين؟.
ثم هــي محاولــة جلمــع أعمدة 
فيها من االشــارات ما تفيد املؤرخ 
مستقبال في توثيق حال العراق في 
زمن صعب، اذ درســت اعمدتي بني 
عامــي 2003 – 2017 وهي مرحلة 
تعدمــن أخطر ما مر به العراق من 
ظروف عصيبة، وقد كانت مقاالتي 
او اعمدتــي نتاج هذه املرحلة وهي 
امانة وطنية بذلت ما وسعني من 
جهد أن أراعيهــا وأصونها خدمة 
للحاضر الذي نشــرت إبانه، وذخرا 
للمســتقبل يوم تنكشف الغمة 
وتبدأ مسيرة  النفاق  غبار  وينجلي 
البحث عــن كلمة حق – او هذا ما 
أعتقده فيها مخلصا – كتبت في 

زمن صعب.

بغداد  ـ عبدالكريم ناصر*
املشــاركني  العراق  العبــي  حقق 
فــي بطولة غربــي اســيا والتي 
تقام وقائعها فــي عمان عاصمة 
االردن حيــث تالق خاللهــا ابطال 
للدور  ترشــحهم  وضمنوا  العراق 
16بالنسبة للبنني فقد فاز الالعب 
محمد هاشــم علــى العب علي 
الفت من البحرين -2 صفر فيما فاز 
الالعب ياد على العب محمد ضفار 

من السعودية 1-2.
وفــى مباريات البنات فــاز الالعبة 
الفا روســتم العبة افغانستان -2 
ســعيد  زالل  الالعبة  وفازت  صفر 

على الالعبــة ورد فطاطنة اردنية 
-2 صفر ، وضمنــوا تواجدهم في 
الزوجي فازت  8 وفى مباريات  الدور 
زوجــي بنــات العراق علــى زوجي 
مشترك سوري قطري 2 1- ليتأهل 
الى الشــبه النهائــي ويقابل غدا 
الفريق االيراني وفــى زوجي االوالد 
فاز زوجي محمد هاشم واياد علي  
مــن العراق على فريق الســعودي 
-2 صفــر ، وفى مباريــات النصف 
روستم  الفا  بنات خســر  النهائي 
امام العبة ايران -2  صفر وخسرت 
زميلتها زالل سعيد -2 صفر ايضا 
امام العبة ايرانية اخرى ليلعبا غدا 

لتحسني مراكزهم من 8-5 .
املدرب  من جانــب اخــر، حصــل 
العراقــي املغتــرب فــي الواليات 
املتحدة االمريكية كاظم حســني 
كاظم علــى اعلى درجات التقييم 
للمــدرب الــذي يعمل فــي لعبة 
التنس بعد ان دخــل دورة تدريبية 
دوليــة نال من خاللهــا على لقب 
كاظم  ويســتطيع  البروفيشنال 
مــن خاللهــا الدخول فــي عالم 
الالعبــني  وتدريــب  االحترافيــة 

املصنفني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
20 من العبي  يبدأ اليوم االربعــاء 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضيــة باملصارعــة فــي دائرة 
وزارة  واحملافظات/  األقاليم  شــؤون 
انتظامهم  والرياضــة،  الشــباب 
فــي الوحــدة التدريبيــة حتضيراً 
للمشاركة في بطولة أندية العراق 
والرومانية(  )احلــرة  األحداث  لفئة 
تنطلق  التي   2005/2003 ملواليــد 

منافساتها يومي 13 و14 من شهر 
كانــون األول اجلاري في قاعة املركز 
املركزي  التدريبي الحتــاد املصارعة 
في مجمع ملعب الشعب الدولي.

التدريبي  املــالك  اعلن ذلك، عضو 
للمركــز الوطنــي باملصارعة في 
إدارة  بغداد، قاسم حنون، مبينا ان 
املركز بقيادة الدكتور علي سلمان 
الطرفي، أرتــات ان توجه الدعوة لـ 
20 العبــاً مــن املوهوبني نصفهم 

من محافظة ميسان و5 من بغداد 
والعــدد مثله من ســامراء بهدف 
األحداث،  بطولــة  في  املشــاركة 
واشــار إلى ان املالك التدريبي الذي 
ســيقود املوهوبني فــي البطولة، 
ســيضم املدربــون) كــرمي فرحان 
وقاســم حنون ومحمــد طه من 
وفارس سلمان من ميسان،  بغداد، 
من ســامراء(،  الــرزاق  عبد  وعلي 

باشراف د. علي سلمان الطرفي.

الذاتية والموضوعية في االعمدة الصحفية 
اإلصدار الجديد لألكاديمية االولمبية

نتائج إيجابية للتنس في غربي اسيا

20 مصارعًا من الموهوبين 
يستعدون لبطولة األحداث 



البصرة - سعدي السند:
عقــدت كلية التربيــة للبنات في 
جامعة البصرة ندوة ارشــادية عن 
أثر األلعاب االلكترونية على اجملتمع. 
رفيف  الدكتورة  الباحثــة  وتناولت 
األلعاب  موضــوع  احلافــظ  عبــد 
بأنهــا  وعرفتهــا  االلكترونيــة 
االلكترونيــات املتنوعة التي تصنع 
العابــا تفاعلية، ســواء عن طريق 
األجهزة اخلاصة بها أم باســتعمال 
احلواســيب والهواتــف الذكيــة، 
فبعض األشــخاص يعتقــدون إن 
األلعاب  ذاتها  الفيديو هــي  العاب 
االلكترونيــة، إال أنهــا مختلفــة، 
فألعاب الفيديو، جــزء من األلعاب 

االلكترونية.
  وتطرقت د.رفيف إلى كيفية حماية 
األشــخاص من هكذا ألعاب تؤدي 
بهم إلى االنعزال وقضاء ســاعات 
طويلة فــي اللعب، وانشــغالهم 
عن الكثير مــن األلتزامات احلياتية 
املهمة، إضافة إلــى ابتعادهم عن 
زيارة األرحام واألقارب، وعدم قيامهم 
بواجباتهم األساسية، لذلك يجب 
وضع حلول لتفعيل دور التعليم في 
توعية طبقات اجملتمع بصورة عامة، 
واملراهقــن على وجــه اخلصوص،  
وللمدرسة أيضا دور ذا أهمية كبيرة 
من خالل تفعيل حصص األنشطة 
الهوايــات  وممارســة  الالصفيــة 
والرســم  كالرياضــة  املتنوعــة 
والقراءة واملطالعة، التي من شأنها 
احلد من اإلدمان على هذه الظاهرة 

املستشرية في اجملتمع.
جدير بالذكر ان األلعاب االلكترونية 
األطفــال  فئــة  علــى  وتأثيرهــا 
واملراهقن تعاني منها كل شعوب 
العالم بعــد انتشــارها، والتغيير 

الــذي يطرأ عليهــا كل عام، حيث 
تنتج الشــركات في كل مرة ألعابا 

أكثر تشويقا، وأكثر تطورا.
 والكل في وقتنا الراهن يبحث عن 
وســيلة للحد من ادمــان األطفال 

واملراهقن على مثــل تلك األلعاب 
وتدريبهــم علــى تخصيص وقت 
معن ملمارســتها كي يتبقى لهم 
وقتا ميارسون به انشطتهم األخرى 

وتواصلهم مع االهل واألصدقاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
للساعات  العاملية  املاركات  هي  كثيرة 
التي نالت شهرة واسعة بن  املتميزة، 
الناس ومحبي الســاعات حتديدا، هنا 

أفضل  مــن  بعض  نســتعرض 
قيمــت  التــي  الســاعات 

لعام  ســاعات  كأفضــل 
:2018

"أوميغا سيماستر دايفر 
للمرة  وُعرضت  م"   300
 ،1993 العام  في  األولى 
بوند  جيمس  ارتداها  إذ 
في جميــع أفالمه منذ 
عــام 1995، لذا من غير 
املفاجــئ أن يُعّن بوند 
احلالي  كريــج  دانيــال 
الرســمي  الســفير 

ألحدث تصميم.

وأطلقت شــركة "أودميــارز بيغويت" 
تصميم "رويال أوك أوفشــور" في عام 
1993. ويتضمن هذا التصميم إضافات 
وميزات يسعى إليها الكثير من محبي 
"توربيليون  مثــل  الســاعات، 
بلون  املتوفرة  كرونوغراف" 

الذهب الزهري واحلديد.
مــن  كنــت  وإذا 
الســاعات  محبي 
أو  الكالســيكية 
بسيطة التكوين 
ل  فســتنا
زيوريخ  ســاعة 
إذ  إعجابــك، 
الساعة  تتميز 
املصنوعــة من 
املقاوم  الفوالذ 
للصــدأ مبنفذ 

مســطح أبيض مطلي 
بالفضــة، وحــزام 

يقــال  جلــدي 
عالمتــه  إن 

يــة  ر لتجا ا
قابلة  "غير 
ميــر  للتد

تقريباً".
"رولكــس 
إم  جــي 

ماســتر  تي 
ولهــذه   "II

الساعة العديد 
مــن األلقاب، مثل 

الوطــواط"  "الرجــل 
األزرق  لونهــا  مزيج  بســبب 

واألســود، ولكن تصميمهــا األحدث 
بسبب  بـ"بيبســي"،  يلقب 

واألحمر  األزرق  الساعة  درع  ألوان 
الذي يشــبه علبة الشراب 

الغازية الشهيرة.
مــن  كنــت  وإذا 
األشــخاص الذيــن 
بلدين  بن  يتنقلون 
فقد  دائــم،  بنحو 
ساعة  ميزة  تكون 
احلل  "فاتشيرون"، 
ملشــكلة  األنيــق 
الساعة على  ضبط 
االختــالف الزمني، إذ 
أن  الساعة  تســتطيع 
تكشــف لــك الوقت في 
 37 البلدين، كما تتضمن ايضاً 
جوهرة، وعلبــة مصنوعة من الذهب 
الوردي من عيار 18 أو الفوالذ 

املقاوم للصدأ.

أوميغا أفضل ساعات 2018

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تطرقــت الفنانة املصرية 
يسرا إلى موضوع اعتزالها 
خالل مقابلة أجريت معها 
إنسايدر  "ذا  برنامج  ضمن 
يعرض  الــذي  بالعربــي" 
على شاشــة قنــاة دبي. 
وأجريت معها املقابلة في 
بالســيارة  توجهها  أثناء 
إلى مــكان عــرض فيلم 
"إسكندرية كمان وكمان" 
يوســف  الراحل  للمخرج 
شــاهن في إطار مهرجان 
حيث  السينمائي  مراكش 
جــرى تكرميهــا. ورداً على 
كانت  إذا  عمــا  الســؤال 
نفت  االعتــزال،  تفكر في 

ذلــك نفياً تاماً، وأشــارت 
إلى أنها لم تعلن اعتزالها 
وعلقت:  علني.  بشــكل 
انشــغل  وقد  ابتعد،  "قد 
بامور حياتي، لكن ال ميكن 
ان أقــول اني ســاعتزل". 
ورأت أن الفن قّدم لها متاماً 

كما أحبته وقدمت له.

قوية  شــائعات  تــرددت 
بشــأن اختيــار النجــم 
محل  ليحل  ميرفي  إيدي 
كمتقدم  هــارت  كيفن 
حلفــل جوائز األوســكار 

املقبل لعام 2019.
أعلنــت  قــد  وكانــت 
رســميا اللجنة املنظمة 
حلفــل جوائز األوســكار 
للنجم  اختيارهــا  عــن 
الكوميدي الشاب كيفن 
هارت ليقوم بتقدمي حفل 
لعام  األوســكار  جوائــز 

.2019
وبعد يوم واحــد من هذا 

اإلعــالن خــرج النجــم 
باعتذار  هــارت  كيفــن 
رســمي بتنازله عن عدم 
تقــدمي احلفــل رســميا 
النتقــادات  ملواجهتــه 
سابقة  تعليقات  بسبب 

له هاجم بها الشواذ.

يسرا

إيدي ميرفي

أخبــارهــــــــــم

اإلدمان على األلعاب اإللكترونية
 ظاهرة ينبغي الحد منها

الدكتورة رفيف عبد احلافظ

"يــا أيتها النفــس املطمئنة إرجعــي إلى ربك 
راضيــة مرضية فادخلــي في عبــادي وادخلي 

جنتي"
بقلــوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تتقدم أســرة 
الصبــاح اجلديد  بخالص العزاء واملواســاة إلى 
عائلة اآلنســه )ســاره نبيل شــهيد( في وفاة 
املرحومة خالتها األستاذة الدكتورة املهندسة 
(ســحر عبد الهادي الرمضاني(، ســائلني اهلل 
ســبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواســع 
رحمته ويسكنها فســيح جناته وأن يتقبلها 
في الفــردوس األعلى مع النبيــني والصديقني 
والشــهداء وحســن أولئك رفيقاً، ونسأل اهلل 
تعالى أن يــرزق عائلتها الصبر والســلوان، إنه 

سميع مجيب...

إنا هلل وإنا اليه راجعون

تعزيـة
لقطات شعرّية

حسين الصدر 
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هناك من يحرص على إخفاء الشــيب ويسارع الى اخلضاب 

!!..
ملاذا يخفي شيبه ؟

هل هي رغبة في الظهور مبظهر الشــباب ومحاولة لتغيير 
احلساب ؟!

مبعنى انــه يحاول ان يبدو مثالً في االربعن من عمره بعد ان 
جتاوز اخلمسن ؟
قد يكون ذلك !!

وقــد يكون بداع آخــر ، وهو أنه يحســب الشــيب ُمضراً 
بالوسامة ..!!،

والشــيُب يؤذن باقترابه من اســتيفاء أيام عمره وحيث أنه 
يكره املوت 

فال بُدَّ أْن يخفيه ...
قال الشاعر :

مسألة الدور جرت    بيني وبن َمْن أُحّبْ
لوال مشيبي ما جفا     لوال جفاُه لْم أشْب 

وفي الغالب يقع اصحاب اخلضاب في ما أرادوا الفرار منه ..!!
ان أثر اخلضاب لن يدوم طويال، وســرعان ما يكشف الشيب 
ثانية عن نفســه، وعندئذ يختلط القدمي باجلديد، وال تكون 

احملصلة النهائية لصالح ما يريد ..!!
وللشــاعر )عز الدين الســويدي ابراهيم بن محمد ت 690 

هجرية ( 
بيتان جميالن في هذه العملية املُِتْعَبة ..!!

اسمعه يقول :
لو أنَّ تغيير لون شيبي 

يُعيد ما فاَت من شيابي 
ملا وفى لي مبا تالقي 

رُوحَي ِمْن كلُفِة اخلِضاِب 
على أنَّ الشيب قد يكون شفيعاً لصاحبه 

قال ابن خلكان : 
يارب إنَّ العبد يخفي عيبه

فاستر بِِحلِْمَك ما بدا من َعِيْبِه
ولقد أتاَك وماله ِمْن شافٍع

لذنوبِه فاقبْل شفاعَة َشِيْبِه
فوات الوافيات / البن شاكر الكتبي / ج1ص49
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والبن املدبر )ابراهيم بن محمد املتوفى ســنة 279 هجرية( 
بيتان جميالن، وّظف فيهمــا هطول املطر ، وقارن بينه وبن 

دموعه الهاطلة فقال:
قالوا : أضرَّبنا السحاب بَِوْكِفِه 

ملّا رأوه ملقلِتي يحكي 
ال تعجبوا مما ترون فامنا

هذي السماُء لرحمتي تبكي 
وهي لقطة بارعة ...

- 3 -
وللجعبري )ابراهيم بن عمر( املتوفى سنة 732 هجرية بيتان 

جميالن يعكسان ثقافته القرآنية :
ملّا بدا يوسُف احلُْسِن الذي تِلَفْت 

في ُحّبه مهجتي اسَتْحَيْت لَواِحيِه
فقلُت للنسوة الالتي ُشغفن به 

فذا لُِكنَّ الذي ملتّنني ِفيِه 
وهي لقطة فنية ..
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اّن )ابراهيم بن علي احلّراني ت 709 هجرية( 

كان حائــكاً أمّياً ،ولكنه كان شــاعراً، وحــن قصده )ابن 
خلكان( واستنشَدُه من شعره قال :

أما القدمي فما يليق ،
وأما نظم الوقت احلاضر فنعم ،

وأنشده :
وما كان وقت فيه يسمُح خاطري 
بنظِم قريٍض فائِق اللفِظ واملعنى 

وهل يقتضي الشرع الشريف تََيُمماً
بُِترٍْب وهذا البحر يا صاحبي َمْعنا ؟

في هذه اللقطة يذكر مبسالة فقهية فيقول :
امنا يصار الى التيمم عند فقدان املاء، وأّما مع وجوده فال 

وهكذا هو الشعر :
فقد يتعذر على الشــاعر أحيانا كما يتعذر املاء على ُمريد 

الوضوء...
وهي لقطة حلوة أيضا ...
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وتبرز الثقافة القرآنية في شــعر املعمــار ) ابراهيم احلائك( 

وهو كما قيل :
عامي مطبوع ..!! ت 749 هجرية :

قال : حن عوتب على احلُّب :
قال لي العاذلون أَنْحلََك احلبُّ 

وأصبحَت في السقاِم فريدا
أَإِذا صرَت من جفاهم عظاماً

أَبَِوْصٍل تعودُ َخلْقاً جديدا
ما رأينا وال سمعنا بهذا 

قلُت : ُكونوا حجارًة أو حديدا 
وتشــكل األبيات لقطة نادرة موفورة اجلمال، وصدق من قال 

انه شاعر مطبوع، اسمعه يقول :
يا قلُب صبراً على الفراق ولو 

رُّوعَت ممّْن حُتّب بالبْنِ
وأنت يا دَْمُع إْن ظهرت مبا 

يُخفيه قلبي سقطَت من َعْيني 

الصباح الجديد - وكاالت:
بشــرى،  الفنانــة  أعلنــت 
الشــخصي  عبر حســابها 
فــي موقــع تبــادل الصور 
"إنستغرام"،  والفيديوهات 
عن موعد طرح فيلم "ليل 

خارجي" في دور السينما.
"ليل  فيلم  بشرى:  وقالت 
19ديسمبر/ يوم  خارجي" 

دور  فــي  األّول  كانــون 
لكل  مبارك  الســينما، 

أصحابي، الفيلم شيق جدا، وهو من 
إخراج أحمد عبد اهلل".

وتدور أحــداث الفيلم بشــأن ثالثة 
أشــخاص وهم اخملرج الســينمائي 
"مــو"، والعاهــرة "توتو"، وســائق 
الذيــن  "مصطفــى"،  التاكســي 
جتمعهم األقدار ليقضوا يوًما كاماًل 
مًعا يتجولون في شوارع القاهرة، رمبا 
في محاولة للعثور على أنفســهم 

وسط زحام املدينة وصخبها.
يذكر أن فيلم "ليل خارجي" بطولة 

وشــريف  هال،  ومنى  قاســم،  كرمي 
مالك،  وأحمد  وبســمة،  دســوقي، 
وعمرو عابد، ومحمد إبراهيم يسري 
وأحمد مجــدي، وصبري عبد املنعم، 
تأليف  ومجدي أحمــد علي، ومــن 
شريف ألفي، ومن إخراج أحمد عبد 

اهلل.
وكان بطل الفيلم شــريف دسوقي 
قــد حصل على جائــزة أفضل ممثل 
من مهرجان القاهرة السينمائي في 

دورته الـ40.

بشرى ُتعلن عن طرح "ليل خارجي"

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتحمت معــزة منزل عائلة 
لتباشــر  فــي صربيا،  تربيها 
بالتهام جميع مدخرات العائلة 
بـ  التي قــدرت  من األمــوال 
يورو، فــي حن ردت  20 ألف 
املعــزة  بطهــي  العائلــة 
وتقدميهــا للضيــوف على 

الغداء.
وجــرت احلادثــة الغريبــة 
فــي قريــة رانيلوفيتــش 
عائلة  ادخرت  إذ  الصربية، 
لســنوات  املزارعن  مــن 
مبلًغــا من النقود، بهدف 
شراء عشرة هكتارات من 

األراضي الزراعية اجلديدة.
ولكن لسوء حظ العائلة، 

وبعدمــا خلد أفرادهــا إلى النوم، 
املالية على طاولة  ثروتهم  تاركن 
الطعام، استعدادًا للقاء البائع في 
صباح اليوم التالــي، حدث ما لم 

يكن في احلسبان.
وألن العائلــة نســيت إقفال باب 
املعزة من  الرئيس، متكنــت  املنزل 
التسلل ليال إلى الداخل، والتهمت 
ثروة العائلة كاملة، كما لو كانت 
الطازج،  الطعام  من  شهًيا  طبًقا 
العائلة  أفــراد  يالحــظ  لم  فيما 

اختفاء النقود، إال عند الصباح.
يُذكر أن "املعزة الشــريرة"، تركت 
أموال  يــورو من   300 وراءها مبلغ 
العائلة، رمبا ألنها أحست بالشبع.

وفي ردها على تصرف املعزة، قامت 
ودعوة مجموعة  العائلة بطهيها 
لتنــاول حلمها  الصحفين،  مــن 
على وجبــة الغداء، محدثة إياهم 
عن احلادثــة األليمة والغريبة التي 

تعرضت لها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت موســكو بارتداء حلة العيد 
املكونــة مــن مئات أشــجار عيد 
الكيلومتــرات  ومئــات  امليــالد، 
مــن األكاليل املزينــة باملصابيح 
املضيئة، وستصبح جاهزة بأبهى 

حلة عيد، في 13 الشهر اجلاري.
العاصمة  نائــب عمــدة  وقــال 
الروســية، بيتــر بيريوكوف، عبر 

املوقــع اإللكتروني الرســمي حلكومة 
التنوب  أشــجار  "ستصبح  موسكو: 
العطريــة، كمــا جــرت العــادة، من 
احتفاالت  لزينــة  الرئيســة  العناصر 
أعياد امليالد ورأس السنة في العاصمة 
الروسية، وستنتشر وسط املدينة، وفي 
أحيائها املتعددة 297 شجرة ميالد من 
احتفاالت  شجرة  وتنصب  النوع".  هذا 
كبيــرة بارتفــاع 30 مترا في ســاحة 

العاصمة، وستركب  لوبيانكا وســط 
60 مترا،  بجانبها كرة ضخمة قطرها 
مزينة بـ 200 كرة مضيئة، وســتتزين 
املدينة بأكملها بأنفاق وأقواس مضيئة 

وأشرطة وأكاليل جميلة".
ويصل العدد اإلجمالــي لقطع الزينة 
اخلاصة باألعياد، والتي ستزين ساحات 
وشــوارع املدينة، إلى نحــو ثالثة آالف 

قطعة.

مئات أشجار الميالد تزين موسكو

معزة تلتهم 20 ألف يورو

الصباح الجديد - وكاالت:
 ،"Pantone" أعلن معهد بانتون األميركي لأللوان
عن لون الســنة اجلديدة 2019 الــذي يحمل في 

طياته الرغبة والنشاط.
 "Living Coral" )وحدد املعهد لــون )املرجان احلي
لونا أساســيا للعــام املقبل، وذكــر املعهد في 
منشوره أن اللون يشع بالرغبة واحليوية والطاقة، 

ما تتصف به األلوان النابعة من الطبيعة احلية.
ويعد اســتعمال هذه الدرجــة اللونية للمرجان 
الطبيعــي في شــبكات التواصــل االجتماعي، 
وفقا للخبراء، مصدر إلهام ملشاعر املستخدمن. 
ويوحــي "املرجان احلي" بشــتى ألوان الشــعاب 

املرجانية املوجودة في الطبيعة.
كما أن انتشــار التكنولوجيا الرقمية وشبكات 
التواصل االجتماعي، يقــودان الناس إلى البحث 
عن احلميمية مع احمليطن بهــم. وتدرجات اللون 
البرتقالي، وفقا للخبراء، تعطي إحساسا بالقرب، 
فلــون "املرجان احلــي" مليء بالطاقة وشــعور 

االهتمام باآلخرين.
يذكــر أن معهد بانتــون األميركي لأللــوان، بدأ 
باختيار وحتديد التوجهــات اللونية لعالم األزياء 
والتصميم منذ عام 2000. وكانت الشــركة قد 
ابتكرت نظامــا موحدا ملطابقة األلوان عن طريق 
استعمال التقنية الرقمية، وبدأت تصدر ألبومات 

خاصة لعينات األلوان املتعددة وتدرجاتها.

"المرجان الحي" 
لون العام 2019
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