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بغداد ـ احسان ناجي: 
حققت وزارة النفــط، خالل الـ 11 
شــهراً املاضية ايرادات بقيمة نحو 
78 مليار دوالر من مبيعاتها للنفط 
 1.167 التــي بلغ اجماليهــا  اخلام 
مليار برميل للمدة من كانون الثاني 

ولغاية تشرين الثاني املاضي.
وفــي متابعــة أجرتهــا “الصباح 
اجلديــد”، لكمية صــادرات النفط 
اخلام الشــهرية وااليــرادات املالية 
النفط،  وزارة  موقع  ينشــرها  التي 
فقد بلغت الصادرات لألشــهر آب، 
أيلول، تشــرين األول وتشرين الثاني 
مــن العام 2018 نحــو 433 مليون 
برميل بايرادات بلغت 31 مليار دوالر. 
في حــن كان مجمــوع الصادرات 
)ابتداًء من كانون  السبعة  لألشهر 
الثانــي 2018 وحتى متــوز املاضي( 
قــدرت بنحــو 735 مليــون برميل 
بايرادات وصلت الى 47.6 مليار دوالر.

والصــادرات املتحققــة جاءت عبر 
اخلليج  على  اجلنوبية  العراق  موانئ 
العربي، في حن متكنت وزارة النفط 
متمثلة بشــركة تســويق النفط 
"ســومو" من تصدير مــا كميته 
بايرادات  برميــل  291.253 مليــون 
بلغــت 10,339,481 ماليــن دوالر، 
التي صدرت  الوحيدة  الكمية  وهي 
من احلقول الشمالية في 2018  في 

تشرين الثاني املاضي.
وفي كانــون الثانــي املاضي بلغت 
مليــون   108,190,068 الصــادرات 
بايــرادات بلغــت  برميــل يوميــاً 
دوالر،  ماليــن   6,772,229,348
فــي حن بلغــت صادرات شــباط 
95,940,404 مليــون برميــل يومياً 
بايرادات بلغــت 5,762,174,290.40 
آذار فقد  مالين دوالر، أما صــادرات 
بلغــت 107,050,000 مليون برميل 
 6,435,210,449 بايــرادات  يوميــاً 

مالين دوالر.
وفي شــهر نيسان املاضي تراجعت 
 100,197,197 الــى  الصــادرات 
مليون برميــل يومياً بايرادات بلغت 
6,501,695,449 ماليــن دوالر، فــي 
حن ارتفعت صادرات شهر أيار الى 
108,175,920 مليــون برميل يومياً 
 7,550,777,495 بلغــت  بايــرادات 
مالين دوالر. هذه الكميات وااليرادات 
املتأتية من ورائها لم تشمل حقول 
العراق الشــمالية )ال سيما حقول 
كركوك(، فقد اشارت بيانات الوزارة 
علــى موقعها الرســمي الى عدم 
املشار  احلقول  في  انتاج  تســجيل 
االقليم  التزام  عــدم  نتيجة  اليها، 
باالتفــاق النفطــي مــع احلكومة 

االحتادية.
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78 مليار دوالر إيرادات النفط في األشهر الـ)11( 
الماضية من تصدير 1.167 مليار برميل يوميا

الموصليون ينتقدون قيادة األحداث للسيارات 
3في الشوارع العامة ويطالبون بمتابعتهم برهم صالح يطالب بإبعاد مجالس المحافظات

2عن الصراعات وحصرها بخدمة المواطنين

الصباح الجديد - متابعة:
حتالف سائرون  عن  النائب  أكد 
الســبت،  امس  الزيــادي،  بدر 
بزعيم  البرملان  رئيــس  لقاء  ان 
التيار الصــدري مقتدى الصدر 
قائم، معربا عن امله بتشكيل 
احلكومة خالل االسبوع احلالي.

البرملان  "رئيس  إن  الزيادي  وقال 
محمد احللبوســي ســيلتقى 
مقتدى  الصــدري  التيار  زعيم 
الصــدر عند عودتــه من اربيل 
لغرض انهــاء اخلالفات والعودة 
يتم  التــي  التوافقــات  الــى 
تشكيل احلكومة من خاللها".

واضاف ان "التواصل بن القادة 
زعيم  ومبــادرة  السياســين 
ائتــالف الوطنية ايــاد عالوي و 
رئيس  مع  واللقاء  احللبوســي 
اجلمهوريــة ورئيــس احلكومة 
هادي  الفتــح  ائتالف  ورئيــس 
العامري مــع الصدر جاءت من 

اجل متريــر احلكومــة من دون 
تأخير".

وتابــع "اننــا نأمل تشــكيل 
مبينا  االسبوع"،  هذا  احلكومة 
انــه "اذا لم نتواصل الى توافق 
دون  الــوزرات  ســنمرر  نهائي 

االمنية منها".
واشار الى ان "خطة احللبوسي 
جــاءت بلقاء رئيــس احلكومة 
عــادل عبــد املهــدي ومن ثم 
العامري وبعدهــا رئيس احلزب 
بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
الصدر"،  اللقــاء  اخيرا  ليكون 
مؤكدا ان "الزيــارة قائمة وقد 

تكون اليوم او غدا".
النائب عن كتلة سائرون  وكان 
بــدر الزيــادي اعلــن اخلميس 
بن  مرتقب  لقــاء  املاضي، عن 
رئيس البرملان محمد احللبوسي 
وزعيم التيــار الصدري مقتدى 

الصدر امس في النجف.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد الدكتور مصطفى الهيتي 
ان الدول التي تعتزم االستثمار 
في البــالد بانتظار اســتقرار 
احلكومة العراقية للمباشــرة 

في تنفيذ تعهداتها
وقــال الهيتــي فــي تصريح 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
اعمار  الكويت إلعــادة  "مؤمتر 
العراق، تضمن هدفن، احدهما 
توثيق االضرار واخلســائر التي 
حلقــت بالعراق أمــام اجملتمع 
الدولي وهذا اهم جناح، والثاني 
مصادقة البنــك الدولي على 

وثيقة االضرار واخلسائر هذه".
"مشــاركة  ان  الــى  واشــار 
اكثر مــن 70 دولــة في مؤمتر 
الكويت هــو دليل على اميانها 
الى  باالضافة  العــراق،  بإعمار 
2500 شــركة  وجود اكثر من 
لالســتثمار في العــراق وهذا 
اعتمدت  الوثيقــة  ان  يعنــي 

واصبحت واقعاً".
التزامـات  "هنـاك  ان  واضـاف 
مليار  بـ26  الـــدول  قبـل  من 
اســتثمارية  كقــروض  دوالر 
للعمـــل فــي العــراق وهذا 

مهم".
وعزا الهيتي تأخير التنفيذ من 
قبل الدول الى "تزامن االمر مع 
االنتخابات العراقية، واحلكومة 
حتى االن غير مســتقرة لهذا 
فإن اغلب الشــركات لم تأت 
العراق  في  فعليا لالســتثمار 

إلعادة االعمار". 
واكــد ان "الدول املســتثمرة 
اســتقرار  بانتظار  العراق  في 
احلكومة العراقية للمباشــرة 
مبينا  تعهداتــه"،  تنفيذ  في 
ان "وجود الشركات االمريكية 
تفاعلها،  دليــل  العــراق  في 
وطلبنا منهم ان تكون الزيارات 
املقبلــة اكثر فاعليــة وفتح 

ورشات عمل".

الزيادي: تمرير الوزارات 
بالتوافق وان لم يتحقق ستمرر 

في البرلمان من دون األمنية

الهيتي: الدول والشركات التي 
تعتزم االستثمار في البالد ستباشر 

حال استكمال تشكيل الحكومة
حقول النفط اجلنوبية "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
اكد حتالف ســائرون امس السبت 
في رد ســريع علــى اعــالن فالح 
ملنصب  بترشيحه  الفياض متسكه 
وزيــر الداخلية، ان كتــال بتحالف 
البناء رشــحت فالح الفياض وزيرا 
للداخلية، مشــيرا الى ان كتال في 

البناء نفسه تتبرأ منه االن.
وقال قصــي الياســري النائب عن 
تابعته  التحالف فــي تصريح  هذا 
الصباح اجلديــد، ان " رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي لم يرشــحه، وامنا 

رشح من كتل في حتالف البناء ".
وأضــاف الياســري ان " الفيــاض 

يســعى بكل قوته ان يكــون وزيرا 
للداخلية، بحجــة ان رئيس الوزراء 
رشــحه لهــذا املنصب " وأشــار 
الــى ان " هنالك كتــال في حتالف 
البناء أعلنت براءتها من ترشــيحه 
للداخلية " فيما اكد ان " األمور لم 

تعد جتري في صالح الفياض ".

وكان الفياض قال بعد صمت طويل 
التي  السياســية  التجاذبات  على 
حدثت بسببه:" من هذا املكان أؤكد 
وانا احد املرشحن في كابينة رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، بأن 
ال اهرب من أي مسؤلية اكلف بها.

وتابع فــي كلمة له خالل احتفالية 

بيوم النصر نظمهــا حتالف البناء: 
" ان عبــد املهدي قال لي انكم اهل 

للمسؤلية وهو من رشحني ".
وفي الســياق، اكد أحمد االســدي 
النائب عن قائمة الفتح ، أن "قائمة 
الفتح غير مســؤولة عن التمسك 
لوزارة  كمرشــح  الفياض  بفالــح 

الداخلية".
وأضاف االســدي، فــي حديث إلى 
العقد  أن "كتلة  اجلديد"،  "الصباح 
الوطني املؤلفة مــن 19 نائباً داخل 
حتالف البناء هي من قدمت الفياض 

للداخلية".
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في رد سريع على تمسكه بالترشيح للداخلية

سائرون: كتل من قائمة البناء تتبرأ من الفياض
واالسدي يؤكد انه مرشح" العقد الوطني" ال الفتح

a

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف مصدر في وزارة املالية، 
تناولت  التــي  األنباء  حقيقــة 
رواتــب  مــن  إســتقطاعات 
فــي  واملتقاعديــن  املوظفــن 

املوازنة املالية لعام 2019.
تصريحات  فــي  املصــدر  وقال 
صحفيــة انــه لم يصــدر أي 
رواتب  تخفيــض  حول  تصريح 
وكل  واملتقاعديــن،  املوظفــن 
مــا صدر حــول األمــر، محض 
شائعات" ، مؤكدا انه لم تصدر 
اعادة صياغة  أي تعلميات حول 
قانون موازنة 2019 وفقا ألسعار 

النفط اجلديدة".
من جانبــه نفى النائــب االول 
حســن  النواب  مجلس  لرئيس 
الكعبي، االنباء التي حتدثت عن 
رواتب  لتخفيض  وجود مســاع 

باستثناء  واملتقاعدين  املوظفن 
رواتــب الدرجــات اخلاصــة من 
مديــر عام ووكيــل ووزير ونائب 
ضمن موازنة 2019، بسبب قلة 

التخصيصات املالية.
وقــال الكعبي فــي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
ان "اجلميــع متفــق على عدم 
املوظفــن  برواتــب  املســاس 
واملتقاعديــن، بل نســعى إلى 
عبر  العراقي  االقتصاد  تنشيط 
والعام  القطــاع اخلاص  تفعيل 
وخلــق فــرص عمــل اضافية، 

وتشجيع االستثمار".
الــى ان  النائــب االول  واشــار 
"الدســتور العراقــي نص على 
الكرمي  العيــش  تامــن  وجوب 
العراقــي، كما يجب  للمواطن 
الدخل  الى مســتوى  االنتبــاه 
اي ما يستطيع  للفرد  احلقيقي 
احلصول عليه من سلع وخدمات 

لن نســمح  وهنا  راتبه،  مقابل 
ألنفســنا ان نكون ســببا في 
ألبناء  املعيشي  املستوى  تراجع 
بلدنا ، بل نســعى الى حتســن 
مستوى املعيشة" ، وتابع بالقول 
ان هناك اليــات عديدة ميكن ان 
تتبعها احلكومــة لزيادة عوائد 
اخلزينــة، واهمهــا محاربة آفة 
الفســاد التي بات خطرها أكبر 
واكثر تأثيرا حتــى من االرهاب، 
كما يجب االنتبــاه الى تفعيل 
قطاعات اقتصادية مهمة منها 
والزراعة  والصناعة  الســياحة 
التي ميكن ان تســتقطب اعداد 

كبيرة من األيدي العاملة".
يذكر في هذا الصدد ان ما جرى 
تداولــه عن اســتقطاعات من 
رواتب املوظفن ليس شــائعات 
أعضاء  احــد  بــه  وامنا صــرح 

مجلس النواب.
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تقريـر

الخبر ليس شائعة كما صرحت الوزارة

المالية والنواب ينفيان تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بموازنة 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغــت زيــادة اخلزيــن املائي في 
مليارات   3 والســدود   البحيرات 
و100 مليــون متــر مكعب عما 
كان عليه في العام املاضي، فيما 
تراجع اللســان امللحي في شط 
العــرب جراء الســيول واالمطار 
كما  البــالد،  شــهدتها  التــي 

املغمورة  املساحة  رقعة  اتسعت 
مبياه االهوار. 

وقالت خلية االعالم احلكومي، في 
بيان تلقــت " الصباح اجلديد" إن 
"اللسان امللحي في شط العرب 
تراجع خالل االيام القليلة املاضية 
التي  واالمطار  بالســيول  متأثرا 
شهدتها البالد مؤخرا" ، مضيفا 

أن "وزارة املــوارد املائيــة حققت 
البحيرات  في  املائي  باخلزين  زيادة 
وخزانات السدود بلغت 3 مليارات 
و100 مليون متر مكعب عما كان 

عليه بالعام املاضي".
ونقــل البيان عن الــوزارة قولها 
اخلزيــن  هــذا  "انهــا حققــت 
املائية  االيرادات  باالســتفادة من 

الناجتــة عن االمطار والســيول 
التي شهدتها العديد من مناطق 
البالد الفتــرة املاضية، فضال عن 
الــوزارة اكثــر من نصف  ادخال 
مليــار متــر مكعب فــي اهوار 
اجلنــوب، مما ادى الى زيــادة رقعة 

االغمار وانتعاش االهوار".
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الصباح الجديد - متابعة:
أكــدت تركيــا، امــس الســبت، 
تصميمها على مواصلة العمليات 
"حزب  قواعــد  ضد  العســكرية 
العمال الكردســتاني" في العراق، 
مبينة ان حكومة بغداد عاجزة عن 

منع اإلرهابين.
اخلارجية  باســم  املتحــدث  وقال 
التركية، حامي أقصوي، بحســب 
"العمليــات  إن  "االناضــول"، 

األكراد  املسلحن  ضد  العسكرية 
في شــمال العراق ســتتواصل"، 
مشــيرا إلــى أن "حــزب العمال، 
الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، 
يســتخدم األراضي العراقية منذ 
أعوام طويلة قاعدة لشن عمليات 

ضد تركيا".
واضــاف ان "هجمات حزب العمال 
أالف  بــأرواح  أودت  الكردســتاني 
املواطنن األتراك، وأنشــطة احلزب 

في سوريا والعراق أصبحت مسألة 
أمن قومي بالنسبة ألنقرة".

العراقية  احلكومة  أقصوي  واتهم 
بـ"العجز عن منــع اإلرهابين من 
مواصلة أنشطتهم في أراضيها"، 
أن "أنقرة ذّكرت بغداد  إلى  مشيرا 
مســؤولياتها  حتمل  بوجوب  مرارا 

بهذا اخلصوص".
ولفــت املتحــدث إلــى أن "املادة 
الســابعة من الدســتور العراقي 

تلــزم احلكومــة مبنع اســتخدام 
أراضيهــا قاعدة لشــن هجمات 
ضد دول مجاورة، وأنقرة تنتظر من 
والتعاون  املســؤولية  حتمل  بغداد 

بشكل ملموس في هذا اإلطار".
ملتزمــة  "تركيــا  أن  وتابــع 
مبسؤولياتها في مكافحة اإلرهاب 
اجلوار  إطار عالقات حســن  ضمن 

واملبادئ العامة للتعاون الدولي..
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تركيا تؤكد مواصلة العمليات العسكرية
ضد العمال الكردستاني شمال البالد

تراجع نسبة الملوحة في شط العرب

  الخزين المائي في البحيرات والسدود
3 مليارات و 100 مليون متر مكعب 

مجلس النواب "ارشيف"

بمعدل سعري يبلغ 63 دوالرًا ويتفق مع خطة البالد المالية

بغداد - الصباح الجديد:
اجلوية،  األنــواء  هيئة  توقعت 
أن تشهد مدن  السبت،  امس 
اعتباراً  أمطار  تساقط   البالد 
مــن اليوم األحــد وحتى بعد 
غــد الثالثــاء وذلــك لتأثرها 

مبنخفض جوي.
بيان  فــي  الهيئة  وأضافــت 
نسخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
اجلنوبية  املنطقــة  أن  منــه، 
خالل  غائم  بطقس  ســتتأثر 
بتســاقط  مصحوب  الليــل 
زخات مطــر خفيفة متفرقة 
األمطــار  وتســتمر  اليــوم 
املنطقة  اجزاء  كافة  لتشمل 
اجلنوبيــة وتزداد شــدتها يوم 
متوســطة  لتكون  االثنــن 
الشــدة خاصة في اقسامها 
الشــرقية ) البصرة- العمارة( 
مع حــدوث عواصــف رعدية 
وينحســر هــذا التأثيــر يوم 
الثالثــاء خــالل النهــار نحو 
لتستمر  الشــرقية  االقسام 

بن  األقسام  تلك  في  األمطار 
اخلفيفة واملتوسطة الشدة.

وأضــاف البيــان، أن املنطقة 
الوســطى ســتتأثر بطقس 
مصحوب  الليل  خــالل  غائم 
خفيفة  مطر  زخات  بتساقط 
اليوم  الغربية  في أقســامها 
لتشــمل  األمطار  وتســتمر 
كافة اجزاء املنطقة الوسطى 
االثنن  يــوم  شــدتها  وتزداد 
الشــدة  متوســطة  لتكون 
خاصة في اقسامها الشرقية 
) ديالى - واســط ( وبضمنها 
العاصمــة بغــداد مع حدوث 
وينحســر  رعدية  عواصــف 
األقسام  نحو  ليال  التأثير  هذا 
األمطار  لتســتمر  الشرقية 
في تلك األقســام متوسطة 
تساقط  ويســتمر  الشــدة 
األمطار في األقسام الشرقية 
يوم الثالثاء خالل النهار وتكون 

خفيفة الشدة.
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اليوم يشهد تساقط امطار 
تشتد غدا وتخف الثالثاء



شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:

نائب عــن البصرة: تظاهرات األمس 
احتجــاج علــى ســلوك احلكومة 
احمللية باالنشــغال فــي الصراعات 

السياسية
أبدى رئيس اجلمهورية برهم صالح، 
األحداث  من  قلقه  الســبت،  أمس 
التي تشــهدها محافظة البصرة، 
جنوبي العراق، فــي أحد أكد نائب 
عنهــا أنها متثــل احتجاجــا على 
النشغالها  احمللية  احلكومة  سلوك 

في الصراعات السياسية.
ودعا صالح في كلمة خالل حضوره 
احتفالية النصر لتحالف البناء في 
فندق الرشيد ببغداد الى »التعجيل 
الكابينة  اجلاد إلكمــال  والســعي 
جتاوز  »اهمية  مؤكــدا  احلكومية«، 
بالركون  الراهن  التعثر السياســي 

الى املصلحة الوطنية العليا«.
وتابع انــه »ال ينبغــي التهوين من 
ضــرر التعثــر السياســي الراهن 
على مســار العمــل املتوقَّــِع منا 
التشريعية  السلطتني  جميعا، في 
»التوجه  الى  منوهــا  والتنفيذية«، 
بقوة نحو البنــاء واالعمار عبر جتاوز 
ومكافحة  السياســية  اخلالفــات 

الفساد وتقدمي اخلدمات«.
وشــدد صالح على »ضــرورة دعم 
الوزراء عــادل عبد  رئيس مجلــس 
املهــدي فــي مهمتــه الوطنيــة 
مؤكــدا  واحلساســة«،  الصعبــة 
»اهميــة تعزيزِ النصر العســكري 
بانتصارٍ سياسي يجعل العراق في 
وسط  واســتقراراً  أماناً  أكثر  وضٍع 

األجواء اإلقليمية الساخنة«.
كمــا دعــا الــى »ابعــاد مجالس 
احملافظات عن الصراعات السياسية 
العبثيــة والتركيــز علــى خدمة 
املواطنني«، مشيرا الى ان »التطورات 
في البصرة مقلقــة ويجب تهدئة 
النفــوس و االنتصــار الــى حلول 
إمكانياتنا  كل  واســتثمار  قانونية 

خلدمة اهلنا في البصرة«.
وتابــع »يجب ان ال نســتخف بهذا 
النصر واإلجناز الذي حتقق على أيدي 
العراقيني ووحدتهم وان ال نستخف 
القادمة،  التحديــات  بحجم  أيضا 
وحدًة  يتطلب  السياســي  والنصر 
في املوقِف واإلرادة وتذليِل املشكالت 

بروِح احلوارِ االيجابي املنفتح«.
واضــاف ان »اإلســراع فــي اكمال 
تشــكيل احلكومــة يعد رســالة 
ضروريــة مــن الكتل السياســية 
وتقديــره  العراقــي  للشــعب 

ان  مبينــا  وإيثــاره«،  لتضحياتــه 
»تضحيات شعبنا وشهدائنا ال تتم 
من دون الشروع في إصالحات داخلية 
أساسية سياسية واقتصادية على 

حد سواء«.
واضاف ان »احلراك سياسي يجب ان 
ال يتحول الى خالٍف يهدد ســالمة 
املشــروع الوطني في بنــاء الدولة 
واحلراك  مؤسســاتها،  واستكمال 
السياســي احلالي يستنزف الكثير 
من جهدنا وطاقاتنــا، ويجب طوي 
هذه الصفحة بالتسامح والتواصل 
البعض لكي نعطي لشــبابنا  مع 
األمل«، متســائال »كيف لنا ان نبرر 
الشرب  مياه  توفير  أزمة  لشــعبنا 
املواطنني  على شــؤون  القائمون  و 
منهمكــني مبثل هــذه التنازعات و 

الصراعات العبثية«.
اجلاد  بالعمل  »الشــروع  واكد على 
واالنتهاء  الفســاد  فــي محاربــة 
وتشريعية  تنفيذية  بإجراءاٍت  منه، 
فأمامنا  وعادلــة،  حازمة  وقضائية 

من  الشــعب  يأمله  ممــا  الكثيــر 
احلكومة من خدمــاٍت في مختلف 
اجملاالت واملستويات، والبد من تكريس 
والســعي  احملررة  املناطق  االمن في 
بناء منظومــة امن متكاملة  نحو 
وليس متقاطعــة، كما انه البد من 
تســاعد  أمنية  منظومة  انشــاء 
وترسخ سلطة القانون وتؤكد على 
املعنية  والقــوى  القضاء  مرجعية 

باحالل االمن والعدالة«.
وتابع صالح »أمامنا مسؤوليات بناء 
رة وتأمني ظــروف عودة  املــدن املدمَّ
النازحــني واملهجرين، ورعاية أســر 
الشــهداء واجلرحى، والبد من تعزيز 
الصلة  بتوطيد  الوطنيــة  الوحدة 
ما بــني احلكومة االحتاديــة وإقليم 
كوردســتان على أســس الدستور، 
التنازالت  إلى مبــدأ  الركون  ويجب 
املشــتركة لصالح ما هــو وطني 
وجامع، فهي تنازالت ال خاسر فيها 
مادامت نتائُجهــا تصبُّ في صالح 

التفاهم الوطني البّناء«.

ونوه الــى ان »النصــر على داعش 
حتقق بنــداء املرجعيــة العليا في 
واجملاهدين  املقاتلني  وبهمة  النجف 
والبيشمركة  والشرطة  اجليش  من 

واحلشد وابناء العشائر«.
وفي السياق اكد النائب عن البصرة 
عبــد االمير جنــم املياحــي، امس 
الســبتايضاً، ان تظاهــرات األمس 
– اجلمعــة - احتجاج على ســلوك 
في  النشــغالها  احمللية  احلكومــة 

الصراعات السياسية.
وقال املياحي في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، إنه »ما شهدته 
مدينة البصرة مســاء اجلمعة من 
امام  وتظاهــرات  امنية  تداعيــات 
مبنى محافظة البصرة ومجلسها، 
انتهجته  ســلوك  علــى  احتجاج 
احلكومة احمللية عقب جلسة اختيار 
محافظ بديل ورئيس اجمللس ولعدم 
اكمــال النصــاب لم يتــم اختيار 
محافــظ بديل وال رئيــس اجمللس«، 
مبينا ان »مشكلة البصرة وعالجها 

ليــس باختيــار محافــظ او رئيس 
مجلس بقدر ما توظف كل اجلهود 
الرامية لتحقيق مشــاريع خدمية 
متس واقع املواطن البصري بشــكل 

مباشر«. 
واضــاف ان »هذا االمــر ليس ضمن 
دائــرة التنافــس من اجــل حتقيق 
اخلدمات الهل البصرة وامنا صراعات 
سياســية غايتها حتقيق املكاسب 
الضيقة واحلزبية بل صراع من اجل 
الهيمنــة على االمــوال اخملصصة 
 2019 لعــام  البصــرة  ملشــاريع 
لتعويــض اهلها عمــا حلقهم من 
اضرار بانعدام اخلدمات االساسية ».

ودعــا اعضــاء مجلــس محافظة 
الى »التعاون  البصرة ومحافظهــا 
واملسؤولية  باملهمة  والنهوض  اجلاد 
والعمل  عاتقهــم  علــى  امللقــاة 
ضمن صف واحد لتحقيق اخلدمات 
ال اصطفافــات متفرقــة غايتهــا 

املصالح الضيقة واخلاصة«. 
وتابــع »اننا نــواب عــن محافظة 

البصرة من واجبنا هو االداء الرقابي 
وحتقيق مصاحلها ســنرصد العمل 
اخلدمية  املشــاريع  باقامة  املتعلق 
فــي حــال اخفاقهــا او تلكؤهــا 
علينــا تقوميها وتشــخيص اخللل 
من  وسندعم  املقصرين  ومحاسبة 
غايتــه حتقيق اخلدمات واملشــاريع 

الناجحة«. 
وأكد »اننــا نتطلع الــى املزيد من 
العطاء وانقاذ هذه املدينة من شبح 
االنفالت االمني واالنهيار االقتصادي 
والتطلع الى االســتجابة الى ابناء 
املتظاهريــن  ومطالــب  البصــرة 
املتضمنة حتقيق اخلدمات وتوظيف 
ناٍم  واقتصاد  العمــل  عن  الباحثني 
وامن مستقر والجل ذلك نزفت دماء 
الشــهداء في مواجهات شرســة 
ضــد داعش االرهابــي فحري بذلك 
حتقيق ما تصبو اليه ايتام الشهداء 
فالبصــرة هي الســهم االكبر من 

التضحيات«.

برهم صالح يطالب بإبعاد مجالس المحافظات
عن الصراعات وحصرها بخدمة المواطنين

تظاهرات البصرة األخيرة احتجاجا على الحكومة المحلية

رئيس اجلمهورية برهم صالح

برهم صالح: ال ينبغي 
التهوين من ضرر التعثر 
السياسي الراهن على 
ِع منا  مسار العمل المتوقَّ
جميعا، في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، 
اذ ان التوجه بقوة نحو 
البناء واالعمار عبر تجاوز 
الخالفات السياسية 
ومكافحة الفساد 
وتقديم الخدمات
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الفســاد، هو ذلك اإلرهاب املضمــر الذي ال يصدر 
ضجيجا وال صوتا وال انفجارات وال أشــالء متناثرة 
في الشارع، انه اإلرهاب الذي ال نراه بأعيننا، لكننا 
نشــعر به، ونتلمس وجوده، حني نشــاهد اخلراب 
العام في كل مفاصل احلياة العامة. وهذا اإلرهاب، 
ال ميكن مواجهته بالســالح نفســه الذي يواجه 
به إرهاب داعش، بل بســالح آخر مختلف، يتمثل 
بالقانــون! فال ميكن ان تتحــرك األجهزة املكلفة 
مبحاربة الفســاد، خطوة واحدة من دون وجود نص 
القانونية  الشــرعية  ويعطيها  يدعمها،  قانوني 
الكاملــة. وما ان ســقط النظــام، والحت بوادر 
تشكيل اول حكومة عراقية مؤقتة، حتى ظهرت 
اعراض الفساد وهي تتسلل الى مفاصل وجسد 
احلكومة الفتية، عندها ســارع املشــرع، املتمثل 
بســلطة االئتالف املؤقتة، بسن أوامر وقرارات لها 
قوة القانون، تتضمن استحداث أجهزة وتشكيالت 
مهمتهــا الرقابة على املال العــام واحلفاظ على 
ممتلــكات الدولة من التجــاوز، خصوصا من قبل 
القائمني على تلك األموال أي املوظفني. فقد صدر 
األمر 55 لســنة2003 الذي مت مبوجبه استحداث 
هيئة النزاهة واألمر 57 لسنة2004 الذي مت مبوجبه 
انشاء مكاتب املفتشــني العموميني، إضافة الى 
وجود ديــوان الرقابة املالية. وقد مت في العام 2011 
اصدار قانون جديد ينظم عمل هيئة النزاهة رقم 
30 وكذلــك صدور قانون 31 قانــون ديوان الرقابة 
املالية، مع بقــاء مكاتب املفتشــني العموميني 
تتولى اعمال الرقابة والتفتيش وتشكيل اللجان 
التحقيقية، اســتنادا لألمر 57 لسنة2004. وكان 
تعديل قانــون الهيئة، هو لتعاظم وتنامي قدرات 
الفاســدين، وعدم قدرة الهيئة مواجهة الفساد 
اعتمادا على األمر 55، لذلــك مت إقرار القانون 30، 
وهو قانون اســتطاعت الهيئــة مبوجبه ان متارس 
واجباتها الرقابية بشكل كبير، رغم وجود العديد 
من الثغــرات في ذلك القانــون. وان حجم املبالغ 
املســتردة من قبل الهيئة إضافــة الى العقارات 
التي متت إعــادة ملكيتهــا الى الدولــة واعداد 
املســؤولني احلكوميني، من وزراء ومــدراء عامني 
ومــن ذوي الدرجات اخلاصة، تدل وبشــكل واضح 
على حجم اجلهود التــي بذلتها الهيئة في تأدية 
واجباتها املتمثلة مبحاربة الفاســدين. لكن ثمة 
ما يكبــل عمل الهيئة، ومينــع كوادرها من تأدية 
واجباتهم والتوغــل الى عمق مناطق الفســاد 
ودوائره املمتدة في كافة مؤسسات الدولة، حيث 
ان جهود الهيئة إضافة الى بقية األجهزة، وحتى 
القضاء، يصل الى منطقة معينة وبعدها يتوقف، 
حتــى لو مر الفاســدون من امامهم، والســبب 
هو القانون! ذلك ان كل األجهــزة الرقابية متارس 
عملها كما قلنا على وفق الصالحيات املتاحة لها 
مبوجب قانونها، و أي  جتاوز لتلك الصالحيات، يعني 
مخالفة القانون، وبالتالــي يكون عملها عرضة 
للطعن به امام اجلهات القضائية اخملتصة. وليس 
القانون وحده هو العائق األول واألخير امام جهود 
األجهــزة الرقابية، بل ثمة عوامــل أخرى ال تقل 
أهمية عن القانون، وتتمثل بغياب ثقافة النزاهة 
والشــفافية في دوائــر الدولة، وغيــاب الثقافة 
القانونية لدى الكثير من املوظفني، خصوصا غير 
اخملتصني بالقانون، مما يســهم الــى حد كبير في 
تفشــي ظاهرة الفساد، ويسهم باستدراج اعداد 
جديدة من املوظفــني اجلدد، وايقاعهم في حبائل 
الفاســدين. اجلانب اآلخر الذي يســهم بتفشي 
العقوبة،  الفاســدين من  ظاهرة الفساد وافالت 
هو غياب التنســيق بني العراق وباقي الدول فيما 
يتعلق باســترداد وتســليم املتهمــني واجملرمني، 
خصوصا في قضايا الفســاد املالي واإلداري، حيث 
ســاهم هذا األمر بهروب الكثير من الفاســدين، 
عدم قدرة الهيئة على استردادهم من الدول التي 
يقيمون فيها، وهذا ما يتطلب وجود اتفاقيات بني 
العراق والدول التي متثل يكثــر التواجد فيها من 

قبل املتهمني بالفساد. 

الفساد.. اإلرهاب المضمر 

سالم مكي
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر في وزارة املالية، حقيقة 
إســتقطاعات  تناولت  التــي  األنباء 
من رواتب املوظفــني واملتقاعدين في 

املوازنة املالية لعام 2019.
صحفية  تصريحات  في  املصدر  وقال 
انه لم يصدر أي تصريح حول تخفيض 
ما  وكل  واملتقاعدين،  املوظفني  رواتب 
صدر حول األمر، محض شــائعات« ، 
مؤكدا انه لم تصدر أي تعلميات حول 
اعادة صياغة قانون موازنة 2019 وفقا 

ألسعار النفط اجلديدة«.
من جانبه نفى النائــب االول لرئيس 
النــواب حســن الكعبي،  مجلــس 
االنبــاء التــي حتدثــت عــن وجــود 
مســاع لتخفيض رواتــب املوظفني 
الدرجات  رواتب  واملتقاعدين باستثناء 
اخلاصة مــن مدير عــام ووكيل ووزير 
ونائب ضمن موازنة 2019، بسبب قلة 

التخصيصات املالية.
وقال الكعبي في بيان تلقت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه ان »اجلميع متفق 
على عدم املســاس برواتب املوظفني 
تنشيط  إلى  نسعى  بل  واملتقاعدين، 

االقتصاد العراقي عبر تفعيل القطاع 
اخلــاص والعــام وخلق فــرص عمل 

اضافية، وتشجيع االستثمار«.
واشــار النائب االول الى ان »الدستور 
العراقي نص على وجوب تامني العيش 
الكرمي للمواطــن العراقي، كما يجب 
احلقيقي  الدخل  الى مستوى  االنتباه 
للفرد اي ما يســتطيع احلصول عليه 
راتبه، وهنا  من سلع وخدمات مقابل 
لن نسمح ألنفســنا ان نكون سببا 
ألبناء  املعيشي  املســتوى  تراجع  في 
بلدنا ، بل نسعى الى حتسني مستوى 
املعيشــة« ، وتابع بالقــول ان هناك 
اليات عديدة ميكن ان تتبعها احلكومة 
لزيادة عوائد اخلزينة، واهمها محاربة 
آفة الفســاد التي بات خطرها أكبر 
واكثــر تأثيرا حتى مــن االرهاب، كما 
يجــب االنتباه الــى تفعيل قطاعات 
اقتصاديــة مهمة منها الســياحة 
ان  التــي ميكن  والزراعة  والصناعــة 
تســتقطب اعداد كبيــرة من األيدي 

العاملة«.
يذكر في هذا الصدد ان ما جرى تداوله 
عن استقطاعات من رواتب املوظفني 
النائب  ليس شــائعات وامنا صرح به 
عن حتالف النصر فيصل العيســاوي 

األربعاء املاضي حتــت عنوان« البرملان 

مبالغ من  يدرس مقترحاً الستقطاع 

رواتــب املوظفني قد تصل الى 10% »، 

نشــرته ) الغد برس ( التــي أوردت ان 

» النائــب عن حتالــف النصر فيصل 

العيســاوي، كشــف لهــا االربعاء، 

مقترحاً  يــدرس  النــواب  ان مجلس 

الستقطاع نســبة محددة من رواتب 

ألصحاب   10% الــى  تصل  املوظفني، 

الرواتــب املرتفعــة، معلــالً ذلك بأن 

الهدف منه رفد موازنة الدولة ».

وقال العيســاوي ان »النواب يدرسون 

مقترحاً الستقطاع نسبة معينة من 
رواتب املوظفني لرفــد موازنة الدولة، 
لكــن واجهتنا اشــكالية بخصوص 
اصحاب الرواتب املتدنية، حيث انه ال 
ميكن شــمول جميع املوظفني بهذه 

االستقطاعات«.
وبــني انه »حاليــاً نــدرس ان تقتصر 
االســتقطاعات على مــن يتقاضون 
راتباً شــهرياً يبلغ مليون دينار وأكثر، 
وترتفع نسبة االستقطاع كلما ارتفع 

الراتب«.
ولم يكتف العيســاوي بهذا حسب 
وامنا حدد نسب االستقطاع، اذ اوضح 
نسبة  اســتقطاع  »سيتم  للوكالة 
%3 ممــن يتقاضى راتباً شــهرياً قدره 
مليون دينار، أما من يتقاضى مليوني 
%5، والثالثة  دينار فسيتم استقطاع 
ماليني دينار %7، لتصل النســبة الى 
%10 ممن يتقاضــى أربعة ماليني دينار 
في الشهر«، مســتدركاً »لغاية االن 
لم يتم االتفاق على معدل النســبة 
األولية، أي هل ستبدأ االستقطاعات 

بنسبة الـ%3 أم الـ5%«.
الرواتب  »اصحــاب  ان  الــى  واشــار 
املتدنية ممن يتقاضون أقل من مليون 

دينار لن تشملهم االستقطاعات«.

وبشأن ردود االفعال في حال اقرار هذا 
القانــون، قال العيســاوي »بالتأكيد 
ســيكون هنالك اعتراضات من قبل 
املوظفني ولكــن قوانني الدولة يجب 

على اجلميع االلتزام بها«.
والغريب في األمر ان العيســاوي لم 
يحدد الهدف من هذا املقترحن اذ أورد 

حسب الغد برس
عن مبــررات هذا املقتــرح، ان »هناك 
وجهات نظــر مختلفة الى االن حول 
آليــة توظيف هذه االســتقطاعات، 
فهناك من يــرى ان تذهب الى املوازنة 
العامة، والبعض يقترح ان تذهب لرفد 
فعاليات معينة كتعزيز قطاع التربية 

او القطاع الصحي او اخلدمات«.
االســتقطاعات  ان  أكــد  لكنــه 
»ستشــمل أعضاء مجلــس النواب 
والــوزراء والدرجــات اخلاصــة، لكون 
املقترح يتحدث عــن جميع موظفي 

الدولة ».
وهاجــم متابعو املوقع مــا صرح به 
النائــب العيســاوي ومجلس النواب 
واحلكومة فــي تعليقات الذعة االجتاه 
صــوب االســتقطاع مــن الرواتــب 
وعجزهم عن معاجلة املوزنات العامة 

بوسائل بديلة.

النائب العيساوي صرح بالخبر وليس شائعة

المالية والنواب ينفيان تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بموازنة 2019

مجلس النواب »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشــر مصرف الرافدين أمس 
الســبت، التعليمات املعنية 
للموظفني  مليون   75 بقرض 
وحدات  لشــراء  واملواطنــني 
املشــاريع  فــي  ســكنية 

االستثمارية.
اإلعالمــي  املكتــب  وقــال 
تلقت  بيــان  في  للمصــرف 
"الصباح اجلديد نسخة منه" 

إنــه انطالقا من سياســية 
املصــرف الهادفــة الى دعم 
ولغرض  واملواطنني  املوظفني 
اإلســهام في التخفيف من 
أزمة السكن والتشجيع على 
تســويق الوحدات السكنية 
في املشــاريع االســتثمارية 
تقــرر منح القروض حســب 
لغرض  اجلغرافيــة  الرقعــة 
شــراء وحدات ســكنية في 

املشاريع االستثمارية املنفذة 
محافظات  جميع  في  حديثا 

العراق".
واضاف ان "ذلك يكون بشرط 
ان تكون نســبة اجناز الوحدة 
ســندها  لتقــدمي  تؤهلهــا 
للرهن ضمانا للقرض وباسم 
الى  املقترض حصرا"، مشيرا 
ان "بامــكان املواطن الراغب 
بشــراء وحدة ســكنية من 

مت  التي  الســكنية  اجملمعات 
وتأهيلهــا من قبل  اجنازهــا 
شــركات عــدة فــي بغداد 
بتزويد  يقــوم  ان  واحملافظات 
الشــقة  بســند  املصــرف 
الســكنية حتى يتم منحه 

قرض 75 مليون دينار".
اخلاصة  التعليمات  وتضمنت 
للمواطنني  القــرض  مبنــح 
واملتعاقديــن ان يكــون احلد 

االعلــى ملبلــغ القــرض 75 
مليون دينار على ان ال يتجاوز 
سعر الوحدة السكنية املبني 
في العقد املبرم بني املشتري 
والتسديد  املستثمرة  واجلهة 
 )15( أي  180 شــهرا  خــالل 
سنة وابتداء من الشهر الذي 
، على ان  يلي شــهر املنــح 
يكون عراقي اجلنســية وممن 
اكمل 18 ســنة مــع تقدمي 

املستمســكات الثبوتيــة ) 
هوية االحوال املدنية- شهادة 
اجلنسية- بطاقة السكن ( او 

البطاقة الوطنية .
التعليمات  كمــا تضمنــت 
ضمانة القرض كفيل موظف 
مدني علــى املالك الدائم من 
وتقدمي ســند  الدولة  دوائــر 
الســكنية حديث  الوحــدة 
القرض  باسم طالب  االصدار 

عن  تقل  ال  التقديرية  قيمته 
مبلغ القرض + %20 يتم رهنه 
لصالح املصــرف من الدرجة 
االستقطاع  يكون  وان  االولى 
لالقساط املترتبة عن القرض 
الدفــع  ادوات  طريــق  عــن 
االلكترونــي ان امكــن ذلك 
وعندها يتم االســتغناء عن 
املقترض  الكفيل في حالــة 

موظف دولة .

"الرافدين" يصدر تعليمات جديدة لقروض شراء وحدات سكنية
من بينها موظف على المالك الدائم يكفل المقترض
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مصادرة 83 طنا من 
المواد المهربة بأوراق 
مزورة في منفذ فايدة

منظومة إلكترونية 
خاصة بدائرة البعثات 
والعالقات الثقافية 
في التعليم العالي

بعد تعرضه للتدمير 
والتخريب شركة تستثمر 

معمل اسمنت سنجار

78 مليار دوالر إيرادات النفط 
في األشهر

الـ)11( املاضية من تصدير 
1.167 برميل يوميا

وفي حزيران املاضي حقق العراق 
 105,640 مبجمــوع  صــادرات 
مليــون برميل بايــرادات بلغت 
7,263 مليــارات دوالر، أمــا في 
املاضي، فقد حقق  متوز  شــهر 
العراق نســبة صادرات وإيرادات 
مــن النفــط اخلام فــي العام 
احلالــي علــى وفــق اإلحصاء 
تســويق  شــركة  من  الصادر 
النفط “ســومو”، في وقت كان 
الشهري  الصادرات  معدل  فيه 
في مستوياته الطبيعية إذ قدر 

بنحو 103 مليون برميل.
وفي آب املاضــي بلغت كميات 
النفط املصدرة نحو 111 مليون 
برميــل بايرادات بلغــت 7.735 
مليــارات دوالر مبعدل ســعري 
للبرميــل 69.65 دوالر، في حني 
ايلــول نحو  بلغــت صــادرات 
بايرادات  برميل  106.800 مليون 
بلغــت 7.920 مليار دوالر مبعدل 
ســعر للبرميــل الواحــد بلغ 

74.159 دوالر.   
النفط  كميــات  اجمالي  وبلغ 
املصدر في شــهر تشرين األول 

مليون   107.820 نحــو  املاضي 
 7.908 نحــو  بايــرادات  برميل 
مليــارات دوالر، منها نحو 290 
مليــون برميل صــادرات نفط 
القيارة  حقــول  من  الشــمال 
بايــرادات  كركوك  مبحافظــة 
في  دوالر،  مليون   10.340 بلغت 
تشــرين  صادرات  بلغــت  حني 
الثانــي 107.821 مليون برميل 
8 مليارات دوالر،  بايرادات نحــو 
بلغ  للبرميل  عن معدل سعري 

73,348 دوالراً.
عبر  اخلام  نفطه  العراق  ويصدر 
شــركات عاملية من مناشــئ 
ـ  روســية  روســية،  أميركية، 
عراقية، كورية جنوبية، هندية، 
يابانيــة،  يونانيــة،  هنغاريــة، 
صينيــة، ماليزيــة، ايطاليــة، 
فيتنامية، اســبانية، بريطانية، 

مصرية وغيرها.
من  املصدرة  الكميــات  وحتّمل 
موانئ  عبــر  اجلنوبية  املنافــذ 
البصرة وخور العمية والعوامات 

االحادية على اخلليج العربي.
وبلــغ معــدل ســعر البرميل 
لألشــهر الـ )11( املاضية نحو 
63 دوالراً وهــو معــدل يتفــق 
مع اخلطة العراقيــة املالية، إذ 
تعتمد البــاد بنحو كبير على 

ايرادات النفــط لدعم ميزانية 
الدولة.

وتعمــل وزارة النفط على رفع 
انتاجها اليومي من النفط اخلام 
ال سيما املنتج في حقول الباد 
اجلنوبية لكن اتفاق أوبك قضى 
بتحجيم االنتــاج وحتديده عند 
مســتويات ال تؤثر على السوق 
بنســبة  اغراقها  أو  العامليــة 
انتــاج من شــأنها أن تخفض 
طموح  مســتوى  دون  االسعار 
الدول املنتجة فــي املنظمة أو 

الشركاء خارجها.

سائرون: كتل من قائمة البناء 
تتبرأ من الفياض واالسدي 
يؤكد انه مرشح" العقد 

الوطني" ال الفتح
الفصل  "الكلمة  ان  إلى  ولفت، 
هــي لعبــد املهدي، الــذي في 
حال رفض اي مرشــح من كتلة 
قطعي  قــراره  فأن  سياســية 
وال يســتطيع احد اجباره على 

شيء".
وحتدث االســدي، عن "محاوالت 
االن جتري من الكتل السياسية 
مــن أجــل حســم الــوزارات 
الشــاغرة، وتســوية الصــدع 

احلاصل بينها".

ويعرب عن اسفه، كون "مجلس 
اخلافات  بسبب  معطل  النواب 
علــى الــوزارات الشــاغرة بني 
مرور  برغم  السياســية  الكتل 
مدة على تكليــف عبد املهدي 

بتشكيل احلكومة".
وأكمل االســدي، أن "استكمال 
يؤدي  ســوف  الوزارية  الكابينة 
إلى اجناز اللجان النيابية واختيار 
الرئاسات لها من أجل النهوض 
ما  وفق  للبرملان  الرقابي  بالواقع 

نص عليه الدستور العراقي".
ومــن املؤمــل أن يعقد مجلس 
الثاثاء  القادمة  النواب جلسته 
اجلاري وســط  االســبوع  مــن 
خافات حول ما تبقى من وزارات 
بــني كتلــة االصــاح واالعمار 

وكتلة البناء.
 

تركيا تؤكد مواصلة العمليات 
العسكرية ضد العمال 
الكردستاني شمال البالد

ولها احلق في الدفاع عن النفس 
مبوجب املادة الـ51 من ميثاق األمم 

املتحدة".
 وكانــت اخلارجيــة العراقيــة، 
اســتدعت اجلمعــة املاضيــة، 
سفير أنقرة لدى بغداد، فاحت يلدز، 
لتسليمه مذكرة احتجاج على 
"اخلروقــات اجلويــة املتواصلة" 

مــن قبل تركيــا للمجال اجلوي 
العراقي.

 اخلزين املائي في البحيرات 
والسدود 3 مليارات و 100 

مليون متر مكعب
وأوضــح البيان أن الــوزارة "ما 
زالت مســتمرة في رفد االهوار 
من اخلزيــن املتوفر، وال ســيما 
الشويجة   ( املوســمية  االهوار 
باطاق  واالســتمرار  والسناف(، 
كميــة ال تقل عــن 110 امتار 
مكعبــة بالثانيــة فــي احلدود 
الفاصلة بني محافظتي ميسان 
والبصــرة، بهدف دفع اللســان 

امللحي في شط العرب".
أن  الى  احلكومي  البيــان  ولفت 
"تركيز االمــاح في كتيبان بلغ 
حاليا 1750 جــزء باملليون، كما 
انخفضــت االماح فــي مركز 
باملليون،  6500 جزء  الى  البصرة 
بعد ان بلغت اعلى نســبها في 
بلغت  وكانت  املاضيــة،  الفترة 

اكثر من 26 الف جزء باملليون".
نســب  "انخفاض  الى  واشــار 
االماح فــي ابــو اخلصيب الى 
4660 جزء باملليون، بعد ان بلغت 
وكذلك  باملليــون،  الف جزء   26
وصل  حيث  ســيحان  في  احلال 
التركيــز حاليا الــى 3100 جزء 

باملليــون بعد ان بلغ اعلى تركيز 
لاماح اكثر مــن 36 الف جزء 

باملليون".
وأوضح البيان أن "هذه املؤشرات 
اجــراءات  على ســامة  تــدل 
من  االســتفادة  بشــأن  الوزارة 
ميــاه االمطار والســيول، وهي 
مستمرة االن باحلفاظ على هذا 
املنجز، وتعزيزه في االيام املقبلة 

."

اليوم يشهد تساقط امطار 
تشتد غدا وتخف الثالثاء

وتابــع أن املنطقة الشــمالية 
ستتأثر بطقس غائم خال الليل 
مطر  زخات  بتساقط  مصحوب 
خفيفة في اقســامها الغربية 
األمطار  وتســتمر  األحــد  يوم 
املنطقة  اجزاء  كافة  لتشــمل 
الشــمالية وتزداد شــدتها يوم 
االثنــني لتكون بني املتوســطة 
الشدة والغزيرة في السليمانية 
وحلبجة ( مــع حدوث عواصف 
في  الثلوج  وتســاقط  رعديــة 
األقســام اجلبلية وينحسر هذا 
التأثير يوم الثاثاء نحو االقسام 
الشــرقية لتســتمر األمطــار 
في تلك األقســام متوســطة 
الشــدة مع تساقط الثلوج في 

اقسامها اجلبلية.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كشف مدير مرور محافظة نينوى 
عن توزيــع نحو 400 إجازة ســوق 
املركبــات يوميا، داعيــا املواطنني 
الــى التعاون مع كــوادر املرور، في 
حــني انتقــد مواطنون مســألة 
بقيادة  وأحــداث  مراهقــني  قيام 
العجات فــي الشــوارع العامة، 
باصاح  مطالبتهــم  عــن  فضا 
املطبات الكثيرة التي تضاعف من 
معاناة الســواق وتزيــد من حجم 
االختناقات املرورية في املدينة التي 

تفتقد الغلب جسورها.
احلقوقي عدنان عمر  العميد  وقال 
سعدي مدير مرور محافظة نينوى، 
في تصريح صحفي تابعه مراسل 
"افتتاح  مت  انــه  اجلديد"  "الصباح 
مديريــة مرور نينوى واالســتئناف 
بعملها وخاصة شــعبة االجازات 
وتفعيــل الشــعب الفنيــة، واود 
ان اوضــح ان املديريــة قامت مبنج 
اجازات ســوق بــني 300 الى 400 

اجازة يوميا".
الشــعبة  بخصوص  "اما  واضاف 
الفنية وتفعيلهــا وحتويل ملكية 
املركبــات، فقــد قامــت املديرية 
الرسمية  املوافقات  باســتحصال 
من املقر العام باجراء حتويل امللكية 
من البائع الى املشــتري على وفق 
الشعبة  ضمن  املطلوبة  الشروط 
الفنيــة، وقامــت املديريــة ايضا 
الفنية شعبة  بتفعيل الشــعبة 
شــعبة  اما  حصــرا،  اخلصوصي 
احلمــل واالنشــائية واالجرة فتم 
تأجيلها الى اشعار اخر في القريب 
العاجــل ان شــاء اهلل وذلك بعد 

االنتهاء من شعبة اخلصوصي".
ان  الــى  ســعدي  واشــار 
من  املطلوبــة  "املستمســكات 
االخــوة املواطنــني هــي املربــع 
الذهبي زائدا حضور املواطن البائع 
للمركبة واملواطن املشــتري، وفي 
حال عــدم وجود البائــع، يجب ان 
يكون هناك وثيقة رســمية تثبت 
وجود قــرار قضائــي، اي ان يقدم 

املواطن مستمسكات رسمية من 
القضاء يثبت انــه مخول او لديه 
وكالــة مطلقة خاصــة بتحويل 

امللكية".
منوها الى انه "يبدأ العمل بادعاء 
زائدا  اوال،  املــروري  املواطن بالعقد 
ثم  احلاســبة  اقســام(  )مراجعة 
الســرقات زائدا الغرامات، وبعدها 
مينح السنوية للشخص املشتري".

وبحســب ســعدي فان "مديرية 
مــرور محافظة نينــوى جادة في 
املديرية  تأهيل جميع شعب  اعادة 
وخاصة شعبة احلمل واالجرة، ومن 
املؤمل في القريب العاجل ان نقوم 
بتفعيل الشــعب الفنية االخرى، 
املواطنني املعذرة  وارجو من االخوة 

لوجستية، كما  المور  التأخير  عن 
مساعدة  الكرمي  املواطن  من  امتنى 
اثناء  املــرور  ومنتســبي  ضبــاط 

مراجعتهم ملقر املديرية".
الــى  املركبــات  داعيــا "ســواق 
في  واملنتسبني  الضباط  مساعدة 
التقاطعــات والســاحات العامة 

وااللتزام باالشارات املرورية".
وتشــهد مدينة املوصل اختناقات 
مرورية يوميا بشكل كبير، وخاصة 
في اجلانب االيسر، حيث ان مرد ذلك 
يعود الى تدمير اجلســور الرئيسة 
التي تربط جانبي املدينة والتي لم 
يتــم اعمارها بالرغم من مرور عام 
كامل على حترير املدينة من قبضة 

تنظيم داعش االرهابي.

يقــول املواطن ابو جمعة، ســائق 
تكســي في حديث الى "الصباح 
اجلديد" ان "فوضى املرور بشــوارع 
املوصل ال تطاق، حيث ان اي سائق 
الي عجلة ســواء كانت تكســي 
او نقــل خــاص او عجــات حمل 
متوســطة وصغيرة يقف حيثما 

يشاء من دون حسيب او رقيب".
واضــاف "قبــل منــح االجــازات 
للمواطنــني ينبغــي محاســبة 
املراهقني واالحــداث الذين يقودون 
سياراتهم في الشوارع العامة من 
الســير  يربكون  وهؤالء  اجازة  دون 
بسبب عدم ادراكهم لقوانني املرور، 
ويتســببون يوميا بحوادث مرورية 
بعجاتهم  اضــرار  عنهــا  ينجم 

وعجات االخرين".
اما حســني الوكاع، سائق سيارة 
حمــل )كيــا( فيقــول "ينبغــي 
واحلفر  )الطسات(  املطبات  اصاح 
الكثيــرة بالشــوارع، النها تبطء 
حركة الســير وتزيد من االختناق 
املتجاوزين  ردع  ينبغي  املروري، كما 
العامة من اصحاب  الشوارع  على 
والفواكه  اخلضــراوات  بيع  عربات 
والوقود  الغذائية  املواد  وغيرها من 

وغيرها".
واضاف "االختناق املروري يســتمر 
من الصباح الى حني انتهاء الدوام 
الرسمي ووصول املوظفني والطاب 
ملنازلهم، ثم يشــتد الزحام عصرا 
الى العاشرة ليا تقريبا، وهذا امر 

ال يطاق فعا".
ولفت الوكاع الى ان "اعمار اجلسور 
اجلانب  باعمار  والبــدء  وافتتاحها، 
االمين ونقل بعض الدوائر الرسمية 
الى هناك سيخفف بشكل كبير 
من الزحام في ايســر املدينة الذي 
يتحمل عبء احلركة املرورية برمته 

اال ما ندر".
منتقدا "ســواق العجــات الذي 
ال يلتزمــون بقواعــد الســير، وال 
يحترمون بقية الســواق وال رجال 
العســكرية  االرتال  ان  كما  املرور، 
واالمنيــة او التــي فيهــا قــادة 
عبئا  تضيف  مدنيني  ومســؤولني 
املــرور في  مســتمرا على حركة 

شوارع املوصل".

مدير مرور محافظة 
نينوى: افتتاح مديرية 
مرور نينوى واالستئناف 
بعملها وخاصة شعبة 
االجازات وتفعيل 
الشعب الفنية، واود 
ان اوضح ان المديرية 
قامت بمنج اجازات سوق 
بين 300 الى 400 اجازة 
يوميا

الموصليون ينتقدون قيادة األحداث للسيارات
في الشوارع العامة ويطالبون بمتابعتهم

مرور نينوى تمنح 400 إجازة سوق يوميًا

الملف األمني

بغداد – ضبط عتاد 
ذكــر مصدر امني فــي اعام قيادة 
عمليات بغداد امس السبت ضبط 

مخبأ للعتاد جنوب العاصمة.
وقال املصدر إن "قوة من اللواء )24( 
يرافقهم  السادســة  املشاة  فرقة 
متكنت  اللواء  اســتخبارات  ضابط 
وبداللة  تفتيش  واجــب  تنفيذ  من 
نتج  عليه،  القبــض  ملقى  ارهابي 
عنه العثور على مخبأ حتت االرض"، 
 )12( ان اخملبأ احتــوى على  مضيفا 
حاوية عتاد عيــار 14.5 ملم ضمن 
منطقــة القراغــول جنوبي بغداد 
قاطع مسؤولية لواء املشاة )55( ومت 

رفع املواد دون حادث". 

ديالى – تدمير اوكار 
اكــد الناطق باســم مركز اإلعام 
األمني العميد يحيى رســول امس 

الســبت تدمير وكرين لـ"ارهابيني" 
فــي محافظة ديالى، مشــيرا الى 
ومواد  اســلحة  علــى  احتوائهــا 

غذائية. 
وقــال العميد رســول إن "القوات 
األمنيــة في قيادة عمليــات ديالى 
وخال عمليــة تفتيش، عثرت على 
غذائية  مواد  احتوى  لارهابيني  وكر 
احادية  وقاعدة  عسكرية  وجتهيزات 
14،5 ملــم تالفة فــي منطقة أبو 
خنازير". مضيفا أن القوات االمنية 
"عثرت على وكــر آخر ضمن قاطع 
املســؤولية بداخله برميلني مع 25 

 ." C4 كغم من مادة الـ

كركوك – تفكيك عبوات 
اعلن مصــدر امني في الشــرطة 
تفكيك  عن  السبت  امس  االحتادية 
50 عبــوة ناســفة و40 مســطرة 
تفجير في داقوق مبحافظة كركوك. 

وقال املصدر إن "قوة من الشــرطة 
االحتاديــة متكنت مــن تفكيك 50 
40 مسطرة تفجير  عبوة ناسفة و 
في قضاء داقوق، )جنوبي محافظة 
كركوك(" ، مضيفا ان قضاء داقوق 
الواقع نحو 40 كم جنوب محافظة 
االشــهر  خال  شــهد  كركــوك، 
املاضيــة خروقــات امنيــة، متثلت 
بتســلل لعناصر تنظيم "داعش"، 
فيما جنحت القوات االمنية مبعاجلة 

تلك اخروقات. 

بابل – ضبط مقذوفات 
أعلــن مصــدر امني فــي مديرية 
شرطة بابل امس السبت عن ضبط 
مقذوفــات حربيــة علــى الطريق 

الدولي السريع شمالي احملافظة.
وذكر املصدر ان قوة اســتخباراتية 
متكنت من العثور على )21( قذيفة 
مختلفــة األنــواع، خــال عملية 

نوعيــة  نفذت علــى طريق الدولي 
السريع ضمن احلدود االدارية لناحية 

النيل شمالي احملافظة.
واضاف املصــدر ان املقذوفات كانت 
عبارة عن ) 16 قذيفة عيار 100ملم، 
1 قذيفة عيــار 120 ملم، 1 قذيفة 
عيــار 85 ملم،  2 قذيفــة تنوير، 1  

قذيفة عيار 75 ملم. 

صالح الدين – تفكيك عبوات 
اعلن مصدر في مركز االعام االمني 
امس الســبت عن ضبط واتاف 11 
عبوة ناســفة في قضاء ســامراء 

التابع الى محافظة صاح الدين .
وذكر املصــدر ان "قوة مــن كتيبة 
الرابعة  الفرقــة  ميدان  هندســة 
وخال عملية  االحتادية  بالشــرطة 
تفتيــش في منطقة خــط الاين 
متكنت من اتاف 7 عبوات ناســفة 
محلية الصنع عبــارة عن جليكان 

ســعة 20 لترا "، الفتا الى "اتاف 4 
عبوات اســطوانية محلية الصنع 

في سامراء".

االنبار – انفجار ناسفة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة األنبار امس الســبت، بأن 
ضابطا واثنني من املنتســبني قتلوا 

بتفجير غربي مدينة الرمادي.
وقــال املصــدر إن "عبوة ناســفة 
انفجرت على دورية لشرطة حماية 
الطرق اخلارجية على الطريق الدولي 
الســريع في منطقــة الـ130كم 
غربــب مدينة الرمــادي، ما ادى الى 
مقتــل ثاثة مــن افرادهــا بينهم 
ضابط برتبة رائد" ، مضيفا أن "قوة 
ونقلت  احلادث،  امنية طوقت مكان 

اجلثث الى الطب العدلي".

النجف – تفجير مخلفات حربية 

اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة النجف امس السبت عن 
انفجار مخلفات حربية في احليدرية 

غربي احملافظة.
إن "مخلفات حربية  املصــدر  وقال 
انفجرت، مســاء يوم امس االول في 
ناحية احليدريــة غرب النجف"، من 

دون ذكر املزيد من التفاصيل.

الديوانية – انفجار الصقة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة الديوانية امس السبت ان 
ضابطا كبيرا في الشــرطة اصيب 

بإنفجار وسط احملافظة.
ان "العقيد حســنني  وذكر املصدر 
في شــرطة  يعمل  الذي  القزويني 
انفجار  أثر  الديوانية، أصيب بجروح 
عبوة الصقــة كانــت مزروعة في 
ســيارته في حــي اجلزائر وســط 
احملافظــة"، مضيفا ان "الشــرطة 

نقلــت العقيــد القزوينــي الــى 
املستشفى لتلقي العاج" .

نينوى – اعتقال ارهابيني 
كشــف مركز اإلعام األمني امس 
اثنني  اعتقال مطلوبني  السبت عن 
بتهمة "االرهاب" في ايســر مدينة  

املوصل.
إن "مفــارز مديرية  املركــز  وقــال 
امليدانية  نينوى  وأمن  اســتخبارات 
التابعــة إلــى املديريــة العامــة 
القبض  تلقي  واألمن  لاستخبارات 
على اثنني من املطلوبني في منطقة 
الكنــدي الواقعــة في الســاحل 

األيسر ملدينة املوصل".
"صــادرة  املعتقلــني  أن  مضيفــا 
بقضايا  قبــض  مذكرات  بحقهما 
إرهابيــة وهما من اهــداف املديرية 
إرهابية  بعمليات  لقيامهــم  أعاه 

متعددة". 

ضبط مخبأ للعتاد بمنطقة القراغول جنوبي بغداد * تدمير وكرين إرهابيين في منطقة أبو خنازير في ديالى 
تفكيك 50 عبوة و40 مسطرة تفجير في داقوق * ضبط وإتالف 11 عبوة ناسفة في سامراء بصالح الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك أمس الســبت، 
عن مصادرة خمس عجــات محملة بـ 83 طنا 
من شــتى املواد بأوراق مزورة في منفذ فايدة بني 

محافظتي دهوك ونينوى. 
وقالت الهيئة في بيان تلقت " الصباح اجلديد" 
نســخة منــه، إن "مديريــة جمــرك املنطقة 
الشمالية متكنت خال األيام املنصرمة مباكاتها 
العاملــة في نقطة كمرك فايــدة الواقعة بني 
محافظتي نينوى ودهوك وبالتعاون مع شــرطة 
اجلمارك من ضبط خمس عجات محملة بـ ٨٣ 

طن مواد متنوعة باوراق جمركية مزورة".
وأضافت الهيئة أن "مبحاولة من اصحاب العجات 
اخلروج من سيطرة املغادرة بأوراق جمركية مزورة 
مت ضبط املتهمني والعجــات وتنظيم محاضر 
ضبــط اصولية فيما اودعت العجات واملواد في 
مديرية جمــرك املنطقة الشــمالية ومت احالة 
االوراق التحقيقية واملتهمني الى القضاء ألتخاذ 

األجراءات القانونية بحقهم".
وتعلن الهيئة العامة للجمارك بني احلني واحلني 
اآلخر عن ضبطها مواد ال حتمــل اوراقا اصولية 
ويــروم اصحابها ادخالها الى شــتى احملافظات 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلقت دائــرة البعثات والعاقــات الثقافية 
فــي وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
منظومتها اإللكترونية املعنية مبتابعة شؤون 

الطلبة العراقيني الدارسني في اخلارج.
وأكــد املدير العام لدائــرة البعثات والعاقات 
الثقافيــة الدكتور صاح الفتــاوي ان إطاق 
املنظومــة اإللكترونية يعــد دعامة متطورة 
تعبــر عن مــدى احلرص في مواكبــة طبيعة 
الثقافية  بامللحقيــات  املناطة  املســؤوليات 
العراقية في اخلارج الســيما متابعة شــؤون 
اجلامعات  فــي  الدارســني  العراقيني  الطلبة 

االجنبية.
جــاء ذلك خال كلمة له في جلســة اختتام 
أعمال املؤمتر الدولي االول الذي نظم بالتعاون 
مع منظمة أيركس والســفارة األميركية في 
بغداد بحضور عدد من ممثلي الوزارات واكادمييني 

من شتى اجلامعات العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرت الشــركة العامة لاســمنت العراقية 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن مراسيم 
تســّلم وتســليم معمل اســمنت سنجار 
املستثمرة )شركة سنجار لصناعة  للشركة 
االسمنت احملدودة( بعد توقيع ملحق عقد بني 

الطرفني مطلع شهر تشرين الثاني املاضي.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس حســني 
محســن اخلفاجي بأنه ونتيجــة للمعطيات 
واملؤشــرات االنتاجية الناجحة التي حققتها 
الشركة املستثمرة وبعد استحصال موافقة 
الوزير والدوائر املعنيــة في الوزارة فقد وقعت 
الشركة ملحق عقد مع االخيرة العادة تفعيل 
تأهيل وتشغيل معمل اسمنت سنجار  عقد 
بعد تعرضه للتخريب والتدمير بنســبة )50-
60(% علــى يد عصابــات داعــش االجرامية 
بعــد دخولها مدينة املوصل ، مشــيرا الى ان 
هناك جلان شــكلت من مقر الوزارة والشركة 
بتقييم  ومعاونية االسمنت الشمالية قامت 
االضرار احلاصلة بشــكل كامل متهيدا للبدء 
باعمال التأهيل والصيانة وصوال الى تشغيل 

املعمل.

جانب من أحد شوارع نينوى
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العراق يبحث مع 
تركيا ضمان حقوقه 

المائية  

مدير صحة الرصافة: 
نسعى الى االرتقاء 
بالخدمات المقدمة 

للمواطنين

بغداد _ الصباح الجديد:
بحـث وزير املـــوارد املائية د.جمال عبـاس الـعادلي 
مع الســفير التركــي في بغداد فاحت يلدز لبـــحث 
أواصر التعاون املشــترك بــني البلديــن بالقضايا 
واجملاالت االروائية كافة وضمان حقوق العراق املائية.

كما ناقش اجلانبان تطورات القضايا املـــائية التي 
شهدتها البالد والتحديات التي تواجه عمل الوزارة 
بشــكل عــام واملباحثات املســتمرة بــني البلدين 
للوصول الى نتائج ايجابية حول ملء ســد أليسو 

ومبا اليلحق الضرر بأراضـي العراق.
وفي مستهل اللـــقاء اشاد الســـفير الـــتركي 
بالعالقات االيجابيــة والتفاهم بني الطرفني مبـــا 
يـــخدم وينهض بالواقــع االروائي للبــالد ، مبديا 
اســتعداد بالده للتعاون وتبادل الــرؤى واخلبرات بني 
اجلانبني من خالل زج منتســبي الوزارة وتشكيالتها 

بالدورات التدريبية.

بغداد _ الصباح الجديد:
عقد مدير عام دائرة صحة الرصافة الدكتور 
عبد الغني سعدون الساعدي اجتماعا مع 
والعامة  التخصصية  املستشفيات  مدراء 
لبحــث واقع اخلدمــات الطبيــة املقدمة 

للمواطنني . 
وبــني املدير العــام ان الدائرة تســعى الى 
من  والصحية  الطبيــة  باخلدمات  االرتقاء 
خالل حتســني نوعية اخلدمة املقدمة ورفع 
مســتوى االداء للعاملني  وتطوير املهارات 
الــى تنمية  ، اضافة  العمــل  وأســاليب 
مهارات العاملني من خالل املشــاركة في 
تطوير العمــل وتوفير التدريــب املطلوب 
ورسم السياسة الصحية للواقع الصحي. 
واوضــح املديــر العــام اهميــة تذليــل 
التعقيدي  الروتني  واالبتعاد عن  الصعوبات 
والعلميــة  املهنيــة  املعايــر  وتطبيــق 
والقانونيــة ،وتوحيد الــرؤى لتقدمي افضل 
اخلدمات الى املواطن ، مشــيرا الى اجلهود 
التــي تبذلها املؤسســات  االســتثنائية 
الصحيــة في هذا الظــرف الصعب وهي 
جهود متميزة وتســتحق الثناء ولذا علينا 
والـــصحية في  الطبية  اخلدمات  متابعة 
املـــؤسسة ومنها  اجلوالت الـــصباحية 
الـتي يـــجب ان يجريها مدير املـؤسسة 
مـــع املـــالك االداري اخلاص باملـؤسسـة 
لإلطـالع عـلـى واقـــع الفنـدقي واإلداري 
في املـستشفى ، بـعدها جـرت مناقشـة 
الـعمل مـن اجل  التي تعـــوق  املـعوقات 

تذليـلها ومعاجلتها . 

بغداد _ الصباح الجديد:

أصدرت وزارة النقل امس الســبت 
توضيحا بشــأن عقــود الوظائف 
التشــغيلية في اخلطــوط اجلوية 
بصــرف  متعهــدة  العراقيــة، 
 ً مستحقات متوقفة منذ 16 شهرا
بعــد تدقيق االســماء، فيما قررت 
التريــث في توقيــع االوامر االدارية 

للعقود اجلديدة. 
تلقت  بيــان  الــوزارة في  وقالــت 
منه،  نســخة  اجلديد»  «الصبــاح 
إن «بعض وســائل اإلعالم تداولت 
ً بخصوص اصحاب العقود  تقاريــرا
العراقية  اجلويــة  اخلطــوط  فــي 
الذيــن اتخــذوا من بوابــة مدخل 
وزارة النقــل مكاناً القامة اعتصام 
بســبب انهاء عقودهــم من قبل 

االدارة السابقة للوزارة، وفي الوقت 
الذي نعبــر فيه عن تقديرنا الكبير 
لــكل من أبــدى حرصــه الواضح 
احلقيقية  املعلومــات  على نشــر 
دون تزييــف او االبتعاد عن املهنية 
الصحفية، نــود ان نصحح بعض 
معلومات  وتوضيــح  املعلومــات 
اخرى للرأي العــام حرصا منا على 
احاطــة اجلميــع باحلقائق وحجم 
اجلهود املبذولة من قبل الوزارة في 
الوزارة،  واضافــت  اخلصوص».  هذا 
ان «وزارة النقل ومنذ تســنم وزير 
النقل عبــد اهللا لعيبي للحقيبة 
الوزارية لم تقــف مكتوفة االيدي 
العقود  بني  املتميزون  امام مطالب 
واملالك وتلبيتها وتعضيد جهودهم 
املبذولة طوال عملهم في اخلطوط 
اجلويــة العراقية، بــل انها تعمل 
جاهدة منذ انطــالق االحتجاجات 

على ايجاد حلول حقيقية النصاف 
احلقوق  ومنحهم  الشــريحة  هذه 

املشروعة». 
وتابعت الوزارة انها شخصت حجم 
املشــكالت فــي العقــود املبرمة 
التشــغيلية  العقود  اصحاب  بني 
والتي  العراقية  اجلويــة  واخلطوط 
مت انهــاء العمل بها مــن قبل وزير 
انه «بعد  النقل الســابق»، مبينة 
لقاء الوزير للمتظاهرين واالستماع 
الى مطالبهم، وجه بتشكيل جلنة 
وزاريــة عليا برئاســة مفتش عام 
الوزارة وعضويــة الدائرة القانونية 
واعضــاء اخريــن للـــوقوف على 

االشكاالت احلـاصلة».
 وبينت الـوزارة، أن «اللجنة الوزارية 
باشرت مهامها فـي اول اللحظات 
حيث التـــقت اصحاب العـــقود 
التشــغيلية الكثــر من مــرة ومت 

التي  والوثائق  املســتندات  جمــع 
تقدم بها املتظاهــرون، حيث تبني 
املعلومات،  فــي  تقاطعا  هناك  ان 
ومازال العمل جاريا في تدقيق وفرز 
االسماء العاملة حقاً في هذا اجملال 
لصــرف مســتحقاتهم املتوقفة 
ً، حـسب الـسياقات  منـذ 16 شهرا

القانونية املعمول بها». 
 واوضـــحت الـــوزارة أن «الــوزير 
توقـــيع  في  بـالـتريـــث  وجـــه 
للعـقـــود  االداريــة  االوامــــر 
اجلـــديدة، حلــــني اكتمــال عمل 
اللجان املشــكلة، بعد مـــطالبة 
املتظاهرين بالـغاء قائمـة العـقود 
ً املـبرمة  املكونة مـــن 275 عقـدا
مع اخلطوط اجلـــوية العـــراقية، 
كـونهـــا ال متـثلـهم وفيهـا غـنب 
حـد  عـلى  بـحقـــهم  واجـحاف 

تعبيرهم». 

تقرير

وزير النقل يؤكد ضرورة إنصاف أصحاب العقود ومنحهم الحقوق المشروعة
تعهد بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ 16 شهرا

وزير النقل «ارشيف»

بغداد _ الصباح الجديد:

اكــد وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية الدكتور باسم عبد 
الزمــان ان الوزارة علــى تعاون 
وتواصل مع الشركات النفطية 
وتعمــل بصيغــة املشــاركة 
املشــكالت  جميــع  لتذليــل 
للوصول  العمل،  في  والعقبات 
عن  بيانات حقيقية  قاعدة  الى 
اعــداد العمالة ســواء أكانت 
االجنية أو احملليــة املوجودة في 
جميع الشــركات املتعاقدة مع 

احلكومة. 
اجتماعه  خــالل  الوزيــر  وقال 
النفطية  الشــركات  بوفد من 
العاملة في جنوبــي العراق ان 
االزمــة االخيرة التــي تعرضت 
وبقية  البصــرة  محافظة  لها 
احملافظات اجلنوبية وما شهدتها 
مــن تظاهــرات واحتجاجــات 
ولّــدت ضغطا علــى احلكومة 
فيما  وخصوصــا  والشــركات 
يتعلــق بالبطالــة وقلة فرص 

العمل .
واكد الوزير على ضرورة الوصول 
عن  بيانات حقيقية  قاعدة  الى 
اعــداد العمالــة االجنبية وما 
يقابلها مــن العمالة الوطنية 
لوضــع حــد لهــذه االزمــة، 
وخصوصــا بعــد التأكيد على 
قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 

% من العمالة الوطنية. 
واضــاف عبد الزمــان ان الوزارة 
تأمل التعاون بشــكل مستمر 
مع الشــركات من خــالل فرق 
ترســلها  التــي  التفتيــش 
لبيــان واقــع احلال بالنســبة 
العــداد العمالــة ووضعهــم 
بالضمان  وشمولهم  القانوني 
االجتماعــي، مبديا اســتعداد 
الــوزارة حلل جميع املشــكالت 
التي تواجه الشركات بخصوص 
تســجيل العمالــة ومنحهم 
االجراءات  وكذلك  العمل  اجازة 
بالضمان  بشمولهم  املتعلقة 

االجتماعي. 
هذا واســتمع الوزيــر الى ابرز 

املشــكالت واملالحظــات التي 
الشــركات  ممثلــو  طرحهــا 
بخصوص اعداد العمال وضمان 
التفتيش  فرق  وعمل  حقوقهم 
احملليــة  العمالــة  وتشــغيل 
الوزراء  مجلــس  لقرار  تطبيقا 
دورات  في  ادخالهــم  وامكانية 
تدريبيــة تؤهلهــم للعمل في 
ومالحظات  النفطيــة،  املواقع 
العمالة  بدخــول  تتعلق  اخرى 
االجنبية واصدار اجازات العمل، 
ملبدأ  وفقا  مبعاجلتهــا  متعهدا 
بغيــة  واملشــاركة  التعــاون 
الوصــول الى صيغــة موحدة 
تضمن عمــل اجلانبني في بيئة 

قانونية سليمة. 
من جانبه قال مديــر عام دائرة 
التقاعــد والضمان االجتماعي 
للعمــال علي جعفــر احللو ان 
يســري  العراقي  العمل  قانون 
البالد  في  العاملني  على جميع 

اجانب،  او  عراقيني  اكانوا  سواء 
ومن ثم قــرار مجلــس الوزراء 
املســتثمر بتشغيل  ألزم  الذي 
عمالــة وطنية بنســبة 50 % 
تقابلها عمالــة اجنبية ، الفتا 
الى ان قانون التقاعد والضمان 
على  ينص  للعمال  االجتماعي 
5 % من أجر العامل  استقطاع 
و12 % يدفعهــا رب العمــل اي 
17 % تذهب لصندوق  ما يعادل 
االجتماعي،  والضمان  التقاعد 
الــذي بــدوره مينــح العمــال 
بعد  مستحقاتهم  املضمونني 

نهاية اخلدمة. 
الــى ذلــك اعلــن مديــر عام 
املهني  والتدريب  العمــل  دائرة 
املهندس عمار عبــد الواحد ان 
الوزارة باشرت حملة تفتيشية 
واســعة للشــركات النفطية 
التنســيق مع شــركة  بعــد 
زيارة عدد  البصرة، ومتــت  نفط 

من الشــركات الحصــاء اعداد 
العاملني فيها، مؤكدا ان احلملة 
مســتمرة ملقاطعــة بيانــات 

العمالة مع الشركات.
علــى صعيد اخــر اعلنت وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
عن تنفيذ حملة لتدقيق بيانات 
العاملني االجانب في الشركات 

النفطية جنوب العراق. 
تلقت  بيان  فــي  الوزارة،  وقالت 
«وزارة  إن  اجلديــد»  «الصبــاح 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
تفتيشــية  حملــة  نفــذت 
النفطية  للشــركات  ميدانية 
مع  املتعاقــدة  واالســتثمارية 
 ، باحملافظة  للعمــل  الــوزارات 
موضحة ان «احلملة جاءت بعد 
عقدتها  اجتماعات  سلســلة 
اجلهات اخملتصــة في الوزارة مع 
نقابات العمال واحتاد الصناعات 
في البصرة والساندين لهم من 

محافظتي ذي قار وميسان».
بيانها  فــي  الــوزارة  واكــدت 
انــه «ســيتم تدقيــق بيانات 
العاملني األجانب في الشركات 
من وضعهم  والتأكد  النفطية 
القانوني إللزام تلك الشــركات 
الوطنية  العمالــة  بتشــغيل 
حسب النســب احملددة مبوجب 
 ،«50% والبالغــة  التعليمــات 
مشيرا الى ان «احلملة ستشمل 
العاملة في  جميع الشــركات 
متوعدة  القـــطاعات  شــتى 
اخملالفني بسحب اجازات العمل 
مخالفتها  ثـــبتت  حــال  في 

للقوانني». 
الـــى ذلك اكـــد وزير العـمل 
عـــلى  حريـــصة  الــوزارة  ان 
تنفيذ املشروع الطارئ لـــدعم 
االستقرار في املناطـق املـحررة 
، الفتا الى اهمية وضرورة اعـادة 
اولويات وشروط تنفيذ البرنامج 

البنك  قــرض  ياتي ضمن  الذي 
الدولي مبا يحقق وصول االموال 
واملســتفيدين  للمســتحقني 

احلقيقيني .
واشار الوزير خالل اجتماعه مع 
اعضــاء فريق الوزارة املشــرف 
ان  الى  املشــروع  تنفيــذ  على 
في  النظر  اعــادة  مــن  الغاية 
مجمل آليات التنفيذ هي ايجاد 
حماية للفريــق واالموال وابعاد 
شبهة اي فسـاد وكذلك وجوب 
العمل على ان تكون االلـــيات 
وبـعيدة  عراقيـــة  املوضوعـة 

عن عن ايـة امالءات. 
وبعـــد منـاقـشـــة وطـــرح 
اآلراء تـــم االتفـــاق على طرح 
املشروع  لتنفيذ  جديـدة  آليات 
خـــالل اللـقـاء املـــرتقب مع 
وحـسـب  الـدولي  البـنك  وفد 
وماتراه مناسبا  الـــوزارة  رؤيـة 

للتـطبيق. 

التقى وفد الشركات النفطية العاملة في الجنوب

 «العمل«: نعتزم تأمين قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد 
العمالة في العراق

 التظاهرات 
واالحتجاجات التي 

تعرضت لها البصرة 
وبقية المحافظات 

الجنوبية ولّدت ضغطا 
على الحكومة 

والشركات السيما 
فيما يتعلق بالبطالة 

وقلة فرص العمل

جانب من تظاهرات البصرة «ارشيف»

بغداد _ الصباح الجديد:
أقامــت وحــدة التعليم الطبي 
مستشــفى  فــي  املســتمر 
علمية  محاضرة  العام  احملمودية 
حــول إنعــاش الطفــل حديث 
الوالدة بحضور مدير املستشفى 
الدكتور إسماعيل حسن الطائي 
الطبــي  التعليــم  ومســؤول 
املســتمر الدكتــور علي عباس 
والتمريضية  الطبيــة  واملالكات 
العاملة في ردهة اخلدج املعقم .

امراض  دبلــوم  احملاضرة  والقــى 
فضــل  الدكتــور  االطفــال 
جاســم معرفا كيفيــة إنعاش 
الطفل حديــث الوالدة من خالل 
االستفسار عن إمراض إالم خالل 
احلمل مثل الضغط و الســكر و 
غيرها من اإلمراض و تهيئة سبل 
اإلنعاش وأدواته مثل األوكسجني 
واحلاضنة وجهاز سحب السوائل 

للفم وكيفيــة العناية بالطفل 
وتقييم حالته الصحية من خالل 
مراقبة قيــاس النبض والتنفس 
واحلركات اجلسدية والتأكيد على 
كيفيــة التخلص مــن العادات 

اخلاطئة في إنعاش الطفل .
التعريف  احملاضــرة  وتضمنــت 
املســتخدمة  األجهزة  بأحــدث 
فــي إنعــاش الطفــل والطرق 
الصحيحــة واحلديثــة واحلاالت 
إنعاش  إجــراء  تتطلــب  التــي 
للطفل و تدريــب احلضور نظرياً 
وعملياً علــى جهاز إنعاش الرئة 
تنظيف  خــالل  مــن   (C.P.A.P)
مجرى التنفس من أيّة ســوائل 
و ســحبها بطرقٍ علمية و أجراء 
التنفــس االصطناعــي و مــن 
ثــم تنشــيط الــدورة الدموية 
باعطاء  القيــام   ً وأخيرا للطفل 
الى احلاالت  العالجــات  و  االدوية 

األدوية  إعطاء  تســتوجب  التي 
املناسبة لها .

 و اكــد  جاســم إنّ الهدف من 
املعلومات  تعزيــز  هــو  احملاضرة 
للمــالكات  احلديثــة  الطبيــة 
الطبية و التمريضية و تدريبهم 
ثة  دّ على الطــرق الصحيحة احملُ
عاملياً في مجــال إنعاش الطفل 
حديث الوالدة و هــذه احملاضرات 
هي جــزء من برنامج مســتمر 
لتطوير  املستشفى  إدارة  تنفذه 
العاملني في شتى التخصصات 
بهــدف تقــدمي خدمــات طبية 
متميزة للمرضى مضيفا إنّ هذه 
احملاضرة من شأنها تقليل نسبة 
زيادة  مــن خالل  األطفال  وفيات 
التمريضية  املــالكات  معلومات 
و باالخص املــالكات العاملة في 
صاالت الوالدة من للحفاظ على 

حياة الطفل املولود حديثا . 

محاضرة علمية عن إنعاش الطفل حديث الوالدة 
في مستشفى المحمودية 

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلــن وزيــر التجارة محمد هاشــم 
اتفاقية من  العاني اخلميس، توقيــع 
الواليــات املتحدة األميركية لشــراء 

القمح والرز.
وقــال الوزير خــالل مؤمتــر صحفي 
في  األميركي  الســفير  مع  مشترك 
بغداد دوغالس سيليمان، انه» مت توقيع 
اتفاقية مع اجلانب األميركي لتجهيز 
احلنطة والتي تعــد من أهم مفردات 
العراقي  التموينية للشعب  البطاقة 
مجلس  موافقــة  اســتحصال  بعد 
الــوزراء»، مبيناً انــه «مت أيضاً توقيع 
ملحق اتفاقية جتهيــز الرز األميركي 

وهي متممة لالتفاقية السابقة».
وأضــاف وزيــر التجارة، انــه» بهاتني 
مجال  لدينــا  ســيكون  االتفاقيتني 
واســع للتعاون بتجهيز احلنطة والرز 
للعــراق وتأمــني مفــردات البطاقة 
التموينيــة للمادتــني مــن اجلانــب 
عالية  النوعيــة  لكــون  االميركــي 
للحنطة والرز األميركي»، موضحاً ان 

«الوزارة تعتمدهــا في الفترة االخيرة 
وذلك لتالفــي اي تغيير في النوعيات 
للمواطن  اجليــدة  النوعية  وتهيئــة 

العراقي».
واشــار إلى أن «االتفاقية بني اجلانبني 
غيــر ملزمــة ومتت على وفــق قانون 
العراقي واألميركي لستة أشهر وهي 
الرز  التفاقية  مكملة  اتفاقية  ملحق 
مع الشركات األميركية والتي قدمها 
مجلس احلبوب األميركي او عن طريق 
السفارة األميركية فيما يخص الرز».

من جانبه، قال السفير األميركي ان» 
األولى  اخلطوة  تشكل  االتفاقية  هذه 
للتعاون الذي نــود ان ننجزه مع وزارة 
التجارة والوزارات األخرى في مســألة 
مساعدة احلكومة ورئيس الوزراء على 
تنفيــذ ما يريده وهــو توفير خدمات 

أفضل للمواطنني».
وأكد، ان «هذا كله ضمن إطار اتفاقية 
وهو  البلدين  بني  االستراتيجي  اإلطار 
مثــال على نوع التعــاون الذي نود ان 

نواصله مع وزارة التجارة واحلكومة».

العراق يوّقع مع أميركا اتفاقية قصيرة المدى الستيراد القمح والرز
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رغم اآلمــال التي أحيتها اتفاقات الســويد، يدرك 
اليمنيــون في احلديدة ومدن اخــرى أن التفاهمات 
هذه تبقى هّشة بعد أربعة أعوام من احلرب وانعدام 
الثقة بني أطراف النزاع، ويخشون من انهيارها في 

أية حلظة.
في احلديدة غرب اليمن، ســاد الهدوء املدينة امس 
السبت، بحسب ثالثة من السكان، بعد اشتباكات 
متقطعة باألسلحة الرشاشة واملدفعية شهدتها 

أطرافها الشرقية واجلنوبية مساء اجلمعة.
وشــّكلت هــذه املواجهات أول خــرق التفاق وقف 
اطالق النار الذي كان دخــل حيز التنفيذ منتصف 

ليل اخلميس اجلمعة.
وقد دعا املبعــوث اخلاص لألمم املتحــدة الى اليمن 
مارتن غريفيــث امس االول اجلمعــة أمام مجلس 
األمن الدولي إلى العمل سريعا على إنشاء »نظام 
مراقبة قوي وكفوء« فــي هذا البلد ملراقبة تطبيق 

اإلتفاق في احلديدة.
في شــارع في املدينة املطلة علــى البحر االحمر 
ينتشر فيه املتمردون، وقف املقاتل محمد عبده بني 

رفاقه يحمل بندقيته وينتظر التوجيهات.
وقال وهــو يضرب بيده على البندقية »ال نتوقع من 
العدو )االلتــزام( الن العدو مخــادع وال يوجد لديه 

سالم«، مضيفا »السالم في أفواه البنادق«.
وبقيت االوضاع في املدينة على حالها امس السبت 
رغــم االتفاقات االخيــرة: محال جتاريــة ومدارس 
مغلقــة في املناطق القريبة مــن خطوط التماس 
في شرق وجنوب املدينة، وشوارع قريبة منها فارغة 
إال من السواتر الترابية واملســلحني، حسبما أفاد 

سكان.
في املقابل، بقيت االسواق في وسط وشمال املدينة 
تعّج بالزبائن والشوارع مليئة باملارة والسيارات بني 
االبنية التي تعلوها صور لقادة في صفوف املتمردين 

والفتات حتمل شعاراتهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يعقــد رجال الديــن األرثوذكس فــي كييف امس 
الســبت مجّمعا »إلعــادة التوحيــد« يفترض أن 
يســمح بتأســيس كنيســة جديدة في أوكرانيا 
مســتقلة عن الوصاية الدينية ملوسكو، في غياب 

الكنائس التي رفضت هذا القرار.
ويفتــرض أن يســمح هــذا اجملمع بتنفيــذ القرار 
التاريخي لبطريركية القسطنطينية في منتصف 
تشــرين األّول ، االعتراف بكنيســة أرثوذكســّية 
مســتقّلة في أوكرانيا، منهية بذلك 332 عاًما من 

الوصاية الدينّية الروسّية.
ورفــض بطريرك موســكو وعموم روســيا كيريل 
ببطريركيــة  منــّدداً  القــرار،  بهــذا  االعتــراف 
القســطنطينية التي وصفها بأنها »انشقاقّية«. 
ورّدت الكنيســة الروسية، التي تضّم أكبر عدد من 
املؤمنني فــي العالم األرثوذكســي بغضب وقررت 
قطــع جميع عالقاتها مع القســطنطينية، أقدم 

البطريركيات األرثوذكسية.
وستشارك بطريركية كييف التي أعلنت من طرف 
واحد في 1992 وكنيســة صغيرة أخرى في اجملمع 
الذي يعقد في غياب الكنيســة املوالية ملوســكو 

التي وصفت لقاء السبت بأنه »غير قانوني«.
وما زال الفرع األوكراني التابع ملوسكو يتمتع بنفوذ 
كبير وميتلك العدد األكبر من األبرشــيات في البالد 

)أكثر من 12 ألفا(.
وكان الرئيس األوكراني بترو بوروشــنكو جعل من 
قيام كنيسة مستقلة عن موسكو أحد العناوين 
الرئيســية للحملــة االنتخابية التــي يخوضها 

لالنتخابات املقررة في 31 آذار.
وقال عندما أعلن عن انعقاد اجملمع »يسّرني أن أعلن 
موعــد اجملمع الذي من املفترض أن يعلن تأســيس 
املستقلة«.  األوكرانية  األرثوذكســية  الكنيســة 
وأضاف أّن »اجملمع ســيقّر شرعة كنيستنا اجلديدة 

وسينتخب بطريركنا«.

اليمنيون يخشون 
انهيار االتفاقات 
»في أية لحظة«

مجمع لتأسيس كنيسة 
أرثوذكسية مستقلة عن 

موسكو في أوكرانيا
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كشــفت مصادر دبلوماســية 
أن أعضاء مجلس  نيويورك،  في 
خالل  توافقــوا  الدولي  األمــن 
جلســة مغلقــة علــى طلب 
إجــراء املزيد مــن التحقيقات 
إســرائيل  اتهامات  شــأن  في 
لـ«حــزب اهلل« بحفر أنفاق عبر 
اإلســرائيلية.  اللبنانية  احلدود 
وشــددوا على ضرورة أن تتمكن 
القــوة املوقتــة لــألمم املتحدة 
فــي لبنــان »اليونيفيــل« من 
القيام بكل مهماتها وأن تقوم 
أي  مبنع  اللبناني  اجليش  وحدات 

انتهاكات للقرار 1701.
وعقــدت هذه اجللســة املغلقة 
بطلب من فرنســا، في محاولة 
الحتواء ســعي الواليات املتحدة 
إلى عقد جلسة علنية من أجل 
إثارة ما تسميه إسرائيل »األنفاق 
»حزب  يحفرها  التــي  اإلرهابية« 
اهلل« عبر اخلــط األزرق الذي جرى 
ترســيمه عقب حرب عام 2006 
وبناء على ما ورد في القرار 1701.

وجرى التوافق على عقد جلســة 
املقبل  األربعــاء  الحقــة  علنية 
أمالً  املتحدة،  الواليات  من  بطلب 
في احلصــول حتى ذلــك الوقت 
علــى املزيد من الوقائــع واألدلة، 
اإلســرائيلي  املندوب  بــأن  علما 
داني دانون رمبا يطلب املشــاركة 
في هذا االجتماع لعرض ما يقول 
إنهــا أدلة دامغة علــى »األنفاق 
وقــال  اهلل«.  حلــزب  اإلرهابيــة 
األوسط«،  لـ«الشرق  دبلوماسي 
إنه »يجب وقــف كل االنتهاكات 
للقــرار الدولــي املتعلقة بلبنان 
وبــراً، وحتى لو كانت  بحراً وجواً 

حتت األرض«.
وخالل اجللســة املغلقة، استمع 
أعضاء مجلس األمن إلى إحاطة 
من األمني العام املساعد لشؤون 
عمليات حفظ السالم ألكسندر 

زوييف الذي عرض للنتائج األولية 
»اليونيفيل«،  إليها  توصلت  التي 
بناء على ما عرضه قائدها امليجر 
جنرال ســتيفانو ديل كول الذي 
قال إنه »بنــاء على نتائج فحص 
املوقــع، ميكن لليونيفيل أن تؤكد 
القريب من  املكان  وجود نفق في 
مســتعمرة املطلة«، مضيفاً أنه 
الصورة  للغاية حتديد  املهم  »من 

الكاملة لهذا احلادث اخلطير«.
وأوضــح أن اجلنرال ديــل اجتمع 
الشــمالية  املنطقة  قائــد  مع 
في اجليــش اإلســرائيلي اجلنرال 
يوؤال ســتريك الذي قــال له إن 
مداخــل األنفاق توجــد في بلدة 
اللبناني من  اجلانــب  رامية على 
احلــدود. وأوضــح زوييف ألعضاء 
الدولية  القوات  أن  األمن  مجلس 

لم تلحظ بناء أنفاق على اجلانب 
التفويض  بــأن  علما  اللبنانــي، 
املمنوح لليونيفيل ال يسمح لها 
بالدخــول والتفتيش في األمالك 
اخلاصة وفي بيــوت املواطنني، إال 
اللبناني  اجليــش  وحدات  برفقة 
التــي ينبغــي أن حتصــل أيضاً 
على إذن قضائي. وأشــار إلى أنه 
باملعاينة، تبــني أن هناك مخارج 
ألنفاق ولكن ال نعرف إلى أين تقود 
وأين هي املداخــل لهذه األنفاق. 
حتقيقاً  األمر  يســتوجب  ولذلك 
واملالبسات  الوقائع  ملعرفة  أوسع 

املتعلقة بهذه األنفاق.
الفرنســيون  األعضــاء  وأكــد 
والهولنديــون والســويديون في 
مجلس األمن أنه من املهم للغاية 
اليونيفيل من  تتمكن وحدات  أن 

تنفيذ كل املهمات املوكلة إليها 
لقواعد  طبقــاً   1701 القرار  في 
االشتباك املعمول بها مع القوات 
أي  دون  من  اللبنانية،  املســلحة 
إعاقة حلركتها، معلنني رفضهم 
»أي انتهــاك للقــرارات الدولية 
أي وجود للمســلحني  التي متنع 
للدولة  التابعة  ولألســلحة غير 
اللبنانيــة بني جنــوب الليطاني 
واخلــط األزرق، فضالً عن رفضهم 

أي انتهاك للسيادة اللبنانية«. 
وشــددوا علــى أنه يجــب على 
اجليش اللبنانــي والقوى األمنية 
األخرى التابعة للدول أن تبســط 
ســيطرتها على كامل املنطقة 
مركزين  اليونيفيل،  مع  بالتعاون 
أيضــاً علــى تفعيل أكبــر لدور 
الدولية  القوة  بني  الثالثية  اآللية 

واإلســرائيلي  اللبناني  واجلانبني 
في عرض كل املسائل التي تتعلق 
بالتعاون  وتسويتها  باالنتهاكات 

واملشورة مع اليونيفيل.
وعدد مندوبون آخرون االنتهاكات 
اإلســرائيلية املتواصلة للسيادة 
مبا  الدولية،  والقــرارات  اللبنانية 
للشطر  احتاللها  استمرار  فيها 
الشــمالي مــن بلــدة الغجــر 
ومنطقــة محاذية لها شــمال 
اخلط األزرق، فضالً عن انتهاكاتها 

شبه اليومية لألجواء اللبنانية.
وضغــط ممثل الواليــات املتحدة 
من أجــل احلصول على تنديد من 
املزعزعة  باألعمال  األمن  مجلس 
لالســتقرار التي يقوم بها »حزب 
اهلل«. واصطف ممثل بريطانيا مع 
اجلانب األميركي، مكرراً ما كانت 

الدائمة  البريطانيــة  املندوبــة 
لــدى األمم املتحــدة كارين بيرس 
إنه »من  بقولها  به علناً  صرحت 
غير املقبول البتة أن تكون هناك 
أنفاق حلزب اهلل عبــر احلدود في 
اجتاه إســرائيل، مبا يهدد أمن كل 
من لبنان وإسرائيل«، مضيفة أن 
األنفاق »مزعزعة لالستقرار  هذه 
بكل معنى الكلمة، وهي ال جتلب 

االستقرار للشرق األوسط«.
وفي املقابل، قال ممثل روســيا إن 
»من حق إســرائيل أن تدافع عن 
نفســها، ولكن يجب عدم صب 
النار فــي املنطقة  الزيت علــى 
إلى  ودعا  الهشاشــة«.  البالغة 
تســوية االنتهاكات للقرار 1701 
بواسطة اآللية الثالثية بني لبنان 

وإسرائيل و«اليونيفيل«.

بعد جلسة مغلقة بشأنها وتكليف ال) يونفيل ( بالتحقيق فيها.. 

شكوك تعتري ادعاءات إسرائيل بحفر انفاق
 لحزب اهلل تخترق حدودها من لبنان 

شدد على ضرورة 
أن تتمكن القوة 

الموقتة لألمم 
المتحدة في 

لبنان »اليونيفيل« 
من القيام بكل 

مهماتها وأن تقوم 
وحدات الجيش 

اللبناني بمنع أي 
انتهاكات للقرار 

1701
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بعــد أيام علــى تكهنــات وبحث 
األميركي  الرئيــس  أعلــن  صعب، 
دونالــد ترامب امــس االول اجلمعة 
اختارها  التي  الشــخصية  اســم 
لشغل منصب كبير موظفي البيت 
األبيض بالوكالة، وهو مدير امليزانية 
في البيت األبيــض ميك مولفيني 
احملافــظ املتشــدد الــذي كان في 

املاضي عضوا في الكونغرس.
وكتب ترامب في تغريدة »يســرني 
أن أعلن تعيني ميك مولفيني مدير 
امليزانية فــي البيت األبيض، بكبيرا 
بالوكالة،  األبيــض  البيت  ملوظفي 
خلفا للجنرال جون كيلي الذي خدم 

بلدنا بتميز«.
وأضاف »أنتظر بفارغ الصبر العمل 
معه عندما يشغل منصبه اجلديد 
بينما نعمل علــى أن نعيد ألميركا 
عظمتهــا«، مذكرا بــأن كيلي لن 
العام  نهايــة  يغادر منصبــه قبل 

اجلاري.
وأكــد الرئيس األميركــي أن كيلي 
أن أشــكره  وأريد  »وطني عظيــم 

شخصيا على التزامه«.
من جهته، أكد مولفيني في تغريدة 
أنه »شــريف كبير« لــه. وأضاف أن 

العام »2019 سيكون رائعا«.
وكان ترامب أعلن األســبوع املاضي 
رحيل جون كيلي أقرب مستشاريه، 
تغييــر جديــد لطاقمه في  فــي 
أجواء من التوتر بســبب التحقيق 
في قضيــة التدخل الروســي في 
انتخابات  قبل  الرئاسية  االنتخابات 

.2020
ويشــغل مولفينــي حاليا منصب 
مدير مكتــب اإلدارة وامليزانية الذي 

يعادي وزير امليزانية في إدارة ترامب.
وهــذا العضو اجلمهوري الســابق 
عــن كاروالينا اجلنوبيــة الذي يبلغ 
من العمر 51 عاما، معروف بتأييده 
وبأفــكاره  متقشــفة  ميزانيــة 

احملافظة جدا.
وكان مولفينــي عمــل في املاضي 
مديــرا بالوكالــة ملكتــب احلماية 
املالية للمســتهلكني الذي يحمي 
بطاقات  ومســتخدمي  املقترضني 
الدميوقراطيني  غضب  وأثار  االئتمان 

عندما طالب بتقليص املكتب.
مسؤول أساسي 

البحث عن شخصية لشغل  واجه 
منصب كبير املوظفني الذي يتمتع 
تقليديا مبكانة كبيرة لكن ال يطمح 
الواضح  التوتر  بسبب  كثيرون  إليه 

في البيت األبيض.
وفي حدث نــادر، أعلن ترامب رحيل 
جون كيلــي اجلنــرال املتقاعد في 
مشــاة البحرية األميركية )املارينز( 
الذي تدهــورت العالقات معه على 
مر الوقت، قبــل أن يجد من يتولى 

املنصب خلفا له.
وكتب الرئيس األميركي في تغريدة 
على تويتر »للعلــم فقط، كثيرون 
أرادوا أن يكونــوا فــي منصب كبير 
موظفــي البيت األبيــض. ميك ام. 

سيقوم بعمل ممتاز«.
العام  األمــني  أو  املوظفني  وكبيــر 
للبيت األبيض مسؤول أساسي في 
مساعد  وهو  األميركية.  الرئاســة 
الرئيس املقرب ومنسق عمل إدارته.

وأكــد مســؤول فــي إدارة ترامب 
لصحافيــني أن تعيني مولفيني »ال 

سقف زمنيا له«.
وأضــاف هذا املســؤول الذي طلب 
عدم الكشــف عــن هويتــه »إنه 
كبير املوظفي بالوكالة وهذا يعني 

املوظفــني. مت اختياره ألن  أنه كبير 
الرئيس يحبه، إنهما متفاهمان«.

وعلــى الرغــم من إشــادته بجون 
كيلي، يلمح ترامب منذ أسابيع أنه 
لم يكن راضيا متاما عنه. وقد صرح 
»هناك  الثاني  تشرين  منتصف  في 
بعض األمور التي يقوم بها تعجبني 
وبعض األمــور ال تعجبني«. وأضاف 

»في وقت ما سيرغب في الرحيل«.
كبير مستشــاري  يصبح  أن  وقبل 
في  األبيــض  البيــت  فــي  ترامب 
وزيرا لألمن  2017، كان كيلــي  متوز 
األولى  الستة  األشهر  في  الداخلي 

من الوالية الرئاسية.
الذين  للمنصــب  املرشــحني  وبني 
حتدثت وســائل اإلعــالم األميركية 
عنهم بإصرار نيك آيرز مدير مكتب 
نائب الرئيس مايك بنس، وهو شاب 
باالســتراتيجية  خبيــر  جمهوري 
السياســية ويبلغ مــن العمر 36 
عاما. وهو شخصية مختلفة متاما 

عن جون كيلي.
ويُنظر الــى آيرز على ـــنه البديل 
ترامب  الذي يالئم خطة  املناســب 
البــدء بالتركيز علــى حملة إعادة 

انتخابه عام 2020.

بعد أيام على تكهنات وبحث صعب

ترامب يعّين المحافظ المتشدد ميك مولفيني كبيرا لموظفي البيت األبيض بالوكالة

تقـرير

ميك مولفيني

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استخدمت الشرطة الفرنسية في 
باريس، الغاز املسيل للدموع لتفريق 
محتجي "السترات الصفراء" الذين 
امس  املدينة  إلــى شــوارع  خرجوا 

السبت وهو اخلامس على التوالي.
وأفادت وســائل اعالم في باريس في 
امس، أن بضع عشرات من محتجي 
صباح  جتمعوا  الصفراء"  "السترات 
اليــوم فــي محيط قــوس النصر، 
وأن الســلطات الفرنســية شددت 
اإلجــراءات األمنيــة حــول املعالم 

واملتاحف واملتاجر وسط املدينة.
وعاد محتجو "الســترات الصفراء" 
للنزول إلى الشوارع الفرنسية، على 
الرغم من تنــازالت الرئيس إميانويل 
ماكرون ودعواته إلى الهدوء والنظام.
وأُطلق العديد من الدعوات في األيام 
األخيرة علــى موقع فيس بوك، قناة 
للمحتجني،  األساســية  التعبئــة 
إلى التظاهر اليوم في باريس واملدن 

الفرنسية األخرى.
وقد دعت حوالي 15 منظمة يسارية 
مؤيديها لالنضمام إلى "الســترات 
في  الواقعة  الساحة  في  الصفراء" 

شرق باريس.
إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  وقال 
ماكــرون أثناء كلمته في ختام قمة 
أوروبيــة في بروكســل، أمس االول 
اجلمعة إن "بلدنــا يحتاج اليوم إلى 

الهدوء، يحتاج إلى النظام".
وأضــاف: "قدمــت ردا على مطالب 
السترات الصفراء، أن "احلوار ، ال يتم 

باحتالل األماكن العامة والعنف".
وتخشى السلطات الفرنسية وقوع 
حوادث جديدة بعدما انتهى السبت 
املاضي بعدد قياســي من املوقوفني 
)حوالى ألفني( وأكثر من 320 جريحا، 
وأضرار مادية فــي العديد من املدن، 
)جنوب  وتولوز  وبــوردو  باريس  بينها 
غرب البــالد(. وكان نحــو 136 ألف 
شــخص خرجوا إلى الشــوارع في 

ذلك اليوم.
وملواجهة أي فلتان، أعلنت السلطات 
فــي باريس عن نشــر 8 آالف عنصر 
من قوات األمن و14 آلية مدرعة في 
الوقت  وفي  الفرنســية.  العاصمة 
نفسه ستجري عمليات تفتيش في 
الطرق ومحطات القطارات ووسائل 

النقل العام في باريس.
على  حماية  إجــراءات  وســتفرض 
الدخول إلى املؤسســات مثل قصر 

األليزيه واجلمعية الوطنية.
للسلع  وقررت مجموعة "كيرينيغ" 
الفاخــرة )غوتشــي وايــف ســان 
إغــالق محالتها،  وبوشــرون(  لوران 
لكن املراكز التجاريــة الكبرى مثل 
"غاليري الفاييت هوسمان" ستفتح 

أبوابها.
وفي بوردو التي شهدت أعمال عنف 
واســعة الســبت املاضي، سيكون 
عدد من احلدائــق العامة واملكتبات 

واملتاحف واألوبرا مغلقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عن  مؤخــرا،  اســتراليا  تراجعــت 
سياســة اتبعتها لعقــود باعتبار 
اذ  إلســرائيل،  عاصمــة  القــدس 
اعترفــت امــس ضمن قــرار نقل 
ســفارتها من تــل ابيــب، ان اجلزء 
الغربــي منها فقط عاصمة لها، اذ 
قال رئيس الوزراء االسترالي سكوت 
»استراليا  السبت:  امس  موريسون 
الغربيــة،  بالقــدس  اآلن  تعتــرف 
حيث مقــر الكنيســت وكثير من 
عاصمة  احلكوميــة،  املؤسســات 

إلسرائيل«.
في  للصحفيــني  قائــال  وأضــاف 
سيدني »نتطلع لنقل سفارتنا إلى 
القدس الغربيــة عندما يكون ذلك 

عمليا«.
وكان موريســون قد قال في أكتوبر 
تشــرين األول إنه مســتعد لقبول 
فكرة نقل الســفارة مــن تل أبيب. 
وأثار قرار الرئيــس األمريكي دونالد 

ترامب نقل سفارة بالده من تل أبيب 
إلى القــدس في مايو أيار شــعورا 
بالرضا في إســرائيل وبالغضب بني 
الفلسطينيني وحالة من القلق في 

العالم العربي واحللفاء الغربيني.
وأثار موريسون بتصريحاته املفاجئة 
البعض  األول شــكوك  تشرين  في 
إذ كان ذلك قبل أيــام من انتخابات 
فرعية حاســمة في دائرة انتخابية 
بها متثيل يهودي قوي، وهي انتخابات 

خسرها حزبه بعد ذلك.
وأدى هذا اإلعالن أيضا النتقادات من 
دول مجــاورة ذات أغلبية مســلمة 
ال  اللتني  وماليزيا  إندونيســيا  مثل 
تعترفان رســميا بحق إسرائيل في 
الوجود. وخشــت الدول العربية أن 
تؤجج هــذه اخلطــوة التوترات في 

الشرق األوسط.
بأكملها  القدس  إســرائيل  وتعتبر 
عاصمــة لها، مبا في ذلك القســم 
الشــرقي الذي ضمتــه بعد حرب 

عــام 1967، وهي تريد أن تكون مقار 
جميع السفارات هناك. ويرى اجملتمع 
الدولي أنه يجب حل مســألة وضع 

القدس من خالل التفاوض.
ويعــد وضــع القــدس أحــد أكبر 
العقبات أمام التوصل التفاق سالم 
والفلسطينيني،  اإلســرائيليني  بني 
بالقدس  االعتــراف  يريــدون  الذين 
لدولــة  عاصمــة  الشــرقية 

فلسطينية.
وقال موريسون إن استراليا لن تنقل 
ســفارتها إلى القــدس الغربية إال 
بعد حتديد الوضع النهائي للمدينة، 
ولكنها ستفتح بها مكاتب جتارية 

ودفاعية.
وأكد دعم بالده حلل قائم على وجود 
الشرقية  القدس  فيه  تكون  دولتني 

عاصمة لفلسطني.
وتابع »ما نقوله هو أنه يجب علينا 
دفع الوضــع إلى األمــام. ال بد من 

كسر حالة اجلمود«.

للسبت الخامس على التوالي تواصل 
»السترات الصفراء« احتجاجاتها

استراليا تعترف بالقدس الغربية 
»فقط» عاصمة إلسرائيل
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

وقعت روســيا وســوريا في ختام 
احلكوميــة  اللجنــة  اجتمــاع 
املشتركة للبلدين في دمشق عددا 
من االتفاقيات التجارية، ال ســيما 
فــي مجــال التنقيب علــى املواد 

الهيدروكربونية واستخراجها.
وذكرت ســكرتارية اجلانب الروسي 
في اللجنة املشــتركة أن باإلضافة 
إلــى االتفاقيــات التجاريــة، جرى 
توقيــع خارطة الطريق للتعاون في 
وزارة الصناعة  مجال الصناعة بني 
وزارة  وبــني  الروســية  والتجــارة 

الصناعة السورية.
كما جرى توقيع اتفاقية بني جامعة 
»ســتانكني« التقنيــة الروســية 
وجامعة البعث الســورية بشــأن 

إعداد املالكات.
وعقد االجتماع برئاسة نائب رئيس 
بوريســوف  يوري  الروســي  الوزراء 
ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري، 

وزير اخلارجية وليد املعلم.
وأكد بوريسوف أن الوثائق التي جرى 
توقيعهــا أمس تهدف إلــى إعادة 
مشيرا  الســوري،  االقتصاد  إعمار 
إلى أن سوريا تكبدت خسائر هائلة 

خالل احلرب على اإلرهاب.
وضم الوفد الروســي إلى دمشــق 
برئاســة يوري بوريســوف كال من 
الســفير الروســي لدى دمشــق 
واملبعــوث  يفيمــوف  ألكســندر 
اخلاص للرئيس الروسي إلى الشرق 
األوســط ودول إفريقيــا، نائب وزير 
اخلارجية ميخائيل بوغدانوف ونواب 
والطاقة  والتجــارة  الصناعة  وزراء 

والصحة.
الــى ذلك، أعلن نائــب وزير التجارة 
أوســماكوف،  فاسيلي  الروســي 
اســتعداد مصــر العــام املقبــل 
لتنظيم أكبر معرض مصري روسي 

جتاري بالقاهرة.
ويقــام املعــرض وفقا للمســؤول 
الروســي حتــت مســمى »آرابيا«، 
وذلك من 10-13 كانون األول 2019، 

العربية  دوائر األعمــال  مبشــاركة 
والروســية  واملصرية  عامة  بصفة 

بصفة خاصة.
ولفت إلى أن املعرض يضم مجاالت 
الصناعــات الثقيلــة، واملعــدات، 
والطاقة، مشــيرا  والنقل،  واآلالت، 
الروســية تسعى  إلى أن احلكومة 
الروســية  الصناعــات  لتوطــني 

املتطورة على أرض مصر.
مدراء  مجلــس  قرر  الســياق،  في 
البنك املركزي الروســي زيادة سعر 
الفائدة األساس بنسبة 0.25 باملئة، 

إلى 7.75 باملئة.
وجاء فــي بيان للبنــك املركزي أن 
هذا القرار »يتسم بطابع استباقي 
مخاطر  مــن  احلــد  إلى  ويهــدف 
التضخم التي ال تزال عند مستوى 
مرتفع، وخاصة على املدى القصير«.

ويشــير اخلبراء إلى أن هــذا القرار 
يعود في سببه إلى تقلبات أسعار 
النفط وخطر انخفاض سعر صرف 
الروبــل في 2019 بعد قــرار البنك 
املركزي اســتئناف شــراء العملة 

املالية. كما أشــار  األجنبية لوزارة 
اخلبراء إلى عامــل العقوبات وتعزز 

سعر صرف الدوالر.
وكان البنــك املركزي الروســي قد 
الرئيســي  الفائدة  ســعر  خفض 
مرتني هذا العام، في شــباط وآذار، 
0.25 باملئة كل مرة. وفي  بنســبة 
أيلــول املاضي رفع ســعر الفائدة 
باملئة ألول مرة منذ   0.25 بنســبة 
عــام 2014 علــى خلفيــة تنامي 
سعر  وانخفاض  التضخم  مخاطر 

صرف الروبل الروسي.
تراجع  الروســي  املركزي  قرار  وبعد 
منو ســعر صــرف الــدوالر، إذ ازداد 
ســعر الدوالر أمام الروبل مبقدار 11 
كوبيكا )بدال مــن 23 – 25 كوبيكا 
في وقت ســابق(، وبلغ 66.35 روبل 

في مقابل الدوالر الواحد.
كما تعــزز انخفاض ســعر صرف 
اليــورو، إذ بلغ قــدر انخفاضه 27 
كوبيكا عند إغالق البورصة املالية. 
ووصل سعر صرف اليورو إلى 74.96 

روبل مقابل اليورو.

تقـرير

روسيا وسوريا توقعان اتفاقيات في مجال التنقيب واالستخراج 
موسكو والقاهرة تستعدان لتنظيم أكبر معرض تجاري

جانب من التوقيع

أعلنت »أبــل«، عمالق التكنولوجيــا األميركي، 
أن احلظــر الصيني على مبيعات جهــاز )آيفون( 
إلى تســوية معركة  التوصل  ســيجبرها على 
ترخيص طويلــة ومريرة مع شــركة )كوالكوم( 
األميركيــة لإللكترونيات، وهــي نتيجة قد تؤدي 
في نهاية املطــاف إلى اإلضرار بصناعة الهواتف 
الذكية في البالد وإعطاء منافســها الشــرعي 

األكثر ضراوة دفعة قوية.
وجاء بيان الشــركة، رداً علــى محكمة صينية 
قضت هذا األســبوع بأن »أبــل« انتهكت براءتي 
اختــراع لشــركة صناعــة الرقائــق كوالكوم 
إنكوربورتيد،وأصــدرت حكمــاً قضائيــاً بحظر 
بيع ســتة إصدارات قدمية من آيفون. وقالت أبل، 
التي تقدمت بطلب الســتئناف احلكم، إن القرار 
يضر مبصالح الصني من خالل رفع الرســوم التي 
يدفعهــا صانعــو الهواتف لشــركة كوالكوم 

إنكوربورتيد.

قال رئيس شركة رينو املؤقت، فيليب الجاييت 
في بيان أصدرته الشركة إن مجلس اإلدارة لم 
يتطرق لفكرة تعيــني رئيس جديد يحل محل 

كارلوس غصن لدى اجتماعه األخير.
وجاء في البيان أن الجاييت »يرفض الشائعات 
الصحفية التــي تتحدث عــن خالفات داخل 
مجلــس اإلدارة«، مضيفا أن اجمللس »لم يبحث 
إمكانية تعيني خليفة للسيد كارلوس غصن«.
وقالت مصادر إن احلكومة الفرنســية تبحث 
عن مرشــحني ميكــن أن يحــل أحدهم محل 
غصن، في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء مبجلس 
اإلدارة يعبــرون عن شــكوكهم في بقائه في 
منصبه بعد احتجازه في اليابان لالشتباه في 

ارتكابه مخالفات مالية.
وخالل اجتماع جرى إطــالع مجلس إدارة رينو 
الذي جتريه نيســان شــريكة  التحقيق  على 
رينو والذي أدى العتقال غصن الشهر املاضي. 
ووجهت له اتهامات هذا األسبوع فيما يتعلق 
بعدم إعالن الشركة عن دخل مؤجل بقيمة 43 

مليون دوالر كان قد رتب لتسلمه.
وأقالت نيسان غصن من رئاسة مجلس إدارتها 
بعد ثالثة أيام من احتجــازه لكن رينو قاومت 
الضغط إلقالته. وأحدثت الفضيحة توترا في 

عالقة الشراكة بني الشركتني.
ومتسك مجلس إدارة رينو بقرار أصدره في وقت 
سابق باإلبقاء على غصن في منصبه مع تولي 
مديرها العام منصب الرئيس املؤقت. وسيقود 
نائب رئيس مجلس اإلدارة تيري بولور العمليات.
لكن مصدرين مطلعني قاال إنه خالل اجللسة 
التي اســتمرت خمس ساعات بدأ عدة أعضاء 
في اجمللس بقيادة شيري بلير، زوجة رئيس وزراء 
بريطانيا األســبق توني بلير، التعبير عن نفاد 

الصبر من هذا املوقف.
وقال أحد املصدرين »ما قالته فعليا هو أننا ال 
ميكــن أن نظل على هذا احلــال إلى األبد.. عند 
مرحلة ما ينبغي جتاوز ما حدث واملضي قدما«.

أمر قاض كنــدي باإلفراج بكفالــة عن مينغ 
وانتشو املديرة املالية جملموعة هواوي الصينية 
العمالقة لالتصاالت التي أوقفت في فانكوفر 
فــي األول من كانون األول، بعد ســاعات على 
تأكيد توقيف دبلوماســي كندي ســابق في 

الصني.
وفي ختام جلسة استمرت ثالثة أيام وفي أوج 
أزمة دبلوماســية بني بكني وأوتاوا وواشنطن، 
وافق القاضي الكندي على طلب مينغ وانتشو 

اإلفراج عنها. 
وقــال القاضي في ختام جلســة اســتماع 
إّن »خطر عــدم مثولها أمــام احملكمة )خالل 
إجــراءات تســليمها( ميكــن أن يتقــص إلى 
مستوى مقبول من خالل شروط املراقبة التي 
اقترحها محاموها«. وعند إعالن القاضي قراره، 
عال التصفيق والهتــاف في قاعة احملكمة من 

جانب أنصار مينغ.
وحدد الســادس من شباط موعدا ألول جلسة 
اســتماع للنظر في طلب الواليــات املتحدة 
تســّلمها من كندا. ويفترض أن تقدم الواليات 
املتحــدة إلى كنــدا حتى ذلك احلــني الوثائق 
الكاملة املتعلقة بطلب التســليم. كما حّدد 
القاضي قيمة الكفالة املالية بعشــرة ماليني 

دوالر كندي )نحو 6.5 مليون يورو(.

أبل

رينو

هواوي 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصــدر اجلهــاز املركــزي، أمس 
جديــدة  إحصائيــة  الســبت، 
ضمن مســح وتقومي الفقر في 
العراق لعام ٢٠١٨ بشان االنفاق 
الشــهري للفرد في العراق، في 
حني اشــارت الى ان متوســط 
حجم األســرة في العراق يبلغ 6 

افراد.
وقال اجلهــاز في تقرير له: »جرى 
انفاق االسرة  احتساب متوسط 
الشــهري بأســعار السوق بعد 
التموينية  البطاقة  مواد  تقييم 
التجارية  االسواق  في  بأسعارها 
وتقييــم االيجارات لــكل انواع 
املساكن حسب اسعار االيجارات 

السائدة للمساكن املناظرة«.
وأضــاف ان »االنفــاق االجمالي 
للفــرد بلغ )45.7(% مــن االفراد 
ينفقون أقل مــن 200 الف دينار 
شهريا، في حني بلغ )26.8(% من 
 200 مابني  ينفقون  الذين  األفراد 
الف الــى اقل من 300 الف دينار 

شهريا«.
وتابع ان »)14( % من األفراد الذين 
ينفقون ما بني 300 الى أقل من 
دينار شــهريا«، مبينا  الف   400
ان »)13.3(% مــن االفــراد الذين 
ينفقــون 400 الف دينــار فأكثر 

شهريا«.
وأشــار الى ان »متوسط حجم 
األســرة في العراق يبلغ 6 افراد ، 
5.9 في احلضر ، و6.5 في الريف«.

في السياق، أعلن اجلهاز املركزي، 
أمــس، ان العاصمــة بغداد هي 
النفايات  بخدمة جمــع  األعلى 
في حني جــاءت محافظة االنبار 

باقل احملافظات بهذه اخلدمة.
وقــال اجلهــاز خــالل إحصائية 
لعام 2017، ان »النســبة املئوية 
للسكان اخملدومني بخدمة جمع 
النفايات في عموم العراق بلغت 
»اعلى  ان  الى  %61.9«، مشــيرا 
نسبة للســكان اخملدومني بهذه 
اخلدمة كانت ضمن امانة بغداد 
وبواقع %95.0 في حني بلغت اقل 
نسبة للســكان اخملدومني بهذه 
اخلدمة بـ %27.2 وقد ظهرت في 

محافظة االنبار«.
وأضاف، ان »عــدد مواقع الطمر 
احلاصلة  وغير  احلاصلة  النفايات 
بلغت  البيئيــة  املوافقة  علــى 
 2017 205 موقعــا خالل عــام 
منهــا اكثر مــن ثلثــي مواقع 
النفايات غير حاصلة على  طمر 
 148 املوافقــة البيئيــة وبواقع 
املواقع احلاصلة  موقعا، في حني 
بلغت  البيئيــة  املوافقة  علــى 
فقــط 57 موقعــا مرتفعة عن 

عام 2016 التي بلغت 44 موقعا 
فقط ».

علــى صعيد ذي صلــة، أعلنت 
وزارة التخطيط، أمس الســبت، 
األُســر وضعهــا  أن %31 مــن 
االقتصادي للعام احلالي ســيء، 
فــي حــني بينــت ان الوضــع 
خالل  األُسر  ملعيشة  األقتصادي 
الســنتني املقبلتني لن يتغير او 

سيكون غامضا.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 

بيان  الهنــداوي في  الزهرة  عبد 
املركزي  »اجلهــاز  إن  صحافــي، 
التنفيذيــة  واالدارة  لإلحصــاء 
من  التخفيــف  لســتراتيجية 
الفقر فــي وزارة التخطيط نفذ 
مســح وتقومي الفقر في العراق 
لعــام ٢٠١٨ والذي بني ان الوضع 
احلالي لالســر بني  األقتصــادي 
ان )13(% جيــد، )56( % أعتيادي، 

(31(% سيء«.
وأضــاف الهنــداوي، أن »الوضع 

حاليا  لالســر  العام  األقتصادي 
مقارنة مع كانون الثاني لســنة 
2014 (44(% أســوء، )40(% كما 
 %)16( كان عليــه قبــل ٢٠١٤، 

أفضل«.
»الوضع  أن  الهنــداوي،  وأشــار 
األقتصادي ملعيشة األسرة خالل 
السنتني املقبلتني من املتوقع ان 
تكون )17(% أسوأ، )34(% نفسه 
ال يتغيــر، )17(% أفضــل، )32(% 

غامض«.

التخطيط: 31 % من اأُلسر وضعها االقتصادي سيء

الجهاز المركزي يعلن حجم االنفاق الشهري للفرد في العراق

جرى احتساب 
متوسط انفاق 
االسرة الشهري 
بأسعار السوق بعد 
تقييم مواد البطاقة 
التموينية بأسعارها 
في االسواق التجارية 
وتقييم االيجارات 
لكل انواع المساكن 
حسب اسعار 
االيجارات السائدة 
للمساكن المناظرة

متابعة الصباح الجديد:
أكد مدير عام شــركة نفط ذي 
قار علــى ضرورة إلتزام شــركة 
بتروناس املشــغل حلقل الغراف 
الوزارية  بالتوجيهــات  النفطي، 
وتنفيذها باسرع ما ميكن لالرتقاء 
في  االنتاجية  العمليــة  بتطور 
احلقــل، موعزاً الــى حل جميع 
امام  التي تقف حائال  املشكالت 
العاملني فــي احلقل.. في مجال 
واالســتصالح  واحلفــر  االدارة 

والصيانة.
جاء ذلك في لقاء املهندس علي 
وارد مدير عام شــركة نفط ذي 
قار بالســيد عبــد امللك جعفر 
املدير االقليمي لشركة بتروناس 
النفطية مشــغل حقل الغراف 
واملالك  الشــركة  من  ومرافقيه 
املتقدم فيهــا برفقة فريق فني 
كرمي  املهندس  في مقدمته  كان 
جبــار عطية مدير هيــأة حقل 
النفطي واملهندس عدي  الغراف 
مهدي واخرين من مدراء االقسام 

واملشاريع في احلقل.
وفي املناسبة، حضر املدير العام 
احتفال شــركة بتروناس بتخرج 
التقنيني  دفعــة جديــدة مــن 
العراقيني الذين تدربوا في ماليزيا 
والذين  الغراف  في حقل  للعمل 
رشــحوا مســبقاً مــن مكتب 

التشــغيل في احملافظة واجريت 
للقبول  عديــدة  اختبارات  لهم 

تأهلوا بعدها لهذه املهمة.
وقال وارد، في كلمته للمناسبة، 
ان "من دواعــي فخرنا الكبير ان 
نــرى ابناء العــراق وذي قار اليوم 
الســلم  اعلى  يرتقــون  وهــم 
خلدمة الوطن الذي يحتاج لهذه 
البررة  ابنائه  السواعد اخليرة من 
والشباب املثابرين على التقدم".

وأضــاف، ان "االنســان العراقي 
طاقــة عظيمة حــني تتوفر له 
للتعلم  الصحيحــة  الظــروف 
واكتساب اخلبرة في زمن التطور 

العلمي الذي يشهده العالم".
في  "اننا  القــول:  الــى  ومضى 

اليوم  نراكم  ان  الســعادة  غاية 
وانتم عازمــون على تطور حقل 
الغراف كونه من احلقول الواعدة 
واملهمة لتطور شــركة نفط ذي 
قار التي ســتعود باخلدمة لكم 
والهليكــم الذين ضحوا للعراق 
بفلذات اكبادهــم من اجل عزه 

ونصره ومقدساته".
وفي ختام احلفل وزعت شهادات 
التخرج وســط اجواء بهيجة إذ 
قــرأ فيه أي مــن الذكر احلكيم 
ارواح  علــى  الفاحتــة  وســورة 
شــهدائنا االبرار وعــزف خالله 
العراقــي  الوطنــي  الســالم 
وانشــدت القصائــد والكلمات 

باملناسبة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
انطلقت في العاصمة املصرية 
الســبت،  أمــس  القاهــرة، 
التنفيــذ  جلنــة  اجتماعــات 
واملتابعة فــي اجلامعة العربية 
االجتمــاع الـــ 46، مبشــاركة 

العراق.
وقالت وزارة التجــارة، في بيان، 
إن »اجتماعــات جلنــة التنفيذ 
واملتابعة في مقر األمانة العامة 
الـ  االجتماع  العربيــة  جلامعة 
46 انطلقــت اعمالهــا، اليوم 
املصريـة  العاصمة  في  )امس(، 
القاهـــرة، مبشاركـة وفـد مـن 

الـوزارة«.
وأضافــت، أن »وفــد جمهورية 
خضير  عــادل  ترأســه  العراق 
العالقات  دائرة  عباس مدير عام 

االقتصادية اخلارجية«.
وقــال عبــاس، فــي تصريــح 
إن، »منهــاج جدول  صحافــي 
بنود هامة،   6 األعمال تضمــن 
أولها متابعــة تطبيق منطقة 
التجارة احلــرة العربية الكبرى، 
بخصــوص  الثانــي  والبنــد 
مناقشــة تقرير االمانة العامة 
اجملمع حــول التقاريــر الدورية 
ملتابعة منطقــة التجارة احلرة 

العربية الكبرى«.
وتابع، أن »البنــد الثالث يتعلق 

بالشــروط املرجعية لدراســة 
الكترونية  بوابة  انشاء  مشروع 
عربية لتسهيل النقل والتجارة، 
إضافة إلى تقرير االمانة العامة 
بشــأن تطورات املبادرة العربية 
وتســهيل  االغذية  لســالمة 
التجــارة«، الفتا إلــى أن »البند 
اخلامس تضمــن الدعم الفني 
املقــدم للــدول االعضــاء في 
منطقة التجــارة احلرة العربية 

الكبري واملعاجلات التجارية«.
العالقات  دائــرة  وبني مدير عام 

االقتصادية اخلارجية في الوزارة، 
االســتثنائي  »االجتمــاع  أن 
االقتصــادي  للمجلــس 
واالجتماعي على مستوى كبار 
املسؤولني، من املؤمل أن يستمر 
ملدة أربعة ايام ابتداء من السبت 
وينتهي يوم الثالثاء«، موضحاً أن 
»سيعقد بعده بيوم وبعده على 
املســتوى الوزاري الذي سيعقد 
 ،2018/12/20 اخلميــس  يــوم 
الدكتور  التجــارة  وزير  بحضور 

محمد العاني«.

مدير عام شركة نفط ذي قار يؤكد على ضرورة 
االستمرار في تطوير »الغراف النفطي«

العراق في اجتماعات لجنة التنفيذ 
والمتابعة بالجامعة العربية

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرةتابع األعمال في الحقل مع مشغله شركة بتروناس



آرثر هولندا ميشيل

في الشــرق األوســط يتم تشغيل 
الطائرات مــن دون طيــار من قبل 
العديد مــن اجلهات احلكومية وغير 
احلكومية. وقد اسُتعملت الطائرات 
وجه  علــى  الصغيــرة  التجاريــة 
التحديــد بكثافٍة وبتأثيــٍر عاٍل في 
النزاعات التي تدور حالياً في كل من 

سوريا والعراق وغزة واليمن. 
إلى تســارع وتيرة استعمال  ونظراً 
في  املســّيرة  الصغيرة  الطائــرات 
النزاعــات الدائرة في شــتى أنحاء 
اجلماعــات  بــن  العالــم ســيما 
غيــر التابعــة لســلطة الدولــة 
والتنظيمــات اإلرهابية، فقد لقيت 
مؤخراً تكنولوجيــا األنظمة اجلوية 
طيار  دون  مــن  للطائرات  املضــادة 
أو املضــادة للطائرات املســّيرة -أي 
األجهــزة املســتعملة للكشــف 
عن تلــك الطائــرات و/أو اعتراضها 
أصبحت  حتى  ملحوظــاً  -اهتماماً 
اليــوم معتمدة على نطاق واســع. 
ومع ذلك، ما يزال هذا اجملال الناشئ 

يواجه عدداً من القضايا احلرجة.
وعلى الرغم مــن إمكانية التصدي 
الكبيرة مــن دون طيار  للطائــرات 
التقليديــة  التقنيــات  بواســطة 
التصدي  أن  إال  للطائــرات،  املضادة 
ينطوي  املسّيرة  الصغيرة  للطائرات 
على حتديــات متعــددة. إذ يصعب 
رؤية هــذه الطائــرات بالعن اجملّردة 
حتى من مســافات قريبة، وهي غير 
قابلة للكشف بنحو عام بواسطة 
الدفاع اجلوي املصممة أصالً  رادارات 
الكبيرة  الطائــرات  عن  للكشــف 
والســريعة. وحتــى عندمــا تكون 
بعض األنظمــة التقليدية املضادة 
الطائرات  ضــد  فعالة  للطائــرات 
الصغيرة بدون طيار، إال أن تكلفتها 
بالتكلفــة  -مقارنــة  املرتفعــة 
غير  للطائــرة  للغاية  املنخفضــة 
املأهولة -ال جتعلها حالًّ مســتداماً. 
فعلى ســبيل املثــال، تصل تكلفة 
صــاروخ »باتريوت« واحــد ما يقرب 
من مليون دوالر في حن يبلغ ســعر 
الطائــرة التجاريــة الصغيرة بدون 

طيار أقل من 500 دوالر.
ويتوفــر اليــوم في األســواق أكثر 
من مائتي نوع مــن األنظمة اجلوية 
املضــادة للطائــرات بــدون طيار أو 
ووفقاً  رة،  املســيّ للطائرات  املضادة 
لـ  املشــارك  املدير  أجــراه  لتحليل 
»مركز دراســات الطائــرات من دون 
عمليات  تعّد  غيتينغــر،  دان  طيار« 
التكنولوجيــا  علــى  االســتحواذ 
طيار  دون  مــن  للطائرات  املضــادة 
وتطويرهــا الفئة األســرع منواً في 
اإلنفــاق املتعلــق بهــذا النوع من 
الطائــرات ضمــن أحــدث ميزانية 
لوزارة الدفاع األميركية. وفي ساحة 
املعركة، يتمثل االســتعمال األكثر 
شــيوعاً لألنظمة اجلويــة املضادة 
للطائرات من دون طيــار أو املضادة 
للطائــرات املســّيرة، فــي حماية 
العسكرية،  واألســاطيل  القواعد 
علمــاً بأن هنــاك اهتمــام متزايد 
بالنظام احملمول واملتنقل الذي ميكن 
البرية  الوحدات  حلماية  استخدامه 
االستخدامات  وتشــمل  واملواكب. 
في  األجواء  احلالية حمايــة  املدنية 
العامة  الفعاليات  وتأمن  املطارات، 
الضخمــة، وحماية الشــخصيات 
في  التهريب  ومكافحــة  املهمــة، 
الســجون، فضالً عن حماية املرافق 
املرفئية  السالمة  وتأمن  احلساسة 
والبحرية واألمن الشــخصي بنحو 

متزايد.
تســتعن التكنولوجيــات املضادة 
للطائــرات مــن دون طيــار قيــد 
حاليــاً  والتطويــر  االســتعمال 
مبجموعــة مبهــرة مــن تقنيــات 
سبيل  على  واالعتراض.  الكشــف 
أن تعتمد عناصر  املثال، من املمكن 
الكشف والتتبع، على الرادار، ورصد 
والكاميرات  الالســلكية،  الترددات 
وأجهــزة  البصريــة،  الكهربائيــة 
االستشــعار العاملــة باألشــعة 
االستشــعار  وأجهزة  احلمراء،  حتت 
الصوت  تكشــف  التي  الصوتيــة 
املميــز الذي يصدره النوع الشــائع 
مــن الطائرات دون طيــار، أو تعتمد 
في كثيــر من األحيــان على اجلمع 
بن هــذه املصادر. وباملثل، تشــمل 
الصالت  التصــدي تشــويش  طرق 
أنظمــة  وتشــويش  الالســلكية، 
حتديــد املواقع العامليــة، واالنتحال 
طائرة  علــى  للســيطرة  )تقنيــة 
االســتحواذ  بدون طيــار من خالل 
علــى رابطــة االتصــاالت اخلاصة 
واملوجات  الليــزر،  وأجهــزة  بهــا(، 
وأنظمــة  الكهرومغناطيســية، 
األخــرى،  التشــابك  أو  ــباك  الشِّ
واملقذوفــات احلركيــة، وثانية على 
اجلمع بن هذه األساليب. وقد تكون 
هذه األنظمــة مثبتة على األرض أو 
محمولة/محمولة باليد، وفي بعض 
احلاالت مثبتــة على طائرات من دون 
طيار تهاجم املركبة املتطفلة على 
التي كانت  اجلويــة  املعارك  طريقة 

رائجة اثناء احلرب العاملية األولى.
وعلــى الرغم من هــذه اإلمكانيات 
تكنولوجيا  زالــت  مــا  املتعــددة، 
األنظمة اجلوية املضــادة للطائرات 
بــدون طيــار أو املضــادة للطائرات 

املسّيرة ال توفر بأي حال من األحوال 
رداً كامالً على تهديــدات الطائرات 
الصغيــرة مــن دون طيــار. ولذلك 
ال بد لهــذا احلقــل أن يتغلب على 
مجموعة مــن التحديات اجلمة في 

املرحلة املقبلة.
الفعاليــة في كشــف األهداف: ال 
توجــد تقنية كشــف واحــدة بن 
املضادة  اجلويــة  األنظمة  تقنيــات 
للطائرات من دون طيــار أو املضادة 
للطائرات املسّيرة قادرة على كشف 
وتعّقــب كافة أنــواع الطائرات من 
الظروف.  جميــع  فــي  طيــار  دون 
البصرية  الكهربائيــة  فاألنظمــة 
ال تعمــل إال خالل النهــار، في حن 
حتتاج األنظمة الكهربائية البصرية 
واألنظمــة العاملة باألشــعة حتت 
احلمــراء، إضافة إلى بعض األنظمة 
العاملة بالترددات الالســلكية، إلى 
خط تسديد مباشــر باجتاه الهدف، 
ممــا يعني أنه في حالــة مرور طائرة 
من دون طيار خلــف مبنى ما، قد ال 
يتمّكن اإلجراء املضاد من كشــفها 
وتعقبهــا. أما الــرادارات املصممة 

مواصفات  لها  أجســاٍم  لكشــف 
الصغيرة  االســتهالكية  الطائــرة 
واملنخفضة والبطيئة من دون طيار 
فقد تعجــز عن التمييز بن الطائرة 
مــن دون طيــار وبن الطائــر، على 

سبيل املثال. 
عــالوة على ذلــك، لن تســتطيع 
الصوتيــة  االستشــعار  أجهــزة 
كشــف األصوات املتنوعــة إال تلك 
التي تتطابق مــع ضجيج احملركات 

املعروفة من  النمــاذج  الصادرة عن 
الطائــرات من دون طيــار، وبالتالي 
من املمكن أن ال تســمع »ضجيج« 
الطائــرات من دون طيــار اجلديدة أو 
املألوفــة كونها غيــر مدرجة  غير 
في مخزون بياناتهــا الداخلية أو مت 
تعديلها. وفي الوقت نفســه، قد ال 
تكشف األنظمة العاملة بالترددات 
الالسلكية إال الطائرات التي تعمل 
املعروفة.  التــرددات  نطاقات  ضمن 
ونظــراً إلــى النمو الســريع الذي 
التجارية  يشــهده قطاع الطائرات 
من دون طيار، تتطلب هذه األنظمة 
القائمة على مخزون البيانات حتديثاً 
منتظماً مــن أجل إضافــة األنواع 
اجلديدة التي تطرح في الســوق إلى 

بياناتها.
التقاريــر اخلاطئــة: يجــب علــى 
منظومات كشــف األنظمة اجلوية 
املضادة للطائرات مــن دون طيار أو 
التمتع  رة  املســيّ للطائرات  املضادة 
مبستوى متدنٍّ من النتائج السلبية 
اخلاطئة والنتائج اإليجابية اخلاطئة. 
ويعني ذلك أنها بحاجة إلى التحلي 

بالقــدر الكافــي من احلساســية 
للكشــف عن جميع الطائرات من 
دون طيــار العاملــة ضمــن نطاق 
العمليات، ولكن ليســت حساسة 
للغايــة إلى حــّد إنتاج عــدد كبير 
من النتائــج اإليجابية اخلاطئة عبر 
تصنيــف كل طائر وكل طائرة وكل 
سحابة كونها تشكل تهديداً أمنياً. 
الواســعة  اجملموعة  إلــى  وبالنظر 
دون  من  الطائرات  من  املســتعملة 

طيــار وإلى الشــوائب التي حتّد من 
إمكانيــات منظومــات الكشــف 
املذكــورة أعــاله، فإن حتقيــق هذا 

التوازن صعب للغاية.
للطائرات  املشروع  متييز االستعمال 
من دون طيار: قــد تضطر األنظمة 
بدون طيار  للطائرات  املضادة  اجلوية 
أو املضــادة للطائرات املســّيرة في 
إلى  املســتقبلية  العمليات  أماكن 
التمييز بــن الطائرات من دون طيار 
احلليفة والعدّوة. وينطبق هذا األمر 
على بيئة العمليات في زمن السلم 
وزمن احلرب ككل، كحدث رياضي قد 
تكون فيه األجواء مكتظة بطائرات 
تصوير جوية ال تشكل خطراً أمنياً، 
أو ساحة معركة يتوجب فيها على 
مستخدمي األنظمة اجلوية املضادة 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائرات املســّيرة جتنُّب إســقاط 
الطائرات من دون طيار احلليفة التي 
تعمل أيضاً في املنطقة. وفي الوقت 
الراهــن، لم تثبت أي أنظمة مضادة 
ومتوفرة  طيــار  بــدون  للطائــرات 
على  قدرتها  التجاري  لالســتهالك 
التمييز تلقائياً بن الطائرات املسّيرة 

املساملة وتلك املؤذية.
الناجمــة عــن االعتراض  اخملاطــر 
)التصــدي(: من املمكــن للطائرات 
بــدون طيــار التي يتــم اعتراضها 
أو  -كالليــزر  بوســائل ملموســة 
املقذوفات -أن تســقط على األرض 
بسرعة عالية. وحتى بعض األنظمة 
ــباك والتــي  القائمــة علــى الشِّ
تَســتعمل املظاّلت إلنزال الطائرات 
من دون طيــار امللتقطة إلى األرض 
بطريقــة منضبطــة قد تشــكل 
خطراً على أولئــك املتواجدين على 
األرض إذا تعّطلــت املظلة أو كانت 
متفجرات.  حتمل  املســّيرة  الطائرة 
ولهذا السبب، قد ال تكون التقنيات 
احلركيــة لألنظمة اجلويــة املضادة 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائرات املسّيرة قابلة لالستخدام 
في املناطــق املكتظة، كالفعاليات 
الرياضية أو البيئات احلضرية )املدن(. 
وفــي املقابــل، تســتطيع أنظمة 
التشــويش -على الرغــم من أنها 
ال تشــكل خطراً مادياً -أن تعترض 
االتصــاالت املشــروعة التــي جتري 
على مقربة مــن عمليات األنظمة 
بدون طيار  للطائرات  املضادة  اجلوية 
رة )وهذا  أو املضادة للطائرات املســيّ
سبب عدم قانونية أجهزة تشويش 
اإلشارة في الواليات املتحدة والعديد 

من الدول األخرى(.
األنظمة املضــادة للتدابير املضادة: 
من املمكن أيضاً أن تطرح األساليب 
غيــر احلركية مشــكلة ألســباب 
مختلفة. فأنظمة التشــويش على 
التــرددات الالســلكية تعمل على 
تعطيل اتصاالت الطائرة بدون طيار 
مع املشــّغل، ولكن ميكــن برمجة 
العديد من الطائرات املسّيرة للعمل 
الالســلكي.  بالتردد  اتصــال  بدون 
وتقوم مجموعة متنوعة من اجلهات 

العسكرية والتجارية على حد سواء 
بتطوير طائرات بدون طيار قادرة على 
العمل فــي أماكــن ال تعمل فيها 
أنظمة حتديــد املواقع، وبذلك تكون 
للتشــويش  األنظمة مقاومة  هذه 
على أنظمــة حتديد املواقع العاملية. 
فضالً عن ذلك، قد ال يفيد أســلوب 
املزودة  الطائــرات  االنتحــال ضــد 
وكذلك  محّصن،  اتصــاالت  بنظام 
تلك املزودة ببروتوكوالت اتصاالت إاّل 
أنه لم يتــم بعد تصميم برمجيات 

االنتحال للتصدي لها.
الفعالية العامة: كما هو احلال في 
كثير من األحيان مع التكنولوجيات 
العديد من  املعّقدة، هناك  الناشئة 
األنظمة اجلوية املضــادة للطائرات 
بــدون طيــار أو املضــادة للطائرات 
املســّيرة التي ال تتمتــع بالفعالية 
نفسها التي تسوَّق لها. على سبيل 
املثال، في عام 2017 أجرى البنتاغون 
منــاورًة للتــدرب علــى التصــدي 
خمسة  دامت  طيار  بدون  للطائرات 
أيام، وقامــت مجموعة متنوعة من 
الدفاعية،  شركات تصنيع األنظمة 

املتمرسة منها والناشئة، باختبار ما 
تنتجه مــن األنظمة اجلوية املضادة 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائرات املسّيرة على طائرات بدون 
طيار تعمل على مســافة 200 متر 
تقريباً. وأفــاد املنّظمون بعد املناورة 
أن الطائرات بدون طيار كانت عموماً 
»مقاومة جداً للضرر« واســتنتجوا 
لها  املضــادة  األنظمة  غالبيــة  أن 
بحاجة إلى مزيــد من التطوير. وقد 

فشلت هذه األنظمة اجلوية املضادة 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائرات املســّيرة فــي العمليات 
الواقعية أيضــاً، إذ بدا مثالً أن عدداً 
من الطائرات بدون طيار قد تخّطى 
مت  التي  الثمانية  املضــادة  األنظمة 
نشــرها في أوملبياد ريــو عام 2016، 
من بينها تلك التي استعملت خالل 
مراسيم االفتتاح. أضف إلى ذلك أن 
بدون  الطائرات  في  املستمر  التطور 
طيار التي تعّد لالستخدام التجاري 
يطرح أيضاً حتديات ألن هذه الطائرات 
املسّيرة تتخذ أشكاالً جديدة بنحو 
متزايد وتســتعن بأنظمة اتصاالت 
ومالحــة وطاقة جديــدة قد تكون 
منيعــة بوجــه تقنيات الكشــف 

واالعتراض القائمة.
غيــاب املعاييــر: ال توجــد معايير 
دولية خاصة لتصميم واســتخدام 
املضادة  اجلوية  األنظمة  تكنولوجيا 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائــرات املســّيرة. ويعنــي ذلك 
إمكانية وجود تفــاوت ملحوظ بن 
األداء واملوثوقية والســالمة العائدة 

لألنظمة التي قد تبدو متشــابهة 
على الــورق. وفي أحســن األحوال، 
ميكن اعتبــار النظام املعّطل أو غير 
وفي  للموارد.  إهــدار  مجرد  الفعال 
أســوأ األحوال، وحتديــداً في البيئة 
خطراً  النظام  يشــكل  قد  املدنية، 
على الســالمة العامة )على سبيل 
املثال، نظام تشويش موّجه يتداخل 
مع االتصاالت الالسلكية في حاالت 
الطــوارئ، أو نظــام حركي يخطئ 

الهدف املقصود(.
قضايا قانونية: في الواليات املتحدة 
وبعــض الدول األخــرى، من املمكن 
إقرار قوانن تضبط التدابير املضادة 
أو حتظرها  بــدون طيــار  للطائرات 
عن طريق  واالعتــراض  -كاالنتحال، 
والكشــف/التعقب  التشــويش، 
عبر حتميــل معلومات عــن موقع 
االســتعمال.  تتّبع  وبيانات  الطائرة 
ومن املمكن لألنظمة احلركية وغير 
»القانون  أيضــاً  تنتهك  أن  احلركية 
األميركي بشــأن أعمــال التخريب 
املوجهة ضــد ســالمة الطائرات« 
الذي يفــرض غرامــات باهظة، بل 
وحتــى عقوبات بالســجن على أي 
أو  إلى »إحراق  شخٍص يعمد قصداً 
إحلاق الضرر أو تدميــر أو تعطيل أو 
حتطيم أي طائرة« فــي اجملال اجلوي 

االميركي.
املضادة  اجلوية  األنظمة  تكنولوجيا 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 

للطائرات املسّيرة »القدمية الطراز«
ثمة تكنولوجيات أســلحة متعددة 
لألنظمة  لم تكن مصممة أساساً 
اجلويــة املضــادة للطائــرات بدون 
رة،  طيار أو املضادة للطائرات املســيّ
ميكن اســتعمالها ضــد الطائرات 
الصغيــرة بــدون طيــار، وقد جرى 
اســتعمالها على هــذا النحو في 
السنوات األخيرة. فعلى مدى العقد 
املنصرم، اســتخدمت إسرائيل في 
عــدة حــاالت الصواريــخ املُطلقة 
طائرات  ومن  حربيــة  مروحيات  من 
مقاتلــة، باإلضافــة إلــى صواريخ 
من  الصنــع  اميركيــة  أرض-جــو 
إلســقاط  )ُصممت  »باتريوت«  نوع 
العتراض  والصواريــخ(،  الطائــرات 
طائــرات بدون طيار تعــود لـ »حزب 
اهلل« وسوريا وإيران كانت حُتلق فوق 
مجالها اجلوي، لكنها حققت جناحاً 
محدوداً )وبتكلفــة عالية، كما هو 
مذكور أعاله(. وفي الوقت نفســه، 
اســتعملت القوات الروسية نظام 
الدفــاع اجلوي »بانتســير« وأجهزة 
التشــويش اإللكترونية إلسقاط أو 
تعطيل الطائرات بــدون طيار التي 
كانت تشــارك في هجمــات على 
منشــآتها العســكرية في سوريا. 
األميركية من  املقاتالت  كما جنحت 
طــراز »أف15-« مرتن عام 2017 في 
إســقاط طائرات بدون طيار إيرانية 
الصنع من طراز »شاهد 129« كانت 
تعمل بالقرب من قوات التحالف في 

سوريا.
ومبــا أنه بإمــكان بعــض األنظمة 
أن  للطائرات  املضــادة  التقليديــة 
حتقق فــي بعض احلاالت قــدراً من 
التجارية  الطائــرات  ضد  الفعالية 
بدون طيار، تعمل بعض الشــركات 
على تســويق مثل هــذه املنتجات 
ألغــراض التصدي للطائــرات بدون 
طيــار. على ســبيل املثــال، تّدعي 
شــركة »ريثيون« أن نظــام دفاعها 
اجلوي املضــاد للصواريــخ واملدافع 
يُســتعمل  الذي  الهــاون  وقذائف 
عــادة للحماية مــن قذائف الهاون 
والصواريخ يتمتع بالقدر نفسه من 
الفعالية ضــد الطائرات بدون طيار 
التي تسير بسرعة منخفضة. وفي 
االميركي  اجليــش  منح   ،2016 عام 
 27,8 شركة »لوكهيد مارتن« مبلغ 
مليون دوالر لتعديــل رادارها احلالي 
من نــوع »إي-أن/تي بي كيو53-« من 
بدون طيار.  الطائرات  أجل كشــف 
ثم في اســتعراض أقيم عام 2017 
في اخلليج العربي، قام نظام سالح 
الليــزر التابع للبحريــة االميركية، 
الــذي ُصمــم حلماية الســفن من 
مجموعة تهديدات، بإسقاط طائرة 
مســتهدفة بدون طيار، ويُنظر إليه 
اليوم بنحو عام على أنه خيار ممكن 
للحمايــة من الطائــرات الصغيرة 

بدون طيار.
الطائرات  انتشــار  اســتمرار  ومــع 
املأهولة، ســينمو  غيــر  التجاريــة 
املضادة  اجلوية  األنظمة  الطلب على 
للطائــرات بــدون طيــار أو املضادة 
للطائــرات املســّيرة في الســنوات 
القادمة، وسوف يســتمر االستثمار 
العديد  في هذا احلقل سعياً ملعاجلة 
من الشــوائب املذكــورة أعاله. ومع 
نفســها، ستؤدي  فلالعتبارات  ذلك، 
االتصاالت  فــي  املقبلة  التطــورات 
وأنظمــة التوجيه الدقيــق واألمتتة 
وأجهــزة  اآلليــة(  )التشــغيالت 
االستشعار إلى تعاظم خطر األجهزة 
املســّيرة بدون طاقم، مما مُيّكن حتى 
اجلماعــات الصغيرة غيــر اخلاضعة 
لســلطة الدولة من تنفيذ عمليات 
االســتطالع  فــي مجال  متطــّورة 
واملراقبــة والضربــات، باإلضافة إلى 
حشــد عدد وافــر مــن التكتيكات 
يبقى  العدو.  دفاعــات  للتغلب على 
أن نرى ما إذا كانــت قدرات األنظمة 
اجلوية املضادة للطائرات بدون طيار أو 
ستواكب  املسّيرة  للطائرات  املضادة 

هذا التهديد املتطور.
 

آرثر هوالند ميشيل: املدير املشارك 
لـ »مركز دراســات الطائرات بدون 
طيــار« فــي »كليــة بــارد«، وهي 
والبحــوث  للتعليــم  مؤسســة 
تأسست  االستقصاء  مبنية على 

عام 2012.
معهد واشنطن
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آليات التصدي للطائرات من دون طيار في الشرق األوسط وخارجه

يتوفر اليوم في األسواق أكثر من مائتي نوع من األنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار أو المضادة 
للطائرات المسيّرة، ووفقًا لتحليل أجراه المدير المشارك لـ »مركز دراسات الطائرات من دون طيار« دان 

غيتينغر، تعدّ عمليات االستحواذ على التكنولوجيا المضادة للطائرات من دون طيار وتطويرها الفئة األسرع 
نموًا في اإلنفاق المتعلق بهذا النوع من الطائرات ضمن أحدث ميزانية لوزارة الدفاع األميركية. وفي ساحة 

المعركة، يتمثل االستعمال األكثر شيوعًا لألنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار أو المضادة للطائرات 
المسيّرة، في حماية القواعد واألساطيل العسكرية، 

مع استمرار انتشار الطائرات التجارية غير المأهولة، 
سينمو الطلب على األنظمة الجوية المضادة للطائرات 

بدون طيار أو المضادة للطائرات المسيّرة في 
السنوات القادمة، وسوف يستمر االستثمار في هذا 
الحقل سعيًا لمعالجة العديد من الشوائب المذكورة 

أعاله. ومع ذلك، فلالعتبارات نفسها، ستؤدي لتطورات 
المقبلة في االتصاالت وأنظمة التوجيه الدقيق واألتمتة 

)التشغيالت اآللية( وأجهزة االستشعار إلى تعاظم 
خطر األجهزة المسيّرة بدون طاقم، مما يُمّكن 

حتى الجماعات الصغيرة غير الخاضعة لسلطة الدولة 
من تنفيذ عمليات متطوّرة في مجال االستطالع 

والمراقبة والضربات، باإلضافة إلى حشد عدد وافر من 
التكتيكات للتغلب على دفاعات العدو. يبقى أن نرى 

ما إذا كانت قدرات األنظمة الجوية المضادة للطائرات 
بدون طيار أو المضادة للطائرات المسيّرة ستواكب 

هذا التهديد المتطور.

تمييز االستعمال المشروع للطائرات من دون طيار: 
قد تضطر األنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون 

طيار أو المضادة للطائرات المسيّرة في أماكن 
العمليات المستقبلية إلى التمييز بين الطائرات من 

دون طيار الحليفة والعدوّة. وينطبق هذا األمر على 
بيئة العمليات في زمن السلم وزمن الحرب ككل، 

كحدث رياضي قد تكون فيه األجواء مكتظة 
بطائرات تصوير جوية ال تشكل خطرًا أمنيًا، أو ساحة 
معركة يتوجب فيها على مستخدمي األنظمة الجوية 
المضادة للطائرات بدون طيار أو المضادة للطائرات 

المسيّرة تجنُّب إسقاط الطائرات من دون طيار 
الحليفة التي تعمل أيضًا في المنطقة. وفي الوقت 
الراهن، لم تثبت أي أنظمة مضادة للطائرات بدون 
طيار ومتوفرة لالستهالك التجاري قدرتها على 

التمييز تلقائيًا بين الطائرات المسيّرة المسالمة وتلك 
المؤذية.
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علي حسن الفواز

يوسف عبود جويعد
 

الثقافــة  حركــة  شــهدت  أن  بعــد 
االبداعية  االدبية  واحلركة  عام،  بشــكل 
والنقديــة بشــكل خــاص, حالــة من 
االنتعاش والتنافس، وحتركت دور النشــر، 
بطبــع ونشــر وتوزيــع كميــات كبيرة 
في مختلــف مجاالت  إصداراتهــا،  من 
احليــاة الثقافية واالدبيــة واالجتماعية 
واالقتصاديــة والسياســية، لتدخل في 
رفوف املكتبة في البلد, وتوســعت دائرة 
اهتمــام الناقد في متابعة ورصد وحتليل 
تلك االجنازات االبداعية األدبية، التي البد 
لها من إشــراف نقدي، تكــون مهمته 
عملية الفرز وإظهــار النماذج املتقدمة، 
الى  التي حتتاج  ومتابعة وتقومي املنجزات 
توجيه، ومن هنا تبرز مهمة أخرى، وهي أن 
ال يقتصر مهام النقد في حتليل االعمال 
الكبيــرة وتقدميهــا للســاحة األدبية، 
كون هــذه احلركة االبداعيــة حتتاج الى 
تناســل، والى والدات جديدة تأخذ دورها، 
تضع لهــا موطأ قدم فــي عالم االبداع 
الرواية، القصة  االدبي، والســردي منها، 
القصيــرة، والقصيرة جــداً، إذ أن مهام 
الناقد إذا إقتصرت على االعمال الكبيرة 
والناضجة، وترك عملية التناسل اجلديدة 
دون متابعة وفحص وتدقيق، سيخل ذلك 
فــي عملية تطور حركة االبــداع االدبي، 
وســوف يحرم االديب املبــدع اجلديد من 
حقه في املتابعة مــن الناحية النقدية، 
ومن هــذا املنطلق وجدت من الضرورة أن 
اتابع حركة االجنــازات اجلديدة، وتقدميها 
لتأخذ دورها في املسيرة االبداعية االدبية 
, ويقدم لنــا القاص عدنان القريشــي، 
)أثر  القصيــرة  القصصية  مجموعتــه 
بعيد( وهــي من بواكير اعماله االبداعية 
األدبية، والتــي تؤهله فــي دخول عالم 
الســرد , إذ جند فيها اللمســات الفنية 
الطرية، التــي ترافق كل قاص وهو يقدم 
نتاجــه اجلديــد , كما أنهــا التخلو من 
وهنات، أال أنها حالــة صحية كون هذه 
املعوقات وهــذه الوهنات ســتزول عند 
ممارســته للعملية السردية في مواصلة 
رحلته املوفقــة، إذ ال اجد ضرورة ملرافقة 

هذا اإلجناز، قراءة نقدية، ومقدمة، كون أن 
النصوص السردية ترفض الدخيل وتكون 
اكثر وضوحاً ومتعة ومتابعة عندما تقدم 
دون أي مقدمــات، كون املتلقي ســيمر 
على تلك القراءة واملقدمة التي ستحدد 
خياله التأملي وجتعله يقع اسير سطوة 
تلك القــراءة واملقدمة, وحترمه من إتخاذ 
قــرارت خاصة به بشــأن النصوص تنبع 
من قناعته، ال من التأثيرات التي تتركها 
في ذهنه تلــك القراءة، كما تخللت تلك 
اجملموعــة بعض الكلمــات اخلاطئة، قد 
تكــون ناجمة من الطباعــة، أو من عدم 
إتقانه للمفردات الســردية، وكذلك جند 
ضرورة إدخال التقنيات احلديثة في عملية 

التدوين، كونها حتتاج الى نضوج أكثر. 
القدمي(  )البيــت  القصيرة  القصــة  في 
نكــون مع بطــل النص، وهــو يعود الى 
بيت جــده ومرتع طفوله بعد غياب أكثر 
من عشــرين ســنة، وهو يتأمل كل جزء 
مــن البيت قبل أن يطــرق مطرقة الباب 
القدمية التي طاملا طرقها، ويكتشف بأن 
ال احد هنا من الذين يســأل عنهم , وأن 
العائلة التي تسكن البيت عائلة جديدة 

اليعرفها .
)حملقــت بإســمي احملفور علــى بوابة 
املنزل، وفي حلظة تداعت أمامي ســنوات 
والى  التــي إختفت  الطفولــة اجلميلة 

األبد( ً ص 13 
أما القصــة القصيرة )أثــر بعيد( التي 
حملت اجملموعة إسمها، فإنها حتيلنا الى 
للنص،  الرئيسية  لشــخصية  تداعيات 
وهو يقف على إطالل منزل قدمي متهالك 
مــر عليه حيناً من الدهر، بلغة ســردية 
تنم عن هــذا التأثر الناجم عن األســى 

لزوال معالم احلياة في هذا ملنزل. 
)في ذلــك البيت رحل كل شــيء اال من 
صمت واكوام حجارة وممر تنام فيه عربة 
أشــبه بهيكل حيوان نافق وثمة ســلم 
شــيد من الطني يقود الى السطح الذي 
يشــاهد من فوقــه بقايا اكــواخ , وفي 

البعيد يغلق السراب االفق .( ص 14 
وفــي القصة القصيرة )مشــهد( يقدم 
لنا القاص مشهداً مؤملاً من حياة إنسان 
يعيش الفقر املدقــع وهو حتت إمرة رجل 
غنــي , ويزداد االمر ســوءاً عندما يطرده 

ويستغني عن عمله، ألنه لم يتمكن من 
إزالة بقعة عالقة في سيارته، فيعود الى 

حياة التشرد وعنانة اجلوع . 
في قصة )زفير ريح( نحس بنضوج فني , 
وقــدرة القاص على نقل احلياة في الريف 
بشــكل ينم على معرفة تامة بكل تلك 
التفاصيل التي يعيشها أبناء االرياف , إذ 

نكون مع مــوزع البريد عاصي كرمي , وهو 
أحد ساكني االرياف , ويجيد أيضاً أضافة 
الى عمله صعود النخيل والعالية منها 
, وهناك نخلة عالية نتناطح السحاب ال 
احد يســتطيع أن يتسلقها سواه، وفي 
والبرودة  الريــاح  ليلة عاصفة شــديدة 
عقد عاصي رهان مــع صديقه حامت بأنه 

يستطيع أن يتسلق هذه النخلة العالية 
رغم الريح العاصف , ور غم القدوم على 

مثل هذا العمل فيه خطورة شديدة .
)-اقول هل تستطيع رغم هذه العواصف 

ان تتسلق النخيل؟ 
مسك قدح الشاي واخذ يتلذذ بالرشفات 
التي كان يصدرها خاللها بصوت متميز. 

- ماذا تقول! 
- يقال إنك ماهر في تســلق النخل فهل 
تستطيع ذلك وسط العواصف واالمطار. 

بصق فضلة الشاي وقال: 
- أستطيع ذلك على رهان 

- عض عاصي شفتيه وقال: - 
- الذي يخسر يخرج عارياً يقطع البستان 

طوالً!( ص 36 
اال أن الريــح كانت عاتيــة عاصفة قوية 
من  عاصي  فيســقط  إلعصار،  تشــبه 
فوق النخلة وينقل الى املشــفى. بعدها 
ينقطع عاصي عن ممارســة هوايته هذه 
خوفاً. وتــدور أحداث اخــرة تتخلل هذه 
احلادثــة، هذا النص مدعــاة لالهتمام ملا 
يحمل من مقومــات فن صناعة القصة 

القصيرة. 
نصوص  اجملموعــة  هــذه  ضمــت  كما 
لقصص قصيرة جداً، وهي حتمل مقومات 
القصير  القصصــي  النــص  صناعــة 
جداً، نأخذ منها القصــة القصيرة جداً 

)الكرسي(
زمــن مضى علــى ذلك الكرســي الذي 
جلســت عليه أجمل امــرأة في العالم، 
كان الكرسي يشعر بالدفء ولفح العطر 
الذي يتســلل الى مياماه.. كان يســمع 
همساً غنجاً تلك كانت اجمل ايامه قبل 
ان توصد الباب آلخــر مرة ويخيم بعدها 
الظــالم والصمت ,اذاً , لــم يكن مبقدور 
الكرســي أن يصرخ أبداً لذا ســرعان ما 

أستسلم والذ في نوع عميق أبدي.(ً 83 
وبعد رحلتنا وطوافنا في فضاء اجملموعة 
)أثــر بعيد( للقــاص عدنان  القصصية 
القريشــي، نكون قد وقفنا على معالم 
اجلمال والقبح، والضعــف والقوة فيها، 
وهي خطوة موفقــة تؤهله للدخول في 
معتــرك فن صناعة القصــة القصيرة، 
كونه ميتلك اإلمكانية التي من شأنها أن 

تكلل مسيرته السردية بالنجاح.

يطرح مؤمتر القمة الثقافي الذي سيعقد في مدينة 
العام، منظورا سســيوثقافيا  ميســان نهاية هذا 
حــول التحديــات الثقافية التــي يواجهها اجملتمع 
واملثقف، وحول عالقة هذه التحديات باالشــكاليات 
البنيوية ذات الطابع السياســي واالجتماعي، والتي 
تتطلب مقاربات علمية تبحث في طبيعة ماتوجهه 
مــن أخطار، وماتســتدعيه من مواقــف ومعاجلات 
على املســتوى االكادميي العلمي، أو على املســتوى 
االجتماعي االجرائي، وهي قضايا تتطلب جهدا قوميا 
كبيرا، وعبر اليات واجــراءات وتكييفات قانونية، لها 
عالقة بربط احلراك الثقافي مــع التنمية، والتعليم 
في مراحلــه املتعددة بآفاق التحــوالت االجتماعية 
احلادثة باجملتمع، فضال عن دراســة اخلطاب االعالمي 
والفني الدرامي واالدبــي بوصفها مجاالت لصناعة 

الرأي العام والوجدان الشعبوي..
إن التعــّرف على اهمية اخلطاب الثقافي املعرفي هو 
مدخل ملقاربة التحديــات الكبرى، والتخاذ االجراءات 
املناسبة ملواجهة تعقيداتها، ولبيان العالقة بني هذا 
اخلطاب والتنمية املســتدامة، بوصف هذه التنمية 
اجــراء واقعيــا يهدف الــى معاجلة اخللــل البنيوي 
الكبير في الواقع، وفي عطالة املشــروع السياسني 
وتأثير هــذه العطالة على مجاالت التنمية القومية 
كالتعليم واالعالم والفــن واالجتماع واالنثربولوجيا 

وغيرها..
إن التحديــات الكبرى للثقافــة العربية، تنطلق من 
جملة مــن عي تلك األهمية، ومــن معرفة االخطار 
الغائرة فــي الوعينا االجتماعي، والتــي حتولت الى 
مايشــبه العصــاب، حيث انعكس علــى توصيف 
الهوياتــي لهذه الثقافة، أو على مشــكلة تداولية 
وجودها داخــل فاعلية اخلطاب، ومشــكلة اخلطاب 
الثقافي في هذا الســياق ال تنفصل عن مشــكلة 
الهوية، وال عن مشــكالت الصــراع التي تصنعها 
اجلماعــات، والطوائــف، وامللل، والتــي تعمل على 
صناعــة اخلطاب)الهووي( الصيانــي بوصفه خطابا 
طهرانيــا أو ُمنقذا لألمة، وهذا مايســبغ علية قوة 
ُعنفية دفاعية أو هجومية، أو أنه يصطنع له أحكاما 
شرعية ومؤسســات صيانية، وحتى أصوال تُشرِعْن 

هذا العنف، ومتنحه كثيرا من القداسة..
اخلطــاب الثقافــي العراقي ظّل فــي الهامش من 
اخلطــاب السياســي، وحتى من اخلطــاب الدولتي، 
وهو ما جعلــه أكثر تعبيــرا عن)هويــات( قاتلة أو 
مقتولة كمــا يصفها أمني معلوف، أو أكثر انخراطا 
في لعبة التمّثــالت االنثربولوجيــة ذات املرجعيات 
العصابيــة، إذ إّن تاريــخ اجلماعــات الطائفية في 
العراق هو تاريٌخ عنفي، وحتــى )الدول( التي ظهرت 
في العراق كانت تقوم على أساس هيمنة احلاكمية 
الطائفيــة بوصفها الالهوتي الشــرعي والفقهي، 
أو بوصفها)الناســوتي( املرتبط ب)شــرعية القوة( 
تلك التي فرضت خطابها عبر مؤسســة السلطة 
السياسية والسلطة الفقهية، وعملت طوال قرون 
طويلة على إخضاع اخلطاب الثقافي الى فرضية تلك 
)الشرعة املؤسســية( بوصفها نظيرة للمقّدس، أو 

ل)التدّين الرسمي(
فرضيــة مفهوم التدّين الرســمي اوجدتــه الدولة 
املســتبدة، كجزء من هيمنتها، ومن اجل ايجاد اطار 
شــمولي لالحتــواء واملراقبة، وكذلــك للقمع، فما 
جرى للعراق منذ 1980 ولغايــة 2003 يؤكد الطابع 
املســتوى  على  للتوتاليتارية،  التداولي  الشــمولي 
السياسي، وعلى مســتوى فرض سياق عام للتدين 
الرســمي، وعلى مســتوى دورها في صناعة احلروب 
واالســتبداد، والعزل القومــي والطائفي، فضال عن 
فرض مهيمنة قوى ملايســمى ب)اعادة قراءة التاريخ( 
وعلى وفق املنطلقــات العمومية التي ارادت فرضها 
الســلطة، وفي اندفاعها نحو مركــزة هذا التاريخ، 

والباسه هويات فقهية، وسياسية..
كّل هذه املعطيات هي جوهر الوعي باسئلتنا احلديثة، 
وبأهمية أن تكون هذه االسئلة هي املدخل احلقيقي 
والتواصلي مع اآلخر من جانب، والعمل على امكانية 
دعم املشروع الوطني، في سياقه املدني الدميقراطي، 
وكذلك في ســياقه احلقوقي الداعم ملشروع الدولة 
اجلديــدة، وهو ما ميثل عصب العمــل في اوراق عمل 

املؤمتر وفي توجهاته الستراتيجية املستقبلية...

التحديات الثقافية 
واسئلة الخطاب 

األفق البعيد في.. »أثر بعيد«
دراسة

اصدار متابعات

غالف اجملموعة

الثقافية  صدر عن مؤسســة املوجــة 
للنشــر والتوزيــع في املغــرب العربي 
أحد أهم وأجمل ترجمات شــعر أمريكا 
الالتينية إلى العربية، للشاعر واملترجم  
باذخة من   حســني نهابة في ترجمــة 
االسبانية ألحد وأهم األصوات الشعرية 
اكثر  ديانا  بيثارنيك«. شجرة  »أليخاندرا 

من ديوان .      
 ولــدت الشــاعرة »فلــورا اليخانــدرا 
بيثرنيــك« في بوينــس ايريس عاصمة 
األرجنتني في 29 نيســان عام 1936 من 

ابوين روســيني مهاجرين. بدأت الكتابة 
في العشــرينات من عمرها ثم انتقلت 
الى باريس حيث اكملت دراســتها في 
جامعــة الســوربون. تُعــد واحدة من 
األصــوات الفاعلــة جليل الســتينيات 
السرياليات  الشاعرات  اهم  من  وواحدة 
في األرجنتني. فــي 25 ايلول عام 1972 
اقدمــت على االنتحار في مستشــفى 
بوينس ايرس عن عمر يناهز السادســة 
والثالثني عاماً بعــد ان اصيبت باكتئاب 

حاد.

الصباح الجديد - متابعة:
يدخــل »مهرجان قربة الوطني ملســرح 
الهــواة« في تونس هذه الســنة، عامه 
ثالثة  يبلغ  وبرصيــد  واخلمســني  الرابع 
وأربعــون دورًة، ومن هنا يعــد واحداً من 
أقــدم املهرجانات املســرحية في البالد 
العربيــة، إذ يعود تاريخ تأسيســه إلى 

العام 1964.
في بداياتــه، كان املهرجان منفتحاً على 
واملتوّســطي؛  املغاربي واألفريقي  احمليط 
بلدان  حيُث شهد مشاركات عديدًة من 
واجلزائر  ليبيــا  وأجنبية؛ مثــل  عربيــة 
واملغرب ومصر وفلسطني ولبنان وفرنسا 
وبلجيكا. لكنه بات، اليوم، مقتصراً على 

املشاركات احمللية.
تقــام هذه التظاهــرة عــادة بدايَة آب/ 
أغســطس مــن كّل عام، وهــو التاريخ 
الذي كان مبرمجاً لتنظيم دورته الرابعة 
واألربعني هذا العام، غير أن الدورة تأّجلت 
إلى الشهر اجلاري، بسبب »غياب الدعم 
جهوزية  وعــدم  واللوجســتي،  املــادي 
فضــاءات العرض الحتضــان العروض«، 
أصدرته »جمعية مهرجان  بياٍن  بحسب 
قربة الوطني ملســرح الهــواة« في متّوز 

املاضي.

وبعــد حصولها علــى متويٍل مــن وزارة 
الثقافة التونســية وبلدية ُقربة )شمال 
شــرق تونــس(، أعلنت امــس اجلمعية 
املنّظمة عن انطــالق الدورة اجلديدة يوم 
غــٍد اإلثنــني، لتتواصل حتى الســادس 
والعشــرين من هذا الشهر، حتت شعار 

»خمسون عاماً من مسرح الهواية«.
تشارك في املســابقة الرسمية ثمانية 
مدن  مــن  لفــرق مســرحية  عــروض 
»الكركارة«  تونســية مختلفة؛ وهــي: 
و«غيبوبــة«  تونــس«،  لـ«آرتوميمــوس 
احلّداد«  احلبيــب  املســرحية  لـ«الفرقة 
في باجــة، و«رقصة زوجة ديــك - تاتور« 
فــي  املســرحي«  احللــم  لـ«جمعيــة 
لـ«جمعية  الوحشي«  و«العرس  قفصة، 

البّطان، و«كف  االمتياز املســرحي« في 
اليــد« لـ«جمعيــة جنوم املســرح« في 
قربة، و«هجــني« لـ«جمعية قرمبالية«، 
البديلة  الثقافة  لـ«جمعية  و«املعتقل« 
- ضّجة« فــي بنزرت، و«جمرة اخلنقة« لـ 

»جمعية وان تو شو« في صفاقس.
وتتنافــس العــروض، التــي تُقــّدم في 
»دار الثقافــة« و«معهد شــارع احلبيب 
بورقيبة«، على جوائز أفضل عرض )ثالث 
جوائــز(، وأفضــل ممّثل، وأفضــل ممّثلة، 
وأفضل ممّثل وممثلــة ثانوية، بينما تضّم 
جلنة التحكيم كاّل من املســرحّيني: أنور 
الشــفاعي، وســامي النصــرو، وروضة 
والصادق  عمريــش،  وأيوب  الوحيشــي، 

التومي.
إلى جانب العروض، تُقام عدٌد من الندوات 
وورشات العمل حول »تقنيات مسرح ما 
بعد الدراما« مع أنور الشــفاعي، و«لغة 
اجلسد وجســد اللغة« مع نزار الكشو. 
التظاهرة فعاليات  تُقام في إطــار  كما 
الدورة الثانية من »أيام مســرح الطفل« 
أعماٍل  عــروض ســبعة  تشــهد  التي 
مســرحية وإقامــة عددٍ من الورشــات 
العرائس  لألطفال؛ مثل: »صنع  املوّجهة 
الورقية«، و«من الصلصال إلى السينما«.

ديوان شجرة ديانا  »ُقربة لمسرح الهواة« يبدأ دورته 

شوقي عبد األمير
 

منذ ســنوات وهذه الفكرة قائمة أن 
ينشــر هذا الكتاب على حلقات في 
الزميلة " الصبــاح اجلديد " واليوم 
يســرني ان اصنع بــني يدي صديقي 
وزميلي العزيز اســماعيل زاير رئيس 
التحرير " مجلة لقمان " وهو كتاب 
الذي اســتغرقت في اعداده ســت 
ســنوات وقد جاءت فكرته من غياب 
رافد مهم من روافد ادبنا ولغتنا وهو 

" النثر اجلاهلي " 
املفارقة الكبيرة تكمن في أن الشعر 
اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ في عدد من 
الكتب واملعلقات والدواوين، اما النثر 
فال يوجــد حتى كتاب واحد يجمعه، 
علما ان كان منتشرا جدا وميأل اسواق 
وحياة العرب قبل االسالم كما يؤكد 
ذلك كل املؤرخني العرب لكنهم لم 
يجمعوا هــذا النثر ولــم يعتنوا به 
وظل متفرقا مبعثرا في كتب التاريخ 
من هنا تأتي اهمية جمع هذا التراث 

العظيم ونشره في كتاب خاص به .
بالنثر قبل  ان عدم االهتمام  بالطبع 
االسالم يفسر بنظريات عدة بعضها 
شــكلي باعتباره اصعــب للحفظ 
على الذاكرة الشــفاهية ولكن هذه 
احلجــة واهية وال تكفي واملســألة 
مرتبطة بظهور االسالم واملوقف من 

االدب قبله

خطب الكهان
خطبة قس بن ســاعدة في ســوق 

عكاظ
"يا أيهــا الناس اســمعوا وعوا وإذا 
وعيتم فانتفعــوا إنه من عاش مات 
ومن مات فات وكل ما هو آت آت مطر 
ونبــات وأرزاق وأقوات وآبــاء وأمهات 
وأحياء وأموات جمع وأشــتات وآيات 
وأرض ذات رتــاج ,وبحار ذات أمواج ما 
لي أرى الناس يذهبــون فال يرجعون 
أرضوا باملقام فأقاموا أم تركوا هناك 
فناموا أقســم قس قسماً ال حانث 
فيه وال آثماً إن هلل ديناً هو أحب إليه 

من دينكم الذي أنتم عليه ونبياً قد 
حــان حينه وأظلكــم أوانه فطوبى 
ملن آمن به فهــداه , وويل ملن خالفه 
وعصاه ثم قال تباً ألرباب الغفلة من 
األمم اخلالية والقرون املاضية يا معشر 
إياد أين اآلباء واألجداد وأين ثمود وعاد 
وأين الفراعنة الشــداد أين من بنى 
والولد  املال  وشيد وزخرف وجند وغره 
أيــن من بغى وطغــى وجمع فأوعى 
وقال أنــا ربكم األعلى ألــم يكونوا 
أكثر منكــم أمواالً وأطــول منكم 
آجــاالً وأبعد منكم آمــاالً طحنهم 
الثــرى بكلكله ومزقهــم بتطاوله 
وبيوتهم  باليــة  عظامهــم  فتلك 
خاوية عمرتها الذئاب العاوية كال بل 
هو اهلل الواحد املعبود ليس والد وال 

مولود ثم أنشأ يقول:

في الذاهبني األولني مــن القرون لنا 
بصائر 

ورأيت قومــي نحوها متضي األصاغر 
واألكابر

 ال يرجع املاضي إلــي وال من الباقني 
غابر 

أيقنت أني ال محالة حيث صار القوم 
صائر

قس بن ساعدة عند قيصر
وكان قــس بن ســاعدة يفــد على 
قيصر ويزوره , فقــال له قيصر يوما 
: ما افضــل العقل ؟ قــال: معرفة 
املرء بنفسه, قال: ما افضل العلم ؟ 
قال وقــوف املرء عند علمه, قال: فما 
افضل املروءة؟ قال: اســتبقاء الرجل 
ماء وجهه, قال: فما افضل املال؟ قال 

ما قضى به احلقوق.

خطبة املأمون احلارثي
 قعد املأمــون احلارثي في نادي قومه 
فنظر إلى السماء والنجوم ثم أفكر 
طويال ثــم قال أرعوني أســماعكم 
وأصغــوا إلي قلوبكــم يبلغ الوعظ 
منكم حيث أريد طمح باألهواء األشر 
الكدر وطخطخ  القلــوب  وران على 

اجلهل النظر إن فيما ترى ملعتبرا ملن 
اعتبر أرض موضوعة وسماء مرفوعة 
وشــمس تطلع وتغرب وجنوم تسري 
فتعزب وقمر تطلعه النحور ومتحقه 
أدبار الشهور وعاجز مثر وحول مكد 
وشاب مختضر ويفن قد غبر وراحلون 

ال يئوبون وموقوفون
ال يفرطون ومطر يرسل بقدر فيحيي 
الثمر  ويطلع  الشــجر  ويورق  البشر 
وينبت الزهر وماء يتفجر من الصخر 
األير فيصدع املدر عــن أفنان اخلضر 
فيحيي األنام ويشبع السوام وينمي 
الدالئل  ذلــك ألوضح  إن في  األنعام 
على املدبر املقدر البارئ املصور يأيها 
العقول النافــرة والقلوب النائرة أنى 
تؤفكــون وعن أي ســبيل تعمهون 
وفي أي حيــرة تهيمون وإلى أي غاية 
األغطية عن  لو كشــفت  توفضون 
القلوب وجتلت الغشــاوة عن العيون 
لصرح الشــك عن اليقني وأفاق من 
نشــوة اجلهالة من اســتولت عليه 

الضاللة.

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الكتاب
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املصاحلة املؤقتة بني البارزاني
 و املكتب السياسي

* بعد رجوعكم الى كردستان كيف 
كان تعامل املال مصطفى معكم؟

- عندمــا عدت من إيــران ذهبت مع 
بعض الرفــاق الى املال مصطفى، لم 
أكن مكروها جــدا بنظره بعد، فقال 
أو ثالثة ثم سنجلس  "إبقوا شهرين 
لنتفاوض معا"..ووفــر لنا املال مكانا 
ملبيتنا بالقرب من مقره في منطقة 
بالكايتي. وبعــد إنتهاء املهلة ذهبنا 
اليه وقلنا له "لقد مضت املدة التي 
وعدتنــا بها وها نحن جالســون بال 
شغل والعمل، وإتفقنا أن نوحد احلزب 
أو نبحــث عن حل آخر فمــاذا تقول 
االن"؟، قال "حســنا، إذهبوا أنتم الى  
)دولة رقة( وأقيموا لكم هناك مقرا، 
وسآتيكم بعد أيام لنتباحث معا حلل 
املشاكل". ذهبنا الى هناك وبعد فترة 
جــاء املال مصطفــى وأمضينا معه 
وشــيئا  معا،  نتفاوض  الوقت  بعض 
فشيئا تبني لنا بأنه ال فائدة ترجى من 
بقائنا معــه، وخاصة أنه تلك الفترة 
جاء حميد عثمان الــذي كان يعمل 
راتبا منها،  لصالح احلكومة ويقبض 
فأنيطت به مسؤولية محددة وهي أن 
يحول دون جنــاح تقاربنا وتصاحلنا مع 
املال مصطفى.وســبق أن إلتقى باملال 
مصطفى وحتــدث معه طويال. وكان 
حميد هذا رجال ماكرا، رغم أنه يظهر 
نفســه بائســا، ولكنه في احلقيقة 
كان ثعلبــا في جلد خــروف ومتآمرا 
من طــراز عجيب، وأفهــم البارزاني 
بأنــه في حــال تصالح معنــا فإننا 
سوف نســيطر على احلزب وننحيه، 
وأن الناس جميعا ســينضمون إلينا، 
كما أبلغه بأنه بسبب ضعف وهوان 
احلزب الشيوعي، فإننا سنكون القوة 
املركزية األولى في الساحة وسيكون 

لنا نفوذ كبير وسط اجلماهير.

* وما كان موقف البارزاني مما سمع، 
وهل إستمع الى مثل هذه النداءات، 
ومــا كان قراركــم النهائــي فــي 

التفاوض معه؟
- لقد تراجع املــال مصطفى من كل 
التعهــدات التي قدمهــا لنا، فقلنا 
لــه "أنت وعدتنا بــأن تفرج عن علي 
حمــدي ومحمود حــاج توفيق وعدد 
آخر مــن كوادرنا ولكنك لم تفعل"؟، 
أجــاب "أنا ســأذهب الى مــاوت ثم 
عند رجوعي ســألتقيكم ونحاول أن 
املذكورين"،  سراح  وسأطلق  نتفاهم 
ولكنه حني مر من هناك شدد عليهم 
أكثر، وعلمنا ذلك من مصادر زرعناها 
عنــده علــى مســتوى التنظيمات 
والبيشمركة وحتى املكتب التنفيذي 
كنا نتلقى منه األخبار أول بأول. فكان 
مصطفــى قرداغي صديقا مقربا لي 
ويعلم بكل شيء هناك، ولذلك كان 
ميدنــي باألخبار ويحيطنــي علما مبا 
يجري عندهم، ومضت فترة أشهر لم 
أسمع منه شيئا خاصة فيما يتعلق 
بوعود املــال مصطفى، وكنا قد قررنا 
مســبقا أن املال إذا تراجع عن تكليف 
بالقيادة مبسؤوليات في ظرف  رفاقنا 
ستة أشهر، عندها سنكون في حل 
مــن إلتزاماتنا معه وعلــى رفاقنا أن 
يهربوا من هنــاك ويتجهوا الى املدن 
إلعــادة تنظيــم صفوفهــم والبدء 
بالنضال الســري كــي اليبقوا حتت 

رحمة املال مصطفى.
الفترة التــي قضيناها بدون أي عمل 
كنــا نعتبرها إقامــة جبرية فرضت 
علينا، وبعد ســتة أو ســبعة أشهر 
تلقينا خبرا مفجعا وهو إخراج علي 
حمدي من ســجن ماوت وقتله، وفي 
البدء لم نصــدق أنه قتل، ولكن بعد 
التحقيــق تأكدنا بأن علــي إبراهيم 
درويش مدير السجن قد أخرجه بذكاء 
ثم قتله.طلبوا مــن علي إبراهيم أن 

يخرجه ثم يقتله،
لكنه كان فطنــا فقال إذا لم تأتوني 
برســالة خطية مــن املال مصطفى 
وإستحسن  كهذا،  شــئيا  أفعل  لن 
دليل  أنه  البارزاني موقفه هــذا طن 

على إخالص شديد من علي إبراهيم، 
ولذلك كتب الرســالة بخط يده قال 
فيها "يجب تســليم علــي حمدي 

للقتل، فهو خائن". 
وكان قتل علي حمدي إشارة مرعبة 
لنــا، ألننا تصاحلنا معــه، وكان علي 
حمــدي أكثرنا إتزانا مــن بني أعضاء 
اللجنــة املركزيــة، وكان بحق رجال 
في  األساسية  الكوادر  وأحد  مناضال 
احلركة التحررية، وهو رجل نزيه طاهر 
املتصوفني  الدراويش  يشــبه  الكف 
في عشقه للنضال من أجل شعبه، 
البارتي وحزب  وكان أحد مؤسســي 
رزكاري ولــه دور كبير في إعالن الثورة 
مبنطقة بهدينــان، ولذلك كان قتله 

كارثة حقيقية.

* وهــل مقتــل كادر حزبــي يكفي 
إلندالع القتال بينكم مرة أخرى، أم 

كانت هناك أسباب و دوافع أخرى؟
- فعــال لم يكن مقتله هو الســبب 
األســاس.فبعد فتــرة قصيرة حلت 
كارثة أخرى، حني نقل الينا نوشيروان 
فؤاد مســتي وهــو أحــد عناصرنا 
املزروعة عند املال مصطفى برســالة 
البارزاني عممت  يــد  مكتوبة بخط 
على جميع امراء الهيزات يقول فيها: 
"كل من ينتمي الى جماعة ابراهيم 
احمد وجالل طالباني اقتلوهم البتة 
"مبعنى ان كل مــن يثبت انتماؤه لنا 
الرسالة  تردد.وأحدثت هذه  دون  يقتل 
البيشمركة،  قوات  وسط  كبيرا  دويا 
ألنه كانــت لنا مئــات العناصر من 
ان  بينهم وكنا نخاف  البيشــمركة 
ســتكون  وهذه  جميعا  يقتلوهــم 

كارثة كبرى.

إعالن احلرب على املكتب 
السياسي

* الســؤال الكبير هو، كيف جتاسر 
و  البارزاني بطلــب قتلكم جميعا 

بهذا الشكل العلني؟
- الرسالة مازالت موجودة ومت نشرها 

في وقته مبجلة رزكاري وجريدة خبات، 
كنا نفكر بالرحيل فأرسل مصطفى 
قرداغي خبرا يقــول فيه "أبلغوا مام 
جالل كي يحذر من حتركاته"، فأخذنا 
إحتياطاتنا. وذات يوم كنا أنا وحلمي 
علي شــريف لم نكن متزوجني بعد، 
ولكن النوريني )نوري شــاويس ونوري 
أحمد طــه( والعليني  )علي عبداهلل 
فطلبوا  متزوجون  عســكري(  وعلي 
الرخصــة من املال مصطفــى لزيارة 
قد  حادثة  لــك  وســأروي  عوائلهم. 
ال تصلح للنشــر ولكني ســأرويها 
وشــهودها مازالوا أحياء، كانت تلك 
املــرة األولى التي يتلقــى فيها نوري 
شاويس شــتيمة مقذعة، فقد كنا 
أرســلنا عبدالرحمن روتــة الى املال 
مصطفى لكي يسترخصه في إجازة 
سابقا  قلت  وكما  املتزوجني،  اإلخوان 
عبدالرحمــن هذا يرتبط بصلة قرابة 
مع نوري شــاويس وهما أبناء أخوال، 
وحني رجع من عند املال كنا نتمشــى 
و وصــل عبدالرحمن الــى قرب علي 
عســكري الذي بادره بالسؤال "ماذا 
حصل هل وافق على طلبنا"؟، فأجابه 
"ال واهلل لــم يوافق"! فســأله علي 
"وماذا قال"؟، أجاب "لقد شــتمكم 
ولكــن أعفوني من نقلهــا"، وكانت 
لدى علي عســكري عادة غريبة وهي 
أنه يضحــك فــي كل املواقف، كنا 
بعيديــن عنهما، وملا جــاء روتة إلينا 
توقعنــا أن تكون لديه أخبار ســارة، 
وكان علي عبداهلل يتمشى وسبحته 
بيــده، و نوري شــاويس متمددا حتت 
الشــمس، وأذكر هــذا املنظر جيدا، 
وكنت أنا و نــوري أحمد طه و حلمي 
نتحــادث فصاح علي عبــداهلل من 
بعيد "ها روتة أســد أنت أم ثعلب"؟، 
قال  "ولم"؟،  "ثعلب"!، سأله  فأجابه 
"لم يرخص لكم بل شتمكم “سأله 
علي ثانية "وما كانت شتيمته"؟، قال 
روتة "ال، أعذرني فهي شتيمة قبيحة 
جــدا الأســتطيع ذكرهــا"، فقالوا 
جميعا "باهلل عليك قل لنا ماكانت 
شــتيمته"، قال "يقول املال ال أسمح 

لهم باإلجازة"، ســألته ، ولم ؟ "فبدأ 
بتوجيه شتائم مقذعة ) ... ("،. وقال 
علي عبداهلل  "أوف..كم هو شخص 
لعان وقذر اللســان "، قالها هامسا 
خوفا من أن يسمعه أحد، وقال نوري 
شــاويس كالما اليصلح للنشر هنا. 
هذا املوقف وكذلك قتل علي حمدي و 
رسالته التهديدية بقتل البيشمركة 
كل ذلك عقدت املشاكل أكثر فأكثر، 
وحل الشتاء وفي شهر كانون الثاني 
عام 1966 فوجئنا ذات يوم بزيارة عدد 
من البارزانيني يحملون معهم رسالة 
من إدريــس البارزاني الى حلمي علي 

شريف.

* ما كانت فحوى الرسالة؟
- يقول إدريس في رسالته "بناء على 
أمر مــن البارزانــي عليكما ) يقصد 
حلمي وأنــا( أن تلتحقا بنــا وتنقال 
إلينــا"، وكان قائــد هذه  مقركــم 
اجملموعــة هو أحــد البارزانيني الذين 
درسوا في روســيا، وكان بينهم عدد 
ممن لهم ميــول نحو احلــزب منهم 
"وأنت  حمدأمــني ميرخان، ســألته 
ما رأيك، هــل تنصحنا بالذهاب إليه 
"؟، فقــال "هــذا أمر يعــود إليكم، 
يومني  أردمت ســنعطيكم مهلة  وإذا 
لتفكــروا باألمــر"، قلنا "حســنا". 
وفي املســاء أخذ هذا الشخص بيد 
علي عســكري ونحاه جانبا وقال له 
"أتقسم لي إذا كشفت لك سرا أن ال 
أقسم"،  "نعم  أجابه  بإسمي"،  تأتي 
قال "حســنا إســمعني جيدا، لقد 
كلفنــا بأخذ حلمي ومــام جالل وأن 
نقتلهما في الطريــق بحجة أنهما 
حــاوال الهــرب ونحن صحنــا بهما 
لكنهما لم يتوقفا ولذلك قتلناهما 
معا". وأضاف "أرجوك إكتم ذلك فإذا 
ظهر بأنني قلــت لك هذا تعرف ماذا 
ســيكون مصيري ومصيــر عائلتي، 

كلنا سنتعرض لإلبادة")5(.
لم نكن جنتمع فــي مكان واحد، كنا 
واد بعيدين بعضنا عن  نســكن في 
بعــض، وكنت أنا وحدي أســكن في 

منطقــة بعيــدة عنهم مشــغوال 
بالكتابــة، وإختــرت ذلــك املــكان 
بالتحديــد ألكــون بعيــدا عنهــم 
وأنشــغل بالكتابة بعــد أن حصلت 
علــى بعض الكتــب والوثائق وبدأت 
بتأليــف كتابي “كردســتان واحلركة 
القومية الكردية"، وذات ليلة طلبني 
لإلجتمــاع النوريــان والعليان وعمر 

دبابة وحلمي.

* وأين كان األســتاذ إبراهيم أحمد 
واألعضــاء اآلخــرون، وهــل قــررمت 

الذهاب الى املال مصطفى؟
إبراهيم في طهران،  - كان األســتاذ 
وســيد عزيــز فــي إيــران، والبقية 
عســكري  علي  حدثني  مختفــون، 
مبا ســمع، وتناقشــنا فيما ميكن أن 

نفعله؟، 
وبعد نقاش طويــل قررنا أن النذهب، 
وكان ذلك قرار اجلميع نحن السبعة، 
وكنــا قد قررنا مســبقا أنــه إذا لم 
يسلمنا املال مصطفى أي عمل خالل 
أو سبعة أشهرعندها سنعود  ستة 
الى داخل املدن ومنــارس عملنا هناك 
بصورة ســرية.وفي الصبــاح التالي 
ذهبنا الــى عباس مامنــد اغا وقلنا 
له "كاك عباس لقد أرســلوا بطلبنا 

وينوون قتلنا". 
فتقدم بإقتراح ينص على أن يرســل 
هو ببرقية الــى املال مصطفى يقول 
فيها انه بدال مــن حلمي ومام جالل 
قررنا أن نأتــي إليه جميعا ثم ننتظر 
ماذا يكــون رده عندها نعرف حقيقة 

نواياه". 
وقررنــا أن منضــي نحو )ســيتەك( 
ونأخــذ الشــيخ لطيــف معنا في 
الطريق، ثم نسير عبر طريق  )خدران( 
لكي نبلغ كاكة زياد اغا باملوقف حتى 
اليقع هو أيضا فيما ال يحمد عقباه. 
وفــي الصباح أبرق عباس اغا الى املال 
بتلك البرقية فجاء الرد "الحاجة ألن 
وحلمي  فليمتثل جالل  تأتوا جميعا، 
لألمر ويذهبا الى إدريس وأنا سأراهم 

فيما بعد".

بوزيرين من  املشــاركة في احلكومة 
إجتاهني مخلفني

* هــل صحيح أنــه كان مقــررا أن 
تعينــوا وزيــرا منكــم و آخــر عن 

البارزاني في احلكومة اجلديدة؟
- نعــم هــذا صحيــح، فاحلكومة 
للكرد،  قــررت تخصيص حقيبتــني 
نحن من املكتب السياســي رشحنا 
األستاذ فوزي جميل صائب، وجماعة 
املال رشــحوا اللــواء أحمــد كمال 
أبلغوه مسبقا  الكركوكي، ولكنهم 
إذا عني ممثلنا وزيرا فعليه أن ينسحب، 
هاتفني األســتاذ فوزي وقــال "لقد 
أرســلوا بطلبي في القصر، وأعتقد 
القســم، قلنا  بأداء  بأن األمر يتعلق 
له "حســنا، شايف خير"، ولكن بعد 
أن ذهب فوزي الــى القصر اجلمهوري 
أبلغــوه أمام الباب بأن إســمه ليس 
ويبدو  الــوزراء!،  قائمة  ضمن  مدرجا 
أن أحمد كمال ســبق فوزي باحلضور 
و أبلغ عبدالرحمن وغيــره بأنهم إذا 
قبلوا بفوزي وزيرا فإنه سينســحب 
بأمــر البارزاني، وأنه فــي هذه احلالة 
ســيعاود البارزاني قتالهم. لقد أراد 
أن يظهر نفســه كحمامة ســالم، 
ولذلــك إقتنــع عارف ومــن معه مبا 
طرحه كركوكــي، وقالوا "إن جماعة 
املكتب السياسي هم رجال وطنيون 
وســيتفهمون موقفنا ونســتطيع 
إقناعهم"، وهكــذا خلت وزارة ناجي 
طالب من ممثــل عنا رغم أننا كنا نود 

ذلك بشدة.
لــم يكــن األســتاذ فــوزي عضوا 
باحلــزب، لكنه كان صديقا مقربا لنا، 
وأحدثت هــذه الواقعة ضجة كبرى، 
ولكني لســت نادمــا على ماحصل 
اليوم، فناجــي طالب كان رجال  الى 
هادئا ومحترما ذا أخالق عالية، وكان 
شــيعيا وطنيا ومن الضباط األحرار 
وصديقا مقربــا من عبدالناصر، ولم 

يكن يـستحق قتله وإعدامه. 
كما ضـمت وزارته شخصيات وطنية 
كبيــرة مثــل أديب اجلــادر الناصري 

الوطني الذي تولى وزارة الصناعة.

جماعة املال و جماعة طالباني 
)جالليون و مالئيون (

* أظــن في ذلــك الوقــت أطلقت 
عليكم تســمية )جماعة جحوش 

66( أليس كذلك؟
- في تلك الفترة شــنت جماعة املال 
مصطفى حملة دعائية كبيرة ضدنا، 
األجنبي،  وخــدم  باجلحوش  وصفونا 
بجحــوش  وصفناهــم  وباملقابــل 
السنتو واإلســتعمار وبأنهم يريدون 
التحرريــة  احلركــة  إرادة  تســليم 

لإلمبريالية.

* حســنا، ملاذا وصفوكم بجحوش 
احلكومة، ألم يكونوا هم أيضا مع 

احلكومة؟
- هذا صحيح، لقد حللوا ألنفسهم 
ما حرموها علينا!، أجازوا ألنفسهم 
أن يأخذوا مساعدات ورواتب شهرية 
مــن احلكومة وأن يكــون لهم وزراء 
فيها ويصدروا جرائدهم، ولكن حرام 
يشنون  باألساس  وكانوا  ذلك.  علينا 
هجماتهم علينا بالدعم املادي الذي 
يتلقونــه من احلكومة، وبأســلحة 
و رصاصاتهــا حاربونــا،  احلكومــة 
واحلكومة ســمحت بأن متر قواتهم 
ملهاجمتنا. الســليمانية  داخل  من 
كنا نقــول لهــم، إذا كانت العالقة 
مع احلكومــة أمرا مشــينا، فلماذا 
تتعاملون معها؟، إذا كانت احلكومة 
ســيئة الى هــذه الدرجــة فلماذا 
تشــاركونها بوزرائكم؟، قلنا بأن املال 
الســاحة  إحتكار  يريــد  مصطفى 
لنفســه وأعوانه ولذلــك يريد خلق 
الفتنة وشــن القتال األخوي ضدنا. 
لقــد كان املال يبحث عن ذريعة لكي 
يحلل القتــال األخوي وذلك بوصفنا 

بجحوش ومرتزقة.
وقــع القتال، وكانت احلرب ســجاال 
بيننا، مرة نهزمهــم ومرة يهزموننا، 
ولكننــا صمدنــا ولــم نتزجزح من 
مناطقنــا، وكانت احلملة شــديدة 
خاصة حني كانوا يروجون لكذبة بأننا 
أخضعنا أنفسنا إليران، ولذلك بادرنا 
فورا بإعادة األستاذ إبراهيم أحمد من 
وكانت  إيران وقطعنا عالقتنا معها، 
نصفهم  بيننا،  متبادلــة  اإلتهامات 
بالذيلية لإلمبريالة وحلف الســنتو 
وإيران وإســرائيل، ونؤكد بأنه سيأتي 
يوم وتتكشــف فيه كل الوثائق عن 
تلك العالقات املشــبوهة، وسنقدم 
شــهادة شــمس الدين املفتي دليال 

على تلك العالقات.

* وما كانت طبيعــة عالقتكم مع 
القوى العراقية األخرى آنذاك؟

- كانت عالقاتنا مع احلزب الشيوعي 
القومية جيدة، وللحقيقة  واألحزاب 
والتايخ أقول كان موقف الشيوعيني 
منقســما بني جماعة عزيــز احلاج 
املركزيــة"،  بـ"القيــادة  املعروفــة 
وجماعــة اللجنــة املركزيــة، هذه 
األخيــرة كانــت ترفض حــرب املال 
معهم  وعالقتنا  ضدنــا،  مصطفى 
ولكنهــم حاولوا  لم تكن ســيئة، 
أن يســبغوا بعض الشــرعية على 
تصرفــات البارزاني ويرفضوا الدخول 
معنــا بجبهــة سياســية كما أن 
عالقتنــا مــع احلركة اإلشــتراكية 
العربية وحزب الوحدة اإلشــتراكية 
الناصــري واجلنــاح اليســاري حلزب 
البعث وحزب العمال الثوري اليساري 
وللتذكيــر فقد حاولنا  أيضا.  جيدة 
مرتني أن نســتولي علــى احلكم مع 
هذه القوى الصديقة. املرة األولى عام 

1966 وأخرى في عام 1967.
فـقد كـانت عالقـــتنا جيـدة جـدا 
مع الـقوى العربية وتشهـد تـطـورا 
ملـحوظا خصوصا مع مصـر، وكنا 
عـلـى إتـصال دائم بسـفارة مـصر 
في بـــغداد، وذهبـــت الى بيـــروت 
وجـــاء مـنـدوبني عـــن عبدالناصر 
بـوعــود  ووعـدونـــا  إلـتقيناهم  و 

طيبة و أن ميـدوا لنا يد املساعدة.

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 29
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مام جالل طالباني برفقة اعضاء احلزب الوطني الكردستاني

كان قتل علي حمدي إشارة مرعبة لنا، ألننا تصالحنا معه، وكان علي حمدي أكثرنا إتزانا 
من بين أعضاء اللجنة المركزية، وكان بحق رجال مناضال وأحد الكوادر األساسية في الحركة 
التحررية، وهو رجل نزيه طاهر الكف يشبه الدراويش المتصوفين في عشقه للنضال من 

أجل شعبه، وكان أحد مؤسسي البارتي وحزب رزكاري وله دور كبير في إعالن الثورة بمنطقة 
بهدينان، ولذلك كان قتله كارثة حقيقية.
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بغداد - وداد إبراهيم: 

االغنية العراقية عالم واسع ومتنوع 
احلان، شــعراء،  وكبير، موســيقى، 
مقامات، ريفي، وبغدادي مطربون من 
كل بيئات العراق، حملت خالل عهود 
اســماء  لون،  وأجمل  أبهى صــورة 
حفرت في الذاكرة الغنائية، وبقيت 
اصواتهــا مصــدر الهــام لكل من 
يستمع اليها ألنها تزينت بالفلكلور 

والتراث العراقي.
االغنية العراقية امتلكت عبر مئات 
الســنني، كنــوزاً قوية مــن االلوان 
واالســاليب واملقامــات واملــدارس 
واالمنــاط التي لم ميتلــك مثلها أي 
مجتمــع عربي آخر، فضــاًل عن ثراء 
األحلان واخلــواص يّعبر كل نوع منها 

على بيئة معينة.
غيــر ان االغنيــة العراقية تراجعت 
تشــهده  وما  اختفت،  بالتحديد  او 
الساحة الغنائية من ظهور مطربني 
او مطربــات ال ينتمون الــى الغناء 

العراقي.
 هذا ما حتدث به املوسيقي والفنان 
الفنون  الفرق الفنية في دائرة  مدير 

املوسيقية علي خصاف.
  وأضاف خصــاف : املعروف ان دائرة 
الفنــون املوســيقية التابعة لوزارة 
الثقافة هي املعنيــة بهذا املوضوع 
الن  العراقيــة،  االغنيــة  واقصــد 
تفاصيل  متتلــك كل  الدائــرة  هذه 
ملحنــني  مــن  العراقــي  الغنــاء 

وشــعراء  وعازفني على انواع اآلالت 
املوســيقية، ولدينا فرق موسيقية 
مثل فرقة الســاس وسومر والفنون 
العراقي  املقــام  وفرقة  الشــعبية 
والفرقة الريفيــة ،إضافة الى فرقة 
وزرياب  العربية  للموســيقى  بغداد 
التي  االنشاد  وفرقة  الغزالي  وناظم 

تختص بتقــدمي االغانــي العراقية 
التراثيــة، وكنا فــي كل فترة نقوم 
بإعادة احليــاة لهذه الفــرق بتقدمي 
على  والرقص  الغنــاء  من  عروضها 
قاعــة دائــرة الفنون ودفــع عجلة 
الغناء الــى االمام. ومن اجل البحث 
عن خبــرات ومواهب اكثر عمقاً في 

الغناء العراقي، وهذا يعني ان كيان 
العراقيــة كلها وتفاصيله  االغنية 
موجود في هذه الدائرة، ومع كل هذا 
ال يوجد دعم مــادي  من اجل احياء 
االغنية العراقيــة حلناً وتأليفاً واداء، 
الن دعم الغناء من قبل وزارة الثقافة 
واملؤسسات املعنية بالثقافة الفنية 

يعنــي اعادة االغنيــة العراقية الى 
مســارها الطبيعي، لكن ليس من 
املنطــق ان نبقى  نتطلــع الى حال 
االغنيــة العراقية وهي تتدهور على 
صعيد الكلمات التي تأخذ باألغنية 
الى التدني والهبوط في اوســاط ال 

تنتمي للغناء وال متت له بأي صلة.

اما عن املشــروع الذي يســهم في 
وقف تدهور االغنية العراقية فاعلن 
خصاف قائال: ســيكون لنا مهرجان 
االغنيــة الشــبابية برعايــة دائرة 
الفنون املوســيقية وهــو املهرجان 

االول في العراق بعد احداث 2003. 
وسنقدم فيه اصواتاً شبابية واعدة 
ومواهب جديدة من داخل الدائرة ومن 
خارجها، اما آلية العمل فســتكون 
هناك مشــاركة من قبــل ملحنني 
وموســيقيني مــن الدائــرة لدعم 
العراقية  االغنيــة  وتقدمي  املهرجان 
بلون عراقي اصيــل ينتمي الى كل 
ما هو عراقي اصيل وستكون هناك 
مشــاركة من قبل الفضائيات وقد 
تكون فضائية العراقية لها االولوية 

في نقل تفاصيل املهرجان.
امــا عــن تفاصيــل اخــرى تخص 
املهرجان فقال: لــن يكون هناك أي 
جلنة اختبار او تقييــم على صعيد 
الصوت او األداء ألننا ســنكون أمام 
اصــوات نعرفهــا موجــودة ضمن 
الوســط الفني واملوسيقي وجهت 
لهــا الدعوة من اجــل ان نعلن عن 
الغنائية  الســاحة  علــى  وجودها 
الغناء  تقــدم  ان  تســتحق  وهــي 
العراقي بكل موروثاته الفولكلورية 
ومدارسه الثقافية، وأتأمل ان ينجح 
املهرجان ويحقق اهدافه. وقد يكون 
نقطــة حتول فــي مســار االغنية 
وسيكون لدينا جيل غنائي مختلف 
لديه وعي فنــي وثقافي في اهمية 
احياء االغنية العراقية بكل الوانها.

مهرجان االغنية العراقية..نقطة التحول

دوالرات تتطاير على طريق سريعالمايسترو علي خصاف: لن اكون متفرجًا واألغنية تتدهور
فوجئ ســائقو السيارات على أحد الطرق السريعة 
في والية نيوجيرســي األميركية بعشــرات األوراق 
النقدية على اإلســفلت مما تســبب بوقوع عدد من 

احلوادث مع نزول البعض جلمع األموال.
وتطايرت الــدوالرات من ســيارة مصفحة محملة 
باألموال بعد أن تعرضت حلادث سير هي ايضاً،وظهرت 
تلك الســيارة في لقطات فيديــو وهي على اجلانب 

األمين للطريق في إيست راذرفورد.
وقال مشــترك على تويتر: » لقد رأيــت للتو حادثا 
اشتركت فيه سيارة حتمل األموال، هناك الكثير من 
األوراق النقديــة على الطريــق والناس يخرجون من 

سياراتهم اللتقاطها.«
من جهتها أكدت شــرطة »إيســت راذرفورد« وقوع 

احلادثة وقالت إنه هناك سيارة »تسرب األموال«.
وأظهر مقطع فيديو على تويتر، ســائقون يخرجون 
من ســياراتهم جلمع األوراق النقدية متسببني في 

توقف السير.
وقالت التغريدة إن نزول الركاب جلمع املال تسبب في 

وقوع حوادث على الطريق.
ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن تلك احلوادث، برغم 
أن لقطات الفيديو أظهرت بعض السيارات املتضررة.

تقنية »فريدة«
لشحن الهاتف بالمالبس

متكن باحثون بريطانيون مــن تطوير ألواح متناهية 
الصغر توضع في أقمشة املالبس، بهدف إنتاج طاقة 
لشــحن الهواتف املتحركة أو أي أجهزة إلكترونية 

صغيرة.
وصمم باحثون مــن جامعة »نونتغهام ترنت« ألواح 
طاقــة يصل طولهــا إلى 3 مليمتــرات وعرض من 
1.5 مليمتر، وهي صغيــرة بدرجة جتعل من املمكن 
دمجها داخل ألياف األقمشة املستعملة في تصنيع 

املالبس.
وتعتمد هذه األلواح الصغيرة جداً على احلركة التي 
يقوم به الشخص ألجل توليد طاقة تكفي لشحن 
الهاتف املتحرك وبعض اإلكسسوارات التي تعتمد 

على اإلمداد بالكهرباء.
ويراهن املشــروع التقني الطموح على هذه التقنية 
لتوفير شحن عصري ومستدمي، من دون اللجوء إلى 

الكهرباء.
وبحســب ما نقلت صحيفة »صن« البريطانية، فإن 
األلواح رقيقة جــداً حتى إنها ال تــرَى بالعني اجملرة، 
وبوســع الشــركات أن تضيفها إلى الثياب من دون 

التأثير على املظهر اخلارجي.
وتكمن مشكلة هذا املشــروع في أن شحن هاتف 
واحد بشــكل كامل فقط يتطلــب وضع ما يقارب 
ألفي لوحة طاقية على املالبــس، أما االمنوذج الذي 
جرى تطويره في الوقــت احلالي فاعتمد على مئتني 

فقط.
ويوضح الباحث تيالك دياس، وهو أحد املشاركني في 
املشــروع العلمي، أن األلواح التي جرى تطويرها من 
شأنها أن تســهم في احلد من انبعاثات الغاز التي 

صارت معضلة عاملية.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 
نشرتها  طبية  دراســة  أفادت 
 }eurology{  األعصــاب مجلة 
البرتقال  بأن كوبًا من عصيــر 
يوميــاً ميكن أن  يقــي املرء من 
اخلرف  مبــرض  اإلصابة  خطــر 

بنسبة تصل إلى 50%.          
جاردينــر،  هانــا   وأوضحــت 
الباحثة في جامعة ميامي، أن 
املشاركني في الدراسة،  والذين 
حافظوا على شــرب كوب من 

يومي،  بشكل  البرتقال  عصير 
قــل لديهــم خطــر  اإلصابة 

باخلرف لنحو 47%.               
وأكدت جاردينر على أن الفواكه 
واخلضروات غنية  بالفيتامينات 
واملــواد الغذائيــة ومضــادات 

األكسدة التي حتمي الدماغ.     
 وألن عصيــر البرتقــال يحتوي 
على كمية كبيرة من الفركتوز، 
وهو أمر ال يعد  صحياً إذا تناوله 
فإن  كبيرة،  بكميات  الشخص 

توصي مبقدار مئتي  الدراســة 
البرتقال  من عصيــر   ميللتمر 

يوميا فقط.               
عصيــر  يكــون  أن  ويفضــل 
البرتقــال طبيعيــا لتجنــب 
املزيد  من الســكر املوجود في 
العصائــر الصناعية، كما يعد 
أي عصير من عصائر  الفاكهة 
صحيا،  الطازجة  واخلضــروات 
ويجــب دمجــه فــي النظام 

الغذائي اليومي.          

متابعة الصباح الجديد : 
دعــت شــركة أميركيــة الناس 
للدخــول في مســابقة هاتفية 
»غريبــة«، مقابل مكافــأة مادية 
ضخمة، ملن ينجح في االبتعاد عن 

هاتفه الذكي لعام كامل.
وأعلنــت شــركة »فيتامني ووتر« 
ســتمنح  أنهــا  للمشــروبات 
100 ألــف دوالر للشــخص الذي 
سيستطيع االبتعاد عن استعمال 

هاتفه الذكي لعام كامل.

قالت  »الغريــب«،  إعالنهــا  وفي 
الشــركة أن على املشترك إعالن 
بنشر منشور  باملشــاركة  رغبته 
على موقــع تويتر أو إنســتغرام، 
باســتخدام وسم »من دون هاتف 
لســنة كاملة« ورمز »مسابقة«، 
بإمكان  التي  الفعاليات  نوع  وذكر 

الشخص فعلها من دون هاتفه.
وستختار الشركة املتسابقني يوم 
22 يناير كانون الثاني، كما ستوفر 
لهم هاتفا »بدائيــا« يعود لفترة 

التسعينات، لالستعمال من أجل 
إجراء املكاملات الهاتفية.

صدق  من  الشــركة  وســتتأكد 
املشتركني في املسابقة بإجبارهم 
علــى اإلجابة على عدة أســئلة، 

باستعمال جهاز كشف الكذب.
وســتكافئ الشــركة الشخص 
الــذي يســتطيع الصمود نصف 
ســنة فقط، من دون اســتعمال 
هاتفـــه الذكـــي، مببلغ 10 آالف 

دوالر.

200 ميللمتر من عصير البرتقال
يوميًا يقيك الخرف

أترك هاتفك لعام كامل
وأربح 100 ألف دوالر؟

املايسترو علي خصاف
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متابعة الصباح الجديد : 

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى 
احلمية الغذائية بجميــع  أنواعها، تنصح 
دراسة علمية حديثة بعادة غذائية قد يراها 
كثيرون مقززة، لكنها، حســب الدراســة، 

تعمل على حرق الدهون.
وقال باحثون أســتراليون، مؤخــرا، إن تناول 
ملعقة من التراب إلى جانب وجبة الطعام، 
يســاعد على خســارة الوزن والوقاية من 
االضطرابــات الصحيــة التــي تنجم عن 

السمنة.
وذكرت صحيفــة »ديلي ميــل«، أن باحثي 
فائدة  اكتشفوا  أستراليا«  »ساوث  جامعة 
مهمــة ألكل التراب، ووجدت الدراســة أن 
املادة خســرت  تناولت هذه  التــي  الفئران 
دهونــاً أكثر مقارنة بفئــران منحت حبوباً 

لفقدان الوزن.
وكشفت الدراســة أن التراب يساعد على 
التخلص مــن الدهون، من خــالل صرفها 
إلى جانب الفضالت التــي يطرحها اجلهاز 

الهضمي.
وبخــالف املعتقد، انتشــرت ظاهــرة أكل 
األشــياء غير النظيفة قبل آالف الســنني 
بني اإلغريــق، إذ دأب الناس على أكل التراب 
سواء ألجل التسلية أو للبحث عن منفعة 

صحية.
وأوصى أبقــراط، الطبيب اإلغريقي الكبير، 

النســاء احلوامل بأكل التراب، وتقول بعض 
التقارير إن هذا األمر كان شــائعاً في جميع 

مناطق العالم.
وأكد عدد من املشــاهير مثل شيلني وودلي 
وإيل ماكفيرســون، أنهم يلجؤون إلى أكل 
التراب من حني حلــني آخر، بغرض التخلص 

من سموم اجلسم.

»ملعقة تراب« بجانب الطعام..
ماذا تفعل في الجسم؟

رياضة التجذيف في نهر دجلة »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تشــعر اليوم وكأنــك بحاجة إلــى العمل 
من أجــل قضية سياســية أو قد تفكر في 
املشاركة في أي حزب سياسي. الفترة التي 
متر بها هذه األثناء جتعلــك على اطالع دائم 

بالقضايا االجتماعية واإلنسانية.

يبدو اآلن أنك ستتمكن من حتقيق كل ما تريد 
أن تفعله. كل األمور تسير على ما يرام وكأنك 
جتني ثمــار القرارات الصائبــة التي اتخذتها 
الفترة املاضية. العقبات التي كانت تواجهك 

خالل األيام املاضية ال وجود لها اليوم.

تشــعر باحلزن الشــديد عندما تتذكر فترة 
طفولتــك، ولكن اليــوم ســتدرك أن كل 
األطفــال ال بــد أن ميروا بفتــرات من اليأس 
واحلزن بســبب احلروب أو غيرها من األعمال 

الوحشية. 

يتعني عليك أن تتوقف عــن مهمة تنظيم 
حياة اآلخرين. لديك رغبة دائما في ترتيب كل 
شــيء ولكن من املشوق أيضا أن تترك األمور 
تســير بطبيعتها فاألحداث غيــر املتوقعة 

أحيانا ما تكون مثيرة.

عليك أن تصحح األخطاء التي ارتكبتها في 
مشاريعك الســابقة وال تكررها مرة أخرى. 
لديك مشــكلة فــي االتصال مــع معظم 
األشــخاص اليوم. قد تالحظ أن من حولك ال 

يريدون أن يصغوا إليك وكأنهم صّم.

حــان الوقــت اآلن لتواجــه عيوبــك التي 
جتاهلتهــا منذ فتــرة طويلة. أنت لســت 
الشــخص الوحيد فــي هــذا العالم الذي 
يتعامل مع مشاكل أو قضايا قدمية، فاألمر 

طبيعي وسهل جدا. 

عندمــا كنت صغيرا، كان كرمــك ال حدود له، 
واليوم قد تتذكــر املواقف التــي تتعلق بهذه 
الصفات اجلميلة. تفكر اليوم في حتقيق بعض 
األحالم على أرض الواقــع. ال تظن أن الوقت قد 
فات فما زالت أمامك الفرصة لتحقيق ما تريد.

لســوء حظك اليوم، قد تكون هــذه الفترة من 
أســوأ الفترات هذا األســبوع حيث حتدث فيها 
العديــد مــن الصراعات واخلالفــات في محيط 
أسرتك، وخاصة بني األشقاء. ال تظن أن هذه هي 
الفترة املناسبة للتعامل مع مثل هذه املشاكل.

أنت مجتهد في عملك جدا، فتوقع أن يكون 
من حولــك مجتهدون أيضا. تريــد اليوم أن 
تعيد توطيد عالقاتك باآلخرين. ليست لديك 
القدرة على التفريق بني احلق والباطل، ولكن 

ال داع للقلق.

جتــد أن األجواء متوترة إلى حد ما من حولك، 
فحاول أن تتجاهل من يحاول أن يستفزك. ال 
تورط نفسك في هذه الصراعات التي تنتهي 
هادئ  ملــكان  اذهب  وخالفات.  بانقســامات 

لتجلس فيه مبفردك.

إذا وصفــك مجموعة من األشــخاص بأنك 
شــخص عنيد عندمــا تأخذ األمــور بحزم، 
فدعهــم يتكلمون وال تبال. مــن حولك لن 
ينصحوك بان تهدأ، ولكنهم يحقدون عليك 

ألنك أفضل منهم.

الدلو الحوتالجدي

تشــعر بالرعب عندما جتد أن كل شيء من 
حولك يســير ببطء شديد. رمبا تنظر لألمور 
بطريقة مختلفة فكل شــيء على ما يرام. 
قد ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن 

رمبا يكون ذلك بسبب توترك واضطرابك.
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لندن ـ وكاالت:
اختير مهاجــم ليفربول، متصدر 
الــدوري اإلنكليزي لكــرة القدم، 
امس،  صــاح،أول  محمد  املصري 
أفضل العب أفريقي للعام الثاني 
متنحها  التي  اجلائــزة  ونال  تواليا، 
هيئة اإلذاعــة البريطانية "بي بي 

سي" وفق تصويت ملستمعيها.
صاح(  )لقب  "الفرعــون"  وتقدم 

علــى املغربي مهــدي بنعطية 
اإليطالــي(،  )يوفنتــوس 

كاليدو  والسنغاليني 
)نابولي  كوليبالي 
وساديو  اإليطالي( 
)ليفربول(  مانيــه 
توماس  والغانــي 
)أتلتيكــو  بارتــي 

مدريد(.
الـ  ابن  صــاح  وقال 

26 عاما الذي نال أكثر 
من 650 الف صوت، وهذا 

رقــم قياســي في 

تاريــخ اجلائزة،  "انه ألمــر رائع أن 
أفوز باجلائزة مرة ثانية. أنا ســعيد 
للغايــة، وأريد الفوز بها الســنة 

املقبلة ايضا".
ويخــوض الاعــب الســابق في 
ورومــا  اإلنكليــزي  تشلســي 
اإليطالــي الذي بلغ مــع ليفربول 
أبطال  لــدوري  النهائية  املبــاراة 
أوروبا املوســم املاضي وخســرها 
اإلسباني  مدريد  ريال  أمام 
علــى  الســباق   ،3-1
العب  أفضل  جائزة 
أفريقــي التــي 
االحتاد  مينحها 
يقــي  فر إل ا
لكــرة القدم 
في حفل يقام 
كانون   8 فــي 
املقبــل  الثانــي 
العاصمــة  فــي 

السنغالية دكار.
وســبق لصــاح ان تــوج بجائزة 
االحتاد اإلفريقي العام املاضي، وبات 
ثالث العب مصــري يفوز بها بعد 
ومحمد   ،2005 في  بركات  محمد 
أبو تريكة في 2008. ويســعى ألن 
يكون أول العب يحتفظ بها سنة 
ثانية تواليا بعــد النيجيري جاي-

جاي أوكوتشا في 2003 و2004.
بصدارة  اإلجنليزي،  ليفربول  وأنفرد 
قائمة األندية األكثر تتويجا بجائزة 
أفضل العــب في أفريقيا املقدمة 
"بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  من 
بي ســي"، برصيد 3 مرات، بفضل 
النجم املصري محمد صاح، الذي 
توج باجلائزة في سنتني متتاليتني.

 ونال الســنغالي احلــاج ضيوف، 
اجلائزة عام 2002 وهو في صفوف 
ليفربــول، كما حصدهــا النجم 

العب  مرتني املصــري،  الريدز 
عامي  2 في  0 1 7

.2 0 1 8 و
بـــــعد  و
تأتــي  ليفربــول 
مارسيليا،  أندية 
 ، تشيلســي
املصري،  األهلي 
نشســتر  ما
آرسنال،  ســيتي، 
برصيد  وبولتــون، 
مرتــني لــكل منها. 
أن  بالذكــر  جديــر 
محمــد صــاح، تفوق 
الســنغالي  علــى 
العب  مانــي،  ســاديو 
ومواطنــه  ليفربــول، 
كوليبالــي  كاليــدو 
مدافــع نابولي، واملغرب 
مدافع  بنعطيــة  مهدي 
يوفنتــوس، والغاني توماس 

بارتي العب أتلتيكو مدريد.

نيويورك ـ وكاالت:
انتفــض جولدن ســتيت وريورز 
قــرب النهايــة، وفــاز 125-130 
علــى ســكرامنتو كينجــز في 
األمريكــي  الســلة  كــرة  دوري 
وسجل  األول..  أمس  للمحترفني، 
وريورز 10 نقــاط متتالية، وأنهى 
مقابل  نقطة   17 بإحــراز  اللقاء 
ليكمل  ملنافسه،  فقط  نقطتني 

االنتفاضة ويخرج باالنتصار.
وتصدر ســتيفن كــوري، قائمة 
اللقاء،  فــي  النقاط  مســجلي 
35 نقطــة، وأضاف زميله  وأحرز 
كيفــن دورانــت 33 نقطة، فيما 

سجل كاي طومسون 27 نقطة.
وتعافى وريورز بذلك من خسارته 
93-113 علــى أرضه أمام تورونتو 

رابتورز، األربعاء املاضي.
وســجل بادي 27 نقطة، وأضاف 
دي أرون فوكــس 25 نقطة، كما 
أحرز ويلي كولي ستاين 22 نقطة 
لكينجز، لكــن الفريق أخفق في 
التوالي،  الثالث على  حتقيق فوزه 

بعد تعثره في الدقائق األخيرة.
النجم  قــاد  ارى،  مبــاراة  وفــي 
األميركــي، ويلــي وارن، فريقــه 
هوبس لتحقيق فــوزه األول، في 
أول  الســلة،  لكرة  لبنان  بطولة 

-77( بيروت  امس، على حســاب 
68(، في ملعب الشــياح.  وحاول 
بيــروت العودة فــي الربع األخير 
هوبس،  تركيــز  لكن  للمبــاراة، 
وتألق جايســن رايلي، وويلي وارن، 
قادا الفريق إلى االنتصار، وحتقيق 

املفاجأة.
 يذكر أن وارن كان أفضل مسجل 
في املباراة، برصيد 19 نقطة، ومن 
طرف اخلاسر ســجل علي حيدر 
18 نقطــة. وبذلك، أصبح رصيد 
بيــروت 10 نقاط، من 4 انتصارات 
وخسارتني، في حني سجل هوبس 

أول فوز، مقابل 5 هزائم.

جولدن ستيت ينتفض في دوري السلة األميركي

ميونيخ ـ وكاالت:
الهولندي اخملضرم  اجلناح  سيغيب 
أريــني روبن عــن املباريــات الثاث 
في  األملاني  ميونيخ  لبايرن  األخيرة 
2018، وذلــك بســبب إصابة في 
النادي  ســاقه بحســب ما أعلن 
البافاري أول أمس.. وغاب روبن الذي 
والثاثني  اخلامــس  مبياده  يحتفل 
الشــهر املقبــل والذي ســبق أن 
أعلن بأنه يخوض موســمه األخير 
مع بايرن، عــن خمس من املباريات 
الســبع األخيــرة لفريــق املدرب 
الذي  كوفاتــش  نيكو  الكرواتــي 
يحتــل املركز الثالث فــي الدوري 
احمللي بفــارق 9 نقاط عــن غرميه 

بوروسيا دورمتوند املتصدر.
ويهــدف كوفاتش إلــى منح روبن 
الوقــت الكافي لكي يتعافى متاما 
من ضربة تلقاها على ساقه، قبل 
أن يعاود الفريق متارينه اســتعدادا 
للنصف الثاني من املوســم الذي 
ينطلق في 18 كانون الثاني مبباراة 

على ملعب هوفنهامي.
»إن  الكرواتــي  املــدرب  وأوضــح 
خطر حدوث شــيء ما كبير جدا، 
وبالتالــي ســتتم معاجلته لكي 
ويكــون جاهزا  لياقته  يســتعيد 

ليوم الرابع من كانون الثاني/يناير« 
بعد  متارينه  بايــرن  يعــاود  عندما 
العطلة الشتوية التقليدية. وتابع 
التي يحتاجها،  الراحة  »سنمنحه 
لن يستفيد أحد إذا تعرض إلصابة 

خطيرة«.
وسيغيب روبن بالتالي عن مباريات 
الســبت على أرض هانوفر السابع 
عشــر قبل األخيــر، واألربعاء ضد 
اليبزيغ فــي ميونيــخ وأخيرا عن 
مواجهــة اينتراخــت فرانكفورت 
األخير حيث سيتواجه  ملعب  في 

كوفاتش للمــرة األولى مع فريقه 
األول/ 22 كانــون  فــي  الســابق 

ديسمبر، قبل الدخول في العطلة 
الشتوية التي تستمر طيلة شهر 

بأكمله.
وشدد كوفاتش على ضرورة اخلروج 
بالنقــاط التســع مــن املباريات 
الثــاث املتبقية لهــذا العام، من 
الذي  الفارق  تقليص  أجل محاولة 
يفصل فريقه عن دورمتوند، مضيفا 
»يجب أن نأخذ كل ما باستطاعتنا 

من أجل مواصلة الضغط«.

رياضة األحد 16 كانون األول 2018 العدد )4075(14

روما ـ وكاالت:

املدير  ســباليتي،  لوتشيانو  قال 
الفني إلنتر ميــان، أول أمس، إن 
الشائعات التي حتيط مبستقبله، 
بعد اخلروج من دوري أبطال أوروبا، 

ال تشغله.
صحيفة  نقلتها  تصريحات  وفي 
»الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، 
قبل يوم واحد من استضافة إنتر 
الـ16  ميان ألودينيزي، في اجلولة 
للكالتشيو، قال ســباليتي: »أنا 
حتــت الضغــط، حتى لــو كنت 
اجملموعات«.وتابع:  دور  من  صعدت 
»دائما مــا كنت حتــت الضغط 
طوال مســيرتي، وهذا هو الدافع 
لي دائما.. الشــائعات ال تقلقني، 
رمبا محــاوالت الدعــم هي التي 
تزعجنــي، إلنــه إذا حــاول أحد 
في  لك  يقول  فإنه  مســاعدتك، 
نفــس الوقت، إنك ال تســتطيع 

فعل هذا األمر وحدك«.
وحول قول جوزيبــي ماروتا، املدير 
الرياضــي اجلديــد للنيراتــزوري، 
إنــه يجب ترك ســباليتي يعمل 
بهدوء، قال املدرب: »كلمات ماروتا 
من  الكثير  تلقيــت  تســعدني، 
الرســائل حول عدم االستسام، 
لكن لــدي احللول فــي الداخل«.

وأضــاف: تعاملت مــن قبل مع 
متتالية..  مباراة   13 فرق، خسرت 
لكنها  تسعدني،  الدعم  كلمات 

قد تدمرك أكثر«.
للغاية  مختلف  »األمــر  وواصل: 
عن أزمة املوســم املاضي، املسار 
خرجنا  التحســن،  إلــى  يحتاج 
مــن دوري األبطال بفارق األهداف، 
كان علينا فعل املزيد، لكن ال داٍع 

لهدم ما قام به الفريق، في العام 
املاضــي«.وأردف ســباليتي: »من 
اجليــد أن توجه االنتقــادات إلي، 
يســتحقون  هم  لاعبني،  وليس 
اجلميع  اجلماهيــر..  مــن  الدعم 

يشعر بخيبة أمل«.
أسوأ  إيطاليا  ذلك، عاشــت  إلى 

الـ3  األيام  الكروية، خال  أوقاتها 
أندية   5 بعــد خســارة  األخيرة، 
في مســابقات االحتــاد األوروبي، 
سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري 

األوروبي.
وتلقــى يوفنتوس ورومــا، هزائم 
أمام يــوجن بويــز وفيكتوريا بلزن 

بدوري األبطــال، بينما ودع نابولي 
وإنتر ميــان البطولة وهبطا إلى 
الــدوري األوروبــي، بينما خســر 
ميان والتســيو فــي يوروبا ليج، 
البطولة.وذكــرت  األول  وودع 
صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، 
أن الكابوس الذي عاشــته الفرق 

اإليطالية بعد 5 هزائم وتعادل في 
اجلولــة األخيرة مبرحلة اجملموعات 
من  زاد  األوروبيــة،  باملســابقات 
الفجــوة بني األنديــة اإليطالية، 

ونظيراتها اإلسبانية واإلجنليزية.
وتابعت أن أندية إســبانيا متكنت 
من   )2019/2018( خال موســم 

حصــد 13.571 نقطة، متقدمة 
وإجنلتــرا   13.071 أملانيــا  علــى 
أندية  12.785، فيمــا لم جتمــع 
نقطة   10.071 ســوى  إيطاليــا 

فقط.
ونوهت الصحيفــة إلى أن املركز 
الثالــث على املســتوى األوروبي، 
في ظل اقتراب أنديــة أملانيا من 
إيطاليا. إلــى نقــاط  الوصــول 
وجــاء الترتيب الدول وفقا لنتائج 
أنديتها كاآلتي:إسبانيا )97.569(، 
إيطاليــا   ،)75.605( إجنلتــرا 
)72.154(، أملانيــا )69.784( وأخيرًا 

فرنسا )57.165(.
من جانب اخر، أعلنت رابطة أندية 
اإليطالي، عــن مواعيد  الــدوري 
مباريات ثمن نهائي كأس إيطاليا، 

املقرر إقامته الشهر املقبل.
وبحســب ما ذكرت صحيفة »ال 
اإليطالية،  سبورت«  ديللو  جازيتا 
فإن يوم السبت 12 الشهر املقبل، 
سيكون أول أيام هذا الدور، بإقامة 
3 مباريات، هي التسيو ضد نوفارا، 
ســامبدوريا مع ميــان، وبولونيا 
أمام يوفنتوس.ويشهد يوم األحد 
13 مــن نفس الشــهر، إقامة 3 
مباريات، هي تورينو مع فيورنتينا، 
إنتر ميان ضد بينفينتو، ونابولي 
أمام ساســولو.وتختتم مباريات 
هــذا الدور، يوم اإلثنــني 14 بذات 
األولى  مباراتني،  بإقامة  الشــهر، 
ســتجمع كالياري ضــد أتانتا، 

والثانية روما أمام فيرتوس إنتيا.
يذكــر أن هــذه الفتــرة كانــت 
مخصصة في السنوات السابقة 
حلصول الاعبني على فترة الراحة 
اإليطالي  االحتاد  لكن  الشــتوية، 
قرر استخدام هذه الفترة إلقامة 

مباريات كأس إيطاليا ألول مرة.

الكابوس الخماسي يهدد بتراجع التصنيف اإليطالي أوروبيا

سباليتي: اإلقالة ال تشغلني.. والدعم يزعجني أكثر من الشائعات

لوتشيانو سباليتي

روبن

20 شباط.. مباراة 
السوبر اإلفريقي

األردن يبدأ تدريباته 
في الدوحة

الدوحة ـ وكاالت:
القطري، رسميا مع اإلسباني  تعاقد األهلي 
روبني دي ال باريرا، لتولــي تدريب الفريق، ملدة 
موســم ونصــف، خلفا للتشــيكي ميان 
ماتشاال، الذي اســتغنى النادي عن خدماته 
مساء أمس.. وأعلن األهلي، مساء أول أمس، 
عــن التعاقد مع ال باريــرا، وذلك خال مؤمتر 
صحفي موســع، بحضور عارف عبدالرحمن، 
مدير عام النــادي، وعبداهلل جاســم، املدير 
رئيس جهاز  املصطفــوي  ومحمد  الرياضي، 

الكرة.
وســوف يبدأ املدرب، الذي شــغل ســابقا 
منصب مساعد مدرب فريق رويال سوسيداد، 
مشواره مع األهلي، اعتبارا من األحد املقبل، 
للتجهيز ملواجهة الشحانية، يوم 20 الشهر 

اجلاري، في دوري جنوم قطر.

تونس ـ وكاالت:
كشف االحتاد التونسي لكرة القدم، عن موعد 
مباراة كأس الســوبر اإلفريقي، التي ستجمع 
بني الترجي، بطــل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء 
البيضاوي املغربي، بطل الكونفيدرالية.وأوضح 
االحتاد أنه تقــرر إقامة املبــاراة، في العاصمة 

القطرية الدوحة، يوم 20 شباط املقبل.
وكان الشــيخ حمــد بن خليفة بــن أحمد آل 
ثاني، رئيس االحتاد القطري لكرة القدم، قد وقع 
مع أحمد أحمد، رئيــس الكاف، اليوم، اتفاقية 
استضافة الدوحة ملباراة السوبر اإلفريقي.وتوج 
الترجي التونســي بلقــب دوري األبطال، على 
حســاب األهلي املصري، في حــني أحرز الرجاء 
كأس الكونفيدرالية، متفوًقا على فيتا كلوب 

الكوجنولي.

عمان ـ وكاالت:
وصل وفــد املنتخــب األردني لكــرة القدم، 
إلى العاصمة القطرية الدوحة، اســتعدادا 
للدخول في معسكر تدريبي، يتضمن إقامة 
3 مباريــات ودية تأهبا للنهائيات اآلســيوية 
2019.واســتقر وفد النشامى في أحد فنادق 
الدوحة، قبل أن يتجه إلى ملعب نادي السد، 
إلجــراء أولــى تدريباته، اســتعدادا خلوض 3 
مباريات ودية أمام قيرغيزســتان )20 اجلاري(، 

ثم قطر )23(، وأخيرا الصني )يوم 28(.
وتضم قائمة املنتخب حاليــا 29 العبا هم: 
عامــر شــفيع، معتز ياســني، أحمــد عبد 
الستار، محمد الشــطناوي، محمد الباشا، 
يزن العرب، أحمد الصغير، أنس بني ياســني، 
براء مرعي، ســالم العجالني، فراس شلباية، 
إحسان حداد، خليل بني عطية، أحمد سمير، 
بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمارنة، محمود 
مرضي، رجائي عايد، يوسف الرواشدة، صالح 
راتب، أحمد عرســان، ســعيد مرجــان، يزن 
ثلجي، عدي القرا، بهاء فيصل وجيمي سياج.
فيما ينتظر أن يلتحق ياسني البخيت وطارق 
خطاب وموســى التعمري، تباعا، مبعســكر 

الدوحة.

األهلي يتعاقد مع 
اإلسباني ال باريرا

Sun. 16 Dec. 2018 issue )4075(

4:30 عصرًا

10:45 مساًء

7:00 مساًء
4:30 عصرًا

مفكرة اليوم

ساوثهامتون ـ أرسنال

ليفانتي ـ برشلونة

ليفربول ـ مان يونايتد
برايتون ـ تشيلسي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

محمد صالح يحتفظ بجائزة 
»بي بي سي« ألفضل العب إفريقي

اإلصابة تبعد روبن عن بايرن حتى نهاية العام للسنة الثانية تواليا



بغداد ـ إعالم األولمبية:
اشــاد االمني العام للجنــة االوملبية 
العراقية حيدر حسني علي  الوطنية 
باالجناز الكبيــر الذي حققه منتخب 
العــراق للمبــارزة للرجال والنســاء 
لفئة املتقدمني في منافسات بطولة 
العــرب التــي اختتمــت مؤخرا في 
جمهورية تونس العربية بعد ان احرز 

العراق ثمانية اوسمة منوعة.
وقــال علي خــال اســتقباله لوفد 
املنتخب في مطار بغداد الدولي، ان ما 
حتقق في تونس اثلج صدورنا ورســم 
البسمة على وجوه جميع الرياضيني، 
خصوصا وان االوسمة الثمانية التي 
حصــل عليها العراق فــي البطولة 
العربية االخيرة في تونس لم يسبق 
ان حققها اي منتخب لفئة املتقدمني 
في النسخ الســابقة من البطوالت 
العربية مؤكــدا في الوقت ذاته دعم 
التنفيذي  املكتــب  واعضــاء  رئيس 
وجميع  املبارزة  الحتاد  االوملبية  للجنة 
االحتــادات الرياضية صاحبــة االجناز 
العالــي وهــذا واجب علــى اللجنة 
االوملبية جتاه رياضييها االبطال الذين 
دائما ما يستبســلون في سبيل رفع 
راية اهلل اكبــر في احملافل والبطوالت 

اخلارجية التي يشاركون فيها.
وحاز احتاد املبارزة املركزي على االضواء 
في اختتام مشــاركته ضمن بطولة 
العــرب التي اختتمــت اول أمس في 
تونس مبشاركة نحو 120 العباً والعبة 
ميثلــون 9 دول هي ) العــراق وتونس 

والســعودية  ولبنان وقطر  والبحرين 
واإلمارات والكويت وسلطنة عمان(.

التي حصل عليها  االوسمة  وتوزعت 
الاعبني بني ذهبي لســاح السيف 
ووســامني  النســاء  لفئة  العربــي 
برونزيــني للنســاء ايضا لســاحي 
فيما حصل  املبارزة،  وسيف  الشيش 
السيف  للرجال بســاحي  منتخبنا 
العربي واملبارزة ايضــا باملركز الثالث 
لينال الوسام البرونزي في الفعاليتني، 
ونال عاء حســني بســاحي سيف 
وعلي حسن  البرونزي  الوسام  املبارزة 
عبــود الوســام الفضي بالســيف 

العربي.
وعلى صعيــد متصل، نال رئيس احتاد 
زياد حســن، منصب  املبارزة املركزي، 

امني الســر العام املساعد في االحتاد 
العربي، بعد ترشيحه من إدارة االحتاد 
ونيلــه ثقــة االعضــاء، اضافة إلى 
عضويته في املكتب التنفيذي لاحتاد 

العربي.
حســن، قال في اتصال هاتفي من 
تونس، انه قدم إلى وزيرة الشــباب 
بن  ســنية  التونســية،  والرياضة 
الشــيخ، درع احتاد املبــارزة املركزي 
في اللقاء الذي حصل على هامش 
اختتام البطولة، مبينــا ان الوزيرة 
التونسي،  املبارزة  احتاد  رئيسة  وإلى 
زائدة الدوغري، اشــادتا بدور العراق 
في البطولــة والثناء على ما حتقق 
)رجال  الفريقني  لــكا  جناحات  من 

ونساء(.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتــح فريق الشــرطة املتصدر 
بنقاطــه الـــ 27، مباريات اجلولة 
13 من املرحلة االولى لدوري الكرة 
املمتاز وهو ياقي فريق احلدود الذي 
يقف عند املركز السابع ولديه 17 
نقطة في ملعب الشعب الدولي 

اليوم االحد.
من جانبه، أكد عادل نعمة، مدرب 
نادي احلدود، أنه ســيخوض مباراة 
بأسلوب  األحد،  اليوم  الشــرطة، 
يتناســب مع  تكتيكي مختلف، 

طريقة اخلصم.
وقــال نعمــة فــي تصريحــات 
صحفيــة »مباراة اليــوم صعبة 
ميتلكه اخلصم  ملــا  نظرًا  للغاية، 
مميزين«. والعبــني  من مقومــات 

املباراة بتكتيك  وتابع »ســندخل 
مختلــف يتناســب مــع حجم 
املنافــس، نأمل أن يطبق الاعبون 
ما نحدده لهم مــن واجبات، من 
أجل اخلــروج بنتيجــة إيجابية«.
وأوضح نعمــة »عامل الوقت لم 
السماوة  واجهنا  حيث  يسعفنا، 
األربعــاء املاضــي، كنــا بحاجة 
إلــى اخللود للراحة بعد مشــقة 
الســفر«. وشدد عادل نعمة على 
اكتمال صفوف فريقه احلدود، من 

أجل جتاوز عقبة الشرطة.
وجتــرى يوم غٍد االثنــني 4 لقاءات 
ضمــن اجلولــة ذاتهــا، ملعــب 
الشعب الدولي، يضيف مباراتني، 
 ، االولى، مبــاراة اجلويــة والكرخ 
باملركز  24 نقطة  الصقور متلــك 
الرابع، في حني لألصفر 27 نقطة 
مبركز الوصافــة، تعقبها مباراة ، 
الكهربائية،  والصناعــات  الزوراء 
االول يقــف ثالثا ولــه 25 نقطة، 
والثانــي ميلك 11 نقطــة باملركز 
الرابع عشر،  وفي ملعب الفيحاء 
مبحافظــة البصرة تقــام مباراة 

باملركز  الــذي يقف  نفط اجلنوب 
احلادي عشــر وله 13 نقطة امام 
الائحة  ســادس  النفــط  فريق 

بنقاطه الـ 17.
اما ملعــب امانة بغداد، فيضيف 
لقاء فريقي احلســني الذي يحتل 
الترتيب الثامن عشر وله 8 نقاط، 
املركز  املينــاء صاحب  فريق  امام 

العاشر برصيد 13 نقطة.
بعد  اجلولــة،  مباريات  وتختتــم 
غٍد الثاثــاء، باجــراء 5 مباريات، 

ملعب الكرخ يشهد لقاء الطلبة 
والســماوة، االول ثامــن الترتيب 
ولــه 16 نقطة، والثانــي باملرتبة 
الـــ 13 برصيــد 12 نقطة، فيما 
تقــام مباراة اربيــل وأمانة بغداد 
في ملعب فرانســوا حريري، أهل 
الدار باملركز الثاني عشــر برصيد 
13 نقطــة، والضيــوف بالترتيب 

السادس عشر وله 10 نقاط.
ويضيف الديوانية في ملعبه فريق 
 20 النجف، صاحب االرض باملركز 

االخير وله 8 نقــاط، اما الضيف، 
فيقــف باملركــز اخلامس عشــر 
ولــه 11 نقطة، امــا مباراة نفط 
الوســط والكهرباء فستقام في 
ملعب النجــف الدولي، لاول 15 
نقطة باملركز التاســع، وللثاني 8 
نقاط باملركز التاسع عشر ما قبل 
االخير، وجترى مباراة نفط ميسان 
امليمونة،  ملعــب  فــي  والبحري 
20 نقطة باملركز  املضيف ميلــك 
اخلامس، والضيف يأتي باملركز 17 

وله 9 نقاط.
ويُراهن اجلهاز الفني اجلديد لنفط 
الوسط، على رفع احلالة املعنوية 
للفريق، قبــل مواجهة الكهرباء، 
بعــد غد.. وكانــت الهيئة اإلدارة 
 3 قبل  عينــت  الوســط،  لنفط 
أيام، املدرب راضي شنيشــل، بداًل 
من ماجد جنــم، بعد تراجع نتائج 
الفريق الذي فشــل في حتقيق أي 

فوز في آخر 5 مواجهات بالدوري.
وقال جبار هاشم، املدرب املساعد 

للفريق في تصريحات ل: »الفريق 
يضــم مجموعــة جيــدة مــن 
الاعبني، لكن ال ميكننا خال هذه 
الفترة القصيرة تغيير األســلوب 
التكتيكي، لذا سنراهن على رفع 
الروح املعنوية مــع التأكيد على 
الواجبات الفرديــة لاعبني داخل 

امللعب«.
النقاط  املبــاراة  وبنيَّ »هدفنا من 
الثاث فهي مهمــة للفريق قبل 
التــي نعول عليها  التوقف  فترة 
التكتيكي،  األســلوب  تغيير  في 
جديــدة  مجموعــة  وإضافــة 
مــن الاعبــني أثنــاء االنتقاالت 
الشــتوية«.ولفت إلى أن »الفريق 
احملترف  إيقــاف  باســتثناء  جاهز 
البرازيلي فرناندو، وشــكوك حول 
بسبب  عيسى  أحمد  مشــاركة 

اإلصابة«.
وأشار إلى أن »الكهرباء من الفرق 
الشــبابية املميزة، لكــن املباراة 
وفريقنا  ملعبنــا،  في  ســتكون 
عازم على خطــف النقاط الثاث 
بخيار  املباراة  ســندخل  وبالتالي 

الفوز«.
وجترى جميع املباريات في الساعة 
2 ظهرا، باستثناء مباريات اجلوية 
والكــرخ التي جترى في الســاعة 
الثانية والنصف ظهرا، والشرطة 
الوســط  ونفط  احلدود،  مبواجهة 
مباقــاة الكهربــاء، فتقامان في 
الســاعة الرابعــة والربع عصرا، 
الزوراء امام الصناعات الكهربائية 
السادســة  الســاعة  في  وتقام 

مساًء.
امــا صــراع الهدافني، فيشــهد 
اعتاء العب نفط ميســان وسام 
8 أهداف،  ســعدون الصدارة وله 
يطارده 4 العبــني ولكل منهم 7 
ثنائي الشرطة، عاء  أهداف، هم، 
عبد الزهرة، واحملترف املالي، احلسن 
ديالو، والعــب النفط محمد داود، 

والعب الكرخ محمود خليل.

مباراة واحدة في افتتاح الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. الشرطة المتصدر في اختبار صعب أمام الحدود
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ضرغام إسماعيل يفسخ 
تعاقده مع ريزا سبور

 اتحادات البارالمبية تعقد 
مؤتمراتها السنوية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
فك الدولــي العراقي، ضرغام إســماعيل، 
ارتباطه بنادي ريزا سبور التركي، بالتراضي، 
بعد أن تنازل عن مستحقاته املالية، ليصبح 

حرا في االنتقال ألي ناد بدون شروط.
وأعلــن إســماعيل، عبــر حســابه على 
اإلنســتجرام، أول أمــس، نهاية مشــواره 
مع ريزا ســبور، بعد أن أبعدته اإلصابة عن 
املشاركة مع فريقه بالدوري التركي، والتي 
حلقت به خال املوســم، مــا تطلب تدخا 
جراحيا قبل أشــهر عدة.ومير ضرغام بحالة 
تأهيلية  تدريبــات  ويخوض  االستشــفاء، 

استعدادا لعودته إلى املاعب.
وقال مصدر مقرب من ضرغام، في تصريح 
صحفي: »هناك اتفاق أولي بني الاعب وإدارة 
نادي الشــرطة، لعودته لصفوف الفريق، إذ 
غــادر للدوري التركي مــن صفوف األخير«.
وأوضح أن األيام املقبلة ستشــهد انضمام 
الاعب بشكل رســمي للفريق، وسيكون 
ضمن قائمته في فترة االنتقاالت الشتوية.

يشــار إلى أن ضرغام إســماعيل شــارك 
املنتخب العراقي في بطولة آســيا املاضية 
2015، في أســتراليا، لكن اإلصابة أبعدته 
عن املشــاركة في النســخة املقبلة التي 

ستقام في اإلمارات 2019.

إعالم البارالمبية
بدأت اللجنــة الباراملبية الوطنية العراقية 
بعقد املؤمترات السنوية الحتاداتها الرياضية 
البالغة )14( احتاداً والتي قسمت على شكل 
مجموعــات كل ثاثة احتادات في يوم واحد.  
الباراملبية  اللجنــة  باســم  املتحدث  وقال 
الوطنية العراقية هشــام السلمان: ان يوم 
امس الســبت اخلامس عشــر من الشهر 
اجلاري شــهد عقد املؤمترات السنوية الحتاد 
كرة السلة على الكراسي املتحركة  أعقبه 
املؤمتر الســنوي الحتاد القوس والسهم ثم 
املؤمتر الســنوي الحتاد السباحة وذلك على 

قاعة اللجنة الباراملبية في حي البنوك.
وتشــهد القاعة ذاتها في الساعة الواحدة 
ظهــراً من يوم األحد الســادس عشــر من 
الشــهر ذاته املؤمتر الســنوي الحتادات رفع 
األثقــال وبعده احتــاد التنــس األرضي في 
الثانية ظهراً ثــم تنس الطاولة في الثالثة 

ظهراً.
وأضاف الســلمان: أن املؤمتر السنوي الحتاد 
العاب القوى سيعقد في الساعة الواحدة 
من ظهر يوم االثنني املقبل املوافق الســابع 
عشــر من الشــهر احلالي يعقبــه املؤمتر 
الســنوي الحتاد الكرة الطائــرة جلوس في 
الســاعة الثانية ظهراً ثم املؤمتر الســنوي 
الحتاد البوتشــيا في الســاعة الثالثة من 

عصر اليوم ذاته.
ويشــهد يوم الثاثاء املوافق الثامن عشــر 
مــن عقد املؤمتر الســنوي الحتــادات اجلودو 
للمكفوفني في الســاعة الواحــدة ظهراً 
يعقبه احتاد املبارزة في الســاعة الثانية ثم 

احتاد كرة الهدف عند الثالثة عصراً.
الرماية ســيعقد مؤمتره  ان احتــاد  وقــال: 
الســنوي في الواحدة من ظهر يوم األربعاء 
التاســع عشــر من هذا الشــهر  املوافق 
يعقبه احتاد العاب الصم عند الثانية ظهراً 
لتختتم بذلك املؤمترات السنوية لهذا العام، 
وأكد الســلمان: أن املؤمتر السنوي للهيئة 
العامة للجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
ســُيعقد يوم اخلميس املوافق العشرون من 
كانون األول احلالي في الساعة الثانية عشر 

في قاعة اللجنة الباراملبية العراقية.

لقطة من دوري الكرة املمتاز

املبارزة يكسب األضواء

بغداد ـ رافد البدري*

تــوج فريــق الكهرباء بلقــب بطولة 
بالشــطرجن للدرجة  العــراق  انديــة 
املمتازة واالولــى والثانية لعام 2018، 
ببغداد  االنتر  والتي احتضنها فنــدق 
للفتــرة من 12 ولغاية 15 من شــهر 
كانون االول اجلاري ومبشــاركة 13 نادياً 
والعمال  واملهندسني  الكهرباء  ميثلون 
والهدف والكاظمية وامليثاق من بغداد 
والقادسية من الديوانية والرسيل من 
البصرة وديالى وشهربان من محافظة 
ديالــى والفرات مــن الناصرية ونفط 
الوســط من النجف ونادي االحرار من 
الكوت، وجــرت البطولة وفق النظام 
السويســري من 7 جوالت، زمن اجلولة 
75 دقيقة مع اضافــة 30 ثانية لكل 

نقلة منجزة،
للعبة  العراقــي  االحتاد  رئيــس  وقال 
ظافر عبد االميــر: البطولة قوية جداً 
واملنافسة على اشــدها حتى اجلولة 
االخيرة بني االندية التي احتلت املراكز 
الكهرباء  نــادي  االولى، ومتكن  الثاثة 
من حســم اللقب بفــوزه على نفط 
الوســط في اجلولة االخيــرة بنتيجة 
3-1، وبذلــك يكــون الفريق قد حقق 

اجلوالت  في  بفــوزه  الكاملة  العامة 
الســبعة التــي لعبها، وهــذا يؤكد 
قوة الفريق الذي عاد للمشــاركة بعد 
لظروف  املاضي  املوسم  في  انقطاعه 
خاصــة، وبذلك ضمن املشــاركة في 
بطولة االندية العربية التي ســتقام 
في تونس شهر اذار املقبل، عبد االمير 
اشــاد بنادي املهندســني الذي ظهر 
مبســتوى عال وباعبني شــباب،وكان 
منافساً قوياً على اللقب لوال اخلسارة 
والتي  الكهرباء،  نادي  تلقاها من  التي 
دفعتــه الى مركــز الوصافــة، وهذا 
ما يؤكــد تطور مســتوى اللعبة في 
العراق، وكذلك احلال بالنســبة لفريق 
القادســية الذي احرز املركــز الثالث 
وكان نــداً قوياً لانديــة الكبار، حيث 
متكن فــي اجلولة االخيرة مــن الفوز 
على نــادي الهــدف واحلصــول على 
املركــز الثالث ،مبينــاً ان غياب اندية 
االتصاالت والبيشمركة وخان زاد كان 
احلدث االبرز، اذ ان هذه االندية دائماً ما 
اللقب، مشــيراً  تنافس بضراوة على 
الى الدور االيجابي الكبير التي لعبته 
االندية التخصصية باشــراك العبني 
شــباب جدد لهذه االندية التي دائماً 
ما حتتضن املواهب الصغيرة وتعدهم 

ابطاالً بلعبة الفكر.

فيما حتدث نائب رئيس االحتاد واملشرف 
البطولة فرحــان نصير  العام علــى 
الوائلي قائاً: ان البطولة افرزت وجوه 
الول  يشاركون  شباب  والعبني  جديدة 
مرة، ورغــم ذلك فقد نافســوا بقوة 
العبــني كبــار مصنفني دوليــاً على 

مســتوى اللعبة ، اضف الى ذلك فان 
وشــهربان  العمال  اندية  مشــاركة 
وامليثاق واالحــرار كان له االثر الكبير، 
اذ ان هــذه االندية تشــارك الول مرة 
نادي  ومنها  نتائــج جيــدة،  وحققت 
العمال الــذي صعد تواً الــى الدوري 

املمتاز، ومتكــن من من احــراز املركز 
الرابع عن جدارة ،الوائلي اكد ان فريق 
الكهرباء اســتحق اللقب عن جدارة 
بعــد ان فاز في جميع اجلــوالت التي 
خاضها، وهذا يؤكد عودة الفريق بقوة 
الى املنافســة بعد ان غاب عنها في 

بالدور الكبير  املوسم املاضي، مشيداً 
التي لعبتــه االندية التخصصية في 
اللعبة،  الــى عالم  دفع وجوه جديدة 
رغم االمكانات الفقيرة لهذه االندية، 
الذي  القادســية  نادي  بالذكر  واخص 
احــرز املركــز الثالث، وكذلــك نادي 

الهدف،
فيما اشــار االمني املالي الحتاد اللعبة 
ضميــر جبــار الــى الــدور االيجابي 
الكبير التــي لعبته االنديــة الفتية 
التي تشــارك الول مرة فــي البطولة 
ودورها فــي اجناح مشــاركتها، وهي 
اندية العمال وامليثاق ونفط الوســط 
وشــهربان واالحــرار، اذ متكنــت هذه 
االندية انفة الذكر مــن حتقيق نتائج 
ايجابية باعبني شباب يشاركون الول 
مــرة، جبار اوضح: ان عدم مشــاركة 
اندية االتصاالت والبيشمركة وخان زاد 
لم تكن سلبية، بل اعطت اجملال امام 
املراكز  على  باملنافسة  االخرى  االندية 
املتقدمة، والتي شــهد تنافساً كبيراً 
حتــى اللحظات االخيرة مــن اجلولة 
اخلتاميــة، والتي كان مــن املمكن ان 

حتدث تغيراً في جدول البطولة،
واشــرف على البطولــة احلكم العام 
الدولي سعد محسن الكناني يساعده 
احلكــم الدولــي اســماعيل ابراهيم 

والدولــي علــي فرحان نصيــر، حيث 
اشرف هؤالء احلكام على جميع جوالت 
البطولــة، وعملوا كخليــة نحل في 
متابعة املقابات التي ســارت بطريقة 
سلســة جداً، ولم تســجل اي حالة 
اعتراض بفضل اخلبرة التي تعاملوا بها 

في ادارة اجلوالت.
احرز املركز االول نادي الكهرباء برصيد 
الكاملة بعد  العامة  14 نقطة، وهي 
فوزه باجلوالت السبعة التي لعبها،وجاء 
نادي املهندســني باملركز الثاني برصيد 
11 نقطة، ثم نادي القادســية باملركز 
الثالث برصيــد 10 نقاط، واحتل املركز 
9 نقاط،  الرابع نــادي العمال جامعــاً 
فيمــا حصل نــادي الرســيل على 8 
نقــاط وضعته باملركــز اخلامس، وجاء 
نادي ديالى سادساً برصيد نقاط ايضاً، 
وبفارق نقاط الطــاوالت، واحرز الفرات 
املركز السابع برصيد 7 نقاط، وجمعت 
4 انديــة 6 نقاط جــاءت فيها باملراكز 
من الثامن الى احلادي عشر، وهي على 
ونفط  والكاظيمة  الهــدف  التوالــي 
الوســط وامليثاق، واحرز شهربان املركز 
12 برصيد 4 نقاط، واخيراً نادي االحرار 

برصيد 3 نقاط.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بعد منافسات مثيرة استمرت 3 أيام

الكهرباء يتوج بلقب بطولة كأس أندية العراق بالشطرنج

تقرير

جانب من التتويج

نعمت عباس*
و  للفضائــل  منــع  الرياضــة 
القيم الســامية منذ زمن بعيد 
ومازالــت ينبــوع ال ينضب من 
القدم  وكرة  الســامية  األخاق 
تعــد الصورة املعبــرة عن املثل 
العليا واالحتاد الدولي يؤكد على 
هذا اجلانــب من خــال قراراته 
بتغير كلمــة اخلصم إلى كلمة 

املنافس.
 كما أوصى بالسام و املصافحة 
املباراة  املباراة وبعد  لاعبني قبل 
ووضــع عقوبــات رادعــه على 
اخملالفــات التي حتــدث في هذا 
اخلصوص وفي هذه الفترة تعرض 
حكامنا إلــى اعتداءات من قبل 
بعــض الاعبني ونفــر ضال من 
جمهورنا الكرمي  وهذه التجاوزات 

بكافة  أن نقضــي عليها  يجب 
الوسائل املتاحة ألن احلكم سيد 
اللعبــة وعلينا احتــرام قراراته 

بكل رحابة وروح رياضية.
: حكمنا في زمن  همسة دافئة 
االحتاد الظالم كان شــيخاً وفي 
عهد االحتاد العادل أصبح يتيماً .

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ إعالم األولمبية:
للمرة االولى ينظم االحتاد العراقي 
العراق  اندية  بطولــة  للمصارعة 
باللعبــة علــى قاعــة خاصة به 
وذلك بعد اجلهــود التي بذلت من 
قبل القائمــني على االحتاد املركزي 
فــي احيــاء واعادة تأهيــل احدى 
القاعــات داخل مجمع الشــعب 
لرياضة  مخصصة  لتكون  الدولي 

املصارعة.
للمصارعة  املركــزي  االحتاد  رئيس 
شــعان عبد الكاظــم اكد على 
فيها  شــارك  التي  البطولة  جناح 
اكثر من 600 العبا ميثلون  ٣١ ناديا 
لفئة االحداث االمر الذي يدلل على 

وجود قاعدة واســعة يســتطيع 
االحتــاد ان يرتكز عليهــا لتحقيق 

االجنازات في املستقبل القريب.
واضاف: ان نادي الثورة من كركوك 
تــوج باملركــز االول فرقيــا فــي 
منافســات املصارعــة الرومانية 
باملركز  النجــدة  نــادي  فيما حل 
الثاني والشــرطة ثالثــا، اما في 
منافســات املصارعــة احلرة فقد 
نتج عنها فوز مدرســة ســلمان 
االول وتاه  باملركــز  حســب اهلل 
نادي العمــارة باملركز الثاني ونادي 

الشرطة ثالثا.
العراق  اندية  ان بطولة  الى  ولفت 
للمتقدمني ســتقام منافساتها 

يومي ١٦ و ١٧ من الشــهر احلالي 
ومت تسمية البطولة باسم البطل 
الراحل ، وســام بســام ، صاحب 
االجنازات الكبيرة بلعبة املصارعة.

واشــار عبد الكاظــم : انه وبعد 
النجاح الذي اشــاد بــه االحتادين 
العربي واالســيوي عقب احتضان 
العرب  لبطولة  بغــداد  العاصمة 
باملصارعة للناشــئني في نيسان 
املاضي، فقد متت املوافقة من قبل 
االحتاديــن على ان تقــام البطولة 
الشــباب  لفئتي  املقبلة  العربية 
والناشــئني فــي بغداد الســام 
خال شهر تشرين االول من العام 

املقبل.

اتحاد المصارعة يختتم منهاجه
 السنوي بتنظيم بطولة العراق

»األولمبية« تشيد بإنجاز المبارزة ادعموا حكام الكرة



سمير خليل 
"احلياة أســمى مــن ان تبعثر بهذه 
الطريقــة والتي حتمل فــي طياتها 
احلــب والفكــر، الفــن والثقافــة، 
موســيقى تصحبنا الى اجملهول دون 

دراية، تتداعى القلوب دون اكتراث".
بهــذه الكلمــات افتتــح الفنــان 
التشــكيلي شــداد عبــد القهــار 
معرضــه الشــخصي علــى قاعة 
بغداد  في  )عناويــن(  ومعهد  منتدى 

ومنحه عنوان )كوميديا املوت(.
وتابع بكلمتــه: حروب جعلتنا ال منيز 
فلســفة اجلمال واحلريــة، نرحتل من 
عاملنا الى العالم اآلخر كاالنتقال من 
حالة الى حالة اخرى دون خوف، ارواح 
حائرة تغادرنا الى البحار والتراب، الى 
الال مكان والال معنى، وكأن الطبيعة 

تعاقب تلك الكائنات هي أيضا.
وأضاف: تاريخنــا وهم، ذكرياتنا أكثر 
وهما، ال توجد فيها شــوارع وجسور 
ومدن، من العــدل واالنصاف ان نضع 
املنتصــر الشــامخ واملندحر املهزوم 

على حد سواء بحق االنسانية.
 ضــم املعــرض أكثر مــن 20 لوحة 
اكثرها كبيرة احلجم في داللة لتميز 
الذي حدثنا  القهار في معرضه  عبد 
عنه قائال: مأســاة كبيرة يعيشــها 
االنســان، الكائــن الــذي يقع حتت 
ظروف قاهرة، املستكني الذي زج حتت 
وطأة احلروب دون ذنب او جريرة، سوى 
املأساة من هذا  تناولت  انه انســان. 
القضية محلية  اجعل  ولم  املنظور، 
وال عربيــة، بل هي عاملية. االنســان 
البســيط في كل مكان السائر نحو 
موته، ملاذا؟ ال توجد حلول، االمل يكاد 
يكون معدوما، لكــن تبقى احلقيقة 
ظاهرة ومنذ االزل، حاليا نحن نشعر 

بها، نلمسها، موجودة حولنا.

 *وملــاذا هــذه الثــورة فــي احجام 
لوحاتك؟

اللوحة مهمة في نظري،   -مساحة 
في مساحات كبيرة أستطيع ان اعبر 
عن رؤى أكبــر، برأيي احلجم متنفس 
كبير، كل مســاحة في اللوحة ولو 

كانت سنتمترات قليلة متأل فراغ. 
الدكتــور علي عويد العبــادي املدير 
العام لدائرة الفنون العامة في وزارة 
والذي  واآلثــار،  والســياحة  الثقافة 
املعرض، حتدث  افتتاح  قص شــريط 
عن عالقة دائرته مبجمل النشــاطات 

الفنية العراقية فقال:
-مــا زالــت دائرتنا متثل املؤسســة 
تهتم  التــي  الوحيــدة  احلكوميــة 
بالفنــون حتى خــارج اســوار وزارة 

لذلك مهرجان  مثال  وأقرب  الثقافة، 
الواسطي الذي اقمناه مؤخرا، والذي 
ضم 263 عمال فنيــا، جرى اختيارها 
من قبل جلنة مختصة، كان 90 % من 
املشاركني من خارج فناني الوزارة، بل 

أكثر من هذه النسبة.
وتابع: ما شــاهدناه اليــوم في هذه 
القاعــة، محط اعتــزاز وفخر ألنها 
الفنان  اعمــال  العديــد من  ضمت 
شــداد عبد القهار املميزة والراقية. 
متكن هــذا الفنان مــن حتديد هوية 
خاصــة له عبــر مســيرته الفنية 
التقدير  فلــه منــا كل  الطويلــة، 
خاص  للفنــون  وكمركز  واالعتــزاز 

الدعوة  لــه  وجهنا  بوزارتنــا 
لتنظيم معرض في احدى 

في  سواء  وزارتنا  قاعات 
بالفن  اخلاصة  قاعتها 

في  او  التشــكيلي، 
قاعــة كولبنكيان، 
قاعــة  فــي  او 
شــفيق املهــدي 
"اإلســكان"  في 
وافرحنــا جــدا 
بقبوله الدعوة. 
بارع  الفنــان 

العــزاوي مؤســس ومديــر منتدى 
ومعهــد عناويــن ابــدى ســعادته 
باســتضافة هــذا املعــرض، وابدى 
استعداده الستضافة فعاليات فنية 
اخرى وأضاف: ناهيك عن كونه فنانا 
كبيرا، تربطني صداقة بالفنان شداد 
الذي توقف عــن اقامة املعارض منذ 
ثالث ســنوات. طرحــت عليه فكرة 
اقامة هذا املعرض فرحــب بها، وانا 
فرح ألننــي اعتقد ان هــذا املعرض، 
املنجز االهم ملنتدانــا منذ افتتاحه، 
ولدينــا النية الســتضافة معارض 
إضافة  معروفــني،  آخريــن  لفنانني 
لعرض مسرحي بجانب فقرات 
منهاجنــا األخرى، والتي 
تبلــورت بإقامة دورة 
ســتبدأ  للفنون 
بعد هذا املعرض، 
ألننا  وفرحنــا 

تلقينــا 
ت  طلبــا
باالنخراط 
فــي هذه 
لــدورة  ا
د  بعــد
ل  مقبو

ومستويات ثقافية متعددة.

لعيونك يا عراق
بعــد احلملة التــي أطلقتها رابطة 
مبدعي مدينة الثورة، بعنوان "نظف 
بابك"، بادر عدد كبير من أهالي املدينة 
الى تنظيف األرصفــة قبالة دورهم 
الى  أكبر  عــدد  وابتعد  الســكنية، 
أيضا،  الفرعية  تنظيف شــوارعهم 
ولم يقفوا مكتوفــي االيدي بانتظار 
ان تقوم امانة بغداد بأداء هذه املهمة 
التي تعد مــن واجباتها، ولم يكتفوا 
باللوم، بل وجــدوا ان مهمة تنظيف 
شــوارع بغداد او في األقل مدينتهم، 
أولى ان تكون ضمن اولوياتهم، ألنها 
أوال وآخرا من اجــل جمالية مدنهم، 

ومن اجل خلق بيئة مالئمة للعيش.
حملة نظف بابك نتمنى ان متتد الى 
كل مناطق بغداد، والشــعبية على 
وجه اخلصــوص، الن بعض األرصفة 
واجلزرات الوســطية أصبحت مرتعا 
لألزبــال، وبالتالي احلشــرات بجميع 
أنواعها، مما قد يتسبب بانتشار بعض 

االمراض.
حتيــة لكل من يحــرص على نظافة 

بيته ومدينته.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ترددت أنباء عن اســتبعاد 
شركة اإلنتاج السينمائي 
األميركيــة "ورنــور بروز" 
للنجم هنــري كافيل من 
"ســوبرمان"  دور  جتسيد 
في أي أفالم مســتقبلية 
 DC عن شخصية قصص

املصورة.
ذلك بعد جتســيد  يأتــي 
هنري كافيل لهذا الدور في 
ووفقا  سابقة،  أفالم  ثالثة 
فإن  ريبورتر،  هوليوود  جمللة 
هنري  اســتبعاد  ســبب 
مــن قبل شــركة االنتاج 
موافقة  عدم  بسبب  كان 
الظهــور  علــى  هنــري 
كضيف شرف بفيلم آخر 
أخرى  خارقة  لشــخصية 

أفالم  سلســلة  ضمــن 
فيلم    وهو  للخارقــني   dc

. Shazam
انه  ومن جانبه اكد هنري 
شخصية  بتأدية  مستمر 
ســوبرمان  اخلارق  البطل 
فــي أفــالم  DC املقبلة. 
غير  الشــائعات  تلك  وان 
ال  ان  يجــب  صحيحــة 

تتناولها وسائل االعالم.

ماجد  الفنــان  كشــف 
انشــغاله  املصــري عن 
تصويــر  فــي  حالًيــا 

مسلسل " بحر".
املصري في  وقال ماجــد 
احد  إلى  تصريح خــاص 
املواقع اإلخبارية املصرية: 
دراما  "بحر"   "مسلسل 
مختلفــة  صعيديــة 
متاًما  جديدة  قصة  حتمل 
في  تناولــه  جــرى  عما 
املسلســالت الصعيدية 
في كل االعمال السابقة 
املصري  الفنان  واختتم   .
فكــرة  عــن  حديثــه 
البطولــة املُطلقة قائاًل، 
ـه ال يُركز متاًما في هذا  إنَـّ
األمــر فــكل تركيزه في 

أنَّه  وفي  العمل،  طبيعة 
سيقدم دور مميز سيكون 

ُمفاجأة بكل املقاييس.
املصري  ماجد  ويشــارك 
فــي بطولة املسلســل 
محمد دياب، وثراء جبيل، 
ويســرا  محمد،  وفوزية 
تأليف  من  وهــو  اللوزي، 
الفتــاح،  أحمــد عبــد 

وإخراج أحمد صالح.

أّكــدت الفنانــة صابرين 
2018 عام حزين  أن عــام 
بسبب  إليها  بالنســبة 
مــن  عــددا  فقدانهــا 
منهم  والزمــالء  األحباء 
والدهــا الــذي تُوفي في 
فبرايــر/ شــباط املاضي، 
موّضحة أنها أيضا وّدعت 
الفنانني  مــن  مجموعة 
معها  جمعتهــم  الذين 
منهم  مهمــة،  أعمــال 
الفنــان األردنــي ياســر 
املصري، والفنان الشــاب 
والفنان  عصــام،  ماهــر 
محمود القلعاوي، واملنتج 
الســيد،  أحمد  الفنــان 

والفنانة مديحة يسري.
أّن  صابريــن  وأضافــت 
املوت هو احلــق وال يوجد 
أحد ُمخّلــد، لكن الفراق 
هو الذي يتعب اإلنســان، 
تدعو  أنها  إلى  مشــيرة 
أن يتغّمد  اهلل عز وجــل 

األموات بواسع رحمته.

هنري كافيل

صابرين

ماجد المصري

أخبــارهــــــــــم
شداد عبد القهار يواسي الذين 

ُزجوا تحت وطأة الحروب

في معرضه الشخصي "كوميديا الموت"

شداد عبد القهار

جمال جصاني

ملا لهذه اآلفة )الفســاد( من تأثيرات فتاكة على حياة 
البشــر بكل جتلياتها ومســتوياتها، اقــرت اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة يوماً عاملياً ملكافحة الفســاد هو 
التاســع من شــهر كانون االول من كل عام. وبالرغم 
من أهميــة هذه املناســبة لبلد مثل العــراق يطفو 
علــى محيطات من هــذه اآلفة، التي لــم تكتفي مبا 
تبقى من حطام مؤسســات الدولة وطفح القطاعات 
االقتصاديــة الطفيلية التي بســطت هيمنتها على 
اساسيات احلياة، بل تسللت الى تفاصيل حياتنا )افرادا 
وجماعات(؛ اال انها )املناسبة( مرت بنا وهي تسير على 
اطراف أصابعها، كي ال تعكر مزاج اخطبوط الفســاد 
وشــبكاته وحيتانه الشــرهة واملتصدرة للمشــهد 
الراهن. لقد تابعنا جميعاً ما آل اليه مصير ذلك الكم 
الهائل من التشــريعات واملؤسســات والهيئات، التي 
اسست من اجل مواجهة ومكافحة تلك اآلفة، وكيف 
حتولت تدريجياً الى عبء اضافي على تلك املعارك التي 
اقتفت أثر طيب الذكر دونكيشوت وفتوحاته مبواجهة 

طواحني الهواء.
لن جنافــي احلقيقــة واالنصاف عندمــا نصطف الى 
جانب املتشائمني واليائسني متاماً، من امكانية حدوث 
مواجهــة جدية لهــذه اآلفة على املــدى املنظور. الن 
جميع املعطيــات والبيانات واألرقام تشــير الى متكن 
قوى الفساد ومنظومته القيمية من فرض ال هيمنتها 
في الظرف احلالي وحسب، بل جنحت في وضع املعايير 
واالســس والبنى لبقاء هذه الهيمنة ومتددها الى أمد 
غير محدود. لقد وصل بنا احلال )شــعبياً ورسمياً( الى 
اعتبار من يندفع حقاً ملكافحة هذا الوباء، بأنه شخص 
بطــران وبعيد عمــا يحيط به من مناخات وشــروط 

ومتطلبات للعيش حتت وصاية الفساد وسدنته.
هناك تعريفات عديدة ملعنى الفساد وجتلياته اخملتلفة 
في شــتى امليادين االقتصادية واالدارية والسياســية 
والقيمية وغيرها، ووفقاً ملعجم اكسفورد: )هو انحراف 
أو تدمير للنزاهة فــي اداء الوظائف العامة، من خالل 
الرشــوة واحملاباة..( ويعرف أيضاً بانه )اساءة استخدام 
السلطة( وفساد البيانات واملعلومات، وغيرها الكثير، 
لكنني وجدت هذه العبارة احمللية أكثر قرباً لعلل حالتنا 
وهي: )أخذ املال ظلماً من دون وجه حق( فهي تختزل لنا 

تاريخ طويل من الفساد واللصوصية واالجرام. 
حيث اكتســاب املال وتراكــم الثروة يتــم غالباً في 
مضاربنا املنكوبة لصالــح قطاع الطرق، عبر البطش 
والظلم وبســط هيمنــة اللصوص األشــد همجية 
وضراوة، ال عبر انتاج اخليــرات املادية والقيمية وخوض 
مضمار العمل واخللق واالبتكار، كما جرى مع اجملتمعات 
والدول التي اكرمتها األقدار بالتحرر من مســتنقعات 

العبودية واذالل االنسان الخيه االنسان.
لقد تزامنــت هذه املناســبة االممية )اليــوم العاملي 
ملكافحة الفساد( ومناســبة وطنية هي )يوم النصر( 
أي االنتصار العســكري على عصابــات داعش وحترير 
التــراب العراقي. وكل مــن يهتم بالشــأن العراقي 
وبنحو خاص بعــد زوال النظام املبــاد؛ يعرف متاماً ان 
ظهــور داعش وقبلها القاعــدة وغيرها من الفصائل 
واملافيات والعصابات واجلماعات املســلحة واملنفلتة؛ 
لم يكن ممكناً لوال املناخات والشروط واحلاضنات التي 
وفرتها آفة الفســاد لهم في شــتى احلقول واجملاالت، 
لذلك ســيبقى االنتصار هشــاً وعابراً من دون وجود 
ارادة وطنية حقيقية وجادة ملكافحة الفســاد، وهذا 
ما لم جنده على ارض الواقع. أما الشــعارات والفزعات 
الفاشوشية ملمثلي الكتل املتنفذة وادعاءاتها الزائفة 
بالضد من الفســاد ومشاريعها وخططها ملواجهته، 
فهــي ال تضيف ســوى املزيد من الغرائبيــة ملتاهتنا 
الراهنة، والتي تنتظر املزيد مــن الضياع مع كل دورة 

انتخابية...!

ومضــة

ما الفساد..؟

الصباح الجديد - وكاالت:
حصــدت النجمة كيــرا نايتلي وســام 
الفروسية لتمنح لقب "نبيلة" في قصر 
باكنجهام وجاء التكرمي من األمير تشارلز 
جململ أعمالهــا الفنية التي قدمتها على 
مــدار ما يزيد علــى 20 عاما بالســينما 

األميركية والبريطانية.
الذين  أفراد اسرتها،  التكرمي جميع  وحضر 

حرصوا على احلضور لدعمها.
وكان أول ظهــور بــارز لنايتلــي في فيلم 
الرعــب النفســي "الثقب" عــام 2001، 
والحقا عرفت بنحو أوســع بعد دورها في 
فيلــم "لفها مثــل بيكهــام". وحققت 
شهرة عاملية في عام 2003 بعد ظهورها 
بدور اليزابيث ســوان في سلســلة أفالم 

قراصنة الكاريبي.
وعرف عــن نايتلــي متثيلها فــي الدراما 
التاريخية مثل "كبريــاء وحتامل" )2005( 
و "تكفير" و"حريــر" )2007( و "الدوقات" 
)2008( و "طريقة خطــرة" )2011( و "آنا 

كارنينا" )2012(.
 كما ظهرت نايتلي في مجموعة متنوعة 
من التصنيفات في األفالم الهوليوودية 
مثــل فيلــم الكوميديا الرومانســي 

"احلب احلقيقــي" )2003( وبــدور جونيفير في 
فيلم األكشــن التاريخي "امللــك آرثر" )2004( 
وفي فيلم اإلثارة النفســي "الســترة، )2005(  
وفي فيلم األكشن والســيرة الذاتية "دومينو" 
)2005( وفيلم الدرامــا التاريخي "حافة احلب" 
)2008( وفيلم اخليال العلمي "والديســتوبيا ال 
تتركني أبدا" )2010( وبفئة الكوميديا السوداء 
مثلت في فيلم "اللجوء لصديق ملواجهة نهاية 

العالم" )2012( وغيرها العديد.
مت ترشــيح نايتلي لعدة جوائز منها اوســكار 
أفضل ممثلة وكذلــك للغولدن غلوب لتمثيلها 
اليزابيــث بينت فــي فيلم "كبريــاء وحتامل" 
املأخوذة قصته من رواية جني أوســن، وبعدها 
بسنتني مت ترشيحها مجددا في الغولدن غلوب 
كأفضل عن دورها في "تكفير"، وفي عام 2008 
صنفــت مجلة فوربــس نايتلــي كثاني أعلى 
ممثلة أجرا في هوليوود، وبإيــرادات معلنة تبلغ 
32 مليــون دوالر في عــام 2007، لتكون املمثلة 
غير األميركيــة الوحيدة في تلك القائمة لتلك 

السنة.
ومت ترشــيحها في الغولدن غلوب عن ادائها دور 
جــوان كالرك في فيلم "لعبة التقليد" وكذلك 
مت ترشــيحها جلائزة األوسكار كأفضل ممثلة في 

دور مساعد عن الدور نفسه.

قصر باكنجهام يكّرم 
النجمة كيرا نايتلي 

الصباح الجديد - وكاالت:
مركز  افتتــاح  حفــل  خــالل 
فــي  العربيــات  االعالميــات 
الســياحة  وزير  وبرعاية  لبنان، 
اللبنانيــة، اواديــس كيدانيان، 
الرياشــي  ووزير االعالم ملحم 
الوطنية  الوكالــة  مبديرة  ممثال 
الرســمية  اللبنانية  لإلعــالم 
ومبشــاركة  صعــب"،  "لــور 

شخصيات سياسية وإعالمية، 
الدكتورة  االعالميــة  كرمــت 
نبراس املعمــوري ضمن خمس 
كأفضل  عربيــات،  اعالميــات 
قويــة  اعالميــة  شــخصية 

ومؤثرة.
املعمــوري مبناصرتها   متيــزت 

لقضايا املرأة.
 وســلمت اجلائزة مــن وزارتي 

االعالم والسياحة اللبنانية، 
وسعادة الســفير العراقي 
فــي لبنان الدكتــور علي 

العامري.
بدرع  املعمــوري  وقلــدت 
التميــز من قبــل وزارتي 
والســياحة  االعــالم 
املركز  اللبنانية ورئيســة 

االعالمية زينة فياض.
اجلائزة  املعمــوري  وأهدت 
مــن  الشــهداء  ألرواح 
ابطــال القــوات األمنية 
مشــيرة،  صنوفها  بكل 
انه "لوال دماء الشــهداء 
اليوم على ارض  ملا كنت 

لبنان."
عن ســعادتها  عبرت  و 
يتزامن  بالتكرمي كونــه 
بلدهــا  احتفــاء  مــع 
العراق مبــرور عام على 
واالنتصار  أراضيه  حترير 
اإلرهابية  اجملاميع  على 

داعش .

الصباح الجديد - وكاالت:
بينما تســتعد حسناوات دول 
العالم، للمشــاركة في احلفل 
ملكة جمال  النهائي ملسابقة 
الكــون فــي بانكــوك، يلفت 
العام  األنظار في فعاليات هذا 
"رجل" حتّول إلــى امرأة، تّوجت 
فيما بعد بلقــب ملكة جمال 

إسبانيا.
اإلسبانية،  املتحولة  وتشــارك 
املســابقة  تاريخ  في  مرة  ألول 
املمتــد منــذ 66 عامــا، وبعد 
القائمــون عليها في  أن طوى 
2012 شرطا كان مينع من "لم 

تولد كامرأة" من املشاركة في 
املسابقة العاملية.

إســبانيا  جمال  ملكة  وقالت 
العمر  البالغة من  أجنيال بونس 
27 عاما في تصريحات نقلتها 
فرانس بــرس: "أنا امرأة قبل أن 
أولد، ألن هويتي هنا" مشــيرة 

إلى رأسها. 
وفــي يونيو حزيــران من العام 
تاريخية  ســابقة  وفي  احلالي، 
متحولة  أول  بونــس  أصبحت 
جمال  ملكــة  بلقــب  تفــوز 
لتمثيــل  وتأهلــت  إســبانيا، 
ملكة  مســابقة  فــي  بلدها 
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احلفــل  ويقــدم 
األميركي  الكوميدي 
ســتيف  الشــهير 

والعارضــة  هارفــي 
أشــلي  األميركيــة 

غراهام.
النهائــي  احلفــل  وســبق 
للمســابقة هذا العام، جدل 
ســببته ملكة جمال أميركا 
إحدى  مــن  ســخرت  التــي 
زميالتها قبــل أن تضطر إلى 

االعتذار.

"رجل" ينافس الحسناوات
 العالم على جمال الكون

لبنان تختار نبراس المعموري ضمن 
أفضل خمس إعالميات عربيات 

الصباح الجديد - وكاالت:
األســود  العرق  والدان من  ذهل 
في بريطانيــا عند والدة ابنهما 
"دانيــال"، بعــد ان تبني لهما 
البشــرة، وأشــقر  أبيض  انه 

الشعـر.
"دايلي ميل"  وذكرت صحيفة 
فرانســيس  ان  البريطانيــة 
تشــيبانغو وزوجتـــه أرليـــت 
صدمـا عنـــد رؤيــة ابنهـــما أشقـر 
لدرجـة  البشـــرة،  وأبيـض  الشعـــر 
تسـاءل فيهـا األب "هـل هـو بالفعـل 

ابنـي؟"
 28 وقـال الوالـــد البالـغ مـــن العـمر 

سنـة، من مواليد الكونغو "فتحـت فمـي" 
دهشة عندمــــا رأيـت دانيـــال يولـد فـي 

مستشفـى ليسيستـر امللكـي.
وأضــاف "ذهلـت لدرجـة تعـذر علي الكـالم 
إلى  ان األطبـــاء ينظـرون  وكنـت أالحـــظ 
بعضهـم البعـض، ويفكـرون انـه ال يعقـل 

أن يكـون الطفــل ابني".
وتابـــع "نظـــرت إلـى أرليـــت وابتسمـت، 
ألننــي أعلـــم انـه ابنـي فنحـن معـاً منـذ 
اخليانـة معدومـة،  وفكـــرة  ثـالث سنـوات، 

لكـن رؤيـة ابنـي اشقـر فاجأتنـي".
 ويتوقـــع الزوجـان ان لألمـــر عالقـة بأحـد 
أجـــداد الزوجـة قبـل ستـــة أجيـال، يقـال 

انـه ولـد أيضـاً أبيـض اللـون. 

طفل أشقر لوالدين اسودين
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