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الصباح الجديد - خاص: 
سائرون  حتالف  في  قيادي  كشــف 
الذي يدعمه زعيــم التيار الصدري 
الســيد مقتدى الصــدر ان فرصة 
ملقعد  الفيــاض  فالــح  اســتيزار 
الداخلية لم تعد قائمة، وان هناك 
محــاوالت من كتلة دولــة القانون 
القنــاع ســائرون ملقايضة منصب 
الفياض مبنصب النائب االول لرئيس 
الوزراء  رئيس  له  املرشح  اجلمهورية 
االســبق نوري املالكــي، وان حتالف 
سائرون رفض هذه الصفقة جملة 

وتفصيال.
واكد القيادي الذي حتتفظ "الصباح 
اجلديد" باسمه ان ميزان القوى في 
مجلس النواب حتــول كثيرا بالضد 
من مترير اســم فالــح الفياض في 
الكابينــة الوزارية بعد ان عبر نواب 
من حتالف البناء وآخرون من "احملور" 
عــن اســتنكارهم لالصــرار على 
ترشيح الفياض وحده ملنصب وزارة 
الداخلية، واصبح معروفا ان جلسة 
الثالثــاء )غدا(ستشــهد اســدال 
وذلك  الفياض  فرصة  الستارة على 
باحد خيارين، االول هو تأجيل البت 
بانتظار  والداخلية  الدفاع  مبنصبي 
حزبيــة  ال  شــخصيات  ترشــيح 
لهما، او اقدام رئيــس الوزراء عادل 
عبداملهدي على ترشــيح اســماء 

بديلة عن الفياض وفواز اجلربا. 
وافاد املصدر ان ائتالف دولة القانون 
يبذل جهودا يائســة للحفاظ على 
ماء الوجه بعقد صفقة مع سائرون 
عبر وســطاء تتضمن تخليها عن 
الفيــاض مقابل موافقة ســائرون 
علــى تنصيــب املالكــي نائبا اول 

لرئيس اجلمهورية. 
 وعلى صعيــد ذي صلة اكد ائتالف 
السابق  الوزراء  رئيس  بقيادة  النصر 
حيدر العبادي امس االحد، ان الفترة 
املاضية كافية للتفاهم والتشــاور 
بني رؤســاء الكتل السياسية حلل 

ازمة الكابينة احلكومية.
وقالت عضو االئتالف ندى شاكر في 
املتوقع  "من  نيــوز(  لـ)وطن  حديث 
ان يتم طرح االســماء الوزارية في 
جلســة غد الثالثاء"  الفتة الى ان 
" الفترة التــي مضت كانت كافية 
للتقريب بني رؤساء الكتل للتشاور 
االختالفات  معضلة  حلل  والتفاهم 

على الكابينة الوزارية".
يشــار الى ان مجلــس النواب اجل 
جلســته الى يوم الثالثــاء املقبل، 
بعد كســر النصاب من قبل حتالف 
االصــالح العتراضهــم على بعض 
االسماء التي جاء بها رئيس مجلس 
ضمن  املهــدي  عبد  عــادل  الوزراء 

كابينته احلكومية.

غدًا يسدل الستار على فرصة الفياض
ونرفض ترشيح المالكي نائبًا لرئيس الجمهورية

مساعدات دولية إلعادة االستقرار
3في الموصل االتحاد الوطني سيقدم منافسا على 

2منصب رئيس االقليم

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت شــركة نفــط ذي قار عن 
اعداد خطــط جديدة لتطوير حقل 
صبه جنوبي مدينة الناصرية وزيادة 

الطاقة االنتاجية له .
وقال مدير عام الشــركة علي وارد 
حمــود فــي تصريح صحفــي ان 
الطاقة  رفــع  تســتهدف  اخلطط 
االنتاجية والتي تبلغ حاليا 25 الف 
باالعتماد  اعلى  الى معدالت  برميل 
والشــركات  الوطني  اجلهــد  على 
العراقيــة املتخصصة في القطاع 

النفطي.
العمل  ان  العــام  املديــر  واضــاف 
برامج حفر  زيــادة  على  ســيتركز 
االبــار اجلديدة بالتزامــن مع تطوير 
والتي  للحقل  السطحية  املنشآت 
لهــا القدرة حاليا على اســتيعاب 
نحو مائة الف برميــل يوميا ، ولم 
الذي  الســقف  وارد عن  بكشــف 

تسعى الشركة لبلوغه في االنتاج 
، في الوقت الذي اشاد فيه مبعدالت 
االنتاج احلالية والتي وصفها باجليدة 

نسبة الى "حقل نفطي فتي".
وجتدر االشــارة الــى ان حقل صبه 
والذي يدار مبــالكات وجهد  وطني 
عراقي ، يعد واحدا من ثالثة حقول 
نفطية منتجة في ذي قار هي صبه 

والغراف والناصرية.
من جهة اخرى وقعت شركة نفط 
ذي قــار عقودا مــع وزارة الصناعة، 
حسب التوجيهات املركزية الصادرة 
من االمانــة العامة جمللــس الوزراء 
والتي تؤكد دائما على دعم القطاع 
العام والصناعــة الوطنية التزمت 
شــركة نفط ذي قار بتوقيع عقود 
مع شــركات ودوائــر القطاع العام 
النفط والصناعة  وزارتي  سيما من 
كتشــجيع على اجلهــود الوطنية 

ودعمها.

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي  الــوزراء  مجلس  وافق 
على قيام وزار النفط بتســديد 
مســتحقات مجموعــة ماس 
القابضة مبــا يعادلها من مادة 
النفط األسود باألسعار العاملية 

مبوجب العقد 2017.
الوزراء  مجلــس  موافقة  وتاتي 
بناًء علــى توصية جلنة الطاقة، 

اجملموعة  مســتحقات  تبلغ  اذ 
44.2 مليون دوالر.

وتنــص التوصية علــى اعتبار 
الكهرباء،  وزارة  بذمــة  املبلــغ 
شريطة تثبيت الدفعة األخيرة 
وزارة  تخصيصــات  ضمــن 
الكهربــاء في مشــروع قانون 
املوازنــة املالية العامة االحتادية 

للسنة 2019.

الصباح الجديد ـ متابعة:
مولود  التركي،  اخلارجية  وزير  قال 
جاوش أوغلو، إن الرئيس األمريكي 
التركي  أبلغ نظيره  ترامب  دونالد 
رجب طيب أردوغان أن واشــنطن 
تعمل على ملف تسليم الداعية 
الواليات  التركــي املقيــم فــي 
املتحــدة فتح اهلل غولــن، الذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء احملاولة 
االنقالبيــة الفاشــلة فــي عام 

.2016
وأوضــح أوغلــو فــي مؤمتر في 
العاصمــة القطرية، الدوحة أنه 
"في األرجنتني، أبلغ ترامب أردوغان 

أنهم يعملون على تسليم غولن 
وأشخاص آخرين". في إشارة إلى 
لقاء الزعيمني في قمة مجموعة 
العشرين التي عقدت للفترة من 
30 نوفمبر/تشــرين الثاني إلى 1 

ديسمبر/كانون األول.
التركية،  السلطات  أصدرت  وقد 
طالت  اعتقــال  أوامر  اجلمعــة، 
القوات  200 من عناصر  أكثر من 
املســلحة في حملة جديدة ضد 
من تشــتبه بصالتهــم باحملاولة 
بحســب  الفاشــلة،  االنقالبية 

وسائل إعالم تركية رسمية.
تتمة ص3

نفط ذي قار تعتزم زيادة 
انتاجها بالجهد الوطني  

الحكومة تسدد مستحقات ماس
بما يغطيها من النفط االسود

ترامب لـ"اردوغان": نعمل
على ملف تسليم غولن

مجلس النواب "ارشيف"

a

الصباح الجديد - متابعة:
النيابية،  النزاهة  جلنة  كشــفت 
امس األحــد، عن تقــدمي مقترح 
البرملان حملاربة  رئاســة  إلى  قانون 
الفساد واحلد منه و حتديد سقوف 
زمنية حلســم الدعــاوى املقامة 
في احملاكم وهيئــة النزاهة، فيما 
اشــارت إلى أنها ستباشــر فتح 
لم  التي  الفســاد  ملفات  جميع 
حتســم داخل اللجنة منذ الدورة 

البرملانية السابقة واالسبق.
خالــد  اللجنــة  عضــو  وقــال 
اجلشــعمي في تصريــح تابعته 
،أن "املقترح أحيل  الصباح اجلديد 
إلــى اللجنة القانونيــة النيابية 
التشريع"، مبينا  دوره في  وينتظر 
أن " املقترح يعــد األول من نوعه 
زمنية حلسم  وضع ســقوف  في 

ملفات الفساد ".
وأضاف اجلشــعمي، أن " املقترح 
يحاســب اجلهات الرقابية التي ال 
وامللفات  الدعاوى  تلتزم بحســم 

املوضوعــة  الســقوف  ضمــن 
ضمنه".

وأشار اجلشعمي إلى أن "عشرات 
منذ سنوات  لم حتســم  امللفات 
طويلــة بســبب البيروقراطيــة 
النزاهة  أن  مؤكدا  واحملســوبية"، 
جرد  على  " ســتعمل  النيابيــة 

جميــع امللفــات داخــل اللجنة 
التي  امللفــات  ملعرفــة  وفرزهــا 
حسمت وامللفات التي لم حتسم 

."
وفي ســياق متصل قــدرت جلنة 
األمــن النيابيــة امــس األحــد، 
العــراق مــن عقود  ان خســائر 

التسليح الفاسدة، توزاي ميزانية 
اربع ســنوات،  الى  لثــالث  البالد 
مؤكدة ســعيها لفتــح امللفات 
وجلب املتورطــني فيها عن طريق 

االنتربول.
وقــال عضــو اللجنــة عبــاس 
االســماعيلي في تصريح تابعته 

الصباح اجلديــد، إن " جلنة االمن 
والدفاع النيابيــة بصدد مراجعة 
جميع عقود التسليح التي ابرمت 
مع اجلانــب األميركي ودول غربية 
خالل  احلكومات التي توالت على 
العراق بعد 2003 وما شــابها من 
عمليــات فســاد "، مضيفا ان " 
العقود  تلك  من  العراق  خســائر 
توازي ميزانية العراق لثالث او اربع 
الى  اكثر"، مشيرا  ورمبا  ســنوات 
ان " موازنــات العراق للســنوات 
لعقود  ذهبت  غالبيتها  السابقة 

التسليح ".
واوضح ان “املتورطني بتلك العقود 
يقطنــون حاليــا مابــني اميركا 
والدول األوربية ودول اجلوار”، مبينا 
ان "جلنة األمن النيابية ومن خالل 
الرقابية  اجلهــات  مــع  التواصل 
وجلبهــم  متابعتهــم  بصــدد 
الــى العراق عن طريــق االنتربول 
ليخضعــوا للمحاســبة امــام 

القضاء العراقي".

تقريـر

النزاهة النيابية تقترح قانونا لمحاربة الفساد

خسائر البالد من عقود التسليح الفاسدة توازي موازنات أربع سنوات

نينوى - الصباح الجديد:
 وضعت احلكومة احمللية حملافظة 
نينوى امس األحد، حجر األساس 
إلعادة بنــاء اجلامع النوري الكبير 
ومئذنتــه احلدبــاء فــي مدينة 
املوصل، بتمويل من دولة اإلمارات 

العربية .
احتفالية  ضمــن  ذلــك  وجــاء 
بسيطة في باحة املسجد، الذي 
التاريخية  احلدباء  فجرته ومئذنة 

عناصــر داعش في حزيــران من 
العام املاضي، خالل معركة حترير 

املوصل من التنظيم اإلرهابي.
ووضع حجر األســاس ملســجد 
النوري ومئذنة احلدباء، مدير ديوان 
اللطيف  الوقف الســني عبــد 
الهميم، ومحافــظ نينوى نوفل 
العاكــوب ومممثلــني عــن دولة 
اإلمارات، بحضــور ممثلة منظمة 
اليونيســكو فــي العــراق لويز 

هاكستاوزن.
وقــال مدير الوقف الســني في 
أبو بكر كنعان:  محافظة نينوى، 
على  اإلبقاء  يتضمن  "املشــروع 
بقايا املئذنــة القدمية وبناء أخرى 
جديدة، مع توســيع فــي مرافق 
منشــآت  ببناء  اجلامع  ملحقات 

جديدة".
ومــن جانبه قــال عضو مجلس 
احملافظــة حســام العبــار ان " 

اشترطت  اليونســكو  منظمة 
عدم اجــراء اي تغيير في خرائط 
اجلامع باستثناء توسعة محيطه 
املنــازل من  بعــض  إزالة  بعــد 
محيطه فضال عــن إبقاء بعض 
اثــار الدمار الــذي خلفه تنظيم 
ان  الى  مشيرا  االجرامي"،  داعش 
" اعادة اعمار اجلامع ستشــمل 

املناطق احمليطة به".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
العسكرية  االســتخبارات  كشفت 
العراقيــة، امس األحــد عن مقتل 
تنظيــم  مســلحي  مــن  االالف 
بتعاون  قياديا،   ً  430 بينهــم  داعش 

استخباري مع 3 دول.
اللواء  االســتخبارات،  مديــر  وقدم 
العــالق، خالل  الركن ســعد مزهر 

الرابع ملركز  ترؤسه املؤمتر الســنوي 
تبــادل املعلومــات الرباعــي، الذي 
يضم روســيا، ايران، سوريا، والعراق، 
وعقد مبقــر مديرية االســتخبارات 
العسكرية في بغداد، ايجازا باملهام 
املركز في محاربة  التي اضطلع بها 
داعش فــي العراق وســوريا، "والتي 
اركان  مــن  مهمــا  ركنا  شــكلت 

النصر الكبير الذي حتقق"، وفق بيان 
للمكتب اإلعالمي لالستخبارات.

وأوضح العالق، بـ "إحصائيات رقمية، 
ما اثمرت عنه املعلومات التي قدمها 
املركز من خســائر باألرواح واملعدات 
واالمدادات لعصابات داعش االرهابية 

في العراق وسوريا".
واملستمر  املثمر  "التعاون  إلى  وأشار 

بني دول املركز في تبادل املعلومات" ً ، 
ملمحا في الوقت ذاته الى "خطوات 
مستقبلية ستشارك بها دول املركز 
من اجل تطويــره وجعله من املراكز 
املساهمة  املرموقة  الدولية  االمنية 
بتعزيــز االمــن العربــي واالقليمي 

والدولي".
تتمة ص3

مركز تبادل المعلومات الرباعي أّمن قتل
آالف من داعش بينهم 430 قياديا

بتمويل 50 مليون دوالر من االماراتيضم العراق وروسيا وسوريا وايران

البدء بإعادة بناء الجامع النوري والحدباء في الموصل

قيادي في تحالف سائرون يكشف لـ"الصباح الجديد" عن "عرض مرفوض"

الصباح الجديد تنعى الكاتب 
والصحفي الكبير مصطفى صالح كريم

 ينعى رئيس التحرير اسماعيل زاير واسرة تحرير جريدة 
"الصباح الجديد" الكاتب والصحفي القدير مصطفى صالح 

كريم الذي وافته المنية صباح امس االحد 12/16/ 2018 في 
محافظة السليمانية.

ان رحيل هذه القامة االدبية والسياسية والنضالية الكبيرة 
خسارة لمسيرة الصحافة واالدب يتعذر تعويضها.

وإذ تعزي "الصباح الجديد" بخسارة هذه الشخصية االدبية 
والنضالية الكردية، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه 

وعائلته وجميع الكتاب والصحفيين واالعالميين بهذا المصاب 
الكبير.

وتبتهل الى الباري عز وجل ان يتغمد الراحل برحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم ذويه واصدقائه ورفاق دربه الصبر 

والسلوان.

بغداد - وعد الشمري:
واالعمار،  االصالح  كشف حتالف 
انتهاء  قــرب  عن  االحــد،  أمس 
وفيما  الشــاغرة،  الوزارات  ازمة 
اســتبدال  امكانية  عــن  حتدث 
والدفاع  الداخليــة  مرشــحي 
أن  إلى  باخرين، اشــار  والعــدل 

التمســك بفالح الفياض يعني 
أن مجلس النــواب ذاهب لتمرير 
ستة حقائب وتأجيل املتبقي إلى 

وقت الحق.
الكتلــة  عــن  النائــب  وقــال 
بــدر الزيــادي في تصريــح إلى 
أن "كال من  اجلديــد"،  "الصباح 

رئيــس مجلس النــّواب محمد 
ائتــالف  وزعيــم  احللبوســي، 
لديهما  عــالوي،  إياد  الوطنيــة 
حراك موسع لغرض انهاء اخلالف 

حول ما تبقى من وزارات".
"احللبوســي  ان  الزيادي،  واضاف 
الكتل  رؤســاء  من  بعدد  التقى 

قيادات  بينهم  ومن  السياسية، 
كردية في اقليم كردستان".

وأشار، إلى أن "اجلميع بات يفكر 
بضــرورة االنتهــاء مــن االزمة 
احلاصلة مــن خالل التوافق على 
لهم  والتصويــت  املرشــحني، 

باسرع وقت".

أن "االصرار  إلــى  الزيادي،  ولفت 
على فالح الفياض مرشحاً لوزارة 
الداخلية ســنكون امــام خيار 
وزارات  لستة  التصويت  وهو  ثان 
إلى  االمنيتني  احلقيبتني  وتأجيل 

وقت الحق".
وحتــدث عــن "عــودة للجلوس 

بني  واحدة  حــوار  طاولــة  على 
والبنــاء وهذه  حتالفــي االعمار 
معلومات  مــع  ايجابية،  بــادرة 
تواردت الينا بوجود نية الستبدال 
مرشــح الداخلية بشخص اخر 

لكي نتجاوز هذه املرحلة".
تتمة ص3

احتمال باستبدال مرشحي الداخلية والدفاع والعدل

"االصالح": أزمة الوزارات الشاغرة تنتهي قريبا وتمريرها خالل أيام



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

علــى الرغم مــن مــرور اكثر من 
انتهاء  علــى  ونصــف  شــهرين 
نتائجها اال  االنتخابــات وظهــور 
ان مســالة تشــكيل حكومــة 
االقليم مــا زالت تــراوح مكانها 
وشد وجذب بني احلزب الدميقراطي 
الكردستاني اكبر الفائزين واالحتاد 
الوطني احلاصــل على 21 مقعدا 
برملان  انتخابات  في  الفائزين  كاني 
كردســتان التي جــرت في 30 من 

شهر ايلول سبتمبر املنصرم.
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
الذي يحــاول تغيير موازين اللعبة 
وتقــدمي وجوه جديدة للمشــهد 
السياســي على مستوى االقليم 
والعراق، بعد النكســة التي مني 
بها عقب االستفتاء، صعد مؤخرا 
مــن وتيرة اجلدل الدائــر بينه وبني 
تصريحات  عبــر  الوطني  االحتــاد 
العضاء في قيادته انتقدوا خاللها 
قباد  الوطني  االحتــاد  كتلة  رئيس 
انتقد  تغريدة  الذي اطلق  طالباني 
فيهــا قيــام احلــزب الدميقراطي 

باجراء االستفتاء.  
وانتقد عضو اجمللــس القيادي في 
عوني  علــي  الدميقراطي  احلــزب 
التي  طالبانــي  قبــاد  تصريحات 
اعتبرهــا بالضــد مــن توجهات 
حزبه وؤيتــه ملرحلة االســتفتاء، 
وكان طالبانــي قد قال في تغريدة 
علــى موقع توتــر، ان وضع اقليم 
كردســتان يتجه نحو االفضل وانا 
اتوقع ان يشهد حتسنا ملحوظا اذا
اجلبهة  كتلــة  رئيس  قــال  بدوره 
التركمانيــة في برملان كردســتان 
ايدن معــروف في تصريح للصباح 
اجلديــد، ان التركمــان يرغبون ان 
تكون لهــم مشــاركة حقيقية 
االقليم  وفاعلــة فــي حكومــة 

املقبلة .
التركمان يسعون لكي  ان  واضاف 
يكون لهم دور مهم وان يستلموا 
ويكون  الســيادية  املناصب  احدى 
لهم دور في رسم القرار السياسي 

باالقليم.
وطالــب معــروف التركمان مبنح 
رئيــس حكومة  نائــب  منصــب 
الوزارات  احدى  الى  اضافة  االقليم 
اخلدميــة للتركمان ومنهــا وزارة 
التربيــة او الثقافــة ومنــح وزير 
لالقليــم للتركمان او مستشــار 
وانشــاء هيئــة تعنــى بشــؤون 
التركمان واملسيحيني في حكومة 

االقليــم، ومنحهم مناصب مدراء 
عامون وقائممقام او نائب محافظ 
اربيل ليكون للتركمان مشــاركة 

فاعلة في احلكومات احمللية.
فــي غضون ذلــك توقعت مصادر 
مطلعة ان يدخــل االحتاد الوطني 
على خط املنافســة على منصب 
رئيس االقليم، اذا ما استمر احلزب 
الدميقراطي بالتلويح باالستحقاق 
على  املناصب  توزيع  في  االنتخابي 

االحزاب الفائزة.
واضافت املصــادر للصباح اجلديد، 
الكردستاني قد  الوطني  االحتاد  ان 
يكون له مرشــح لرئاســة اقليم 
كردســتان، الــذي ســيكون في 
التي ســيقوم بها  مقدمة املهام 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
في الــدورة احلالية من عمل برملان 

كردستان.
ان  الرغــم من  انــه على  وتابعت 
احلزب الدميقراطي رشح نيجيرفان 
بارزانــي لشــغل منصــب رئيس 

االقليم في الدورة احلالية من عمر 
برملان االقليم، اال ان االحتاد الوطني 
سيقدم منافسا على هذا املنصب 
اذا ما متســك احلــزب الدميقراطي 
االحتاد  مبنح  مبقترحه  الكردستاني 
حكومة  فــي  مناصب  الوطنــي 
لالستحقاق  وفقا  املقبلة  االقليم 
االنتخابي وهو مــا يرفضه االحتاد 

جملة وتفصيالً.
وكان نائــب رئيــس وزراء إقليــم 
االحتاد  قائمــة  رئيس  كردســتان، 
الوطني قوبــاد طالباني، قد اعلن 
عدم عرض أي منصب في احلكومة 
اجلديــدة عليه رســمياً حتى اآلن، 
مبيناً أن جميع اخليــارات ما زالت 
ما  ســيلبي  وانه  امامه  مفتوحة 

يكلف به من قبل االحتاد الوطني.
ونفى طالباني في تصريح ما يتم 
تداولــه عنه في مواقــع التواصل 
االجتماعي، من تقدمي عروض عليه 
منصــب رئيــس البرملــان او نائب 
رئيس حكومة االقليم او غيها من 

املناصب، وتابــع كل ما قلته إنني 
أحد كوادر احلزب وملتزم بذلك، لذا 
أينما ارتأى االحتاد الوطني أن أكون 
في خدمة لشعب كردستان فأنني 

سألبي هذا الواجب«.
يذكر أن قوبــاد الطالباني قال في 
تغريدة علــى موقع تويتر في وقت 
ســابق: »بشأن خطوتي املقبلة، ال 
والقــال، لم أغلق  القيل  تصدقوا 
الباب أمام أي مقترح، ســألبي أي 
واجــب أو مســؤولية يكلفني به 

االحتاد«.
الكوردستاني  الوطني  االحتاد  وحل 
ثانياً في االنتخابات البرملانية التي 
شــهدها إقليم كردستان في 30 
 21 على  بحصوله  املاضــي  أيلول 
مقعداً، بينما حصل رئيس قائمته 
قباد طالباني على 180 الف صوت 
%57 من نسبة األصوات  ما يعادل 

التي حصل عليها االحتاد الوطني.
االحزاب  طالبوا  بدورهم  مواطنون 
الفائــزة باالســراع في تشــيكل 

الصراعات  وانهاء  االقليم  حكومة 
التي تؤخر تشكيلها.

وقال اسماعيل محمد وهو صاحب 
ســوق  في  الفواكه  لبيــع  محل 
الســراي مبحافظة الســليمانية 
ان االحزاب السياســية منشغلة 
بضمــان حصتهــا من تقســيم 
االقليم،  حكومة  تشكيل  كعكة 
بالبرامج وتقدمي  وهي غير مهتمة 
على  املغلوب  للمواطــن  اخلدمات 

امره.
وتابع ان الشــعب لن يجني شيئا 
اذا كان زيد او عبيد رئيس حكومة 
لقمة  عــن  يبحث  وهــو  االقليم 
العيش فقط لذا فانه ال يهتم مبن 
يشــكل احلكومة او من يترساها 
لقمة  بتوفيــر  اهتمامــه  بقــدر 

العيش الطفاله.
فــي غضون ذلك اعلــن عضو في 
املكتــب السياســي للدميقراطي 
ان   ، الكردســتاني كاكمني جنــار 
اجتماع االسبوع املاضي مع االحتاد 

يبحث  لم  الكوردســتان  الوطني 
تفاصيل املسائل، مضيفا ان االحتاد 
الوطنــي ايضا لم يقدم رســميا 

مطالبه خالل االجتماع.
وقــال جنــار ، انهــم لــم يبحثوا 
مطالب االحتاد الوطني في اجتماع 
االســبوع املاضــي، وامنــا مت بحث 
تطبيع العالقات بني الطرفني وحل 

املشاكل بني اربيل وبغداد.
واشار جنار الى انه وبناء على طلب 
واالطراف  الدميقراطــي  وبرنامــج 
املشــاركة في احلكومة، ســيتم 
في االجتماع املقبل مناقشة تلك 
التفاوض،  املســائل من قبل جلنة 
ومــن اجــل ذلــك ســيتم بحث 
مسالة الرئاسات الثالث في اقليم 
كردســتان واقــرار ذلك بــدون اي 

تفرقة.
واضــاف، ان احلــوار ســيبدأ هذا 
املسائل،  تفاصيل  االســبوع حول 
وفق البرنامج احملدد، اال انه لم يتم 

حتى االن يوم وموعد احلوار.

االتحاد الوطني سيقدم منافسا على منصب رئيس االقليم
التركمان والمسيحين يرفعون سقف مطالبهم في الحكومة المقبلة

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يحاول 
تغيير موازين اللعبة 
وتقديم وجوه جديدة 
للمشهد السياسي على 
مستوى االقليم والعراق، 
بعد النكسة التي مني 
بها عقب االستفتاء، 
صعد مؤخرا من وتيرة 
الجدل الدائر بينه وبين 
االتحاد الوطني
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فــي عام ما قبل امليالد  ومضت جنمة في برج الثور، 
ثم هاجرت الى مدار آخر، غيــر انها بقيت تومض، 
وتومض، طوال ثالث وعشرين يوما قبل ان تنطفئ، 

والى االبد.
لكن؛ ثمة في عدن من يتحــدث عن تلك النجمة 
بوصفها حصانا من الضوء انشــطر الى مسارين، 
ســقط االول منهما على قلعة صيــرة التاريخية 
فــي اطــراف املدينة، وحــط الثاني في آثــار بابل 
االكدية املهيبة في العراق، وذكر الشــاعر اليمني 
احلميم محمد حســني هيثم الذي ســمى ديوانه 
الثانــي )احلصان( ان اســطورة النجمة ال ثبت لها 
فــي املدونات التاريخيــة او العلميــة، لكن امرأة 
عدنية،كما يقول، نسجتها منذ زمن بعيد وصارت 
على كل لســان، واالصل ان ابنها هاجر الى العراق 
ومات هناك فُجنت عليه وتخيلته جنمة على هيئة 
حصان شارد، وضحك هيثم وهو يروي القصة بيننا، 
نحن اصدقاؤه املهاجرين مــن العراق قائال: قد ُتن 

واحدة من امهاتكم لتعيد نصف حصاننا الينا.
في مجالس)مقايــل( اليمنيني يحضر العراق طاملا 
نكــون ضيوفا عليها، ومــا اكثر ما كنا نشــارك 
اليمنيني، مالطفة، سهرات القات، وندخل معهم 
في دورة الســجاالت والطرف، ومــرة قال الصديق 
الدبلوماســي احمد ابكر الذي يعد نفسه خبيرا 
في تاريخ العراق: انكم شــعب استوطنته االحزان 
وصرمت ال تبكون على انســان عزيز فقدمتوه فقط، 
بل وايضا على اجلماد، ولكي يعزز رايه فقد استطر 
الى التأكيــد بان ابن اجلوزي ذكر في كتاب املنتظم 
ان عراقيي واسط حزنوا على منارة مدينتهم التي 
انهارت العام 497 هجرية وكانت قد بنيت في عهد 
املقتــدر وعّمرت مائة وخمســون عاما، ولم يهلك 
جراء انهيارها احد، لكــن اهل املدينة عمهم حزن 

عظيم وارتفع بينهم عويل استمر سبعة ايام.
غير ان مهاجرا عراقيــا اختص في التاريخ اليمني 
رد بالقول: ان اليمنيني القدامى كانوا يحزنون حزنا 
شــديدا على موت احليــوان، ال اجلماد كما هو حال 
اصحابنا، فقد اورد صاحب املســتبصر قبل ما يزيد 
على ســبعمائة عام ان عرب اليمن كانوا يقيمون 
مجالس العزاء ومناسبات احلزن للغزال املّيت لعدة 
ايام، وانهم اذا ما وجدوا غزاال ميتا اخذوه وغسلوه 
وكفنوه ودفنوه وأقاموا له واجب العزاء، مشققني 
اجليوب، مقطعني الشعور، ذارين التراب فوق مفارق 

الرؤوس.
وحني يقول قائل من اليمنيني: انكم ايها العراقيون 
من بالد مســكونة بالكوارث منــذ القدم، فانهم 
ينســون انهيار ســد مارب الذي جرف املال واحلالل 

وترك البالد خرابا تنعق على اطاللها الغربان.

يمٌن - عراق.. قف! 

2

تقـرير

فالح المرسومي

للتنمية  العراقــي  املركــز  اســتضاف 
اإلعالميــة في جلســة لقائه اإلعالمي 
االول  امــس  الشــهري مســاء  نصف 
الســبت  وعلــى قاعة املركز، الشــيخ 
صالح العبيدي املتحدث الرسمي باسم 
السيد مقتدى الصدر ملناقشة عدد من 
امللفــات في السياســة واخلدمات وفي 
البدء قدم الدكتور عدنان السراج الشكر 
للشــيخ صالح على حضوره برغم كثرة 
مشــاغله وبحضور النخبة الكبيرة من 
واألكادمييني  والصحفيــني  االعالميــني 
ورؤســاء الصحــف واملراكــز االعالمية 
والبحثية لنتداول وبشكل فاعل قضايا 
مهمة تشغل الشارع واملواطن العراقي 
في االمور السياسية واخلدمية مسجالً 
الذي يتميز نشاطه  للمركز  بذلك دعماً 
للعراق  ووطنيته كونــه ملك  بعراقيته 
أو جلهة فئوية  والعراقيني وليس حلــزب 
معينه ولنســجل بتفاعــل معهود بني 
ضيف اجللســة وحضورها مــا يدعونا 
جميعاً كتل وأحــزاب وتيارات أن ننتصر 
للمواطن في انحيازنا له من أجل حتقيق 

مبتغاه.
 ومن هذا فأن اجلميع مدعو لالهتمام به 
املناصب  على  بالصراعات  االهتمام  قبل 
الى حقيقــة مفادها  واملقاعد ســعياً 
أن كرامــة املواطــن قبــل كرامتها وإن 
الدفــاع عن املواطــن وحتقيق طموحاته 
مكســب كبير ، إن مركزنا االعالمي في 
كل نشــاطاته هو إعالم شــريك وليس 

جزءا من جزئيات سياسية ملصلحة هذا 
التنظيم أو ذاك وأن حركتنا واسعة من 
دون النظــرة الضيقة بال حدود نحو افق 
البوصلة  الوطن واملواطن لكي ال تضيع 
عــن الهــدف الرئيس بإعالم مســتقل 
خلدمــة الوطــن واملواطــن وأن ال يترك 
من خالل  اإلعالم منقســماً مشــرذماً 
الصراع الذي يدور في قضايا السياسية 

الذي ينعكس على اإلعالم .
وأدار اجللسة اخلبير عبد الكرمي خلف الذي 
قدم الشــيخ صالح العبيــدي بكلمات 
الى حضــوره اليوم  الترحيب ومشــيراً 
لطرح ما يشغل املواطن العراقي بأفكار 
تتعلق في بعض مــن القضايا اخلدمية 
والسياســية وهو الذي عرف بنشــاطه 
السياسي والعلمي ، ولنا اليوم وقفة مع 
الشيخ صالح ليحدثنا في جانب آخر من 
اهتماماته وذلك عن أزمة خانقة تعصف 
بالشــارع العراقي الى وهــي أزمة املرور 
التي تســتفحل يوم بعــد آخر،  وقد بدأ 
الشيخ صالح العبيدي حديثه في الشأن 
السياسي مثار اهتمام املواطن العراقي 
متناوالً أوالً وجهات نظر سماحة السيد 
مقتــدى الصدر فــي تشــكيلة الوزارة 
والوقوف  االساســيات  مبنطلــق  وذلك 
الســابقة  احلكومات  تشــكيالت  على 
لتشخيص مكامن اخللل في التشكيل 
وفي اإلدارة للوزارة مشــيراً أي الشــيخ 
صــالح الى أنــه ال ضير من أن يشــكل 
الوزارة أكثر من حزب واحد وهذا معمول 
به في دول متقدمة لكن ليس بحسابات 
هذه الوزارة من حصتي وتلك من حصتك 
، لقــد تطفلــت احملاصصة كثيــراً في 

بالدنــا وأثرت على بنــاء دولتنا ، مبينا أن 
السيد مقتدى وعلى مدى األربع سنوات 
املاضية قد اســتمع من الكثير وبشكل 
مباشــر ومن اإلعالم بشكل غير مباشر 
ملا ينفــع البلد في التشــكيلة الوزارية 
اجلديدة ، مؤكداً على أن اسلوب التنصل 
للتخلص من املســؤوليات التي وقع بها 
مســؤولون ورميها علــى الغير قد اضر 
كثيراً باملواطن العراقي الذي بات يعرفها 
ويرفضها بشدة وأن ال يكون هناك ابتزاز 

املعني  يتحملها  أن  يجب  فاملســؤولية 
بتحملها. 

وأشار الشيخ صالح الى نقطة اساسية 
أخــرى كانت مــن اهتمامات ســماحة 
الســيد اال وهي تفعيــل دور الرقابة في 
مؤسســات الدولة وأن نبتعد عما جرى 
في الســابق أن ترمي اخللــل في اعناق 
اآلخرين من غير انتمائه احلزبي وحتســب 
النجاح إن وجد لنفسك ، مؤكداً على انه 
من الضروري جداً الوقوف بحرص وجدية 

وطنيــة عند كل مســؤول فــي الوزارة 
وفنياً  ومالياً ومهنيــاً  اداريــاً  واحلكومة 
لتقومي االداء ومن األفضل أن يعرض على 
مجلس النواب لكل ســتة اشــهر مثالً 
للوقوف على مكامــن النجاح واالخفاق 
وفي أن يتم العمل مببادئ النظم املعتبرة 
إلدارة الدولة واألهم هو األداء اإلداري وليس 
أن يهتم بالنشاط السياسي مبعزل عن 
يأتي في حسابات  الذي  اإلداري  األهتمام 
بناء الدولة هو األول والنجاح فيها يكمن 

في األداء اإلداري احلســن والســليم من 
جميع الوجوه وال بأس ال بل من الضروري 
من أن يكون للمســؤول األعلى بدءاً من 
رئيس الوزراء مشاركة العاملني بوظائف 
ومواقع أدنى لنشاطهم وذلك من خالل 
االدنى  وللمواقع  للمؤسســات  احلضور 
ومشاركتهم أيضاً في اجتماعات هيئات 

الرأي .
 مؤكداً على رأي الســيد مقتدى الصدر 
في تــاوز االخفاقــات وال للمحاصصة 
ونعم الســتقاللية رئيس الوزراء ويجب 
أن تكون حكومة الفترة املقبلة ايجابية 
بكل معنى الكلمة مؤكدين فيها على 
محاسبة الفســاد الذي اصبح منهجا 
للمفســدين وليس خرقاً والفاســدون 
ال ينكرون هــذا ، وقد أكد في األخير من 
حديثه بالشــأن السياسي على تنظيم 
االمكانات املتاحة علــى أنها كثيرة في 
بلدنا ضارباً املثل على وزارات صرف عليها 
من دون تظهر للوجود كما مطلوب منها 
كوزارات فاعلة فــي اقتصاد الدولة ، أما 
تناول الشــيخ  في جانب اخلدمات فقد 
املروري  الزحام  العبيدي موضوعة  صالح 
وكيفية احلد منه حيث أن عدد السيارات 
قد تضاعف خمسني مرة عما كان عليه 
قبل 2003 من دون توســعة في الشوارع 
التي شاء الوضع األمني أن تغلق الكثير 

منها .
 ومن بني احللول أكد على أهمية تفعيل 
النقــل العام حيــث أن الدولة متلك من 
أحــدث الباصات العامليــة للنقل العام 
ممكــن تشــغيلها حيــث أن غالبيتها 
متوقفــة وغير فاعلة وأن يتم ســيرها  

بطريقة  تخصص لها عبر نظام النقل 
الســريع » الشــريانية » ذات اخلطوط 
بثالثة »سايدات » في الذهاب وفي االياب  
ومن منطلقــات تخدم اتاهــات تنقل 
الســكن  اغلب مناطق  فــي  املواطنني 
والعمل ومــن دون أن يؤثــر على النقل 
اخلــاص بل يزيدهــا نشــاطاً وفاعلية ، 
كما أن فتح املنطقــة اخلضراء وتفعيل 
هــذا الفتح بســير العجالت بشــكل 
يخفــف من الزحام ضــروري جداً وممكن 
أن تقدم خدماتها في موضوعة الســير 
املقترحة ثالث مؤسســات هــي وزارتي 
النقــل والداخلية وأمانــة بغداد إن هذا 
املقتــرح ال يكلف بكــون أدوات التنفيذ 
موجودة وهم املوظفــون الذين يقومون 
به ، ووجود السيارات اخلاصة بالنقل كما 
ذكر ، والشوارع التي تستخدم وتخصص 
لســير العجــالت ضمن هذا املشــروع 
موجودة فــي جانبي الكــرخ والرصافة 
، إن حلــول األزمات ال بد من أن يشــارك 
في وضعهــا ذوي االختصاص واخلبرة من 
املهتمني بخدمات الســير واملرور والنقل 
، وفي اخلتام طرحت العديد من األسئلة 
في رحاب املوضوع  متــت االجابة عليها 
بكل شــفافية من قبل ضيف اجللسة 
الشــيخ صالح العبيدي . وال يفوتنا الى 
أن نشــير الى أن رئيس املركــز الدكتور 
عدنان الســراج قد دعــا جميع احلضور 
لقراءة سورة الفاحتة وقوفاً على روح احد 
مؤسســي املركز اإلعالمــي عبد الكرمي 
الصراف ملــا  قدمه » رحمــه اهلل » من 
املركز في شتى  وبرامج  دعم لنشاطات 

اجملاالت . 

لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والسياسية

الشيخ صالح العبيدي في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

جانب من االستضافة »تصوير: ضرغام ستار«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير االتصــاالت الدكتور نعيم 
وزارته مع  اتفــاق  الربيعي عن  ثجيل 
وزارتــي التعليــم العالــي واالعمار 
واالسكان والبلديات لتطبيق التجربة 
االلكترونية  االولى لنظام احلكومــة 
والــذي ســيقضي على االجــراءات 
في  الورقية  واملعامــالت  الروتينيــة 
الدوائــر احلكوميــة والتــي ترهــق 

املواطنني وتعرقل اجراءات امتامها. 

واضاف هنــاك وزارات ودوائر حكومية 
الترغب في التعامل مع التكنولوجيا 
بســبب البيروقراطية وحــب الذات 
ولكن سنمضي في  اخرى  واســباب 
االلكترونية  احلكومة  برنامج  تطبيق 
في عموم الــوزارات ودوائر الدولة في 

املستقبل القريب . 
وعن اســباب ضعف خدمة االنترنت 
في العراق كشف وزير االتصاالت عن 
عدة اســباب خارجة عن ارادة الوزارة 

املوضوعة  والبنود  الضوابط  ان  حيث 
السابقة مع شركات  التعاقدات  في 
القطاع اخلــاص فيها اجحاف للوزارة 
وان القانــون والضوابــط فــي تلك 
التعاقــدات من صالح الشــركات  ، 
وقد مت تشــكيل جلنة خاصة لدراسة 
كل العقــود الســابقة ومراجعتها 
ونســعى الــى تغيير هــذا النظام 
حيث يجب ان يكــون دورأ اكبر لوزارة 
االتصاالت في ادخال السعات وبيعها 

مايحصل  الن  املســتخدمني  علــى 
حاليا ان كل 1ميغا يباع الى خمسني 
مســتخدم وهي حصة مســتخدم 
واحــد فقط لذلــك تكــون خدمة 

االنترنت ضعيفة جداً .
وعــن الهواتــف االرضيــة وعودتها 
اشــرفت   الربيعي  قــال  الــدور  الى 
شــخصياًعلى البدء بتنفيذ مشروع 
)القــرض الياباني ( في بعض مناطق 
الكرخ ومت ايصــال اخلدمة الى بعض 

احملالت وعازمون على مواصلة العمل 
في املناطــق االخرى مــن العاصمة 
بغداد واحملافظات وبأســعار مناسبة 
، علــى الرغــم من بعــض املعوقات 
االدارية والفنية التي توضع امامنا من 
قبل جهات  تعتقد انها ستضرر من 

اكمال املشروع .
 كمــا كشــف وزير االتصــاالت عن 
املتلكئة في  الشركات  اسماء بعض 
اكمــال العمل في العقــود املبرمة 

معها والتــي وصلت الــى  مليارات 
الدنانير في حني لم تبلغ نسب االجناز 
فيهــا الــى 50% ومن بينهــا بنايات 
بدالة البيــاع واتصاالت  باب املعظم 
واتصاالت الكرخ وبدالة العلوية وهي 
اربع شــركات اثنان منهــا حكومية 

واخرى للقطاع اخلاص .
وفي معــرض جوابه عن بــرج بغداد 
واعــادة اعماره قــال الربيعي ان برج 
بغداد صــرح مهم ومن معالم بغداد 

العزيزة وقد تعرض للتخريب واالهمال 
طيلة الســنوات املاضية على الرغم 
التــي صرفت عليه في  املليارات  من 
حــني اكملت دائرة املشــاريع وكوادر 
الوزارة اعادة تاهيلة واعماره بالشكل 
الالئق في فترة زمنية قياسية ومبلبغ 
دينــار فقط وســيتم  مئــة مليون 
افتتاحه في اعياد راس السنة وندعوا  
املواطنني الى االحتفال معنا بافتتاح 

هذا الصرح اجلميل . 

 االتصاالت تتفق والتعليم واالعمار على تجربة اولى لنظام الحكومة االلكترونية
البيروقراطية تعيق التعامل التكنولوجي بين الوزارات
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وزير الكهرباء يبحث 
ونظيره التركي 

التعاون بين البلدين

ديالى تجهز كهرباء 
الوسط بالمقاييس 
الكهروميكانيكية

الشاحنات العراقية 
واألردنية تستأنف 

حركتها في آذار المقبل

"االصالح": أزمة الوزارات الشاغرة 
تنتهي قريبا ومتريرها خالل أيام

وبني الزيادي، أن "احللبوسي يسعى 
ايضاً لتســوية اخلــاف بني احلزبني 
الكرديني من اجل حسم ملف وزارة 

العدل".
وتابــع، أن "االتفــاق حصــل بــأن 
تعود الــوزارة إلى االحتــاد الوطني 
الكردســتاني بعد أن رشــح عادل 
احلزب  مــن  املهدي شــخصاً  عبد 

الدميقراطي الكردستاني".
 ولفتـ النائب عن االصاح واالعمار، 
إلــى أن "التغيير ســوف يشــمل 
الدفاع فيصل  وزارة  مرشــح  ايضاً 
اجلربا بشخص اخر لكي نصل امام 
توافقات كاملة تساعد في مترير ما 

تبقى من وزارات".
إن  بالقــول،  الزيــادي  وأكمــل 
الوزارات  تلك  "املؤشرات تؤكد مترير 

خال ايــام قليلة كون امام مجلس 
النواب حتديات كبيرة في مقدمتها 
موضــوع قانــون املوازنــة اضافة 
للنهــوض بالواجــب التشــريعي 

والرقابي وفقاً للدستور".
مــن جانبــه، ذكــر النائــب االخر 
عن الكتلــة صبــاح العكيلي، أن 
"املؤشــرات احلالية تفيد بأن االمور 
في طريقها إلى احلسم خال االيام 
القليلة املقبلة ولعل ذلك سيكون 

غداً الثاثاء".
إلى  العكيلي، فــي حديث  واضاف 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "اعتراضنا 
حصل علــى مترير الفيــاض لوزارة 
عن  ورغمــاً  باإلكــراه  الداخليــة 

االخرين".
ولفت، إلــى أن "قائمتي ســائرون 
الكبيرين  التحالفني  داخل  والفتح 
فــي مجلس النــواب، قادرتني على 

تسوية اخلافات والعودة إلى املبادئ 
مبوجبها  تشــكلت  التي  العامــة 

احلكومة".
أن "عبد  إلــى  العكيلي،  ومضــى 
املهدي هو من يتحمل مســؤولية 
من يقدمه، وعلــى مجلس النواب 
ان يصوتوا عليــه وفق االليات التي 
مت االتفاق عليها مسبقاً وهي عدم 
تبوء، من كان لديه منصباً قيادياً في 

الدولة، وزارة في احلكومة احلالية".
يشار إلى أن حوارات جتري حالياً بني 
الكتل السياسية من أجل تسوية 
ازمــة بقية الــوزارات، حيث أكدت 
قائمــة الفتح أنه فالــح الفياض 
ليس مرشــحها امنا مرشح قائمة 

العهد الوطني.

ترامب لـ"اردوغان": نعمل
على ملف تسليم غولن

وذكرت وكالــة األناضول لألنباء أن 
النيابة التركية أصدرت 219 مذكرة 
اعتقال ضد عسكريني ما زالوا في 
اخلدمة، بينهــم أربعة برتبة عقيد 

وخمسة برتبة مقدم.
حملة  التركية  الشــرطة  وشنت 
للقبض  اجلمعــة  صبــاح  دهــم 
على املشــتبه بهم، الذين يعتقد 
يقودها  التي  باجلماعــة  بصلتهم 
غولــن، احلليف الســابق للرئيس 

التركي الذي انقلب عليه.
وتتهم أنقرة غولن بأنه العقل املدبر 
وراء احملاولــة االنقابية الفاشــلة، 
وهــو ماينفيه مشــددا على أن ال 

صلة لديه باالنقابيني.
وأصــدر النائب العام في العاصمة 
التركيــة أنقرة مذكــرات اعتقال 
48 شــخصا، يعمل  اجلمعة بحق 
معظمهم في قطــاع الصناعات 

صلتهــم  العســكرية،ملزاعم 
بجماعة غولن.

حزمة  حركــة  تركيــا  وتســمي 
"منظمة  لغولن  التابعة  )اخلدمة( 
فتح اهلل اإلرهابيــة"، بيد أن اتباع 
اجلماعة يشــددون على ســلمية 
جماعتهــم وأن هدفهــم الدعوة 
بطريقة  التعليم  ونشــر  لإلسام 
تركز  تعبيرهم،  علمانية، حســب 
على التسامح والتحاور بني األديان.

د اعتقل أكثر من 50 ألف شخص 
في تركيا في حمات دهم أعقبت 
بشدة  واتتقدها  االنقابية،  احملاولة 
ناشطون في مجال حقوق اإلنسان 

وحلفاء أنقرة الغربيني.
وفصلت الســلطات التركية أكثر 
من 130 ألف شخص من العاملني 

في القطاع العام في الباد.
املاضي  األســبوع  اعتقــل  وقــد 

عشرات األشخاص، بينهم عناصر 
من القوة اجلوية التركية، لاشتباه 
في  االنقابيــني  مــع  بصلتهــم 
عمليات دهم واسعة في مختلف 

أنحاء الباد.
أن  على  األتراك  املســؤولون  ويصر 
لتطهير  ضروريــة  احلمــات  هذه 
مؤسســات الدولة مما يقولون إنها 
التي  غولــن  حركة  "فيروســات" 

اخترقتها.

مركز تبادل املعلومات الرباعي 
أمن قتل آالف من داعش بينهم 

430 قياديا
االســتخبارات  مديــر  وكشــف 
العسكرية عن "قيام املركز بتزويد 
اجليــش العراقي والســوري بأكثر 
معلومة  و2075  5780احداثية  من 
اســتخبارية أدت الى مقتل االالف 

مــن الدواعش بينهــم 430 قيادي 
لتلك العصابات".

ولفــت إلــى أن هــذه املعلومات 
200 مركز قيادة  أدت الى "تدميــر 
أسلحة،  مستودع  و301  وسيطرة، 
و170  للتفخيــخ،  معمــا  و196 
مضافــة، واملئــات مــن العجات 
والعشرات  واالســلحة  واملدرعات 

من الطائرات املسيرة".

البدء بإعادة بناء اجلامع النوري 
واحلدباء في املوصل

يشــار إلى أن العراق ودولة اإلمارات 
كانا قد توصا في نيســان املاضي 
إلى اتفاق ينص علــى إعادة إعمار 
اجلامع واملئذنــة، فيما أعلنت وزيرة 
أن  الكعبي  نورة  اإلماراتية  الثقافة 
بادها ســتمول أعمال البناء مببلغ 

قدره 50.4 مليون دوالر.

تتمات ص1

الصباح الجديد ـ متابعة:

املتحــدة وبعثة  األمم  زار وفد مــن 
االحتــاد األوروبي في العــراق عدداً 
مــن املشــاريع املمولة مــن قبل 
االحتــاد األوروبي واملنفــذة من قبل 
األمم املتحدة فــي املوصل ليطلعوا 
وإعادة  التطهير  على  بأنفســهم 
االســتقرار وإعادة التأهيل واعمال 
التطوير اجلارية في املدينة الواقعة 
شمالي العراق بعد مضي أكثر من 

عام على حتريرها من داعش.
املشتركة  اجلهود  االمر  هذا  يوضح 
العراق مــا بعد داعش  في مرحلة 
األوروبــي بتوقيع عقد  وقام االحتاد 
مــع برنامج األمم املتحــدة اإلمنائي 
وعقد  يــورو  مليون   47.5 بقيمــة 
اخر مــع دائرة األمم املتحدة لألعمال 
 10 بقيمــة  باأللغــام  املتعلقــة 
األوروبي  وأعلــن االحتاد  يورو  مليون 
عن منحــة قيمتها 20 مليون يورو 
إضافي كدعم ملنظمة اليونيسكو 
15 مليون يــورو أخرى ملنظمة  مع 
األمم املتحدة للغــذاء والزراعة )فاو( 
والتي مــن املتوقع ان يتم توقيعها 
في شــهر كانون الثانــي من عام 

.2019
أدى النــزاع مع داعــش إلى تدمير 
العديــد مــن مناطــق املوصــل 
ومحافظــة نينوى ونزوح عدد كبير 
مــن الســكان. وعــاد الكثير من 
النازحني منذ هزمية داعش عسكرياً 
منذ أكثر من ســنة متشــجعني 
على  للحــرص  املبذولة  باجلهــود 
خلق بيئٍة امنــة. وما تزال اخلدمات 
األساســية معدومة في عدد من 
املناطق وتعمــل األمم املتحدة على 
دعم الســلطات العراقية للحرص 
على توفير املعيشة املائمة للناس 
ولتسهيل العودة الكرمية للنازحني.

والتقــى الوفــد مبحافــظ نينوى 
الســيد نوفل العاكــوب ومت عقد 

احتفالية التوقيع بعد ذلك.
وقال مدير االحتــاد األوروبي للتعاون 
في التنمية ألسيا واسيا الوسطى 
والشرق األوسط واخلليج ومنطقة 
احمليط الهادي السيد بيير اميلهات 
"لقــد عانى الشــعب العراقي مبا 
فيه الكفايــة وان البلد على عتبة 
بناء  الدخول مبرحلٍة متجــددة من 
الدولة، ويوضح اليوم االلتزام القوي 
لاحتاد األوروبي والشــركاء من األمم 
املتحدة باألخذ بيد العراق في هذه 
لنا  ســنحت  وقد  احلرجة،  املرحلة 
جميعاً فرصة لبناء بلد شــمولي 
ويعمل على نظام احملاســبة وايضاً 
بإمكاننــا إعــادة الثقــة مــا بني 
مع  بالتزامن  وحكومتهم  الشعب 
هزمية داعش علــى األرض، ان هذه 
املبادرة املتشــعبة ســتعمل على 

وصل النقاط مــا بني عناصر إعادة 
االعمار وستســهم بدرجة فعالة 

بتحسني وضع الشعب العراقي".
وقــال ممثــل برنامــج األمم املتحدة 
اإلمنائــي للعــراق املقيم الســيد 
جيراردو نوتو "نحــن ممتنون لاحتاد 
األوروبــي علــى هــذه الشــراكة 
املمتــازة. نحن نتكاتــف في توفير 
العــون لشــعب العــراق لكي ال 
نتــرك احــداً خلفنا فــي جهدنا 
الســاعي لتحقيق اهداف التنمية 
2030 والتي تلتزم  املستدامة لعام 
بهــا جميع بلدان االحتــاد األوروبي. 
ان هــذا ليس إال مثــاالً عملياً اخر 
ومواطني  املقدم لسلطات  للدعم 
العراق خال اجلهود الهادفة إلعادة 
بناء  وإعادة  ثقة اجملتمعات احملليــة 
مؤسســات الدولة من اجل حتقيق 
تكافــل اجتماعي جديــد من اجل 
التنمية  وحتقيــق  الســام  ادامة 

املستدامة".
وقــام وفد االحتــاد األوروبــي واألمم 
القدمية  املوصــل  بزيــارة  املتحدة 
فــي وقٍت ســابق والتي شــهدت 
أعتى القتال وأشــد درجات الدمار 
أعمــال إعادة  وتفحصــوا ايضــاً 
االعمار في مسجد النوري وهو رمُز 
تاريــخ وثقافة املوصل والذي قامت 
داعش بتدمير منارته احلدباء املائلة 
عمداً قبيل انسحابهم من املدينة. 

يعد العمل اجلاري جزءاً من املشاريع 
اجلارية إلصــاح املواقع التراثية من 
قبــل منظمــة اليونيســكو في 
املوصــل القدمية بتمويٍل من االحتاد 

االوروبي.
بأطــاق  اليونيســكو  وقامــت 
حملة "إعادة احيــاء روح املوصل" 
وهــي مبــادرة مدعومــة من قبل 
وتتماشى مع إطار  العراق  حكومة 
اعمار  إلعــادة  األولى  التخطيــط 
املوصــل والذي مت تطويــره بصورٍة 
األمم  برنامج  قبــل  مشــتركة من 
البشرية  للمســتوطنات  املتحدة 
بالتعاون  اليونيســكو  ومنظمــة 
مع حكومــة نينوى احمللية من أجل 
إعادة اعمار التراث الثقافي العريق 
للموصــل. ان اســتعادة الهويات 
واملناطق  املوصل  ضمن مجتمعات 
احملررة األخرى في العراق سيساهم 
في املصاحلة ويــروج جملتمعات متتاز 

بالعدالة والسام والشمولية.
اليونيسكو  منظمة  مديرة  وقالت 
في العراق الســيدة لويز هاكاثوزن 
"ان اليونيســكو ممتنــة للغايــة 
ملســاهمة االحتاد األوروبــي بإعادة 
القدميــة كجزء من  املوصل  اعمار 
)إعادة  املعنونة  اليونيسكو  مبادرة 
احيــاء روح املوصل(. تســهم هذه 
املعونة بإعــادة اعمار أحد أبرز مدن 
العراق وأكثرهــا رمزيًة والتي القت 

وتفيد بصورة  دماراً جســمياً. منا 
مباشــرة اجملتمع احمللــي من خال 
توفيــر املهــارات والوظائف ألالف 
الشباب." واضافت "نحن سعيدون 
على وجه اخلصوص بكون جزٍء من 
إلعادة  مخصص  املســاهمة  هذه 
االعمار املدن ملدينة البصرة القدمية 
وهي معلُم تاريخــي اخر من مدن 

العراق."
املتحــدة  األمم  منظمــة  تعمــل 
وبرنامج  البشــرية  للمستوطنات 
في  اإلمنائــي معــاً  املتحــدة  األمم 
املوصــل إلعــادة اعمــار املنــازل 
التحتية  البنــى  وإصاح  املتضررة 
الثانويــة وإعــادة تهيئــة املرافق 
ترويج  اجل  العامة كاملدراس مــن 
العمرانية  االستجابة  سرعة  بيئة 
في  الشــباب  وتضمني  للمبانــي 
املفتوحة  املساحات  إعادة تصميم 
العامــة. عبرت مديرة منظمة األمم 
البشرية  للمســتوطنات  املتحدة 
في العراق السيدة يوكو أوتسوكي 
عــن امتنانها لدعم االحتاد األوروبي 
قائلــة "هــذا الدعم سيســهم 
فــي اســتمرارية حتســني ظروف 
العيش للشعب العراقي من خال 
االستثمار في التعافي اجملني وفرص 
املناطق  الدخــل في  العمل وخلق 

املتضررة من النزاع".
وقام الوفد بزيــارة جامعة املوصل 

أيضاً والتــي كانت في وقٍت مضى 
مركزاً للعلم في العراق وقام داعش 
بتحويلهــا ملركــز قيــادة ومخزن 
املوصل  جامعة  وتعرضت  أسلحة. 
ثانــي أكبــر جامعة  والتــي تعد 
بالعراق ألضرار جسيمة ومن املقدر 
ان كلفــة اعمــال إعــادة االعمار 
مليون   500-350 بــني  مــا  تتراوح 
دوالرٍ اميركي. لقــد مت إزالة اخملاطر 
املتفجرة من اجلامعة ومن ضمنها 

العبوات الناسفة املبتكرة.
ان عمل دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقــة باأللغام يقع في صميم 
جهود إعادة االستقرار واالعمار مع 
االخذ بنظر االعتبار بأن جهود إعادة 
النازحني ال ميكن  االســتقرار عودة 
ان تكون مستدامًة من دون احلرص 
علــى خلق بيئــٍة امنــة وقد وقع 
االحتاد األوروبي عقداً مينح دائرة األمم 
باأللغام  املتعلقة  لألعمال  املتحدة 
تبلغ قيمتــه 10 مايــني يورو من 
التطهير  بأعمال  االســتمرار  اجل 
والطرق  واملدارس  للمستشــفيات 
واجلســور وأماكن العبادة واالحياء 

امللوثة.
وقال مديــر البرنامج االقدم لدائرة 
املتعلقة  لألعمــال  املتحــدة  األمم 
باأللغــام فــي العراق الســيد بير 
لودهامــر "نحــن ممتنــون للغاية 
للدعم املقدم مــن اجملتمع الدولي 

وباألخص االحتــاد األوروبي وبفضل 
هذه املساهمة ستتمكن دائرة األمم 
باأللغام  املتعلقة  لألعمال  املتحدة 
فــي العراق مــن توســعة قدرات 
التطهير في املوصل وايضاً نشــر 

قدراٍت إضافية في سنجار".
وقامت اجملموعة أيضاً بزيارة مديرية 
زراعــة نينوى حيــث مت اعطاؤهم 
شرحاً مفصاً عن مشروٍع مدعوم 
األمم  األوروبــي ومنظمة  االحتاد  من 
املتحــدة للغذاء والزراعــة )الفاو( 
من اجل دعم إعادة سبل املعيشة 
الزراعيــة من خال احيــاء اإلنتاج 
الغذائي وساسل القيمة الغذائية 
وتوليد الدخل في نينوى. وقال ممثل 
منظمة الفاو فــي العراق الدكتور 
فاضل الزعبي "انا ســعيٌد للغاية 
برؤية االحتــاد األوروبي موافقاً على 
تقدمي املساعدة لنا في إعادة احياء 
املنشــآت احليوية ومعدات املديرية 
وكذلك إعادة احياء سبل املعيشة 
للعديــد من املزارعــني الصغار. إن 
األراضي  قلب  فــي  الوظائف  خللق 
الزراعيــة أهميُة جوهرية في إعادة 

استقرار اجملتمعات".
واسهم االحتاد األوروبي مبا مجموعه 
184.4 مليون يــورو منذ عام 2016 
مــن اجل دعــم إعادة االســتقرار 
بها  قامت  التي  اإلنسانية  واجلهود 

األمم املتحدة دعماً حلكومة العراق.

أدى النزاع مع داعش 
إلى تدمير العديد 
من مناطق الموصل 
ومحافظة نينوى ونزوح 
عدد كبير من السكان. 
وعاد الكثير من النازحين 
منذ هزيمة داعش 
عسكريًا منذ أكثر من 
سنة متشجعين بالجهود 
المبذولة للحرص على 
خلق بيئةٍ امنة

مساعدات دولية إلعادة االستقرار في الموصل
بقيمة 57.5 مليون يورو 

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
الشــرطة  في  امنــي  افاد مصــدر 
مدني  مبقتل  األحــد،  امس  العراقية 
في هجوم مسلح شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
فتحوا نيران اسلحتهم الكامتة باجتاه 
مدني بالقرب من مرور احلسينية، ما 
اسفر عن مقتله في احلال" ، مضيفا 
ان العاصمة بغداد تشــهد بني احلني 
تســتهدف  متفرقة  واآلخر هجمات 
املدنيني وعناصر األجهزة األمنية في 
مناطق متفرقة منها، ما يســفر عن 

سقوط قتلى وجرحى.

كركوك – اعتقال ارهابي 
أعلــن مصدر امني في قيــادة قوات 
الشــرطة االحتادية امــس االحد عن 

داعش  فــي عصابات  اعتقال عنصر 
االرهابية في محافظة كركوك.

وذكر املصــدر ان "قوة الفوج 3 اللواء 
19 واثنــاء عمليات دهم وتفتيش في 
القاء  مدينــة احلويجة متكنت مــن 
القبض على عنصر يعمل في اللجنة 
االرهابي في  لداعش  التابعة  االمنية 
املدينة" ، مضيفا ان "االرهابي هو من 
اهالي مدينة ســامراء،" وان العملية 
استخبارية  معلومات  وفق  على  متت 

دقيقة".

بابل – عمليات تهريب 
الداخلية  وزارة  الناطق باســم  أعلن 
اللواء سعد معن امس األحد، ضبط 
مرآب لتهريب النفط بداخله صهريج 

و5 خزانات كبيرة في محافظة بابل.
وقال اللواء معن إن "مفارز استخبارات 
نفط الوســط العاملة ضمن وكالة 

االســتخبارات والتحقيقات االحتادية 
ورود  وبعــد  الداخليــة  وزارة  فــي 
دقيقة متكنت  استخبارية  معلومات 
من ضبط مرآب يســتخدم لتهريب 
النفــط والقــاء القبــض على احد 
املتهمني على اخلط الســريع الدولي 
بالتحديــد منطقة الشــوملي في 

محافظة بابل".

صالح الدين – اعتقال متهمني 
كشــف الناطق باسم مركز اإلعام 
امس  رســول  يحيى  العميد  األمني 
األحد عن القبض على اربعة متهمني 
والعثــور على 11 عبوة ناســفة في 

سامراء.
وقــال العميــد رســول إن " القوات 
عمليات ســامراء  قيادة  في  األمنية 
القــت القبض علــى متهمني اثنني 
ضمن  إرهابية  بقضايــا  مطلوبــني 

منطقة الدجيل، فيما متكن قســم 
شرطة االســحاقي مركز الفرحاتية 
علــى مطلوبني  القبض  القــاء  من 
اثنني على وفق مواد قانونية اخرى" ، 
مضيفــا ان "قوة اخرى ضمن القيادة 
ذاتهــا متكنت من العثور على صاروخ 
قاذفــة ٤٠ملم ضــد الــدروع بدون 
حشــوه و١٦٠ اطاقة عيار ٢٣ ملم 
و١٢٠٠ اطاقــة عيــار ١٤،٥ في قرية 
الداوود، فــي حني عثرت قــوة ثانية 
على ١١ عبوة ناسفة محلية الصنع 

ضمن قاطع املسؤولية".

االنبار – استهداف دورية 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة االنبــار امــس االحد أن 
قتلوا  املنتســبني  واثنني من  ضابطا 

بتفجير غربي الرمادي.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة 

انفجرت على دورية لشــرطة حماية 
الطرق اخلارجية على الطريق الدولي 
السريع في منطقة الـ130كم غربي 
الرمادي، مــا ادى الى مقتل ثاثة من 

افرادها بينهم ضابط برتبة رائد"،
مضيفا أن "قوة امنية طوقت مكان 
احلــادث، ونقلــت اجلثث الــى الطب 

العدلي".

الديوانية – نزاع مسلح 
امنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 
محافظة الديوانيــة امس االحد بأن 
مدنيا قتــل داخل منزله على خلفية 

نزاع عشائري سابق في الديوانية.
وقال املصــدر إن "ان مدنيا قتل داخل 
منزله علــى خلفية نزاع عشــائري 
سابق في الديوانية"، مضيفا ان عددا 
من محافظات العراق سيما اجلنوبيه 
تشــهد نزاعات عشــائرية بني فترة 

واخرى تتطور الى استعمال االسلحة 
اخلفيفة واملتوسطة، وتسفر بعضها 

عن ضحايا.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العســكرية امــس االحــد، اعتقال 
ارهابيني تســلا من احلدود السورية 

الى منطقة بادوش .
االستخبارات  "مفارز  ان  املصدر  وقال 
العسكرية في لواء املشاة 66 الفرقة 
20 بناء على معلومات اســتخبارية 
دقيقة القــت القبض على اثنني من 
االرهابيني بعــد نصب كمني محكم 
لهما في منطقة بادوش امين املوصل" 
، مضيفا انهما " تســلا واندسا بني 
النازحــني القادمني من مخيم الهول 
في ســوريا"، مشــيرا الى ان "هذين 
من املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة 

قبض على وفق املادة 4 إرهاب".

البصرة – اعتقال مطلوب 
كشــف مصــدر امنــي فــي وزارة 
الداخليــة امس االحد عــن اعتقال 
األســلحة في  بييع وشــراء  متهم 

منطقة العشار بالبصرة.
وقال املصدر إن "مفارز اســتخبارات 
البصــرة  فــي  املنظمــة  اجلرميــة 
العاملة ضمن وكالة االســتخبارات 
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة 
الداخلية وبعد ورود معلومات دقيقة 
تلقــي القبض على احــد املتهمني 
منطقة  في  األســلحة  وشراء  بييع 
أنــه "ضبطت  ، مضيفا  العشــار" 
األنواع  تركية مختلفة  مسدســات 
صوتي  وعتاد  كاشــنكوف  ومخازن 
بداخــل محل لــه يســتعمل لبيع 

وشراء األسلحة والذخائر ". 

ضبط مرآب لتهريب النفط على الخط السريع في بابل * اعتقال اربعة متهمين وضبط 11 عبوة في سامراء
استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة غربي الرمادي * القبض على ارهابيين تسللوا الى بادوش ايمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب وكيل 
وزير الطاقة التركي البرســان بيرقدار، بحضور 
السفير التركي فاحت يلدز سبل التعاون املشترك 

بني البلدين في مجال الطاقة الكهربائية.
واوضح املتحدث الرســمي باسم وزارة الكهرباء 
الدكتور مصعب املــدرس ان الوزير اخلطيب، قد 
أعرب عن ســعادته بهذا اللقاء حيث مت التحاور 
مبلفات نقــل الطاقة الكهربائيــة، والصيانات، 
والتعــاون االقتصادي والتجــاري ، مؤكدا تطوير 
افاق التعاون املشــترك ورســم اخلطط مبدياتها 

الثاثة)القصير واملتوسط والطويل(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جهزت شــركة ديالى العامة احدى تشــكيات 
الوســط  واملعــادن كهربــاء  الصناعــة  وزارة 

باملقاييس الكهروميكانيكية متعددة األطوار .
وقال مدير عام الشــركة املهندس عبد الرسول 
محمد عــارف أنــه مت جتهيز الشــركة العامة 
لتوزيــع كهرباء الوســط بالدفعــة االولى من 
املقاييس الكهروميكانيكية والبالغة ) ١٢١٠٠( 
مقيــاس كهربائي مختلف االطــوار ، مضيفا" 
جتهيز )٧١٠٠( مقيــاس كهربائي متعدد االطوار 
) ٥١٠٠( مقيــاس كهروميكانيكــي  شــملت 
طور واحــد ) ٢٠- ٨٠( أمبيــرا و) ٢٠٠٠( مقياس 
كهروميكانيكــي ثاثة اطــوار ) ٢٠- ٦٠( أمبيرا 
، مبينــا" جتهيز الكميــة املتبقية من املقاييس 
املتفــق عليها مبوجب العقــد والبالغة ) ٥٠٠٠( 
مقياس كهربائي طور واحد )١٠-٤٠( امبيرا خال 

الفترة القليلة املقبلة .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال نقيــب أصحاب الشــاحنات األردنية محمد 
خير الداود امس االحد انــه “مت االتفاق مع اجلانب 
العراقي على دخول الشاحنات االردنية والعراقية 
وخروجها ضمن االنشطة التجارية املعتادة مطلع 
آذار املقبل. وأكد الداود في تصريح صحفي “حرص 
البلدين على تعزيز عاقات التعاون املشترك على 
صعيد نقل وتبادل البضائــع ومبا ينعكس ايجابا 

على اقتصاد البلدين".
واضــاف، ان "الزيــارة األخير للوفــد االردني الى 
بغداد حققت عددا من االهــداف ووضعت حلوال 
ملموســة لاشــكاالت التي تواجه االســتثمار 
واملســتثمرين بــني البلدين”، مؤكدا اســتجابة 
اجلانب العراقي ألهداف الزيارة والســعي لتطوير 

اجلوانب اللوجستية املشتركة.

جامع النوري بعد الدمار
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العراق وبولندا يبحثان 
التعاون في مجال الصحية

معرض سنوي لرسوم 
المرحلة المتوسطة

بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزير الصحــة والبيئــة الدكتور عالء 
الدين العلوان مع وزيرة املساعدات اإلنسانية 
البولندية بياتا كيمبا آفاق التعاون والشراكة 
بني احلكومتني البولندية والعراقية في مجال 

اخلدمات الصحية ودعم النازحني.
وأكد الوزيــر جهود الوزارة في تطوير القطاع 
الصحي وضرورة التنسيق مع اجلهات الدولية 
الداعمة واالستفادة من اخلبرات املتوفرة في 

اجملاالت اخملتلفة.
وتضمــن اإلجتماع عرض الوزيــر ملدى الدمار 
احلاصــل للبنــى التحتيــة للمؤسســات 
الصحية في احملافظات التي شهدت معارك 
مع اجلماعات اإلرهابية واولوية اعادة بناء هذه 
املؤسســات ودعمها ماديا وبشريا وخصوصا 
األولية  الرعاية الصحيــة  في مجال دعــم 
للنازحــني ومت االتفــاق على تشــكيل جلنة 

للتنسيق الدائم بني الطرفني. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اطلقت وزارة التربية اعمال املعرض السنوي 
 ، املتوســطة  املرحلة  الذي يخص  للرســم 
مبينة ان املديريــة العامة للتربية محافظة 
بغداد الكــرخ / الثالثة اســتضافت الوفود 
املشــاركة من قبل املديريات العامة لشتى 
احملافظــات .  وأكد املكتــب إلعالمي إن هذه 
املعارض تسهم في خلق حافز املنافسة بني 
الطلبة لتقدمي األفضــل مما ينعكس بصورة 
ايجابية على تنمية مواهبهم ، مشيرا إلى إن 
املعرض تضمــن تقدمي العديد من الفعاليات 
واألناشيد والقصائد التي تغنت بحب الوطن 
والوالء له واالفتخار مبا حققته القوات األمنية 
وفصائل احلشد الشعبي  في معركة الوجود 
ضد عصابــات داعش اإلجرامية وطردهم من 
البالد .وضم املعرض اكثر من 80  لوحة فنية 
تنوعــت موضوعاتها الوطنية واإلنســانية 
، إضافة إلى وجود لوحــات عبرت عن التراث 

الشعبي القدمي لبالد الرافدين . 
وفي ختام املعرض وزعت اجلوائز على املديريات 
الفائزة ، مشــيرا الى إحــراز تربية محافظة 
النجف االشــرف املركــز األول مناصفة مع 
تربية محافظة كربالء واملركز الثاني حصلت 
االولى  الرصافــة  تربيتــي  عليــه مناصفة 
وميســان ، في حني املركز الثالــث كان من 

نصيب تربيتي الرصافة الثانية وواسط  .

البصرة _ سعدي السند :

جرت فــي مركز دراســات البصرة 
واخلليج العربي في جامعة البصرة 
مناقشات لبحث بعنوان ) البطاقة 
في  واســتعماالتها  االلكترونيــة 
النقل واملواصالت( للباحثة بان علي 
كلية  في  التدريســية  املشهداني 
اإلدارة واالقتصاد بقسم االقتصاد. 

وأوضحت الباحثة أن الثورة الهائلة 
املعلومات  تكنولوجيــا  مجال  في 
واالتصــاالت التــي اندلعت مؤخرآ 
كان لها دور كبير في تدخل البنوك 
في جميــع نواحي احلياة وســرعة 
وسهولة اجراء املعامالت املصرفية 
وتتميز هذه املعامالت بالثقة حيث 
وفرت الوســيلة التي يتم التعامل 

املدفوعات  البنوك لتسوية  بها مع 
عليها  أطلــق  والتي  وااللتزامــات 
بالبطاقــة االلكترونية وتصدر من 
قبل املؤسســات املالية او شركات 
اســتثمار مصنعــة علــى وفــق 
التقنيــة يصعب  تصميــم عالي 
العبث بها ومتكن حاملها من شراء 
كل احتياجاتــه من دون احلاجة إلى 

حمل مبالغ نقدية.
سفرة علمية لطلبة كلية العلوم 

الى شرق هور احلّمار
العلوم  كلية  نظمــت  جانبها  من 
في جامعة البصرة ســفرة حقلية 
تدريبية بعنــوان النمذجة احلقلية 
باشــراف عدد من التدريســني الى 
شــرقي  هور  في  املنذوري  منطقة 
احلّمــار لطلبــة مقرر بيئــة املياه 

العذبة.

وقام الدكتور ميثم عبداهلل بالقاء 
كيفية  عــن  عمليــة  محاضــرة 
جمــع وحفــظ منــاذج الطحالب 
امللتصقــة على الطــني والنباتات 
وكذلك الطحالب الهائمه في املاء 
الثانية  العملية  احملاضرة  وتضمنت 
ســالم  محمد  املــدرس  من  لكل 
واملدرس انعــام عبداالمير التطبيق 
العملي جلمع مناذج املياه بالطريقة 
العلميــة الصحيحه باســتعمال 
اخلاصة  احلقلية  واالجهــزه  االدوات 
واالخطاء احملتمله في ذلك وتطرقت 
احملاضرة لعملية قيـــاس الـعوامل 
كدرجة  والكيميـــائية  الفيزيائية 
الهيـــدروجيني  واالس  احلــرارة 
وكانت  املذاب  االوكسجني  وتـركيز 
احملاضرة الثالثة للدكتورة دنيا علي 

حسني

تقرير

جامعة البصرة تناقش استعمال البطاقة االلكترونية في النقل والمواصالت

شهادة تقديرية للباحثة بان علي حملاضرتها عن أهمية البطاقة األلكترونية

بغداد _ الصباح الجديد:

اطلع وزير الزراعة الدكتور صالح 
احلســني على اخر االنشــطة 
البرامــج  تنفيــذ  وخطــط 
واملشــاريع احلديثــة التي تقوم 
فيهــا مالكات دائرة البســتنة 

لتطوير القطاع في العراق .
وبحــث الوزير خــالل الزيارة مع 
فرعون  علي  الدائــرة  عام  مدير 
وعــدد مــن مــدراء االقســام 
والشــعب فــي الدائــرة اخــر 
التطــورات واالنشــطة التــي 
تقوم بها مالكات الدائرة، فضال 
عن االطالع علــى ابرز املعوقات 
التي قد تعترض ســير العمل، 
املالكات  اراء  الــى  واالســتماع 
الدائرة  فــي  واخملتصني  واخلبراء 
التي  لتطويــر عمل املشــاريع 

تنفذها الدائرة.
واكــد الوزير خــالل الزيارة على 
اهمية تطوير قطاع البســتنة 
من خالل الســير قدما بتنفيذ 
التي  البرامــج االســتراتيجية 
ومنها  البســتنة  دائرة  تنفذها 
زراعة  البــذور،  اكثــار  برامــج 
واكثار  الزيتون،  زراعة  الفاكهة، 
االصنــاف اجليدة مــن احملاصيل 
الزراعية، كما شدد على اهمية 
التشجير  بحمالت  االســتمرار 
واملتنزهــات  الســاحات  فــي 
واملدارس في بغــداد واحملافظات 
كافــة للحفاظ على ســالمة 
البيئــة وحمايتها مــن التلوث 
وزيادة املساحات اخلضر في املدن. 
مــن جانب اخــر دعــا الوكيل 
الدكتور  الزراعــة  لوزارة  الفني 
مهدي ضمد القيســي اجلهات 
ذات العالقة الى زيادة السيطرة 
على املنافذ احلدودية  ملنع اغراق 
السوق باملنتجات املستوردة التي 
تدخــل البالد خارج الســياقات 
الرسمية خالل فترة املنع حلماية 
املنتج احمللــي و دعما القتصادنا 
الفني  الوكيل  واكــد  الوطني. 

ان وزارة الزراعة متتلك صالحيات 
منح اجــازة االســتيراد او املنع 
وهي غير مسؤولة عن املنتجات 
التي تدخل العراق في اثناء فترة 
املنــع ، أذ ان نهوض ومنو القطاع 
الزراعي سيحقق نهوض وتطور 
القطاعــات االخــرى كالقطاع 
الصناعــي كونهــا مرتبطــة 
مبخرجــات القطــاع الزراعــي 
ومنظومات  الزراعية   كاملكننة 
الــري بالتنقيــط واللقاحــات 
البيطريــة واالســمدة فضــال 
عن املنتجــات الزراعية النباتية 
املعامل  تقــوم  التي  واحليوانية 
ان  كما  وتعليبهــا،  بتصنيعها 
دعم الفالحني و املزارعني سيزيد 

من متســكهم بأرضهم  ويوفر 
مزيدا من االيدي العاملة وفرص 
العمل و يؤدي الى تقليل نسب 
البطالة مما يؤدي الى دعم االمن 

الغذائي و االقتصاد الوطني. 
من جانبها نظمت وزارة الزراعة 
حلقــة نقاشــية عــن امراض 
وكيفية  الشائعة  الوراثية  الدم 
فيها   حاضر  عليها  الســيطرة 
التميمي  الرسول  عبد  الدكتور 
الطبية  الوراثــة  اختصاصــي 
للحد  التوعية  جمعيــة  رئيس 

من انتشار االمراض الوراثية .
الدم  امراض  احملاضــرة  وتناولت 
)مرض  وباخلصــوص  الوراثيــة 
الثالســيميا ( حيث ينتشر هذا 

املرض بصورة واســعة في دول 
متعددة وبدأ ينتشــر في العراق 
قلة  بســبب  واســعة  بصورة 
الوعي الصحي للمواطن نتيجة 
الظروف غيــر الطبيعية وزيادة 
حاالت الزواج بني االقارب والذين 
لهم تاريخ مرضي . كما تطرقت 
احملاضرة الى مرض )انيميا الفول( 
 G6PO او ما يســمى نقص انزمي
ومــرض )فقر الــدم املنجلي( او 
االنيميــا املنجليــة والذي يعد 
فقــر دم انحاللي يصيب كريات 
الدم احلمر والتي تتكســر بعمر 
20 يوما او اقل من ذلك بســبب 
اخللل الوراثي احلاصل في كريات 
الدم. هدفــت احملاضرة الى احلد 

من انتشــار االمــراض الوراثية 
عن طريق حــث املواطن الجراء 
الفحــص الطبي قبــل الزواج 
وخاصــة للعائــالت التــي لها 
تاريخ مرضي ملنــع اجناب طفل 
يعاني من هذه االمراض الوراثية 
معافى  جيل  وتنشــئة  اخلطرة 
ومتكامــل . الى ذلك ناقشــت 
وزارة الزراعة عدة بحوث  مقدمة 
من قبل دائرة البســتنة / قسم 
البحوث والدراسات ستة بحوث 
شــملت )إنتاج السماد احليوي، 
تأثير أوساط صلبة مخـــتلفة 
على منــو وحاصل الطمـــاطة 
حتــت ظــروف الزراعــة املائية، 
ألبعاد  البطاطــا  زراعــة  إدراك 

ومرتقبات  التعاقديــة  الزراعة 
العمــل اإلرشــادي الزراعي في 
محافظتي بغداد وكربالء ، تأثير 
والكيمياوي  العضوي  التسميد 
الكمية  الصفــات  بعض  على 
والنوعيــة لثمــار ثالثة أصناف 
من نخيــل التمــر املزروعة في 
الرش  تأثيــر  اجلبســية،  التربة 
بالراســينواليد واليوريا واحلديد 
في بعض صفات النمو اخلضري 
البرتقال،  ألشــجار  واحلاصــل 
وبحثــا حتـــت عنــوان تأثيــر 
مـــسحوق أوراق نبــات الدفلة 
املمـــرضة  النيماتــودا  علــى 
مـع  واملقـارنة  الب،اميا  حملصول 

املبيدات الفـطرية ( .

دعت الى زيادة السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع اغراق السوق بالمستورد

وزير الزراعة يؤكد تنفيذ البرامج الحديثة 
لتطوير قطاع البستنة في العراق

شدد الوزير على 
اهمية االستمرار 

بحمالت التشجير في 
الساحات والمتنزهات 

والمدارس  للحفاظ 
على سالمة البيئة 

وحمايتها من التلوث 
وزيادة المساحات 
الخضر في المدن

جانب من تشجير مناطق وشوارع في بغداد

حملافظ يلتقي رئيس واعضاء اجمللس احمللي ملدينة الكوت

واسط _ الصباح الجديد:
دعا محافظ واسط، الدكتور محمد 
جميل املياحي إلــى احملافظة على 
الهوية اجلماليــة والعمرانية التي 
الكوت بحكم  تكتســبها مدينة 
بنهر  واحاطتها  اجلغرافي  موقعها 
دجلة من ثالث جهات ، مشددا على 

ضرورة االهتمام بذلك .
وقــال املياحي خــالل لقائه رئيس 
وأعضاء اجمللس احمللي ملدينة الكوت 
اننــا مطالبون جميعــا باحملافظة 
على الهويــة اجلمالية والعمرانية 
الكوت وســنعمل ضمن  ملدينــة 
خطتنــا املســتقبلية للنهــوض 
والعمرانــي  اخلدمــي  بالواقــع 
للمدينة. وأضــاف أن ذلك يتطلب 
اخلدميــة  األعمــال  مــن  املزيــد 
واملشــاريع العمرانيــة التي تهم 
املواطنــني وســنعمل على جذب 
لوجود  الكوت  ملدينة  االستثمارات 
االســتثمارية  الفرص  من  العديد 
فيها ، مؤكــدا حرصه على تذليل 
التام مع اجمللس  والتعاون  العقبات 
لتقدمي اخلدمــات املطلوبة وحتقيق 

املطالــب التي مت عرضهــا أمامه ، 
داعيا اجمللس احمللي الى ان ياخذ دوره 
الرقابة والتشريع وان  احلقيقي في 
مينع كل ما من شانه ان يحول دون 
النوعية  اخلدمات  تقدمي  املضي في 

للمواطنني.  
على صعيد اخر استعرض احملافظ 
العليا في  اللجنة األمنيــة  رئيس 
احملافظــة خــالل حضــوره املؤمتر 
الشــهري لقيادة شــرطة واسط 
النشــاطات األمنية خالل الشهر 
املاضــي والتي أكدت علــى الدور 
الكبيــر واملميز فــي اداء الواجبات 
من قبل جميع األقسام واملديريات. 
النشاطات  تلك  استعراض  مت  كما 
بخصــوص إلقــاء القبــض على 
واخملالفني  واملطلوبــني  املتهمــني 
وحائــزي اخملدرات واملــواد احملضورة 
اضافة الى ضبط عصابات السرقة 
وضبط  عمــدا  القتــل  وحــاالت 
األسلحة واخمللفات احلربية ، مؤكدا 
اســتعداد احملافظة امنيا وقدرتها 
على تسلم امللف األمني من قيادة 

عمليات الرافدين.

المياحي يدعو للحفاظ على الهوية الجمالية 
والعمرانية للكوت واالهتمام بذلك

بغداد _ الصباح الجديد:
برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور جاســب لطيف احلجامي وحتت 
شعار ) اوقفوا االصابات اجلديدة بفايروس 
نقص املناعة البشــرية االن( اقامت دائرة 
صحــة بغــداد الكرخ - قســم الصحة 
العامة - شــعبة الســيطرة على مرض 
التعليمي  الكرامة  االيدز في مستشفى 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة  احتفاليــة 
ملكافحة مرض االيدز 2018 بحضور مدير 
مستشــفى الكرامة الدكتور عامر نايف 
كاظــم ومدير قســم الصحــة العامة 
ومدير قسم االمور الفنية ومجموعة من 

االطباء والعاملني في املستشفى .
و بني الدكتور احلجامي خالل كلمته التي 
القاها ان االحتفالية التي اقامتها الدائرة 
باليــوم العاملــي ملكافحة مــرض االيدز 
هو لتوضيح اســباب املرض و خطورته و 
كيفية االنتقال بني البشر وطرق الوقاية 

منه
وتضمنت االحتفالية القاء مجموعة من 
احملاضرات العلمية عن مرض االيدز اضافة 
عرض فلم وثائقي عن مراكز فحص العوز 

املناعي ) االيدز( واعداد دراســة عن معدل 
االصابة باملرض بــني العاملني في املراكز 
الصحية واملستشفيات .  من جانب اخر 
تفقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور جاســب لطيــف احلجامي مع 
الفريق املكلف بتأهيل وصيانة  وحتســني 
اداء مستشفى اليرموك التعليمي وجتول 
في اروقة اقســام و وحدات املستشــفى 
برفقة  االمد  باخلطة قصيرة  املشــمولة 
مدير املستشــفى الدكتور ســعد حامت 
احمد واطلع على ســير العمــل وابدى 
توجيهاتــه  ومالحظاتــه حــول االلتزام 
واجنازها  اخلطة  لتنفيذ  الزمني  بالسقف 
بالشكل االمثل مما ينعكس على اخلدمات 
واحلصول  واملراجعني  للمرضــى  املقدمة 

على رضا املريض.
واضاف الدكتور احلجامــي ان من واجبنا 
جلميــع  الصحــي  بالواقــع  النهــوض 
مؤسســاتنا الصحية علــى الرغم من 
املتاحة  البســيطة  املالية  االمكانيــات 
للدائــرة واول خطــوة بدأنــا بهــا فــي 
مستشــفى اليرموك التي تعد من اكبر 
واهم املستشــفيات في عموم العراق و 

من ثم ســيتم شمول جميع املؤسسات 
الصحية في جانب الكــرخ . من جانبها 
بينت رئيســة فريق العمل املكلف مديرة 
قســم التخطيط الدكتــورة داليا فاروق 
مت اليوم وبشكل رســمي املصادقة على 
اخلطــة قصيرة االمــد لتطويــر الواقع 
الصحي فــي املستشــفى والتي امدها 
ثالثة اشــهر  وابتداء من الشــهر اجلاري 
شــهر كانون االول حســب التوجيهات 
الصــادرة من قبــل وزيــر الصحة حيث 
شــملت اخلطــة البدء بتأثيــث وصيانة 
ثالثة اقسام مهمة في املستشفى وهي 
)االستشارية والطوارىء والباطنية( ونحن 
نعمل كخلية نحــل الجناز العمل بصورة 
دقيقة وتطبيق توجيهات مدير عام دائرة 
صحة بغداد الكــرخ التي اكد فيها على 
ان يكــون مســتوى التأهيــل والصيانة 
بالشــكل الذي يضمن بنى حتتية مالئمة 
لعمــل املــالكات الطبيــة والصحية و 
متابعة اخلدمات الساندة و صيانة االبنية 
و االقســام بشــكل دوري مبــا يتالءم مع 
حجم املراجعــني  واملرضى والراقدين في 

املستشفى .

استعرض النشاطات األمنيةتطبيق الخطة قصيرة االمد لتأهيل مستشفى اليرموك التعليمي

العراق يحتفل باليوم العالمي لمكافحة
 نقص المناعة المكتسبة )االيدز(
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن اجليش اإلســرائيلي عن اكتشافه نفقا رابعا، 
امتد من األراضي اللبنانية إلى إسرائيل، مضيفا أن 
مسار النفق حتت سيطرة اجليش وال يشكل تهديدا.
وقال اجليش في بيان امس االول الســبت، إنه فخخ 
مسار النفق مثلما مت تفخيخ األنفاق التي مت العثور 
عليها ســابقا، مشــيرا إلى أن ذلك يعرض كل من 
يدخــل إليه من جانبــه اللبنانــي للخطر. وأضاف 
اجليش اإلســرائيلي أنه يقوم بأعمال دراســة داخل 
مســار النفق، باإلضافة إلى تنفيذ األعمال اخملتلفة 

في املسارات األخرى، وفق اخلطة.
هــذا وحمل اجليش اإلســرائيلي احلكومة اللبنانية 
املسؤولية الكاملة عن حفر األنفاق من داخل لبنان، 
واعتبر ذلك خرقا لقرار مجلس األمن الدولي املرقم 

.1701
وقد أطلق اجليش اإلســرائيلي، بداية الشهر اجلاري 
حملــة »درع الشــمال« قال إنها تهدف لكشــف 
وإحباط أنفاق حفرها »حزب اهلل« إلى داخل إسرائيل.
واتهم اجليش »حزب اهلل« بالوقوف وراء حفر األنفاق، 

مشيرا إلى أن ذلك كان بدعم ومتويل من إيران

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال اجليش األميركي إن التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة في ســوريا دمر امس االول السبت مسجدا 
ببلدة هجني كان تنظيم »داعش« يستخدمه مركزا 

للقيادة وإدارة املعارك.
وأفاد التحالف األميركي بأن 16 شــخصا مدججني 
بالســاح من مقاتلي »داعش« كانوا يســتخدمون 

املسجد قاعدة لشن هجمات.
وأعلن اجليــش األميركي في بيــان أن »هذه الضربة 
قتلت هؤالء اإلرهابيني الذين مثلوا تهديدا وشــيكا 
وقضــت على بــؤرة عمليات أخرى مميتــة للتنظيم 
في ميــدان املعركــة«. وصرحت ليلــوى العبد اهلل 
املتحدثة باسم حملة »قوات ســوريا الدميقراطية« 
في محافظة ديــر الزور، بأن التحالف يوشــك على 
انتزاع الســيطرة على بلدة هجني. وكانت هجني آخر 
بلدة خاضعة لســيطرة »داعش« فــي اجليب األخير 
للتنظيم شــرقي نهر الفرات. وتقاتل »قوات سوريا 
الدميقراطية« التي تقودها »وحدات حماية الشــعب 
الكردية« وتدعمها الواليات املتحدة منذ شهور لطرد 

مقاتلي التنظيم من املنطقة.
ومتكنــت حمات منفصلة شــنتها »قوات ســوريا 
الدميقراطية« بدعم مــن الواليات املتحدة من جانب 
وحمات من قوات احلكومة السورية بدعم روسي من 
جانب آخر العام املاضــي من طرد »داعش« من أغلب 

األراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.

الجيش اإلسرائيلي يدعي 
العثور على نفق رابع عبر 

الحدود اللبنانية

التحالف الدولي يدمر 
مسجدا في سوريا استخدمه 

»داعش« مركزا للقيادة

 

متابعة _ الصباح الجديد :

عنيفــة  اشــتباكات  أندلعــت 
واستهدفت غارات جوية مناطق 
احلديدة  محافظــة  في  متفرقة 
غــرب اليمن رغــم التوصل إلى 
النــار في  اطــاق  اتفــاق وقف 
الســويد في محادثات الســام 
اليمنيــة، بحســب مــا أعلنت 
امس  احلكومة  قريبة من  مصادر 

األحد.
وقال مصدر فــي القوات املوالية 
للحكومة لوكالــة فرانس برس 
إن 29 مســلحا على األقل قتلوا، 
احلوثيني  املتمردين  22 من  بينهم 
في االشــتباكات والغــارات في 
احملافظة ليل امس االول السبت.

وأكد املصدر نفســه أنه مت أسر 
املتمردين  ســبعة من مقاتلــي 
خال هجوم في الدريهمي جنوب 

احملافظة.
احلديدة  ســكان  احــد  وصــرح 
لوكالة فرانس بــرس في اتصال 
عبر الهاتــف أن املواجهات التي 
االول  امــس  مســاء  اندلعــت 
الســبت« عنيفة« مشــيرا إلى 
اســتخدام »رشاشــات ومدافع 
ومضــاد طيــران«. وأضاف »فجر 
وأصبحت  حدتها  تراجعت  اليوم 
متقطعــة نســمعها بني احلني 

واالخر«.
في املقابل، حتدثت قناة »املسيرة« 
الناطقة باسم املتمردين احلوثيني 
امــس األحــد عــن »أكثــر من 
خمســني قذيفة مدفعية وأكثر 
من ســبع غارات خال الساعات 

املاضية« في الدريهمي.
أن  بعــد  االشــتباكات  وتأتــي 
اليمنيــة  احلكومــة  توّصلــت 
احلوثيون في محادثات  واملتمردون 
في الســويد اســتمرت السبوع 
واختتمت اخلميــس املاضي، إلى 
املقاتلة  القوات  لســحب  اتفاق 
من مدينة احلديدة على ســاحل 
احليوي،  ومينائها  االحمــر  البحر 
النــار في احملافظة  ووقف إطاق 

التي تشهد منذ أشهر مواجهات 
على جبهات عدة.

2014، ثم  اليمن في  وبدأت حرب 
تصاعدت مع تدّخل الســعودية 
العســكري  التحالف  رأس  على 
فــي آذار 2015 دعمــاً للحكومة 
املعتــرف بهــا بعــد ســيطرة 
املتمردين احلوثيــني على مناطق 

واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشــرة آالف شخص 
بدء  اليمني منــذ  النــزاع  فــي 
تهّدد  بينما  التحالــف،  عمليات 
اجملاعة نحو 14 مليونا من سكان 

الباد.
ووصف املتمــردون احلوثيون امس 
االول الســبت االتفاقات التي مت 
التوصل إليها في السويد، وبينها 
وقف اطــاق النار فــي احلديدة، 
بـ«االجناز«، فــي وقت اكدت أيران 

أّنها مستعدة الستخدام نفوذها 
في هذا البلد للمســاعدة على 
إنهاء احلرب. وقــال »وزير« االعام 
غير  املتمرديــن  حكومــة  فــي 
املعتــرف بها دوليــا ضيف اهلل 
الشــامي في بيان نشرته وكالة 
»ســبأ« املتحّدثة باسم احلوثيني 
امس االول السبت ان »اإلجناز الذي 
يأتي في  الوطنــي  الوفد  حققه 
القيادة السياســية  إطار حرص 
اإلنسانية  األوضاع  على تخفيف 

واالقتصادية ومعاناة الشعب«.
وبعــد أكثر مــن أربع ســنوات 
احلكومة  توّصلــت  احلــرب،  من 
محادثات  في  واملتمردون  اليمنية 
السبوع  اســتمرت  السويد  في 
واختتمت اخلميــس املاضي، إلى 
املقاتلة  القوات  لســحب  اتفاق 
ومينائها  احلديــدة  مدينــة  من 

عليه مايني  يعتمد  الذي  احليوي 
للتمــون، ووقف إطاق  اليمنيني 
النار في احملافظة. كما اّتفق طرفا 
النزاع على التفاهم حيال الوضع 
في مدينة تعز )جنوب غرب( التي 
تسيطر عليها القوات احلكومية 
ويحاصرها املتمردون، وعلى تبادل 
نحو 15 ألف أســير، وعقد جولة 
محادثات جديدة الشــهر املقبل 

لوضع أطر سام ينهي احلرب.
االســواق  بقيت  املقابــل،  فــي 
فــي وســط وشــمال املدينــة 
تعــّج بالزبائن والشــوارع مليئة 
االبنية  بــني  والســيارات  باملارة 
التــي تعلوهــا صور لقــادة في 
صفــوف املتمردين والفتات حتمل 

شعاراتهم.
2014، ثم  اليمن في  وبدأت حرب 
تصاعدت مع تدّخل الســعودية 

العســكري  التحالف  رأس  على 
فــي آذار 2015 دعمــاً للحكومة 
املعتــرف بهــا بعــد ســيطرة 
املتمردين احلوثيــني على مناطق 

واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشــرة آالف شخص 
بدء  اليمني منــذ  النــزاع  فــي 
تهّدد  بينما  التحالــف،  عمليات 
اجملاعة نحو 14 مليونا من سكان 
املتحدة  الواليات  وتّتهــم  الباد. 
إيران  أخــرى  ودول  والســعودية 
بارســال أســلحة إلى املتمردين 
احلوثيــني، وهو مــا نفته طهران 
مرارا. وجّدد وزير اخلارجية االيراني 
امــس االول الســبت نفي باده 
قائا ان احلوثيني »لديهم أسلحة 
إلى أسلحة  وال يحتاجون  كافية 
من إيــران. نحــن لم نوفــر أبدا 
أســلحة للحوثيني«. وقال خال 

مشــاركته في أعمــال »منتدى 
القطرية  العاصمة  في  الدوحة« 
ان إيران »فعلت كل ما بوســعها 
جلعل« هذه احملادثات تبدأ، مؤكدا 
استعداد باده »الستخدام نفوذنا 
وتأثيرنا من أجل حتقيق الســام 
اليمــن« حيث  في  واالســتقرار 
عسكريا  حتالفا  السعودية  تقود 
وفي  احلكومية  للقــوات  دعمــا 
مواجهــة املتمرديــن. وجاء ذلك 
الشــيوخ  غداة تصويت مجلس 
الذي يســيطر عليه اجلمهوريون 
املتحدة  الواليات  إنهاء دعم  على 
للتحالف الذي تقوده السعودية، 
وزيــر اخلارجية األميركي  ما دفع 
عن  مجددا  للدفاع  بومبيو  مايك 
الواليات  تربط بني  التي  العاقات 
تتعلق  ألسباب  والرياض  املتحدة 

باألمن القومي.

رغم اتفاق وقف اطالق النار في السويد

اشتباكـات عنيفـة وغـارات جويـة 
فـي الحديـدة بغـرب اليمـن

29 مسلحا على 
األقل قتلوا، 

بينهم 22 من 
المتمردين الحوثيين 

في االشتباكات 
والغارات في 

المحافظة ليل 
امس االول السبت
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زودت األسرة الدولية امس السبت اتفاق 
باريس حول املناخ بــأدوات لتنفيذه لكن 
من دون أن تقطع وعودا مبزيد من اخلطوات 
والســرعة ضد ارتفاع حرارة األرض، على 
الرغــم من الوضع امللــّح والكوارث التي 

حتدث في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس املؤمتر مايكل كورتيكا »وضع 
برنامــج عمل التفاق باريس مســؤولية 
كبيرة«، مؤكــدا أن »الطريق كان طويا 
وفعلنا كل ما بوســعنا حتــى ال نخذل 
أحدا«. وقبل أســابيع، أطلق العلماء في 
»الهيئــة احلكوميــة للتغيــر املناخي« 
التحذير، مؤكدين أن آثار االحترار ستكون 
أكبر بكثير في عالم ارتفعت فيه احلرارة 
درجتني، من عالم ال يتجاوز ارتفاع احلرارة 
فيه 1,5 درجة مئويــة، احلد املثالي احملدد 
في االتفــاق. لكن للبقــاء دون هذا احلد، 
ثاني أوكسيد  انبعاثات غاز  يجب خفض 
بحلول  باملئة  خمســني  حوالى  الكربون 
2030 عما كانت عليــه في 2010، بينما 
تعلن الوعــود احلالية للــدول عن عالم 
ترتفع فيه احلرارة ثاث درجات مبا جتلبه من 

عواصف وموجات جفاف وفيضانات..
وفي مواجهة هــذا التحذير، كانت وفود 
عــدة وخصوصا الدول اجلــزر الضعيفة 
تأمــل في أن تعد البلــدان في مؤمتر األمم 
الرابع والعشرين للمناخ هذا بزيادة حجم 

تعهداتها بخفض انبعاثات الغاز املسبب 
للدفيئة حتى العام 2020.

وفي أجــواء جيوسياســية غير مائمة، 
القواعد  إلى إجناز  الدول خصوصا  سعت 
التي ستسمح بتطبيق االتفاق. وقد أقرت 

السبت وسط تصفيق حار من الوفود.
وهــذه القواعد اســتغرق إعدادها ثاث 
سنوات ووضعت اللمسات األخيرة عليها 
في هذه األيام الـ14 األخيرة في مفاوضات 
شــاقة لتدرج في كتيب من حوالى مئة 
صفحــة. وهي حتــدد خصوصا وســائل 
متابعة التحركات الوطنية. وتتسم هذه 

القواعد ببعض املرونة للدول النامية.
وعبر الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
عن ارتياحه ملا مت التوصــل إليه. وقال إن 
الدولية تبقى ملتزمة مكافحة  »األسرة 
التغيــر املناخي«، مهنئــا »األمم املتحدة 
وكل  احلكومية  واملنظمات غير  والعلماء 
املفاوضني«. وأضاف »على فرنســا وأوروبا 
أن تظهــرا الطريق الصحيــح. املعركة 

مستمرة«.
البيئة  وزيــرة  مــن جهتهــا، صرحــت 
كتيــب  أن  ريبيــرا  تيريــزا  االســبانية 
االســتخدام »واضح بدرجة كافية جلعل 
اتفــاق باريس عمليــا وهذا نبأ ســار«. 
وأضافــت »في هــذه الظــروف احلالية، 
مواصلة تشــييد مبنانا هــو جناح«، وإن 
كان كثيرون يتطلعون إلى »رسائل أقوى« 
مورغان  جينيفر  الطموحات.وقالت  حول 
املديرة التنفيذية ملنظمة »غرينبيس« إن 

»هذا التقصير في الرد على تقرير الهيئة 
احلكومية يشــكل صدمة«. وأضافت »ال 
ميكــن االجتماع بعد ذلك والقول إنكم ال 
تســتطيعون فعل املزيد«. وأضافت »ما 

زلنا نشهد انقســاما غير مسؤول يضع 
البلدان الصغيــرة والفقيرة في مواجهة 
مع هــؤالء الذين قــد يعيقــون العمل 
أو الذين ال يتحركون بالســرعة  املناخي 

الكافيــة بطريقــة غيــر أخاقية«. في 
الواقع، يكتفي املؤمتــر في قراره النهائي 
بـ«تكــرار طلــب حتديــث« التعهــدات 
بحلول العــام 2020، وهو نــص ورد في 

اتفاق باريــس. ويؤكد املؤمتر »إصراره على 
ضرورة زيــادة الطموحات«، بدون أن يحدد 
برنامجــا زمنيا. وأدت مســألة االعتراف 
أو عدم االعتــراف بالنتائج التي توصلت 
املناخ«  لتغير  احلكوميــة  »الهيئة  إليها 
إلى استنفار الواليات املتحدة والسعودية 
وروسيا التي رفضت جميعها إدراج عبارة 

ترحب بهذه النتائج في القرار النهائي.
لكن في رســالة تاها مســاء السبت 
في جلســة عامة، أكد األمني العام لألمم 
املتحــدة انطونيــو غوتيريش الــذي زار 
كاتوفيتســه ثاث مــرات للضغط على 
املفاوضني، أن املعركــة لم تنته. وقال إن 
»أولوياتي اخلمس ستكون طموح وطموح 
وطموح وطمــوح وطموح«، وذلك متهيدا 
للقمة املقبلة التي ســتعقد في أيلول/

ســبتمبر 2019. »درجة ثانية«  قال ألدن 
ماير اخلبير فــي احتاد العلمــاء املعنيني 
»بينما منعت الواليات املتحدة وثاث دول 
النهائي ضرورة  القرار  أن يعكس  نفطية 
التحرك بسرعة، ســمعت أغلبية الدول 

اإلنذار اليائس للعلماء«.
وأشــار املراقبون إلى أن الواليات املتحدة 
التي انسحبت من االتفاق لكنها ما زالت 
تشــارك فيه، دافعت بشدة عن مواقفها 
التقليدية. وأضافوا أن بصماتها واضحة 
خصوصا بشأن القواعد املتعلقة بالدول 
النامية. من جهتها، صرحت وزيرة البيئة 
الكندية كاترين ماكينــا لوكالة فرانس 
بــرس أنه فــي مواجهة »الفــراغ« الذي 

تركــه انســحاب األميركيــني »تتحرك 
الصني بسرعة أكبر« وبدت بناءة جدا. أما 
السفير املصري وائل ابو اجملد رئيس الوفد 
املفاوض لتكتل مجموعــة الـ77 للدول 
النامية والصني، فقد رأى أن القواعد التي 
مت التوافــق عليها »أحالــت االحتياجات 
للتكيف مع  الناميــة  للــدول  العاجلة 
التغّيــر املناخــي الى وضع مــن الدرجة 
الثانية«. أما بولندا التي يدافع رئيســها 
بقوة عن صناعة الفحم الذي متلكه، فلم 
تفلت من االنتقادات. وقال محمد أدو من 
احلكومية  غير  ايد«  »كريتسيان  منظمة 
»لن نتذكرهم بود ســواء في ســعيهم 
الســتخدام هــذا املؤمتر كســوق جتارية 
للترويــج للفحم ،أو لعــدم اهتمامهم 
نتائج طموحة«. وســعت  إلى  بالتوصل 
النامية للحصول على توضيحات  الدول 
أكثر من الدول الغنية حول كيفية متويل 
التغّيــر املناخي، وضغطت  املعركة ضد 
من أجل ما يســمى اجــراءات »العطل 
والضرر«، أي أن تدفع الدول الغنية األموال 
لتلك الفقيرة من أجل مســاعدتها على 

مواجهة تأثيرات تغّير املناخ.
وبينما وعدت دول الشــمال مبســاعدات 
قدرها مئــة مليار دوالر ســنويا بحلول 
2020، أعلنــت بعض الــدول مثل أملانيا 
في  خصوصا  جديــدة  مســاهمات  عن 
»الصنــدوق األخضر«. كمــا وعد البنك 
الدولي مبئتي مليــار دوالر للفترة 2021-

.2025

على الرغم من الوضع الملّح والكوارث

مؤتمر المناخ يضع قواعد لتنفيذ اتفاق باريس بدون طموحات جديدة

تقـرير

جانب من قوات  احلوثية في اليمن »ارشيف«

مؤمتر املناخ

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفى نائب وزير خارجية الكويت، 
خاف  تفاقم  اهلل،  اجلــار  خالد 
باده مع الســعودية حول نفط 
املنطقــة احلدوديــة بينهمــا، 
وأكد ســعيها لتسوية الوضع 
مع الرياض بشــأن حقلي نفط 

»اخلفجي« و«الوفرة«.
ولفـــت اجلـــار اهلل إلـــى أن 
وزيـــر النفــط الكويتي التقى 
نظيره السعودي، خالد الفالح، 
فـــي  االختاف  إلى  وتطرقـــا 
حقلـي  حـول  النظـر  وجهـات 
أدى  مـا  و«الوفـرة«  »اخلفجـي« 

إلى وقف اإلنتاج فيهما. 
محل  أفــكار  »هناك  وأضــاف 

ونقاش وستعقد  ودراسة  بحث 
خال  اجلانبني  بني  أخرى  لقاءات 
األيــام املقبلة لبحث هذا األمر، 
كمــا ســتكون هنــاك زيارات 
متبادلة ملســؤولي البلدين في 
هذا الشــأن«. وأوقــف البلدان 
اإلنتــاج مــن حقلــي اخلفجي 
املنطقة املقسومة  والوفرة في 
)احملايدة( قبل ما يزيد على ثاث 
ســنوات، مما خصــم نحو 500 
ألف برميــل يوميا، مبــا يعادل 
0.5 باملئة، مــن إمدادات النفط 

العاملية.
وزار ولي العهد السعودي األمير 
الكويت  ســلمان  بــن  محمد 
الشهر املاضي لبحث استئناف 

املنطقة،  تلك  النفط من  إنتاج 
لكن احملادثات فشلت في تقريب 
وجهات نظر اجلانبني، واستمرت 
ضغوط  مقاومة  فــي  الكويت 
الرياض لتعزيز الســيطرة على 

احلقلني.
وتضـــم املنطقـة املقسومـة 
الكويـــت  بــني  )احملايــدة( 
والســعودية حقلي »اخلفجي« 
إنتاجهما  ويتــراوح  و«الوفرة«، 
بني 500 و600 ألف برميل نفط 
مناصفة  تقاسمها  يتم  يوميا، 
بني الدولتني. وبســبب اخلافات 
أغلق  النفــط،  تقاســم  على 
البلدان، العضوان مبنظمة الدول 
املصدرة للبتــرول )أوبك(، حقل 

 ،2014 أكتوبر  فــي  »اخلفجي«، 
بيئية،  بدعوى وجــود أســباب 
وتبعه إغاق حقل »الوفرة«، في 
تشغيلية،  لعقبات   ،2015 مايو 

حسب قولهما.
 ويكمن اخلاف في أن الرياض ال 
الكويتية  القوانني  تطبيق  تريد 
على شــركة النفط األمريكية 
الكبيرة، شــيفرون، التي تعمل 
في حقل الوفرة البري نيابة عن 

احلكومة السعودية.
وتقــول مصــادر كويتيــة، إن 
الســعودية تريــد أن يكون لها 
القــرار والســيطرة األكبر في 
في  النفطية  العمليــات  إدارة 

تلك املنطقة.

الكويت والسعودية تبحثان الخالفات
 بشأن حقلي نفط »الخفجي« و«الوفرة«

الصباح الجديد - وكاالت:
اخلارجيـــة  وزيــر  كشــف 
تشــاووش  مولود  التركـــي 
استعـــداد  عـــن  أوغلـــو، 
العمل  فـي  للنظـــر  تركـيا 
مع الرئيس الســوري بشــار 
األســد، إذا فاز في انتخابات 

دميقراطية.
وقال تشاووش أوغلـــو، فـي 
تصريحات امس األحـد خـال 
الدوحة، »في  حضوره منتدى 
حال جرت انتخابات دميقراطية 
بها  وفاز  في سوريـا  ونزيهـة 
بشـار األسـد، فإنـه قد يكون 
فـــي  النظـــر  اجلميع  على 

العمل معه«.

تركيا األســد  اعتبرت  وطاملا 
رئيســـا غيـر شرعـي خـال 
السنوات املاضية، ودعمـــت 
املعارضة السورية املسلحـة 
إنـدالع  إلسقاط حكمه منذ 
احلرب األهلية في الباد عـام 

.2011
أوغلـــو  تشــاووش  وأضاف 
الذي  املنتدى،  علـــى هامش 
إيران  وزير خارجيــة  حضــره 
جواد ظريف، أن »األولوية اآلن 
فــي هذه الفترة هي إنشــاء 
دســتور للبــاد. وأن عليهم 
)الشعب السوري( بأنفسهم 

إعداد مسودة الدستور«.
أوغلـو  تشـــاووش  وشـــدد 

إجـــراء  ضـــرورة  علـــى 
انتخابـــات فـــي سوريـــا، 
حتـت مظلـــة األمم املتحـدة، 
بالشفافيـــة  تتســـم  وأن 
إن  وقـــال  والدميقراطيـــة. 
مـن  يقـرروا  أن  للسورييـــن 

يجـب أن يحكمهـم.
الســوري  الرئيس  ويحظــى 
بدعم قوى من حلفائـه فـي 
واستطـاع  وروســـيا،  إيـران 
مؤخـرا أن يحقـق انتصـارات 
علـــى املعارضـة املسلحـة، 
واستعـاد مدنـا هامـة مثـل 
وبعـض  وحمـــص  حلـــب 

مناطـق من دمشق.
وحتتــل تركيا حاليــا مناطق 

بقوات  ســوريا  شــمال  في 
ومسلحـــني  عســكرية 
مواليـــن لها، وهددت مؤخرا 
جديـدة  عسكريـة  بعملـية 
غــرب نهر الفرات ملاحقـــة 
األكــراد، الذيــن تعتبرهــم 
أنقـــرة خطرا علــى أمنها، 
الواليات  رفضتــه  ما  وهـــو 
األكـراد  تدعم  التـي  املتحدة 
فـي  عسكرية  قوات  وتنشـر 

املنطقـة.
تركيا  خارجيـة  وزير  وأوضـح 
أنـــه يعتقـــد أن الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب، 
يتبنـى سياسـة لإلنسحـاب 

مـن سوريـا.

تركيا »مستعدة للنظر في العمل 
مع األسد« لو فاز في انتخابات نزيهة
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 متابعة ـ الصباح الجديد:

قرار  العربيــة  اجلامعــة  دانت 
اعتــراف أســتراليا بالقــدس 
إلســرائيل،  عاصمة  الغربيــة 
ووصفتــه بغير املســؤول، في 
حني رأى األردن أنه يؤجج التوتر 
والصــراع ويحــول دون حتقيق 
اإلســرائيليني  بــني  الســام 

والفلسطينيني.
املســاعد  العام  األمــني  وأكد 
لشــؤون  العربية  للجامعــة 
فلســطني واألراضــي العربية 
احملتلة سعيد أبو علي، أن القرار 
ملواقف  ســافرا  انحيــازا  ميثل 
وسياسات االحتال اإلسرائيلي 
وتشــجيعا ملمارساته وعدوانه 
الشــعب  علــى  املتواصــل 

الفلسطيني.
واعتبر األردن إعان رئيس الوزراء 
األسترالي ســكوت موريسون، 
والصــراع  للتوتــر  تأجيجــا 
ويحول دون حتقيق الســام بني 

اإلسرائيليني والفلسطينيني.
األردنية  اخلارجية  وزارة  وقالــت 
القدس  إن  بيان صحافــي،  في 
الوضع  قضيــة مــن قضايــا 
النهائي يحســم مصيرها عبر 
قرارات  وفق  مباشرة  مفاوضات 

الشرعية الدولية.
ورأى وزير اخلارجية الفلسطيني 
انتمــاء  أن  املالكــي،  ريــاض 
سكوت  أســتراليا  وزراء  رئيس 
اإلجنيلية  للكنيسة  موريسون، 
قرار  فــي  مؤثــراً  عامــاً  كان 
حكومتــه االعتــراف بالقدس 

الغربية عاصمة إلسرائيل.
وأشار إلى أن أســتراليا »ومنذ 
تســلم احلــزب احلاكــم فيها 
للسلطة يقف منحازا بالكامل 

ملوقف االحتال اإلسرائيلي«.
اللجنــة  عضــو  ووصفــت 
التحرير  ملنظمــة  التنفيذيــة 
الفلســطينية حنان عشراوي، 

اإلعــان االســرائيلي باخلطير 
واملستفز.

وقالــت: »أســتراليا باعترافها 
بالقــدس الغربيــة عاصمــة 
إلســرائيل تزامنــا مــع إعدام 
األخيرة ألربعة مواطنني بدم بارد 
اجلماعية  العقوبــات  وفرضها 
أعــزل، أصبحت  على شــعب 
شــريكة في جرائم احلرب التي 
وداعمة  االحتال  دولة  ترتكبها 
الشرعية  غير  الضم  لعمليات 
متحديــة  احملتلــة،  للقــدس 
وقــرارات  الدولــي،  القانــون 

الشرعية الدولية«.
االعتــراف  »هــذا  أن  وأكــدت 
ســيؤدي إلــى ضــرب مكانة 
أستراليا ومصاحلها في العالم 
أجمــع وعلى وجــه اخلصوص 

العاملني العربي واإلسامي«.
من جهته، رأى أمني سر منظمة 
التحرير الفلســطينية صائب 
عريقــات، أن أســتراليا ترفض 
االعتــراف بفلســطني كدولة 
وتقوم بالتصويت في املنتديات 
الدولية ضد حق الفلسطينيني 
ومبواصلة  املصيــر  تقريــر  في 
املســتوطنات  مــع  التجــارة 

اإلسرائيلية.
وكانت أســتراليا أعلنت امس 
االول الســبت أنهــا تعتــرف 
بالقــدس الغربيــة عاصمــة 
أنها  أوضحت  لكنها  إلسرائيل 
الدبلوماسية  بعثتها  تنقل  لن 
من تــل أبيب قبل إبــرام اتفاق 
اإلســرائيليني  بــني  ســام 

والفلسطينيني.

في شــأن آخر، كشــف عضو 
اللجنــة املركزيــة حلركة فتح 
الرئيس  أن  الشــيخ،  حســني 
عباس  محمود  الفلســطيني 
زار األردن امــس )األحد( والتقى 
امللــك عبــد اهلل الثاني وبحثا 
اإلســرائيلي  التصعيد  وقــف 

بالضفة الغربية.
وقــال وزيــر الشــؤون املدنية 
الفلســطيني إن الزيــارة تأتي 
اإلســرائيلي  العــدوان  لبحث 
ضد الشعب الفلسطيني، وإن 
الرئيس عبــاس يجري اتصاالت 
محلية وإقليمية ودولية لوقف 

التصعيد اإلسرائيلي.
الفلسطيني  الرئيس  بأن  وأفاد 
للجنــة  اجتماعــا  ســيعقد 
واللجنــة  لفتــح  املركزيــة 

التحرير  ملنظمــة  التنفيذيــة 
عقــب عودته التخــاذ إجراءات 

مناسبة ضد العدوان.
لـ  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الرسمي،  فلسطني«  »تلفزيون 
تعليماته  أعطــى  عبــاس  أن 
املباشرة إلعادة بناء منزل عائلة 
»أبو حميد« في مخيم األمعري 
القوات  فجرتــه  والــذي  فوراً، 

اإلسرائيلية.
القيــادة  أن  الشــيخ  وأكــد 
تتابــع بالتفصيــل االعتداءات 
بحــق  اإلســرائيلية 
الفلسطينيني، مشدداً على أن 
موقفها لن يتغير حيال اجلرائم 

اإلسرائيلية.
ودعا عضــو اللجنــة املركزية 
حلركة فتح حســني الشــيخ، 

حركة  الســبت،  االول  أمــس 
حمــاس إلــى اســتغال هذه 
واللجوء  التاريخيــة  املرحلــة 
لتحقيق  الشرعية  مظلة  حتت 
الوحــدة ومواجهة هذه الفترة 

اخلطرة.
الغربيــة  الضفــة  وتشــهد 
أيام،  منــذ  كبيــرا  تصعيــداً 
قتلت خاله إســرائيل خمسة 
واعتقلــت  فلســطينيني، 
مــن  بعضهــم  العشــرات، 
التشــريعي  اجمللس  النواب في 
تزال  ال  فيمــا  الفلســطيني، 
تفــرض طوقــا علــى مدينة 
رام اهلل، فــي أعقــاب مقتــل 
في  إســرائيليني  جنــود  ثاثة 
عمليــة إطاق نـــار نفذهـــا 

فلسطينيـان.

يحول دون تحقيق السالم

اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل.. انحياز سافر

القرار يمثل 
انحيازا سافرا 

لمواقف وسياسات 
االحتالل اإلسرائيلي 

وتشجيعا 
لممارساته وعدوانه 

المتواصل على 
الشعب الفلسطيني

تنديد عربي باعتراف بالقدس

متابعة ـ الصباح الجديد :

حــّذر نائب وزيــر الدفاع الروســي، 
الفريــق أول ألكســندر فومني، من 
مغبة انســحاب الواليــات املتحدة 
مــن »معاهدة الصواريــخ«، مؤكدا 
مع  للحــوار  موســكو  اســتعداد 
واشنطن من أجل احلفاظ على هذه 

املعاهدة.
وأكد فومــني في لقــاء جمعه مع 
ملحقــني عســكريني للســفارات 
األجنبية فــي موســكو، أن الوزارة 
الوضع  كثــب  عن  تتابع  الروســية 
الناجم عن إعــان الواليات املتحدة 
معاهدة  مــن  االنســحاب  نيتهــا 
القضاء على الصواريخ املتوســطة 
والقصيرة املدى، والتي مت عقدها بني 
موسكو وواشنطن في العام 1987.

الروسي  العسكري  املسؤول  وأعرب 
بــأن هــذه اخلطوة  عــن قناعتــه 
ســتنعكس ســلبا علــى األمــن 
واالســتقرار الدوليــني، كمــا أنها 

»بالطبــع ســتطلق عنان ســباق 
التسلح«.

وشــدد فومني على متســك روسيا 
مؤكدا  املعاهدة،  مبوجب  بالتزاماتها 
بطان االتهامات األمريكية املوجهة 
أشار  فيما  بانتهاكها.  موسكو  إلى 
املسؤول إلى أن الواليات املتحدة هي 
التــي تخرق االتفاقيــة املذكورة، مبا 
في ذلك عبر جتهيز منشــآت تابعة 
أوروبا  في  الصاروخية  الدرع  لعناصر 
مبنصات مت تصميمها إلطاق صواريخ 
مجنحة من نــوع »توماهوك« يبلغ 

مداها 2,4 ألف كلم.
باملقابل هــددت الواليــات املتحدة، 
باالنســحاب من  املاضي  اخلميــس 
معاهدة األسلحة النووية املتوسطة 
املدى التي أبرمت قبل 30 عاما خال 
احلرب الباردة إذا اســتمرت روســيا 

»بانتهاك« هذا االتفاق.
مؤمتر  إلى  األميركي  الســفير  وقال 
األمم املتحدة لنزع األســلحة، روبرت 
وود، للصحفيــني فــي جنيــف، إن 
»روســيا تنتهك املعاهدة من خال 

نشــرها صواريــخ »9 إم 729« على 
الرغم من أنها تنفي حتى وجود هذه 

املنظومة«.
وقــال وود: »هذا الوضــع ال يحتمل 
وعلينــا اتخاذ تدابيــر ملواجهة هذا 
االنتهاك املســتمر لهــذه املعاهدة 

املهمة«.
وأضاف وود: »ال أعرف إلى متى ميكن 
أن نســتمر فــي احتــرام التزاماتنا 
التي تنــص عليها هذه املعاهدة في 
بشكل صارخ  روسيا  تنتهكها  حني 

وعلني«.
يذكــر ان صــرح منــدوب روســيا 
الدائم لدى االحتــاد األوروبي فادميير 
تشيجوف بأن باده مستعدة للنظر 
في معاهدة نزع الصواريخ متوسطة 
املبرمة بني  أوروبا،  املدى في  وقصيرة 

موسكو وواشنطن.
وأضــاف تشــيجوف فــي حديــث 
تاميــز«  »فايننشــل  لصحيفــة 
مستعدة  موســكو  أن  البريطانية 
أو  املعاهدة  تعديــل  عــن  للحديث 

استبدالها مبعاهدة جديدة.

وفي تعليقه على اقتراح واشــنطن 
الصني  املعدلــة  املعاهدة  شــمول 
بســبب مخاوفها من برنامج بكني 
»ملاذا  تشيجوف:  تساءل  الصاروخي، 
تتخــوف الواليات املتحــدة من ذلك 
أكثر منا؟«، مشيرا إلى أن روسيا لها 
حدود برية طويلة مع الصني، بخاف 

الواليات املتحدة.
الرئيس  أعلــن  وقــت ســابق  وفي 
األمريكي دونالــد ترامب عزمه على 
الصواريخ  االنســحاب من معاهدة 
وذلك  املــدى،  وقصيرة  متوســطة 
بني  املتبادلة  االتهامات  خلفية  على 
موسكو وواشنطن بانتهاك بنودها.

وأضــاف ترامب أن باده ســتواصل 
تعزيز ترسانتها النووية إلى »أن يعود 
اآلخرون إلى رشــدهم«، مشيرا إلى 
أن هذه الرسالة موجهة إلى الصني 

وروسيا في املقام األول.
وأعربت معظم الدول عن قلقها إزاء 
قرار واشــنطن اخلروج من املعاهدة، 
التي تعتبر من أهم ركائز االستقرار 

االستراتيجي في العالم.

مستعدة لحوار الحفاظ عليها

موسكو تعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ تهديد للسلم الدولي

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت هيئة الطــوارئ البرتغالية   )آي.إن.ئي.إم(  أمس 
األول السبت إن طائرة هليكوبتر طبية حتطمت في 
منطقــة جبلية قرب مدينة بورتــو ثاني أكبر مدن 
البرتغال وهناك مخاوف أن يكون كل من كانوا على 

متنها وعددهم أربعة قد لقوا حتفهم.       
وقالت محطة   )أر.تي.بي( الرسمية وصحيفة كوريو 
دو مانهــا إن الطائــرة حتطمت ممــا أدى إلى مقتل 
طياريــن اثنني وممرضة وطبيب كانــوا على متنها. 
وقالــت هيئــة )آي.إن.ئي.إم( إن عمليــة إنقاذ جتري 

ولكن لم يعثر على الطائرة بعد.    
وُفقدت الطائرة امس االول السبت بعد نقل مريض 
عمره 76 عاما كان مصابا مبشكات في القلب إلى 

مستشفى في بورتو.
وقالت )آي.إن.ئــي.إم( إن الطائــرة كانت في طريق 
عودتها إلــى قاعدتها عندما حتطمــت في أحوال 

جوية سيئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أدى رانيل ويكرمسينغ اليمني رئيسا لوزراء سريانكا 
أمس األحد ليعود إلى الســلطة بعد أســابيع من 
إطاحة الرئيس مايثريباال سيريســينا به في ظروف 

مثيرة للجدل.
ومثلــت عودة ويكرمســينغ إحراجــا للرئيس، ومن 
املتوقع أن تنهي أزمة سياســية بدأت أواخر تشرين 

األول عندما أقيل على نحو مفاجئ.
وقــام الرئيس بتعيــني ماهيندا راجاباكســه بدال 
من ويكرمســينغ في أعقاب خافات بشــأن قضايا 
سياســية وأمور أخرى. بيد أن راجاباكسه فشل في 
احلصول على أغلبية برملانية واســتقال يوم السبت 
بعــد أن الح في األفق احتمال توقــف احلكومة عن 

العمل.
وكان سيريسينا قال مرارا إنه لن يعني ويكرمسينغ 
مرة أخرى رئيسا للوزراء. لكنه اضطر لتغيير موقفه 
للفــوز مبوافقة البرملان علــى ميزانية مؤقتة يتعني 

إقرارها بحلول أول كانون الثاني.
وعني ويكرمســينغ رئيســا للوزراء لفترة خامسة 

لكنه لم يكمل أيا من الفترات األربع السابقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف اســتطاع للــرأي أن شــعبية الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون تراجعا في كانون األول، 
مع انخفاض نســبة مؤيديه مبقدار نقطتني عما 

كانت عليه في تشرين الثاني ، لتبلغ 23 باملئة.
ويفيد االســتطاع الــذي نشــرت صحيفة »لو 
جورنال دو دميانش« امس األحد نتائجه، أن نســبة 
الذيــن قالوا إنهم »راضون« عــن إميانويل ماكرون 
تراجعت من 25 باملئة إلى 23 باملئة، بينما ارتفعت 

نسبة »املستائني« من 73 باملئة إلى 76 باملئة.
وبقيت نسبة »الراضني جدا« 4 باملئة وانخفضت 
نســبة الذين أكدوا أنهم »راضون إلى حد ما« من 

21 باملئة إلى 19 باملئة.
أما في اجلانب اآلخر، فنســبة »املستائني إلى حد 
مــا« من أداء ماكرون بلغــت 31 باملئة )مقابل 34 
باملئة في تشــرين الثاني(. لكن »املستائني جدا« 
أصبحت نســبتهم 45 باملئة من الذين شملهم 

االستطاع مقابل 39 باملئة في الشهر السابق.
وكانت نســبة التأييد للرئيس الســابق فرنسوا 
هوالند بعد عشرين شهرا من توليه السلطة أقل 
بقليل من ذلك )22 باملئة( حسب املقياس نفسه. 
أما نيوال ســاركوزي فقد كانت نسبة »الراضني« 

عن أدائه 44 باملئة في الفترة نفسها.
واألمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثاث نقاط من 
تشرين الثاني إلى كانون األول وباتت نسبة التأييد 

له تبلغ 31 باملئة.

تحطم هليكوبتر في 
البرتغال ومخاوف 

من مقتل أربعة

ويكرمسينغ يعود 
لرئاسة وزراء سريالنكا 

تراجع التأييد لماكرون 
إلى 23 من المئة  الصباح الجديدـ وكاالت: 

أعلن رئيس دولة االمارات الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان عاماً عام 
2019 عاماً للتســامح لترســيخ 
للتسامح  عاملية  اإلمارات عاصمة 
باعتبارها  التسامح  قيمة  وتأكيد 
من  مســتداماً  مؤسســياً  عماً 
التشــريعات  من  مجموعة  خال 
والسياســات الهادفة إلى تعميق 
قيم احلوار وتقبــل اآلخر واالنفتاح 
علــى الثقافــات، خصوصــاً لدى 

األجيال اجلديدة.
واعتبر الشــيخ خليفة بن زايد أن 
عام التســامح هو امتداد لـ"عام 
زايد" الــذي تختتم فعاليته نهاية 
الشــهر اجلاري. وقال إن "ترســيخ 
التســامح هــو امتــداد لنهــج 
زايــد، وقيمة أساســية فــي بناء 
اجملتمعات واستقرار الدول وسعادة 

الشعوب".
وسيشهد "عام التسامح" تركيزاً 
خمســة محــاور رئيســة، أولها 
واالنفتاح  التســامح  تعميق قيم 
علــى الثقافــات والشــعوب في 
اجملتمع من خال التركيز على قيم 
التســامح لدى األجيــال اجلديدة. 
دولة  مكانــة  ترســيخ  وثانيهــا 
للتسامح  عاملية  اإلمارات عاصمة 
املبادرات  من خال مجموعة مــن 
الثالث  واحملور  الكبرى.  واملشــاريع 
من خال  الثقافي  التســامح  هو 
مجموعة من املبــادرات اجملتمعية 

تشريعات  طرح  والرابع  والثقافية، 
وسياسات ملأسسة قيم التسامح 
واالجتماعي،  والدينــي  الثقافــي 
وأخيــرا تعزيز خطاب التســامح 
وتقبل اآلخــر من خــال مبادرات 

إعامية.
وأكــد رئيس دولة االمارات أن إعان 
للتسامح يعكس  2019 عاماً  عام 
اإلمارات  دولة  تبنتــه  الذي  النهج 
منذ تأسيسها في أن تكون جسر 
العالم  تواصل وتاق بني شــعوب 
وثقافاته في بيئة منفتحة، قائمة 
على االحترام ونبذ التطرف وتقبل.

حتمل  "اإلمــارات  أن  على  وشــدد 
رســالة عاملية ومهمــة حضارية 
في ترســيخ هذه القيمة إقليمياً 

ودولياً".
وختم الشيخ خليفة قائاً إن "دولة 
وجهان  هما  والتســامح  اإلمارات 
ملعنى واحد، وجتسيد لغاية يسعى 

إليها البشر عبر تاريخهم".
إلى ذلك، أكد نائــب رئيس الدولة 
الــوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ضرورة إرســاء قيم التسامح ونبذ 
التطرف واالنفتــاح على الثقافات 

والشعوب. 
ودعا إلى جعل "عام التســامح " 
عامــاً حافاً باإلجنازات واملشــاريع 
واملبــادرات والبرامج التي جتســد 
أهميــة تلك قيــم، خصوصاً في 
التي تعد مهد  العربيــة  املنطقة 

الديانات والثقافات. 
وزاد: "البــد أن تقــود دولة اإلمارات 
الفكريــة  االنتاجــات  حركــة 
والثقافية واإلعامية التي ترســخ 
قيم التسامح واالنفتاح على اآلخر 
واملنطقة".  العربــي  العالــم  في 
واســتدرك: "أكثــر مــا نفاخر به 
ارتفاع مبانينا  العالم ليــس  أمام 
وال اتســاع شــوارعنا وال ضخامة 
أســواقنا بل نفاخرهم بتســامح 

دولة اإلمارات".
وقــال ولي عهــد أبو ظبــي نائب 
املســلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن 
دولة اإلمارات هي "عنوان التسامح 
والتعايش واالنفتــاح على اآلخر"، 
مؤكــداً أهمية الدور الــذي تؤديه 
في ترسيخ ونشــر مفاهيم وقيم 
لدى  والسام  والتعايش  التسامح 

شعوب العالم".
وأضاف أن "الرئيس الراحل الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان "رسخ 
مكانة دولــة اإلمارات منوذجا عامليا 
والتعاون  والتعايــش  للتســامح 
القيم  هــذه  علــى غرس  وحرص 
العظيمة لدى أبناء شــعبه الذين 
يجسدون معانيها اإلنسانية بكل 

رقي وحتضر".
وكانت اإلمــارات أعلنت عام 2016 
في  للتسامح  وزارة  أول  تأســيس 
ملكافحة  قانوناً  وأصــدرت  العالم 

التمييز والكراهية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعهدت الصني مســاعدة أفغانستان 
وباكستان على جتاوز شكوك متبادلة 
بينهما منذ فترة طويلة، خال اجتماع 
ملسؤولني من الدول الثاث أمس االول 
السبت ، في أحدث جهود ديبلوماسية 
لبــدء محادثات مع حركــة »طالبان« 

إلنهاء النزاع في أفغانستان.
حليفــة  وهــي  الصــني،  ووّســعت 
لباكستان، نطاق عاقاتها االقتصادية 
أخيــراً،  كابــول  مــع  والسياســية 
وتســتخدم نفوذها حملاولــة التقريب 
بني اجلانبني، فــي وقت طلبت الواليات 
املتحدة مســاعدة باكستان في دفع 

محادثات السام األفغانية املتعثرة.
والتقى وانغ يي، أبرز الديبلوماســيني 

الصينيني عضو مجلس الدولة، وزيرَي 
والباكســتاني في  األفغاني  اخلارجية 
تفاهم في  لتنفيذ مذكــرة  كابــول، 
شــأن التعاون األمنــي ولدعم اجلهود 
األفغانية لبدء محادثات مع »طالبان«.

وقال وانــغ بعد االجتمــاع«: »الصني 
تؤّيــد ذلك ومســتعدة لتقدمي الدعم 
واملســاعدة لباكســتان وأفغانستان 
لتحسني عاقاتهما«. وأضاف: »ندعم 
جهود أفغانســتان وباكستان إلحال 
الســام، وندعو طالبان إلى االنضمام 
لعملية الســام«. وتابــع أن الدولتني 
وافقتــا على تســوية خافاتهما عبر 
»مشــاورات ودية«. وقال وزير اخلارجية 
الباكستاني شــاه محمود قرشي إن 
في  والسام  باالستقرار  ملتزمة  باده 

أي  يتقّدم  »ال  وأضــاف:  أفغانســتان. 
طرف من خال تبادل لــوم واتهامات. 
أن نتوقف عن اإلشــارة بأصابع  يجب 
االتهام لبعضنا بعضاً. ولذلك أنا هنا 
لبناء ثقة سياسية متبادلة وتسهيل 

عملية السام األفغانية«.
وانهارت محادثات الســام املباشــرة 
بني احلكومة األفغانية و«طالبان« عام 
2015، ورفضــت احلركة مــرات عرض 
احلكومــة األفغانية إجــراء محادثات 
مباشرة. لكن »طالبان« بدأت التواصل 
املتحدة، استعداداً إلجراء  الواليات  مع 
النزاع  محادثــات محتملــة إلنهــاء 
املستمر منذ 17 سنة، منذ أطاح الغزو 

األميركي حكم احلركة عام 2001.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن اجليــش النيجيري في بيان إلغاء 
تعليق أنشطة »منظمة األمم املتحدة 
للطفولة« )يونيسف( في شمال شرق 
نيجيريا، بعد ساعات من فرضه وسط 
اتهامات بأن موظفني في »يونيسف« 
يتجسســون ملصلحة متشددين في 

تلك املنطقة املضطربة.
ويشهد شــمال شــرق نيجيريا مترداً 

مسلحاً منذ 10 سنني من قبل جماعة 
في  »داعش«  وتنظيــم  حرام«  »بوكو 
غرب أفريقيا املنبثق عنها، ما أســفر 
عن ســقوط أكثر مــن 30 ألف قتيل 
وتشــريد كثيرين. ومع نــزوح املايني 
يعتمد شمال شــرق نيجيريا بشكل 

كبير على املساعدات الدولية.
وكان اجليش النيجيري أعلن امس االول 
السبت أن »يونيسف« تدرب أشخاصاً 

على تخريب جهــود اجليش ملكافحة 
التمرد من خال إعان انتهاكات حلقوق 
اإلنسان يزعم أن اجليش يرتكبها. وقال 
اجليش النيجيري في بيانه إن موظفي 
يونيسف »يدربون وينشرون جواسيس 
يدعمون املتمردين وأنصارهم«. وأضاف 
أن هذه »املمارســات غير الســليمة 
أن تعــرض محاربــة اإلرهاب  ميكــن 

والتمرد للخطر بشكل أكبر«.

الجيش النيجيري يلغي تعليق أنشطة »يونيسف«

بكين تعتزم المساعدة بتسوية 2019 عام التسامح في اإلمارات
 خالفات كابول - إسالم آباد 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر 
للبترول لرويترز إن الشــركة تعتزم 
استثمار 20 مليار دوالر على األقل في 
الواليات املتحدة على مدى السنوات 
انسحابها من  بعد  املقبلة  القليلة 
منظمة أوبك، والذي يجنب الدوحة 

مخاطر قانونية محتملة هناك.
وأضاف ســعد الكعبي أمس األحد 
الشركة تســعى إلعالن أسماء  أن 
الشــركاء األجانب في وحدات إنتاج 
الغــاز الطبيعــي املســال اجلديدة 
العام  منتصف  بحلول  تبنيها  التي 

املقبل.
لكنه أضــاف أن قطــر للبترول قد 
تنفــذ املشــروع منفردة مــن دون 
مشاركة شركات نفط عاملية إذا لم 

تتلق عروضا جيدة.
الى ذلك، وقعت شركة قطر للبترول 
اتفاقيــة، أمس األحد، مع شــركة 
إيني اإليطالية، تستحوذ مبقتضاها 
الشــركة القطرية على %35 من 3 

حقول نفطية باملكسيك.
وبحســب بيان لشــركة إيني على 
موقعهــا اإللكتروني، وقــع العقد 
سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة 

والرئيس  الطاقة  لشــؤون  القطري 
التنفيذي لشــركة قطــر للبترول 
وكالوديو ديساللي الرئيس التنفيذي 

لشركة إيني.
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
»إيني«، كالوديو ديساللي: »أن توقيع 
هــذه االتفاقية، يأتــي ضمن نطاق 
التعاون الســتراتيجي األوســع مع 
شريكنا طويل األجل، قطر للبترول، 
فــي املكســيك وغيرهــا.. وتطوير 
املنطقة 1 في املياه الضحلة خلليج 
الطريق  يســير على  كامبيتشــي 
الصحيــح لتوفيــر أول إنتاج بحري 
من قبل شركة أجنبية بعد إصالح 

الطاقة في املكسيك ».
دوالر  مليــاري  ضــخ  إيني  وقــررت 
املنطقة،  اســتثمارات في تطويــر 
اإليطالية  الشــركة  وســتحتفظ 
بحصة %65 من حــق االمتياز وحق 

اإلدارة.
مع  للبترول  قطر  شــركة  وتشارك 
إينــي اإليطالية بالفعــل في إنتاج 
النفط في موقــع آخر ضمن نفس 

املنطقة باملكسيك.
وقــع االتفاقيــة ســعد شــريدة 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة 
والرئيــس التنفيذي لشــركة قطر 
للبترول، وكالوديو ديسالتزي، الرئيس 

التنفيذي لشركة إيني
وكانت إيني قــد فازت مبزايدة إمتياز 
العمــل في امليــاه الضحلة خلليج 
إذ   ،2015 أيلــول  كامبيتشــي، في 
تصل احتياطيــات املنطقة إلى 2.1 

مليار برميل من النفط املكافئ في 
 ،Tecoalli و Miztón و Amoca حقول
وحفرت الشركة اإليطالية حتى اآلن 

5 آبار باملنطقة.
ومن املقــرر أن يبدأ اإلنتــاج املبكر 

للنفط منتصف العام املقبل 2019 
بواقع 8 آالف برميــل يوميا، على أن 
يرتفع إلــى 90 ألف برميل يوميا مع 
الكامل  اإلنتاج  إلى مرحلة  الوصول 
مطلع عــام 2021، إضافــة إلى ما 

يعــادل 95 ألف برميــل من النفط 
املكافئ.

على صعيد آخر، توقع مســتثمرون 
ورجــال أعمال أن حتقــق الصادرات 
القطرية غيــر النفطية منوا يتجاوز 
20 % خــالل العام اجلــاري، بعد أن 
قطر  لغرفة  الشهري  التقرير  أظهر 
بشــأن التجارة اخلارجيــة للقطاع 
غير  القطرية  الصــادرات  أن  اخلاص 
الثاني  النفطية خالل شهر تشرين 
2018 واصلت منوهــا، وبلغ إجمالي 
قيمتهــا نحــو )1.98( مليــار ريال 
نســبته  بلغت  ارتفاعاً  مســجلة 
بـــ)1.705( مليار  ومقارنة   )%  20.6)
ريال خالل الشــهر نفسه من العام 
الســابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها 

نحو )16.2 %).
واوضح املســتثمرون أن ما شهدته 
الصناعــة احملليــة من توســع في 
املنتج الوطني وفتح خطوط جديدة 
مع دول العالم كشف عن إمكانيات 
وقدرات لم تكن مســتغلة لقطاع 
الصــادرات، وهو ما بــدأ يؤتي ثماره 
ويعزز النــاجت احمللي، ومن بني األمثلة 
على ذلك معــرض )صنع في قطر( 
العمانية  بالعاصمــة  أقيــم  الذي 
240 شركة  نحو  مسقط مبشاركة 
صناعيــة قطرية تعرض ســلعتها 

واملســتورد  للتاجــر  وبضاعتهــا 
اخلارجي.

وفي هذا الصدد أكــد رجل أعمال، 
بدؤوا منذ  القطريني  أن املستثمرين 
فتــرة التركيز على حتقيــق أهداف 
محــددة وفــي مقدمتهــا حتقيق 
االكتفــاء الذاتــي ودعــم اخلطط 
الوطنيــة التي أعلنتهــا احلكومة 
ووفرت الدعم للقطاع اخلاص ليكون 
شــريكا في تنفيذها، ومن ثم فإن 
التصدير وإعادة التصدير هو الهدف 
التالــي ســواء من خــالل تصدير 
الفائــض احمللــي أو عبر اســتغالل 
التي  الضخمة  واالمكانيات  الفرص 
الدولــة كميناء حمد  تتوفر عليها 
لتفعيــل جتــارة الترانزيــت وإعادة 

التصدير لدول اجلوار واملنطقة.
القطرية  إن االســتثمارات  وبينــوا 
بعد  توســعا كبيرا  احمللية شهدت 
احلصــار، ومــن املتوقع أن تشــهد 
الســنوات املقبلة اســتمرارا لهذا 
النمو فــي عدد املصانــع في قطر، 
مشــيرين إلى أن أعداد املصانع بعد 
احلصار ارتفعت أعدادها من 268 إلى 
305 مصانع، عما كان في الســابق، 
وبالتالــي فأن هذا النمو ســيترتب 
عليه حصــول اكتفاء ذاتي وتصدير 

للفائض.

تقـرير

قطر للبترول تستثمر 20 مليار دوالر في توسع كبير بالواليات المتحدة
استحوذت على 35 % من حقول نفط بالمكسيك

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة »دانة غاز« اإلمارتيــة، أن التقدم 
الذي أحرزته الشركة في إقليم كردستان ومصر، 
أدى إلى رفع مستوى إنتاجها من الغاز الطبيعي 
بنســبة %12.5. وعقب نشــر خبر رفع مستوى 
إنتاجها من الغاز الطبيعي، ارتفع ســعر سهم 
شركة »دانة غاز« بنسبة %8.4 في »بورصة دبي«.
ووفقــاً لـ«دانة غاز«، فإن مســتوى إنتــاج الغاز 
الطبيعي للشــركة ارتفع مــن 62 ألف »برميل 
نفط معــادل«، إلــى 70 ألفاً، إذ يســاوي برميل 

النفط املعادل »5800 قدم مكعب من الغاز«.
وفي هذا الســياق قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»دانة غــاز«، باتريك أملان وارد، إن »رفع الشــركة 
ملســتوى إنتاج الغاز الطبيعي، عوَّض االنخفاض 
الذي طــرأ على أســعار النفط خالل األشــهر 

املاضية«.
وفيما يتعلق بأعمال وأنشطة الشركة في إقليم 
كردستان، أضاف أملان وارد أن »مستوى إنتاج الغاز 
الطبيعي فــي اإلقليم العراقــي ارتفع من 305 

ماليني قدم مكعب يومياً، إلى 400 مليون«.
أما بخصوص الغاز املســال، فأكــدت »دانة غاز« 
أنها »متكنت من رفــع إنتاجه إلى 15 ألف برميل 

يومياً«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت مبيعات العملة األجنبية بالبنك املركزي 
العراقي، أمس األحد، تراجعا لنحو 138.77 مليون 
دوالر، مقارنــة مببيعات قيمتهــا 161.61 مليون 
دوالر، يــوم اخلميــس املاضي، بانخفــاض 22.84 

مليون دوالر.
وذكر البنك في بيان صحافــي، أن »املبيعات من 
العملــة األجنبية تراجعت فــي تعامالت أمس، 
لنحو 138.77 مليون دوالر، فــي مقارنة مببيعات 
قيمتها 161.61 مليون دوالر؛ يوم اخلميس املاضي؛ 

بانخفاض 22.84 مليون دوالر«.
وأضاف أن »ســعر الصرف بلــغ 1190 دينارا لكل 
دوالر، فــي املــزاد املنعقد مبشــاركة 28 مصرفا، 

وشركة حتويل مالي واحدة فقط«.
وأوضح البيان، أن »تلــك املبيعات هي نتائج مزاد 
يوم غد )اليوم( االثنني«، موضحا ان »إجمالي البيع 
الكلي بلغ 160.96 مليون دوالر، في مقابل 184.01 

مليون دوالر بالتعامالت املاضية«.

تونس ـ رويترز:
أبلــغ رئيس وزراء التونســي يوســف الشــاهد 
الصحافيــني بعد زيارة للســعودية بأن اململكة 
تعهدت مبســاعدة مالية لبالده بنحو 830 مليون 
دوالر. وقال الشــاهد إن مبلغا قــدره 500 مليون 
دوالر مــن املتوقع أن يســتخدم لتمويل امليزانية، 
بينما سيجري متويل التجارة اخلارجية مببلغ 230 
مليون دوالر، وســتذهب 100 مليون دوالر لتمويل 

مشروعات.
ولم يخض رئيس الوزراء في تفاصيل.

ونظم تونسيون الشهر املاضي أول مظاهرات في 
العالم العربي ضد ولي العهد الســعودي األمير 
محمد بن سلمان خالل زيارته لتونس، بعد مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
التونســي  بالرئيس  التقى  لكن األمير محمــد 
الباجي قائد السبســي لتحســني التعاون في 
مجاالت ”االقتصاد والتمويل وتشجيع االستثمار 
التطرف  والتعاون األمني والعســكري ملكافحة 
واإلرهاب،“ وفقا ملا جاء في بيان رئاســي في وقت 

الحق.
وتكافــح تونس مــن أجل خفض عجــز املوازنة 
وحتقيــق اســتقرار احتياطياتهــا املتداعية من 
العمــالت األجنبيــة وحتقيق توقعــات الدائنني 
الدوليني الذين يريدون إصالحات من بينها خفض 

فاتورة األجور العامة.

دانة تعلن ارتفاع انتاج 
الغاز في كردستان

تراجع مبيعات 
المركزي العراقي

830 مليون دوالر 
مساعدات سعودية لتونس 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن السفير اإليراني في العراق 
ايرج مســجدي خــالل ملتقى 
في  عقد  مشــترك  اقتصــادي 
البصرة، أمس االحد، مبشــاركة 
وعراقيني  إيرانيني  وجتار  صناعيني 
أن بالده تطمح الى رفع مستوى 
التبادل التجــاري مع العراق من 
عشرة مليارات الى عشرين مليار 
دوالر، فــي حني أبــدت احلكومة 
رغبتها  البصــرة  فــي  احملليــة 
بإنشــاء مناطق جتارية حرة على 

احلدود بني البلدين.
وقال مســجدي في كلمة خالل 
امللتقــى الذي عقد فــي املركز 
»احلدود  إن  النفطــي  الثقافــي 
متتد  والعراق  إيران  بني  املشتركة 
بطــول 1400 كم، وهــي حدود 
ولدينــا عشــرة منافذ  آمنــة، 
العراق  مــع  فعالــة  حدوديــة 
متــر يوميا مــن خاللهــا مئات 

الشاحنات«.
وأضاف أن »العــراق بعد أن حترر 
مــن عصابات داعش بســواعد 
فإن  األمنية  والقــوات  اجملاهدين 
اجلمهورية االســالمية في إيران 
كما كانــت الى جانــب العراق 
داعش ســتكون  احلرب ضد  في 
اليوم مع العراق من أجل االعمار 

والبناء«.
»التبادل  أن  الى  ولفت مسجدي 
التجاري بــني إيران والعراق وصل 
الى عشرة مليارات دوالر، إضافة 
والكهرباء،  الغــاز  تصديــر  الى 
وهناك املاليني يتــرددون للتجارة 
حالة  وهي  والدراســة،  والعالج 

فريدة بني البلدين«.
العراقية  »احلكومــة  أن  وأوضح 

اجلديدة نأمل أن يصل في ظلها 
البلدين الى  التجاري بني  التبادل 

20 مليار دوالر«.
وأشــار الســفير اإليراني الى أن 
لديها  اإلســالمية  »اجلمهورية 
في  قنصليات  وخمس  ســفارة 
جاهدة  تســعى  كلها  العــراق 
لتعزيــز التعــاون والتواصــل«، 
موضحا أن »االقتصاد يكتســب 
أهميــة كبيــرة فــي العالقات 
اخلارجية بني الــدول، ونعتقد أن 
وإيران حتتاج  إيران،  العراق يحتاج 

العراق«.
البصرة  من جانبه، قال محافظ 
كلمة  ضمن  العيداني  أســعد 
خالل امللتقــى إن »من الضروري 
أن نســعى لتحقيــق تكامــل 
اقتصادي مع جيراننا، وخصوصا 
اإلســالمية  اجلمهوريــة  مــع 
اإليرانيــة، ال ســيما فــي ظل 

الظروف احلالية«.
»طموحنا  أن  العيداني،  وأضاف  
في هذا اجملال ينصب على إنشاء 
مناطق جتارية حــرة قرب املنافذ 

احلدودية«.
الــى أن العــراق يتمتع  يشــار 
قوية مع  اقتصاديــة  بعالقــات 
إيران، وتعد البضائع اإليرانية من 
رواجا  املســتوردة  البضائع  أكثر 
في األســواق العراقية، وقد وقع 
االختيــار على البصــرة إلقامة 
املشــترك  االقتصادي  امللتقــى 
العــراق  عاصمــة  باعتبارهــا 

االقتصادية.
وكان العراق، علــى وفق مصدر، 
ايران بضاعة بقيمة  استورد من 

5.5 الى 6 مليارات دوالر، ما أكده 
اخلدمات  ملكتــب  العــام  املدير 
التجارية اخلارجية ملنظمة تنمية 
التجارة اإليرانية، مطلع األسبوع 
اجلــاري، بقوله ان بــالده صدرت 
املاضية  السبعة  الشهور  خالل 
بقيمة  بضاعة  احلالي  العام  من 

6 مليارات دوالر الى العراق.
وقال فرهــاد نوري فــي تصريح 
»تســنيم«  وكالــة  اوردتــه، 
االيرانيــة لألنبــاء، أن »أســواق 
80 في املئة  دول اجلوار تشــكل 

من الهــدف الرئيــس لصادرات 
البضائــع اإليرانية ولم تكن في 
يوم من األيام األســواق األوروبية 
هدف رئيس لصــادرات البضائع 

اإليرانية«.
وأوضح نــوري أن »العــراق يعّد 
الشــريك التجــاري األول إليران 
ولدينا صادرات جيدة لهذا البلد«، 
مضيفا أنه »خالل الشهور الـ 7 
من هذا العام جرى تصدير سلع 
وبضائع مختلفة الى العراق عبر 

املنافذ احلدودية«.

البصرة تبدي رغبتها بإنشاء مناطق تجارية حرة بين البلدين 

إيـران تسعـى لزيـادة تبادلهـا التجـاري 
مـع العـراق إلـى 20 مليـار دوالر

الحدود المشتركة 
بين إيران والعراق 
تمتد بطول 1400 
كم، وهي حدود 
آمنة، ولدينا عشرة 
منافذ حدودية فعالة 
مع العراق تمر يوميا 
من خاللها مئات 
الشاحنات

أحد املنافذ احلدوية بني العراق وايران

بغداد ـ الصباح الجديد:
املشاريع  عن  النزاهة  هيأة  أفصحت 
واســط في  املتلكئة في محافظة 
مشاريع اإلعمار واخلدمات واالستثمار 
املتلكئــة، موضحــة أن عددها بلغ 
(203( مشــاريع بكلفــة اجماليــة 
 (2,126,619,950,294( إلــى  وصلت 

ترليون دينار.
وأوضــح تقرير صدر عــن الهيئة، أن 
مجمــوع املبالغ املرصودة ملشــاريع 
املتلكئة في  اجملمعــات الســكنية 
احملافظــة جتــاوزت )1,070( ترليــون 
العزيزية  ويُعد مشروع مجمع  دينار، 
السكني من أبرزها، إذ جتاوزت كلفته 
( 691( مليار دينار ومشروعني إلنشاء 
وحــدات ســكنية واطئــة الكلفة 
إلســكان الفقراء ضمن ستراتيجية 
التخفيف من الفقــر بكلفة )100) 
مليــار دينــار، فضال عــن ُمجمعني 
ســكنيني في زرباطية واحلي بكلفة 
(165( مليار دينار، ومجمعات سكنية 

أخرى.
وفي اجملــال الصحي، أشــار التقرير 
إلــى أن مجمــوع مبالغ املشــاريع 
املُتلكئــة وصلت إلــى )240( مليار 
دينار، من أبرزها إنشــاء مستشفى 

400 سرير في مدينة الكوت  بسعة 
وبكلفــة بلغــت )171,680( مليــار 
التخصصي  املركز  ومشــروع  دينار، 
الذي  واألورام  الــدم  أمــراض  لعالج 
 (26,792( إلــى  تكلفتــه  وصلــت 
مليار دينــار، إضافة إلى مركز األورام 
الســرطانية بـ)23,710( مليار دينار، 
فيما بلغت كلفة مشــاريع التربية 
أكثر من )80( مليــار دينار لبناء أكثر 
مــن 150 مدرســة وروضــة أطفال 
ومراكز للتدريب واالختبار ومختبرات 

للحاسوب.
واجملاري  املاء  ملشاريع  املرصودة  املبالغ 
دينار،  مليار   )330( جتــاوزت  املُتلكئة 
أبرزها مشروع مد شبكة ماء وتنفيذ 
أعمــال اتصاالت وتطوير الشــبكة 
الكهربائية مع تنفيذ شبكة مجاري 
مياه في شارع ســعيد بن جبير مع 
تطوير الشــارع املُمتــد من مدخل 
قضــاء احلــي إلى مرقد ســعيد بن 
جبير الذي جتاوزت كلفته )70( مليار 
دينار، إضافة إلى مشروع ماء الكوت 
الكبير بـــ )39( مليــار دينار، فضال 
عن عدد من مشــاريع تأهيل وتنفيذ 
عدد من شــبكات املــاء واجملاري  في 

احملافظة.

ولفــت التقرير إلــى أن قيمة املبالغ 
التي رُصَدت ملشاريع الطرق واجلسور 
التــي لــم تُنَجزْ وصلت إلــى )280) 
مليار دينار، إلنشــاء الطرق واجلسور 
الشــوارع  بعض  واكســاء  وتطوير 
وتطويــر عدد من املناطــق واألحياء 
ومدخــل مدينة الكوت، ُمبينا أن من 
بني تلك املشــاريع تطوير وإكســاء 
وصب شوارع وتأهيل حدائق منطقة 
حي احلوراء الثانية، بضمنها الشارع 
الذي جتاوزت  الدجيلــي  لنهر  املوازي 
كلفتــه )80( مليــار دينار وإنشــاء 
جسر احلســينية الكونكريتي بأكثر 
مــن )20( مليار دينــار. يُذَكُر أن هيأة 
املشاريع  مجمل  عن  أعلنت  النزاهة 
صالح  محافـــظات  فــي  املتلكئة 
والبـصرة  ونـــينوى  وكركوك  الدين 
التحقيقية،  فرقها  من  رُصَدت  التي 
التي تتولى مهمة تصنيف القضايا 
اجلزائية حسب أهميتها، واستكمال 
التحقيــق والتحــري في مشــاريع 
واالســتثمار  واخلدمــات  اإلعمــار 
املتلكئة، إذ ُكلــَف املديرون العامون 
في الهيأة بــإدارة أعمال هذه الفرق 
واإلشراف على إمتام أعمالها، وتقدمي 

خالصات بنتائج التحقيق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمــس  التخطيــط،  وزارة  اعلنــت 
االحد، ان معدل عدد ســاعات جتهيز 
الكهرباء من الشبكة العمومية بلغ 
17 ســاعة يوميا، مبينة ان %98 من 
في  السائل  الغاز  تســتعمل  االسر 

عملية الطبخ.
وقال املتحدث باســم الــوزارة عبد 
الزهرة الهنــداوي في ييان صحافي، 
ان »اجلهاز املركــزي لإلحصاء واالدارة 
التنفيذية لســتراتيجية التخفيف 
من الفقر فــي وزارة التخطيط نفذ 
مســح وتقــومي الفقر فــي العراق 
لعــام ٢٠١٨ إذ بــني ان معــدل عدد 
ساعات جتهيز الكهرباء من الشبكة 

العمومية بلغ 17 ساعة يوميا«.
وأضــاف ان »جتهيــز الكهربــاء من 
6 ساعات  املولدة املشــتركة بلغت 

يوميا«.
ومضى الهنداوي الى القول، ان »98% 
السائل  الغاز  تســتعمل  االسر  من 
في عمليــة الطبخ«، مبينا ان »92% 
من األسر ترتبط وحداتهم السكنية 

بشبكة املاء العمومية«.
في الســياق، اكد مجلــس الوزراء، 
أمس االحد، الهدف من قرار استمرار 
الكهربــاء بالتعاقد لتنفيذ خطتها 

السنوية.
وخــول اجمللس، فــي بيان لــه، وزارة 
االســتمرار  صالحيــة  الكهربــاء 
بالتعاقد لتنفيذ خطتها الســنوية 

لغاية 2018/12/31.
التعاقد  ان »اجمللس استثنى  واضاف، 
من احــكام املادة )4/ب( من تعليمات 

العامــة االحتادية  املوازنــة  تنفيــذ 
للســنة املاليــة/2018، والتي تنص 
على مراعــاة عدم الدخول باي التزام 
 ،2018/12/15 تاريــخ  بعــد  تعاقدي 
االســتثمارية  املشاريع  باســتثناء 
املســتمرة والتي لهــا تخصيصات 
ماليــة ضمن موازنتها في الســنة 

الالحقة«.
واشــار اجمللس الى ان »القرار يهدف 
الى استمرار الوزارة في تأمني ساعات 

جتهيز الكهرباء الى املواطنني«.

التخطيط: 17 ساعة يوميًا معدل ترليونا دينار لمشاريع متلكئة في واسط
تجهيز الكهرباء من الشبكة الوطنية



محمود جمال عبد العال
املاضية،  الثالثــة  العقود  على مــدى 
مان سياسة خارجية  أقامت سلطنة عُ
باالســتقاللية،  تتميز  فريدة  إقليمية 
واالعتدال.  البراجماتيــة  بــني  وجتمع 
وقد بدأت هذه السياســة تتبلور في 
يوليو/متوز  القصر فــي  انقالب  أعقاب 
1970 في مسقط بعد حترك السلطان 
قابــوس لتخليص بالده من ســيطرة 
املستشارين األجانب على والده. وعمل 
احلكم  توليه  الشــاب منذ  السلطان 
مــان املتدهور  على حتديــث اقتصاد عُ
لتحسني  احملدودة  ثرواتها  واســتغالل 
أوضاعها املتدنية مقارنة بجيرانها من 

دول اخلليج.
 وأطلق السلطان «قابوس» ما أُصطلح 
وذلك من  مانية،  العُ بالنهضــة  عليه 
خالل العديد من اإلجراءات التحديثية 
التي اتخذها في جميع اجملاالت. وتعمل 
مســقط حاليًا على تعزيز سياستها 
اخلارجية التي اتســمت باحلياد، وذلك 
باتباع أجندة أمنية جديدة خاصة في 
والعسكرية  األمنية  التهديدات  ضوء 
الدائرة  احلرب  اجلغرافي مثل  مبحيطها 
فــي اليمــن، وضعــف منظومة دول 
مجلــس التعاون اخلليجــي، وتصاعد 
إيران،  علــى  األميركية  الضغوطــات 
التهديدات بضرورة  لذا اتصلت هــذه 
توسيع حتالفاتها العسكرية سواءً مع 

اململكة املتحدة، أو الهند.
ســنتناول في هــذا التقريــر الركائز 
التي تقوم عليها السياســة اخلارجية 
مانيــة، واســتراتيجية سياســة  العُ
احلياد، والنــأي باخلالفات األيديولوجية 
والطائفية عن سياســاتها اإلقليمية 
والدولية، ومالمح التنسيق العسكري 

مان وبريطانيا مؤخرًا.   بني عُ
مان األهمية االستراتيجية لسلطنة عُ
     تتزايــد األهميــة االســتراتيجية 
مــان خاصة مــع تزايد  لســلطنة عُ
الضغــوط السياســية واألمنية في 
وأتاح هذا  العربــي،  منطقة اخلليــج 
مان  عُ اجلغرافــي لســلطنة  املوقــع 
منطقتها.  في  الوســيط  دور  لتلعب 
مان  ويعــول اجملتمــع الدولي علــى عُ
لتلعــب دورًا في الصراع اليمني، وذلك 
مع  احلميمة  عالقتها  إلى  باالســتناد 
(احلوثيون،  احمللية  الصراع سواءً  أطراف 

اخلارجية  أو  الشــرعية)،  والســلطة 
(إيران، واململكة العربية السعودية).

تأكدت أهمية أن تقوم مســقط بدورٍ 
إلى  باالستناد  اليمن  دبلوماســي في 
مان، إذ  احلدود املشــتركة بني اليمن وعُ
تُقــدر هذه احلدود بحوالــي 300 كيلو 
متر، ومن ثــم باتت اهمية اســتقرار 
اليمــن وتوقف الصــراع وإنهاء حالة 
العنف ضرورة، وذلــك خوفًا من تأثرها 

بحالة عدم االستقرار في اليمن.
مان وسياسة احلياد سلطنة عُ

مــان تقدمي نفســها كطرف  حتاول عُ
محايــد ينأى بنفســه عــن التدخل 
املباشــر فــي الصراعــات والنزاعات 
اإلقليمية خاصة في ظل ما تشــهده 
منطقة الشــرق األوسط من تطورات 
الثمانيــة أعوام األخيــرة، ومن  خالل 
ثــم تعمل على تعميــق عالقاتها مع 
التهديدات  العاملية في ضوء  األقطاب 
األمنية واجلغرافية احمليطة خاصة مع 
التصعيد اخلليجي ضــد إيران مؤخرًا. 
مانية  وترتكز السياســة اخلارجية العُ
في عهد السلطان قابوس على دعائم 
أساســية أهمها جتاوز االستقطابات 
اإلقليميــة والدولية والعمل مع كافة 
الدول فــي املنطقــة مــن دون خلق 
عداوات، عدم التدخل في شئون الدول 
الداخلية، وتنحية األبعاد األيديولوجية 
والطائفية واملذهبية ومبدأ بناء الثقة 

ا ملصاحلها الوطنية(1). وفقً
وتعمــل حكومة مســقط منذ نيل 
اســتقاللها عام 1971 علــى أن تتبع 
سياســة متوازنة، وتقــف على حدود 
متقاربة مع كل أزمة شــرق أوسطية 
التوجه سمعة  كبيرة، وما يدعم هذا 
مان التي طغت على السياسة  احلياد عُ
قرن(2).  مانيــة ألكثر من نصــف  العُ
مان بنحو خاص من اإلسالم،  وتتمتع عُ
الذي  اإلباضي  املذهب  بانتشــار  وذلك 
جعلها تبدو مختلفة عن منط اإلسالم 
في دول اخلليج الســنية، وفي الوقت 
نفســه مختلفة عن إيران الشيعية. 
أضاف ذلك ميزة نسبية ملسقط، حيث 
جعل منها حلقة وصــل بني اململكة 
إيران  وبني  وإيران،  الســعودية  العربية 
واالحتاد  واشنطن  مثل  الكبرى  والقوى 

األوربي(3).
الضغوطــات  مــن  الرغــم  وعلــى 

السياســية واالقتصاديــة الكبيــرة 
التي متارسها واشنطن بغرض خفض 
الدعم عن طهران بســبب برنامجها 
مان واحدة من الروابط  النووي، متثــل عُ
العقوبات  حملــة  فــي  الضعيفــة 
األميركية على إيــران، وهو ما تؤكده 
التاريخية؛ حيث تســامحت  الظروف 
مان في هذا الشــأن  واشــنطن مع عُ
ا في املنطقة.  باعتبارها طرفًــا محايدً
وقد استفادت واشنطن من هذا احلياد 
وآونة متعددة، حيث لعبت  في ظروف 
مان دورًا إيجابيًا في التقارب  سلطنة عُ
اإليرانــي الغربــي في عهــد الرئيس 
األميركي الســابق «باراك أوباما»، وقد 
متخض عــن ذلك االتفــاق النووي بني 
إيران والقوى الكبرى. ويشــير احملللون 
الدور الوســيط الذي لعبته مسقط؛ 
حيث كانت تقوم بدور توصيل الرسائل 
املتبادلــة بني الغــرب وإيــران بهدف 
إلى صيغة تفاهم مشتركة،  الوصول 

وهو ما مت بالفعل. وحتــاول إيران حاليًا 
مان مــرة أخرى للتقارب مع  توظيف عُ
واشنطن خاصة في ضوء الضغوطات 
الكبيرة التي متارســها إدارة «ترامب» 

ضد طهران.
البريطانــي  العســكري  التنســيق 

ماني العُ
«جافني  البريطاني  الدفــاع  وزير  أعلن 
ويليامســون» أن اململكــة املتحــدة 
عســكرية  تدريب  قاعدة  ســتفتتح 
مان. ويرى  مشــتركة مع ســلطنة عُ
ا  البعــض أن هذه اخلطــوة تأتي تأكيدً
لسياســة مبدأ احلياد الذي تســعى 
مسقط لتعزيزها خاصة في ظل تنامي 
حالة االستقطاب باملنطقة. تأتي هذه 
اخلطــوة نتيجة للعالقــات التاريخية 
ولندن، حيث جتلى  تربط مسقط  التي 
مانية  ذلك في دعم لندن للحكومة العُ
خالل مترد ظفار عام 1965. في السياق 
ا  نفســه، تتمتع الواليات املتحدة أيضً

مــان؛ حيث أنها  بعالقــة قوية مــع عُ
مبثابة نقطة عبــور للقوات األمريكية 

في املنطقة(4).
تتطلــع اململكة املتحــدة إلى تأكيد 
هيمنتها على منطقة الشرق األوسط 
التــي كانت في وقــتٍ مضى منطقة 
وتعتمد في تطبيق  لها.  نفوذ تقليدي 
هذه االستراتيجية على حتقيق التعاون 
العسكري بينها وبني دول اخلليج؛ حيث 
سبق التنسيق العسكري بني مسقط 
ولندن افتتاح قاعدة عســكرية دائمة 
في مملكة البحرين(5). وسنشــير فيما 
التعاون العســكري بني  آفاق  إلى  يلي 

بريطانيا واململكة املتحدة.
1 - العمل علــى التوصل إلى اتفاقية 
دفــاع مشــترك: أكــد وزيــرا الدفاع 
ماني اتفاقهما على بدء  البريطاني والعُ
مباحثات مباشرة إلبرام اتفاقية للدفاع 
املشترك، وتهدف محادثات اجلانبني إلى 
وضع إطار التزام دفاعي وتدريبي يحقق 

مصاحلهما املشتركة، كما اتفقا على 
البدء في إعداد صياغة لهذه االتفاقية. 
مع  اجتماعات  في  وليامســون  وأشار 
إلــى االتفاق بني  القــادة العمانيــني 
العالقات  تعزيــز  سيشــمل  البلدين 

الدفاعية والتعاون بني اجلانبني.
العســكرية  التدريبــات  إقامــة   -  2
البريطانية،  القوات  ري  جتُ املشــتركة: 
مانية تدريبات عسكرية مشتركة  والعُ
مثــل تدريــب «الســيف الســريع»، 

و»الشموخ». 
تبادل  إلى  التدريبات املشتركة  وتهدف 
في  واللوجســتية  القتالية  اخلبــرات 
مجــال تنفيذ العمليات العســكرية 
اســتخدام  خــالل  مــن  املشــتركة 
األساليب واألســلحة احلديث وكذلك 
آليات تنســيق متطورة تســاهم في 
للقوات  العســكرية  القــدرات  تعزيز 
املســلحة للجانبــني(6). وقــد أنهت 
النسخة  مانية  العُ البريطانية  القوات 
الثانية من تدريب الشــموخ. ووصلت 
أعداد املشــاركني في هذا التمرين إلى 
مان  أكثر مــن 70 ألف مشــارك من عُ
واألمنية  العسكرية  اجلهات  من شتى 
واملدنية، إلى جانب القوات املســلحة 
البريطانيــة، التي شــاركت بأكثر من 

5500 جنديًا.
3 - التنســيق بــني القــوات البحرية 
للجانبني: وقعت بريطانيا مع سلطنة 
مان في أواخر أغسطس/آب عام 2017  عُ
اتفاقية مع ســلطنة عمان تســمح 
البحري  الدقــم  مينــاء  باســتعمال 
العربي للســفن البحرية البريطانية. 
ومبوجــب االتفاقيــة يتم اســتخدام 
االقتصادية  املنطقة  في  املرافق  بعض 
اخلاصــة بالدقــم في املينــاء البحري 
واحلوض اجلــاف، وذلك ألغراض املنفعة 
املتبادلة مثل التدريب وزيارات الســفن 
واإلســناد اللوجستي. وتعول مسقط 
على اســتعادة مكانة منطقة الدقم 
التي كانــت عليها، وحتويلها إلى مركز 
منتصف  بحلــول  عاملي  لوجيســتي 
القرن احلادي والعشرين. ومتثل منطقة 
الدقــم أهمية اســتراتيجية للملكة 
املتحدة؛ حيث تســعى لتحويلها إلى 
مدينة صغير تظهر على قدم املساواة 
مع األدوار التي تقوم بها ســنغافورة أو 
هوجن كوجن، وذلك باســتغالل موقعها 

اجلغرافي في منطقة اخلليج(7).
اجلغرافي  ، ســمح موقع عمان  إجماالً
وسياستها اخلارجية املعتدلة في عهد 
عالقاتها  بتوســيع  قابوس  السلطان 
الدوليــة واإلقليمية، مــا يتعزز مؤخرًا 
مانية ســواءً  بتحــركات القيــادة العُ
ناحية آســيا، حيث تعزيز العالقات مع 
الهند ودول جنوب آســيا، أو اتفاقيات 
التعــاون مــع بريطانيا التي ســتعزز 
مانية في مجاالت التعاون  القدرات العُ
الدفاعــي، وتبادل اخلبــرات في مجال 
وتكنولوجيــا  العســكري  التدريــب 
الــدورات  واستـــعمال  املعلومــات، 
والتعليمية،  العســكرية  والبرامــج 
وتبــادل املـــراقبني من خــالل تنظيم 

التدريبات العسـكرية املشتركة.
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* املركز العربي للبحوث والدراسات

مهند عبد الحميد
مضى على حرب اليمن ثالث ســنوات 
وثمانية أشــهر، وكانت قــد اندلعت 
العربي  التحالف  بادرت قــوات  عندما 
بقيادة اململكة الســعودية بالهجوم 
علــى اليمن حتت مســمى «عاصفة 
احلزم» تيمنــاً بالهجوم األميركي على 
اجليش العراقي عام 1991 حتت مسمى 

«عاصفة الصحراء». 
ان  التحالف  قــوات  واعتقــدت  أرادت 
املعركة ســتكون خاطفة وســهلة، 
وسرعان ما أعلنت عن انتهاء العملية، 
لكن احلرب تواصلت فيما يشــبه حربا 
مفتوحــة ال يوجد فيهــا منتصر وال 
مهزوم. غيــر أن هذه احلــرب لم تكن 
وليــدة حلظة الهجوم الســعودي بل 
كانت امتدادا للصراع داخل اليمن وفي 
اإلقليم، في سباق محموم عنوانه من 
يســيطر على اليمن من بني املركزين 
الســعودية  املتصارعني  اإلقليميــني 
وايــران. حــرب اليمن لم تكــن حربا 
أهليــة، فقد توافق الســواد األعظم 
من الشــعب اليمني فــي انتفاضته 
والطويلة  الكبرى  السلمية  الشعبية 
علــى تغييــر نظــام علــي عبد اهللا 

صالح الدكتاتوري املســتبد والعائلي. 
بأكثريته  اليمني  الشــعب  منذ خرج 
حتت شــعار ارحــل، بــدأت التدخالت 
انتصار  الطريق على  االقليمية لقطع 
املســتبد  النظام  وانقاذ  الدميقراطية 
تاريخي  كحليــف  عليــه  واحلفــاظ 
التعديالت  بعض  ادخال  مع  للمملكة 
الشــكلية على تركيبته بغية اخماد 
وفي  املنظمة.  الشــعبية  االنتفاضة 
االقليمي  املركز  اجلهة االخرى حــرص 
االيراني على تعزيز نفوذه عبر شــكل 
السيطرة املليشياوي العسكري الذي 
تتبعه ايــران كأداة لســيطرتها ومد 
نفوذهــا في املنطقــة، فكانت حركة 
رجحت  وقــد  العنوان.  هــي  احلوثيني 
كفــة تدخل املركــز االيراني من خالل 
حسم الســيطرة على السلطة عبر 
صفقة -غــادرة للثورة-  مــع الرئيس 
اخمللــوع صالــح، في مواجهــة جناح 
النظام األضعف ممثال بعبد ربه منصور 
هادي الــذي اتكأت عليه الســعودية 
للســيطرة علــى اليمــن. واحتــرب 
للمركزين  التابعان  اليمنيان  القطبان 
بغية الســيطرة على البلــد، بعد ان 
تخلصــا مــن االنتفاضة الشــعبية 

شــكلية،  ســعودية  تغيير  بصفقة 
وكانــت الغلبة للقطــب املدعوم من 
ايران، ما دفع الســعودية لشن احلرب 
في محاولة للحسم وفرض السيطرة 
بالقوة.  وإذا كان الشــعب اليمني قد 
فرض عليه دفع انتفاضته ثمنا إلعادة 
بنــاء نظام تابــع للمركــز اإلقليمي 
الســعودي، فقد جاء احلسم من قبل 
حتالف احلوثيني مع جيش على عبد اهللا 
له ملصلحة  املوالية  والقبائــل  صالح 
املركــز اإلقليمــي اإليراني ضــد إرادة 
اليمنيني وانتفاضتهم، ليدخل الصراع 
مرحلة دموية جديدة في أعقاب إعالن 
احلرب ومحاولة احلســم العســكري 
وليدفع  أميركيا،  املدعومة  السعودية 
الثمن مضاعفا جراء  اليمني  الشعب 
هذا النــوع من الصراع الذي ال ناقة له 
فيه وال جمل، فأيا كان الطرف املنتصر، 
ســيكون ذلك علــى حســاب حرية 
اليمنيني وحقهم في تقرير مصيرهم 
بدون  السياسي  نظامهم  اختيار  وفي 
تدخل خارجي. خسارة الشعب اليمني 
كانت متوقعة، ألنه ســبقها خسارة 
شــعوب انتفضــت علــى انظمتها 
املســتبدة، وجاءت التدخالت اخلارجية 

من مراكــز اقليميــة ودولية مدعمة 
مبليــارات الدوالرات بال حــدود لتنتصر 
لألنظمة املســتبدة وحتول دون انتصار 
الدميقراطية واالنتقال الى شكل جديد 
الدميقراطي، بدال من  من نظام احلكم 

النظام الوراثي العائلي املستبد.
 ومن يدقق فــي الواقــع اليمني وما 
صنعتــه حــرب النفــوذ اإلقليمــي، 
سيكتشــف أهواالً وكوارث بال حدود. 
الدولية،  املنظمات  تقارير  فبحســب 
قتل وأصيــب اكثر مــن 60 الف ميني 
أكثريتهم من األبريــاء، بينهم 5 آالف 
طفل قتلــوا او أصيبوا. يقــول تقرير 
لليونســيف ان 1.8 مليون طفل ميني 
يعانون من سوء التغذية احلاد ويواجه 
املــوت جوعا.  400 الف طفــل خطر 
و%70 من أطفال اليمن يعيشــون مع 
ويشــكل  الفقر،  أســرهم حتت خط 
عن  املشــردين  عدد  نصــف  األطفال 
بيوتهــم والبالــغ 2.9 مليون مشــرد 
ونــازح، وحرمت احلــرب مليوني طفل 
من مدارسهم وقد دمرت 256 مدرسة 
وتوزعت مئات املدارس بني مراكز إليواء 
الالجئني ومراكز للمليشــيات. وتقدر 
خســائر البنية التحتية بـ 230 مليار 

وموانئ  (مطــارات  تتضمن  التي  دوالر 
وجســور وطــرق ومحطــات كهرباء 
ومستشفيات ومدارس، وشبكات مياه 
حكومية).  ومنشآت  ومصانع  واتصال 
انتشــرت  التدمير  وفي ظــل حــرب 
االمــراض اخلطيرة كمــرض الكوليرا 
ليهــدد بالفتك نصف مليــون ميني، 
يهدد  الذي  (اخلنــاق)  الدفتيريا  ومرض 
بإصابــة مليون طفل ميني بحســب 
منظمة «أنقذوا االطفال» البريطانية.  
والدمار  والبؤس  واملعاناة  املوت  فُ  شْ كَ
يطــول، ويؤكد على مأســاة ومحنة 
الشعب اليمني الذي يقاتل به املركزان 
الثمن، وكأن  االقليميــان، ويدفعانــه 
لســان حالهما يقول ســنقاتل حتى 
آخر ميني.  لم تخســر قوات التحالف 
بقيادة السعودية التي تدمر اليمن إال 
ايران الداعمة  النزر القليل، وال تخسر 
شــيئاً.  الطائفية  احلوثيني  ملليشــيا 
وحدهــم اليمنيون ميوتون ويشــردون 

ويجوعون في سبيل سيطرة هذا 
السيطرتني لن يجلب السمن والعسل 

للشعب اليمني.
 لــن يتغير تقســيم األدوار املأخوذ به 
منذ مــا يقرب من اربع ســنوات وهو: 

«املوت لليمنيني والســيطرة ألســياد 
احلــرب» بعد احلرب وفي حالة حســم 
احــد األطــراف او في حالة تقاســم 

النفوذ بني األسياد.
   أغرب شــيء هو الال مباالة العربية 
الرســمية والشــعبية، والــال مباالة 
الدولية إزاء مأســاة بلد عريق وشعب 
واملــوت  للدمــار  يتعرضــان  عريــق 
واملــوت  اجلرائــم  كل  واالســتباحة. 
والكوليــرا واجملاعة وتوقــف التعليم، 
كل هذا لم يحرك ســاكنا في النظام 
تزويد  الذي تتسابق دوله على  الدولي، 
والصواريخ  باألسلحة  التحالف  قوات 
والقنابل، وتبــرم إدارة ترامب صفقات 
األســلحة املتطــورة لقــاء املليارات 
دون اكتــراث بارتــكاب جرائــم حرب 
وباســتمرار نزيــف الدم، وباســتمرار 
الشــركاء  وكل  مــا يجعلها  احلرب، 
في بيع الســالح شــركاء في جرائم 
احلرب. وفي هذه املرة يســقط النظام 
الدولي مبجلسه ورئيسه ومؤسساته 
اخالقياً وسياســياً مدوياً،  ســقوطاً 
السياســي  الغطاء  يشــكل  وهــو 
حلرب تقتل اليمنيــني وتدمر وطنهم، 
ويسكت على جرائم احلرب. وباملقارنة 

فقد أحدثت جرميــة مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشقجي اهتماماً 
ً وصل الــى حد إعــادة النظر  كبيــرا
بصفقات الســالح االميركية املبرمة 
مع السعودية، وهو ما لم يحدثه موت 
اليمنيني ومأســاتهم االنسانية التي 
مأساة  وأشــمل.  أكبر  تشكل جرمية 
اليمــن واليمنيــني اســقطت أيضا 
االعالم العربي واالعالميني واملســتوى 
من  وكل  اليســارية  والقوى  الثقافي 
لــم يرفع الصوت عالياً وظل شــاهد 
زور على اجلرائم ولم ينتصر للشــعب 
اليمني.  ملــاذا ال يتحول مطلب وقف 
هذه احلرب البشــعة دون قيد او شرط 
مطلباً مشــرعاً في اخلطاب اإلعالمي 
والسياسي واجلماهيري على الصعيد 
العربي والعاملي، الى ان يتحول الى قوة 
ضغط  فاعلة لوقف احلرب وجرائمها، 
التدخل مــن جميع األطراف،  ولوقف 
اليمني مــن تقرير  ومتكني الشــعب 
مصيــره دون وصاية. دعوا الشــعب 

اليمني يعيش ويقرر

ينشــر باالتفاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

سيث بيركلي وجيرميي فارار

جنيف

ســواء كنت تعيش حتــت عتبة الفقر 
في أحياء مدينة كراتشــي (باكستان) 
الفقيرة أو تعمــل كمصرفي في «وول 
ســتريت»، فإن «البكتيريــا» املقاومة 
للعقاقير تُشــكل خطــرا كبيرا على 
صحتك. وبرغم تفشي املشكل، فهذا 
ال يعنــي أننــا ال نتوفر على وســائل 
املقاومــة. على العكس مــن ذلك، في 
ســباق مكافحــة مقاومــة مضادات 
امليكروبات (AMR)، فإن العالم لديه أداة 

قوية ينبغي استخدامها: اللقاحات.
يُظهر الوبــاء الذي يجتاح باكســتان 
حاليــاً إمكانية اللقاحــات. على مدى 
عامني، كان املهنيون الصحيون يحاولون 
احتواء تفشــي حمى التيفود املقاومة 
للعقاقيــر علــى نطاق واســع. وقد مت 
اإلبالغ عن حــاالت اإلصابة بهذا املرض 
في باكستان بني املســافرين العائدين 
إلى الواليات املتحدة واململكة املتحدة. 
لســوء احلظ، يصعب تشخيص حمى 
ً ما  التيفود املقاومــة للعقاقير، وكثيرا

يصــف األطباء املضــادات احليوية غير 
يزيد من  الفعالة كعالج. هذا، بــدوره، 

حدة املرض، وميكن أن يؤدي إلى املوت.
ولكن ماذا لو متكن األطباء في باكستان 
من الوقاية من التيفود في املقام األول؟ 
ذلك.  أنهم يســتطيعون  نعتقد  نحن 
للقاحات  العاملــي  التحالف  يســاعد 
والتحصــني (جافي) علــى توزيع لقاح 
جديد، وقد يؤدي جناح حملة التحصني 
فــي النهاية إلــى تقليل اســتعمال 
وهو  الضرورية،  احليوية غيــر  املضادات 
ارتفاع  يؤجــج  الذي  الرئيــس  العامل 
القاتلة في جميع  البكتيريا  وانتشــار 
أنحــاء العالــم. إن العــدوى املقاومة 
لألدوية تؤدي إلى حوالي 700.000 حالة 
العالم.  أنحاء  وفاة ســنويا في جميع 
لكــن اجلراثيــم أيضا تشــكل خطرا 
علــى فعاليــة الطب احلديــث. إذا لم 
يتــم عالجها، ميكــن أن جتعل مقاومة 
من حاالت  املزيد  امليكروبــات  مضادات 
اإلصابة غير قابلــة للعالج، والعالجات 
والعمليات  الســرطانية غير فعالــة، 
الروتينية مستحيلة، والوالدة  اجلراحية 
غيــر آمنــة. نحــن نعلــم بالفعل أن 
اللقاحات تســاعد فــي احلد من خطر 

على  امليكروبــات.  مضــادات  مقاومة 
التحصني  أدت عمليات  املثال،  ســبيل 
والرئة  املــخ  ضد عــدوى بكتيرية في 
- مثل أمــراض املكــورات الرئوية عند 
األطفال والنزلة أو اإلنفلوانزا املستدمية 
من نوع «باء» واملعروفة عامة باختصار  
(Hib)- إلى تخفيــف حدة املرض بنحو 
كبير في الواليات املتحدة وحول العالم، 

مما قلل احلاجة إلى استخدام املضادات 
احليويــة. واألهــم من ذلــك، مع تطور 
البكتيريا املقاومــة للعقاقير، فإنها ال 

تصبح مقاومة للقاحات.
ومــع ذلك، وعلــى الرغم مــن فعالية 
مقاومة  مكافحــة  فــي  اللقاحــات 
مضادات امليكروبات، فإننا ال نســتفيد 
منهــا بالكامــل. على ســبيل املثال، 
النزلة  للقاح  العامليــة  التغطية  تبلغ 
املستدمية من نوع «باء» ٪72، لكن نحو 
٪44 فقط من أطفــال العالم يتلقون 
الدورة الكاملة للقاح املكورات الرئوية. 
ميكن أن يؤدي التلقيــح العاملي للقاح 
املكــورات الرئوية وحــده إلى تخفيض 
ســنوي مقداره 11.4 مليــون يوم من 
لألطفال  احليوية  املضادات  اســتخدام 
دون ســن اخلامسة. بعبارة أخرى، هناك 
حاجة ماسة لزيادة استعمال اللقاحات 
املتوفــرة بالفعل - مبا فــي ذلك حمى 
لقاحات جديدة.  وتطويــر   - التيفوئيد 
بالنسبة للقاحات احلالية، يجب ضمان 
الذي  األمر  إليهــا،  الشــامل  الوصول 
يتطلــب املزيد من التنســيق الدولي. 
يبرز تقرير جديد عن مؤسسة «ويلكوم 
ترســت» العديد من الفرص اإلضافية 

للقاحــات إلحداث تأثيــر إيجابي على 
الصحــة العاملية ومقاومــة مضادات 
منظمة  وضعــت  وقــد  امليكروبــات. 
الصحة العاملية قائمة من مســببات 
األمراض القاتلة التي تتطلب مضادات 
حيوية جديدة، وخاصة مسببات عدوى 
الســاملونيال والســيالن والشــيغيال. 
ولكن هناك حاجــة أيضا إلى لقاحات 

للوقايــة من هذه األمــراض في املقام 
األول. لتحقيــق هذه الغايــة - وجتنب 
في  امليكروبات  مضادات  مقاومة  خطر 
هذه العمليــة - هناك حاجة إلى املزيد 
من االســتثمار في البحــث والتطوير 
في مجــال اللقاحات. مــن خالل زيادة 
االستثمارات، ستكون اللقاحات اجلديدة 
متاحة ملســاعدة مقدمي الرعاية على 
املقاومة للعقاقير.  البكتيريا  مكافحة 
علــى مدى العقــود القادمة، ســوف 
تــؤدي التحــوالت الدميوغرافية، وتغير 
املناخ، والهجرة، إلى مضاعفة مقاومة 
تسهيل  خالل  من  امليكروبات  مضادات 
انتشار مســببات األمراض. في الواقع، 
إذا لم يتم عكس املسار احلالي بحلول 
عــام 2050، ســيعاني عشــرة ماليني 
شــخص من أمراض مقاومة للعقاقير 
كل عــام، مما يكلف االقتصــاد العاملي 
الوقت  تريليــون دوالر. لقد حــان   100
جللــب لقاحــات جديدة إلى الســوق.
يجــب بذل املزيــد من اجلهــود لتعزيز 
أدوات  أساليب البحث والتطوير إليجاد 
احليوية  واملضادات  اجلديدة  التشخيص 
لعــالج العــدوى املقاومــة للعقاقير، 
وإبداء اهتمام مماثل الكتشــاف وتطوير 

اللقاحات. تشــارك مؤسسة «ويلكوم 
ترســت» في املؤمتر املُنعقــد في أكرا 
يومي 19 و20 نوفمبر / تشــرين الثاني 
العاملي ملكافحة  العمل  تعزيز  بشــأن 
امليكروبات. وســوف  مقاومة مضادات 
يســعى هذا احلــدث - الذي ســيتم 
تنظيمه بشــراكة مــع حكومات غانا 
وكذلك  املتحــدة،  واململكة  وتايالنــد 
مؤسســة األمم املتحدة والبنك الدولي 
- إلى ترجمة التزامــات معاجلة املرض 
إلــى حلــول فعالة من أجــل مقاومة 
مضادات امليكروبات.  ملا ميتلك املهنيون 
للتعامل مع  الالزمة  األدوات  الصحيون 
ســيتم  امليكروبات،  مضادات  مقاومة 
إنقــاذ ماليني األرواح فــي جميع أنحاء 
العالــم. وعندما يتم نشــر اللقاحات 
الفعالة على نطاق واســع، لن تشكل 
اجلراثيم أي تهديد على صحة اإلنسان.   

   
التنفيذي  الرئيــس  بيركلي:  ســيث 
للقاحات  العاملي  التحالــف  ملنظمة 

والتحصني (جافي).
 جيرميي فارار: مدير مؤسسة «ويلكوم 
تراست»، وهي مؤسسة خيرية عاملية 

مخصصة لتحسني الصحة.
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دعوا الشعب اليمني يعيش ويقرر!

التلقيح ضد الجراثيم

جيرميي فارارسيث بيركلي
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ترجمات

العــراق، بعد  ان  اكــدت كلمته علــى 
القضاء على داعش وحترير املوصل وغيرها 
من مدن العراق، ســيبدأ مرحلة جديدة 
لتطوير التعليم في كل املراحل..«نتأمل 
ايجــاد حلول للمشــاكل التــي تواجه 
التعليم فــي العراق على ان تكون حلول 

علمية وعملية«
احملاضرة االولى كانت للبروفيسور محمد 
الربيعي   رئيس   شبكة   العلماء   العراقيني  
 في   اخلــارج، مؤكدا« علــى احلكومة ان 
االعداد  تبني مدارس جديدة تســتوعب 
املتزايدة مــن الطلبة للحد من ازدواجية 
الدوام في املدرسة الواحدة التي ادت الى 
3 ساعات  الى  التدريس  تقليص ساعات 
فقط، »ومن املشاكل التي ادت الى تدهور 

التعليم، عدم اســتقرار املناهج..فكلما 
استجدت وزارة او حكومة تتغير املناهج.. 
اضافة الى التكاليف الباهضة في طبع 
املناهــج اجلديدة الســيما لــو عرفنا ان 
طباعة الكتب املدرسية يتم اغلبها في 
االردن! فصــار التعليم جتارة للربح املادي 

على حساب مستوى الطلبة«.          
الدكتورة نادية العلي استاذة في جامعة 
قالت »لقد درســت في املانيــا فوالدي 
عراقــي مغتــرب وامي املانيــة، علمونا 
النقد  نــدرس احلقائق لنقدهــا..روح  ان 
والتفكير تلك تنمي روح االبداع والتطور 
الذهنــي«. ثم اكــدت علــى ان الوضع 
او  التعليمي  السياسي هو مرآة للوضع 
العكس... مامير به العراق على مســتوى 

التعليم هو مشكلة كل البلدان العربية 
والفقيرة عموما.

في املؤمتــر تواصلت اجللســات من اجل 
اغناء املوضوع ففي اجللسة الثانية كانت 
هنــاك مشــاركات لبريطانيــني منهم 
املنتخب  الرئيس  دوغالس شاملر  الدكتور 
الحتاد اجلامعات والســيد دارين نورثكوت، 
اكدا انه اليجوز تــرك التعليم للصدفة 
والبد مــن نظام تعليمــي فعال ومالئم 
لــكل مرحلة. كذلك املعلــم الميكن ان 
يبدع في عمله اذا لــم نوفر له التدريب 
الــالزم ومراعــاة متطلباته االنســانية 

والثقافية وهنا يأتي دور احلكومة
في  استشــاري  الدكتور صالــح ضمد 
الطب النفســي. حتدث عن ماحصل في 

الصعب  مــن  هناك  »ماحــدث  املوصل 
وصفــه.. االطفال في العراق يشــكلون 
االخرى  لالجيال  قياســا  عالية  نســبة 
%50 فهؤالء هم  فنســبتهم تصل الى 
مســتقبل العراق فكم علينا من جهد 
وواجبات لتنشئة هؤالء االطفال بشكل 
نفســيا  اصحاء  ليصبحــوا  صحيــح 
مروا  مما  بالرغــم  فاالطفال  وعقليــا..«. 
به مــن حروب وحصار وارهــاب وقتل لم 

يعاجلوا نفسيا. 
فــي اجللســة الثالثة حتدث د.حتســني 
الشــيخلي مدير مركز بحوث دراســات 
ازمة  التعليــم  ازمــة  املســتقبل. عن 
مجتمع. »قطاع التعليم مرتبط باجملتمع 
لــذا ال ميكــن االرتقــاء باجملتمــع اذا لم 

نرتقي مبستوى التعليم.. وتردي التعليم 
ينعكس على اجملتمع سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا..وحســب تقريــر احلكومــة 
العراقية ان ثلث الشــباب هم اميون او 
شــبه اميون ..وتقرير وزارة التخطيط ان 
احد اســباب ازمة التعليــم هو انعدام 
الثقة باملناهج الدراســية ممــا ادى الى 
ترك الدراســة ..وقلة االنفــاق احلكومي 
على قطاع التعليم حيث يبلغ %4 وهذا 
غيــر كاف لبناء مدارس او توفير اخملتبرات 
واملكتبات العامة. فقط لرواتب املوظفني 
واملعلمــني، ثم حتــدث الدكتور عبد اهلل 
املوســوي »كل احملاضرات تشــخيصية 
وسلطت الضوء على املشاكل واسبابها 
لكنها لم تقترح حلول لتلك املشــاكل. 

»املعلم هو اساس بناء اجملتمع.
في ختام املؤمتر قرأ بيان رابطة االكادمييني 
الدكتــور احمــد جهانلــي »ان مؤمترنا 
الــذي شــخص مــا تعتريــه العملية 
التربويــة والتعليمية فــي عراقنا اليوم 
مــن نكوص وتراجع، حتــى باملقارنة الى 
عقــد الســبعينات في القــرن املاضي، 
بتقديــر إحصاءات عامليــة.. يدفعنا الى 
حــث احلكومــة اإلحتادية اجلديــدة الى 
االخذ بتوصيات مؤمتر رابطتنا هذا، التي 
تأتي من بني دراســات ومناشدات، جلهات 
متعددة محلية ودولية، تضع في مقدمة 
بقطاع  العاجــل  النهــوض  أهدافهــا 
التعليــم في بالدنــا. وأول تلك اخلطوات 
تكليــف املســؤولني املباشــرين لهذه 
العملية مــن ذوي األختصاص والقدرات 
الكفيلــة باإلضطــالع بتلــك املهــام 
اجلسيمة التي غايتها، تقدم وبناء وطننا 
الغالي بعيدا عــن التحاصص احلزبي او 

الطائفي.
ومن هنا نتوجه بندائنا الى كل من يعنيه 
األمر بأختيار وزيــر للتربية ومدراء عامني 
مختصني وعلــى دراية مبفاصل ومفردات 
كفريق  ويعملــون  التعليم  ومشــاكل 

يحرص على بناء األنسان«.

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
 
 

 )ســبل النهوض بالتربيــة والتعليم في 
العراق(، موضوع لطاملا شغل بال العراقيني 
في الداخل واخلارج، ندوات وورش تثقيفية، 
أهمية  علــى  للتركيز  توعيــة،  وحمالت 
التعليم واثره على مســتقبل أجيال من 
العراقيني، الجل هــذا وغيره من األهداف 
العراقيني  األكادمييني  رابطــة  عقد مؤمتر 
فــي اململكة املتحدة، شــارك فية نخبة 
والبريطانيني.  العراقيني  املتخصصني  من 
ملعاجلة إشــكاالت املراحل التعليمية ما 
قبل اجلامعة، والوسائل للنهوض مبستوى 
التربيــة والتعليم في العــراق. وذلك في 
معهد الدراســات األفريقية والشــرقية 

(SOAS(، جامعة لندن.
اجمــع اغلبية احملاضرين علــى ان الوضع 
التعليمــي في العراق وصــل الى مراحل 
متدنية خطيرة ادت الى استفحال اجلهل 
والتخلف والتي ادت بدورها لتدهور احلالة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، وابتدأ املؤمتر 
بكلمة لإلعالمية سلوى اجلراح حكت عن 
جتربتها الدراسية في العراق قبل ستينات 
القرن املاضي، وكيف كان لوسائل التعليم 
وكفاءة املعلمني، والرحالت التي تنضمها 
املدارس ملدن العراق للتعرف على جغرافية 
الوطن، االثر على حبها ملــدن العراق. ثم 
كلمة مختصرة من قبل الدكتور الدكتور 
ناهي الركابــي امللحق الثقافي جلمهورية 
العراق فــي اململكة املتحــدة أكد على 
حاجة النظام التعليمــي في العراق الى 
التغيير ويتامــل ان يتم ذلك بالتعاون مع 

املؤسسة التعليمية في بريطانيا.
ادار اجللسة االولى الدكتور احمد اجلهانلي 
رئيس الرابطة. مرحبا باحلضور وباالساتذة 
املتخصصــني الذي دعــوا للمؤمتر لطرح 
اراءهم لدراســة املشاكل التعليمية في 

العراق. 
تاله قراءة لرســالة الســفير العراقي د. 
صالــح التميمي الذي لــم يكن حاضرا. 

راينر مالكوفسكي
ترجمة سوار مال

البساطة
برعونٍة يُســَتهان بالنصِّ البســيِط، الذي قد 
اً،  يكون أحياناً مبثابة اكتشاٍف، وهو كذلك حقَّ
بيد أنه ال يعلمنا كم من الوقِت احتاج كاتبه 

ى، حتَّى استدّل عليه. ليبحَث ويتقصَّ
د، على العكِس متاماً، يظهُر  بينما الّنصُّ املعقَّ
بصورِة عمٍل فكريٍّ جليــل، حتَّى لو كان عدمي 

األهميَّة.
البســاطة هي املدخُل الطبيعيُّ السالُك إلى 
األشــياء املرّكبِة الغامضة؛ لذا فإنَّ الشــيء 
الذي يبدو بســيطاً في النظرِة األولى سرعان 

ما يلتبُس علينا في الّنظرة الثانية.

الشحرورُ طائٌر بسيط
أيضاً النَّصُّ البسيُط يحتاُج إلى حلظِة إدهاٍش 

حتَّى يفلَح.
قد تكمن هذه الدهشــُة فــي تفصيٍل معنّي 
أو في النصِّ ككلِّ - فوحدها البســاطُة التي 
يُحكى بها عن أشــياء عظيمة جتعلها تبدو 

وكأنَّها املرَّة األولى التي يُحكى عنها.

 انتصارُ البساطة هو البديهُة
البســاطة ال تعني بالضرورِة »املُباشرَة«، لكن 
ال ُمباشــرتها هذه واضحٌة مثــل وثبٍة رائعة. 
إنَّها، بني حنٍي وآخر، بارعٌة كالُطعِم، وذاك الذي 
ــهِل ســُيذَهل حتماً.  يخلُط بينها وبنَي السَّ
البساطُة تترُك الكثيرَ جانباً، وإّن دّل ذلك على 

َشيٍء إمنا على إنبثاِقها من الوفرِة.
»بطُن بثشبع ومسّرات أخرى«

آه كم أحســده على مزاِجه. إنَّه يســتعمل 
منشــفتني بعد االنتهاِء من كّل استحمام، 
واحــدة ألجل رأســه وأعضائه التناســلّية، 
وأخرى لبقّية أعضاِء جسمه. في ذلك يتجّلى 
ة إجحافــاً في هذا  ســلم أولوّياته. لكن ثمَّ
التدرُّج بحّق الساقني، اللتني حتمالن شهواته 
إلــى مبتغاها وترفعان رأســه إلــى الينابيع 
التي يســتقي منها الّصور؛ وكذا ظلماً بحق 
ذِ باحلياة.  ذراعيه، اللتني متكّنانه دوماً من التلذُّ
ر من بعيٍد هشاشــته احمُلتملة في  إّنه يتذكَّ
كلِّ حنٍي، هشاشته التي صارَت في احلقيقة 
جليًَّة منذ زمٍن، مســتمتعاً بالســخرية من 

نفِسه.
مراراً حينما يخرُج من احلمــام يثني ركبتِيه 

ر. ٍة الّسليمتني ويُصفِّ بقوَّ
آه، حينما تخلــُع الكلمــات املرصوفة على 
الورقِة النقاَب عــن نواياها، - نافعًة كانت أم 
ال -، وحينما تأخذ الكلماُت النافعة أمكنتها 

شيئاً فشيئاً، وفَق خّطة لم ترْ الّنور بعد؛
يا إلثارِة أن يدرَك املرُء حدوث ذلك، ويا لسعادته، 
حينمــا يدرُك أن ال عودة بعــد اآلن وأنَّ النّص 

سيفلَح.
ال ينبغي أن يكون املــرُء خبيراً في الفّن حتَّى 
يَُســرُّ عند نوافيــر تانغلي في »بــازل«. لكن 
ينبغي أن مييَل دوماً إلى التســاؤل عن معنى 

. كلِّ عمٍل إنسانيٍّ
والضياع ميكنه  بالتشــرُّد  حتَّى اإلحســاُس 
أن يكوَن عامالً مســاعداً فــي عالم ما فتئ 
يــزداد وظيفيًَّة، لكن ذلــك يتطلَّب أن يكون 

ِل في مجتمــعٍ مليٍء بكلِّ هذه  مبقدور املتأمِّ
التجهيزات واملعــّدات اجملنونة التي ال تهدأ أن 
يعيَش ساعَة صفاٍء ال تُنسى؛ وقد يجول في 
خاطــرِه آنئٍذ، أن من اختــرَع ُمنُخالً يحاوُل أن 
ٍة عمياَء قد أسدى خدمًة  يستجمَع املياَه بهمَّ

جليلًة حلرّيتنا الداخلّية.
أين تقع شــبه جزيرة كامشاتكا؟ أين يصّب 
نهر أورينوكو؟ التســاؤالت توالــت بعجالٍة، 
ة متعة في حتريك املؤشر بسرعٍة من  وكان ثمَّ
نقطٍة إلى أخرى فــوق خارطة العالِم. هكذا 
كانت تبدأ حصُص اجلغرافيا طوال ســنواٍت، 
وكنُت حينذاك أســعى كثيراً كي أُنادى فيها 
ـم. لقد كانت تلك أســعد حلظاِت  من املعلِـّ
؛ إنها تبدو لــي اآلن كتناوٍل  عمري الدراســيِّ

نهٍم للعالِم، كما أنَّهــا صنعت لي أرَضاً لم 
أزل أســتند إليها. معرفتي مبكان أســتراليا 
اجلغرافيِّ منَحــت هذه النقطة الضئيلة في 
يها »منزلي«، درجًة  أوروبا الوسطى، التي أسمِّ

عالية من الواقعيَّة.
ســيحني الوقُت الذي ســنتعلَّم فيه كيف 
ُن إخالَص األشياء، وســيكون ذلك جتربة  نثمِّ
مدهشــة ومريبة في الوقت ذاته. مبَ على املرِء 
أن يشــعرَ حني يدرك أن إخالص فردتي حذاٍء 
مطاطيٍّ أو كفاءة عصا قدميٍة قد يالِمســان 
القلَب متاماً مثلما يفعل القياُم باملعروِف عند 

البشرِ.
إحدى أكثر اللوحاِت التي أعرفها حسيًَّة هي 
لوحة رامبرانت »بثشــبع«. إنَّها تُظِهر امرأة 

أوريا احليثــي عند املرحاِض، قبيــل أن تلتقي 
بامللك داوود حني سألها أن تخون زوجها معه. 
ــر أمارات احلــزِن واالرتباك فــي وجهها،  أُفسِّ
كالتالــي: هي تعــرُف أن طلَبــه التعجيزّي 
ناجــٌم عن ُظلِمه وتســلُّطه الذي يضعضع 
الناس جميعــاً، أي ناجٌم عن ُظلِم اجلســِد. 
ا عن  ث عــن أخالقيَّات، إمنَّ إّن اللوحــة ال تتحدَّ
حقيقة، وكحقيقة تفــوق كّل املصطلحاِت 
قــام رامبرانت في لوحِته العارية »بثشــبع« 
ٍة. إنَّه رمزَ بذلك  برسِم املعدِة املمتلئة بشــدَّ

إلى اجلسد الشخصيَّ كتجربٍة للعنف.
 بثشــبع تتوقَّع وجــودَ حلظٍة تســتلذُّ فيها 
مبضاجعــِة امْلَلِِك، لذا فــإنَّ كآبتها نابعٌة من 

درايٍة بحتميَّة اللّذة.
في احتفــاٍل صيفّي عبَّر طفــٌل ال أعرفه، ذو 
أربعة أعوام أو خمســة، عن رغبته باجللوس 
إلى الطاولة بجانبي. أُفرِغ كرسّياً ألجله. من 
األخِذ والردِّ بيننــا نتَج حوارٌ هادٌئ أُديرَ ببداهٍة 
عظيمة. حتَّى هذه اللحظِة لم يزل يتملَّكني 
إحســاٌس بضرورة أن أبرِّر تلك الثقة املطلقة 
التي بََدْت لي في ذلك احلني، لكن دون أن أعرَف 
ملن أو كيَف عليَّ أن أُبرِّرَها. ذاك الصبّي لم أره 

ثانيًة قط.
»إسهاماٌت في التصنيف«

أعميقــٌة املياه الســاكنُة؟ لكنها بكلِّ حاٍل 
ليســت أعمَق من الثرثارين. ال يقوى الثرثارون 
على تخّيل أن كّل هذه املياه الهامدة تسير في 
القاِع َفْوَق احلصيات ذاتها؛ وحينما يكتشفون 
ذلك مّرًة، يُذَهلون، ولكي يســترّدوا توازنَهم، 
يفرطون في مديِح محدوديِتهم املتغطرسِة.

عاٌم بعد آخر والّصــور ذاتها، إلى أن أصبحت 

على  »العائلة  العطــِل«،  »منــزل  باملئــاِت: 
الشــّط«، »كلب شــبيتز األبيض قافزاً نحو 

عصا«.
احلماســة التي يتأّملون بها الّصــورَ. الّنظر 
الدائــم بعني الرضا عن النَّفــس. ال أجُد ذلك 
يه إرنســت  غير مدعاٍة للحســِد. ما يســمِّ
يونغر بـ«دفء الذات املبتذل« أعّده أمنَت قواعِد 

التعامِل مع العيش.
بني موســيقيي الشــوارع الذيــن ألتقيهم 
ــة عازفا كمان،  كّل يــوٍم في أمســتردام، ثمَّ
يعزفــان املقطوعات ذاتهــا، كالهما يعزفان 
املوسيقى الكالســيكّية مبهارٍة؛ لكن، بينما 
أحدهما يجذب علــى الدواِم كثيراً من الناس 
يقف  نــرى أحداً  بالكاد  ليتجمهروا حولــه، 
عند اآلخر، ومن يفعــل ال يطول مكوثه. وأنا 
أيضاً لســُت من الذين يصبرون على الوقوِف 
طويــالً. وجه العازف، الذي نادراً ما نرى قطعًة 
معدنّيًة في حقيبة كمانِه، وجهه حزيٌن مبرارٍة 
بحيث تبدو لي النظرات املتوجهة إلى عينيه 
بشــفقٍة، هــذه النظــرات املُتعاطفة التي 

أُرغمني عليها أحياناً، غير الئقة.
 لكن قد يكون ذَلَِك مجّرد حّجة أودُّ أن أحمي 

ها البؤُس. بها نفسيَّ من أن ميسَّ

* شــاعر أملانــي، ولد في برلني ســنة 1939 
وتوفي فــي براننبــورغ ســنة 2003. عمل 
فــي الصحافة وأصــدر عدداً مــن األعمال 
الشــعرية. تتميز قصائده بنوع من مراقبة 
الــذات، ومالحظتها، كما يتبــدى من هذه 
النصوص. نال عدداً من اجلوائز األدبية وكان 

عضوا في األكادميية البافارية للفنون.

جانب من املؤمتر

مشاكل التعليم في العراق

انتصاُر البساطة

اجمع اغلبية المحاضرين على 
ان الوضع التعليمي في العراق 

وصل الى مراحل متدنية 
خطيرة ادت الى استفحال 

الجهل والتخلف والتي ادت 
بدورها لتدهور الحالة 

االقتصادية واالجتماعية، 
وابتدأ المؤتمر بكلمة 

لإلعالمية سلوى الجراح حكت 
عن تجربتها الدراسية في 
العراق قبل ستينات القرن 

الماضي، وكيف كان لوسائل 
التعليم وكفاءة المعلمين

مؤتمر رابطة االكاديميين العراقيين في بريطانيا

حذام يوسف طاهر

بحضور كبير من االدباء والباحثني، وعلى قاعة 
اجلواهري التي طاملا شهدت اتفاقات وتقاطعات، 
ضّيف احتاد االدباء والكتاب في بغداد الشــاعر 
الدكتور حسني القاصد، ملناسبة صدور كتابه 
النقدي الثالث )اجلرميــة الثقافية في العراق / 

عالقة الشاعر والسلطة وأنساقها املضمرة(.
أدار اجللسة بنجاح الشاعر عمر السراي مرحبا 
باحلضــور وبالضيــف:" نلتقــي لننطلق الى 

احلياة كلها من خالل روافدها وهي تشــير الى 
اجلمال، ونحن نودع قامة عراقية باسقة، شاعر 
الشعب عريان السيد خلف، ال أريد ان اعزيكم، 
بــل أريــد ان نحتفل بــه دائما، ألنــه موجود 
وقصائده ســتظل خالدة، وأنتم تشــيعونه 
بالدمــوع والوفــاء"، مضيفا: اليــوم يضّيف 
االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق الشاعر 
الدكتور حسني القاصد احتفاًء بكتابه )اجلرمية 
الثقافية في العراق / عالقة الشاعر والسلطة 

وأنساقها املضمرة".

بعدها كان احلديث للشاعر القاصد عن كتابه، 
وكيف انطلقت الشرارة األولى لهذا الكتاب:" 
الكتاب فكرة طرحتها على أســتاذي الدكتور 
ســعيد عدنان، وتولدت لدي فكــرة أن أتناول 
“الشاعر والســلطة في العراق من 1908 إلى 

."1979
الكتاب بدأ بتمهيد ليتضمــن أربعة فصول، 
ركز الكاتــب فــي أول منجزه النقــدي هذا 
باحلديث عن السلطة في العراق ، ثم سياحة 
تاريخية ملالحقة عالقة الشــاعر بالســلطة 

من العصر اجلاهلي حتى ســقوط بغداد على 
يد املغــول،  بينما ركز الفصل األول على انواع 
الســلطات في العراق ، ووقف عند ســلطة 
اململكة  البريطاني ثم  و  العثمانــي  االحتالل 
العراقيــة وملوكها ووزرائها ، وتابع ســلطة 
العشــيرة واإلقطاع ، ثــم االنقالبات والعهد 

اجلمهوري إلى أن وصل إلى حكومة البعث . 
لينشــغل الفصل الثاني بـ ” أدوات السلطة 
في استقطاب الشــاعر وتوظيفه لها، وكان 
مــن بــني األدوات تلويح الســلطة باملناصب 

الوظيفية أمــا الفصل الثالــث فقد اختص 
مبواالة الســلطة ومدحها، ووقف عند تقلب 
الشــعراء من ســلطة إلى أخرى، وأثر األفكار 
وإحيائهــم  فــي شــعرهم،  األيديولوجيــة 
للمناسبات السلطوية، ليتفرغ الفصل الرابع 

إلى معارضة السلطة وهجائها.
كمــا وقف البحــث عند هجاء مــن نوع آخر 
اقترح تســميته بـ “الهجاء اآلمن ” وهو هجاء 
الســلطة الســابقة في حضرة الســلطة 
احلاضنة املنقلبة على سابقتها، وهذا الهجاء 

يوفر نوعا من الرضا أو يحقق املدح بشكل ما 
للسلطة احلاضنة من خالل مهاجمة الشاعر 

للعهد البائد.
تخللت اجللســة عدد من املداخالت للحضور 
من االدباء واملثقفني، منهم الدكتور ســعيد 
عدنان والدكتورعلي حــداد والدكتور صبحي 
ناصر والدكتور قحطان فــرج اهلل، وفي ختام 
اجللســة قدم الدكتور ســعيد عدنــان لوح 
اجلواهري للشــاعر الباحث الدكتور حســني 

القاصد.

حين توظف السلطات صوت الشعر
حسين القاصد في كتاب جديد

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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إجتماع اجلزائر عام 1967 
و املسألة الكردية

* ما هــي األحداث األخــرى املهمة 
التي وقعت عــام 1967 ولها عالقة 

بالعراق و املسألة الكردية؟
- أهم حدث في ذلك العام هو إنعقاد 
مؤمتر اإلشتراكية العربية في اجلزائر و 
دعيت إليه جميع األحزاب الشيوعية 
واإلشتراكية والبعثية، وجميع أحزاب 
جبهــة التحرير واإلحتاد اإلشــتراكي 
العربــي، ومــن الكــرد دعــي احلزب 
أنا،  ومثلته  الكردستاني  الدميقراطي 
ولم يدع الى املؤمتــر اجلناح اليميني 
حلــزب البعــث ونقصد بــه جماعة 
عفلق، ألن هذا احلزب شهد تغييرات 

منها:
فــي عــام 1963 إنشــقت جماعة 
عنهم وأطلقوا على أنفسهم إسم 
العربي اإلشــتراكي  البعــث  "حزب 
الثــوري"، وكانــوا كثرة في ســوريا 
مؤمترهم  وعقــدوا  والعــراق  ولبنان 
وطــردوا ميشــيل عفلــق ووصفوه 
عدة  وأصدروا  والرجعية.  بالنرجسية 
قرارات جيدة منها تبنيهم حلق تقرير 
املصير للشــعب الكردي، وقالوا بأن 
احلكم الذاتي هو اخلطوة األولى قبل 
الوصول الى حق تقرير املصير، وأدانوا 
سياسات البعث السابقة ضد الكرد. 
وبعدهم إنقلب بعثيو ســوريا أيضا 
قطرية  قيادة  وشكلوا  عفلق  وطردوا 
جديدة برئاسة الدكتور يوسف زعني 
وحاول  األتاســي.  نورالدين  والدكتور 
ميشــيل عفلق أن يطرد هذه القيادة 
ولكنهم أزاحوه قبــل أن يتمكن من 
ذلك وأيدهم اجليــش. أطاحوا برئيس 
اجلمهوريــة أمني احلافظ وتســلموا 
إنقسم  وهكذا  بأنفســهم،  احلكم 
هذا احلزب الى جناحني مييني ويساري. 
بقــي بعضهــم مع مشــيل عفلق 
املتطرف معهم  اليمــني  من  وكانوا 
أحمد حســن البكر وصدام حسني، 
ولكــن في العــراق كانــت األغلبية 
جيدة  عالقتنا  كانت  نحن  يســارية. 
مــع اجلناح اليســاري ومــع احلركة 
إنقســامهم،  العربية قبل  القومية 
باإلضافة  اجلنوبي،  اليمن  وكذلك مع 
الى عدد كبير من القوى العربية.في 
تلك املرحلة جتسدت حقيقة ما كان 
يطلق عليها "األخوة العربية الكردية 

“تضامنهم ونضالهم املشترك.
ذهبت الى اجلزائــر مع الوفد العراقي 
وضم كال من فؤاد الركابي وهاشــم 
علــي محســن رئيس إحتــاد نقابات 
العمال العرب وأصبح الحقا سكرتيرا 
عاما حلزب العمال العربي اإلشتراكي 
وكان رجال رائعا وهو صديقي وصديق 
نوشــيروان مصطفــى، فقــد كان 
نوشيروان في تلك الفترة في دمشق 
رافقنا  الصلة معهم، وكذلك  وعقد 
الدكتور محمــود احلمصي والدكتور 
خيرالدين حسيب من اجلناح اليساري 

حلزب البعث.
بعــد ســقوط وزارة ناجــي طالب، 
تشــكلت وزارة جديدة برئاســة وزير 
الداخليــة عبدالســتار علــي الذي 
كان صديقــا لــي ولفــؤاد الركابي. 
ومت توديعنــا في بغداد كوفد شــبه 
رســمي، فذهبنا الى لبنان والقاهرة 
ومن هناك توجهنا جميعا الى اجلزائر، 
وكان من الشــخصيات املهمة التي 
شاركت باملؤمتر أذكر كمال جنبالط و 
فؤاد نصار ســكرتير احلزب الشيوعي 
األردني، وكمــال الدين رفعت وأحمد 
وعبداخلالق  مصــر،  مــن  حمــروش 
ومحســن  الســودان،  من  محجوب 
ومن ســوريا  ونايف حوامتة،  إبراهيم 
شــارك وفد من اجلناح اليساري حلزب 

البعث.
املؤمتر ثالثــة بحوث وهي  قدمت في 
بحوث مهمة إذا راجعت قراءته اليوم، 
األول بعنوان )اإلشــتراكية واملسألة 
القوميــة واملشــكلة الكرديــة في 
العراق( و نشــر بكــراس فيما بعد، 
والثاني بعنــوان  )األهمية التاريخية 
العربية على أسس تقدمية  للوحدة 
ودميقراطية(. وهــذه املرة األولى التي 

أحتــدث فيها عن موضــوع إقتصادي 
سياسي وإســتراتيجي حول الوحدة 
تقدمــي  أســاس  علــى  العربيــة 
ودميقراطــي، وما هــي تأثيراتها على 
موازين القوى فــي املنطقة والعالم 
إستحسن  وقد  الشعوب.  ومصلحة 
التي  أعضاء املؤمتــر هــذه املواضيع 
املســألة  عن  حتدثت  ثــم  طرحتها، 
الكرديــة وكان حلديثــي تأثيــر مماثل 
املؤمترين. ومن اجلزائر شارك كل  على 
واألخضر  بوتفليقة  عبدالعزيــز  من 
املعروف  الدبلوماســي  اإلبراهيمــي 
الــذي ربطتنــي به عالقــة صداقة 
متينة حتــى أننا كنا نتــزاور عائليا 
لإلســتضافة  وهيرو  أنــا  يدعونــي 
مبنزله ونرد له التحية بأحســن منها 
املؤمتر  فــي  آخر  موضوعا  وطرحــت 
الصغيرة  البرجوازيــة  )دور  بعنــوان 
في بناء اإلشــتراكية( وأثــار إنزعاج 
الكثيرين في املؤمتر، وكنت في كتابة 
ذلك املوضــوع واقعا حتت تأثير الفكر 
اليساري وأرى "بأن ما يقال حول عدم 
إمكان بناء اإلشــتراكية من دون قوى 
العمــال، وبأن البرحوازيــة الصغيرة 
التســتطيع بناء اإلشتراكية، هو أمر 
صحيح، ولكن التطور الالرأســمالي 
هو أمر جيد أيضا، خصوصا في الدول 
التي ليس فيها نظام إشتراكي، وقد 
أوردت منوذجا من كالم لينني الذي قال 
"اليجوز اخللط بــني احلركة التحررية 
واحلركــة الدميقراطيــة الثورية وبني 

التوجهات الشيوعية".
وأثــار قولي هذا انزعاج الســوفيات، 
األول  شــيئني،  من  منزعجني  وكانوا 
السوفيتي  الســفير  تســاءل  حني 
عن أســباب عدم دعوة البارزاني الى 
املؤمتر ودعــوة طالباني فقط، فأجابه 
وهو شخص محب  إبراهيم  محسن 
للنكتــة "أيهــا الرفيق، لــو عقدنا 
مؤمترا للعشائر العربية ولم ندع لها 
البارزاني كان يحــق لك اإلعتراض إذا 
لم نضع إســم املال مصطفى على 
رأس قائمة املدعويني، ولكن هذا مؤمتر 

لإلشتراكية العربية"!

للتعــرف  فرصــة  املؤمتــر  كان   *
بالشــخصيات العربية و تعريفهم 
تعتقد  فهــل  الكردية،  بالقضيــة 
بأنكــم إســتفدمت من املؤمتــر كما 

يجب؟
- بالطبــع نحن بذلنــا جهودنا ولم 
نقصر..أثرنا موضوعا أزعج اجلزائريني، 
وهــو موضوع بــن بيلــال، فقد دعت 
مجموعة مــن املؤمتريــن الى إطالق 
ســراح بن بيلال وكنت من ضمنهم 
وحتدثت بذلك مع بوتفليقة، وسألته 
إن كان ميكــن أن نذهــب الى الرئيس 
اجلزائري لنتحدث اليه بهذا املوضوع، 
فقال "التذهبوا ألنه سيغضب كثيرا 
لو طلبتم منه ذلك"، كانت لنب بيلال 
للقضية  بالنسبة  مواقف مشهودة 
وهــو شــخصية وطنية  الكرديــة 
ومجاهــد كبيــر في تاريخ شــعبه 
اجلزائري، عرفانا مني بجميل صنائعه 
معنا أردت أن أضم إسمي الى أسماء 

الداعني الى إطالق سراحه.
تعرفــت خالل أيــام املؤمتر بالســيد 
عبداخلالق محجوب ســكرتير احلزب 
وأصبحنــا  الســوداني  الشــيوعي 
آراؤنا  تتطابــق  مقربــني  صديقــني 
السياسية، وأصبحت معه عضوا في 
جلنة داخل املؤمتر الى جانب عبدالعزيز 
بوتفلقيــة واألخضــر اإلبراهيمــي، 
وإلتقيت بأمني هويدي وسامي شرف 
من مصــر وكان يفتــرض أن ألتقي 
حرب  وقوع  ولكن  عبدالناصر  بجمال 
اخلامس من حزيران حال دون ذلك. كما 
تعرفــت في املؤمتر على فــؤاد نصار، 
وحملته برســالة الــى اجلواهري في 
براغ وأهديت له عددا من غطاء الرأس 
الكردي )عرقجني(. وتعرفت أيضا على 
مندوبي احلزب الشــيوعي الســوري 
واللبنانــي ودول أخــرى عربية، كما 
جنبالط،  كمال  األستاذ  على  تعرفت 
وحدثت بعض املفارقات املضحكة أود 
أن أرويها هنا، فذات يوم كنا واقفني أنا 
وخيرالدين حسيب ومحسن إبراهيم 
بعد أن أنهيت إلقاء محاضرتي بعنوان 
)اإلشــتراكية واملســألة القوميــة 

وإذا  العراق(  في  الكردية  واملشــكلة 
أن  بكمال جنبالط يقبل نحونا وبعد 
حيانا وجه كالمه لي وقال "جالل هل 
تعرف بأن أصولنــا نحن اجلنبالطيني 
من الكرد"،. قلــت "نعم عائلة )جان 
بوالد( فهم مشــهورون فــي التاريخ 
الكردي". في تلك اللحظة جاء أيضا 
شاب أســمر في مقتبل العمر يرأس 
الوفد اليمني الشمالي فقدم نفسه 
وقال "أســتاذ جالل أنــا أيضا كردي، 
كان جدي قاضيا قدم الى اليمن، نحن 
من أصول كردية"، قلت "أنا ســعيد 
بيدي  أمسك خيرالدين  ثم  بلقائك"، 
ونحاني جانبا وقال "كاكة هذا شلون 

ينجرع، هم كردي وهم ميني"!
داخل  أخــرى، كنت جالســا  ونكتة 
عبداخلالــق  جنــب  الــى  الطائــرة 
محجــوب، وكان في الطــرف اآلخر 
يجلــس شــخص بجنب محســن 
إبراهيم ويبدو أنه إســترق الســمع 
حلديثنا، فأردف قائال بأن في السودان 
أكــراد أيضــا. فأجبتــه "ال علم لي 
بذلك، فقــال "بل صدقني هناك كرد 
لســت أمازحك"، كنت فــي البداية 
ظننت أنــه ميازحني فعال، ولكنه قال 
بأن الكرد منتشــرون في كل مكان. 
ثم روى لي حادثة لن أنساها أبدا حني 
قال "نحن كنا شبابا نتردد على نادي 
القلم، وكان هناك شــاعر من أصل 
كــردي وآخر من أصــول عربية بدءوا 
مبعركة شعرية يهجو أحدهما اآلخر، 
وفاز الشاعر الكردي على اجلميع، وفي 
عربي قصيدة  نظم شــاعر  النهاية 
هجاء تساءل فيها بقوله “ابن الكرد 
و التتــر"! فقلت "ها رفيق عبداخلالق 
أنت بروليتــاري وتصفنا هكذا"!، قال 
"عافــاك اهلل يــا جالل، أنــت تعرف 
عواطفــي جتاه شــعبكم وتتهمني 
بهذا"، فقلت لــه "واهلل أعرف ذلك، 
ولكــن هذا أثر الشــوفينية العربية 

فيكم"!
إبراهيم محاورتنا  ســمع محســن 
وقال مازحــا "جالل إســمعني زين، 
أنتم مصيركم اإلبادة، إبادة على أيدي 

العرب وبس، غيــر اإلبادة ما حتصلون 
على شــي، بــس إذا تريدهــا قومية 

ماعندنا مانع وإحنا جاهزين".
حني كانــوا يتحدثون في العموميات 
ويأتي احلديث لدعم القضية الكردية، 
يتحدثون عن دعمهم للنضال الكردي 
على أن يكون في خدمة تعميق األخوة 
اإلمبريالية  ويعارض  الكردية  العربية 
وتدخلها في الشؤون الداخلية، وكان 
حملسن إبراهيم تعليق على ذلك حيث 
يقول "هذا يعني أن نعطي شــيئا ما 
للكرد"، كان محسن رجال نبيال ويقول 
دائما "أنا ال أفهم ما معني، أن ندعم 
الكرد لنسد الطريق على اإلستعمار 
أن  الكرد شعب يستحق  الرجعية،  و 

يقرر مصيره بنفسه".
اإلشــتراكية  حول  محاضرتي  أثارت 
املؤمترين  إهتمام  الكردية  واملســألة 
التصورات  أثــرا جيــدا علــى  وترك 
الكردية،  القضيــة  جتــاه  العربيــة 
وكانت هذه هي املرة األولى التي يتم 
فيها بحث هذه القضية وحق الكرد 
باحلكم الذاتي وتقرير املصير في بلد 
عربي كاجلزائر ووســط مجموعة من 
وبعضها  العربية  اإلشتراكية  القوى 
تتولى احلكم في بلدانها. فقد حتدثت 
هناك عــن أن تقريــر املصير واحلكم 
الذاتــي همــا احلل األمثــل للصراع 
العربي الكردي، بدونهما ال ميكن حل 

املسألة القومية.
حني عدنا الى القاهرة كانت نكســة 
حزيــران قد وقعــت و إنهزمت مصر، 
كنا في اإلسكندرية و من هناك عدنا 
بالباخرة الــى بيروت، و حني وصلناها 
بإستقالة جمال عبدالناصر  سمعنا 
ثم خــروج التظاهرات احلاشــدة في 
جميــع أرجــاء مصــر لرفــض تلك 
للعدول  عبدالناصر  ودفع  اإلستقالة 

عنها.

* ومــا كان موقفكــم مــن حــرب 
حزيران؟

- كنت فــي بيروت حينهــا، وكتبت 
وموقف  الكردية  املسألة  حول  مقاال 

العــرب منها، ونشــرته فــي مجلة 
يتولى  والتــي  اللبنانيــة  "احلريــة" 
رئاســتها محســن إبراهيــم، كان 
مقاال مشــحونا بعواطف جياشــة 
جتاه عبدالناصر والعــرب، وقلت فيه 
ان الكرد يشــاركون إخوانهم العرب 
في هذه احملنة ويجــب أن يعمال معا 
إلفشــال مخططــات اإلســتعمار 
والصهيونيــة، و الغريــب أن جماعة 
البارزاني و خصوصا الدكتور محمود 
عثمــان عد هذا املوقــف مني مبثابة 
عمالة و ذيلية للعــرب وعبدالناصر، 
فنسخوا مقالي و وزعوه على النطاق 

األوروبي.
عدنــا من لبنــان الى ســوريا، وحني 
وصلنا الــى احلدود كنا وفــدا ومعنا 
للجميع  فسمحوا  سوريون،  بعثيون 
بالدخول مــا عداي و فــؤاد الركابي 
وقالوا لنا "غير مســموح بدخولكم 
الى ســوريا". أفهمناهم بأننا ضمن 
الوفد الســوري العراقي و توســلنا 
بالدخول  لنــا  ليســمحوا  إليهــم 
لكنهم أصــروا على الرفــض، وقال 
أعضــاء الوفد "نحن ســنذهب الى 
رفاقنا  مع  املوضوع  ونبحث  دمشــق 
هناك، فهذه املســائل الحتل مع هذه 
احلدود،  علــى  الصغيرة  اجملموعــات 
ويجــب أن تنتظروا هنا وســنعالج 
املوضــوع"، إنتظرنا أنا وفؤاد الركابي، 
وكنا نرى أفواجا من اجلنود السوريني 
الفارين أو املنهزمني في احلرب يهيمون 
علــى وجوههم ويثيرون األســى في 
نفوس اجلميــع. وكان هناك عدد من 
الضباط الســورينب مــن الناصريني 
فيما  يتحادثون  احلــدود  على  واقفني 
الى سوريا  بأنهم سيعودون  بـينهم 
وسيناضلون من داخل اجليش لتغيير 
هذه األوضاع، ويبدو أنهم منعوا أيضا 
من دخول سوريا، هذان املشهدان أثرا 
بي تأثيــرا كبيرا، وبعــد فترة طويلة 
دعينــا وأبلغنــا "بأن هناك ســيارة 
تنتظرنا فإذهبوا بسالم الى دمشق". 
حني وصلنا اليى دمشق ذهبنا مساء 
الى مقــر نقابات العمال ويرأســها 

شخص ذو شــوارب كثة يدعي خالد 
أيضا  اجلنــدي، وكان يجلس هنــاك 
الدفاع، جتاذبنا  وزير  مصطفى طالس 
أطراف احلديث وتطرقنا الى أستخدام 
قنابل النابالم ضد اجليش الســوري 
في احلرب. وكان هنــاك ضابط طيار 
عراقي يبدو أنه إلتجأ الى سوريا وأخذ 
يحدثنا عــن قنابــل النابالم و مدى 
خطورتها و تأثيراتهــا في قتل أكبر 
عدد من النــاس. وكان يتحدث كأحد 
اخلبــراء في القنابــل وبدا مصطفى 
املعلومات  تلك  من  مستغربا  طالس 
وسأل الضابط "رفيق، من أين تعلمت 
كل هذه األمــور"؟، فأجابه "مو إحنا 
األكراد"،  إخواننا  ضد  إســتعملناها 
وأشــار بإصبعه نحوي.،وهكذا غرقنا 

في الضحك.
بقينــا هناك ألننا لــم نحصل على 
طائــرة لنعود بهــا، إنتهزنا الفرصة 
للقاء عدد من الشخصيات، وحاولت 
أن أبني عالقات مع السوريني، وكنت 
قد سمعت بوجود مجموعة يسارية 
مثل الدكتور يوســف زعني، وفهمت 
بأنهم يســاريون، ولكــن ظهر أنهم 
ليسوا كذلك، فجميعهم في احملتوى 
لم  لذلك  بعثيــني،  واملضمون مجرد 
أر جــدوى من لقائهــم، ولذلك قررنا 
العــودة بالقطار ثم بالســيارة الى 

بغداد.
وفي احملطة صادفت طارق عزيز وكان 
حينذاك معلما في دمشــق وينتمي 
اليســاريون  إعتقله  عفلق،  جلماعة 
في احلــزب عام 1966 وأفرج عنه أثناء 
احلرب العربية اإلسرائيلية، وكان يهم 
بالرجوع أيضــا لكن أحدا من أعضاء 
الوفد العراقي لم يكلمه، فســلمت 
عليه والحظت أنه ال ميلك ماال، ولذلك 
كنت أدفع عنه في املقاهي واملطاعم. 
وقــد حتدث بذلــك فــي مفاوضاتنا 
أنني  1983 وقــال "أذكر  معهم عام 
عندما كنت في الشــام كان كاكة 
الذي  الوحيــد  الشــخص  جالل هو 
تكلم معي في حني عزلني اآلخرون".

*راج فــي تلــك الفتــرة بــأن املــال 
مصطفــى زار إســرائيل، فما كان 
موقفكم أنتم و احلكومة العراقية؟

- حــني عدنا الى بغــداد تلقينا خبرا 
ســيئا جدا من طهران مفاده أن املال 
مصطفى ذهب الى إســرائيل وأخذ 
معه كال من الدكتور محمود عثمان 
وشــمس الدين املفتي )10(، وشــاع 
حينذاك بأنه بعــد هزمية العرب أخذ 
الى  مصطفى  املــال  اإلســرائيليون 
سيناء ليعاين مواقع القتال الذي دار 
هنــاك، و وردنا خبر بأن املال مصطفى 
وفي  تأييد إلســرائيل،  ببرقية  أرسل 
احلقيقة لم يكشف مضمون البرقية 
الى عام 1969، ففي تلك السنة ظهر 
كتاب بعنوان )أســوار إسرائيل( الذي 
كتبه موشي دايان رئيس أركان احلرب 
اإلسرائيلية آنذاك أشار في مقدمته 
"إنتصرنا على العــرب في حرب عام 
1967 وتلقينا برقيــة تهنئة بالنصر 

من املال مصطفى البارزاني".
هذه العالقة املتينة بني املال مصطفى 
وكل من إسرائيل و إيران كانت سببا 
رئيســا لكي منقت البارزاني ونكرهه، 
بل  ثــورة،  ليســت  حركته  وإعتبرنا 
مجرد حركة رجعية تابعة إلسرائيل.

في تلك األيام كان كل من يعتبر نفسه 
يؤيدنا، ونشأت  أو ماركســيا  يساريا 
حينها صراعــات وخالفات بني الروس 
والصينيني، فظهــر تيار عندنا يدعم 
التوجهات الصينية ويعتبر ماوتسي 
تونغ الزعيم الشيوعي األكبر واألوحد 
في العالم. ووسط البارتي كان هناك 
بعض الشباب الذين درسوا في أوروبا 
وفهموا هذه املســائل جيدا، منهم، 
رشدي شــريف ومجموعة أخرى من 
الشــباب الواعني في الســليمانية 
مثل  اجلديد  اليســاري  بالفكر  تأثروا 
نوشــيروان مصطفى و بكر حسني و 
فؤاد و فاضل مال محمــود و فريدون 
عبدالقــادر و شــازاد صائــب، و قد 
إنتهزت فرصة ظهورهم ألبني معهم 

عالقات قوية و متينة.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 29

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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مال مصطفى بارزاني عند وصوله الى بغداد عام 1958 عبد اخلالق محجوب

في عام 1963 إنشقت جماعة عنهم وأطلقوا على أنفسهم إسم "حزب البعث العربي 
اإلشتراكي الثوري"، وكانوا كثرة في سوريا ولبنان والعراق وعقدوا مؤتمرهم وطردوا 

ميشيل عفلق ووصفوه بالنرجسية والرجعية. وأصدروا عدة قرارات جيدة منها تبنيهم لحق 
تقرير المصير للشعب الكردي، وقالوا بأن الحكم الذاتي هو الخطوة األولى قبل الوصول الى 

حق تقرير المصير، وأدانوا سياسات البعث السابقة ضد الكرد. 
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بغداد ـ فالح الناصر:

الشهد  مؤسسة  رئيســة  قالت 
ان  احملمــداوي،  شــذى  اخليريــة، 
 250 سجالت مؤسســتها تضم 
أســرة حتصــل علــى الدعم من 
املتبرعني عن طريق املؤسســة مبا 
واملتعففني،  واألرامل  اإليتام  فيها 
عالياً  تنســيقا  هنالك  ان  مبينة 
بني مؤسستها وبني وزارة الصحة، 
حيــث ســيتم تقــدمي العــالج 
املزمنة في  باالمــراض  للمصابني 
فــرق جوالة  بيوتهم عــن طريق 
تصــل الــى منــزل املريــض من 
اجــل توفير افضل ســبل الراحة 
ولتخفيف  للمصابــني  والعــالج 
املستشفيات  تنقالتهم بني  عبء 
االدوية  الوقت ملنحهــم  وتوفيــر 

اخلاصة باملرض.
جوالة  فــرق  ســتقوم  واضافت: 
الطب  مدينة  مستشــفيات  من 
وابن رشــد والشــيخ زايــد وأبن 
النفيس والكنــدي بتقدمي العالج 
املزمنة في  باالمــراض  للمصابني 
بيوتهم وبحسب جدول وتوقيتات 
مؤسسة  اعدتها  لقوائم  محددة 
تهيئة  إلى جانب  اخليرية،  الشهد 
أطــراف للمعوقــني بالتعاون مع 
احــد املعاهــد املتخصصــة في 

فيما ستتواصل  األطراف،  صناعة 
اقامة الورش التدريبية في تنمية 
واخلياطــة  البشــرية  القــدرات 
باشراف متخصصني، فيما سيتم 

توزيع املساعدات كنشاط مستمر 
للمؤسسة.

وبينــت احملمداوي فــي حديثها لـ 
 4 قبل  قائلة:  اجلديــد«،  »الصباح 

سنوات أفتتحت منظمة الرحمة 
الروتينية  اإلجراءات  لكن  لإلغاثة، 
على  عدم حصولها  في  أسهمت 
اإلجــازة الرســمية، فتــم إلغاء 

العمل بها، وقمت بعدها بافتتاح 
مؤسســة الشــهد اخليرية التي 
نالت اإلجازة الرسمية في مجلس 

رئاسة الوزراء.

واوضحــت ان منظمــات اجملتمع 
املدني وتوسع اعدادها، تعد نقطة 
ايجابيــة النهــا تشــكل حلقة 
وصــل فعالــة بني املواطــن وبني 
فهنالك  احلكومية،  املؤسســات 
عمل واضح في هذه املؤسســات 
الســتحصال رواتب في شــبكة 
الرعايــة االجتماعية للمحتاجني 
وكذلك  الشــروط،  واملســتوفني 
التخفيف عن عبء  تســهم في 
كاهل الشريحة الفقيرة مبا توفره 
لهم من كســوة العيــد او توزيع 
التجهيــزات املدرســية قبل بدء 
مساعدات  او  الدراســي  املوسم 
عينيــة بشــكل متواصــل، إلى 
والتنســيق  املتميز  العمل  جانب 
العالــي مــع وزارة الصحــة في 
تقدمي العالج للمرضى او تسهيل 
إجراءات ســفرهم خــارج العراق 
العمليات  واجــراء  العالج  لتلقي 
املستعصية وغيرها من املتطلبات 

لألسر املتعففة.
حاصلة  وهي  احملمــداوي،  وذكرت، 
علــى شــهادة البكالوريوس في 
إدارة األعمــال/ اجلامعة العراقية، 
ان املصداقيــة أســاس النجــاح 
املدني،  اجملتمــع  منظمات  لعمل 
حيث يكون الصدق ركيزة للعمل 
الصحيح الذي ينتج فوائد كبيرة 

للمحتاجني.

رئيسة مؤسسة الشهد الخيرية: 

فيس بوك يكافئ عراقيًاسجالتنا تضم 250 أسرة.. ولدينا تنسيق عاٍل مع وزارة الصحة
الكتشافه ثغرة جديدة في انستغرام

أعلن مركز االعالم الرقمي، ان شركة الفيس بوك 
قامت مبكافأة شــاب عراقي الكتشافه ثغرة في 

تطبيق االنستغرام.
واوضح فريق املركز في بيان تلقت« الصباح اجلديد 
» نسخة منه، ان »الثغرة اجلديدة تتيح للمهاجم 
تغيير الســيرة الذاتية ألي حساب في هذا املوقع 

وحفظ املعلومات بعد تغييرها«.
وبني املركز، ان »الشــركة كافأت، وللمرة الثالثة 
هــذا العام، عضو فريــق مركز االعــالم الرقمي 
العراقي مؤمل احمد شكير مكتشف  الشــاب 

هذه الثغرة مببلغ مالي معني«.
وطالب مركز االعالم الرقمي احلكومة واملؤسسات 
الرســمية بـــ »دعــم امثــال هــذه الكفاءات 
واحتضانها من اجل االستفادة من خبراتهم في 
هذا اجملال االمني التقني الذي سيكون له دور كبير 
في تعزيز العمل احلكومــي واحلد من الكثير من 
االختراقات التقنية التي تتعرض لها مؤسســات 

الدولة«.

بيع »جائزة أوسكار«
بنصف مليون دوالر

متثال جائزة أوسكار يباع، بنحو » 500 » ألف دوالر 
فــي حني بيع متثال آخر بأكثر مــن 200 ألف دوالر 
في مزاد نادر جلوائز األوسكار مدينة لوس أجنلوس 

األميركية.
وبيع متثال جائزة األوسكار عن أفضل فيلم، والذي 
فاز بها فيلم »اتفاق جنتلمــان« عام 1947 مببلغ 
492 ألف دوالر، وكان الفيلم من بطولة غريغوري 

بيك، وحتدث عن مكافحة معاداة السامية. 
كما بيع متثال أفضل فيلم الذي حصل عليه فيلم 
»مترد على السفينة باونتي« عام 1935 مقابل 240 

ألف دوالر.
وقد تفوق على كليهما، أرشــيف من األوراق حول 
أصل وتطور فيلم »الســاحر أوز« الذي بيع بنحو 

1.2 مليون دوالر.
وأعلنت دار »بروفايلز إن هيســتوري« للمزادات عن 
نتائجها بعد أربعة أيام من تقدمي العطاءات على 
تذكارات من هوليود جلبت أكثر من 8 ماليني دوالر.

لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة
ابتكــر فريق علماء دولي لصقــة بإبر دقيقة تزود 
القلــب بخاليا متجددة تســاعد في اســتعادة 
نسيج عضلة القلب بسرعة بعد النوبة القلبية.
ووفقا لوسائل اإلعالم فإن اللصقة املبتكرة مزودة 
بعدد كبير من اإلبــر اجملهرية لتجنب أي خلل في 
العضلــة بعد النوبات التــي يتعرض لها املريض 
وجتب زراعتهــا عن طريق التدخــل اجلراحي ومن 
خاللها تصل اخلاليا اجلذعية إلى القلب بســرعة 

لتحفيز عملية استعادة النسيج املتضرر.
وتساعد هذه اللصقة على إطالة حياة األشخاص 
الذيــن أصيبوا بنوبة قلبية وحتســينها لكن لم 
يجزم بعد بنتائج استخدامها في جسم اإلنسان.

ملونشريط

متابعة ـ الصباح الجديد : 
كشف تقرير لصحيفة »ديلى ميل« 
البريطانــى أن الرمــوز التعبيريــة 
التي  الوســائل  واحدة من  أصبحت 
الشركات الستهداف  تعتمد عليها 
منذ  باإلعالنات، خاصة  املشــتركني 
عام 2016 بعد أن قدم تويتر للمعلنني 
القدرة على معرفة الرموز التعبيرية 

التي يعتمد عليها املستعملون .
وتبــني أن هــذه البيانــات منجــم 
ذهــب للمعلنــني، الذيــن يرصدون 
الرمــوز التعبيريــة لتحديد حالتك 
إعالنات  يقدمــون  ثــم  العاطفية، 

مســتهدفة بنحــو كبير حســب 
مزاجك احلالي.

وأشــار تويتر إلى أنه ميكن للمعلنني 
اســتعمال بيانات الرموز التعبيرية 
للمســتعملني  إعالنــات  لعــرض 

استنادًا إلى مزاجهم وشغفهم.
وقال آرون جولدمان، كبير مســئولى 
التســويق في شركة 4C إنسايتس، 
تعمل مع  التــي  الشــركات  إحدى 
تويتر: »إذا وضع أحدهم صورة رائعة 
أو وجًهــا مبتســًما، اعــرض عليه 
باســتعمال  قاموا  وإذا  اإلعالن،  هذا 
وجــه مضطــرب، اعــرض عليهم 

إعالنًا مختلًفا، كما رأينا أشــخاًصا 
املالبــس  بإعالنــات  يســتهدفون 
الرياضيــة الســتعمالهم الرمــوز 
وكرة  القدم  بكرة  اخلاصة  التعبيرية 

السلة«.
وبعض الرموز التعبيرية أكثر وضوحاً 
من غيرهــا، مثل الوجه املبتســم، 
أو القلب أو البــكاء، والبعض األخر 
مــن الصعــب تفســيره، نتيجــة 
لذلك، يســتعمل املعلنــون الذكاء 
أجل  من  لتحليلهــا  االصطناعــي 
حتديد ســبب اســتعمالها من قبل 

الكثيرين.

متابعة الصباح الجديد: 
أجرت مؤسســة بيو لألبحاث” 
ألف خبير  نحو  دراسة شملت 
فــي مجــال التكنولوجيا عن 

تطور الذكاء االصطناعي.
وتنبــأ %60 من هــؤالء اخلبراء 
أن احليــاة البشــرية قد تكون 
2030 حيث  أفضل بحلول عام 
سيوفر  االصطناعي  الذكاء  أن 
الوقـــت واملـــال واألرواح فـي 
اجملتمعـــات ووسائل النقـــل 
واملرافـق والعمليـات التجاريـة 
كمـــا  وغيرهـــا  واملـــزارع 

سيتوفـــر املزيد مــن الفرص 
مبستقبل  لالســتمتاع  لألفراد 
حســـب  تخصصـــاً  أكثــر 

الدراسـة.
في حني توقع نحو %37 منهم 
عكس ذلــك متاًمــا، ومع ذلك 
فإن الغالبيـــة العظمـى مـن 
هـؤالء اخلبـــراء بغـض النظـر 
عمــا كانــوا متفائلــني أم ال، 
أعربـــوا عن مخاوفهـم بشأن 
األثـــر طويــل املـــدى لتطور 
علـى  االصطناعـي  الذكـــاء 

البشـر.

ومــن بني تلــك اخملاوف ســوء 
اســتعمال البيانــات، وفقدان 
الوظائـف، وفقـدان السيطـرة 
فـــي  القـــرار  اتخــاذ  عنــد 
اذ يتم   ، الرقميــة  األنظمـــة 
التنــازل عنه إلــى أدوات تعد 
 black box أســود  صنــدوق 
تأخذ البيانات وتعطي اإلجابات 
وتــآكل في  دون مبــررات،  من 
قدرتنــا علــى التفكير،اضافة 
التي ستنتج عن  إلى الفوضى 
األسلحة املؤمتتة، وجرائم األمن 

اإللكتروني.

اإليموشن أحدث وسائل الشركات 
الستهدافك باإلعالنات

الذكـاء االصطناعـي سيغيـر
حياة البشر بحلول 2030

شذى احملمداوي
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متابعة الصباح الجديد: 

كشف عالم أميركي عن وجود جتارب الختراع 
حبوب جتعل من يتناولها قادرا على تعلم لغة 
جديدة بالكامل، في خطوة قد تشكل طفرة 

علمية، وتغير أمناط التعليم احلالية. 
وفي محاضرة نّظمهــا مجلس ولي عهد أبو 
ظبي نائب القائد األعلى للقوات املســلحة، 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، بعنوان 
»التكنولوجيــا احليوية عنوان العصر الرقمي 
املقبل«، كشف رئيس مختبر الوسائط مبعهد 
نيكوالس  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
نيغروبونتــي، عن إجنازات علميــة كبيرة قيد 

التطوير.
وقال نيغروبونتي، إن هذه الفكرة تعتمد على 
»إمكانية تفوق العقل البشري على الطبيعة 
واألفكار املسيطرة على الدماغ«، مستعرضا 
نظريات كالتخاطب مع الدماغ، والتعلم عن 

طريق »تناول احلبوب«، حسب ما ذكرت وكالة 
األنباء اإلماراتية »وام«.

وأشــار إلى أن جناح مثل هذه األفكار ميكن أن 
تفجر ثورة هائلة في مجــال التعليم، حيث 
تفتــرض النظرية أن اكتســاب املعرفة عبر 
تناول حبوب، قادرة على إفراغ لغات كاملة في 
العقل البشري من دون احلاجة إلى االستمرار 

في أمناط التعليم احلالية.
وأكــد نيغروبونتــي أنه في غضــون األعوام 
العشــرة املقبلة، »ســنرى بشــكل متزايد 
تفاعال مباشــراً مع الدماغ، وهــذا التفاعل 
سيتخذ شــكلني متباينني للغاية: من خارج 

الرأس ومن داخله«.
وأضــاف: »تصوير الدماغ لألغــراض الطبية 
شــائع وكلفته في انخفاض مستمر، وقريباً 
ســيكون مــن املمكــن إجــراؤه وليس من 
أداة للتخاطب مع  املستغرب أنه ســيصبح 
الدمــاغ، متاماً مثل واجهة املســتعمل التي 
يتــم التخاطب من خاللها مع الكمبيوتر، بل 

ميكننا أن نسمي ذلك قراءة األفكار«.
وتابع: »ســيكون من املمكــن أيضاً التواصل 
مع الدماغ مــن الداخل، ليس فقط من خالل 
الغرســات، بل من خالل مجرى الدم إليصال 
املعلومــات إلــى اخلاليا العصبيــة«، وهو ما 
اعتمــد عليــه عند اإلشــارة إلــى إمكانية 

التوصل إلى حبوب التعليم.

في المستقبل.. حبوب تمكنك من تعلم اللغات

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.
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العربي.
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9. كسر o أواخر.
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2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
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حروف من فنان.
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مدريد ـ وكاالت:
رافائيل  اإلسباني  التنس  العب  أكد 
نــادال، أول أمــس، أن الهــدف من 
املشاركة في بطولة اجلولف اخليرية 
التــي يرعاهــا هو والعــب اجلولف 
أوالثابال في مدينة  ماريا  خوســيه 
ســون ســيرفيرا )بجزيرة مايوركا(، 
األمــوال لصالح ضحايا  هو »جمع 
الفيضانــات« التــي ضربــت هذه 

املنطقة في تشرين أول املاضي.
وتذكر نادال بكل حزن الـ13 شخصا 
ومئات  أرواحهــم  فقــدوا  الذيــن 
التي  الفيضانات  خــال  املتضررين 
اجتاحــت مايوركا في التاســع من 

أكتوبر املاضي.
اســتعادة  ميكن  »ال  الاعــب  وقال 
التي  األرواح  أهم األشياء قط، وهي 

فقدناها في هذا اليوم«.
بعائد  ســيتبرع  الذي  نادال  وأضاف 
هــذه البطولة إلى متضــرري هذا 
احلادث »هكذا تكــون املصائب ومن 
الصعــب التحــدث عنهــا، ونحن 
كنا قريبني للغايــة منها«.. وأوضح 
املصنــف الثاني عامليــا أن املناطق 
التي ضربتهــا الفيضانات »بجانب 
املنازل التي نقطن بها«.. من جانبه، 
قال العب اجلولــف أوالثابال إن صور 
الفيضانات كانت »قاسية للغاية«.

يذكر أن نادال قد شــارك في إزاحة 
امليــاه بجزيــرة مايوركا، مســقط 

رأســه، التي اجتاحاتهــا فيضانات 
شــديدة وتســببت في مصرع 13 
وســاعد  املئات..  وتضرر  شــخصا 
الاعب اإلســباني فــرق الطوارىء، 
وقدم منشــآت املركز الرياضي الذي 
باجلزيرة،  ماناكــور  بلدة  في  ميتلكه 
يحتاجون  الذين  املتضرريــن  لكافة 

ملأوى عقب تضرر منازلهم.
السابق  املدرب  كاهيل،  دارين  طالب 
للمصنفــة األولى عاملًيا ســيمونا 
أرضية  تغييــر  بضــرورة  هاليــب، 
البطولة اخلتامية بشــكل مستمر 
الاعبني  أمــام كل  الفرصــة  ملنح 
للتألق.. وقال كاهيل عبر حســابه 
على موقــع التواصــل االجتماعي 
»تويتــر« ا: »من الضــروري أن تُلعب 
املاعب  علــى  اخلتامية  البطولــة 

الترابية، فليس مــن العدل أن تُقام 
على أرضية واحدة«.

وأضاف: »ال توجد مشكلة لديَّ في 
أن تســتمر البطولــة على ملعب 
O2 أرينا في العاصمــة لندن، إذا مت 
االســتقرار على ذلــك، خاصة وأن 
بشــكل  البطولة  دعمت  املدينــة 
مثالــي«.. وتابــع: »البد مــن تغيير 
األرضية بشــكل دائم، فهي واحدة 
مــن أكبــر البطوالت فــي التنس، 
ويجــب أن متنح فرصــة عادلة لكل 

الاعبني للفوز بها«.
ويرى كاهيل أن تغيير أرضية امللعب 
رافاييل  ســيمنح  الترابيــة،  إلــى 
نادال فرصة كبيــرة للتألق في تلك 
البطولة، خاصة وأنه لم يسبق وأن 
توج بلقبها من قبل طوال مسيرته.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإلفريقــي لكرة 
القــدم، أول أمــس، أن مصــر 
وجنوب أفريقيــا هما الدولتان 
املرشــحتان  الوحيدتــان 
إفريقيا  أمم  بطولة  الستضافة 
2019 بــدالً من الكاميرون بعد 
إقفال باب الترشيحات اجلمعة.

رسميا  أعلنتا  الدولتان  وكانت 
ترشحهما اخلميس. وأغلق باب 
الثانية عشرة  الترشيحات في 
دون  من  اجلمعة/الســبت  ليل 
أن تتــم إضافــة أي دولة أخرى 

للقائمة.
وصــرح املتحدث باســم احتاد 
كرة القدم فــي جنوب أفريقيا 
مساء  تشــيمهافي  دومينيك 
برس  فرانس  لوكالــة  اخلميس 
أن باده تقدمت رسمياً بطلب 
استضافة كأس األمم األفريقية 
2019 التــي كانــت مقررة في 

الكاميرون.
وكان االحتاد املصري أعلن قبلها 
بساعات، في بيان على موقعه 
اإللكترونــي  اول امــس، أنــه 
تقدم رسمياً بطلب إلى االحتاد 
األمم  بطولة  لتنظيم  اإلفريقي 
اإلفريقية املقــررة إقامتها في 

حزيران.
والرياضة  الشــباب  وزير  وأكد 
املصري أشــرف صبحــي،  أن 
ملف مصر الستضافة نسخة 
الدعم من  2019 »يلقى كامل 
والــوزارة«  املصرية  احلكومــة 

حســب بيان نشره االحتاد على 
موقعه.

وتابع »مصر لديها القدرة على 
ونتشــرف  البطولة  تنظيــم 
بهذا األمر، فالشــعب املصري 
دائماً يكون جاهزاً لتلك األمور، 
رياضية على  فنمتلك منشآت 
أعلى مســتوى، وقمنا بالفعل 

بتنظيم عدد من البطوالت«.
وقال رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم هاني أبو ريدة إن املاعب 
التــي ستســتضيف مباريات 
البطولة مت حتديدها في ثمانية 
هي إســتاد القاهــرة الدولي، 
اجلوي  الدفاع  الســام،  إستاد 
العرب  برج  اجليش في  وماعب 
والســويس  واالســماعيلية 
حتديد  مت  كما  واالســكندرية.. 
ماعــب التدريب وهــي جهاز 
واملاعب  العســكري  الرياضة 
الفرعيــة في إســتاد القاهرة 
وستاد  العرب  املقاولون  وستاد 

بتروسبورت في العاصمة.
البطولة  مصر  واســتضافت 
القاريــة األهم على مســتوى 
املنتخبــات أربع مــرات آخرها 
عــام 2006.. وكان الكاف أعلن 
في 30 تشــرين الثاني سحب 
التنظيم مــن الكاميرون على 
خلفيــة التأخر في إجناز أعمال 
ومنشــآت  التحتيــة  البنــى 
املاعــب، إضافة الــى الوضع 
األمنــي املضطــرب في بعض 

أرجائها.

وإذا مت اختيــار جنــوب إفريقيا 
فســتكون املــرة الثالثة التي 
بعد  آخر  بلًدا  فيها  تســتبدل 
1996 )بدالً من كينيا  نسختي 
بعدمــا امتنعــت األخيرة عن 
ذلك بســبب صعوبات مالية( 

و2013 )بدالً من ليبيا(.
من  إفريقيــا  جنــوب  وتعــد 
أكثــر دول القارة تطــوراً على 
اخلاصة  التحتية  البنى  صعيد 
باســتضافة بطــوالت مهمة 
القدم، السيما بعدما  في كرة 
الدولة   2010 فــي  أصبحــت 
الســمراء  القارة  في  الوحيدة 
التــي تنظــم كأس العالــم، 
أمم  نســختي  واســتضافت 

إفريقيا 1996.
األول  املرشــح  املغــرب  وكان 
الســتضافة البطولة القارية، 
أن كان مرشحاً  الســيما بعد 
كأس  نهائيــات  الســتضافة 
العالــم 2026 والــذي فاز بها 
املتحــدة  )الواليــات  الثاثــي 

واملكسيك وكندا(.
 إال أن وزير الشــباب والرياضة 
املغربي رشيد الطالبي العلمي 
أكد األربعاء أن املغرب لن يتقدم 
حمل  الذي  األمر  لاستضافة، 
مصر على األرجح على أن تعيد 
التفكير في تنظيم احلدث بعد 
أن كان االحتــاد املصــري لكرة 
القدم قــد أعلن الثاثاء رفضه 
فكرة الترشح ودعمه ألي دولة 

عربية ترغب بذلك.

مصر وجنوب إفريقيا المرشحتان 
الوحيدتان الستضافة أمم أفريقيا 2019
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العواصم - وكاالت:

ينتظر 16 ناديًا أوروبًيا، قرعة الدور 
ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، 
والتي ستقام اإلثنني املقبل، حيث 
على خصمه  فريق  كل  سيتعرف 

في بداية أدوار خروج اخلاسر.
ويتطلع برشلونة في القرعة إلى 
فرصة لانتقام من روما اإليطالي، 
والذي أقصى البلوجرانا املوســم 
املاضي من ربــع نهائي البطولة، 
في مبــاراة عــودة تاريخية على 

ملعب »األوملبيكو«.
حقق روما املوسم املاضي مفاجأة 
مــن العيار الثقيــل بتغلبه على 
برشــلونة فــي إياب ربــع نهائي 
البطولــة بنتيجــة 3-0، برغــم 
خســارته ذهابًا فــي »كامب نو« 

بنتيجة 4-1.
ولــم يكــن أكثــر املتفائلني من 
مشــجعي روما يتوقــع أن حتدث 
املعجــزة ويتأهــل فريقه لنصف 
نهائــي البطولــة مــن وســط 
العاصمة اإليطاليــة، ولكن جنح 
املطلوب  حتقيق  في  الذئاب  العبو 
أهداف  بثاثــة  برشــلونة  وهزم 
نظيفــة.. ويأمــل برشــلونة أن 
جتمعه قرعة الــدور ثمن النهائي 
بالفريق اإليطالــي مرة أخرى، لرد 
الدين وإذاقة روما من نفس الكأس 
باملوســم  البلوجرانا  الذي تذوقه 

املاضي.
ثمن  الدور  قرعة  قواعد  تســمح 
النهائي بوجود صــدام جديد بني 
برشــلونة وروما، خاصــة بعد أن 
بينما  مجموعته  برشلونة  تصدر 

صعد روما من مقعد الوصافة.
أمام  مواتيــة  الفرصــة  وتبــدو 

املوسم  هذا  روما  لعبور  برشلونة 
-في حال أسفرت القرعة مواجهة 
الفريقني-، حيــث أن فريق الذئاب 
يعانــي من تراجع أدائــه ونتائجه 
منذ بداية املوســم احلالي سواء 
على املســتوى احمللــي أو القاري.. 
ويحتل روما حالًيــا املركز الثامن 

في جدول ترتيب الدوري اإليطالي 
برصيــد 21 نقطة فقط، حققها 
من خــال 5 انتصارات و6 تعادالت 

و4 هزائم.
إلى ذلك، كشــفت مجلة فرانس 
فوتبول، عن تشــكيلتها ألفضل 
دور اجملموعات لدوري  11 العًبا في 

أبطــال أوروبــا، والتــي خلت من 
العبي ريال مدريد.

وعلى الرغم مــن تصدر اجملموعة 
برصيــد 12 نقطة، فشــل العبو 
الفريق امللكي في دخول تشكيلة 
األفضل فــي هذا الــدور، خاصة 
بعد الهزمية القاســية في اجلولة 

األخيرة على يد سسكا موسكو 
بثاثية من دون رد.

تواجد  التشــكيلة،  وتضمنــت 
وهما  برشــلونة،  مــن  العبــني 
باإلضافة  بوســكيتس،  سيرجيو 
للنجم ليونيل ميسي الذي يحتل 
وصافة هدافي البطولة برصيد 6 

صاحب  عن  هدفني  بفارق  أهداف، 
الصدارة، روبرت ليفاندوفسكي.

من  األفضل  تشــكيلة  وجــاءت 
اجمللة على النحو التالي: ســمير 
هاندانوفيتش )إنتر ميان(، جوشوا 
ماتياس  ميونخ(،  )بايرن  كيميتش 
كاليــدو  )أياكــس(،  ليجــت  دي 
كوليبالي )نابولي(، رافاييل جيريرو 
)بوروســيا دورمتونــد(، ســيرجيو 
بوسكيتس )برشــلونة(، هيكتور 
هيريــرا )بورتــو(، ديفيد ســيلفا 
)باريس  نيمار  )مانشستر سيتي(، 
ســان جيرمان(، ليونيل ميســي 
ليفاندوفسكي  روبرت  )برشلونة(، 

)بايرن ميونخ(.
جواو  البرتغالي  أجــرى  ذلك،  إلى 
كانســيلو، ظهير أمين يوفنتوس، 
ناجحــة في  عمليــة جراحيــة 
اإلصابة  بعــد  اليمنى،  الركبــة 
التــي أبعدته عــن البيانكونيري، 
في املبــاراة األخيرة أمام يوجن بويز، 

بدوري أبطال أوروبا.
وقــال كانســيلو، عبر حســابه 
»إنســتجرام«:  مبوقع  الرســمي 
»ســأعودة أقــوى ممــا كنت من 
قبــل.. لن تعرف أبــًدا مدى القوة 
التي تتمتع بها حتى يكون اخليار 
قويًا«..  تكــون  أن  أمامك  الوحيد 
وتشــير تقارير صحفيــة، إلى أنَّ 
تصل  لفترة  ســيغيب  كانسيلو 

إلى 6 أسابيع.
األعمدة  أحــد  كانســيلو  ويعد 
انطاق  بيوفنتوس منذ  الرئيسية 
املوســم، بعدما قــدم أداًء رائًعا 
مختلف  في  البيانكونيري  برفقة 
البطــوالت، وكان مبثابــة الاعب 
اجلوكــر، في ظــل لعبــه مبركز 
الظهيــر األمين، واأليســر بجانب 

األجنحة.

ريال مدريد يغيب عن تشكيلة األفضل لدور المجموعات

برشلونة يطمح للتخلص من مرارة الريمونتادا في دوري األبطال

احتفال العبي برشلونة »أرشيف«

نادال

الدوحة تضّيف نهائي 
السوبر األفريقي

كوستا بطاًل لـ 
»فورموال إي« الدرعية

ميونيخ ـ وكاالت:
جنح جوشوا كيميتش، مهاجم بايرن ميونيخ، 
في افتتاح أهداف فريقه أمام مضيفه هانوفر 
فــي املباراة اجلارية، ضمن منافســات اجلولة 

الـ15 من الدوري األملاني.
هــدف كيميتش جــاء بعد صافــرة انطاق 
املباراة بـ62 ثانية، ليكون أسرع أهداف بايرن 
ميونــخ في الدوري األملانــي منذ هدف ماريو 
جوميز في شــباك أوجســبورج في نيسان 
2012، بعد 24 ثانية وفقا ملا ذكرته شــبكة 
»أوبتا« لإلحصائيــات.. ويحتل بايرن ميونيخ 
املركز الثالث في الدوري األملاني بـ27 نقطة، 

بينما هانوفر في املركز الـ17 بـ10 نقاط.

الدوحة ـ وكاالت:
وقع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 
رئيس االحتاد القطري لكرة القدم، وأحمد أحمد 
رئيــس االحتاد األفريقي للعبــة، اليوم، اتفاقية 
اســتضافة الدوحة رســميا، مباراة الســوبر 
األفريقــي لكرة القدم، بني الترجي التونســي 

والرجاء البيضاوي املغربي.
وســوف تقام املباراة خال شهر شباط املقبل، 
حيث مــن املنتظر أن يكشــف االحتــادان عن 
تفاصيل أخــرى متعلقة باحلــدث، خال األيام 
القليلــة املقبلة.. يذكر أن الترجي التونســي 
أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج الرجاء 

البيضاوي املغربي، بلقب كأس الكونفيدرالية.
وأوضح أحمد أحمد أن استضافة الدوحة ملباراة 
كأس الســوبر األفريقي، تأتي في إطار تفعيل 
اتفاقية التعاون بــني اجلانبني، مؤكداً ثقته في 

القدرات التنظيمية القطرية.

جدة ـ وكاالت:
حقق البرتغالي أنطونيو دا كوســتا سائق فريق 
أندريتــي أوتوســبورت املركز األول في الســباق 
االفتتاحي للفورموال إي الدرعية باململكة العربية 

السعودية ملوسم )2018 2019-(.
وجنح دا كوســتا في إحراز املركــز األول متفوقا 
على الفرنســي جون إيريك فيرن الذي جاء ثانياً ، 
فيما حل البلجيكي جيروم دامبروسيو في املركز 
الثالــث .ويُعد لقب فورمــوال الدرعية إي، اللقب 
الثاني للبرتغالي داكوســتا بعدما حصد اللقب 

األول في بوينس آيرس.
وتنافس 11 فريقاً و22 ســائقاً محترفاً في سباق 
فورمــوال إي الذي أقيم علــى مضمار يبلغ طوله 

2.495 كلم.
وشهدت فعاليات فورموال إي املقامة في الفترة 13 
- 15 من كانون االول احلالي العديد من الفعاليات 
املنوعة خملتلف شرائح اجملتمع وتضمنت فعاليات 
متنوعــة ما بني الترفيهيــة والثقافية والفنية ، 
متكن خالها الزوار من جتربة سيارات الفورموال إي 
بجوالت محــددة بالتزامن مع انطاق جتارب اجليل 
الثاني من سيارات الفورموال إي Gen 2 في اجلولة 

املؤهلة األولى.

كيميتش يدخل 
تاريخ بايرن ميونيخ
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مفكرة اليوم

أتالنتا ـ التسيو
الدوري اإليطالي

نيويورك ـ وكاالت:
تألقه  ســلتيكس  بوسطن  تابع 
وحقق فــوزه الثامــن تواليا على 
حساب ضيفه أتانتا هوكس 129-
108، فيما تغلب غولدن ســتايت 
ووريرز على مضيفه ســاكرامنتو 
كينغز 130-125 اجلمعة في دوري 

كرة السلة األميركي.
واعتمد ســلتيكس على الرباعي 
نقطــة(   24( إيرفينــغ  كايــري 
وماركوس   )22( تاتوم  وجايســون 
غوردون  واالحتياطي   )20( موريس 
هــوراد )19( فــي حتقيــق الفوز.. 
وكانت بداية بوسطن هذا املوسم 
متواضعــة، وهو يحتل حاليا بعد 
املركز  الناجحة  السلســلة  هذه 
الرابع في ترتيب املنطقة الشرقية 

)18 فوزا و10 هزائم(.
املقابــل، كان كيفــن هويتر  في 
أبرز املســجلني )19 نقطة(، وجون 
كولينز )11 نقطــة و14 متابعة( 
أفضــل املدافعــني فــي صفوف 
هوكــس الــذي مني بخســارته 
الثانية تواليا والســابعة في آخر 
10 مباريات، فبقي في املركز الرابع 
عشر قبل األخير )6 انتصارات و22 

خسارة(.
الثانيــة، حقق ووريرز  وفي املباراة 
بدايــة رائعــة وتقدم بفــارق 12 
نقطة حتى نهاية الشــوط األول 

)الربــع االول 42-38، الثانــي 34-
26(، و14 نقطــة حتــى منتصف 
27-33 قبل  الثالث الذي خســره 
 10 أن يجد نفسه متخلفا بفارق 
نقاط قبل خمس دقائق من نهاية 

اللقاء.
لكن جنومــه الثاثة كيفن دورانت 
طومسون  وكاي  كوري  وستيفن 
متأخرة وسجلوا  بانتفاضة  قاموا 
النقــاط الـ 22 األخيــرة للفريق 
الذي ســقط في اجلولة السابقة 
األربعاء علــى أرض تورونتو رابتورز 
)93-113( الــذي ســقط بــدوره 
اجلمعة علــى أرض بورتاند ترايل 
بايــزرز 122-128، وهي اخلســارة 
ســجل  أفضل  لصاحب  الثامنة 
فــي البطولة حتى اآلن مقابل 23 

انتصارا.
 35 بـــ  اللقــاء  وأنهــى كــوري 
نقطــة، مقابــل 33 لدورانت و27 
غرين  دراميوند  وقام  لطومســون، 
)14 متابعة(  الدفاعي جيدا  بدوره 
متريــرات   10( ألعــاب  وكصانــع 
حاســمة(، فبقي ثانيا في ترتيب 
املنطقــة الغربيــة )20 فوزا و10 
هزائــم(، خلف دنفــر ناغتس )19 
فوزا و9 هزائم( الــذي تغلب على 
ضيفــه أوكاهوما ســيتي ثاندر 

.98-109
وبرز مــن كينغز الذي تراجع درجة 

إلى املركز التاســع )15 فوزا و13 
خسارة( وخرج موقتا من القائمة 
املؤهلة إلى األدوار اإلقصائية )باي 
أوف(، بودي هيلد )27 نقطة( وآرون 
متريرات  و9  نقطــة   25( فوكــس 

حاسمة.
يانيس  اليونانــي  اجلنــاح  وقــاد 
أنتيتوكومبــو ميلووكــي باكس 
الى الفوز على مضيفه كليفاند 
عادل  أن  بعد   ،102-112 كافالييرز 
في  الشخصي  القياســي  رقمه 
عــدد النقــاط بـــ 44 نقطة مع 
و8 متريرات حاســمة،  14 متابعة 
ومعــززا موقع الفريــق في املركز 
 19( الشــرقية  للمنطقة  الثاني 

فوزا و9 هزائم(.
وبرغم تسجيله 40 نقطة مع 21 
الكاميروني  يستطع  لم  متابعة، 
رد اخلســارة عن  جويــل إمبيــد 
فيادلفيا سفنتي سيكسرز أمام 
ضيفه انديانا بايســرز 113-101، 
وتراجع بعد اخلسارة الثانية تواليا 
والـ 11 منذ بداية املوسم )مقابل 
19 فــوزا( إلى املركــز اخلامس في 

املنطقة الشرقية.
واشنطن  نتس على  بروكلني  وفاز 
ويــزاردز 125 - 118، فيما خســر 
امام ميامي هيت  ممفيس غريزليز 
97 - 100، وتشــارلوت هورنتــس 

أمام نيويورك نيكس 124 - 126.

فوز ثامن تواليًا لبوسطن
 وصعب لووريرز

نادال يجمع األموال لصالح
 ضحايا فيضانات مايوركا



بغداد ـ علي مهدي*
اســم ملع وســطع وخــط بأحرف 
من ذهب ومثل بــاد الرافدين خير 
متثيل هناك فــي املاعب اخلليجية 
بصانع  وعرف  اإلماراتية  وبالتحديد 
النجــوم بتخريجــه العديــد من 
األســماء للمنتخبــات واألنديــة 
اإلماراتية .. حيــث كانت لنا وقفة 
مــع مدرب حراس املرمــى العراقي 
احملترف غامن عبد الرزاق ,الذي أجتهد 
ومتيز وأبدع وحقق األجنازات مع فرق 

اإلماراتية.
 وبــدأ غامن عبــد الرزاق مســيرته 
االحتراف مع  التدريبية في عالــم 
الفئات العمرية وبالتحديد مع فئة 
الشــباب بنادي الشعب عام ٢٠١٣ 
وبعدها مبوسم أشرف على ناشئي 
وشــباب النصر ,ومن ثم تولى دفة 
املهــام التدريبية حلراســة املرمى 
بالنســبة للفئات الســنية لفرق 
بني ياس وال زال مســتمر حالياً مع 

الفريق البنفسجي.
وأحترام اجلميع  املدرب حــب  ونال   
هنــاك ملــا ميتلكه مــن إمكانيات 
وفكر تدريبي جعلته محط أعجاب 
واهتمــام كبير من قبل كل األندية 
املتحدة,  العربية  األمارات  دولة  في 
السيما أنه ساهم بتخريج العديد 
من احلراس اجليديــن لفرق النخبة 
واملنتخبــات هناك وعلى رأســهم 
راشــد علي حارس منتخب شباب 
األمارات احلالــي وحمد هزاع حامي 
للناشــئني  اإلماراتي  األبيض  عرين 

حاليا.

فيمــا أبدى عبد الرزاق أســتغرابه 
الشديد من السياسة احلالية إلحتاد 
الكرة العراقي في تسمية املاكات 
التدريبيــة للمنتخبــات الوطنية 
خاصة الشباب والناشئني واألشبال 
,وعدها أنها ال متس للمهنية بصلة 
وتأتي وفق احملسوبية واملنسوبة، في 
ظل تواجد أســماء لم يسبق لها 
العمرية وهذا  الفئــات  العمل مع 
أقل ما يقــال عنه بعيد عن العمل 
صحيــح ، وبالتالي كلــف العراق 
سلســلة من النتائج السلبية في 
ومن   , املاضية  القليلة  الســنوات 
جانب أخر أنعكــس على املنتخب 
الوطنــي األول بعــدم وجود حراس 
مبســتوى عــال للذود عن شــباك 
العراقيــة بعد نور صبــري مع كل 
في  املوجــودة  لألســماء  االحترام 

الوقت احلالي.
وقــال عبد الرزاق أنــا جهاز لتلبية 
نداء الوطن في حال وجهة الدعوة 
لي من قبل أحتــاد الكرة في الفترة 
القادمة ,وســأكون سعيد جداً في 
خدمــة بلدي العــراق على صعيد 
االســتحقاقات اخلارجيــة القارية 
العاملية  الى  والعربية أسعى  منها 
أيضــا , ونقل ما لدي مــن خبارات 
تلفيتها من خال مجموعة كبيرة 
من الــدورات التدريبية دخلتها في 
التدريب مع  فــي  وكذلك  اإلمارات 
الفرق التي عملــت معها لاعبني 
الشباب وأقدم شــيء قليل لبلدي 

احلبيب.

* إعــام دائــرة شــؤون األقاليــم 
واحملافظات

إعالم الشباب والرياضة:

ابتــدأ وزيــر الشــباب والرياضة 
الدكتــور احمد ريــاض العبيدي 
والوفــد املرافــق لــه جولتهــم 
ومنشــات  ملاعــب  التفقديــة 
محافظة ذي قار، أول أمس، بزيارة 
اجملمع الرياضي في مدينة ســوق 
الشــيوخ واطلعــوا علــى واقع 
ملعب كرة القدم والقاعة املغلقة 
واملرافق االخرى املوجودة في اجملمع 
وجود  اهملت بســبب عدم  التي 
صــرف اي تخصيصــات ماليــة 
منذ اســتامها قبل 6 ســنوات 
واســتمع  وإدامتها،  لصيانتهــا 
مدير  قبــل  من  لشــرح مفصل 
اجملمع فهد عبد املنعم ورئيســيّ 
عن  الشيوخ  وسوق  الفرات  ناديّي 
معاناة اهل املدينة وحاجة امللعب 
للســقي،  صاحلة  مياه  ملنظومة 
فضاً عن مناشــدات اهل املدينة 
املنتدى  إلكمــال ارضية ملعــب 
كونه املتنفس الوحيد لهم، ودعم 
الرياضي  واجمللس  الشعبية  الفرق 

فيها.
وعقب انتهــاء الزيارة توجه الوفد 
الى مجلس محافظــة ذي قار، إذ 
التقــى الدكتور احمــد العبيدي 
برئيس اجمللس حميد نعيم الغزي، 
وأكد خال هــذا اللقاء على نهج 
يعتمد  الذي  املســتقبلي  الوزارة 
علــى مبــدأ املشــاركة والرؤية 
اجلماعية كل فــي تخصصه ثم 
اشراك اهل الشأن في مشاريعنا 

عندمــا  باحملافظــات  املوجــودة 
يتطلب األمر.

وأضاف ان هدف الزيارة للمحافظة 
التي  هو الوقوف على املشــاكل 
وتلمسها  احملافظات  منها  تعاني 
ومحاولــة  الواقــع  ارض  علــى 
وفق  على  اإلمــكان  قدر  تذليلها 
القانــون والصاحيــات، ونحــن 

كوزارة ستتظافر جهودنا معكم 
امللعب  وأبرزهــا  املشــاريع  إلجناز 

االوملبي.
اعــادة قراءة  واالهم من كل هذا 
القوانني التــي مت اقرارها ومعاجلة 
عن  فيها فضاً  املوجودة  الثغرات 
مبا  النافذة  القوانني  بعض  تعديل 
يتناســب والتغييرات التي طرأت 

على املشــهد الرياضــي، لكي ال 
تبقى منطقة رمادية بني االبيض 
واألســود. وِفي ختام حديثه قدم 
شــكره وتقديره الهالي احملافظة 
وحفاوة  الضيافــة  على حســن 

االستقبال.
مــن جهته رحــب رئيس مجلس 
محافظــة ذي قار حميــد الغزي 

والوفد  والرياضة  الشــباب  بوزير 
املرافــق لــه، وأكــد علــى مبدأ 
التعاون املشترك لتجاوز كثير من 
أهالي  مناشــدة  ونقل  العقبات، 
الناصرية وشبابها إلكمال ملعب 
الناصرية االوملبــي كونه املطلب 
الرئيــس لهم ال ســيما وان نادي 
الناصرية ال ميتلــك ملعبا خاصاً 

املتهالك  احمللية  االدارة  به وملعب 
هو االخر يحتاج الى اعادة تأهيل. 
ثم عقــد الطرفان مؤمتراً صحفياً 
أجابا فيه على أسئلة الصحفيني 
الفضائية  القنــوات  ومراســلي 
ثم اجتها صــوب ملعب الناصرية 
االوملبي ملشــاهدة نســب اإلجناز  
وتشــخيص  الواقع،  ارض  علــى 
التلكؤ احلاصل ومعرفة اســبابه 
حلل اإلشــكاالت العالقة. وعقدا 
امللعب  في  ثانيــاً  مؤمتراً صحفياً 
ثم اجتها عقب ذلك الى مســبح 
احمللية  االدارة  وملعــب  الناصرية 
ما  واهم  واقعهمــا  واطلعا على 

ميكن معاجلته فيهما.
وِفــي ختــام اجلولة قــدم أهالي 
وتقديرهم  شــكرهم  احملافظــة 
والوفد  والرياضة  الشــباب  لوزير 
املرافق لــه على هذه الزيارة كونه 
اجلديدة  احلكومــة  فــي  وزير  اول 
يزورهم ليطلع على واقع احملافظة 

الشبابي والرياضي عن قرب.
وكان فــي اســتقبال وتوديع وزير 
الشــباب والرياضة والوفد املرافق 
في جولته، رئيس مجلس احملافظة 
حميــد الغزي وعدد مــن اعضاء 
مجلس  وعضوا  احملافظة  مجلس 
النــواب غائــب العميــري ووليد 
السهاني، فضاً عن مدير شباب 
ورياضــة الناصرية عبد احلســن 
العبــادي، ورئيس نــادي الناصرية 
إحسان اإلزيرجاوي وعدد كبير من 
الشخصيات الرياضية واألكادميية 
واإلعاميــة، وشــيوخ ووجهــاء 

العشائر في احملافظة.

خالل جولته التفقدية لمالعب ومنشآت محافظة ذي قار

العبيدي يؤكد على مبدأ الشراكة والرؤية
 الجماعية في عمل الوزارة المستقبلي
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عيون تلتقط زكي
   تــؤدي الصحافة الرياضية بجميع أقســامها، دوراً 
مهمــأً ومؤثراً في احليــاة اليومية، وكانــت نتاجاتها 
واضحة للعيان، فهي تعمل على النقد، ووضع النقاط 
علــى احلروف من خال  ، لذلك، وفــي ألتفاتة جميلة 
تســتحق اإلشــادة، بادرت مؤسســة عيون للثقافة 
والفنون القامة مهرجان عيون لإلبداع العربي السنوي 
بدورتــه الـ 11 الذي حمل أســم الفنــان ياس خضر، 
بتكرمي زميلنا، حيدر زكي، الذي يقدم برنامج ســتوديو 
املاعب، ليفوز بجائزة أفضــل مقدم برامج في العام 

.2018
   ولعل اجلائزة، ليســت لشــخص زكي، فحسب، بل 
لفريقه املثابــر الذي يضم نخبة من الزماء اجملتهدين 
الذيــن يحرصون على وضع املتابع في وســط امليدان 
من ناحية نقل اخلبر ســواء كان في ماعبنا احمللية او 
اخلارجية، والوصول إلى قلــب احلدث من خال رحات 
اســتقصائية وحوارات مباشــرة مع أهل الشأن وفي 
شــتى األلعاب، فاعداد برنامجه، يتألــق فيه الزميل، 
حسن البيضاني، واملراسلني، ماهر حسان واحمد زكي، 
مع اســماء اخرى لزماء املهنة يؤدون عملهم بامتياز 
في تغطية النشــاطات التي تشــهدها محافظاتنا 

العزيزة. 
  والزميل، حيدر، خريــج ، جامعة بغداد/ كلية اإلعام 
/ قســم اإلذاعــة التلفزيونية، هو من اســرة أدبية ، 
والده الكاتب عبد الزهرة زكي، وشــقيقه، بال، يعمل 
صحفياً في القســم الرياضي للزميلــة »الصباح«،  
مضى بخطوات متصاعدة تدريجياً في احلقل اإلعامي 
املرئــي، وعمل في أكثر من قنــاة تلفزيونية ابتداء من 
قناة احلرية مروراً بالرشيد، ثم دجلة، وفي هذه السطور 
ال ميكن اإلنحياز لبرنامجه اليومي املؤثر، بقدر ما أشيد 
باملتابعة التي نالها وكسب بفضلها التقومي اإليجابي 
في عداد املتميزين لعام 2018 بحسب مؤسسة عيون 

للثقافة والفنون.
  شكرا، ملؤسســة عيون، لتقوميها العمل الصحفي 
الرياضي، ومبارك لكل من حصل على التكرمي، وحظاً 
اوفر جلميــع املبدعني فــي مهرجانات وإســتفتاءات 

مقبلة.

بغداد ـ محمد حمدي*
يشارك منتخبا العراق للبليارد والسنوكر في بطولة 
العالم للســنوكر في مصر والبليارد في قطر  ضمن 
املنهاج املعد  احتاديا الهم البطوالت اخلارجية في ختام 

موسم  العام احلالي . 
وبني رئيس االحتاد العراقي املركزي للبليارد والســنوكر 
شــمس الدين عبد العــال ان البطولــة االولى التي 
افتتحت في  مصر بلعبة السنوكر شهدت تالقا الفتا 
ملنتخبنــا الوطني بتشــكيلتيه املؤلفة من الاعبني  
عمر محمد والاعب علي جليل والفريق الثاني املكون 
من الاعب علي حســني والاعــب منيب علي ومتكن 
املنتخب من التاهل الى دور الســتة عشــر متجاوزا 
منتخبات مصر والهند وهونغ كونغ وتايلند ، مضيفا 
اننا نامــل حتقيق نتائج ايجابية تؤكــد تفوق العبينا 
االبطال وتاكيد ســجلهم املشــرف فــي التصنيف 

العاملي . 
واضاف عبد العــال ان منتخب العراق الذي يشــارك 
حاليا في بطولة العالم للبليارد يضم خيرة الاعبني 
العراقيني املصنفــني وممن نعول عليهم حتقيق افضل 
النتائج هناك ويضم الوفد ويضم الوفد كل من املدرب 
صاح حســن والاعبني حسن هويدي وعبد اهلل فاح 

وامير علي.
* املنسق اإلعامي الحتاد البليارد

البليارد والسنوكر 
في بطولتي العالم

جانب من جولة الوزير في محافظة ذي قار

غامن  عبد الرزاق

بغداد ـ سمير خليل:

لعل من أهم مميزات حارس املرمى في 
كرة القدم هي الشجاعة وردة الفعل 
املناســبة وكذلك قوة الشــخصية 
املرمــى نصف  لذلــك قيل حــارس 
الفريق فكيف اذا كانت هذه املميزات 
تتجســد في فتاة شــجاعة اختارت 
هذا املركز املهم !!،انها حارسة مرمى 
فريق القوة اجلوية النسوي نور صباح 
التي اســعدتنا بلقاءها للحديث عن 
جتربتها وكرة القدم النسوية والرياضة 
عموما، نور اجابتنا اوال عن ولعها بكرة 
القــدم وقرارها اختيــار مركز حارس 
املرمى »اوال كرة القدم لها طابع خاص 
من االثارة والقوة والشــعبية اجلارفة 
ماشــدني ملمارســتها وانا اعشقها 
منذ الصغر ،اما ســبب اختياري ملركز 
حارس املرمى فان هذا املركز يعبرعن 
الشــجاعة واملســؤولية وانــا اجيد 
هذا الــدور باالضافة اال ان كل امللعب 
يكون امام ناظــري وهذا اليعني انني 
الاملك هوايات او امارس رياضات اخرى 
فاملفضلة لدي بعد كــرة القدم هي 

كرة التنس االرضي والكرة الطائرة »

*وملــاذا اختــرت الفريق اجلــوي؟ هل 

لعبت لفرق اخرى ؟.
» مثلــت انديــة عديدة اولهــا نادي 
املســتقبل الرياضي ثم نادي اخلطوط 
ثــم نــادي النفط الــذي قضيت بني 
صفوفــه اجمل املواســم الرياضية 
، حصلنــا على املركــز االول مع نادي 
اخلطوط لبطولة كرة الصاالت لعامي 
٢٠١٠ و ٢٠١١ وكذلــك  بطولة الكرة 
الشــاطئية لنادي النفط ملوســمني 
بعــد    ٢٠١٣-٢٠١٤ و   ٢٠١٢-٢٠١٣
حصولنا علــى املركــز االول ،بعدها 
انضممت لنــادي القوة اجلوية العريق 
ومعه حصلنا مبشاركة زمياتي على 
عدة بطوالت خال اربع مواسم اخرها 
بطولة الصداقة الدولية التي اقيمت 
في بغداد على ملعب منتدى شــباب 
ورياضــة جميلة الرياضي مبشــاركة 
وشــباب  رياضة  وفريق  بــادي  اندية 
البطولة  لضيــف  باالضافة  ديالــى 
لبنان  منتخب شــمال  القادم مــن 
، وباالضافة لفوزنا باملركز االول  لبنان 
حصلت في ختام البطولة على لقب 
افضــل حــارس للمــرة الثالثة على 
النادي اجلوي حلد  امثل  التوالي،والزلت 
اآلن النه يضم عناصــر مهمة ومميزة 
مــن الاعبات ،كذلــك باعتقادي انه 
اليوجد نــادي اخر في العراق خصوصا 
في بغــداد يوفر مايوفره هــذا النادي 

العريق لاعباته«. 

*برأيــك ،كيــف هــو حــال الكــرة 
النسوية في العراق؟

» لاســف التعيش الكرة النســوية 
في العراق واقــع جيد ، نحن في ازمة 
وســبب هذه االزمة جتاهــل العناصر 
املهمــة الشــابة واملواهــب املميزة 
النســوية  الكروية  البطوالت  وغياب 
واهمها الــدوري النســوي وميكن ان 
تخفف هــذه االزمة وحتــل من خال 
مســتمرة  بطوالت  واقامة  االهتمام 
برعاية جهــات داعمة مختلفة لهذه 
اللعبة او مــن قبل االحتــاد العراقي 
العراقي املركزي لكرة القدم  املتمثل 
باللجنة النسوية فيه عندها سنجد 
الكــرة النســوية في موقــع افضل 

عنوانه التطور والتفوق«.

؟ايــن هو من  اخلارجي  *واالحتــراف 
اجندتك؟ 

»هو امنية امتنى ان تتحقق حالي حال 
هناك  ،نعم  والاعبــات  الاعبني  كل 
تواصل وموضوع مفتوح حول احترافي 
خــارج العراق من بعــض اجلهات وان 
حتقق ذلــك وحصلت علــى الفرصة 
املناسبة فساحرص على متثيل بادي 

احلبيب خير متثيل ».

*حدثينــا عــن احلــارس واحلارســة 
االفضل عامليا وعربيا برأيك؟

» افضل حارس مرمى عاملي في نظري 
هواحلــارس االملانــي الكبيــر أوليفر 
كان والــذي يعد قدوتــي منذ الصغر 
،يليه تلميــذه وخليفته في منتخب 
املانشــافت احلارس مانويــل نوير ،اما 
افضل حارسة مرمى على مر العصور 
،اما  اجنرير  ناديــن  ايضا  االملانية  فهي 
االفضل اليوم فهي با شك االمريكية 
،علــى صعيد  اجلميلة هوب ســولو 
الكرة  تطــور  ومع  العربية  املاعــب 
يقدمن  كبار  العبات  برزت  النســوية 
مستويات رائعة على املاعب اخلضراء 
، وبرأيي من اشهر الاعبات عربيا هن 
االردني ميساء جبارة  املنتخب  جنمات 
لهن كل  وامتنى  والاعبة ســتيفاني 

التوفيق«.
بقي ان تعرف عزيزي القاريء ان جنمتنا 
نــور صباح هي مــن مواليــد 1990 
البكلوريوس  شــهادة  على  وحاصلة 
في التربية البدنية من جامعة بغداد  
لعــام ٢٠١٤، حتمــل شــهادة دولية 
للياقة البدنية ،وهي اليوم مدربة في 
جيم نسائي وكذلك تعمل كمدرسة 
للتربية الرياضية فــي احدى مدارس 

مدينة بغداد االهلية.

األلماني أوليفر كان قدوتها في حماية الشباك.. نور صباح:

اخترت مركز حراسة المرمى ألنه يعّبرعن الشجاعة والمسؤولية 

حوار

فريق القوة اجلوية النسوي لكرة القدم

بغداد - الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزارة  تقيــم 
لدعم  احتفاليــة  االثنــني  اليوم 
القدم  بكــرة  العراقي  املنتخــب 

املشــارك في نهائيــات كاس امم 
اسيا 2019 في االمارات.. وستقام 
االحتفاليــة برعاية رئيس مجلس 
الــوزراء الدكتور عادل عبد املهدي 

في نادي الصيد الســاعة الثامنة 
الوزارة  مســاًء.وتوجه  والنصــف 
كافة  االعــام  لوســائل  الدعوة 

حلضور االحتفالية.

عبد المهدي يرعى احتفالية
 الوطني قبل نهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزز فريق نادي الشــرطة صدارته 
الثمني  املمتاز بفوزه  الكرة  لدوري 
أمس علــى فريق احلــدود بهدف 
عاء عبد الزهرة رافعاً رصيده إلى 
30 نقطة، ضمــن اجلولة الثالثة 

عشرة من املرحلة االولى.
لقاءات   4 االثنــني  اليــوم  وجترى 
ضمــن اجلولــة الثالثة عشــرة 
الكرة  لــدوري  االولى  املرحلة  من 
الدولي،  الشــعب  املمتاز، ملعب 
يضيــف مباراتــني، االولــى، بني 
اجلويــة والكرخ، الصقور متلك 24 
نقطــة باملركز الرابــع، في حني 
لألصفر 27 نقطة مبركز الوصافة، 
تعقبها مباراة، الزوراء والصناعات 
الكهربائيــة، االول يقف ثالثا وله 
25 نقطــة، والثانــي ميتلــك 11 

نقطة باملركز الرابع عشــر، وفي 
ملعب الفيحاء مبحافظة البصرة 
تقــام مباراة نفــط اجلنوب الذي 
وله 13  احلادي عشر  باملركز  يقف 
نقطة امام فريق النفط ســادس 

الائحة بنقاطه الـ17.
فيضيف  بغداد،  امانة  ملعب  اما 
لقاء فريقي احلســني الذي يحتل 
الترتيب الثامن عشر وله 8 نقاط، 
املركز  املينــاء صاحب  فريق  امام 
العاشر برصيد 13 نقطة.وتختتم 
مباريات اجلولة، غٍد الثاثاء، باجراء 
5 مباريات، ملعب الكرخ يشــهد 
لقــاء الطلبة والســماوة، االول 
نقطة،   16 ولــه  الترتيب  ثامــن 
والثانــي باملرتبة الـ13 برصيد 12 
نقطــة، فيما تقام مبــاراة اربيل 
فرانسوا  بغداد في ملعب  وأمانة 

الثاني  الــدار باملركز  حريري، أهل 
عشر برصيد 13 نقطة، والضيوف 
وله  عشــر  الســادس  بالترتيب 
10 نقاط.ويضيــف الديوانية في 
النجــف، صاحب  ملعبــه فريق 
االرض باملركــز 20 االخيــر ولــه 
8 نقــاط، امــا الضيــف، فيقف 
 11 وله  اخلامس عشــر  باملركــز 
نقطة، اما مباراة نفط الوســط 
ملعب  في  فســتقام  والكهرباء 
النجف الدولــي، لاول 15 نقطة 
باملركز التاســع، وللثاني 8 نقاط 
قبل  ما  عشــر  التاســع  باملركز 
االخير، وجترى مباراة نفط ميسان 
امليمونة،  والبحــري في ملعــب 
باملركز  نقطة   20 ميتلك  املضيف 
اخلامس، والضيف يأتي باملركز 17 

وله 9 نقاط.

الشرطة يعزز صدارته 
واليوم 4 لقاءت في ممتاز الكرة

غانم عبد الرزاق: الشباك في خطر
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سمير خليل 
اقام الصالــون الثقافي في منتدى 
األســترالي،  العراقي  اجلامعيــني 
)مهرجان مظفر النواب الثالث-دورة 
الشاعر كاظم اسماعيل الكاطع(، 
شــهدتها  كبيرة  متابعة  وســط 

مدينة سيدني األسترالية.
رســمي  بحضور  املهرجان  أقيــم 
وشــعبي غصت به قاعة مونومور 

في مدينة فيرفيلد. 
وديع شــامخ  واالعالمي  الشــاعر 
منســق الصالون الثقافي، ورئيس 
حترير مجلة النجوم التي تصدر في 

سيدني قال عن املهرجان:
- اوال أحــب ان اعــّرف بالصالــون 
الثقافي الذي يعد غصنا مثمرا من 
شــجرة منتدى اجلامعيني العراقي 
األسترالي، ولنا منهاج سنوي ثابت 
أحدهما  كبيرين  مهرجانني  بإقامة 
مهرجان اجلواهري للشعر الفصيح، 
والثانــي مهرجان النواب للشــعر 
الشــعبي، كمــا اننا نقيــم اياما 

للثقافة العراقية. 
وتابــع: انطلقــت فكــرة اقامــة 
مهرجان النواب من مهرجان االهوار 
الــذي اقمنــاه قبل ثالث ســنوات 
مبناســبة ادراج االهوار على قائمة 
التــراث العاملي، وبعدهــا ارتأينا ان 
يكــون املهرجان باســم الشــاعر 
الكبير مظفــر النواب، ألنه صاحب 
في  التجديد  ومدرســة  احلظــوة، 
الشعر الشــعبي العراقي، واعتدنا 
في كل دورة أن نقرن اســم النواب 
باسم شــاعر عراقي، وكانت الدورة 
الســابقة باسم الشــاعر الراحل 
عريان الســيد خلــف، والدورة هذا 
العام باسم الشــاعر الراحل اآلخر 

كاظم اسماعيل الكاطع.
وأضــاف: افتتــح مهرجاننا احلالي 
روح  بالوقــوف دقيقة حــداد على 
الشــاعر الراحل عريان سيد خلف، 
وقراءة نعي الصالــون الثقافي له، 

العراقي  اجلامعيني  ملنتدى  وكلمات 
احمد  الدكتور  القاها  االســترالي 
وكلمة  املنتــدى،  رئيــس  الربيعي 
الشــاعر  القاها  الثقافي  الصالون 
وديــع شــامخ منســق الصالون، 
وضم فقرات متعــددة اولها عرض 
فيلــم وثائقي عــن الراحل كاظم 
اســماعيل الكاطع بعنوان "نورس 
الشــعر الشــعبي العراقي" وقرأ 
االسدي.  منشــد  الصوتي  التقرير 
والشــهادات بصوت الشاعر طالب 
الســوداني. املونتاج كان لســمير 
قاســم، واالشــراف العــام لوديع 
قراءات شعرية  أيضا  شامخ، وضم 
للشــعراء:  اســتراليا  داخــل  من 

طالب الدراجي، وحيدر كرمي، وجليل 
الهاللي، وســرمد اســطيفانوس، 
وصالح زهرون، ومشرق آدم. وقراءات 
شعرية من خارج استراليا متلفزة، 
ألصــوات مهمــة فــي املشــهد 
وهم  العراقي  الشــعبي  الشعري 
وأدهم  رشيد،  وجبار  سمير صبيح، 

عادل.
 وتابع: مت عرض مسرحية لنصوص 
الشاعر الكاطع بعنوان )رثاء املطر( 
اعداد واخــراج عباس احلربي، ومتثيل 
فاطمة الوادي، وحيدر كرمي، وآخرين.

إضافة الى معرض كتاب لنخبة من 
كتابنا في سيدني.

وضمن فعاليات املهرجان كان هناك 

معرض تشكيلي وآخر للمشغوالت 
نخبة  اليدوية مبشــاركة  واحلــرف 
طيبة من املبدعني من سيدني في 

العاصمة االسترالية.
الفائزة في   وجرى اعالن األســماء 
مســابقة مظفر النواب للشــعر 
الشــعبي العراقي والعربي، ومنح 
الشــعرية،  النواب  الفائزان قالدتي 
وهما الشاعر العراقي عبد كاظم، 
سعيد  محمد  الســوري  والشاعر 

الغربي. 
مسك اخلتام كان مع الفنان املبدع 
عازف العود واملطرب احسان االمام 
الذي أطرب احلضــور الكبير بعزفه 

وغنائه..

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت اإليزيديــــة العراقية ناديـة 
مـــراد، احلائــــزة علــى جائـــزة 
نوبــــل للســــالم، إنهــا قـررت 
إنفـــاق قيمة اجلائزة علـــى بنـاء 
مستشفـــى لضحايا االنتهاكات 
ســنجار  مدينة  فــي  اجلنســية 

بالعـراق.
التـــي  الناشــطة،  وأوضحــت 
تعرضـــت للتعذيــب واالغتصاب 
علــى أيدي مســلحي داعش ، في 
كلمة أمام املئات من مواطنيها في 
سنجار، أنها ستبني باألموال التي 
لعالج  مستشفى  عليها  حصلت 

اجلميــع، خاصة األرامل والنســاء 
لالنتهــاكات  تعرضــن  الالتــي 

يد مســلحي  اجلنســية على 
التنظيم.

بالشــكر  تقدمــت  كمــا 
حلكومــة العــراق املركزيــة 
للموافقة  كردستان  وإقليم 
إنها  وقالت  خطتهــا،  على 
ســتتواصل مــع منظمات 
لبدء  "قريـــبا"  إنسانيـــة 

البنــاء.
وحصلــت ناديــــة مـــراد 
علـــى اجلائزة، التـي تبلــغ 

قيمتهــا مليــون دوالر 

الطبيب  مع  باالشتراك  أمريكــي، 
جلهودهمــا  مكويغــي  دنيــــس 
على  القضــاء  اســتهدفت  التي 
اجلنســي  العنــف  استخـــدام 
كسالح في احلـــروب والصراعـات 

املسلحـة.
وكانــت نادية مراد مــن بني قرابة 
سبعة آالف امرأة وفتاة احتجزهم 
وتعرضت   ،2014 داعش  مســلحو 
للتعذيــب واالغتصــاب. لكنهــا 
الفرار بعد ثالثة أشهر،  جنحت في 
ووصلــت إلــى أملانيا التــي بدأت 
منها حملة لدعم اإليزيديني فـــي 

العـراق.

بدأ الفنــان منذر ريحانة، 
مشــاهده  أولى  تصوير 
في مسلســله الكويتي 
املقرر  لــو"،  اجلديد "ماذا 
عرضه خالل املدة املقبلة.
واملسلســل تدور أحداثه 
االختيارات  بشــأن فكرة 
علــى  يحتــم  عندمــا 
اإلنســان اتخاذ قــرار ما 
بدال عــن غيــره، وحتمل 
ونتيجــة  مســؤولية 
اختياره في شتى مجاالت 

احلياة.
لو" مــن بطولة  "مــاذا 
الفنانني خالد أمني، وروان 
عمران،  واســيل  مهدي، 
حســني  إخــراج  ومــن 
فيصل  وتأليف  دشــتي، 

البلوشــي، وإنتاج أي إند 
أتش لإلنتاج.

يذكــر أن هــذه التجربة 
منذر  للفنــان  الثانيــة 
الدرامــا  فــي  رياحنــة 
مسلسل  بعد  اخلليجية 
أغني".  موتهــا  "علــى 
وكان رياحنة قد شــارك 
بأكثــر من عمــل درامي 

وسينمائي في القاهرة.

يواصــل الفنــان رامــز 
مشاهده  تصوير  جالل، 
البرمبة"  "سبع  بفيلم 
زايد،  الشيخ  مدينة  في 
وتشــارك فــي بطولته 
الفنانــة جميلة عوض، 
حبيبتــه  دور  وجتســد 
الفيلم،  أحــداث  خالل 
ومن املقرر أن ينتهي من 
تصوير الفيلم منتصف 
ينايــر كانــون الثانــي 

املقبل.
وتدور أحداث الفيلم في 
إطار كوميدي اجتماعي، 
في  طرحه  املقــرر  ومن 
دور الســينما أول شهر 
فبرايــر شــباط املقبل 
للمنافســة في موسم 
العام  منتصــف  إجازة 
الدراســي الــذي غالبا 
لرامز بصمة  يكــون  ما 
اعماله  خــالل  من  فيه 

ناحية  من  السينمائية. 
من  رامز  انتهــى  أخرى، 
األول  االعــالن  تصويــر 
الذي  املقالب  لبرنامــج 
يقدمــه كل عــام في 
موســم رمضان، وجرى 
البرنامج،  تسريب فكرة 
حيــث يجــري خاللــه 
اســتضافة العديد من 
الضيوف، ويوضع مخدر 
املقدم  العصيــر  فــي 
اليهــم، وعنــد إفاقته 
يجد نفســه في غرفة 

مظلمة تشبه القبر.

إميي  الفنانــان  حتــدث 
وزوجها  غــامن  ســمير 
حسن الرداد، عن طبيعة 
العالقة التي جمعتهما 
عن  ارتباطهمــا  قبــل 
والزواج،  اخلطوبة  طريق 
إن ما كان  وقالت إميــي 
بينهما في تلك املرحلة 
ســبعة  دامت  صداقة 
أعــوام، ولفت الرداد إلى 
أن الصداقة كانت جتمع 

أيضا عائلَتْيهما.
وإميي،  الــرداد  وأضــاف 
ضيفني  حلولهما  خالل 
على برنامج "بنتي وأنا" 
الفنان  يُقّدمــه  الــذي 
وابنته عبر  شريف منير 
أيا  أن   ،"One" شاشــة

منهما لم يفكر في أن 
ســتبلغ  العالقة  هذه 
وأشــارا  الزواج،  مرحلة 
نفســها  احللقة  فــي 
يتبادال  لــم  أنهما  إلى 
أو  الهاتفية  املكاملــات 
الرومنسية  الرســائل 
يتحادثان  كانــا  وأنهما 
العمــل  عــن  دائمــا 

ومشكالته.

منذر ريحانة

ايمي سمير غانم

رامز جالل

أخبــارهــــــــــم سيدني تحتفي بالنواب والكاطع
 بالقراءات الشعرية والغناء 

جانب من املهرجان

أنا.. بين الضاحك 
والمضحوك عليه 

حسين الصدر 

- 1 -
لقد كان يحســب انه يســتطيع ان يضحك على استاذه 

ولكّن استاذه جعله مضحكة للناس ..!!
وقدميا قيل :

)على نفسها جنت براقش( 
- 2 -

اّن حرمة االســتاذ البُدَّ ان تُرعى ، وخاصــة من قبل تالميذه 
فكيف مبن يريد ان يقلب املعادلة ؟

- 3 -
لقد أورد بعض االدباء قصة ذات مغزى عن شاعر معروف من 

شعراء القرن املاضي ، كان يحضر درس أحد الفقهاء .
وكان يقول :

ان استاذه الفقيه شديد العناية بحمارِِه ، ودائم التفقد له،
وهو يسأل ولده باســتمرار عن تأمني ما يحتاجه احلمار من 

مأكل ومشرب...
وقد نفق احلمار فجأة فوقع الشيخ االستاذ في عناء شديد،

كان احلمــار يحمله الــى حيث يريد، وقد َفَقــَد مبوت احلمار 
القدرة على التنقل من مكان الى مكان ...

ولم يكن وضعه املالي يســمح له بشــراء حمار بديل فقد 
كان مملقا ...

فانتهز التلميذ الشاعر هذه الفرصة، ونظم قصيدة في رثاء 
احلمار قاصداً السخرية واالستهزاء ليس إالّ ..!!

حضر مجلــس اســتاذه وهو غــاص باألصحــاب ، ووقف 
يتصنعالتأثر واحلزن وألقى قصيدته في رثاء احلمار ،

وكان االســتاذ الشــيخ يســتمع اليه حتى اذا ما فرغ من 
انشاده ،سارع الشيخ الفقيه الى استدعاء ولده – الذي كان 

يوصيه بحماره النافق- وهمس في اذنه ببضع كلمات .
فانطلق الولد وســرعان ما عاد ، وهــو يحمل برذعة احلمار ، 
وقال الشيخ االســتاذ يخاطب تلميذه الشــاعر الذي رثى 

احلمار مستهزًء :
يا ولدي :

لقد سليتني بقصيدتك هذه ،
وخففت عني )احلزن( على )الفقيد( ..!!

وحيث أنك مرتبط مع احلمار النافق مبودة أكيده ، فقد قررُت 
ان أترك عندك تذكارا يذكرك به ،

ولم أجد أليق بك من برذعِتِه هذه ..!!
وها أنا أخلعها عليك جزاَء وفائَِك له ، واحسانك اليه ،

ثم نهض وأخذ البرذعة ، ووضعها على كتف تلميذه ، فضّج 
احلاضرون بالضحك ،

وخرج التلميذ الشاعر يجر أذيال اخليبة واخلسران ...
- 4 -

واِهٌم من يجيز لنفسه ان يفكّر بالضحك على الذقون ..
انه حني يســخر من الناس امنا يسخر من نفسه ألنه واحد 

منهم ..!!
ولــن يحظى منهم االّ بان يردوا كيــده الى نحره ، وال يلومن 

اال نفسه ..!!
- 5 -

انه قد ينجح مّرة في غفلة من الناس ، ولكنه ال يســتطيع 
االستمرار في نهجه اخلبيث املستهجن على مدار األيام مّرة 

بعد مّرة ...،
- 6 -

ومن هنا نقول :
لن يســتطيع سياســيو الصدفة احملتالون في االنتخابات 

النيابية القادمة ان يعيدوا فصول املهزلة السابقة ..
ولن تنطلي حيلهم على أحد .

- 7 -
وبدالً من ان يّهم املواطن العراقي الذي ُضحك عليه، بقطع 
أصبعه البنفســجي ندماً على سوء اختياره ، فانه سيكون 

دقيقاً في االختيار ، وذكيا في استيعاب املعيار ...
لــن يلقي بورقة االقتــراع في الصنــدوق االنتخابي االّ بعد 

التأكد من الكفاءة واملهنية والنزاهة والوطنية ،
واملاضي اجمليد املطرز بناصع املواقف ، وجميل السيرة ...

- 8 -
ليســت الساحة العراقية مســرحاً للفاشلني واملعتاشني 

على االباطيل واألحابيل ، 
انها ســاحة األحرار الواعني الذين ال تفترســهم االغراءات 

املالّية ، وال حتّرك أوتار قلوبهم شعارات الطائفية ،
وليسوا من املنبطحني أمام املصالح الشخصية 

وإّن غدا لناظره قريب .

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
في لقــاء تليفزيوني لها، حتدثت 
أنســتون عن  النجمــة جينفر 
مسلســل   بعــودة  أمنيتهــا 
Friends من جديد في موســم 
اخر يشــارك به جميــع أبطاله 

األصليني.
 وقالت جينفــر أنها لم تعارض 
عودة املسلسل، الذي توقف بثه 
 ،2004 العاشر عام  في موسمه 
غير أن جنوم املسلســل الرجال، 
ديفيد شــومر، ومات لي بالنك، 

هم من يعارضون ذلك.
 Friends ومسلسل "أصدقاء" أو
كوميديا موقف" ســيت كوم" 
انتجه ديفيــد كرين  أميركــي. 

بثه على  ومت  ومارتــا كوفمــان، 
شــبكة إن بي سي من 22 أيلول 
سبتمبر 1994 إلى السادس من 
واستمر لعشرة   ،2004 ايار مايو 

مواسم. 
وكانت بطولة املسلسل جلنيفر 
أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا 
كودرو، ومات لوبالن، وماثيو بيري، 

وديفيد شومير. 
تدور أحداث املسلســل بشــأن 
ســتة من األصدقاء يعيشــون 
فــي مانهاتن.وحتــدث معهــم 
مواقف عــدة مضحكة، وكانوا 
حلقة  كل  فــي  يســتضيفون 
جنم من جنــوم هوليــوود الذين 
أمسوا يتهافتون على املشاركة 

 ، لعمــــل با
لكـــونـــه 
على  يعرض 
شة  لشـــا ا

الصغــــيرة 
يتــيــح  ممـــا 

من  مشاهدتهم 
أعلــى نســبة من 

اجلمهور.
املسلسل شركة  وأنتج   

كــران،  كوفمــان  برايــت 
بالتعاون مع وارنر بروس. وكان 

األصليون  التنفيذيون  املنتجون 
للمسلســل هم كل من كيفن 
س. برايــت، ومارتــا كوفمــان، 

وديفيد كرين.

جينفر أنستون: رجال مسلسل
 "Friends" يعارضون عودته

الصباح الجديد - وكاالت:
إذا كنــت من أولئك الذيــن اعتادوا 
املتسخة  جواربهم  استنشاق  على 
ذات الرائحــة الكريهة، فأنت بأمس 
العادة  التوقف عن هذه  إلى  احلاجة 
الغريبــة، نظرا آلثارها اخلطيرة على 

صحة رئتيك.
إحدى مستشفيات  فقد شخصت 
الصــني حالــة رجــل اعتــاد على 
بعد  يــوم  كل  جواربه  استنشــاق 
الرئوي  بااللتهاب  العمل  من  عودته 

الفطري.
ويعــد االلتهــاب الرئــوي الفطري 
مشــكلة صحية خطيرة وميكن أن 
يتحــول ملرض قاتل، وفقا لدراســة 

 Science Direct نشــرت في موقع
الطبي.

بنغ،  )37 عاما(، ويدعى  الرجل  ونقل 
إلى مستشــفى في تشانغتشــو 
مبقاطعــة فوجيــان جنوب شــرق 
الصني، عندما اشتكى من السعال 

وآالم بالصدر.
ميل"  "ديلــي  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانية عن بنغ قوله لألطباء في 
أثناء فحصة إنه كان يشــم رائحة 
اجلــوارب التــي كان يرتديها بصورة 
مســتمرة، وفقــا لتقارير وســائل 

اإلعالم الصينية.
املريض  أصيــب  لذلــك،  ونتيجــة 
بعدوى فطرية، ســرعان ما أصابت 

رئتيه، انتقلــت إليه من جواربه 
املليئة باجلراثيم التي اعتاد على 

استنشاق رائحتها.
وأحدث هــذا اخلبــر ضجة على 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
فــي الصــني، وقــال العديد من 
اعتــادوا  إنهــم  املســتخدمني 
الشيء نفســه، واليوم يشعرون 
بخطر هذه العادة على صحتهم.

وحقق وســم )هاشتاغ( "التهاب 
الرئة ناجم عن استنشاق اجلوارب 
ذات الرائحــة الكريهة" ما يقرب 
65 مليون مشــاهدة على  مــن 
موقع "ويبو" للتدوين املصغر في 

الصني.

رائحة الجوارب أخطر مما تتصور

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكــرت صحيفة "ميــرور" البريطانية أنَّ 
الواقــع، عارضة  برنامــج تلفزيون  جنمة 
العاملية كينــدال جينر تصدرت  األزيــاء 
قائمــة أعلــى عارضات األزيــاء أجرًا في 
العالم لعام 2018، بعــد أن وصل أجرها 

22.5 ماليني دوالر في السنة.
ووفًقا ملا ورد مبجلــة "فوربس" األميركية 
فأنَّ عارضــة األزياء البالغة من العمر ٢٣ 
عاًما، كســبت أجرًا ضخًما من املال في 
 17.8 األزياء-والذي يعادل  عملها بعروض 
ماليني جنيه إســترليني -في 12 شهرًا 
حتى يونيو / حزيران، وللعام الثاني على 

التوالي.
وحسبما ذكرت اجمللة فإنَّ جينر كسبت 
ثروتها من خالل تعاقداتها مع العالمات 
لودر،  "إستي  أمثال  الشهيرة  التجارية 

وأديداس، وكالفن كالين، وأخرين".
وتغلبــت كيندال جينر علــى عارضة 
األزيــاء الشــهيرة كارلــي كلوس في 
صدارة قائمــة اجمللة التي احتلت املركز 
الثاني بفارق كبيــر يصل لـ 13 مليون 

دوالر.
وأفادت التقارير أنَّ عارضات األزياء العشر األكثر 
أجرًا فــي العالم، قد حققن أجور إجمالية 113 
مليــون دوالر )90 مليون جنيه اســترليني( بني 
األول من حزيران  يونيو لعــام 2017 و األول من 
حزيــران / يونيو لعام 2018 ، وهو ارتفاع طفيف 

عن العام السابق.

الصباح الجديد - وكاالت:
تنعكس األجواء التي تُرافق مناسبات 
نهاية العام مبــا حتمله من طاقة فرح 
وعطاء على منازلنا من خالل األضواء 
غيــر االعتياديــة التي متأل شــوارعنا 
واملنــازل، إضافة إلى األلــوان املبهجة 

التي يتمّيز بها موسم األعياد.
وتغّيرات  بســيطة  بأشكال  تستطيعون 
صغيرة أن تضيفوا جوا احتفاليا على املنزل من 
خالل ديكورات بســيطة ومبهجــة في آن واحد. 
مثال تزيني باب الدخول بتعليق زينة يدوية، أو تلك 
التي تباع في األسواق     متمثلة بطوق من الورود. 
ميكــن أيضا ان نحــرص على الوان وســائد تكون 

مبهجة كاألحمر واألخضر وميكن االحتفاظ بها لهذه 
املناســبة في كل عام، وتوزع علــى االرائك في غرف 

املعيشة أو توضع على األرضيات.
هناك قطــع فنية تتمثل بألعاب بابــا نويل، او كرات 
ملونة وبراقــة ميكن وضعها بزوايــا البيت او طاولة 

التلفاز.
ميكن ان نخصص في موســم األعياد أوان جديدة 
ملائدة الطعام تتمثل بصون يرســم عليها شجرة 
امليالد او سنت كالس، او مناديل الطعام اخملصصة 
أيضا لهذه املناســبة ممــا يضفي جــواً من املرح 
العام اجلديد،  البيت. وسنستقبل  واالحتفال على 
بكل ما هو جديد، عسى ان تكون طريقة للتفاؤل 

باملقبل من األيام.

أفضل الديكورات ألعياد الميالد

"كيندال جينر" أعلى عارضات 
األزياء أجرًا في 2018

نادية مراد تعتزم بناء مستشفى في سنجار بقيمة جائزة نوبل 
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