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بغداد - الصباح الجديد:
يشــهد متريــر موازنــة العــام 
املقبــل 2019، تعثرا واضحا في 
مجلس النــواب، على الرغم من 
تشكيل جلنة مشتركة جمعته 
واحلكومة منذ اكثر من شهرين 

للتعجيل بها وإقرارها
، وفيمــا تفصــل تســعة أيام 
فقط ما بــن نهاية العام اجلاري 
عضو  رجــح  اجلديدة  والســنة 
فــي جلنة التخطيــط واملتابعة 
قبل  متريرها  على  العزم  النيابية 

نهاية العام احلالي.
وفيمــا اقر هــذا العضــو انها 
تتطلــب اجــراء 50 تغيير فيها، 
املالية  اللجنة  فــي  رجح عضو 
للمجلــس، جلــوء احلكومة الى 
قانــون 12/1   خالل الشــهرين 
مترير  إمكانيــة  لعدم  املقبلــن 
جلنة  افــاد عضــو  اذ  املوازنــة، 
التخطيط واملتابعة النيابية رائد 
قانون  مترير  من  باالنتهاء  فهمي، 
املوازنة املالية نهاية العام اجلاري، 
مشــيرا الى ان البرملان سيجري 

50 تغييرا على القانون.
امس  تصريح  فــي  وقال فهمي 
ان “احلكومــة ومجلــس النواب 
املوازنة  ملزمــان بتمرير قانــون 
العامة قبــل نهاية العام اجلاري 

وهذا ما سيجري خالل اجللسات 
املقبلة جمللس النواب”.

وأضــاف ان “التعديــالت التــي 
ستجري على املوازنة تشمل 50 
املفسوخة  إعادة  بضمنها  فقرة 
عقودهم وزيادة االموال اخملصصة 
واخملصصات  احملررة  للمحافظات 
االســتثمارية فــي احملافظــات 

كافة”.
واوضــح فهمــي، أن “مجلــس 
جلساته  من  ســيكثف  النواب 
لتشــريع  املقبلة  االيــام  خالل 
القانون قبــل نهاية العام اجلاري 
من دون اي تأخير”، مشيرا الى ان 
“عدم اقرار املوازنة سيخلق أزمة 
احلاجة  دون  للحكومــة  جديدة 

اليها في الوقت الراهن”.
العكس من هذا كشفت  وعلى 
اللجنــة املاليــة النيابية امس، 
عن عزمها زيارة اقليم كردستان 
خــالل االيــام املقبلــة من اجل 
تثبيت حصة االقليم في املوازنة 
ومعرفة األموال املستحصلة من 
بيع النفــط والنقاط اجلمركية, 
مرجحا جلــوء احلكومة االحتادية 
الى قانون 12/1   خالل الشهرين 
مترير  إمكانيــة  لعدم  املقبلــن 

املوازنة.
تتمة ص3

موازنة 2019 تتطلب 50 تغييرا
وتسعة أيام تفصلنا عن السنة الجديدة

دعوة الى تطهير هضاب العطشانة 
3ومغاورها من داعش فريد اسسرد: الديمقراطي يتعامل

2بروحية انتقامية مع االتحاد الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
يعقد مجلس النواب، اليوم وغدا 
جلســتن متتاليتن للتعويض 
عن عطلة رأس السنة امليالدية، 
اجمللس  رئيس  عــن  انباء  وأوردت 
محمد احللبوسي قوله: "سيتم 
عقد جلســة للبرملان غدا وبعد 
غد أيضــاً للتعويــض عن يوم 
الثالثاء لألســبوع املقبل والذي 
يتزامن مع عطلة رأس الســنة 

امليالدية اجلديدة 2019".
 وكانت الصبــاح اجلديد، تلقت 
امس بيانا مــن اجمللس جاء فيه 
اليوم  ان جدول اعمال جلســة 
بعد  الواحــدة  ســتعقد  التي 

عاما  " موضوعا  يتناول  الظهر، 
انتخابات  بخصوص  للمناقشة 
واالقضية،  احملافظــات  مجالس 
التصويت على  ايضا  و"يتضمن 
صيغــة قرار بخصــوص الضرر 
الذي حلــق بالثروة الســمكية 
في العــراق، وطرح موضوع عام 
للمناقشــة بخصــوص قــرار 
دمــج شــركات وزارة الصناعة 

واملعادن".
ولم يتطرق البيان الى استكمال 
الرغم  الوزاريــة، على  الكابينة 
من تصريحات عدة لنواب أفادوا 

باستكمالها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
صــوت مجلس محافظــة بغداد، 
أمس الســبت، علــى اختيار فالح 
اجلزائري محافظــاً لبغداد باغلبية 
مطلقة، في جلسة صوت فيها 32 
األحرار  كتلتي  عنها  وغابت  عضواً 

واحلكمة.
وقال مصدر باجمللس في تصريح له، 
بغداد صوت  “مجلس محافظة  إن 
على اختيار فالح اجلزائري محافظا 
خلفا  مطلقــة  باغلبية  لبغــداد 

لعطوان العطواني”.
من جانبها، تعتزم كتلة االحرار في 
الطعن  بغــداد  محافظة  مجلس 
بجلســة اختيار اجلزائري محافظا 
من  ســاتغرابها  مبدية  لبغــداد، 
االجراء الذي اتخــذه رئيس اجمللس 

رياض العضاض.
احملافظة عن  وقال عضو مجلــس 
كتلة االحرار علــي خضير هجول 
في تصريح لـه إن كتلته “ستقدم 
طعنا أمام اجلهات اخملتصة بجلسة 

مجلس محافظة بغداد”.
“اجللســة  ان  هجــول،  وأضــاف 
الســابقة كانت جلســة رسمية 

وشهدت انتخاب احملافظ ونائبه”.
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد 
رياض العضاض أكد، أمس السبت، 
أن جلســة مجلس محافظة التي 
شــهدت انتخــاب فــالح اجلزائري 
محافظا لبغداد اكتسبت الصفة 
القانونية، في وقت أختير فيه علي 

هيجل نائبا للمحافظ.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلــس القضاء االعلى، 
رئيســه  الســبت، عــن وضع 
القاضي فائق زيدان اللمســات 
األخيرة على مشروع عقد الزواج 
موضع  ووضعــة  االلكترونــي 

التطبيق بداية سنة 2019.
وذكــر بيان للمجلــس تلقت " 
الصباح اجلديد " نسخة منه، أن 
“رئيس مجلــس القضاء االعلى 
القاضي فائق زيدان حضر، صباح 

اليوم، العرض الهندسي الفني 
الــذي قدمه قســم تكنلوجيا 
والنظــم في مجلــس القضاء 
االعلى وبحضور قضاة محاكم 

االحوال الشخصية في بغداد”.
“القاضي  أن  البيــان،  وأضــاف 
القضاة  ناقــش مع  زيدان  فائق 
مراحل  املشروع  عن  واملسؤولن 
تطبيــق إجراءات عقــد الزواج 
موضع  ووضعــة  االلكترونــي 

التطبيق بداية سنة 2019”.

حسب جدول اعماله..مجلس النواب 
لن يستكمل الكابينة الوزارية اليوم

الجزائري محافظًا لبغداد بجلسة 
غابت عنها "األحرار والحكمة"

بداية 2019.. تنفيذ مشروع 
عقد الزواج االلكتروني

مجلس النواب "ارشيف"

a

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزيــر اخلارجية األميركي 
جورج بومبيو ان بالده ملتزمة 
واإلرهاب في  داعــش  مبحاربة 
اجراهما  اتصالن  في  العراق، 
برهم  اجلمهورية  رئيــس  مع 
صالــح ورئيس الــوزراء عادل 

عبد املهدي، امس السبت.
وقال املكتب االعالمي لرئاسة 
اجلمهوريــة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
برهم  اجلمهورية  "رئيــس  إن 
هاتفيا  اتصــاال  تلقى  صالح 
االمريكي  اخلارجيــة  وزير  من 
مايــك بومبيو، وجــرى خالل 
اخر  الهاتفيــة بحث  املكاملة 
املســتجدات على الساحتن 

االقليمية والدولية".
واضاف البيان ان "وزير اخلارجية 
االمريكي اطلــع صالح على 
مقتضيــات واســباب قــرار 

من  األمريكــي  االنســحاب 
ســوريا"، مؤكدا ان "الواليات 
بالتزاماتها  مستمرة  املتحدة 
حملاربــة داعــش واالرهاب في 

العراق".
وأورد البيان أيضا ان صالح اكد 

بدوره لوزير اخلارجية االمريكي 
أن "العــراق واملنطقة بحاجٍة 
لالزمِة  سياسيٍة  تسويٍة  الى 
حالة  إنهاء  وأهمية  السوريِة، 
العنــف والصــراع العبثــي 
هنــاك، والذي دفع الشــعب 

باهظة نتيجة  السوري أثماناً 
للمدن  اإلرهــاب  اســتباحة 
فضال  اجلرائم،  ابشع  وارتكاب 
اخلارجيــة  التدخــالت  عــن 

املدمرة".
وبــدوره اصدرمكتــب عبــد 

املهدي بيانا جاء فيه إن "رئيس 
الــوزراء عــادل عبــد املهدي 
تلقى اتصــاال هاتفيا من وزير 
مايك  األمريكــي  اخلارجيــة 
حيثيات  شــرح  الذي  بومبيو 
االنسحاب املرتقب من سوريا، 
املتحدة  الواليــات  أن  وأكــد 
حملاربة  بالتزاماتها  مســتمرة 
داعــش واإلرهاب فــي العراق 
أثنى  كمــا  املناطق،  وبقيــة 
على وحدة الشــعب العراقي 
مبختلــف مكوناتــه وعلــى 
جهود احلكومة بحماية األمن 
في العــراق ومنع التدخل في 
التشكيلة  وإكمال  شــؤونه، 

الوزارية".
وأَضــاف البيــان، أن "رئيــس 
لوزيــر  اســتعرض  الــوزراء 
طبيعة  األمريكي  اخلارجيــة 
اجلارية  اإليجابية  التطــورات 
في البالد والسعي الستكمال 

التشــكيلة الوزاريــة التــي 
مــن املتوقع أن حتقــق املزيد 
مــن التقدم خالل األســبوع 

املقبل".
وأكــد عبد املهدي، بحســب 
البيــان، أن "تطــور األمن في 
ســوريا والوصول إلى تسوية 
سياســية له عالقة مباشرة 
واســتقرار  العراقي  باألمــن 
أن  إلى  مشــيرا  املنطقــة"، 
"العراقيــن هم األكثر حرصا 
على ترسيخ الوحدة الوطنية 
والدفــاع عن ســيادة بالدهم 
ومنــع التدخل في شــؤونها 

الداخلية".
أوردت خالل  تقاريــر  وكانــت 
اليومــن املاضيــن، ان مــن 
احملتمــل أيضــا ان تســحب 
اميركا جنودها من البالد، بعد 
قرار االنسحاب املفاجيء الذي 
اتخذته إدارة ترامب من سوريا.

تقريـر

على خلفية االنسحاب من سوريا

بومبيو: اميركا مستمرة بالتزامها محاربة داعش واإلرهاب في العراق

بغداد - الصباح الجديد: 
دعت عضو جلنــة التربية النيابية 
السبت،  امس  الساعدي،  ميسون 
الى استضافة وكيل الوزارة واملدراء 
املناهج  ازمة  العامن فيها لبحث 

الدراسية.
وقالت الساعدي في مؤمتر صحفي 
تابعته  النواب  عقدته في مجلس 

الصبــاح اجلديــد: " ندعــو الــى 
التربية  وزارة  وكيــل  اســتضافة 
واملدراء العامن ملديرياتها ومسؤول 
املناهج فيها امام البرملان ملناقشة 

ازمة املناهج الدراسية"
واضافــت ان "تغيير املنهج يحتاج 
الى اموال طائلة وهو مؤشر سلبي 
تســبب بهدر املال العام "، مبينة 

ان "كلفة طبــع الكتاب الواحد 7 
مليون دينار وكلفة تدقيقه ايضا 7 

مليون دينار ".
واشــارت الــى ان العام الســابق 
154 كتاب  تأليف وتدقيق  شــهد 
وفي العام احلالي مت تأليف وتدقيق 

169كتاب".
وهذا يعني حسب الساعدي اهدار 

4 مليــارات و522 مليون دينار، عند 
جمع كلفتي الطبع والتدقيق لكل 
كتــاب، وضرب حاصــل جمعهما 
البالغ 14 مليــون دينار في حاصل 
جمع عدد الكتــب لعامن والبالغ 
323 كتابا جــرى تايفها وتدقيقها 

في عامن.
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 بغداد ـ الصباح الجديد: 
النواب  كشــفت عضو مجلس 
اقبال عبد احلســن املاذي، أمس 
الســبت، ان العراق بصدد سداد 
اكثر مــن 16 مليار دينار كفوائد 
الدوليــة  للقــروض  واقســاط 
وحواالت اخلزينة في العام املقبل 

.2019
وقالــت املــاذي في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 

"العــراق ملزم بدفع ملياري دينار 
و556  الــف  و873  مليــون  و55 
دينار ضمــن موازنة العام املقبل 
الدولية  القــروض  على  كفوائد 

التي منحت له".
واضافت، ان "37 مليار و3 مالين 
و854 الــف و372 دينار ســتدفع  
كفوائــد على حــواالت اخلزينة 
)املــزادات( ومن ضمــن املوازنة"، 
و928  ان "10 مليــارات  مبينــة 

دينار  و345  الــف  و807  مليــون 
احتســبت كأقســاط للقروض 
عام  موازنــة  ضمــن  ســتدفع 

."2019
عضو مجلس النــواب أحملت الى 
ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية 
جتنبهــا  ان  ميكــن  صحيحــة 
انهكت  التي  الدوليــة  القروض 
كاهل العراق على مدى السنوات 
الســابقة وال نعلم حتى االن ما 

هي الفائدة منها.
وسبق وأن أكدت املاذي، أن مجلس 
أقر  النواب فــي دورتــه املاضية 
قانــون املعاهدات والذي يتضمن 
فقرات خاصة بالقروض الدولية.

تواقيــع  وأضافــت "ســنجمع 
أعضاء مجلــس النواب لتعديل 
ان  خصوصــاً  الفقــرات  تلــك 
بعضها يتجاوز مالين الدوالرات".
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التربية النيابية: تغيير المناهج يهدر المال العام 
ومجلس النواب مدعو لمناقشته

العراق ملزم بتسديد مليارات الدنانير
فوائد للقروض الدولية من الموازنة

تستوجب معرفة ايرادات كردستان من النفط والجمارك

بغداد - وعد الشمري:
كشــف حتالف االصالح واالعمار، 
امكانية جتزئة  السبت، عن  أمس 
االتفاق  بعــد  املتبقية  الــوزارات 
على مرشــحي حقيبتي التربية 
والهجرة واملهجريــن، وحتدث عن 
للتصويت  عرضهمــا  امكانيــة 
خــالل اجللســة املقبلــة جمللس 

النــواب، مشــيراً إلى اســتمرار 
اخلالفات حول العــدل والداخلية 
والدفاع بنحو يفتح اجملال لتأجيل 

متريرها إلى االسبوع املقبل.
وقــال عضو التحالــف عبد اهلل 
الزيدي، فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "موضــوع حســم 
الــوزارات املتبقية مــا زال عالقاً 

لغايــة اللحظة، ولم يتم االتفاق 
على اســماء جديدة غير التي مت 

طرحها في االعالم".
املكتب  الزيدي، عضــو  واضــاف 
السياســي لتيار احلكمة، أن كال 
االصــالح وكذلك  "مــن حتالفي 
على  اعتراضات  لديهمــا  البناء، 
اخلمــس  الــوزارات  مرشــحي 

الشاغرة".
الكتــل  "رغبــة  إلــى  وأشــار، 
من  اســتبدال  في  السياســية 
مت رفضــه أو اعتــرض عليه، وقد 
يشهد االسبوع اجلاري حراكاً قوياً 

ومكثفاً".
مجلس  "رئيس  أن  الزيــدي،  وبن 
ابلغ  املهــدي  الوزراء عــادل عبد 

الكتل في نيته أن يقدم مرشحن 
ســواء كانوا بــدالء أو جدد خالل 
االســبوع اجلاري، ويترك االمر إلى 
مجلس النــواب اما بالتصويت أو 

الرفض".
السياسي  املكتب  عضو  وأوضح 
لتيار احلكمــة، أن "عبد املهدي ال 
ميتلك حتى االن مرشحن بديلين 

عن فالح الفياض لوزارة الداخلية 
وفيصل الفنر لوزارة الدفاع".

وال يســتبعد، "جتزئــة الــوزارات 
املتبقــة على اكثر من جلســة 
مللجس النواب، فالتربية والهجرة 
حولهمــا  تــدور  ال  واملهجريــن 

خالفات كبيرة.
تتمة ص3

االصالح: التربية والهجرة جاهزتان للتصويت في جلسة البرلمان المقبلة
رّجح تأجيل عرض العدل والداخلية والدفاع إلى االسبوع القادم
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ادعت هدر 4 مليارات دينار ونصف في 323 كتاب

الصباح الجديد - متابعة:
افاد رئيــس اللجنة الزراعية 
في مجلس محافظة االنبار 
الدليمي،  محمــد  فرحــان 
بانتعاش  الســبت،  امــس 
الزراعة في احملافظة بنسبة 
على  النصر  إعالن  بعد   70%

تنظيم “داعش” اإلجرامي.
الدليمــي في تصريح  وقال 
إن  اجلديد،  الصبــاح  تابعته 
الواقع  في  االنتعاش  “نسبة 
الزراعي بعمــوم مدن االنبار 
اعالن  منذ  بالتصاعد  آخذت 
حيث  احملافظة،  مــدن  حترير 
وصل الى %70 وهي نســبة 
جيــدة مقارنة ملــا تعرضت 
من  الزراعية  املناطــق  اليه 
دمــار كبيــر نتيجــة قيام 
االجرامية  داعــش  عصابات 
بعمليات حرق وجرف بساتن 

بأكملها”.
واضــاف ان “بعــض مــدن 

توفير  الــى  االنبــار بحاجة 
جهود  جنــاح  مســتلزمات 
االنبــار  حكومــة  خطــة 
بالواقع  االرتقــاء  احمللية في 
الزراعــي مــن خــالل عودة 
قضاء  الى  الكهربائي  التيار 
القائم ومناطق اخرى تعاني 
كبيرة  تدميــر  نســبة  من 
الكهربائيــة  باملنظومــة 
الوطنية التي تســاهم في 
عمليــات ســقي احملاصيل 

الزراعية”.
“وزارة  أن  الدليمــي  واوضح 
الزراعة وفرت كميات كبيرة 
من البذور واملبيدات الزراعية 
خطوة  في  احملافظة  ملزارعي 
تهدف الــى االرتقاء بالواقع 
الزراعي خاصــة وان العديد 
مــن مدن احملافظــة يعتمد 
في  الزراعة  على  ســكانها 
احلصــول علــى موردهــم 

املعيشي”.

انتعاش الزراعة في االنبار
بنسبة 70 % بعد هزيمة 

داعش



شؤون عراقية

السليمانية - عباس كاريزي:

قال عضو اجمللــس القيادي لالحتاد 
فريــد  الكردســتاني  الوطنــي 
اسســرد، إن احلــزب الدميقراطي 
انتقاميــة  بوحشــية  يتعامــل 
مــع االحتاد الوطنــي فيما يخص 
مشــاركته في احلكومة االحتادية 
حكومة  في  ومشــاركته  ببغداد 

اإلقليم املقبلة.
وأضاف اسسرد في حديث للصباح 
اجلديــد، إن احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني يتحني الفرص للنيل 
الوطنــي على خلفية  االحتاد  من 
األزمة والتوتر الذي خلفه خسارة 
على  املنافسة  الدميقراطي  احلزب 
لصالح  اجلمهورية  رئيس  منصب 
مرشــح االحتاد الوطني، لذا فهو 
يعمل جاهدا علــى إقصاء االحتاد 
الوطنــي ومنــع حصولــه على 
منصب وزاري في بغداد، فضال عن 
ســعيه لتحجيــم دور االحتاد في 

حكومة اإلقليم املقبلة.  
الدميقراطــي  رفــض  ان  وتابــع، 
احلقيقية  الشــراكة  لترســيخ 
الوطني  استحقاقه  االحتاد  ومنح 
االقليم  واالنتخابي فــي حكومة 
وان  انتقامــي،  املقبلة، مســعى 
اختيار  ازمة  تنصله عن معاجلــة 
محافــظ كركــوك ومنع حصول 
االحتــاد على منصــب وزير العدل 
في حكومــة عادل عبــد املهدي 
مباحثات  على  ســلبا  انعكست 
الذي  االقليم،  حكومة  تشــكيل 
قال انه لــم يكن يتوقع ان تتعقد 

الى هذه الدرجة.
واضــاف اسســرد ان خيارنا االول 
هو املشاركة في حكومة االقليم 
املقبلــة، واردف »اال ان بقاء احلزب 
الدميقراطــي علــى رأيــه احلالي 
اســتحقاقه  االحتاد  الرافض ملنح 
وفقا لثقله ودوره احملوري ســيدفع 
الثاني  اخليــار  مناقشــة  الى  بنا 
وهو عدم املشــاركة في حكومة 

االقليم.
واشار الى، ان عدم مشاركة االحتاد 
خارج  وبقاءه  االقليم  في حكومة 

السلطة ســيخلق واقعا جديدا، 
ولن تكــون هناك حكومة واقعية 
شاملة »او نستيطع ان نقول انها 
النها  ناقصة،  حكومة  ســتكون 
تتمكن من بســط سلطتها  لن 
علــى جميع مناطق كردســتان، 
يكون هناك  لــن  فانه  وبالنتيجة 
شيء اسمه حكومة االقليم حتى 
اذا شاركت فيها حركة التغيير«.    
يتخل  لــم  اذا  اسســرد،  واضاف 
احلــزب الدميقراطــي عــن رغبته 
على  والســيطرة  الهيمنــة  في 
االقليم،«  في  االساسية  املفاصل 
فانا اعتقد بان االقليم يتجه نحو 
الى  ما ســيؤدي  مصير مجهول، 

االقليم  تأخير تشــكيل حكومة 
الى اجل غير مسمى«. 

التي  املســاعي  اسســرد  وبــني 
يبذلهــا الدميقراطي لالنتقام من 
االحتاد والتي قال انها بدت واضحة 
احلزب  لرئيس  االخيرة  الزيارة  خالل 
الدميقراطــي الى بغــداد وتراجع 
رئيــس الوزراء عــادل عبد املهدي 
عن منح وزارة العــدل لالحتاد في 
حكومته وفقا التفاق توصال اليه.

واشار الى ان عدم مشاركة االحتاد 
في حكومة االقليم املقبلة وبقاءه 
خارج السلطة في خانة املعارضة 
ســيؤدي الى خلق حكومة عاجزة 
عن فرض ســيطرتها على جميع 

مناطق كردستان، ناقصة املعالم. 
واوضح ان رغم استمرار املباحثات 
الثنائية بني االحتــاد والدميقراطي 
اال ان االراء ما زالت متباينة بيننا، 
وبينمــا نطالب نحن باملشــاركة 
فهــم يتحدثــون علــى االقلية 
من  الرغــم  وعلــى  واالغلبيــة، 
موافقة االحتاد على بقاء منصبي 
مجلس  ورئيــس  االقليم  رئيــس 
الوزراء للحــزب الدميقراطي اال ان 
تدار بنحو  ان  املناصب يجب  بقية 
مشترك وفقا للشراكة احلقيقية 
فــي صناعة القرار فــي حكومة 
االقليم وفيما يتعلق بالعالقة مع 
امللفات  وبقية  العالم  ودول  بغداد 

املهمة.    
الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
الكردســتاني قد رفض شــروط 
الكردســتاني  الوطنــي  االحتــاد 
للمشــاركة في حكومة االقليم 

املقبلة، وفقا ملصادر مطلعة.
وقالــت املصادر ان االحتــاد طالب 
مبناصــب نائــب رئيــس االقليم 
ورئيس  احلكومــة  رئيــس  ونائب 
برملان كردســتان واربع وزارات، وهو 
ما رفضــه الدميقراطي وخيره بني 
رئيس البرملان ونائب رئيس حكومة 

االقليم.   
فــي هــذه االثناء اعلنــت حركة 
على  رســميا  موافقتها  التغيير 

املشــاركة في حكومــة االقليم 
التي  للشــروط  وفقــا  املقبلــة 
وضعتها امــام احلزب الدميقراطي 
بتشكيل  املكلف  الكردســتاني 

حكومة االقليم.
واعلــن اجمللس الوطنــي للحركة 
عقب اجتماع عقده امس السبت 
ان  الســليمانية  محافظــة  في 
اجمللــس ناقــش بنحو مســهب 
احتمــاالت مشــاركة احلركة في 
حكومــة االقليم، وقــرر املوافقة 
على مشــاركة احلركة مبا ميكنها 
اجلماهير  طموحــات  تلبيــة  من 

ويخدم مصالح شعب كردستان.

فريد اسسرد: الديمقراطي يتعامل
بروحية انتقامية مع االتحاد الوطني

عدم المشاركة في حكومة اإلقليم سيجعل مصيرها مجهوال

فريد اسسرد

إن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يتحين 
الفرص للنيل من االتحاد 
الوطني على خلفية 
األزمة والتوتر الذي 
خلفه خسارة الحزب 
الديمقراطي المنافسة 
على منصب رئيس 
الجمهورية لصالح مرشح 
االتحاد الوطني، لذا فهو 
يعمل جاهدا على إقصاء 
االتحاد الوطني ومنع 
حصوله على منصب 
وزاري في بغداد، فضال 
عن سعيه لتحجيم دور 
االتحاد في حكومة 
اإلقليم المقبلة
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طارق حرب

مــا يتــم تداوله مــن اســتمرار مجالس 
احملافظات ملدة غير محددة على الرغم من ان 
اجملالس قضت أكثر من سنة ونصف السنة 
من دون انتخــاب  واســتمرار ذلك يخالف 
أحكام الدســتور الن اجملالس  طيلة الفترة 
التي تزيد على الســنة والنصف الســنة 
واســتمرار ذلك من دون غطاء انتخابي ومن 
دون انتخاب يترتب عليه فقدانهم الشرعية 
االنتخابية والشــرعية الشعبية بسبب ان 
انتخاب اجملالس الســابقة حصلت ملدة أربع 
سنوات  كانت من شــهر نيسان 2013الى 
نيســان 2017 اذ ذهب الشعب النتخابهم 
ملــدة أربع ســنوات فقط ولكن اســتمرت 
اجملالس بالسلطة بعد انتهاء االربع سنوات 
التــي مت انتخابهم لهــا واصبحوا االن مبدة 
تقتــرب من الســتة ســنوات النتهاء مدة 
االربع سنوات في شهر حزيران 2017 ونحن 
االن يفصلنــا اســبوع تقريباً علــى نهاية 
ســنة 2018وحيث ان مفوضية االنتخابات 
ذكرت انه من املســتحيل اجــراء انتخابات 
خالل االشــهر املقبلة ويحتــاج االمر االمر 
الى أشــهر أخرى فأن ذلك يعني اســتمرار 
مجالس احملافظات ألكثر من سنتني من دون 
انتخابات وذلك يعني حتول اعضاء مجالس 
احملافظات الى موظفني وليس منتخبني الن 
مدة االنتخاب هي اربع سنوات فقط انتهت 
منتصف سنة2017  ويعني ازدراء بالشعب 
الشعبية  االرادة  وارادته مادام متت مخالفة 
التي انتخبتهم ألربع سنوات فقط وانتهت 
هذه املدة واستمرت االنتخابات على الرغم 
مــن انتهاء التفويض الشــعبي لهم الذي 

كان محدداً بأربع سنوات فقط.
وبقاء اجملالس واســتمرارها على الرغم من 
الدســتور  أحكام  يخالف  انتخابهــا  عدم 
الواردة في املــادة )20( من الدســتور التي 
عدت حق التصويت واالنتخاب والترشــيح 
من احلقوق الدستورية السياسية واملادة )5( 
من الدســتور التي قررت ان الشعب مصدر 
الســلطات وشرعيتها ميارســها باالقتراع 
السري العام واملباشــر ويخالف أيضاً املادة 
(6( من الدستور التي قررت التداول السلمي 
للسلطة ومن ذلك نالحظ ان بقاء مجالس 
احملافظات من دون انتخاب ميثل اعتداء على 

االحكام الدستورية املذكورة.
كذلك ال بد ان نالحظ ان البرملان اما انتهت 
مدته نهاية حزيــران 2018 لم ميدد له ولم 
يستمر في الســلطة حتى ولو ليوم واحد 

فقط.
وان الدســتور في املــادة )122( الفقرة ثالثا 
منــح مجلــس احملافظة ســلطة انتخاب 

احملافظ فقط. 
وان تســريح مجالس احملافظات ال يؤثر على 
تقدمي اخلدمات جمللــس احملافظة اذ ان ذلك ال 
يؤثر على استمرار احملافظ في عمله ومهامه 
يتولى  انتخابات جديــدة حيث  وحلني اجراء 
انتخاب محافظ  اجلديــد  احملافظة  مجلس 
جديد. ال ســيما ان احملافــظ يخضع لرقابة 
احلكومــة االحتاديــة اذ لها عزلــه مبوافقة 

البرملان واقتراح رئاسة الوزراء.

بقاء مجالس
المحافظات باطل 

دستوريًا 
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزارة  نفــذت 
تفتيشــية  حملــة  االجتماعيــة 
مع  املتعاقدة  النفطيــة  للشــركات 
وزارة النفط بتوجيه من الوزير الدكتور 
باســم عبد الزمان لغرض إنفاذ قانون 

العمل رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٥. 
جــاء ذلك بعــد قيام مدير عــام دائرة 
العمل والتدريب املهني املهندس عمار 
عبد الواحد بعقد اجتماع موســع مع 
مدير مديرية عمل البصرة ومدير قسم 
الضمان االجتماعي ومسؤولي نقابات 
عمال واحتاد صناعات البصرة فضال عن 
مفتشي العمل في البصرة والساندين 
لهم من محافظتي ميســان وذي قار 
للمشاركة في اللحملة التفتيشية. 

كمــا مت زيــارة احــدى اللجــان ملوقع 
وزيارة  هلبرتون(  )شــركة  اللوجستية 
حقل الرميلة اجلنوبــي وعقد اجتماع 
مع شركة BP وتدقيق بيانات العاملني 
النفطية  الشــركات  االجانــب فــي 
والتأكد من وضعهــم القانوني إللزام 
تلــك الشــركات بتشــغيل العمالة 
الوطنية حسب النسب احملددة مبوجب 
وان احلملة   ،  50% والبالغة  التعليمات 
العاملة  الشــركات  جميع  ستشمل 
في شتى القطاعات ، وستفرض الوزارة 

عقوبات على اخملالفــني لتنفيذ قانون 
وتعليمات تشــغيل العمالة الوطنية 
ولن تسمح للعمالة االجنبية بالعمل 
داخل العراق دون احلصــول على اجازة 

العمل من الوزارة .
على صعيد اخر اقامت منظمة العمل 
العربية ممثلة باملركز الوطني للصحة 
والسالمة املهنيةبرنامجاً تدريبياً لبناء 
وتطوير قــدرات العاملــني في مجال 

الصحة والسالمة املهنية . 
وافتتحــت الدورة بكلمــة الوزير التي 
القاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون 
العمل الدكتور عبــد الكرمي عبد اهلل 
والتي اشــار فيها الى ضرورة االهتمام 
بالصحة والســالمة املهنية وااللتزام 
من  يعد  كونه  اشــتراطاتها  بتطبيق 
الظواهــر االيجابيــة واملضيئــة في 
اجملتمعات املتحضرة التي تعكس مدى 
االهتمام باإلنسان العامل بوصفه من 
اهم عوامل االنتــاج والعنصر الرئيس 
احلضاري  االبــداع  لعمليــات  احملــرك 
التي تهــدف الى توفير ظــروف عمل 
آمنة والئقة وصــوالً لتحقيق التنمية 

املستدامة .
واوضــح  وكيــل الــوزارة ان الــوزارة 
تســعى الى توفير فرص عمل وحماية 
اجتماعيــة لــكل مواطــن عراقي مبا 
يضمن له ولعائلتــه حياة كرمية على 
ان يكون مكان العمــل صحياً وخالياً 

من اخملاطر واالمراض املهنية التي تهدد 
حياة العاملني، وان الوزارة تعد احلد من 
االصابات والوفيــات في مواقع العمل 
مسؤولية تضامنية تتطلب التنسيق 
مــع ارباب العمــل واملنظمات املعنية 
بشــؤون العمال ملا له من اثر كبير في 
تطبيق القوانني في بيئة العمل، داعياً 
القوانني  وتشــريع  التعاون  توثيق  الى 

والتعليمــات حلمايــة العاملــني من 
اخملاطر املهنية. 

واكد الوكيل على ان الوزارة مســتمرة 
والسالمة  الصحة  نشاطات  دعم  في 
املهنية وتســعى الــى ان يكون املركز 
املهنية  والســالمة  للصحة  الوطني 
مركزاً اقليميــاً يخدم املنطقة ويكون 
حلقة وصــل مع املنظمــات العربية 

والدولية في هــذا اجملال. وجاءت كلمة 
التي  العربية  ممثل منظمــة العمــل 
القتها الدكتورة رانيا رشــدية القائم 
بأعمال مديــر املعهد العربي للصحة 
والســالمة املهنية معبرة من خاللها 
عــن شــكرها لوزير العمــل الدكتور 
باسم عبد الزمان لرعايته اعمال هذه 
التســجيل  بـ)نظام  املعنيــة  الدورة 

العمل(  واصابات  واالبالغ عن حــوادث 
و)الســالمة في االعمال االنشــائية(، 
الفتة الــى ان ذلك يبرز مــدى اهتمام 
الوزارة في احلكومة العراقية باحملافظة 
علــى القوى العاملــة كأداة للتنمية 
واســاس اســتدامتها الــذي يعكس 
بــدوره ســعيها اجلاد لتوفيــر العمل 
النمو  وحتقيق  للعاملني  والالئق  الكرمي 
االقتصادي وتوفير بيئة آمنة لهم على 
املستوى الوطني في القطاعات كافة.  
ان اســتجابة املنظمة  الى  واشــارت 
لطلــب الوزارة عــن تنفيــذ البرامج 
التوالي  الثانية على  التدريبية للسنة 
في العــراق التي تســتهدف املالكات 
الوطنية العاملــة في مجال الصحة 
جتســيداً  يأتي  املهنيــة  والســالمة 
ألهــداف املنظمة في حتســني ظروف 
وشــروط العمل وضمــان بيئة عمل 
مالئمــة في الدول العربية ، مشــيرة 
الــى ان املنظمة تســعى الــى تقدمي 
الدعم الفني ألطــراف االنتاج الثالثة 
مبا يســهم في تطوير قدرات وكفاءات 
املالكات العربية فــي جميع قطاعات 

العمل ضمن االمكانيات املتاحة.  
كمــا اســتعرضت الدكتــورة رانيــا 
خطة عمــل املنظمة لعام 2018 التي 
تضمنت برامــج تدريبية عالية اجلودة 
باشــراف خبراء عرب  تأهيلية  وبرامج 
مختصني تســتهدف الــدول العربية 

االعضــاء االكثــر احتياجــاً لها.  من 
جانبها اشارت مدير عام املركز الوطني 
املهندسة  املهنية  والسالمة  للصحة 
ازهار فاضــل ماجد في كلمتها الى ان 
ثقافة  املركز تقوم على نشر  رســالة 
للتوعية  املهنية  والســالمة  الصحة 
باخملاطر في بيئــة العمل وزيادة الوعي 
لــدى العاملــني لتجنــب التعــرض 
واالمراض  العمل  واصابــات  للحوادث 
املهنية، لتوفيــر بيئة عمل خالية من 
اخملاطــر وامللوثات، موضحــًة ان جهود 
الــوزارة هذه لن تكتمــل اال من خالل 
ومنظمات  الشــركاء  مــع  التعــاون 
ومنظمات  والعمــال  العمل  اصحاب 
التي  العقبات  املدني لتذليــل  اجملتمع 
الصحة  اشــتراطات  تطبيــق  تواجه 
والسالمة املهنية في بيئة العمل خللق 

فرص عمل الئقة وآمنة. 
واختتمــت املدير العــام كلمتها بأن 
امامنــا طريــق طويل وشــاق يحتاج 
باملعايير  االلتزام  الى تشــريعات حتفز 
وتعاقب فــي حالة االهمــال املتعمد 
ونحن بحاجــة الى تعزيز آليات الرقابة 
والتفتيش واألهم من ذلك اننا بحاجة 
الى نشر ثقافة صحة وسالمة مهنية 
في البيــت وفي الشــارع وفي مواقع 
العمل وهــذا يحتاج الى تضافر جهود 
عمل  واصحــاب  )حكومــة  اجلميــع 

وعمال(.

دورة تدريبية في الصحة والسالمة المهنية

بدء حملة تفتيش العمل للشركات العاملة في البصرة وبإشراف ميداني

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الصحــة نــدوة 
الوطنيــة  اخلطــة  إلطــالق 
للصحــة  االســتراتيجية 
املدرسية لألعوام )٢٠١٨-٢٠٢٢( 
على قاعة انليل في فندق بابل 
بدعم مــن منظمــة الصحة 

العاملية 
ملدير  بكلمــة  املؤمتر  وافتتــح 
رياض  الدكتور  العامة  الصحة 
فيهــا حرص  بني  االميــر  عبد 
اخلطط  تنفيــذ  على  الــوزارة 
الراميــة الى حتســني اخلدمات 
الصحية واجلهود املوضوعة في 
اخلطة من قبل الوزارة بالتعاون 
مــع اجلهــات ذات العالقة من 

اجل حتقيــق أهــداف التنمية 
الدكتورة  وبينت   ، املســتدامة 
اروى عبــد اخلالــق مســؤولة 
شــعبة الصحة املدرسية في 
وزارة الصحة ان اخلطة تتضمن 
برعاية  ينعم  مدرسي  مجتمع 
صحية شــاملة ومســتدامة 
علــى  تعتمــد  جــودة  وذات 
وحقوق  واالنصاف  الشــمولية 
للنوع  واالســتجابة  االنســان 

اجملتمعي .
واوضحت ان الهدف من اخلطة 
املدرســي  اجملتمع  صحــًة  هو 
لضمــان تعليــم افضل وخرج 
تكون  ان  منها  بتوصيات  املومتر 
املدرســية مدمجــة  اخلطــة 

واالســتراتيجيات  اخلطط  مع 
املدرســية وتوفير املوارد املالية 
العمل  خطة  لتنفيذ  املطلوبة 
الوطنيــة بصورة مســتدامة 
املعلومات  مع حتديث ورصانــة 
املدرســية  بالصحة  اخلاصــة 
نتائــج منها  للحصــول على 
النظام  ٢٠٢٢يكون  عام  بنهاية 
صحي وطني يضع في أولوياته 
الصحــة املدرســية واحلصول 
شــاملة  صحية  خدمات  على 
ذات جــودة تلبــي احتياجــات 
بيئة  وتوفير  املدرســي  اجملتمع 
وصحيــة  أمنــه  مدرســية 
وموائمـة  للتعليـــم  داعمـة 
جملتمع  والوصول  اإلعاقة  لـذوي 

لعوامـــل  مــدرك  مدرســي 
االختطـار واالمـراض ومتمكـن 

مـن تعزيـز صحتـه.
واشــارت الى ان اهم وســائل 
تنفيذ هــذه التوصيات تعتمد 
على منهجيــات منها املراقبة 
لــالداء  الفصلــي  والتقييــم 
وللعاملني والتقييم الشــامل 
بحلــول نهاية تنفيــذ اخلطة 
للصحــة  االســتراتيجية 

املدرسية. 
شــاركت  متصل  صعيد  على 
العراقية  والبيئة  الصحة  وزارة 
فــي جلســات اســتماع االمم 
املتحدة لتقريــر العراق الدوري 
وعدد من الــدول اخلاص بتنفيذ 

االتفاقية الدولية للقضاء على 
التمييز العنصري في العاصمة 

السويسرية جنيف.
ذكــرت ذلــك الدكتــورة مروة 
مهدي هــادي - شــعبة النوع 
االجتماعي وحقوق اإلنسان في 
ممثلة عن  العامة  الصحة  دائرة 
وزارة الصحــة وعضوة اللجنة 
العنصري  بالتمييــز  اخلاصــة 
العراق  باجتماع مناقشة تقرير 
الدوري اخلاص بتنفيذ االتفاقية 
جميع  على  للقضــاء  الدولية 
امام  العنصري  التمييز  أشكال 
التمييز  علــى  القضــاء  جلنة 

العنصري في سويسرا , 
فقرات  وضمــن  انــه  وبينــت 

االجتمــاع اجاب العــراق على 
التمييز  جميع أســئلة جلنــة 
العنصري الدولية ، مشيرة الى 
تاتي  الصحة  وزارة  ان مشاركة 
تضمن الوفــد العراقي ملمثلي 
املعنيــة  العراقيــة  الــوزارات 

مبوضوع التمييز العنصري.
ممثلة  مروة  الدكتورة  واوضحت 
وزارة الصحــة اننا قدمنا تقرير 
الــوزارة مبواثيق  التــزام  يبــني 
االمم املتحــدة التي متس حقوق 
االنسان ومنها احلق في الصحة 
ومؤشــراتها املتمثلة باحلصول 
بكافة  الصحية  اخلدمات  على 
مســتوياتها وجلميع املواطنني 

العراقيني.

الصحة تطلق االستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية في العراق لألعوام )2018 - 2022(
شاركت في جلسات األمم المتحدة للقضاءعلى التمييز العنصري

جانب من االجتماع
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باالنتخاب.. العراق يترأس 
االتحاد العربي للصناعات 

الجلدية

استئناف العمل بمشروع 
النقل الجماعي في منفذ 

بسماية

افتتاح جسر هيت الحديدي 
في محافظة األنبار

وزير العمل يبحث مع وفد 
اممي مشروع تطوير مراكز 

العمل والتدريب

موازنة 2019 تتطلب 50 
تغييرا وتسعة أيام تفصلنا 

عن السنة اجلديدة
وقال عضو اللجنة حنني القدو 
الصباح  تابعتــه  تصريح  في 
نيابيا من  “وفــدا  إن  اجلديــد، 
اللجنــة املالية ســيزور اربيل 
املقبلة  القليلــة  األيام  خالل 
لبحــث تثبيت حصــة اقليم 
األموال  ومعرفــة  كردســتان 
املطارات  مــن  املســتحصلة 
والكمــارك وبيــع النفط من 

الشمال”.
“متريــر  أن  القــدو،  واضــاف 
امر  العام اجلاري  املوازنة نهاية 
مستبعد بســبب احلاجة الى 
تعديالت واســعة في مسودة 
واجتماعات مكثفة  القانــون 
احلاجة  ملعرفــة  احلكومة  مع 

الفعلية للحكومة”.
“احلكومــة  أن  إلــى  واشــار 
ســتعمل بقانون ادارة الدولة 
املقبلني  الشهرين  خالل   12/1
ورواتــب  االمــوال  لصــرف 
اقـــرار  حليـــن  املوظفيـــن 

املوازنة”.
يذكر ان القانــون 12/1 يقصر 
عمل احلكومــة على ضرورات 

ملزمة.

االصالح: التربية والهجرة 
جاهزتان للتصويت في 
جلسة البرملان املقبلة

، وهنــاك مرشــحون لهمــا 
يتــم اختيار االصلــح، وميكن 

حسمها باقرب فرصة".
"وزارات  أن  الزيــدي،  وبــني 
والعدل  والدفــاع  الداخليــة 
استثنائية،  إلى جهود  بحاجة 
وقد تتطلــب احلوارات الذهاب 

إلى االسبوع املقبل".
ودعا الزيــدي، "القوى الكردية 
املتنازعة علــى وزارة العدل أن 
بتقدمي  ســريعاً  امرها  حتسم 
املرشح املناسب، اما بالنسبة 
فأن  والدفاع  الداخلية  لوزارتي 
على القوى السياسية االخرى 
املرونة من  أن تبدي نوعاً مــن 

أجل حسمهما".
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
الزيادي،  بــدر  االصالح،  حتالف 
"الصباح  إلــى  تصريــح  في 
اجلديد"، أن "القوى السياسية 
داخل مجلس النواب مستعدة 
الــوزارات  علــى  للتصويــت 
على  االتفاق  شــرط  املتبقية 
مرشــحني يتمتعون بالنزاهة 

والكفاءة".
واضاف الزيــادي، عضو قائمة 
سائرون، أن "عبد املهدي سبق 

السياســية  الكتل  ابلــغ  أن 
بأنه ســوف يقدم البدالء عن 
االعتراض  أو  رفضهم  مت  الذين 
عليهــم خالل ســقف زمني 
ال يتجاوز 24 ســاعة وذلك لم 

يحصل".
وحمل الزيادي، "رئيس مجلس 
الــوزراء بتأخيــر اســتكمال 
بوعده  يف  لم  الكابينة كونه 
اكد  كما  املرشحني  تقدمي  في 

عليه في السابق".
النــواب  "مجلــس  أن  وزاد، 
جلســة  لعقــد  مســتعد 
يتم  يــوم  اي  فــي  التصويت 
فيه تقــدمي املرشــحني حتى 
لــو اضطرننــا للبقــاء فــي 
ســاعات متأخرة من الليل أو 
يوم عطلة  عقد جلســة في 

رسمية".
"تسريبات  عن  الزيادي،  وحتدث 
املهدي  عبــد  بــأن  وصلتنــا 
املرشــحني  تغيير كل  ينــوي 
وطرحهم  املتبقيــة  للوزارات 
خــالل االســبوع احلالي لكي 
ننتهي من هــذا امللف ونتجه 
احلكومة  البرنامج  تنفيذ  إلى 
بالنســبة جمللس الــوزراء، اما 
هناك  فــأن  النــواب  مجلس 
في  تنتظره  القوانني  من  عددا 
مقدمتهــا املوازنــة االحتادية 

للعام املقبل".
يشار إلى ان خمس وزارات في 
حكومة عــادل عبد املهدي ما 
زالت شــاغرة وهــي كل من: 
والعدل،  والدفــاع،  الداخلية، 

والتربية، والهجرة واملهجرين.
 

حسب جدول اعماله..
مجلس النواب لن يستكمل 

الكابينة الوزارية اليوم
وكان مجلــس النــواب رفــع 
اجللسة التي عقدها امس الى 
اليوم بعد ان ناقشت خروقات 
بالدرجات  وتالعبها  احملافظات 
وتكرار االســماء  الوظيفيــة 
للتعيني،  اإلداريــة  األوامر  في 
إضافة الى تشــكيل مجلس 
اخلدمة االحتادية الذي طالب به 
نواب يرون فيه سبيال لتحقيق 
املوارد  توزيــع  العدالــة فــي 

البشرية واملالكات.
وفي هذا الشأن وجه احللبوسي 
مبخاطبة وزرات الصحة واملالية 
والتربية واستضافتهم ملعرفة 
احملافظات التي لم حتسم عدد 
وارســال  الوظيفية،  الدرجات 
اجلواب خالل 48 ساعة"، فيما 
فــاحت امانــة مجلس الــوزراء 
إلرســال اســماء مرشــحي 
االحتــادي  اخلدمــة  مجلــس 

للتصويت عليها. 
يشــار الى ان اجمللس صوت في 
جلســة االمس علــى أعضاء 
محكمة التمييز اخلمسة من 

القضاة الذين رشحوا لها.

اجلزائري محافظ لبغداد 
بجلسة غابت عنها "األحرار 

واحلكمة"
كمــا صــوت اجمللــس علــى 
ابطال القــرارات التي اتخذت 
في اجللســة املاضيــة، والتي 
اســفرت عن انتخــاب فاضل 
الشــويلي محافظــا لبغداد 

ومحمد الربيعي نائبا له.

التربية النيابية: تغيير 
املناهج يهدر املال العام 
ومجلس النواب مدعو 

ملناقشته
يذكر في هذا الصدد ان يومي 
األربعــاء واخلميــس املاضيني 
شــهدا اضرابا عن الدوام في 
والثانوية،  االبتدائيــة  املدارس 
املناهج،  تغيير  على  احتجاجا 
وعدم زج املعلمني واملدرســني 
تواكب  تأهيليــة  دورات  فــي 
التغيير، إضافة الى االحتجاج 
الذي  العــام  املال  هــدر  على 
تتهم به وزارة التربيةن بدعوى 

املناهج شبهات  تغيير  وراء  ان 
فساد.

العراق ملزم بتسديد 
مليارات الدنانير

فوائد للقروض الدولية من 
املوازنة

وأوضحــت عضــو البرملان، ان 
متر  ان  يجب  الدولية  "القروض 
جلنة  النــواب وحتديداً  مبجلس 
ملناقشتها  اخلارجية  العالقات 
قبل ان تصل الى احلكومة وهذا 
ما ســيتضمنه التعديل على 
القانون"، مؤكــدًة ان "البرملان 
كان يعطــي احلريــة الكاملة 
للحكومــة نظــراً لألوضــاع 
تعاني  كانت  التي  االقتصادية 

منها في السابق".
املاذي "سنرسل كتاباً  وتابعت 
الى الوزارات املستفيدة من تلك 
القروض لتزويد مجلس النواب 
وابــواب صرفها  بتفصيــالت 
ومنهــا الــوزارات الســيادية 
والكهرباء  والداخلية  كالدفاع 
ان  الى  الفتة  عليها"،  لالطالع 
"مجلس النواب سيستضيف 
صرف  عن  املســؤولة  اجلهات 
الــوزارات  في  القــروض  تلك 
حال وجود اي خلل فيها خالل 

املرحلة املقبلة".

تتمات ص1

خدر خالت - نينوى:

يرى مصــدر أمني عراقي مطلع 
فــي محافظة نينــوى أن األوان 
منطقة  لتطهيــر  حــان  قــد 
تنظيم  فلول  من  العطشــانة 
داعش اإلرهابــي التي تعد أقرب 
منطقة ملدينة املوصل، ويسعى 
وجودهم  إلثبات  التنظيم  بقايا 
فيها ال أكثر، من خالل محاولة 
األمنيــة،  القــوات  "إزعــاج" 

بحسب املصدر.
املصدر الــذي حتدث لـ "الصباح 
اجلديــد" شــريطة عــدم ذكر 
باحلديث  غير مخول  النه  هويته 
لوســائل االعالم قال "ان االوان 
قد حان للبدء بعملية عسكرية 
منطقة  لتطهيــر  مدروســة 
هضــاب منطقة العطشــانة 
بناحية بــادوش )25 كلم غربي 
تنظيم  فلول  بقايا  من  املوصل( 

داعش االرهابي".
واضاف "عناصر العدو يختبئون 
في مغاور طبيعيــة، مت تعميق 
بعضها من قبلهم، وغالبيتهم 
للقضاء  املطلوبني  من  املطلقة 
العراقي ولالجهزة االمنية، ولكن 
بالهروب  احلظ  يســعفهم  لم 
الى ســوريا اثنا تطهير املوصل 
وتلعفــر وبقية مناطــق غربي 
املوصل، وجلأوا لهذا اجليب احملاذي 
لنهر دجلة الذي يقع شمال تلك 

الهضاب الصخرية".
واشــار املصــدر الــى ان "عدة 
عمليــات متشــيط مت تنفيذها 
في االشــهر املنصرمة، كما مت 
توجيــه ضربات جويــة لبعض 
العشرات  وقتل  واملغاور  االنفاق 
من تلك العناصر االرهابية، لكن 
يبدو ان املنطقة بحاجة لعملية 
ومدروســة  كبيرة  عســكرية 
ومنســقة بني مختلف صنوف 
القوات االمنية مــن قوات برية 
وجوية وطيــران اجليش لتطهير 

هذه املنطقة بالكامل".
وتابــع بالقول "عناصــر العدو 
اية  تنفيذ  ال ميكنهــم  هنــاك 

االشارة  ميكن  عسكرية  عملية 
ازعاج  مبثابــة  لكنهــم  لهــا، 
للقــوات االمنية، ورمبــا يريدون 
يربط  الذي  الطريق  على  التاثير 
مناطق تلعفر وسنجار باملوصل، 
حيث مير الطريق مبحاذاة منطقة 
العطشــانة، مع االشارة الى ان 
قوات امنية عراقية كبيرة ترابط 
على احلدود العراقية الســورية 
بضمنهــا احلشــد الشــعبي 
تســتخدم هذا الطريق للتنقل 
وايضا  واملوصل  نينوى  بني غربي 
لنقل االمــدادات واملؤن والوقود 

وغيرها".
داعش  بقايا  متوين  وحول مصدر 
بتلك املنطقــة باملؤن الغذائية 

املصــدر  رجــح  واالســلحة، 
"وجود افــراد مقربني من اولئك 
العناصــر الذين يوصلون اليهم 
املــواد الغذائية، النــه من غير 
املعقــول ان يختبئ العشــرات 
مــن االرهابيني الكثــر من عام 
اما  امدادات غذائية،  وجود  بدون 
االســلحة التي بحوزتهم فهي 
من التي كانت بحوزتهم سابقا، 
وال نعتقــد ان هنالــك امدادات 

باالعتدة لهم".
وقلــل املصــدر مــن "خطورة 
بقايــا فلــول داعــش مبنطقة 
"القضاء  ان  مبينا  العطشانة" 
عليهــم بــات مطلبــا ملحا، 
خاصة ان منطقة العطشــانة 

لديها امتداد طبيعي مع صحراء 
منطقــة اجلزيرة جنــوب غربي 
نينوى، والتــي متتد الى صحاري 
واالنبار  الدين  صالح  محافظتي 

وصوال للحدود السورية".
وكانــت قيادة عمليــات نينوى 
قد اعلنت امــس انه على ضوء 
دقيقة  اســتخبارية  معلومات 
لواء املشــاة السادس والستون 
فرقة املشــاة العشرون التابعة 
لقيــادة عمليــات نينوى نفذت 
سلسلة  في  استباقية  عملية 
اســفرت  عطشــانة  جبــال 
أربعة  مقتــل  عــن  العمليــة 
داخل  يختبئون  كانــو  إرهابيني 
نفــق من خــالل ضربــة جوية 

لطيران قوات التحالف .
وفي اخلامس عشــر من الشهر 
فرقة  قوة مــن  اجلــاري متكنت 
املشــاة العشــرين مــن رصد 
وقتــل ٤ من عناصــر التنظيم 
ايضــا، كانــوا يتحصنون بنفق 
بجبــال العطشــانة ومت اضرام 
النيران على من فيه من عناصر 
العدو واملؤن ومخازن االســلحة 
واالعتدة، ومت ردم النفق باحلفارات.
و امــس، اعلــن مركــز االعالم 
االمنــي تعــرض قــوة عراقية 
الى اطالق نار مــن قبل عناصر 

ارهابية.
وقال املركز في بيان له ، ان "قوة 
من الفرقة العشرين ضمن قيادة 

عمليات نينوى وخالل واجب في 
جبال عطشانة في بادوش غرب 
الى  تعرضت  املوصــل  مدينــة 
اخلفيفة  باألســلحة  نار  اطالق 
من قبل عناصــر إرهابية، حيث 
الحقــت قواتنــا األمنية هؤالء 
االختباء  الذين حاولــوا  اجملرمني 

داخل إحد اإلنفاق".
قيادة  "قامــت  البيان  واضــاف 
عمليات نينوى وبإشــراف قيادة 
بالتنسيق  املشتركة،  العمليات 
الدولي،  التحالــف  قــوات  مع 
حيث متكن طيران التحالف من 
توجيه ضربــة جوية دقيقة أدت 
الى تدمير مدخــل النفق وقتل 
٤ إرهابيني من عصابات داعش".

مصدر أمني: ان 
االوان قد حان للبدء 
بعملية عسكرية 
مدروسة لتطهير 
منطقة هضاب 
منطقة العطشانة 
بناحية بادوش 
)25 كلم غربي 
الموصل( من بقايا 
فلول تنظيم داعش 
االرهابي

دعوة الى تطهير هضاب العطشانة ومغاورها من داعش
أغلبهم من المطلوبين للقضاء..

الملف األمني

بغداد – ضبط عصابة 
أعلن املتحدث باســم قيادة عمليات 
بغــداد أمس الســبت، عــن اعتقال 
عصابة متورطة بـ19 عملية ســطو 

وتسليب وسرقة في العاصمة.
اللواء  القيادة  باســم  املتحدث  وقال 
ســعد معن ان "مفارز اســتخبارات 
والشــخصيات  املنشــآت  حمايــة 
االســتخبارات  وكالة  العاملة ضمن 
وزارة  فــي  االحتاديــة  والتحقيقــات 
ملعلومــات  واســتناداً  الداخليــة 
في  املصادر  وتســخير  اســتخبارات 
قواطع املسؤولية ألقت القبض على 
عصابــة مكونة من ثالثــة متهمني 
شــرقي العاصمة بغداد"، مضيفا ان 
"هؤالء اجملرمني متورطني خالل الثالثة 
اشــهر املاضية بـ١٩ عملية ســطو 
وتسليب وسرقة"، وقد مت تسليمهم 

الى اجلهــات اخملتصة إلكمال أوراقهم 
التحقيقية". 

ديالى – انقاذ محاصرين  
افــادت مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالــى امس الســبت ان 
قوات احلشد الشعبي انقذت مزارعني 
محاصرين من قبــل عصابات داعش 

االرهابية في جبال حمرين .
وذكــر املصــدر ان "قــوة مــن اللواء 
الثامن والثمانون في احلشد الشعبي 
وبعملية اســتباقية متكنت من انقاذ 
عدد من املزارعني واصحاب املواشــي 
محاصرين اشتبكوا مع عناصر داعش 
في جبال حمرين" ، الفتا الى ان "قوات 
اللواء اشــتبكت مــع عناصر داعش 

التي الذت بالفرار".

صالح الدين – عملية دهم 

الشــعبي  احلشــد  قــوات  نفــذت 
والشــرطة االحتادية امس الســبت، 
عملية دهــم وتفتيش ألطراف بحيرة 

الثرثار غربي سامراء.
وقــال إعــالم احلشــد الشــعبي إن 
"قــوة من اللواء 313 باحلشــد ضمن 
قاطع عمليات ســامراء باالشــتراك 
مع الشــرطة االحتادية نفذت عملية 
ملناطق  مفاجئ  ودهم  ميداني  مسح 
الشــذرة في النخوة وأطــراف بحيرة 
الثرثــار غربي ســامراء املقدســة" ، 
"العمليــة تهدف لقطع  ان  مضيفا 
طــرق اإلمــداد ملناطق يُشــتبه بها 
ومنع التســلل إضافة لسد الثغرات 
املتوقعــة واحلاصلــة، و تأمينها من 

داعش اإلجرامي". 

كركوك – ضبط اوكار ارهابية 
الناطق باســم مركــز اإلعالم  اعلن 

األمنــي العميد يحيى رســول امس 
السبت ان القوات االمنية عثرت على 
4 اوكار لالرهابيني ومواد متفجرة في 

كركوك.
ان "الشــرطة االحتادية  الناطق  وذكر 
ضمــن عمليات محافظــة كركوك 
شــرعت بتفتيــش سلســلة جبال 
والتفتيش  البحث  اثناء  وفي  هنجيرة 
متكنت من العثور على وكر لالرهابيني 
احتــوى أغطيــة و62 اطالقــة عتاد 
احاديــة وبطاريتــني، وقــد مت تدمير 
الوكر بالكامل" ، مضيفا ان "القوات 
االمنيــة نفــذت عمليــة تفتيــش 
اخلزيفي   - )الشــريفية  شملت قرى  
- الشــالغمة ( واسفرت العملية عن 
العثور على عبوة ناسفة مت تفجيرها 
والعثور على وكــر لالرهابيني بداخله 
مالبس مختلفة حتمل شــعار داعش 
الشــحن  لبطاريــات  وعاكســتني 

وموبايل يســتعمل لتفجير العبوات 
الناســفة عن بعد، ودراجة نارية وقد 
مت حرق وتدمير الوكر واملواد بالكامل".

بابل – ضبط رمانات يدوية 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة بابل امس الســبت بالعثور 
على رمانات يدوية وإلقاء القبض على 
بتهم  واملطلوبني  املتهمــني  عدد من 
جنائية مختلفة مبناطق متفرقة من 

القاطع الشمالي للمحافظة.
وذكر املصدر ان قوة امنية من شرطة 
ومكافحــة متفجــرات ناحية جبلة 
ضبطت اربع رمانــات يدوية مت العثور 
عليهــا ُمخّبأة في منطقــة زراعية ، 
كمــا متكنت من القــاء القبض على 
عدد مــن املطلوبني علــى وفق تهم 
جنائيــة فــي مناطــق متفرقة من 
الناحية، مشــيرة الى قيامها بإحالة 

جميع املتهمــني الى اجلهات اخملتصة 
لغرض استكمال االجراءات القانونية.

االنبار – اعتقال ارهابي 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 
"ارهابي"  على  القبض  عن  الســبت 
قاتل القــوات االمنية فــي الفلوجة 

مبحافظة االنبار . 
وقالت إن "مفارز مديرية االستخبارات 
العســكرية فــي الفــوج االول لواء 
مشــاة 50 الفرقة 14 واثر معلومات 
القبض  القــت  دقيقة  اســتخبارية 
على احد االرهابيني ممــن قاتلو قواتنا 
االمنية فــي الفلوجة ومن املناصرين 
واملؤيديــن لداعــش االرهابــي فــي 
منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة – 
االنبار" ، موضحا أن املعتقل "يعد من 
مذكرات  مبوجب  للقضــاء  املطلوبني 

قبض على وفق احكام املادة 4 إرهاب .

نينوى – ضربة جوية 
افــاد مركــز االعــالم االمنــي امس 
الســبت، عــن مقتل اربعــة عناصر 
مــن تنظيم "داعــش" بضربة جوية 
للتحالف الدولي وجهت الحد االنفاق 

في نينوى.
الفرقة  إن "قوة مــن  املركــز  وقــال 
العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى 
واجــب في جبال عطشــانة  وخالل 
تتعــرض الــى اطالق نار باألســلحة 
اخلفيفة من قبل عناصر إرهابية، حيث 
الحقت قواتنــا األمنية هؤالء اجملرمني 
الذيــن حاولوا االختبــاء داخل إحدى 
اإلنفاق" ، مضيفا أن "طيران التحالف 
الدولي متكــن من توجيه ضربة جوية 
دقيقة أدت الــى تدمير مدخل النفق 
وقتل ٤ إرهابيني من عصابات داعش". 

ضبط عصابة متورطة بـ 19 عملية سطو في بغداد * ضبط 4 أوكار إرهابية في كركوك
العثور على 4 أوكار لالرهابيين ومتفجرات بكركوك * مقتل 4 عناصر من داعش بضربة جوية في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن عن اختيار العراق 
اجللدية  للصناعــات  العربــي  االحتاد  لرئاســة 
املنضوي حتــت مجلــس الوحــدة االقتصادية 
التابع جلامعة الدول العربيــة خالل االنتخابات 
التي جرت فــي مدينة القاهرة بجمهورية مصر 

العربية. 
وافصح الناطــق االعالمي للــوزارة عبدالواحد 
علوان الشــمري عن انتخاب مدير عام الشركة 
العامــة لصناعات النســيج واجللود رياض عبد 
احلسني شاغي لرئاســة االحتاد ، مؤكدا أن هذا 
اإلجناز غير مسبوق حيث سيتم نقل مقر االحتاد 
إلــى العاصمة بغداد بعد حصــول العراق على 
منصب رئاسة االحتاد ومصر ملنصب النائب االول 

وسوريا ملنصب النائب الثاني. 
ولفت الناطــق االعالمي الــى ان االحتاد العربي 
منظمــة عربية دولية تعني بشــأن الصناعات 

اجللدية في الوطن العربي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استأنفت الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص، 
الثالثــاء، العمل مبشــروع النقــل اجلماعي في 
سيطرة منفذ بسماية. وقال مدير عام الشركة 
تنفيذا  الســاعدي:  العظيــم  الســيد عبــد 
لتوجيهات وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
باســتئناف العمل مبشــروع النقــل اجلماعي 
)املنفيست(  متكنت الشــركة اليوم من إطالق 
املشــروع ضمن العاصمة بغداد في ســيطرة 

بسماية بعد توقف العمل به لفترة زمنية.
واكد ســيادته ان مشروع  النقل اجلماعي اآلمن 
ميثله مــورد للبيانــات الضرورية حــول حركة 

املواطنني واملركبات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت وزارة اإلعمــار واإلســكان والبلديات 
واألشــغال العامة جســر هيت احلديدي الواقع 
على نهر الفرات في محافظة األنبار بتمويل من 
صندوق إعادة إعمار املناطق احملررة وبكلفة بلغت 

١،٤ مليار دينار.
وذكر املركز االعالمي للوزارة انه مت اجناز املشــروع 
عن طريق شركة اشــور العامة وبأشراف دائرة 
، ويعد هذا  الطرق واجلســورالتابعتني للــوزارة 
اجلسر من اجلســور املهمة واحليوية في القضاء 
كونه يســهم في تسهيل احلركة املرورية ونقل 
البضائع وتطوير الواقــع االقتصادي والعمراني 
بني منطقة البكر ومدينة هيت حيث يبلغ طول 
اجلســر ٢٤٢ م وبعرض ١٠ م ، ومت اجناز املشــروع 
على وفق املواصفات الفنية املطلوبة والتوقيتات 
احملددة له، مشــيرا الى ان شــركة اشور العامة 
ســبق لها وان اجنزت عدة مشاريع في محافظة 

االنبار اخرها إجناز جسر احملمدي احلديدي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور 
باسم عبد الزمان مع نائبة مبعوث االمم املتحدة 
فــي العراق أليس وولبول وجــرى بحث امكانية 
التعاون في تطوير مراكــز العمل والتدريب في 

العراق. 
واستعرض الوزير مع الوفد تأسيس شراكة بني 
الوزارة واالمم املتحدة خللق مراكز امنوذجية للعمل 
والتدريــب، من خــالل توفير النصح واالرشــاد 
وتطويــر قابليات العاملني فــي مراكز التدريب 

املهني. 
وقــدم الوفــد االممــي مقترحــا لتقــدمي منح 
تشجيعية للعاملني في املراكز وحتفيزهم على 
الدخول في البرامج التطويرية التي من شأنها 

ان تعود بالفائدة على العملية التدريبية.

القوات األمنية في املوصل "ارشيف"
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تفعيل خطوط النقل 
الداخلي بحافالت 

جديدة في بابل

التجارة تصادق على خطة 
تسويق الشلب للموسم 

2019-2018

الجامعة العراقية تعقد 
مؤتمرها العلمي الثاني في 

جودة التربية والتعليم

بابل _ الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل املهندس عبد اهللا لعيبي عن 
تفعيل خطوط النقل الداخلي في محافظة 

. ( King long ) بابل بباصات حديثة نوع
واكــد الوزير علــى اهمية تفعيل شــبكة 
اخلطوط الداخلية في البالد ، وان الشــركة 
باشــرت بتشــغيل عدد من خطوط النقل 
الداخلي كمرحلة اولى تربط مركز محافظة 
بابل بحي العســكري ومتر مبناطــق حيوية 
اخرى وقد مت ارســال عدد من باصات الشركة 
نــوع(King Long ) للعمل في محافظة بابل 
خلدمة املواطنني ،مؤكدا ســيتم تفعيل عدد 
اخر من خطــوط النقل اجلديدة في احملافظة 

بعد دراسة حاجة املواطنني منها .
مــن جهته بــني مدير عــام الشــركة كرمي 
كاظم حســني ان مبــادرة ادارة وزارة النقل 
بتوفيــر باصات حكومية في الشــارع احللي 
القت ترحيبا واقبــاال كبيرا من املواطنني في 
احملافظة فضال عــن تخصيص باصات لنقل 

املسافرين السياحى والسفرات املدرسية. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة املصادقــة على خطة 
تسويق محصول الشــلب لعام 2019 والتي 
تبدأ مطلع العام املقبــل وحصلت مصادقة 
الدكتور محمد هاشــم العاني وزير التجارة 
على خطة تسويق محصول الشلب للموسم 
التسويقي ٢٠١٨- ٢٠١٩ والتي اعدتها الدوائر 
املعنية في الشــركة العامة لتجارة احلبوب. 
واكدت الوزارة في بيان أصدره املكتب االعالمي 
للوزارة ان خطة تسويق العام 2019 تضمنت 
املواصفات واالســعار والتعليمات وشــروط 
التسويق واملراكز التسويقية املعتمدة رسميا 
. وجاء في البيان ان موســم تسويق الشلب 
لهذا املوســم حدد فــي محافظتي النجف 
االشرف والديوانية بســبب زراعة هذا النوع 
من احلبوب في تلك احملافظتني ، مشــيرا الى 
ان املباشرة بتسلم محصول الشلب في تلك 
احملافظات بعد استكمال جميع االستعدادات 
واالجراءات اللوجستية التي اعدتها الشركة 

العامة لتجارة احلبوب . 

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمت كلية العلوم اإلسالمية في اجلامعة 
العراقية، مؤمترها العلمــي الثاني عن جودة 
التربية والتعليم العالي في العراق، مبشاركة 

متخصصني وأكادمييني.
ً من احملــاور والبحوث  وتضمــن املؤمتر عــددا
من بينهــا توظيــف التعليــم االلكتروني 
التعليم  الدراســية،  املناهج  تصميــم  في 
واالستثمار في ادارة مجتمع املعرفة، إضافة 
العاملني،  وأداء  اإلستراتيجي  التخطيط  إلى 
ودور القيادة في نشــر النزاهــة ، الضغوط 
املهنية، دور التعليم املهني في إعداد طالب 
االلكتروني  التعليــم  ،معوقات  املســتقبل 
وتأثيره واجتاهاته التربوية، واملناهج التعليمية 
ودورها في ترســيخ الســلوك الدميقراطي، 
املكتبــة االلكترونيــة، فضال عــن مؤثرات 
التعليم في التنمية املســتدامة وآليات رفع 

مستوى اجلودة .
وأوصــى املؤمتر الــذي اقيم بالتنســيق مع 
مؤسســة ”أرض كلكامش للثقافة والتربية 
واإلعــالم “  بتضافــر جميع  اجلهــود لرفع 
واجلودة  الكفاءة  املناهج وحتسني  مـــستوى 
التقنيات احلديثة على  الـشامـلة ومتابـعة 
جـميـــع املـــستويات في شتى اجلـامعات 

والكليات. 

بغداد _ الصباح الجديد:

برعايــة وزير الزراعــة الدكتورصالح 
احلسني  وحتت شعار «احملافظة على 
وتطويره  النهريــن  مابــني  جاموس 
مهمة وطنية لبناء اقتصادنا الوطني 
«، عقــدت دائــرة الثــروة احليوانية 
فــي وزارة الزراعة مؤمترهــا العلمي 
اجلاموس  وتطوير  لتنمية  الســادس 

في بالد الرافدين ..
وافتتــح الوكيــل الفنــي للــوزارة 
الدكتور مهدي ضمد القيسي املؤمتر 
بكلمة أناب فيها عن الســيد الوزير 
حيث أكد على  اهتمام الوزارة بهذه 
الثــروة ، ملــا له من أهميــة في رفد 
اقتصادنــا الوطنــي،  داعيا القطاع 

اخلاص للدخول بعمق بهذا اجملال .
واشــاد الوكيــل مبشــروع التلقيح 

االصطناعــي للجاموس لتحســني 
النســل كما هو احلال مــع األبقار، 
فيما حتــدث ممثلون مدير عــام دائرة 
عن  للجاموس  الدولي  واالحتاد  الثروة 
الشــوط الكبير الذي قطعته دائرة 
الثــروة احليوانية  فــي تصنيف هذا 
احليــوان وأصالة اجلامــوس العراقي 
وتاريخه، ثم حملــت كلمتهم حث 
النهم  دورهــم  اخــذ  على  املربــني 
الضمانة األساســية في إدامة هذا 

القطاع .
وتضمــن منهــاج أعمــال املؤمتــر 
جلســتني، األولى ألقيت فيها ثالثة 
بحــوث تناولــت ( دراســة حتليلية 
للواقع والطموح، مشــروع التلقيح 
االصطناعــي للجامــوس، واحلالــة 
العراق)،  في  للجاموس  التناســلية 
دراســات  الثاني  البحث  تناول  فيما 
عديدة من بينها ( األمراض الشائعة 

واقع اخلدمات  التي تصيب اجلاموس، 
البيطرية، الرؤية اإلرشادية ) وتضمن 
البحث الثالث دراسات تتعلق ( مبرض 
التلقيحات،  النزفية، ضــرورة  احلمى 
البروسيال،  مبرض  اإلصابة  تشخيص 
عالقــة املظاهر الوراثية، وقياســات 
الضرع في اجلاموس) وبحوث علمية 

أخرى .   
وفي ختــام املؤمتر قــرأت التوصيات 
الســتعمال  املربني  دعــوة  ومنهــا 
األســاليب احلديثة في التربية ، دعم 
الصناعات التحويلية اخلاصة باأللبان 
، تشــجيع االســتثمار، االهتمــام 
واالتفاق على  والبحوث  بالدراســات 
عقد املؤمتر الســابع في كانون األول 

من عام 2020 .
الوزارة  عقــدت  متصل  على صعيد 
بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة 
بعنــوان حتديث  ورشــة عمل  الفاو 

وتطوير زراعة النخيل وصناعة وجتارة 
التمور العراقية .

وأكد الوكيل الفني خالل مناقشــة 
املشروع اخلاص بتطوير وتنمية قطاع 
النخيل الذي تقــدم به خبراء البنك 
الدولي على إعــادة كتابة املعلومات 
وصياغتهــا وحتديد احملــاور ، إضافة 
إلى آليات التنفيذ والكلف املطلوبة 
بغيــة مراجعتهــا من قبــل وزارات 
للخروج  واملالية  والتخطيط  الزراعة 

برؤيـة ناضجة تخدم هذا اجملال .
فيمـــا يهدف املشــروع إلى تأهيل 
البنى التحـــتية لقطاع النـــخيل 
التمـور  وجتارة  بـصـــناعة  واالرتقاء 
الـــعراقية ومبـــا يخـــدم القــدرة 
التنافسية لهـــا فـــي األســـواق 
والعـاملية وإعـادة مكانتها  املـحلية 
بشكـل أفـضل مـــن خـالل إدخال 

التقنـيات احلديثة .

تقرير

الزراعة تعقد مؤتمرها العلمي السادس لتنمية وتطوير الجاموس في العراق
ورشة عمل مع وفد البنك الدولي لتطوير بساتين النخيل

 
 بغداد _ الصباح الجديد:

بحــث وكيــل وزارة الصناعــة 
التخطيط  لشــؤون  واملعــادن 
وكالــة املهنــدس محمد علي 
امللحق  لقائــه  وخــالل  ذيــاب 
وامللحق  االميركي  االقتصــادي 
االقتصــادي البرازيلــي ســبل 
الدعم املمكنة لتطوير القطاع 

الصناعي العراقي.
اللقاء  اجلانبان خــالل  وناقــش 
املدراء  الذي حضــره عدد مــن 
العامــني واملســؤولني في دوائر 
املعنيــة  والشــركات  الــوزارة 
العديد مــن املواضيع التي تهم 
واملشــاركة  االســتثمار  جانب 
الصناعيــة  الشــركات  مــع 
احلكوميــة واليات دعم القطاع 
املشــاريع  واقامــة  اخلــاص 
الصغيرة واملتوســطة والفرص 
واملعلنة  املتاحة  االســتثمارية 
وموضوع  الوزارة  لدى شــركات 
حماية املنتجات احمللية والبحث 
فــي كيفية واســاليب الدعم 
لتطويــر  تقدميهــا  املمكــن 
في  االســتراتيجية  الصناعات 
وباالخــص صناعــات  العــراق 
والبتروكيمياويــات  االســمدة 
والصلــب وصناعــة  واحلديــد 
والكبريــت  الفوســفات 
واالسمنت والصناعات الغذائية 
والنسيجية فضال عن مناقشة 
موضوع املشــاركة واالستثمار 
القامة  احلربية  الصناعــات  في 
االســلحة  النتــاج  مصانــع 
من  وغيرها  واالعتــدة  اخلفيفة 

امللفات واملواضيع ذات الصلة .
واشــار الوكيل خالل اللقاء الى 
الوزارة  انتهجتها  التــي  اخلطة 
متاشــيا مع املنهــاج احلكومي 
وباالعتمــاد على خطة التنمية 
وزارة  اعدتهــا  التي  الوطنيــة 
مــع  بالتنســيق  التخطيــط 
قطاعــات الدولــة والتي ركزت 
علــى املشــاركة واالســتثمار 

فــي  الصناعيــة  للشــركات 
القطــاع العام ودعــم القطاع 
اخلــاص ، الفتــا الــى ان الوزارة 
متتلك شــركات ومصانع كبيرة 
وكثيــرة بحــدود (250) معمال 
الصناعية  التخصصات  بشتى 
الغذائية والدوائية والكيمياوية 
والنســيجية  وامليكانيكيــة 
واالنشــائية وغيرها وقد اعدت 
للعديد  اســتثمارية  ملفــات 
من هــذه الشــركات واملصانع 
العــادة تأهيلهــا او تطويرها او 
جديدة  انتاجية  خطوط  اضافة 
لتنويع االنتــاج احمللي فضال عن 
مشــاريع الوزارة النشــاء املدن 
عدد  في  الصناعية  واجملمعــات 
مــن احملافظــات والتــي حتتاج 

ومســتثمرين  شــركات  الــى 
، مؤكدا ضرورة  وخبرات الدارتها 
االســتعانة واالســتفادة مــن 
خبــرات الشــركات االميركية 
والبرازيلية واالمكانيات الكبيرة 
التــي تتمتــع بها فــي تكوين 
شراكات مع نظيراتها العراقية 
واملشــاريع  الصناعات  لتطوير 
القائمة وانشاء مشاريع جديدة 
داخــل العــراق مبايســهم في 
تغطيــة حاجة الســوق احمللية 

والتوجه نحو التصدير.
الضيفان  ابــدى  جانبهــم  من 
استعداد ورغبة بالدهم للتعاون 
ودعم العراق للنهوض بالقطاع 
فرص  وايجاد  احمللــي  الصناعي 
عمــل للعراقيــني ، مؤكديــن 

لتقريب وجهات  اهتمام بالدهم 
النظر والتعاون بني الشــركات 
االميركية  والشركات  العراقية 

والبرازيلية. 
من جهة اخــرى تواصل املديرية 
الصناعية  للتنميــة  العامــة 
إحدى تشكيالت وزارة الصناعة 
خدماتهــا  تقــدمي  واملعــادن 
للصناعيــني  التخصصيــة 
إلقامة  أراض  قطــع  وتخصص 

مشاريع صناعية عليها .
وقال مديرعام املديرية إن املديرية 
تســعى لالرتقاء بواقع القطاع 
الصناعي اخلاص من خالل تقدمي 
اخلدمات امليســرة للصناعيني ، 
مضيفا» إن املديرية منحت (32) 
ارض إلقامة  و(13) قطعة  إجازة 

مشاريع صناعية جديدة  ومنح 
لتأسيس  إكمال  شــهادات   (5)
املشــاريع برأس مال قــدره (5) 
مليــارات دينــار و(49) عامــال ، 
املديرية  وحــرص  اهتمام  مبينا 
على مجريات ســير العمل من 
الدورية  الكشوفات  عمل  خالل 
التي تقوم بهــا اللجان الفنية 
مكثف  وبشــكل  املتخصصة 
الصناعية  املشــاريع  وجلميــع 
في محافظــات العراق حيث مت 
كشف (41) مشــروعا صناعيا 
جديــدة  هويــات   (8) ومنــح 

للمشاريع الصناعية .
مــن جهة أخــرى أفصــح عن 
ندوة تعريفيــة إقامتها املديرية 
قانون  بخصــوص  ملوظفيهــا 

للقطاعني  الصناعي  االستثمار 
اخلاص واخملتلــط  حيث تخللت 
النــدوة شــروحات وافيــة عن 
التــي  واإلحــكام  الفقــرات 
يتضمنهــا القانــون وجميــع 
االمتيازات بصورة عامة وكذلك 
أهم أهــداف القانون من حيث 
حتديد الضوابط ملنح املساعدات 
واإلعفاءات املالية مبا يسهم في 
الدعم  ووســائل  املرونة  حتقيق 
للقطاعــني اخلــاص واخملتلــط 
منو  في  مســاهمتهما  لضمان 
الدخــل القومــي للبــالد كما 
تطرق بالـســـهب عن اإلحكام 
ونقـل  اإلجـازات  مبنـح  اخلـاصة 
امللـــكية وغـــيرها مــن املواد 

القانونية .

«التنمية تخصص قطع أراض القامة مشاريع صناعية

العراق يبحث مع أميركا والبرازيل 
آليات دعم القّطاع الصناعي

ناقش الجانبان حماية 
المنتجات المحلية 

والبحث في كيفية 
وأساليب الدعم 

الممكن تقديمها 
لتطوير الصناعات 
االستراتيجية في 
العراق والسيما 

صناعات األسمدة 
والبتروكيمياويات 

والحديد والصلب

واسط _ الصباح الجديد:
بحث محافظ واســط الدكتور محمد 
جميل املياحي مع مدير عام شركة نفط 
الوســط املهندس جالل احمد محمود 
بحضور معاون احملافظ لشؤون اخلدمات 
املهندس نبيل شمه ومدير هيئة نفط 
واســط املهنــدس أحمــد عبدالرضا 
الواقــع اإلنتاجي حلقلي االحدب وبدرة . 
وحث احملافظ الشركة على استقطاب 
أكبر عدد من املهندســني والفنيني من 
أبناء احملافظــة وتوفير فرص عمل لهم 
، اضافة الى دور الشــركة واسهاماتها 
في دعم احملافظة فــي اجملاالت اخملتلفة 

سيما مايتعلق باجلانب اخلدمي 

محافظ واسط يبحث الواقع
 اإلنتاجي لحقلي االحدب وبدرة

وزار ة الصناعة «ارشيف»

بغداد _ الصباح الجديد:
اقامــت وزارة التربيــة / املديرية 
العامة للتربية محافظة كربالء 
املقدســة دورة تدريبيــة األولى 
لبرنامج  احملافظة  نوعها في  من 
مبستودع  والتعريف   (End note)
Scopus حلملة الشهادات العليا 
في املديرية ، والتي شــارك فيها  
40 باحثاً من كال اجلنسني لشتى 

االختصاصات . 
وأوضح املكتب اإلعالمي أن قسم 
االعــداد والتدريب فــي املديرية 
أقام  باحملافظة  للتربيــة  العامة 
هذه الدورة لتعريف املشــاركني 

بأهمية النشــر العلمي وكذلك 
 Scopus مبســتودع  التعريــف 
اكبر قواعد  واحدا من  الذي يعد 
ألرشــفة  العلميــة  البيانــات 
العلمية  البحــوث  وفهرســت 
، حيــث يتــم تصنيــف اجملالت 
اعتمــادا علــى قوة  العلميــة 
احملتوى واالشــارة الــى البحوث 
املنشــورة في اجمللة ، مضيفاً ان 
برنامج مهم جدا  تناولت  الدورة 
لتطوير قابليات الباحث العلمية 
واملنهجية من خالل اتباع الطرق 
احلديثة بالكتابة والتي تســهل 
وتقتصــر الكثيــر مــن الوقت 

واجلهد . 
  يذكــر ان الــوزارة ومــن خالل 
احملافظات  في  العامة  مديرياتها 
تســعى لعقد مثل هكذا دورات 
بهذه  والعمل  للتعريف  تدريبية 
البرامج املهمة ملا لها من فائدة 
إعداده  حيث  من  للباحث  كبيرة 
الدكتوراه  اطروحــات  لكتابــة 
واالنســانية  العلمية  والبحوث 
التي نأمل منها برفع املســتوى 
العلمــي والتربوي في احملافظة ، 
وكذلك لغرض الترقيات العلمية 
وتعريفهــم باليات النشــر في 

اجملالت العاملية .

أول دورة تدريبية لبرنامج 
(End note) في كربالء 

بغداد _ الصباح الجديد:
أكــد وزيــر الكهرباء الدكتــور لؤي 
اخلطيــب، العمل على بناء اســس 
بقواعد  املشــاريع  لتنفيذ  رصينــة 
تخدم  اســتراتيجية  وبــرؤى  متينة 
الوزيــر خالل لقائه  . وبحث  املواطن 
الشعبية  الصني  ســفير جمهورية 
التعاون املشترك بني  ني جيان سبل 

العــراق والصني في مجــال الطاقة 
الكهربائية.  ورحــب الوزير اخلطيب، 
ً عمــق  بالوفــد الصينــي، مؤكــدا
العالقة بني البلدين والشــعبني، وملا 
متلكه الصني مــن تاريخ وأرث ثقافي 
بني  مشــترك  عمق  فيه  واجتماعي 
ً، علــى ان هناك  البلديــن ، مشــددا
افاق لالســتثمار واعدة في املشاريع 

احلرارية،  واسط  كمحطة  املشتركة 
ومشروع محطة صالح الدين احلرارية، 
حيــث تعد محطة واســط احلرارية 
الكهرباء  ملنظومــة  فقريــا  عمودا 
التي  العراقية  ومالكاتنــا  الوطنية، 
تقوم حالياً بتشغيل وصيانة احملطة، 
ونعتــز بتدريبهم مــن قبل املالكات 
الصينية. واوضح الوزير انه استقبل 

العديــد مــن الشــركات الصينية 
معظمها حكوميــة ومعنية مبجال 
الطاقة الكهربائية عرضت خدماتها 
على الوزارة كــون ملف الطاقة يعد 
من اهم ملفات احلكومة ، معرباً، عن 
تطلعه لفتح ابواب العمل املشترك 
مجال  في  الصينية  الشــركات  مع 
الطاقات املتجددة. من جهته شــكر 

الســفير الصينــي وزيــر الكهرباء 
حلفاوة االستقبال، معرباً،  عن اهتمام 
احلكومة الصينية والشركات وتقدمي 
الدعم للحكومة العراقية في تنمية 
االقتصاد وحتســني اخلدمات املقدمة 
الــى املواطنــني، وتقدر عاليــاً هذا 
التوجه، كون الشركات الصينية لها 
الدور  البارز  في هذا اجملال بشكل عام 

وقطــاع الطاقة على وجه اخلصوص 
عالية  تكنولوجيــا  مــن  متتلكه  ملا 
فنياً، عالوة علــى التخطيط واالدارة 
والصيانات، فضالً عن تدريب املالكات، 
ونعتــز بتنفيــذ شــركاتنا حملطتي 
كما  احلراريتني،  الدين  وصالح  واسط 
ان تطلعاتنــا نحو متتــني العالقات 

العراقية الصينية. 

وزير الكهرباء يدعو الى تنفيذ المشاريع بقواعد متينة وبرؤى استراتيجية
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الصباح الجديد-وكاالت
طالب خبراء في حقوق اإلنســان بــاألمم املتحدة 
البريطانية بالســماح جلوليان أساجن  السلطات 
مؤســس موقــع ويكيليكــس مبغادرة ســفارة 
اإلكوادور فــي لندن دون أن يخشــى االعتقال أو 

الترحيل.
وأشــارت مجموعــة العمــل املعنية مبســألة 
االحتجاز التعسفي والتابعة لألمم املتحدة مجددا 
إلى النتيجــة التي خلصت إليها ونشــرت في 
فبراير شباط 2016 وهي أن أساجن محتجز فعليا 
على نحو غير قانوني ودون اتهام داخل الســفارة 

التي يختبئ فيها منذ أكثر من ست سنوات.
وطلب أســاجن اللجوء فــي بادئ األمــر لتجنب 
تســليمه إلى الســويد، حيث أرادت السلطات 
هناك اســتجوابه في إطار حتقيق بشــأن اعتداء 

جنسي. وألغي هذا التحقيق الحقا.
وتقول بريطانيا إنها ســتعتقل أســاجن إذا غادر 
الســفارة بســبب عدم مثوله أمام احملكمة بعد 
اإلفراج عنه بكفالة، لكن أي حكم بســجنه في 
حالة إدانته لن يتعدى ســتة أشــهر. ولم يصدر 
تعليق على الفور مــن بريطانيا على دعوة خبراء 
األمم املتحدة. وقال اخلبراء في بيان ”السبب الوحيد 
املتبقي الستمرار حرمان السيد أساجن من حريته 
هو مخالفــة تتعلق بكفالة في اململكة املتحدة 
وهي تعد بشــكل موضوعي مخالفة بسيطة ال 
ميكن أن تكون مبررا حلبسه ألكثر من ست سنوات 

منذ أن طلب اللجوء في سفارة اإلكوادور“.
وأضاف اخلبراء ” حان الوقت ليســتعيد الســيد 
أســاجن حريته بعد أن دفع بالفعــل ثمنا باهظا 
ملمارســته الســلمية حلقوقه في حريــة الرأي 
والتعبيــر واملعلومات والتشــجيع على احلق في 

معرفة احلقيقة من أجل املصلحة العامة“.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســحبت الشــرطة انفصاليــن مــن إقليم 
كتالونيا من على الطرق واعتقلت 13 شــخصا 
في احتجاجــات امس االول اجلمعــة، في حن 
عقدت احلكومة اإلســبانية اجتماعا في مدينة 
برشــلونة عاصمة اإلقليم في محاولة إلظهار 
قوة السلطة املركزية ورغبتها في التفاوض في 

نفس الوقت.
واســتخدم مؤيدو االنفصال اإلطارات والقمامة 
إلقامــة حواجــز على الطــرق الســريعة منذ 
مطلع فجــر اجلمعة واحتشــدوا بــاآلالف في 
شوارع برشــلونة حيث رفع كثيرون منهم علم 

االستقالل الكتالوني الذي يحمل جنمة واحدة.
وحمل بعض املتظاهرين مشاعل وأضرموا النار 
فــي صورة للملــك فيليبي الســادس في حن 
نشبت مناوشــات بن الشرطة وشبان ملثمن 
في مشــاهد عمتها الفوضــى. وقالت خدمات 
الطوارئ إن 32 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة 

غالبيتهم من الشرطة احمللية.
واستمرت املســيرات حتى بعد حلول املساء وإن 
كانت أكثر ســلمية حيث نظم اآلالف مسيرة 
في شــارع باســيج دي جراســيا التجاري وهو 
مقصد سياحي شهير وهم يهتفون ”استقالل..

استقالل“ و“احلرية للسجناء السياسين“.
وكان كثيرون يرتدون مالبس باللون األصفر الذي 
أصبــح يرمز لقيادات االنفصالين املســجونن 

حاليا.
ويشــير قرار رئيــس الــوزراء اإلســباني بيدرو 
سانتشــيث بعقــد اجتمــاع للحكومــة في 
برشــلونة للمرة األولــى منذ بــدء األزمة التي 
نشبت بعد اســتفتاء على اســتقالل اإلقليم 
إلى معارضة مدريد لالستقالل الكامل لإلقليم 
الغني الذي يقع بشــمال إسبانيا ويقطنه نحو 

7.5 مليون نسمة.
لكن قد يساعده ذلك أيضا على ضمان استمرار 
حكومــة األقلية التــي يقودها بكســب دعم 
األحزاب املؤيدة الســتقالل كتالونيا مقابل منح 

اإلقليم مزيدا من احلكم الذاتي.

مطلب أممي بالسماح 
ألسانج مغادرة سفارة 

اإلكوادور

اعتقال انفصاليين احتجوا 
في كتالونيا على اجتماع 

للحكومة اإلسبانية

الصباح الجديد - وكاالت:

قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان امس االول اجلمعة، إن بالده 
ســتتولى املعركة ضــد ) تنظيم 
الدولة اإلســالمية ( في سوريا مع 
ســحب الواليات املتحــدة قواتها 
من هناك، في أحدث تغيير تســبب 
فيه التحول املفاجئ في سياســة 

واشنطن.
وقــوض القــرار املفاجــئ للرئيس 
بســحب  ترامب،  دونالد  األمريكي 
قــوات بــالده البالــغ قوامها نحو 
2000 عسكري من ســوريا، ركيزة 
في  األمريكية  للسياسة  أساسية 
الشرق األوســط. ويقول منتقدون 
التوصل حلل  هــذا ســيصعب  إن 
دبلوماســي إلنهاء احلــرب األهلية 
أكثر من  منذ  املســتعرة  السورية 

سبعة أعوام.
لكن بالنسبة لتركيا يزيل التحرك 
املفاجئ من جانــب ترامب مصدرا 
الواليات  مــع  للخــالف  رئيســيا 
العضوان  البلدان  واختلف  املتحدة. 
في حلف شــمال األطلسي بشأن 
واشــنطن  تدعم  حيــث  ســوريا 
وحــدات حماية الشــعب الكردية 
الوحدات  تركيا  وتعتبر  الســورية. 
منظمة إرهابية وفرعا حلزب العمال 
الكردســتاني الذي يقاتل احلكومة 
التركية للحصول على حكم ذاتي 

لألكراد في جنوب شرق تركيا.
وقــال الرئيس التركــي في خطاب 
باســطنبول إن بــالده ستحشــد 
قواتها لقتال ما تبقى من ) تنظيم 
الدولــة اإلســالمية ( في ســوريا 
وســوف تؤجل مؤقتا خططا لشن 
هجــوم على املقاتلــن األكراد في 

شمال شرق سوريا.
وأملانيا، شــريكتا  فرنســا  وحذرت 
الواليات املتحدة في حلف شــمال 
األطلســي، من أن التغيير في نهج 
واشــنطن يهدد بتقويض املعركة 
ضــد التنظيم الذي ســيطر على 
مساحات كبيرة في العراق وسوريا 
فــي 2014 و2015 لكنــه لم يعد 
يسيطر ســوى على قطاع صغير 

من األراضي في سوريا.
وقالــت قوات ســوريا الدميقراطية 
املدعومة من الواليات املتحدة والتي 

تتصدرها وحدات حماية الشــعب 
يوم اجلمعة إنها ستضطر لسحب 
مقاتليهــا من املعركة ضد تنظيم 
الدولة اإلســالمية حلماية أراضيها 

في حال وقوع هجوم تركي.
وقال مســؤول أمريكي طلب عدم 
القوات األمريكية  إن  نشر اســمه 
قــد تواصــل العمل ضــد الدولة 
اإلســالمية فــي ســوريا.  وقــال 
املســؤول إن وزارة الدفاع األمريكية 
)البنتاجون( تدرس اســتخدام فرق 
العمليــات اخلاصــة املتمركزة في 
العــراق الســتهداف املتشــددين 
في ســوريا. وشدد املســؤول على 
اخلاصــة  القــوات  اســتخدام  أن 
علــى األرض ال يزال أحــد اخليارات 
العديدة التي يجري بحثها وال يزال 
فــي مراحل التخطيــط وأن القرار 
النهائي لم يتخذ بعد. وفي الوقت 
نفســه شــن التنظيم املتشــدد 
هجوما في جنوب شــرق ســوريا 
الدميقراطية  ســوريا  قــوات  على 

ملغومــة  مســتخدما ســيارات 
وعشرات املسلحن.

وقــال أردوغــان ”ســنعد خططنا 
للعمليات للقضــاء على عناصر ) 
(، التي  تنظيم الدولة اإلســالمية 
يقال إنها ال تزال موجودة في سوريا، 
الرئيس  متاشــيا مع محادثاتنا مع 
ترامــب“. وكان أردوغــان أعلن قبل 
أيام عن خطط لبدء عملية شرقي 
نهر الفرات في شمال سوريا لطرد 
وحدات حماية الشعب من املنطقة 

التي سيطرت على معظمها.
وقــال هذا األســبوع إن احلملة قد 
تنطلق فــي أي وقت. لكنه أشــار 
يوم اجلمعة إلى قرار ترامب واتصال 
األمريكي  الرئيــس  مــع  هاتفــي 
كســببن للتأجيل. وقــال الرئيس 
التركــي في خطابه باســطنبول 
املاضي  األســبوع  في  قررنــا  ”كنا 
شــرقي  عســكري  بتوغل  القيام 
نهر الفــرات... حتدثنــا هاتفيا مع 
الرئيــس ترامب وحدثــت اتصاالت 

باألمن  ومسؤولن  دبلوماسين  بن 
بيانات،  املتحدة  الواليــات  وأصدرت 
وقد دفعنا هــذا إلى التريث لبعض 
”أرجأنا  أردوغــان  وأضــاف  الوقت“. 
)املقاتلن  ضد  العسكرية  عمليتنا 
األكــراد( في شــرقي نهــر الفرات 
حتى نــرى على األرض نتيجة القرار 
األمريكي باالنســحاب من سوريا“ 
مؤكدا أنها ليســت ”فتــرة انتظار 
مفتوحة“. وقال إن أنقرة استقبلت 
البيانات األمريكية بقدر متساو من 
”التجارب  بســبب  واحلذر  الترحيب 
السلبية“ في املاضي. وعبرت تركيا 
مرارا عن استيائها مما تقول إنه بطء 
تطبيق اتفاق مع واشنطن لسحب 
مقاتلــي وحدات حماية الشــعب 
التي  منبــج  مدينة  مــن  الكردية 
العرب وتقع  يغلب على ســكانها 
غربي نهر الفرات في شمال سوريا.

وقال  آخرون“  ليقاتــل  الوقت  ”حان 
إن  لرويترز  أمريكيــون  مســؤولون 
على  ســتنهي  املتحدة  الواليــات 

األرجــح كذلــك حملتهــا اجلوية 
على املتشــددين في سوريا عندما 
تســحب قواتها. وقــال ترامب إنه 
مت القضــاء على ) تنظيــم الدولة 
( وهــي وجهــة نظر  اإلســالمية 
اختلــف معها حلفاء رئيســيون. 
وذكر أن الواليات املتحدة تؤدي عمل 
دول أخرى وأنه ”حــان الوقت أخيرا 
الدفاع  وزير  وعارض  آخرون“.  ليقاتل 
األمريكي جيم ماتيس القرار وأعلن 
فجأة يوم اخلميس اســتقالته بعد 
خطاب  وفي  الرئيــس.  مع  اجتماع 
صريــح إلــى ترامب، أكــد ماتيس 
اجلنــرال املتقاعد مبشــاة البحرية 
أهميــة ”إبداء االحتــرام“ للحلفاء 
والقلق  الدهشــة  الذين عبروا عن 
روسيا  وقالت  الرئيس.  قرار  بشــأن 
يوم اجلمعة إنها ال تفهم اخلطوات 
التالية للواليات املتحدة في سوريا، 
مضيفة أن الفوضى وغياب القدرة 
يحيطان  اللذيــن  التوقــع  علــى 
بعملية صنع القرار في واشــنطن 

يسببان القلق في الشؤون الدولية. 
إلــى أعضاء  وانضــم دميقراطيون 
جمهوريــن بالكوجنــرس في دعوة 
الرئيس اجلمهــوري إلى العدول عن 
نهجه، قائلن إن االنسحاب سيقوي 
في ســوريا  وإيران  روســيا  قبضة 
وميكن تنظيم الدولة اإلسالمية من 

الظهور مجددا.
ولم يبد ترامب أي مؤشر على تغيير 
وجهة نظره. ويذكر في هذا الصدد، 
ان الرئيس األمريكي كان تعهد في 
احلملة االنتخابية في 2016 بسحب 
القوات من ســوريا. وكانت القوات 
األمريكية البالغ قوامها نحو 2000 
جندي في سوريا، كثير منها قوات 
خاصة، تساعد في الظاهر في قتال 
تنظيم الدولة اإلسالمية، لكن كان 
رادعا  باعتبارها  أيضــا  إليها  ينظر 
محتمال في مواجهة الرئيس بشار 
األسد الذي استعاد معظم أراضي 
البــالد في احلــرب األهليــة بدعم 

عسكري من إيران وروسيا.

وحدات الحماية الكردية قلقة

أردوغـان: تركيـا ستتولـى قتـال داعـش
 بعد انسـحاب أميـركا من سـوريا

قوض القرار المفاجئ 
للرئيس األمريكي دونالد 

ترامب، بسحب قوات 
بالده البالغ قوامها 

نحو 2000 عسكري من 
سوريا، ركيزة أساسية 

للسياسة األمريكية 
في الشرق األوسط. 
ويقول منتقدون إن 

هذا سيصعب التوصل 
لحل دبلوماسي إلنهاء 
الحرب األهلية السورية 

المستعرة منذ أكثر من 
سبعة أعوام.
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الصباح الجديد_ متابعة:

وســط فيض مــن األخبار يركــز على 
سلبيات توافد الالجئن إلى أوروبا، هناك 
قصــة يتــم جتاهلها، وهــي أن اندماج 
الالجئــن فــي أملانيا جــاء أفضل من 
املتوقع، وأن اقتصاد هذه الدولة املتقدمة 
قد يصبح في خطر من دونهم، اذ تشاء 
األيام اثبات أن املستشارة األملانية أجنيال 
ميــركل كانت ُمحقــة، عندما فتحت 

أبواب بالدها أمام الالجئن عام 2015.
ينبغــي قبل ســرد التفاصيــل القول: 
هذا  الســلبية ضد  الدعاية  تســببت 
القــرار في اإلطاحة مبســتقبل ميركل 
السياســي اذ اضطــرت للتخلــي عن 
عدم  نيتهــا  وأعلنت  حزبهــا  زعامــة 
الترشــح للمستشارية، بعد أن حّملها 
التي تسبب  األزمة  الناخبون مسؤولية 

فيها اللجوء.
ولكــن هل هنــاك أزمة فعالً ســببها 

اللجوء السوري في أملانيا حقاً؟
واألكثر  األملانية،  اإلعالم  وسائل  تتحدث 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، عن 

اجلرائم املروعة التي يرتكبها الالجئون.
ولكن، تبن أن الكثير مــن التقارير عن 
جرائم الالجئــن كاذبــة أو مبالَغ بها، 
واكثر من هذا ان نسبتها اقل من نسب 
يرتكبهــا مهاجرون جاءوا  التي  اجلرائم 

من دول أوروبية، وفقاً للشرطة األملانية.
 وازاء كل التقارير الســود، هنالك قصة 
التركيز  جناح اقتصادي وثقافــي ال يتم 
عليها، تعكــس ان اندماج الالجئن في 
أملانيا جاء أفضل مــن املتوقع وفي زمن 
قصير نسبياً، ومبا يثبت ان ميركل على 
حق، ألن اندمــاج الالجئن في أملانيا جاء 
أفضل مــن املتوقع، فقــد أعلن رئيس 
رابطة أرباب العمــل األملان -إحدى أكثر 
الفئات تعامالً مع الالجئن -إنغو كرامر، 
أن اندماج الالجئن في أملانيا جاء أفضل 
مــن املتوقع، بــل إن البالد فــي حاجة 
ملزيد مــن املهاجرين. وقــال إنغو كرامر 
في مقابلة مع صحيفة »أوغســبورغر 
أالملاينه«، قبل أيام، إن املستشارة أجنيال 
ميركل كانت ُمحّقــة بقولها بعبارتها 
»ســننجز ذلك«، التي كانت تعني بها 

إدماج الالجئن في عام 2015.
وأردف قائــالً: »إن ذلــك اإلدمــاج يجري 

بصورة أفضل مما كان متوقعاً«.
وكانــت ميــركل قــد قالت شــعارها 
»ســننجز ذلــك«، مع قــدوم الالجئن 
بأعــداد كبيرة فــي عــام 2015، وردَّدته 
كثيراً، قبل أن تعلن في ســبتمبر/أيلول 
2016، عــدم رغبتها في تكراره، لتحّوله 
لشــعار بســيط، أو عبارة فارغة، على 
حــد تعبيرها. وأوضح فــي هذا الصدد، 
أن قرابة 400 ألف شــخص من أكثر من 
مليون الجــئ وصلوا للبــالد، خصوصاً 

منذ عــام 2015، حاصلــون حالياً على 
وظيفــة أو مقعــد تدريــب مهني، وأن 
الغالبية العظمــى منهم يعملون في 

نــة إجتماعيــاً؛ ومن ثم  وظائــف مؤمَّ
»هم مندمجــون متاماً«. وقال إن غالبية 
املهاجرين الشبان يستطيعون بعد عام 

من الدروس، التحدث باألملانية بشــكل 
جيد، إلى حد يستطيعون معه متابعة 

دروس التدريب املهني.

من دونهم سنكون في خطر«

وقال كرامــر إن الكثير مــن املهاجرين 
وال  األملاني،  لالقتصــاد«  »دعامــة  باتوا 
ينبغي لألملان أن يخافوا من الهجرة، بل 
أن يروا فــي الذين يأتون إليهم ويعملون 
عامل إثراء للبالد.وأشــار إلى أن غالبية 
الشــركات املتوســطة ما زالت تبحث 
عن موظفن، وتضــع آمالها في قانون 
الهجــرة والعمالة املاهــرة الذي أعده 

االئتالف احلكومي الكبير.
وقــال إن على أملانيا أن تنظــر بواقعية 
أكبــر إلى موضــوع الهجــرة عما كان 
عليه احلــال ســابقاً، وأن يبقى اجملتمع 
منفتحاً، ومســتعداً الجتذاب العمالة 

املتخصصة من اخلارج.
وحذر من أنــه في حالة عدم جناح األملان 
في اســتقطاب املهاجريــن ودمجهم، 
تراجع  مــن  خطــورة  هناك  ســتكون 
االقتصاد كما كان احلال في تسعينيات 

القرن املاضي.
وظهر أن هناك ارتفاعاً في رغبة الالجئن 
التدريب  إلــى  االنضمام  في  الشــباب 
املهني، فقد مت تسجيل 10250 متقدماً 
ملقعــد تدريب مهني في 30 ســبتمبر/

2016، وفقــاً إلحصائيات املكتب  أيلول 
العدد بعد مرور  وارتفع  االحتادي للعمل. 
عام من ذلك إلى أكثر من 26 ألفاً، وجنح 

قرابــة ثلثهم في حتصيل مقعد تدريب. 
وألن دخــول ســوق العمــل وااللتحاق 
بالتدريب املهني ال يعدان مهمة سهلة، 
املساعدة  أملانيٌة ضخمٌة  حتاول شركاٌت 
في ذلك. ومن هذه الشــركات شــركة 
بان«،  »دويتشــه  األملانيــة  القطــارات 
التي وســعت في عام 2014 برنامجها 
لتهيئة الشــباب لبدء التدريب املهني، 
بتخصيــص مقاعد لالجئــن في فترة 

.)EQ( التأهيل األولية
والبرنامج بعد توسيعه، يتضمن تقوية 
الالجئن لغوياً عبر دورات وتدريبهم مدة 
تصــل إلى عام، لترى كل من الشــركة 
واملتــدرب مــا إذا كان باســتطاعتهما 
العمل معاً علــى املدى الطويل. ويخول 
التدريب املهني هــؤالء الالجئن للعمل 

في شركة القطارات مستقبالً.
وكانت الشــركة قد احتفت في فرعها 
البــالد، في  مبدينــة هامبورغ شــمال 
أغســطس/آب 2018، بتجــاوز شــبان 
ليبدأوا  املذكور،  التهيئة  برنامج  الجئن 
تدريبهم املهنــي في مجال امليكانيكيا 

والكهرباء وبناء السكك.
في  االجتماعية  الشــؤون  وزيرة  وكانت 
والية هامبــورغ، ميالنــي ليونهارد، قد 
ذكرت منتصـــف يوليو/متــوز 2018، أن 
نحـو ثلـث الـــالجئن الذيـن يعيشون 
شــخص(  آالف   10( هـــامبورغ  فــي 

يعـملون.

أقوى اقتصادات أوربا مهدد

ألمانيا في خطر من دون الالجئين ألنهم دعامة اقتصادها

تقـرير

الرئيس التركي اردوغان

جانب من اجتماع  مجلس االمن الوطني »ارشيف«

الجئون الى اورباء »ارشيف«

الصباح الجديد - وكاالت:
وافــق مجلس األمــن الدولي امس 
باإلجماع على نشــر  اجلمعة،  األول 
فريق دولــي ملراقبة وقف إطالق النار 
باليمن وذلك  في منطقة احلديــدة 
بعد أيام من اخلالفــات بن الواليات 

املتحدة وحليفتها بريطانيا.
وبعــد محادثات ســالم اســتمرت 
اســبوعا برعايــة األمم املتحدة في 
احلوثي  جماعــة  وافقت  الســويد، 
واحلكومة  إيــران  مــع  املتحالفــة 
الســعودية  من  املدعومة  اليمنية 
على وقف القتال في مدينة احلديدة 
املطلة على البحر األحمر وســحب 
كل القوات. وبدأ سريان الهدنة يوم 
الثالثاء. وفوض مجلس األمن املؤلف 
من 15 بلدا األمن العام لألمم املتحدة 
أنطونيو جوتيريش بنشــر فريق ملدة 

شهر مبدئيا ملراقبة ودعم وتسهيل 
تنفيذ االتفاق بن الطرفن.

كمــا طلب مــن جوتيريــش تقدمي 
الشــهر  نهاية  بحلول  مقترحــات 
املراقبة  عمليــات  بشــأن  اجلــاري 
األساسية لوقف إطالق النار وإعادة 
نشــر قــوات الطرفن ودعــم إدارة 
وتفتيش موانــئ احلديدة والصليف 
ورأس عيســى وتعزيــز وجــود األمم 

املتحدة في منطقة احلديدة.
ويطالــب القرار الدولــي جوتيريش 
بتقدمي تقرير أســبوعي إلى مجلس 

األمن بشأن تنفيذ القرار.
وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى 
للمجلس  بيرس  كارين  املتحدة  األمم 
عقــب التصويت ”مــن الضروري أن 

تلتزم األطراف بتعهداتها“.
حول  اجمللس  في  مشــاحنات  ودارت 

النص الــذي أعدتــه بريطانيا منذ 
يوم االثنن. وفي خطوة غير معتادة 
غير  املتحــدة،  الواليــات  طرحــت 
البريطانية،  اجلهــود  الراضية عــن 
نســخة خاصة بها يــوم اخلميس. 
وجرت العادة علــى أن تقترح الدول 
تعديــالت على املســودة بــدال من 

طرح نــص خاص. ويعكــس النص 
املتحدة على  الواليــات  الذي وزعته 
رويترز  واطلعت عليه  اجمللس  أعضاء 
الصياغة البريطانية التي تركز على 
النــار وجتيز دعم  اتفاق وقف إطالق 
األمم املتحدة، إال أن واشــنطن أزالت 

البنود املتعلقة باألزمة اإلنسانية.

وأبقى النص الــذي أقره اجمللس يوم 
اجلمعة بعضا ممــا طرحته بريطانيا 

بشأن أزمة املساعدات.
ودفــع الصــراع اليمن إلــى حافة 
اجملاعة، وبــات املالين يعتمدون على 
املساعدات الغذائية. وكان أكثر من 
80 في املئة من واردات اليمن يدخل 
عبر ميناء احلديــدة لكن ذلك تباطأ 
بشكل كبير. ويدعو القرار ”احلكومة 
اليمنية واحلوثين إلى إزالة العقبات 
البيروقراطية أمــام تدفق اإلمدادات 
التجارية واإلنســانية مبــا في ذلك 
الوقــود، وأن تضمن األطــراف األداء 
واملســتدام جلميــع موانئ  الفعال 
إن  دبلوماســيون  وقــال  اليمــن“. 
الواليات املتحدة أرادت التنديد بإيران 
بسبب انتهاك حظر األسلحة على 
ونفت  اعترضت.  روسيا  اليمن، لكن 

إيــران مــرارا االتهامــات بأنها تزود 
احلوثين بالسالح. وقال الدبلوماسي 
املنســق  رودنــي هانتر  األمريكــي 
السياســي لبعثة الواليات املتحدة 
بــاألمم املتحدة جمللــس األمن عقب 
املقبلة  األيام  في  ”نتمنى  التصويت 
األعمال  أو  الصواريــخ  تقضــي  أال 
اإليرانية الشــريرة على وعد السالم 

وتعيدنا إلى ما كنا عليه من قبل“.
إلــى اجمــاع اضطرت  وللوصــول 
بريطانيــا حلذف جزء مــن الصياغة 
يتحــدث عــن احلاجــة لتحقيقات 
وفي  ومصداقية  بشــفافية  حتظى 
الوقت املناســب بشــأن انتهاكات 
املزعومة“  الدولي  اإلنساني  القانون 
ومحاســبة املســؤولن عنها. ولم 
تتضمــن املســودة التــي قدمتها 

واشنطن هذ الطلب.

مجلس األمن يوافق على نشر مراقبين للهدنة في اليمن
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الصباح الجديد _ وكاالت:

قالــت مصادر في قطــاع الصناعة 
واحلكومــة اإليرانيــة إن شــركتي 
كارجيل وبنجي وغيرهما من التجار 
إمدادات  صفقــات  أوقفوا  العامليني 
األغذيــة مــع إيــران ألن العقوبات 
األميركيــة اجلديدة أصابت األنظمة 
املدفوعات  لتأمني  الالزمة  املصرفية 

بالشلل.
مــن  وغيرهــا  واألدويــة  والغــذاء 
من  معفاة  اإلنســانية  اإلمــدادات 
العقوبــات األميركيــة التي أعادت 
واشــنطن فرضها هذا العام بعد أن 
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الذي  النووي  االتفاق  من  انســحابه 
أبرمته طهران مع قــوى عاملية عام 

.2015
لكــن العقوبــات األميركيــة التي 
تســتهدف كل شــيء من مبيعات 
النفــط إلى الشــحن واألنشــطة 
املاليــة صرفت الكثير مــن البنوك 
األجنبية عن القيام بأعمال مع إيران 
مبا فــي ذلك الصفقات اإلنســانية. 
إيران  مع  السابقة  تعامالتها  وبرغم 
السابقة،  العقوبات  في ظل جوالت 
الصغيرة  البنوك  الكثير من  أوقفت 

تعامالتها معها هذه املرة.
وقــال مصــدر أوروبــي مطلع على 
الوضــع طلب عدم نشــر اســمه 
“ليســت هنــاك فرصــة حقيقية 
باســتخدام  املال  على  احلصول  في 
اآلليــات املطبقة حاليــا وكثير من 
التجار الدوليــني عاجزون عن القيام 

بصفقات جديدة في الوقت احلالي”.
وإيرانية  وذكرت مصادر جتارية غربية 
أن مجموعتــي كارجيــل وبنجــي 
األميركيتني وأوالم السنغافورية من 
بني الشــركات التي لم تتمكن من 
إبرام صفقات تصدير جديدة للقمح 
والذرة والســكر اخلــام وغيرها من 
السلع ألن البنوك الغربية ال ميكنها 
حتويل مدفوعات الصفقات مع إيران.

وبنجي  كارجيل  شــركات  ورفضت 
التعليق عندمــا اتصلت بها  وأوالم 

رويترز.
وبدأ ســريان العقوبــات األميركية 
بشكل كامل في اخلامس من تشرين 
الثانــي غيــر أن واشــنطن أعفت 
بشكل مؤقت بعض حلفائها الذين 
يعتمدون على واردات النفط اإليراني.
املواد  إيــران كثيرا علــى  وتعتمــد 
الغذائيــة األساســية املســتوردة 
ولديهــا ســنوات مــن اخلبــرة في 
االلتفاف علــى العقوبات األميركية 
أكثر  التي أصبحت  األخرى  والغربية 
صرامــة تدريجيا بــني عامي 2012 
و2015 إلــى أن توصلــت اجلمهورية 
اإلســالمية التفاق بشأن برنامجها 
النــووي. وجرى رفــع عقوبات كثيرة 

عام 2016 بعد إبرام االتفاق.
وفي ظل جوالت العقوبات السابقة 
جلأت إيران إلى عدد قليل من البنوك 
األجنبيــة التي ظلــت تعمل مبثابة 
همزة وصل للمدفوعات في ســبيل 
استمرار واردات الغذاء وأشكال أخرى 

من التجارة.
القنوات  مــن هــذه  الكثير  لكــن 
املتمثلة في البنوك األجنبية أغلقت 

فــي ظل هــذه اجلولة. وقــال ثالثة 
مسؤولني إيرانيني لرويترز إن مسائل 
مصرفية هي السبب في وقف جتارة 

األغذية وغيرها.
الصناعة  وقال مســؤول في قطاع 
والتعدين والتجارة في إيران إن “حفنة 

مــن البنــوك األوروبيــة الصغيرة” 
والتي ليست لها تعامالت تذكر مع 
الواليات املتحــدة ما زالت تعمل مع 

إيران وال تتعامل إال في صفقات على 
نطاق ضيق.

مع  “جنري محادثات  املسؤول  وأضاف 
األوروبيني لتوسيع هذه الشبكة من 
“لكن  املالية.  واملؤسســات  البنوك 
شركات كثيرة بينها كارجيل وبنجي 
بوجود  احلالــي  الوقت  أبلغتنا فــي 
صعوبات (مصرفية) ستجبرها على 

وقف تعامالتها مع إيران”.
وفي أيار، قال بنك التجارة واالستثمار 
السويســري، وهو أحد البنوك الذي 
كان يشارك في صفقات لها عالقة 
باألمــور اإلنســانية، إنــه علق كل 

التعامالت اجلديدة مع إيران.
وأدرجت واشــنطن البنــك التجاري 
األوروبي اإليراني ومقــره أملانيا على 
الثاني  تشــرين  في  قائمة ســوداء 
لتغلق بذلك مؤسسة قالت مصادر 
ماليــة إنها تعاملت مــع إيران على 
نطاق محدود بني عامي    2012و2016. 
وعاد عدد من البنــوك الغربية التي 
بدأت العمل مع إيران منذ عام 2016 
أدراجها. وفي حزيــران، قال بنك أوبر 
بنك النمســاوي، أحد أوائل البنوك 
تتوصــل التفاق على  التي  األوروبية 
تعامــالت جديدة مع إيران، إنه أوقف 

تعامالته معها.
وحذت بنوك أخرى حذوه مبا في ذلك 
بنك دانســكه الدمنركي وبنك دي.زد 
األملانــي. وقــال بنك كيه.بي.ســي 
البلجيكي في حزيران إنه ســيقصر 
على  بإيــران  اخلاصــة  التحويــالت 

التجارة اإلنسانية.
ولم يكشــف البنك عمــا إذا كان 
املدفوعات  هــذه  ســيواصل حتويل 

عندمــا ســألته رويتــرز عــن ذلك 
هذا الشــهر لكنه قــال إنه “يراجع 
سياســته بوتيرة منتظمة في ظل 
االحترام الكامــل لكل القوانني ذات 
الصلــة”. وقال بنك إيه.بــي.إن أمرو 
قام بتسهيل حتويالت  إنه  الهولندي 
لها عالقة بالغذاء والرعاية الصحية 
واملعدات الطبية والزراعة على نطاق 
لكنه  زبائــن محددين.  ومع  محدود 
قال إن “اإلجراءات التقييدية األخيرة 

على البنوك اإليرانية متثل حتديا”.
وقــال مصرفيون إن األســهل على 
الكثير من البنوك األجنبية إنهاء أي 
نشاط إيراني بدال من محاولة اخلوض 
بالعقوبات  اخلاصــة  القواعــد  في 
خطأ  بارتكاب  واخملاطــرة  األميركية 

ومواجهة جزاءات.
وقال مصدر أوروبي في القطاع املالي 
شــارك في الســابق في معامالت 
إيرانية “هناك حذر كبير اآلن”. وأضاف 
األغذية  تخــص  التي  القواعــد  أن 
األخــرى  اإلنســانية  والتعامــالت 
معقدة. وتابــع املصدر قائال “مثال إذا 
مت شــحن البضائع إلى موزع إيراني، 
يبيعهــا بدوره لكن ليس مباشــرة 
ملشــتر نهائي، فإن البنوك ســتعد 
على نحو متزايد مثل هذه العملية 

جتارية وليست إنسانية”.
وقــال متحدث باســم وزارة اخلزانة 
األميركيــة إن واشــنطن قدمــت 
تصاريح واســتثناءات واســعة من 
العقوبات ســمحت ببيع أميركيني 
وغيــر أميركيــني ســلعا زراعيــة 
أساســية وأغذية وأدويــة ومعدات 

طبية إلى إيران.

تقـرير

وقف صفقات الغذاء الجديدة مع إيران بسبب العقوبات األميركية
صعوبات «مصرفية» تجبر شركات على سحب تعامالتها مع طهران

جانب من احد االسواق في ايران

فرضت محكمة في باريــس غرامة قدرها 570 ألف 
دوالر على مجموعــة «توتال» الفرنســية للطاقة، 
لتورطها في رشــوة مســؤولني أجانــب في قضية 
مرتبطة بعقود في إيران في عام 1997. ووجه االدعاء 
لتوتــال اتهامات بدفــع نحو 30 مليــون دوالر حتت 
ستار عقد لالستشارات لتسهيل اتفاق حلقل بارس 
اجلنوبي للغــاز قبل أكثر من عقديــن، إذ كان غطاء 

«ملدفوعات فساد»، وفق ما نقلت رويترز.
وقالت وثائق قدمت إلى احملكمــة إنه في الفترة بني 
1995 و2004 وبطلب من مســؤول إيراني هو مهدي 
اإليراني السابق  الرئيس  هاشمي رفســنجاني، جنل 
أكبر هاشــمي رفســنجاني، قدمت توتال ووسطاء 
مدفوعات غير مشروعة إلى وسطاء عينهم مهدي 

ملساعدة الشركة.
وهذه ليســت املرة األولى التي تنتهــي فيها عقود 
لتوتــال في إيــران إلى احملكمة، ففــي 2013 وافقت 
الشركة على دفع 398 مليون دوالر لتسوية اتهامات 
جنائيــة ومدنية في الواليات املتحــدة، بأنها دفعت 
رشــى في الفترة مــن 1995 و2004 للفــوز بعقود 

للنفط والغاز.

أعلنــت Google.org الذراع املانح اخليري لشــركة 
Google عن تقدمي منحة مالية بقيمة 300 ألف دوالر 
إلى «مؤسســة اإلمارات»، املعنية بتمكني الشباب 
فــي اإلمارات، بهدف تنظيــم مجموعة من الدورات 
الرقميــة والتطوير املهني  التدريبية عن املهــارات 
حلوالى 5 آالف شــاب عاطل عــن العمل في املناطق 
الريفية ومســاعدتهم في احلصول على الوظائف.
وتستهدف هذه الشــراكات مع كل من «مؤسسة 
اإلمارات» ومؤسســة «التعليم من أجل التوظيف» 
و«أي ســي دي إل العربية» أن تصل نسبة مشاركة 
 Google الشابات إلى %50 على األقل. وكانت شركة
أعلنت عن دخولها في شراكات استراتيجية جديدة 
في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا، منها 
سة «أي سي دي إل العربية» التي ستطلق  مع مؤسّ
ا مع Google لتقدمي الشهادات في  ا مشتركً برنامجً
مجال التســويق الرقمي. وقال طارق عبداهللا، رئيس 
Google ملنطقة الشــرق  اإلقليمي في  التســويق 
األوســط وشــمال أفريقيا: «لقد دخلنا في عدد من 
ثني باللغة العربية، سواء  الشراكات ملساعدة املتحدّ
موظفني أو طالب أو حتــى عاطلني عن العمل، على 
تنميــة مهاراتهــم وتطوير مســيرتهم املهنية أو 
ا لتعزيز  شركاتهم من خالل برنامجنا. ونتطلّع قدمً
انتشــاره في املنطقة خالل العام 2019 ألننا نثق بأنّ 

الشباب العربي قادر على اإلبداع واالبتكار والتميّز».

توتال

غوغل

 

الصباح الجديد _ وكاالت:

اكــد وزير النفــط العراقي ثامر 
الغضبان، أمس الســبت، حرص 
التعاون  تعزيــز  علــى  العــراق 
مــع اوابك لتحقيق االســتقرار 
في االســواق النفطيــة، مبينا 
ان املنظمــة ســتناقش خــالل 
الســوق  أوضــاع  اجتماعهــا 
ومتابعة  العامليــة،  النفطيــة 
والدراسات  املناخ،  وتغيير  البيئة 

التي أجنزتها املنظمة.
وقال الغضبان اثناء ترؤسه للوفد 
الوزاري للمشاركة في االجتماع 
الواحــد بعد املائة جمللــس وزراء 
املصدرة  العربية  الدول  منظمة 
يعقد  الــذي  «أوابك»  للنفــط 
اليوم  الكويتية  العاصمــة  في 
االحــد، إن «العالقات بني العراق 
واالشــقاء االعضاء في املنظمة 
 ً ً وتطورا ومن خارجها تشهد منوا
اجملاالت  جميــع  في   ً مضطــردا

االقتصادية والسياسية».
 ً وأضــاف، أن «العــراق يلعب دورا
ً في حتقيق التعاون والتبادل  بناءا
جميع  من  االقتصادي  والتكامل 
االشقاء، من خالل تعزيز املشاريع 
وأن   ، وتنميتهــا  املشــتركة 
سياسة االنفتاح التي ينتهجها 
العراق ســوف تعجل في حتقيق 

هذه االهداف».
ومضــى الغضبان الــى القول، 
أن «االجتمــاع الــوزاري ملنظمة 
(أوابــك) يعقد فــي وقت تواجه 
فيه الســوق النفطيــة حتديات 
كبيــرة، ما يتطلب مــن جميع 
ً مــن التعاون  املنتجــني مزيــدا
واجلهد لوضع احللول املناســبة، 
والتعامــل الواقعي واحلكيم مع 
جميع التطورات واملتغيرات التي 
تشهدها االســواق العاملية، ومبا 

يؤدي الى استقرار وتوازن االسواق 
النفط  النفطية ودعم أســعار 
الى معــدالت منصفة ومقبولة 
على  واملســتهلكني  للمنتجني 

حد سواء».
واشار وزير النفط الى ان «اجتماع 
اجمللــس الوزراي ملنظمــة الدول 
العربية املصدرة للنفط «أوابك» 
على  املدرجة  املواضيع  سيبحث 
وقائع  واهمها  االجتمــاع  جدول 
وتوصيــات مؤمترالطاقة العربي 
احلادي عشــر، وأوضاع الســوق 
ومتابعة  العامليــة،  النفطيــة 
والدراسات  املناخ،  وتغيير  البيئة 

املنظمة، ومعهد  أجنزتهــا  التي 
عن  فضــالً  العربــي،  النفــط 
االجتماع  املصادقة على محضر 
املائة جمللس وزراء املنظمة، وتوزيع 

اجلوائز على البحوث الفائزة».
من جهته قال املتحدث باســم 
«نائب  أن  عاصم جهــاد،  الوزارة 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
هامش  على  ســيلتقي  النفط 
أنعقــاد املؤمتر بعدد مــن الوزراء 
االشــقاء لبحث ســبل تطوير 
العالقات الثنائية وتعزيز التعاون 
العربــي املشــترك فــي قطاع 

النفط والطاقة».

وأضاف جهاد ان «منظمة الدول 
العربية املصدرة للنفط «أوابك» 
تاسســت عام 1968 في بيروت 
ومقرها الكويــت، وأن احد أهم 
للمنظمة هو  الرئيسة  االهداف 
تعاون الدول األعضاء فيما بينهم 
فــي مختلــف أوجه النشــاط 
استخراج  مجال  في  اإلقتصادي 
فيما  العالقات  وتوثيــق  النفط 
بينهــم في هذا اجملــال، وتوحيد 
جهــود األعضــاء لتأمني وصول 
النفط إلى األســواق بشــروط 
وتســهم  ومعقولــة.  عادلــة 
املنظمة بدور مهــم في تنمية 

وتطويــر الصناعــات البترولية 
العربيــة في جميــع مجاالتها، 
وفي تبــادل املعلومات واخلبرات، 
كما كان لها دور كبير في إرساء 
املنتجة  الــدول  بــني  العالقات 

للبترول وتلك املستهلكة له».
فــي الســياق، كشــف مصدر 
مطلــع، أمس الســبت، عن ان 
اقناع  املتحدة حتــاول  الواليــات 
وصفتهــا  بصفقــة  العــراق 

«مربحة» بشأن الغاز احملروق.
«الواليــات  ان  مصــدر،  ونقــل 
املتحدة تسعى إلى إقناع العراق 
إلكتريك  بالشــراكة مع جنرال 

الســتثمار  وأوريون  هيوز  وبيكر 
الغاز احملروق».

املتحدة  «الواليــات  أن  وأضــاف 
تقول للمسؤولني العراقيني إنها 
عملية مربحة لألطراف الثالثة»، 
الفتــا الــى ان «ذلك ســيوقف 
ويســتثمر  إيران،  على  االعتماد 
الغــاز مــع افــادة الشــركات 

األميركية في هذه العملية».
أميركــي،  مســؤول  وكشــف 
الواليات  منــح  عــن  اجلمعــة، 
املتحــدة العــراق إعفــاء مــن 
إيران  العقوبات املفروضــة على 

ملدة 90 يوما.

واشنطن تحاول اقناع بغداد بصفقة الستثمار الغاز المصاحب

الغضبان: التعاون مع «أوابك» لتحقيق االستقرار في األسواق النفطية

غضبان: العالقات 
بين العراق واالشقاء 

االعضاء في 
المنظمة ومن 

خارجها تشهد 
نمواً وتطوراً 

مضطرداً في جميع 
المجالت االتقصادية 

والسياسية

حقول نفط عراقية «ارشيف»

البيت االبيض 

الصباح الجديد _ وكاالت:
بعدما أكد الرئيس األميركي دونالد 
ترمب أليام أن ال اتفاق بشأن املوازنة 
في حــال لــم يرصــد الكونغرس 
خمسة مليارات دوالر لتشييد جدار 
على احلدود مع املكسيك، بدأ البيت 
األبيــض الثالثاء املاضي البحث عن 

بدائل.
وأحيــا البيــت األبيــض بخطوته 
ل إلى تســوية  هــذه األمل بالتوصّ
بــني اجلمهوريني  املوازنــة  بشــأن 
والدميوقراطيني في الكونغرس قبل 
أعياد نهاية الســنة، حتّى لو جرى 
ذلك، كالعادة، في اللحظة األخيرة.

وفي حال لم يُتّفق على قانون متويل، 
ــل عمل جزء مــن اإلدارات  فسيُشّ

الفدرالية. 
وصرّحــت الناطقة باســم البيت 

قناة  عبر  ســاندرز  ســاره  األبيض 
ــة وســائل أخرى  "فوكــس"، "ثمّ

لتأمني خمسة مليارات".
نريد فــي نهاية املطاف  وقالت "ال 
تعطيــل عمــل اإلدارات الفدرالية، 
فغايتنا هي إغالق احلدود"، مشــيرة 
إلى أن ترمب طلب من الوزراء كلّهم 
"البحــث عن مصــادر متويل ميكن 

اللجوء إليها حلماية احلدود".
الرئيس األميركــي موقفا  وتبنــى 
ملتبسا في ردّه على سؤال عن مآل 
بالقول  مكتفيا  اجلارية،  املفاوضات 
"ســنرى، ال يزال من السابق ألوانه 

التكلّم عن األمر".
نانســي  الدميوقراطيــة  وبــادرت 
ع أن تتولّى رئاسة  بيلوسي التي يتوقّ
مجلس النواب في كانون الثاني إلى 
التأكيــد أن اقتــراح البيت األبيض 

ليس مقبوال على هذا النحو.
أن  "ال ميكننا  للصحافيني  وصرّحت 
نقبل اقتراح إنشاء صندوق مبليارات 
الــدوالرات كــي يتســنّى للرئيس 
ا في  تنفيذ سياســاته السيّئة جدّ

مجال الهجرة".
اســتباق  الصعب  من  أن  وصحيح 
تداعيات توقــف اإلدارات احلكومية 
ة، لكن ال شــكّ  عــن العمــل بدقّ
أن وزارات األمــن الداخلــي والعدل 
والداخليــة واخلارجية ســيتعرقل 
عملها، مع حصول عشــرات آالف  
املوظفني على إجــازة من دون راتب 

بحكم األمر الواقع.
وال يــزال اجلمهوريــون يهيمنــون 
علــى الكونغرس، لكــن أي قانون 
موازنة يتطلّــب اقراره 60 صوتا من 
الشــيوخ  أصل مئــة في مجلس 

إذ لهــم 51 مقعــدا. واعتبارا من 
الثالث من كانون الثاني، يســتعيد 
على  الســيطرة  الدميوقراطيــون 
مضطرين  وليسوا  النواب،  مجلس 
الرئيس  ملطالــب  لإلذعــان  تاليــا 

اجلمهوري.
وكان الرئيــس األميركــي قال قبل 
أســبوع خالل اجتماع ســاخن في 
الزعيمني  مــع  البيضوي  املكتــب 
شــومر  تشــاك  الدميوقراطيــني 
ونانسي بيلوسي "من دواعي فخري 
أن تــؤول األمور إلــى تعطيل عمل 
اإلدارات الفدرالية دفاعا عن احلدود".

د على أن "ال أمن على احلدود  وشــدّ
مــن دون اجلــدار"، في إشــارة إلى 
وعــده املثيــر للجدل ببنــاء اجلدار 
احلدودي الــذي قطعه خالل احلملة 

االنتخابية.

البيت األبيض يبحث عن بدائل بشأن الموازنة



إليونورا أرديماغني
يُعد التهجني عملية ديناميكية دائمة 
في قطاع الدفاع اليمني. لكن، ونظراً 
إلى بروز جهات عســكرية جديدة في 
املشــهد اليمني، شهد متازج الوالءات 
السياســية واحملليــة والقبليــة إلى 
عملية إعادة صياغة أعمق منذ االنهيار 
الكامل للعملية االنتقالية في العام 
2014، وبدء التدخل العسكري بقيادة 
الســعودية واإلمارات في العام 2015. 
وقد أّدت عملية إعادة تشكيل عالقات 
ن  القوة فــي اليمن إلــى جيش مهجَّ
أوالً،  اّتصف بثالث سمات ناشئة هي: 
تنامي التهجني علــى نحو مّطرد بني 
اجلهــات العســكرية النظامية وغير 
النظامية. وثانياً، حتــّول قطاع الدفاع 
يرتكز على  اليمني من نظام وطنــي 
جيــش زبائني-تقليدي جديد، إلى منط 
يتمّيــز بوجــود مجموعــات متعّددة 
ومتنافسة »حتت مظّلة الدولة«، تكون 
معها امليليشــيات في قلب الهياكل 
العســكرية الهجينة. وثالثاً، ما يزال 
ديناميكيتني  واحملســوبية  التهجــني 
اليمني،  الدفاع  ملحوظتني في قطاع 
وإن كانــت تعمــل على وفــق آليات 

متعددة.

اجلهات العسكرية وتبّدل 
االصطفافات

حكومات  ثــالث  ثمــة  راهناً  هنــاك 
فــي اليمن: حكومة حتظــى باعتراف 
دولي بقيادة الرئيــس املؤقت عبد ربه 
منصور هادي، الذي اســتقّر في عدن 
بعد انقالب احلوثيني فــي صنعاء في 
العــام 2015، حيث شــّكل املتمّردون 
موازية  الشمال حكومة  في  الشيعة 
بفعل حتالفهم التكتيكي مع الرئيس 
الســابق علي عبد اهلل صالح. وبعد 
مقتل األخير في كانون األول/ديسمبر 
2017 على أيدي مسلحني حوثيني، قّرر 
إلى جانب  إعادة االصطفــاف  أنصاره 
احلكومة املُعترَف بها دولياً، مع احلفاظ 

على قدر من االستقاللية.
أعلــن  أيضــاً،   2017 العــام  وفــي   
االنفصاليون اجلنوبيون تشكيل اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي في عدن. ونظراً إلى 
حتالف هذا اجمللس مع الرئيس هادي ضد 
احلوثيني )املدعومني من إيران(، بإمكانه 
االعتماد على قطاعه الدفاعي اخلاص، 
الذي يتألف مبعظمه من ميليشــيات 
مدعومة من اإلمارات العربية املتحدة. 
وقد عمد هــادي إلى مأسســة هذه 
امليليشيات في العام 2016، فتحّولت 

إلى قوى حكومية شرعية.1

التهجني: عندما تصبح امليليشيات 
ركائز دفاعية

أّدت إعادة صياغــة عالقات القوة إلى 
تنامــي عملية التهجــني بني اجلهات 
الرسمية،  وغير  الرسمية  العسكرية 
نتيجــة انهيــار القــوات املســلحة 
وظهور   2011 العــام  في  الرســمية 
في  الشرعية  تّدعي  »حكومات«  ثالث 
اليمــن. حني يُنَظر إلــى قطاع الدفاع 
علــى مســتويَي القــدرة القتاليــة 
تبرز  األمنيــة،  واحلوكمة  للجبهــات 
للعيــان عمليتــان متزامنتــان: فمن 
جهة، تُضفي فلول القوات املســلحة 
على  شــرعيًة  الســابقة  النظامية 
امليليشــيات غير اجلكومية، فتحّولها 

)»عملية  نظامية  أمنيــة  إلى جهات 
إســباغ احلالة النظامية«(، ومن جهة 
أخرى، تعمل فروع من القوات املسلحة 
الرسمية الســابقة كقوى مساعدة 

للميليشيات )عملية املساندة(.2
كان أنصــار الرئيــس الراحــل صالح 
ميّثلــون قطــاع األمــن النظامي في 
انحازوا  السابق. لكنهم  النظام  عهد 
في  احلوثيني  املتمردين  إلى  مبعظمهم 
2014-2017. واحلال أن  مدة مــا بــني 
حتالــف املصالح الــذي جمع احلوثيني 
خبراتهم  لهم حتســني  أتاح  بصالح، 
التســّلل  وقدراتهم، حتى متكنوا من 
إلى نظــام احملســوبية التابع لصالح 

ضمن القوات املسلحة النظامية. 
جتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن احلركة 
احلوثية، بجذورهــا وقيادتها النخبوية 
)ســّيد وســادة(، جنحت في كســب 
دعم العديــد من رجــال القبائل في 
الشــمال، مامّكنها بالتالي من جتنيد 
وتعبئــة مقاتلني من الفئــة الَقَبلية 
التي كانــت تدعم النظام الســابق. 
كذلــك، أتــاح الدعــم الــذي تلّقاه 
احلوثيــون تدريجياً من إيران وحزب اهلل 
لهم الوصــول إلى شــبكة منّظمة 
ومتطورة من املليشــيات الشــيعية 
املدعومــة مــن طهران. كمــا تتبنى 
»وجوهاً  أيضاً  الرســمية  املؤسسات 
غير نظامية« في إطار استراتيجيتها 
للبقاء: فالرئيس هــادي في صدد بناء 
قطــاع دفاع جديد يضــم جهات غير 
حكومية، مثل القــوات املدعومة من 
والتي حتظى  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بشــرعنة الدولة. وفي العــام 2012، 
أصدر هادي قراراً قضى بتشكيل قوات 
احلماية الرئاســية. ومبــا أنها ال متلك 
هيكلية قيادية واضحة حتت ســلطة 
وزير الدفــاع، يتوّلى جنله ناصر قيادتها 

بنحو غير رسمي، وهي ُمكّلفة حصراً 
مبهمة حماية الرئيس. وفي مدينة تعز 
املتنازَع عليها، ســمح هادي بإنشــاء 
اللواء اخلامس-حماية رئاســية حملاربة 

احلوثيني.
اعتمدت األنظمــة اليمنية املتعاقبة 
استراتيجية  وتكراراً  التاريخ مراراً  عبر 
وقائيــة مــن االنقالبــات، اســتندت 
إلى تقويــة اجلهات العســكرية غير 
الرسمية لتشّكل ثقالً موازناً للقوات 
املســلحة النظامية. لكن على خالف 
اليوم، كانت امليليشــيات مجموعات 
مســاعدة ُملَحقة بالقوات املسلحة 
الرســمية التي بقيت العمود الفقري 
للجيــش. بــني عاَمــي 1904 و1948، 
جملابهة  اجليــش  يحيى  اإلمــام  فّكك 
اجليش الشــمالي الــذي كان ما يزال 
ُمرتبطــاً وُمتأثــراً بــاإلرث العثماني، 
فأنشأ جيشني موازيني ووحدة حراسة 
شــخصية. وخالل حروب صعدة )بني 
2004-2010(، دعــم صالــح  عاَمــي 
»اجلبهة الشــعبية/اجليش الشعبي«، 
وهي ميليشــيا تكّونت من متطوعني 
إســالميني َقَبليــني، دعمــت اجليش 
في  احلوثيني  مواجهــة  عبر  النظامي 
املناطق اجلبلية الشــمالية. وفي أيار/
الرئيس املؤقت هادي  2012، نشر  مايو 
اجليــش إلى جانب اللجان الشــعبية 
احمللية لتفكيــك اإلمارات األولّية التي 
القاعدة في جزيرة  أنشــأها »تنظيم 

العرب« في منطقة أبني.

احلوكمة األمنية: خطة أمنية 
»ُمرّقعة«

باتــت احلوكمة األمنيــة، بفعل وجود 
ثــالث »حكومــات« في اليمــن، تُدار 
بفضــل ترتيبات مــن القاعــدة إلى 

القمة، حيث متأل القوات غير الرسمية 
الفراغ الذي خّلفه اجليش، أو تتقاسم 
احلكم مع ما تبقــى منها. في اليمن 
اليوم، ما من نظام أمني من القمة إلى 
الكبير  احمللي  الطابع  القاعدة، بسبب 
ناهيك  الذي يّتســم به قطاع األمن، 
عــن أن العديد من األجهــزة األمنية 
باتت تســتند إلى عملية تهجني بني 
وغير  الرسمية  العسكرية  اجملموعات 
الرســمية، ما أّدى إلى نشوء نوع من 
»األمن  مفهوم  ويشير  املُرّقع«.  »األمن 
املُرّقــع« إلــى أن الدول املُتشــرذمة، 
كاليمن، تؤثِر االتفاقات األمنية احمللية 
على األطر الوطنية الشــاملة، فتكثر 
اجلهات األمنية املتنافسة، مثل حاالت 
التعايش/التعاون بني اجليوش واجلهات 
املســلحة غير احلكومية، ما يفسح 
اجملال أمام جتــارب أمنية هجينة على 
مستوى املعارك، والحقاً على مستوى 
احلوكمــة.3  ويتمّيــز هــذا النوع من 
احلوكمة األمنيــة بعالقات قوة أفقية 
ال عمودية، إذ يتم تشكيل التسلسل 
الهرمي على املستوى احمللي، ألن الدولة 
املركزية ليست فقط عاجزة عن توفير 
األمــن في األراضي كافــة، بل متنازَع 
عليها أيضاً، وتعتمد على »وجوه غير 

نظامية« للبقاء واالستمرار.
في عدن، متلك كل منطقة أو مديرية 
وتخضع  اخلاصــة،  األمنية  جهاتهــا 
أحياناً إلى ســيطرة ُمختلطة، تتراوح 
بــني كلٍّ مــن قــوات احلــزام األمني، 
الرئاسية، وامليليشيات  وقوات احلماية 
اجلهادية.   والفصائــل  االنفصاليــة، 
وفي حضرموت، قامــت قوات النخبة 
احلضرميــة ووحــدات اجليــش فــي 
املنطقة العســكرية األولى بإنشــاء 
منطقَتي نفــوذ: تقع األولى في املكال 
والســاحل، والثانية في شــمال وادي 

وضواحيها،  وفي صنعــاء  حضرموت. 
يحكــم األنصار الســابقون للرئيس 
صالح مع اللجان الشــعبية احلوثية، 
القوى  بــني  التمازج  عمليــة  مايعّزز 
األكثر تنظيمــاً وتدريباً في اليمن، من 
جهة، وبني أكبر ميليشــيا من جهة 
أخرى. ميكن اقتفاء آثار التهجني أيضاً 
في الكثير من ســاحات القتال: ففي 
احلديدة، يتوّلى طارق صالح، جنل شقيق 
الرئيس الســابق، قيادة قــوات اإلنقاذ 
الوطنــي، وهي عبارة عن حتالف قتالي 
اجلمهوري  احلرس  لقوات  موالني  يضم 
تابعني  املنحّلــة، ومقاتلني محليــني 
ملقاومة تهامة، وسلفيني جنوبيني من 
»لواء العمالقة«. وفي تعز، يُحارب لواء 
أبــو العباس ضد احلوثيــني إلى جانب 
قوات حتظــى بشــرعية الدولة )مثل 
وهو  رئاســية(،  اخلامس-حماية  اللواء 
تعاون مع وحدات طارق صالح لتسهيل 
الهجوم الذي قادتــه اإلمارات العربية 
بدأ في  والذي  املتحدة على احلديــدة، 
حزيران/يونيــو 2018.4 وفي محافظة 
األولى- الفرقة  فلــول  تُواجه  صنعاء، 

مدّرع في اجليش اليمني، التي يقودها 
الفريــق الركن علي محســن األحمر 
)وهو راهنــاً نائب الرئيس ونائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة(، احلوثيني إلى 

جانب امليليشيات القبلية.

احملسوبية في زمن امليليشيات

حتّولت احملســوبية من نظام ســلطة 
بدولة  مرتبط  جديــد  زبائني-تقليدي 
مركزيــة متعّثــرة إمنا موجــودة، إلى 
انهيار  أمراء احلرب، بسبب  شبكة من 
إقطاعية  قوى  وصعود  الوطني  اإلطار 
ُمتنافســة. في هذا الســياق، أصبح 
القادة العســكريون وسطاء محليني 

بني اجملتمعات احمللية من جهة والرعاة 
التزال  أخــرى.  واألجانــب من جهــة 
احملســوبية ســمة ثابتة فــي قطاع 
العالقات بني  أن  بيــد  اليمني،  الدفاع 
الرعاة والعمالء تكّيفت مع السيناريو 
اجلديــد الــذي متّيز بعمليــة تهجني 
متنامية بني اجلهات األمنية الرسمية 
وغير الرســمية. فالقطاع العسكري 
اليمنــي لم يعــد »متمحوراً بشــأن 
اجليــش«، بل حتّول إلــى مجموعة من 
الهياكل  ذات  واجملموعــات«  »القــوى 

العسكرية الهجينة. 
وفي هــذا الســياق، بدأت فــروع من 
السابقة  النظامية  املسلحة  القوات 
تُطل برأســها مجّدداً: إذ يشّكل كلٌّ 
مــن املوالني لصالــح، الذين ينضوون 
اآلن حتــت لواء قيــادة طــارق صالح 
وعلي محسن، شــبكتني من القرابة 
واحملسوبية ما تزاالن تؤّثران في موازين 
القوى اليمنية. يُشــار هنا إلى أن علي 
محسن يلّم شمل اجليش اليمني )يقع 
املركز التنسيقي للجيش الوطني اآلن 
في مأرب( الذي تربطــه عالقات قوية 
مع الســعوديني وحزب اإلصالح )الذي 
والسلفيني  املســلمني  اإلخوان  يضم 

في اليمن(.

التغلغل اخلارجي أخطر من 
التهجني

إن تدّخل الفرقاء اخلارجيني في اجليش 
اليمني، هو بالتأكيد أكثر خطورة من 
تهجني القوات املسلحة، ذلك أن الدول 
لعبة سياســات  في  تدخل  األجنبية 
بهويات سياســية متضاربة  القــوة 
وطموحات محلية، فتفاقم شــرذمة 
قطاع الدفــاع اليمنــي. صحيٌح أنه 
ليس غريباً أن يشهد اليمن حاالت من 

التعايــش، وحتى التهجني، بني اجليش 
وبني امليليشيات، إضافًة إلى وجود قادة 
إلى  يطمحون  قبليني-عسكريني-جّتار 

االستقاللية. 
 لكن اجلديــد هو الضعف الشــديد 
قطاع  فــي  الداخلي  واالســتقطاب 
الدفــاع، ناهيــك عن تدّخــل الفرقاء 
اخلارجيني )اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربيــة املتحدة وإيران( في 
املشــهد األمني اليمنــي. عالوًة على 
ذلك، تعكس فروع مــن قطاع الدفاع 
النظامي والقوات احلكومية الرسمية 
بوصفها منقسمة  سمات متضاربة، 
مــن حيــث اجلغرافيــا واإليديولوجيا 
والــوالءات والدعم اخلارجي، وجُتّســد 
»الشــمالي«  اجليشــني  فكرة  فعلياً 
و«اجلنوبــي«. فواقع احلال أن اجملموعات 
التابعة لعلي محســن وصالح تدافع 
عن املصالح الشمالية، وهي مكروهة 
بنحو كبير من اجلنوبيني الذين يؤيدون 
أساســاً القوى املدعومة من اإلمارات 
أن شــبكات  كما  املتحدة.  العربيــة 
احملسوبية التابعة لهم تدعو إلى قيام 
دولة مينيــة فدرالية إمنــا موّحدة، أي 
عكس طموحات امليليشيات التي تريد 

حتقيق استقالل جنوب البالد.
اإلبهام  املُرّقع«  »األمــن  إذن، اليعكس 
األنظمة  فــي  الكامنــني  والتقّلــب 
األمنية الصغيرة في اليمن وحســب، 
بــل يعّبر أيضــاً عن تعايشــها الذي 
الميكن التحّكم به داخل دولة موّحدة.

مت نشر هذا املقال على موقع املعهد 
اإليطالــي للدراســات السياســية 

)ISPI(الدولية
هوامش

1 تولّت اإلمــارات العربيــة املتحدة 
تنظيم ومتويل وتسليح وتدريب قوات 
احلزام األمني )املنتشرة في عدن وأبني 
وحلــج( وقــوات النخبــة احلضرمية 
وقــوات النخبة الشــبوانية، لوقف 
اندفاعة املتمُردين ومحاربة الفصائل 

اجلهادية.
 مت تشكيل هذه امليليشيات في أوائل 
العــام 2016، وهــي تضطلــع مبهام 
وتقع  وقضائية،  وُشرطية  عسكرية 
حتت إشراف وزارة الداخلية أو اجليش، 
مع أنهــا تنصاع ألوامــر اإلماراتيني 

وليس ألوامر الرئيس هادي.
2 أُعرب عن امتناني ليزيد صايغ على 

هذه النقطة خصوصاً.
 Eleonora Ardemagni and  3
 Umberto Profazio, New Armies for
 a New Era. Decrypting Post-2011
 Arab Military Reform Trends, Nato
 Defense College, Research Paper

.no.145, March 2018
4 وفقــاً لــأمم املتحــدة، »يســيطر 
لواء أبو العبــاس على مناطق داخل 
واملسؤوليات  احلقوق  وميارس  املدينة، 
اخلاصــة باحلكومة الشــرعية على 
نحو حصري«، مجلــس األمن التابع 
لأمم املتحــدة، فريق اخلبــراء املعني 
باليمــن، 26 كانــون الثاني/ينايــر 2 
مســتند رقــم S/2018/68، 018، ص. 

.100
باحثة مســاعدة  أردمياغني  إليونورا 
فــي املعهــد اإليطالي للـــدراسات 
 )ISPI( الـدولـــية  السياســية 
وأستاذة مساعـــدة فـــي اجلـامعة 

الكاثوليكيـة في مـيالنو.
مركز كارنيغي للشرق االوسط

نيودلهي

الذي حققه  املذهل  االنتصار  يشكل 
حزب املؤمتر الوطني الهندي املعارض 
هذا الشــهر في انتخابات تشريعية 
تخص ثالث واليات -وهي »البرملانات« 
احمللية التي تقرر من يحكم الوحدات 
اإلقليمية في الهند البالغ عددها 29 
وحدة -يشكل ضربة قوية حلزب رئيس 
الوزراء نارندرا مــودي »بهاراتيا جاناتا 
نتائج  )BJP(. وقد غيــرت  احلاكــم« 
االنتخابات توقعات أنصار مودي حيث 
أصبح مــن الصعب إعــادة انتخابه 
ملدة ثانية مدتها خمس ســنوات في 
املقرر  املقبلــة  العامة  االنتخابــات 

عقدها قبل مايو/ أيار 2019.
بهاراتيا  حــزب  هزمية حكومات  تُعد 
براديش  ماديــا  واليــات  فــي  جاناتا 
الهندية  وتشاتيســغار  وراجاستان 
أكثــر أهميــة ألن املنطقــة معقل 
خيبة  النتائج  وتعكس  احلزب.  لدعم 
أمــل متزايدة مع أداء حــزب بهاراتيا 
جاناتا في نيودلهي وفي الواليات التي 
يحكمونهــا، إضافة إلى ظهور حزب 
املؤمتــر )الذي كان يعــد مجرد كيان 

ضعيف سابقاً( كبديل موثوق به.
إن أحد األسباب الرئيسة لضعف أداء 
حــزب بهاراتيا جاناتا، إهماله لقطاع 
الزراعــة، حيث مــا زال أكثر من 60٪ 
من الهنود يعتمدون عليه لكســب 
احملاصيل،  ضيــاع  ومع  يومهم.  قوت 
وفشــل خطط تأمني احملاصيل التي 
أفــادت شــركات التأمني بــدالً من 
املزارعــني املثقلــني بالديــون، وعدم 
االهتمــام الكافي بالــري، واالئتمان، 

ودعم األســعار، وغيرها من املدخالت 
املطلوبة، ارتفع معــدل االنتحار بني 
املزارعني إلى مستويات قياسية، حيث 
لقي 225 ألــف مزارع هندي حتفهم 
انتحارا بــني عامي 2000 و2013. لقد 
القروية عامالً مشترًكا  األزمة  كانت 
راجع  وذلك  الهند،  أنحاء  في معظم 
لفشل احلكومات املركزية وحكومات 
الواليات في التعامل مع هذه األزمة. 
قبل انتخابات الوالية مباشــرة، قام 
عشــرات اآلالف مــن املزارعــني من 
جميع أنحــاء البــالد بتظاهرات في 
العاصمة نيودلهي، مطالبني مبعاجلة 
مشــكالتهم. وقد تســببت أخطاء 
أخرى لسياســة حزب بهاراتيا جاناتا 
أيضا في تقويض دعم اإلدارات احلالية. 
كان قرار حكومة مودي غير املسؤول، 
واملتهور بسحب العملة من التداول، 
والذي مت تنفيذه بنحو ســيئ في عام 
2016، مبثابة كارثة اقتصادية بجميع 
املقاييــس، حيــث أدى إلــى خفض 
٪1.5 من منو النــاجت احمللي اإلجمالي، 
ودمــار فقــراء الريــف والعاملــني 
عيشــهم  يعتمد  والذين  باألجــور، 
اليومية. لم  على التدفقات النقدية 
يســتعد املزارعون الفقراء عافيتهم 
من هــذا الدمار الذي تســببت فيه 
احلكومة. وباملثل، ما تزال املؤسسات 
اقتصاد  أساس  تعد  والتي  الصغيرة، 
الهند، تعاني من هذه األزمة، حيث مت 
نهائي بسبب  بنحو  إغالق معظمها 
وقف تــداول العمالت مــن فئة 500 
و1000 روبية، مما أدى إلى إخراج املاليني 

من العمل.
ونتيجــة لذلك، أصبحــت البطالة 

الســبب الرئيس الثالث وراء فشــل 
وعد  جاناتا.  بهارتيــا  انتخابات حزب 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي في حلظة 
تهور بخلق 20 مليون فرص عمل في 
الســنة، مما يعني أنه كان يجب خلق 
ما يقرب من 100 مليون وظيفة حتى 
اآلن. كان ذلك هدفا بعيد املنال، لكن 
حكومته لــم تتمكن من خلق حتى 
1.5 مليون وظيفة في السنوات األربع 
األخيرة. ومع ارتفــاع معدل البطالة 
بنحو كبير بني الشــباب في الهند، 
يشعر ٪65 من الســكان الذين تقل 

أعمارهم عن 35 سنة بقلق متزايد.

ذلــك، فقــد أصبحت  عــالوة على 
خيبة أمل حزب بهاراتيــا جاناتا من 
»الطوائف والقبائل املصنفة« )والتي 
مت حتديدها في الدســتور( والضعف 
االنتخابي للحزب احلاكم أمرا واضحا 
الطبقات  قيــادة  وقد صبت  للغاية. 
العليا حلــزب بهاراتيا جاناتا غضبها 
علــى أولئك الذيــن يعتبرونهم أقل 
منزلة منهــم، مبا في ذلــك طبقة 
الداليــت )وهــم األصنــاف املغلقة 
الذيــن كانــوا يســمون »املنبوذون« 
ســابقا واألديفاســيس، أو السكان 
القبليون  الناخبون  وتخلى  األصليني. 

في تشاتيســغار عن حــزب بهاراتيا 
جاناتــا، حيــث انتشــرت تقارير عن 
احلصول  مت  التي  التقليدية  أراضيهم 
عليها من أجــل »التنمية«، في حني 
والية  في  املنبوذون  »الداليت«  تعرض 
راجستان للكثير من اإلهانات العامة 
مما دفعهم إلى التمرد في االنتخابات.

في الواليات الثــالث، صوت الناخبون 
الذين قاموا  املستاؤون لصالح احلزب 
برفضه فــي االنتخابات الســابقة: 
راهــول غاندي  بقيادة  املؤمتــر،  حزب 
البالغ من العمر 48 عاما. لســنوات 
عديــدة، قيــل إن غانــدي -وهو ابن 

وحفيد، وحفيد أكبــر لرئيس الوزراء 
الهندي - لن يتمكن من قيادة البالد، 
وأن حتــى الناخبــني غيــر الراضني 
عن حزب بهاراتيــا جاناتا لن يقوموا 
حزب  لصالح  بالتصويــت  بالضرورة 
لهذه  غانــدي  يكتــرث  لم  املؤمتــر. 
االنتقادات وقاد حملة نشطة، ونظم 
82 جتمعا وجنح في تبديد االدعاء بأنه 
غير كفء لهذا املنصب. كان انتصار 
)الذي لم  الثــالث  حزبه في الواليات 
يتوقعه أي ناقد سياسي أو منظمة 
اســتطالعية( انتصارا شخصيا عزز 
حــزب املؤمتر بوصفه أســاس حملة 
املعارضة لهزمية حزب بهاراتيا جاناتا 

في االنتخابات العامة املقبلة.
يجب على حزب بهاراتيا جاناتا، الذي 
يتعافى بعد هذه الهزمية، أن يقرر اآلن 
نوع احلملة االنتخابية التي سيجريها 
لالحتفاظ بالســلطة في نيودلهي. 
االقتصاديــة  اجلاذبيــة  وســتفتقر 
للناخبني التي حققــت جناحا كبيرا 
فــي عام 2014 إلــى املصداقية هذه 
املرة، نظراً لفشــل احلكومة الكبير 
فــي الوفاء بأي مــن وعودها. وبذلك، 
ســتكون هناك حاجة إلى تكتيكني 
محتملني. يتمثــل أحدهما في إدارة 
حملة علــى النمط الرئاســي التي 
جتعل صــورة مودي غيــر التقليدية 
مبنزلة خيار وحيد ضد ما ســيصوره 
حزب بهاراتيا جاناتــا كفريق متنافر 
الثاني  النهج  ويكمن  املعارضني.  من 
في تعزيز السياسات احملرضة املعادية 
لصالح  عملــت  التي  للمســلمني 
احلزب فــي املاضي، من خالل االعتماد 
اخلطيرة  »الهندوتفــا«  عقيدة  على 

)األيديولوجية القومية الهندوسية(، 
التي تعد الهند أرض الهندوس ويجب 

أن تعلن نفسها دولة هندوسية.
وينعكــس هــذا النهــج األخير في 
اخلطابات املثيرة مــن قبل قادة حزب 
بهاراتيــا جاناتــا وحملة منســقة 
إلعطــاء املدن والبلدات اإلســالمية 
أســماء هندوسية جديدة. ولكن في 
حني أن إشــعال حزب بهارتيا جاناتا 
الفتيل بني املسلمني واملسيحيني في 
الهند قد يخدم مصاحله السياسية 
على املدى القصير، إال أنه ينطوي على 
مخاطــر طويلة األجــل في مجتمع 
الهند  مســتقبل  سيواجه  متعدد. 
مخاطر جسيمة إذا دفع قادتها هذه 
اجملتمعات إلى العــداء الصريح نحو 
بلدهم. إن التحدي املتمثل في حكم 
دميقراطية متمردة ليس ســهالً على 
اإلطالق. لكــن من الواضح أن الهنود 
تهتم بجميع  إلى حكومــة  يتوقون 
التي  االنقسامات  وتعالج  املواطنني، 
أحدثها حــزب بهاراتيا جاناتا، وحتقق 
نتائج اقتصادية. إنها مهمة صعبة، 
لكن االنتخابات األخيرة تشير إلى أن 
حزب املؤمتر أكثر اســتعدادا من حزب 

بهاراتيا جاناتا لتحقيقها.

شاشــي ثارور: وكيــل األمني العام 
والوزيــر  املتحــدة  لــأمم  الســابق 
الهندي األســبق للشؤون اخلارجية 
ووزير الدولة لتنمية املوارد البشرية، 
اللجنــة  رئيــس  حاليــا  ويعمــل 
البرملانية الدائمة للشؤون اخلارجية 
والنائبــة عن حزب املؤمتــر الوطني 

الهندي.
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عودة حزب المؤتمر الوطني الهندي

قوات اجليش اليمني »ارشيف«

جانب من احتفاالت أعضاء املؤمتر الوطنى الهندى »ارشيف«
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محمد زكي ابراهيـم

يوسف عبود جويعد
 عندما تكون مهمة الســارد األول، بطل 
رواية )لعنة كني( للروائي فوزي الهنداوي، 
وإمنــا مهمته  إدارة دفــة األحداث،  ليس 
أكبر وأهم، إذ أنه يقودنا في عملية تبئير 
يكشــف من خاللهــا حقائق   لألحداث 
تاريخية غائرة فــي  القدم، تخص قبائل 
الغجــر، هذه الفئــة من النــاس الذين 
ذاقوا األمرين وشــردوا وهجــروا، وبقيت 
وهي  دوماً  بالرحيــل  مرتبطــة  حياتهم 
محفوفة باخملاطر لفقدانها األمن واألمان 
والســالم، تبدأ أحداث هذا النص بشكل 
دائري  مــن النهاية لتعود اليه، بعد أن منر 
بتداعيات شعرية حسية مؤملة تطلقها 
)رميا( الغجريــة التي هجــرت من بيتها 
فــي )الكمالية( عنوة، هي وبقية العوائل 
الغجرية، موطنها الذي ولدت فيه، وكان 
الشــخص األول جارهم لزمن ميتد ألكثر 

من عقدين.
قلبي يقطر دماً ووجعاً وحسرة 

وداعاً بيت الطفولة 
والصبا 

وداعاً كماليتي احلبيبة 
لن أراك ثانيًة 

وانَت يا صديقي الوفّي 
ال تقل سنلتقي 

ثانيًة...
لن نلتقي أبداً 
أبداً.. أبداً.. أبداً 

وهكذا فــأن مهمــة الروائي ورســالته 
اإلنســانية، وخطابه السردي يكمن، في 
تقدمي حياة قبائل الغجر، قبل الولوج الى 
أألحداث، واملرور بشكل تاريخي ومن خالل 
الســارد االول والذي هــو طالب جامعي، 
وأراد أن يتعرف بشكل تام عن تاريخ وحياة 
تلــك القبائل، وإســتطاع أن يحصل من 
املكتبة العامــة على ثالث كتب تاريخية 
مثبت فيهــا تفاصيل مهمة، من الوثائق 
التاريخية التي ســوف نعرف من خاللها 
حياتهم، وبهذا االسلوب إستطاع الروائي 
إدخال املادة التاريخية دون ن تكون مقحمة 
أو خارج السياق الفني للنص,ألننا نعيش 

االحداث التي تخصهم. 
)ألكثر من أســبوعني متتاليــني تواصل 
ذهابي للمكتبة الوطنية، أكملت خاللها 
قراءة تلك الكتب واألطروحة ملخصاً ابرز 
املوضوعــات عن الغجر فــي العالم وفي 
العراق بشــكل خاص.عرفت أنهم قبائل 
يعود تاريخها الــى ماقبل ثالثة آالف عام 
جتمعت آنذاك على شــواطئ الهندوس، 
كقبائــل يتقــن أفرادها صنــع املعادن، 
ويعرفون أســرار البرونز، وأطلعوا شعوباً 
اخرى عليها الحقاً، عندما بدأوا هجرتهم 
1000 ق. م, كان ســبب  األولــى ســنة 
هجرتهم مــن الهند الغــزوات البربرية 
آنذاك, وهم من شــعوب القوقاز السمر 

من حيث التصنيف العرقي .( ص26 

وأنتشــر قســم منهم في أغلب بلدان 
العالم، والقســم اآلخر من الغجر الذي 
لم يذهب الى تركيا فإنه انتشــر في بالد 
الشام والعراق، والبعض اآلخر عبر سيناء 

واستقر في مصر.
وعــن بنية العنونــة )لعنة كــني( التي 
الوهلة االولى، ولكي  تثير التســاؤل من 
نكتشــفها علينــا معرفــة احلكايــة 
االســطورية التي تقــول أن كني هو اجلد 
االول لقبائــل الغجر، وأنه النجار الذي دق 
املســامير في الصليب، الذي صلب فيه 
املسيح عيســى ابن مرمي )عليه السالم(، 
لذا حلــت عليه وعلى أبناءه اللعنة، وهي 
تطاردهــم حتــى اضحوا قبائــل رّحل ال 

تستقر حياتهم على حال.
وهكــذا نكون قــد تهيأنا خلــوض غمار 
الولــوج في أحــداث هذا النص وســبر 
أغواره, بعد ان تفتح  أبواب األحداث على 
مصراعيها، فنكون مع الزمان أبان أحداث 
احلــرب العراقية االيرانيــة وقبلها بعدة 
ســنوات واملكان منطقة الكمالية حيث 
تدور أحــداث هذا النص , حيث يســكن  
بطل هذا النص جار للحي الذي يسكنه 
الغجر، من عائلة مكونة من األم واالخت 
)خولة( , وتســكن رميــا الغجرية قربهم, 
ثم محل العطارة للحــاج صالح وابنته 
ســعاد, ونعيش معانــاة الغجر النهم ال 
ميلكون اجلنســية وال يحق لهم تسجيل 
العقارات بأســمائهم, فيســتغل احلاج 
صالح هذه الفرصة ويكتب تلك العقارات 
بإسمه واسم زوجته واسم ابنته واقاربه، 
وهي أول إشارة إستغالل واضطهاد لهذا 
املكون, بعدها منــر بالعالقات العاطفية 
التــي طعمت بهــذا النــص , من أجل 
منحها طعــم آخر, فنكون مع الســارد 
االول بطل هذا النص, وعالقته العاطفية 
واجلســدية مع ســعاد أبنة احلاج صالح 
وامنيتــه أن يعيش معهــا ليالي حمراء، 
وعالقتــه العاطفيــة مع رميــا الغجرية 
والتي لم تكن تنحى منحاً جسدياً كونه 
يشفق عليهم, ويعرف ايضاً كم حلقهم 
من اذاً وظلم, وعالقته بجريدة الراصد مع 
مديرته التي رحلنــا معها بهذا التجاذب 
اجلنسي احملبب والذي اغدق في تفاصيله, 
ثم عالقته العاطفية مــع زميلة له في 
الكلية, لنعود ثانية الى البؤرة الرئيسية 

لألحداث وهي حياة الغجر:
)توج احلاج ســلطته علــى الغجر بزواج 
ثالــث من الغجرية اجلميلــة اصايل ابنة 
شيخ عشيرة البوطحيمي أحد الشيوخ 
االربعــة، وبذلــك أســقط آخــر حاجز 

اجتماعي يعزله عنهم.
لم يكن مبقدور أحــد من الغجر مراجعة 
امتالكهم اجلنسية  دوائر احلكومة لعدم 
وبالتالــي حرمانهــم من حقــوق متلك 
أو املطالبة بســحب  األراضي والعقارات 
خطوط الكهرباء وانابيب املياه وشــبكة 
الصــرف الصحي وغيرها مــن اخلدمات 
التي تضطلع بهــا احلكومة، مما جعلهم 
حتت رحمة احلاج,يبتزهم ويفرض شروطه 

اجملحفة عليهم كما يشــاء, ويحلو له.( 
ص 49 

ولم يقتصر أمر ابتــزاز احلاج صالح لهم 
الى هــذا احلد، بل أنه طلــب نصف اجور 
حفالت الرقص والغنــاء التي حتييها كل 
أثار استيائهم، فشكوه  ممّا  اسرة غجرية 
الى شــيوخهم الذين ترجو احلاج خفض 

االتاوة.
أن الروائي أجاد عمليــة التبئير في حياة 
تلــك القبائل,مــن خالل اســناد مهمة 
ســرد االحداث الى الســارد االول, كونه 
دخل بطون التاريــخ وفتش عن احلكايات 

واالساطير فيها وضمنها منت النص.
وبعد نشــوب احلرب العراقيــة االيرانية، 
الوطنية  املواقــف  القبائل  هــذه  وابداء 

لهم،  اجلنســية  مبنــح  االوامر  صــدرت 
احلاج صالح  فتغيرت حياتهم، وطالبــوا 
الدوائر  يراجعون  بإعادة عقاراتهم وصاروا 
واســتطاع  اخلدمات،  اجل  احلكومية من 
شــبابهم التنصــل من احلــرب بإقامة 
والليالي احلمــراء لكبارالضباط  احلفالت 

من اجل ان ال يزجوا في هذه احملرقة. 
لقد إســتطاع الروائي االمســاك بثالث 
محاور تشكل املبنى السردي لهذا النص، 
هــو التاريخ لتلــك القبائــل، وحياتهم 
املمتلئة بالرقص والغناء والليالي احلمراء 
واالحــداث املهمــة التي حدثــت لهم، 
واهمها حكاية النقيــب الذي دخل احلي 
واراد ان يضاجــع النســاء, وعندمــا اتت 
انها زوجتــه، وحدث  احداهن اكتشــف 

لغط ورمي االمر الــذي وصل الى القيادة 
العليــا، فطوق احلي مبركبات ملســؤولني 
كبار، ثم يدخل شــخص غريب ليسكن 
وســط احلي، بعدها يؤم املصلني للصالة 
وحدثهم عــن ضرورة تنظيــف احلي من 
الفساد وطرد الغجر، واستطاع أن يؤجج 
اهالي املنطقة ليهجموا على حي الغجر 
ويطردوهم في العراء، أمــا رميا الغجرية 
فقد استطاعت أن تختبئ في بيت بطل 

النص ألنها تربت معهم،
)اهنئكم ونفســي بســقوط الطاغية، 
كنا نتمنى أن تكون نهاية الطاغية على 
ايدينا، لكن هكذا شاء اهلل، وال راد إلرادته 
سبحانه وتعالى قدر أن يسقط الطاغية 
على أيدي الشيطان االكبر، فليذهب هو 

والشيطان االكبر لنار جهنم. 
ال اريد االطالــة، فالوقت ليس وقت كالم، 
أدعوكــم لتطهيــر مدينتكــم، مدينة 
الزهراء، نعم هذا أسمها اجلديد طّهروها 
من النجاسة والرذيلة، هبوا لطرد الغجر 
االجنــاس منها، فهم كفــرة زناة، نظموا 
انفسكم، تســلحوا ال ينقصكم شيئاً، 
الفتوى معكم والسالح بأيديكم، أخرجوا 
لتبقى هذه املدينة مقدسة طاهرة، كما 

هو اسمها...( ص 115. 
وهكذا شنت حملة كبيرة وقاسية لطرد 
الغجر من احلي، دون أن يحس أحدهم أبن 
يذهبون؟، وكيف يعيشــون بال مأوى، وما 

مصيرهم وهم بشر عندهم اجلنسية،
)-قدر، نعــم قدر، أيُّ قــدر؟ أتذكر حينما 
كنا شباب في السبعينيات، يوم حدثتني 
أنا وخولــة عن كني، جــد الغجر، يومها 
قالت خولة: هذه أســطورة يعني خرافة 
ال تصدقيهــا، ال ليســت أســطورة وال 
خرافة، إنها لعنة، نعم لعنة كني، ُكتبت 
علينــا، نحن الغجــر، توارثناها جيالً بعد 
جيل، ال وطــن دائٌم لنا، نتيــه في األرض 
بني حني وآخر، مــا يدمي قلبي، ملاذا ندفع 
ثمن التاريخ األســود ألجدادنا، أال تكفي 
اآلآلم والهجرات للتكفير عن خطايا كني 

وأجدادنا وجداتنا( ص 122. 
رواية )لعنة كني( للروائي فوزي الهنداوي، 
ضمنــت الســياق الفني، لفــن صناعة 
الرواية احلديثة، أضافة الى تضمينها مادة 
تاريخية مهمة دخلت ضمن مبنى السرد 
لتضع أمام الرأي حكاية قبائل الغجر وما 
حلقهم والزال من ظلــم وجور وتهميش، 
وظلوا رحالة مهجرين بدون وطن يأويهم، 
أو إعتــراف بحقوقهم الذي هو حق يجب 
أن يعترف فيه، ليعيشــوا حياتهم كما 
يعيش أي إنســان في وطنه، وبنسق فني 
متماسك ورصني وشيق وايقاع منسجم 
متزن لتدخل ضمــن الروايات التي حتمل 

مضموناً تاريخياً. 

من إصــدارات دار اس ميديــا للطباعة 
والنشر والتوزيع – بغداد – شارع املتنبي 

– عمارة امليالي لعام 2018 

اشــتغل كثير مــن أدبــاء ومفكري اجليــل املاضي 
بالسياسة، وكانت لهم فيها صوالت وجوالت. لكنها 
لم تضف لهم شــيئاً، ولم يضيفــوا لها هم أيضاً، 
وبقي رصيدهــم احلقيقي مقتصــراً على نبوغهم 
في عالم الثقافة. بــل إن بعضهم أخفق في ميدان 
السياســة، وعانى منها. فهي مركب وعر، مجهول 

العواقب، غير مأمون النتائج. 
ولكن الواقع أن هؤالء جميعاً دخلوا السياســة من 
بوابة اإلعالم، فــي وقت كانت الكلمة املطبوعة هي 
النافذة الوحيدة خملاطبــة الناس. وقليلون هم الذين 
جنحوا في مهمتهم اجلديدة، فــي ما بقي الكثيرون 
يتصارعون على صفحات اجلرائد، دفاعاً عن هذا احلزب 
أو ذاك. ولم يتيســر ألحد احلصول على منصب مهم 
باستثناء طه حسني، الذي أتته الوزارة منقادة جترجر 
أذيالهــا، وكان الفضل في ذلــك النتمائه احلزبي أوالً 
وأخيراً. ومحمد حسني هيكل الذي تقلد العديد من 

املناصب العليا أيضاً بصفته احلزبية أيضاً.
وكان جل الذين جنحوا في الولوج إلى عالم السياسة 
العراقية من اإلعالميني. بل إن بعضهم حاول الوصول 
إلى قمة الهرم السياســي بالترشــيح إلى رئاسة 
اجلمهورية. أما األدباء فلم ينجح أي منهم – حســب 
علمي – في تخطي هذه البوابة على الرغم مما جبلوا 
عليه من االستقامة والوطنية. وسبب ذلك بالطبع 
أن الناخبــني ال يقــرأون الكتب، وال يعنــون بالنتاج 

الثقافي. وال يعترفون بدور األدب في صنع احلياة.
ورمبا كان من حســن حظ هؤالء الذيــن لم ينجحوا 
في االنتخابــات، ولم تفتح لهم أبواب السياســة، 
أنهم خســروا فرصة كهذه، بالرغــم من حاجتهم 
للمنصب واجلاه والثروة. فالسياســة مركب وعر، ال 
يسهل اإلبحار فيه دون التضحية باملبدأ، والتنازل عن 

العقيدة.
فــي مصر دارت معارك طاحنة في اخلمســينات بني 
شــيوخ الفكر طه حســني وعباس العقاد وتوفيق 
احلكيم مــن جانب، وجيل الشــبان الــذي يتزعمه 
محمود أمــني العالم وعبد العظيم أنيس من جانب 
آخر. ومع إعجاب الشبان بنتاجات الشيوخ، إال أنهم 
عابوا عليهم اجتاهاتهم السياســية، ولم ترق لهم 
ميولهــم احملافظة. ولكنهم لم يتخــذوا من املعيار 
السياسي أساساً للحكم على مبدعني كبار مثلهم. 
فقد أدركوا أن من اخلطأ أخذهم بجريرة موقفهم من 
التاريخ. وإذا كان هذا الفصل من صنع نقاد مرموقني 
من طراز العالــم وأنيس.  فإن القراء العاديني جمعوا 
بني املعيارين السياسي واجلمالي، ولم يفرقوا بينهما. 
ولم يتنازلوا عن إدانة من خالفهم في الرأي، أو افترق 

عنهم في املبدأ.
وبغض النظر عن عالقة الفكر بالسياســة، وسبق 
أحدهما لآلخر، فإن من حســن طالــع العرب أنهم 
منقسمون في هواهم، متفرقون في اعتقاداتهم. ولو 
لم يكونوا كذلك على أرض الواقع، وعاشوا متحدين 
متآزرين، ملات الكثيرون منهم خوفاً وكمداً. ولقضوا 
حياتهم في عزلة خانقة. فال أحد في مجتمع منغلق 
يستطيع أن يحتفي باآلخر، أو يقر له بالفضل، حتى 

لو رفع اسم بلده عالياً في كل امليادين. 

من بوابة السياسة

الغجر في.. »لعنة كين« لفوزي الهنداوي 
دراسة

شعرمتابعة

حذام يوسف طاهر
 

احتفى نادي الشعر في االحتاد العام لألدباء الكتاب، 
أمس السبت، بتجربة الشاعر نامق عبد ذيب، على 
قاعة اجلواهري، بحضــور عدد من االدباء واملثقفني 

في بغداد واحملافظات.
 أدار اجللســة الشــاعر قاسم ســعودي، مرحبا 
باحلضور وبالضيف مســتعرضا بعض من سيرته 
األدبية واصداراته، ليترك الكلمة لألستاذ الضيف 
الذي حتدث بنص نثري طويل عن الشــعر بشــيء 
من االرتباك، سنقتطف منه هذا املقطع:« مربكة 
قراءة الشعر، لي جتربة سابقة في هذه القاعة، في 
وقتها ملت نفســي كثيرا، ملاذا قرأت هذه القصيدة 

وتركت تلك، ورمبا سأكرر اليوم تساؤالتي هذه حني 
اضع رأسي على الوسادة، الشعر روح كبرى، بعض 

جتلياتها هذه التي نسميها قصائد.

القصائــد مجرد محاوالت قــد تظهر في أضعف 
حاالتهــا، وهي تطرق على بوابة الشــعر العالية، 
والشعر، ماهم اال جّوابون تائهون، تكتوي ارواحهم 

بالدهشة املشتهاة، الشــعر هو العلو والشعراء 
هم املتعلقون االبديون مبا ال يرى، وفي هذا التأرجح 

األبدي يتلقفون الهبات التي قد تضيع وال تدرك«.
وأضاف:« الرائع ان االحتاد يتذكر البعيدين عن املركز، 
بل يلح على تواصلهم ومشــاركاتهم اإلبداعية، 
اشــكره وهو يطلق ضوءا على جتربــة ما، ويهدم 
طابوقة من جدار اليأس، او هو يكســر شــيئا من 

زجاج الالجدوى املعتم! وشكرا للحضور الكرمي..«.
اجللســة تضمنــت عددا مــن املداخــالت للنقاد 
والباحثني من احلضور، منهــم الناقد فاضل ثامر، 
ليمنح في نهاية اجللســة لوح اجلواهري لإلبداع، 
تقديرا لتجربته الشعرية والثقافية وسط مباركة 

احلضور واألصدقاء.

يا جامعات العسلتجليات الشاعر نامق عبد ذيب على قاعة الجواهري
في الدنان

أحالم يوسف

صــدرت الطبعة األولــى من كتاب 
الداخل«  من  اجلديد..رؤيــة  »العراق 
حلسني السيد محمد هادي الصدر.

الكتاب ميثل اجلــزء الرابع واالربعون 
العراق  »موســوعة  سلســلة  من 
عبــارة عن مجموعة  وهو  اجلديد«، 
مقاالت نشر معظمها في الصحف 
العراقية، ونشر قسم اخر منها في 
الصدر  للســيد  اخلاصة  الصفحة 
على موقــع التواصــل االجتماعي 

الفيس بوك.
يتضمن الكتاب أكثر من خمســني 
مقالــة، نذكر منهــا »اللعب على 
احلبــال« التي افتتح بهــا الكتاب، 
ويقول فيهــا »ان اللعب على احلبال 
داء قدمي جديد، حيث أنك امام ركام 
هائل من املواقف االنتهازية الفجة، 

يأنف منها  التي  الغريبة  واملفارقات 
الرساليون اخمللصون وال يستسيغها 

املنصفون الطيبون«.
كتب الصدر عن وفاء النساء مبقالة 
حتمل العنوان نفســه، قــال فيها: 
من التهم املشــهورة والشائعة ان 
النساء ال وفاء لهن، وفي هذا يقول 
احدهم »دع ذكرهن فما لهن وفاء« 
وما كل مشهور صحيح.. والسؤال 
االن هــل الرجــال كلهــم أوفياء؟ 
ونكتف بهذا القدر من املوضوع كي 
نترك للقارئ فرصــة البحث وقراءة 
املقالة وليتعرف عــن حقيقة تلك 

التهمة املوجهة ضد املرأة.
ضم الكتاب أيضا مقالة »االعتراف 
املســؤولني«،  و«هــوم  اخلطيــر« 
وبقيت  الذهب..مات جسدا  و«سوار 
مواقفه«، ويبدأها بأبيات شعر الحد 

الشعراء يقول فيها:
بعده..فكن حديثا  املرء حديــث  امنا 

حسنا ملن روى

وقال اخر: اذا ما اختفى جســد في 
التراب.. فان املناقب ال تختفي.

االجتماعي  والنقــد  الشــعر  وفي 
كتب مقالة نشــرت فــي صفحة 
االســرة واجملتمع بجريــدة الصباح. 
وكتب »حــني تفوق املــرأة الرجل«، 
التاريخ ذكر  ان  التي يذكر خاللهــا 
النســاء املتصفات بالشجاعة، مع 
ان الشــجاعة من صفــات الرجال 
في معظــم األحوال، ومع ذلك فقد 
تتفــوق املرأة على الرجــل بجرأتها 
في  للمنازلة  وتتقدم  وشــجاعتها 
الرجل  فيــه  ينكص  الــذي  الوقت 

عنها. 
كذلك نقرأ مقالــة بعنوان »ضرورة 
استثمار الفرص«، و«ذاكرة التاريخ«، 
ومقــاالت كثيرة تســتحق القراءة 
ملــا حملته مــن فكر جميــل ونير، 
نســتطيع من خاللهــا جميعا ان 
نخــرج بفكرة عــن تاريــخ العراق 

وحاضره، ومستقبله.

اصدار

العراق الجديد.. رؤية لحسين الصدر من الداخل
جبار الكواز

دعيني
ابَق ساهرا 

أعدُّ جنوما لم ارها
وارسُم قمراً خاتالً
في فراش الصبايا

اصغي ألصداء اغاٍن
نسيتها االشجارُ

سأرسم نهرا
أتعّرى ألخوَض به

اصاحُب سمكاٍت عذراواٍت
يعلمنني الغوص في الفراغ

ويدعونني الى بيوتهّن
على ضفٍة غادرت نهرها
فال انا قادر على الرفض

وال هّن خائفات 
من شخير إبائهّن

اقول لهّن:
يا بنات نعش

يا صبيات املروج

يا حامالت اجلرار
يا صانعات احللوى

يا جامعات العسل في الدنان
هاّل أسقى نهلَة شهٍد من 

رضابكّن
انا ظمآن؟!

واننّت مترعاٌت بالغزل
فمن يسقيني الليَل ?!

ألشرَق في محاق روحي املثلومة 
بالنحيب

رجال بال ذاكرة
او اسٍم
او كنيٍة

رجال عاشقا فقط
وحيدا مع اوهامه

وخاليا من خطاياه
ينام 

ساعَة يغّط الناس  بالصحو
نومة صخرة ٍ

حاصرت نهرا يبكي
نومِة بّحار تائه

غالف الرواية
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املصاحلة بني البارزاني
 و املكتب السياسي

فــي  بارزانــي  مســعود  يــروي   *
كتابــه، أنه بعد بيــان 11 آذار أردمت 
املــا مصطفى  أن تتصاحلــوا مع 
وأرســلتهم لــه شــخصا يدعى 

رشيد، هل هذا صحيح؟
- ال غيــر صحيح، فكمــا رويت آنفا 
كانت املبادرة منه ولم نرســل أحدا، 
أصال نحن لم نقــرر التصالح معه، 
بل كنا ننوي أن نســتمر في عملنا 
الداخل  فــي  السياســي  ونضالنا 
بادر  مــن  هو  والبارزانــي  واخلــارج، 

باملصاحلة.

* من هو رشيد هذا إذن؟
- لم أسمع بهذا اإلسم.

حل جناح املكتب السياسي للحزب
* بعد عودتك من عند املال مصطفى، 

ماذا كان موقف رفاقك؟
-إجتمعنــا ثم عقدنا كونفرانســا 
قررنا فيه أن نحل أنفسنا، وكنا قبل 
ذلك قــد غيرنا إســمنا الى )احلزب 
الثوري الكردستاني(، وفي 15 تشرين 
األول مــن عام 1970 ذهب األســتاذ 
إبراهيــم أحمد وعمــر دبابة وعلي 
عســكري الى املــال مصطفى قبل 
أن تعلن املصاحلــة، وكانت النقطة 
هي  واملصاحلة  للتفاهم  األساسية 
إعتماد نسبة الثلث للمشاركة في 
ومنظماتها  احلــزب  مكاتب  جميع 
املهنيــة واجلماهيرية عــدا اللجنة 
املركزية  اللجنة  بأن  وقالوا  املركزية. 
ستجتمع و ســنعقد املؤمتر احلزبي 
ووعدنــا املــال مصطفــى أن يعقد 
املؤمترخالل ســنة ووعدنــا بأن يتم 
وهكذا  للكفــاءات،  وفقا  اإلنتخاب 
عقدنا كونفراسا وقررنا حل أنفسنا 

واملصادقة على اإلتفاق.
قام املال مصطفى بدور مهم ومؤثر 
لتسهيل اإلتفاق فيما كان الدكتور 
عبدالرحمــن  ســامي  و  محمــود 
يعرقــالن املصاحلــة، وكان للبيــان 
املشــترك دور مهــم فــي تطبيع 
العالقات واملصاحلــة، وكان دور أبناء 
البارزانــي إيجابيا أيضا. كتب البيان 
مبوافقة الطرفني سميناه نحن ببيان 
"اإلنضمــام"، وإنزعجــت احلكومة 
العراقية من هــذه اإلتفاقية، حتى 
انني أتذكر عندمــا ذهبنا أنا وعلي 
عسكري الى ســعدون غيدان الذي 
وأحرجتــه  الفهــم   بطــيء  كان 
قال  عليه  دخلنــا  فعندما  بالكالم، 
غيــدان "كاك جالل عندي ســؤال 
بيننا ألن  لو ســمحت ولكن ليكن 
عالقتنــا مع املــال مصطفى جيدة 
وال نريد أن نفســدها، قل لي كيف 
تتصاحلون مــع املال مصطفى وأنتم 
أنــاس وطنيــون و تقدميون و كيف 
أصال"؟،  تتعايشوا معه  أن  ميكنكم 
أجبته "هل تســمح لي بأن أضرب 
لــك مبثل في هــذا الصــدد"؟، قال 
"نعــم تفضل"، قلــت "كان هناك 
شــخص كــردي ســوري ال أتذكر 
باألستاذ  بغداد  في  إلتقى  إســمه، 
أنتم  إبراهيم أحمد وســأله، كيف 
تقاتلون املــال مصطفى وهو القائد 
وكان  الكــردي"،  للشــعب  الكبير 
ذلك بعد صدور بيان آذار ويعرف هذا 
بأننا بصدد التصالــح مع البارزاني، 
ثم قال "ثم كيف تســتطيعون أن 
تتصاحلوا معه وهو رجل عشــائري 
إنصرف ســألنا  أن  وبعد  ورجعي"؟، 
اإلســتاذ عمــا دار بينــه وبني ذلك 
الشــخص فأجاب "واهلل ال أدري ما 
أقول، فهذا إبن الكلب مرة يسألني 
املــال مصطفى وهو  كيف تقاتلون 
الكردي،  للشــعب  الكبير  القائــد 
نتصالح معه  ومرة يستغرب كيف 
وهو رجل عشــائري ورجعي"! رويت 
احلادثة لغيــدان وقلت لــه "ونحن 
مع  نتصرف  النعــرف كيــف  أيضا 
أبناء الكالب هــؤالء، نقاتله يقولون 
ولم  يقولون  نتصالح  تتقاتلون،  ملاذا 
املصاحلة “وكنــت أقصدهم ولكنه 
لم يفهم قصدي ومــع ذلك أطلق 

ضحكــة مدويــة وقــال "أي واهلل 
صدقت كاكة جالل"!، وملا خرجنا من 
عنده عاتبني علي عسكري وقال "يا 

رجل ماذا فعلت به لقد شتمته"؟

* هــل صحيح بأنه حــني إلتقيتم 
باملــا مصطفــى بــادر اإلســتاذ 
إبراهيــم أحمد بالقــول أمامك و 
علي عســكري و عمر دبابة بأنكم 
كنتم مخطئني و أن الروح القومية 
و الوطنية هي عند املا مصطفى؟

- لم أسمع بشيء كهذا.

* بعد حل جناحكــم، هل انتهت 
خافاتكم مع البارزاني و ماذا كان 

مصيركم؟
- بعد املصاحلة وصــدور البيان، كان 
شــرط املال مصطفى أن يبقى عدد 
منــا معهم، ورفضــوا عبدالرحمن 
زبيحي وحلمي علي شريف، و وافقنا 
أنا واإلســتاذ إبراهيــم وعمر دبابة 
وعلي عســكري أن نكــون معهم 
مصطفى  نوشــيروان  كاك  وأخذنا 
معنا أيضا، ألنه صــدر ضده حكم 
باإلعــدام على احلادثــة املزعومة و 
أردنا أن نبقيه معنا حتى تتيسر لنا 
فرصة إرســاله الى اخلــارج، وذهبنا 
نحن اخلمســة الباقــون لنكون مع 

البارزاني.

* وماذا كنتم تفعلــون هناك، هل 
كانت لكم حرية التحرك؟

- بقينا هناك فترة، وفي احلقيقة لم 
يلب املال مصطفى أيا من شروطنا، 
وكنا غالبا حتت مراقبته، منعوا عنا 
الزيــارات ماعدا األشــخاص الذين 
بنا.مضت  يلتقــوا  أن  هــم  يريدون 
ســنة دون أن يلبوا أيا من مطالبنا، 
فقد كان مقررا أن يعقد املؤمتر ويتم 
ولكن  حزبية،  مسؤوليات  تسليمنا 
ذلك لــم يحدث.وحني جرت محاولة 

إغتيال املــال مصطفى في 29 أيلول 
1971 مــن خالل إرســال احلكومة 
بعض األشخاص ليفجروا أنفسهم 
أمامه، ثــم ظهر بأن تلــك املؤامرة 
كانت من تدبير صدام حســني الذي 
البداية. هذه األحداث  أنكر ذلك في 
على مستوى احلزب وكردستان حث 
البارزانــي لعقد املؤمتر احلزبي وتوزيع 
املهام احلزبية حســب الكفاءات وأن 
يكون لنــا دور في ذلك، ولذلك بقينا 

هناك حتت اإلقامة اجلبرية.

* يقــول مســعود البارزانــي فــي 
كتابه "البارزاني واحلركة التحررية 
املا  الى  إنضمامكــم  أثنــاء  “انه 
مصطفى قــال علي عســكري و  
عمر دبابة بأن هنــاك مبلغا يقدر 
بأربعــة مايــني و 200 ألــف دوالر 
مفقود بينك و بني اإلستاذ إبراهيم 

أحمد؟
- حول موضوع األمــوال أريد القول 
بأنه لم يكــن عندي فلس واحد من 
أموال احلــزب، فاملاليــة كانت عند 
دبابة،  زبيحي وعمــر  عبدالرحمــن 
كمــا أنها لــم تكن حتــى بحوزة 
اإلستاذ إبراهيم أحمد و طوال تاريخ 
احلزب لم يكن حتــت تصرفنا مبلغ 
أربعــة ماليــني، ألن احلكومة كانت 
خمسني  التتجاوز  مســاعدة  تقدم 
ألف دينار شــهريا، لذلك ال أساس 
للصحة متامــا لهذا املوضوع. وحول 
املســائل املاليــة أود أن أقول، حني 
مت حل جناحنــا كان هناك مبلغ 15 
ألف دينار عندي وقد صرفتهم بعلم 
األســتاذ إبراهيم أحمد وعمر دبابة 

وزبيحي في نشاطات حزبية.
شــغيلة  عصبة  تأســيس  بدايات 

كردستان  )كومه له(

* حني ســدت األبــواب بوجوهكم 
ولم جتدوا فرصة للقيام بدور داخل 

احلــزب، ملاذا لــم تفكروا بإنشــاء 
حركة سياسة جديدة؟

- نعم فعلنا ذلك، فعملنا سرا على 
إنشاء عصبة الشغيلة، وسأحدثك 
عــن تفاصيــل تشــكيلها الحقا، 
وكنت أنا ضمن هذه العصبة ومعنا 
نوشيروان مصطفى أيضا، لكنه لم 
يكن فعاال بل كان كشريك مشاعر 
إذا جــاز التعبير. األســتاذ إبراهيم 
وعلي عســكري  دبابة  وعمر  أحمد 
لم يكونوا على علــم بذلك، ألنني 
وحتما  ننكشــف  أن  أخــاف  كنت 
القتل على  كان مصيري ســيكون 
يد املال مصطفى. تبــني لنا بأن املال 
مصطفى أصبح متورطا في عالقات 
مع إيران وإســرائيل وأمريكا، وكانت 
الزيارة التي قام بها الدكتور محمود 
أمريكا  الى  البارزاني  وأدريس  عثمان 
ولقاؤهما برئيس جهاز االستخبارات 
األمريكية )ســي.آي.ايه ( سببا في 
بــرودة عالقاتنا مــع املال مصطفى، 
ألن أي عالقة مع الشاه وأمريكا في 
ذلك الوقت كانت تعتبر عندنا كفرا 

بواحا .

*مادامــت عاقاتكــم متأزمة مع 
البارزانــي و احلزب، فلمــاذا بقيتم 
معه و لم تخرجوا لتشكيل حزب 

جديد؟
- ما يتعلق بي، كنت أرى عدم احلاجة 
الى بقائــي هناك، و لذلــك بعدما 
البارزاني  يقارب السنتني طلبت من 
إجازة للســفر الى اخلــارج ملعاجلة 
هيرو، فســافرت ولم أعــد و كتبت 
رسالة الى املال مصطفى قلت فيه 
"لقد قررت اإلســتقرار فــي اخلارج 
ولن أكون معارضا لكم، ســأواصل 
اخلاصة،  أهتم بشــؤوني  و  دراستي 
وأرجــوك أن التصــدق كل ما ينقل 
عني )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

على مافعلتم نادمني(، وإعلم بأنني 
منذ البداية لم أكن أريد أن تســوء 
عالقتي بك أو أقاتلــك، ولكننا كنا 
مضطرين للدفاع عن أنفسنا، واآلن 
ال أريد أن تســوء عالقتي بك، ولكن 
كمــا إتفقنا كان يفتــرض أن جتري 
بعض اإلصالحات في غضون ســتة 
أشهر ولم تفعل شيئا. ولذلك قررت 
اإلبتعاد والبقاء في اخلارج، وأي عمل 
لك أو للثورة تكلفني به سأكون رهن 
على  ومسعود  إدريس  “رد  إشــارتك 
رســالتي و قاال بــأن املال مصطفى 
فأجبتهم  اخلارج،  في  بقاءك  اليحب 
بــأن أي مهمــة يطلبونها مني في 
اخلارج ســأنفذها. هكذا بقيت في 
اخلارج وبقي رفاقي اآلخرون عند املال 
مصطفى، وكان كاك نوشيروان قد 
خرج بدوره وذهب الى النمســا، أما 
األســتاذ إبراهيم وعمر دبابة وعلي 
ذهبت  هناك،  فقد ظلوا  عســكري 
بعد ذلك من بيروت الى فرنســا ثم 
مصر وســوريا وســأحتدث عن ذلك 

الحقا.

عود على بدء

* كيف تقيم موقفكم من القتال 
الذي خضتموه ضــد البارزاني في 
مبســاعدة   1970-1966 من  الفترة 

احلكومة؟
- مازلت أعتبر ذلك خطأ، ولكننا كنا 
املثال،  اليه، فعلى سبيل  مضطرين 
في عام 1983 حني فاوضنا احلكومة 
العراقيــة، لم يكن ذلــك بناء على 
القاهرة  الظروف  فرضته  بل  طلبنا، 
على احلكومــة، فلو إمتلكنا القدرة 
ذلك  لفعلنا  بالنظام  اإلطاحة  على 
دون تردد، ولكن ظروفا واتت وفرضت 
علينا التفاوض معها، وأود القول بأن 
القتال الذي إســتمر من عام 1966 
1969 فرضــه علينا املال  الى عــام 

مصطفى، ولم يكن أمامنا ســوى 
خيارين، فإما التسليم أو الدفاع عن 
النفس، وإذا تســألني هل كان ذلك 
صحيحا، ســأرد بكال ولكن لم يكن 
لنــا بد، وكان األفضــل أن النخوض 
املريــر وأن ينصرف كل  القتال  ذلك 
منا نحن و املال مصطفى الى العمل 
مببادئ  مستقلني  كحزبني  منفردين 
مختلفــة على شــرط أن اليفرض 
إذا  اآلخر، ولكن  أحدنا شروطه على 
هاجمك أحدهم فالبد أن تدافع عن 
نفســك فال خيار لك سوى أن تلجأ 
الى إيران أو أن تبتعــد عنها، ونحن 
إخترنا أن نعتمد على أنفسنا، وكما 
قلت فــإن القتال فرض علينا فرضا، 
ذلك القتال الذي أحتدث عنه بضمير 
و إنصــاف للحقيقة و أؤكــد بأننا 
خضنــاه للدفاع عن أنفســنا. فلم 
نكن أبدا نحن البادئني به، ففي عام 
1967 أعلن املال احلرب علينا وهاجمنا، 
وفي عام 1969 تغيرت موازين القوى 
وأصبحنا نحن ندا لهم، كان القتال 
اإليرانية،  العراقيــة  باحلرب  أشــبه 
في البدايــة دخلت القوات العراقية 
األراضــي اإليرانية ثــم دخلت إيران 
بقواتها الى العراق وهكذا أصبحت 
احلرب ســجاال بينهما، وهكذا كنا، 
لقد حاولنا مرارا أن نتفاهم مع املال 
مصطفى وأرســلنا وفودا متتابعة 
إليه، كمــا قلت فيما ســبق فإننا 
في عــام 1969 وعلى رغــم غلبتنا 
من ناحيــة القوة العســكرية مع 
ذلــك أبدينا إســتعدادنا للتفاوض 
معه، وهذا دليل علــى أننا لم نكن 
نحبــذ ذلك القتال األخــوي بل كنا 
مضطرين، فلم جند سبيال آخر غيره.

لقــب  كان  الوقــت  ذلــك  فــي   *
"جحــوش 1966 “ملتصقــا بكم، 

ماذا تعليقك على ذلك؟
- كنــا أيضــا نصفهــم بجحوش 

الشعبية  األغلبية  وكانت  السنتو، 
معنا فــي املدن والقــرى وإذا دخلنا 
أي منطقة كنا نحررها بســهولة، 
وأقول بدون مبالغة حتى صدور بيان 
آذار 1970 كانــت أغلبية الشــعب 
معنا، فــأي منطقــة ندخلها كان 
اآلالف من أبنائها يحملون الســالح 
املال  يكن  عنا.ولم  ويدافعــون  معنا 
مصطفى يحظى بتلك الشــعبية، 
كبيرة  هنــاك ضغوط  كانت  ولكن 
متارسها ضدنا إيران واحلزب الشيوعي 
والســوفيات وإســرائيل والرجعية 
الكردية، كل هؤالء تضامنوا و وقفوا 
الشــعبية  األغلبية  ولكــن  ضدنا 

ساندتنا.

* حســنا دعني أســألك هل أنت 
مستعد لتكرار التجربة إذا خلقت 
ظروف مشابهة ملا حصل في عام 

1966؟
- بالطبع، إذا جاءوا لقتلي سأضطر 
الى الدفاع عن نفسي، فهل تريد أن 

نهرب، والى أين؟

*أنا لســت مام جال ولم أكن في 
ذلك الوقت مسؤوال، ولكن أال يبدو 
هذا بأنــك ال تنظر بعني النقد الى 

ماجرى في ذلك الوقت؟
- ال أرى حاجة لإلنتقاد، نحن أرغمنا 
علــى القتــال، أنا أنتقــد فقط ما 

حصل قبل عام 1968 وليس بعده.

*حســنا ألم يكــن أفضل لكم أن 
تدعو البارزاني و شــأنه في اجلبال 
و تنصرفــون أنتــم الــى العمــل 
التنظيمــي داخل املــدن لتدفعوا 
عن أنفســكم خوض ذلك القتال 

الداخلي املقيت؟
- لــم نكن نســتطيع البقاء داخل 
املــدن، ألنهم كانوا ســيداهموننا 
ليال فيقتلوننــا أو يخطفوننا، ففي 
كردســتان الميكن أن تخوض نضاال 
سياسيا بال قتال، لم تكن باإلمكان 
اجملرد  السياســي  العمل  ممارســة 
داخــل املــدن، وقد قدمنــا إقتراحا 
كهذا الى املال مصطفى وقلنا نحن 
قوات  جميع  لتســليم  مستعدون 
البيشمركة إليك مقابل أن تسمح 
لنــا بالعمــل احلزبي والسياســي 

فرفض ذلك.

* ألم يكــن باإلمكان حــل احلزب 
لكي اليضطر الشعب خلوض ذلك 

القتال؟
- لم أكن مســتعدا حلل احلزب، قد 
تستطيع أنت أن تفعل ذلك ولكني 
الظروف  لو رجعــت  ال أســتطيع، 
احمليطة بنا عــام 1968 لكنت أتخذ 
نفــس املواقف. فقبل ذلــك العام 
إنتقــدت الوضع كما بينت لك، اآلن 
وجدتك  إذا  ورفيقنــا،  أنت صديقنا 
تريــد قتلي فال خيار أمامي ســوى 
الهــرب منك أو قتلك، فإذا ملســت 
أنا  أكيدة بقتلي سأبادر  رغبة  منك 
بقتلك، وإذا لم أســتطع ســأهرب 
فال أقعد أنتظــر أن تقتلني، وهكذا 
لم يكن معقــوال أن أبقى عند املال 
مصطفى وأسلمه رقبتي، كما أنني 
لم أر مبررا أو شيئا يستوجب قتلي 
ولذلــك هربت منه، فــإذا هاجمني 
طبعا ســأدافع عن نفســي. ولكن 
دعنا نطرح الســؤال بصيغة أخرى 
ونقــول "هــل كان ذلك هــو احلل 
األمثــل خلالفاتنا؟ ســأرد “كال، كان 
األجــدر با ملال مصطفــى أن اليبادر 
بالهجوم علينــا، وأن ال جنمع قوات 
مقاتلــة لنخوض بهــا ذلك القتال 
األخوي. لم يكن االقتال األخوي هو 
اخليار األمثل، ولكن غالبا ما تتعرض 
مشــاكل  الى  الوطنية  احلــركات 
ومواقف تفرض عليها إتخاذ مواقف 
حاسمة حتـى لـو لـم يكن برضاك، 
لها  مخططة  ليســـت  فاملواقف 
مسبقا بـل يفـرضها الواقع عـليك 
مرغما، أنـــا عن نـفـسي لن أقـول 
بأن تـــلك املرحـــلة مـــن تاريخنا 

كانت مرحلـة مـشـرقة.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح 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 جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال 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 لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة 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 خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع 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 جال 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 خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 33
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نوشيروان مصطفى املا مصطفى  البارزاني

بعد المصالحة وصدور البيان، كان شرط المال مصطفى أن يبقى عدد منا معهم، ورفضوا 
عبدالرحمن زبيحي وحلمي علي شريف، و وافقنا أنا واإلستاذ إبراهيم وعمر دبابة وعلي 

عسكري أن نكون معهم وأخذنا كاك نوشيروان مصطفى معنا أيضا، ألنه صدر ضده حكم 
باإلعدام على الحادثة المزعومة و أردنا أن نبقيه معنا حتى تتيسر لنا فرصة إرساله الى 

الخارج، وذهبنا نحن الخمسة الباقون لنكون مع البارزاني.
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متابعة الصباح الجديد: 

افتتح املدير العام لدائرة الفنون 
العامــة علــي عويــد العبادي، 
معرضاً فنياً نظمه االحتاد الدولي 
للمبدعــن في العــراق، برعاية 
وتنظيــم دائرة الفنــون العامة 
وعلى قاعــة العرض الكبرى في 
مقــر وزارة الثقافة والســياحة 

واالثار.
املعرض اقيم حتت شعار » الفنون 
للحضــارة«،  مــرآة  االبداعيــة 
وهو املعرض الفنــي االول الحتاد 
)54( عمالً  املبدعن والذي ضــم 
فنياً فــي مجال الرســم، و)20( 
عمالً فنياً في مجال اخلزف، و)14( 
عمــالً فنياً في مجــال النحت، 
لفنانن من شــتى املســتويات 

واالجتاهات.
املدير العــام الدكتور علي عويد 
الوكيل  نيابة عن  املعرض  أفتتح 
ان  االقدم جابر اجلابــري، مؤكداً: 
املعرض شــاركت فيه مجموعة 
من الفنانن ومن شتى احملافظات، 
وجســد الكثير من االفكار التي 
والطبيعة  املــرأة  تنوعت ما بن 

والوجوه واحلياة اليومية.
استعداد  عن  العام  املدير  وأعرب 

ودعم  لرعايــة  التــام  الدائــرة 
الفنية  النشــاطات والفعاليات 
بقيمة  واالرتقاء  التواصل  بهدف 

الفن، بغداد مدينة حاضنة وهذا 
االحتضــان يجب ان يأخذ قيمته 
او في  التشــكيلي  بالفن  سواء 

اجملاالت االخرى.
وأكد الدكتور جبار خماط حمزة 
مســؤول اللجنة الفنية لالحتاد 

الدولــي للمبدعــن، اننــا بدأنا 
بنشاطنا في الفنون التشكيلية 
أكبر،  نؤســس ملهرجــان  كــي 

مشاركات متعددة من عدد كبير 
فكرنا  العراقية،  احملافظــات  من 
وتقليداً  املعرض سنوياً  يكون  ان 
يعــاد كّل ســنة في مثــل هذا 

التاريخ.
للبنن،  البيضاء  متوسطة  ادارة 
هامــش  بدورهاعلــى  نظمــت 
املعرض فعاليــة تفاعلية متثلت 
بجدارية اقيمــت تزامناً مع يوم 
واجلدارية  العاملي،  العربية  اللغة 
انعام  واشــراف  تنظيــم  مــن 
مطشــر عباس مدرســة اللغة 

العربية في املدرسة. 
وقالت عبــاس : ان طول اجلدارية 
تزامناً مع تاريخ يوم  بلغ 18 متراً 
العاملي، وشــارك  العربية  اللغة 
فيها 1010 طــالب ، وضمت 12 
ابتــداًء من العلم  مكوناً بصرياً 
حمورابــي  ومســلة  العراقــي 
عن  فضــالً  العــراق،  وخارطــة 
الشعر  لرواد  وقصائد  شــعارات 
للشــاعر  العــراق، وقصائد  في 

الكبير نزار قباني. 
احلاضرين  مــن  عــدد  وشــارك 
بالتفاعــل مع اجلداريــة بتدوين 
بخواطرهم  يــدور  وما  افكارهم 
العمل  مــع  تتماهى  امــور  من 
عن  والتفاعلــي، فضالً  الفنــي 

الفكرة املطروحة.

افتتاح معرض فني نظمه االتحاد الدولي للمبدعين في العراق
تحت شعار » الفنون االبداعية مرآة للحضارة«

متكنت احلســناء ســانا محمــود، وهي من 
مدينة حلبجة، األســبوع املاضــي، من الفوز 
بلقب ملكة جمال كردســتان لعام 2018، في 

نسخته الرابعة.
حيث شاركت 14 شابة من شتى مدن إقليم 
كردســتان، في منافســات املرحلة النهائية 
مــن هــذه املســابقة، 7 منهن مــن مدينة 
الســليمانية، و4 من مدينة أربيل، ومشاركة 
واحدة من كركوك، وأخــرى من مدينة دهوك، 

ومشاركة من مدينة حلبجة.
وقد حصلت املتســابقة ســانا محمود وهي 
مــن مدينة حلبجة، على لقــب ملكة جمال 
أما املتســابقة كاريز فقد فازت  كردســتان، 
بلقب الوصيفة األولى، أما املتســابقة ميريان 
حصلت على لقب الوصيفة الثانية للملكة، 

في حفل جماهيري كبير أقيم في أربيل.
وبــدأت االســتعدادات الختيــار ملكة جمال 
كردستان منذ شــهر تشــرين األول/ اكتوبر 
املاضي، مبشاركة 107 شابات من داخل اإلقليم 

وخارجه

أقامــت مديرية شــرطة محافظــة البصرة 
واملنشــآت بالتعاون مع جامعة البصرة كلية 
الفنون وجمعية الفردوس العراقية احتفالية 
مبناســبة اليوم العاملي حلقوق االنســان، حتت 

عنوان »نحتفي بك وانت تستحقن األكثر«.
وقد حظي بتكرمي قائد مديرية شرطة البصرة 
الفريق رشــيد فليح مجموعة من النســاء 
املتميــزات وناشــطات حقوق االنســان بدرع 
االبــداع والتميز وشــهادة تقديريــة من قبل 

مديرية شرطة محافظة البصرة 
وقد كرمت رئيسة جمعية الفردوس العراقية 
الناشــطة فاطمة البهادلي من قيادة شرطة 

محافظة البصرة،
وســط حضور جماهيري مــن طلبة اجلامعة 
والقيادات األمنية ومفوضية حقوق اإلنســان 

في البصرة.

ملكة جمال 
كردستان.. من حلبجه

   في البصرة .. 
احتفالية »نحتفي بك 

وانت تستحقين األكثر«

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 
باتت مــدارس في جنــوب الصن 
»ذكيا«  مدرســياً  لباســاً  تعتمد 
لتعقــب التالميــذ فــي محاولة 
ملعاجلة مشكلة الفرار من املدرسة 
وزيادة احلضور على ما ذكرت وسائل 
الشرائح  إعالم رسمية. وتســمح 
الذكيــة املوضوعــة فــي اللباس 
الرســمي لهذه املــدارس بتحديد 
مــكان التالميذ وتســجيل موعد 
دخولهم وخروجهم من املدرســة 
على ما أفادت الشــركة التي تقف 

وراء أجهزة التعقب هذه.
وأوضــح املدير ران روشــيانغ الذي 
اعتمدت مدرسته في إقليم غايغو 
هذا اللبــاس في تشــرين الثاني/

نوفمبــر »عندما يدخــل التالميذ 
املدرسة يســاعد هذا اللباس على 
التقــاط صــورة لهــم ». وأكد أن 
أكثر مــن نصف تالميذ املدرســة 
البالغ عددهم 1400 يرتدون اللباس 
الذكــي هذا. واعتمــدت ما ال يقل 
عن عشــر مدارس في اإلقليم وفي 
غوانشي اجملاورة هذه التكنولوجيا.

وفي حال غادر التالميذ املدرسة من 
دون إذن ينطلق إنذار مســجل على 
ما جاء فــي تقرير أوردته »صحيفة 
اللباس  هذا  ويترافق  تاميز«.  غلوبال 
مــع أجهزة للتعرف علــى الوجوه 
منصوبــة عند مداخل املدرســة. 
وميكن لهذا اللباس أن يشــعر بأن 
التالميــذ غيروا لباســهم في  ما 

بينهم.
وقال مدير مدرسة غيغو، لن زوغوو 
للصحيفة »نحن نختار أال نتحقق 
من املكان احملدد للتالميذ بعد دوام 
املدرسة لكن عند اختفاء تلميذ أو 
تغييبه بشكل متكرر عن الدروس، 
يساعد اللباس على حتديد مكانه«.

باألجهزة  الكبير  االهتمــام  ويعود 
القابلة لالرتــداء في الوقت احلالي، 
نتيجــة دخــول شــركات مهمة 
على غرار آبل وسامســونغ وغوغل 
وسوني الى حقل املنافسة، إضافة 
إلى مــا تقدمــه تلــك املنتجات 
مــن خدمــات وميزات بالنســبة 
باستطاعتها  للمستعملن، حيث 
الضرورية  باملعلومــات  تزويدهــم 

اتصال  على  وتبقيهم  كانوا،  إينما 
االجتماعيــة  بالشــبكات  دائــم 

بطريقة سهلة.
انسيت«  »بيرغ  وأوضحت شــركة 
البحثية خالل دراســتها أن نسبة 
القابلة  األجهــزة  مبيعــات  منــو 
لالرتــداء ترتفع بنحو جيد، اذ وصل 
عدد األجهزة املباعة في تلك الفئة 
إلى 8.4 مليون وحدة مع نهاية عام 

.2012
توقعت دراسة للسوق أن يصل عدد 
األجهــزة القابلة لالرتــداء املباعة 
إلى نحو 64 مليــون جهاز في عام 
2018، لتبلغ حينها معدالً قياسياً 
ملبيعــات تلك الفئة مــن األجهزة 

اإللكترونية.

لباس يكشف فرار التالميذ من المدرسة

جانب من املعرض
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معلومة: 

متابعة الصباح الجديد: 
حــذر علمــاء أميريكيون مــن التأثيرات 
الســلبية الرتــداء اخلــوامت علــى صحة 

اإلنسان.
وأوضح بحث جديد قام به علماء من املركز 
ونشــرته  الطبي في جامعة كنســاس 
مجلــة اجلمعية الطبيــة األميريكية أن 
التي فــي أصابعنا قد  واحللقــات  اخلوامت 
يكون لها تأثيرات شــتى مــن 40 إلى 80 
على نقاط اجلســم النشــطة التي تقع 

على أصابع اليد.
وأشار العلماء إلى أن التقليد السائد في 
لبس خامت الزواج في البنصر ليس اعتباطاً 
إذ إنه يحفز النقاط النشطة على البنصر 
ما يؤثر إيجابياً في دعم القدرة اجلســدية 
مدى احلياة لكنهم في الوقت نفســه ال 
ينصحون بارتداء اخلامت الذي أصبح صغيراً 
مع التقدم بالعمر ألن تأثيره يكون سلبياً 
في القدرة اجلســدية إضافــة إلى أنه قد 
يســبب ارتفاعاً في ضغط الدم وتصلب 

الشراين.
ينصح  دراســتهم  نتائج  إلى  واســتناداً 
العلماء بعدم ارتداء خوامت ضيقة وخاصة 
لفترات طويلة ويؤكدون على ضرورة نزعها 

في أثناء النوم. الفتن إلى أن ارتداء اخلوامت 
في اخلنصــر وارتداء خامت الــزواج بصورة 
مستمرة قد يسبب أمراضاً تناسلية لدى 
النســاء ويؤثر في عمل املعــدة واألمعاء 
ويزيد مــن احتمال التهاب االثني عشــر 
في حن يؤثر وجوده في اإلصبع الوسطى 
فــي النقاط النشــطة املرتبطة بالقلب 

واألوعية الدموية والغدد الصماء.
ونبه العلمــاء من أن ارتداء عدد من اخلوامت 
في اإلصبع نفســه يجــب أال يزيد على 
خمس ساعات ألن مساحة تأثيرها تصبح 
أكبر ما قد يســبب اضطرابات في عمل 
أعضاء اجلســم مبا في ذلك ظهور نوبات 

الربو واضطراب النبض.

   تحذيرات من تأثيرات سلبية للخواتم على الصحة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

دوالب احلــظ يــدور عكــس ما تشــتهي ما 
عليك غير تنتبه على صحتك وال تســرف في 
استعمال طاقاتك، ابتعد عن التوتر والقلق و 
خذ قســط من الراحة حتى يصل القمر إلى 

برجك متتلك قدرة واضحة.

مدفوع لالحتكاك انتبه علــى أمورك املادية، 
يوجد مواجهة أو ظرف يتطلب منك التركيز 
علــى عملك، اســتعد بجميــع امكانياتك 
واعمل وخليك حريــص على جميع عالقاتك 

في احمليطن زمالء اصحاب عمل مسؤولن.

القمر عنــدك أنت قادر أن تعّبــر عن ذاتك 
و لديــك فرصة جيدة لتحقيــق مطالبك 
الشــخصية، اليوم وضعك يتغير لألفضل 
وثقتك بنفسك تزداد إذا ال تتردد في التعبير 

عن رأيك.

تتجدد لديك الرغبة في الســفر أو االتصاالت 
أوالســعي إلى االفق، انســى املاضي وافتح 
قلبــك للجديــد األوضــاع تتغيــر لصاحلك 
وتنقلب املعطيات، مساء خليك حذر من أحد 

يفسر موقفك خطأ ويحبط مشاعرك.

تّدعم العالقة مع الشــركاء تستعيد عزميتك 
باتفاق و حلول ايجابية، تنحل اخلالفات من وقت 
إلى آخر في إعالء صوتك أو شــدة تطلبك من 
الشركاء، مساء حتقق مشروع قدمي يطلب منك 
مساعدة فواتير واستحقاقات ومرافقة مريض.

زيــادة بالضغــط العائلي يؤدي إلــى تنامي 
العصبية وإثارة اخلالفات وتشــكيل النزاعات 
بن أفراد عائلتك خصوصاً عندما يتعلق األمر 
في أمور منزلية أو عائلية أو عقارية، اليوم أنت 

مشغول في متابعة بعض األمور.

حساس جتاه األمور املالية يصعب عليك أن تفهم 
كيف تتراكم املصاريف من وقت آلخر على الرغم 
من جهودك فــي ضبط امليزانية املصاريف الغير 
متوقعة، جتنب شــراء حاجات غيــر ضرورية في 

الوقت احلالي.

اليوم جيد و مالئم لكي تستفيد من مؤهالتك 
في مجــال مهنــي، تعتمــد علــى الزمالء 
واألصدقــاء اخمللصــن القادريــن على دعمك 
ومساعدتك على االنطالق و تأمن العون املادي 

لك وأيضاً بإمكانك مصاحلة بعد خالفات.

اليــوم تركيزك علــى أمور ماليــة، ال تعتمد 
على احلــظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص 
املناســبة حتــى تصل إلى هدفــك، جّرب أن 
تعمــل ضبــط للميزانية، احتمــال تنهمك 

بحسابات، لذلك حافظ على الثقة.

اليوم تشــعر بوطــأة التعب و انزعــاج بوضعك 
الصحــي، تتزايــد الضغوط والعمــل عليه، جتد 
صعوبة فــي اجناز ما يطلب منك، وهذا الشــيء 
ينعكس عليك سلباً في االجتاه النفسي والصحي 

لذلك ال تؤجل عملك و ال تفكر باالنسحاب.

تقــوم بأعمالك بأفضل طريقــة ألن األفكار 
السوداء غير موجودة اليوم يجب أن تودع كل 
ما يزعجك، نهــارك فيه جناحات على صعيد 
مالي ومعنوي، مســاء يتغير الوضع يتراكم 

العمل لديك تنهي املهم من أعمالك.

الدلو الحوتالجدي

تتبلور الناحية الفكرية والذهنية من شخصيتك، 
مما يسمح لك االستفادة منها، لذلك تزداد نسبة 
اتصاالت ولقاءات مع الذيــن حتبهم من أخوة أو 
جيران، مســاء أمور تتعلق بالعائلة تدخل تعديل 

على بيتك تنظم وتتعاون مع عائلتك.
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مدريد - وكاالت:
قرر املصنف الثاني عاملًيا، رافائيل 
نادال، التبرع مبليون يورو من أجل 
مســاعدة الضحايا الذين عانوا 
ضربت  التــي  الفيضانات  مــن 
جزيرة مايوركا في شــهر تشرين 

األول املاضي.
وولد نــادال، في ماناكور مبايوركا، 
والتي تبعد مبســافة 10 كم عن 
وهي  كارديسار،  دي  لورينثو  سان 
أكثر املدن التي تضررت بســبب 
 13 بحياة  أودت  التي  الفيضانات 
شخًصا، وتسببت في دمار كبير 

باملدينة.
وقــال مجلــس مدينة ســانت 
لورنــس، حســبما نقــل موقع 
"هذه  التنس،:  رابطة محترفــي 
مســاعدة كبيرة من شــخص 
خاص للغاية، من شخص أظهر 
حبه لبلدنــا وجيرانها كل يوم".
وتابع: "دائًما ما أظهر نادال احلب 
لبلده في كل مكان يذهب إليه، 

وأظهر ذلك احلب بكل الســمات 
املمكنة كونه واحد مننا".

وتوجــه نــادال مباشــرة إلــى 
تلك  عقــب  املتضررة  املناطــق 
املأســاة للمساعدة في تنظيف 
وفتح  الدمــار،  آثار  مــن  املدينة 

أبواب أكادمييته أمام املشــردين، 
ووقف دقيقــة صمت على أرواح 
املتوفيني.وأضــاف اجمللــس فــي 
بيانه: "نحن نعرف جيًدا إنسانية 
نــادال والتي ال تقــل عن عظمة 

موهبته".

لندن ـ وكاالت:
حقــق املــدرب األملانــي، يورجن 
كلوب، إجنازًا شخصًيا، أول أمس، 
عندما قاد ليفربــول للفوز على 
وولفرهامبتــون )2-0(، حلســاب 

اجلولة الـ18 من البرمييرليج.
»أوبتــا«  لشــبكة  ووفًقــا 
كلــوب  فــإن  لإلحصائيــات، 
وولفرهامبتون،  علــى  باالنتصار 
يكون قد فــاز علــى كل الفرق 
البريطانيــة الـ32، التي واجهها 
كمدير فني لليفربول، في جميع 
إلى  الشبكة  املسابقات.وأشارت 
الوحيد  كان  وولفرهامبتــون،  أن 
الذي فشــل كلوب في االنتصار 

عليه، من بني هذه الفرق.
وكان مــدرب بوروســيا دورمتوند 
أمــام  خســر  قــد  الســابق، 
وولفرهامبتون فــي كأس االحتاد 
اإلجنليــزي، فــي كانــون الثاني 
2017، خالل املباراة الوحيدة التي 

جمعتهما قبل املباراة.

بصدارة  ليفربول  أبتعــد  وبفوزه 
البرمييرليــج، بعــد فــوزه على 
 ،)0-2( وولفرهامبتــون  مضيفه 

الـ18 للمســابقة.   اجلولــة  في 
وأحرز هدف ليفربول األول، محمد 
18، وجاء  صالح فــي الدقيقــة 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 68، 

عن طريق فيرجيل فان دايك.
»أوبتــا«  شــبكة  وقالــت 
صالح  محمد  إن  لإلحصائيــات، 
وصناعة  التســجل  مــن  متكن 
مباريات مختلفة   8 في  األهداف 
املوســم  بدية  مع ليفربول منذ 
املاضي، وذلــك أكثر من أي العب 
آخر فــي البرميييرليــج. يذكر أن 
محمد صالح يتصدر حالًيا جدول 
اإلجنليزي  الــدوري  هدافي  ترتيب 
11 هدفــا، متفوًقا على  برصيد 
أوبامياجن مهاجم  بييــر  اجلابوني 
آرســنال، الذي ميتلك 10 أهداف 

حتى اآلن.
وبذلك، ارتفع رصيد الريدز إلى 48 
نقطة، في صــدارة الترتيب، في 
حني توقــف وولفرهامبتون عند 

25 نقطة، في املركز السابع.
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العواصم ـ وكاالت:

البلجيكي لكرة  املنتخــب  أنهى 
القــدم عــام 2018 فــي صدارة 
للعبة  الدولــي  االحتاد  تصنيــف 
)فيفا( الصــادر اخلميس، متقدما 
بفارق نقطة واحــدة على نظيره 
الفرنســي املتوج بلقب مونديال 
والذي حقق أكبر عدد من  روسيا، 

النقاط هذه السنة.
وأوضــح االحتــاد في بيان نشــر 
أمــس برفقة التصنيــف األخير 
ســنة  ســتبدأ  »بلجيكا  للعام 
2019 في صدارة تصنيف الفيفا، 
مــع احتفاظها بفــارق النقطة 
الوحيدة الذي يفصلها عن فرنسا 

في صدارة الترتيب«.
وحــل املنتخــب البلجيكي ثالثا 
فــي مونديــال 2018 بعــد فوزه 
على املنتخــب اإلنكليزي -2صفر 
في مبــاراة املركــز الثالث. وكان 
املنتخب البلجيكي قد خسر في 
نصف النهائي أمام فرنسا صفر-
1، ليفــوز األخير في النهائي على 
منتخب كرواتيا 4-2 ويحرز اللقب 

للمرة الثانية في تاريخه.
وشــدد االحتــاد على أن الســنة 
+الزرق+  قدمهــا  التي  »املذهلــة 
)لقب املنتخب الفرنســي( لن متر 
من دون تقدير، اذ أن أبطال العالم 
هم أصحاب أفضل رصيد )سنوي( 
 )165( النقاط  بنيلهم عددا مــن 
منذ كانــون األول 2017، أكثر من 

أي دولة أخرى مصنفة«.
أن  الى  الدولــي  االحتــاد  وأشــار 
وكوســوفو  األوروغواي  منتخبي 

هذه  الفتا  تقدمــا  أيضــا  حققا 
الســنة، اذ نــال األول 151 نقطة 
وهو يحتل املركز الســابع عامليا، 
في مقابل 133 نقطة للثاني الذي 

يحتل املركز 131.

أبرز  كوســوفو  منتخب  وحقــق 
حتســن على صعيــد التصنيف 
46 مركــزا  تقــدم  اذ  )املراتــب(، 
مقارنــة بالفترة نفســها العام 
املاضــي، متقدما علــى الكويت 

31 مركــزا )158(  التي تقدمــت 
والسلفادور )30 لتصبح في املركز 

.(70
وال تزال كرة القدم األوروبية تهيمن 
على املراكز األولى في التصنيف، 

اذ حتتل منتخبــات القارة العجوز 
ثمانية مراكز من العشرة األولى، 
و31 مركزا من اخلمســني األوائل.

وعلى صعيــد املنتخبات العربية، 
ل تغييــر طفيــف بتقدم  ُســجِّ

منتخب ســلطنة عمــان مركزا 
واحدا ليصبح في املركز 82 عامليا، 

على حساب زامبيا.
وال زال املنتخب التونسي صاحب 
املركــز األول عربيــا )26 عامليــا( 
والثانــي إفريقيــا، يليــه نظيره 
املغربــي )الثالــث إفريقيــا و40 
عامليــا(، بينمــا يحتــل املنتخب 
الثالــث بني  املركــز  الســعودي 

املنتخبات العربية )69 عامليا(.
تغييرات  التصنيف  يشــهد  ولم 
منذ  الترتيب  على صعيــد  تذكر 
التي صدرت  الســابقة  النسخة 
في 29 تشــرين الثانــي 2018، اذ 
ال تزال البرازيــل في املركز الثالث 
متقدمــة على كرواتيــا الرابعة 

وإنكلترا اخلامسة.
مــن جانب اخر، ســتأتي كل من 
البرازيــل واألرجنتــني وأوروجواي، 
الثــالث  اجملموعــات  رأس  علــى 
وفقا   ،2019 أمريكا  لبطولة كوبا 
للتصنيــف العاملي الذي نشــره 

الفيفا، اخلميس.
األول كل من  التصنيف  وجاء في 
الثالث،  املركز  صاحبــة  البرازيل، 
والتي ســتأتي على رأس اجملموعة 
أيضــا، بصفتها البلــد املضيف 
وأوروجواي  واألرجنتــني  للبطولة، 
في املركزين احلادي عشر والسابع، 

على الترتيب.
كمــا ســيتم اختيار التســعة 
منتخبات األخرى، املشــاركة في 
التي  للمراكــز  وفقا  البطولــة، 
الفيفا.يذكر  بتصنيــف  احتلتها 
أنــه متت دعوة كل مــن منتخبي 
اليابان وقطر، للمشاركة في هذه 

البطولة العريقة.

تغيير طفيف على صعيد المنتخبات العربية

بلجيكا تنهي العام في صدارة تصنيف فيفا

العبو املنتخب البلجيكي

نادال

سوريا يستعين بالبلحوس 
وكنجو في كأس آسيا

مصر تواجه 
نيجيريا وديًا

ميونيخ ـ وكاالت:
يلتقي منتخب أملانيا مع نظيره الصربي في 
مباراة ودية مطلع عام 2019، استعدادًا خلوض 
تصفيات بطولة يورو 2020.وبحسب شبكة 
»سكاي سبورتس«، فقد أعلن االحتاد األملاني 
لكرة القــدم، أول أمس ، خوض املانشــافت 

ملواجهة ودية أمام صربيا يوم 20 آذار 2019.
وتعد هــذه املواجهة هي األولــى ألملانيا في 
2019، والتي يســعى خاللها املدرب يواكيم 
لوف، لبــدء مشــوار تصحيح املســار بعد 
خيبات األمل املتتاليــة هذا العام.وتأتي هذه 
املباراة في ختام استعدادات املنتخب األملاني 
قبل مواجهة هولندا في أمســتردام، بعدها 

بـ4 أيام فقط، ضمن تصفيات اليورو 2020.
يذكر أن قرعــة تصفيات اليورو أوقعت أملانيا 
في اجملموعــة الثالثة، التي تضــم هولندا، 

أيرلندا الشمالية، إستونيا وبيالروسيا.

دمشق ـ وكاالت:
أكــدت إدارة املنتخب الســوري، أن مصعب 
البلحوس احلارس الدولي الســابق، سينضم 
إلى بعثة نسور قاسيون في اإلمارات بصفته 
مدربًــا حلراس املرمــى رفقة ســالم بيطار.
كمــا أشــارت إدارة املنتخب إلــى أن أحمد 
كنجو ســينضم إلى اجلهاز الطبي لسوريا، 
خاصــة أنه ســبق أن عمل طبيًبــا مع نادي 
االحتاد احللبي، وميلك خبرات كبيرة.ويســتعد 
املنتخب الســوري للمشــاركة في بطولة 
كأس آسيا التي ستنطلق الشهر املقبل في 
اإلمارات.ويقع نســور قاســيون في اجملموعة 
الثانيــة، رفقة منتخبات أستراليـــا واألردن 

وفلسطيـن.

القاهرة ـ وكاالت:
تلقى االحتاد املصري لكرة القدم، موافقة نظيره 
النيجيري، على إقامة مباراة ودية بني املنتخبني، 

في نيجيريا، يوم 26 آذار املقبل.
وســيلعب الفراعنــة آخــر مبارياتهــم، في 
تصفيــات بطولة إفريقيــا 2019، أمام النيجر 
على أرضها، أحد أيام )22، 23، 24( مارس.وتأهل 
الفراعنة رســمًيا للبطولة، التي تسعى مصر 
من  تنظيمها  ســحب  عقب  الســتضافتها، 
الكاميرون.وكان خافيير أجيري، مدرب املنتخب 
املصري، قد طلب خوض ودية في مارس، مع أحد 

كبار إفريقيا استعدادًا للبطولة.
ووقع اختيار االحتــاد املصري على نيجيريا، رغم 
تلقيه عدة عروض من شــركات راعية ملواجهة 
منتخبات أخرى، أبرزها الكاميرون، والســنغال، 
املصري  االحتاد  الدميقراطية.وفضــل  والكونغو 
نيجيريا، لوقوعها على حدود النيجر، ما يجعل 

املسافة قريبة بني املباراتني.

ألمانيا تقص شريط العام 
الجديد بمواجهة صربيا
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باريس ـ وكاالت:

كشــف البرازيلي نيمار دا ســيلفا 
مهاجــم نادي باريس ســان جرمان 
الفرنســي بأنه عــاش فترة صعبة 
بعــد تعرضــه إلصابة قويــة قبل 
اقيمت  التي  العالــم  بطولة كأس 
في روســيا الصيــف املاضي.وأكد 
نيمار في مقابلة مــع موقع النادي 
اإللكتروني عن تقييمه ملا قدمه في 
املوســم املاضي، حيث قــال :« لقد 
عانيت كثيــراً بعد تعرضي لإلصابة 
في كاحلي ، مما تســبب في غيابي 
عن املالعب لعدة اشهر ، أعقب ذلك 
عدم رضاي عن أدائي مع البرازيل في 
كأس العالم، ولكني مطالب بوضع 
ذلــك وراء ظهــري و العمل بجدية 

أكبر لتحقيق اهداف جديدة ».
وعبر نيمار عن ارتياحه وسعادته في 
مركزه اجلديد الذي اصبح يلعب فيه 
حتت إشــراف املدرب األملاني توماس 
توخيل حيث قال :« لقد منحني هذا 
املركز حرية اكبر للتحرك، ووضعني 
قريباً من املهاجمني ، وانا هنا خلدمة 
الفريــق واللعــب في املركــز الذي 

يطلبه املدرب ».

واشاد نيمار باملدرب األملاني توخيل ، 
قائالً :« لديه شخصية متتاز بالهدوء 
، إال انــه ال يتوقــف عــن مطالبة 
الالعبني ببذل جهــد أكبر من أجل 
تقدمي افضل ما لديهم ، فهو يريد ان 
الفريق في أفضل احواله في  يكون 

كافة املباريات«.
عالقته  عن  البرازيلي  النجم  وحتدث 
بزميليــه املهاجمــني األوروغوياني 
إدينسون كافاني والفرنسي كيليان 
مبابي، اللذين يشــكالن معه ثالثي 
، حيــث أوضح قائالً  الفريق  هجوم 
:«: عالقتي معهمــا جيدة و اجلميع 
يعمل من اجل حتقيــق االنتصارات 
لنكون سعداء وهذا هو الهدف الذي 

يهم اجلميع في النادي«.
وبســؤاله عن االتهامات التي تشير 
الــى اهتمام العبي خــط الهجوم 
باللعب ألنفسهم، رد نيمار قائالً :« ال 
صحة ذلك ، فنحن جميعاً مطالبون 
بتقدمي التمريرات حتى يتمكن كافة 
الالعبني من التسجيل ألن مصلحة 

الفريق قبل أي شيء آخر«.
وعن رأيه فــي أفضل مباراة خاضها 
البرازيلي  رد املهاجم  هذا املوســم، 
كاشــفاً :« لقد كانت مباراتنا ضد 
ليفربول في دور اجملموعات مبسابقة 

دوري أبطــال أوروبا فــي باريس هي 
أفضــل مبارياتنا هذا املوســم من 

وجهة نظــري، ألننــا قدمنا كل ما 
لدينــا وجنحنا في حتقيــق اإلنتصار 

والتأهل لدور الستة عشر ».
وتابع :«  لقد كانــت هذه املواجهة 

مهمــة للفريــق الختبــار روحهم 
العاليــة واســتجابتهم لضــرورة 
حتقيق االنتصــار ، وهو ما حدث في 
تلــك املواجهة ، حيث قــدم كافة 
أداء باهراً سيساعدنا على  الالعبني 
خوض بقية املوسم بشكل افضل »

وعبر نيمــار في ختــام حديثه عن 
سعادته مبواجهة مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي في دور الســتة عشر في 
البطولة القارية،  مؤكداً بأن القرعة 
اســفرت عــن مباراتني مــن العيار 
الثقيل ملا متثلــه قيمة وقامة فريق 

مثل مانشستر يونايتد .
مــن جانب اخر، تتجــه العالقة بني 
ناديي برشــلونة اإلســباني وباريس 
ســان جيرمان الفرنسي إلى التوتر 
مجدداً على خلفيــة الهجوم الذي 
علــى  الباريســية  اإلدارة  شــنته 
قضية  بسبب  الكتالونية  نظيرتها 
العب الوسط الفرنسي ادريان رابيو.

املدير  هنريك  أنتيرو  البرتغالي  وكان 
الرياضي لنادي باريس ســان جرمان 
قد اتهم إدارة نادي برشــلونة بعدم 
املتعلقة  اللعبة  قواعــد  احترامها 
بانتقــاالت الالعبــني بعــد ظهور 
رابيو عقداً  توقيع  تؤكد  تســريبات 
الكتالوني،  النــادي  لصالح  مبدئياً 

برغم ان عقده اليزال سارياً مع ناديه 
لغاية شهر يونيو من عام 2019.

وكشــف انتيــرو فــي حديثه عن 
مســتقبل رابيو مع الفريــق ، قائالً 
:« لقد توصلنا إلــى اتفاق أولي مع 
الالعــب للبقاء مــع الفريق قبل ان 
نفاجــأ بإيقافــه للمحادثــات بعد 

توصله الى اتفاق مع نادٍ آخر ».
برشــلونة  انتيــرو تصرف  و وصف 
بـ »الســخيف«، حيث قــال :« لقد 
إدارة برشــلونة مفاوضاتها  فتحت 
معنــا بعدما اتفقت مســبقا مع 
الالعــب ».. اجلديــر ذكره بــأن توتر 
العالقة بــني الناديني قد اشــتعل 
بعد رحيل املهاجــم البرازيلي نيما 
دا ســيلفا من صفوف برشلونة إلى 
باريس ســان جرمان في صيف عام 
2017 ، واتهــام اإلدارة الكتالونيــة 
لنظيرتها الباريســية بعدم احترام 
قواعــد اللعــب املالــي النظيف ، 
مطالبــة االحتاد االوروبــي بحرمانه 
من املشــاركة في مســابقة دوري 
أبطال أوروبا ، قبــل ان تتدهور هذه 
واتهام  رابيو  قضية  بسبب  العالقة 
بالعمل على  الفرنسيني لإلســبان 
إغــراء الالعب من أجــل دفعه إلى 

الرحيل.

نيمار: عالقتي بكافاني جيدة ومواجهة ليفربول االفضل هذا الموسم
عّبر عن ارتياحه في مركزه الجديد

تقرير

نيمار

7:00 مساًء

2:00 ظهرًا

مفكرة اليوم

إيفرتون ـ توتنهام

فالنسيا ـ هويسكا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

نادال يتبرع بمليون يورو 
للمتضررين من فيضانات مايوركا

كلوب يهزم جميع منافسيه في 
إنجلترا.. ورقم جديد لمحمد صالح

محمد صالح

نيويورك ـ وكاالت:
نكســة  روكتس  هيوســن  تلقى 
مزدوجــة اخلميــس فــي دوري كرة 
للمحترفــني،  األميركــي  الســلة 
بانتهاء سلسلة انتصاراته املتتالية 
بســقوطه أمام مضيفــه ميامي 
بول  كريس  وتعــرض جنمــه  هيت، 

إلصابة في الفخذ.

وبعد خمسة انتصارات في سلسلة 
كانت األفضل له هذا املوسم حتى 
-99 بصعوبة  هيوسن  سقط  اآلن، 

الذي  أمــام مضيفه ميامــي   101
حقــق أفضل سلســلة لــه هذا 

املوسم حتى اآلن بفوز ثالث تواليا.
الذي بلغ املوسم  وحقق هيوســن 
الغربية  املنطقــة  نهائــي  املاضي 

قبل أن يخســر أمــام حامل اللقب 
صعبة  بداية  ووريرز،  ستايت  غولدن 
لهذا املوسم، وبدأ تدريجا بتحسني 
موقعه، الســيما مــن خالل حتقيق 
الفــوز ســبع مرات في آخر عشــر 
مباريــات خاضها قبل حلوله ضيفا 

على ميامي اخلميس.
لكن هيوســن فشــل في حتقيق 

الفوز الســادس تواليا، والبناء على 
االنتصار الكبيــر الذي حققه على 
واشــنطن ويزاردز األربعاء 118-136، 
في مباراة حطم فيها الفريق الرقم 
القياســي لعدد الرميــات الثالثية 
بنجاحه في 26 منها.وحقق كليبيرز 
صاحب املركز الســادس في ترتيب 
املنطقة الغربية، فوزه الثامن عشر 

فــي 31 مباراة، بينمــا تلقى داالس 
)احلادي عشــر في املنطقة نفسها( 

اخلسارة الـ15 مقابل 15 انتصارا.
على صعيــد آخر، أعلن بوســطن 
ارتــكازه  العــب  أن  ســلتيكس 
األسترالي آرون باينز خضع اخلميس 
لعمليــة جراحية ناجحــة ملعاجلة 
كســر في اليــد اليســرى، اال أنه 

سيغيب لفترة متتد بني أربعة وستة 
أسابيع. وتعرض باينز لإلصابة خالل 
مبــاراة فريقه التي خســرها أمام 
األربعاء،   111-103 صنــز  فينيكس 
جراء احتكاك مــع العب فينيكس 
دياندري ايتــون، على رغم أنه واصل 
اللعب لفتــرة وجيزة بعد ذلك، قبل 

اخلروج من امللعب.

هيوستن يسقط أمام ميامي ويخسر جهود بول



الدوحة/ إعالم اتحاد الكرة
من املؤمل ان يلتحق، مساء اليوم، 
ببعثة املنتخــب الوطني، الالعب 
مهند عبد الرحيم، بعد حصوله،  
الى  الدخول  تأشــيرة  أمس، على 
العاصمة القطرية الدوحة ، فيما 
ســيلتحق الالعب، امجد عطوان، 
بصفــوف املنتخب، اليــوم ، على 
ابعد تقدير، ويتبقى فقط الالعب 
اســامة رشــيد، الذي سيختتم 
اخلامس  فــي  الالعبــن  قائمــة 

والعشرين من الشهر اجلاري .
وووافق مــدرب منتخبنا الوطني، 
ستريشكو كاتانيتش، على طلب 
نظيــره الصيني، مارشــلو ليبي، 
بفتح التبديــالت في مباراة الغد، 
لالســتفادة منها فنيا، مع جعل 

التبديالت في اوقات محددة.
أمس،  الوطني،  منتخبنــا  واجرى 
فيها  باشر  تدريبية جديدة،  وحدة 
الالعب علي فائز تدريباته بشكل 
الشفاء  اكتســابه  بعد  منتظم 

التام من الوعكــة الصحية التي 
املت به مؤخرا.

مــن جانــب آخر كشــف طبيب 
قاسم  الدكتور  العراقي،  املنتخب 
اجلنابي، موقف علي حصني، العب 
أســود الرافدين، من مباراة الصن 
األثنن  يــوم غٍد  املقرر لها  الودية 

اجلاري.
 وقــال اجلنابــي فــي تصريحات 
صحفيــة أن إصابة حصني كانت 

طفيفــة، ومت عالجه مشــيرا إلى 
أنه كان قد تعرض لشــد عضلي 
بســيط مع فريقه القوة اجلوية..  
متاما  تعافــى  "الالعــب  وتابــع: 
ويشــارك حاليــا فــي التدريبات 
بشــكل منتظــم، والفحوصات 
الطبيــة التــي خضع لهــا جنوم 
جميعا  سالمتهم  تؤكد  املنتخب 
إلى  احلالي". وأشــار  الوقــت  في 
أن اجلهاز الطبي قــادر على عالج 

اربيل ـ ساجد سليم*

اربيل  محافظــة  فــي  اختتمت 
الذهبــي  املربــع  منافســات 
ســباقاته  جرت  التي  بالدراجات 
علــى طريق شــقالوة باشــراف 
العراقي  االحتاد  مباشــر من قبل 
وشــهدت  للعبــة  املركــزي 
الســباقات منافســة شرســة 
جلميع الفئــات االربعة متقدمن 
وشــباب وناشــئن ونساء حيث 
نادي  املتقدمن  منافســات  احرز 
على  الســابعة  للمرة  الصناعة 
التوالــي وحل نادي كويســنجق 
باملركز الثاني وجاء نادي بابا كركر 
الثالث  بالترتيــب  كركــوك  من 
اما سباقات الشــباب فقد احرز 
باملركز  دهوك  نادي  منافســتاها 
الثاني  باملركز  النجدة  ونادي  االول 
.وفي  الثالث  بالترتيب  اربيل  وحل 
فريق  هيمن  الناشئن  منافسات 
باحرازة  التخصصــي  راجي  اوالد 
واســتحق  الســباقات  جميــع 
بتحقيق املركــز االول فرقيا وحل 
نــادي كارة من دهــوك بالترتيب 
الثالــث لنادي  والترتيب  الثانــي 
فقد  النساء  منافسات  اما  اربيل 
نوروز من  نادي  احرز منافســاتها 
السليمانية والوصافة من نصيب 

نادي عفك من الديوانية .

املؤمتر الفني
ســبق البطولــة املؤمتــر الفني 
قاعة  في  جــرى  والذي  للبطولة 
الرياضي  اربيــل  املؤمتــرات بنادي 
بحضــور كافــة ممثلــي ومدربي 
االنديــة التي تاهلت الــى املربع 
الذهبي وادار املؤمتر الفني محمود 
عزيز رئيس االحتاد العراقي املركزي 
واحمــد صبري امن ســر االحتاد 
رئيس  نائب  محســن  وموســى 
االحتــاد والدكتــور علــي حميد 
االمن املالي وكاظــم دليح كرم 
رئيــس جلنــة احلــكام والدكتور 
فريق  وهشــيار  راجــي  ســمير 
واري يوســف وقبــل بداية املؤمتر 
القى رئيس االحتــاد محمود عزيز 
كلمة رحب فيهــا بجميع الفرق 
قال  البطولة  وحكام  املشــاركة 
فيهــا اوال اقدم التهاني لالعضاء 

ثقة  على  حصلــوا  اللذين  اجلدد 
الهيئة العامة لالحتاد ومتنى لهم 
املوفقيــة والنجــاح الدائم كما 
قدم عزيز شكره اجلزيل لالعضاء 
الســابقن اللذين لــم يحصلوا 
وهم  االحتاد  ثقة عموميــة  على 
الدكتــور ميري عبــد زيد وحربي 
خالد وســامان رحمان وســامي 
فترت  ملــا قدموه خــالل  لعيبي 
تواجدهم فــي االحتاد ومتنى لهم 
واضاف  الدائم  والنجاح  املوفقية 
من خالل كلمته قائــال ان ابواب 
االحتاد مفتوحة لهم ونقدم لهم 
مايخدم  كل  منهم  ونســتقبل 
مت  .وبعدها  العراقيــة  الدراجــة 
الســباقات  عن  مفصل  شــرح 
ومكان الطريق ومسافات الطريق 
وبعدها تــرك االمر للجنة احلكام 
ومــن ثــم مت توزيع االرقــام على 
السباقات  قرعة  وسحب  االندية 

للفئات االربعة .

سباقات اليوم االول
واول  االول  اليوم  جرت ســباقات 

املتقدمــن  لفئــة  الســباقات 
لقطع  الســاعة  ضــد  للفرقي 
منافسات  احرز  48كم  مســافة 
الســباق نادي الصناعــة باملركز 
الثاني  باملركز  ونادي كويــة  االول 
ونــادي بابا كركــر باملركز الثالث 
لسباق  الشــباب  سباقات  .وفي 
الفرقــي ضــد الســاعة لقطع 
مسافة 39كم واحرز منافساتها 
نادي دهوك باملركز االول وحل نادي 
النجدة باملركز الثاني ونادي اربيل 
ســباقات  .وفي  الثالث  بالترتيب 
لقطع  العام  للفردي  الناشــئن 
مســافة 30كم احتل متسابقي 
نادي اوالد راجي الترتيب من االول 
الــى اخلامس عن طريــق العبية 
حســن وعبــاس فاضــل راجي 
وحسن جليل وعلي جعفر وعلي 
موسى .اما النتيجة الفرقية من 
الفــردي العام اســفرت عن فوز 
اوالد راجي باملركز االول ونادي كارة 
ثالث  اربيل  ونــادي  الثاني  باملركز 
الترتيب وفي ســباقات النســاء 
لســباق الفــردي ضد الســاعة 

لقطع مسافة 15كم حيث جاءت 
هدير  املتســابقة  االول  باملركــز 
نعمة مــن نادي االحتــاد البصري 
واملركــز الثاني مــن نصيب مزدة 
رفيق مــن نادي نوروز وجاءت زهراء 
كطران من عفك بالترتيب الثالث 
نوروز سوزي  لالعبة  الرابع  واملركز 
دلشاد .اما ســباقات الفردي ضد 
الساعة للمتقدمن لليوم الثاني 
جاء  حيث  30كم  مسافة  لقطع 
بكل جــدارة واســتحقاق العب 
الصناعــة احمد مهنــد باملركز 
االول وحــل ثانيا الكابنت ياســر 
الصناعة وجاء  الدين مــن  ضياء 
ايــاد محمد من نــادي بابا كركر 

باملركز الثالث.
وفي ســباقات الناشئن للفرقي 
مســافة  لقطع  الســاعة  ضد 
راجي  اوالد  نادي  30كم حيث جاء 
باملركز  كارة  ونادي  االول  بالترتيب 
الثانــي وحل نــادي اربيــل ثالث 
الترتيــب في هذا الســباق .وفي 
الفردي  لسباق  الشباب  سباقات 
75 كم  العــام لقطع مســافة 

فقد جــاء نادي دهــوك بالترتيب 
االول عــن طريق العبيــة بارفان 
ونوزاد  عبداللة  وسربست  قاسم 
مصطفــى وحل العــب النجدة 
النتيجة  .اما  رابعا  ســيف عماد 
الفرقية من الفــردي العام لهذا 
نادي  الســباق فقد جاءت مايلي 
ثانيا ونادي  اربيل  اوال ونادي  دهوك 
النجــدة ثالثــا .اما منافســات 
العام  الفردي  لســباق  النســاء 
لقطع مسافة 30كم فقد جاءت 
احملترفــة الســورية ربــى حالني 
من نادي عفك باملركــز االول اما 
العبة نــوروز اميمة انــوف ايضا 
الثاني  بالترتيب  سورية  محترفة 
زهراء كطران  وحلت العبة عفك 
بالترتيــب الثالث وفــي النتيجة 
الفرقية لهذا الســباق هي نادي 
نــوروز باملركــز االول ونادي عفك 
باملركــز الثاني وفي منافســات 
اليــوم الثالــث واالخيــر للمربع 
الذهبي وكان من اقوى السباقات 
لفئة املتقدمن وهو سباق الفردي 
العام لقطع مسافة 90كم حيث 

هذا  على  الصناعة  العبوا  هيمن 
الســباق بكل جــدارة عن طريق 
بالعبيه ياسر ضياء الدين واحمد 
مهنــد واحمد كاظم وجاســم 
هانــي واحمــد عدنان وســجاد 
محمــد والي حيث دخلو ســتة 
العبن الى خط النهاية موحدين 
والنتيجــة الفرقيــة هــي نادي 
الصناعة اوال وكويســنجق ثاني 
الترتيب وبابا كركر ثالث الترتيب.

اما سباقات الشباب للفردي ضد 
24كم  لقطع مسافة  الســاعة 
االول بارفان قاســم مــن دهوك 
نادي  مــن  والثاني ســيف عماد 
النجــدة والثالث نوزاد مصطفى 
من دهوك .اما ســباقات الفرقي 
ضــد الســاعة للنســاء لقطع 
مســافة 15كم فقد حــل نادي 

نوروز اوال ونادي عفك ثانيا .

حفل التتويج
االحتاد  اقام  البطولــة  نهاية  بعد 
احتفاليــة كبيــرة بتتويج الفرق 
الفائــزة ومــن ضنتهــا تكــرمي 
شاركت  التي  الوطنية  املنتخبات 
اجلزائر  العربيــة في  البطولة  في 
وقــام بتكرميهــم رئيــس االحتاد 
محمــود عزيــز وشــمل التكرمي 
الالعبن واملدربن واالدارين للفئات 
من  اجلوائز  قدمت  وبعدها  االربعة 
قبل بعض الضيوف منهم بختيار 
فرحان مدير الشباب والرياضة في 
اربيــل وليث خليــل مدير مكتب 
رئيــس احتاد كرة القــدم واعضاء 
االحتاد احمد صبري والدكتور علي 
حميد وموسى محسن نائب رئيس 
االحتاد وكاظم دليح كرم والدكتور 
واري  فريق  راجي وهشــيار  سمير 
التكرمي حكام  يوسف كما شمل 
فعال  كانــوا  اللذيــن  البطولــة 
حياديــن واهال للمســؤلية وهم 
عالء شــاكر رزوقي وكرمي القصاب 
ووليــد خالد وفــؤاد حمد صالح 
والدكتور ودود خالد ومظفر حميد 
عبدالرحمن  وعادل  طاهر  وياسن 
وامير محمــود ورزكار حميد .كما 
قدمت هدايا لالعالمين واملصورين 

اللذين واكبوا البطولة.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الدراجات

في ختام دوري الدراجات

متسابقـو الصناعـة أواًل للمتقدميـن
 ودهـوك يعتلـي ترتيـب الشبـاب
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 4 أوسمة ذهبية للمالكمة 
في نزاالت القوقاز

طاقم تحكيم عراقي 
لمباراة قطر واألردن

العبان من إيران وسوريا 
في طريقهما للحدود

»ألعاب القوى« يحدد موعد 
الدور األول لمنهاجه السنوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل منتخبنا الشبابي املشــارك في بطولة القوقاز 
الدولية باملالكمة إجنــازاً مهما متثل في احلصول على 4 
أوســمة ذهبية للمالكمن حسن عبد الهادي وسجاد 

علي ومؤمن عقيل وعبد الوهاب عماد.
وابــدى العبينا مقدرة فنية عالية فــي النزاالت، واعرب 
عضو احتــاد املالكمة الدكتور إيالف ربيع عن ســعادته 
باإلجناز الذي حتقق للعراق فــي البطولة الدولية، مبينا 
ان التدريبات كانت على درجة عالية والتحضير للنزاالت 
شــهد انتظاما عالياً في الوحــدات التدريبية واندافعاً 
كبيرا من الالعبــن مع احلرص واجلهود للمالك التدريبي 

بدعم أحتاد اللعبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقرر أن يدير املباراة الودية بن منتخبي قطر ونظيره 
األردني، اليوم األحد، طاقــم حتكيم عراقي، بقيادة 
الدولي زيد ثامر محمد.ويضم الطاقم املســاعدان 
الدوليان، أكرم علي جبار وميثم خياط عبد الزهرة، 

وسوف يكون معهم حكم رابع من قطر.
وتعتبر مباراة قطر مع األردن، هي األولى للعنابي في 
سلسلة مبارياته الودية األخيرة، التي سيخوضها 
فــي الدوحة، وذلــك قبل الســفر إلــى اإلمارات، 
للمشــاركة في نهائيــات كأس أمم آســيا 2019.

وسوف يلعب منتخب قطر مع األردن، يليه مواجهة 
قيرغســتان، ويعقبها مباراته مــع اجلزائر، وأخيار 
لقاء إيران، قبل السفر إلى اإلمارات للمشاركة في 

البطولة القارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتحــت إدارة نــادي احلــدود، قنــوات االتصال مع 
العبن محترفن لتدعيــم صفوف الفريق في فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقال مدرب احلدود، عادل نعمة، في تصريح صحفي، 
إن اجلهــاز الفني حدد حاجــة الفريق للتدعيم بـ3 
العبن، في فترة االنتقاالت الشــتوية.ولفت إلى أن 
اإلدارة فتحــت قنوات االتصال مع العبن محترفن، 
أحدهما من ســوريا وآخر إيراني، من أجل ضمهما 

للفريق في الفترة املقبلة.
وأوضــح نعمة أن املفاوضات جارية مع صانع ألعاب 
ســوري، والعب إيراني يلعب على األطراف، ونسعى 
إلنهاء التعاقد معهما، ألننا نبحث عن االســتقرار 
مبّكرا.يشــار إلــى أن احلدود قدم املوســم احلالي 
مســتوى مميزا، مكنه من احتالل املركز الـ8، برصيد 

17نقطة.

بغداد ـ ميثم الحسني*
حدد اإلحتاد املركزي أللعاب القوى يومي العاشر واحلادي 
عشر من الشــهر األول للعام املقبل موعدا النطالق 
الدور األول لســباقاته بإقامة ســباق الطريق.. وقال 
االمن املالي لإلحتاد، الدكتور زيدون جواد: ان اإلحتاد حدد 
يومي العاشــر واحلادي عشر من الشهر املقبل كانون 
الثاني من العام املقبــل إلقامة الدور األول من الدوري 
العام، واملتمثل بســباقات الطريق والذي سيقام في 
محافظة ذي قار، الســيما وأن سباقات الطريق حتتاج 

إلى فضاء واسع توفرت في مدينة الناصرية.
وبــّن: أن اإلحتــاد عمم بيانــاً جلميع األنديــة الراغبة 
باملشــاركة، ولســت فئات، علــى أن تثبــت األندية 
مشــاركتها عبر كشف بأســماء الالعبن لكل فئة 
وإرســالها لإلحتاد. الفتا الى: أن مسابقات الطريق من 

البطوالت املهمة ملتخصصن املسافات الطويلة.
وأشار إلى: أن اإلحتاد يسعى، من خالل البطوالت احمللية 
التي يقيمها، للوقوف على مستويات الالعبن واختيار 
العبي املنتخبات الوطنية، وحتضيرهم بالشكل األمثل 

للبطوالت الدولية التي تنتظرنا في املوسم اجلديد.

* النسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

تقدمي كؤوس الفوز »عدسة: فضاء فاضل«

جانب من تدريبات الوطني في الدوحة

صرح الســيد رحيــم الدراجي عضو 
مجلس النواب في دورته الثالثة  بأنه 
سلم رئيس االدعاء العام شكوى ضد 
رعد حمودي  االوملبيــة  اللجنة  رئيس 
لتجاوزهم  التنفيذي  مكتبه  وأعضاء 
التشــريعية  الدولة  ســلطات  على 
والتنفيذية  وذلك من جراء إصدارهم  
ما ) يســمى قانون اللجنــة األوملبية 
العراقية ( والعمل به طيلة السنوات 
القواعــد  دون اســتكمال  املاضيــة 
األصولية لتشــريعه مما يعد انتهاكا 
صارخــا  لســلطة مجلــس النواب 
العراقــي ومجلس الــوزراء العراقي ، 
وامتهان لهيبة الدولة وعدم االنصياع 
إلرادتها القانونية ، كما أضاف الدراجي 
واصفا ارســال ما يســمى بالقانون 
املذكــور الى االوملبيــة الدولية ما هو 
اال عمال مســتهترا مــن قبل اعضاء 
والباطلة  الوهمية  االوملبيــة  اللجنة 

وهــي منظمة غيــر حكومية تعمل 
على ارض العراق بال ســند قانوني او 
دســتوري لذا يتوجــب عليها االذعان 
احراج  العراقية وعــدم  الى قوانينــا 
امام  العراقية  الرســمية  املؤسسات 
املنظمــة الدولية وذلك كان جليا من 
خالل األعمال  املبرمجة التي ســعى 
وعمــل عليهــا   حمــودي ومن معه 
لتغييــب القوانن العراقيــة النافذة 
، مبساعدة مســؤولن وموظفن في 
اجتهدوا  الوزراء  العامة جمللس  االمانة 
بشكل غير قانوني وخالف صالحياتهم 
ومكتبه  حمودي  الستمرار  الوظيفية 
مبقــدرات  باالســتهانة  التنفيــذي 
ومؤسسات الدولة العراقية ، وان هذه 
االجراءات قد متت مبشــاركة املشــاور 
القانوني باللجنــة االوملبية العراقية 
والــذي عمل بشــكل مباشــر على 
طمس حقوق الرياضين واســتخدام 
أســاليب احتيالية لتمريــر اجراءات 

غير قانونية ملنافع شخصية ، كذلك 
أشــار الى عمليات فاضحة لتعطيل 
وإدارية صــادرة من  قرارات قضائيــة 
مجلس القضاء ومجلس الوزراء االمر 
مكتبه  وأعضاء  يضع حمــودي  الذي 
حتت طائلــة املــادة ) ٣٢٩ ( من قانون 
العقوبات العراقي ، وان اصرار حمودي 
على جتاهل القوانن النافذة والقرارات 
القضائية واإلدارية التي قد تسبب له 

عقوبات ال يحمد عقبها.
الصامت  املوقف  الدراجي  واستغرب 
لوزارة الشباب والرياضة وعدم حتملها 
مسؤولياتها حلماية الوضع القانوني 
للحركة االوملبيــة العراقية ووقوفها 
انتهاكات  امام هكذا  املتفرج  مبوقف 
مر عليها وقتــا ليس بالقصير ولكن 
دون اتخاذ اي موقف حقيقي من قبل 
الوزارة القطاعية والتي متثل احلكومة 

العراقية واملسؤولة عن سياستها.
بأن امللف استند على  الدراجي  وأكد 

القسم  قانونية  ومســتندات  وثائق 
االكبر منها كان قد صدر من االوملبية 
العراقية نفســها ، وختــم الدراجي 
تصريحه بأن املرحلة احلالية تشــهد 
حتوال سياسيا مهما في إطار إصالح 
مؤسســات الدولة جميعا  واحلد من 
واصفا   ، فيهــا  املفســدين  خطورة 
الوضع احلالي للجنة االوملبية بكونه 
مليء بالتحايل القانونــي  ، وقد  ان 
األوان اليقافــه وقطــع الطريق امام 
محــاوالت العبث التــي متكنت من 
الشرفاء  داعيا  الرياضية  مؤسساتنا 
الى  الرياضــي  الوســط  ابنــاء  من 
الدخالء  الصفــوف البعاد  اعادة رص 
املنتفعن  و  القانون  واملتجاوزين على 
املال  علــى  واملتطاولــن  واملزوريــن 
الرياضــة للرياضن  الرياضــي وترك 

الوطنين اخمللصن.
رحيم الدراجي
21/12/2018

في ضوء شكوى قدمها عضو مجلس النواب رحيم الدراجي

االدعاء العام يحقق في ملف اللجنة األولمبية العراقية

تقرير

رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق صباح يــوم اخلميس املقبل، 
27 ولغايــة 30 كانــون األول اجلاري 
منافســات بطولة نهائيــات أندية 
العــراق باملبارزة لألســلحة الثالثة 
رئيس احتاد  ولكال اجلنسن، بحسب 
اللعبة، زياد حســن، الذي اوضح ان 
املؤمتــر الفني للنهائيات ســيعقد 

قبل بدء املنافسات بيوم واحد.
ستشــهد  النهائيات  ان  واوضــح 

مشاركة 8 اندية لكل سالح )رجاالً 
ونساًء( بعد تاهل الفرق الثمانية من 
املاضية  املدة  في  اقيمت  منافسات 
للتنافــس على الفــوز بلقب بطل 
دوري اندية العــراق لفئة املتقدمن 
باملبــارزة، وبــن ان احتــاده ســمى 
للمشــاركة في  العاملة  اللجــان 
النهائية، مؤكداً  املنافســات  إجناح 
ان العمل يجــري بوتيرة متصاعدة 

حتضيراً للبطولة.

واعلن، حســن، ان العــراق تلقى 3 
بطوالت  فــي  للمشــاركة  دعوات 
خارجية، حيث سيشارك في بطولة 
اجلائزة الكبرى للمتقدمن في قطر 
18 كانون  16 ولغايــة  للمدة مــن 
2019، واملشاركة في بطولة  الثاني 
وبطولة  20 عاماً  العالم حتت  كأس 
15 عاماً  آسيا لفئة األشــبال حتت 
البحرين للمدة  اللتن تقامان فــي 
من 21 ولغاية 27 من الشهر نفسه.

إعالم األولمبية:
حقق فريق الشــرطة املركز االول 
باملصارعــة احلرة لبطولــة اندية 
العراق للمتقدمن والتي اختتمت 
امس االول على قاعة احتاد اللعبة 
في مجمع الشــعب الدولي فيما 
حل نادي امانة بغداد باملركز الثاني 

و االعظمية ثالثا.
وقال رئيس احتاد املصارعة شعالن 
منافســات  ان  الكاظــم:  عبــد 
املصارعة احلرة شــهدت مشاركة 

اكثــر من ٢٥٠ مصــارع مثلوا ١٢ 
نــادي مــن مختلــف محافظات 

العراق .
نزاالت  ان  الى  الكاظم  واشار عبد 
الرومانية شــهدت فوز  املصارعة 
نادي الشــرطة ايضا باملركز االول 
يليه نــادي اجليش باملركــز الثاني 
الكاظمية  ونــادي  ثالثا  والثــورة 
باملركــز الثالث مكــرر، الفتا الى 
ان عدد املصارعن املشــاركن في 
منافسات املصارعة الرومانية بلغ 

أكثــر من ٣٠٠ مصــارع مثلوا ١٤ 
نادي.

واختتم رئيس احتاد اللعبة حديثه 
مشيداً باداء ومستويات املصارعن 
الذين جاءوا من مختلف احملافظات 
العراقية ليثبتوا ان اللعبة ما تزال 
تنبض باحلياة وامامها مســتقبل 
االهتمام  توفيــر  شــرطية  كبير 
والرعايــة باألبطال املن ان تكون 
الظروف مؤاتية لتقدمي كل ما هو 

مطلوب للعبة املصارعة.

اتفاق جديد يقضي بفتح التبديالت 
في مباراة الغد بين الوطني والصين

 الخميس نهائيات دوري األندية بالمبارزة

الشرطة أوال في المصارعة
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وداد ابراهيم
انتهت فعاليات مهرجان الواسطي 
في دورتــه الـ 12 بتوزيع شــهادات 
تقديرية للمشــاركني من الفنانني، 
بحضور  املاضــي،  األســبوع  نهاية 
باملشــاركة،  فازوا  الذين  الفنانــني 
بعد ان رفضت جلنة تقييم االعمال 
الفنية ما يصل الى 300 عمل فني.

اقامت دائرة الفنون جلســة نقدية 
عن االعمال املشــاركة، حتدث فيها 
الناقــد والفنــان قاســم العزاوي، 
والناقد التشــكيلي خضير الزيدي، 

والفنان، والكاتب علي الدليمي.
وكان االفتتاح مشــهدا فنيا ملفتا. 
االفتتاح  موعــد  قبل  اجلميع  حضر 
بأكثــر مــن نصــف ســاعة، فقد 
حفظــوا املوعد، بعد ان اعلنت دائرة 
الفنون التشكيلية عن تغيير موعد 

املهرجان.
  جمهــور متنــوع، كتــاب، وادباء، 
وصحفيــون،  وممثلــون،  وفنانــون، 
بالشــأن  ومهتمــون  واعالميــون، 
ومعهد  كليــة  اســاتذة  الثقافي. 
الفنــون، وجمهور كبيــر من طلبة 
اجلامعة، إضافة الــى كبار الفنانني 
التشــكيليني مثل طه وهيب، واياد 
وعلي  العبيدي،  وفاطمــة  الزبيدي، 
الدليمــي. بعــض الفنانــني حتمل 
احملافظات  من  وجاء  الطريق  مشقة 

ليصحب عمله في االفتتاح. 
الثقافة  وزارة  املهرجان وكيل  افتتح 
جابر اجلابــري، ورعد عالوي مدير عام 
الشــؤون االداريــة، ود. علــي عويد 
التشكيلية،  الفنون  دائرة  مدير عام 
بحضور مدراء االقســام فــي دائرة 

الفنون التشكيلية.
عبر عويد عن سعادته باحلضور املميز 
للمهرجــان، وعد ذلك دليــال قاطعا 
الــذي بذلت فيه  على جناح املهرجان 
دائــرة الفنــون التشــكيلية جهودا 

كبيرة، ومضنيــة، منذ أكثر من ثالثة 
الفنية  أشهر، حتى كانت املشاركات 
انها  كبيرة جدا، وواسعة، إضافة الى 
نوعية، وذات قيمة فنية عالية، بعد ان 
قبل  من  والتقييم  للفحص  خضعت 
جلنة خاصة، مــن دون ان يكون هناك 
الدائرة بشــؤون جلنة  اي تدخل مــن 
فحص وتقييم االعمال املشاركة في 
املهرجان، علما ان اعضاء اللجنة، من 
االكادمييني، والفنانني، وخبراء في الفن 

التشكيلي.

 واكد عويد على اهمية املهرجان قائال: 
واعطينا الفرصة االوســع للجنة من 
اجل احلفاظ على قيمة هذا املهرجان، 
التشــكيلي، فاالهتمام  الفن  وقيمة 
بالثقافــة الفنيــة يعنــي االهتمام 

بالتنمية الثقافية.
املهرجان محلي،  نعــم  قائال:  واضاف 
لكــن الهدف، جتديد اللقــاء باإلبداع، 
والتمييز، واجلمال، ومد جسور التالقي، 
بــني احلاضر، واملاضي اجمليــد، ملهرجان 

الواسطي. 

التشــكيلي قاســم  والناقد  الفنان 
العزاوي مدير قســم الثقافة الفنية 
فــي دائــرة الفنون التشــكيلية عد 
مهرجــان الواســطي فــي دورته ال 
الواسعة من  باملشــاركة  12 متميزا 
قبل الفنانــني، وهناك انتقاء لألعمال 
املشــاركة، مــن جلنــة حتكيمية من 
خارج الدائرة، شــارك فيها أكادمييون، 
وفنانون، واســاتذة جامعات. وقد وجد 
ان املهرجــان وان كان محليــا، اال ان 

هناك امال بأن يكون عامليا. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ادعت صحفية أميركية، في فبراير 
شباط 2018، خالل مؤمتر مشكالت 
عاملا   29 الصناعــي، مقتل  الذكاء 
يابانيا على يد أربعــة روبوتات، في 

شهر أغسطس اب من عام 2017.
فيديو  مقطــع  مؤخــرا  وانتشــر 
الدعاءات الصحفيــة، لندا مولتون 
هاو، والتــي تقول فيه إنها حصلت 
علــى هذه املعلومات الســرية من 
عســكري متقاعد، ولكنه ما يزال 

يعمل بعقــد مع وكالــة اخملابرات 
القومي  األمــن  ووكالة  املركزيــة 

وغيرها من األجهزة األمنية.
ووفقا لهذا املصدر، فإن احلادث وقع 

اليابانية  الشركات  إحدى  في 
الروبوتات.  بإنتاج  الشهيرة 

اربعــة  قامــت  حيــث 
روبوتــات مخصصــة 

العسكرية  لألغراض 
العلمــاء  بقتــل 
ل  ســتعما با

أسلحة نارية.
ويفيــد املصدر بأن اخلبــراء حينها 
متكنوا من وقف روبوتني 
وتعطيــل  فقــط 
 ، لــث لثا ا
أن  بيــد 

الروبــوت الرابع متكــن من االتصال 
بالقمــر الصناعي اخلاص واحلصول 
علــى املعلومات املطلوبــة إلعادة 

برمجة نفسه.
األميركية  الصحفيــة  وعدت  وقد 
آنذاك بعدم نشر هذه املعلومات في 
وسائل اإلعالم، ألن الشركة املعنية 
ال تســمح بتشــويه ســمعتها، 
وألن اليابان بحاجة إلـــى روبوتـات 
قتاليـة، أي أن عملـية اإلنتـاج لـن 

تتوقـف.

جرائم.. القتلة فيها روبوتات

افتتــح النجم جيســون 
األول  العــرض  مومــوا 
اكوامان  اجلديــد  لفيلمه 
األســترالية  بالعاصمــة 
جنمة  غياب  في  ســيدني 
الفيلم أمبر هرد، والنجمة 

نيكول كيدمان.
وتــدور أحــداث الفيلــم 
أكوامان،  شخصية  بشأن 
التــي  احمليطــات،  رجــل 
جيسون  النجم  يجسدها 
ملكة  وشخصية  موموا، 
أطالنطس التي جتســدها 

النجمة آمبر هيرد.
ويعد فيلم "أكوامان" أحد 
األبطال  dc لقصص  أفالم 
وســبق  املصورة،  اخلارقني 

أكوامــان  لشــخصية 
 justice بفيلــم  الظهور 
league . واحتفل جيسون 
أيضا بطــرح أول متثال له 
من الشــمع لشخصيته 
بالفيلــم اجلديد، لينضم 
لقائمة أبطال dc اخلارقون 
املالكون لتماثيل مشابهة 

من الشمع.

 EW مجلــة  نشــرت 
اللقطــات احلصرية األولى 
للنجم جــورج كلوني من 
مسلســله  تصوير  موقع 
اجلديــد Catch-22 بأحــد 
اخلارجية  التصويــر  مواقع 

مبدينة لوس أجنليس.
من  مستوحى  واملسلسل 
مكتوبة  تاريخيــة  روايــة 
بصيغــة هجــاء للكاتب 
هيلر،  جوزيــف  األميركي 
الذي بدأ بكتابتها في عام 
للمرة  نُشــرت  وقد   .1953

األولــى عــام 1961، وتقع 
أحــداث الروايــة في فترة 
الثانية  العامليــة  احلــرب 
التي امتدت من 1942 إلى 

.1944

جيسون موموا

جورج كلوني

أخبــارهــــــــــم

مهرجان الواسطي الـ 12.. حضور 
فني مبهر.. هل يصبح عالميًا؟

جانب من املهرجان

جمال جصاني

بعــد هيمنــة مريرة وطويلــة ألحد أبشــع االنظمة 
التوليتاريــة "جمهورية اخلوف"، وجــد العراقيون ومن 
شــتى الرطانات واخلرق والهلوســات أنفسهم وسط 
اجــواء ومناخــات، هي مزيج مــن احلريــة والفوضى 
واالنفــالت، كانت بواكيرها مع مشــاهد احلوســمة 
الشــاملة لعقارات وامالك الدولة. افعال وممارســات 
مهدت الطريق لرســم مالمح املرحلــة املقبلة، حيث 
حســمت أغلب اخليــارات لصالح قوافل احلوســمة 
والفرهدة والشعوذة، على حساب التطلعات اليتيمة 
لســكان هذا الوطن املنكوب. ما جرى ميكن التعاطي 
معه بحكمة ومسؤولية، عبر الوعي الصحيح السبابه 
ودوافعه والقوى التي تقف خلفه، وهذا الوعي ال ميكن 
احلصول عليه مــن دون التمهيد للمبــدأ اجملرب، الذي 
انتشل ســالالت بني آدم من حقب العبودية والتخلف 
واالذالل، الى حيث االستقرار واالزدهار أي؛ حرية التعبير. 
هذا هو التحدي االساس ملرحلتنا االنتقالية وما يتبعها 

من مسؤوليات وحتديات.
هذا املبدأ والذي جســدته عبارة فولتير )1778-1694) 
املشهورة: "قد أختلف معك في الرأي، ولكني مستعد 
أن ادفع حياتي ثمناً حلقــك في التعبير عن رأيك" مثل 
احد أهم اســس الثورة الفرنســية العظمى )1789) 
والتي شرعت األبواب امام البشرية لالرتقاء الى ماهي 

عليه اليوم من تقدم ومتدن وازدهار. 
في العراق اليوم يجــري احلديث كثيرا عن حاجة البلد 
الى النهــوض واعادة البناء واالعمــار، ولن جند فصيال 
أو تكتــال او جماعة ما ال تســتعرض مواهبها في هذا 
اجملال، اال انها ال جتد أدنى أهمية، أو ال تلتفت للوشــائج 
الوثيقــة التي تربــط كل ذلك مبلف )حريــة التعبير(. 
ألسباب شتى )موضوعية وذاتية( ال تتجنب هذه القوى 
املتنفذة حالياً هذا املوضوع وحسب، بل جندها غالباً ما 
تبذل قصارى جهدها لاللتفاف عليه، واخراجه بشكل 
يتناسب ومقاييسها ومعاييرها الفئوية الضيقة. وما 
سلسلة مشــاريع القوانني التي قدمت جمللس النواب 
في دوراتــه اخملتلفة، حــول هذا امللف احليــوي )حرية 
التعبير ومستوياتها وجتلياتها املتعددة( اال دليل واضح 

على ذلك.
كما ان تالقي غالبية القوى والكتل املتنفذة في املوقف 
منه، لــم يكن مبحض الصدفة، حيــث تعي جميعها 
خطــورة ذلك علــى نفوذها وهيمنتها التي تســتند 
الى كثبان هائلــة من االكاذيــب واألضاليل والتعبئة 
الدمياغوجيــة، والتي ســتتقوض ال محالــة مع أول 
اصطدام لها وهذا القادم املشــاكس ملضارب اغتربت 

عنه ألكثر من الف عام وعام.
 ان هذه القوى احملافظة والتقليدية واملتخلفة حتاول أن 
تســتثمر املواقف القلقة واملترددة واملعادية أحياناً، من 
قبل قطاعات شعبية واسعة لهذا الوافد اجلديد )حرية 
التعبير( بوصفــه اعتداء صارخاً علــى ثوابت عبودية 
وسبات آمن عاشته هذه احلشــود لقرون عديدة، ومن 
ذلك ميكن فك طالسم ما يحدث لدينا شعبياً ورسمياً 
في هذا احلقل احليوي. ميكن فهم علل هشاشة وبؤس 
وصبيانية التعاطي مع هذا الدفق الهائل واملفاجئ من 
احلقوق واحلريات التي هطلت علينا من دون سابق متهيد 

أو انذار.
 ولن يجد املتابع واملراقب احلصيف للمشهد الراهن، اية 
صعوبة في التعرف على طبيعة ونوع تعامل الطبقة 
السياسية التي هيمنت على مقاليد امور عراق ما بعد 
الفتح الدميقراطــي املبني، مع هذا امللف االكثر اهمية 
في رســم مصائر اجملتمعــات والــدول احلديثة؛ حيث 
تسعى دائماً الستغالل ما ينضح من صعوبات وعسر 
فــي جتلياته على ارض الواقع، لصالــح العودة واحلنني 
لزمن الوصاية وهذه املرة عبر افراغ كل ما له صلة بهذا 
امللف من محتواه املناصر للعقالنية واحلداثة واحلريات...

ومضــة

الرهان على حرية التعبير

تهنئة
مبارك املاجستري

الســيد  يزفها  القلب  مــن  تهنئة 
رئيس حترير الصباح اجلديد وأسرتها 
ملناسبة  الناصر"  "فالح  زميلهم  اىل 
حصول زوجته الســيدة "شــفاء" 
جامعة  من  املاجستري  شهادة  على 
بغداد- كلية اإلعالم، متمنني لهم 

املزيد من النجاحات والتوفيق...

تســتعد 
نــة  لفنا ا
عامر  أتني 
ء  للبـــــد
يــــر  بتصو
لـــــــــى  و أ
خــالل  مشــاهدها 

ث  حد مسلسالتهــــا اجلديدة" طلقة أ
حظ" في األســبوع األول من شهر يناير كانون 
الثاني املقبل، وذلك بعدمــا ينتهي أحمد خالد 
أمني مخــرج العمل مــن معاينــة الديكورات 

اخملصصة بالعمل.
يشار إلى ان مسلســل " طلقة حظ" من املقرر 

 2019 القنــوات الفضائيــة رمضان  عرضه عبر 
ويقوم ببطولته كال مــن مصطفى خاطر، واينت 
عامر، ومحمد أنور، وجاري ترشــيح بقية اإلبطال، 
واملسلسل من تأليف إيهاب بليبل، واخراج أحمد 

خالد أمني.
يذكر أن أينت عامر شــاركت في موســم رمضان 
للنجــم مصطفى  "أيوب"،  املاضي، مبسلســل 
شــعبان، وجسدت فيه دور شــقيقته، وحققت 
جناحاً جماهيرياً بشخصية "سماح" وكان العمل 
من إخراج أحمــد صالح، وتأليف محمد ســيد 

بشير وانتاج سينرجى.
اســم اينت احلقيقي "ســمر"، وهي مــن مواليد 
اإلسكندرية، وشــقيقتها املمثلة وفاء عامر، اما 

بدايتها في عالم الفن فكانت عام 2004 .

أيتن عامر تستعد 
لـ "طلقة حظ"

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية إن سرفناز فوالدي، 
39 ســنة، قاضــت الزوجني، اللذين يســكنان فوق 
شقتها في العاصمة البريطانية، بسبب "الضجيج 

غير احملتمل" ألطفالهما.
وقالت سرفناز إن األسرة التي تعيش فوق مسكنها، 
مكونة مــن زوجني وثالثــة أطفال، وأنهــا لم تعد 
تتحمل ضجيجهم، الذي كان يوقظها في منتصف 

الليل ومينعها من النوم.
وتابعت، أنها منذ 2010 تعاني من املشكلة نفسها، 
مشــيرة إلى أنها تواصلت أكثر من مرة مع العائلة 

من دون جدوى.
وحكمت محكمة فــي لندن لصالح املشــتكية، 
حيث قضت بدفــع الزوجني مبلــغ يناهز 107 آالف 
جنيه إســترليني جلارتهما )نحــو 135 ألف دوالر(، 
كمــا أمرتهما بـ"فعل املطلوب للحيلولة دون تكرار 
املشــكلة". وطلبت منهما تركيب "عازل الصوت" 

في الغرف.
تخيلوا لو ان مثل هــذا القرار طبق في بلداننا؟ 

كيف ميكن ان يكون عليه احلال؟ اما في العراق، 
فقد يدخل الفصل العشائري باملوضوع حلل 

مشكلة الضجيج!

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت مجلة فوربس قائمتها السنوية ألغنى املشاهير 
فــي الواليات املتحدة األميركية، والتي ضمت أســماء 
كبيرة منها اإلعالمية، أوبــرا وينفري، ومايكل جوردان، 
وكايلــي جينر. ومتكن اخملرج وكاتب الســيناريو ومبدع 
أفالم اخليال العلمي حــرب النجوم، جورج لوكاس، من 
االحتفــاظ باملركــز األول بقائمة أغنى املشــاهير في 
أميركا بثروة بلغت 5.4 مليارات دوالر، بانخفاض طفيف 
عن عام 2017، فعندها كانت ثروته تقدر بـ 5.5 مليارات 
دوالر. وجاء في املركز الثاني اخملرج، ســتيفن سبيلبيرغ، 
الذي يبلغ رأس ماله 3.7 مليــارات دوالر. وتليه مقدمة 
البرامج التلفزيونية اإلعالمية، أوبرا وينفري، بثروة تقدر 
بـ 2.8 مليــارات دوالر. ويأتي مايكل جــوردان في املركز 
الرابع واألخير للمليارديرات املشــاهير األميركيني برأس 

مال بلغ 1.7 مليارات دوالر.
واحتل كل مــن مغني الــراب، جاي زي، 
وعارضة األزيــاء ومقدمة برامج تلفزيون 
الواقع، كايلي جينر، املركز اخلامس بثروة 

بلغت لكل منهما 900 مليون دوالر.
ويتبعهم ديفيد كوبرفيلد، بثروة بلغت 
875 مليــون دوالر، ومغنــي الراب ديدي، 
بثــروة 825 مليــون دوالر، يليــه العب 
الغولف، تايغــر وودز، والكاتب، جيمس 
باترسون، وميتلك كل منهما ثروة قدرها 

800 مليون دوالر.
يذكر أن مجموع ثروات كبار الشخصيات 
دوالر، ما  18.7 مليارات  بلغت  األميركية 

يتجاوز الناجت اإلجمالي احمللي إليسلندا.

الصباح الجديد - وكاالت:
صورت فرقة احلرس الوطني الروسية الفنية، بقيادة 
اللواء، فيكتور يليســييف، فيديــو جديدا ألغنية 
البريطاني جورج مايكل "  Last Christmas"، على 

حلبة تزلج الساحة احلمراء وسط موسكو.
وقالت مديرة العالقات العامة لفرقة احلرس الوطني 
الروسية، آنا فشيلينا: "أردنا أن نسعد مستمعينا 
في مدة أعياد رأس الســنة. فالناس بحاجة ملشاعر 
إيجابية، وفرقة احلرس الوطني متنحهم ذلك. اجليش 
يغني عبــارات تعكس الطيبة. ونأمــل أن تعجب 
الفكرة اجلمهور الروســي ومحبينا من شــتى دول 
العالم". شارك في أداء وتصوير فيديو كليب أغنية 
"Last Christmas"، أكثر مــن 120 فنانا من فرقة 

احلرس الوطني. ويخطــط ألن تبث األغنية 
على قناة "مير" الروســية، يوم 31 ديسمبر 
كانــون االول، الســاعة 12:00 بتوقيــت 

موسكو.
وأشــار رئيس الفرقة، فيكتور يليسييف، 
في حديــث أدلى بــه لراديو "موســكو 
تتحــدث"، إلى أن تصوير هــذا الفيديو، 
رمــز لذكرى مؤلــف األغنيــة واملغني 
البريطاني، جورج مايكل، الذي توفي 25 
ديسمبر كانون األول عام 2016، وأضاف 
قائال: مر عامان علــى وفاة هذا املطرب 
الــذي كتب وأدى أغنيــة العام اجلديد، 

التي يعرفها العالم أجمع ويحبها.

غرامة للضجيج المزعج من الجيران

أغنى مشاهير أميركا لعام 2018

الحرس الروسي يرقص على "الست كريسمس"

الصباح الجديد - وكاالت:
شــيد مواطنو قرية كيرســيم في جزيرة 
مالطا شجرة الكريسماس بطول 180 مترا 
احتفــاال بأعياد امليالد اجمليدة، وســط أجواء 
البيوت  تزينــت  حيث  مبهجــة،  احتفالية 

باألضواء والزينة استعدادا لألعياد.
ومع اقتراب العام من نهايته، يستعد املاليني 
حــول العالم لالحتفال بـ"الكريســماس"، 
والذى ســيحل يــوم الثالثاء 25 ديســمبر 
كانــون الثاني اجلــاري، ومن أشــهر مظاهر 
هذه االحتفاالت، شجرة الكريسماس، والتي 
تزين املاليــني من البيوت مع بداية ديســمبر 
كانون األول وحتى نهايته.  وفى محاولة أخرى 
إلنتاج شكل مختلف لشــجرة امليالد، قامت 
إحدى الشــركات في أملانيا بصناعة شــجرة 
الكريسماس من الذهب اخلالص، لتكون هذه 
الشــجرة هي األغلى في العالم، وتضم 2018 
عملــة ذهبية، وصممتها شــركة بــرو أوروم 
للذهــب في مدينــة ميونخن، وبلــغ وزن هذه 
الشجرة 63 كيلوجراما وتبلغ قيمتها 2.3ماليني 

يورو وارتفاعها ثالثة أمتار.

 أطول شجرة كريسماس
 احتفااًل بأعياد الميالد
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