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نائبة :إيرادات الجمارك وصرفياتها

مداهمة منزل العبادي تفتح ملف عقارات وقصور الدولة

ليست واضحة في الموازنة

العشرات من المنازل والفلل الرئاسية
بيعت بأسعار بخسة دون تخمين حقيقي

بغداد  -الصباح الجديد:
فتحــت مداهمة منــزل رئيس
الوزراء الســابق حيــدر العبادي
ليلــة االثنــن املاضــي ،ملف
العقارات املوزعة على املسؤلني
والسياسيني ،من جديد.
وعلــى الرغم من نفــي الفرقة
اخلاصــة باحلراســات ،ومصدر
فــي املنطقة اخلضــراء ،صحة
املداهمــة ،اال ان بيانــا صدر من
مكتب رئيس البرملان ،أشــار الى
الواقعــة بنحو ضمنــي ،فيما
اعترض نائب عــن الفتح عليها
بنحو علنــي ،اذ أورد البيان الذي
صــدر عــن املكتــب اإلعالمي
لرئيس مجلــس النواب محمد
احللبوســي ،عدم علــم األخير
بتســليم رئيس الوزراء السابق
حدير العبادي حملل اقامته ،مؤكدا
ان اجمللس ســيكون لــه موقف
لضبط آليات إشــغال عقارات
الدولة حتى ال تكون مستباحة
وفقا حلسابات سياسية ،سيما
وانهــا وزعت خالفــا للضوابط
خالل الفترة املاضية.
وجاء في البيان" :تناقلت بعض
وســائل اإلعالم بيانا صادرا عن
أحد قياديــي ائتالف النصر حول
تســليم رئيس مجلــس الوزراء

الســابق حيدر العبــادي محل
إقامتــه وبعلــم رئيس مجلس
النــواب" .واضاف انــه "وبهذا
الصدد يــود مكتب إعالم رئيس
مجلس النواب محمد احللبوسي
أن يوضــح أن رئيس اجمللس ليس
لديه أي علم بعــدد الدور التي
يشــغلها الســيد العبادي أو
غيره من املسؤولني ،والتي تفيد
املعلومــات بأنهــا وزعت خالف
الضوابط في الفتــرة املاضية،
فضال عن اســتمرار أشــخاص
خــارج العمل في مؤسســات
الدولة بشــغل العديد من تلك
الــدور" .وتابــع ،انه "ســيكون
جمللــس النواب موقــف؛ لضبط
آليات إشــغال عقــارات الدولة
مبــا يحقق عائدات إلــى اخلزينة
العامة ،وأن ال تكون مســتباحة
وفقا حلسابات سياسية".
وكان القيــادي فــي "ائتــاف
النصر" علي الســنيد قد اعلن
االثنني ،عن "اعتداء" مســؤول
حمايــة رئيس مجلــس الوزراء
عــادل عبد املهــدي على منزل
زعيم االئتــاف رئيــس الوزراء
الســابق حيــدر العبــادي في
املنطقة اخلضراء.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت النائبة عــن حتالف
سائرون إيناس املكصوصي ،عن
فقرات عديدة في مسودة قانون
املوازنة غير متجانسة ،مشيرة
الــى ان اخملصصــات اخلدمية
وضعت بنحو متخبط.
وقالت املكصوصي في تصريح
امــس الثالثــاء ،إن “مســودة
املوازنة للعــام املقبل تتضمن
عــدة فقــرات متخبطة في
مجــال إدارة القــروض وعدم
تســوية القــروض األجنبية
ســيما القــروض األوروبيــة
اخملصصة بعملة اليورو بالدينار

توقعات باجتياح سيول

ايرانية الكوت والعمارة
الجمعة المقبل

رئيس الوزارء السابق حيدر العبادي بني حمايته

دولية ترفع دعاوى ضد

اإلصالح :العراقيون ناقمون وموقف الكتل السياسية حاليًا في غاية الخطورة
بغداد  -وعد الشمري:
انتقــد حتالف االصــاح واالعمار،
أمــس الثالثاء ،عدم جلوء رئاســة
مجلــس النــواب إلــى النظام
االلكتروني في عملية التصويت،
مبينا ً ان اتباع رفع االيادي في مترير
الوزراء و ّلد شــكوكا ً بأن قســما ً

عبد اهلل الزيدي فــي حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "اســتمرار
اخلالف مع حتالــف البناء حول ما
تبقــى من وزارات يشــكل خطرا ً
ويؤثر سلبا ً في الشارع العراقي".
وأضــاف الزيــدي ،أن "التحالفني
اتفقــا فــي وقــت ســابق على

إقليم كردستان يستقبل أكثر من
 200ألف سائح احتفاء بالعام 2019

تشــكيل حكومة كفــاءات من
شأنها أن تقدم إلى املواطن خدمة
وتعالج االخطاء السابقة".
وأشــار ،إلى أن "ما كنا نخشــاه
قد حصــل ،ويجب تدارك االخطاء
باســرع وقت ممكن؛ لرأب الصدع
والســعي لتنفيــذ برنامــج
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األراضي "المغتصبة" في كركوك ألصحابها

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــت اجلبهــة التركمانيــة
العراقيــة امس الثالثــاء ،إلى
إعادة األراضي "املغتصبة" في
محافظــة كركوك ألصحابها،
فيمــا اعتبرت أن هنــاك "إرادة
سياسية" في بغداد تقف دون
حل مشكلة األراضي والنزاعات
امللكية في احملافظة.
وجاء في بيــان للجبهة تلقت
" املصباح اجلديد" أن "جمعية
aتقريـر

املســتقبل للمهندســن
الزراعيني التركمان عقدت ،في
كركــوك ندوة موســعة حول
مســتقبل االراضــي الزراعية
ومشــكلة النزاعــات امللكية
في محافظة كركوك ،بحضور
رئيــس اجلبهــة التركمانيــة
العراقية النائب أرشد الصاحلي
ونائبــه حســن تــوران ونواب
عن جبهــة تركمــان كركوك
وأعضــاء الكتلــة التركمانية

وحل اخلالفات العالقة".
وشــدد ،على أن "جميــع وزارات
االصالح قد منحــت لصالحيات
عبد املهــدي ولم نتمســك باي
منصب ،وهو اختار املرشحني لها
بكل حرية دون تأثير".
تتمة ص3

نائبة مسيحية ترى أن أفضل حل
استحداث "محافظة سهل نينوى"

الجبهة التركمانية تطالب بإعادة
في مجلس كركوك والشــيخ
حبيب ســمني مديــر الوقف
الشــيعي في كركــوك وعددا
من مــدراء الوحــدات اإلدارية
والنواحي والقانونيني واصحاب
االراضي املغتصبة وشخصيات
اجتماعية".
وأشــار البيان إلــى أن "رئيس
اجلبهة التركمانيــة العراقية
النائب أرشــد الصاحلي حتدث
في كلمــة له حــول موضوع

احلكومة".
ويــرى الزيــدي ،أن "ناقوس اخلطر
بالنسبة للشارع قد دق والعراقيون
اليــوم ناقمــون علــى االوضاع،
وموقف الكتل السياسية حاليا ً
فــي غاية اخلطــورة ،ويجب اليوم
العودة إلى االتفاقات الســابقة

االراضي والنزاعات امللكية ودور
االنظمة املتعاقبة في تهميش
املكون التركماني واالســتيالء
علــى اراضيهــم"  ،مضيفا أن
"النائب الســابق عن كركوك
حسن توران ألقى كلمة تطرق
فيها إلى مراحل استيالء على
األراضــي آبان حكــم النظام
البائد وكيفية اغتصاب حقوق
اصحاب تلك االراضي.
تتمة ص3
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الصباح الجديد  -متابعة:
رفعت  63عائلة مسيحية دعاوى
قضائيــة ضد املفتي الشــيخ
مهدي الصميدعي ورئيس ديوان
الوقف الشــيعي عالء املوسوي
على خلفية مواقفهما األخيرة
مــن االحتفــال برأس الســنة،
حســب األمــن العــام حلركة
بابليون ريان الكلداني ،والذي أورد
ان املوســوي ،ســيغادر منصبه
خالل االسابيع املقبلة.
وقال الكلدانــي  :إن " 63عائلة

مسيحية اقامت دعاوى قضائية
في احملاكم العراقيــة والدولية
ضد مهدي الصميدعي والسيد
عالء املوسوي بتهمة التحريض
على الطائفية".
وأضــاف ،أن " منظمــات دولية
اقامــت هــي االخــرى دعــاوى
قضائية ضد الصميدعي بتهمة
الطائفية" ،مشددا القول “اننا
لن نترك الصميدعي ابدا مهما
كانــت الضغــوط حتى يقتص
منه القانون".

بغداد  -الصباح الجديد:
بــارك رئيــس حتالــف اإلصــاح
واالعمار الســيد عمــار احلكيم
الشعب العراقي وشعوب العالم
بحلول العام امليالدي اجلديد.
وقال الســيد عمــار احلكيم في
بيــان ،تلقت "الصبــاح اجلديد "
َ
نبارك
نسخة منه" يســعدنا أن
العراقي وباقي شعوب
لشــعبنا
ّ
العالم بأحرِّ التهاني والتبريكات
حلــول العــام امليــادي اجلديد،
ونســتثمرَ هذه املناسبة لنبتهل
العلــي القدير أن يكو َن العام
إلى
ِّ

وئام
وتعايش ســلمي،
ٍ
اجلديد عا َم ٍ
عاما ً بال حروب أو دماء".
وأضــاف" نأمــل ان يكــون عاما ً
يفق ُه فيــه بنو البشــر خطور َة
الســجاالت واملناكفــات التــي
تعرض أمــ َن واســتقرار َ البلدان
ُ
نلمس
للخطر ،ويحدونا األمل أن
َ
األداء
العراق طفر ًة نوعي ًة في
في
ِ
ِ
ينتج حكوم ًة قوي ًة
السياســي
ُ
ّ
منســجمة بعيدة عن التشرذم
الفئوي الضيــق  ،وبرملانا ً متراص ِا ً
وتشــريعي
رقابي
ٍّ
ٍّ
يضطلــ ُع بدورٍ
يحققُ
للشعب ما يصبو إليه".
ِ

عمار احلكيم

العراق يستعيد عضويته

انسحاب اميركا وإسرائيل من اليونسكو دخل حيز التنفيذ

اجتماع سابق لليونسكو

الصميدعي والموسوي

الحكيم يأمل بالعام الجديد حكومة قوية وبرلمانًا متراصًا

اعلنتاه في  / 17ت2017/ 1

الصباح الجديد  -متابعة:
دخل انسحاب اميركا وإسرائيل
مــن منظمة اليونســكو امس
الثالثاء مع بدايــة العام اجلديد،
بعدما أعلنت إدارة ترامب ورئيس
الــوزراء اإلســرائيلي نــن ياهو
قرارهما مغادرة املنظمة األممية
في عــام  ،2017بعــد أن اتهمتا
املنظمــة بتعزيــز االنحياز ضد
إسرائيل.
وكانــت الواليات املتحــدة التي
شاركت في تأسيس اليونسكو
بعد احلرب العاملية الثانية لتعزيز
الســام ،قــد علقــت متويلها
للمنظمــة بعــد أن اعترفــت
األخيرة بفلسطني كعضو فيها
عام .2011
وطالبــت الواليــات املتحدة في
حينها بإجــراء "إصالح جوهري"
فــي الوكالــة التــي تشــتهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقــع رئيس منبئــن أقدم في
هيئة األنواء اجلوية محمود عبد
اللطيف امس الثالثاء ،أن جتتاح
سيول مدينتي الكوت والعمارة
بعد غد اجلمعة.
وقــال عبد اللطيــف إنه "من
املتوقــع هطول أمطــار غزيرة
غــرب إيران يوم غــد اخلميس ،

مضيفا أن "ذلك سوف يتسبب
باجتياح ســيول من إيران باجتاه
الكوت والعمارة وبدرة".
يذكر أن موجة سيول اجتاحت
عددا ً مــن مناطــق البالد قبل
نحو شــهر ونصف ،ما أســفر
عن مصــرع وإصابة عشــرات
األشــخاص ،فصال ً عن حدوث
خسائر مادية.

عوائل مسيحية ومنظمات

االصالح يطالب بالتصويت االلكتروني لتالفي التشكيك في تمرير الوزراء
منهم لــم ينل النصــاب برغم
االعالن عن متريــره ،فيما حذر من
استمرار اخلالفات مع حتالف البناء،
ودعاه إلى تسوية امللفات العالقة
والعودة إلى االتفاقات الســابقة
بأسرع وقت.
وقــال القيــادي فــي التحالف

العراقي”.
وأضافــت أن “املوازنة تخصص
أموال ملشاريع التلفون االرضي
في وقــت ان جميع مشــاريع
التلفونــات متوقفــة عــن
العمــل في اغلــب احملافظات
دون تخصيــص امــوال كافية
ملشاريع اكساء وادامة الطرق”.
واوضحــت املكصوصــي ،أن
“ايــرادات وصرفيــات هيئــة
الكمارك غيــر واضحة ضمن
املوازنة وعلــى احلكومة ادراج
فقرة خاصة بواردات الكمارك
واحلســابات اخلتاميــة ملوازنة
العام املقبل”.

ببرنامجها للتراث العاملي حلماية
املواقع والتقاليد الثقافية.
وافــادت صحيفــة "اجلروزاليم
بوست" اإلسرائيلية من جانبها
امس الثالثاء ،إن إسرائيل خرجت
من منظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة "اليونســكو"
بدءا من مساء االثنني.
وأعلنت إسرائيل في  17تشرين
أول ،2017انســحابها مــن
"اليونســكو" ،ولكــن خروجها
دخل حيز التنفيذ مساء أمس.
وبــررت إســرائيل قرارهــا مبــا
أســمته انحياز "اليونســكو"
للفلســطينيني ،عبــر تبنيها
قرارات بشــأن القدس واألراضي
الفلسطينية.
وافاد الســفير اإلسرائيلي لدى
األمم املتحدة ،دانــي دانون ،امس
بــإن إســرائيل اســتقالت ألن

املنظمة "أفسدها أعداء الدولة
اليهودية".
وأضــاف" :اســرائيل لــن تكون
عضوا فــي منظمة ُمك ّرســة
للعمل ضدها وباتت أداة يتالعب
بها أعداء إسرائيل".
وكانــت إســرائيل انضمت إلى
عضوية اليونســكو فــي العام
.1949
وســبق لليونســكو أن
اتخذت قــرارات ،تؤكــد احلقوق
الفلســطينية فــي مدينتــي
القدس واخلليل ،وهو ما أسخط
إسرائيل.
وقررت "اليونسكو" ،في تشرين
أول  ،2017وضــع مدينة اخلليل،
ومســجد احلــرم اإلبراهيمــي
الشــريف ،على الئحــة التراث
العاملي.
تتمة ص3

في اإلتحاد الدولي للناقلين
الجويين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة
للخطوط اجلويــة العراقية
اعــادة تفعيل عقــد IATA
(اإلحتــاد الدولــي للناقلني
اجلويــن) لتطوير مســتوى
إدائها وتلبية أهم املتطلبات
الدوليــة فــي العمــل
وإستكمال اإلجراءات اخلاصة
باعادة عضوية الشركة في
املنظمة.
وقــال مدير عام الشــركة
عبــاس ناصر كثفــت ادارة
الشركة من عقد اجتماعها
الدورية بشكل متواصل من
اجل اعادة تفعيل عقد IATA
 ،مضيفــا لقــد مت التوجيه
بإعداد مطالعة بصدد اعادة
خبراء ( )IATAوتفعيل العقد

الــذي مت ايقافــه مــن قبل
االدارة الســابقة  ،الفتا انه
قــرار اســتراتيجي ال رجعة
فيه كونــه خطوة متقدمة
لرفع حظر الطيران األوروبي
املفروض على الشركة.
واوضح املديــر العام ان ثالث
مراحل مهمة من االجراءات
املتعلقــة بهــذا اجلانــب
اكتملت ولم تتبق اال املرحلة
الرابعة ليتم فيها إرســال
اخلبراء الــى اخلطوط اجلوية
ووضع مناهج تدريبية خاصة
كل حســب اختصاصــه ،
وتابع بضرورة االستفادة من
خبرات واستشــارات IATA
لرسم احللول اجلذرية وإعادة
تنظيم هيكلية العمل في
اخلطوط اجلوية العراقية.
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

 ..2019امنيات
الرفوف العالية !
ســتبقى ايام العام الراحل  2018طرية فــي الذاكرة إلى ان
تتمكن ايام العام اجلديد  2019من ازالتها بالكامل  ،فيما لو
جاءت بأحداث من شأنها التغطية على احداث العام املنصرم
 ،وبالتالي جتعلنا ننسى ما حفل به عامنا الراحل من احداث
 ،اذ ابــى ان ميضــي إلى مثواه االخير مــن دون ان يترك ذكرى
تخلده !!  ،والذكرى ليس بالضــرورة ان تكون ايجابية  ،فقد
تكون ســوداء داكنة  ..فجاءت زيارة الرئيس االميركي ترامب
إلى قاعدة عني االســد غربي العراق من دون (احم وال دستور)
لتمثل اســوأ ذكرى ميكن ان تبقى االعــوام املقبلة تتذكرها
وتشــير بأصابع االتهام إلى عام  ، 2018بعد الذي اثارته تلك
الزيارة من اشــكاالت وردود فعل محلية وعربية ودولية  ،الن
ترامــب االرعن جتــاوز كل االعراف واملواثيــق الدولية التي
تنظم العالقات الثنائية بني الدول ،واساء للسيادة الوطنية
 ..واملشــكلة ان احدا لم يعرف على من يلقي املسؤولية ؟ ..
فان قلنا  ،ان ترامب يتحمل كامل املســؤولية عن هذا اخلرق
الدبلوماسي الفاضح  ،جاءنا اجلواب  ،ان الرجل ارعن وال يقيم
وزنا ملثل هذه االعراف  ،ثم انه رئيس اقوى دولة في العالم وال
احد بإمكانه ان يقول له (علــى عينك حاجب)!!  ..بل هناك
من ذهــب إلى اكثر من ذلك  ،عندمــا اعطى لترامب كامل
احلــق في ما قام به من فعل  ،وهذا «احلق» ينطلق من وجود
قاعــدة اميركية في االراضي العراقية تضم اكثر من  5آالف
جندي من املار ينز االميركي  ،وبالتالي فان وجود قاعدة بهذا
احلجم والقوة  ،امنا ميثل مقدمة  ،جتعلنا نبيح لترامب ماقام
بــه !! ويزور جنوده لتهنئتهم باعياد امليالد  ،فزيارة شــخص
واحد وملدة ثالث ساعات فقط  ،وبصرف النظر عن توصيفه
،قد تبــدو اقل خطرا من وجود  5آالف جنــدي بإمكانهم ان
يحتلوا البلد !! وبالتالي فان املقدمة هي التي اوجدت الزيارة
الترامبيــة إلى القاعدة في جــوف الليل البهيم !!  ..طيب ،
اذن هل نحمل املســؤولية على عاتــق احلكومة العراقية ؟
 ..احلكومــة اصدرت بيانا قالت فيه انهــا تعلم بالزيارة  ،وان
اتفاقا حصل بشأنها  ،ولكن ال احد يريد ان يصدق ما ذهبت
اليه احلكومة من توضيح !!  ..وهنا يبدو ان اجلدل بشــأن ما
حدث تصاعد إلى عنان الســماء  ،وان بقينا نخوض فيه فلن
نصل إلــى نتيجة  ،فما حدث قد حــدث وعلينا باملقبل من
االحــداث !!  ..فنحن امام عام جديد يلوح بتحديات لن تكون
ســهلة ورمبا تغطي على ندبة زيــارة ترامب  ،فعامنا اجلديد
جاءنا حامل هراوة اســعار النفط التــي وصلت إلى اعلى
معدالتها خالل عام  ، 2018بعد ان جتاوزت عتبة الـ( )70دوالرا
 ،ما جعلنا نشــعر بشيء من الهدوء والطمأنينة  ،ولكن مع
افــول ايام العام املنصرم  ،بدأت االســعار تهبط من جديد ،
ومــن املتوقع اســتمرارها في تراجعها  ،ما ينذر مبشــكلة
اقتصادية جديدة قد يواجههــا العراق  ،ناهيك عن التحدي
السياسي الذي سيبقى شاخصا وبقوة  ،السيما في مجال
اجلدل بشأن الكابينة احلكومية والبرنامج احلكومي  ..وسوى
ذلك من التحديات  ،التي نتمنى ان جندها وقد ذابت في سلة
امنياتنــا العالقة في الرفوف العالية  ،فــكل ما جاء عام ،
توقعنا انه سيحقق لنا شيئا منها  ،ولكنه سرعان ما ميضي
بال حلول  ..امــا آن ألمانينا ان تترجل من رفوفها العالية في
رحاب الوطن الواحد املوحد ؟؟  ..نعم  ..نتمنى ان يعود جميع
النازحني إلى مناطقهم وبيوتهم  ..نتمنى ان ينجح مجلس
النواب في اقرار موازنة عامنا اجلديد  ،علها حتمل شــيئا من
العالج للمرض املزمن الــذي يعاني منه االقتصاد الوطني ..
نتمنــى أن تتفتح االفاق امام القطاع اخلاص العراقي ليكون
شــريكا تنمويا حقيقيا ..،نتمنــى ان تختفي ظاهرة الرمي
العشــوائي في كل مناسبة متر علينا  ،في الفواحت واألعراس
واســتقبال احلجاج والفصل والــدكات االرهابية  ..،نتمنى
ان تتمكن احلكومة من طي صفحة االســلحة في البيوت
واتخاذ اجراءات صارمــة بحق حائزيها بوجه في قانوني !! ...
نتمنى ان يلبس الســائقون حزام االمان  ،وميتثلوا لإلشارة
املرورية بعد اصالحها  ،فاغلب االشــارات عاطلة او معطلة
–ال فرق .. !! -نتمنى أن نرى شــوارعنا نظيفة زاهية من دون
ازبال ونفايات  ،لم تســقط من الســماء امنا تأتي من نوافذ
السيارات وأبواب البيوت  ..نتمنى ان تشهد الرياضة العراقية
نقلة نوعية فــي جميع الرياضات وفي مقدمتها كرة القدم
وانطالقا من تصفيات اســيا  ..نتمنــى أن تدوم الفرحة في
ربوع الوطن .

شؤون عراقية

قدم اغلبهم من وسط وجنوب البالد

إقليم كردستان يستقبل أكثر من
 200ألف سائح احتفاء بالعام 2019
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اســتقبلت محافظــات ومــدن
اقليم كردستان عام  2019بإقامة
احلفــات والفعاليــات الفنيــة
بينما اكتظت الشــوارع والفنادق
واالسواق بالزائرين من شتى انحاء
البالد.
محمد سمير وهو احد السائحني
القادمني مــن العاصمــة بغداد
برفقة عائلته قال للصباح اجلديد
التــي التقته في شــارع ســالم
وســط محافظة السليمانية ،ان
االجواء في االقليــم جميلة ولم
تعترضهم اية عقبات في رحلتهم
من بغداد الى الســليمانية سوى
بعض الزحامات بالقرب من نقاط
التفتيش.
وعبر ســمير عن امله في ان يكون
العــام امليــادي اجلديد عــام خير
ومحبة وســام علــى محافظات
العراق ،مشــيدا بتعامل اصحاب
املرافق السياحية في االقليم مع
الزائرين من وسط وجنوب البالد.
امــا ام محمد وهــي القادمة من
محافظــة بابل برفقــة اطفالها
الثالثــة وزوجها ابــو محمد الذي
يعمل في ســلك التدريس ،قالت
للصباح اجلديــد ،ان العــراق بلد
اخليــر والعطاء واحملبــة وهي الجتد
فرقا بني عربي او كردي او مسيحي
او مســلم ،فالكل يحــب العراق
ويســعى لبنائه بعيدا عن العنف
واالرهاب والكراهية.
بدوره قال ســوران غريب املسؤول
فــي دائــرة الســياحة مبحافظة
الســليمانية للصباح اجلديد ،ان
نحو خمســن الف زائــر وصلوا
املدينة خالل االيام الثالثة املاضية،
من وسط وجنوب البالد ،وان الدائرة
قامت بتهيئة جميع مســتلزمات
الراحة ،وسخرت جميع امكاناتها
لتسهيل دخولهم واقامتهم في
احملافظة.
واضاف ان هيئة السياحة اتفقت
مع  40شركة سياحة تعمل على

احد السائحين القادمين
من بغداد :ان االجواء
في االقليم جميلة ولم
تعترضهم اية عقبات
في رحلتهم من بغداد
الى السليمانية سوى
بعض الزحامات بالقرب
من نقاط التفتيش

جانب من أجواء االحتفال في السليمانية
استقدام السائحني من بغداد الى
الســليمانية ،مبناسبة اعياد راس
السنة امليالدية ،الفتا الى ان اغلب
الفنــادق ودور االســتراحة امتألت
بالزائرين.
بدوره قال مدير الشرطة مبحافظة
اربيل عبد اخلالق طلعت ،ان هناك
 80شــركة ســياحة تعمل على
جلب الســواح الــى مدينة اربيل،
وان اكثــر من  60الــف زائر دخلوا
احملافظة من وسط وجنوب العراق
ودول اجلــوار مبناســبة اعياد راس
السنة امليالدية.
واضــاف طلعــت ،ان االحتفاالت
والفعاليات الفنية اقيمت في 81
مكانــا مبحافظة اربيــل في راس
الســنة ،وســط اجــراءات امنية
ســهلت حركة الزائرين وحرصت
على منــع اية جتــاوزات على امن

وسالمة احملتفلني.
بدوره قال مولوي جبار رئيس هيئة
الســياحة في اقليم كردســتان،
للصباح اجلديد ،ان عدد السائحني
القادمــن الى االقليــم لالحتفال
باعيــاد راس الســنة فــاق اعداد
القادمــن خالل االعــوام املاضية،
مؤكدا ســعي االقليم لرفع اعداد
السائحني الى االقليم الى مليوني
ســائح خالل العام احلالي ،بعد ان
كان العام املنصــرم مليونا ً و600
الف سائح.
واضــاف ان هيئــة الســياحة
وبالتعاون مــع اجلهات املعنية في
حكومة االقليم من جهات امنية
ودوائر خدمية عملت على تسخير
االمكانــات وتقدمي التســهيالت
املطلوبة للوافدين الى االقليم من
داخل العراق وخارجه.

العراق يبحث تطوير
القطاع الزراعي مع لبنان
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الزراعــة الدكتور
صالــح احلســني مع ســفير
اجلمهورية اللبنانية في العراق
علــي اديب احلبحــاب عددا من
املواضيــع املتعلقــة بالتعاون
الزراعي بني البلدين منها تبادل
اخلبرات بني املــاكات الزراعية
في البلدين .
كمــا بحثــا موضــوع التبادل
التجاري في احملاصيل واملنتجات
النباتيــة والثــروة احليوانيــة،
ودخــول الشــركات اللبنانية
في الســوق العراقي ،ومشروع
مذكرة التفاهم بــن البلدين

تقـرير

للتعــاون الزراعــي ،واملعوقات
التي تعتــرض حركة املنتجات
مــن خــال املعابــر احلدودية،
وادخــال التفــاح اللبناني الى
العــراق ،اضافــة الــى تصدير
التمور العراقية الى االســواق
اللبنانية.
واكد الوزير خــال اللقاء على
اهميــة زيــادة التعــاون بــن
البلديــن في اجملــاالت الزراعية
اخملتلفة من خالل انشاء البيوت
البالستيكية وصناعة املبيدات
واستصالح االراضي ومكافحة
االفات الزراعية وانشاء احلضائر
عن طريق الشــركات اللبنانية

واضــاف جبــار ،ان لــدى حكومة
االقليم وهيئة الســياحة خططا ً
طموحــة الســتقطاب املزيد من
الســائحني من وســط وجنوبي
العــراق ودول اجلــوار ،عبــر تقدمي
افضل اخلدمات للزائرين ،مشــيرا ً
الى ان اقليم كردســتان منطقة
آمنــة ،وميتــاز مبناطق ســياحية
واجواء معتدلة ومناظر خالبة.
وبــن جبــار ان عــدد الزائرين بدأ
باالرتفــاع ،وان بإمــكان قطــاع
الســياحة في االقليــم ،ان يؤمن
موارد مالية كبيرة لالقليم ،اذا ما مت
ايالء اهتمام اكبر بعد فان بامكانه
ان يحــل محل النفط ،واعلن جبار
ان لــدى هيئة الســياحة خططا
وبرامج موحدة ،الطالع دول العالم
واملنطقة على خطط وسياســة
االقليم لتطوير قطاع الســياحة

وفتــح االبــواب امام االســتثمار
العاملي.
وعلى صعيد ذي صلة تقدمت 63
عائلة مسيحية في العراق ،بدعوى
قضائية إلى محكمــة في بغداد
ضد مفتــى أهل الســنة مهدي
الصميدعي ،على خلفية إصداره
فتــوى تقضــي بحرمــة احتفال
املســلمني بأعيــاد رأس الســنة
امليالدية.
وبحسب تقارير صحفية ،فان ذلك
جاء في وثيقة رسمية موقعة من
العائالت املسيحية وموجهة الى
قاضي التحقيق في بغداد.
وكان الصميدعــي قــد اصــدر
اجلمعة املاضية فتــوى قال فيها
إن «االحتفال بأعيــاد أبناء الديانة
املسيحية ال يجوز شرعا».
وقد وصفت العائالت املســيحية

تصريح الشيخ مهدي الصميدعي
إمــام وخطيب جامــع أم الطبول
(غربي بغــداد) ،بالطائفية ،وقالت
إنها تشــق وحدة الصف العراقي
والسلم االجتماعي.
وأضافــت العائالت فــي دعواها:
انه «في حال تعرضــت أية عائلة
مســيحية في بغداد واحملافظات
إلــى تهديــد أو ترحيل قســري
فنحمل الصميدعي املســؤولية
بخصــوص مــا ســيحدث ألبناء
املكون املسيحي».
كما وادانت الكنيســة الكلدانية
الكاثوليكية فــي العراق في بيان
نشــر على موقعهــا االلكتروني،
الســبت ،فتوى الصميدعي بحق
أعياد ثاني أكبر الديانات في العراق
بعد اإلسالم.

«تيوتا» توفر سيارات صديقة
للبيئة لموظفي وزارة النقل

املتطورة في هذه اجملاالت ،مبديا
اســتعداد وزارة الزراعة لتقدمي
التسهيالت واالجراءات املطلوبة
لذلك ،مشيرا الى عمق العالقة
التاريخية التــي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني.
مــن جانبــه ابــدى الســفير
اللبنانــي ســعادته باللقــاء
والتعاون املســتمر واملثمر مع
وزارة الزراعة ،مؤكدا على عمق
واصالــة العالقــة التاريخية
بني البلدين الشــقيقني ،داعيا
احلســني الى زيارة لبنان خالل
الفتــرة املقبلــة لالطالع على
الواقع الزراعي فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النقــل نها تدرس
عرضــا قدمتــه شــركة تيوتا
اليابانية بتوفير سيارات صديقة
البيئة للموظفي الوزارة .
وقالت مدير عام دائرة التخطيط
واملتابعة وفاء جورج ان شــركة
تيوتــا قدمت امنوذجا لســيارة
واحــدة نــوع هايبــرد (صديقة
البيئة) لوضعهــا حتت التجربة
 ،مبينة ان الــوزارة تدرس عرض
شــركة تيوتا بتوفير ســيارات
صديقة للبيئة ملوظفي الوزارة .
وقالت املديرة العام ان شــركة
تيوتــا قدمت امنوذجا لســيارة

واحــدة نــوع هايبــرد (صديقة
البيئة) لوضعهــا حتت التجربة
ملدة ثالثة اشــهر فــي الوزارة ،
مب َّينة ان الوزارة ستدرس العرض
املقدم من جميع النواحي بهدف
احلصول على املوافقات املطلوبة

لتوقيع عقد مع الشــركة بهذا
اخلصوص .
وتابعت جورج  :انــا وزارة النقل
ســباقة في االهتمام باحملافظة
على البيئــة مؤكــدة نطالب
الشــركة بعمــل تخفيــض
ملوظفي الــوزارة تســاعدهم
بقتنائها .
يذكر ان ســيارة هايبــرد تتميز
بصغر حجمها وتأتي في شكل
مشابه للدراجات البخارية وهي
تعمــل بالكهربــاء حيث تدعم
بطارية ميكنها الصمود ملسافة
تتراوح بــن  150و 200ميل دون
احلاجة إلى شحنها .

نجحت مساعيها لتوسيع تجربة الزراعة المحمية

الزراعة تسير بخطى واسعة نحو التكامل االقتصادي لدعم الناتج الوطني
بغداد ـ الصباح الجديد:
في ظــل النهضــة التي يشــهدها
القطاع الزراعي في جميع محافظات
البالد والتي ســارت بخطى واســعة
نحــو التكامل مع بقيــة القطاعات
املنتجة لدعم الناجت الوطني العراقي
خــال االعوام التــي اعقبــت العام
 ،2003حرصــت وزارة الزراعة على وفق
هذا املســار التصاعدي علــى تذليل
جميع الصعوبات التــي قد يواجهها
الفالح في حصوله على املســتلزمات
والقروض الزراعية.
وجنحــت الوزارة فــي جهودها احلثيثة
ملكافحة التصحر ووقف زحف الكثبان
الرملية على مراكــز املدن ،فضال عن
اعدادهــا لبرامج طموحــة للنهوض
بواقع املرأة الريفيــة ،اضافة الى جناح
مســاعيها لتوســيع جتربــة الزراعة
احملمية من اجل توفير انواع اخلضروات
فــي غير موســمها وهو مــا أدى الى
الوصول الى االكتفاء منها بنسبة 90
باملئة ضمــن محافظات عدة ،وكذلك
تبنــي خطــط علمية حلصــاد مياه
االمطار بهدف االفــادة منها لتنمية
القطاع.
واوضح الوكيل الفني في وزارة الزراعة
الدكتــور مهدي القيســي ان «وزارته

تســعى الى معاجلــة التصحر الذي
أصيبت به مســاحات شاســعة من
االراضي الزراعية ،من خالل اقامة غطاء
نباتي دائم في املناطق الصحراوية».
واضــاف الوكيل ان «الــوزارة اقترحت
على امانة بغداد احالة مشروع احلزام
االخضر للعاصمة املركون لديها منذ
اعوام الى االستثمار ليقوم املستثمر
بحل مشكلة استمالك االراضي التي
مير فيها بعد تعويض اصحابها واالفادة
من املشــروع ،ملا له من مــردود مادي
يســهم في خلق بيئة صحية ،فضالً
عن اســهامه باحلد من زحف الكثبان
الرملية نحو مركز بغداد التي ابتليت
ومنذ اعوام عــدة بالعواصف الترابية
التي كانت االحزمة اخلضر التي حتيط
باملدن ســابقا متنعهــا او تقلل اثارها
بشكل كبير.
وكانت الوزارة قد اســتحدثت الهيئة
العامة ملكافحة التصحر العام 2004
التي شــرعت بعملها العــام ،2005
بهدف وقف زحف التصحر الى االراضي
الزراعيــة ونحو مراكز املــدن ،بعد ان
تضررت منه مساحات شاسعة ضمن
محافظات عدة في البالد ،ســيما مع
ازالة االحزمة اخلضر خالل تسعينيات
القرن املاضي ألغراض التدفئة وصناعة
الفحم واالثاث غير املتقن.
واشار القيسي الى ان» مالكات الوزارة
اخملتصة ،جنحــت خالل االعوام املاضية

من األراضي الزراعية في العراق
مبعاجلــة التصحر من خــال تغطية
الكثبــان الرملية بطبقــة من التربة
الطينيــة باســتعمال (البلــدوزرات)
وعن طريــق ازاحة التربة من حول تلك
الكثبان ومبا يعمل على تكوين طبقة
متماســكة عنــد ســقوط االمطار
وتعمــل على ايقــاف حركــة الرمال
بشــكل كبير ،كاشــفا عن أنه جرت

معاجلة ما يقرب من  500ألف دومن من
الكثبان الرملية ضمن محافظات ذي
قار والديوانية وواســط ،والتي أعادت
مبقتضاهــا  200ألــف دومن منها الى
الرقعة الزراعية من جديد خالل الفترة
املاضية».
واردف ان» االجــراءات تضمنــت ايضا
قيام الفرق الهندســية للــوزارة بعد

تشكيل الهيئة بزراعة اشجار تتحمل
البيئة القاسية في الصحراء الغربية
ومحافظــات املثنى وذي قــار وصالح
الدين اسوة بالنخيل والفستق احللبي
والزيتون بعد تغطية الكثبان الرملية
املتحركــة وجعلهــا واحــات خضر
يستفاد منها»
ما يتعلــق باإلفادة مــن كميات املياه

التي هطلت مؤخرا كأمطار او كثلوج
ضمن مناطق عدة فــي البالد او حتى
كســيول قادمة من إيــران ،في تنمية
القطاع الزراعي ،اوضح القيســي ان
«وزارته نســقت مع وزارة املوارد املائية
بهــذا الصدد إلقامة مشــروع حصاد
املياه حلجز كميات امليــاه املتولدة من
الســيول ومياه االمطار ضمن خزانات
وسدود ،وان تسرب ونضوب املياه منها
يكون بشكل بطيء جدا ما يعمل على
خزنها ملدة طويلــة وبالتالي امكانية
االستفادة منها خاللها».
واشــار الوكيل الفني للوزارة بان اهم
انعكاســات زيادة املــردود املائي على
القطــاع الزراعي ،جتلــى واضحا في
محافظة ميسان التي شهدت زراعة
 50ألــف دومن من محصــول احلنطة
بعد إطالق البرنامــج الوطني لتنمية
زراعة احلنطة وبرنامج أكتار بذور الرتب
العليــا العريضة منها والرفيعة الذي
بدأ فعليا خالل املوسم الزراعي احلالي
حيث ادخــل انواعا ً متعــددة حملصول
احلنطة مقاومة للجفاف واالمراض.
وزارة املــوارد املائية كانت قد افصحت
قبــل مــدة ،عــن ان معــدل االمطار
الهاطلــة حاليــا جاء مبوعــده متاما
لتعويض كميات املياه التي استنفدت
خــال االعــوام املاضية مــن خزينها
االستراتيجي احلي في خزانات السدود
والبحيرات املنتشرة في البالد.

وذكر القيســي ان وزارته اعدت خطة
لتقليــل عملية اســتيراد اخلضراوات
التي تستنفذ العمالت الصعبة للبالد،
مــن خالل االجتــاه الى توســيع جتربة
البيوت البالســتيكية لزراعة اصناف
متعددة من اخلضر في اغلب احملافظات
لــم تكن فــي مواســمها احلصادية،
مؤكدا ان وزارته حققت نتائج ناجحة
في تغيير اسلوب تفكير الفالحني نحو
تبني الزراعة احملمية ملا تســهم به من
زيادة العوائد املتحققة بأقل االســعار
ومن خالل الدعم املقدم لهم من توفير
(النايلون) بســعر مدعوم ،عالوة على
البــذور عالية االنتاجيــة جلميع انواع
اخلضراوات ومن افضل املناشئ وبسعر
مدعوم أيضا.
وكان قــرار منع اســتيراد اخلضراوات،
قد القى استحســانا كبيرا من اخلبراء
الزراعيني واالقتصاديني واملزارعني على
حد سواء ،عادين أياه خطوة مهمة على
طريق تقومي اداء القطاع الزراعي تزامنا
مع خطط حكوميــة جاري تطبيقها
منذ العام  2003من خالل وزارة الزراعة
ومديرياتها في احملافظات ،السيما أنه
جاء لينتشل القطاع ،خاصة مزارعي
اخلضراوات بأنواعها ،من واقعهم الذي
تردى بشكل كبير خالل السنوات التي
ســبقت  2003التي حولت العراق الى
مستورد بنسبة  100باملئة جلميع أنواع
اخلضراوات والفواكه من دون استثناء.
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تواصل "الغضب المسيحي" من تصريحات مسيئة للنسيج االجتماعي العراقي

نائبة مسيحية ترى أن أفضل حل استحداث "محافظة سهل نينوى"
متابعة ـ الصباح الجديد:
يتواصــل الغضب واالســتهجان
من قبل مســؤولني ومؤسســات
مســيحية في نينوى وبغداد ضد
التصريحــات التــي اطلقها كل
من مفتــي اجلمهوريــة العراقية
مهدي الصميدعي ،ورئيس الوقف
الشــيعي عــاء املوســوي ،داعني
الــى اتخاذ اجراءات ضدهم وســن
القوانــن التي حتاســب وتعاقب
كل من يجرؤ على تهديد الســلم
االهلي واالجتماعي.
وكان مفتــي اجلمهورية العراقية،
مهدي الصميدعي قد قال في وقت
ســابق انه "ال يجوز االحتفال برأس
السنة وال التهنئة لها وال املشاركة
فيها ،قال ابن القيم رحمه اهلل؛ من
هنــأ النصارى فــي أعيادهم كمن
هنأهم فــي الســجود لصلبانه"
وجــاء ذلــك تعليقا ً علــى إعالن
احلكومة العراقية يــوم  25كانون
األول من كل عام عطلة رســمية
مبناسبة عيد ميالد السيد املسيح،
على عكس إقليم كردســتان الذي
اق ّرها عطلة شــاملة منذ سنوات
عديدة.
فيما انتشــر فيديو علــى مواقع
شــبكات التواصــل االجتماعــي
لرئيــس الوقــف الشــيعي عالء
املوســوي يقول فيه إنــه "البد من
قتال النصــارى حتى يســلموا أو
يدفعوا اجلزية".
وترصــد "الصبــاح اجلديــد" ردود
االفعال من مسؤولني ومؤسسات
مسيحية ،حيث حذر االمني العام
حلركــة بابليــون ريــان الكلداني
من خطــر فتنة طائفية بســبب
التصريحــات املســيئة ضــد
املســيحيني من قبــل بعض رجال
الديــن وطالب املرجعيــة الدينية
باتخــاذ موقــف حــازم مــن هذه
الفتاوى .
حمــل الكلداني كل من "مهدي
و ّ
الصميدعــي وعــاء املوســوي
مســؤولية تعرض أي مسيحي في
العراق للخطــر مطالبا احلكومة
مبحاسبتهم".
فيما رفعت  180عائلة مســيحية
في بغداد ،دعوى قضائية ضد رئيس
ديوان الوقف الشــيعي ،إثر انتشار
هذا املقطــع املصور مــن خطبة
سابقة له ،محملة إياه "مسؤولية
ما يحدث ألبناء املكون املســيحي،
ألنــه املكــون األصيل فــي عراقنا

كان مفتي الجمهورية
العراقية ،مهدي
الصميدعي قد قال في
وقت سابق انه "ال يجوز
االحتفال برأس السنة وال
التهنئة لها وال المشاركة
فيها ،قال ابن القيم رحمه
اهلل؛ من هنأ النصارى في
أعيادهم كمن هنأهم في
السجود لصلبانه" وجاء
ذلك تعليق ًا على إعالن
الحكومة العراقية يوم 25
كانون األول من كل عام
عطلة رسمية بمناسبة عيد
ميالد السيد المسيح ،على
عكس إقليم كردستان
الذي اقرّها عطلة شاملة
منذ سنوات عديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل امــس الثالثاء ،موافقة رئيس
الوزراء عادل عبد املهــدي على طلب وزيرها عبد
اهلل لعيبي بتمديد خدمة طياري اخلطوط اجلوية
العراقية املقرر إحالتهم على التقاعد بداية عام
.2019
وقالت الوزارة في بيان تلقــت " الصباح اجلديد"
نســخة منه ،إن "رئيس الــوزراء وافق على طلب
وزير النقل عبد اهلل لعيبي بتمديد خدمة طياري
اخلطــوط اجلوية العراقية املقــرر احالتهم على
التقاعد بداية عام ."2019

حيدر العبيدي يتسلم

مهامه قائدا للعمليات

في جهاز مكافحة االرهاب

قداس في كنيسة الطاهرة الكبرى في قضاء احلمدانية بحضور امني سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولني
اجلريح".
اما احلركة الدميقراطية االشــورية
فقد قالت في بيان لها "اذ يستقبل
العالم بفرح اعياد امليالد اجمليد ورأس
السنة امليالدية اجلديدة ،نتفاجأ في
العراق بفتــاوى وخطابات تنم عن
نهج متخلف واقصائي يبث الفرقة
ويحرض على الكراهية والفتنة بني
مكونات اجملتمع العراقي".
واضــاف "اذ نشــجب ونســتنكر
هــذه املنهجية التي تثيــر الريبة
والشــك من خلفياتها وتوقيتها،
فاننا نؤكد بان هكذا تخرصات غير
مســؤولة امنا هي مؤشــرات على
فشل مؤسســاتهم في مواجهة
متدد العوملة وتاثيراتها على ثقافات
اجملتمعــات ،وان مواجهتها ال تكون
باالســتناد على منهجية التحرمي
والتكفير ،التي تســببت في ازهاق
ارواح ما ال يقل عن مليون انســان
بريء في العراق وســوريا خالل اقل

تمديد خدمة طياري
الخطوط الجوية المقرر
إحالتهم على التقاعد

من عقدين والســعي الفراغ البالد
من سكانها االصليني ،ونفس هذه
الفتاوى من اشخاص بالفكر نفسه
املتخلف واملنهجية القروســطية
كانت سببا لإلبادات واملذابح بحق
شعبنا وااليزيديني على مدى القرون
املاضية وصوال الى ابادة سيفو من
قبل العثمانيني ومذبحة ســميل
وانتهاء بداعش االرهابي".
وحيــا البيــان "املوقف الرســمي
للمرجعيات الشــيعية والسنية
وابناء الشــعب العراقي الذي اكد
رفضــه لتحريضهــم وفتاويهم،
واقبــل الشــعب على مشــاركة
اخوته املسيحيني االحتفال بامليالد
اجمليد ورأس السنة اجلديدة بالبهجة
والســرور واالحتفــال غير مكترث
بالفتاوي والتصريحــات التي تبث
الفرقــة والبغضاء وتــزدري عقائد
االخريــن" مســتغربا "من موقف
احلكومــة الذي يبدو وكانه حلد االن

متفرج ،وغير مبــال مبثيري الفتنة
والبغضاء .وأننــا نطالب بتدخلها
العاجل التخاذ االجراءات القانونية
الرادعة بحق هــؤالء ليكونوا عبرة
ملن يسعى لبث الفرقة والفتنة".
من جانبــه قال رعــد جليل كجة
جي رئيس ديوان الوقف املســيحي
"ان اخلطابات التي اطلقها كال من
مسؤول الوقف الشيعي الى جانب
مفتي الســنة ممن حرمــوا تهنئة
املسيحيني باعيادهم ومشاركتهم
فيها تزايــدت ايضا في ضوء قيام
مبعــوث البابــا فرنســيس امني
ســر دولة الفاتيكان بيتر بارولني
بزيارة رســمية للعراق واستقباله
من قبل رئيــس اجلمهورية الدكتور
برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل عبد املهدي".
مشــيرا الى "توجه ديــوان اوقاف
املســيحيني وبالتنســيق مــع
الرئاســات الكنسية التخاذ جميع

االجراءات القانونيــة التي كفلها
القانون والدســتور للرد على هذه
اخلطابات املرفوضة".
كمــا صــدر بيــان اســتنكار من
ديــوان اوقاف الديانات املســيحية
وااليزيديــة والصابئة املندائية ،جاء
فيه "اذ نستنكر تصريحات الشيخ
مهدي بــن احمد الصميدعي الذي
يدعي بانه مفتي جمهورية العراق
حيث اعتلى منبر اجلمعة متوجها
نحو املســلمني بخطاب مشحون
بالكراهية جتاه املسيحيني يحرض
على نصب العداء جتاههم واعتبار
العراق بلد االســام واملســلمني
فقــط ،وقد عللهــا بكونها فتوى
شــرعية من صلب القرآن والسنة
النبوية ،كذلك نســتنكر ما أورده
السيد عالء املوســوي رئيس ديوان
الوقف الشيعي في محاضرة دينية
عــن حترمي مشــاركة املســيحيني
أفراحهم واحتفاالتهم واعتبارهم

جميعا يعيشــون حياة الفســق
والرذيلة".
عادا ان "كذا عبارات ال تخدم اللحمة
الوطنية وخصوصــا امتزجت دماء
شــهداء العراق الطاهــرة بكافة
اديانــه والوانــه دون تفرقة لنصرة
العراق ودحــر االرهاب املتجســد
بكيان داعش االرهابي واعالن العراق
وطنــا للجميع ..وفــي الوقت ذاته
نقدم شكرنا لرئيس الوقف السني
الدكتــور عبداللطيــف الهميم
الــذي اســتنكر وبشــدة خطبة
الصميدعي واعتبرهــا خروجا عن
نهج املكون الســني ومــا متثل اال
ارائه الشــخصية ،كذلك تقديرنا
للســيد مدير دائرة الوقف السني
في املوصــل ملواقفه الوطنية التي
تعبر عــن محبته جلميــع اطياف
الشــعب العراقي ولــكل عراقي
شــريف يرفض ان يعاد بالعراق الى
خندق الطائفية واحلقد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســلم العميد الركن حيــدر العبيدي مهامه
كقائــد للعمليــات اخلاصة الثانيــة في جهاز
مكافحة االرهاب .
وذكر مصدر امني ان" العبيدي تســلم مهامه
كقائــد للعمليــات اخلاصة الثانيــة في جهاز
مكافحة االرهاب و مســؤوال عن ملف كركوك
االمني خلفا للواء الركن معن السعدي".
وولد العبيدي فــي بغداد و تخــرج من الكلية
العســكرية االولــى دورة  82البطلة عام 1997
برتبة مــازم ثاني ليخدم فــي كتيبة مدفعية
امليــدان املتوســطة  119الى ان صــدر قرار حل
اجليــش عــام  2003ليعاود اخلدمــة في اجليش
العراقــي بعد اعادة تشــكيله ثم فــي جهاز
مكافحة االرهاب ليشارك في كافة احلروب ضد
العصابات االرهابية.

 % 25.4من العائالت
العراقية تتسلم
رواتب تقاعدية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن اجلهــاز املركــزي لالحصاء التابــع لوزارة
التخطيــط ،امس الثالثاء ،أن  25.4%من العوائل
العراقية لديها رواتب تقاعدية.
وقال اجلهــاز في احصائية لــه  ،إن " 25.4%من
األســر لديها راتبا ً تقاعدياً" ،مبينا ً أن " 7.5%من
األسر تســلمت مساعدات نقدية من احلكومة،
وأن  4%من األســر تســلمت هدايا ومساعدات
من منظمات مجتمع مدني"  ،مضيفا أن "95%
من األســر تسلمت حصة متوينية" ،الفتا ً إلى أن
" 98%من األسر أشاروا إلى أن احلصة التموينية
مهمة بالنسبة لهم".

تتمات ص1
العشرات من املنازل والفلل الرئاسية
بيعت بأسعار بخسة دون تخمني
حقيقي
رغــم أن العبــادي كان قد ســلم قبل
شهر ونصف محل اقامته ،بعلم رئيس
مجلس النواب محمد احللبوسي".
ومن جهته ،ابدى النائب عن حتالف الفتح
حنني القدو ،امس الثالثاء ،اعتراضه على
مداهمة منــزل رئيس الوزراء الســابق
حيدر العبادي ومصادرته ،فيما اشار الى
ان العشرات من املنازل والفلل الرئاسية
مت بيعها بأســعار بخســة دون تخمني
حقيقي.
وقال القــدو إن "التصرف الذي حدث مع
رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي من
مصادرة ســكنه عن طريق دورة للقوات
االمنية هو تصرف غير صحيح وإســاءة
لشخصية سياســية ووطنية ال ميكن
التعدي عليهــا" ،داعيــا احلكومة إلى
"تنفيذ قــرار اإلخالء ملســؤولني آخرين
اســتولوا على املنازل دون متكن احلكومة
من إخراجهم ال الذهاب الى العبادي".
وأوضح القدو ان "العشــرات من الفلل
والدور الرئاســية واملبانــي احلكومية مت
بيعهــا او تأجيرها بشــكل غير قانوني
وباسعار بخســة جدا ال تقدر بأثمانها
احلقيقة التي تساوي ماليني الدوالرات".
وتابع أن "شخصيات سياسية متنفذة

هــي من تقــف خلف تلــك املبيعات او
االســتئجار وقد رممت املنــازل من اموال
الدولــة اال انها ترفــض إخالءها بداعي
وجــود عقود" ،داعيا البرملــان الى " اقرار
قانون جديــد حلماية ممتلــكات الدولة
واعــادة تقييمهــا بعد تشــكيل جلنة
مختصة" .ولفت القــدو إلى أن "جميع
دول العالم تخصص مجمعات سكنية
ملســؤوليها احلكوميني ومبجــرد انتهاء
عمل املسؤول يتم إخالءها كما جتري في
البيت األبيض في امريكا او بريطانية "
وفي الســياق اكــد النائب عــن حتالف
ســائرون رعد املكصوصي ،امس الثالثاء،
ان القصور واملنازل الفارهة في املنطقة
اخلضراء سيجري اخالؤها من ساكنيها
من املســؤولني الســابقني في الدولة،
مبينا ً ان لــدى مجلس النــواب توجها
إلخالء تلك القصور واعادتها الى الدولة.
وقــال املكصوصي في تصريــح تابعته
الصباح اجلديد ،ان "البرملان متوجه العادة
القصــور واملنازل الفارهــة في املنطقة
اخلضــراء الــى الدولة ،حيث ســيطرح
املوضوع خالل اجللسة املقبلة للبرملان".
واضاف ان "مسؤولي احلكومة السابقة
الزالوا يقطنون تلك القصور ،االمر الذي
يعد خطأ ً كبير ومن املفترض تسليمها
الى الدولة بعد االنتهاء من فترة احلكم".
واوضح املكصوصــي ان " تلك القصور

ســيتم اعادتها الى احلكومــة ،خاصة
ماض في هذا املشــروع ،من
ان االصالح ٍ
اجل عدم هيمنة بعض االشخاص على
مقدرات الدولة".
كمــا اكد النائــب عن حتالف ســائرون
أيضا عباس عليــوي ،امس ،عزم مجلس
النواب مناقشــة ملف امتيازات القادة
السياسيني خالل اجللسات املقبلة.
وقال عليوي :ان " مجلس النواب سيفتح
خالل هذه الــدورة ،ملف امتيازات القادة
السياســيني وامالكهــم والعقــارات
التابعة لهم في اجللسات املقبلة" ،مبينا
ان " البرملان ســيناقش تلــك االمتيازات
بالتدقيق باالسماء وقد تفرض رسوم او
ضرائب على امالك السياسيني" .وأضاف
ان " مجلس النواب ســيركز اكثر على
مسألة القصور والشقق السكنية التي
مت توزيعها على الكثير من السياســيني
والقــادة داخل املنطقــة اخلضراء وحتى
خارجها ،مؤكدا وجود جدية نيابية لفتح
هذا امللف".
وضمن هــذا التوجــه طالــب القيادي
في حتالــف الفتح ،النائــب عبد األمير
التعيبــان الدبي ،امس الثالثــاء ،رئيس
مجلس الوزراء عــادل عبداملهدي ،باحلزم
واجلدية في تطبيق وفرض القوانني بشأن
اخالء ممتلــكات وعقارات الدولة من قبل
املتجاوزين عليها.

وقــال الدبي ،فــي بيان اطلعــت عليه
الصباح اجلديد" :ادعو رئيــس الوزراء ان
يكون حازمــا وجادا فــي تطبيق وفرض
القوانــن التــي تخص اخــاء ممتلكات
وعقــارات الدولــة من قبــل املتجاوزين
عليهــا دون وجــه حق واملســتخدمة
الغــراض الســكن ومقــرات حزبيــة
وسياسية ســواء كانت داخل املنطقة
اخلضراء او خارجها".
وكان القيــادي في ائتــاف النصر (الذي
يقوده العبادي) ،علي الســنيد ،كشف
االثنني ،مــا وصفه بـ"اعتداء مســؤول
حماية رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي،
على منــزل زعيم االئتالف حيدر العبادي
في املنطقة اخلضراء".
وحســب رواية الســنيد ،فإن مسؤول
حماية عبداملهدي "قام بتصرفات رعناء
بعد اقتحامــه منزل العبــادي" ،مبينا ً
أن "العبادي كان ســلم محــل إقامته
قبل شــهر ونصف بعلم رئيس مجلس
النواب".
ويذكر انه لم يصدر أي توضيح رســمي
بشأن احلادثة من مكتب رئيس الوزراء.
اإلصالح :العراقيون ناقمون وموقف
الكتل السياسية حالياً في غاية
اخلطورة
ويعرب عن اســفه ،كون بـــ" جلوئنا إلى

هذا اخليــار كنا نأمــل منــه أن يبادلنا
حتالف البنــاء باالجراء ذاتــه وهو ما لم
يحصل ،بعــد أن خرقت جميع االتفاقات
السابقة".
وتابــع الزيــدي ،أن "احد ابــرز اخلالفات
حصلت نتيجة التشكيك بحصول وزراء
على االصوات الكافيــة ،وهذا تتحمله
رئاسة مجلس النواب التي لغاية تعتمد
على رفع االيادي".
وذكر القيــادي في حتالــف االصالح ،أن
"العديد من النواب قد منحوا اصواتهم
أو امتنعوا عنها حرجا ً من زعماء كتلهم
الذين يشاهدون عملية التصويت".
ويــرى ،أن "عملية التصويــت لو كانت
الكترونيــة وســرية ،ســتكون دقيقة
للغاية وتخرجنا من التشكيك بالنتائج
كما انها ستوفر للنائب حرية كاملة في
التصويت ملن يراه مناسباً".
ويتحدث الزيدي ،عن "ضرورة توفر االرادة
السياســية للكتــل من أجــل املضي
بتشــكيل احلكومة الى االمام ودعمها
ومعاجلة جميع اخلالفات احلاصلة حالياً".
من جانبــه ،يتفق النائــب عن االصالح
خالد املفرجــي مع الزيدي على أن "اتباع
اليات رفع االيادي فــي التصويت للوزراء
كان محل شك من قبلنا".
واضــاف املفرجــي ،أن "رئاســة اجمللس
عليها اللجوء إلى وســائل تؤمن العدد

الصحيح للمصوتني سيما ونحن اليوم
امام قوانني مهمة ينتظرها الشارع مثل
املوازنة".
وأشــار ،إلى أن "حتالف البنــاء بدوره لم
يلتزم باالتفاقات وعليه العودة جلميع ما
مت توثيقه مع حتالف االصالح".
وأورد املفرجي ،ان "بداية الدورة االنتخابية
ال تبشــر بخير ،ونحن اليــوم نبحث عن
التحقــق في صحــة انتخابــات بعض
املرشــحني ورفض االخر ،وعلــى القوى
السياسية ان تتحمل مسؤولياتها امام
الشــارع وتبحث عن حلــول واقعية وأال
تتجاوز على االتفاقات والدستور".
اجلبهة التركمانية تطالب بإعادة
األراضي "املغتصبة" في كركوك
ألصحابها
وشــدد علــى أن موضــوع األراضي في
كركوك يشكل هويتها".
وتابع ،أن توران حتدث أيضاً ،عن "محاوالت
النواب التركمان حلل مشــكلة االراضي
والنزاعــات امللكية بعد  ،2003وشــدد
على أن هناك إرادة سياســية في بغداد
تقف دون حل هذه املشــكلة ،وأكد على
ضــرورة التأكيد علــى املطالبة بحقوق
ابناء االراضي املغتصبة حقوقها" ،مبينا ً
أن تــوران "نوه إلى مشــكلة غياب أكثر
مــن  250ألف دومن من اراضي خصبة عن

اخلطة الزراعية للموسم احلالي".
انسحاب اميركا وإسرائيل من
اليونسكو دخل حيز التنفيذ
وكانــت جــددت منظمــة األمم املتحدة
للتربية والثقافة والعلوم (اليونســكو)
في قرار اتخذته في أيار من ســنة ،2017
اعتبار إسرائيل محتلة للقدس.
وأفادت وكاالت انباء كبرى في ذلك اليوم،
أن أعضاء اجمللس التنفيذي لليونســكو
صوتــوا -في جلســة خاصــة ومغلقة
مبقــر املنظمة في باريس -لصالح تأكيد
القرارات الســابقة للمنظمــة باعتبار
إسرائيل محتلة للقدس ،ورفض سيادة
األخيرة عليها.
وجــرى مترير القــرار بأغلبيــة  22صوتا،
ومعارضة عشــرة أصــوات ،وامتناع أو
تغيب الدول الباقية.
وقدمت فلســطني القرار بالتنسيق مع
األردن ،وبدعم من الدول العربية.
وقد أثار قــرار اليونســكو غضبا كبيرا
في إســرائيل ،فهاجــم رئيس احلكومة
اإلســرائيلية بنيامني نتنياهو في أول رد
فعل له القرار ،وقال إن إســرائيل تكفر
مبنظمة اليونسكو وال تؤمن إال بحقيقة
أن القدس ملك لهــا موحدة وإلى األبد
وســتظل حتت ســيادتها وهــي قدس
أقداسها.

الملف األمني

هجوم مسلح في الرضوانية جنوب غربي بغداد * الطيران يدمر مضافات ارهابية جنوب غربي كركوك

العثور على  4انفاق وخندق لداعش في مكحول * ضبط كدس للعتاد ووثائق مهمة في الموصل القديمة
بغداد – هجوم مسلح
أفــاد مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس الثالثــاء مبقتل مدني
في هجــوم مســلح جنــوب غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
فتحوا نيران اسلحتهم الكامتة باجتاه
مدني ضمــن منطقــة الرضوانية،
ما اســفر عــن مقتله فــي احلال" ،
مضيفا أن "قوة امنية فتحت حتقيقا
بالبحادثــة ونقلت اجلثــة الى الطب
العدلي".
ديالى – ممارسات امنية
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة ديالى امس الثالثاء عن إلقاء
القبض على عدد من املطلوبني خالل
املمارسات األمنية في عموم احملافظة.

وبينت املديرية أن مفارز قسمي شرطة
جلوالء ،وهبهب ،وشــعبتي مكافحة
إجرام بني سعد ،وبهرز ألقت القبض
على عدد من املتهمني واملطلوبني وفق
قضايا جنائية فــي مناطق متفرقة
من احملافظة ،مشيرة الى أن عملياتها
اســتندت الى معلومات استخبارية
دقيقة ومذكرات قبض قضائية.
كركوك – ضربات جوية
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كركوك امــس الثالثاء تدمير عدد من
مضافات تنظيــم "داعش" بضربات
جوية لطيران التحالف الدولي جنوب
غربي احملافظة .
وقال املصــدر إن "طيــران التحالف
الدولــي نفــذ ضربــات جويــة على
االماكــن املتواجدة فيهــا عصابات
داعــش اإلرهابية في جبــال حمرين

ضمن قاطع ناحية العباسي وناحية
الرياض"  ،مضيفا أن "الضربات اجلوية
انتحت عــن تدمير ســبع مضافات
وانفاق للدواعش".
بابل – اعتقال مطلوبني
كشــف مصــدر امني فــي مديرية
شــرطة محافظة بابل امس الثالثاء
عن متكــن قواتها من إلقــاء القبض
على عــدد من املتهمــن واملطلوبني
بقضايا متنوعة من بينها الســرقة
واخلطــف والتزويــر ،خالل ممارســات
أمنية نفذت في مناطق متفرقة من
احملافظة.
وأكد املصدر أن العمليات اســتندت
ملعلومــات اســتخبارية دقيقــة
ومذكرات قبض قضائية ،مشيرة الى
قيامها بإحالة جميــع املتهمني الى
اجلهات ذات العالقة متهيدا لعرضهم

على القضاء.
صالح الدين – عملية امنية
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة صالح الديــن امس الثالثاء
ان القوات االمنية عثرت على  4انفاق
وخندق لالرهابيني في جبال مكحول.
وذكر املصدر انه" على وفق معلومات
اســتخبارية ،نفذت قوة مشــتركة
ضمن قاطــع قيــادة عمليات صالح
الدين ،واجبــا في جبال مكحول ،نتج
عنه العثور علــى  4انفاق حتت االرض
وخندق مبســافة  30مترا "  ،مضيفا
 ،ان هــذه االنفــاق احتــوت على 23
جليكان ســعة  20لتر مملــوءة مبادة
نتــرات االمونيــا  ،وجليكانني مملوئني
مبادة  ،C4وست عبوات ناسفة محلية
الصنع وقداحات وفتيل تفجير ".

االنبار – اعتقال ارهابي
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية
االســتخبارات العســكرية امــس
الثالثــاء عــن القبض علــى ارهابي
متهم باختطــاف وتعذيب املواطنني
في الكرمة.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديريــة
االستخبارات العسكرية في الفرقة
 14القت القبض على احد االرهابيني
املنتمني لعصابات داعش االرهابي من
املعروفني لدي ابنــاء الكرمة بقيامة
بعمليات اختطاف وتعذيب املواطنني
قبــل التحريــر االمر الــذي دفعهم
لتقدمي عدة شــكاوى للقضاء بحقة
بعد التحريــر"  ،مضيفة ان "عملية
االعتقال متت اثر معلومات استخبارية
دقيقة حيــث مت اســتدراجه لكمني
محكم نصب له في قضاء الكرمة"،
وانه يعد من املطلوبني للقضاء على

وفق احكام املادة  4إرهاب".
نينوى – ضبط عتاد
افــاد مصــدر امنــي فــي مديريــة
االستخبارات العسكرية امس الثالثاء
ضبط كدس للعتاد ووثائق مهمة في
املوصل.
وذكــر املصــدر إن "مفــارز مديريــة
االســتخبارات العســكرية في فوج
املهمات االول – لــواء املهمات التابع
للمديرية وبالتعاون مع قيادة عمليات
نينوى وعلى اثر معلومات استخبارية
دقيقــة ضبطت كدســا للعتاد في
مدينة املوصــل القدميــة بنينوى" ،
مضيفا انه "عثر بداخل الكدس على
 12عبوة ناســفة محلية الصنع11،
قنبرة تستخدم في الطائرات املسيرة،
 18اقراص مدمجة 2 ،قنبرة هاون عيار
 120ملم ،و 2رمانة يدوية".

البصرة – اطالق نار
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية
الشــرطة في البصرة امــس الثالثاء
إصابة أحد منتسبيها بجروح ومقتل
متهم بالقتل مــن جراء حدوث تبادل
إلطــاق النار عنــد محاولــة القاء
القبض عليه في منطقة ريفية تقع
شمال احملافظة.
وقال املصدر إن "قوة أمنية نفذت فجر
يوم امــس عملية نوعية في منطقة
تقع ضمن قضاء املدينة من أجل القاء
القبض على متهــم بارتكاب جرائم
قتل" ،مبينة أن "بعد محاصرة املتهم
قام مبقاومة القوة األمنية وأطلق النار
عليهــا ما أدى الى إصابــة أحد أفراد
املفرزة بجروح ،وبعد تبادل اطالق النار
مت قتل املتهم املطلوب على وفق املادة
 406من قانون العقوبات".
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ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺒﻮﻏﺎﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺗﻨﺠﺰ ﻧﺼﺐ ﺟﺴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺼﻲ اﻟﺴــﻬﻴﻞ ﺗﺮﺻــﲔ اﳌﻘﻮﻣﺎت
اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﺴــﲔ
ﻣﺴــﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ آﻓﺎق
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ ﻋﻤﺪاء
ﻛﻠﻴــﺎت اﻟﻌﻠــﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ
اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﳌﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت
ﻹﳒــﺎح اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ
اﻻرﺗﻘــﺎء ﲟﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤــﻞ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،ﻣﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﻣﺴــﺎﺣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲟﺎ
ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأﺑــﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑــﺪور ﳉﺎن
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
اﻟﻌﻤﺪاء ﹼ
ﺑﺪراﺳــﺔ ووﺿﻊ اﳌﻌﺎﳉﺎت واﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﻧﺎﻗﺶ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻮن اﳉﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻴﺎت
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺎت ﲟﺎ
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ.

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻻﺩﺑﻲ
ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺧﺘﺘﻤــﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت اﳌﻬﺮﺟﺎن
اﻻدﺑﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﺸــﻌﺮ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﻜﺮدﻳــﺔ واﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺴــﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﺮاﺣﻞ واﻟﺬي ا ﹸﻗﻴــﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ .
وﺑﲔ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ أن اﳌﻬﺮﺟﺎن ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﺗﺮﺑﻮﻳﻮن ﻣﻦ ﺷــﺘﻰ ﺗﺮﺑﻴﺎت ﺑﻐﺪاد
ودﻳﺎﻟﻰ وﻧﻴﻨــﻮى واﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ  ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﳌﺸــﺮﻓﲔ وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ إدارات اﳌﺪارس  ،ﺣﻴﺚ ﺷــﻬﺪ
اﳌﻬﺮﺟﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻼب اﻟﻔﻨﻮن اﻻدﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻓﻲ اﳋﻄﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻘﻴﻢ
ً
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ
ﻟﻴﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﺣﺘﻔﺎﻻ ﹰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﹰ وﻓﻨﻴﺎ«
ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﺮج ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﺴﻮر
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد ورأس اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة .2019
وﻗﺪ ﺷــﻬﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺬي ﺑﺚ ﻋﺒــﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﻋﺸــﺮة ﻗﻨﺎة ﻓﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﺣﻀﻮرا ﹰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
وﻗﺪم وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻻﺑﻨﺎء
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ داﻋﻴﺎ ﹰ اﻟﺒــﺎري ﻋﺰ وﺟﻞ ان ﳝﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﳋﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪم ،وﻟﺸــﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﶈﺒﺔ واﻟﺴــﻼم ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﹰ ﻋﻦ اﻣﻠــﻪ ﻓﻲ ان ﻳﻜﻮن
اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒــﻞ ﻋﺎم اﳒــﺎزات ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻤــﺔ ،ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ،وﲡﺴــﺮﻫﺎ ﺑــﲔ اﳌﻮاﻃﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺨﻠﻞ اﳊﻔﻞ ﻓﻘﺮات ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻄﺮﺑﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ،ﻛﻤــﺎ ﺗﺨﻠﻠــﻪ اﻃــﻼق اﳌﻔﺮﻗﻌﺎت
واﻻﻟﻌــﺎب اﻟﻨﺎرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ زﻳﻨﺖ واﻧﺎرت ﺳــﻤﺎء
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺳــﻂ ﻓﺮح واﺑﺘﻬﺎج اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻐﻔﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻸت ﺳﺎﺣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل واﻟﺸﻮارع
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺒﺮج ﺑﻐﺪاد.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﺑﺮج ﺑﻐﺪاد ﻗﺪ ﰎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎدس
واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧــﻮن اﻻول اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﻀﻮر
رﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫــﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ
اﻋﺎدة اﻋﻤــﺎره وﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛــﻮادر داﺋﺮة
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﻣﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﳒﺰت وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت واﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻋﻤﺎل ﻧﺼﺐ ﺟﺴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل
ﻋﻠــﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻜﺮﻣــﺔ ﺑﻄﻮل 45م
وﻋــﺮض  7.5م ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻻﻧﺒﺎر ,ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻃﺮق
وﺟﺴــﻮر اﻻﻧﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻄﺮق واﳉﺴﻮر اﺣﺪى ﺗﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻮزارة.
وذﻛــﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼﻣــﻲ ﻟﻠﻮزارة
ان ﻫﺬا اﳉﺴــﺮ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ
ﺟﺴــﺮ اﻟﺒﻮﻏﺎﻳﺐ اﳌﺪﻣــﺮ اﻟﺬي
ﻳﻘــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ
ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﺼﻘﻼوﻳــﺔ واﳌﻌﻬــﺪ
اﻟﻔﻨﻲ وﻳﺨﺪم ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳــﻌﺔ
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻘﻼوﻳــﺔ ,ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ
اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﳉﺴﺮ رﺳﻤﻴﺎ
ﺧــﻼل اﻻﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠــﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﰎ
ﲡﻬﻴــﺰ اﳉﺴــﺮ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ داﺋﺮة
اﻟﻄﺮق واﳉﺴﻮر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺼﺐ اﳉﺴﺮ ﰎ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﻧﺒﺎر.
وﻓﻲ ﺳــﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ﺑــﲔ اﳌﺮﻛﺰ
اﻻﻋﻼﻣــﻲ ان ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ ﻃــﺮق
وﺟﺴﻮر اﻻﻧﺒﺎر ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﺻﻼح
اﻟﻘﻄﻮﻋــﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﺮور
اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺑﺠﻬﻮد ذاﺗﻴﺔ واﺳﻬﺎم
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺳﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺎدة
اﻻﺳــﻔﻠﺖ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﺚ
ﰎ ﻓﺮش اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  600ﻃﻦ ﳊﺪ
اﻻن ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
اﺻﻼح  17ﻗﻄﻌــﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
 28ﻗﻄﻌــﺎ ﺳــﺘﻘﻮم اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ
ﺑﺎﺻﻼﺣﻬــﺎ ﻟﻠﺠﺰء ﻣــﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ
اﻟﺒﻮﻓــﺮاج اﻟﻰ اﳉﺴــﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
وﻗﺪ اﺳــﻬﻤﺖ ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﳊﺒﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺷﻮﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
)ﻛﺮﺑﻼﺀ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﻭﺍﻻﻧﺒﺎﺭ( ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ

ﺟﺴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل
ﻓﻲ اﺻــﻼح ﺛﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻗﻄﻮﻋﺎت
ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻘﻄﻊ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﺪد
اﻟﻘﻄﻮﻋﺎت ﺿﻤــﻦ اﳌﻘﻄﻊ 36
ﻓﻴﻤــﺎ اﺳــﻬﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺼﻘﻼوﻳﺔ واﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻓﻲ اﺻﻼح
ﻋﺸــﺮة ﻗﻄﻮﻋﺎت ﻟﻠﺠــﺰء ﻣﻦ
اﳉﺴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ.
ﻳﺬﻛــﺮ ان ﻫــﺬه اﻟﻘﻄﻮﻋــﺎت
اﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮور اﻟﺴﺮﻳﻊ
وﰎ اﺻﻼﺣﻬــﺎ ﻣﺆﻗﺘــﺎ ﳊــﲔ
اﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺼــﻮرة داﺋﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺘﻮﻟﻰ
اﻋﻤﺎرﻫﺎ داﺋﺮة اﻟﻄﺮق واﳉﺴــﻮر
ﺿﻤــﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼــﺎت اﻟﻘﺮض
اﻟﻄﺎرىء ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧــﺮ ﺗﻮاﺻﻞ وزارة
اﻻﻋﻤــﺎر واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع
ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮور اﻟﺴﺮﻳﻊ /ط ٦ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﻤﺎوة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر.
وذﻛﺮ اﳌﺮﻛــﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة ان
ﺷﺮﻛﺔ اﺷــﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺄﺷﺮاف
داﺋﺮة اﻟﻄﺮق واﳉﺴــﻮر اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﲔ

ﻟﻠﻮزارة ﺗﻮاﺻــﻼن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل
ﻣﺸــﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮور اﻟﺴــﺮﻳﻊ
/ط ٦ﻣﻘﻄــﻊ ﺳــﻤﺎوة ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ذي ﻗــﺎر  ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻘﺎﻃــﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ٣١ﻛﻢ  ،ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻪ
ﰎ اﳒﺎز ﺗﺒﻠﻴﻂ اﻻﺳــﺎس اﻟﻘﻴﺮي
ﻃﺒﻘﺔ اوﻟــﻰ وﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄﻮل ٢١٢
م.ط  ،ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﳊﺼﻰ
اﳋﺎﺑﻂ ﺻﻨﻒ  Cواﻋﻤﺎل اﳊﺼﻰ
اﳋﺎﺑﻂ ﺻﻨــﻒ  Aاﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
اﻋﻤﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﻛﺘﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ

اﺨﻤﻟﻄــﻂ ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻔﻘﺮات
وﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﳊﺼــﻰ اﳋﺎﺑﻂ
اﳌﻨﺠﺰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25000م. 3
ﻳﺬﻛﺮ ان ﺷﺮﻛﺔ اﺷــﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻮاﺻــﻞ اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ﺑﻌــﺪد ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻛﺮﺑﻼء
اﳌﻘﺪﺳــﺔ  ,اﻟﺒﺼﺮة  ,اﻻﻧﺒﺎر( ﻣﻦ
اﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
وﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻄــﺮق اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ
اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد  .اﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺗﻮاﺻــﻞ وزارة اﻻﻋﻤــﺎر ﺗﻨﻔﻴــﺬ
اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔــﻰ اﻟﺪورة ,

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎو اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺣﺪى ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﻟﻮزارة .وذﻛﺮ
اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة ان اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺴــﺎر اﻧﺒﻮب ﻣﺠﺎري ﺷــﺮﻛﺔ
اﳌﻌﺪات اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﳒﺎزه
ﻋﻠﻰ وﻓــﻖ اﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﺘــﺎت اﶈﺪدة ,
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺒﻖ ان
اﳒﺰت ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺪورة.

ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼﺀ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻃﻠــﻊ وﻓــﺪ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺑﺮاﻫﻴــﻢ اﻟﺪﺧﻴﺮي ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒﺔ
اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء.
واﻟﺘﻘــﻰ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺮﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻧﺼﻴﻒ ﺟﺎﺳﻢ
اﳋﻄﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي رﺣــﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻀﻴﻒ آﻣﻼﹶ ﻓﺘــﺢ اﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون
اﳌﺸﺘﺮك ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹶ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﻜﺜﻴﺮة
ﻟﻜﺮﺑﻼء اﳌﻘﺪﺳــﺔ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺰراﻋﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻮﻓــﺪ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺠﻮﻟﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳌﺘﻄــﻮرة اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒــﺔ
اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ اﳌﻄﻬﺮة واﺳﺘﻤﻊ اﻟﻰ
ﺷــﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺰراﻋﺔ
واﻻرواء وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷــﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻧﺸﺮ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻤﺎ
ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺘﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ

ﺗﺨﺪم ﺗﺒــﺎدل اﳋﺒــﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﺰرﻋــﺔ ﻓﺪك ﻟﻠﻨﺨﻴــﻞ واﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻄــﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻻﻛﺜــﺎر ﻓﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻨﺎف اﻟﻨﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻻﺳــﺲ اﳌﺘﺒﻌــﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌﺴــﺎﻓﺎت ﺑﲔ ﻓﺴــﻴﻠﺔ واﺧﺮى
وﺗﻘﻨﲔ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺎه واﻻﻟﻴﺎت
واﳌﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﺴــﺎﺋﻞ ﻣــﻦ ﻣﺰرﻋﺔ

اﻟﻰ اﺧﺮى  .واﻋﺮب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻀﻴﻒ
ﻋﻦ ﺳــﺮوره ﺑﻬﺬه اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﻟﻘﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺸــﺎن اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺳــﻴﻤﺎ وان اﳌﻨﻈﻤــﺔ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ وزارت اﻟﺰراﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮاق
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳋﺒﺮات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم رﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

ﺑﻌﺪ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻻﺛﻴﻠﻴﻦ

ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻤﺼﺎﻧﻌﻬﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻮاﺻــﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ اﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن
وﲟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟــﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﳉﺒﻮري
وﺑﺠﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ وﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻼﻛﺎﺗﻬــﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
اﻻوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻞ واﳌﺼﺎﻧــﻊ
واﻟﻮﺣــﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺎل
ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس
ﺧﺎﻟــﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺎﺟــﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﻤﻜﺘــﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮزارة
ان اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺑﻬﻤــﺔ وﺟﻬﻮد ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﹼ
اﻟﺬﻳﻦ واﺻﻠﻮا اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر وﻻﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷــﻬﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺷــﺮت
ﺑﺎﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒــﻲ ﻻوﻟــﻰ
اﻟﻮﺣــﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ  ،ﻣﺆﻛﺪا ان
ادارة وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻤﺮت
ﺑﺒــﺬل اﻗﺼــﻰ اﳉﻬــﻮد ﻻﻛﻤﺎل
اﳋﻄــﻮات واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ
واﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﺮاﺣــﻞ
وﻧﺴﺐ اﳒﺎز ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ
واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴــﺎﻧﺪة ،
ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋــﻦ ادﺧﺎل ﻣﺼﻨﻊ اﻻﺛﻴﻠﲔ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳉﺎرﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳــﺎق واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻗﻠﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻦ اﻋﻘﺪ واﻛﺒﺮ اﳌﺼﺎﻧﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻟﻠﺒﺪء
ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺒﻮﻟﻲ اﺛﻴﻠﲔ.
وﺷــﺪد ﻧﺎﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﳉﻬــﻮد اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻻﻋﺎدة اﻟﻌﺠﻠــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﺼــﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺎت
اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ وواﻃﺌﺔ
اﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ واﻟﺮﻗﺎﺋــﻖ واﻻﻏﻄﻴــﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺮ ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ

اﺣﺪى ﺗﺸــﻜﻴﻼت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌﺎدن دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺴــﺠﻴﻞ وﻣﻨﺢ اﺟﺎزات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس
ﺳﻼم ﺳــﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة
واﳌﺴــﺠﻠﺔ واﺠﻤﻟﺎزة ﻣــﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
)ﻣﻌﻤﻞ ﺳﻮﺑﺮ اﳌﺎس ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت(
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﺑﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴــﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ وﺻﻠﺖ اﻟــﻰ ) (15ﺳــﻨﺔ
ﻣﻦ اﳋﺒــﺮة واﻟﺘﻤﻴﺰ ارﻗــﻰ أﻧﻮاع
اﳌﻨﻈﻔﺎت واﳌﻌﻘﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺰاﻫﻲ

واﻟﻘﺎﺻــﺮ واﳌﺴــﺎﺣﻴﻖ ﻏﺴــﻮل
اﻟﺸــﻌﺮ وﻣﻌﻄــﺮات اﳉــﻮ وﺗﺎﻳﺪ
وﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎﺋﻞ وﺷــﺎﻣﺒﻮ اﳌﻼﺑﺲ
وﻣﻨﻈــﻒ وﻣﻠﻤــﻊ اﻻرﺿﻴــﺎت
وﻣﻨﺎدﻳــﻞ اﻟــﻮرق اﻟﺼﺤﻲ ﺣﻴﺚ
ان ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﻤﻠﺖ ﺷــﻌﺎر
اﳉﻮدة وﲟﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮازي
اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  .وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق
ذاﺗــﻪ اﻓﺼﺢ ﺳــﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻓﺎء وﻣﻌﻤﻞ اﻻﳝﺎن ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎز وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﻧﺒﺎر
اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻞ اﳌﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي اﺨﻤﻟﺘﺺ ﺑﺈﻧﺘﺎج

اﻟﺒﻠﻮك اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ واﻟﻜﺎﺷــﻲ
واﳌﻮزاﻳﻴــﻚ وﻛﺎﺷــﻲ اﻟﻜﺮاﺟﺎت
اﳌﺴــﺘﻮرد ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻧﻮاﻋﻪ  ،ﺑﻼط
اﻻﺳــﻄﺢ )اﻟﺸــﺘﺎﻳﻜﺮ( اﻟﺮﺧﺎم
واﻟﻘﺮﻣﻴــﺪ واﻻﻛﺴﺴــﻮارات
اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﻋﻤــﺎل اﳋﺮﺳــﺎﻧﻴﺔ
وزواﻳﺎ اﻟﺴــﻴﺮاﻣﻴﻚ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻻﳌﻨﻴﻮم واﻟﺒﻼﺳﺘﻚ ﻣﻮﺿﺤﺎ" اﻧﻪ
وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺎج
اﻟﺒﻠﻮك اﳌﻌﺰول ﲟﺎدة اﻟﺒﻮﻟﺴﺘﺮﻳﻦ
او اﻟﻔﻮم اﻟﻌﺎزل ﻟﻠﺤﺮارة واﻟﺼﻮت
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺮﺑﺴﺘﻮن اﻷرﺻﻔﺔ وﺑﻼط
اﻷرﺻﻔﺔ وﲟﻼﻛﺎت ﻣﺆﻫﻠﺔ وﺧﺒﺮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  23ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ

ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺳﻜﻨﻴﻴﻦ ﺗﻮﻗﻔﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺟﺎﺳﻢ ﻛﺮﻳﻢ
أﻋﻠﻨﺖ داﺋــﺮة اﻻﻋﻤﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت واﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ
ﻣﺒﺎﺷــﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﺮة أﺧﺮى
ﻟﻸﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘــﻲ ﰎ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻲ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم داﺋــﺮة اﻻﻋﻤﺎر
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ أﺣﻼم
ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻮاد ان ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴــﺔ ﺑﺎﺷــﺮت ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﺮة
أﺧﺮى ﺑﺄﺷــﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻷول
ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﺳــﻜﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻻﻧﺒﺎر .ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺸــﺮوﻋﲔ
ﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ  23ﻣﺸــﺮوﻋﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪ

دﺧــﻮل ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋــﺶ اﻷرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺎت .
وﺑﻴﻨــﺖ ﻣﺪﻳــﺮة ﻋﺎم داﺋــﺮة اﻻﻋﻤﺎر
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ان اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﺷــﺮت ﺑﺰج
ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺎدة
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻸﺷــﺮاف اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺸــﺮوﻋﲔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻻﻧﺒــﺎر واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸــﺎء  100دار
واﻃﺌﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
وﻣﺸــﺮوع اﻧﺸــﺎء  30دارا واﻃﺌــﺔ
اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ .ﻣﺸﻴﺮة
ان اﻟﺪاﺋــﺮة ﻟﺪﻳﻬــﺎ  23ﻋﻘﺪا ﻟﻐﺮض
اﻻﺷﺮاف اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻧﻴﻨﻮى ودﻳﺎﻟــﻰ وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻻﻧﺒﺎر
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻓﻴﻤــﺎ أﺿﺎف أﻟﻴــﻪ ﻣﻌــﺎون ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر
اﻟﺴــﺎﻛﻨﻲ ان اﻻﻧﺘﺼــﺎرات اﻟﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬــﺎ اﻟﻘــﻮات اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ اﻟﻐﻴﺎرى ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻻراﺿــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣــﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت
داﻋــﺶ ﺳــﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﺣﺎﻓــﺰ ﻗﻮﻳــﺎ
ﺑﺎﻻﺳــﺮاع ﻓﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻗــﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺪﻫــﻮر اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﻣﻨﻲ  ،ﻣﺸــﻴﺮا
اﻟﻰ ان اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺪاﺋﺮة
ﺑﺎﻻﺷﺮاف اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻧﻴﻨﻮى وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺗﻠﻌﻔﺮ وﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﺮاض
اﻟﺪم ) اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ( وﻣﺸﺮوع ﻣﻠﻌﺐ
اﳌﻮﺻﻞ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﻴﻨﻮى اﻟﻜﺒﻴﺮ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺷــﺮاف
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﳋﻤﺴــﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى
ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر و 15ﻣﺸــﺮوﻋﺎ
ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
اﻻﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ  14ﻣﺪرﺳــﺔ
اﳕﻮذﺟﻴﺔ وﻣﺸــﺮوع ﻣﺘﺤﻒ ﺳﺎﻣﺮاء

 .وأﺿــﺎف ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴــﻢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
ﺑﺎﻟﺪاﺋــﺮة اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺎدل ﺣﻤﺪي اﻟﻰ
أن اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﲟﺸﺮوﻋﲔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﻧﺒﺎر ﻫﻲ ﺑﺎﻛﻮرة
أﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ
 ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ أن ﺗﺘﻢ
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﺷﺮاف اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺮوﻋﲔ ﻣﺘﻮﻗﻔــﲔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺼﻠﻴﺢ آﻟﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷــﺮﻃﺔ ﺑﺎﺑﻞ
وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﺑﻞ.
وأﻛــﺪ اﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺴــﻬﻢ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﲟﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑﺄﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﳌﺘﻮﻗﻔــﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺎت اﳌﺘﻀﺮرة
ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﻫﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮدة اﳊﻴﺎة
ﻟﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
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زورقا دورية لمواجهة
ارتفاع عدد المهاجرين
العابرين للقنال اإلنجليزي
الصباح الجديد _ وكاالت:

قال وزيــر الداخلية البريطاني ســاجد جاويد
إن بــاده ســتحضر زورقي دورية مــن اخلارج
للمســاعدة فــي مواجهــة زيادة فــي عدد
املهاجرين الذين يحاولــون الوصول إلى البالد
من فرنسا.
وقال الوزيــر إن عدد املهاجرين العابرين للقنال
اإلجنليــزي من فرنســا آخذ في الزيــادة ،وفي
األســبوع املاضــي وصــف هذا بأنــه «حادث
جسيم».
وذكر جاويد عقب اجتماع مع مســؤولني في
لندن امس االول االثنني أن الزورقني سينضمان
إلى ثالث سفن أخرى تعمل بالفعل في القنال.
وأضــاف قائــا إن  230مهاجرا حاولــوا عبور
القنــال ،الذي يعــد واحدا من أزحــم املمرات
املالحية في العالم ،خالل ديسمبر كانون األول
رغــم وإن كان قد مت منــع نصفهم تقريبا من
مغادرة فرنسا.
وهذا العدد ميثل نسبة ضئيلة جدا من أولئك
الذيــن يحاولــون الوصول إلــى أراضي االحتاد
األوروبي من خالل عبور البحر املتوسط قادمني
من شمال أفريقيا وتركيا ،معظمهم فرارا من
الصراع والفقر في الشرق األوسط وأفريقيا.
لكن محــاوالت العبور إلــى بريطانيا تخضع
لتدقيــق شــديد فــي الداخل وســط أجواء
سياســية محمومة قبل أقل من ثالثة أشهر
علــى املوعد املقرر خلــروج بريطانيا من االحتاد
األوروبــي بعد اســتفتاء كانت فيــه الهجرة
قضية بارزة.
وعن نشــر الزورقني قال جاويد «هذا سيساعد
اجلانب اإلنساني لهذا الوضع وسيحسن أيضا
من حماية حدودنا».
وتابع قائــا «ال أريد أن يظن النــاس أنهم إذا
غادروا بلدا آمنا مثل فرنســا فإن بوســعهم
دخول بريطانيا والبقاء فيها هكذا ببساطة».

مضادات صواريخ وطائرات
حربية لتأمين حفل
تنصيب الرئيس البرازيلي
الصباح الجديد _ وكاالت:
اتخذت الســلطات البرازيلية إجــراءات وتدابير
أمنية غير مســبوقة بهدف تأمني احلماية حلفل
تنصيب الرئيس البرازيلي اجلديد ،جاير بولسونار،
امس الثالثاء.
وال يرى بولســونارو ( 63عاماً) املظلي السابق في
اجليش واليميني املتطرف ،الذي مت انتخابه رئيسا
في أكتوبــر املاضي ،أن هذه اإلجــراءات املكثفة،
التي اتخــذت حلماية حفل تنصيبه في العاصمة
برازيليا خارجة عن املألوف.
وحضر حفل تنصيب الرئيس عشــرة رؤساء دول
وحكومــات وممثلون آخرون ،بينهــم رئيس الوزراء
اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهو ،ووزيــر اخلارجية
األميركي مايك بومبيو ،اللذان يسافران عادة حتت
حماية أمنية كبيرة.
وتراوح عــدد احلضور بــن  250ألفــا و 500ألف
شــخص ،ممنوعني مــن حمل املظــات وحقائب
الظهر.
ولن توقف الســلطات التــرددات اخلاصة بأجهزة
الهاتف ،لكنهــا حظرت الترددات التي تســمح
بتشغيل الطائرات املسيرة.
وأكدت الســلطات البرازيليــة أن ثالثة آالف رجل
أمن نظامي طوقوا موقع االحتفال ومتوضعوا في
نقاط تفتيش للســيارات واملشاة ،دون أن تكشف
عن مزيد من التدابير املتخذة.
وفي الوقت نفسه ،نشرت القوات اجلوية البرازيلية
 20طائرة حربية ،وفق ما أكد قائد العمليات اجلوية
ريكاردو سيزار مانغريتش لصحافيني .واستخدم
أيضا ً مضادات للطائرات مبدى  46كيلومتر.
وكان بولســونارو ،العسكري الســابق البالغ من
العمر  63عاما ،حقق فــوزا مريحا في االنتخابات
الرئاســية في البرازيــل التي تشــهد منذ أربع
سنوات فضائح فســاد وأزمة اقتصادية خانقة،
وارتفاعا في نســبة اجلرائم ،وفي وقت تعاني فيه
األحزاب اليســارية البرازيلية من انقسامات في
صفوفها ،بينما تراجع نفوذ أحزاب اليمني الوسط
بشكل كبير

شؤون عربية ودولية

تنتهي الوالية الثانية في 2022

تعديل دستوري محتمل يتيح للسيسي البقاء
في السلطة يسبب جدال واسعا

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعيش مصر مطلع العام امليالدي
اجلديد جدال ً عاما ً أثاره طرح تصور
مفصل لتعديل دســتوري يتيح
ّ
للرئيس عبد الفتاح السيســي
البقاء فــي احلكم بعــد انتهاء
واليتــه الثانية فــي  ،2022وهو
احتمال متداول منذ شــهور في
الدوائر السياسية املغلقة.
ومينع الدســتور املصري بصيغته
احلاليــة أي رئيــس مــن البقاء
في منصبــه أكثر مــن واليتني
متتاليتني ،وهو مــا يعني أنه لن
يكــون مــن املمكن أن يســتمر
السيسي في احلكم بعد انقضاء
واليته الثانية في .2022
وتولى السيســي مقاليد األمور
في مصر بعــد أن أطاح بالرئيس
االسالمي محمد مرسي عندما
كان قائدا للجيش في الثالث من
متوز  2013إثر تظاهرات حاشــدة
طالبت برحيل ســلفه .وانتخب
بعدها مرتني فــي العامني 2014
و.2018
وأثار رئيس مجلس إدارة صحيفة
األخبــار ياســر رزق ،املقــرب من
الســلطة ،جدال عامــا إثر مقال
نشــره األحد املاضي وحتدث فيه
صراحــة ألول مــرة عــن ضرورة
أن تبــادر الغالبيــة البرملانيــة
لدراسة تعديالت دستورية تتيح
للسيســي االستمرار في احلكم
داعيا إلــى إقرارها قبــل انتهاء
الدورة البرملانية احلالية  ،أي قبل
نهاية الصيف.
وقال رزق إن العام املقبل «ينبغي
أن يكون بداية إصالح سياســي
تأخر» يشــكل «مظلــة حماية
نأمن بها على مستقبل احلكم،
دون وجــل وال قلق ممــا قد يحدث
بعد ثالث ســنوات» عند انتهاء
الوالية الثانية للسيسي.
وبرر رزق بقاء السيسي في احلكم
بحاجة البالد إلى استمرار األمن
ومواصلة اإلصالح االقتصادي.
وكتــب «أقصــد باإلصــاح
السياســي ،الســياج الــذي
يصــون كل ما حتقق للشــعب

الصباح الجديد _ وكاالت:
حتقّ ــق شــرطة مكافحــة اإلرهــاب
البريطانيــة فــي عمليــة طعن أدت
إلى جرح ثالثة أشــخاص في محطة
للقطارات في مانشســتر ليلة رأس
السنة ،فيما أفادت تقارير بأن ّ
منفذها
هتف كلمة «اهلل» ،بحســب ما أعلن
مسؤولون امس الثالثاء.
وأصيب رجل وامرأة وشــرطي بجروح
خالل عمليــة الطعن التي وقعت ليل
امس االول اإلثنني في محطة فيكتوريا

يمنع الدستور
المصري بصيغته
الحالية أي رئيس
من البقاء في
منصبه أكثر من
واليتين متتاليتين،
وهو ما يعني
أنه لن يكون من
الممكن أن يستمر
السيسي في
الحكم بعد انقضاء
واليته الثانية
السيسي «ارشيف»
من مكتســبات اســتقرار أمني
وانطالق اقتصــادي خالل خمس
سنوات مضت».
وقــال عضــو مجلــس النواب
املصري عن حــزب الوفد املقرب
من احلكومة محمد فؤاد لفرانس
برس إن هــذا «الــكالم مطروح
بالفعل فــي كل مكان في مصر
وليس فــي البرملــان فقط منذ
فترة» ،مســتبعدا أن يكون وراء
تداوله خطة حكوم ّية.
وبحســب النائب ،فــإن «الناس
كانــت تنتظر أو تتوقــع تعديال
دستوريا بشأن مدد الرئاسة ألنه
كلما تطــرق احلديث إلى ما بعد
انتهاء الوالية الثانية (للسيسي)
يبرز الســؤال :من البديل؟ وحتدث
حالة ذعر».
واعتبر أن اجلديد في مقال رزق هو
أن هذه املرة األولى التي يتم فيها
طــرح «تصور تفصيلي» بشــأن
تعديل الدستور مشــيرا إلى أن

«مصر كلهــا كانت تتحدث عن
هذا املقال أمس االول االثنني».
وتابــع أن الكثيريــن اعتبروا هذا
املقال طرحا «شــبه رسمي ألن
كاتبه هــو ياســر رزق» املعروف
بعالقاته الوثيقــة بدوائر احلكم
العليا.
وفي مقاله ،أكــد رزق أنه بصرف
النظر عما قد يتم االتفاق عليه
بشــأن مدة الرئاســة وإن كانت
ستبقى أربع ســنوات أم تصبح
ست سنوات وبشــأن عدد املرات
التي يحــق ألي رئيــس أن يعيد
ترشيح نفسه فيها للرئاسة ،فإن
«املصلحة العليا للبالد ،تقتضي
إضافة مادة إلى الدســتور تنص
على إنشــاء مجلــس انتقالي
مدتــه خمس ســنوات تبدأ مع
انتهاء فترة رئاسة السيسي ،هو
مجلس حمايــة الدولة وأهداف
الثورة».
وأوضح أن هــذا اجمللس ينبغي أن

«يترأســه عبد الفتاح السيسي
بوصفــه مؤســس نظــام 30
(حزيــران) ومطلق بيــان الثالث
من من متوز  ،ويضــم اجمللس في
عضويتــه الرئيســن الســابق
(أي عدلــي منصــور) والتالــي
للسيســي» ورؤســاء السلطة
التشريعية والقضائية واألجهزة
األمنية والهيئات املعنية باإلعالم
وحقوق اإلنسان واملرأة.
ومن شأن رئاسة السيسي جمللس
يضــم الرئيس اجلديــد الذي قد
يخلفه أن يحفظ له الســلطة
العليا في البالد.
مناورة لتجنب املساءلة؟
ورأى اســتاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهــرة مصطفى
كامــل الســيد أن رزق «لم يكن
يع ّبر عن وجهة نظر شــخصية
ولكنه يكشــف توجهات داخل

مؤسسات احلكم».
وكتب الرئيس الســابق للوكالة
الدوليــة للطاقة الذر ّيــة احلائز
على جائزة نوبل للســام محمد
البرادعــي على «تويتر» مســاء
األربعاء املاضي «هناك ،دســاتير
وقوانني ،فى األنظمة السلطوية
وهنــاك دســاتير وقوانــن فى
األنظمة الدميقراطية .األولى أداة
لترسيخ حكم ســلطوي قائم
على القمع واخلوف ،والثانية أداة
لتأسيس حكم رشيد قائم على
احلرية والعدالة .شتان بني الثرى
والثريا!».
بــدوره ،اعتبر احمللل السياســي
واســتاذ العلــوم السياســية
بجامعة القاهرة ،حســن نافعة
فــي تصريحــات نشــرها عبر
«تويتــر» أن تعديــل الدســتور
لتمديــد فترة والية السيســي
«فكرة سيئة» لكن «األسوأ» هو
اقتراح تشــكيل مجلس يرأسه

السيسي بعد انتهاء واليته ألنه
سيحول خلفه إلى مجرد دمية،
على حد تعبيره.
ورأى أن «الرئيــس السيســي ال
يريــد أن يتخلى عن الســلطة
وهو على قيد احليــاة ،ورمبا يعود
ذلك إلــى ما حدث للرئيســن
السابقني أنور السادات وحسني
مبارك» مشــيرا إلى الكشــف
عن «ممارسات فاســدة» قام بها
األول بعــد اغتياله فــي 1981
ومحاكمة وســجن الثاني بعد
تركه السلطة.
وتابــع «وبالتالي فهو يخشــى
أن يخضــع للمســاءلة إذا ترك
موقعــه» بعــد انتهــاء الوالية
الثانية.
وأضاف أنه «من املثير للسخرية
أن أفــكارا أبعــد مــا تكون عن
اإلصــاح السياســي تٌقــدم
للمصريــن باعتبارهــا إصالحا
سياسيا.

ّ
ّ
الشرطة البريطانية تحقق في اعتداء بسكين في مانشستر
فــي مانشســتر فــي شــمال غرب
بريطانيا .وقال شاهد يُدعى سام كالك
منتجا في إذاعة «بي
( 38عاما) ويعمل
ً
بي ســي» ،إنّه ســمع ّ
منفذ الهجوم
يصــرخ «اهلل» قبل االعتــداء وخالل
تنفيذه .وتابع كالك أنه سمع املشتبه
به يقول «طاملــا واصلتم قصف بلدان
أخرى ،فإ ّن هذه األمور ستســتم ّر في
احلدوث».
وقد مت نقــل املصابَــن املدنيني ،وهما
فــي اخلمســينات مــن العمــر ،إلى

الســلطات إ ّن
املستشــفى .وقالت ُ
جروحهما بالغة لكنّهم ليســوا في
خطر .وحصلــت عملية الطعن بينما
كان العديد من ســكان مانشســتر
في الشوارع يشاركون في االحتفاالت
وقدم الشــاهد كالك
بالعــام اجلديدّ .
مفصلــة عن الهجــوم .وقال
روايــة
ّ
«ســمعت هذا الصــراخ املرعب جدا،
ونظــرت إلى رصيف احملطــة ،قد جاء
رأيت أنّه كان لديه سكني
في ّاتاهيُ .
مطبــخ بشــفرة طولهــا نحــو 30

سنتيمترا» ،مضيفا «كان األمر مرعبا
جدا» .وقــال كالك إنه ســمع ّ
منفذ
االعتداء يصــرخ «اهلل» خالل تنفيذه
العمليــة ،مضيفا «لقــد هتف ،اهلل،
قبل (االعتداء) وخالله» .وقالت شاهدة
ع ّرفــت عن نفســها باســم ريبيكا
لصحيفة «ديلي ميــرور» البريطانية
«كان أكثر صراخ مرعب ســمعته في
حياتي وعندما اســتدرت رأيت اجلميع
يركض باجتاهي» .وتابعت «قفزت فوق
ســكة الترام ورحت أركض  ،واختبأت

خلــف ألــواح خرســانية حتــت أحد
األقواس».
وقال مساعد رئيس شرطة مانشستر
روب بوتس إن شرطة مكافحة اإلرهاب
تتولى التحقيق ،وإن عناصر الشرطة
«متيقّ ظــون» .وقــال «نتفهّ م أن تثير
األحــداث التــي وقعت الليلــة قلق
السكان لكنني أشدد على أن احلادثة
انتهت ،هناك موقوف وليس هناك في
الوقت الراهن أي معلومات استخبارية
تفيد بوجــود تهديــد أكبــر» .وأكد

بوتــس أن كافة اخلبــرات متاحة لكي
«نحقق تقدما في التحقيق بأســرع
مــا ميكن» .وعلى الرغــم من االعتداء
جرت احتفاالت رأس السنة في ساحة
«ألبرت سكوير» والتي تخللتها ألعاب
نارية وســط تعزيز لالنتشــار األمني.
وشهدت مانشستر (شــمال) اعتداء
فــي  22أيــار  2017ارتكبــه بريطاني
مــن أصل ليبــي فجر نفســه خارج
قاعة مانشستر أرينا في نهاية حفل
للمغنية األميركية أريانا غراندي.

برنامج األغذية العالمي :مساعدات الغذاء باليمن ُتسرق في مناطق للحوثيين
الصباح الجديد _ وكاالت:
قال برنامــج األغذيــة العاملي امس
األول االثنــن إن مســاعدات غذائية
مخصصــة ليمنيني يعانــون اجلوع
الشديد تُسرق وتباع في بعض املناطق
التي تســيطر عليهــا حركة احلوثي.
وبعد ســماع أن مســاعدات غذائية
إنسانية تباع في السوق املفتوحة في
صنعاء ،قال برنامــج األغذية العاملي
إنه وجد أن كثيرا من األشــخاص لم

تقـرير

يتســلموا حصص الغذاء املستحقة
لهم وإن منظمة واحدة على األقل من
الشركاء احملليني تابعة لوزارة التعليم
احلوثية متــارس احتياال .وقــال ديفيد
بيزلي املدير التنفيــذي في البرنامج
”هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام
من أفــواه اجلائعني .في وقت ميوت فيه
األطفال في اليمــن ألنهم ال ميلكون
مــا يكفي من طعام ،يعــد هذا فعال
شــائنا .يجب أن يتوقف هذا السلوك

اإلجرامي على الفور“ .وعبر مســؤول
من احلوثيني عن «االســتياء الشديد»
مــن البيان قائال «إنه ال ينســجم مع
توجهات البرنامج (األغذية العاملي)».
وقال محمد علي احلوثي رئيس اللجنة
الثورية العليا للحوثيني في بيان أرسل
لرويترز «إننا إذ نســتغرب هذا املوقف
غير املســتند إلى األدلــة والوثائق ...
فإننا نرحب بتشــكيل جلان مستقلة
للتحقيــق فــي االنتهــاكات» .وأفاد

مســح هذا الشــهر بأن حرب اليمن
واالنهيــار االقتصــادي الناجم عنها
جعال  15.9مليون شــخص ،أي  53في
املئة من الســكان ،يواجهون «انعدام
أمن غذائي شديدا وحادا» وبأن اجملاعة
تشكل خطرا إذا لم يُتخذ إجراء ملنعها
فورا .ويحــاول برنامج األغذية العاملي
توصيل مســاعدات غذائية ملا يصل
إلى 12مليون شــخص يعانون اجلوع
الشديد.وقال إن مراقبيه جمعوا صورا

وأدلة أخرى تثبت نقل الطعام بشكل
غير مشــروع على منت شاحنات من
مراكز مخصصــة لتوزيع الطعام وإن
مسؤولني محليني يزيفون السجالت
ويتالعبــون في اختيار املســتفيدين.
وأضاف البرنامج في بيان «مت اكتشاف
أن بعض مواد اإلغاثــة الغذائية تُ نح
ألشــخاص ليسوا مســتحقني لها
ويباع بعضها لتحقيق مكاســب في
أســواق العاصمة» .وقــال بيزلي إنه

يطالب السلطات احلوثية بوقف حتويل
وجهة الطعام والتأكد من وصوله إلى
من يحتاجونه.وقال إيرفيه فيروســيل
املتحــدث باســم برنامــج األغذية
العاملي في جنيــف إن البرنامج ينظر
في إمكانية توزيع نقود على احملتاجني
إذا أمكن إدخال نظام لتحديد الهوية
باالســتدالل البيولوجي يســتخدم
بيانات شخصية تشمل مسح قزحية
العني وبصمات األصابع.

تزامنا مع االضطراب في البنتاغون

باتريك شاناهان يتولى وزارة الدفاع االميركية
متابعة ـ الصباح الجديد:
تولــى الرجل الثاني فــي وزارة الدفاع
األميركيــة باتريــك شــاناهان اآلتي
مــن القطاع اخلــاص وغيــر املعروف
مــن اجلمهور العريض ،امــس الثالثاء
مهماته على رأس البنتاغون في وقت
تدخل الســلطات العسكرية مرحلة
حساسة.
ورُ ّقي شــاناهان ( 56سنة) إلى منصب
وزيــر الدفاع بالوكالة بعد اســتقالة
جيمس ماتيــس املدوية في  20كانون
األول املاضي بســبب خالفات عميقة
مــع الرئيس دونالد ترامــب ،خصوصا ً
حول انســحاب القوات األميركية من
سورية.
وكان اجلنــرال ماتيس الذي يجســد
شكالً من االســتقرار في إدارة تشهد
تقلبــات ،صرح أنه ســيغادر منصبه
في نهاية شباط املقبل ليتيح انتقاال ً
سلسا ً مع خليفته.
وقرر دونالد ترامب الذي شــعر على ما

يبدو باالستياء من التغطية اإلعالمية
لهذه االســتقالة ،تقدمي موعد رحيله
إلى األول من ينايــر .وأعلن في تغريدة
مقتضبة تعيني شــاناهان ،مؤكدا ً أنه
«رائع».
وبات يعــود لهذا الرجــل الذي يهتم
بالتفاصيل ،اإلشــراف على انسحاب
اجلنود األميركيني األلفني املنتشــرين
فــي ســورية وانســحاب جزئي من
أفغانســتان وتأثير هذه القرارات على
األرض وعلى حلفاء الواليات املتحدة.
وباتريك شــاناهان الذي لم يخدم في
اجليــش يوماً ،أمضى اجلــزء األكبر من
حياته املهنية فــي مجموعة «بوينغ»
للصناعات اجلوية .ويؤكد احمليطون به
للمشككني في قدراته بأنه مستعد
للقيام بهذه املهمة.
وقــال الناطــق باســمه اللفتنانت
كولونيل جو بوتشــينو إن مســاعد
وزير الدفــاع منــذ « 2017أمضى 18
شــهرا ً في مراقبــة العمليات وحضر
كل االجتماعات وكان موجودا ً في كل
املناقشات».

وأمضــى الرجــل القــادم مــن والية
واشــنطن في شــمال غربــي البالد،
 31عاما ً فــي مجموعــة بوينغ التي

كان نائبا ً لرئيســها مكلفا ً املســائل
اللوجستية والعمليات ،وكذلك مديرا ً
ألنظمة بوينغ للصواريخ الدفاعية.

باتريك شاناهان بجانب ترامب
وكانــت خبرته في اإلدارة ومعرفته في
اجلوانب التقنيــة مفيدة كنائب لوزير
الدفاع ،املنصب األبعد عن السياســة

واألكثر تركيزا ً على ســير هذه اإلدارة
العمالقة.
ومــع ذلــك وخــال عمليــة تثبيته
في الكونغــرس ،واجــه انتقادات من
الســناتور اجلمهــوري الراحــل جون
ماكني الذي كان رئيسا ً للجنة القوات
املسلحة بســبب الثغرات في خبرته
الديبلوماسية.
ورأى سجني احلرب السابق الذي توفي
قبل أشــهر أن غياب الدقة في بعض
أجوبة شاناهان «شبه مهني».
واعتبر ماكني أن تعيني مسؤول سابق
في قطاع الصناعات اجلوية على رأس
البنتاغون أشبه «بإدخال ثعلب إلى قن
الدجاج».
وفي منصبه كمســاعد لوزير الدفاع،
ساعد باتريك شاناهان في إعادة توجيه
ميزانية البنتاغون إلى التهديدات التي
تشكلها روسيا والصني.
ودعم بقوة فكرة الرئيس دونالد ترامب
إنشــاء «قــوة فضائية» تكــون فرعا ً
سادسا ً للقوات املسلحة بحلول العام
 .2020ويفتــرض أن يحصل املشــروع

على موافقة الكونغرس.
وكدليل هلى اهتمامه بالتكنولوجيا،
كتب سلسلة تغريدات قبل عيد امليالد
حول إقــاع صاروخ «ســبيس اكس»
ليضع في املــدار قمرا ً اصطناعيا ً قويا ً
لتحديد املواقع لسالح اجلو األميركي.
وليصبح وزيرا ً للدفــاع بعد التخلص
من صفة «بالوكالة» ،ســيضطر الى
خــوض ميــدان يطغى عليــه طابعا ً
سياســيا ً أكبــر ،أوال ً لطمأنة حلفاء
الواليات املتحــدة الذين يأخذ عليهم
ترامب باستمرار املبالغة في االعتماد
على اجليــش األميركي ،وكذلك للحد
من شطحات الرئيس من دون إغضابه.
وال يتــردد الرئيس األميركي في إقصاء
الذيــن يعارضونــه .وقــد أقــال وزير
اخلارجية في إدارته ريكس تيلرســون
وكذلك كبيــر موظفي البيت األبيض
جون كيلي.
وقال مســؤول يعرف جيدا ً شــاناهان
إنه «عارض دائما ً طوال حياته املهنية،
رؤســاءه عندمــا كان ذلــك ضرورياً».
وأضاف« :لن يتر ّدد في مواصلة ذلك».
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اطالق سراح ابنة

تسبب خلط األوراق شمال شرقي سورية اذا نفذت

المعارض الصادق المهدي

إعادة تقويم واشنطن خطط االنسحاب
من سورية يغضب تركيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد الســلطات السودانية بأنها أطلقت ،امس
الثالثاء ،ســراح زينب الصادق املهدي ابنة زعيم
«حزب األمة» ،الصادق املهدي وابنها.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت زينب
أمــس االول االثنني على خلفيــة االحتجاجات
التي تشهدها البالد التي بدأت مبطالب تتعلق
بتحســن األوضاع املعيشــية ،وتطــورت إلى
املطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.
وفرقت الشــرطة الســودانية أمس مظاهرات
كانــت متوجهة نحو القصر الرئاســي لتقدمي
مذكرة تطالب بتنحي البشير.
وأصدر الرئيس الســوداني أمــس االول االثنني،
قرارا جمهوريا بتشكيل جلنة برئاسة وزير العدل
موالنــا محمد أحمد ســالم لتقصي احلقائق
حول األحداث األخيرة التي تشهدها البالد.
وأعلنت السلطات الســودانية نهاية اإلسبوع
املاضي ،أن عدد القتلى جراء موجة االحتجاجات
التي بدأت في الـ 19من الشهر املاضي ،بلغ 19
شخصا باإلضافة إلى  406جرحى.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد ســاعات على إعالن ســيناتور
أميركي بــارز أن الرئيس دونالد ترامب
أعاد تقومي خططه بشــأن االنسحاب
الفوري من ســورية ،وعــدم التخلي
عن «احللفاء األكراد» ،قالت الرئاســة
التركيــة إن «اإلرهابيــن ال ميكن أن
يكونوا حلفاء للواليات املتحدة».
وفي تصعيد مفاجــئ قالت فصائل
املعارضــة أن روســيا اســتهدفت
للمــرة األولــى منــذ مــدة طويلة
بطائرات حربية محيط مدينة جسر
الشغور في ريف إدلب الغربي ،ورصد
العســكريون الروس واألتراك ارتفاعا ً
كبيرا ً في عــدد اخلروقات في منطقة
خفــض التصعيــد في إدلــب .وفي
جنوب شــرقي الفرات ضيقت «قوات
ســورية الدميوقراطية» (قســد) ذات
الغالبية الكردية اخلناق على تنظيم
«داعــش» في آخر جيوبه في املنطقة
بعد حترير بلدة جديدة.
وغــداة تلميــح احلكومــة العراقية
تدخــل أكبر مــن قواتها املســلحة
في ســورية مع بدء الواليات املتحدة
سحب قواتها من سوريا ،قال اجليش
العراقي في بيان إن مقاتالت من طراز
إف -16نفذت الغارة في محيط قرية
السوسة بشرق ســورية عندما كان
« 30قياديا ً مهما ً من عصابات داعش»
مجتمعني في املبنى.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية،
إبراهيم قالن إنه ال ميكن لإلرهابيني أن
يكونوا حلفــاء للواليات املتحدة .وردا ً
على اســتخدام السيناتور اجلمهوري
ليدنســي غراهــام ،عبــارة «احللفاء
األكــراد» ،فــي تصريحــات أدلى بها
حــول إعــادة اإلدارة األميركية تقومي
خططها بشأن االنســحاب الفوري
من سورية ،قال قالن في تغريدة على
«تويتــر»« ،إنه ال ميكــن لإلرهابيني أن
يكونوا حلفاءكــم .وكما أن «داعش»
ال ميثــل املســلمني ،فإن (بــي كا كا)
(حزب العمال الكردســتاني) ،ال ميثل
األكراد في ســورية أو أي مكان آخر»،
وزاد« :أنتم تعرفون الصلة املباشــرة
بني (بي كا كا) ،وامتدادها في سورية
تنظيم (ي ب ك /ب ي د) وحدات حماية

في تصعيد مفاجئ قالت
فصائل المعارضة أن
روسيا استهدفت للمرة
األولى منذ مدة طويلة
بطائرات حربية محيط
مدينة جسر الشغور في
ريف إدلب الغربي ،ورصد
العسكريون الروس
واألتراك ارتفاعًا كبيراً في
عدد الخروقات في منطقة
خفض التصعيد في إدلب

خمس دول تنضم الى قائمة
األعضاء غير الدائميين في
مجلس االمن

القوات التركية في سوريا
الشعب ،وحزب االحتاد الكردي ،وعبرمت
عن ذلك بشــكل علني أمــام الرأي
العام».
الغضــب التركــي كان متوقعا ً بعد
تصريحــات الســيناتور غراهام التي
تعيد خلط األوراق في شــمال شرقي
ســورية في حال نفذت ،ففي تغريدة
على «تويتر» شــدد غراهام أن الرئيس
ســيتأكد مــن أن أي انســحاب من
سورية «ســيتم بأســلوب يضمن:
تدميــر تنظيــم الدولة اإلســامية
بشكل نهائي ،وعدم ملء إيران الفراغ،
وحماية حلفائنــا األكراد» ،على رغم
أن غراهام استدرك بالقول إن «ترامب
ملتزم بالتأكد من عدم اشتباك تركيا
مع قــوات وحدات حماية الشــعب
عقب انسحاب القوات األميركية من
سورية وأكد لتركيا حليفة بالده في
حلف شمال األطلسي إقامة منطقة
عازلــة في املنطقة للمســاعدة في

حماية مصاحلها».
وكان غراهام ،وهو من أشد معارضي
قرار ســحب القــوات األميركية من
ســورية من دون التأكــد من حتقيق
واشــنطن أهدافها ،التقــى ترامب
في البيت األبيــض ،وقال إن «الرئيس
مصمم على ضمان أن يكون تنظيم
ّ
داعش قــد ُهزم بالكامل عندما نُغادر
سورية» ،مشيرا ً إلى أن «الرئيس قال
لي بعض األشياء التي لم أكن أعرفها
ما جعلني أشعر باالرتياح أكثر إلى ما
نفعله في سورية .ال تزال لدينا بعض
اخلالفات لكني سأخبركم بأن الرئيس
يفكر مليا ً وبجدية بشأن سورية في
كيفية سحب قواتنا ولكن في الوقت
نفسه نحقق مصالح أمننا القومي».
وردا ً على ســؤال عمــا إذا كان ترامب
وافق على أي إبطاء لســحب القوات
قال غراهام« :أعتقد أن الرئيس ملتزم
جــدا ً بالتأكد من هزميــة داعش متاما ً

عند انســحابنا من سورية .أعتقد أن
الرئيس توصل إلى خطة مع جنراالته
تبدو منطقية بالنســبة إلي» ،الفتا ً
إلى أن زيارة ترامب للعراق األســبوع
املاضــي كانــت مفاجــأة حقيقية
وقد أدرك ضــرورة «إنهاء املهمة» مع
تنظيم «داعش».
وقالــت وزارة الدفــاع األميركيــة
(البنتاغــون) إنهــا تــدرس خططا ً
«النســحاب مخطــط ومــدروس»،
وكشــف مصدر مطلع على األمر أن
أحد اخليارات هو فترة انسحاب مدتها
 120يوماً.
وذكرت شبكة «فرات بوست» املتابعة
ألخبــار شــرق الفــرات أن نحو200
شــاحنة محملة بأســلحة وذخائر
ومعدات لوجســتية تابعــة لقوات
التحالف الدولي دخلت إلى محافظة
احلسكة شمال شــرقي سورية ،عبر
معبر «ســيمالكا» النهري مع إقليم

كردستان العراق.
وفي إدلــب ،وعلى رغــم بحث تركيا
وروسيا على مســتوى وزراء اخلارجية
والدفــاع واخملابرات حتويــل إدلب إلى
منطقــة تهدئــة دائمــة ،تصاعــد
عدد اخلروقات فــي املنطقة منزوعة
الســاح ومناطق الهدنــة في حماة
وإدلب وحلــب والالذقية ،وذكرت وزارة
الدفــاع الروســية أمــس ،أن اجلانب
الروســي في جلنة الهدنة الروسية-
التركية في ســورية رصد خالل الـ24
ســاعة األخيرة  48خرقا ً لنظام وقف
العمليات العســكرية ،في حني رصد
اجلانب التركي  15خرقاً.
وذكرت مواقع معارضة أن غارات جوية
روســية اســتهدفت أطراف بلدتي
الزعينية ومرعند غرب جسر الشغور
بريف إدلــب ،كما قالــت إن صاروخا ً
من نــوع أرض -أرض محمــاً بقنابل
عنقودية ســقط على قرية بكسريا

في ريف جسر الشغور أيضاً ،والحقا ً
أعلن الدفاع املدني السوري أن البوارج
احلربية الروســية استهدفت محيط
القرية بصاروخ بالســتي ،ما أدى إلى
إصابة الطفــل ،بالتزامن مع قصف
جوي لطائرات روســية اســتهدفت
قرى مرعند والزعينة غرب إدلب .وفي
املقابــل ،قالت وســائل إعالم موالية
للنظام السوري ،إن قذيفة صاروخية
استهدفت نقاطا ً لقوات النظام في
تلة رشو بجبل األكراد من املواقع التي
تسيطر عليها «هيئة حترير الشام»
وفي شــرق الفرات أعلنت «قســد»
حترير قرية الكشمة وأجزاء من مدينة
الشعفة ( 112كم شــرق مدينة دير
الزور) من ســيطرة «داعــش» امس
االول االثنني ،وأكــدت مصادر محلية
أن طائــرات التحالــف دعمت قوات
«قســد» جويا ً بغارات اســتهدفت
املنطقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انضمــت أملانيــا ،وبلجيــكا ،وجمهوريــة
الدومينيكان ،وإندونيسيا ،وجنوب أفريقيا ،امس
الثالثاء ،إلى قائمــة األعضاء غير الدائمني اجلدد
في مجلس األمن الدولي .وستعمل هذه الدول،
بالتعاون مــع الدول دائمة العضوية في مجلس
األمن ،وهي روســيا والواليــات املتحدة والصني
وفرنسا وبريطانيا.
وفي  8حزيران املاضي ،مت انتخاب أملانيا عضوا في
مجلس األمن الدولي للفترة .2020-2019
وأعلنت برلني ،بعد ذلــك ،أنها كعضو غير دائم
في مجلس األمن الدولي ستتبع سياسة قريبة
من سياسة االحتاد األوروبي.
وأشــارت املستشــارة األملانية ،أجنيــا ميركل،
إلى أن «بالدها ســتكون عضوا (غيــر دائم) في
مجلس األمن الدولي ملدة عامني وتعتزم العمل
على صدور قرارات شــاملة هناك» ،مؤكدة أنه
«يجب علــى بالدها حتمل املزيد من املســؤولية
في عــام  ،2019ويجب أن تدافع بنشــاط أكثر
عن مصاحلها» .كما سترأس بلجيكا اجمللس في
فبرايــر عام  ،2020بعد أن أصبحــت منذ اليوم،
عضوا غير دائم جديد في مجلس األمن الدولي
ملدة سنتني.

ترامب وشي جينبينغ يتعهدان التعاون رغم النزاع التجاري بين البلدين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تبادل الرئيســان الصينــي واألميركي
رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون رغم
نزاع جتاري حاد بينهما ،وذلك في الذكرى
األربعني إلقامة العالقات الدبلوماسية
بني البلدين ،وفق وســائل إعالم رسمية
صينية.
وتصاعد التوتر بني بكني وواشنطن في
 2018علــى خلفية نزاعــات جتارية ،إال
أن الرئيس األميركــي دونالد ترامب قام
بتجميد رسوم جمركية جديدة وأعلن
السبت عن «تقدم كبير» عقب اتصال
بنظيره شي جينبينغ.
وفي الرســائل املتبادلة امــس الثالثاء

تقـرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
أنارت األلعاب النارية ســماء تاميز سكوير
في نيويورك بألوان متعددة مبناسبة حلول
العــام  2019لتنضم بذلــك إلى احملتفلني
في العالم بأســره لوداع سنة  2018التي
شهدت اضطرابات كثيرة.
ففي ظل درجات حرارة متدنية وتســاقط
األمطار احتفل االالف في نيويورك بالسنة
اجلديــدة بانزال الكــرة البلورية التقليدية
بحلــول منتصف الليل مــع عرض ألعاب
نارية ضخــم في ســاحة تاميز ســكوير
الشــهيرة التي غنــت فيها كريســتينا
أغيليرا وستينغ وسنوب دوغ.
وقبيل نــزول الكــرة البلورية غنــت بيبا
ريكســا أغنية «إمياجني» جلون لينون فيما
رافق الكثيرون في الساحة أغنية «نيويورك
نيويورك» التي بثتها مكبرات الصوت.
وكانت احتفاالت نيويورك ومدن أخرى على
ســاحل الواليات املتحدة الشرقي ،احملطة
األخيرة في احتفاالت السنة اجلديدة التي
عمت العالم من آســيا إلــى اوروبا وصوال
إلى القارة األميركية .فقبل ذلك بساعتني
احتفلت ريو دي جانيــرو البرازيلية بحلول
العام 2019بإنــارة متثال املســيح الفادي
رمز املدينة الضخــم ،بأضواء مختلفة ما
جعله يبدو وكأنه يضم يديه ويحني رأسه
بخشــوع قبل ان يعود إلى وضعية اليدين
األصلية .وشــكل ذلك ذروة االحتفاالت في
هذه املدينة التي حضرها مئات االالف بعد
عرض لاللعاب الناريــة .وتولى البرازيل في
األول من كانــون الثاني/يناير رئيس جديد،
هو جاييير بولسونارو .وقد انتخب  % 55من
البرازيليني بولســونارو الذي عرف مبواقف
عنصريــة ومتييزيــة حيال املــرأة واملثليني
جنســيا ،بعدما وعدهــم بالقضاء على
الفساد والعنف واألزمة االقتصادية.

شــدد شــي على أهميــة العمل مع
الواليــات املتحــدة «للمضــي قدمــا
بالعالقات الصينيــة األميركية وتعزيز
التنســيق والتعاون واالســتقرار» وفق
وكالة أنباء الصني اجلديدة الرســمية
(شينخوا).
وأضافــت شــينخوا أن ترامــب أثنى
علــى العقــود األربعــة األخيــرة من
الدبلوماســية بني الصــن والواليات
املتحدة ورحب ب»صداقته املتينة» مع
الرئيس الصيني.
وتبادلت واشنطن والصني فرض رسوم
جمركية على سلع تفوق قيمتها 300
مليار دوالر العام املاضي مما تسبب بنزاع

جتاري بدأ يؤثــر على األربــاح وأدى إلى
هبوط اسواق املال.
وشن ترامب احلرب التجارية إثر شكاوى
متعلقة مبمارســة صينية غير نزيهة
،وهــي مخاوف عبر عنهــا أيضا االحتاد
األوروبي واليابان وغيرهما.
لن منذ اتفاق الرئيسني على هدنة على
هامش قمة مجموعة الدول العشرين
في بوينس ايرس ،برزت مؤشرات صغيرة
على تقدم ،وغياب تهديدات جديدة من
ترامب .وأقامت الصني والواليات املتحدة
العالقات الدبلوماسية بينهما في األول
من كانون الثاني  1979ووعدت واشنطن
بإقامة عالقات غير رسمية مع تايوان.

العالم يستقبل العام الجديد
باحتفاالت بااللعاب النارية والموسيقى
باريس حتتفل
وشــهدت باريــس عرضا ســمعيا بصريا
بعنوان «االخوة» على قوس النصر في جادة
الشانزيليزيه احتفاال بحلول العام 2019
وتترافق احتفاالت رأس السنة مع إجراءات
أمنية اســتثنائية بســبب خطــر وقوع
اعتداءات او أعمال عنف في املدن.
ففي مدريد ســمح لعشرين ألف شخص
فقــط بالتجمع فــي ســاحة «بويرتا ديل
سول» الشهيرة لتناول  12حبة عنب عند
حلول منتصــف الليل على جــري العادة
جللب احلظ والسعادة.
واحتفلت فرنســا أيضا باملناســبة وسط
إجراءات أمنية مشددة بعد اعتداء إرهابي
في ستراســبورغ منتصف كانــون األول/
ديســمبر وخشــية وقوع جتاوزات من قبل
«الســترات الصفــراء» رغــم تراجع قدرة
هــذه احلركــة االحتجاجية على حشــد
املتظاهرين.
وقد انتشر  12ألف شرطي في باريس و148
ألفا في كل أرجاء البالد فيما لم يســجل
أي حادث يذكر.
على جادة الشــانزيليزيه الشــهيرة مركز
االحتجاجات في األســابيع األخيرة  ،قالت
وزارة الداخلية أن  300ألف شخص جتمعوا
بانتظــار حلول منتصف الليــل في جواء
هادئــة مع عرض بصري ســمعي بث على
قوس النصر.
وشــوهد بعــض عشــرات «الســترات
الصفراء» بني جموع السياح واملتنزهني.
وفي كلمته املتلفزة باملناسبة ،دعا الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون الفرنسيني إلى
التوقف «عن إعطاء االنطباع بأن فرنســا
بلد يفتقر إلى التضامن».
هجمات في مانشستر وطوكيو
وشــهد ليل أوروبا هجوما بسكني ادى إلى

جانب من االحتفاالت
ســقوط ثالثة جرحى في مانشســتر في
شــمال غرب إنكلترا .وقد أوقف املعتدي.
وقال املنتج في هيئة «بي بي ســي» سام
كالك الذي كان شــاهدا على الهجوم إنه
ســمع املعتدي يقول «اهلل» قبل الهجوم
وبعــده .وأوضــح أن املعتدي قــال «طاملا
تستمرون بقصف دول أخرى فإن هذه األمور
ستتواصل».
وفي طوكيو ،تســبب اليابانــي مازوهيرو
كوساكابي البالغ  21عاما بسقوط تسعة
جرحــى أحدهم في حالة خطــرة ،عندما
اقتحم بســيارته جموعا كانوا في شارع
مخصص للمارة في العاصمة .وقال ناطق
باسم الشــرطة لوكالة فرانس برس «كان
بنيته القتــل» .وذكرت محطــة «أن إتش
كاي» التفزيونية اليابانية أن كوســاكابي

تصرف «احتجاجا على عقوبة االعدام» من
دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.
بريكست وترامب
وانتقلت لندن إلــى العام اجلديد محتفية
بعالقاتهــا مــع أوروبــا بينما ينقســم
البريطانيــون بشــدة حول البريكســت.
وترافقــت األلعــاب النارية التــي أطلقت
من عجلة «لندن آي» مــع بث مقطوعات
موســيقية ألفها فنانــون أوروبيون .وقال
رئيــس بلديــة العاصمة صديــق خان إن
اخلطوة تهدف إلى التاكيد ن لندن ستبقى
«منفتحة ومتجهة نحو املســتقبل» بعد
انسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وفي رسالة مبناسبة حلول السنة اجلديدة،
دعت رئيســة الوزراء تيريزا ماي البرملان إلى

تأييــد االتفــاق الذي توصلت إليه بشــأن
البريكست للســماح لبريطانيا «بتخطي
مرحلة جديدة» وجتاوز انقساماتها.
وشــهد العام  2018اضطرابات كبيرة مع
أزمة سياســية في بريطانيا بشأن اخلروج
من االحتــاد األوروبي املقرر في  29آذار/مارس
.2019
كذلك ،ســيبقى الرئيس األميركي دونالد
متصدرًا لعناوين وســائل اإلعالم ،إذ
ترامب
ّ
ّ
أكدت سنة  2018قدرته على قلب املوازين
في ّ
ملفات جيوسياســية كبرى ،من حربه
التجاريــة مــع الصني إلى انســحابه من
االتفاق النــووي مع إيران وقــراره االعتراف
بالقدس عاصمة إلســرائيل ونقل سفارة
الواليات املتّحدة إليها.
ومتنى ترامب ملواطنيه في شــريط مصور

عبر «تويتر» عاما سعيدا قائال لهم «فيما
أنا أعمل في البيــت األبيض تخرجون هذا
املســاء لالحتفال  ،اســتمتعوا بوقتكم
فأمامنا سنة رائعة».
ودعــا الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتني،
الروس في رســالة متلفزة إلى العمل م ًعا
«لتحسني الرفاهية ونوع ّية احلياة ،من أجل
أن يشــعر جميع مواطني روسيا بتغييرات
إيجاب ّية في السنة التي تنطلق».
قبل ذلك بســاعات ،كان الرئيس الصيني
رحب بحلول العام ،2019
شي جينبينغ قد ّ
واع ًدا مبواصلة «وتيــرة اإلصالحات» وفتح
الصني على بق ّية العالم «بشكل أكبر».
أما الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ
اون فأعتمــد لهجة أقوى قائــا إن كوريا
الشــمالية قــد تغير مواقفهــا في حال
أبقت الواليــات املتحدة علــى العقوبات
املفروضــة على بيونغ يانغ بشــأن ملفها
النــووي مطالبا بوضــع حــد للمناورات
العسكرية املشتركة بني الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية .ومنذ القمة التاريخية بني
كيم وترامب فــي حزيران/يونيو املاضي في
سنغافورة تراجعت العالقات بني بيونغ يانغ
وواشنطن.
سيدني دشنت العام اجلديد
وتدشــينًا للعام اجلديد ،أطلقت سيدني،
أكبر مدن أستراليا ،أضخم عرض لأللعاب
كمية
النار ّية لها على اإلطــاق .وأضاءت ّ
قياســ ّية من األســهم واملؤ ّثرات البصر ّية
اجلديــدة ســماء املدينة بألوان وأشــكال
ملــدة  12دقيقة أبهرت أنظار أكثر
متن ّوعة ّ
من  1,5مليون شــخص احتشــدوا أمام
اخلليج قبالة املدينة وفي احلدائق.
ولم ت ّ
ُخفف عاصفة رعد ّية في وقت سابق
من عزميــة احملتفلني الذين نصبوا اخل َيم في
املكان ،ووصل بعضهم في ساعات مبكرة
من صباح اإلثنني.

وفي نفس العام التقى الرئيس الراحل
دنغ شياوبينغ الذي ينسب له «االصالح
واالنفتاح» في الصني بالرئيس األميركي
جيمــي كارتر فــي الواليــات املتحدة.
وحتسنت العالقات بني الدولتني بشكل
ّ
كبير بعــد أن وصلت إلى احلضيض في
احلرب البــاردة ،رغم تقلبات إزاء عدد من
القضايا ومنها تايوان وحقوق اإلنســان
والتجــارة .فــي كانــون األول أعلنت
الصني استئناف شراء فول الصويا من
املزارعني األميركيني ،وتعليق فرض مزيد
من الرســوم اجلمركية على السيارات
املصنعة في الواليــات املتحدة وقطع
الغيار اعتبارا من األول من كانون الثاني.

في هونغ كونغ ،احتشــد مئات اآلالف في
الشــوارع على جانبي مينــاء فكتوريا في
املدينة لالســتمتاع بعرض لأللعاب النارية
استم ّر عشر دقائق.
واستُخدمت في العرض ألعاب نار ّية بقيمة
تصل إلى  1,8مليــون دوالر لتل ّون ناطحات
السحاب باأللوان التي رافقتها املوسيقى.
في العاصمة اإلندونيســ ّية جاكرتا ،أقام
أكثر مــن ألف رجل وامــرأة زفا ًفا جماع ًيا
ّ
نظمتــه احلكومة .لكن متّ إلغــاء األلعاب
النار ّية احترا ًما لضحايا التســونامي .كما
ألغيت احتفاالت رأس السنة في مقاطعة
بانتني اجملاورة حيث أ ّدت كارثة وقعت في 22
كانون األول/ديســمبر إلى مقتل أكثر من
 400شخص.
ّ
الســكان على املعابد
وفي اليابــان تد ّفق
احتفاال ً بالعام اجلديد.
في دبي ،أضاءت األلعاب النار ّية برج خليفة
الذي يُعتبر البرج األعلى في العالم.
وو ّدعــت دمشــق ســنة  2018بطريقــة
اختلفت عن كل ســنوات الصراع .وكانت
الســاعات األخيرة من الســنة املنصرمة
دوي قذائف أو صواريخ أو
هادئة ،ولم يُس َمع ّ
معارك أو سيارات إسعاف.
ونزلت عشــرات العائالت إلى أز ّقة دمشق
القدميــة لقضاء ليل رأس الســنة .وقالت
حداد طالبة اإلعالم بجامعة دمشق
كندة ّ
لوكالة فرانس برس «هذه الســنة األولى
التي أختــار فيها منطقة باب توما لقضاء
الســهرة  ،هــذه املنطقة كانــت خطرة
للغاية في كل الســنوات املاضية ،وفي أي
حلظة كان هناك احتمال أن تسقط قذيفة
هاون».
ورغــم غيــاب االحتفــاالت الرســمية
والتجمعات الكبيرة ،إال أن زينة هذه السنة
عم فيها
أظهرت الفارق مقارن ًة بســنوات ّ
الظالم دمشــق بسبب التقنني الكهربائي
أو التهديدات األمنية.
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اقتصاد

تعزيز التعاون الثنائي بين

فتح المعابر الحدودية أمام حركة تسيير الرحالت للبضائع سريعة التلف

المجلس التنسيقي الوزاري

العراق واألردن يتفقان على فتح الحدود البرية

العراق والسعودية عبر

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث وزير اخلارجية ،محمد علــي احلكيم ،االثنني،
مع نظيــره الســعودي ابراهيم العســاف ،تعزيز
التعاون الثنائي اجمللس التنسيقي الوزاري العراقي
السعودي.
وقالــت وزارة اخلارجيــة العراقية ،فــي بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه ،إن «وزيــر اخلارجية
محمد علــي احلكيم اجرى ،اليــوم ،اتصاال هاتفيا
مع وزير خارجية اململكة العربية السعودية اجلديد
ابراهيم العســاف ،مهنئا ومتمنيا له التوفيق في
مهامه اجلديدة وزيرا للخارجية فياململكة العربية
السعودية الشقيقة».
وأضاف البيان ،أنه «مت خــال االتصال بحث وتعزيز
العالقــات الثنائية بــن البلدين الشــقيقني عبر
اجمللس التنسيقي الوزاري العراقي السعودي ،وآخر
املستجدات في املنطقة».
وبينت ،أن «اللقاء جرى خاللــه التأكيد على تعزيز
العالقــات عبر التواصل والتشــاور املســتمر بني
اجلانبــن ملا فيه مصلحة الشــعبني الشــقيقني
واملنطقة».

ارتفاع سعر صرف

الدوالر ببورصة الكفاح
بغداد  -الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الــدوالر ببورصة الكفاح
واألســواق احمللية امس الثالثــاء ( 31كانون االول
 .)2018وسجلت أســعار بورصة الكفاح – بغداد
 ،120.000فيما كانت أسعار امس االثنني 119.850
 ،اما أســعار البيع والشــراء في محال الصيرفة
وســعر بيع الدوالر =  120.500دينار وسعر شراء
الدوالر =  119.500دينار .

الرافدين يدعو

المواطنين الى تحريك
حساباتهم الخاملة

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا مصــرف الرافدين امــس الثالثــاء ،املواطنني
لتحريك حســاباتهم اخلاملة التــي مضى عليها
ســنوات بهدف تالفي جتميدها وحتويلها حلسابات
البنك املركزي العراقي.
وقــال املكتب اإلعالمي للمصرف فــي بيان ،تلقت
«الصباح اجلديد» نســخة منها إن «اإلدارة العامة
للمصرف تدعو املواطنني إلى حتريك حســاباتهم
اخلاملة التــي مضى عليها ســنوات عدة من دون
إيداع أو سحب في حســاباتهم اجلارية والتوفير»،
مبينا إن «التعليمات والقوانني املصرفية الســارية
تقتضي بتجميد احلســابات املتوقفة واخلاملة في
التوفير واجلاري التي ميضي عليها ســبع ســنوات
وحتويلها إلى البنك املركزي العراقي».
وحث املكتب االعالمي للمصرف الزبائن على «جتنب
خمــول أرصدتهم واالبتعاد عن االكتناز الســلبي
عبــر االحتفاظ بالنقد في األماكن اخلاصة بدال من
املصارف املعروفة».

توقف بورصة النفط
العالمية عن التداول

الصباح الجديد  -وكاالت:
توقفــت البورصة العاملية امــس الثالثاء ،عن
التداول مع عطلة رأس السنة امليالدية وختمت
عام  2018على خسائر.
وقد توقف خام العاملي برنــت عن التداول في
البورصة امس الثالثاء مع عطلة رأس الســنة
امليالدية على ارتفاع ليصل  54.16دوالرا ً  ،فيما
ارتفــع اخلام األميركي عند  45.84دوالرا  ،اال انه
تبقى أسعار النفط قد اختتمت في عام 2018
على خسائر حيث تراجعت العقود اآلجلة خلام
غرب تكســاس الوســيط األمريكي هذا عام
 2018بنحــو  25باملئة ،بينمــا انخفض برنت
بأكثر من  19.5باملئة.

تقـرير

أمام حركة النقل في شباط المقبل

متابعة الصباح الجديد:
أســفرت املباحثات التــي أجراها
رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز مع
نظيره العراقي عــادل عبداملهدي
فــي العاصمة العراقيــة بغداد، ،
عن فتــح املعابر احلدودية األردنية –
العراقيــة (الكرامة وطريبيل) أمام
حركة النقــل للبدء في تســيير
الرحالت للبضائع ســريعة التلف
فــي الثاني مــن شــباط (فبراير)
املقبــل ،علــى أن تشــمل أنواع
السلع كافة الحقاً .واتفق اجلانبان
على منح التســهيالت للبضائع
العراقية املستوردة من طريق ميناء
العقبة التي مقصدهــا النهائي
العراق خصما ً مقداره  75في املئة
من الرسوم التي تتقاضاها سلطة
العقبة االقتصادية.
كذلك عقــد اتفاق بــن «امللكية
األردنية» و«اجلويــة العراقية» من
أجل التعاون املشترك في مجاالت
مختلفــة ،منها الرمز املشــترك
والتدريــب والتعاون فــي مجاالت
الطيران والنقل اجلوي.
أما في قطــاع الصناعة والتجارة،
فتــم االتفــاق على تفعيــل قرار
مجلس الوزراء العراقي لعام ،2017
بإعفاء ســلع أردنية من اجلمارك،
بدءا من الثاني من شــباط  /فبراير
املقبل .فيمــا مت االتفاق على اتخاذ
مجلســي الوزراء في كال البلدبن
قرارا ً بتخصيــص األراضي املتفق
عليهــا علــى احلــدود العراقية –
األردنية ليصــل بعمق كيلومترين
على طرفــي احلدود بطول ســتة
كيلومتــرات للشــركة األردنيــة

اتفق الجانبان على
منح التسهيالت
للبضائع المستوردة
من طريق ميناء
العقبة التي مقصدها
النهائي العراق
خصم ًا مقداره 75
في المئة من الرسوم
التي تتقاضاها سلطة
العقبة االقتصادية

فتح املعابر احلدودية األردنية – العراقية

– العراقيــة ،ومنحهــا اإلعفاءات
املطلوبة واإلنتهاء من اعالن طلب
استدراج العروض إلعداد املواصفة
الفنيــة للمنطقــة الصناعيــة
األردنيــة – العراقيــة املشــتركة
بتاريــخ أقصاه الثاني من شــباط
 /فبرايــر املقبــل ،متهيــدا ً لقيام
الشركة بعرض املنطقة الصناعية
علــى القطاع اخلاص للتشــغيل
واإلدارة علــى مبــدأ  .BOTوفــي

قطاع املالية ،مت تشكيل جلنة فنية
مالية قانونية بــن اجلانبني لوضع
حلــول للملفات املاليــة العالقة
بني البلدين .أما في قطاع الطاقة،
فتم االتفاق على الربط الكهربائي
األردني – العراقي من خالل شبكة
الربط ،إذ مت توقيع مذكرة التفاهم
في هذا الشــأن ،بحضور رئيســي
الوزراء ،اتفق الطرفــان فيها على
املباشرة باتخاذ اإلجراءات املطلوبة

قطاع «االتصاالت» أكبر
الخاسرين في بورصة قطر
الصباح الجديد  -وكاالت:
ســجلت  48في املئة من األسهم
القطريــة نهاية تعامــات أمس
تراجعا ً في أســعارها عند املقارنة
بأسعارها اليوم السابق ،ما يعادل
 21شــركة من أصل  44شــركة
جرى تداول أســهمها أمس ،بينما
ارتفعت أسعار أسهم  22شركة،
واستقرت شــركة واحدة ،لتتراجع
القيمة السوقية لألسهم املدرجة
الى  587بليون ريال ،بخســارة 1.3
بليون ريال نسبتها  0.23في املئة.
وبالنظــر الــى اإلجماليــات ،جند
تراجعــا فــي معــدالت األداء ،إذ
هبطت قيمة األســهم املتداولة
بنســبة  41فــي املئة الــى 131
مليون ريال ،في مقابل  220مليونا

لليوم الســابق ،وتراجعت الكمية
املتداولة بنســبة  37في املئة الى
 7.4مليون سهم ،في مقابل 11.8
مليون لليوم الســابق ،وهبط عدد
الصفقات املنفذة بنســبة  23في
املئة الــى  5011صفقة في مقابل
 6503صفقات.
وأنهــى املؤشــر العــام للبورصة
تعامالت أمــس متراجعا ً  0.04في
املئة تعــادل  3.98نقطــة هبوطا
الــى  10283.72نقطة في مقابل
 10287.70نقطــة أول مــن أمس،
لتتقلص مكاســب املؤشــر منذ
مطلع العام الى  20.65في املئة.
وطــاول الهبــوط مؤشــرات 7
قطاعــات من البورصــة ،تصدرها
مؤشر االتصاالت الذي سجل أكبر

لتســريع عمليــة تبــادل الطاقة
الكهربائية بني الطرفني ،من خالل
الربط الكهربائي املباشر لشبكتي
الكهرباء العراقية واألردنية  ،وأيضا ً
مت االتفاق على االنتهاء من االتفاق
االطاري ألنبــوب النفط العراقي –
األردني الذي ســيمتد من البصرة
عبر حديثــة إلى العقبــة ،وذلك
في الربع األول مــن  .2019وكذلك
مت اإلتفاق علــى أن تتوصل اللجان

الفنيــة لتحديــد تفاصيل النقل
والتســعير لتصديــر النفط اخلام
العراقي لــأردن قبــل الثاني من
شباط  /فبراير املقبل.
أمــا فــي قطــاع الزراعــة ،فتم
االتفاق علــى التدريب في مجاالت
االســتخدام األمثــل للمياه في
مجاالت الزراعــات املائية واحلصاد
املائي ،وكذلك في مجال إكثار البذار
واملكافحــة احليوية واســتخدام

املبيدات الصديقة للبيئة وتدريب
الشرطة البيئية العراقية.
وفي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومــات ،مت االتفــاق على مرور
ســعات اإلنترنت للعراق من خالل
األردن فــي  ،2019لدعم العراق في
انشــاء البنية التحتيــة .كما مت
االتفاق على نقل التجارب األردنية
في مجــاالت التكنولوجيا املالية
للعراقييـن.

إيطاليا تسعى الى دعم مبيعات
السيارات الصديقة للبيئة

خسارة نسبتها  0.54في املئة الى
 994نقطة.
وسجل مؤشــر التأمني ثاني أكبر
خسارة نسبتها  0.51في املئة ،تاله
مؤشــر املصارف بخسارة نسبتها
 0.27فــي املئــة ،وحقق مؤشــر
العقارات رابع أكبر خسارة نسبتها
 0.19فــي املئة الــى  2158نقطة،
تاله مؤشر جميع األسهم بخسارة
نســبتها  0.12في املئــة ،وبلغت
خسارة مؤشــر الصناعة  0.10في
املئة الى  3218نقطة.
وفي املقابل ،ارتفعت مؤشــرات 4
قطاعات ،تصدرها مؤشر اخلدمات
املرتفع بنســبة  1.25في املئة الى
 6749نقطــة ،تاله مؤشــر النقل
املرتفع بنسبة  0.53في املئة.

الصباح الجديد  -وكاالت:
وافــق البرملــان اإليطالــي على
إجراءات تتضمن تقدمي دعم يصل
إلــى  6آالف يورو ( 6820دوالراً) ملن
يشتري ســيارة جديدة ال تسبب
تلوثا ً للبيئة بشكل كبير ،وفرض
ضرائب على شــراء الســيارات
الكبيرة التي تعمــل بالبنزين أو
السوالر.
وجاءت هــذه اإلجــراءات ضمن
موازنة عــام  2019التــي أقرها
مجلس الشــيوخ أول من أمس،
وأدخلت هذه اإلجراءات تعديالت
علــى القواعد التــي اقترحتها
احلكومــة اإليطالية فــي وقت
سابق من الشــهر اجلاري وأثارت
انتقادات من صناعة السيارات.

وحذرت نقابــات واحتادات عمالية
في قطاع صناعة الســيارات من
مغبة تطبيق الضريبة املقترحة
اجلديــدة ،وقالت إنهــا لن تضر
فقط بشركات صناعة السيارات
بل بكل سلســلة اإلمــداد وقد
تؤدي إلى االستغناء عن عمال.
وال يــزال حزبا «حركــة  5جنوم»
املناهض للمؤسســات و»حزب
الرابطة» اليميني ،العضوان في
االئتالف احلاكم ،على خالف حول
هذه املســألة ،إذ يعترض «حزب
الرابطة» على فــرض أي ضرائب
جديدة علــى الســيارات ،بينما
يؤيد حزب «حركة  5جنوم» املؤيد
للمحافظة على البيئة القواعد
اجلديدة.

ووفقــا ً للتعديــل ،لــن تطبــق
الضرائب املقترحة على السيارات
العائلية الصغيرة التي تستخدم
وقودا ً تقليديا ً وسيقتصر فرضها
على الســيارات األكبــر من هذا
النوع.
وستفرض ضريبة قيمتها 1100
يــورو علــى ســيارات البنزين أو
الســوالر اجلديدة التــي ينبعث
منهــا معــدل يتراوح بــن 161
و 175غرامــا ً من ثاني أوكســيد
الكربــون فــي كل كيلومتــر.
وســتزيد الضريبــة إلــى 1600
يــورو إذا تراوحــت االنبعاثات بني
 176و 200غــرام وإلى  2000يورو
على االنبعاثـات بيـن  201و250
غرامـاً.

بورصة دبي تختتم العام بخسارة سنوية  25في المئة
الصباح الجديد  -وكاالت:
اختتمت بورصــة دبي العام 2018
االثنني بخســارة ســنوية وصلت
إلــى  25باملئة في أســوأ عام لها
منذ األزمة املالية قبل عقد ،وكان
قطاعا العقارات والسياحة األكثر
تضررا  ،وســجل مؤشر سوق دبي

املالي أســوأ انخفاض بني األسواق
اخلليجية والعربية وسط مؤشرات
الى تباطؤ اقتصاد اإلمارة املتنوع.
إال أن هذا االنخفاض لم يكن بدرجة
السوء نفسها التي سجلت العام
 2008عندما انخفضت بورصة دبي
بنسبة 72باملئة بعد األزمة املالية

التي تسببت بها مشكلة الديون ،
وفي  2018انخفضت بورصة ُعمان
الصغيرة بنســبة  15باملئة بينما
اختتمت أســواق املال فــي الدول
اخلليجية األخــرى الغنية بالنفط،
عام  2018بشكل إيجابي على وقع
ارتفاع أسعار النفط.

وقادت بورصة قطر األســواق التي
حققت مكاسب ارتفعت بنسبة
 21باملئة رغــم احلصار االقتصادي
والسياســي الذي تفرضه عليها
الدول اجملــاورة منذ ثمانية عشــر
شهرا وعلى رأسها السعودية.
وأنهى ســوق الســعودية املالي،

األكبر في العالــم العربي ،العام
علــى ارتفــاع بنســبة  8,3باملئة
رغم انخفاض هو األكبر منذ ثالث
سنوات في تشــرين األول/أكتوبر
بعد مقتل الصحافي الســعودي
جمال خاشقجي في سفارة بالده
في اسطنبول.

و ُعــزي تراجع الســوق فــي دبي
إلى اإلنخفاض الكبيــر في مبيع
وأســعار العقارات بســبب زيادة
العرض وانخفاض الطلب.
ويشــهد قطاع العقــارات ،الذي
يشكل نحو  13باملئة من إجمالي
الناجت احمللي لدبي.

كردستان تسلم «دانة غاز» أكثر من  100مليون
دوالر من مبيعات الغاز البترولي المسال

الصباح الجديد  -متابعة:
أعلنت شركة «دانة غاز» أنها تسلمت
مبلغ  324مليــون دوالر من عملياتها
في مصــر وإقليم كردســتان العراق
وإمارة الشارقة ،ما سيعمل على دعم
خطط الشركة التوسعية وسياسة
توزيع األرباح النقدية لديها.
وإضافــة إلــى املســتحقات التي مت
تسلمها من مصر ،كما مت اإلعالن عنه
مسبقا ،فإن الشركة تعلن بأن شركة
«بيرل بتروليوم احملدودة» تسلمت خالل
الربــع األخير من العــام  2018دفعة
نقدية
بقيمة  102مليــون دوالر من مبيعات
املكثفات والغاز البترولي املســال في
إقليم كردستان العراق.
ومتتلك «دانة غاز» حصة بنســبة 35
٪في شركة «بيرل بتروليوم» وبالتالي
تبلــغ حصتها مــن الدفعــات التي
تسلمتها «بيرل بتروليوم»  36مليون
دوالر .

وبذلــك يرتفع مجمــوع املبالغ التي
تلقتها شركة «بيرل بتروليوم» خالل
العــام املاضي إلــى  322مليون دوالر،
وتبلغ حصــة «دانة غــاز» منها 113
مليون دوالر ،وحتى تاريخه ،ال يوجد أي
مســتحقات متأخرة لشركة «بيرل»
في إقليم كردستان العراق حيث يتم
تسلم جميع املستحقات بانتظام.
وقال الدكتور باتريك أملان وارد ،الرئيس
التنفيذي للشــركة« :تعد الدفعات
النقدية التي تسلمتها الشركة من
عملياتها خالل العام إجنــازا إيجابيا،
حيث ســتعمل هــذه املبالــغ على
دعــم خطط الشــركة التوســعية
والتوزيعات النقدية احملتملة لديها».
وأضاف« :في إقليم كردســتان العراق
تواصل عملياتنا املشتركة واملتمثلة
بشــركة (بيــرل بتروليوم) تســلم
الدفعات الشــهرية املســتحقة في
موعدها ودون أي تأخير ،مما سيمنحنا
الثقــة فــي املضــي قدمــا وتنفيذ
اســتثماراتنا املســتقبلية الراميــة
لزيادة معدل إنتاجنا بأكثر من ضعف

أحد احلقول الغازية في البالد

املعــدل احلالــي في غضــون األعوام
القليلة املقبلة».
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن
ارتفاع معدل إنتاجهــا ،نتيجة إلجناز
مشــروع التوســعة والتطوير الذي
نفذته فــي إقليم كردســتان العراق
وإمتام حفر بئر بلســم ، 8ليصل إلى
 000,70برميل نفــط مكافئ يوميا،
ما ميثل زيادة كبيرة مقارنة مبتوســط
إنتاجها لألشــهر التسعة األولى من
العام اجلاري والذي بلغ  ً 250,62برميل
نفط مكافئ يوميا.
وشــملت أعمال التوسعة في مرفق
معاجلة الغاز سلســلة من اإلضافات
والتعديالت من أجل تطويره وحتديثه،
حيث ســاهم ذلك في رفــع طاقته
اإلنتاجية من  305إلى  400مليون قدم
مكعبة قياســية من الغاز الطبيعي
يوميا ،باإلضافة إلى أكثر من 000,15
برميل من املكثفات يوميا.
ومن املتوقع أن تســهم هذه الزيادات
في إضافــة ما يصل إلــى  50مليون
دوالر إلى إجمالي اإليرادات الســنوية

للشــركة بــدون زيــادة تذكــر في
التكاليف التشغيلية.
وتقوم «بيرل بتروليوم» ً حاليا بتنفيذ
برنامج حفر عــدة آبار في حقلي خور
مور وجمجمال ،باقليم كردستان ،كما
تعتزم تطبيــق مجموعة من اخلطط
التوســعية الهادفة إلى زيادة حجم
إنتاجها من الغاز بواقــع  500مليون
قدم مكعبة قياســية يوميــا وزيادة
حجم إنتاجها من السوائل النفطية
بنحو -12 10ألف برميل نفط مكافئ
يوميا خالل السنوات الثالث القادمة.
وتخطط الشــركة لتمويل تكاليف
خطتها التوســعية بشكل أساسي
من التدفقات النقدية الناجتة
عن زيادة اإلنتاج ومن خالل املبالغ التي
مت احلصــول عليها نتيجــة التفاقية
التسوية مع حكومة إقليم كردستان
العراق باإلضافة لتســهيالت متويلية
يتــم احلصول عليها مــن خالل (بيرل
بيتروليوم) ،وبالتالــي لن تضطر دانة
غاز إلى اســتخدام سيولتها النقدية
لتمويل هذه التوسعة.
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ثقافة

قراءة

ّ
النص وداللة البوح
«انثى على غيمة» ..مهاد
علي لفته سعيد
تبــدأ اجملموعــة الشــعرية للشــاعرة
اللبنانيــة فاطمة منصــور (أنثى على
غيمة) الصادرة عن دار الســكرية ،2018
في صيد قصديتها منــذ العنوان الذي
هو العالمة التي ميكن االستدالل عليها
فــي طريق القراءة ،ومن ثــم البحث عن
تتجمع
خاصيــات هذه القصديــة التي
ّ
حقولها ك ّلما مضــى التلقّ ي في أبعاد
ّ
تشــكل وحدة
الكلمات واجلمــل التي
البنيــة الكتابية في أغلــب نصوصها،
كونها معنية بالقصديــة التي تتح ّرك
وفق اشتهاء الكاتبة لعنونة الفرعيات/
احلقــول ،وبالتالــي فإن نســيج التلقّ ي
ســينتهي الى استحضار األنثى املبثوثة
في ّ
كل النصوص ،وأيضا رســم مالمح
الغيمــة التي تنتظر املطر لســقي م ّرة
اجلدب ومــ ّرة الروح وم ّرة العشــق وم ّرة
اإلنسان ذاته وم ّرة وهو األهم األنوثة التي
ال يراد لهــا أن تكون في قامة احلياة ّ
بكل
معنى
عنفوانها ،فيكــون احلاصل ليس
ً
معنى اســتحضاريًا ملاهية
ايروتيكيا ،بل
ً
األنثــى التي تتح ّرك علــى غيمة ،أي في
املنطقــة العلوية لترى ما ال يراه اآلخرون
وتســقي من يريد السقيا ســواء كان
ً
تأم ًل.
عطشا أو لهاثًا أو مراقب ًة او ّ
فعنوان اجملموعة ( أنثى على غيمة ) يثير
الســؤال مثلما يثير التأمل ..ويثير أيضا
املفاضلة ما بني اإلمساك والتحليق الذي
رمبا يعد هروبًا أو تعال ًيا أو بح ًثا عن حلظ ٍة
خارج املكــوث اليومي في العالقات التي
ألسباب اجتماعية مختلفة
ال تستقيم
ٍ
احلجج ..الغيمة هنــا ارتفاع مثلما هي
إســقاء وأيضا حرك ٌة وانتظــار خضر ٍة
وانتعاش وحتــى ّ
لذة ..الغيمة الواحدة ال
ّ
تشــكل خطرًا فكيف إذا كان مبتدؤها
أنثى تقود هذه الغيمة ّ
وإل ما هو ســبب
وجودها على غيمة؟
في اجملمعة الشعرية التي تضم ( 58
نصا شعريًا احتوتها  124صفحة فهو
) ًّ
ما يعني إن النصــوص هنا تأخذ منحى
التأمل لغته
النص الــذي يريد أن مينــح
ّ
ّ
مثلما مينح الســرد قامته ومينح الشعر

شــاعريته ..وخاصة وإن العنوان الرئيس
نصــا من ضمــن النصوص ّإل
وإن كان ًّ
إنه كان جامعها فــي املعنى وقاصدها
في الدليل وص ّيادها في شــباك التأويل
وغايتها في الشــعر ،مثلمــا هو البحر
الــذي يجمع ّ
كل هــذه املوجات رغم إن
يفضل أن تكون
العناوين الرئيســة اآلن ّ
من ضمــن النصوص الفرعية وأن يكون
بوابة املدينة التي يدخل إليها املتلقّ ي..
ولذا فــإن البنيــة الكتابيــة في هذه
اجملموعــة ال تأخذ األبعاد الفلســفية
بصور ٍة مباشــر ٍة بل هــي تعتمد على
استكناه اجلملة الشعرية الواحدة من
أجل بلــورة املعنى العام جلســد
النص
ّ
الواحــد ..فهــي تعتمد علــى مفعول
ّ
الفعل الذي
يتنفس قصدية الشــاعرة
في اســتكمال روح النص الشــعري..
مبعنى إن اخلاصية السردية هي املوصولة

عنوان المجموعة ( أنثى على
غيمة ) يثير السؤال مثلما يثير
التأمل ..ويثير أيضا المفاضلة ما
بين اإلمساك والتحليق الذي ربما
يعد هروبًا أو تعاليًا أو بح ًثا عن
لحظةٍ خارج المكوث اليومي
في العالقات التي ال تستقيم
ألسباب اجتماعية مختلفة
ٍ
الحجج ..الغيمة هنا ارتفاع مثلما
ٌ
حركة وانتظار
هي إسقاء وأيضا
خضرةٍ وانتعاش وحتى ّ
لذة..
ّ
تشكل خطرًا
الغيمة الواحدة ال
فكيف إذا كان مبتدؤها أنثى
تقود هذه الغيمة ّ
وإل ما هو
سبب وجودها على غيمة

الى ما تريد الشــاعرة ب ّثه من عمليات
القصد التي تنطلق بها في املدى لكي
ّ
يتمكــن املتلقّ ي من اصطيــاد ما تريد
بصوت عــال ،ال تخفي عنه
البوح بــه
ٍ
الغاية والهدف ليس بطريقة املاشرة أو
االبتذال اللغوي أو التعكز على مفردات
غائية بل من خــال املفردة التي تعطي
معنى اجلملة للوصول الى هدفية النص
وبالتالــي هدفية النصــوص املتعلقة
بالعنوان االساس للمجموعة ككل.
إن بنيــة الكتابــة تعتمــد علــى
ما متنحــه مفــردة الغيمــة ايضا من
مدلوالت عديد ٍة ،فهي غيم ٌة عطشــى
ٍ
وهي متل ّبد ٌة وعلــى ظهرها أنثى ،وهي
وشوشــات البحر الذي تكــ ّون الغيمة
ٌ
فيما بعد ،وهي همســ ٌة ّ
وانتعاش
ولذ ٌة
ورغبــة ..لذلك فإن الكثيــر من املعاني
تنتــج لنا خاصي ًة شــعري ًة تبــدأ بها
الشاعرة في أغلب نصوصها أما بفعل
متقدم أو
مفعول
مضارع أو بصفــ ٍة أو
ّ
ٍ
ٍ
راغب بالتواجد ..ولذا فهي تعتمد
سؤال
ٍ
ٍ
النص..
على املســتوى اإلخباري إلنتاج
ّ
ومن خالل هذا املستوى يبرز لنا املستوى
التصويري الــذي يعطي مدلول فكرتها
الشعرية التي تبدأ وتنتهي دون البحث
منفصل جلمل ٍة جميل ٍة هنا أو هناك،
عن
ٍ
النص ككل ،وتلك صعوبة اجلمع
بل عن
ّ
بــن املفردة في اجلملــة وبني اجلمل في
النص ،خاصة وإن هناك من يعتمد على
ّ
اجلملة الشعرية التي يتم اختيارها على
النص ،في حني
إنهــا داللة التم ّيز فــي
ّ
تسعى الشــاعرة الى أن تكون جملها
النص ك ّلــه لتمنح الداللة
في جســد
ّ
من خالل ق ّوة املســتوى التحليلي الذي
يلي االســتهالل والتصويــر .وبالتالي
ينتج لنا ايضا املســتوى القصدي الذي
النص
باإلمكان اصطياده في منتصف
ّ
ألن االســتهالل يأخذ خاصيــة اإلخبار
منوذجا ملا
ومن بعده التصوير .ولو أخذنا
ً
طرحناه في نص
بفعل
صيــ َدة) ســنجده قــد بــدأ
( َم ْ
ٍ
مضــارع ( :نهزّ) وهو فعــل إخبار ملا هو
ٍ
ضيــا َء أحالمنا النّائ ِ َم ِة
تصويري قادم ( ُ ِ
فون النُّعاس) ثم تبدا باملســتوى
في ُج ِ
التحليلــي الذي يعطي شــرحا ملاهية

غالف اجملموعة

العنــوان وماهــي االســتهالل َ
(ن ُّرها
صول َّ
الشــا َّق ِة).
كســلْحفا ٍةِ /لِوار ِ ال ُف
ُ
ِ
ثم يأتي دور املستوى القصدي الذي هو
ذاتية الشــاعرة املتع ّلقة ليس باجلملة
احلياتية ،بل باجلملة الشعرية التي تبوح
نياب ًة عنها( :وَ َع ْد َ
تــك/..أ ْن أهادِ َن الن َّْغ َم َة
ُ
ب
غار
على
زف
موم /وأ ْع
يح
ر
ال
فلول ُ
بِ
ِ
ِ ِ ّ ِ
اله ِ

َســيم احلَواس) .وهذه القصدية التي
ن
َ
ّ
بوضوح حتــت الضوء
حتاول أل متشــي
ٍ
املباشــر ،بل من خالل فعل جمع املعنى
فينتــج لنا مســتويني هما املســتوى
التأويلي واملســتوى الفلسفي املتع ّلق
بالثيمات األساســية في هذه اجملموعة
وهي االنعتاق من رقبة البوح الس ّري الى

األرض بِربيع امل َ َ
طر/
الشعري( :ال أثَرَ يُلهي
َ
ِ
َ
هوات
ســ ٍّن /لم تأت ِ ِه ش
ُ
ٌ
نائم مثل ر َ ُج ٍل ُم ِ
طول).
اله
ُ
ِ
إن اجملموعــة التي ّ
تبث نصوصها في
مقاطع شــعري ٍة ال تنتمي الى الومضة
النص الطويــل الذي
وال تنتمــي الــى
ّ
يشــرح املاهية ،بل هــي تريدها حلق ًة
وســطى للوصول الى املبتغى املأمول..
ٌ
ّ
فكل مــا هو انعتا ٌق
قابــل ملنح الداللة
مدلولهــا الشــعري .لذا فــإن جملها
عالمــات
الشــعرية هــي مجموعــة
ٍ
تبدأ بالعنوان كمســتو ًى إشــار ٍّي ،الى
االستهالل كمســتو ًى أخبار ٍّي ،وما يليه
التصويري ثم املستوى القصدي فيكون
النص سلســلة من املعانــي املترابطة
ّ
التي ال تكتمل حتى حضور النهاية وهو
املســتوى التأويلي وبالتالي إنتاج عالقة
فلسفية بني ّ
كل املستويات.
إن اجلسد
النصي في اجملموعة قد يبدو
ّ
ً
بســيطا لكنه يحمل عمقه ..فجملة:
(آ ٍه أيُّها احلُلْ ُــم الغافي /في أخْ ِيلَتي ُم ْن ُذ
ت َحقي َق ًة) من نص (
أص َب ْح َ
دُهورْ /ها َق ْد ْ
ً
ً
بسيطا لكنه
استهالل
غفوة ) قد تبدو
النص جند هذه البساطة
حني ميشي مع
ّ
في املفــردة دليل على اإلتيــان باملعنى
الشــعري الذي بني عليــه
النص وهو
ّ
من
األمر الذي نراه فــي أكثر
نص ايضا:
ٍّ
(موصدة أبوابك دوني /أستعصى بوحك
لي /هل أطرق بــاب التمني؟) من نص (
ســفر الروح) وكذلك جند البساطة في
نص (صحوة ...األنا)
املفردة في استهالل ّ
حيث تقول( :حني /نامت الشوارع /على
األرصفة /كانت أريكة الليل) فضال عن
نص يكون فيه البوح مهادا للقول( :من
ّ
نافذة أيامي /أهديته أحال ما عندي /عبق
ودف ءأحالمي /ملونة كوجه طفلة /في
خديها /حمرة /ورقة /وسحر /وال أرقّ ) من
نص (لهفة ...مشاعر)
مبعنــى إن املفردة فــي اجملموعة حتمل
بساطتها لكنها حتمل قصديات الشعر
الــذي تريد بعثه الــى املتلقّ ي من خالل
هامســا ،بل صارخً ا
بوح ليس صامتًا أو
ً
ٍ
ّ
بكل الرغبات التي تعطي هدفيتها في
النهاية.

متابعات

البريسم يوقع «عراقي يكتب سيرته» في جامعة ميسان
خاص _ الصباح الجديد:
احتفاء بتجربة الشــاعر عبد احلسني بريسم
الشعرية ،وصدور ديوانه (عراقي يكتب سيرته)،
احتفلت جامعه ميسان كلية التربية بالتعاون
مع مكتب قناه العراقية في ميسان ،على قاعة
كلية التربية وبحضور الفت من أساتذة وطلبة
اجلامعة.
قدم االحتفال الدكتور علي عبد الرحيم املالكي
حيث قــال من ورقــة للكاتب صبــاح كاظم
محسن قصائد برائحة الطني والقصب »:لعل
لكل شاعر قاموسه اللغوي ،إذ حسن استخدام
اللغة ،وذخيرتها ،تلبس القصيدة كساء جميال،
فضال عــن تكوينه الثقافي ،مــن بيئة الطني،
والقصب بالعمــارة ،وظالل النخيــل ،نكهة
للتأمل ،وأشــواقا ،وأغنيات ،وشجون ،وعشق،
وأناشــيد ترددها القلوب العاشقة ،اجتمعت
الطبيعة الساحرة ،مع سعة التجربة بالقراءة،
واملوهبة الذاتية التي تعكس هويته الشعرية،
عبداحلسني بريســم مواليد ميســان ،1966
حاصل على شــهادة الدبلوم  ،1990وشــهادة
في االعالم احلديث من جامعة جورج واشنطن

 ،2007عضــو احتاد االدبــاء والكتاب العراقيني
منذ عــام  ،1986عضــو نقابــة الصحفيني
العراقيني ،وعضــو احتاد االدباء العرب ،نشــر
اولى قصائده عام  ،1984مــن اصداراته ديوان

البريســم ،قصائد مخططة عــام  2001عن
دار الشــوؤن الثقافية بغــداد ،بائع املطر عن
دار الشــوؤن الثقافية  ،2008ديوان البريســم
عن مركــز العــراق الدولــي ودار الفراهيدي

جانب من حفل التوقيع

غالف الكتاب

بغداد  ،2011احبك بســلطة الدستور عن دار
الفراهيدي بغداد  ،2012وعراقي يكتب سيرته
دار الفراهيدي ،ترجمت قصائــدة الى اللغات
االنكليزية والكوردية والفارسية والصربية.»..

بعدها قدم الشــاعر البريسم شهادة قصيرة
عن جتربته الشعرية /ليقرأ بعضا من قصائده
 /اجلنــود الصغــار وجميالت الطابــق الثاني
وقصيدة قرط النعاس

ترجمات

اصدار

أربع قصائد
بول فرلين*
ترجمة نجيب مبارك
ّ
فن الشعر
املوسيقى قبل ِّ
كل شيء،
لهذا من األفضل أن يكون املُفرد
شاسعا ً جدا ً وقابالً للذوبان في الهواء
دون أن يُوزن به شيء أو يُشكل
يجب أيضا ً أن ال تذهب بعيدا ً
أي احتقار
اِختَر كلماتك من دون ّ
ال شيء أع ّز من أغنية رمادية
ينضم ّ
محدد إلى املعروف
حيث
الل ّ
ّ
إنّها عيو ٌن جميلة خلف األشرعة
إنه يو ٌم عظيم يرتعش عند الظهيرة
الفوضوي لنجوم واضحة
إنّه األزرق
ّ
يسطع في سماء اخلريف الفاتر !
ذلك ألنّنا نريد الفارق من جديد
وليس ال ّلون ،وال شيء غير الفارق !
احللم للحلم
آه ! وحده الفارق يُز ّوج
َ
والنّاي للنّفير !
اه ُرب بعيدا ً جدا ً من ّ
الذروة القاتلة

قرط النعاس
الى امي
في ساحة بيتنا القدمي
نخلة جتاورها شجرة سدر
ترفعان يديهما وتدعوان ألمي
واجلدار ينحني
عندما توقظ امي
الشمس
سدرة ونخلة
تنحيان
وانت تشرقني
توقظني صبحا
تعلم على اصابعك املوشومة
باحلنني وشمس سومرية
وانت تخبزين حنطة بكر
اشبعتني رائحة يديك
قبل رائحة اخلبز
اوقدت في دفاتر قلبي
شعرا
بعدها مت توقيع ديوان (عراقي يكتب ســيرته)
على احلضور مبباركة من األســاتذة واالصدقاء
وطلبة الكلية.

«تركيا والنزاع على الشرق األوسط»
لـ»إزغي باشاران»
والضحك البذيء
من ال ّروح القاسية ّ
ال ّلذين يُضحكان عيون ّ
اللزورد،
ومن ّ
كل هذا ال ّثوم في مطبخ حقير !
أمسك بالبالغة واِلْ ِو ُعنقَها !
ِ
بأمر ج ّيد ،على منت قطار ِ اجلُهد
ستقوم ٍ
حني جتعل القافية أكثرَ رزانة
تُرى لو حرصنا عليها ،إلى أين ستذهب؟
يدعي بإ ّن أخطا ًء في القافية !
يا َمن سوف ّ
زجني معتُوه
يا له من
طفل ّ
أصم أو ّ
ٍ
لقد صاغ لنا جوهر ًة من بنس واحد
تبدو جوفاء ومز ّيفة حتت شجرة ليمون !
املوسيقى أيضا ً ودائما ً !
شع ُرك ذلك ا ّلشيء الطائر
أن يصير ِ
نحسه هاربا ً
روح في الزّقاق
من
ا ّلذي
ّ
ٍ
وصبابات أخرى
نحو سماوات َ
شعرك مغامر ًة جميلة
أن يصير ِ
تنثرها ريح الصباح املتوتّرة
تلك ا ّلتي سوف تُفتِّح النّعناع والزعتر...
ّ
وكل ما يتبقّ ى فهو «أَدَب» !
إلى كليمني
أغاني اجلندول الصوف ّية
احلب من دون كلمات
أغاني ّ
عزيزتي ،أل ّن عينيك

ترجمة :عماد شيحة

بول فرلني
بلون السماوات
ِ
أل ّن صوتك ،الغريب
مثل رؤيا ُمزعجة
تخض أفقَ
مثل رؤيا
ُّ
َصوابي
أل ّن عطرَ ال َبجعة
شحوب وجهك
في
ِ
وأل ّن ع َّفة القلب
في ش َذاك
آه ! أل ّن وجودك ك ّله
موسيقى تن ُف ُذ

هاالت حول مالئك ٍة م ّيتني
ٌ
نغمات وعطور
ٌ
فليكن ،قلبي املاكر
وهو يُفضي إليك
في مراسالته
رقص العوالم،
على وتير ِة ِ
فليكن هكذا !
* بــول فرلني ( 30مارس  8 - 1844يناير )1896
شاعر فرنسي

حلفاء
ملاذا أعلنــت تركيا احلرب على
ٍ
للغرب؟
ملــاذا انهــارت عملية الســام مع
األكــراد؟ كل هذه األســئلة يجدها
القاريء فــي كتاب ازغي باشــاران
الصــادر عن دار الســاقي للطباعة
والنشر.
ّ
خــط املواجهة في
تقع تركيا على
احلرب التي تستنزف سوريا والشرق
األوســط .فالدور الــذي تضطلع به
معق ٌد بســبب الصــراع الذي طال
أمده.
يظهر الكتاب كيف أ ّن عالقة تركيا
باألكــراد هــي جوهر أزمة الشــرق
األوســط ،وكيف أ ّن إخفاق أردوغان
في إحالل الســام هو مفتاح فهم
األحداث الراهنة.
إزغــي باشــاران صحافيــ ٌة تركي ٌة
حقّ قت شــهرتها بتغطية الصراع
متخصصــ ٌة بالشــؤون
الكــردي،
ّ
التركيــة ومعروف ٌة علــى الصعيد
الدولي وذات خبر ٍة إعالمي ٍة واسعة.
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) ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮ(

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻼﻝ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ
ﺭﺣﻠﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺗﻀﻊ "اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ" ﺑــﲔ ﻳﺪي اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﱘ
ﻣﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﲟﺬﻛــﺮات ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ
ﺟــﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧــﻲ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺬﻛــﺮات وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﺑﻮح ﻣﺘﺼﻞ ﻟﻸﺳــﺘﺎذ ﺻﻼح رﺷــﻴﺪ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋﻦ ﹴ
ﺻــﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﻞ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.
ــﺮف ﻋــﻦ ﻣﺎم ﺟــﻼل ﻣﻦ
وﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣﺎ ﹸﻋ ﹺ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ وﻧﺰوع ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮف
ﺑﻬﺎ ﺧــﻼل ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺳــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻓﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﻟﻲ ﺑــﺂراء ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮد
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺼﺪام ﺣﺴــﲔ
وﻓﺮﻗــﻪ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻻﻛــﺮاد ،ﺑﻞ أﻧﻪ

ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان وﺳــﻮرﻳﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة وﺑﻘﻴــﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﲤﺎس
ﻣﻊ اﳌﻠﻒ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻵراء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻪ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺒﺆرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻋﻘﺎب ﻋﺎم )1975م( وﻫﺰﳝــﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﺮدﻳﺔ أﺛﺮ
اﺗﻔﺎق اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺸﺎه وﺻﺪام.
وﺗﺸــﻜﻞ اﳌﺬﻛﺮات إﻧﺎرة ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣــﺎم ﺟﻼل ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘــﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت
واﳊﻠﻮل اﻟﺘــﻲ ﺧﺮج ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎوزﻫــﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ
ﺗﺨﻠﻮ ﹰ
أﻳﻀــﺎ ﻣﻦ اﺿﺎءة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸــﺨﺼﻲ ﳌﺎم
ﺟﻼل ﳑﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄــﺎف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻌﺮب
ﻳﺠﺮ
واﻻﻛــﺮاد ﻋﻠــﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳــﺮار ﻟــﻢ ﹺ

اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻏﻨﻲ ﻋــﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻨﺎ ﻓﻲ "اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ" ﻧﻌ ﹼﺪ
ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮات ﺷــﻬﺎدة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺮاﻫﻦ،
وﻫﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟــﺂت وﻃﺮاﺋﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘــﺔ ﳌﺎم ﺟﻼل أن
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
"اﻟﺼﺒــﺎح اﳉﺪﻳــﺪ" ﺳــﻮف ﺗﻨﺸــﺮ اﻟﻘﺴــﻂ
اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺬﻛــﺮات ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ أي آراء ﻗــﺪ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ
اﻟﻘﺴﻮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وﺳﺘﺤﺎول ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮام ﻓﻲ
ﻛﺮدﺳــﺘﺎن وﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺴــﻬﻤﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﻓــﻲ إﺿﺎءة ﺑﻘﻴﺔ
اﳌﺸﻬﺪ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺻﻼﺡ ﺭﺷﻴﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺷﻴﺨﺎﻧﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴــﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺰدﻳﲔ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺮاق واﻹﲢﺎد اﻟﺴــﻮﻓﻴﺘﻲ.أﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رﺟﻼ
ﺷﻬﻤﺎ ﺷــﺠﺎﻋﺎ وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﻋﺼﺎﻣﻴﺎ
ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺴــﻪ وﻣــﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺸــﻬﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋــﺰو ﺟﻤﻊ ﻋﺪة
ﺻﻔﺎت ﺑﺂن واﺣﺪ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺪﻳﻨﻲ )ﻣﻦ أﻫﻞ
ﺑﻬﺪﻳﻨﺎن ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ دﻫﻮك( وﻫﻮ ﻋﺴﻜﺮي
وﻣﻬﻨﺪس وﻣﺜﻘﻒ وﻛﺎﺗﺐ ،وﻛﺎن ﺷﺠﺎﻋﺎ
وﻣﻘﺪاﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺣــﺮب اﻷﻧﺼﺎر ﺟﻴﺪا وأدى
إﺳﺘﺸــﻬﺎده أﻳﻀﺎ اﻟﻰ ﺧﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ إﻣﻼء اﻟﻠﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ إﻻ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ.
أﻣﺎ أن اﻟﺸــﻴﺦ ﲢﺴــﲔ اﻹﻳــﺰدي ﻛﺎن
ﻣﻘﺎﻃﻌــﺎ ﻟﻠﻌــﺮاق وﻳﻘﻴﻢ ﻓــﻲ ﻟﻨﺪن،
وإﺳﺘﻐﻠﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮده ﺑﺎﻟﺸﺎم وﻋﺰﻣﻨﺎه
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪاء ﺛﻢ ﻗﻤﻨــﺎ ﻣﻌﻪ ﺑﺠﻮﻟﺔ اﻟﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ وإﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎﻹﻳﺰدﻳﲔ
ﻫﻨﺎك وﻛﺎن ﻳﺤﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ إﲢﺎدﻳﺎ ،وﻛﻨﺎ
ﻧﺮﻏﺐ ﺑﻜﺴﺒﻪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ.

إﻧﺸﻘﺎق داﺧﻞ اﻟﺒﺎرﺗﻲ
* ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺣﺪث إﻧﺸــﻘﺎق داﺧﻞ
اﻟﺒﺎرﺗــﻲ ﺣﲔ أﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺤــﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ،
ﻓﻬﻞ ﺟﺮى أي إﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻜﻢ؟
 ﻧﻌﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎنوﺷــﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻔﺘﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ
ﺑﺈﺳــﻤﻨﺎ ﻓﻲ )ﻛــﺮج( وﻗــﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺤﻤــﻮد ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ
ﻣﺴــﻌﻮد اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ ﻟﻜﻢ وﻳﺒﺪي ﻣﻮﻗﻔﺎ
إﻳﺠﺎﺑﻴــﺎ ﲡﺎﻫﻜــﻢ .ﻟﻜﻨﻪ ﺳــﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗﺮاﺟــﻊ وأﺑﻠﻐﻨﺎ"ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺘﻜــﻢ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻬــﺬان )ﻳﻘﺼــﺪ
ﻣﺴــﻌﻮد وإدرﻳﺲ( ﻫﻤﺎ ﻣــﻦ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ
وﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺎن ﻟﻜــﻢ ،وﻣﺎ ﻳﻘﻮﻻﻧﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻦ ﻟﻴــﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮاﻧــﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ
إﺣﺘﺮﺳــﻮا ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮﻫﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ
ﺳــﻴﻌﺎدوﻧﻜﻤﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ
وﻳﺆﻟﺒﻮن ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ واﻷﻣﻴﺮﻛﺎن
وﺳﻴﺒﺜﻮن اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت ﺿﺪﻛﻢ ﻓﻲ أوﺳﺎط
اﻟﺸــﻌﺐ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺷــﻴﻮﻋﻴﻮن ﺗﺴﻌﻮن
اﻟﻰ إﺧﻀﺎع ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ﲢﺖ ﺳــﻠﻄﺔ
اﻟﺸــﻴﻮﻋﻴﲔ ،وﻳﺮﻳﺪان ﺑﻬــﺬه اﳊﻴﻠﺔ أن
ﻳﻨﻬﻀــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺑﻜﻢ" .وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
أﻗﻨﻌﻮا ﺟﻬﺎز )اﻟﺴــﺎﻓﺎك( ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻛﻲ ﳝﻨﻌﻮا ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﺸــﻴﻮﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ زﻋﻤﻬﻢ،
وﻳﺒــﺪو أﻧﻬﻢ أﻓﻬﻤــﻮا اﻹﻳﺮاﻧﻴــﲔ ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﺷــﻴﻮﻋﻴﻮن ﻣﺎوﻳﻮن.وﻫﻜﺬا ﺳــﻤﺤﺖ
ﻟﻬﻢ إﻳﺮان ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻘﻴــﺎدة اﳌﺆﻗﺘﺔ
وأرﺳﻞ )اﻟﺴــﺎﻓﺎك( ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
وﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت أﺧﺮى ﻣﻌــﻪ وإﻇﻬﺎرﻫﻢ
ﻛﻮﺟﻮه ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ.وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺳــﺎﻣﻲ
ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻨﺎ وﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻮري
ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻋﺪ أﳒﺎل اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
إﻳــﺮان ﺑﺄن ﻳﺒﻘــﻮا ﻫﻨﺎك وأن ﻻ ﳝﺎرﺳــﻮا
أي ﻧﺸــﺎط ﺳﻴﺎﺳــﻲ وﻳﻠﺘﺰﻣﻮا اﻟﻬﺪوء.
ﺣﺘــﻰ ان اﳌﻼ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗــﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻣﻊ
أﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫــﺮي ﻓﻲ  1975/5/3وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪة ﻛﻴﻬﺎن ،وأﺧﺮى
ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﻫﻴﻜﻞ ﻓﻲ 1975/9/6
ﺣﲔ ﻗﺎل "إن ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻗﺪ إﻧﺘﻬﺖ" وأن ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ إرادة اﷲ وأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻮض
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى وأن ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻧﻀﺎﻟﻪ اﻟﺜﻮري ﻗﺪ إﻧﺘﻬﻰ
ﻟﻸﺑﺪ .وﻟﻜﻨﻬــﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻹﲢﺎد
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋﺎدوا اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
وﺷــﻜﻠﻮا اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺆﻗﺘــﺔ ﶈﺎرﺑﺘﻪ ،ﺑﻞ
أرﺳــﻠﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﻢ اﻟﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻫﻢ ﻛﺮﱘ ﺳــﻨﺠﺎري وﺟﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﻖ
وأﺑﻮ ﻋﻨﺘــﺮ ﻟﻴﻘﺎﺗﻠﻮﻧﺎ.وأﻗﻮل ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺄن
ﺟﻬــﺎز اﺨﻤﻟﺎﺑﺮات اﻟﺘﺮﻛــﻲ )ﻣﻴﺖ( وﺟﻬﺎز
اﻹﺳــﺘﺨﺒﺎرات اﻹﻳﺮاﻧــﻲ )اﻟﺴــﺎﻓﺎك(
ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺪﻋﻤﺎﻧﻬﻢ ﻹﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﺿﺪﻧﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻮﺳــﺎد أﻳﻀﺎ ﻳﺪ ﻓﻲ
ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻷن ﻋﻼﻗﺘﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴــﺪة ،وﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺿــﻮا ﺑﻌﻼﻗﺔ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﺜﻮار ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
* وﻫﻞ ﺣﺎوﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﺟﺮاء
أي إﺗﺼــﺎل ﺑﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳــﻴﺲ
اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ؟
 ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﺎوﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذﻟﻚﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤــﺮ دﺑﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ أرﻏﻤﻮه ﻋﻠﻰ
اﺠﻤﻟﻲء إﻟﻴﻨﺎ وﺳــﺆاﻟﻨﺎ ﻋﻤــﺎ ﻧﺮﻳﺪه ،وﻗﺒﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ أود أن أﺷﻴﺮ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ذاﺗﻪ .ﻓﺬات ﻳﻮم
ﻛﻨــﺖ و ﻫﻴﺮو ﻓﻲ ﺑﻴــﺮوت وﻣﻌﻨﺎ ﺟﻮرج
ﺣﺒﺶ و ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ اﻟﺴﻴﺪة أم ﻣﻴﺲ وﻫﺎﻧﻲ
ﻫﻨﺪي و ﻗﺮﻳﻨﺘــﻪ اﻟﺴــﻴﺪة أم ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻌﺰوﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪاء ،ﺣﲔ ﻗﺎل ﻟﻲ ﺟﻮرج
"ﺟﻼل ﺣﺪث ﻳﻮم أﻣﺲ ﺷﻲء ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻘﺪ
دﻋﺎﻧﻲ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻞ ،وﺣﲔ ﺟﺎء ﺳــﺄﻟﻨﻲ" "ﻫﻞ ﺟﻼل
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧــﻲ ﺻﺪﻳﻘﻚ"؟ إﺳــﺘﻐﺮﺑﺖ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳــﺆاﻟﻪ وﻟﻜﻨــﻲ أﺟﺒﺘﻪ "ﻧﻌﻢ
ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻘﻲ" ،ﻓﻘــﺎل ﻟﻲ "ﻻ ﺑﺄس ﻋﻠﻴﻚ
دﻛﺘﻮر ﺟﻮرج ،ﻓﻨﺤــﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺪﺑﺮ
ﻟﻨــﺎ ﻣﻮﻋﺪا ﻣﻌﻪ أﻧﺎ وأﻧﺖ وﺟﻼل وﺻﺪﻳﻖ
آﺧﺮ ﺟﺎء ﻣــﻦ ﺑﻐﺪاد ﺧﺼﻴﺼــﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ
وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻌﺪون ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮات
وﻗﺘﻬﺎ" .وأﺗﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم 1975
ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺮد  ،ﻛﺎن
ﺟﺒﺎر ﻃﺎﻫﺮ ﺷــﺮﻳﻒ ﻫﻨــﺎك أﻳﻀﺎ وﻫﻮ

اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴﻠﺢ
ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ
*ﻣﺘﻰ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﺮك ﻹرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ
اﻟﻰ داﺧﻞ ﻛﺮدﺳﺘﺎن؟
 ﻓــﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ اﻹﲢﺎداﻟﻮﻃﻨــﻲ أوﺻﻠﻨﺎ أول ﻣﻔﺮزة ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻰ داﺧﻞ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ،.وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻘﺪﻧــﺎ اﻟﺼﻠــﺔ ﻣﻊ اﻟﺸــﻬﻴﺪ آرام ﺛﻢ
وﺻﻞ ﺟﻤﺎل رش ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ ﻋﺪة رﺳﺎﺋﻞ
وﺗﻮﺻﻴــﺎت ﻣﻦ رﻓﺎق اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻢ
ﺑﺪءوا ﺑﺈﺻﺪار اﳌﻨﺸــﻮرات وﻃﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﻂ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ.
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ

ﻛﺮﱘ ﺳﻨﺠﺎري

ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻤﻞ
ﺃﻭ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ،ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﻧﻀﺎﻝ ﻣﺴﻠﺢ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﻲﺀ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻓﺘﺤﻨﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ .ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
أﺣﺪ ﺟﻮاﺳﻴﺲ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻣﻌﻪ
ﺳﻌﺪون ﺷــﺎﻛﺮ أرادوا ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻲ وواﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء وﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ "وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن
ﻧﺨﺘﺎر ﻧﺤﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻠﻘﺎء" ﻓﻘﺎل "ﻻ ،ﺗﻌﺎل
أﻧﺖ اﻟﻰ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ و ﺳــﻨﻠﺘﻘﻴﻚ
ﻫﻨﺎك" .وﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ أن أذﻫﺐ اﻟﻰ
ﺑﺮﻟﲔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﺖ "إذا ﺟﺌﺘﻢ
اﻟﻰ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ،وإﻻ ﻓﻠﻦ
أﻟﻘﺎﻛــﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ" .وﻫﻜﺬا
أﻟﻐﻴﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،وذات ﻳﻮم ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﺸــﻰ
ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﶈﻨﺎ ﺳــﻌﺪون وﺟﺒﺎر
ﻓﻲ اﻟﻄــﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺸــﺎرع ،وروﻳﺖ
ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ وﻗﻠﺖ ﻟﻪ "أﻧﺎ
أﺧﺎف ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻨــﺎس ﻓﻬﻢ ﻻﻳﺘﺮددون
ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺄن ﻳﺴــﻘﻮك ﻗﻬﻮة ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ
أو ﻳﺨﻄﻄﻮا ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻚ ﺑﺄي ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷــﻜﺎل" .ﻗﺎل ﺟﻮرج "ﻻﺗﻨﺴﻰ ﺑﺄﻧﻨﻲ
ﺳــﺂﺗﻲ ﻣﻌﻚ أﻳﻀﺎ" ،ﻗﻠﺖ "وﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺳــﺄﻗﺘﻞ أﻧﺎ وﺳﺘﻘﺘﻞ ﻣﻌﻲ" .ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺘﻪ
"ﻗﻞ ﻟﻲ ﺑﺼﺮاﺣــﺔ ﻫﻞ ﺗﺜﻖ أﻧﺖ ﺑﻬﺆﻻء"
ﻓﻜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﺛﻢ ﻗﺎل "ﻻ واﷲ ﻣﺎ أﺛﻖ ﺑﻬﻢ"!
ﻗﻠﺖ "ﺣﺴــﻨﺎ ﻓﻠﻤــﺎذا إذن ﻧﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ
أﺷــﺨﺎص ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﺛــﻮق ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﻟﺸﺮب اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻌﻬﻢ ،وﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻧﻔﺎوﺿﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﺳــﺄذﻫﺐ اﻟﻰ إﺧﻮاﻧﻲ ﻷﺳﺘﺸﻴﺮﻫﻢ ﺛﻢ
ﻧﻘﺮر".
ﺟﺎﺳﻮس ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺼﻔﻮف
اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
*ﻫﻞ ﺻﺤﻴــﺢ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
إﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺰرع ﺟﺎﺳﻮﺳــﺎ ﻟﻬﺎ
داﺧــﻞ اﻹﲢــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ؟
 ﻧﻌــﻢ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻘــﺪ ﳒﺤﻮا ﺑﺰرعﺟﺎﺳــﻮس ﻟﻬﻢ وﻫﻮ )م.ن( وﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻬــﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳــﺎ ﻣﺰدوﺟﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻣﻊ
ﺟﻬﺎز اﻟﺒﺎراﺳــﱳ أﻳﻀﺎ ،وأﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺎﻣﺔ وﺑﻀﻤﻴﺮ ﻣﺮﺗﺎح أن ﻫﺬا اﳉﺎﺳــﻮس
ﻫﻮ اﻟﺬي وﺷــﻰ ﺑﺎﻷﺧﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎﺳــﻢ
وﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈﻋﺪاﻣﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﳉﺎﺳﻮس

ذﻛﻴﺎ اﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﻪ إﺳــﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺴــﻞ
ﺑــﺬﻛﺎء ﺣﺘﻰ وﺻــﻞ اﻟﻰ أﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ وأﺻﺒــﺢ ﻛﺎدرا ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ
اﳊﺰب ،وﺗﻘــﺮب ﻣﻨﻲ اﻟﻰ ﺣــﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﺑﺈﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ أن ﻳﻘﺘﻠﻨﻲ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة،
أو ﻧﻘﻀﻲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﺸــﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻜﺎن
ﺑﺈﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻗﺘﻠﻲ إذا أراد! وأﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن
اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻔــﻪ ﺑﻘﺘﻠﻲ ﺑﻞ ﺟﻨﺪه
ﻓﻘﻂ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﺘﺄﻫــﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻋﻀﻮ ﻗﻴﺎدة اﻹﲢــﺎد ،وﻓﻌﻼ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳊﺰب
ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة وﻳﻘﻮﻟﻮن أﻧﻪ
ﻛﻔﻮء ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ وﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ،وﻛﺎن
ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻫــﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﻘﻔﺰ
اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة.
ﺣﲔ وﺻﻞ ﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻫﺎﺗﻔﻨﻲ
ﻣــﻦ اﳌﻄﺎر وﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﳌﻨــﺰل ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
"إﻧﺘﻈﺮ ﺑﺎﳌﻄﺎر ﺳﺂﺗﻲ ﻷﻗﻠﻚ" ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳــﺎﺋﻘﻲ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﺮﻛﺒﺖ اﻟﺴــﻴﺎرة ﻣﻊ
)م( وذﻫﺒﻨﺎ ﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎل
ﻟﻲ )م( "أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻛﺎك ﻋﻤﺮ أرﺳــﻠﺘﻪ
اﳊﻜﻮﻣﺔ"؟  ،ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ "وﻟﻢ ذﻟﻚ وﻛﻴﻒ
ﻋﺮﻓــﺖ"؟ ﻗﺎل "ﻓﻜﺮ ﻛﻴــﻒ ﻳﺠﺮؤ ﻛﺎك
ﻋﻤــﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻚ ﻣﻦ اﳌﻄﺎر إذا ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣــﺔ"؟ .وﻳﺒﺪو أن
)م( ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﺑــﺄن ﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ
أرﺳﻠﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .وﺣﲔ وﺻﻠﻨﺎ
اﻟﻰ ﻋﻤﺮ إﺳﺘﻐﻞ إﻧﺸــﻐﺎل )م( ﺑﺤﻤﻞ
اﳊﻘﺎﺋﺐ ﻓﻬﻤﺲ ﻗﺎﺋﻼ "إﺣﺘﺮس ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺳــﻮس ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻟﻦ أﲢﺪث
أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺬي أﻧﻘﻠﻪ ﻟﻚ ﻋﻦ
اﳊﻜﻮﻣﺔ" وﻗﺎل أﻣﺎﻣﻪ "أﻧﺎ ﺟﺌﺖ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ
ﻣــﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣــﻦ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ
ﻣﻨــﻲ ﻟﻘﺎءك ﻷﻓﻬﻢ ﻣﻨــﻚ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮن،
وﻗﺎل ﻟﻲ إدﻋﻮه ﻟﻴﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺎرزاﻧﻲ ﻗــﺪ إﻧﺘﻬﺖ واﻷﻣﻮر
ﺗﺴــﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳــﺮام" .رددت ﻋﻠﻴﻪ
وﻗﻠﺖ "ﺣﺴــﻨﺎ ﻫــﺬا ﻛﻼم ﻃﻴﺐ وﻧﺤﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﺑﺸــﺮط أن ﺗﻄﺒﻖ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎن آذار ،أﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن اﳉﻴﺐ
اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﻤﻼء اﻹﺳــﺘﻌﻤﺎر واﻟﺮﺟﻌﻴﺔ

ﻗﺪ إﻧﺘﻬﻮا ،إذن ﻫﺎﻫــﻲ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ إﻧﺘﻬﺖ
وﻧﺤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻴﻮن ووﻃﻨﻴﻮن وﺳﻨﻌﻮد اﻟﻰ
اﻟﺒﻠﺪ وﺳﻨﺠﻤﻊ ﺣﻮﻟﻨﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ
ﻓﻠﺘﻔﺘﺢ ﻟﻨــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠــﺎل اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺈﲢﺎد وﻃﻨﻲ وﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸــﺎط
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﺗﻄﺒــﻖ ﺑﻴــﺎن آذار ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺳــﻨﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣــﻦ اﳉﺒﻬــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻨــﺎ ﺣﺎل اﳊﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﻟﻜﻲ
ﺗﻌﻮد اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ﻳﺠــﺐ أوﻻ أن ﻳﻌﻮد
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺮد اﳌﻨﻔﻴﻮن اﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
اﻟﻰ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن وﺗﺼــﺪر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮارا
ﺑﺎﻟﻌﻔــﻮ اﻟﻌﺎم وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺼــﺎدرة ﺿﺪ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜــﺮدي ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻨﻌﻮد" ،ﻋﺎد
ﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ وأﺧﺒﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻗﻠﺘﻪ.
وإﻧﺘﻬﺰت ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮده ﻣﻌﻨﺎ وأﺑﻠﻐﺖ ﻋﻤﺮ
ﺑﺄن ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
أن ﻳﻨﺸﻲء ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا وأن ﻳﻌﺘﺰل ﻫﻮ
ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﲟﺮض ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻷﺳﺒﺎب
ﻋﺪة ﻟــﻢ ﻧﺪﻋﻪ أﺻﻼ ﻟﻜــﻲ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻨﺎ
ﻓﻲ اﳋﺎرج ،ﻣﻨﻬــﺎ أوﻻ ،أﻧﻪ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺮرﻧﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻮه اﳉﺪﻳﺪة .وﺛﺎﻧﻴــﺎ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ وﻗﺪ
ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮض،
وﺛﺎﻟﺜــﺎ إن ﺑﻘــﺎءه ﻛﺸــﺨﺼﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻳﺤﺘﺮﻣﻬــﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻜﺮدي ﻗــﺪ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ
أﻛﺜﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟــﻢ أﻏﺮه ﻟﻺﻟﺘﺤﺎق ﺑﻨﺎ وإﻻ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺬﻟﻚ وﺑﺈﳊﺎح.
* وﻣــﻦ أﻳﻦ ﻋــﺮف ﻋﻤــﺮ دﺑﺎﺑــﺔ ﺑﻬﺬا
اﳉﺎﺳﻮس؟
 ﻛﺎن ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺸــﺨﺺ ﺳﻠﺒﻴﺎﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ،وﺣﲔ ﻃﺮﺣــﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﳉﺎﺳﻮس ﺑﺎﺨﻤﻟﺎﺑﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮا ذﻟﻚ
وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎدل ﻣﺮاد اﻟﺬي داﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﺪة.
* وﻛﻴــﻒ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺟﺎﺳــﻮس
ﻋﺮاﻗﻲ؟
 ﻛﺸــﻔﻪ اﻟﺴــﻮرﻳﻮن ،وإﻻ ﻛﺎن ﻫــﻮوﺷﻘﻴﻘﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺎ أﻗﺪاﻣﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ

إﻟﺘﻘﻂ اﻟﺴــﻮرﻳﻮن ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﺑﺒﻴــﺮوت ،ﺛﻢ ﺻــﺎدروا ﺑﺮﻳﺪا
ﻟﻠﺴــﻔﺎرة ﻓﻲ اﳌﻄــﺎر أﺷــﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ
اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺬﻛﻮر وﻗﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺷــﻘﻴﻖ
ﻟﻠﻀﺎﺑــﻂ اﻟﻔﻼﻧﻲ وﻫــﻮ ﻳﻌﻤﻞ اﻵن ﻣﻊ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺟــﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳــﻮرﻳﺎ.
وﺣﻘﻖ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ اﻷﻣﺮ وﺑﻌﺚ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﺸﻬﺎﺑﻲ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻲ ،وﻛﻨﺖ
ﺣﻴﻨﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺸــﻠﻲ ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر وأﺧﺬت ﻣﻌﻲ ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ اﻟﻨﺼﺮاوي
وﺑﺎﻗﺮ ﻳﺎﺳــﲔ وذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل "ﺳﺄﺗﻠﻮ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻫﺬا اﳋﺒﺮ وﻓﻴﻪ إﺷــﺎرة واﺿﺤﺔ
اﻟــﻰ وﺟﻮد ﺟﺎﺳــﻮس وﺳــﻂ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وأﻃﻠــﺐ ﻣﻨﻜﻢ أن
ﺗﺘﺤﺮوا ﻋﻨﻪ وﺗﺨﺒﺮوﻧــﺎ ﺑﻪ" ،ﻓﻘﻠﺖ "ﻫﻮ
ﻓﻌﻼ ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﻌﻨﺎ" ﻓﺎﻷوﺻــﺎف اﻟﺘﻲ
ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺸــﻬﺎﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠــﻰ )م( و ﺷــﻘﻴﻘﻪ )و( ﻫــﻮ ﺿﺎﺑﻂ و
ﻳﻌﻴﺸــﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﺸﺨﺺ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة،
وإﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸــﻬﺎﺑﻲ أن ﻧﺘﺘﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹداﻧﺘﻪ ،وﻟﻢ
أﻛﺸــﻒ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ ﻟﺮﻓﺎﻗﻲ ،وﻛﺎن )م(
ﻗﺪ ﺟﺎءﻧﻲ ﻗﺒــﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺳــﻔﺮه وﻗﺎل
ﻟﻲ "ﻫﻨــﺎك أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﻲ ﺳــﻴﺼﻞ اﻟﻰ
إﺳــﻄﻨﺒﻮل وأود ﻟﻘﺎءه وﺟﺌﺘﻚ ﻷﺗﺮﺧﺺ
ﻣﻨﻚ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ”أﺟﺒﺘﻪ ”ﺣﺴﻨﺎ إذﻫﺐ وإذا
إﺣﺘﺠﺖ اﳌﺎل أﻃﻠﺐ ﺳﺄﻋﻄﻴﻚ".ﻗﺎل "ﻻ
ﻻ أرﻳﺪ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ" ﻟﻜﻨﻲ أﺻﺮرت ودﻓﻌﺖ
ﻟﻪ  200دﻳﻨﺎر ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻚ ﺑﺸﻲء.
أﺧﺒﺮت اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑﺬﻫﺎﺑﻪ ،وﻓﻌﻼ ﺗﺘﺒﻌﻮه
وﻧﺰل ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺮﻳﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﻨﺪق
اﻟﺬي ﻧــﺰل ﻫﻮ ﻓﻴﻪ وإﻟﺘﻘﻄــﻮا ﻟﻪ ﺻﻮرا
ﻣﻊ اﳉﺎﺳــﻮس اﻟﻘﺎدم اﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺑﻌﺪ
ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻟﻢ ﻧﺜﺮ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﺴــﻮرﻳﻮن أن ﻻ ﻧﺘﺪﺧﻞ
وأﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﺒﻀﻮن ﻋﻠﻴﻪ .وذات ﻳﻮم ﻛﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺘــﻢ إﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﳊــﺪود وﺟــﺎءوا ﺑﻪ اﻟﻰ دﻣﺸــﻖ ،وﺣﲔ
واﺟﻬﻨــﺎه ﺑﺘﻠﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻗــﺎل "ﻧﻌﻢ أﻧﺎ
أﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬــﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺘــﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻓﻘﻂ ،ورﺗﺐ واﻟــﺪي ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﲔ
أﺧﻲ )و( ﻣﻊ اﻹﺳــﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ"،

وﻗﺪ ﻋﺬﺑﻪ اﻟﺴــﻮرﻳﻮن ﻹﻧﺘﺰاع اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ أﻓﺸﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ،
ﺛﻢ ﻫﺮب ﺷﻘﻴﻘﻪ وﳒﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻛﺎن اﻟﻨﻈــﺎم ﻗﺪ زرع ﺟﺎﺳﻮﺳــﺎ آﺧﺮ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺣﲔ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ )م(
ﻫﺮب ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﻰ اﻷردن وﺳــﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﺴــﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﺴﻔﺮوه اﻟﻰ
اﻟﻌﺮاق.
* ﳌــﺎذا ﳉﺄﰎ اﻟﻰ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴــﻠﺢ وﻟﻢ
ﺗﺴﻠﻜﻮا ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أوﻻ؟
 ﻛﻨﺎ ﻧﺮى ﺿﺮورة اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢوﻧﻌﺘﻘــﺪ ﺑــﺄن اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻦ
ﻳﻜﺘﻤــﻞ أو ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓــﻪ دون ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺴــﻠﺤﺔ ،ﺑﻞ أن اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻦ
ﺗﺘﻘﺪم أﻳﻀــﺎ ﻣﻦ دون ﻧﻀﺎل ﻣﺴــﻠﺢ،
وﻟﺬﻟــﻚ ﻗﺮرﻧﺎ أن ﻧﻬﻴﻲء أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻟﻬﺬه
اﳌﺮﺣﻠــﺔ وﻓﺘﺤﻨﺎ ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﻌﺴــﻜﺮات
ﻋﺪﻳــﺪة ﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﳌﻘﺎﺗﻠــﲔ .وﺗﻮﻟــﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﺰو وﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ ﻣﻌﻪ
ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﻴﺪ ﻛﺮﱘ وﺣﺴــﻦ ﺧﻮﺷــﻨﺎو
وﻋﺎوﻧﻬــﻢ ﺿﺒﺎط آﺧــﺮون ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻼزم
ﻓﺆاد ﺟﻠﺒــﻲ وﻣﻌﺎون اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﺟﻤﺎل
ﺧﻮﺷــﻨﺎو اﻟﺬي ﻛﺎن رﺟﻼ ﻧﺒﻴﻼ وﻛﻔﻮءا
ﺑﻌﻤﻠﻪ ،ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ
اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ،وﻧﻈﻤﻮا دورات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺪرب
ﻋﻠﻰ ﺣﺮب اﻷﻧﺼﺎر وإﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧــﻮاع اﻷﺳــﻠﺤﺔ .وﺗﺨــﺮج 300-200
ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟــﺪورات ،وإﻟﺘﺤﻖ
ﺑﻨﺎ آﺧــﺮون ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴــﲔ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻴﺦ اﻟﺬي أﻋﺘﺒﺮه
أﺣﺪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺐ
اﻟﻜــﺮدي وﻛﺎن إﺳﺘﺸــﻬﺎده ﺧﺴــﺎرة
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻛﺎن رﺣﻤﻪ اﷲ أﺣﺪ
أﺑﻨــﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻹﻳﺰدﻳــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن
ﺑﻜﺮدﻳﺘﻬﻢ وﻳﻨﺎﺿﻠــﻮن ﺑﺼﻔﻮف ﺣﺮﻛﺔ
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﺮدي .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ
اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺪ
ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻴﺦ ﻫﻮ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ وﻳﻠﻲ
ﻣﻨﺼﺒــﻪ أﻣﻴــﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ ﻛﺎن ﻟﻮﺟﻮده ﻣﻌﻨﺎ

* وﳌﺎذا ﻟــﻢ ﺗﺘﺤﺮﻛﻮا وﺳــﻂ اﻟﻜﻮادر
اﻟﻘﺪﳝــﺔ ﻟﻠﺒﺎرﺗــﻲ اﻟﺬﻳــﻦ ﻋــﺎدوا اﻟﻰ
اﻟﻌﺮاق؟
 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﻼ دﻋﻮات ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜــﻮادر ﻣﻦ ذوي اﳋﺒﺮة ،وﻟﻜﻨﻲ
أود اﻟﻘــﻮل ﺑﺼﺮاﺣــﺔ ،اﻧﻪ ﺑﻌــﺪ إﻧﻬﻴﺎر
اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﺮدﻳــﺔ إﺟﺘﻤﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
وﻛﻮادر اﻟﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺈﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
أﺣﻤﺪ وﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺴــﻜﺮي
وﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ .وﺗﻘﺮر ﻫﻨﺎك أن
ﻳﻌﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮادر اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﻌﻤﻠﻮا
ﻣــﻦ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺣــﺰب ﺟﺪﻳﺪ إذا
ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ،
وإذا رﻓﻀﺖ ،ﻓﻴﺸــﻜﻠﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺳﺮﻳﺎ.
وأرﺳــﻠﻮا ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻴــﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ ﻃﻪ
ﻣﺤﻴــﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺒﻠﻐــﻪ اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﻘﺎل
ﻃﻪ "ﺣﺴﻨﺎ دﻋﻮﻧﻲ أﺳﺘﺸﻴﺮﻫﻢ وﺳﺄرد
ﻋﻠﻴﻜــﻢ" .وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺟﺎء ﻃﻪ وأﺑﻠﻐﻬﻢ
ﺑﺄن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴــﺘﻌﺪة ﻹﺟﺎزﺗﻬﻢ وﻫﻲ
ﺗﺪﻋﻮﻫــﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ،وﺣــﲔ ﻋﺎد ﻋﻠﻲ
ﻋﺴﻜﺮي وﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﲢﻘﻖ
اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻋﺪﻫﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ إﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ
وﻧﻔﺘﻬﻢ اﻟــﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق .أﻣﺎ اﻟﻜﻮادر
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ
ﻓﻘﺪ ﻋﺎدوا ﺑﺪورﻫﻢ وإﻟﺘﻔﻮا ﺣﻮل ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻴﻮﺳــﻔﻲ وﻛﺎﻧــﻮا ﺑﺼﺪد ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻢ :ﻋﻠﻲ ﻫﺰار ورﺳــﻮل
ﻣﺎﻣﻨــﺪ واﳌﻼ ﻧﺎﺻــﺢ وآﺧــﺮون ،وذﻫﺒﻮا
اﻟــﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،وإﻟﺘﻘﻮا ﺑﻌﻠﻲ ﻋﺴــﻜﺮي
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻳــﺮا ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎك ،وﺑﺪءوا
ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ .وﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺷــﻜﻚ ﻋﻠﻲ ﻋﺴــﻜﺮي ﺑﻜﻞ
ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻫــﺰارو واﳌﻼ ﻧﺎﺻــﺢ وﻇﻦ ﺑﺄن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﺮد
ﻋﻠﻴﻬﻢ "أﻧﺎ إﻋﺘﺰﻟﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ وﻻ أرﻳﺪ
أن أﺗﺪﺧــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ" وﻣــﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﺮد أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻬﻢ ،ﻓﻌﺎدوا إﻟﻴﻪ
ﻣﺮة أﺧﺮى وأﻗﻨﻌﻮه ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﺼﺪق
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ .وﻣــﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺼﻠﻨﻲ وﻧﻮﺷــﻴﺮوان ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋﻠﻤﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ ﺑــﺄن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻳﺪا ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﳊﺮﻛﺔ وذﻟــﻚ ﻟﺘﻘﻄﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ اﻹﲢﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺳــﻌﻴﻨﺎ ﳌــﻞء اﻟﻔﺮاغ اﳊﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن
ﻓﺸﺠﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ
إﺳﺘﺒﺎق اﳊﺪث ،وﻫﻜﺬا ﺷﻜﻠﻮا ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ
ﺑﺈﺳﻢ )اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻴﺔ( وإﺗﺼﻠﻮا ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ
ﺳــﻌﻴﺪ ،وﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑــﺄن ﺧﺎﻟﺪا ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل ﺳﺮي ﻣﻌﻨﺎ وﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄن
ﻳﻠﺘﺤــﻖ ﺑﻨﺎ،وﻗﺪ ﳒﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ أﻋﺪاد ﻣﻦ
اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﺒﺎرﺗﻲ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻋﺪة
آﻻف ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺤﻮﻟﻨﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﻟﺸــﺮاء
اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﺬﻫﺎب اﻟﻰ اﳉﺒﺎل.

12

االربعاء  2كانون الثاني  2019العدد ()4087
(Wed 2 Jan 2019 issue (4087

اعالن

المرأة

13

األربعاء  2كانون الثاني  2019العدد ()4087
)Wed. 2 Jan. 2019 issue (4087

فضفضة نسوة
زينب الحسني

مديرة معهد الفنون الجميلة للبنات لـ « الصباح الجديد «:

في عملي حاولت ان اثبت للجميع ان هويتي عراقية
بغداد  -سمير خليل:
التحــدي كان الســاح الــذي
خاضــت بــه الدكتــورة زينــب
الربيعي معركة املسؤولية حني
بدأت رحلتهــا القياديــة بادارة
معهد الفنــون اجلميلة للبنات
بقســمه الصباحي فــي بغداد
،ســبع ســنوات وهي تدير اسرة
جميلــة قوامها ( )115مدرســا ً
ومدرسة واكثر من ( )520طالبة
،حتمل شهادة الدكتوراه بفلسفة
التربيــة الفنية كاختصاص عام
امــا اختصاصهــا الدقيق فهو
فلسفة اجلمال واملناهج التربوية
،معهدها كما تقول ،عراق مصغر
يضم كل االطيــاف والقوميات
واملذاهــب ،لهــا نظــرة خاصة
للفنــون بوصفهــا اختصاصــا ً
انسانياً ،محور دراسته املوسيقى
واملســرح والتشــكيل ،القلــم
والفرشاة.
الحتب االعالن عما تنجز ،فعملها
يعلن عن نفسه  ،املديرة ،الدكتورة
،االم ،االخــت  ،الصديقــة زينب
الربيعي كانــت ضيفة صفحتنا
املرأة لنفتتح احلوار بسؤالنا  :هل
كان قبولــك وظيفة ادارة املعهد
حتديا ً ؟حتدي ملن ؟ فتجيب « -نعم

،كان قبولــي هــذه املهمة حتديا ً
وحتديــا ً كبيرا ً خاصة مع الظروف
التي كنا نعيشها حني كان بلدنا
على شفا حفرة من اخلراب ،كان
ذلك عام ، 2011التحدي كان على
اصعدة كثيرة اهمها كوني امرأة
من عائلة محافظــة توجهاتها
غير فنية وانا العنصر الوحيد في
العائلة الذي اجته نحو منحى آخر
،التحدي مازال قائمــا ً مع صراع
املصالح واملناصب ،احيانا ً اشعر
انني وصلت الى بر االمان ولكنني
اشــعر ايضا ان امامــي الكثير
،حاولــت ان اثبــت للجميــع ان
هويتي عراقية واســعى لتفعيل
الهوية العراقية التي مع االسف
غابت منذ عقــود ،مهمة صعبة
اليوم ان تفعــل هويتك الوطنية
بعيدا ً عن االنتماءات االخرى «.
*التعامل مع بنات بهذه االعمار
اليســت مهمة صعبــة ،كيف
تتعاملني معهن ؟
فعال ،املهمة ليســت ســهلة،اهــم شــيء ان الطالبــة بهذا
العمر تــرى من يشــرف عليها
مثاال مــن خالل الشــكل العام
،انيق ،مهذب ،مشــذب ،شياكة
بالســلوك والتصرف وهذا يولد
انعكاسا ً كبيرا ً على املتلقي وهو

لي وصلت مرحلة مــن الثقة ان
الطالبات جتاوزن مرحلة التخوف
في طرح مشكالتهن التي نعمل
معــا ً من اجــل حلهــا ،العالقة
بيننا وصلت مراحل متقدمة من
الصداقة واالمان ،اهم شيء اننا
جنحنا في خلــق توازنات مكنتنا
من مسك العصا من الوسط».

الدكتورة زينب الربيعي

الطالب ،اخلبــرة ايضا هي رصيد
متراكم لإلدارة وهي احد اســس
هــذه االدارة ،انــا واجهــت هذه
املهمة بشــهادة عليا وكاريزما

لون موضة  2019المليء بالطاقة والحيوية

عراقيات مبدعات
النقيب وردة عبد الحميد
أول إمرة تقود سرية

للنساء في شرطة العراق
متابعة الصباح الجديد:
وردة عبــد احلميد ســعدون امرأة
عراقيــة انخرطــت فــي ســلك
الشــرطة فــي وزارة الداخليــة
العراقية وذلك بعد أن درســت في
املعهــد العالي للتطويــر االمني
واالداري دورة  21وتخرجــت منه عام
 ،2011برتبــة مالزم .تذكــر وردة إن
«مجــال تخصصي ودراســتي هو
العلــوم املاليــة واملصرفية /كلية
بغــداد للعلــوم االقتصادية حيث
تخرجت عام  ،2008ولكن طموحي
كان العمــل في اجملال االمني وقد مت
تنسيبي الى مديرية شرطة احداث
بغــداد بعــد تخرجي مــن املعهد
العالي للتطــور االمنــي واالداري،
ونقلت الى فوج طوارئ بغداد الثامن
حلماية العتبة الكاظمية املقدسة
بعد ســتة أشهر من تخرجي وذلك
لضرورة العمل».
وردة التــي حتمل اآلن رتبــة نقيب
شــرطة ُعــدت أول آمــر ســرية
للنســاء حيث يعمل عدد كبير من
الضابطــات حتت ادارتهــا ،وتذكر «
كنت اول امر سرية للنساء وبأمرتي
عــدد كبير مــن النســاء ونعمل
مبكان حســاس وهو طــوارئ بغداد
الثامن حلماية العتبــة الكاظمية
املقدسة».
عد
وكأي امرأة تعمل في مجال قد يُ ّ
جديدا ً على اجملتمــع العراقي تذكر
وردة « من الصعب أن يتقبل اجملتمع
املرأة التي تعمــل بهذا اجملال كونه
يعده حصرا ً للرجال ،إال ان التغيرات
احلاصلــة اثبتت اهميــة العنصر
النسوي وضرورة عمله في هذا اجملال
لذلك بدأ اجملتمــع بتقبلنا ُمضطرا ً
وها هي املــرأة تثبت كفاءتها بعدة
مجــاالت منها العمل كشــرطي
مرور وكذلك كضابط في الشرطة
اجملتمعيــة او االعالم االمني اضافة
الــى كونها اداريــة بجميع صنوف
وزارة الداخلية ».مؤكدة « إن لدعم
اسرتي وزوجي على وجه اخلصوص

خاصة ،اتعامل بهدوء مع اصعب
االشكاالت  ،الوضع العام صعب
في ظــل ثقافة الفوضــى التي
تسود اجملتمع ،هنا كسرنا احلاجز

بــن املــدرس والطالــب ،الغينا
املنظر القاسي املتجهم ،تعاملنا
مع الطالبات بروح اسرية ،اخاف
عليك امرك يهمني ،بالنســبة

*من منظار تخصصك العلمي،
هل اقترب املعهــد من مهمته
االساسية؟
اســتطيع القــول ان املعهــدبدأ يقتــرب من حتقيــق اهدافه
كمؤسسة فنية تعليمية ،البناء
قائم ونحن نتعامــل مع البنات
مبســتوى جديتهن ومخرجاتهن
،مــن طالباتنــا املتخرجات من
رفضــن التفكيــر التقليــدي
ملستقبلهن ،منحى متميز لبناء
الشــخصية ،واقع املــرأة تدهور
حالهــا كثيرا ً ،تدني باملســتوى
الفكري ،مع االسف حجمنا املرأة
وحددنا وظيفتهــا ،اصبحت آلة
لصنع االطفال ،اما ام او الشــيء
وهذا خطأ فادح ،املــرأة يجب ان
يكون لها وجود في اجملتمع ،عنصر
فاعل يتمتع بعقل ومرونة فكرية
،لديهــا قدرة على مســك زمام
الكثير من املهام في آن واحد.

متابعة الصباح الجديد :
أعلــن معهد "بانتــون" املتخصص
بإطــاق موضة األلــوان أن املرجاني
احليوي أو  Living Coralسيكون لون
العام .2019
وقــد اعتاد املعهد منــذ  20عاما ً أن
يطلــق في ديســمبر مــن كل عام
توجهاته أللوان الســنة اجلديدة في
مجال املوضة ،والديكور ،والتصميم،
واالجتاهات الثقافية.

ويتميز اللون املرجاني بطابعه احليوي
الذي تختلط فيه تدرجات البرتقالي
مع ملسات من الذهبي .وهو يعكس
الدفء ،ويرمــز للحاجة إلى التفاؤل
والبحث عن الســعادة .كما يشكل
دعوة إلى األلفة والتواصل املباشــر
بعيدا ً عن التقنيات الرقمية ووسائل
التواصل االجتماعي.
"اللــون هو لغة ترتبــط بالثقافة"،
هذا ما قالته لوري بريســمن ،نائبة

رئيــس معهــد "بانتــون" لأللوان،
خالل حديثها عن هــذا اللون .وهي
تابعت في هــذا اجملــال" :إن احمليط
الذي نعيش فيه يــزداد تأثيرا ً علينا
لســببني :أوال ً لتحقيــق التوازن بني
العالــم االفتراضي الذي يســرقنا
والعالــم الواقعــي الذي يشــكل
احلقيقــة احمليطــة بنــا .وثانيا ً ألن
مــوارد الطبيعــة تشــكل مصدر
طاقة بالنســبة إلينا ،وهذه الطاقة

تســتطيع أن تكــون إيجابيــة في
حياتنا وتدعونا للتفاؤل والفرح" .إن
روحية اللون "املرجاني احليوي" تنقل
إلى أذهاننا فكــرة الراحة ،والترفيه،
واالحتفال التي تؤمن لنا التوازن في
مواجهــة حتديات احليــاة العصرية.
كمــا أنه لون ديناميكــي يدعو إلى
احترام موارد الطبيعة واحلفاظ على
البيئة ،فال تتــرددوا في اعتماده في
األزياء ،واملاكياج ،والديكور.

بسبب «فيس بوك» ..زوج يقتل مرأته

وتعاونه معي الدور االكبر بتحقيق
طموحي».
املعوقات التي تواجه وردة في مجال
عملها كما تقول « تُشبه معوقات
أي امــرأة في أي مجــال عمل آخر،
اضافة الى انشــغالي املستمر عن
طفلي خاصة حــن يكون محتاجا ً
لي في اوقات كثيرة ،كما إني اضطر
احيانــا ً إلى املبيت في موقع العمل
بحكم طبيعته  ،اضافة إلى فكرة
االلتــزام باللباس العســكري مع
احلجاب والعبــاءة كوننا نعمل في
منطقة دينية نحــاول من خاللها
أن نوصــل فكرة وصــورة جيدة عن
املــرأة العراقيــة لذلــك نلتزم بزي
املدينة واهلها احتراما ً لهذه املدينة
تعد مكانا ً مقدســا ً ومنطقة
التي ّ
ســياحة دينية تزورها وفود من كل
انحاء العالم ،قد تكون هذه جوانب
من املعوقات لكنها لن تقف بوجه
حتقيق طموحي فــي خدمة وطني
التي اجد متعة كبيرة في أدائها».
تتعامل وردة التي نُصبت كأول آمر
ســرية في العراق وهــي االن برتبة
نقيب شــرطة فــي وزارة الداخلية
مع املنتسبات كما اشارت «كقائد
ال كمدير» ،كما إنهــا تطمح بعد
كل ما حققته الى أن تكون قيادية
مبستوى اعلى ومؤثره باجملتمع».

متابعة الصباح الجديد:
تخلص عامل مصــري من زوجته،
بعد شكه في ســلوكها ،بسبب
عالقاتها علــى موقــع التواصل
االجتماعي “فيس بوك“ ،عن طريق
إقناعهــا بتنــاول “دواء تنحيف”،
اتضح أنه سم قاتل.
وبدأت أحــداث القضيــة ،عندما

تلقى مدير أمــن الغربية إخطارًا،
يفيد بوفاة ربة منزل تبلغ  32عا ًما،
مقيمة بدائرة القسم ،إثر تناولها
حبة الغالل السامة.
علــى الفور ،شــكل فريــق بحث
جنائــي لفحص البــاغ والوقوف
علــى حقيقة الوفــاة ،بعد صدور
تقرير الطب الشرعي.

وتبني من التحقيقــات ،أن زوجها
يبلغ  28عا ًما (عامل) مقيم بدائرة
القسم ،وأقنعها بأن تتناول “حبة
تنحيف”؛ للتخلص منها.
ومتكنــت أجهزة األمــن من ضبط
الزوج ،ومبناقشته تبني أنه شك في
سلوك زوجته ،خالل الفترة األخيرة،
مبينًــا أنهــا دخلــت فــي بعض

العالقات عبر صفحــات التواصل
االجتماعــي “فيس بــوك” ،وبعد
اكتشافه ذلك ،قرر التخلص منها
وإقناعها بتناول حبة للتنحيف.
وحترر محضر بالواقعة ،وجرى عرض
املتهم على النيابــة العامة ،التي
أمرت بحبســه  15يو ًما على ذمة
التحقيقات.

حلم األمومة
حلــم االمومة جميع النســاء مهما تغيرت
الظروف واملنافسات والبيئة احمليطة بها  ،اال
ان هذا احللم في بعض األحيان يكون مكلفا ً
جدا ً مــن الناحية املادية بالنســبة للعديد
منهن ممــن ال ميلكن ثمن املراجعــة الدورية
او الشــهرية لألطباء او الطبيبات اخملتصني
في مجال العقم والوالدة  ،اذ ال تقل أســعار
املعاينة عندهم عن 25ألــف دينار  ،هذا الى
جانب التحاليل واالشــعة والسونار  ،ناهيك
عن أســعار الدواء اخليالية  ،لذا يتحول احللم
الى كابوس اما ينتهي باالنفصال او اإلفالس
ومــن ثم العــودة الى نقطة الصفــر  ،وفي
حاالت ميكن وصفها بالنــادرة ممكن ان جتدي
تلــك املراجعات بأن يــرزق الزوجان بطفل قد
كلفهما كل ما ميلكون وما ادخروا للزمن .
في حني يظل من ال ميلك ثمن املعاينة يطالع
السماء ويبث همه وشــكواه الى الباري عز
وجل في ظــل غياب املراكز احلكومية اجملانية
واخملتصة في هذا اجملال.
في الوقت ذاته جتد هنــاك بعض الغرف في
املستشفيات احلكومية وضع عليها الفتات
صغيرة جدا ً « تنظيم االسرة « وهي مسؤولة
عن منح « حبوب ولقاح ملنع احلمل « .
فما بــن توفر عالج منع احلمل وغياب العالج
لإلجناب يظل الفقير الذي ال ميلك ثمن العالج
بني دوامة الرغبة با الجناب وقلة احليلة ،وضيق
اليد.
وقد ســجلت احملاكم اخملتصــة العديد من
حاالت الطالق بســبب عدم االجنــاب  ،وعدم
تفهــم ذوي الطرفني ملشــيئة اخلالق ولعدم
وجــود دخل مادي ممكن ان يؤمن مبالغ العالج
الال إنســانية اذ يصل ثمــن الدواء في بعض
األحيان الى « 500ألف « أو اكثر فيما يتجاوز
سعر عمليات « أطفال االنابيب « 2300دوالر
« هذا في موســم التخفيضــات والتنافس
بني املستشــفيات االهليــة التي حتولت الى
« دكاكــن « لبيع احللم الــذي ال يتحقق من
التجربــة األولى ومضاعفــة الثمن وان كان
على حســاب صحــة وطموحــات الراغبني
بتكويــن اســرة  ،وان دفعــوا كل ما ميلكون
ليظــل حلــم االمومة غالي الثمــن وان لم
يكلف ذويــه أي مبلغ اال ان هــذه النعمة ال
يقدرها اال من فقدها في بلد قد ابتلي ببعض
األطباء والطبيبات من الذيــن حولوا مهنة
الطب اإلنســانية الى جتارة أساســها الربح
غير القابل للخسارة .
مهما كان حجم املعاناة التي ممكن ان تلحق
مبن تعلــق باآلمــال واالوهام من جــراء تلك
التجارة.

نوافذ
إيناس طالب تشارك
في الدراما الكويتية
ستشــارك الفنانــة العراقيــة
إيناس طالــب ،ألول مرة في الدراما
الكويتية التي حتمل عنوان "حدود
الشر" ،حســب صحيفة "األنباء"
اليومية.
وكتب الكاتب ،محمد النشــمي
ســيناريو الدراما التي سيخرجها
أحمــد الدعيبي وينتجها باســم
عبد األمير .ومن بيـــن املمثلـــن
حيـاة الفهـد وعـــدد مـن جنـوم
اخلليـج.
ايناس طالب ،ممثلــة عراقية ولدت
في مدينــة البصرة ،ثــم إنتقلت
للعيش مــع عائلتها فــي بغداد،

ودرســت الفنــون اجلميلــة حتى
باتت اليوم مــن أهم وجوه الفنون
العراقية.

نوم القيلولة مفيد
للمرأة ومضر للرجل
كشفت دراســة هولندية أن نوم
القيلولة مفيد لصحة املرأة لكنه
في املقابل يحمــل أضرارا ً للرجل،
حتى وإن كانت  5دقائق.
وذكرت الدراســة ،ان “فترات النوم
القصيرة للحصول على قســط
من الراحة في منتصــف اليوم أو
في عطلة نهاية األســبوع أو في
األعيــاد ميكن أن تقلــل من خطر
اإلصابة بالسكري لدى السيدات،

في حــن أن الرجال الذين يحاولون
احلصول على فتــرة قصيرة للنوم
في الظهيرة ولو ملدة  5دقائق فقط
يحصلون على التأثير املعاكس”.
واضافت الدراســة انهــا ” حللت
العالقــة بــن اجلنســن والنوم
ومستويات األنســولني ،ومبتابعة
ما يقرب من  ٨٠٠شــخص سليم
ظهــرت العالقــة بــن النســاء
والرجال وبني فترة النوم واستقالب
اجللوكوز”.

حدث نادر  ...والدة في
عمر  65عامًا
تؤكد امرأة هنديــة أنها أصبحت
واحدة مــن أكبر األمهــات الالتي

يلــدن أطفاال في العالــم ،بعدما
أجنبت في عمر متقدم جداً ،طفلة،
على وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي
ميل" البريطانية.
وذكر املصدر أن املرأة ،التي تبلغ من
العمر  65عاماً ،وضعت مولودتها،
في أحد مستشــفيات والية جامو
وكشمير ،شمالي الهند.
وتابع ،نقال ً عن وسائل إعالم محلية،
أن زوجهــا ،الذي يبلغ من العمر 80
عاما ،شــكر اهلل "علــى الهدية
الثمينة" ،لكنــه وجه نداء يطلب
من خالله مســاعدة مالية إلعانة
أســرته الصغيرة .وقالــت "ديلي
ميل" إن الزوجني ميلكان طفال ،ولد
قبل نحو  10سنوات.
وذكــر الدكتــور شــبير صديقي،
االختصاصي في طب النســاء ،أن

احلالة "من أندر النــوادر" ،مضيفا ً
"عادة ما يحــدث انقطاع الطمث
في الهند عند بلوغ املرأة  47عاماً.
وبعدهــا تصبح إمكانيــة الوالدة
صعبة" .وأضاف "لكن ما حدث مع
هذه الســيدة ميكن عده استثناء
ال يتكــرر كل مرة" .وقال أطباء في
املستشفى ،الذي شهد الوالدة ،إن
األم والرضيعة بصحة جيدة.
ويشــار إلــى أن معظم النســاء
اللواتي يلدن بعد ســن اخلمسني
وبعــد انقطاع الطمــث ،يعتمدن
على عملية "التلقيح الصناعي".
ومن ناحية صحية وطبية ،يشــدد
اخلبراء والباحثون علــى أن الوقت
املناســب لإلجنــاب واالســتمتاع
بتجربــة األمومة يكون قبل ســن
الثالثني.

تأخر االنجاب هاجس يؤرق األزواج

متابعة الصباح الجديد:
ميثل تأخر احلمل هاجسا ً يؤرق الكثير
من األزواج ،إال أنه قــد يكون ناجما
عن مشكلة بســيطة حتتاج فقط
لتغيير في منط احليــاة ،أو إلى عالج
بســيط ،وقد يكون أيضــا نتيجة
مشــكالت متعلقة بجهــاز املرأة
التناسلي وهرموناتها.
بعض األســباب التي تؤدي إلى تأخر
حمل املرأة:
اضطراب الهرمونات :تؤثر الهرمونات
بنحــو كبيــر على صحــة أو خلل
أعضاء اجلسم الداخلية ،وقد تكون
مشــكالت اخلصوبة لدى النســاء،
ناجمة عن اضطراب في الهرمونات.
وينتــج عــن زيــادة الهرمونــات أو
نقصانهــا ،عدم حــدوث التغيرات
الهرمونية املطلوبة من أجل اكتمال
عمليــة التبويض داخــل الرحم ،مما
يسبب مشكالت في اإلجناب.

دراسـة ترصـد أسبـاب تأخـر الحمـل
انسداد قناة فالوب :تعد قناة فالوب
الوسيط بني املبيضني املسؤوالن عن
إنتاج البويضات وبــن الرحم الذي
يســتقبل البويضة بعد التلقيح.
ويعد انســداد مجرى هــذه القناة،
واحدة من أكبر مشكالت اخلصوبة
لدى النســاء .وقد يحدث االنسداد
بســبب التلــوث أو بســبب بعض
اجلراحات الطبية في الرحم.
مشــكلة في الرحم :تعاني بعض
السيدات من مشكالت صحية متنع
احليوان املنوي أن يصــل إلى الرحم،
وبالتالي يكون هناك مشــكلة في
خصوبة املرأة وعــدم اكتمال احلمل
نفسه ،حســب ما ذكر موقع «ويب
طب».
تكييــس املبيض :هــي حالة طبية
تسمى «متالزمة تكييس املبيض»،
ويحدث فيها خلل هرموني يؤدي إلى
ارتفاع نســبة الهرمونات الذكرية،

وبالتالي يحــدث اضطرابات كبيرة
في الهرمونات املسؤولة عن احلمل،

ممــا يؤثــر أو مينع عمليــة التبويض
نفسها.

الــورم الليفي :يوجد نــوع من أنواع
األورام احلميدة يسمى الورم الليفي،

الــذي يصيــب الرحم لــدى بعض
السيدات ،وينتج عنه منو خاليا الورم
بكمية كبيــرة في بطانة الرحم ،مما
يعوق احلمل.
وميكــن عالج الــورم الليفي ببعض
اجلراحــات الطبيــة البســيطة،
وبعــد مدة عــاج ميكن للمــرأة أن
تكررمحاولة احلمل.
انسداد عنق الرحم :ويحدث بسبب
عدم إفــراز املادة اخملاطيــة التي من
املفتــرض أن تســاعد فــي حركة
احليوان املنوي حتى يصل إلى الرحم
بصورة طبيعية وسليمة.
منو البويضة :في بعض األحيان ،قد ال
تنمو البويضة داخل الرحم بشكل
صحيــح ،فــا تكتمــل وال تصبح
جاهــزة للتلقيح ،ممــا يترتب عليه
تقليل نسبة حدوث احلمل بطريقة
طبيعية.
خلــل فــي اجلســم األصفــر :في

هذه احلالة ال يفــرز الرحم الكمية
املناســبة بعــد اإلباضــة ،لذلك ال
يكون هناك فرصة للتبويض بشكل
صحــي وال يكون الرحــم قادرا ً على
اســتقبال أي بويضة مخصبة ،وال
يكتمل احلمل في هذه احلالة.
منط حياة غير صحي :ممارســة منط
حيــاة غير صحي يؤثــر بنحو كبير
على فــرص حمل املــرأة ،وذلك في
حال تعرضهــا بنحو مزمن للمعادن
والكيماويات ،أو قيامها بالتدخني ،أو
اإلفراط في شرب الكحول ،أو إهمال
الفحوصات الدورية.
ويشار إلى أنه من الضروري أن تقوم
املــرأة بإجــراء بعــض الفحوصات
الطبيــة ،التــي من شــأنها حتديد
مشــكالت اخلصوبة لدى النســاء
بســهولة .وكلمــا كان الفحــص
شامالً ومبكرًا ،كانت فرص الشفاء
أعلى.
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جدول مزدحم لريال

مدريد في كانون الثاني
مدريد ـ وكاالت:
يعود ريال مدريــد خلوض مبارياته بد ًءا من يوم غ ٍد
اخلميس  ،حيث يحل بطــل كأس العالم لألندية
مؤخــرًا ،ضي ًفا علــى فياريال ،ضمن منافســات
اجلولة  17من الليجا.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،إن
ريال مدريد سيخوض ما ال يقل عن  7مباريات في
شــهر كانون الثاني احلالي ،قد ترتفع لـ 9مباريات
في حال التأهل في كأس ملك إسبانيا.
وسيبدأ ريال مدريد العام اجلديد مبواجهة معقدة
أمام الغواصات الصفــراء ،في مباراة مؤجلة من
اجلولة  17من الليجا ،ثم سيواجه ريال سوسيداد
في البرنابيو ..ثم سيلعب مع فريق ليجانيس في
ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا ،ثم يزور ريال بيتيس
في الدوري ،ثم مبــاراة العودة أمام ليجانيس في
ملعب بوتاركي.
ومع انتهــاء ثمن نهائــي كأس ملك إســبانيا،
ســيبدأ الفريق امللكي اجلزء الثانــي من الدوري
أمام إشــبيلية ولكن في البرنابيو ،ومن ثم يرحل
ملواجهة إسبانيول في برشلونة ..وفي حال تأهل
ريال مدريــد إلى ربع نهائي كأس ملك إســبانيا
على حساب ليجانيس ،فسيكون مضطرًا خلوض
مباراتني جديدتني خالل الشهر اجلاري.

مصر تواجه

نيجيريا وديًا
القاهرة ـ وكاالت:
تلقى االحتــاد املصري لكرة القدم ،موافقة نظيره
النيجيري ،على إقامــة مباراة ودية بني املنتخبني،
في نيجيريا ،يوم  26آذار املقبل.
وسيلعب الفراعنة آخر مبارياتهم ،في تصفيات
بطولة إفريقيا  ،2019أمــام النيجر على أرضها،
أحد أيام ( )24 ،23 ،22آذار ..وتأهل الفراعنة رسم ًيا
للبطولة ،التي تسعى مصر الستضافتها ،عقب
سحب تنظيمها من الكاميرون.
وكان خافيير أجيري ،مــدرب املنتخب املصري ،قد
طلــب خوض ودية في آذار ،مــع أحد كبار إفريقيا
اســتعدادًا للبطولة ..ووقع اختيار االحتاد املصري
على نيجيريا ،رغم تلقيه عدة عروض من شركات
راعية ملواجهة منتخبات أخرى ،أبرزها الكاميرون،
والسنغال ،والكونغو الدميقراطية ..وفضل االحتاد
املصري نيجيريــا ،لوقوعها على حدود النيجر ،ما
يجعل املسافة قريبة بني املباراتني.

سيدات األردن

يغادرن إلى البحرين
عمان ـ وكاالت:
أعلن اجلهاز الفني للمنتخب األردني للســيدات،
بقيادة املدرب عز الدين شــيح ،القائمة الرسمية
املشاركة في النســخة السادسة لبطولة غربي
آســيا ،والتي تســتضيفها البحرين ،بداية من 7
كانون الثاني املقبل.
وضمت القائمــة  23العبة ،وجــاءت على النحو
التالــي :شــيرين الشــلبي ،ملك شــنك ،جود
الشنطي ،هيا خليل ،آية اجملالي ،نور زوقش ،العنود
إيهاب ،لني البطوش ،رند جودت ،رزان الزاغة ،شروق
الشاذلي ،تسنيم أبو الرب ،مي سويلم ،النا فراس،
نتاشا النبر ،لونا املصري ،شهيناز جبرين ،ستيفاني
النبر ،راية حينــا ،تاال البرغوثــي ،أنفال الصوفي،
عبير النهار وميســاء جبارة ..ويضم الكادر الفني
واإلداري للمنتخــب ،باالضافة الى املدرب شــيح،
مدير املنتخب سوسن احلساسني ،ومساعد املدرب
إســماعيل بزادوغ ،ومدرب اللياقة البدنية محمد
جتكر ،ومدرب حراس املرمى أكرم السطري.
وتقام البطولــة بنظام الدوري اجملــزأ من مرحلة
واحدة ،حيث يالقي املنتخب األردني نظيره االماراتي
فــي افتتاح مشــواره فــي البطولة ،ثــم يواجه
لبنان وفلســطني ،ويختتم مشواره في البطولة،
مبواجهة البحرين.

مبادرة مميزة قبل إنطالق العرس القاري

السبت  ..اإلمارات يالقي البحرين في أفتتاح
نهائيات أمم آسيا بنسختها الـ 17

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت اللجنــة املنظمة احمللية
لكأس آســيا  ،2019املقررة في
مــدن أبوظبي ودبي والشــارقة
والعــن ،انطالقا ً من الســبت
املقبل ،أن حفل افتتاح البطولة
سيكون مبسطا ،ولن يستغرق
سوى  13دقيقة فقط.
من جانبه أشــار محمد البادع،
رئيــس اللجنــة اإلعالمية في
بطولة كأس آســيا ،خالل مؤمتر
صحفي الذي عقد أول أمس ،إلى
جاهزية جميع املرافق اإلعالمية
في املالعب املستضيفة.
وبــن أن اســتاد مدينــة زايــد
الرياضيــة ،يوفــر  408مقاعد
في منصة اإلعالميــن ،واملركز
اإلعالمــي يســتوعب 508
إعالميــن ،وفي اســتاد محمد
بــن زايد هنــاك  391مقعدا ً في
منصــة اإلعالميــن ،و 462في
املركز اإلعالمي.
وفي استاد آل نهيان 341 ،مقعدا
في املنصة اإلعالمية ،و 302في
املركز اإلعالمي ،وباســتاد هزاع
بن زايد 426 ،مقعدا في املنصة،
و 366في املركــز اإلعالمي ،وفي
اســتاد خليفــة بن زايــد402 ،
مقعد فــي املنصــة ،و 320في
املركز اإلعالمي.
وفي استاد راشد  264مقعدا في
املنصة ،و 450في املركز اإلعالمي،
وباســتاد آل مكتوم 300 ،مقعد
في املنصــة ،و 450فــي املركز
اإلعالمي ،وفي اســتاد الشارقة،
 340مقعدا فــي املنصة ،و320
في املركز اإلعالمي.
وكشف البادع ،أن أكثر من 2000
إعالمي سيشاركون في تغطية
البطولة القاريــة ،مبينا ً أن عدد
اإلعالميــن املعتمدين في ازدياد
مع اقتراب انطالق البطولة.
من جانب اخــر ،أكد عارف حمد

تشيلسي ـ ساوثهامتون
نيوكاسل ـ مان يونايتد

10:45
مساء
ً
مساء
11:00
ً

اإلمارات تكمل حتضيراتها للعرس اآلسيوي
العواني ،مدير بطولة كأس آسيا
 ،2019مدير املكتــب التنفيذي،
أن البطولة القارية التي تنطلق
منافســاتها ،الســبت املقبل،
ستشــكل منصة لنشر رسائل
تسامح من اإلمارات للعالم في
مستهل «عام التسامح».
وقــال العواني فــي تصريحات
صحفية «سعداء بتنظيم هذا
احلدث الرياضي األكبر في تاريخ
البطــوالت اآلســيوية ،وهناك
حالة من التركيز الكبير من كل
فرق العمل ،اســتعدادًا لضربة

البداية السبت املقبل».
وأوضــح العوانــي ،أن الفريــق
الترويجــي اخلــاص بالبطولة،
قــام بزيــارات إلــى ســفارات
الدول املشــاركة في البطولة،
من أجل تقــدمي كافــة الدعم
واخلدمــات الالزمــة ملواطنيها،
من أجل االســتمتاع بتشجيع
منتخباتهم.
وعن االســتادات املســتضيفة
للبطولــة ،أضاف العواني ،أنه مت
تطوير أرضية استاد مدينة زايد
الرياضية التي تستضيف املباراة

سولسكاير يحشد أسلحة مانشستر
يونايتد لمواجهة نيوكاسل
لندن ـ وكاالت:
اســتقر أولي جونار سولسكاير،
املدير الفني ملانشســتر يونايتد،
علــى قائمــة فريقــه ملبــاراة
نيوكاسل ،املقررة اليوم األربعاء ،
على ملعب سانت جيمس بارك،
في اجلولة الـ 21من البرمييرليج..
وذكــر موقــع "مانشســتر
إيفنينج نيــوز" ،القائمة احملتملة
للشياطني احلمر ،والتي ستشهد
غياب إيريك بايلي ،بعد طرده في
مباراة بورمنوث باجلولة املاضية.
وجــاءت القائمــة املتوقعــة
ملانشســتر يونايتــد كالتالــي:
حلراســة املرمى :دي خيا ،روميرو،
وخلط الدفاع :يوجن ،دالوت ،دارميان،
جونــز ،لينديلــوف ،لوك شــاو،
وفي منطقة الوســط :ماتيتش،
فياليني ،هيريرا ،بوجبا ،ماتا ..اما

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

رياضة

سولسكاير
في الهجوم :لينجارد ،سانشــيز،
مارسيال ،راشفورد ،لوكاكو
وبذلــك ينهــي سولســكاير،
الشــكوك حــول مشــاركة
راشــفورد ،والذي توقعت بعض
التقارير غيابه عن املباراة بسبب

اإلصابــة التي تعــرض لها أمام
بورمنوث ،فــي اجلولــة املاضية..
جديــر بالذكــر أن مانشســتر
يونايتــد يحتل املركز الســادس
برصيد  35نقطة ،بفارق  3نقاط
خلف آرسنال اخلامس.

االفتتاحيــة للبطولة عن طريق
زراعــة أرضية عشــبية جديدة
فــي  3مالعب خارجيــة ونقلها
لالســتاد وتدبيســها بتقنيــة
متطورة تطبق للمرة األولى في
الدولة واملنطقة.
وقــال إنــه مت تخصيــص 24
ملعب تدريب للفرق املشــاركة
فــي البطولة فــي جميع املدن
املســتضيفة ،باإلضافــة إلــى
ملعــب تدريــب مخصــص
للحكام ..وتابــع «مت إصدار نحو
 2000بطاقــة اعتمــاد ملمثلي

وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية،
عملية الترويــج للبطولة متت
بشكل مختلف».
كما أشــار إلى أنه سيتم طرح
درهم تــذكاري خاص بالبطولة،
بالتعــاون مع املصــرف املركزي،
ويجــري التنســيق مــع بريد
اإلمارات من أجــل إصدار طابع
تذكاري للبطولة.
ولفت إلى أن العديد من املباريات
أصبحت كاملة العدد من ناحية
اجلماهيــر ،مثل مباراة ســوريا
وفلسطني ،ومواجهة إيران أمام

العراق ،باإلضافة إلــى مباراتني
للسعودية ،مشيرا إلى أنه مت بيع
نحو  50باملئــة من تذاكر املباراة
االفتتاحية للبطولة بني اإلمارات
والبحرين.
في حني ،أعلنــت اللجنة العليا
احمللية املنظمــة لبطولة كأس
آســيا ،بالتعــاون مــع الهيئة
االحتادية للهوية واجلنســية ،عن
مبــادرة مميزة يحظــى مبوجبها
جميــع املســافرين القادمــن
واملغادرين عبر مطارات اإلمارات
الرئيسية ،بأختام دخول وخروج
حتمل شعار كأس آسيا اإلمارات
 ،2019على جواز سفرهم طوال
مدة البطولة.
تأتي هــذه اخلطوة فــي الوقت
الــذي تضع فيه دولــة اإلمارات،
ملســاتها األخيــرة اســتعدادًا
النطــاق بطولة كأس آســيا،
التي ستشــهد إقامة  51مباراة
موزعة على  8مالعب عاملية في
 4مدن مســتضيفة هي العني
وأبو ظبي ودبي والشارقة.
وتعليقا ً على هــذا اإلعالن ،قال
ســعادة عارف حمــد العواني
مدير البطولة «ميثل تقدمي تذكار
خاص بوضــع شــعار البطولة
علــى جــوازات املســافرين من
مختلــف أنحــاء العالــم عبر
مطارات الدولــة ،خطوة جديدة
ضمــن برامجنا التــي تعكس
اعتزازنــا بتنظيــم البطولــة،
وتؤكــد التزامنــا املتواصــل
بتحقيــق أهدافها بتالقي كافة
شــعوب القارة عبر كرة القدم
في وطن التســامح اإلمارات».
وأضاف «حريصــون في اللجنة
احمللية العليا على تقدمي املبادرات
املهمــة التــي حتقــق اإلضافة
واإلبهار التنظيمــي للبطولة».
وســيتوفر اخلتم التــذكاري في
جميع منافــذ اجلوازات والهجرة
الرئيسية في املطارات الرئيسية
بالدولة.

أنس جابر تطمح في دخول
نادي العشرين ب2019
تونس ـ وكاالت:
َّ
أكدت التونسية أنس جابر ،أن َّها
تطمح في أن تكون ضمن أفضل
 20العبــة تنس على مســتوى
العالم ،خــال العــام اجلديد..
وقالــت جابــر فــي تصريحات
ل« :قمــت بتحضيــرات جيدة
للموســم اجلديد ،وأنــا عاقدة
العــزم على الذهــاب بعي ًدا في
أول بطولة أشــارك فيها بالعام
اجلديــد ،وهي بطولو شــانزهان
الصينية».وأضــاف «كما أطمح
في أن أحقق قفــزة في الترتيب
العاملي ،ودخول نادي العشرين».
كانــت أنس جابــر ،جنحت أمس
اإلثتني ،في إزاحــة املصنفة 40
عامل ًيــا الصينية شــواي زهاجن
بالدور األول من بطولة شانزهان
الصينيــة التــي تبلــغ قيمة

أنس جابر
جوائزهــا املالية  750ألف دوالر..
َّ
ومكن هــذا الفوز أنس جابر ،من
القفز للمركــز الـ 57عامل ًيا ،وهو
أفضــل ترتيــب في مســيرتها

حتــى اآلن ..وســتواجه جابــر،
اليوم األربعاء فــي الدور الثاني،
الصينيــة يافــان واجن ،املصنفة
الـ 70عامل ًيا.

الخسائر القياسية تفقد لوف ثقة الجمهور األلماني
ميونيخ ـ وكاالت:
أظهر اســتطالع للــرأي أجراه
معهد "يوجوف" أن  41باملئة من
اجلمهور األملانــي يرى أن يواكيم
لوف املديــر الفنــي للمنتخب
األملاني لكرة القدم (مانشافت)

ليس الرجــل املناســب لقيادة
الفريق ..وكشف االستطالع أن
 35باملئــة من األملان ما زالوا يرون
في لوف اخليار املناسب ،فيما لم
يكشــف  24باملئة عــن رأيهم..
وأجرى املعهد هذا االســتطالع

على عينة قوامها 2038
شخصا
ً
في أواخر كانــون أول املنقضي،
حيث طرح الســؤال عما إذا كان
لوف ال يزال هو الرجل املناســب
لتدريب املانشافت حال ًيا.
وقــاد لوف الفريــق للفوز بلقب

كأس العالــم  2014بالبرازيــل
لكنه خسر مع الفريق  6مباريات
(رقم قياســي) في  ،2018وخرج
مــن دور اجملموعــات فــي رحلة
الدفاع عــن لقبه مبونديال 2018
بروســيا ،كما هبط إلــى دوري

القســم الثاني في بطولة دوري
أمم أوروبــا بعدمــا احتــل املركز
األخير فــي مجموعتــه بدوري
القسم األول.
وتولى لــوف ( 58عا ًمــا) تدريب
الفريق بداية من  2006ويحظى

بثقة مســؤولي االحتــاد األملاني
للعبة الذين يعلقون عليه اآلمال
في إعــادة بناء الفريــق وإعداده
خلــوض التصفيــات املؤهلــة
لبطولــة كأس األمم األوروبيــة
القادمة (يورو .)2020
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الوطني يبدأ شوطه األسيوي بلقاء فيتنام ..الثالثاء

السبت ..اجراء  7مباريات
في بطولة الكأس

غدًا ..بعثة أسود الرافدين تغادر إلى اإلمارات
بغداد ـ الصباح الجديد:
يغــادر منتخــب العراق يــوم غ ٍد
اخلميس ،من الدوحة إلى اإلمارات،
للمشــاركة فــي بطولــة كأس
أســيا  ،2019بعد ختام معسكره
التدريبي في قطر.
وقــال املديــر اإلداري ملنتخــب
العراق باســل كوركيس ،ل ،إنه مت
االســتقرار على القائمة النهائية
املؤلفة من  23العبا من قبل املدرب
الســلوفيني كاتانيتــش ،الــذي
انتقى األســماء وفق مســتويات
الالعبني في املعســكر واملباريات
التجريبية ..وبــن أن الالعبني الـ5
الذين مت اســتبعادهم عن القائمة
املشاركة في البطولة سيعودون
إلــى العاصمة بغــداد ،وأن املدرب
أبلغهــم بأن ذلــك ال يعني أنهم
مبعديــن عــن املنتخب بشــكل
نهائي.
يشــار إلى أن املنتخــب العراقي
سيخوض أولى مبارياته في بطولة
كأس آسيا ،أمام فيتنام في الثامن
من كانون الثاني املقبل في مدينة
أبو ظبي.
و حســم املدير الفني للمنتخب
الوطني ،ستريشــكو كاتانيتش،
قائمة الـ ٢٣العبا التي ســتمثل
كتيبة االســود في بطولة اســيا
التــي مــن املزمــع انطالقها في
دولة االمارات العربية املتحدة يوم

احمد ياسني في محاولة الختراق الدفاع اإليراني «أرشيف»
السبت املقبل.
كاتانيتش اجتمع صباح امس األول
بالالعبني وابلغهم بقرار استبعاد
خمســة العبني عن القائمة التي
ســتتوجه الــى ابو ظبــي وهم
كل مــن “مهدي كامــل ومهند

عبدالرحيــم واحمــد عبدالرضا
وسامح ســعيد واحلارس محمد
صالح” ،مقدما لهم شــكره على
تفانيهم في الوحــدات التدريبية
السابقة وتقدميهم االفضل .مبينا
ان االستبعاد احلالي لن يكون عائقا ً

موهبة السلة إلى نهائيات العراق
إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
حصد شباب املركز الوطني لرعاية
املوهبة الرياصية التابع لدائرة شؤون
االقاليم واحملافظات بوزارة الشــباب
والرياضــة ،املركــز االول بجــدارة
وبالعالمــة الكاملة فــي تصفيات
دوري احتاد بغداد لكرة السلة ،حيث
حقق املركز الوطنــي الفوز في أول
مبــاراة على فريــق النفط بنتيجة
 69نفطة مقابــل  46نقطة لنادي
النفط ،وفي املباراة الثانية فاز على
فريق شباب املشــاهدة بنتيجة 46
نقطــة مقابل  28نقطة لشــباب
املشــاهدة ،وفي املباراة الثالثة التي
ضيفتها قاعــة جامعة الفراهيدي
حقق املركز الوطني الفوز على فريق
اخلطوط بنتيجــة  51نقطة مقابل
 49نقطة لفريق اخلطوط.
وقال عضو املــاك التدريبي لفريق
املركــز الوطنــي ،إبراهيــم جليل،
انه عمــل إلى جانــب الدكتور لؤي
سامي في تدريب الفريق الذي مثله
 14العبا ً توزعوا بــن تولدات 2002
و 2003و ،2004وهم ( غيث عبد علي
وهاشم صباح وبكر زياد وامير احمد
راضــي ومحمد علي تولــد ،2002
وحسني عليم وهمام حسن وسجاد
محمد وســيف علي وعلي قاسم

جانب من احدى مباريات املوهوبني بالسلة
وسمار سمير تولد  ، 2003وعبد اهلل
حبيب ورضا يوسف وحسني فاضل
تولد .)2004
وقــال ان املوهوبني تألقــوا بصورة
كبيرة في الثواني العشــرة األخيرة
وحســموا النتيجــة لصاحلهــم
ليتأهلوا بجدارة إلى نهائيات العراق
املقــررة ان تنطلق يوم  5من شــهر
شــباط املقبل ،تاركني املركز الثاني
للخطوط الــذي تأهــل ايضا إلى
النهائيات.
منوهــا إلى ان املركــز الوطني يعد
رافدا ً مهما ً لتشــكيالت منتخبات

الفئــات العمرية بكرة الســلة او
أنديــة الدرجتني االولــى واملمتازة،
مقدما ً شكره إلى احتاد بغداد بكرة
السلة برئاسة الدكتور مهند عبد
الســتار على التنظيــم االيجابي
للمنافسات.
وقال ان الفريق ينــال دعما معنويا
كبيــرا من مديــر املركــز الكابنت
نصير احمد ومدير عام دائرة شؤون
االقاليم واحملافظات ،الســيد طالب
جابر املوسوي ،ومعاونه مدير قسم
املركز الوطنــي للموهبة الرياضية،
سوالف حسن.

زهير بهاء ..مصارع واعد
بغداد ـ الصباح الجديد:
يضم املركــز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضيــة في دائرة شــؤون االقاليم
واحملافظــات العديــد مــن العناصر
الواعــدة التي متلك مؤهــات فنية
جيدة ،واملوهوب زهيــر بهاء ،مواليد
 ،2009يتــدرب حتت اشــراف املدرب
محمد طه .اشــترك فــي البطولة
التنافسية التي اقامها املركز الوطني
باملصارعــة للعناصر الواعدة ،وحقق
املركز االول ،يقول مدربه محمد طه:
نقدم للمصارعني اجلدد اساســيات

تقرير

اللعبة ،لكننا نســتطيع اكتشــاف
الطاقــات املؤهلة ملواصلة املســيرة
االيجابية في رياضة املصارعة ،وزهير،
يعد مشروع مصارع جيد.
وقال ان املوهوب يواصل دراســته في
الصف الرابع االبتدائــي وهو متميز
بالدراســة ،حيث تقــوم إدارة املركز
الوطنــي باملصارعــة فــي متابعة
الالعبــن الصغار وتفقــد اخبارهم
بالدراســة مــن أجــل ان حتقيقهم
افضــل الدرجات وصــوال ً لى النجاح
والتقدم العلمي.

امام حضورهم مجددا بعد نهاية
بطولة اســيا بحكــم املتغيرات
واملســتويات الفنية املقدمة من
الالعبني.
فيما حجز كل من “محمد كاصد
وجــال حســن ومحمــد حميد

وعلــي عدنــان وفرانــس بطرس
ووليد سالم وعالء مهاوي واحمد
ابراهيم وعلي فائز وســعد ناطق
وريبني سوالقا وصفاء هادي وامجد
عطوان واســامة رشــيد واحمد
ياسني وهمام طارق وعلي حصني

وحســن علي ومحمد داود وبشار
رســن ومهند علي وامين حســن
وعالء عباس” مقاعدهم في طائرة
الوطني التي ستتوجه الى االمارات
يوم اخلميس املقبل .الى ذلك ابدى
املديــر الفنــي للوطنــي قناعته
الفنية باملباراتــن التي خاضهما
امــام كل من الصني وفلســطني
االمر الذي يجعل من خوض مباراة
ثالثة امرا ً مستبعدا ً في ظل ضيق
الوقت املتبقي ســيما انه اكمل
جميع اســتعداداته للدخول الى
البطولة التي ســيقص شــريط
مشــاركته من بوابــة فيتنام في
الثامن من الشهر املقبل.
مصــدر مقرب من اجلهــاز الفني
اشــار الــى ان جميــع حتضيرات
املنتخــب الفيتنامــي مت االطالع
عليهــا امام انظار املــدرب ،حيث
مت تشــخيص ابــرز ايجابياتهــم
وسلبياتهم حتضيرا لوضع النهج
اخلططي املناسب لتجاوز املواجهة
االهم التي تعد مفتاح التأهل الى
الدور املقبل.
الفتا الــى ان الالعبني بامت اجلاهزية
للدخول فــي معتــرك البطولة
االســيوية متســلحني بالدافــع
املعنــوي املقــدم مــن اجلماهير
العراقيــة واالوســاط الرياضية
بصــورة عامــة لتحقيــق نتائج
ايجابية والوصول الى ابعد نقطة
في املنافسة على كبرى البطوالت
على مستوى اسيا.

الكيكو شنكاي يحصد  4أوسمة في
بطولة سوبر سبايكي للمحترفين
بغداد ـ الصباح الجديد:
احــرز منتخب الكيكو شــنكاي 4
أوســمة في بطولة سوبر سبايكي
املفتوحــة للمحترفني التي اقيمت
مؤخرا ً فــي مدينة مشــهد بإيران
مبشــاركة نحو  800العب من شتى
دول العالــم ،وحقــق العــراق في
البطولــة الوســام الذهبي لالعب
علــي صبري بوزن  92كغم ،في حني
حصل ،علي مرتضى ،على الوســام
الفضي لوزن  35كغم ،ونال ،حسن
بســيم ،الوســام الفضي لوزن 40
كغم ،وإبراهيــم حيدر حصل على
الوسام البرونزي لوزن  50كغم ،وحل
منتخبنــا بالترتيــب الثالث فرقيا
بعد منتخب إيران ثم أذربيجان ،في
حني نال منتخب أفغانستان املركز
الثالث مكرر.
وقال الالعب ،علــي صبري :ان وفدنا
الذي اشــترك فــي البطولة ،مثله،
ايهاب عبدالكرمي ،رئيســا ،ومرتضى
نعمة حامت نائباً ،فضال عن الالعبني

الكيكو شنكاي في بطولة سوبر سبايكي
األربعة اصحاب األوسمة .موضحا:
انه حاليا مســؤول منظمة سوبر
سبايكي العاملية في العراق ،حيث
متت تســميته في ضوء املشاركات
الواسعة للعراق في بطولة احملترفني
التي تشرف عليها املنظمة الدولية.
وبــن :ان منتخبنــا تلقــى دعــوة
ّ

للمشــاركة فــي بطولــة آســيا
للمحترفــن املقــررة ان تقــام في
اذربيجان اواخر شهر شباط املقبل،
حيث يتطلع الالعبون إلى املشاركة
والتتويج بأوســمة التفوق لتأكيد
مقدرة الكيكو شــنكاي العراقية
في منافسات احملترفني.

كرار جاسم ..شرطاوي
بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم الالعب الدولي كرار جاسم إلى صفوف فريق
نادي الشــرطة قادما من فريق نفط عبادان اإليراني
لتمثيل الفريق االخضر في مباريات الدوري املمتاز.
وســجل كرار العديد من النجاحــات في املالعب
اإليرانية على مدى املواسم األخيرة ،وهو احد عناصر
املنتخب الوطنــي الذي توج بكأس أمم آســيا عام
 2007في جاكارتا ،وبانضمامه ،فان كرة الشــرطة
بقيادة املــدرب املونتجيري ،نيبويشــا يوفوفيتش،
يكون كســب العبا ً من الطراز الكبير وســيكون
اضافة نوعية للقيثارة فــي مباريات الدوري املمتاز
وبطولة كأس العراق.
ويقف نادي الشــرطة في صدارة ترتيب فرق الدوري
املمتاز بانتهــاء اجلولة  13برصيــد  30نقطة ،وله
مباراة مؤجلة امام فريق النفط.

الشاطئية إلى قطر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اإليراني كــرمي مقدم ،مــدرب املنتخب العراقي
للكــرة الشــاطئية ،قائمــة الفريق الذي ســيدخُ ل
املعســكر اخلارجي ،الذي ســ ُيقام في الدوحة ،خالل
الفترة من  ، 3وحتى  13من الشهر اجلاري.
وقال محمد اجلزائري ،املنسق اإلعالمي للمنتخب في
تصريحات صحفية ،إ َّن املدرب اإليراني كرمي مقدم ،ق َّدم
لالحتاد قائمة تضم  15الع ًبا ســيدخلون في معسكر
بالعاصمة القطرية الدوحة.
والالعبون ،هم:محمد سامي ،علي عبد النبي ،محمد
سعد ،علي جودة ،ســام إبراهيم ،مصطفى محمد
بدر ،علي أحمد حســن ،علي جبار عبدالنبي ،مهند
محمــود ،علي مهــدي ،محمد رضا علــي ،مرتضى
قاسم ،صالح حسن علي ،محسن معن ،حسني جبار
حســن.وبي أ َّن املنتخب يتحضر للبطولة اآلسيوية،
َّ
وســبق وأن دخل في معســكر تدريبي داخلي مبدينة
كربــاء بواقع  25الع ًبا ،مت اختيار  15منهم ملعســكر
الدوحة ،ومتكن من خاللــه املدرب اجلديد الوقوف على
مستويات الالعبني.
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لالعبي الجوية المتغيبين

أمانة بغداد يظفر بخدمات
الهداف مصطفى كريم
بغداد ـ الصباح الجديد:
انضــم الدولي الســابق ،مصطفى
كرمي ،إلى صفــوف فريق أمانة بغداد،
في فترة االنتقــاالت املقبلة ،بعد أن
حصــل على بطاقة االســتغناء من
نادي نفط الوسط.
وقال املنســق اإلعالمي ألمانة بغداد،
عدي صبار ،فــي تصريح صحفي ،إن
اإلدارة جنحت في ضم املهاجم الدولي
الســابق مصطفــى كــرمي ،ليكون
ثاني تعاقــدات الفريق في االنتقاالت
الشتوية.

اعالم اتحاد الكرة
حتتضــن مالعب بغــداد واحملافظات ،يوم الســبت
املقبل ،املوافق اخلامس من شهر كانون الثاني ،عند
الســاعة الثانية ظهرا ،منافســات بطولة كاس
العراق لذهــاب دور ( ، )١٦واليكم مباريات البطولة
ادناه :
الكــرخ يضيف الطلبة في ملعبــه ،ونفط اجلنوب
يستقبل فريق نفط ميسان في ملعب االول ،واحلدود
يشــد رحاله صــوب الديوانيــة ،والكهرباء يالقي
الشــرطة في ملعب الكهرباء ،والســماوة يواجه
النفط في ملعب السماوة ،وفريق أمانة بغداد يحل
ضيفا على فريق نفط الوســط ،والزوراء يستقبل
اربيل في ملعب أمانة بغداد ،وعدت جلنة املسابقات
فريق النجف خاسرا بعد تقدميه كتابا الى مجلس
ادارة االحتاد ،ومتت املوافقة عليه ،يشير فيه الى عدم
قدرة الفريق تكملة مشــواره في بطولة الكاس ..
هذا واعتبرت اللجنة فريق القوة اجلوية متأهال الى
دور الثمانية ،والــذي كان من املؤمل ان يالعب فريق
النجف.

وأضاف بأنه وقع العقد الرسمي ،يوم
اول امس ..وأشار صبار ،إلى أن التعاقد
مع مصطفى كــرمي جاء بتوصية من
املدرب عصام حمد ،الذي أبدى رغبته
في إضافة العب ميتلك خبرة في خط
املقدمة ،وبالتالي وقع اختياره عليه.
يشــار إلــى أن املدرب عصــام حمد،
يسعى لتعزيز خط الهجوم ،من أجل
تصحيح مســار الفريــق ،واحلد من
مسلسل الفرص الضائعة ،الذي أثر
كثيرا على ترتيــب الفريق في جدول
الدوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرَّرت الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية ،فرض عقوبات
مالية على عــددٍ من العبي الفريــق؛ لتخلفهم عن
الوحدات التدريبية ،أمــس .جاء قرار الهيئة ،بنا ًء على
قرار الكادر التدريبــي للفريق ،بتغرمي عدد من الالعبني
بخصم  5ماليني دينار من استحقاقاتهم املالية ،بعد
تخلفهم عن احلضور للوحدة التدريبية األولى للفريق
بعد انتهاء فترة اإلجازة.وذكرت الهيئة اإلدارية للنادي،
أن َّها ســتتخذ إجراءات صارمة في حــال تكرر غياب
الالعبني عن احلصة التدريبية اليوم األربعاء.
يُذكر أن القــوة اجلوية ،يحتل املرتبة الثالثة في ترتيب
فرق الدوري العراقي بـ 27نقطة (من  12مباراة) بفارق
نقطة عن الزوراء ،الثانــي من  13نقطة ،و 3نقاط عن
الشرطة (من  12مباراة).

مدرب حراس مرمى الزوراء يحصل على شهادة المستوى الثاني

غانم إبراهيم :مسيرتي تمتد لـ  27عامًا ..وأوديشو يمنح الثقة لفريقه المساعد
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدرب حراس مرمى فريق نادي الزوراء
لكــرة القدم ،غــامن إبراهيم ،ان شــباك
النوارس بأمان بوجود حراس املرمى جالل
حسن وعالء كاطع وحيدر محمد ،مبينا
ان حماة الشباك قدموا مستويات فنية
عالية جداً ،وجميعهــم مؤهلني للدفاع
عن عرين الفريق في ايــة مباراة بالدوري
املمتــاز أو بطولة كأس العــراق ،او دوري
أبطال آسيا في نسخته املقبلة.
وبني ان فريقه األبيض حامل لقب الدوري،
يقف حاليا فــي الترتيــب الثاني بفارق
نقطتني بعــد فريق الشــرطة املتصدر،
حيث ميلك الــزوراء  28نقطة ،وهو مؤهل
للعودة إلى صــدارة الالئحة لكون الزوراء
فريق كبير ال ينتظر تعثر االخرين من أجل
القفز غلى املقدمةن بل سيؤدي االفضل
فنيا مع احلصــول على نتائــج ايجابية
تؤهله إلى اجللوس على كرسي الصدارة
لدوري الكرة املمتاز.
واوضح انه ميضي املوســم الثاني تواليا ً
مع املــاك التدريبي نفســه فــي نادي

الــزوراء بقيادة اخلبيــر ،أيوب أوديشــو،
واملدربني املســاعدين ،إبراهيــم عبد نادر
وباســم لعيبي ،مبينــا ان اجلميع يعمل
بروح االســرة الواحدة ،فاخلبير أوديشــو،
يعمل على منح فريقه املســاعد حرية
في العمــل وال يضغط عليهــم ويأخذ
مبشورتهم من أجل الوصول إلى االفضل
في سبيل إجناح مسيرة النوارس والبقاء
في القمة.
رسم األهداف
وتابع :على مدى عملي في مهمة تدريب
حراس املرمــى لنحو  27عامــا ،لم أجد
اي مدرب يتدخل في عملي ،وبالنســبة
للمدرب أوديشو ،سبق ان عملت معه في
تدريب نادي القوة اجلوية للموسم 99/98
وهو كفــاءة كبيرة وميلــك روح التحدي
واالصرار على الوصــول إلى الهدف الذي
يرســمه بالتعاون مع املــاك التدريبي
وتوظيف الالعبني بالشكل الصحيح في
امللعب.
واكــد :لدينا مباراة ذهــاب دور الـ  16في
بطولــة كأس العراق امام فريق أربيل يوم
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نتطلع فيها إلى تسجيل في اللقاء األول
لضمان التأهل واملنافســة على الكأس
التي يحمــل لقبها ايضا فريــق الزوراء
في النسخة السابقة لعام  2017بفوزه
على فريق نفط الوسط بهدف عالء عبد
الزهرة.
عمل اضافي
واوضح :ان دخول مرمى الــزوراء  9كرات
حتــى االن ،يحتــاج إلى عمــل اضافي
لتقليــل نســبة األهداف فــي املباريات
املقبلة ،لكن أكثر االهــداف التي دخلت
شباك الفريق أتت باخطاء فردية ،يسعى
اجلميع إلــى جتاوزهــا ،وشــباك الزوراء
اســتقبلت العام املاضــي  24كرة مع رد
حراس الفريق لـ  8ركالت جزاء وهي نسبة
جيد جداً ،بل ممتازة في االداء الفني حلماة
الشباك باملوسم السابق ،لذلك يسعى
املدرب بالتعاون وجهود حراس املرمى إلى
تسجيل رقم افضل في هذا املوسم.

غامن إبراهيم

خبرات آسيا
وبــن املدرب ،غــامن إبراهيــم :ان صفوف
األبيــض حتتاج إلــى العبــن محترفني

ميلكــون اخلبــرة في اللعــب ضمن دوري
أبطــال آســيا التــي ســيالقي فيهــا
الفريــق أندية تســتعني بالعبني مؤثرين
ومحترفني وميلكــون اخلبرات الكبيرة في
هذه البطوالت التــي تنال قدرا عاليا من
األهتمام واملتابعة اجلماهيرية واإلعالمية،
وهنا ياتي دور وزارة النقل الراعي الرسمي
لفريق الــزوراء التــي نأمل منهــا خيرا ً
في توفيــر مبالغ التعاقــدات املالية مع
الالعبــن احملترفني دعمأ ً ملســيرة الفريق
واعداده بالشــكل املثالي قبــل دخوله
معترك البطولة القارية ،وهذا يشــكل
نقطة ضرورية للفريق األبيض العائد إلى
بطولة دوري أبطال آسيا مع غرميه القوة
اجلوية بعد مشــاركات سابقة في كأس
االحتاد اآلسيوي.
واختتــم حديثه قائالً :اشــتركت مؤخرا ً
في دورة مدربي حراس املرمى للمســتوى
الثانــي التي اقيمت في بغداد باشــراف
احملاضر اآلسيوي الســوري ،ماهر بيرقدار،
ونلت بحمد اهلل شــهادة التخرج منها،
حيث ســتكون دافعا ً جديــدا ً ملضاعفة
خبراتي في العمل امليداني اختصا تدريب
حراس املرمى.

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مديرة مهرجان "مرا" المسرحي:

تقبيل األيادي
-1-

وي ٌد تك ّبل وهي مما يُفتدى
وي ٌد تُق ّبل وهي مما يُق َ
ْط ُع
الوائلي-والسؤال اآلن :
هل يجوز لالنســان ان يقبل يد من يشاء أم ان هناك ضوابط
مع ّينة في هذا االطار ؟
واجلواب :
يذهــب بعض فقهائنــا األعالم الى حرمة تقبيــل األيادي ،
ويستثنى من ذلك :
 – 1تقبيل ايدي الوالديْن
 – 2تقبيــل اليد التي يُراد بها يد رســول اهلل (ص)  ،كايدي
مراجع الدين والعلماء الربانيني ...
ويرفض بعــض العلماء ان ميّد يده الى أحــد ليق ّبلها تورعا
وخشــية من أ ْن يتســرب الى نفسه شــيء من ال ُعجب أو
الغرور .
-2ضعاف النفوس  ،على
ومن الظواهر املؤســفة اقبا ُل بعض
ِ
تقبيل أيادي السلطويني واصحاب النفوذ االجتماعي الكبير
واضرابهم ،في منحى يستهني بالقيمة االنسانية وبكل ما
يتصل بالعزة والكرامة .
-3ألم يكن بعض املنحدرين الى السفوح يبادرون الى تقبيل يد
الدكتاتور املقبور ؟
ولم تكن تلك ال ُق َب ُل االّ التعبير عن اخلضوع الكامل لطاغوت
جائر ،ال يتــورع عن إبادة شــعبه باالســلحة الكيمياوية،
وجه طائراته
كمــا صنع ذلك في حلبجة الشــهيرة ،وكما ّ
الســمتيةتضرب االحرار واحلرائر ابان االنتفاضة الشعبانية
اجمليدة ( اذار . ) 1991
ونشهد اليوم – لالســف – تكرار هذه الصورة البشعة في
العديــد من دول اجلوار اجلغرافي العراقــي ،واذا ّ
دل ذلك على
شــيء فانه يدل على أ َّن عبيد الدنيا موجودون في كل زمان
ومكان !!..
-4وأريد ان انقل لكم اآلن قضي ًة تناقلتها االفواه وتلك هي :
ا ّن املرحوم الشــاعر العمالق الســيد حيدر احللي – وهو أبرز
شعراء الرثاء احلســيني – عندما ذهب لزيارة املرجع االعلى
لالمامية في عصره املرحوم السيد محمد حسن الشيرازي
صاحــب فتوى التنبــاك واملتوفى ســنة  1312هـ  -أهوىالسيد الشيرازي لتقبيل يد السيد احللي ،في منحى واضح
الداللة على مدى تقدير االمام الشيرازي ملواهب السيد احللي
وعظيم امتنانه منه لتوظيف ملكته الشعرية في مضمار
العقيدة والتغني بأمجاد القادة الهــداة امليامني – صلوات
اهلل عليهم – والتفجع ملا أصابهم من احملن واملظالم.
ان العادة اجلارية هي أ ْن تُ َق ّب َل ي ُد املرجع  ،بينما َ
انعكستاآلية
هنا لتؤكد على ضرورة االهتمام الفائق باملبدعني والناهبني.
-5حدثني بعض األصدقاء اللبانيني :
ومن طريف ما ّ
ا ّن قــرى اجلنوب اللباني كانت اذا قرر احد ابنائها التوجه الى
النجف االشرف للدراسة في جامعتها الكبرى ،يُهرعون الى
تقبيل يده قبل السفر الى النجف  ،في موقف يعكس عمق
االجالل واالحترام للعلم والعلماء.
-6رأيت قبل ايام صورة أحد املراجع االعالم في قم املقدسة
وقد ُ
– وهــو ايــة اهلل العظمى الشــيخ لطــف اهلل الصافي
الكلبايكاني– وهو يُق ّبل يد طالب افريقي ألبسه العمامة،
في تعبيــر صارخ مثير عن مقدار ما يُكنه املرجع الكبير من
لالسالموح ّب ملن يسلك طريق العلم مقدمة المتالك
ُح ٍّب
ُ
القدرة على خدمة الدين واملؤمنني .
-7ان مبــادرة التوجه الى احلوزات العلمية من شــتى االقطار
والبلــدان يثريها بالعلمــاء من أبنائها ،ويجنبها مشــقة
البحث عمن تريده ان يكون بني ظهرانيها للنهوض باملهمات
الدينية ،وهو ليس من أهل تلك البالد .
فهو الطريق الطبيعي لالكتفاء الذاتي !!..

خشبة المسرح العربي تعاني غياب المرأة
سمير خليل
رمبــا يشــكل املهرجــان الدولي
(مــرا) للمســرح النســائي حالــة
خاصــة يتوجــب الوقــوف عندها،
كونه يتخصص مبســرح املرأة ،كما
ان القائمني عليه رســموا خطواته
باجتاه االحتجــاج واملطالبة بحقوق
املرأة ،وكذلك املرأة املبدعة في مجال
املسرح.
كمــا يديــن املهرجــان كل أنواع
العنف التي تتعرض له املرأة ،وينتصر
للمــرأة املعنّفة ،ويفتــح اآلفاق امام
الفنانــة العربية لتقــدمي ما يختلج
في نفسها في ثوب مسرحي جميل،
لقول مــا يعجــزن عن قولــه على
مسارح بلدانهن.
كذلك يهتم هذا املهرجان إضافة
الى تقدمي العروض املسرحية املتنوعة،
بتالقــح الــرؤى ،وتنوع النقاشــات
التي تخدم اهدافــه من خالل اقامة
الندوات الفنية والفكرية التي تصب
في الهــدف العام للمهرجان ،وهناك
حيز من االهتمام باملواهب الشــابة
في مجال املســرح ،واقامــة الورش
مسرحية.
وألجل االستعداد والتهيئة إلقامة
الدورة املقبلة للمهرجان ،للمدة من
 22لغايــة 27تشــرين الثاني املقبل
في تونس ،تواصلت (الصباح اجلديد)
مع القائمني علــى املهرجان لغرض
التعريف به ،وتســليط الضوء على
عمله ،وحاورت الفنانة ارتسام صوف
مديرة املهرجان فقالت:
تأســس املهرجــان الدولي "مرا"للمســرح النســائي ،عــام 2013
وكانــت دورته االولى فــي آذار .2014
انا صاحبة الفكرة واملؤسس ومديرة
هذا املشــروع الثقافي والذي تدعمه
باألســاس جمعية العنقــاء للفن
املســرحي في تونس ،والتي اترأسها
أيضــا ،كما يتم دعــم املهرجان من
وزارة الثقافــة واملؤسســة الوطنية
لتنمية املهرجانات في تونس.

الصباح الجديد  -وكاالت:
قدمة البرامــج البريطانية
حصلــت ُم ّ
هولي ويلوغبي ،على لقــب أيقونة جمال
عام  2018املاضي ،وجنحت مقدمة برنامج
" "I’m a Celebrityبكسب جمهورها ،وهي
تقف بجانب املذيع ديــكالن دونيلي ،الذي
يشاركها تقدمي البرنامج نفسه إذ حصلت
على نسبة  25%من األصوات.
ومتكنــت املذيعة الشــهيرة التي تقدم

تقترب فيه من الشــخصية الشــعبية بنحو
كبير.
وحتدثت عن انتماء الفيلم إلى نوعية أفالم
ّ
اليوم الواحد التي تدور أحداثها في  24ساعة،
كما يســلط الضوء على بعــض القضايا
الشائكة بني املسلمني واملسيحيني ،قائلة
إن هذه النوعية مــن األفالم أثبتت جناحها
في عدة أفالم سابقة منها فيلم "الفرح"،
"كباريه"" ،الليلة الكبيرة".
يشارك في بطولة "يوم مصري" كل من
الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشــاوي
وحنــان مطــاوع ودرة ،ومن إخــراج أمين
مكرم.
وتط ّرقت درة إلى احلديث عن مسلسل
"احلرملك" الذي تعاقدت عليه ،وقالت:
"احلرملــك عمــل تاريخــي فهو من
األعمال الضخمــة اإلنتاج ،وأنا فخورة
ملشاركتي في هذا العمل ،فأنا عاشقة
لألعمال التاريخية وهذا سر حماستي
وجتسد شخصية "حنة" ،وهي
للعمل.
ّ
شــخصية جديدة ومختلفة بالنسبة
إليها

هندي يبكي بدل الدموع دم

الصباح الجديد  -وكاالت:
أثار شــاب يبلــغ من العمر  22عامــا حيرة األطباء،
وذلك لعدم قدرتهم على حتديد األســباب التي جتعله
يبكي دما عوضا عن الدموع .وأظهرت جميع الفحوص
الطبية للشــاب الهندي خلوه من جميع األمراض ،أو
املسببات التي تؤدي إلى حدوث مثل هذا األمر ،بحسب
ما ذكــرت صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية .وقال

التقرير الصادر عن املستشــفى إن اختبار وظائف
الكبد كان ســلبيا .في حني لم تظهر أي عالمات
على أي نزيف أو تخثر ،كما جرى اســتبعاد وجود
أي أمــراض وراثيــة مثل مــرض فــون ويلربراند
"نزيف يســتمر مدى احلياة" ،وحمى الضنك وداء
البرمييات "مرض جرثومي يســبب عــدة أنواع
من النزف" .ويعــرف الدمع الدموي أو البكاء
دما باســم الهاميوالكريا ( )Haemolacriaوهي
حالة فيزيائيــة ،ترافق اإلصابة ببعض األمراض،
وتتســبب في إدماع الشــخص دموعا ممزوجة
جزئيــا ً بدماء ،وميكــن أن تظهر احلالــة بإدماع
الشــخص دما ً فعلياً ،وليس مجرد دموع حمراء
اللون.
وهاميوالكريــا عارض لعدة أمراض ،ميكن أن تدل
على وجود ورم في اجلهــاز الدمعي ،أو على وجود
تغير في الهرمونــات ،إال أن حالة "الهوميوالكريا"
كانت مجهولة األسباب عند ذلك الشاب الهندي،
وفقا لألطباء.

أخبــارهــــــــــم
هاني سالمة
صــ ّرح الفنــان هاني
ســامة بأنــه ســعيد
بنجاحه فــي عام 2015
وبخاصة في مسلســل
موضحا
"فوق السحاب"ّ ،
أنــه ســعد بتكرميه من
قبل قناة "النيل للدراما"
عن العمل ،مشيرا إلى أن
سبب سعادته أن تكرميه
جاء من تلفزيون بلده من
قناة "النيل للدراما".
وأضاف هاني ســامة
أنــه دائمــا يختــار
املوضوعــات اخملتلفــة،
وســعيد بنجاحه فيها،
مشــيرا إلى أنه ســعد
بالتعاون مــع مجموعة

كبيــرة مــن الفنانــن
الكبــار في مسلســل
"فوق الســحاب" منهم
الفنانة عفاف شــعيب،
والفنان إبراهيم نصر.
وبــن هاني ســامة
ّ
أنه يســتعد خالل املدة
املقبلة لتقدمي مجموعة
من األفالم السينمائية.

غادة عبد الرازق

الفنانة ارتسام صوف

* وملــاذا يقتصــر مهرجانكم على
مسرح املرأة فقط؟
هناك العديد من املهرجانات لكالاجلنســن ،واعني بها ممثلني وممثالت،
لكــن مهرجان مرا لــه خصوصيته
و تفــرده ،و يحتفــي باملمثالت وفي
الوقت نفسه يسمح بتواجد الرجل
كمخرج ،وككاتب ،وتقنيني ،فاملسالة
ليست مســالة اختالط من عدمه،
بل الهدف هو لشد االنظار واالنتباه
لألزمة احلقيقية للممثلة العربية.
وتابعــت :بعــض دولنــا العربية
مازالت تعاني من عدم تواجد ممثالت
فتســتعني مبمثالت مــن دول اخرى
لتغطي اخللل الذي يعانيه مسرحها،
لــذا ال ميكــن ان نقول ان املــرأة في
املسرح العربي بخير ،بالوقت احلاضر
في االقل.

أحد األعمال املسرحية

*هل تقتصر عــروض املهرجان على
الفرق احملترفة؟
 املهرجان ال يعتمد على مسابقةبــن العروض احملترفــة فقط ،بل هو
فرصة للتالقي ومشــاركة التجارب
والنقاش بشــأنها ،من خالل ندوات
تقام للغــرض املذكور ،لكننا نحرص
على اقامة مســابقة بــن املواهب
الشابة من باب الدعم والتشجيع.
* هــل يشــهد مهرجانكــم
مســرحيات عراقيــة او حضــور
عراقي؟
املهرجــان منفتــح ويتقبــل كلالتجــارب العربيــة والعامليــة التي
تستجيب لشروطه او التي تتماشى
وبرنامجــه .املســرح العراقــي كان
حاضــرا بعملني في الــدورة الثانية

والدورة الثالثــة ،وفيها قدم الدكتور
يوسف رشــيد ندوة عن دور املسرح
العالجــي في اعــادة التــوازن لدى
النســاء ضحايا العنف واالغتصاب،
إضافــة الــى مشــاركة الفنانتني
عواطــف نعيم ،وليلــى محمد في
الــدورة الثانية من املهرجــان ،كما
تلقينا طلبــات مشــاركة ألعمال
رأت جلنة االنتقاء انها ال تســتجيب
لشروط املشاركة.
الفنانــة ارتســام صــوف مديرة
املهرجــان الدولــي مرا للمســرح
النســائي ،مخرجة وممثلة محترفة،
خريجــة معهد الســينما قســم
اإلخراج ،وتدير شــركة اخملبر لإلنتاج
والتوزيع املســرحي وهي مؤسســة
فنية في تونس.

ويلوغبي ..أيقونة جمال عام 2018

درة تعد جمهورها بباقة
من االعمال الهادفة
الصباح الجديد  -وكاالت:
ص ّرحت الفنانة التونسية دُ ّرة بأنها تعيش حالة
من النشاط الفني خالل املدة احلالية.
وقالــت دُ ّرة ،خــال حديث لها مــع احد املواقع
اإلخباريــة املصرية :تعاقدت علــى أكثر من عمل
لتقدميه خالل املدة املقبلة ،ما يشعرني بالسعادة
كثيرا ،وأوعد اجلمهور أن تكون أعماال الئقة وهادفة
كما تعودوا مني في أعمالي السابقة.
وأوضحــت دُ ّرة أنهــا انتهــت مــن تصوير كل
َمشــاهدها في فيلم "يوم مصري" للفنان خالد
النبوي الذي تقــف أمامه للمــرة األولى ،مؤكدة
انتظارها عرض الفيلم خالل موسم نصف العام،
كما قالت اجلهة املنتجة للعمل.
وجتســد خــال األحداث شــخصية "ميرفت"
ّ
وتعمل ممرضة في أحد املستشــفيات احلكومية
وتعول أســرتها ،حتى تكشــف األحداث عكس
ذلك وتلجأ إلى طريق االنحراف حتى حتاول كســب
منصــب أعلى داخل املستشــفى الذي تعمل به،
وتدخل فــي صراعات مع النجم خالد النبوي الذي
يجسد شخصية أمني شرطة خالل األحداث.
وأشــارت درة أن هذا العمل يعد من أهم األدوار
التي قدمتهــا خالل تاريخها الفنــي ،وذلك ألنها
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برنامج " "This Morningأيضا،
من احلصــول على ضعف
أصــوات منافســتها
األقــرب ،احلائزة على
جائــزة أوســكار
املمثلــة هيلــن
ميرين التي جاءت
في املرتبة الثانية
فــي اســتطالع

أجرته سلسلة متاجر .Superdrug
وحصلــت امللكة إليزابيث على
 5%من األصــوات ،مما يوضح
أنــه ال يوجــد حاجــز بني
اجلمــال والعمــر ،كما
جــاءت امللكــة ودوقة
كامبريــدج كيــت
ميدلتون ،في مرتبة
أعلــى مــن دوقة

ســايكس ،ميغان مــاركل ،حيث حصلت
كيت على  9%مقابل  4%مليغان.
وجاءت املغنيتــان إديل وريهانا ،وعارضة
األزيــاء كاتي بايبــر ،في املراكز العشــرة
األوائــل لرمــوز اجلمال لعــام  .2018وقال
ســاميون كومينز ،املدير التجاري لشــركة
" :Superdrugإن هولي هي الشــخصية
الشــهيرة الرائعة لهذا العــام ،أصبحت
مشهورة مبظهرها الطبيعي البسيط.

أعربــت الفنانــة
غــادة عبد الــرازق عن
ســعادتها بتكرميها في
حفل "الدير جيســت"
عــن مسلســل ضــد
مجهــول .وقالــت إنها
تختــار األن عمل جديد
ومناســب لها سيكون
في 2020موضحة أنها
قررت أن تأخذ إجازة هذا
العام بســبب أنها تريد
أن تختار بشــكل جيد
مثل ما عودت جمهورها
الذي حتبه وحتترمه.
واعتبرت غادة عبدالرازق،
أن مسلسل ضد مجهول
من أهمــم أعمالها ألنه

حمل العديد من مشاعر
األمومة وبحثها عن قاتل
ابنتهــا واالنتقــام منه
موضحة أن ردود األفعال
التي أحدثها العمل عند
عرضه جعلها تتأثر كثيرًا
بــه ،مشــيرة أنها بكت
حقيقة في العمل ،ألنها
عاشت املشاهد بصدق.

خالد الصاوي
يســتعد الفنــان خالد
الصــاوي ،خــال هــذا
األســبوع ،لبــدء تصوير
مشــاهده بأحداث فيلم
"نصــب تــذكاري" ،حيث
أنه تقــرر أن يبدأ التصوير
يــوم الثامــن مــن يناير
كانون الثاني .ويجســد
"الصــاوي" ،ضمن أحدث
شــخصية
الفيلــم
"كامــل" النصاب احملترف
الــذي ميتلــك خطــط
وحيل ووســائل تنكرية ال
يستطيع أحد اكتشافها
إلى أن يقوم بالنصب على
أحــد النصابــن احملترفني
ويبــدأ الصــراع بينهــم
وتتوالى األحداث " .نصب

تــذكاري" ،بطولــة تامر
حســني ،وزينة ،وعائشة
بن أحمــد ،وأحمد فتحي،
ومحمد ثروت ،ومن تأليف
محمــد عبــد املعطــي،
وإخراج ســعيد املــاروق.
خالد الصاوي معروف عنه
التزامه بتقــدمي األفضل
وتقدمي دور مختلف في كل
عمل جديد يعرض له.

تسريب فكرة مقلب رامز
جالل لرمضان المقبل
الصباح الجديد  -وكاالت:
تسبب تســريب فكرة برنامج الفنان املصري رامز
جالل ،اجلديد للمقالب ،الذي سيعرض في رمضان
 ،2019إلى وضعه في ورطة.
وتداولت أنباء أن رامــز جالل يفكر هذه املرة
في االجتاه إلى الرعــب ،إذ بنى فكرة برنامجه
اجلديد على استضافة عدد من النجوم بشتى
اجملاالت ،وإعطائهم مشــروبا به مادة مخدرة
جتعلهــم ينامــون ،وعند إفاقتهــم يجدون
أنفسهم داخل غرفة مظلمة تشبه "القبر"،
وحوله شــخصان يرتديان مالبــس بيضاء،
يقومان مبحاسبته داخل الغرفة ،بحسب ما
ذكرته صحيفة "أخبار اليوم" املصرية.
وكشــفت مصادر ،عن أن رامز جالل وضع
الفكرة بجانب فريــق عمل البرنامج ،ولكنه
لــم يبدأ في تصوير أيا مــن حلقاته ،اذ مازال
يدرس الفكرة ،قبل أن يشرع بتصويرها.
ومن املمكن أن يقــوم رامز جالل أمام هذه
التســريبات ،بتغييــر فكــرة البرنامج متاما،
بعدما علم بها أغلب الوسط الفني ،ويضطر
إلى البحث عن فكرة جديدة.

طابع بريدي يحمل خطأ تاريخيا فادحا
الصباح الجديد  -وكاالت:
قدمت شركة "رويال ميل" البريطانية للخدمات
البريديــة اعتــذارا بعد أن أشــار مؤرخــون إلى أن
تصميما لطابع بريد كانــت تعتزم إصداره في ذكرى
إنزال نورماندي ،هو في احلقيقة صورة لقوات أميركية
تتجه إلى شــاطئ يبعــد آالف األميال قبــل اإلنزال
بأسابيع.
وكان الطابــع ،وهــو واحد من  11طابعــا بريديا
لالحتفاء بالذكرى اخلامســة والسبعني إلنزال قوات
احللفاء في يونيو حزيران من عام ،1944أو ما يعرف بـ
"اليوم-دي" ،في فرنســا ،جزءا من برنامج خاص لعام
 2019الستعراض "أفضل ما هو بريطاني".
وقالــت رويال ميل قبل الكشــف عن هذا اخلطأ:
"ســيكون إصدار طوابع البريد فــي املوعد لالحتفاء
بذكرى جميع من شــاركوا وسيســتعمل صورا من
اليوم نفسه".
لكن بعد عرض الطابع على صفحة الشركة على
"تويتر" ،الحــظ مؤرخون وغيرهم ،أنــه يظهر قوات
أميركيــة تخوض املاء قبالة ســواحل غينيا اجلديدة
الهولندية ،التي أصبحت اآلن إندونيسيا ،في مايو أيار
من عام  1944قادمة من ســفينة إنزال لم تستعمل

في "اليوم-دي".
وكتبت الشــركة اجلمعة على "تويتــر"" :نعتذر
بشدة عن عرضنا لطوابع  2019اخلاصة التي شملت
تصميما اقترن باخلطأ بإنزال القوات في اليوم-دي".
وأضافت" :لم يُطبع تصميم الطابع .نود أن نطمئن
عمالئنا بــأن هذه الصورة لن تكــون ضمن اجملموعة
النهائية".

