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أكدت أولوية تأمين الحدود وتعزيز الجيش بأحدث المعدات

قيادة العمليات :ال نية للتحالف الدولي بانشاء
قواعد في البالد ونتوقع منه بيانا ينفي الشائعات

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات املشتركة،
أمس االثنني ،اســتمرار ســعيها
لتطوير قــدرات اجليــش باحدث
املعدات واالسلحة ،مشيرة إلى أن
اولوياتها احلالية ،تأمني احلدود مع
اجلانب السوري بالطائرات املسيرة
والكاميرات احلرارية وابراج املراقبة
واملدفعية ،فيمــا توقعت صدور
بيان رسمي من التحالف الدولي
ينفــي االنباء التــي تتحدث عن
عزمه انشاء قواعد في العراق.
وقال املتحدث الرســمي لقيادة
العمليات العميد يحيى رســول،
إن "العمــل مســتمر ودؤوب من
أجل اســتكمال قــدرات اجليش
العراقي ،السيما بعد انتصاره في
معركة ضد اشــرس التنظيمات
االرهابية في العالم".
وأضاف رســول ،فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "املعركة
ضد داعش كانت غيــر نظامية،
فقد خضنــا حروب شــوارع بني
االزقــة ،وهي من احلروب الصعبة،
واســتطعنا أن نحقــق النصــر
االنساني قبل العسكري".
وأشــار ،إلــى أن "رئاســة اركان
اجليش وقيــادة العمليات وضعت
كل اجلهــود ألجــل اســتكمال
عملية التدريب والتجهيز باحدث
املعدات".
وبني رســول ،أن "اجليش العراقي

قوات العمليات املشتركة "ارشيف"

وصــل إلى تصنيفــات متقدمة،
ويحتل املرتبة الرابعة في الشرق
االوسط ،وبالتالي اصبح لنا قوة
ضاربة بامكانها حماية ســماء

وارض ومياه العراق والشــعب من
اي هجمة خارجية".
وأكد املتحــدث العســكري ،أن
"االولوية لدينــا هي تأمني احلدود

مع دول اجلوار الســيما مع سوريا؛
لكون هناك بعــض بقايا تنظيم
داعش على تلك اجلبهة".
واستطرد ،أن "وجود املستشارين

ناجية ايزيدية :إرهابي سوري اغتصبني وشقيقتي

الدوليني بعلم احلكومة العراقية
وموافقتهــا ويعملــون في عدة
موضوعــات اهمهــا التدريــب
والتســليح وتبــادل املعلومــات

االســتخبارية والتصويــر اجلوي،
واحيانا ً نتولى تكليفهم بضربات
جوية ملناطق معينة".
ورأى رســول ،أن "العــراق ما زال
بحاجــة إلى اســتكمال قدراته
القتاليــة على صعيــد التدريب
والتجهيز ،لكننا لســنا بحاجة
إلى تواجد اي جندي من التحالف
الدولي على االرض لغرض القتال
وحمل السالح".
وافــاد ،بــأن "احلدود مــع اجلانب
السوري ممتدة على نحو  605كيلو
مترات ممســوكة مــن القطعات
املشــتركة العراقيــة (قيــادة
عمليات اجلزيرة واحلدود واحلشــد
الشــعبي) ،وهنــاك حتصينــات
اجريت وتوزيع لالسلحة الساندة
وابــراج املراقبة وكاميرات احلرارية
والطائرات املسيرة".
وتابــع رســول ايضــاً ،أن "رجال
املدفعية متواجدون خلف القوات
املاســكة للحدود وهــم على امت
االستعداد الستهداف اي تعرض
للتنظيمات االرهابية".
ولفت ،إلى ان "اجلهود مســتمرة
للقيام بعمليات اســتباقية في
الصحــراء التي تربــط بني ثالثة
محافظــات وهي صــاح الدين
واالنبــار ونينــوى باجتــاه احلدود
السورية الستئصال بعض جيوب
داعش وقد حققت جناحاً".
تتمة ص3

الحكيم والعبادي وعالوي
يدعون الى توحيد الرؤى
وتغليب المصلحة الوطنية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقــش رئيس حتالــف اإلصالح
واإلعمار ،السيد عمار احلكيم،
ورئيس ائتــاف النصــر حيدر
العبادي ،ورئيس إئتالف الوطنية
اياد عالوي مســتجدات الوضع
السياســي ومــن بينها ملف
إســتكمال الكابينة احلكومية
وضــرورة حســمه بالســرعة
املمكنة.
وذكر بيان ملكتب رئيس التحالف
احلكيم تلقت "الصباح اجلديد"
نســخة منــه ،ان " الزعمــاء
ناقشــوا أيضا ً دعــم احلكومة
في تنفيــذ برنامجها التنموي

واخلدمي ،وأهمية تكليف وزراء
اكفاء ميتازون بالنزاهة والكفاءة
والقدرة على االدارة وأكدوا على
أهمية هذا األمر".
وانهم "وجهــوا الدعوة جلميع
الكتــل السياســية الى حتمل
مســؤولياتها إلنهــاء حالة (
االنســداد السياســي )  ،كما
أكدوا " اهميــة انفتاح حتالف
االصالح واالعمار ،على الساحة
السياســية الوطنية السيما
حتالــف البناء وكذلــك اهمية
توحيد الرؤى حول القضايا التي
تصب في املصلحــة الوطنية
العليا".

تحذير نيابي من تجريف
البساتين وتوزيعها
أراض سكنية للمواطنين
بغداد  -الصباح الجديد:
حــذرت جلنــة االقتصــاد
واالســتثمار النيابيــة ،امس
االثنــن ،من جتريف البســاتني
وتوزيعها قطع اراض ســكنية
للمواطنــن ضمــن مبــادرة
احلكومــة لتوزيع االراضي على
الشــرائح املستحقة ،مشددة
على ضرورة التوجه نحو البناء
العمــودي واالســتثمار فيــه
وتشغيل العاطلني عن العمل.

وقالــت عضــو اللجنــة ندى
شــاكر جـــودة فــي تصريح
اطلعت عليــه الصباح اجلديد:
إن "مبــادرة احلكومــة لتوزيع
االراضي علــى املواطنني ،يجب
ان المتس الرافد املهم لالقتصاد
العراقــي املتعلـــق باالراضي
الزراعية ،اذ من اخلطأ جتريـــف
البساتني وتقطيعها وتوزيعهـا
كقـــطع اراضي سكنية على
املواطنيـن".
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مجلس النواب يحقق بزيارة وفود حزبية
الى اسرائيل وال تعليق للحكومة
بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مجلس النواب امس االثنني،
جلنة العالقات اخلارجية بالتحقيق
في شأن زيارة وفود الى اسرائيل.
وطالب عضو هيئة رئاسة مجلس
النواب حســن كرمي الكعبي في
بيــان تلقــت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منــه" ،وزارة اخلارجيــة
بالتحقيق مبا ورد في وسائل اعالم
غربيــة وصهيونية بشــان زيارة
ثالثة وفــود عراقية الــى الكيان

اإلسرائيلي".
ووجــه الكعبي "جلنــة العالقات
اخلارجيــة النيابيــة بالتحقيــق
في حقيقــة هذه الزيــارة ومدى
دقتهــا ،والكشــف عن أســماء
املســؤولني الذيــن زاروا األراضي
احملتلــة وباخلصوص مــن اعضاء
مجلس النواب ،ان صحت الزيارة"،
مؤكدا علــى ان "قضية الذهاب
إلرض محتلة خط أحمر ومسألة
حساســة للغايــة بالنســبة

للمســلمني في أقصى مشــارق
األرض حتى مغاربها".
وكانــت مواقــع دوليــة وعربية
ومحلية نقلت عن خارجية الكيان
االسرائيلي في موقعها الرسمي
على تويتر ،كشفها عن زيارة ثالثة
وفود حزبية ضمت  15شــخصا
الى إســرائيل خالل العام املاضي
 "2018مشيرة الى أن "زيارة الوفد
العراقــي الثالث جــرت قبل عدة
أسابيع".

ولم يصــدر اي تعليــق او موقف
حكومــي رســمي بشــأن هذه
املعلومات ،سيما بعد تأكيد جلنة
العالقــات اخلارجيــة في مجلس
النواب ,امس االثنني ,أنها ستفتح
حتقيقــا لالطالع علــى حقيقة
ما كشــفته مصادر إســرائيلية
بشان زيارة وفود عراقية لتل ابيب
بضمنهــم نواب ،حســب عضو
اللجنة النائب عامر الفايز..
تتمة ص3

مقررة البرلمان  :جلسة اليوم تستكمل القراءة األولى للموازنة
بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت مقــررة البرملان خديجة
علــي ،أن جلســة اليوم جمللس
النــواب ،تتضمن اســتكمال
القراءة األولى للموازنة العامة
لعــام  ،2019مبينــة ان إدراج
اســتكمال الكابينــة الوزارية
aتقريـر

يتوقف علــى التوافقات التي
حتصل خالل الساعات السابقة
للجلسة.
وقالــت علي امــس االثنني :أن
"جلســة غد الثالثاء – اليوم -
ستشهد اســتكمال ما تبقى
من القــراءة األولــى للموازنة

لتحــول بعدهــا الــى اللجنة
املالية الســتكمال التعديالت
عليها واملقترحــات التي تقدم
من النواب”.
وأضافت أن “إضافة اســتكمال
ما تبقى مــن الكابينة الوزارية
بجلســة الغد يتوقــف على

مدى التوافقات التي ستحصل
بشــأنها خــال الســاعات
املقبلة”.
وأوضحت ان “البرملان لم يتسلم
حتــى أالن طلب االســتقالة
لوزيــرة التربية مــن احلكومة
للتصويت عليها”.

طلبت الزراعة منع استيرادها لوفرة المحلي منها

وباء مجهول يصيب  4250مزرعة للطماطة
في الزبير ِّ
يذكر بنفوق االسماك

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف رئيس االحتاد العام
للجمعيــات الفالحيــة
التعاونيــة حيــدر العصاد
العبــادي عن اصابــة 4000
مزرعة للطماطم في قضاء
الزبيــر مبحافظــة البصرة
بـ"وباء مجهول".
وقال العبادي في بيان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة
منه ،إن "وبا ًء مجهوال اصاب
محصول الطماطة في قضاء
الزبير تسبب باضرار جسيمة
للفالحني ولم نعلم اسبابه
بعــد"  ،مضيفا أن "اكثر من
 4000مزرعة اصيبت بشكل
متفاوت و 250مزرعة بشكل
كامــل" ،مشــيرا الــى أن
"االصابة تركزت في اللحيس
وام النعيــج في قضاء الزبير

محاصيل الطماطم العراقية "ارشيف"

ضمن محافظة البصرة".
ولفــت رئيس االحتــاد الى أن
"محصــول الطماطــة في
قضــاء الزبير تعرض الى وباء
مجهول لم تتم تســميته
بعــد اصابة عــدد كبير من

مــزارع الطماطم وتزامن مع
منع وزارة الزراعة من استيراد
هذا احملصول".
وكانــت وزارة الزراعة أعلنت
في ( 18تشرين الثاني ،)2018
حصول املوافقة مبنع استيراد

محصــول الطماطم ،عازية
ذلك الى وفرة املنتج احمللي.
ويذكر في هذا الصدد ان وزارة
الزراعــة كانت قــد طالبت
نهاية الصيــف املاضي مبنع
اســتيراد األســماك لوفرة
الناجت احمللي منهــا في أنهر
البالد ،وبعــد مدة وجيزة من
هذي املطالبة ،نفقت ماليني
األســماك في نهــري دجلة
والفرات بنحــو فجائي ،ولم
تصــل اجلهــات املعنية الى
السبب الدقيق وراء نفوقها.
جتدر اإلشــارة أيضــا الى ان
مــزارع الزبيــر للطماطــة
إضافة الى مــزارع أخرى في
النجــف وكربــاء والبصرة
ذاتها ،تغطي حاجة الســوق
احمللية شتاء ،وتزيد في بعض
األحيان.

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

االتحاد الوطني يقدم مشروعًا جديدًا لمعالجة الخالفات مع الديمقراطي

اجتماع مهم للمكتبين السياسيين للحزبين
اليوم في إطار تشكيل حكومة اإلقليم
تحوالت اجتماعية !

السليمانية ـ عباس كاريزي:

افرزت احلــروب الثالث الكبرى التي شــهدها العراق
خــال االربعني ســنة املاضية العديد مــن النتائج
والتحوالت علــى الصعد السياســية واالقتصادية
واالمنية واالجتماعية وقد اســهمت سنوات القمع
واالضطهاد فــي حرمان اجيال عراقيــة من اللحاق
بالتطورات احلديثة التي اسهمت في انضاج االنسان
ومتتعــه بالقفزات الكبيرة في مجــال التكنولوجيا
خالل عقود متتالية من التاريخ احلديث ولم يشــعر
العراقي بهذه الفجوة الكبيرة اال حينما ازيحت عنه
حجب االســتبداد والشمولية وحينما فتحت امامه
االبواب وجد شــعوب العالم في الشــرق والغرب قد
نالت حصتها من عناوين احلضارة والتقدم واســهم
التقدم االقتصادي واالســتقرار فــي تعميق القيم
االيجابية بني فئات اجملتمعات واالنفتاح على احلضارات
االخرى وانعكس على العالقــة بني الدولة واملواطن
ولم تع املنظومة السياســية التي توالت على ادارة
الدولــة العراقية بعــد  2003مســتوى التحوالت
التي طــرأت على اجملتمع العراقــي ولم ينصهر قادة
وزعماء مع هذا التحول وبقيت رسائلهم السياسية
واالقتصادية رســائل مبتــورة ومنقوصــة عمادها
الطائفية واحلزبية ولم تتســق مع احلركة اجملتمعية
وبقي الكثير من املنظرين للتغيير في العراق اســرى
لتقاليد بالية ووصايا جاهــزة ارادوا من خاللها اقناع
الشعب العراقي بانهم يحملون البشرى في االصالح
والتغييــر وان عناوين شــهاداتهم وانتماءاتهم الى
اجلامعات االوروبية كفيلة بحصولهم على التزكية
واالطمئنــان لتنفيذ مشــاريعهم في هــذه البالد
وعلــى الرغم من امتالك بعضهــم اللباقة وامتالك
البعض االخر القدرة على التنظير وتسطير البحوث
والبيانــات اال ان ماحصل ومايحصــل في العراق هو
ان النخب السياســية عامة والذين قدموا من اخلارج
خاصــة وتولــوا ادارة اعلى درجات الهــرم الوظيفي
في املؤسسات فشــلوا في قراءة الشــارع العراقي
وتعاملوا بســطحية مع التطلعات املشروعة لهذا
الشــعب ورغبته وارادته باالنعتاق من سنوات القمع
واللحاق بــاالمم احلية ومغــادرة الطــرق البالية في
التعامــل مع االزمات واصر الكثير من السياســيني
الفاشلني على النظر الى هذه االزمات مبنظار القدمي
واملتهالــك الذي عفا عليه الزمــن مما انتج التأزمي في
ملفات متعددة واحدث فجوة واسعة بني هذه النخب
وعموم الشعب وقد دلت املناسبات العامة التي تتيح
للجماهير التعبير عــن اصواتها على مانقوله حيث
اكد الشعب العراقي وبرغم فداحة اخلطاب الطائفي
وتعمقه بانه غير مســتعد لهضم هذا اخلطاب وان
جسده وروحه متالصقة مع الهوية الوطنية ورافضة
لتكريس االنتماءات الدينيــة واملذهبية واحلزبية وان
ميدانه الواسع هو جغرافية العراق بكل تضاريسها
من الشمال مرورا بالوسط وحتى اجلنوب .

اعلن االحتاد الوطني الكردســتاني
عن اعــداد مشــروع جديد يهدف
الــى انهــاء اخلالفات مــع احلزب
الدميقراطي ،حول آلية تشــكيل
وتوزيع املناصب في حكومة اقليم
كردستان املقبلة.
وقال عضــو في اجمللــس القيادي
لالحتــاد الوطني ،ان احلــل االمثل
النهاء اجلدل حول تشكيل حكومة
االقليم وحصة االطــراف الفائزة
وآلية توزيــع املناصب فيها يكمن
في توقيع اتفــاق جديد بني احلزب
الدميقراطي واالحتاد الوطني.
واضاف ان االحتاد يرغب في ان يكون
االتفاق شــامالً بني احلزبني يعالج
مبوجبه اغلب القضايا واملســائل
العالقــة على مســتوى االقليم
والعراق.
وتابع ان االحتــاد الوطني يرغب بان
يشمل االتفاق فتح صفحة جديدة
من العالقات عقب التوتر والتشنج
الذي شــهدته العالقة عقب فوز
االحتــاد مبنصب رئيــس اجلمهورية
على حســاب احلــزب الدميقراطي
الذي يسعى القصاء االحتاد عن اية
مناصب في بغداد وكركوك.
وتابع القيادي ،ان االحتاد الذي حصل
علــى نصــف مقاعــد محافظة
كركوك يســعى حلســم منصب
احملافــظ لصاحلــة ،وهــو يرغــب
بوضــع الية توزيــع املناصب على
صعيد اقليم كردســتان وكركوك
واحلكومة االحتادية في سلة واحدة،
وهو مــا يرفضه احلزب الدميقراطي
بزعامة مسعود بارزاني.
وكانــت العالقة بــن احلزبني قد
وصلت الى حالة من التوتر ادت الى
اعتقاالت متبادلة من الطرفني في
اربيل وكرميان ،ما دفع بســكرتير
احلــزب االشــتراكي الدميقراطي
محمد حاجــي محمود الى القيام
بجهود وســاطة الطالق ســراح
كوادر احلزبــن املعتقلني من قبل
الطرفني.
وكان االحتــاد الوطنــي واحلــزب
الدميقراطــي قــد عقــدا جوالت
من املباحثات في اطار ســعيهما
للتوصل الــى اتفاق حــول توزيع
املناصــب وتشــكيل حكومــة

ان االتحاد الوطني يرغب
بان يشمل االتفاق فتح
صفحة جديدة من
العالقات عقب التوتر
والتشنج الذي شهدته
العالقة عقب فوز
االتحاد بمنصب رئيس
الجمهورية على حساب
الحزب الديمقراطي الذي
يسعى القصاء االتحاد
عن اية مناصب في بغداد
وكركوك

جانب من اجتماعات احلزبني «ارشيف»
االقليم ،الى ان اغلب النقاشــات
فشــلت في تقريب وجهات النظر
واالتفاق علــى صيغة نهائية حول
شكل احلكومة املقبلة.
واضــاف القيــادي ان املشــروع
اجلديد الذي اعــده االحتاد الوطني
يقدم حلوال جديدة للمشــكالت
ومقترحات وســطية بني مطالب
ومقترحــات االحتــاد الوطني وبني
رفض احلــزب الدميقراطــي ،لربط
معاجلة ازمــة كركوك وحق االحتاد
في احلصول على وزارة في حكومة
السيد عادل عبد املهدي.
واشــار الى ان املكتب السياسي
لالحتــاد وافــق علــى املشــروع
اجلديد فــي اجتماعــه اول امس
االحد وســيقدم املشــروع خالل
اجتماعه اليوم الثالثاء الى املكتب
السياســي للحــزب الدميقراطي،
ملناقشته والرد عليه.
بــدوره قــال قيــادي فــي احلزب
الدميقراطــي ان حزبه يراعي وضع
االحتــاد الوطني وهــو ال يتعامل

معه وفقا لنتائج االنتخابات التي
حصــل فيها علــى  21مقعدا اال
انه يرفض كذلك تقســيم احلكم
معه مناصفة  50-50كما كان في
السابق.
وتوقع ان يكــون اجتماع اليوم بني
املكتبني السياســيني حاسما في
حتديــد حصة كل طــرف متوقعا
ان يحصــل االحتــاد الوطني على
خمس وزارات وحركة التغيير ثالث
وزارات في حكومــة االقليم الذي
كلف احلزب الدميقراطي مســرور
بارزاني جنل زعيمه مسعود بارزاني
بتشكيلها.
واضــاف ان اجلانبــن بحاجة الى
بعضهما وان الدميقراطي بحاجة
الى دعــم االحتاد الوطنــي العادة
تفعيل منصــب رئيــس االقليم
املعلق منذ عام  ،2017والذي رشح
لشــغله رئيس حكومــة االقليم
احلالي نيجيرفان بارزاني.
واضــاف مصدر سياســي مطلع
للصبــاح اجلديــد ،ان احلزبــن

ســيعقدان اليوم الثالثاء اجتماعا
برئاسة مسعود بارزاني وكوسرت
رســول علي فــي اربيل ســيليه
اجتماع اللجان والوفود التفاوضية
بني اجلانبــن ،من اجل تشــكيل
حكومــة االقليم متوقعا ان يكون
االجتماع مفصليا في انهاء اجلدل
حول حصة االحتاد من املناصب في
احلكومة املقبلة.
واشار الى ان املكتبني السياسيني
سيناقشــان في اجتمــاع اليوم
الثالثاء املشــكالت واخلالفات التي
تواجه تشــكيل حكومة االقليم،
متوقعا ان يكــون االجتماع ممهدا
لبدء مرحلة جديــدة من العالقة
والتفاهم على حلحلة العقد التي
تواجه توزيع املناصب في احلكومة
املقبلة.
كان احلــزب الدميقراطي قد رفض
مطالبة االحتــاد الوطني مبناصب
نائب رئيس حكومة االقليم ورئيس
برملــان كردســتان فــي احلكومة
املقبلــة ،وطالب بتخلي االحتاد عن

احد هذين املنصبني حلركة التغيير
التي حصلــت على  12مقعدا في
انتخابات برملان كردستان.
واشــار املصــدر الــى ان اجتماع
املكتب السياسي لالحتاد الوطني
امــس االول االحــد ،اكــد ضرورة
االسراع في التوافق على تشكيل
حكومة االقليــم مؤكدا ان االحتاد
يطالب ان تكــون حكومة االقليم
املقبلــة تختلف عن ســابقاتها،
وانه يدعو الى توزيع املســؤوليات
على االحزاب املشاركة عبر شراكة
حقيقة في املسؤولية والواجبات،
وان ال تكون مثل ســابقاتها التي
كان احلزب الدميقراطي يســتحوذ
على اغلب املفاصل والوزارات فيها
من دون مراعاة لدور وثقل االحزاب
االخرى.
واكــد ان االحتاد واالطــراف االخرى
التي شاركت في حكومات االقليم
سابقا لم تكن لديها الصالحيات
واالمكانــات املطلوبــة لتمثيــل
جماهيرها بنحــو حقيقي بعيدا

عن االمالءات والهيمنة.
واشار الى ان اتفاق االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطي مهم بالنسبة
لــادارة واحلكم في االقليم ،وان اي
طرف اليستطيع تهميش الطرف
االخر حتــت اية مســميات كانت،
لــذا على الطرفني تقــدمي تنازالت
متبادلــة تســهم في االســراع
بتشكيل حكومة االقليم.
واكــد ان االحتاد يســعى للتوصل
مع الدميقراطي الى اتفاق شــامل
وحتالــف علــى صعيــد االقليم
والعراق واملنطقة.
ولــم تنجح القــوى الفائزة ،حتى
اآلن ،فــي االتفاق على تشــكيل
حكومــة اإلقليم رغــم مرور نحو
ثالثــة اشــهر علــى االنتخابات
التــي اجريت فــي  30مــن أيلول
ســبتمبر .2018،التي حصل فيها
الدميقراطي الكردستاني على 45
مقعداً ،بينمــا جاء االحتاد الوطني
باملرتبــة الثانية بحصوله على 21
مقعداً.

 20الجاري انطالق القمة العربية التنموية في بيروت
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق فعاليــات القمــة العربية
التنموية ( االقتصادية واالجتماعية
) في  20من الشهر اجلاري بالعاصمة
اللبنانيــة بيروت ملناقشــة  23بندا
فــي مقدمتها «تقريــر األمني العام
للجامعــة العربيــة عــن العمــل
االقتصادي واالجتماعــي والتنموي
العربــي املشــترك ،وتقريــر حــول
متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية
التنموية االقتصاديــة واالجتماعية
فــي دورتها الثالثــة بالرياض ،2013
وملحقا خاصــا باإلنعقــاد الدوري

تقـرير

للقمــة العربيــة التنمويــة بنــاء
علــى قرار مــن اجمللــس االقتصادي
واالجتماعي».
كما تناقش القمة العربية التنموية
«األمــن الغذائــي العربــي» والذي
سيتضمن عددا من املواضيع تتناول
مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير
بشــأن  ،البرنامج الطــاريء لألمن
الغذائي العربــي والتكامل والتبادل
التجــاري فــي احملاصيــل الزراعية
والنباتية ،ومنتجات الثروة احليوانية
فــي املنطقــة العربيــة وتطورات
منطقــة التجــارة احلــرة العربية

الكبرى واستكمال متطلبات إقامة
االحتاد اجلمركــي العربــي ،وامليثاق
العربي االسترشــادي لتطوير قطاع
املؤسســات املتوســطة والصغيرة
ومتناهية الصغر ،واالســتراتيجية
العربية للطاقة املستدامة « 2030
كمــا تناقش القمة إطــاق العمل
إلنشــاء الســوق العربية املشتركة
للكهربــاء ،والرؤية االســتراتيجية
لتعزيــز وتفعيــل العمــل العربي
املشــترك بــن قطاعي الســياحة
والثقافة في الــدول العربية ،وإدارة
النفايات الصلبة في العالم العربي

 ،اضافــة الى بحث دعــم االقتصاد
الفلســطيني الذي يتضمن اخلطة
االســتراتيجية للتنمية القطاعية
في القــدس ( )-2022 2018واجنازات
صندوقي القدس واألقصى ،إلى جانب
بند حول التمويــل من أجل التنمية
وهو مقترح مقدم من األمانة العامة
للجامعة العربية يهدف الى تكوين
محفظة متويل مشروعات التكامل
االقتصادي العربي وبرنامج املساعدة
من أجل التجارة .
وتؤكــد القمــة االقتصاديــة على
وجوب العمل باإلطار االســتراتيجي

العربي للقضــاء على الفقر متعدد
األبعاد  ،2030ومنهاج عمل لألســرة
فــي املنطقــة العربيــة فــي إطار
تنفيــذ أهداف التنمية املســتدامة
 ،2030إلى جانب قــرار وزراء الصحة
العرب (احملفظة الورديــة pinktank
« ) مبــادرة إقليمية لصحــة املرأة»
واالســتراتيجية العربيــة حلمايــة
األطفــال فــي وضــع اللجــوء في
املنطقة العربية ومقترح مقدم من
مجلس وزراء الشــؤون االجتماعية
العــرب حــول عمالــة األطفال في
املنطقة العربية إضافة إلى بند حول

اإلرتقــاء بالتعليم الفنــي واملهني
في الوطن العربــي ،وبرنامج إدماج
النساء والفتيات في مسيرة التنمية
باجملتمعات احمللية ،والــدورة الرابعة
عشــر لأللعاب الرياضيــة العربية
عــام  ،2021وتقريــر مرحلــي حول
جهود جامعة الــدول العربية لدعم
تنفيــذ أهداف التنمية املســتدامة
 2030باملنطقــة العربية ،إلى جانب
املنتديــات ( منتــدى القطاع اخلاص
العربــي ،ومنتدى الشــباب العربي،
ومنتدى اجملتمع املدني .
كما يتضمن مشروع جدول األعمال،

مقترحا مقدما من اململكة األردنية
الهاشمية حول األعباء االقتصادية
واالجتماعية املترتبة على استضافة
الالجئني الســوريني وأثره على الدول
املســتضيفة ،والتحديــات التــي
تواجهها وكالــة األمم املتحدة لغوث
وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني
«أونــروا» وتبعاتهــا علــى الــدول
املستضيفة لالجئني الفلسطينيني.
وكانــت اجتماعات جلنــة التنفيذ
واملتابعــة فــي اجلامعــة العربية
انطلقــت فــي العاصمــة املصرية
القاهرة مبشاركة العراق.

تسعى النتاج المقاييس االلكترونية بطاقة ( )300الف سنويا

شركة ديالى تحقق طفرة نوعية في تصنيع وانتاج المحوالت الكهربائية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعد شــركة ديالى العامة للصناعات
الكهربائيــة احــدى شــركات وزارة
الصناعــة واملعادن شــركة مصنعة
 100%ملنتجاتهــا املعروفة من احملوالت
واملقاييس الكهربائيــة بأنواعها وانها
الشــركة الوحيــدة التــي أسســت
خصيصا لســد حاجة السوق العراقي
وخاصــة وزارة الكهربــاء من محوالت
القدرة والتوزيع واملقاييس الكهربائية
وقد جهــزت مايقرب مــن ( )100الف
محولة وماليــن املقاييس الكهربائية
فــي الثمانينيــات من القــرن املاضي
والتــي مازالت تعمل بكفاءة عالية في
الشبكة الوطنية .
واســتطاعت الشــركة بعــد احداث
عام  2003وبدعــم من الوزارة بتحديث
وتأهيل املعامل واخلطوط االنتاجية من
مناشــئ املانية وايطالية وسويسرية
ومنساوية بجهود مشتركة بني املالكات
العاملة في الشــركة واخلبراء االجانب
وحتقيــق طفرة في االنتــاج كما ً ونوعا ً
.وألستعراض آخر مامت اجنازه من اعمال
ومشــاريع فيما يتعلق بتطوير املعامل
والصعود بطاقاتهــا االنتاجية وتعزيز
االيرادات.
وقــال مدير عــام الشــركة املهندس
عبدالودود عبدالســتار الــذي افصح
عن اعداد خطــة محكمة منذ مطلع

العام احلالي على املســتويني االنتاجي
والتسويقي الى جانب املتابعة اليومية
وعقد االجتماعات املستمرة وباالعتماد
على جهود وكفاءة املــاكات العاملة
من مدراء املصانع واملهندسني والفنيني
وجميــع العاملني لضمان انســيابية
ســير العمل واالنتاج وحتقيق الربحية
 ،مؤكــدا بأن الشــركة حققت طفرة
نوعية في انتاجها بعد تنفيذ املشاريع
االستثمارية على وفق أحدث التقنيات
ومن شــركات معروفة عامليــا بدعم
مباشر من وزارة الصناعة في تقدمي كل
وسائل الدعم واالسناد طيلة السنوات
املاضيــة اذ ان بصماتــه واضحة فيما
وصلت اليه الشــركة اليوم من تطور
كبير في مصانعها ورصانة منتجاتها
ونهوض واقعها الصناعــي واالنتاجي
وكفاءة ادائهــا االداري واملالي  ،منتهزا
هذه الفرصة ليجدد مناشدته ودعوته
الــى وزارة الكهربــاء لالســتمرار في
التعاون مع الشركة وابرام عقود جتهيز
جديدة معها لتأمني احتياجات مديريات
ودوائر الكهرباء من احملوالت الكهربائية
بنوعيهــا القــدرة والتوزيع وبشــتى
السعات بتصنيع عراقي  100%وبامتياز
مــن شــركة متسوبيشــي اليابانية
بطاقــة انتاجيــة تصل الــى ()7000
محولة ســنويا وامكانية الصعود بها
الــى ( )9000محولة ان اقتضت احلاجة
لذلــك مع توفر املــواد االولية الكافية
ومن مناشئها العاملية الرصينة .

جانب من عمليات انتاج احملوالت الكهربائية
ولفت املدير العام الــى االيفاء بكامل
االلتزامات التعاقدية مع وزارة الكهرباء
للعــام املاضــي بالكميــات واملواعيد
احملددة  ،مبديا االستعداد لتوقيع عقود
جتهيز علــى وفق مبــدأ الدفع باآلجل
للمســاهمة في رفد قطاع الكهرباء
ولتعزيز االيرادات كون الشــركة ممولة
ذاتيا منذ سنوات عدة .

وكشف عبدالســتار عن تشكيل وفد
برئاســته وعضويــة عدد مــن املدراء
العامني فــي وزارة الكهربــاء مبوافقة
املراجع في وزارة الصناعة لعقد اجتماع
مشــترك وتوقيع محضر مع شــركة
ميتسوبيشي اليابانية (الشركة األم)
لتطويــر املعرفــة الفنيــة ملنتجاتها
 ،مبينــا بــأن احملضر يتضمــن فقرتني

لتنفيذ تطويــر معمل محوالت القدرة
خالل العام احلالي واستكمال املباحثات
لتطوير معمــل محوالت التوزيع  ،كما
افصح عن املباشــرة بتنفيذ مشــروع
انشــاء معمل جديد لصباغة احملوالت
الكهربائيــة بكلفة مليونــن و()500
الــف دوالر مــن تخصيصــات اخلطة
االســتثمارية بتقنية ايطالية  ،مشيرا

الى ان للشركة معمل صباغة متكامل
ومؤهل اال ان احلاجة ماســة النشــاء
معامل جديدة ملواكبة التطور والزيادة
احلاصلة في الطاقات االنتاجية ملعامل
احملــوالت ولتحقيــق نقلــة نوعية في
الواقع الصناعي واالنتاجي للشركة .
ولفت املدير العام الى تنفيذ مشــروع
جديد من نوعه في العراق بالتنســيق
مــع وزارة الكهرباء النتــاج املقاييس
االلكترونية بطاقة ( )300الف مقياس
سنويا مبايكفي حاليا لتغطية احلاجة
اذ يتميــز هــذا املقيــاس مبواصفــات
عديدة اهمهــا امكانية قراءة صرفيات
الطاقة الكهربائية عــن بعد  ،معلنا
عن املباشــرة باالنتاج الفعلي للقابلو
الضوئي اجلديد بنوعيــات ومواصفات
حديثة بتقنية منساوية بالتنسيق مع
وزارة االتصاالت بطاقة ( )2500كيلومتر
ســنويا  ،موضحا بأن هذا املشــروع مت
تنفيــذه بالتعاون مــع وزارة االتصاالت
وبدعم من املسؤولني فيها بعد زيارتهم
للشركة .
فــي ختام حديثه شــدد عبدالســتار
علــى ان شــركة ديالــى للصناعات
الكهربائيــة معروفة لدى اجلميع بأنها
االولــى والوحيدة بالتصنيــع واالنتاج
للمحوالت الكهربائية بنوعيها القدرة
والتوزيــع ومنــح شــهادات الفحص
املعتمدة وتعمل بالتمويل الذاتي منذ
عدة ســنوات وحققت تطورا كبيرا في
معاملها ومنتجاتها وادائها ومؤشراتها

االنتاجية واملالية وانهــا ماضية قدما
لالرتقاء بواقعها ومنتجاتها .
مــن جانبه قال املهندس عبدالســام
محمــد جعفر مديــر التســويق بأن
الشــركة قامت خالل الفترة املاضية
بتنفيذ العقــود املركزية التي ابرمتها
مــع وزارة الكهرباء فــي آب من العام
املاضــي وعقود اخــرى مــع مديريات
كهربــاء الفــرات االوســط وكهرباء
الوســط وكهربــاء الصــدر وكهرباء
الكــرخ لتجهيزهــم مبنتجاتهــا من
احملوالت الكهربائيــة بنوعيها التوزيع
والقدرة واملقاييس الكهربائية واحملطات
الصندوقية وانها بصــدد توقيع عقد
جديد مــع مديريــة كهربــاء اجلنوب
لتجهيزها بكمية ( )600محولة خالل
( ) 75يومــا بدءا من تاريخ توقيع العقد
 ،مبينا بأن الشــركة سوقت ماقيمته
( )35مليار دينار خالل الفصل االول من
العام احلالي وبنســبة تطور عن الفترة
نفســها من العــام املاضــي ،آمال ان
تشهد االشهر املقبلة تطورا ملحوظا
فــي االنتاج واملبيعات على حد ســواء
 ،مشــيرا الى الســعي الصدار قانون
حماية املنتج الوطني ملنتجات شركة
ديالى حصرا  ،كما وطالب بضرورة حث
دوائر ومديريات وزارة الكهرباء ومجالس
احملافظات لشراء منتجات الشركة من
احملوالت مختلفة الســعات واملقاييس
كونها صناعــة حقيقية وانتاج وطني
رصني .
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تروي بجرأة معاناتها مع الدواعش

ناجية ايزيدية :إرهابي سوري اغتصبني وشقيقتي
نينوى ـ خدر خالت:
روت الناجيــة االيزيديــة امينــة
قاسم خلف معاناتها بجرأة عقب
اختطافهــا من قبل تنظيم داعش
االرهابي في ســنجار وكان عمرها
حينهــا  15عاما ،مشــيرة الى ان
ارهابيا سوريا اغتصبها واغتصب
شــقيقتها ،فضال عــن تعرضها
لعمليــات اغتصــاب ال حتصى من
قبل الدواعش من عدة جنسيات.
ونقــل الباحــث االيزيــدي اخملتص
بتدوين قصص الناجيات االيزيديات
داود مراد اخلتاري ،عن الناجية امينة
قولها " فــي الصباح الباكر لليوم
الثالث من آب /اغسطس عام 2014
مت احتالل مناطقنا من قبل تنظيم
ارهابي يســمى الدولة االسالمية
في العراق والشــام (داعش)  ،كنت
مع العائلة ومت القاء القبض علينا
وكان عمري آنذاك خمســة عشر
عاماً".
واضافت "بعــد ان متكن التنظيم
في يــوم الثالث مــن آب الدخول
الــى القــرى والنواحــي التابعة
لقضاء سنجار ومحاصرة االهالي
وقطع الطــرق املؤدية الى اجلبل ،مت
اختطافنا في الســاعة السابعة
صباحاً ،كانــت عائلتنا تتكون من
ثمانية افــراد ،والوالدة حامل بولد
فــي بطنهــا وولــدت بعدها في
السجون الداعشية في تلعفر".
واشــارت الى انــه "كان ثالثة من
اشــقائي في مكان آخر ولكنهم
اختطفوا ايضا ً في الشــارع العام
لدوميز سنجار واخذونا الى مدرسة
كبيــرة في منطقة بعــاج وهناك
انتحرت اخملتطفــة (جيالن برجس)،
كانــوا يأمروننا باالســتحمام كي
يقدموننــا كهدايا الى االمراء لكن
جيــان فضلت االنتحــار وأقدمت
على ذلك في احلمام بقطع شرايني
يدها ،وقد رايتها عندما كانت تودع
احليــاة في احلمام وكان جســدها
ملطخ بالــدم ،وطلــب الدواعش
من اخملتطفات بعــدم التقرب من
جثتها".
وتابعــت "مت عــزل الرجــال عــن
العائــات فــي البعــاج واخــذوا
الفتيــات والنســاء إلــى مدينة
املوصل وبقينا في املوصل عشــرة
ايام ثــم أعادونا الــى البعاج مرة
اخرى ،وهنا انقطعت عن الوالدين

بعد ان تمكن التنظيم
في يوم الثالث من آب
الدخول الى القرى
والنواحي التابعة لقضاء
سنجار ومحاصرة
االهالي وقطع الطرق
المؤدية الى الجبل ،تم
اختطافنا في الساعة
السابعة صباح ًا ،كانت
عائلتنا تتكون من ثمانية
افراد ،والوالدة حامل
بولد في بطنها وولدت
بعدها في السجون
الداعشية في تلعفر

الناجية االيزيدية امينة قاسم خلف
وأشــقائي لكن علمت بان الوالدة
محجوزة في سجن بادوش ،وبقينا
في الســجون الداعشية بالنسبة
لشقيقاتي الثالثة ملدة شهر واحد،
واحدة تكبرني واألخرى اصغر مني
والثالثة أكبر مني بسنة".
واشــارت امينه الى انه "بعد فترة
قصيرة وعدني شخص بان يأخذنا
انا وشقيقتي الى قرية كوجو (15
كم جنــوب ســنجار) للعيش مع
الوالدين وبقينا ثالثة اشهر واخلوف
تَ لكنا وبعدها كشــفت اســرار
احملتجزيــن ،جاء عناصــر التنظيم
مــن اصحــاب الشــعور الطويلة
وااليادي املتسخة الختيار الفتيات
والنســاء اجلميــات ونقلونا الى
سورية بسيارات (الباص) كي نكون
خادمات وبيعنا كسبايا االغتصاب
لعناصــر التنظيــم فــي مدينة

الرقة الســورية ،فاســكنونا في
مزرعة محاطة بالغابات واألشجار
الكثيفــة وعناصر داعــش كانوا
مرقمني اي من دون اسماء بل ينادون
بعضهم باالرقــام مثال 18--17 16
 ....الخ ،ومت اغتصاب بعض الفتيات
في مدينة املوصل فــي العراق اما
البقيــة فقــد مت اغتصابهــن في
مدينة الرقة السورية".
ومضــت بالقول "عندمــا كنا في
املزرعة حاولنا الهرب وكانت معي
اخملتطفة (جنوى سعيد) وهربنا في
الساعة التاســعة لغرض النجاة
وكانوا يقولون بان تركيا قريبة جدا ً
عن الرقة ،كنا في ركض مســتمر
عبر الغابات واملناطق غير املأهولة
بالســكان ولكن أخيرا ً اصطدمنا
بالنهر القريــب من احلدود التركية
الســورية ،اضطررنــا للدخول الى

بيــت قريب وطلبنــا منهم االمان
وإيجاد حــل لنا كي نعبــر النهر،
رحبوا بنا وكان كالمهم كالعسل،
دمعت عيونهم على وضعنا بعدما
قصصنــا لهم قصتنــا عند غزو
سنجار".
واستدركت "لكن تبني انها عائلة
داعشــية ،وخدعونا بالكالم كي ال
نهــرب حلني مجىء قوة داعشــية،
والقي القبــض علينا عنــد بزوغ
الفجر وأعادونا الى املزرعة نفسها
 ،وفــي اليــوم نفســه مت توزيعنا
علــى مناطق متفرقــة ،اخذونا انا
وشــقيقتي مع اربع فتيــات الى
مقر فــي مدينة (حمــص) وفيها
مختطفتــان مــن أهل ســنجار،
وهنــاك بــدا املــوت يتســلل في
وكنت مجرد
مفاصلــي في املقــر
ُ
طفلة ،اصرخ وأحــاول الفرار لكنه

قيدني ومت اغتصابــي ،واغتصبني
قبــل ان يغتصب شــقيقتي في
املقــر وبعدهــا اخذوا شــقيقتي
(زريفة قاســم خلف) الــى منزل
آخر وهي كانت جــارة لي وعناصر
التنظيم كانــوا يطلقون العيارات
الناريــة والرصاصات فــي الكثير
من االوقات وفي احد االيام ســألت
فتــاة مختطفة أيضــا ً اال تعلمني
عن عنوان شقيقتي؟ فقالت "انها
في املنــزل اجملاور لك وهي محتجزة
ولكنها لــم تغتصب بعد" وفجأة
ســمعت صوت رصاصــة وكانت
ُ
تلــك الرصاصــة هــي التــي قد
استخدمتها شــقيقتي لالنتحار
كــي ال تغتصــب عندمــا حاول
الداعشــي (ابو ســليمان الليبي)
اغتصابهــا ،وبعد ذلــك اخبروني
وبقيــت وحيدة في
بانها انتحرت.
ُ

املقر ومحتجزة لدى شــخص من
مدينة (ادلب) يكنــى (ابو محمد)
اسمه احلقيقي مصطفى".
ونوهــت امينة الى انــه "أخبرني
مبوضوع انتحارها (ابو محمد) وقال:
لقد اشترى (ابو ســليمان الليبي)
شقيقتك (زريفة) وحاول اغتصابها
وبســببه انتحرت ،اما اخملتطفات
اللواتــي كن معــي مت نقلهن الى
مكان آخر ،ثم بقيت شــهرا كامال
في املقر وكنت ابكي وحيدة وأواجه
عمليات االغتصاب ما يقارب لشهر
كامل من قبل مختلف االشخاص
من عناصــر التنظيم ،طلبت منه
نقلــي من املقــر الى منــزل فيه
مجموعة مــن اخملتطفات للعيش
معهــن ،وفعال اخذنــي الى منزله
للعيش مع عائلته".
 ..يُتبع بالقسم الثاني واالخير

غدا  ..اطالق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت هيئــة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجــات اخلاصــة في وزارة
العمل والشؤون االجتماعية عن
اطالق دفعة جديدة من راتب املعني
املتفــرغ حملافظة بغداد للمدنيني
والعســكريني املستلمني سابقا
واملشــمولني وفق املادة  19/2من
قانــون الهيئة رقم ( )38لســنة
 2013ابتــداء مــن يــوم األربعاء

املوافق  2019/1/9وستنشر قوائم
االســماء في صفحــة الهيئة
والوزارة وموقعها الرسمي الحقا.
حيث بلغ عدد املشــمولني براتب
املعني املتفرغ من املدنيني حملافظة
بغداد بلغ (  )5804مستفيدا اما
العســكريني فقد بلــغ عددهم
(  ) 1502مســتفيدا بواقع راتب
لثالثة أشــهر األخيــرة من عام
 2018وهي تشرين األول وتشرين

الثانــي وكانــون األول مببلغ 510
الــف لكل مســتفيد ابتداء من
يوم األربعاء  2019/1/9وملدة شهر
كامل بواقع  450مستفيد مدني
و 250مســتفيد عسكري يوميا
من الســاعة  8والنصف صباحا
وحتى الساعة  1والنصف ظهرا.
وســيكون التوزيع للمستفيدين
املدنيني فــي مقــر وزارة العمل
والشــؤون االجتماعيــة علــى

قاعــة املركز العراقــي – الكوري
من الســاعة الثامنة والنصف
صباحــا الى الواحــدة والنصف
ظهــرا بواقــع  450مســتفيد
يوميــا وبحضــور املعــن فقط
مع جلب هوية االحــوال املدنية
االصلية واملصورة لكال الطرفني
او البطاقة املوحــدة ان وجدت .
اما املستفيدين من العسكريني
فســيكون توزيــع دفعاتهم في

مقر الهيئة اجلديد في الوزيرية /
مقابل معهد النفط  ،بواقع 250
مســتفيد يوميا وبحضور املعني
فقط مــع جلب هويــة االحوال
املدنية االصليــة واملصورة لكال
الطرفــن او البطاقــة املوحدة
ان وجــدت .جتدر اإلشــارة إلى أن
اجملموع الكلي للمستفيدين من
راتب املعني املتفرغ املســتلمني
ســابقا هــو  28463حيــث بلغ

عدد العسكريني  3962واملدنيني
 24501فــي  15محافظــة عدا
إقليم كردستان وان املبالغ املالية
املرصــودة لراتب املعــن املتفرغ
للمســتفيدين فــي احملافظات
جاهزة وسوف يعلن عن مواعيد
توزيعهــا بعد محافظــة بغداد
مباشــرة في األســبوع القادم .
هيئة ذوي اإلعاقــة واالحتياجات
اخلاصة .

تتمات ص1
قيادة العمليات :ال نية
للتحالف الدولي بانشاء قواعد
في البالد ونتوقع منه بيانا
ينفي الشائعات
وفيما شــدد املتحدث العسكري
علــى أن "طائــرات ( )F16نفذت
ضربــات موفقــة داخــل العمق
الســوري اســتهدفت مواقــع
واجتماعــات وقيــادات لداعش"،
نبه ،إلى ان "مبدأنا هو بقاء املبادرة
للجيش العراقي باســتهداف اي

حركــة لداعش باجتــاه االراضي
العراقية".
ويواصــل رســول ،أن "القــوات
االميركية ضمن التحالف الدولي
تعمل حتت امرة قيادة العمليات،
وال تستطيع القيام باية نشاطات
دون تنسيق مسبق مع بغداد".
ويســتمر ،أن "موضــوع نيــة
التحالف الدولي انشــاء قواعد
في العراق لم يتأكد لنا بشــكل
رسمي ،ومن املتوقع أن يصدر عن

التحالف بيانا ً صحفيا ً بنفي تلك
االنباء".
وخلــص رســول ،بالقــول إن
"شــائعات بدأت تصدر بتوقيت
مــدروس الغايــة منهــا ارباك
الشــارع واضعاف ثقته بالقدرة
العســكرية العراق ،وجيشنا هو
من ميسك باالرض ويفرض النظام
والقانون ويحمي الدولة".
من جانبه ،ذكر معاون قائد احلشد
العشائري في االنبار اللواء طارق

العســل أن "القــوات العراقية بيد قواتنــا ،وال وجــود لتنظيم
اتخــذت كامــل االســتعدادات داعش االرهابي اال في بعض اخملابئ
ملواجهة اي خطر لتنظيم داعش داخل الصحــراء حيث نالحقهم
باستمرار ونقضي عليهم".
عبر احلدود مع سوريا".
واضاف العســل ،في تعليق إلى يشــار إلى ان القــوات العراقية
"الصبــاح اجلديد ،أن "انتشــارا ً كانت قد انتصــرت على تنظيم
مكثفــا ً للقطعات العســكرية داعــش االرهابي وحــررت جميع
على احلدود ويســاندها في ذلك احملافظــات التــي كان يســيطر
الطيران اجلوي بغية مالحظة أي عليها خالل عام .2014
جتاوز للعدو".
مجلس النواب يحقق بزيارة
ولفت ،إلــى أن "املبادرة اصبحت

وفود حزبية
الى اسرائيل وال تعليق
للحكومة
الذي أورد ان " اللجنة ســتصدر
بيانا رســميا حــال االنتهاء من
عملية التحقيق".
الفايــز قــال أيضــا ان " اللجنة
ستســتضيف وزيــر اخلارجيــة
محمــد علــي احلكيــم اليوم –
الثالثاء  -من اجــل الوقوف على
احلقيقة"

المرور يعيد فتح طريق
خدمي في منطقة
الشعب ببغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املرور العامة امس االثنني ،عن
اعادة فتح طريق خدمي في منطقة الشعب
شمالي بغداد.
وقال مدير الســيطرة واخملابرة العميد حيدر
القصاب إن مديرية املرور اعادت فتح الطريق
اخلدمي على شارع القناة من جسر الشعب
مرورا بجســر البنوك الى جسر صفي الدين
احللي".
على صعيد متصل اعلنت املديرية عن اعادة
فتح شــارع حيوي ضمن محلة  302في حي
املغرب شمالي بغداد.
وقال القصــاب ،إن "قوة مــن مديرية مرور
بغــداد الرصافة وبالتعاون مــع امانة بغداد
قامت بفتح شــارع ضمن زقاق 10احمللة 302
حــي املغرب" ،مبينا أن "هذا الشــارع يربط
ساحة البالط امللكي باجتاه منطقة الكسرة
على اجلانب األمين".
وأَضاف القصاب ،أن "هذا االجراء سيساعد
املواطنــن الكرام ضمــن احمللــة املذكورة
االنتقال بني االزقة بكل حرية ويخفف الزخم
علــى منطقة الوزيرية والكســرة" ،مؤكدا
أن "احلملة مســتمرة بفتــح بقية الطرق
والشوارع خدمة للصالح العام".

صفحات وهمية على
مواقع التواصل تدعي
صرف سلف الرافدين
بغداد  -الصباح الجديد:
حــذر مصرف الرافدين ،مــن وجود صفحات
وهميــة ومحتالة علــى مواقــع التواصل
االجتماعــي تدعي منحها قروض وســلف
ســريعة للموظفني واملتقاعديــن حلاملي
البطاقات االلكترونية من املصرف.
وقــال املكتب االعالمي للمصــرف في بيان
تلقت " الصباح اجلديد " نسخة منه "هناك
مواقــع للتواصل االجتماعي تنقــل أخبارا ً
تتنــاول فيها وجود ســلف وقــروض فورية
للمتقاعدين واملوظفني".
وأشــار الــى ،ان "هذه الصفحــات وهمية
ومحتالــة ومظللــة الهدف منها ســرقة
أمــوال املوظفني واملتقاعديــن بطريقة غير
مشروعة".
واضــاف البيــان ،ان "اجلهــة الوحيدة ملنح
السلف والقروض هي فروع املصرف املنتشرة
في بغــداد واحملافظات وبإمــكان اَي مواطن
زيارة تلك الفروع والتقدمي على السلف".

التعليم العالي تناقش
الرصانة العلمية في
الكليات والجامعات األهلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة التعليــم العالــي والبحث
العلمي ،اختبــارات الرصانــة العلمية في
الكليات واجلامعات األهلية ومدى تطابقها
للمعايير العلمية املعمول بها.
وقال مديــر دائرة التعليــم األهلي الدكتور
عبد املنعم الشــويلي ،خالل ترؤسه اجتماع
رابطة اجلامعات والكليات األهلية ،إن الوزارة
تضع ضمن ســلم أولوياتها تعزيز املقومات
العلميــة الرصينــة التــي يســتند إليها
التعليــم اجلامعي األهلي مبــا يجعله رديفا
مهما للتعليم احلكومي.
وأضاف الشويلي ،أن العمل جار على ترصني
مســتوى اجلامعات والكليــات األهلية مبا
يتوافق مــع توجهات الوزارة وحاجة ســوق
العمل.
وناقش اجملتمعون آلية القبــول اإللكتروني
للدراســتني الصباحية واملســائية وحسب
الطاقة االستيعابية ،وامتحانات الدراسات
العليــا على وفــق قانون التعليــم األهلي،
واألجــور الدراســية واختبــارات الرصانــة
العلمية.

الملف األمني

تدمير  9اوكار لالرهابيين بضربات جوية في ديالى * تحرير  3اشخاص اختطفهم "داعش في صالح الدين

دكة عشائرية واشتباك باالسلحة بين قبيلتين بالجبايش * اعتقال ثالثة عناصر من تنظيم داعش في الموصل
بغداد – اعتقال متهمني
ذكر مصــدر امني في قيادة عمليات
بغداد امس االثنني ،اعتقال متهمني
بالســرقة وترويج اخملــدرات وحيازة
اســلحة غير مرخصــة في مناطق
متفرقة من العاصمة.
وقال املصدر إن "القوات األمنية في
قيادة عمليات بغــداد القت القبض
على ثالثة متهمني بالسرقة وترويج
اخملدرات وحيازة أسلحة غير مرخصة
مع ضبط مواد مخدرة بداللة متهم
ملقى القبض عليه" ،مبينا أن "قوة
من اللواء السادس شــرطة احتادية
من القاء القبــض على متهم على
وفق املــادة  24حيازة أســلحة غير
مرخصة  ،ضمن منطقة حي اجلهاد
في اثناء ممارسة امنية حلصر السالح
بيد الدولة"

ديالى – ضربة جوية
اعلــن مركــز اإلعــام األمني امس
االثنني عن تدمير  9اوكار و 4عجالت
لالرهابيني بضربات جوية في ديالى.
وذكر املركز ان "طيران اجليش وخالل
اســنادهم لقطعات قيادة عمليات
ديالى متكنوا مــن  ٩اوكار لالرهابيني
و ٤عجالت من نوع بيك اب" ،مضيفا
ان "طيــران اجليش متكــن ايضا من
تدمير  ٤دراجات نارية ومولدة كهرباء
ومجموعة انفاق وجتهيزات وبراميل
تابعة للمجموعة االرهابية".
كركوك – انفجار عبوة
اعلــن مصــدر امني في شــرطة
محافظة كركــوك امس االثنني بأن
ســتة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة جنوب غربي احملافظة .
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة كانت
موضوعة على جانب طريق انفجرت

على ســيارة مدنيــة متوجهة من
ناحية العباســي الى ناحية الزاب،
(جنوب غربــي كركوك) ،ما أســفر
عــن اصابة ســتة مدنيــن بجروح
مختلفة".
موضحــا أن "قــوة امنيــة نقلــت
املصابــن الى املستشــفى لتلقي
العالج ،فيما فتحت حتقيقا باحلادث".
صالح الدين – حترير مختطفني
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة صــاح الدين امس االثنني
أن قوة امنية حررت ثالثة اشــخاص
من اصل اربعة اختطفهم "داعش"
فيما اشــار الــى ان البحث جار عن
االخر.
وقال املصــدر ان "عناصر في تنظيم
داعش اختطفوا سبعة اشخاص من
اهالي تــل كصيبة من جهة حمرين
فــي قضاء الــدور بصــاح الدين" ،

مضيفا ان "قوة امنية طوقت املكان
ومتكنت من حترير ثالثة من اخملتطفني.
االنبار – عملية امنية
كشــف مصدر امني فــي مديرية
االســتخبارات العســكرية امــس
االثنني عن تدمير وكرا لالرهابيني في
جزيرة الشامية باالنبار.
وذكــر املصــدر ان " مفــارز مديرية
االستخبارات العسكرية في الفرقة
 7وبالتعــاون مع اســتخبارات لواء
املشــاة  29وبعملية جريئة داهمت
وكرا لالرهابيني في جزيرة الشــامية
باالنبــار يســتخدم كمــاذ آمــن
لالرهابيني ومضافة الســتقبالهم"
 ،مضيفا ان "مت العثــر بداخله على
 3جلكانــات مفخخــة ،و 4عبوات
ناســفة باالضافة الى مــواد تدخل
في صناعة املتفجرات وبراميل وقود
ومولدة وجهاز حفر".

ذي قار – دكة عشائرية
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة ذي قار امس االثنني بحدوث
دكة عشــائرية واشــتباك بشــتى
االسلحة بني قبيلتني في اجلبايش.
وقال املصــدر ان "دكة عشــائرية،
حدثت في قضاء اجلبايش بني عشيرة
احلداديــن وال بســويلم"  ،مضيفا
حدوث اشــتباك بشــتى االسلحة
 ،فيما تشــهد محافظــات اجلنوب
حصول دكات عشــائرية الســباب
مختلفة ،فيما وجه مجلس القضاء
األعلى ،بالتعامل مع قضايا ما يعرف
بـ"الــدكات العشــائرية" على وفق
قانون مكافحة االٍرهاب.
الديوانية – اعتقال مطلوب
اعلــن مصــدر امني في شــرطة
محافظــة الديوانية امس االثنني ان

مفارز امنية القت القبض على أحد
املتهمني بالسرقة على وفق أحكام
املادة (  ٤٤٣ق ع ) .
جاء ذلك بعد جمع املعلومات عنهم
والتعرف على محــل تواجدهم من
قبل املصادر اخلاصة ،فيما مت التحقيق
معه بغيــة عرضه على القضاء من
أجل تقرير مصيره.
نينوى – عملية نوعية
اعلن مصــدر امنــي فــي مديرية
االســتخبارات العســكرية امــس
االثنني ،عــن اعتقال ثالثــة عناصر
امنية لـ"داعش" في املوصل.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديرية
االستخبارات العسكرية في الفرقة
 20وبالتعــاون مع لواء املشــاة 43
متكنت بعملية نوعيــة نفذت على
وفق معلومات اســتخبارية دقيقة
مــن االيقــاع بثالثة عناصــر امنية

كانت تعمل لصالح عصابات داعش
االرهابي فــي امين املوصل"  ،مضيفا
ان "هؤالء كانــوا يقدمون تقارير عن
قواتنــا االمنية ومنتســبيها" ،وان
"اعتقالهم مت بكمني محكم نصب
لهم في حمام العليل".
البصرة – انفجار ناسفة
اكــد مصــدر أمنــي في شــرطة
محافظــة البصرة امــس االثنني أن
عبوة ناسفة فجرها مسلحون على
سيارة بسبب خالفات شخصية مع
مالكها ،دون حدوث إصابات بشرية.
وقــال املصــدر إن "ســيارة صالون
كانت مركونة قــرب دار مالكها في
منطقة تقع ضمــن مركز احملافظة
مت استهدافها بعبوة ناسفة صغيرة
احلجم ومحلية الصنــع" ،مبينا ً أن
"االنفجار تسبب بأضرار في السيارة،
ولم يسفر عن أي إصابات".
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قريبا  ..تشغيل

التجارة  :لجنة عالية المستوى تؤكد
سالمة خزين الحنطة في سايلو كركوك

الهواتف الضوئية
في كربالء

كربالء _ الصباح الجديد:
تعتزم مديرية اتصاالت كربالء تشــغيل 5000
خط ضوئــي قريبا فــي عدد مــن مناطق في
احملافظــة منهــا احيــاء التحدي والســامة
والصمــود واالطباء وتعد خطــوة اولى وبداية
حقيقية نحو توسيع مثل هذه اخلدمات اجلديدة
في سائر مناطق احملافظة وبأسلوب االستثمار
بالتعاون مع احدى شركات القطاع اخلاص .
وفي غضون ذلك تابع مدير االتصاالت املهندس
علي عبــد عون واملالك الفنــي املتخصص في
مشروع شــبكة النفاذ الضوئي  FTTHبأعمال
الفحص والتهيئة لهذ الشبكات واالجهزة من
اجــل الوقوف على اهم املعوقات واملشــكالت
التي قد تطرأ من اجل عالجها متهيدا لتشغيل
هذا املشروع .
امــا في مديرية اتصاالت واســط فقد متكنت
املــاكات الفنية فيها من نصب بدالة ســعة
 3000خــط ضوئي في مجمع االتصاالت املزمع
االنتهاء منه قريبــا بحي احلوراء حيث مت اكمال
البنى التحتية واالعمال املدنية من مد ديورالين
وانابيب عدد  4بعد توقفه الســباب التقشف
املالي .
وينفذ هذا املشروع على حساب تنمية االقاليم
فيما قامــت مديرية اتصــاالت ذي قار باعمال
الصيانة للشــبكة اخلارجية واعــادة عدد من
الهواتــف االرضية لبعض الدوائــر احلكومية
مثل املركز الثقافي واحملكمة القدمية ومصرفي
الزراعي والرشــيد مبنطقة السراي عالوة على
خطــوط البطاقة املوحدة واجلــوازات مبنطقة
ســومر الى جانب أجراء الصيانة الدورية على
الهواتف اخملصصة للسجن املركزي وعددها 14
هاتفا خلدمة النزالء .

ورشة توعية

بمخاطر المخدرات
في الديوانية

بغداد _ الصباح الجديد:
اقامــت وزارة التربية  /املديريــة العامة لتربية
الديوانية ،ورشة توعية مبخاطر اخملدرات والوقاية
منها للمرشدين التربويني وللمراحل الدراسية
كافة في قاعة قسم االعداد والتدريب.
ويتلقــى املشــاركون في الورشــة محاضرات
توعية للحد من مخاطر اخملــدرات واثرها على
ابناء اجملتمع  ،وتهدف الــى الوقاية من مخاطر
اخملــدرات وتوعيــة التالميــذ والطلبــة بهذه
االفــة اخلطرة واالبتعــاد عنها  ،وأن الورشــة
شملت محاضرات للمرشــدين التربويني وهم
بدورهم يقومون بنقلها الى التالميذ والطلبة
لتوعيتهم من مخاطر اخملدرات واالبتعاد عنها .

النقل تعيد اكثر

من مليوني نازح الى
مناطقهم

بغداد _ الصباح الجديد:
اصــدرت الشــركة العامة لنقل املســافرين
والوفود احصائية بنقــل واعادة مليونني و288
الفا و 938نازحا منذ انطــاق عمليات قادمون
يانينوى .
وقال مدير عام الشــركة املهندس كرمي كاظم
حســن ان مالكات الشــركة ومنــذ انطالق
عمليــات (قادمون يــا نينوى) نقلــت اكثر من
مليونــن و 288الفا و 938نازحــا بعدد نقالت
بلغت اكثر من ( ) 49الفــا و 374نقلة بتضافر
جهود العاملني في الشركة والتنسيق العالي
مع اجلهات املعنيــة ( وزارة الهجرة واملهجرين،
القوات األمنية ،واجلهــات االخرى ) اثمرت على
جناح عمليــة النقل وعدم حــدوث اي تأخير او
تلكؤ في اجالء العائالت .
يذكــر ان الشــركة العامة لنقل املســافرين
والوفــود احدى تشــكيالت وزارة النقل اعلنت
مســبقا عن اعداد خطة عمــل بالتعاون مع
اجلهــات املعنية العادة كل العائــات النازحة
الى مناطقهم ومدنهم االصليــة وبتوقيتات
محددة.

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة التجارة ان اللجنة
عالية املســتوى التي شــكلت
للتدقيق في االخبــار عن وجود
كمية مــن احلنطة املتضررة في
ســايلو كركــوك اطلعت على
آليــات الفحص اخملتبــري ملادة
احلنطة في مخازن السايلو ولم
تســجل وجود اي مالحظة في
اخلزين واتضح سالمته .
وقالــت الــوزارة في بيــان لها
تســلمت « الصبــاح اجلديد»
نســخة منه ان اللجنة اطلعت
على آليات الفحص اخملتبري ملادة
احلنطة في مخازن السايلو حيث
لم يسجل وجود اي مالحظة في
اخلزين واتضح سالمته ،
مضيفة انها قامــت بعمليات
التدقيق بعد ورود اخبار عن وجود
حنطة متضررة نتيجة االمطار
والرطوبــة فضــا عــن اتخاذ
اجراءات عاجلة للمعاجلة.
وأوضحت الــوزارة فــي بيانها
ان اللجنــة املكونة مــن دائرة
الرقابة التجارية واملالية والدائرة
القانونيــة ومكتــب املفتــش
العام وشــركات تصنيع وجتارة
احلبــوب باشــرت مهامها في
ســايلو كركوك واملطاحن التي
ورد اســمها االســبوع املاضي
للتدقيق في كل املعلومات التي
وردت وتشــخيص اخللــل بدقة
واعــداد تقرير مفصل للوزير عن
كل االجــراءات املتخــذة بهدف
اتخــاذ االجــراءات القانونيــة
واالدارية .
واشــارت الوزارة ايضا الى تقرير
جلنة محلية لدوائر في كركوك
جاء فيــه بأن عمليــات فحص
مختبري اجريت فــي مختبرات
شــركة جتارة احلبــوب لكميات

اجريت عمليات
الفحص المختبري
في مختبرات شركة
تجارة الحبوب
لكميات من الحنطة
الموجودة في
المخزن ولم يتضح
وجود اي ضرر
فيها وانها صالحة
لالستعمال

احلنطة سليمة في سايلو كركوك
من احلنطة املوجــودة في اخملزن
ولم يتضح وجــود اي ضرر فيها
وانها صاحلة لالســتعمال  ،كما
لم يؤشــر اي مخالفة عليها ،
موضحة بان كمية بسيطة هي
املتضررة من مياه االمطار وقد مت
حتديدها وايقاف جتهيزها بشكل
فــوري مــن دون ان تصــل الى
املواطنني قي محافظة كركوك
وهو اجراء روتيني متبع في مثل
هكذا حاالت.
ولفتت الــوزارة الى ان التطبيل
وتهويل القضيــة يحمل ابعادا
واضحة في االساءة والتسقيط

جلهود الوزارة فــي توريد وجتهيز
املفــردات الغذائيــة خاصة وان
اجلهــة االعالمية هي نفســها
من حتــاول االثارة والتشــكيك
لغايــات معروفة تنــدرج باطار
سياسي واضح املعالم لشعبنا
الكرمي الذي بــدأ يدرك خطوات
الوزارة في مواجهة الفاســدين
ووضع آليــات صحيحة للعمل
املؤسســي الذي يخــدم ابناء
شعبنا.
وكانت وزارة التجــارة اعلنت ان
اجهزتها الرقابيــة هي اول من
وضع اليــد على كميات احلنطة

املتضررة مــن االمطار والرطوبة
في ســايلو كركوك وقد قدمت
تقريرا مفصال عنها الى مكتب
الوزير قبل االعــان عنها ،فيما
اشارت الى ايقاف جتهيزها حلني
ظهور نتائــج الفحص اخملتبري
من قبل جلان تدقيــق مختبرية
ارســلت الى ســايلو كركوك
بشكل عاجل .وكان وزير التجارة
قد اعلن اتخاذ جملة االجراءات
القانونية مــن خالل احلرب على
اوكار الفســاد واحالة عدد من
القضايــا الــى التحقيــق في
مكتب املفتش العــام والنزاهة

بعضهــا يتعلق بأليــات منح
اجازات املطاحن وصرف بطاقات
متوينية لعائالت وهمية وقضايا
اخرى يتم التدقيــق بها حاليا.
واشارت الوزارة الى ان هذا االجراء
ياتــي ضمــن اخلطــة الرقابية
والتفتيشــية التــي وضعتها
الوزارة لتشخيص مكامن اخللل
والكشــف عن املــواد املتضررة
والتي تقوم بهــا فرق جوالة في
جميع محافظــات البالد فضال
عــن الــدور الــذي تضطلع به
اجهزة التفتيش التابعة ملكتب
املفتــش العام واملنتشــرة في

جميــع محافظــات البالد وهي
مكلفة مبمارســة الدور الرقابي
والتفتيشــي لكشــف مواقع
اخللل والتعامل معها بشــكل
قانونــي وكان وزيــر التجارة قد
اعلن اتخــاذ جملــة االجراءات
القانونية مــن خالل احلرب على
اوكار الفســاد واحالة عدد من
القضايــا الــى التحقيــق في
مكتب املفتش العــام والنزاهة
بعضهــا يتعلق بأليــات منح
اجازات املطاحن وصرف بطاقات
متوينية لعائالت وهمية وقضايا
اخرى يتم التدقيق بها حاليا.

محافظ واسط يتفقد سير العمل في مسبح النعمانية
بغداد_ الصباح الجديد:
تفقد محافظ واســط الدكتور
محمد جميــل املياحي ســير
العمل في مســبح النعمانية
والذي ينفذ عن طريق االستثمار
حلساب بلدية القضاء.
واطلع احملافظ على نسب اإلجناز
املتحققة في املشــروع مقارنة
مع اخملطط ،وحث على ســرعة
العمــل واجنــاز هذا املشــروع
املهم في أســرع وقــت ليكون

مهيئأ الســتقبال املواطنني في
اقرب وقت ممكــن  ،مؤكدا على
أن تكــون مواصفات املســبح
مطابقة للمواصفات االمنوذجية
للمســابح األوملبية حتى ميكن
االســتفادة منه فــي احتضان
املســابقات اخلاصــة برياضــة
السباحة.
علــى صعيــد متصــل التقى
محافظ واســط مديــر بلدية
الكــوت املهنــدس مصطفى

حسن جاســم ومدراء األقسام
في البلدية.
ومت خالل اللقاء مناقشــة واقع
األعمال واملشــاريع التي يجري
تتفيذهــا حاليــا فــي مناطق
مختلفة مبدينــة الكوت؛ حيث
أكد احملافظ على أهمية تفعيل
الواقــع اخلدمي بصــورة افضل
واســتثمار كل املوارد والطاقات
املتاحة للنهوض بالواقع اخلدمي
وتقدمي ماهو أفضل.

صحة الكرخ تنصب جهاز تعقيم آالالت الجراحية بمستشفى المحمودية

قريبا  ..افتتاح ردهة للطوارئ وصالة الوالدة في مركز الحسينية االول
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلــن الدكتــور عبــد الغني
ســعدون الســاعدي مدير عام
دائرة صحــة بغداد  /الرصافة ان
االيام املقبلة ستشــهد افتتاح
ردهة للوالدة وصالــة للطوارئ
في مركز صحي احلسينية االول.
واوضــح املدير العام خالل زيارته
الــى املركز ان كل جهود الدائرة
في ســبيل اكمال هذا املشروع
والذي ســيخدم اهالي منطقة
احلسينية وخصوصا ان املشروع
في مراحلــه النهائية من اجل

االفتتاح  ،الفتا الى أهمية دعم
هذه املناطق الطرفية وخصوصا
احلســينية في تقــدمي اخلدمات
الطبية والعالجيــة لتخفيف
املعاناة عن االهالي .
كمــا مت افتتــاح ثــاث صاالت
العمليات في مستشفى ضاري
الفيــاض التابع لدائــرة صحة
بغداد الرصافة مما سيسهم في
تقليل مواعيد العمليات سيما
ان املستشفى من املستشفيات
الطرفية التي تســتقبل حاالت
طارئــة فضال عن اســتقبالها

الى اهالي احلسينية والراشدية
واملناطــق اجملاورة  ،كما مت افتتاح
شعبة الطوارئ في مستشفى
االمــام علــي (ع) بعــد اعــادة
تأهيلها وأعمارها .
وبني الدكتور مصطفى باســم
الســعدي مدير املستشــفى
ان تأهيــل الطــوارئ مت مــن
قبــل منظمة اطبــاء بال حدود
البلجيكيــة  ،وكذلــك تعاون
املالكات الهندســية في الدائرة
ودور املهــم الــى النائــب جواد
املوســوي ومديــر عــام صحة

الرصافــة الدكتــور عبد الغني
ســعدون الساعدي  ،مضيفا ان
العمل في الطوارئ حاليا وتأتي
اعمال التأهيل ضمن نظام دولي
يعد االحدث من نوعه في الدول
املتقدمة .
من جانبهــا اعلنت دائرة صحة
بغــداد الكــرخ عــن تنصيب
جهــاز تعقيــم اآلالت اجلراحية
(االوتوكليف) مع جهاز التقطير
في مستشفى احملمودية العام .
واوضــح مديــر مستشــفى
احملموديــة العــام الدكتــور

اســماعيل حســن الطائي انه
بناء على املتابعة املستمرة من
قبل مدير عام دائرة صحة بغداد
الكرخ الدكتور جاســب لطيف
احلجامــي واحلرص علــى توفير
جميــع املتطلبــات الضرورية
لضمان خدمــة طبية وصحية
متكاملة للمواطنني  ،اذ قامت
دائرة صحة بغداد الكرخ بتأمني
جهــاز تعقيــم اآلالت اجلراحية
(االوتوكليف) مع جهاز التقطير
حديث عدد ( )2لشعبة األسنان
ومبواصفات عاملية رصينة .

و بني مسؤول شــعبة االسنان
الدكتور مصطفــى العصامي
ان االجهــزة احلديثــة التــي مت
تنصيبها في شــعبة االسنان
املانية املنشأ ومبواصفات عاملية
رصينــة حيــث يقــوم اجلهاز
بتعقيم جميــع االالت واملعدات
املستعملة في عمليات االسنان
وذلك جتنبا حلــدوث العدوى اما
اجهزة التقطير فهي تعمل على
جتهيز ماء مقطــر معقم خال
من االمالح جلهــاز االوتوكليف
ومنظومة كرسي األسنان .

تقرير

هاتف هونر  10اليت الجديد يقدم أروع المزايا بأداء متفوق وتصميم أنيق
بغداد _ الصباح الجديد:
في أعقــاب جناح إطالق هاتف هونر
 10اليت ،أحــدث الهواتف الذكية
التــي قدمتها عالمــة هونر ،يتوفر
اجلهاز املبتكر اآلن في العراق .يتمتع
الهاتف الذكــي بالعديد من املزايا
املدهشة في هيكله وأجزائه إضافة
إلــى متيزه في األناقــة والتصميم،
ممــا يجعله اخليار املثالــي القتنائه
أو إهدائــه في العــام اجلديد .ميتاز
الهاتف بلمسة فخمة من األلوان
املتدرجــة ملظهر شــبابي وحيوي
يحــ ّول اجلهاز إلى أيقونــة لألناقة
واجلمــال ،ومينحك بدايــة متجددة
للعــام  .2019وبينمــا يســتمر
الــذكاء الصناعي فــي الهيمنة
علــى التقنيات واألجهــزة اجلديدة
للعــام  2019ومــا بعــده ،تتميز
الكاميرا االمامية املدعومة بالذكاء
االصطناعــي في هاتــف هونر 10

اليت بتحقيق جتربــة متفوقة في
صور الســيلفي اجلميلة اللتقاط
أفضل صور السيلفي في أي حلظة.
وتتمتع الكاميــرا األمامية بذكاء
ميكنهــا من التعرف علــى ثمانية
ســيناريوهات بشــكل فوري من
خالل خوارزميــات يدعمها الذكاء
االصطناعي ،لتعمل على حتســن
الوجه واخللفية عبر تعديل التعرض
الديناميكي وتعديــل األلوان وفقا ً
ألنواع املشاهد اخملتلفة .وتستخدم
خوارزميــة جتميل الصــور بالذكاء
االصطناعي إمكانات ثالثية األبعاد
للتعرف على مالمح الوجه وإضفاء
مؤثرات اجلمــال بناء علــى العمر
واجلنس ولون البشرة ،مما ميكنك من
ابتــكار تعريفك اخلاص باجلمال في
العام اجلديد .كمــا أن هاتف هونر
 10اليت هو اخليار األمثل للباحثني
عن هاتف مميز ال يقتصر على األداء
املدهــش بل يحمل مزايــا متف ّردة
ليتميــز حامله عــن اآلخرين .ومع

االحتفاظ بأســلوب هونــر الفريد،
يتمتع هاتف هونــر  10اليت بعدد
من عناصر التصميــم التي جتعل
منه حتفة جمالية .فاأللوان املذهلة
والشاشــة بــا إطــار والتصميم
املنحني باألبعاد الثالثية من كافة
اجلوانب جميعها عناصر بســيطة
وانيقة متنح الهاتف مظهره الفريد.
صمم هاتف  HONOR 10 Liteمن
ثمانية طبقات مــن املادة الالمعة
ويتوفــر بأربعة ألــوان جميلة هي
األزرق الســماوي واالحمر الساطع
واألزرق الياقوتــي واللون األســود
الفخم .ميتاز اللون األزرق السماوي
واالحمر الســاطع بتــدرج جميل
من الدرجــات الفاحتة إلى الغامقة
مــع تأثير المع ،بينمــا يتألق األزرق
الياقوتي واألسود الفخم بقوام ملّاع
يعطيه أناقة وفخامة .وإلى جانب
أروع التقنيات املعاصرة والتصميم
الذكي ،يحتــوي هاتــف هونر 10
اليت علــى شاشــة ذات تصميم

جديــد متاما ً مــع فتحــة حتاكي
قطــرة الندى على شاشــة كبيرة
فائقة الوضــوح قياس  6.21بوصة.
يجمع هونر  10اليــت مزايا الذكاء
االصطناعي مع الكاميرا املتطورة
ليساعد املستخدمني على التقاط
صــور احترافيــة بســهولة تامة
فالكاميــرا األماميــة تتميز بدقة
 24ميغابيكســل وفتحة واسعة
عال مما ميكنها
قدرها  f/2.0بوضوح ٍ
من التقاط صور السيلفي املثالية.
وتتمتع الكاميــرا األمامية بذكاء
ميكنهــا من التعرف علــى ثمانية
ســيناريوهات بشــكل فوري من
خالل الذكاء االصطناعي ،لتضبط
اإلعدادات املناســبة لــكل صورة.
أما في اخللف فيحتوي اجلهاز على
كاميرا ثنائية العدســة بدقة  13و
 2ميغابيكســل ،تدعمها إمكانات
الذكاء االصطناعي لتحقيق جودة
ال مثيــل لها فــي صــور الهاتف
الذكي.

اعالن
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على خلفية االنسحاب األميركي من سوريا

السيسي تعاون مع
إسرائيل من اجل امن
سيناء
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدم الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي اعترافا
نادرا بوجود تعاون أمني وثيق مع إســرائيل في شبه
جزيرة سيناء خالل مقابلة بُثت يوم األحد مع برنامج
( 60دقيقة) على شــبكة (ســي.بي.إس) اإلخبارية
األمريكية.
وقال البرنامج إن القاهرة طلبت من الشــبكة عدم
بث املقابلة ،دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وحتت حكم السيســي ،تعاونت مصر مع إســرائيل
بشــأن األمن في سيناء ،وهي شــبه جزيرة منزوعة
السالح مبوجب معاهدة سالم أبرمها البلدان برعاية
الواليــات املتحدة عام  ،1979لكــن القوات املصرية
تعمل هناك اآلن بحرية.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كان تعاونه هو األوثق
واألعمق مع إسرائيل ،أجاب السيسي «صحيح».
وقال السيســي إن القوات اجلويــة حتتاج في بعض
األحيان للعبور إلى اجلانب اإلســرائيلي وإن ذلك هو
السبب في وجود تنسيق واسع مع اإلسرائيليني.
وتعهد السيســي بهزمية املتشــددين في ســيناء
واستعادة األمن بعد سنوات من االضطرابات .وأعيد
انتخاب السيســي في مــارس آذار بعدما حقق فوزا
ســاحقا في انتخابات لم تشــهد وجــود معارضة
حقيقية.
ويشن إسالميون متشــددون هجمات منذ سنوات
في شمال سيناء الذي يفتقر إلى البنية األساسية
وفرص العمــل .وعلــى النقيض ،متتــد املنتجعات
الســياحية على الســاحل اجلنوبي للمنطقة على
البحر األحمر.
وتخوض قوات األمن املصرية معارك مع إســاميني
متشــددين في املنطقة التي متتد من قناة السويس
شرقا إلى قطاع غزة وإسرائيل منذ عام .2013
وعندما سئل عن سبب عدم متكنه من القضاء على
املتشــددين ،رد السيسي باإلشــارة إلى الصعوبات
التي واجهتها الواليات املتحدة في أفغانســتان ضد
مترد حركة طالبان.
وتســاءل السيســي «وملاذا لم تســتطع الواليات
املتحدة القضاء على اإلرهاب في أفغانستان بعد 17
سنة وصرفت تريليون دوالر؟».
ومنتقدو السيســي يتهمونه بتضييق اخلناق على
كل املعارضــة لكن املؤيدين يقولــون إن ثمة حاجة
التخاذ إجراءات صارمة لتحقيق االستقرار في مصر
التي شــهدت اضطرابات على مدى سنوات بعد أن
أطاحت االحتجاجات بالرئيس األسبق حسني مبارك
في عام .2011
وفي املقابلة نفى السيســي أن مصر حتتجز سجناء
سياسيني .وذكرت احملطة أن إحدى اجلماعات املدافعة
عن حقوق اإلنسان تقول إن هناك نحو  60ألف سجني
سياسي في مصر .وقال السيسي «أنا معرفش هما
جابوا العدد ده منني بصراحة ...ليس لدينا ســجناء
سياســيون في مصر» .وأضاف السيسي أنه عندما
حتاول مجموعة متثل فئة قليلة فرض فكرها املتطرف
«فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم».

شؤون عربية ودولية

بـولتون يؤكـد ضـمان الـدفاع عـن
الحـلفاء _ إسـرائيل  -كـشرط اسـاس
متابعة ـ الصباح الجديد:
حدد مستشــار األمــن القومي
في البيت األبيض جــون بولتون
امس االول األحد شروط انسحاب
القــوات األميركية من ســوريا،
وقال إنه يجب أوال ضمان الدفاع
عن احللفاء.
وجاءت تصريحــات بولتون خالل
زيــارة إلســرائيل لتــدل علــى
انســحاب تدريجــي للقــوات
األميركية بدرجــة أكبر مما حدده
الرئيس االميركــي دونالد ترامب
سابقاً.
وأثــار إعالن ترامــب املفاجئ في
 19كانون األول ســحب القوات
األميركيــة من ســوريا فــورا،
مخاوف احللفاء .وبعد ذلك حتدث
ترامب عــن انســحاب «بطيء»
لتلك القوات «على مدى فترة من
الزمن».
وصرح بولتون لــدى لقائه رئيس
الــوزراء االســرائيلي بنيامــن
نتانياهو في القدس «ســنناقش
قــرار الرئيس (االميركــي دونالد
ترامب) باالنسحاب ،ولكن بهدف
تنفيذ االنســحاب من شــمال
شرق سوريا في طريقة تضمن أن
تنظيم «داعش» قد ُهزم ولم يعد
قادرا ً على إحياء نفســه ليصبح
تهديدا ً مجددا».
وأضــاف «وكذلــك لنتأكد من
الضمان التام للدفاع عن إسرائيل
وأصدقائنــا اآلخرين في املنطقة،
ولالهتمام مبــن حاربوا إلى جانبنا
ضد تنظيم الدولة االســامية
وغيره من اجلماعات اإلرهابية».
وتبدي إســرائيل قلقهــا من أن
يســمح االنســحاب األميركي
لعدوها اللــدود إيران بتوســيع
وجودها في سوريا.

تبدي إسرائيل
قلقها من
أن يسمح
االنسحاب
األميركي
لعدوها اللدود
إيران بتوسيع
وجودها في
سوريا
اسرائيل -اميركا احلليفان املزمنان

وشنت إســرائيل مئات الغارات
اجلوية في ســوريا ضد ما قالت
إنــه أهــداف إيرانية عســكرية
وشحنات أســلحة متطورة إلى
حزب اهلل الشيعي اللبناني.
وفي وقت ســابق صــرح بولتون
للصحافيني الذين يرافقونه إلى
إســرائيل أنه يجب توافر شروط
من بينها ضمان ســامة احللفاء
األكــراد ،قبل انســحاب القوات
األميركية من ســوريا ،بحسب
شبكة «إن بي سي» اإلخبارية.
وذكــر بولتون األحد أنه قد ال يتم
سحب جميع القوات األميركية
البالغ عديدها ألفي جندي.
وأضاف أن االنسحاب سيتم من

شمال ســوريا ،وقد تبقى بعض
القــوات في اجلنوب فــي قاعدة
التنف في إطــار اجلهود ملواجهة
الوجود اإليراني.
«شروط االنسحاب»
وقال بولتون الذي ســيتوجه إلى
تركيا بعد زيارته إسرائيل« ،هناك
أهداف حتكــم االنســحاب نود
أن تتحقق» ،بحســب الشبكة
اإلخبارية.
وأضاف إن «وضع اجلداول الزمنية
واملواقيت لهذا االنسحاب يعتمد
على حتقيق تلك الشروط وتأمني
الظروف التي نــود أن نراها .وفور
حدوث ذلك ،سنتحدث عن جدول

زمني» .وتســيطر قوات يقودها
األكراد على مســاحات واسعة
شمال وشمال شرق سوريا ،متت
اســتعادة بعضها مــن تنظيم
الدولة االسالمية.
ورغم الدعم الذي حصلت عليه
القــوات الكردية مــن التحالف
الذي تقــوده الواليــات املتحدة
وجناحها في إجبار تنظيم الدولة
اإلســامية علــى التراجع ،إال أن
هــذه القــوات منيت بخســائر
جسيمة مرات عدة.
وميكن لالنســحاب االميركي أن
يعرض هؤالء األكــراد إلى هجوم
مــن تركيــا وفصائــل ســورية
تدعمها أنقرة.

وطلب األكراد من دمشــق إرسال
قوات إلــى بعــض املناطق التي
يسيطرون عليها.
وتأتــي زيــارة بولتون فــي إطار
اجلهود األميركية لطمأنة احللفاء
بشأن إعالن ترامب سحب قواته
من ســوريا .ويبدأ وزيــر اخلارجية
األميركــي مايك بومبيــو ،الذي
التقى نتانياهو األسبوع املاضي،
جولة الثالثاء تستمر ثمانية أيام
وتشمل عمان والقاهرة واملنامة
وأبوظبــي والدوحــة والريــاض
ومسقط والكويت.
واســتغل نتانياهو لقــاء األحد
ليجدد دعوته الواليــات املتحدة
وغيرها من الــدول إلى االعتراف

بسيادة إســرائيل على مرتفعات
اجلــوالن االســتراتيجية التــي
احتلتها إســرائيل من سوريا في
حرب  1967وضمتها الحقا.
وقال أنه يعتزم اصطحاب بولتون
لزيارة اجلوالن قبــل أن يغادر إلى
تركيا االثنني في حال ســمحت
الظروف اجلوية بذلك.
وصــرح نتانياهو وهــو يقف إلى
جانب بولتــون «مرتفعات اجلوالن
مهمــة للغاية ألمننــا ،وأعتقد
أنك عندما تزورها ستســتطيع
أن تفهم متامــا ً ملاذا لن نغادر أبدا
مرتفعات اجلوالن  ..وملاذا من املهم
أن تعترف جميع الدول بســيادة
إسرائيل على مرتفعات اجلوالن».

سعودية تبدي خشيتها على حياتها في حال ترحيلها من مطار بانكوك
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربــت مواطنة ســعودية تبلغ 18
عامــا ً أوقفت امــس االول األحد في
مطار بانكوك الدولي عن خشــيتها
رحلتها أجهزة
على حياتها فــي حال ّ
الهجرة في تايالنــد التي أكدت أنها
منعت دخول الشــابة إلى البالد لدى
وصولها من الكويت.
وقالت رهف محمــد القنون لوكالة
فرانس برس إن مســؤولني سعوديني
وكويتيــن أوقفوهــا فــي مطــار
ســوفارنابومي واحتُجز جواز سفرها،
وهو ما أكدته منظمة «هيومن رايتس
ووتش» احلقوقية.
وأشــارت رهف إلى أنهــا كانت حتاول
الهروب من معاملة ســيئة تتعرض
لها مــن جانــب عائلتهــا .وتابعت
«عائلتي متشــددة واحتجزتني داخل
غرفة ملدة ســتة أشــهر جملــرد أنني
سيتم
قصصت شعري» ،مؤكدة أنه
ّ
سجنها إذا مت ترحيلها إلى بالدها.
وقالت «أنا متأكدة مئة في املئة أنهم
ســيقتلونني لدى خروجي من سجن

ســعودي» ،مؤكــدة أنهــا «خائفة»
و»فاقدة لألمل».
وصــ ّرح مديــر الهجرة فــي تايالند
سوراشــات هاكبارن لفرانس برس إن
رهف محمد القنون أوقفت األحد لدى
وصولها على منت طائرة من الكويت.
وأعلن أن الشــابة موجودة حاليا ً في
يتم
فنــدق في املطــار ويُفتــرض أن ّ
ترحيلها إلى السعودية بحلول صباح
امس االثنني .وبحســب هاكبارن ،لم
تكن لديها «ال تذكرة عودة وال مال».
وأضــاف «فرت مــن عائلتها لتجنب
الــزواج وهــي قلقــة مــن احتمال
تعرضها ملتاعب في حال عودتها إلى
الســعودية .لقد أرســلنا مسؤولني
لالعتناء بها».
وأوضــح هاكبــارن أن الســلطات
التايالنديــة تواصلت «مع الســفارة
السعودية من أجل التنسيق» ،مشيرا
الى أنها «مشكلة عائلية».
لكن الشابة الســعودية أنكرت هذه
الرواية ،مشــيرة إلى أنها توقفت في
تايالند كراكبــة ترانزيت للذهاب إلى

تقـرير

أســتراليا وتقدمي طلب جلــوء هناك.
وذكــرت أن لديها تأشــيرة دخول إلى
أستراليا.
ومــن أجــل الدفــاع عــن قضيتها،
اســتخدمت حسابا باســمها على
موقع «تويتر» أنشــئ منذ ّ
أقل من 24
ساعة على ما يبدو ،وال ميكن لفرانس
برس التحقق منه .وممّــا كتبته على
احلساب «أبي والســفارة السعودية

يحاولون اتهامي بأنني مريضة نفسيا ً
 ،حتى أنهم ز ّوروا ملفا ً صحيا ً لي في
الطب النفسي».
وقالت في مقطع فيديو بثته مباشرة
عبر «تويتــر» مــن دون أن يظهر فيه
وجهها« ،أنا فــي الفندق داخل املطار
وليس بإمكاني أن أخــرج وال أن أقوم
بأي شيء وأنا مرغمة على العودة إلى
الكويت غدا».

مكان االحتجاز في مطار بانكوك
والحقا قال عبداإلله الشعيبي القائم
باألعمــال في ســفارة الســعودية
فــي بانكوك ،إ ّن والد الشــابة اتّصل
بالبعثة الدبلوماس ّية من أجل طلب
«املساعدة» على إعادتها.
لكن الشــعيبي نفى في مقابلة مع
ّ
قنــاة «روتانا خليجية» الســعود ّية،
ــحب جواز سفرها
أن يكون قد متّ ُ
س ِ
أو أ ّن مســؤولني من الســفارة كانوا

متواجدين داخل املطار.
وانتقد مساعد مدير «هيومن رايتس
ووتــش» في آســيا فيل روبرتســون
الســلطات التايالندية .وســأل «أي
دولة تسمح لدبلوماسيني بالتنزه في
منطقة مغلقة مــن املطار ومبصادرة
جوازات ســفر مســافرين؟» .وانتقد
وجود ما أســماه «إفالتا من العقاب»
في السعودية بالنســبة الى حاالت
إســاءة معاملة النســاء .من جهته
قال مايــكل بيج نائب مدير الشــرق
األوســط في «هيومن رايتس ووتش»
إن «النساء السعوديات الهاربات من
عائالتهن قد يواجهن عن ًفا قاس ًيا من
األقارب ،وحرمان ًا من احل ّرية ،وغير ذلك
عودتهن
من األذى اجلســيم في حال
ّ
إرادتهــن» .وأضــاف «يجب على
دون
ّ
الســلطات التايلندية أن توقف على
أي عملية ترحيل ،وأن تســمح
الفور ّ
لها مبواصلة ســفرها إلى أســتراليا
أو البقــاء في تايالنــد لطلب احلماية
كالجئة».
في نيســان  ،2017مت توقيف دينا علي

لســلوم خالل مرورها في الفيليبني،
وكانت حتاول أيضا الهرب من عائلتها.
وقــال مســؤول أمنــي في شــركة
خطــوط جوية لناشــطني في حينه
إنه ســمع لســلوم «تصرخ وتتوسل
من أجل املســاعدة» ،بينما كان رجال
يحملونها في املطــار ،في حني ُوضع
«شــريط الصق على فمها وقدميها
ويديها» .وقال ناشط سعودي لفرانس
برس آنذاك ان لسلوم التي عاشت في
الكويت «أعيدت بالقوة الى الرياض»،
وأوقفت بعد ذلك .وذكرت الســفارة
السعودية في الفيليبني من جهتها
أن احلادثة قضية عائلية ،وأن «املواطنة
عادت اآلن الى الوطن مــع عائلتها».
ويأتي هذا احلدث في خضم اســتمرار
تداعيات قتل الصحافي الســعودي
جمال خاشــقجي في قنصلية بالده
في اســطنبول في الثاني من تشرين
األول  ،والتــي أســاءت الــى صــورة
اململكة ،على الرغم من تأكيد الرياض
أن عملية القتل نفذتها مجموعة من
دون علم السلطات.

على الرغم من عدم وجود عالمة تذكر على إقناعهم

ماي :بريطانيا ستواجه المجهول إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج
متابعة ــ الصباح الجديد :
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي امــس االول األحــد إن اململكة
املتحدة ســتواجه اجملهــول إذا رفض
البرملــان اتفــاق اخلروج مــن االحتاد
األوروبي في وقت الحق هذا الشــهر،
وذلــك علــى الرغم من عــدم وجود
عالمــة تذكر علــى إقناعها أعضاء
البرملان املشككني في االتفاق.
ومن املقرر خــروج بريطانيا من االحتاد
يوم  29مــارس آذار لكن عدم حصول
ماي على موافقة البرملان على االتفاق
حتى اآلن أثار قلق كبار رجال األعمال
واملستثمرين الذين يخشون مخاطر
خروج البالد من التكتل دون اتفاق.
وقالت مــاي إن التصويت في البرملان
ســيكون مثلمــا هــو متوقــع في
منتصــف يناير كانــون الثاني اجلاري
تقريبا ،خالفا للتقارير التي أشــارت
إلى أنهــا رمبا تؤجــل التصويت مرة
أخرى.
وكانت ماي أرجــأت تصويت البرملان
فــي ديســمبر كانــون األول املاضي
عندما بات واضحا أنها ستخســره
بسبب عدم حصولها على مزيد من
التطمينات من االحتاد األوروبي.

ووصفــت مــاي لهيئــة اإلذاعــة
البريطانيــة (بي.بي.ســي) مــا قد
يحدث إذا خســرت التصويت بالقول
”ســنكون في منطقة مجهولة .ال
أعتقد أن هناك أي شــخص بوسعه
تأكيد ما قد يحــدث فيما يتعلق برد
الفعل الذي سنراه في البرملان“.
ووســط حالة عــدم اليقني بشــأن
خطــوات بريطانيا املقبلــة ،بدءا من
اخلروج من االحتــاد دون اتفاق وانتهاء
بعــدم اخلــروج مــن األســاس ،أفاد
اســتطالع رأي ن ُشــرت نتائجه يوم
األحــد بأن مزيــدا مــن البريطانيني
يريدون بقاء بالدهم في االحتاد األوروبي
واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا
الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.
* مزيد من العمل
وفي ظل استئناف البرملان مناقشاته
بشــأن االتفاق في التاســع من يناير
كانون الثاني ،قالت مــاي إنه ال يزال
هناك املزيد من العمــل الذي يتعني
القيــام به مــن أجل احلصــول على
تطمينات بخصــوص الترتيب اخلاص
بأيرلندا.
كما تعهدت ماي بــأن يكون للبرملان
دور أكبــر فــي باقي مراحــل عملية
االنســحاب ،محــذرة مــن أن رفض
االتفــاق رمبا يفضي إلــى عدم خروج

مستقبل ما زال مجهوال
بريطانيا من االحتاد.
وقالــت مــاي ”ال تدعــوا البحث عن
(الوضع) املثالي يقــوض ما هو جيد،

ألن ذلك يخاطر بأن ينتهي األمر بعدم
اخلروج من االحتاد على اإلطالق“.
ولــم تــرد رئيســة الــوزراء على ما

إذا كانت ستســعى مجــددا إلقرار
االتفاق في البرملان إذا جرى رفضه في
التصويت املقبل.

كمــا لم تــرد بصورة مباشــرة عند
سؤالها عما إذا كانت تقود البالد إلى
خــروج من االحتاد دون اتفــاق ،لكنها
جــددت رفضها إجراء اســتفتاء ثان
على هذا االنسحاب.
وقالت مــاي إن إجراء اســتفتاء ثان
ســيثير انقســاما كما أنه سيعد
عــدم احترام للذين صوتــوا من أجل
االنسحاب في االستفتاء األول .كما
أشــارت إلــى أن الوقــت املتبقي لن
يسمح بإجراء استفتاء جديد.
وأضافت ماي «فــي حقيقة األمر لن
يتسنى إجراء اســتفتاء من الناحية
العملية ...قبــل  29مارس» .وواصلت
رئيسة وزراء بريطانيا جهودها الدؤوبة
ســعيا إلقناع نواب حــزب احملافظني
الــذي تنتمــي إليــه بدعــم اتفاق
االنســحاب خالل التصويت البرملاني
املقرر في وقت الحق من الشهر اجلاري
وفي ما يبدو بأنه «الهدوء الذي يسبق
عاصفــة» املعارضة املتوقعة لالتفاق
داخل البرملــان اإلنكليزي ،والتصويت
احلاســم على االتفــاق ،عقدت ماي
على مدار األســبوع املاضي سلسلة
من االجتماعــات والنقاشــات عبر
الهاتــف ،ورغم ذلك لــم يكن هناك
ما يشــير إلى إحراز تقــدم .ويعارض
احلزب األيرلنــدي والعديد من النواب
احملافظــن ،احتواء اتفاقية اخلروج من

االحتــاد األوروبي على “شــبكة أمان”
لضمان وجود حدود أيرلندية مفتوحة
عقب “بريكســت” ،حيث ســتصبح
احلدود بني أيرلندا الشــمالية التابعة
لبريطانيــا وجمهوريــة أيرلندا ،هي
احلــدود البرية الوحيــدة بني اململكة
املتحدة والتكتل األوروبي.
ومن شــأن “شــبكة األمان” ،املؤقتة
التــي مت اللجوء إليها كخيار أخير ،أن
تؤدي إلى فرض قواعد جتارية مختلفة
بشكل طفيف على أيرلندا الشمالية
دون باقي أجزاء اململكة املتحدة ،وذلك
من أجل جتنب وجود حدود مشددة بني
شطري اجلزيرة األيرلندية ،وهو ما يثير
مخاوف من اندالع صــراع جديد في
املنطقة التي طاملا شهدت صراعات
في املاضــي .وتلقت رئيســة الوزراء
البريطانية مزيدا من األنباء السيئة،
حيث أظهر اســتطالع أجرته شركة
«يوجــوف» املتخصصة فــي أبحاث
الســوق ،بني نواب حزب احملافظني ،أن
 29باملئة فقط منهم يؤيدون اخلروج
من االحتاد األوروبي دون اتفاق.
وخُ ِّيــرَ النواب بني البقــاء في االحتاد
األوروبي ،أو اخلروج بنــاء على االتفاق
الذي توصلت إليه ماي ،أو االنسحاب
دون اتفــاق ،فاختــار  23باملئة منهم
االتفــاق ،مقابــل  59باملئــة أيــدوا
االنسحاب دون اتفاق.
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االستغالل الجنسي ونزع األعضاء في طليعتها

األمم المتحدة :اإلتجار بالبشر جرائم ال عقاب عليها غالبا
متابعة ـ الصباح الجديد:
يبقى اإلجتار بالبشر الذي يطال
الرجال والنســاء واألطفال من
ضحايــا جرائــم مختلفة من
بينها االســتغالل اجلنسي ونزع
األعضــاء ،بال عقــاب في غالب
األحيــان عبر العالم ،بحســب
تقرير نشرته األمم املتحدة امس
االثنني.
وبالرغــم مــن تزايــد األحكام
القضائية الصادرة مؤخرا بشأن
وقائع على ارتباط باإلجتار بالبشر
في إفريقيا والشــرق األوسط،
يشير مكتب األمم املتحدة املعني
باخملــدرات واجلرمية الــذي يتخذ
مقرا له في فيينا في تقريره إلى
أن «العدد اإلجمالــي (لإلدانات)
في هذه املناطــق يبقى متدنيا
جدا».
وتابــع التقريــر أن «املتجريــن
ال يواجهــون عمليــا احتمــال
إحالتهم إلى العدالة» ،داعيا إلى
تعزيز التعــاون الدولي ملالحقة
الشبكات اإلجرامية.
وذكر التقرير الذي يجمع بيانات
تعود إلى العــام  ،2016أن الدول
التي تشــهد نزاعات مسلحة
وصلــت إلى عدد غير مســبوق
منذ ثالثني عاما.
وقيام نــزاع مســلح «يزيد من
مخاطر اإلجتار بالبشر» إذ غالبا
ما تترافــق النزاعات مع تقصير
الســلطات وعمليات التشريد
القسري للسكان وتفكك اخلاليا
العائلية والضائقة االقتصادية،
وفق ما لفت التقرير.

النزاع المسلح
«يزيد من مخاطر
اإلتجار بالبشر» إذ
غالبا ما تترافق
النزاعات مع
تقصير السلطات
وعمليات
التشريد القسري
للسكان وتفكك
الخاليا العائلية
والضائقة
االقتصادية
جرائم اإلجتار بالبشر

ويبقى االســتغالل اجلنسي في
طليعــة جرائم اإلجتار بالبشــر
ويشمل  59%من الضحايا الذين
مت إحصاؤهم عام .2016
وذكر مكتب األمم املتحدة املعني
باخملدرات واجلرمية بصورة خاصة
النســاء والفتيات مــن األقل ّية
األيزيد ّية اللواتي تعرضن للسبي
بــاآلالف بأيدي عناصــر تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق.
إحداهــن ناديــا مــراد
وحــازت
ّ

جائــزة نوبــل للســام للعام
 2018باالشــتراك مع الطبيب
الكونغولــي دينيس موكويغي،
تكرميا لنشاطها من أجل هؤالء
الضحايا.
وثاني أشــكال اإلجتار بالبشــر
األكثــر انتشــارا هــو العمل
القسري ،ويشمل ثلث الضحايا
املعنيني بالتقرير ،وخصوصا في
إفريقيا جنوب الصحراء والشرق
األوسط.

ومت اإلبالغ مبئة حالة على ارتباط
باإلجتار باألعضاء البشرية خالل
الفترة املمتدة بني  2014و،2017
وينشــط املتجــرون باألعضاء
بصــورة خاصة فــي مخيمات
الالجئــن ،حيــث يجتذبــون
ضحاياهم «بوعود زائفة باملال ،أو
بنقلهم الى أماكن أكثر أمانا».
وأُشير في بعض احلاالت إلى أدلة
على وجود تواطــؤ بني املتجرين
و»مهن ّيــي القطــاع الصحي

الذين يقومون مبمارسات تنم عن
فساد واحتيال».
وكشــف املكتــب أن  70%من
ضحايا اإلجتار بالبشــر الذين مت
رصدهم في العالم من النساء،
و 23%مــن مجمــل الضحايــا
قاصرات.
ويطــاول اإلجتار بالبشــر بهدف
الزيجــات باإلكراه النســاء في
جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.
وال يتضمــن التقرير أي تقديرات

بشأن عدد ضحايا اإلجتار بالبشر
فــي العالم .وبلغ عــدد احلاالت
املوثقــة ما يقــل بقليل عن 25
ألفا عام  ،2016ما يعكس زيادة
بأكثر من عشرة آالف حالة منذ
 ،2011مع تســجيل زيادة «أكبر
في القارة األميركية وآسيا».
غيــر أن التقرير يحــذر بأن هذه
الزيادة قــد تكــون ناجمة عن
وســائل توثيــق أكثــر فاعلية،
وليس عن زيادة عدد الضحايا.

ّ
يصر على بناء الجدار الحدودي كشرط إلنهاء اإلغالق الحكومي
ترامب
متابعة ـ الصباح الجديد:
أصــ ّر الرئيس األميركــي دونالد
ترامــب امــس علــى مطلبــه
تخصيــص مليارات الــدوالرات
لتمويــل بناء جــدار على احلدود
بني بالده واملكسيك ،مشيرا إلى
تأييد كبيــر داخل حزبــه لهذه
القضية اخلالفيــة التي أدت إلى
«إغالق» للحكومة دخل أسبوعه
الثالث.
وصرح ترامــب لصحافيني أثناء
مغادرته البيت األبيض متوجها
إلــى منتجــع كامــب ديفيــد
الرئاسي «علينا أن نبني اجلدار»،

مضيفــا «األمر يتعلــق باألمان
وبأمن بالدنا».
وكرر تلويحه بأنه قد يســتخدم
ســلطاته للحاالت الطارئة من
أجل بناء اجلــدار من دون موافقة
الكونغرس.
وقــال ترامــب «قد أعلــن حال
طوارئ وطنيــة ،اعتمادا على ما
ســيحصل في األيــام القليلة
املقبلة».
وسارع النائب الدميوقراطي البارز
آدم شــيف إلى رفض احلديث عن
حال طوارئ وطنيــة .ولفت إلى
أن الرئيس الســابق هاري ترومان

عندما أثار هذا األمر حملاولة تأميم
قطــاع الصلب ،مــن أجل وضع
حد إلضراب العمــال إبان احلرب
الكوريــة ،رفضت احملكمة العليا
طرحه.
وقال شــيف حملطة «سي إن إن»
اإلخباريــة األميركيــة «لذا فإن
القضية محســومة ســلفا»،
مضيفا «ترامب وضع نفسه في
مأزق وهو يحتاج إلى اكتشــاف
كيفيــة إخراج نفســه من هذا
املأزق».
وأدى اخلالف مع الكونغرس حول
متويل اجلدار إلــى «إغالق» جزئي

للحكومــة الفدراليــة منذ 22
كانون األول.
ويطالب ترامــب بتخصيص 5,6
مليارات دوالر لبنــاء اجلدار ،لكن
األعضــاء الدميوقراطيــن فــي
مجلس الشــيوخ وافقوا فقط
على  1,3مليار.
واجلمعة أعلن ترامب أن «اإلغالق»
احلكومي قد يســتمر ألشهر أو
رمبا سنوات.
وأدى «اإلغالق» اجلزئي للحكومة
إلى توقف نحو  800ألف موظف
فدرالــي عــن العمــل أو عدم
تلقّ يهم رواتبهم ،كما تســبب

بعدم تلقّ ي عــدد من املتعاقدين
مع احلكومة الفدرالية أموالهم
جراء أحــد أطول «اإلغالقات» في
تاريخ الواليات املتحدة.
ومن املقــرر أن تُســتأنف األحد
احملادثــات الهادفــة إلــى إنهاء
«اإلغالق» ،بعد انتهاء مناقشات
الســبت بني نائب الرئيس مايك
بنس وممثلني عن تشــاك شومر
ونانســي بيلوســي ،الزعيمني
الدميوقراطيني فــي الكونغرس،
دون نتيجة.
لكن ترامب أشار إلى أنه ال يتو ّقع
حتقيق اختراق في نهاية األسبوع

وقــال إن «محادثــات علــى قدر
كبير من اجلدية» ستعقد اإلثنني
والثالثاء واألربعاء.
وكرر ترامب مقولتــه إن العديد
مــن املوظفــن الفدراليــن
املتو ّقفني عــن العمل «يوافقون
بنسبة مئة باملئة» على مطالبه،
مؤكدا كذلك تلقيه «دعما هائال
داخل احلزب اجلمهوري».
ويبــدو أن الدميوقراطيــن الذين
يســيطرون حاليــا ً على مجلس
النواب ،ال يرغبون في تقدمي تنازالت
للرئيس حول اجلدار الذي وصفته
بيلوسي بأنه «غير أخالقي».

البابا فرنسيس يدعو قادة أوروبا للسماح بدخول مهاجرين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حث البابا فرنسيس امس االول األحد
زعمــاء أوروبا على وقــف اخلالفات
بينهم بشــأن مصيــر  49مهاجرا
تقطعت بهــم الســبل على منت
ســفينتي إنقاذ في البحر املتوسط
وتوفير ميناء آمن الستقبالهم.
وتطرق البابا للخالف الدبلوماســي
بني إيطاليا ومالطا بهذا الشأن أثناء
عظته أمام نحو  60ألف شــخص
احتشــدوا فــي ســاحة القديس
بطرس .كما أشار البابا إلى اخلالفات

الداخليــة بني مســؤولي احلكومة
اإليطالية.
وقال البابا فرنســيس وقد رفع نبرة
صوته «أناشد مخلصا زعماء أوروبا
إبــداء تضامن ملموس مــع هؤالء
األشــخاص (املهاجريــن)» .وأضاف
«هم يسعون للوصول إلى ميناء آمن
ميكنهم الرسو فيه».
ويوجــد  32شــخصا علــى مــن
الســفينة (ســي-ووتش  )3التــي
تديرها منظمــة إغاثة أملانية والتي
أنقذتهم من قــارب متهالك قبالة

ساحل ليبيا يوم  22كانون األول ومن
بني هؤالء ثالثة أطفال وأربعة صبية.
وهناك  17آخرون على منت ســفينة
إنقاذ أملانية أخرى هي (سي آي) جرى
إنقاذهم يوم  29كانون األول.
وطالبــت نحو  24منظمــة خيرية،
منهــا منظمــة العفــو الدولية
واملنظمة الدوليــة للهجرة التابعة
لألمم املتحدة ،االحتاد األوروبي األسبوع
املاضي بتوفيــر ميناء آمن لرســو
السفينتني.
وخــال اجتمــاع سياســي قبيل

مناشدة البابا دافع رئيس وزراء مالطا
جوزيف موســكات عن موقف بالده
الرافض لدخول السفينتني قائال إنه
ال توجد أي مسؤولية قانونية عليها
فيما يتعلق بعملية اإلنقاذ.
واتهم موســكات منتقدي مالطا
بأنهــم يلعبــون دور «قديــس عيد
امليالد» بينما هم أنفسهم يرفضون
دخول السفينتني.
وقال «علينا إيجــاد توازن بني اجلانب
اإلنســاني واألمــن القومــي .هذه
املشكلة لم يسبق لها مثيل وعلينا

توخي احلذر في مواجهتها».
وردا على موســكات ،قال لويجي دي
مايــو نائب رئيس الــوزراء اإليطالي
وزعيــم حركــة (5-جنــوم) إن بالده
اســتقبلت علــى مــدى ســنوات
املهاجرين الذيــن كانوا يصلون عبر
البحر املتوســط .وأضاف «اآلن صار
على مالطا القيـــام بدورهـا .هـذا
موقفنـا».
وقال دي مايو إن بالده ستســتقبل
النساء واألطفال إذا سمحت مالطا
برسو السفينتني لكن وزير الداخلية

ماتيو سالفيني ،زعيم حزب الرابطة
املناهض للهجرة والذي أغلق املوانئ
في وجه ســفن اإلنقاذ ،يعارض هذه
الفكرة.
ودأب ســالفيني على انتقــاد البابا
فرنســيس الذي جعــل الدفاع عن
املهاجرين ركنا أساسيا في رئاسته
للكنيسة.
ورغــم أن معظم ســكان إيطاليا
ومالطا من الكاثوليك إال أن النفوذ
السياسي للكنيسة أصابه الوهن
على مدى السنوات املاضية.

إسرائيل تقصف موقعا
لحماس في بيت الهيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
جــددت الطائــرات اإلســرائيلية قصفهــا ملواقع
فلسطينية في قطاع غزة فجر امس االثنني ،بذريعة
إطالق قذيفة صاروخية من القطاع باجتاه إســرائيل
امس االول األحد.
وقــال مراســلنا في غــزة إن الطيران اإلســرائيلي
استهدف موقع عســقالن التابع للمقاومة شمال
قطاع غزة بصاروخــن دون أن يوقع إصابات ،مخلفا
أضرارا مادية فقط.
وحسب وكالة «معا» الفلسطينية ،قصف الطيران
اإلسرائيلي موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة
بيت الهيا شمال غربي غزة.
وأشــارت إلى أن طائرة مروحية أطلقت امس االثنني
أول صــاروخ علــى موقع عســقالن قبــل أن تقوم
الطائرات احلربية بإطالق صــاروخ آخر على املوقع ما
أحلق أضرارا مادية جسيمة به.
من جهته ذكر اجليش اإلسرائيلي أن طائرات مقاتلة
ومروحية حربية «أغارت على عدد من األهداف داخل
معســكر تابع ملنظمة حماس اإلرهابية في شمال
قطاع غزة اليوم االثنني».
وكانــت الطائرات اإلســرائيلية قصفت امس االول
األحــد مرصدين في غــزة وخان يونــس دون اإلبالغ
عن وقــوع إصابات ،بذريعة الرد علــى إطالق قذيفة
صاروخية من قطاع غزة باجتاه إســرائيل ســقطت
في منطقة مفتوحة بعد ساعات من سقوط بالون
حارق امس االول األحد.
باملقابل أعلن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي «شني
بيت» أنه احتجز خمســة من طــاب معهد ديني
يهودي في الضفة الغربية احملتلة ،على صلة بهجوم
على سيارة فلسطينية ،تسبب في مقتل امرأة.
وقال اجلهاز في بيان ،عقب سماح احملكمة بالتغطية
اإلعالمية العتقال الطالب اخلمسة في  30ديسمبر،
إن احملتجزيــن «يشــتبه بارتكابهم جرائــم إرهابية
خطيرة منها القتل».
وأصيبت عائشــة الرابي ( 47عامــا) بجرح قاتل في
الرأس جــراء حجر ألقي على ســيارتها قرب مدينة
نابلس الفلسطينية في  12أكتوبر.
وأفاد «شــن بيت» بــأن املعتقلني اخلمســة ،الذين
لم يذكر أســماءهم ،طالب في معهــد ديني داخل
مســتوطنة رحليم اجملاورة ،وجميعهم دون  18عاما
ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم.
وقال محامون عن الطالب اخلمســة إن جهاز األمن
الداخلي يحتجز موكليهم فــي مكان منعزل «في
محاولة النتــزاع اعترافات زائفة منهم» .لكن اجلهاز
قال في بيانه إن املعتقلني خضعوا الســتجواب وفق
القانون.

مقتل  30على األقل في
انهيار نفق بشمال أفغانستان
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر مســؤولون أن ما ال يقل عن  30شــخصا لقوا
حتفهم امــس االول األحد عندما انهــار نفق كانوا
يحفرونــه للوصــول إلــى منجم للذهب بشــمال
أفغانستان.
وقال املســؤولون إن الضحايا قرويــون كانوا ينقبون
عن الذهب بصورة غير مشــروعة وليس في مشروع
حكومي.
وقال نيك محمد نازاري املتحدث باسم حاكم إقليم
بدخشــان «القرويون الفقراء يحاولون خالل الشتاء
تعويض دخلهم بالتعدين غير املشروع .هم يحفرون
أنفاقا لدخول املناجم».
وأضاف أن النفق انهار .وكان ســناء اهلل روحاني ،وهو
متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان ،قال في وقت
ســابق امس االول األحد إن ســبب احلادث الذي وقع
وسط تساقط كثيف للثلوج هو انهيار أرضي.
وأضاف روحاني أن سبعة أصيبوا إلى جانب ما ال يقل
عن  30قتيال بينما كانوا يعملون في منجم مبقاطعة
كوهيستان.
وأفــاد بأن نحو  50شــخصا من الذيــن ينقبون عن
الذهب بصورة غير مشــروعة كانوا في املنجم عند
وقوع احلادث وبأنه جرى إرســال فريقي إنقاذ ملساعدة
املصابني .ووقعت احلكومــة األفغانية العام املاضي
عقدين الستكشــاف النحاس والذهب في األقاليم
الشمالية حملاولة منع عمليات التعدين غير املشروع
واالســتفادة من مواردها الطبيعيــة مما ميكنها من
وقف االعتماد على املساعدات اخلارجية.
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النفط تتوقع تقليص الخزين وفائض الخام

الذهب يصعد مع
تراجع الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار الذهب أمس االثنــن ،مدعومة
بانخفاض الــدوالر بفعــل توقعات بــأن مجلس
االحتياطي االحتادي (البنــك املركزي األميركي) قد
يبطئ من وتيرة تشــديد السياســة النقدية في
 ،2019لكن حتســن شهية املستثمرين للمخاطرة
حد من مكاسب املعدن األصفر أحد املالذات اآلمنة.
وما زال سعر البالديوم في املعامالت الفورية يفوق
قليال ســعر الذهب .وكان البالديوم جتاوز مستوى
 1300دوالر لألوقية (األونصــة) يوم اجلمعة ليصل
إلى أعلى مستوى على اإلطالق عند  1310دوالرات.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو  0.4باملئة
إلى  1290.42دوالر لألوقية.
وزاد سعر الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.5
باملئة إلى 1291.90دوالر لألوقية.
وقال رئيس مجلس االحتياطي االحتادي جيروم بأول
إنه على دراية باخملاطر املتربطة بالتباطؤ االقتصادي،
وســيتحلى بالصبر واملرونة في قرارات السياسة
النقدية هذا العام.
وكان املســتثمرون يتوقعــون اســتمرار مجلس
االحتياطي على مسار تشديد السياسة النقدية
بعدما رفــع الفائدة ثالث مرات فــي العام املاضي،
لكن اخلالف التجاري احلالي وأرباح الشركات اخمليبة
لآلمــال التي أُعلنت في اآلونــة األخيرة بددت هذه
التوقعات .وتراجع مؤشــر الدوالر ،الذي يقيس أداء
العملة األميركية أما سلة من ست عمالت رئيسة
منافسة ،بنسبة  0.2باملئة.
وتسببت موجة صعود األســهم اآلسيوية بفعل
موقــف املركزي األميركي أكثر ميال إلى التيســير
النقدي وبيانات الوظائف األميركية القوية في احلد
من زخم صعود املعدن األصفر.
وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية
بالواليــات املتحــدة اجلمعة أن صافــي الوظائف
اجلديدة بلغ  312ألف وظيفة فــي كانون األول ،مبا
يشــير إلى اســتمرار قوة االقتصاد الذي قد يهدئ
اخملاوف من تباطؤ حاد في النمو.

أسهم أوروبا تواصل
مكاسبها

لندن ـ رويترز:
ارتفعــت األســهم األوروبية قليال أمــس االثنني،
لتواصل مكاســب قويــة حققتها في اجللســة
السابقة في الوقت الذي يتشبث فيه املستثمرون
بآمال بأن واشــنطن وبكني ستحرزان تقدما صوب
إنهاء خالف جتاري مســتمر تســبب في اضطراب
األسواق العاملية.
وصعد املؤشــر ســتوكس  600األوروبي  0.1باملئة.
واملكاسب مؤقتة في ظل حالة من التوتر في الوقت
الذي انطلقت فيه احملادثات بني أكبر اقتصادين في
العالم في العاصمة الصينية.
ويــوم اجلمعة ،حققــت األســهم األوروبية أقوى
مكاســبها اليومية منذ حزيران  2016بعد بيانات
للوظائــف األمريكية جاءت أفضــل من التوقعات
وفي ظل تنامي آمــال الهدنة بني الصني والواليات
املتحدة .وقاد املؤشر داكس األملاني ،الذي تنكشف
الشــركات املكونة لــه على النزاعــات التجارية،
املكاسب.

 85شحنة من الغاز السائل والمكثفات
صادرات العراق في 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفــط مجموع
الكميات والشــحنات املصدرة
من الغــاز الســائل واملكثفات
للعام املاضي  ،2018مبينة أنها
صدرت  85شحنة من هذه املواد
عن شركة غاز البصرة.
وقــال املتحــدث باســم وزارة
النفــط عاصــم جهــاد ان
مجمــوع الكميــات املصدرة
مــن «مكثفات» الغــاز بلغت
( )735،230الف متر مكعب من
خالل تصدير ( )32شــحنة ،اما
مجموع الكميات والشــحنات
من الغاز السائل «غاز الطبخ»
فقد بلغت ( )204،438الف طن
من خالل تصدير ( )53شــحنة،
بحســب اإلحصائية النهائية
الصادرة من شركة غاز البصرة.
وأضاف جهــاد ان تصدير الغاز
الســائل و»املكثفــات» الــى
االســواق العاملية يجــري عبر
موانئ شــركة غاز البصرة في
خــور الزبير مبحافظــة البصرة
جنوب العراق ،مؤكدا ان الوزارة
تهدف الى تعزيز اإليرادات املالية
عبر تصدير الكميات الفائضة
عن حاجة العراق.
على الصعيد ذاتــه ،توقع وزير
النفــط ثامر الغضبــان ،أمس
االثنني ،تقلص اخلزين واملعروض
والفائــض مــن اخلــام خــال
الفصلني االول والثاني من العام
احلالي ،مشــيرا الى ان اســعار
للبرميل تتراوح بــن ()80 – 60
دوالراً.
وقــال الغضبــان في بيــان ،ان
«العراق ملتزم مبا مت االتفاق عليه
في مؤمتر (اوبــك) االخير والذي
وجه بالدرجة االســاس اليقاف
انهيار اسعار النفوط العاملية»،
منوهــا بــان «العــراق كان له
دور ايجابــي وفعــال وحكيــم
مبــا توصلــت اليــه املنظمة
وشــركاؤها مــن خارجها في

طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤشــر نيكي اليابانــي مرتفعا أمس االثنني
مقتديا مبكاســب كبيرة في وول ستريت في حني
ســاعدت تعليقات من رئيــس مجلس االحتياطي
االحتادي (البنك املركزي األمريكي) متيل إلى التيسير
النقدي في تخفيف بعض مخاوف الســوق بشأن
تباطؤ منو االقتصاد العاملي.
وصعــد املؤشــر نيكــي  2.4فــي املئة مســجال
 20038.97نقطة متعافيــا من هبوط حاد بلغ 2.3
باملئة سجله املؤشر القياســي في أولى جلسات
العام احلالي يوم اجلمعة.
وزاد املؤشــر توبكس األوســع نطاقا  2.8في املئة
ليصــل إلــى  1512.53نقطــة وصعــدت جميع
القطاعات الفرعية على املؤشر البالغ عددها .33
ويترقب املستثمرون هذا األسبوع األرباح الفصلية
للشركات التي تنتهي ســنتها املالية في شباط
وآب ومن بينها فاســت ريتيلينــج وفاميلي مارت
هولدجنز وياسكاوا اليكتريك كورب.
وستكتســب أرباح االخيرة أهمية خاصة بســب
انكشــافها الكبير على الصني ويقول محللون إن
املتعاملني يبحثون عن مؤشــرات عن حال الطلب
في الصني.

أحد حقول الغاز

احداث التخفيض البالغ مليونا
و 200الف برميل يوميا واعتبارا
من االول من الشهر احلالي وملدة
ستة اشهر».
واضــاف ،أن «اســعار النفــط
كان مــن املمكــن ان تنهار الى
مــا دون الـــ  40دوالرا للبرميل
في حال لــم يجري االتفاق على
التخفيض ،اضافة الى اســباب
اخرى اسهمت بانخفاض اسعار
النفط تتعلــق بالطلب والنمو
االقتصادي العاملي وبوجود بدائل
اخرى تزاحم اخلام بنمو انتاج دول
خارج االوبك كالواليات املتحدة
وروسيا اضافة الى وجود عوامل
سياسية اخرى».
واشار الغضبان الى انه وكخبير
متخصــص باجملــال النفطي،
«يبتعد عن التنبؤات باالســعار

العاملية للنفط كونها متقلبة
وتشــهد تغيرات حــادة ،بيد ان
تخفيض حجم االنتاج من شأنه
ان يسحب معظم الفائض من
النفط في االســواق العاملية»،
متوقعا ان «يشــهد الفصالن
االوليان من العام احلالي تقلصا
باخلزين واملعروض الفائض ومن
ثم ستشــهد االســعار زيادة»،
ملمحا بــأن «الفصــل الثالث
قد يشــهد نقصــا بالعرض ما
يتطلب مــن (اوبــك) التدخل..
وهــذا شــيء مبكــر للحديث
عنه».
وبــن أن «العراق مــع ان تكون
اسعار النفوط العاملية منصفة
للمنتج واملســتهلك على حد
ســواء ،لكن استقراءات جهات
بحثية في (اوبــك) تتحدث عن

 183مليون دوالر مبيعات
المركزي العراقي

انتعاش مؤشر

السوق الياباني

توقع وزير النفط
ثامر الغضبان ،أمس
االثنين ،تقلص الخزين
والمعروض والفائض
من الخام خالل
الفصلين االول والثاني
من العام الحالي،
مشيرا الى ان اسعار
للبرميل تتراوح بين
( )80 – 60دوالرا

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت مبيعات البنك املركزي
العراقي مــن العملة األجنبية،
أمس االثنني ،انخفاضا طفيفا
مســجلة  183.02مليون دوالر،
في مقابل مبيعــات بـ183.06
مليون دوالر مبزاد األحد.
وقال املركزي ،في بيان ،إن سعر
الصرف بلــغ  1190دينارا ً لكل
دوالر ،في املزاد املنعقد مبشاركة
 28مصرفاً ،مــن دون تواجد من
جانب شركات التحويل املالي.
وأضاف البنك ،بأن تلك املبيعات
هي نتائج مــزاد يوم غدا (اليوم)
الثالثــاء ،موضحــا ً أن إجمالي
البيع الكلي بلغ  206.47مليون
دوالر.
ووفقا للبيان ،بلغ حجم املبالغ
املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف
في اخلــارج  182.22مليون دوالر،
في حني ُقــدر إجمالــي النقد
املبيع بنحو  800ألف دوالر.

تقـرير

ويكــون بيــع املبالــغ احملولــة
حلســابات املصارف فــي اخلارج
بســعر  1190دينارا ً لكل دوالر،
أمــا البيع النقدي فســيكون
بالسعر نفسه.
وانخفضــت مبيعــات العملة
األجنبيــة باملركــزي العراقي
جللسة أمس االثنني إلى 183.06
مليــون دوالر مقارنــة مببيعات
األحد البالغــة  190.86مليون
دوالر.
على صعيــد ذي صلــة ،اعلن
مصرف الرشيد اجراءه تعديالت
مهمة لقروض إسكان موظفي
الدولة " 100راتب اسمي".
وقــال املصرف في بيــان له ،ان
"مجلس إدارة مصرف الرشــيد
قــرر اجــراء تعديــل تعليماته
الســابقة لقــروض إســكان
موظفي الدولة ،من خالل إعفاء
املقترضني الذيــن صرفت لهم
قــروض اإلســكان ( 100راتب

اسمي) ســابقا من تقدمي رهن
العقار في حالــة كون املتبقي
مــن مبالــغ تلك القــروض ال
يتجاوز الـ ( 20مليون) دينار".
واضاف" :سيجري قبول بدال عن
ذلك كفيل ثانــي من موظفي
الدولة إضافة إلى كمبيالة حني
الطلب".
واشار املصرف الى ان "التعديل
سيسري على املقترضني الذين
قدموا ضمانــة عقارية كرهن
للمصرف فباإلمكان فك الرهن
عند وصول مبلــغ القرض الى
( 20مليــون) دينار ســواء كان
الوصول عن طريق التسديدات
الشهرية او التسديد املبكر".
وباشــر مصرف الرشــيد خالل
الســنوات املاضية مــن منح
 100راتــب للموظفــن لغرض
شراء وحدات ســكنية ويجري
تقسيطة شهريا وفقا لضوابط
معينة.

اســعار بــن ( )80 – 60دوالرا
للبرميــل واخــرى تتحدث عن
اســعار تتراوح بــن ()80 – 70
دوالرا كاسعار منصفة لبرميل
النفــط عامليــا» ،منوهــا بان
«البعض يتصور ان سعر الـ 80
دوالرا للبرميل ســيحفز انتاج
النفط الصخري».
واردف أن «الزيادات التي حصلت
خالل االعوام االخيرة في الواليات
املتحدة االميركيــة جاءت من
هذا النوع مــن النفط ،كما ان
الدول التــي لديها احتياطيات
من هــذا النــوع مــن النفط،
سيشجعها على انتاجه وعليه
ستنافس الدول املنتجة نفسها
وبالتالي يجب ان تسود احلكمة
والعقالنية واملوازنة في اســعار
نفط عاملية منصفة للجميع».

عاملياً ،ارتفعت اســعار النفط،
أمــس االثنني ،بعــد أن خففت
محادثات جتاريــة مقترحة بني
الواليات املتحدة والصني بعض
اخملاوف مــن تباطــؤ اقتصادي
عاملي ،لكن املكاسب انحسرت
بعد أن أعلنت الواليات املتحدة
عن زيــادة حادة فــي مخزونات
الوقود.
وأنهــت عقــود خــام القياس
العاملــي مزيــج برنــت ألقرب
اســتحقاق جلســة التــداول
مرتفعة  85سنتا دوالر ،أو 1.49
في املئة ،لتسجل عند التسوية
 57.91دوالر للبرميل.
وأغلقــت عقود خــام القياس
األمريكــي غــرب تكســاس
الوســيط مرتفعة  81سنتا ،أو
 1.69في املئــة ،إلى  48.76دوالر

للبرميل.
وبعد أن أنهى اخلامان القياسيان
العام املاضــي على هبوط حاد،
ســجلت األســعار مكاســب
كبيــرة في األســبوع األول من
 ،2019بالرغم من بيانات مؤخرا
زادت القلق من تباطؤ االقتصاد
العاملي.
وتراجعــت األســعار عن بعض
مكاســبها خــال اليومــن
املاضيــن بعــد أن أظهــرت
بيانــات مــن إدارة معلومــات
الطاقة األمريكيــة زيادة حادة
في مخزونــات البنزين مع قيام
مصافــي التكرير برفع معدالت
التشــغيل إلى  97.2باملئة من
الطاقــة اإلنتاجيــة ،وهو أعلى
معدل مسجل لهذا الوقت من
العام.

توقعات بتحقيق سوريا أسرع نمو
اقتصادي في العالم خالل 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقعت مجلة «اإليكونومست»
البريطانية أن يبلغ معدل النمو
االقتصــادي في ســوريا 9,9%
خالل العام  ،2019في مؤشر هو
األعلى عامليا.
وحسب اجمللة ،فإن قائمة الدول
املتوقع حتقيقها أعلى نســب
في النمو تضم بنغالدش بواقع
( ،)7.9%وبوتــان ( ،)7.4%والهند
( ،)7.4%وروانــدا ( ،)7.3%بينمــا
تضــم قائمــة الــدول «األكثر
فشال» في النمو كال من فنزويال
( ،)-5.7%واليمن ( ،)-4.2%وإيران
( ،)-3.7وغينيا االستوائية ()-2.5
واألرجنتني (.)-0.8
وحسب اجمللة ،فإن حالة سوريا
ّ
تذكــر بحقيقــة أن األرقــام
الكبيرة «قد تعكس أدنى نقطة
انطالق».
وقــال وزير االقتصــاد والتجارة
اخلارجية الســوري سامر خليل

في تصريــح لصحيفة الوطن
الســورية :ال يوجد أي توقعات
دقيقة رســمية حــول معدل
النمو االقتصادي في البالد خالل
العام احلالي.
وأضــاف« :ال ميكن تأكيد صحة
أو واقعية هذه األرقام وخصوصا
مــع احلــاالت االنتقاليــة التي
يعيشــها االقتصاد خالل هذه

الفترة».
وتابــع« :إال أنهــا تتوافــق مع
نظرتنــا اإليجابيــة آلفــاق
االقتصاد السوري خالل املرحلة
املقبلــة نتيجــ ًة لطبيعة هذا
االقتصــاد وتنوعه وما يتســم
بــه مــن ديناميكيــة ،إضافة
للسياســات واإلجــراءات التي
عملت وتعمل عليها احلكومة
الستعادة النشاط االقتصــادي
بحيويـة».
وعد اخلليل أن بإمكان االقتصاد
ّ
الســوري حتقيق معــدالت منو
موجبــة مهمة بعد اخلســائر
الكبيــرة التي عانــى منها في
مرحلة احلــرب وأدت إلى تراجع
كبير في الناجت احمللي اإلجمالي.
وأشــار إلى أن «املهم في هذه
التوقعــات والتقديــرات هــو
التحول اجلذري في طريقة نظر
العالم اخلارجــي إلى االقتصاد
السوري».

ارتفاع احتياطي الصين من النقد األجنبي

المفاوضون األميركيون يبدأون محادثات تجارية في بكين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
غــادر وفد يرأســه مســاعد مم ّثل
التجــارة األميركي جيفري غيريش
التحــدث مع
الفنــدق ،مــن دون
ّ
ّ
يغطون جولة
الصحاف ّيني الذيــن
املفاوضــات األميركيــة الصينية،
رئيس
وهي األولــى منذ اجتمــاع
َ
البلدين في أوائــل كانون األول في
بوينوس ايرس.
وبقــي الصين ّيــون واألميرك ّيــون
متكتّمني ج ًدا حيال مسار احملادثات
التي لم ي ُ َ
كشــف حتّى عن مكان
انعقادهــا .وكانت بكــن اكتفت
اجلمعة باإلشارة إلى أنّها ستُعقد
يومي اإلثنني والثالثاء.
وأبــدى الرئيس األميركــي دونالد
ترمب اجلمعــة ثقته فــي إمكان
التوصل إلى اتّفاق جتاري مع الصني
ّ
يضع ح ًدا للحــرب التجارية التي

شــنّها على بكني بفرض رســوم
مشــددة علــى واردات
جمرك ّيــة
ّ
بضائعهــا ،في وقــت ر ّدت عليها
بكني باملثل.
وقال ترمب« :لدينا مفاوضات جتار ّية
مك ّثفــة فــي الوقــت احلاضر مع
الصني ،والرئيس شــي (جينبينغ)
منخرط جــ ًدا ،مثلــي متا ًما .نحن
نتفاوض على أعلى مستوى ،واألمر
يسير بشكل ج ّيد ج ًدا».
قمة بني ترمب
واتّفق البلــدان بعد ّ
وشــي في بوينوس آيرس في األ ّول
من كانون األول علــى الدخول في
مفاوضات وجتميد فرض الرســوم
اجلمرك ّية األميرك ّية اجلديدة ،التي
كان مق ّررًا أن تدخل ح ّيز التنفيذ في
األ ّول من كانون الثاني على شريحة
جديدة من البضائع الصين ّية حتّى
الثاني من آذار على ّ
أقل تقدير.
ويضم الوفد األميركي إلى الصني
ّ
مسؤولني من اخلزانة ووزارات التجارة

والزراعة والطاقة واخلارج ّية ،إضافة
إلى مندوبني من البيت األبيض.
في الشــأن الصينــي االقتصادي
أيضاً ،ارتفعت احتياطيات العمالق
اآلســيوي من النقد األجنبي أكثر
قليال من املتوقع فــي كانون األول،
بعدما اتفقت بكني وواشنطن على
استئناف محادثات التجارة ،وهو ما
عزز اليوان أمام الدوالر.
وأظهرت بيانات البنك املركزي أمس
االثنــن أن احتياطيات الصني زادت
مبقدار  11مليار دوالر في كانون األول
إلــى  3.073تريليون دوالر .يأتي ذلك
باملقارنــة مع ارتفاع قدره تســعة
مليارات دوالر في تشرين الثاني.
وكان خبــراء اقتصاد اســتطلعت
رويتــرز آراءهــم توقعــوا ارتفــاع
االحتياطيات ثمانية مليارات دوالر
إلــى  3.07تريليــون دوالر .وصعد
اليــوان  1.3باملئة أمــام الدوالر في
كانون األول.

وعلى مــدى عــام  2018بأكمله،
انخفضــت االحتياطيــات 67.24
مليــار دوالر مــع تعــرض اليــوان
لضغوط بيعية جراء ضعف النمو
االقتصادي الصيني وتصاعد احلرب
التجاريــة بــن الواليــات املتحدة
والصني.
وارتفعت قيمة احتياطيات الصني
من الذهب إلى  76.331مليار دوالر،
من  72.122مليــار دوالر في نهاية
تشرين الثاني.
وأظهرت بيانــات املركزي أن حجم
احتياطيات الذهب الصينية ارتفع
إلــى  59.560مليون أوقية (أونصة)
في نهاية كانون األول ،في أول زيادة
من نوعها منذ تشرين األول .2016
واســتقر حجم احتياطي الذهب
الصيني عند  59.240مليون أوقية
من تشرين األول  2016إلى تشرين
الثاني  ،2018بحســب بيانات بنك
الشعب الصيني (املركزي).
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الجيش األوروبي الموحد  ..إرهاصات الواقع والمستقبل
فاطمة أحمد
يُعد االحتاد األوروبــي امنوذجا ً مثاليا ً
يحتــذى به فــي مجــال التكامل
االقليمي حيث ترتبط دوله مبكونات
تاريخيــة ،ثقافيــة اجتماعيــة،
اقتصادية ،وسياسية أهلَّها لتكوين
احتاد قوي على املستوى اإلقليمي.
وترجع جذور نشــأت االحتاد األوروبي
إلــي معاهــدة الفحــم والصلب
املوقعة فــي روما ســنة 1957بني
ستة دول أوروبية ،وأفضت إلى إنشاء
الســوق األوروبية املشتركة ،ودخلت
هذه االتفاقية حيز النفاذ عام1958
والتي مبوجبها مت إنشــاء املنظومة
االقتصادية ومنظومة الطاقة لذرية
اللتان تعمالن بالتوازي مع منظومة
الفحم والصلب األوروبية ،وكنتيجة
حتمية لعمل املنظومات الســابقة
معاً ،جنمت عنهما اجلماعة األوروبية
عام 1967وأنضم إليها بعد ذلك عدد
من الدول األوروبية)1( .
ويأتــي بعد ذلك منعطــف تاريخي
مهم فــي حياة االحتــاد األوروبي ،أال
وهي معاهدة ماســتريخت املوقعة
في مدينة ماســتريخت الهولندية
عــام 1991والتي رســخت مفهوم
االحتــاد األوروبــي ،وعدتــه تطــورا ً
للجماعــة األوروبيــة ،كمــا أكدت
االتفاقيــة علي مبدأي السياســة
اخلارجية واألمنية املشــتركة لدول
االحتــاد األوروبــي ،والتحــرك معــا ً
نحو سياســات الهجــرة واللجوء
ومكافحــة اإلرهاب ،وأخــذ االحتاد
األوروبي يتطور شــيئا فشيئا نحو
التكامــل اإلقليمــي ،حتى ظهر ما
ســمي بالعملة النقديــة املوحدة
«اليــورو األوروبــي» كعملة موحدة
يجــري التعامل بها بــن دول االحتاد
األوروبــي ،املواطنــة األوروبيــة،
والدســتور األوروبي املوحد ،البرملان
األوروبي ،ومؤخرا الدعوة إلى إنشــاء
جيش أوروبي موحد)2(.
وخــال الذكرى املئوية على مرور
احلرب العاملية األولى يوم الســادس
مــن فبرايــر شــباط ُ 2018وجد أن
الرئيس الفرنسي «إميانويل ماكرون»
يدعو إلي ضرورة إنشاء جيش أوروبي
موحد أطلــق عليه «اجليش األوروبي
احلقيقي» والذي يتمكن من حماية
دول االحتاد من القــوى الكبرى ،مثل
روســيا والصــن وحتــى الواليات
املتحدة ،مؤكدا ً في حديثة «علينا أن
نحمي أنفســنا جتاه الصني وروسيا،
وحتى الواليات املتحدة األميركية».
محذرا ً في الوقت نفســه من عودة
قوى متســلطة إلى الظهــور ،قد
تعيد التسلح عند احلدود األوروبية،
ولم تكن هذه الدعــوة من الرئيس
الفرنســي إلنشــاء جيــش أوروبي
موحد هي األولى من نوعها وإمنا نادى
بذلك منذ عامني قبل تولي الرئيس
األميركي دونالد ترامب)3( .
وعلــى الصعيــد األملاني أيدت
«أجنيال ميركل» املستشارة األملانية
فكرة إنشــاء جيــش أوروبي موحد
والتــي طرحت مــن قبــل الرئيس
الفرنسي «إميانويل ماكرون» ،ودعت
ميــركل خالل خطاب أمــام البرملان
األوروبي في ستراسبورغ إلى تأسيس
اجليــش األوروبي املوحــد وقالت في
خطابهــا «علينا وضع رؤية تتيح لنا

اجليش االوروبي يسبب القلق لقادة االحتاد
أن نصــل يوما ما إلى إنشــاء جيش
أوروبي حقيقــي» ،وبينت ميركل أن
اجليــش األوروبي لن يكون جيش ضد
الناتو -حلف شمال األطلسي -وإمنا
يعمل علــي ترســيخ مكانة قوية
لالحتاد داخل التحالف العســكري،
ليس ذلك فقط وإمنا أيضا ترســيخ
مكانة االحتاد األوروبي على املستوى
العاملــي ،واقترحت إنشــاء مجلس
أمن أوروبي مع رئاســة دولية ميكن
من خالله اتخاذ قرارات مهمة بنحو
أسرع)4(.
كما أشــرت كل من وزيــرة الدفاع
الفرنسية «فلورنس بارلي» ونظيرتها
األملانية «اورســوال فون دير الين» في
مؤمتــر ميونيخ لألمــن املنعقد في
16فبراير/شــباط  2018على ضرورة
وضع استراتيجية استقاللية لالحتاد
األوروبي من الناحية العسكرية حتى
ال تقع حتــت طائلة الــدول الكبرى،
خاصة في ظل عدم االستقرار احمليط
بالقارة األوروبية ،وشعورها بأن هناك
حاجة ملحــة لتكوين جيش أوروبي
موحد ،يكون حائطا ً وســدا ً منيعا ً
ضد التغيــرات اإلقليمية والعاملية،
فــي الوقت التــي تواجــه فيه دول
االحتاد األوروبي عدد من املشــكالت
التي تهدد أمنها القومي ،كما أنها
ترغب في املزيد مــن االعتماد على
الذات ،وتقليل االعتماد علي الواليات
املتحدة األميركيــة خاصة في ظل
القيــادة السياســية اجلديدة منذ
تولي الرئيس األميركي دونالد ترامب

مقاليد احلكم في عــام 2016ورفع
شعار «أميركا أوالً»)5(.
الدوافــع الكامنــة فــي الدعــوة
الفرنســية إلنشــاء جيش أوروبي
موحد
 1دوافع معلنة )1مواجهة كل من روسيا ،الصني،
الواليات املتحدة األميركية :تشكل
روسيا خطر حقيقي بالنسبة لدول
االحتــاد األوروبي خاصة بعد ســعي
األولي إلي اســتعادة مكانتها على
الســاحة الدولية وقــد ظهر ذلك
جليا ً عندمــا قامت روســيا بضم
واحتــال شــبه جزيرة القــرم في
مارس/أذار 2014بنحو غير شــرعي،
إضافــة إلى دعم احلــركات املتمردة
فــي أوكرانيا الشــرقية ،األمر الذي
ميثــل تهديدا ً لســامة وأمن احلدود
اإلقليمية ألوروبا ،خاصة بالنســبة
للدول التي تشــترك مع روسيا في
حدود جغرافية مثــل دول البلطيق،
وبولنــدا ،وفنلنــدا ،والنرويج ،األمر
الــذي جعلها تعيش فــي حالة من
احتمالية التعرض لغزو روســي ،مما
جعل النظرة األوروبية لروسيا تتغير
بنحو كبير في ظل األزمة األوكرانية،
خاصة في ظــل إدراك هــذه الدول
حقيقة عدم التوازن العسكري بني
القوات الروســية والقوات األوروبية
صغيــرة احلجــم ،إضافــة إلى متدد
أذرع الدولة الروســية داخل منطقة
الشــرق األوســط ،والتأثيــر بإعادة
تشــكيل موازين القــوي من خالل

اعتماد روســيا على آليــات محددة يخدم مصاحلهــا في املنطقة حيث
تتمثل بنشــر املعلومات املغلوطة ،اســتطاعت أن تولد شعور نفسي
التدخل فــي االنتخابــات ،قرصنة لدى الــدول األوروبية بــأن الواليات
املعلومــات ،وجتنيــد مؤيديــن بني املتحدة األميركية هي احلامي األول
السياســيني ،كل ذلك مثل تهديدا ً لدول القارة األوروبية)8( .
كمــا أنهــا عمــدت دائمــا ً إلي
أمنــي لــدول االحتاد األوروبــي األمر
الذي دفع الرئيس الفرنســي لوضع التواجد بقــوة داخل القارة األوروبية
روسيا في املرتبة األولى من املهددات لتطويق النفوذ الروسي ،ولكن ازداد
األمنية الســتقرار الــدول االعضاء شعور دول االحتاد االوروبي في اآلونة
األخيــرة بخطورة االعتمــاد الكبير
داخل االحتاد األوروبي)6(.
بالنسبة للصني :قد متثل الصني من علــي الواليات املتحــدة األميركية،
خالل قوتهــا االقتصادية خطر أكبر خاصــة مــن الناحية العســكرية
لالحتاد األوروبي من روســيا نفسها ،مع تولي الرئيــس األميركي دونالد
حيث متتلك الصني استثمارات هائلة ترامــب مقاليد احلكــم  ،2016بعد
داخــل االحتاد األوروبي ،ممــا يعد غزوا ً أن قامــت حملتــه االنتخابية على
اقتصادياً ،كما أنها تشكل اقتصادا ً شعار « أميركا أوالً» ومجموعة من
مغريا بالنسبة للدول األوروبية ذات األفــكار التي تهدد األمــن األوروبي
االقتصاديــات الضعيفــة ،كما أن مثل رؤية ترامب بأن املشكالت التي
الصــن تعمل علــي إقامة عالقات تواجهها الواليات املتحدة األميركية
ودية قويــة مع القيــادات األوروبية ترجــع النخراطها املتزايــد ف قيادة
املؤيدة للسياسات الصينية ،إضافة العالــم _ ملوحا ً بنحــو غير علني
إلى ســعي الصني اجلــاد إلي إقامة عن حتمــل أعبــاء أمنية جتــاه دول
لوبيات ضغط ،وحتسني املواقف جتاه االحتاد ،اذ تســاهم الواليات املتحدة
نفسها لتحقيق ظروف عمل أفضل .األميركية باجلزء األكبر من النفقات
العســكرية داخــل حلف شــمال
()7
بالنســبة للواليــات املتحــدة األطلســي_ .كما أن واليــة دونالد
األميركيةُ -وجــد أن اخملاوف األوروبية ترامب قــد غيرت الرؤيــة املتوافقة
من تهديد أميركــي محتمل يرجع بني الطرفني بشأن القضايا الدولية،
فــي أعماقــه للتواجــد األميركي وجتســد ذلــك بوضوح فــي قضايا
داخل القــارة األوروبيــة منذ احلرب الشرق األوسط ،على رأسهم قضية
العامليــة الثانية ،اذ اســتطاعت أن القدس ،وقضية كوريا الشــمالية،
توظف مشروع مارشال ليس فقط والقضية النووية اإليرانية ،واملوقف
ملســاعدة الدول األوروبيــة ،وإمنا مبا األميركي جتاه النفوذ الروسي ،األمر

الذي عزز مــن مخــاوف دول االحتاد
األوروبي ،خاصة بعــد تلويح ترامب
باخلروج من املعاهدات الدولية ،مثل
معاهدة الصواريخ املتوسطة املدى،
واالتفاق النووي اإليراني.
 2دوافع غير معلنة ()9 )1حالــة عدم االســتقرار األمني
داخــل منطقة الشــرق األوســط:
عانــت دول االحتــاد األوروبــي خالل
التغيرات السياســية في منطقة
الشــرق األوســط منذ ثورات الربيع
العربي ،من تهديــدات أمنية متثلت
بتدفق الالجئني واالرهابني من خالل
إيطاليا واليونان ،األمر الذي دعى إلى
التقارب الفرنســي األملاني من أجل
إنشــاء جيش أوروبي موحد من أجل
التصدي لهذه التهديدات األمنية.
 )2انســحاب بريطانيــا من االحتاد
األوروبي :تشــكل بريطانيــا القوة
النووية الثانية لدول االحتاد األوروبي
بعد فرنســا ،األمر الذي عزز الشعور
لــدى كل من فرنســا وأملانيا بحالة
الفــراغ األمني فــي حالــة خروج
بريطانيا بشــكل نهائي من االحتاد
األوروبي.
 )3مجد شخصي :يسعي «ماكرون
« من خالل طرح فكرتــه إلى قيادة
االحتاد األوروبي وتعزير مكانة فرنسا
على املستوى األوروبي والدولي ،وفي
جانب اآلخر جند أن «ميركل» تطمح
في حتقيق إجناز أوروبي ينســب لها
كي تختتم حياتها السياسية وذلك
من خالل إنشاء جيش أوروبي موحد.

السيناريوهات احملتملة
وهنا يرى الباحــث أنه من الصعوبة
أن يؤســس اجليــش األوروبي املوحد
خاصة في ظل املعارضة األميركية
الشديدة لفكرة الرئيس الفرنسي،
اذ علــق دونالد ترامــب على ذلك»
بأنــه أمر مهــن للغايــة» وندد بأن
تســدد الدول األوروبيــة إلتزاماتها
املالية داخل احللــف الناتو أوالًً ،كما
علق ســاخرا ً « لوال الواليات املتحدة
األميركيــة لتحــدث الفرنســيون
األملانية» وجند أن الرفض الصارم من
الواليات املتحدة يرجع إلى أن إنشاء
اجليش األوروبي املوحد من شــأنه أن
يقلص القيادة األميركية للمعسكر
الغربي ،األمر الــذي حاولت الواليات
املتحــدة األميركية احلفــاظ عليه
دائمــاً ،كما أن هناك عــدد من دول
االحتاد نفســه ترفض فكرة الرئيس
الفرنســي إلنشــاء جيــش أوروبي
موحد.
_ السيناريو الثاني يتمثل في حتقيق
الرغبة الفرنســية األملانية بإنشاء
جيــش أوروبي موحد وذلك بســبب
إدراك عــدد من دول االحتــاد األوروبي
بخطــورة االعتمــاد املتزايــد على
الواليات املتحدة األميركية ،مما يكون
دافع قوي لزيادة امليزانية العسكرية
ومن ثم إنشاء جيش مستقل يعمل
على حماية دول االحتاد من أي اعتداء
أو تهديد خارجي ،إضافة إلى اإلدراك
األوروبي بخطورة االعتداء الروســي
على الفضاء السيبرايني.
_ ويتمثل السيناريو األخير في بقاء
الدعوة األوروبية إلنشاء جيش أوروبي
مســتقل كما هي ،اذ لم تكن دعوة
«ماكــرون» األولى مــن نوعها ،وإمنا
طرحت فكرة إنشــاء جيش أوروبي
قبل ذلــك عدة مرات ،ومن احملتمل أن
تُكون أوروبا جيشــا ً أوروبيا ً موحداً،
ولكن ليس املــدة احلالية ،وإمنا خالل
سنوات مقبلة ليست بالقريبة.
الهوامش
( )1عمــرو الشــوبكي ،أوروبــا من
السوق إلى االحتاد :صناعة موحدة.
( )2حقائق عــن االحتاد األوروبي ،بي
بي سي.2017 ،
( )3ماكرون يدعو إلنشــاء «جيش
أوروبي حقيقي» للتصدي للواليات
املتحدة وروسيا.2018،
( )4بعــد ماكــرون ميــركل تدعــو
لتأســيس جيش أوروبــي حقيقي،
2018
( )5برلني وباريس تؤكدان على ضرورة
تولي أوروبا الدفاع عن نفسها2018،
( )6أنــدرو راديــن ،إف ســتيفن
الرابــي وآخرون ،العالقــات األوروبية
مــع روســيا :تصــورات التهديــد
واالستجابات واالستراتيجيات في
أعقاب األزمة األوكرانية ،مؤسسة
راند.2017 ،
( )7الصــن تهدد وحــدة أوروباRT ،
.Arabic، 2018
( )8االحتــاد األوروبــي بــن أميــركا
وروســيا ،مركز الروابط للدراســات
االستراتيجية والسياسية.2016 ،
( )9منى ســليمان ،ملاذا جتدد أملانيا
وفرنســا الدعــوة إلنشــاء جيش
أوروبــي موحد؟ مجلة السياســة
الدولية.2018،
املركز العربي للبحوث والدراسات

الجانب المشرق من االرتباك الرقمي
مارك سوزمان
سياتل
كثيرا ما يُـــفرَط فــي الثناء على
التكنولوجيــا إما علــى أنها ترياق
لكل مشــكالت العالَم ،أو لعنة ال
ميكن التخلــص منها ،تفرض اخللل
واالنقطــاع والنزوح علــى الفئات
األكثــر ضعفا .ولكــن تاريخيا لم
يكن أي من هذه التوصيفات دقيقا.
فمن احملرك البخاري إلى الكمبيوتر
الشــخصي ،عملــت االختراعات
اجلديدة على حتويل اجملتمعات بطرق
معقدة .ولكن في عموم األمر ،كانت
التكنولوجيا تخلــق دوما قدرا من
الوظائف والفرص االقتصادية أكبر
من ذلك الذي تدمره .ومن املرجح أن
يستمر هذا االجتاه.
ملاذا أنا متفائل إلى هذا احلد؟ ألنني
حيثمــا نظرت أرى القــادة يعيدون
تنظيم اقتصاداتهم لضمان عمل
التغير التكنولوجي واألمتتة كأصول
وليس خصوم .وكما الحظت مؤخرا
جلنــة مســارات إلى الرخــاء التي
تتخذ من جامعة أكســفورد مقرا
لها ،فمن خالل «التفــاؤل والعمل
اجلماعي» ،يعمل ما يسمى أقصى
حدود التكنولوجيا على متكني حتى
أكثر البلدان فقرا.
على مدار قســم كبير من التاريخ
احلديــث ،كان املراقبــون ينظــرون
إلى التصنيع املدفــوع بالرغبة في

التصدير وثروات املــوارد الطبيعية
على أنها اآلليات الوحيدة الكفيلة
بتحقيق النمو املستدام في العالَم
النامي .لكن اليــوم ،حصل الناس
بفضــل التكنولوجيــات اجلديدة
والقدرة على اجلمع بينها واإلبداعات
القدمية على صــوت أعلى في إدارة
ثرواتهم االقتصادية.
على ســبيل املثــال ،قامت خدمة
معلومات التربــة في أفريقيا ،التي
متولها مؤسسة بِل وميليندا جيتس،
باجلمــع بــن برامج االستشــعار
عن بُعد ،وبيانــات مفتوحة املصدر
خلفض تكلفة رســم خرائط التربة
بنحــو  .97%وبفضل هــذه اخلدمة
حصل مزارعو احليازات الصغيرة في
أفريقيا علــى أدوات جديدة ،التخاذ
قرارات تســتند إلى األدلة بشــأن

عملياتهــم ،وبالتالــي زيــادة غلة
احملاصيل وخفض نفقات التشغيل.
على نحو مماثل ،تســتعمل شركة
تويجا فوودز في كينيا التكنولوجيا
لتحســن سلسلة العرض اخلاصة
بها من خــال املطابقة بني مزارعي
الفاكهــة واخلضــراوات الريفيني
وشركات البيع الصغيرة واملتوسطة
احلجم في نيروبي .وقد ساعد نهج
شركة تويجا املزارعني على الوصول
إلى أســواق أكثــر ربحيــة ،وزيادة
االختيارات املتاحة للمســتهلكني،
واحلد من خســائر مــا بعد احلصاد
والنفايــات بنحو كبير .ومن املمكن
أن يعمــل الدمــج الرقمي كقوة ال
يســتهان بها ،وخاصة بالنســبة
للنساء .فقد جنحت  ،Go-Jekوهي
خدمــة ملشــاركة وســائل النقل

وتســليم األطعمة في إندونيسيا،
في زيادة دخل السائقني بنحو 44%
في املتوســط ،في حني تعمل على
الربط بــن العديد من مورديها (من
النســاء عادة) واخلدمات املصرفية
ألول مرة .من املؤكد أن االستفادة من
اإلمكانات التحويليــة التي تتمتع
بها التكنولوجيا تتطلب اســتثمار
املزيد من األموال في البشر ،وخاصة
النســاء واألطفال .وكما زعمنا في
تقريــر حراس األهــداف الصادر عن
مؤسســة جيتس هــذا العام ،فإن
الرعاية الصحية والتعليم األفضل
ــــ وهما ركيزتان ملؤشــر رأس املال
البشــري التابع للبنــك الدولي ــ
ميكنهما إطالق العنــان لإلنتاجية
واإلبــداع ،واحلد من الفقــر ،وتوليد
الرخاء .وهي مكاســب أساســية

العالم الرقمي حقيقة تكبر
لتمكني البلدان من حتقيق األهداف
التــي حددتهــا األمم املتحــدة حتت
مسمى أهداف التنمية املستدامة.
كما يتطلب تســخير التكنولوجيا
إصالحــات اقتصاديــة معقولــة،
وبنية أساسية أفضل ،ومؤسسات
واســتراتيجيات أكثر قــدرة على
تســليم احللول الرقمية للسكان
املهمشــن .وقد بدأت بعض الدول
تتخذ مثل هــذه اخلطوات بالفعل.
فأطلقت إندونيســيا على ســبيل
املثــال برنامجا طموحــا لتوصيل
 100مليون شخص إضافي بالنطاق
العريض ،وهذا اعتراف بأهمية الدور
الذي يلعبــه التوصيل فــي تعزيز
الفرص االقتصادية.
بيد أن خدمات الهاتــف واإلنترنت
األساســية تظل باهظة التكلفة

للقســم األعظم من «أفقر مليار
شخص» في العالم .ولهذا السبب،
يتعني علــى احلكومــات ،واجلهات
املانحــة ،ومؤسســات القطــاع
اخلــاص ،أن تعمــل معــا إلنشــاء
مناذج لألعمال والتســعير تسمح
باســترداد التكاليف مع االستمرار
في تقدمي مستوى كاف من اخلدمة
الرقمية ألكثر املستهلكني فقرا في
الوقت نفسه .وي ُ َعد متكني الوصول
اجملتمعــي إلــى التكنولوجيــا من
اســتراتيجيات احلد من الفقر التي
تستحق االستكشاف.
الواقــع أن القــدرة علــى حتمــل
التكاليف ليســت العامل الوحيد
الذي يبقي التكنولوجيا بعيدة عن
متنــاول الفقراء .إذ تعكس الفجوة
الرقميــة أمناطا أكبر مــن التمييز
االجتماعي ،وخاصــة فيما يتصل
بالنســاء .فأينما كانت املرأة تعيش
فإن احتمال متكنهــا على اإلطالق
من اســتخدام اإلنترنت يقل بنحو
 40%عــن الرجل .ويشــير هذا إلى
أن أشــكال التفــاوت االجتماعي
تــؤدي أيضا إلى إحــداث فوارق في
القدرة على الوصــول إلى اخلدمات
الرقمية .وإغالق هــذه الفجوة أمر
بالغ األهمية .وعندما تتمكن املرأة
من الوصول إلــى مجموعة كاملة
من اخلدمات الرقمية ــ من اخلدمات
املصرفية عبر األجهزة احملمولة إلى
التطبيب عــن بُعد ــ فإنها تصبح
أكثــر ثــراء وأوفر صحــة وأفضل

تعليما في عموم األمر.
في حني يتخذ صناع السياسات في
كل من البلــدان املتقدمة والنامية
القرارات وينفذون االستثمارات التي
من شــأنها أن تعمل على تشكيل
املشــهد الذي تتوالــى فيه فصول
التغيــر التكنولوجي ،من املبهج أن
نرى بعض الــدول تنخرط في حوار
حقيقي هادف بشــأن مستقبلها
الرقمــي .ومــا دام املواطنون الذين
يفهمون التكنولوجيــا والعواقب
املترتبة على انتشــارها يشاركون
في هــذه احملادثات ،فســوف يظل
من املمكــن تصميم حلــول تلبي
احتياجات اجلميع.
احلق أن تكنولوجيات اليوم الفائقة
تتطــور بســرع مذهلــة .ولكــن
باالســتعانة بالبصيــرة الثاقبــة
واإلعــداد اجليد ،يســتطيع العالَم
أن يقلص إلى أدنــى حد من حجم
االرتبــاك الــذي ســتحدثه هــذه
التكنولوجيــات حتمــا لضمــان
النمو الدائم الشــامل .وإذا حرصنا
على التنسيق بني استثماراتنا في
البشــر وإنفاقنا على اإلبداع ،فلن
يترك «العصر الرقمي» اجلديد أحدا
يتخلف عن الركب.
ترجمة :مايسة كامل
مــارك ســوزمان كبير مســؤولي
التخطيط االســتراتيجي ورئيس
قسم السياسة العاملية والدعم
في مؤسسة ِبل وميليندا جيتس.
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ثقافة

دراسة

«اإلنسانية في قصص كريم صبح»

دراسة نقدية للمجموعة القصصية «فياجرا»
أمل رفعت*
عندما يصنف الســارد مجموعته بقصص
قصيرة ج ًدا؛ يكون لديه مســاحة من اجلرأة
في تقبل الرأي النقدي حول القصة القصيرة
ج ًدا ومشــكالت تعريفها ،ومســاحات من
الثقــة فيمــا يقدمــه للمتلقــي .وتتعدد
التساؤالت عن ماهية القصة القصيرة جدا،
فهل هي السهم الذي يصل للمعنى بدون أي
تفصيــات ،هل هي ايجاز كامل ،هل يجب أن
تتضمن التلغيز ،هل هناك ضرورة ترك مفتاح
للقارئ ليصل إلى مقصد السارد؟هل العنوان
ضرورة؟ هل وهل وهل ...و تتعدد اإلجابات أيضا
على كل سؤال.
أنا شــخص ًيا أتب ُع مفهــوم املتلقي والذي
يكون أوسع وأشــمل ً
قليل ،فالقارئ ال يعنيه
التصنيفــات قدر ما يعنيــه احملتوى ،وحينما
يقــرأ أنها قصصا قصيرة جــ ًدا ،ماذا يتوقع؟
إنه يتوقع متعــة تصل إلى القلب ســريعا
وتعطيه ما يحتاج من القراءة ،وتشبع رغبته،
وماذا تفعل القصص القصيرة جدا غير ذلك،
باإلضافة لبهارات من صنع القاص تتشــكل
مــن مهاراته في الوضــع الفكرة في قطعة
شــيكوالتة؟ وبالنسبة للســارد(كرمي صبح)
فهو يعرف كيف يصــل لقلب غالبية القراء
فهو يكتب للقارئ العام وليس للنقاد ،أولزمرة
من يحب حل األلغاز باســتخدام الشفرات،
وهــذا جزء من جناح أي مجموعة ،وال مينع هذا
من التجريب خاصة في لغة القصة القصيرة
جدا والنهايات الداهشــة التي تبهر القارئ
الذي ينجح بالتوقع أحيانا في معرفة خيوط
النهاية وهذا يعد احتراما لذكاء املتلقي.
في البداية وقفت عنــد العنوان»فياجرا»،
فمــاذا يريــد أن يخبرنــي العنــوان ،ومــاذا
ســيقابلني بالداخل؟ وملــاذا الفياجرا؟ تلك
احلبة الزرقاء التي تساعد على استمرار احلياة
الطبيعية حال تعذرها ،هل ستعني أكثر من
هذا في الداخل عندما تقابلني عتبة جديدة
أو قد يتغير اجتاه تفكيري.
العنوان أعادنــي إلى الغالف ،فهناك رجل
مجهــول يقف أمــام منبه به عــن تبادله
النظــرات ،اذًا الزمن يحيلنــي إلى التكهنات
واللون اجملافي لــأزرق الدال علــى «فياجرا»
العنوان ،مما يحيرني ويشــدني التشويق إلى
الداخل.
كما وصلتني اجملموعــة في البي دي إف ال
يوجد إهداء .إذن السارد دخل في لب املوضوع
مباشــرة وجذبني إلى نصه األول «زوج األم»،
وقد تلبســتني تلك املشــكلة وشدتني إلى
جانــب اإلبن تارة ثم إلى جانــب األم ،لينتهي
علي القاص فكرتــه بأن هناك ما
أن يفــرض ّ
يحتاجه اإلنســان غيــر املال ،إنــه اإلحتياج
املعنــوي ،وترك للقــارئ تأويــل إحتياج األم
فيما أعادنــي للعنوان»فياجرا» بأنه قد يكون
جنسيا رمبا.
قصــة «إرســتقراطي» بــن الفلســفة
والفانتازيــا ،برع الســارد فــي حتديد هدفه
وتركني كقارئ إلعادة القــراءة أكثر من مرة
وقــد اكتفيت كقارئ متواضع بفهم ما توارد
إلى عقلــي ووقر في قلبي من ســحر عالم

املوت والتقاط لب إرستقراطية القبور ،فقد
خدعني من أوهمني أن الناس سواسية عند
املوت.
وفــي قصة البطل احلائــر واحلامل مهمة
البحث عن صاحبة التــاء املربوطة في هذا
اجلو العاصف ،وأنا شــخصيا في القصص
القصيــرة جدا مثــل كل القــراء من هواة
محاولة الوصــول إلى فكر الســارد ،أتوقع
وأندهش عند ثبــوت توقعي وقد أحزن مرات
عندما يخيب توقعــي ،والبطلة في القصة
لم تنتظر البطل ،فلها شريك وهي الدهشة
التي تنسيني خيبة التوقع.
وهــا أنا قد وصلت إلــى القصة صاحبة
العتبة الرئيسة للمجموعة»فياجرا» ،وهي
قصة القهر بإحــدى الصــور اإلجتماعية،
فالبطل يفكر بالزواج مجرد تفكير واملفارقة
أنه وصل للستني ويلعن الزواج جلنوح الزوجة
للتســلط ،من هذا املنطلق يلعب الســارد
على أرجوحة التمني واإللتزام كاإللتزام على
الدوام واخلروج منه مبجرد انقشــاع الشباب
والوصول إلى ســن الستني .وبرع السارد في
صنــع املفارقــة ولو أني لم أحبــذ أن يكون
«فياجرا» هو إسم اجملموعة ،على الرغم من
جاذبية العنوان وصنعة التشويق به.
قصة «مذكــرات» ،تلك القصة املمتلئة
مبفارقــات املــوت والغيــاب واخليانة ،تقص
علينــا العديد من املوضوعــات في بضعة
كلمــات بحبكة قاص ونهاية داهشــة ،قد
تتوقف نهايتها عند اجلملة قبل األخيرة ،في
جملة»طالقها في تاريخ قريب» ،لكن هناك
احتمال الســفر واحتمال الغياب واحتمال

في البداية وقفت عند
العنوان «فياجرا» ،فماذا
يريد أن يخبرني العنوان،
وماذا سيقابلني بالداخل؟
ولماذا الفياجرا؟ تلك الحبة
الزرقاء التي تساعد على
استمرار الحياة الطبيعية
حال تعذرها ،هل ستعني
أكثر من هذا في الداخل
عندما تقابلني عتبة جديدة
أو قد يتغير اتجاه تفكيري

اخليانة فهي نهاية مفتوحة جديدة.
قصة «لدغة» ،قمة اإلنســانية تتجسد
في فقر الشــعوب العربية ،تتعدد األسباب
والفقــر واحــد ،وغال ًبا في قصــص األديب
التعبيــر عن اجملتمع العراقــي وصورته نتاج
احلروب والتمزقات السياسية ،فاحلرب تصنع
كل شــئ وال يصح أن نخجل من ذكرها بل
نحتاج إلى أقــراص «الفياجرا» لوصف حال
اجملتمعــات ،وهذه القصة بالــذات جعلتني
أقتنع متاما بعنــوان اجملموعة»فياجرا» ،حتى
نتمكن من احلديث عن التمزق في العالقات
اإلنســانية نتاج ســفور السياسات وفجور
التحكمــات! هذا وضــح متا ًمــا في قصة
«عاهرة» ،بل أكد نظرية العهر السياســي،
أليس هذا أدعى إلى احتياجنا إلى الفياجرا؟
كذا قصة «بني حلمني» ،فالسياسة ال تنادي
للبناء بعد كل خــراب ،ويظل حلم البناء بل
احللم ذاته جناة.
أفلــت من بــن براثن
كنــت أظــن أنني
ّ
املوضوعات وجاذبيتها ،فإذا اجملموعة تشدني
لألعمق  ،كلما قرأت قصة اجنذب لألخرى.
هنــاك موضوعات متــردت على القصة
القصيرة جدا وخرجت عــن نطاقها ،ونظرا
لذلــك التمرد كنت أمتنى عــدم التصنيف،
فالقصــص كلها متقنــة وعميقة املغزى
ولكنهــا خرجت عــن ال ق .ق .ج .مثل قصة
«ســندباد» وقصــة «زوج األم» ،ليس لوجود
احلوار فيها بالقطع لكن كون أحداثها ممتدة
وذلــك من وجهة نظــري األحادية ،لذا كنت
أمتنى أن تخــرج القصص غير القصيرة جدا
لتشكل مجموعة جديدة رائعة.
في قصة «الصفقة» هناك حكمة تقول:
على الرؤوس تدور الدوائر وهي لغة إنسانية
خالصة لم تخرج عن الســياق الذي تهدف
إليه اجملموعة القيمة.
وفي قصة «احلائط» ينفرد الســارد بإشارة
الــى أن السياســة ال تنفصل عــن احلياة،
فإن كنا نســير إلى جانــب احلائط فاحلائط
يســير ،فال إنفصال بني السياســة واحلياة
اإلجتماعية مهما حاولنا.
في قصة خفان،عبر الســارد بســخرية
وتناصــا من احلكــم واألمثال»خفي
عالية
ً
حنني» ،عن احلال اإلقتصادي ،لتحمل الكثير
من القصص تيــارًا إقتصاديا معبرًا عن حال
الــدول العربيــة ،ومن هــذه القصص التي
يجب أن نقف عندها وهي متوالية لقصص
أخرى في نفس الســياق اإلقتصــادي مثال
قصة «صفقة» وقصــة «بني حلمني» وهذه
املتواليات مثال متوفر في الدول العربية.
وجترنا اإلنســانية للعمق البشري وحترير
أفعاله من قيود الكبت وعرضها على الورق،
فقصة «اللــص» صورة من صور القســوة
املتجردة من اإلنســانية في صورة زوجة األب
التــي تدفع بأبن زوجها للســرقة ،وكيف ال
يتحرر إال عن طريــق بيع عضو من أعضائه،
هي صــورة لتحليــل وتشــريح مجتمعي،
اســتخدم القــاص فيها مشــرط التعرية
للمجتع.علــى العكس في قصة «شــقاء»
التي ال حتتاج إلى مشارط بل إن احلدث يعرب
عن ذاته في ال ُيتم الذي أودى إلى عقم اللغة
حال الطفل القادم للحياة بال أم.

قصة «فرصتان» منوذج بالغي ناجح للعب
باألضداد ليؤكد معنى الفرصة التي ضاعت
والفرصة املتاحة ،وتتجلى اإلختيارات من بني
السطور بإبداع محقق جلي يدفعنا للقراءة
مرات لنتحقق من الصواب فيما وصلنا إليه،
هذه القصة أحجية رائعة.
في قصة «نزيلة» حتدث فانتازيا اجملتمع غير
املرئي عن نفسه ،أال وهي احلقيقة الصادقة
ملء العالم «املــوت» ،يأخذنا القاص إلهالة
الثرى وفراق األحباب بإشارة إلى حياة برزخية
جديدة؛ فمــاذا يقول لنا؟ هل مــا زال األمل
مستمرا؟ هناك فلســفة تتسرب إلينا عبر
أبواب األقاصيص تخبرنا بفكر عميق للحياة
واملوت ،ولم تكــن قصة «نزيلــة» الوحيدة
التي حملت لنا فانتازيا املوت كمشــهدية
سينمائية بفلســفة جديدة كما في قصة
«بني امرأتني» وقصة «سلمى» .بالتوغل جند
أن القــاص يعود بنا إلى فلســفة املوت في
قصة «بني األرض والسماء».
قصــة «نــزال» تلك األقصوصــة املوجزة
واحلدث فيها رحلة بحث عن جواب لســؤال
لم نعرفه ،ويعود القاص للمراوغة اللفظية

املشوقة.
نعــود لإلثارة في قضية الســرقة وقصة
«شــاعر» ،جرمية بل أكثر ألنها نتاج الرذائل
والتشوهات اجملتمعية اخملتلفة ،فنجد تصارع
أحداث بني ســرقة ومغافلة وعجز لســاني
في بضعة جمل متالحقــة متقنة احلبكة
والدهشة في رسم مكمالت املشهد املرئي
كذلــك احلال فــي قصة «زوجــة» و»عصر
الوهم».
ال تخلــو اجملموعة من الســخرية الراقية
التي ترفع الغطاء عن الســلبيات اجملتمعية
املنحنية للفــت النظر .فقد ميكن تصحيح
اإلعوجاج فــي اجملتمع الشــرقي ككل ،هو
جلي واضح في قصة «سكرة احلياة» ،وقصة
«عاملــان» ،وقصــة «ركود»،وقصــة «جوع»،
وقصة «تعارف» و»ثرثرة فوق الرأس» وغيرها،
أما السخرية في قصة «سطر لم يكتمل»،
فهــي من نوع التالعب باأللفــاظ الذي يجر
املتلقي معه ليركب صهوة التشويق فيصل
إلى عمق املعنى بسالســة وطلقائية ،وبني
الســطور تبطني وإســقاطات مجتمعية
كالعــادة في قصــص كرمي صبــح لكنها

ملظومــة جميعهــا في خيط إنســاني ال
تنسل عنه.
نعود للعب بالكلمات والفوازير في قصة
في غاية اإلبداع اللفظي وهي قصة «قدران».
أمــا قصة «عذراء» ،وقصــة «ضربة أخيرة»؛
دعوات الشراك املتلقي في البحث والتفكير؛
ليجد مفتاحه هو اآلخر مختبئا مبكان ما بني
السطور.
جــاءت العناويــن مكملــة للقصــص
مالئمة ومشوقة ومرتبطة باملنت مثل قصة
«مصاحلة مع ســبق اإلصرار» ،وقصة «على
هامــش الــورق» ،وقصة «ســؤال جتريبي»،
وقصة «انطفاء» ،وقصة «صانع».
التعامل مع اآلخــر كان حياديا بعي ًدا عن
العصبية ،بل منظوره من الناحية اإلنسانية
البحتة خاصة في القصص التي حتمل اسم
امرأة كســلمى أو التي بدون اسم كما في
قصة «زوجة» ،أو بالتلميح مثل قصة «عينة
و»نار اخلريف» وقصة «صدمة» وغيرها ،فهو
يقترب من داخل املرأة بجرأة بعيدة عن احلذر؛
ألن املنظور إنساني كما قلنا يلمس املشاعر
والقلــب والروح ،يعذر الــزالت أحيانا ولكنه
يدينهــا ،كما يدين األعــراف اجملتمعية التي
أودت إلى هذه الزالت والســقطات ،كما أنه
تنــاول العالقة بني الرجل واملرأة بكل صورها
ســواء اجلذب أو الشــد من طرف الرجل أو
العكــس ،ووصف إحساســه باآلخر بصور
مجتمعيــة متفاوتة وظهر هــذا في إحدى
القصص بعنوان «رجل حتت التدريب» ،فهذا
النــوع من العالقة من وجهــة نظر هو وفي
قصص أخرى مــن وجهة نظرهــا هي .أما
املفاجاة قصة «فياجرا وردية» التي اقنعتني
متامــا بوردية الغالف ،لم يترك القاص أي من
القضايا النسائية إال واقتحمها بجرأة ،حتى
مشــكلة التحول في قصة «رجالن وأنثى»،
وهي آخر قصة باجملموعة.
تنــوع املوضوعات اإلجتماعيــة وطريقة
الطرح كالتعرض للسرقات األدبية في أكثر
من نص مثل قصة «شيطانة الشعر» ،كذا
األحالم واألمنيات فالقاص لم ينساها مثل
قصة «حلم األنابيب» و»أمنيات املوتى».
التأثيــر املكاني وظهور البيئــة بأعرافها
ومقوماتهــا وإنســانيتها بنــاء أثيــري
للمجموعة ،كمــا أن اإلغراق في احمللية رفع
شــأنها وجودتها وصالحيتها لبيئات عربية
متشــابهة وأزمنة متقاربــة األحداث ،إنها
الكرة األرضية فــي قصص صبح التي يؤدي
التواصل بني أقطابها الشــمالية واجلنوبية
والغربية والشرقية متاســا عجيبا ،فأشعر
أن العراق في احلي اجملاور للذي أسكنه مبصر،
وهكذا هو شعور كل من سيقرأ اجملموعة ،أال
وهو التماهي مع األحداث والتحليق فوق كل
شبر من أرض العراق.
هكذا انتهت الدراســة ولــم أود أن تنتهي
اجملموعة .أزجي التهنئــة لألديب كرمي صبح
على فنه الراقي في مجموعته وأمتنى أن أقرأ
ً
أعمال أخرى جديدة برقي اليراع نفسه.
له
----------------* ناقدة من جمهورية مصر العربية

متابعة
قاعة الجواهري تحتفي بمبدعي العراق وتحلق ما بين كربالء وبابل وبغداد
اإلمارات  /األردن) ،صــدرت له مجموعة
بعنوان « مالمح الظل الهارب « إصدارات
دائرة الثقافة واإلعالم  ,حكومة الشارقة
عام . 2013
وفي اليوم نفسه كانت أمسية احتفالية
اخرى ضمن فعاليات نادي السرد في احتاد
األدبــاء والكتاب في العــراق ،واحتفائه
بالروائي توفيق املعموري ملناسبة صدور
روايته (شواكة سويلم) ضمن منشورات
احتــاد االدبــاء ،ادار اجللســة رئيس نادي
السرد الروائي حسن البحار.
الروائــي توفيق حنون املعمــوري تخرج
في كلية التربية – ابن الهيثم بجامعة
بغــداد في عام  ،1969عضو االحتاد العام
لألدباء والكتــاب في العراق ،وعضو احتاد
الصحفيني العراقيني.
“للهروب
صدرت لــه“ :اخللــوي”2013 ،
ُ
خطو ٌة أُخرى”“ 2014 ،درابني”2015 ،

حذام يوسف طاهر
بحضور مميز من االدباء واملثقفني ،ازدحمت
قاعة اجلواهري الســبت  ٥/١/٢٠١٩وهي
حتتضن فعاليــة نادي الشــعر في احتاد
االدبــاء ،إذ احتفى بالشــاعرين مســار
الياســري وخالد احلسن لفوزهما بجوائز
عربيــة ،الشــاعر خالد احلســن لفوزه
بجائــزة البــردة العاملية للشــعر ،الى
جانب الشاعرة مســار الياسري الفائزة
بجائزة سعيد فياض للشعر ،ادار جلسة
االحتفاء الشاعر قاسم سعودي.
خالد احلســن حاصل علــى بكالوريوس
إعالم ،عضو احتــاد الكتاب واألدباء العراق
منذ عام  ،2006شــارك في ورشة االبداع
في دائرة الثقافة واالعالم في الشــارقة
 /االمــارات العربية املتحــدة عام ،2013
شــارك في الكثير مــن املهرجانات في
العراق وعدد الــدول العربية كـ (تونس /

قراءة

انطباعات في (ما لم يقلهُ البهلول) ..فن التعريفات الشعرية
ريسان الخزعلي
()1
في مجموعة الشــاعر املبدع طارق حسني –
مالــم يقله ُ البهلــول – الكثير من االختزال
الفنــي الــذي يُفضي الــى كثافــة املعنى،
الكثيــر من التعريفات الشــعرية التي تُبرق
الداللة ،الكثير الذي يُشــير الى اخلصوصية
في القــول ،واخلصوصية هنــا متعالقة مع
تكوينه الشعري االساس ،فهو شاعر شعبي
ُعرف َ بقصائده القصيرة ذات التوتر االيقاعي
الصادم ،وبذلك يكون قد حقق تواشــجا ً بني
اللونني ،وقطف َ فن التعريفات الشــعرية –
ُسجل
القصيدة القصيرة نثراً ،وفي سابقة ت ّ

له ،انــه لم يضع املع ّرف به عنوانا ً للتعريف،
وامنا يجيء في نهاية التعريف:
متوت ُ واقفة ً
فأس ّ
احلطاب
كي الترى يوما ً َ
االشجار
،.....
الهزمية
ر
س
يعرف
وحده
ِ
ُ َّ
ُ
وأين َ يرقد ُ جثمانه ُ .
اجلندي اجملهول
،...
ك ّلما
راقصتها الرياح
أمطرت لنا احللوى.
النخلة

()2
مالم يقلْــه ُ ال َبهلول ،هكذا جــاء العنوان
الذي أخذ اسم قصيدة متميزة في اجملموعة،
وقد استخدم الشائع املتداول (ال َبهلول)ّ ،ال
تأريخي .ً،والبهلول،
ا َّن (ال ُبهلول) هو األصــل
ّ
شخصية ع ّباسية ،ا ّدعى اجلنون تخ ّلصا ً من
العقوبــات املترتبة على ما يُبديه من تهكم
وســخرية وطرافة ضد اخللفاء العباســيني
رغم انه من الساللة ذاتها .والشاعر يبدو لي
مت ّث َل احلالة املضا ّدة ،حالــة الصحو املغايرة،
حالة البهلول اجلديد:
هم ..
ال ّل َّ
ارحم ساستنا
وخُ ذ بأيدي األخوين
وارزقهم خازوق السلطان.

()3
قصائد الشــاعر اخملتزلة ،تقوم على سرد ّية
ّ
شــفافة في معظمها ،ســرد ّية خاطفة،
تخطــف الدهشــة واللذة املســتترة في
النثر بصناعة فنية جماليــة وتضعها في
االستقرار الشــعري الذي يقطف الدهشة
االكبر:
ثالثني َ عاما ً
اضاع َ من عمره ِ
ني بائعات الهوى
ب َ
باب الوصول ِ الى عرش
وأسئل ٍة لم تفتح له َ
ِ اهلل.
،...
لع ّله ُ أمضى ليلته ُ األخيرة من رحلته

عبر َ شريط ٍ من االحداث
لم يستيقظ فيها على صوت ِ الديك.

* ..ســخرية الشــاعر ،البهلــول اجلديــد،
تختزلهــا قصيدة (ما لــم يقله البهلول)،
وهي عالمة وعي في مدركات الشاعر حني
يواجه ايقاع الواقع الغريب على تطلعاته
وأحالمه:
ها قد بدأ احلفل اآلن ،واألميرة غير أبهة مبا
يجري من حولها
فهي منشــغلة برقصــة الفالمنكو على
ايقاع الهيوه
والبصرة االن تراقب حركة السفن احملمّ لة
بالنفط املهرّب بإســم الدين ،وانا أُحصي
اخطائي.

كتب
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مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

العودة الى كردستان
* متى وكيف عدت الى كردستان؟
 في صيف عــام  1977قررت العودة،كنت أنا وهيرو في بيروت وكانت هيرو
على وشــك الوالدة بقباد .أخذتها الى
الطبيــب والذي أبلغنا بأنها ســتلد
في غضون اســبوع ،ولكــن مع ذلك
أوصلتني هي والدكتور لطيف رشيد
الى املطار .وكنت قد تلقيت رسالة من
نوشيروان يطلب مني اإلسراع بالعودة
وحــدد لي يوم اخلميس من االســبوع
لوصولي الى إســطنبول وأن حســن
خوشــناو وصــاح الدين ســيكونان
بإســتقبالي هناك ،وأكد في رسالته
أن عودتي ضرورية وملحة حتى لو لم
أجلب معي املال الــازم للثورة .وأكد
بأن املهم هو عودتي بأســرع ما ميكن،
حتادثت مع هيرو وشــرحت لها الوضع
فوافقــت على املغــادرة وأن أعود الى
كردستان ،ولذلك رتبت حالي والتهيؤ
للسفر.لكني تعرضت في مطار بيروت
الى مضايقات على خلفية مساعدتي
جلماعة املنظمــة الثوريــة اإليرانية
(سازمان إنقالب) ،وكذلك بسبب جواز
السفر اإليراني الذي أصدره سابقا األخ
فاضل طالبانــي ،ومت إحتجازي باملطار.
وبعد جهود من األخوة الســوريني في
بيروت أطلقوا ســراحي وتوجهت الى
فيينا ومنها الى إســطنبول ،وهناك
وجــدت صالح (جنــم الديــن بيوكيا)
وحسن خوشــناو  ،وفي أنقرة إلتقيت
ألول مرة باألخ كمــال بورقاي ،ومنها
توجهنا الى دياربكر وإســتضافنا األخ
عمر جتــن فــي داره .وإلتقينا هناك
أيضا باإلخوان فــي احلزب الدميقراطي
الكردســتاني التركي املعروف حينها
بـ( شفان جيان)ثم حتولوا الى (د.د.د.ك)
وغيروا إســمه الى (احلــزب الطليعي
لعمال كردســتان) ،ورحبوا بنا بحرارة
ولطــف ،وأخذنا عمر جتني الى مدينة
(وان) وإلتقينــا هناك بعدد من أعضاء
قيادة احلزب وإستضافنا األخ علي شير
في منزلــه ،ثم أوصلونــي الى احلدود
وسلموني الى رفاقي.
* ومن كان بإستقبالك على احلدود؟
 كان نوشــيروان مصطفى وعدد منرفاقــه ينتظرونني علــى احلدود وفي
إحــدى قرى كردســتان تركيا إلتقيت
أيضا باألخ رســول مامند واملال بختيار
اللذيــن جاءا الــى هناك للتوســط
بني اإلحتاد الوطنــي والبارتي من أجل
حل املشــاكل القائمــة بينهما ،ولم
يكونا يعلمان مبا حــدث ،فرويت لهم
التفاصيل ،ثم عقدت لقاءات متعددة
وتوصــل الطرفان الى جتديد إتفاقهما
الســابق على أن اليتحرش أحد باآلخر
وتكون لــكل طــرف حريــة العمل
وأن يســود تعاون مشــترك بينهما.
ومرة أخرى إســتغلت جماعة القيادة
املؤقتة هــذا الوضع ونصبــوا كمينا
وقتلوا حسن خوشناو ورفاقه ونهبوا
األســلحة التي كانــت معهم منها
 10دوشكات ،ثم أغلقوا بوجهنا طرق
اإلمدادات القادمة من ســوريا .وهكذا
حوصرنــا بني إيــران وتركيا من اخللف
وأمامنــا العراق ،لقــد كانت األوضاع
مزرية للغاية وأصبحت ظروف التحرك
والعمل صعبة جدا.
مفاجئات اليوم األول
من العودة الى كردستان
* أثنــاء عودتــك الى كردســتان هل
فوجئت بأية أحداث جديدة؟
 حني وصلــت الى داخل كردســتانوإلتقيت برفاقي عند املثلث احلدودي،
بادرت بســؤال نوشيروان حول الوضع.
فقــال "تريــث قليــا ،ســأروي لك
التفاصيل بأكملها" .قطعنا الطريق
صعودا نحو اجلبل فضاق صدرنا تعبا،
ثم جلســنا لإلســتراحة قليال وقال
"نحن والرفاق اآلخــرون مازلنا نحمل
نفس اإلســم الســابق ،أي أننا نعمل
كإحتاد وطني ،ولكــن ال توجهاتنا وال
تفكيرنا وال حتى تصرفاتنا توحي بأي
شــكل من أشــكال الوحدة ،الرفاق
مشــتتون وينهزمــون فــي املعارك
وأفواج منهم تستسلم تباعا لقوات
احلكومة ،وودت لو أقترح عليك أن نعود

بآخر جندي في اجليش العراقي ،فهذه
سياسة لن نتراجع عنها حتت أي ظرف
كان ،وسنســتمع إليكم فقط حني
تعودون الى الصف الوطني" ورد عليه
علي "نحن وطنيــون مثلكم ونعتبر
صفوفنــا وطنية مثــل صفوفكم،
ونحــن نعمل من أجــل حماية بلدنا
وصفنا الوطنــي ،ولكننا أرغمنا على
رفع الســاح ولدينــا مطالب وحتى
حتقيــق تلك املطالب لــن نتخلى عن
سالحنا قط" .وشعر علي بأن صداما
اليرجتــى منه اخلير ولذلــك فقد منه
األمل وعــاد إلينا ،ومع ذلــك قررنا أن
نســتمر بالتفاوض وأبلغنا الشــيخ
محمد لوالن بذلك.
إعادة التنظيم و التسلح

لطيف رشيد

نوشيروان مصطفى

حين وصلت كانت المناقشات ساخنة حول هذا الموضوع ،ولذلك عقدنا
إجتماعا لنناقش األمر ،وأكدنا بأننا لسنا ضد مبدأ التفاوض إذا كانت
الحكومة جادة فعال بإعطائنا حقوقنا ،ولكن السؤال هو :هل الحكومة
مستعدة لذلك؟ هذه مسألة بحاجة الى مناقشات مستفيضة.
أدراجنــا ونتركهم ملصيرهــم يديروا
شــؤونهم كيفما أرادوا ،فما ملســته
منهم لم يكن كما نتصوره".
* وماذا كان موقفك مما سمعت؟
 بعد مدة وجــدت فعال أن ما يحصللــم يكن كما تصورناه ،فال مســتوى
البيشــمركة كان كمــا توقعنــا وال
عقلية إدارة األمور والحتى مســتوى
التفكير ،فنحــن لم نكن نحبذ وجود
أي عالقة بيننا وبني شــاه إيران ،ولكن
بعــض الرفاق وجدوا ذلــك أمرا عاديا.
كنــا ننظر الــى الثــورة بأنها حركة
نضاليــة كرديــة ودميقراطية عراقية
يجــب أن نديرهــا بأنفســنا ،ولكن
هــؤالء إعتبروها مجــرد ضغط على
احلكومة العراقية حني نتفاوض معها
لتحقيق بعض املكاســب اآلنية.هم
لم يحضروا أنفســهم لثــورة كردية
مســتدامة تتحول فيما بعد الى ثورة
عراقيــة تعمل من أجــل تغيير نظام
احلكم وحتقيــق الدميقراطية للعراق
وتلبي مطالب شعبنا باحلكم الذاتي
احلقيقي ،وتكون مبضمون ثوري تقدمي
وتعادي الرجعية واإلمبريالية وتتعاون
مع كرد إيران وتركيا وقواها التقدمية
األخرى..كان تصور رفــاق اجلبل هو أن
هذه الثورة فرضت علينا فرضا ،فاملهم
هو أن نرغم احلكومة على تنفيذ بيان
 11آذار  1970فحســب .وقبل عودتنا
كانــوا قد هيــؤوا األجــواء للتفاوض
مــع احلكومــة ،وخاصــة أن احلركة
اإلشــتراكية تقدمــت فعــا مببادرة
للتفاوض و الرفاق مثل آرام و ســاالر و
غيرهما و افقوا عليها .واملسألة كانت
كالتالي :جاء رسول مامند موفدا من
احلكومة لزيارة بعــض الرفاق منهم
طاهر علي والي ،وإستضافوه عندهم
لعدة أيام وإنكشــف دوره بذلك ولم
يعد يســتطيع العودة الــى مناطق
احلكومــة ،وإال فهو أصال لم يأت لكي
يبقى باجلبل.وحني سدت أمامه أبواب
العودة كتب رســالة الــى مدير أمن

قلعة دزة يقول فيهــا “لقد أضطررنا
لإللتحاق باجلبل ،وليس هذا موقفا منا
ضد احلكومة بل هو لتحقيق حقوقنا،
ونأمل منكم أن تعطونا هذه احلقوق".
* وما كان موقفكم من تلك الدعوات
للتفاوض مع احلكومة العراقية؟
 حني وصلت كانت املناقشات ساخنةحــول هــذا املوضوع ،ولذلــك عقدنا
إجتماعا لنناقش األمــر ،وأكدنا بأننا
لســنا ضد مبدأ التفــاوض إذا كانت
احلكومة جادة فعال بإعطائنا حقوقنا،
ولكن الســؤال هــو :هــل احلكومة
مستعدة لذلك؟ هذه مسألة بحاجة
الى مناقشات مستفيضة.
مكثنا عند املثلث احلدودي و ناقشــنا
هذه األمــور بحضور قيــادة العصبة
و احلركــة اإلشــتراكية ماعــدا آرام
الــذي تخلف عــن اإلجتمــاع ،وقررنا
هناك أن تتشــكل جلنة قيادية تتولى
املهام بدال مــن اللجنة املؤسســة،
وفعــا شــكلنا جلنة قياديــة تتألف
مــن  5أعضاء من اخلــط العام 5 ،من
العصبة 5 ،من احلركة اإلشــتراكية،
وأصبحت هــذه اللجنة مبثابة الهيئة
القياديــة اجلديــدة لإلحتــاد الوطني
الكردستاني .وألول مرة متت مناقشة
مقترحني وصادقــت الهيئة عليهما،
األول هــو قبول احلركة اإلشــتراكية
الكردســتانية كعضو داخــل اإلحتاد
الوطني ،ثانيا تعيني الســكرتير العام
لإلحتاد والقائد العام لقوات بيشمركة
كردستان ،ومت إنتخابي سكرتيرا عاما
وعلي عســكري قائدا عامــا لقوات
البيشــمركة .وفي احلقيقة وقع أول
خالف بني نوشــيروان وعلي عسكري
حول كيفية قبــول العضوية وتعيني
املندوبني ،فطرح علي عسكري وجهة
نظره بحــدة ،ولكني إحتججت وقلت
مــادام األمــر يحصل هكــذا من أول
حلظة فأنا ســأعود وأترككم تعملوا
ما يرضيكم .واثر ذلــك جاءني رفاقي
باحلركة وطيبوا خاطــري وقالوا نحن

راضون بك حكما بيننــا فقرر ما تراه
مناســبا و نحن نفوضــك ممثال عنا.
وهكذا تصالــح اجلميع وإتفقنا هناك
أن نعمل متضامنــن وموحدين ،وأن
ال يكون وســط قوات البيشمركة أي
نوع من التمييــز أو الفرق بني أعضاء
اخلــط العام أوالعصبــة واحلركة ،وأن
نشــكل لكل منها تنظيمات خاصة
على مســتوى الفروع على أن تعمل
جميعها حتــت راية اإلحتــاد الوطني.
وبعــد اإلنتماء لإلحتــاد الوطني يحق
لكل شــخص أن يختــار اجلناح الذي
يريد العمل معه ،وكذلك إعطاء حرية
اإلنتماء ألعضاء التنظيمات الداخلية.
وإتفقنا أن تكــون لكل تنظيم (اخلط
العام والعصبة واحلركة) حرية العمل
التنظيمي داخل املدن ،أما خارجها في
القرى وضمن نطاق قوات البيشمركة
تعمل الفروع واللجان التنظيمية حتت
إســم اإلحتاد الوطني ،وســيتم توزيع
املهام واملســؤوليات حسب كفاءات
األعضــاء وقدراتهــم التنظيميــة
والقتالية .وستكون قوات البيشمركة
بإسم اإلحتاد الوطني أيضا مبعنى أن ال
توزع مهامها على أســاس اإلجنحة،
بل على أســاس الكفــاءة القتالية
وروح التعاون والتضامن بني األجنحة
اخملتلفة.
أنهينا تلك اإلجتماعات والتي عقدناها
مبنطقة تســمى (دولي كوســت) أي
وادي كوست ،والتي إشتهرت بعد ذلك
تهكما بإسم (دولة فشة) أي ما معناه
وادي (التبجحات الفارغة) ،حيث كانت
جماعة القيــادة املؤقتــة تقتل فينا
يوميا أعدادا من البيشــمركة ورفاقنا
يتوعدون باإلنتقام دون أن يفعلوا شيئا،
حتى أصبحت تلك اإلدعاءات باإلنتقام
فارغة و مجــرد تبجحــات عنترية و
لذلك أطـــلقت تلك التسمية على
إجتماعنا بالـوادي املـذكـور.
التفاوض مع احلكومة

* بعد تنظيم تلك األمور ،متى وكيف
شرعتم باملفاوضات مع احلكومة؟
 كنا في منطقة برادوست عند املثلثاحلدودي ،نزور الشــيخ محمد شــيخ
رشــيد لوالن بقريته لوالن التي كانت
ماتــزال عامرة في تلــك الفترة ،وبعد
الترحيب والقيام بواجب الضيافة ،قال
لنا "بأن احلكومة أبلغته بإستعدادها
للتفــاوض معنــا" .فأمهلناه بعض
الوقت حتى جنتمــع بالقيادة ونقرر ما
نراه مناسبا لتلبية الدعوة أو رفضها،
وفعال عقدنا إجتماعا وبإجماع الرفاق
املشــاركني باإلجتمــاع قررنــا قبول
املبــادرة ،وأذكر مــن املوجودين معنا
هناك ،كاك نوشيروان ،علي عسكري،
ســاالر عزيز ،مــازم عمــر عبداهلل و
رسول مامند وغيرهم .ثم غادرنا رسول
مامند و ســاالر ،فبقينا نحن وقررنا أن
نستجيب لنداء احلكومة لنعرف ماذا
ســيعطون لنا .وسألنا عن الشخص
الذي عينتــه احلكومة للتفاوض حتى
نعــن نظيره ،وقلت "يجــب أن نعرف
الشــخص املندوب عنهــم ،فإذا كان
ممثلهم صدام حســن سنرشح علي
عســكري ،وإذا عينــوا قائــد الفيلق
عندها سنرشح املالزم عمر ليتباحث
معــه" .وحــن وردنا اجلــواب قيل لنا
بأن صدام حسني ســيدير املفاوضات
بنفسه ولذلك رشحنا علي عسكري،
وفعال ذهب هو والشيخ محمد رشيد
لوالن ،وكمــا رواه بنفســه قال علي
إلتقينــا أوال بعدنان خيــراهلل وكان
موقفــه وديا معنا ،ثــم إلتقينا بعده
بصدام حســن .وكانت املطالب التي
أوصلها علي عسكري لصدام تتمحور
حول:
أوال :وقف سياسة تدمير قرى كردستان
وتهجير ســكانها الى جنوب العراق،
فاحلكومة قررت في تلك الفترة تهجير
سكان جميع القرى واملناطق الكردية
إبتداء من احلدود الســورية عند قضاء
شــنكال وعلى إمتداد احلدود التركية
واإليرانية وصــوال الى منطقة مندلي

وبعمق يتراوح بــن  40-30كيلومترا،
ثم إســكان العشائر العربية في تلك
املناطق ،وإذا تعذر ذلك فإبقاؤها خالية
من السكان متاما.وقرروا جعل كل تلك
القرى مناطق محرمة يقتل فيها كل
إنســان أو دابة تتحرك فيها!ومعلوم
أن هــذا اخملطط اخلبيــث هو مخطط
شوفيني عنصري يلحق بشعبنا ضررا
كبيرا ألنه ســيؤدي الى عزل وتفتيت
األمة الكردية ويعزل كردستان العراق
عــن بقية أجــزاء كردســتان بتركيا
وسوريا وسيقطع علينا طريق التبادل
التجــاري واإلقتصــادي.وكان اخملطط
بحــد ذاته دليال على النوايا الســيئة
للحكومــة جتــاه الشــعب الكردي
وسياساته التدميرية ملناطقنا وعليه
وضعنا باإلعتبار وقف هذه السياسة
كشرط أولي وطلبنا إلغائهما.
ثانيا :التزام احلكومة ببيان  11آذار الذي
يتبجح ويتفاخر صدام بأنه مهندسه
وهو الذي وقع عليه بنفسه.
ثالثــا :إتاحــة الفرصة أمــام اإلحتاد
الوطني ليمارس نشــاطه السياسي
مقابل تخليه عن السالح.
رابعا :تطويــر قانون احلكــم الذاتي.
وكنا قد تلقينا رسالة بهذا املضمون
وعرفت من أســلوب اخلــط بأنه خط
صدام حســن وأنــه هو مــن كتبه،
حتى ان صدام إعترف لعلي عســكري
بأنه هو فعال من كتب تلك الرســالة
بخطــه وقال له علي بــأن مام جالل
تنبأ بذلك منذ البدايــة ،وقال صدام
فــي ذلــك اللقاء بــأن جــال وعلي
عسكري هما من األشــخاص الذين
ميكن التفاهم والتحاور معهم وهما
وطنيــان و نســتطيع معــا أن نبني
عراقــا تقدميا ميكنــه ضمان حقوق
الشــعب الكردي.وأضــاف صدام أنه
في أواء الصداقة واألخوة ميكن لكثير
من األمور أن حتــل إيجابيا وأن يعترف
الواحــد بحقوق اآلخــر وليس باحلرب
والقتال.ولكنه قال أيضا "أن سياسة
التهجير سنطبقها حتى لو ضحينا

* بعد فشل تلك املفاوضات ماذا كان
مخططكم؟
 عدنا الى قرية نوكان و أمضينا فيهاشــهري الشــتاء ثم إنتقلنا الى زلي
وشيني ودولة كوكة ,وكان نوشيروان
و مــازم عمر و رفاق آخــرون قد وزعوا
األســلحة التي جلبناها معنا وأخذ
الكل حصته وعاد الى منطقته.وكان
نوشيروان و مالزم عمر قد ذهبا إلعادة
تنظيم قوات البيشمركة في منطقة
شــهربازير ،حيث جتمع هناك عدد من
الشباب اجليدين واخمللصني وأشخاص
لــم يكونوا مناســبني للعمل معنا،
وعليــه ذهب اإلثنان الــى هناك لفرز
وإنتقــاء العناصر اجليــدة و الكفوءة
و إعــادة تنظيمهــم و تســليمهم
األســلحة ورفع معنوياتهم.وأبلغوا
آرام بكل ما حققــوه وطلبوا منه أن
يأتي الــى قرية نــوكان وأبلغوه بأنه
أصبح عضــوا باملكتب السياســي
وعليه أن يعمل مــن هناك وقد أبدى
إســتعداده لذلك ولكن لألسف حني
كان يهم بالسفر إلينا إستشهد قبل
متكنه من حتقيق ذلك (.)5
*غير هؤالء ماذا فعل القادة اآلخرون
في مناطق كردستان؟
 قام الدكتور خالد و الشــيخ حسنيو معهمــا حوالي ســبعني من أفراد
البيشــمركة بجولة إستغرقت ثالثة
أشهر ،إنطلقوا من منطقة لوالن ثم
إلتفوا حول مناطق أربيل وخوشــناو
وإســتداروا نحو شــهربازير و هناك
إلتحموا بقــوات كاك نوشــيروان و
مالزم عمــر و ذهبوا معــا الى حدود
مناطق بينجوين ثم عــادوا إلينا في
قرية نــوكان .وإلتحق بهــم في تلك
اجلــوالت عدد كبير من الشــباب غير
املسلحني ،وحاولنا أن جنلب األسلحة
من ســوريا عبــر أراضي كردســتان
تركيا ،وكان الدكتور كمال خوشــناو
ورفاقه بصدد تنفيذ هــذه العملية،
ألن هناك أشــخاصا يلحــون علينا
باحلصــول على الســاح واإلنضمام
الى قوات البيشمركة .ولكن لألسف
السياســة اخلاطئــة والالوطنيــة
جلماعة القيــادة املؤقتــة بإعتراض
طريق وصــول األســلحة خلقت لنا
مشــاكل عديدة وإال كان بإمكاننا أن
جنلب آالف قطع األســلحة وتسليح
اآلالف مــن البيشــمركة وأن نقــوم
بعمليــات عســكرية كبــرى ونصد
سياســات البعــث العنصريــة في
تهجير سكان القرى وإقامة الشريط
احلدودي وخلــق مناطق محرمة داخل
أراضي كردســتان احلدوديــة ،وأعتقد
بأن البيشمركة كانوا على إستعداد
للتضحية بأنفســهم من أجل ذلك،
وعليه فــإن القيــادة املؤقتة تتحمل
املســؤولية الكاملــة بنجــاح تلك
السياســة العنصرية اخلبيثة حلزب
البعث .أضــف إليهــا املوقف اخملزي
لهذه اجلماعة في إعتراض وصول تلك
األسلحة والذي أدى الى إندالع شرارة
اإلقتتال الداخلي بجبال كردستان.
أما نحن فقد قررنا أن نتوجه الى املثلث
احلدودي ومنهــا الى بهدينــان لنقر
حسني بابا الشيخ ورفاقه مسؤولني
عن تلــك املنطقة ،وكذلــك لنحاول
احلصول األسلحة املرسلة من سوريا
كي نسلح األفراد غير املسلحني ونوزع
الباقي على تشــكيالت البيشمركة
األخرى.
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في البصرة ..مقهى فيروز يثير الحنين إلى ذكريات الشام
مــن أجــل األرجيلــة (يدخنون
الشيشــة) وليــس مــن أجل
املكتبــة ،أو تلقى فئات مثقفة
موجودة هنا .أكثر شيء عجبني
املكتبــة املوجــودة ،التعامــل
املوجود ،األســلوب ،يعني مكان
جدا ً هادئ وما يرتادونه الشباب
الطايشني الذين ال نقدر ان نأخذ
راحتنا معهم».
وأضاف حسني مكي ،وهو طالب
في الثانوية وأحد زبائن املقهى:
«نحن أول مرة ندخل هذا املقهى
ونلقى صور فيــروز وكتب فيروز
وأغانــي فيروز باملــكان ،وأغلب
الكتب متوفرة بهذا املقهى».
وكانت البصــرة ،التي تقع عند
ملتقــى نهري دجلــة والفرات
بالقرب من اخلليــج ،على مدى
قــرون بوتقــة تدمــج العرب
والفــرس واألتــراك والهنــود
واليونانيني الذيــن تركوا فيها
بصمات ثقافية.
وشارك شــباب في البصرة في
موجة احتجاجات في سبتمبر
(أيلول) ،حتولت إلى أعمال عنف
تشــكو من البطالــة ونقص
اخلدمات وزيادة الفساد .وحقول
النفط فــي البصرة هي مصدر
معظم ثروة العــراق النفطية،
ومع ذلــك تعانــي املدينة من
نقص فــي الكهرباء واملياه مثل
كثير من أرجاء البالد.

متابعة الصباح الجديد:
َفت ُْح أول مقهى مختلط باسم
فيروز فــي البصــرة كان حلم
الشــاب العراقــي محمد عبد
األميــر الذي ترجع جــذوره إلى
الشــام ،واحلنني إلــى ذكريات
املاضي اجلميل.
ويأمــل عبــد األميــر فــي أن
يتســنى لزبائنــه ،ومعظمهم
من الشباب ،أن ينسوا مساوئ
املاضي مؤقتاً ،ويغوصوا في دُرر
األدب العربــي مــن خالل كتب
مكدســة في «مكتبة ومقهى
فيروز» وهم يتناولــون القهوة
بأقداح مطبوعــة عليها صورة
فيروز.
وقال محمد عبد األمير ،صاحب
املقهــى الذي يقع في وســط
البصرة« ،حاولــت أدمج فكرة
املقهى باســم فيروز ،أول شيء
ألن فيــروز ترتبــط بالدراســة،
وترتبط باأليام احللــوة ،وترتبط
بــكل ذكــرى حلــوة ،فبتخلي
العالــم ممكن ّ
تكــون ذكرياتها
بهــذا املــكان» .وأضــاف عبد
األميــر« :الديكــور اللي ضمن
(فيروز) قابل للبيع ،بحيث يكون
دائما ً (فيــروز) متجدد ،ما يصير
روتيني ممل ،يظل الديكور يتغير
باستمرار ،الديكور مرتبط نوعا ً

جانب من مقهى فيروز

ما 90 ،في املائة بفيروز كمان من
شتى النواحي».
ت ُباع فــي املقهى أيضــا ً أقداح
عليهــا صور فيروز .ونشــأ عبد
األميــر ( 29عامــاً) ،وترعرع في
بلــد أمه ،ســوريا ،لكنه انتقل
إلى البصرة في  2012مع بداية

اشتداد احلرب في سوريا.
وتســبب الصراع ،الذي نشــأ
قبل أكثر من ســبع ســنوات،
في مقتل مئات األلوف وتشريد
ماليني آخرين مــن بيوتهم في
سوريا.
وبعد فراره من ســوريا كان عبد

األمير ،الــذي درس االقتصاد في
اجلامعة ،يحلــم بفتح مقهى
ثقافي يحاكــي ثقافة املقاهي
في دمشــق وحقق حلمه الذي
أســعد كثيــرا ً من الســكان
احملليني بالبصرة.
من هؤالء ســمانا ســجاد (23

عاماً) ،التي تعمــل مذيعة في
راديو البصرة ومن زبائن املقهى،
التي قالت« :إحنا الشباب ،فئة
الشــباب اللي نقرأ ،ما نلقى ها
الشيء موجود ،أو حتى وإن كانت
كافيهات موجــودة بها مكتبة
حتلقى بعض الشباب يحضرون

تهمة أبدية تلتصق علميًا بها ..المرأة أقدم وكالة أنباء عالمية
متابعة الصباح الجديد:
حــددت دراســة بريطانية حديثة
أقصى مدة تســتطيع املرأة فيها
االحتفاظ بالســر مؤكــدة على
دراســات ســابقة اتفقــت على
إفشاء النساء لألسرار.
وأكدت الدراسة التي أجريت على
نحو  3000امرأة ما بني سن  18إلى
 65عاما ً أن النســاء ال يستطعن
االلتزام بالسر ألكثر من  47ساعة
و 15دقيقة كحد أقصى.
وأوضحــت الدراســة أن أربعــة
نســاء من أصل  10ال يســتطعن
االحتفاظ باألســرار على اإلطالق،

مضيفة أنهن يكشفن عن األسرار
في غالب األحيــان إلى أزواجهن أو
أمهاتهن ،وتشــعر نحو  40%من
النساء بالذنب مبجرد الكشف عن
السر.
وأضافت الدراسة وفقا ً لصحيفة
«ديلي ميل» البريطانيــة أ ن املرأة
تسم ع ما معدله ثالثة أخبا ر ثرثرة
في األســبو ع وتخبرها لشخص
واحد في األقل.
وهذه ليســت أول دراســة تهتم
بقدرة املرأة على حفظ األســرار،
فقــد أظهــرت دراســة أميركية
صدرت عام  2015أن أغلب النساء

ال يســتطعن االحتفاظ بالســر
ألكثر من  38ساعة وغالبا ً ما يبحن
به إلى أشخاص غير معنيني.
وأكدت أســتاذة علــم االجتماع
في جامعة ميشــيغن األميركية
الدكتــوره مارغريت باول في بحث
مطول بعنــوان «املرأة أقدم وكالة
أنباء عاملية» أن املرأة ال تســتطيع
كتمان األسرار أكثر من  38ساعة
فقط.
وقالــت الدراســة األميركيــة أن
الهاتــف واإلنترنــت يقفــان وراء
إفشــاء األسرار ،ســواء عند املرأة
أو الرجــل ،وأن كتمــان الســر أو

كلمات متقاطعة

كنز نابليون 200 ..عام بحثا في المكان الخطأ
متابعة الصباح الجديد :
بعدما قضى الساعون وراء ذهب اإلمبراطور
الفرنســي نابليون بونابرت أكثر من 200
عــام في البحث ،أكد أحد املؤرخني أن ذلك
الكنز يوجد في بحيرة روسية مفاجئة.
وتقــول كتــب تاريخيــة إن اإلمبراطــور
الفرنســي أمر بدفن  80طنــا ً من الذهب
املنهوب من موسكو سرا ،عندما انسحبت
قواته من العاصمة الروسية عام .1812
غيــر أن املؤرخ الروســي فياتشيســاف
ريجكوف يعتقد أن املكان الذي كان ينبغي
أن يتــم البحث فيــه عن ذهــب نابليون
ليس بحيرة سميليفو في سمولينسك،
مضيفــا ً أن تســريب أنباء دفــن الذهب
هناك جاء بهدف تضليــل قوات القيصر
ألكســندر بافلوفيتش ،املعروف باســم
ألكسندر األول.
ويقترح املؤرخ الروســي بحيرة أخرى تبعد
 64كيلومتــرا ً عــن البحيــرة األولى ،هي
بحيرة بولشايا روتافيتش قرب بلدة رودنايا
بالقرب من احلدود مع روسيا البيضاء.
وقــال املؤرخ الروســي «نابليــون لم يلق
بالكنز في براميل داخل البحيرة ،سيكون
من الســهل العثور عليه .بل أمر بإخفائه

لقطة

من شوارع بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

ووفقــا ً لريجكوف فــإن بديــا لنابليون،
شــخصية شــبيهة به ،تولى عــددا من
املهام ،مبا فيها مهمة اختيار موقع الكنز
املدفون املزيف.
وفي األثناء ،غادر نابليــون احلقيقي باجتاه
سمولينســك ،حيــث أصدر عــددا ً من
القرارات واألوامر والرســائل املوجهة إلى
باريس ،وانتظر انسحاب جيوشه.
وأوضح املؤرخ الروســي أن حتليال كيماويا
مليــاه البحيرة في ثمانينيات القرن املاضي
كشفت عن نســبة تركيز عالية أليونات
الفضة.
وتعــود قصة كنــز نابليون إلــى احلملة
الروســية (الغزو الفرنســي لروسيا) عام
 ،1812عندمــا اجتــاز نابليون بجيوشــه
ودفنــه في قــاع البحيرة حتــت «القلعة اجلــرارة نهر نيمــان في محاولــة لهزمية
املائية» ،بحســب ما ذكرت صحيفة «ذي القيصر ألكسندر األول.
وقيل إن جيــوش نابليون نهبــت الذهب
صن» البريطانية.
كما زعم املؤرخ الروسي أن نابليون بونابرت واجملوهرات من موســكو ،قبل أن يتعرضوا
أذاب بعض كنوزه وحولها إلى سبائك قبل للهزمية ،وينسحبوا منها.
أن يعاد حتميلها علــى  400عربة مبرافقة وعلى مدى القرنني املاضيني كان املؤرخون
 500عنصــر من الفرســان و 250عنصرا ً يبحثون فــي املناطقة احمليطــة ببحيرة
من قوات النخبة في احلرس القدمي اخلاص ســيمليفو ،لكن لم يعثر على أي قطعة
ذهب.
بنابليون.

الحريق:
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األنواء الجوية:
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المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

أفقي

عامودي

 .1أول قبلة للمسلمني  oيوضع التاج فوق
رأسي
 .2جزيرة في احمليط الهادي.
 .3تنقرها فتسمع هدير الصوت  oيحتاج
 .4نسمات  oابتعدا
 .5في الشعر  oأغب وأشرب
 .6وحــدة قياس الطاقة  oمن أســاليب
اخلط العربي
 .7نصــف ولــول  oمعناه كثيــر البركة
واليمن
 .8من انواع اخلشب  oمجهز مواد ملوضوع
معني
 .9أول من روض اخليل.
 .10ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى
منصبه أكثر من مرة.

 .1مدينة غير عربية فيها  450مسجدا
 oحتت أقدامها اجلنة
 .2غير معقد  oللتعريف
 .3أنواع مشــروب محبب  oاسم فلم
حملمد سعد (مبعثرة).
 .4منســوب إلى دول العالم  oاالرتفاع
والعلو
 .5ما يبلغه االنسان من عمره  oسوق
كبير البناء  oقمة الطرب
 .6نعم باالجنبية  oركض
 .7حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل o
مجهز مواد للنداء معني
 .8اصبح ملكا ملصر وعمره  9سنوات
 .9اخلروج إلى احلياة  oلدينا
 .10ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

حظك اليـوم

القضاء الكويتي يصدر حكمًا
بإلغاء حبس «مريم حسين «
افادت وســائل اعالم كويتية ،ان القضاء ألغى حكما ً صادرا ً
بحق املمثلة املغربية مرمي حســن عراقية االصل واملقيمة
في االمارات.
واضافت ان احملكمة أمرت بوقــف تنفيذ العقوبة املقضي
بها ملدة  3ســنوات ،وإلزامها في هذه املدة بحسن السيرة
والســلوك في القضية املرفوعة ضدها مــن قبل الفنان
حسني املنصور.
وادينت حسني بتهمة السب والقذف خالل لقاء تلفزيوني،
فيما قضت محكمة اجلنح املستأنفة بإلغاء حبس الفنانة
مرمي حســن .وكانــت اجلنح الكويتية قــد أصدرت حكما ً
غيابيا ً بحق مرمي حســن ،بالسجن  6أشــهر مع الشغل
والنفاذ.
ورفع املنصور دعوى قضائية ضد مرمي حســن ،على خلفية
نشــرها مقطع فيديو عام  ،2016يحتوي إساءة إليه ،بينت
من خالله «عــدم احترامها له وأنها ال تتشــرف بالتعاون
معه».
«نيسان» تطلق أول سيارة
«مجنزرة» غير حربية
كشفت شركة «نيسان» اليابانية املتخصصة في تصنيع
الســيارات ،عن أول سيارة خاصة باألشــخاص في العالم
«مجنزرة» وال تستعمل لألغراض احلربية.
وأشــار موقع «توب ســبيد» املعني بأخبار الســيارات أن
نيسان أطلقت ســيارتها اجملنزرة اجلديدة «بيسوناليزاشني
أدفنتشــر» اجلديدة لتتمكن من السير على الطرق الوعرة
واملكسوة بالثلوج.
واقتبست نيســان هيكل ســيارتها اجلديدة من سيارتها
الشــهيرة «جوك» ،ولكن دعمته مبنصة مجنزرة ساعدتها
علــى التحرك بســهولة ،والتحرك في الطرق املكســوة
بالثلوج.
وسيتم طرح سيارة نيسان اجلديدة مبحرك ديزل بسعة 2.5
لتر ،وناقل حركة أوتوماتيكي مزود بخمس سرعات ،إضافة
إلى قوة عزم تصل إلى  215حصاناً.
مهرجان اوروبي  :اآلباء
يعطون أطفالهم السجائر
صدمت صور ملهرجــان برتغالي الكثيريــن ،حيث أظهرت
تقاليد «غريبة» و»غير أخالقية» ،يشارك فيها أطفال صغار
بالتدخني.
وأظهرت صــور ملهرجان عيــد امليالد في مدينــة فالي دي
سالغويرو بالبرتغال ،أطفاال صغار وهم يدخنون السجائر،
وهو ما ميليــه التقليد في هذا املهرجــان ،وفقا ً لصحيفة
«صن» البريطانية.
ويتسبب املهرجان الذي يسمى بـ»وليمة امللك» بالكثير من
االنتقادات والغضب العام ،بسبب دفع األهالي ألطفالهم،
الذين لم يتجــاوز بعضهم الـــ 5أعــوام ،للتدخني خالل
املهرجان.
وال يعد التصــرف مخالفا ً للقانون في البرتغال ،حيث مينح
القانون حريــة إعطاء األطفال الســجائر من قبل ذويهم،
لكنــه مينع علــى األطفال دون ســن  18عاما ً من شــراء
السجائر بأنفسهم.

إفشــاءه يعتمدان علــى طريقة
تربية الشخص فإذا نشأ في بيئة
اعتادت علــى الثرثرة ونقل الكالم،
فسيفعل األمر نفسه.
وأوضح علمــاء اجتماع أن طبيعة
املرأة حتب الفضفضة لشــخص
قريب منها إذا حصل معها شيء،
كما تنطلق باحلديث بإسهاب من
دون توقــف ،بخــاف الرجل الذي
يفضل االنطواء على نفسه وعدم
ّ
التكلم مع أحد.
وحددت دراسات أيضا أن ما نسبته
 1%مــن نســاء العالــم هن من
يحفظن السر بصدق.

معلومة
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الحمل

الثور

الجوزاء

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك
في يأس .إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف
حتصل على بعض النجاحات احملدودة ،إال أنه ال
يجب أن تتوقع الكثير .عندما تستعيد هدوئك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل .ال جتعل ذلك
يخيفــك ،فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب .في
حياتك اخلاصة ،أنت بحاجة إلى دافع جديد ،فأنت
تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي
غير متناغم وغيــر ف َّعال .توخى احلذر اذا أردت
أن حتــرز تقد ًما على حســاب اآلخرين ،فذلك
التصرف قد يخلــق العديد من املنافســن
واملعارضني ،ولن يجلب لك هذا إال املتاعب.

السرطان

األسد

الميزان

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر
في هــذه األثناء بالضعف .فــي حني أن تأخر
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة
هادئة ،سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي
دون فوضى.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك
اتخاذ موقف ،وســتجد حال ًيــا صعوبة في
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة ،بالرغم
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة
من املاضي.

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم .حماسك
ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم
أشياء جديدة.

العذراء

العقرب

القوس

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ
خططك بالطريقة املثلى بالنسبة لك .حترك
بسرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة للجهود
التي بذلتها .عليك نقل املعلومات إلى اآلخرين
بالطريقة الصحيحة دون إضافة أو نقصان.

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى
ّ
خــط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه .عليك
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم
مصاحلك أكثر مما تتخيل.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي
بالشــريك ،فهو في انتظارك .لديك الكثير
من الكتب وستحاول قراءتها ك ّلها فتحصل
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع
مرور الوقت.

الجدي

الدلو

الحوت

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات .لن
تتمكن من االهتمام بأمورك ك ّلها في الوقت
نفسه .ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة
إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــن بك ألن
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت.
ستغضب ألنك ستســمع كالما ً لن يعجبك
أبدا ً عن أحد األشخاص .عليك أن تتفاوض مع
الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض
املواضيع اليوم .انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل
التأكد من حسن سير األعمال .

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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تايالند تطيح بمدربها وضربة قاسية لنسور قاسيون

الهولندي فريد

فوز صعب لكوريا الجنوبية على الفلبين

روتن يقود أندرلخت
بروكسل ـ وكاالت:
أعلــن نادي أندرخلت البلجيكــي ،أول أمس ،أنه تعاقد
رســم ًيا مع الهولندي فريد روتن ،لتولي تدريب الفريق
األول ،خلفــا للبلجيكي هاين فانهايزبروك ،الذي أقيل
من منصبه منتصف كانون أول املاضي ،بســبب سوء
النتائج.
وأعرب النادي ،في بيان رســمي ،عن ســعادته بتولي
روتن القيــادة الفنية للفريق ،في الوقت الذي قال فيه
ميشيل فيشهيرين ،املدير الرياضي بالنادي العاصمي،
إنهم ينتظرون بقــدوم روتن «حتقيــق جناحات كبيرة
هذا املوسم وفي املواسم املقبلة» ..وبدأ روتن مهمته
مع الفريق أمس ،مبعســكر مغلق مبدينة ســان بيدرو
ديل بينتار اإلســبانية ..وســبق لصاحب الـ 56عا ًما،
أن تولى تدريــب أندية عديدة أبرزها شــالكه األملاني
( ،)09-2008وأيندهوفــن ( )12-2009وفينــورد (-2014
 )15الهولنديني ..وكانــت إدارة النادي أعلنت عن إقالة
فانهايزبروك من منصبه كمدير فني منتصف الشهر
املاضي ،بعد اخلســارة أمام فريق ســيركل بروج ()1-2
فــي اجلولة الـ 19من الدوري البلجيكي املمتاز ..وأعلن
النادي حينها عن إقالة املدرب «بعد سلســلة النتائج
احملبطة واألداء السيئ».

هاليب تحافظ على صدارة
تصنيف العبات التنس

العواصم ـ وكاالت:
اعتلت النجمة الرومانية ســيمونا هاليب ،الصدارة
في النســخة األولى من التصنيــف العاملي لالعبات
التنس احملترفات في عــام  ،2019الصادرة أمس ،والتي
شــهدت تقدم اليابانية نعومي أوساكا والتشيكية
كارولينا بليســكوفا ..وحتتل هاليب ،الصدارة برصيد
 6641نقطة ،تليها األملانيــة أجنليك كيربر ،في املركز
الثاني برصيد  5875نقطة .وحتتل الدمناركية كارولني
فوزنياكي املركز الثالث برصيد  5436نقطة ،وذلك قبل
اسبوع واحد من انطالق منافسات أستراليا املفتوحة.
وصعدت اليابانية أوســاكا ،بطلــة أمريكا املفتوحة
(فالشينج ميدوز) ،من املركز اخلامس إلى الرابع بعد أن
وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة برزبني الدولية..
وجاء ترتيب الالعبات في املراكز العشرة األولى كاآلتي:
اوال ً الرومانية ســيمونا هاليب ،ثــم األملانية أجنليك
كيربــر ،والدمناركية كارولني فوزنياكــي ،ثم اليابانية
نعومي أوســاكا ،و األمريكية ســلون ستيفنز ،تلتها
األوكرانية إلينا ســفيتولينا و التشــيكية كارولينا
بليسكوفا ،ثم التشيكية بيترا كفيتوفا و الهولندية
كيكي بيرتنز ،و الروسية داريا كاساتكينا.

مفكرة اليوم

نهائيات أمم آسيا

العراق ـ فيتنام
السعودية ـ كوريا ش

 4:30عصراً
مساء
7:00
ً

توتنهام ـ تشيلسي

مساء
11:00
ً

كأس الرابطة اإلنجليزية

رياضة

والصين تنجو من فخ قيرغيزستان

ابو ظبي ـ وكاالت:
فاز املنتخب الكوري اجلنوبي ،في
أولى مبارياته ببطولة كأس أمم
آسيا لكرة القدم ،املقامة حاليا
باإلمارات على نظيره الفلبيني
( )0-1أمــس ،ضمــن اجملموعة
الثالثة.فعلى ملعب محمد بن
زايــد ،جنح املهاجــم هواجن يوي
جو في تســجيل هدف اللقاء
الوحيد في الدقيقة ( ..)67بهذا
الفوز ،جنح املنتخب الكوري في
حصد أول  3نقاط له بالبطولة
محتال ً وصافــة اجملموعة ،بفارق
األهداف خلف الصني التي فازت
علــى قيزغيســتان ( ..)1-2في
حني حتتل الفلبني ،املركز األخير
بــدون رصيد ،وبفــارق األهداف
خلف قيزغيستان الثالثة.
وســتواجه كوريــا اجلنوبيــة
باجلولــة الثانية ،قيزغيســتان
يوم  11كانون الثاني اجلاري على
ملعب (هــزاع بن زايد) ،في حني
ســتلعب الصني أمام الفلبني
في اليوم نفســه على ملعب
(محمد بن زايد).
وفي مباراة اخــرى ،أمس ،أفلت
املنتخب الصيني ،من مفاجآت
اجلولة األولــى في بطولة كأس
آســيا ،بعد فوزه الصعب على
قيرغيزســتان بنتيجــة ،1-2
في مســتهل مشوار الفريقني
بالبطولة القارية.
وحصــد املنتخــب الصينــي،
النقــاط الثــاث متصــدرًا
اجملموعــة التي تشــهد اليوم،
لقاء منتخب كوريا اجلنوبية مع
نظيره الفلبينــي على ملعب
اســتاد آل مكتوم بنادي النصر.
تقــدم منتخب قيرغيزســتان

فرحة العبي كوريا اجلنوبية بالهدف الثمني لالعب جو في شباك الفلبني

بهدف أخالدين أســريلوف في
الدقيقة  ،42لينتهي الشــوط
األول بتأخر الصــن بهدف من
دون رد ،على اســتاد خليفة بن
زايد بنــادي العني.لكن املنتخب
الصيني جنح في إدراك التعادل
بعد مــرور  5دقائــق فقط من
عمر الشــوط الثاني ،عن طريق
بافيل ماتياش باخلطأ في مرماه.

وخطــف املنتخــب الصيني،
هدف الفوز في الدقيقة  ،78عن
طريق العبه يو داباو ،بعدما راوغ
احلــارس ببراعة ثم صوب الكرة
داخل الشباك بنجاح.
مــن جانب اخــر ،أقــال االحتاد
التايالنــدي مــدرب منتخبــه
الصربي ميلوفان رايفاتش بعد
اخلســارة الكبيرة أمــام الهند

 ،4-1أول أمس األحد في اجلولة
األولى من منافســات اجملموعة
األولى لكأس آســيا  2019في
كرة القدم في أبو ظبي.
وأعلــن االحتــاد التايالنــدي أن
رايفاتــش ( 65عامــاً) أقيل من
منصبه وســيحل بــدال ً منه
مساعده سيريساك يودياردثاي
في مواجهــة البحرين اخلميس

اإليطالي البرتو أكويالني يصبح رئيسًا لنادي طفولته
روما ـ وكاالت:
ســار العب خــط الوســط
اإليطالــي الســابق ألبرتــو
أكويالنــي ،علــى خطــى كال
مــن الظاهــرة البرازيلــي
رونالــدو واإلســباني جيــرار
بيكيه ،واشــترى نادي سبيس
مونتيســاكرو  ،1908النــادي
الــذي ترعــرع فيه وبــدأ فيه
مسيرته الكروية.
جنم روما الســابق والذي اعتزل
كرة القدم في الفترة املاضية،
بدأ مسيرته الكروية مع الفريق

املتواضع سبيس مونتيساكرو،
حيــث تــدرب معه وهــو في
طفولتــه ،قبــل أن ينتقل إلى
فريق الناشئني بنادي العاصمة
اإليطالية روما.
وبحســب وســائل اإلعــام
اإليطالية ،فإن ألبرتو أكويالني
العمــر  34عاما،
البالــغ مــن ُ
اشترى أســهم تصل قيمتها
إلى مئة في املئة من أســهم
فريــق طفولتــه ،ليصبــح
مالــك ورئيس للنــادي ..وقال
أكويالنــي عبر حســابه عبر

موقــع التواصــل االجتماعي
"انســتغرام"" :رحلتــي بدأت
هنا ،على هــذا امللعب الترابي،
من هنا بدأت مشواري الطويل
من التضحيات وااللتزام ،إلى أن
وصل بي األمــر الرتداء قمصان
فــرق عظيمــة واللعــب في
مالعب عظيمة".
وأضاف "لقــد حققت الكثير
من النجاحات ،ولكني ال أنسى
أبدا أول ملعب كــرة قدم لي،
لقد عــدت بثروة مــن اخلبرات
ألحول أحالم النــادي الصغيرة

إلى حقيقــة" ..وتابــع" :هذا
األمر سيكون مبثابة حت ٍد جديد
بالنســبة لي ،والشكر للقيم
التــي تعلمتها مــن عائلتي
وأصدقائي ،أنا واثق من اكتمال
رحلتي بالنجاح مع هذا الفريق،
إنها رحلة جديدة تبدأ من هنا".
جديــر بالذكــر أن أكويالنــي
ســبق له اللعب لعــدة أندية
أوروبية كبرى ،أبرزها يوفنتوس
وليفربــول وميــان ،ورومــا
الــذي خاض معه أطــول فترة
احترافية.

املقبل.وقــال رئيــس االحتــاد
التايالندي سوميوت بومبامنونغ
فــي بيــان «لــم نتوقــع هذه
النتيجة من املنتخب التايالندي
وال يســتحقها جمهورنــا .أنا
خائب من هــذه النتيجة على
غرار جميــع مشــجعينا في
البالد .لكن كرئيــس لالحتاد ال
ميكننــي أن أبقى متفرجا ً حيال

ما حصل».
وضمن اجملموعة عينها تعادلت
الســبت اإلمــارات املضيفــة
مع البحريــن  1-1في أبوظبي،
لتتصدر الهنــد الترتيب بثالث
نقاط ..واستلم رايفاتش مهامه
فــي  2017بعد تدريب منتخبي
قطــر ( )2011واجلزائــر (،)2016
كما برز اســمه عندما قاد غانا
إلى ربع نهائي مونديال .2010
وكان رايفاتــش في دائرة اخلطر
بعد خروجه مــن نصف نهائي
كأس ســوزوكي فــي جنــوب
شــرق آســيا أمــام ماليزيــا
الشــهر املاضي ..وقال رايفاتش
بعد خســارة الهنــد «يجب أن
نتحســن كثيراً .كرة القدم ال
تتمحور فقط حــول التقنيات،
يجب أن نكون أكثــر عدوانية،
نلعــب للنتيجــة وليس فقط
جلمالية اللعبة».
إلــى ذلــك ،تعــرض املنتخب
الســوري ،املشــارك في كأس
آســيا التــي تســتضيفها
اإلمــارات ،لضربة موجعة ،حني
أكد الفريق الطبي أن أســامة
أومري أبرز العبي خط الوسط،
لــن يكمــل باقــي مباريــات
البطولة.
وتأكدت إصابة أومري بقطع في
الربــاط الصليبي ،في الدقيقة
 40مــن مبــاراة فلســطني،
أمس األحد ،فــي اجلولة األولى
للمجموعــة الثانيــة ..وكان
املنتخب السوري تعادل سلبيا
مع نظيره الفلســطيني ،فيما
يتصدر األردن اجملموعة بعد فوزه
على أســتراليا بهــدف وحيد..
ومن املتوقع أن يغادر أومري بعثة
املنتخب السوري ،للبدء مبرحلة
العالج.

رباعي تشيلسي مهدد

بالغياب أمام توتنهام
لندن ـ وكاالت:
يســتعد نادي تشيلســي ملواجهة
نظيــره توتنهــام هوتســبير ،اليوم
الثالثــاء ،في إطار منافســات نصف
نهائي بطولــة كأس رابطة احملترفني
اإلجنليزيــة .وذكــرت صحيفة «لندن
ســتاندرد» ،أن روبن لوفتوس تشيك،
العــب تشيلســي ،بــات قري ًبا من
الغيــاب عن املبــاراة املقبلــة أمام
توتنهام هوتســبير ،بعد إصابته في

الظهر ،خــال مواجهــة نوتنجهام
فورســت ،الســبت املاضي ،بكأس
االحتاد اإلجنليزي .وأضافت الصحيفة
أن مشــاركة ويليان وبيدرو في مباراة
توتنهام هوتسبير ،ال تزال محل شك،
فيما يستمر غياب الفرنسي أوليفيه
جيرو ،مهاجم البلوز بسبب اإلصابة..
ونوهت الصحيفــة أن أوليفيه جيرو
يواصل عملية تعافيــه من اإلصابة
التي تعرض لها في الكاحل.

رقم تاريخي في فوز وريورز على كينجز
نيويورك ـ وكاالت:
نفــذ ســتيفن كــوري 10 ،رميات
ثالثيــة ضمن  42نقطة ســجلها
ليســاعد جولدن ســتيت وريورز،
حامل اللقب في الفــوز 123-127
على سكرامنتو كينجز ،في مباراة
شــهدت رقما قياسيا في مجموع
الرميات الثالثيــة بتاريخ دوري كرة
الســلة األمريكــي للمحترفــن،

الليلة املاضية.
ونفذ وريورز  21رمية ثالثية صحيحة
مــن  47محاولة ،مقابــل  20رمية
ناجحة من  36محاولة لكينجز ،أي
أن املباراة شهدت إجمالي  41رمية
ثالثية ناجحة.
ويتخطــى هذا الرقم بفــارق رمية
واحدة الرقم القياســي الســابق
خالل مباراة مينيســوتا وكليفالند

كافاليــرز فــي املوســم املاضــي
( 40رميــة ثالثية) ..وســجل كوري
 20نقطــة من إجمالــي  42خالل
الربــع الرابع ،بينما ســجل زميله
كيفن دورانــت  29نقطة بجانب9
متريرات حاســمة فيما أضاف كالي
طومسون  20نقطة.
وفي مبــاراة أخرى ســجل كوهي
ليونارد  30نقطة ،واســتحوذ على

 6كــرات مرتدة بجانــب  6متريرات
حاســمة خالل فوز تورونتو رابتورز
 116-123علــى ميلووكي باكس..
وتغلب بورتالند تريل بليزرز 101-110
لينهي سلســلة تفوق هيوستون
روكتس فــي  6مباريــات كما منع
جيمــس هــاردن من تســجيل 40
نقطة على األقل بعد أن فعل ذلك
في  5مباريات متتالية.

ضمن الرصيد اإلجمالي للمسابقات الرسمية بنهاية العام 2018

ريال مدريد واألرجنتين يتصدران األندية
والمنتخبات األكثر تتويجًا في العالم
العواصم ـ وكاالت:
تصــدر نادي ريال مدريد اإلســباني
ومنتخب األرجنتــن ترتيب األندية
واملنتخبــات األكثــر تتويجــا ً في
العالم باحتساب الرصيد اإلجمالي
الذي نالــه كل منهما في مختلف
املسابقات الرســمية حتى نهاية
عــام  2018التــي عرفــت تتويج
العمــاق املدريــدي بلقــب كأس
العالم لألندية الذي اســتضافته
ابوظبي اإلماراتية.
واســتعرضت صحيفــة "ماركا"
اإلســبانية الترتيب العاملي لألندية
و املنتخبات األكثــر تتويجا ً  ،حيث
أخــذت في االعتبار ألقــاب األندية
في البطوالت اخلارجية فقط سواء
تلــك التي ال تــزال قائمــة او تلك
التي مت الغاؤها ،اما املنتخبات فقد
احتســبت بطــوالت كأس العالم
والبطــوالت القاريــة و األلعــاب
األوملبيــة وكأس القــارات وحتــى
األلقاب اإلقليمية.
ومن بــن البطوالت التــي اخذتها
في االعتبــار هي البطوالت العربية
لألندية بصيغتها القدمية  ،مبا فيها
كأس الســوبر باإلضافة إلى كأس
االفروآسيوية التي مت الغاؤها .
وتفــوق ريــال مدريد علــى جميع
األندية و املنتخبات برصيد  28لقبا ً
شملت  13لقبا ً في مسابقة دوري

ريال مدريد مسيرة حافلة باأللقاب
أبطال أوروبا  ،ولقبني في مســابقة
كأس االحتاد األوروبي ،و اربعة ألقاب
في مسابقة كأس السوبر األوروبي
 ،وثالثــة ألقاب فــي بطولة كأس
القــارات  ،وأربعة ألقاب في بطولة
كأس العالــم لألندية  ،ولقبني في
مسابقة كوبا التينا (امللغاة).
وحــل فــي املركز الثانــي منتخب
األرجنتني برصيد  26لقبا ً شــملت
لقبني فــي بطولــة كأس العالم
و لقبــا واحــدا فــي مســابقة
كأس القــارات عــام  1992حتــت
اســم كأس امللــك فهــد (قبل ان

يعتمدها"الفيفــا" ضمــن أجندة
بطوالته) ،و  14لقبا ً في بطولة كوبا
أميركا  ،و ذهبية األوملبياد (مرتني) ،
وستة ألقاب في ألعاب بان امريكان
(امللغاة) ،و لقبا وحيدا في مسابقة
كأس ارتيميــو فرانشــي (امللغاة)
التي كانت جتمع بني بطل أمم اوروبا
و بطــل كوبا اميركا وحتمل اســم
الرئيس االسبق لالحتاد األوروبي الذي
توفي في حادث ســير عــام ، 1983
حيث نظمت البطولة مرتني فقط
نالها مرة املنتخب األرجنتيني ومرة
منتخب فرنسا.

نــادي األهلي املصــري جــاء ثالثا ً
برصيــد  24لقبا ً شــملت  8ألقاب
في مســابقة دوري أبطال افريقيا،
ولقبــا واحدا في مســابقة كأس
الكونفيدراليــة اإلفريقية  ،وأربعة
ألقــاب في مســابقة كأس أبطال
كــؤوس افريقيا  ،ولقبــا واحدا في
مســابقة كأس األفروآســيوية ،
وســتة ألقاب في مســابقة كأس
الســوبر اإلفريقــي  ،وثالثة كؤوس
عربيــة ،وكأس اجلمهورية العربية
املتحدة خــال الوحــدة بني مصر
وسوريا .
وفــي املركز الرابــع تواجد منتخب
البرازيــل برصيــد  24لقبــا ً منها
خمســة ألقاب فــي بطولة كأس
العالم ،و ثمانية ألقاب في بطولة
كوبا اميــركا ،واربعــة ألقاب في
بطولة كأس القــارات وذهبية في
األوملبياد.
وحل برشــلونة اإلسباني في املركز
اخلامــس متخلفا ً عــن غرميه ريال
مدريد بفارق ستة ألقاب ،بإمتالكه
 22لقبا ً خارجياً.
كمــا ضمــت قائمــة األنديــة
واملنتخبــات األكثــر تتويجا ً تواجد
ثالثة أنديــة عربية ،على رأســها
األهلي املصــري ومواطنه الزمالك
برصيــد  12لقبا ً والنــادي الترجي
التونسي برصيد  10ألقاب.
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نعمت عباس*

التفاؤل يسود في معسكر األسود

اليوم ..الوطني يواجه فيتنام المتطورة
بطموح قطع الخطوة الواثقة األولى

املنتخب أمام البحرين في املباراة
التي تقام على استاد آل مكتوم
يوم اخلميس املقبل ضمن اجلولة
الثانية من منافســات اجملموعة
األولى بالبطولة.
وقال ســوميوت بومانبوجن رئيس
االحتــاد التايالنــدي إن النتيجة
التي خســر بهــا منتخب بالده
أمام الهند فــي افتتاح مبارياته
في كأس آســيا كارثية ومخيبة
لآلمــال ولم تكــن متوقعة ،وأن
مشــجعي املنتخب التايالندي
كانــوا يســتحقون أفضل من
ذلك».
من جهة اخرى كشــف حساب
البطولة على موقع تويتر عن ان
الالعب الهندي ســونيل شيتري
الذي سجل هدفني من االهداف
االربعة ملنتخب بالده على تايالند
قد وصــل للهدف رقــم  67مع
منتخــب الهنــد فــي األهداف
الدولية ،ليحتل املركز الثاني بعد
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو
الذي سجل  85هد ًفا.

محمد إبراهيم وعلي حنون*
يخــوض منتخبنــا الوطني بكرة
القــدم فــي الســاعة الرابعــة
والنصف من عصــر اليوم الثالثاء
اولى مبارياته في نهائيات امم اسيا
املقامة في دولة االمارات العربية
امام املنتخب الفيتنامي في اطار
اجملموعة الرابعة التي تضم ايضا
منتخبي ايران واليمن.
وســيكون ملعب الشــيخ زايد
بالعاصمة االماراتيــة ابو ظبي
مســرحا ملواجهة االسود االولى
وهــو امللعــب الذي اســتضاف
مبــاراة االفتتاح التــي جمعت
االمــارات املضيفــة والبحريــن
وانتهت بالتعادل االيجابي بهدف
واحد لكل مــن املنتخبني ،كما
ينتظر ان يضيف مباريات الهند
مع اإلمارات ،وسلطنة عمان مع
اليابان ،والسعودية مع قطر الى
جانب مباراة واحدة في دور الـ 16
وأخرى في دور الثمانية فضال عن
املباراة النهائيــة التي تقام في
االول من الشهر املقبل.
رحلة استعادة الهيبة
ويتطلــع منتخبنــا الوطنــي
لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم
وقطع خطوته الواثقة االولى مبا
يعــزز حظوظ تاهله الــى الدور
الثاني عــن اجملموعة في الطريق
لتحقيق اهدافه في املنافســة
التي ســبق ان اســتاثر بلقبها
وذهبها عام .2007
وبرغم ان معظم الترشــيحات
تصب في خانة منتخبنا الوطني
لتحقيق الفوز فــي مباراة الغد
وهــو الذي يحتــل املركز  88في
التصنيــف الشــهري االخيــر
للفيفا ،فان الضرورة تقتضي ان
يحسب للمنافس حسابه كونه
انهى العام املاضــي باملركز رقم
 100في التصنيف من املنتخبات
االســيوية املتطورة وســبق له
ان احرج منتخبنــا الوطني في
تصفيــات كاس العالم ،وكانت

الوحدة التدريبية األخيرة لألسود قبل لقاء فيتنام اليوم
اخــر نتائجــه االيجابيــة احراز
بطولة االســيان على حســب
ماليزيا بعد مباراتي ذهاب واياب
انتهت االولى بالتعادل االيجابي
 2-2وحســمت الثانيــة بهدف
ملصلحة فيتنــام لتتوج باللقب
للمرة الثانية في تاريخها.
التحاق نائب رئيس االحتاد
نائــب رئيــس االحتــاد املركزي
لكــرة القدم علي جبــار التحق
يــوم امس األول بوفــد املنتخب
الوطنــي بعــد ان حــال تدهور
احلالة الصحية لوالدته وحرصه
على البقــاء بجانبها في ازمتها
دون التحاقه مبكــرا .وقد متنى
جبار ان توفق كتيبة االسود في
الظهور مبســتوى متميز خالل
النهائيات االســيوية احلالية مبا
يرضــي طموح اجلمهــور ويلبي
تطلعات املتابعــن بعد ان توفر

للمنتخب ما امكــن توفيره من
ظروف استعداد.
خلف ينقل تفاؤل اجلميع
ويؤكد غياب حصني
وأشــاد املنســق اإلعالمــي
للمنتخب الوطني محمد خلف
بروحيــة التفاؤل التــي تكتنف
اســرة منتخبنــا الوطني .وأكد
خلف ان «الفريق بلغ اوج جاهزيته
وال يعاني مؤثرا سلبيا سوى تعذر
مشــاركة الالعب علي حصني
الذي يعاني إصابــة خفيفة آثر
في ضوئهــا املــدرب كاتانيتش
وعمال بنصيحة طبيب املنتخب،
عدم اشــراكه في مبــاراة اليوم
امــام فيتنام ورمبا يصل األمر إلى
ابعاده عن قائمة االســود ملباراة
اليمــن ايضــا» .وأوضــح خلف
ان «كاتانيتــش وبقيــة أعضاء
فريقه الفنــي يحترمون قدرات

محافظ واسط يرعى المباراة النهائية
لبطولة الشباب بكرة القدم
واسط ـ الصباح الجديد:
برعاية محافظ واسط الدكتور
محمــد جميــل املياحي جرت
املباراة النهائية لبطولة شباب
محافظة واســط بكرة القدم
والتي جرت على ملعب الكوت
األوملبي بني فريقي شباب نادي
العزيزية وشباب حي اجلهاد.
واقيمت هذه املباراة على ملعب
الكــوت بعد أن جنــح محافظ
واسط املياحي بحسم قضية
اقامــة البطوالت علــى هذا
امللعب بعد أن كان في السابق
ممنوع أقامة اي بطولة أو مباراة
فيه لكن بعد الزيــارة االخيرة
لوزير الشــباب للمحافظة مت
طرح املوضوع من قبل احملافظ
وحصلت موافقــة الوزير على
اقامــة املباريات علــى أرضية
ملعب الكوت.
وانتهــت املبــاراة التي اقيمت
باشــراف االحتاد الفرعي لكرة

جانب من التكرمي

القدم في واســط بفوز شباب
العزيزيــة علــى شــباب حي
اجلهـاد بأربعـــة أهـداف مـن
دون رد.
وقدم احملافــظ كأس البطولة

تقرير

إلى الفريق الفائز باملركز األول
وهــو شــباب نــادي العزيزية
اضافة إلــى الفريق اآلخر.كما
مت منح الهدايــا والكؤوس الى
الفريق الرديف.

منتخبــات مجموعتنا ويدركون
في الوقت نفسه أهمية الظفر
بنقــاط املبــاراة األولــى ألنها
ســتكون األرضية الصلبة ،التي
يواصل منتخبنا ،وتأسيسا على
نتيجتها ،مشوار النجاح ان شاء
اهلل» .الفتــا الى أن «حماســة
الالعبني في الوحدات التدريبية
تعكس تركيزهــم على أهمية
أن تعطى مباراتنــا أمام فيتنام
االهتمام الفني املطلوب للخروج
بالصــورة املطلوبــة والنتيجة
املتوقعة».
وبــن خلف أن «نتائــج املباريات
الفائتة مــن البطولــة برهنت
على حقيقــة واحدة وهي ان من
يعطي اجلهد في امللعب سيكون
له التفــوق ،وهي حقيقة يعيها
مدرب منتخبنا والعبوه» .معربا
عن» تفاؤل جميع أعضاء اســرة
املنتخب الوطني بصدد النتيجة

التي ســيخرج بها االســود من
مباراة فيتنام».
وعدا عن مباراة منتخبنا الوطني
يلتقــي اليــوم ايضــا منتخبا
الســعودية وكوريا الشــمالية
في ملعــب راشــد بدبي ضمن
منافسات اجملموعة اخلامسة.
اول الرؤوس التي اينعت
أعلن االحتــاد التايالنــدي لكرة
القــدم إقالــة املديــر الفنــي
ملنتخب تايالند الصربي ميلوفان
راييفاتش عقب الهزمية الثقيلة
التــي منيــت بها تايالنــد أمام
الهند  4-1على استاد آل نهيان»،
لتطيح اخلســارة الثقيلة برأس
راييفاتش في أول حالة إقالة في
البطولة.
وأعلــن االحتــاد عبــر موقعــه
الرسمي تولي مســاعد املدرب
سيرساك يودارثاي مهمة تدريب

ان بعد العسر يسرا
وكان موفــدا االحتــاد العراقــي
للصحافة الرياضية اللذان عانيا
مــا عانيا خــال االيــام االخيرة
جــراء عــدم حصولهمــا على
تاشــيرة الدخول ضمــن قائمة
املنتخب الوطنــي واضطرارهما
للتســجيل للحصــول علــى
التاشــيرة في احدى شــركات
الطيــران قد تنفســا الصعداء
اخيرا بعد ابالغهمــا بوصولها
مع انتهاء الدوام الرســمي ليوم
السبت املاضي ومع اغالق االبواب
بســبب عطلة االحد ملناســبة
عيد جيشــنا الباسل كان لزاما
االنتظار حتى اليوم االثنني ،ومن
ثم احلجز على الطائرة املتوجهة
الى دبــي لاللتحــاق بركب من
سبقهما للوصول حريصني على
تغطية اعالمية مميزة.
* موفدا االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

المدرب المحترف في نادي البحرين ..جبار حميد:

خبرة كاتانيتش وشبابية األسود عامالن
رئيسان في تجاوز عقبة فيتنام
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املدرب احملترف فــي تدريب نادي
البحريــن البحريني ،جبار حميد ،ان
العبي منتخبنا الوطنــي العراقي
سيحققون النجاح في مباراة اليوم
امام فيتنام في مستهل شوطهم
بنهائيات آســيا اجلاريــة احداثها
في اإلمارات ،برغــم تطور املنتخب
املنافس بشــكل كبير فــي الفترة
االخيرة.
واشار حميد ،إلى ان العبي منتخبنا
يجب ان يبعدوا عــن الضغوط ،وال
ســيما اإلعالمية ،فهنالك احاديث
تســهم في انكسار عزمية الالعبني
وحتد مــن تطلعاتهم ،وهذا شــيء
ســلبي ،واملالك التدريبــي بقيادة
الســلوفيني ،كاتانيتش ،بالتأكيد
ميلــك اخلبــرات فــي التعامل مع
أجــواء املباراة االولى فــي البطولة
االسيوية ،حيث سيضع التشكيل

املناســب من العبي االسود الذين
تطغى عليهم الصبغة الشــبابية
واألهلية التامة في الظهور املشرف
بنهائيات أمم آسيا بنسختها الـ .17
واضاف :برأيــي ان اخلبــرة للمدرب
األجنبي ،وروحيــة وأندفاع العناصر
الشبابية هي نقاط مهمة في عبور

احلاجز الفيتنامي فــي لقاء اليوم،
واألسود مؤهلني للنجاح.
وبشــأن حضــوره فــي املالعــب
البحرينية ،قال :بــدأت رحلتي منذ
نحو  3أســابيع فــي تدريب الفريق
بديالً للمدرب الصربي دراغان ،واجرى
فريقــي  3مباريات ضمــن بطولة
الكأس فتعادل امام املنامة والبديع
وفاز علــى فريق االتفــاق ،واملرحلة
االولى لبطولة دوري الدرجة الثانية
ســتختتم ويتبقى للفريق اجراء 3
مباريات يواجه فيها أندية البسيتني
ومدينة عيســى واإلتفــاق ،واعمل
في تدريــب الفريق ومعــي املدرب
املساعد سلمان البحريني ،ومدرب
حراس املرمى احمــد املصري ومدير
الفريــق محمد العجمــي ورئيس
اجلهاز التدريبي مبارك علي ،واوضح
ان فريقــه يضم الالعــب البرازيلي
احملترف كارلوس.

الضيافة و الكرم
العراقي

عندما يحــل منتخب العراق ضيفا ً على اإلمارات
سواء كان معسكرا ً تدريبيا ً أو خلوض مباراة ودية
أو املشــاركة في بطولة نرى العراقيني املقيمني
في اإلمارات يتســابقون على اســتقبال الوفد
ومتابعته و الوقوف علــى كل ما يحتاجه خالل
فترة تواجده .
مبادرة جميلــة من مجموعــة الطيف ومخبز
وحلويات الرباط ومطعــم ليالي بغداد ومطعم
بــاد الرافديــن وبتهيئــة  200تذكــرة مجانية
وباصات لألفراد و العوائل مع وجبات غذائية لكل
فرد كل هذه التحضيرات ملباراة العراق األولى أمام
فيتنام أما املباراة الثانية و التى ستقام في إمارة
الشــارقة فقد كلفني صاحــب املطعم الكرم
العراقي بدعوة الوفد العراقي للعشــاء وكذلك
مطعم على املاشــي في إماراة عجمان هو األخر
حملني أمانــة أوصلها إلى الوفــد العراقي بان
أبواب مطعم على املاشي مفتوحة أمام منتخب
العراقي طيلة فترة وجودة في البطولة .
أما األســتاذ احمد العبايجــى صاحب مطعم
التنور العراقي بإمــارة رأس اخليمة يتمنى تلبية
دعوتــه ملنتخب العراق الذى ســبق وأن دعاه في
مناســبة ســابقة وال ننسى األســتاذ  /حيدر
الكناني سكرتير شــباب نادي األهلي الذى قدم
الشــاي والقهــوة و احللوى إلى العــب منتخب
العراق عندما حضر ملعب التدريب ومعه إداريني
من نادي شباب األهلي شكرا ً لهؤالء على الشعور
الوطنــي الذي يعبر عن اعتزاز أبناء شــعبنا في
الوطن وبرجاله امليامني .
أخر الكالم  :سفارة العراق في أبوظبي و قنصلية
العراق في دبي في ســبات عميــق ندعو اهلل ان
ينعم عليهما براحة البال .
* مدرب عراقي محترف

«المبارزة» في بطولتي

العالم والجولة اآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتاد املركزي للمبارزة مشــاركته في بطولتي
كأس العالم حتت  20عامأ ً واجلولة اآلســيوية للبراعم
تولــد  2002لكال اجلنســن للمدة مــن  16ولغاية 22
كانون الثاني اجلاري في البحرين.
ذكر ذلك ،رئيــس االحتاد املركزي للمبارزة ،زياد حســن،
مبينا ان التدريبات جترى باشراف املدربان اإليراني حامد
الصياد واألرمينــي كوريك مودريان ،واملالكات التدريبية
املعتمدين لدى االحتــاد في قاعة املركز التدريبي لالحتاد
بحلتها اجلديدة بعد حملة االعمار والترميم واستقدام
االجهــزة احلديثة املواكبة ملنافســات االحتــاد الدولي
والتجهيزات من مناشئ متميزة ،وتزويد القاعة باإلنارة
واألمور اللوجســتية األخرى التي أســهمت في احياء
قاعة املركز التدريبي الحتاد املبارزة في املدينة الشبابية.
وتابع حسن ان احتاده ســيفتح باب االنتقاالت لالعبني
في األندية ابتداء من يوم  10كانون الثاني اجلاري ولغاية
 20من شهر شــباط املقبل أستعادا ً للموسم اجلديد،
مبينا ان احتاده يســعى الفتتاح املوسم باقامة بطولة
تنشــيطية في عطلة نصف الســنة للعام الدراسي
احلالي إلى جانــب تنظيم بطولة املوهوبني باشــراف
املركــز الوطني للمبارزة بالتعاون مــع االحتاد املركزي ،
اذ يتطلع احتاد اللعبة إلى املســاهمة الفعالة في جناح
املنافسات النه يعتمد تاهيل املواهب من املركز الوطني
ألحلاقهم في تشــكيالت منتخباته للفئات العمرية،
كمــا يتضمن منهاج احتــاد املبارزة في املــدة املقبلة
إقامة دورتني دوليتني للمدربني واحلكام وكذلك لإلداريني
العاملني في األندية.

مدربة الريشة الطائرة في اتحاد األولمبياد الخاص ..نورا عبد الجبار:

نستعد بثقة للدورة االقليمية بهدف تعزيز اإلنجازات
بغداد ـ فالح الناصر:
قالت مدربة منتخب الريشة الطائرة في
احتاد األوملبياد اخلاص ،نورا عبد اجلبار ،انها
تعمــل إلى جانب املــدرب ماجد جهلول
في حتضير املنتخب من اجل املشــاركة
املقبلة فــي الدورة االقليميــة العاملية
التي ســتقام شــهر آذار املقبل في أبو
ظبي بدولــة اإلمــارات العربية املتحدة
ضمن وفد احتاد األوملبياد اخلاص العراقي
الذي سيشارك بالعديد من األلعاب في
املنافسات.
وذكرت :ان املنتخبــات تلقى دعما كبيرا ً
ومؤازرة ومتابعة ميدانية من رئيس االحتاد،
سعد عبد ياســن ،إلى جانب التشجيع
الكبير لألهالي واحلضــور املتواصل في
التدريبات مما يسهم في كسب الالعبني
الثقة فــي تعزيز التدريبــات املنتظمة
واملشاركة بثقة في البطوالت املقبلة.
وتابعــت :ان وزارة الشــباب والرياضــة،
حترص على دعــم وإيالء احتــاد األوملبياد
اخلاص االهتمام الكبيــر بتوفير القاعة
لتضييــف التدريبــات وهــذه النقطة

مهمــة جــدا ً تســهم في لم شــمل
املنتخبــات املنضويــة حتت لــواء احتاد
األوملبياد اخلاص بدأل ً من الفترة السابقة
التي كان فيها االحتــاد يفتقر إلى قاعة
خاصــة ،اضافة إلــى ان حضــور الوزير
الســابق ،عبد احلســن عبطان الدورة
األقليمية في النســخة السابقة التي
اقيمــت ايضا فــي اإلمــارات ومؤازرته
امليدانية لالعبــن ليحصل فيها العراق
على  54وســاما ً ملوناً ،وحاليا ً يبذل وزير
الشباب والرياضة اجلديد ،الدكتور احمد
رياض العبيدي ،جهــودا ً كبيرة في منح
االحتاد الثقة والتشجيع ليعزز امكاناته
في مواصلة الفوز بأوســمة التفوق في
االستحقاقات اخلارجية.
واشارت :إلى انها كانت تعمل في املالك
التدريبي أللعاب القوى املشــارك ضمن
وفــد األوملبياد اخلاص في بطولة األلعاب
الشــتوية فــي العام  2016بالنمســا،
حيث شــارك العراق في فعالية الركض
على الثلج وحصل على وسامني ذهبيني
لالعبــن (ضي علــي وعبــاس غالي)،
والوســام الفضي لالعب عمــر أحمد،
واملركــز الرابع من نصيــب الالعبة ،متارا

نورا عبد اجلبار

عبد الرزاق.
واشــارت املدربة إلى انهــا حاصلة على
شــهادة البكالوريــوس في مــن كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة
بغــداد ،التحقت باملالكات التدريبية في
احتاد األوملبيــاد اخلاص عام  ،2009وكانت
بداية عملها ضمن اسرة املالك التدريبي
أللعــاب القــوى ،وبعدهــا انتقلت إلى
التدريب في منتخب الريشــة الطائرة،
وكانــت اخر مشــاركة في أبــو ظبي
لفريقها احلصول على وســامان فضيان
لالعبة نور محمد سليم وزميلها مالك
جمال ،والوســام البرونــزي لالعب عدي
غازي ،وحلت الالعبــة هبة صالح رابعة،
وهي إجنازات مهمة تؤكد قدرة الالعبني
على الوصول إلى منصات التتويج.
واضافــت :التدريبات حاليــا جترى بواقع
 3وحدات أســبوعيا ً وبالنسبة ملنتخب
الريشــة الطائرة فان  4العبني يتدربون
حتضيرا ً لالســتحقاق االقليمي املقبل،
هم ( نبأ ليث وإســراء مهدي ومحسن
ماجد ومؤمل محمــد) ،فتقام الوحدات
التدريبيــة املنتظمــة ويــؤدي الالعبني
تدريباتهم باندفاع كبير وســط متابعة

ميدانيــة وحضور لألهالــي ،فيما تبذل
املالكات التدريبية املعتمدة والتطوعية
في احتاد األوملبياد اخلاص اجلهود الكبيرة
في التعامل مع الالعبني وايصالهم إلى
اجلاهزية التامة في شتى األلعاب.
املدربــة ،نورا ،اضافــت قائلة :من يعمل
ضمن فئة االوملبيــاد اخلاص ،يجب عليه
التحلــي بالصبر والتحمــل والتعامل
األبوي مع الالعبني مما يســهم في تقبل
الالعبني اختيار كل لعبة ،واإلبداع فيها،
اما عن الالعبني اجلدد ،فهنالك توجها من
االهالي باحلــاق ابناءهم من هذه الفئات
باحتاد األوملبياد اخلاص ملا يشاهدونها من
اهتمام وتألــق وحتقيق النجاحات ،حيث
أسهمت وســائل التواصل االجتماعي
واإلعالم بنشر اإلجنازات وتوجه العائالت
إلى تسجيل ابناءهم في سجالت االحتاد.
واختتمت حديثها بالقــول :يعد قانون
الرياضيــن األبطــال والــرواد منصفا
لشــريحة العبي األوملبياد اخلاص ،حيث
أســهم في منح الالعبني الثقة وشعور
االهالي والوســط بكيان العبي جميع
الفئات املعتمــدة لدى احتــاد األوملبياد
اخلاص.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

استطالعات وجوائز
كما هي االحوال في سنام الســلطات العليا وامليادين
احليويــة في الدولة واجملتمع ،لعراق ما بعد حقبة الفتح
الدميقراطي املبني ،كذلك هي في اجملاالت املتفرعة عنها
في احلقول املادية والقيمية ،حيث املناخات والشــروط
الطاردة لكل ماهو مغاير لعصر احلوســمة الشــاملة.
وهذا ما انتبهت اليه املنظمة االممية (الشفافية الدولية)
لتحجز لنا موقعا ً متصدرا ً لقعر قائمتها في هذا اجملال،
والــذي حققنا فيــه فتوحات لم يســبقنا لها بلد من
قبل ،منها على ســبيل املثال ال احلصر نوع استثماراتنا
وابتكاراتنا في الوســائل احلداثوية للمعرفة والتحفيز
على االجناز في هــذه املوهبة (الفســاد) اال وهي اجراء
االســتطالعات ومن ثم اقامة حفالت توزيع اجلوائز على
املبشرين بها ،من محظوظي مرحلة العدالة االنتقالية
(في االنتخابات أو االســتطالعات) .جوائز واستطالعات
وما يتجحفل معها من وسائل وتقنيات وافدة ،انخرطت
جميعها في كرنفاالت الفســاد واضعة نصب عينيها
مهمة جتسيد ومتثيل ما انحدرت اليه قطاعات واسعة
من اجملتمع (افرادا ً وجماعات) من ناحية الذائقة املتدنية،
وبؤس االهتمامات ،وضحالة الوعي ،وسقم املعايير .لقد
تناغمت هذه الوســائل (االستطالعات واجلوائز واجلهات
التي تقــف خلفها) مــع حاجات ومتطلبــات مرحلة
التشــرذم والركود ،لتتحول الى حلقة اضافية في هذا
النفق املعتم في تاريخ العراق احلديث.
وكما هو حال جنوم مرحلة التردي هذه ،من شــتى امللل
واملهن والنحل (سياسيون وسدنة ونقابيون واعالميون)..
وغيــر ذلك من مهن يفترض انها وجدت من اجل االبداع
واالبتكار وصناعة اجلمال وخدمة الشــأن العام ،وصاروا
الى ما هم عليه اليوم من حــال واحوال وادوار ووظائف
متنافرة متامــا ً وذلك ،كذلك هو حال مــن تنجذب اليه
مجسات اســتطالعات وجوائز وكرنفاالت هذا الزمان،
والتي وصلت اليه بعد حفريات عميقة وممنهجة !..هذه
هي خارطة الطريق الذي ال ميكن لتلك اجلوائز (مدفوعة
الثمن) أن تشذ عن جادتها ومقاصدها املرسومة سلفاً.
مثل هذا الطفح من النشاطات والفعاليات واالحتفاالت
تعد مكملة للمشــهد الغرائبي الراهن ،حيث التواطؤ
الســافر بني حيتان هذه الطبقة السياسية الفاشلة
والفاســدة وبطاناتهــا وذيولها وقطعان حبربشــها،
وما أكتنزته جماعات الفلــول من خبرة وتقنيات ودهاء
فــي هذه اجملاالت احليويــة .لقد مت افراغ هذه الوســائل
والتقنيات من مضامينهــا وغاياتها احلداثوية واملهنية
لصالــح رغبات وذائقة طبقة سياســية تقبع في قعر
اولوياتهــا كل مــا له صلــة باحلداثة والتنمية وســن
التشريعات التي تنتشل هذا الوطن املنكوب واهله من
هذه القسمة العاثرة.
ان آخــر ما نحتاجــه ونحن نتخبط بنفــق طويل من
الهزائــم املتتالية وعلى شــتى الصعد؛ هــو اجلوائز
واســتطالع عينات من شــارع "مضيع صول جعابه"
ونخب كل مواهبها تنحصر في ممارسة الدقالت ونقل
عدتها من كتف الى كتف آخــر من دون أدنى وجع من
عقل أو ضمير .اتركونا بحالنــا رحمة مبا تبقى لنا من
كســرة حلم وحس وعقل ومسؤولية جتاه هذا الوطن
املنكوب مبســوخ العقائد والبشــر؛ فحالنا واحوالنا
الراهنة ال تتحمل املزيد من مثل هذه املهازل وأشــباه
القادســيات والفتوحــات الفاشوشــية .نحتاج الى
مجالس عزاء من نوع آخر ،مجالس ال ترتفع فيها أصوات
النحيب والعويــل وغير ذلك من ســكراب العواطف
التي ما انتصرت يوما ً ملن حاولت الســماء تكرميه ذات
عصر؛ نحتاج الى مجالس للصمت نلتفت فيها قليالً
الى علل اغترابنا الطويل عن كل ما يســتحق التقدير
والتكرمي في ميادين االبداع واالجناز ال اجلوائز ومهرجانات
التتويــج التي حتتفــي مبا اجترحناه مــن مهازل وهدر
لالرواح واالمكانات والفرص!..

"حكاية في بغداد" الغرائبية والمساواة

بين الرجل والمرأة في معرض وسام عبد جزي
سمير خليل
اســتضافت قاعــة حــوار في
بغداد املعرض الشــخصي للفنان
التشكيلي الشاب وسام عبد جزي.
 24لوحة قــوام املعرض الذي أطلق
عليه اسم (حكاية في بغداد).
لوحات لبست ثوبا مميزا هو ثوب
الغرائبية الذي اراد ه الفنان اسلوبا
فنيا خاصا به .اما حكاية في بغداد،
عنوان املعرض ،فقال عنها جزي:
حاولت ان أحيي بعض حكاياتألف ليلة وليلة باســلوبي ورؤيتي
الفنية ،والغرائبية ،مفتاح اعمالي،
وقصدت منها ســحب الناظر الى
منطقة القراءة ،واملشهد البصري،
واالبتعاد عن التفاصيل االعتيادية،
ومفاجــأة الناظر وطــرح االفكار
والتســاؤالت في ذهنه .برأيي هذه
واحدة من اهم وسائل الفن.
وتابــع :املعــرض ليــس ارجتاليا،
اشــتغلت عليه منذ سنتني ،اجنزت
خاللها هذه االعمــال ،وحاولت ان
اقول فيها شــيئني ،االول انساني،
قوامه اختزال املالمح وهدم الفوارق
بني الرجــل واملرأة ،ومســاواتهما
بشكل يحتمل القراءة من الطرفني،
اما الشــيء الثاني فهو الغرائبية
التي حتدثت بالبداية عنها.
املدير العام لدائرة الفنون العامة
الدكتــور علي عويد ،الــذي افتتح
املعــرض ،أكــد على نهــج دائرته
بالتواصل مع اجلمعيات والفنانني،
والتواجد في هكــذا معارض فنية
وقال:
ما شــاهدناه في هــذا املعرضمختلف عن بقية املعارض ،جســد
فيــه الفنان وســام جــزي بعض
حكايــات ألــف ليلة وليلــة عبر
العديد من احملطات واملشاهد التي
وظفها في صور متعــددة جميلة
جدا ،عكســت تلك احلكايات التي
تداولها البغداديون على مر الزمن.

وسام عبد جزي مع أحد أعماله

مبارك لهذا الفنان الشاب.
وأضــاف :هــذه دعــوة مــن دائرة
الفنــون العامة إلقامــة املعارض
فــي قاعتها مبقر الــوزارة ،من اجل
تشجيع الشباب على التواصل في
نتاجاتهم ،وهذا مهم جدا لترسيخ
ذاكرة حقيقية للفن التشــكيلي
في العراق ،وهنــاك فرصة لفناننا
وســام للمشــاركة في معارضنا
لهذا العــام والتي ســتقام داخل
العراق وخارجه.
واوردت الشاعرة سمرقند اجلابري
انطباعها عن هذا املعرض قائلة:
شــخوص اللوحات وجوه غلبعليها الطابع الســومري ،وتغلب
على هذه الوجوه حالة احلزن واليأس.

شاركوا في اليوم األول
للمهرجان ،وأمضوا
الوقت فوق بحيرة
متجمدة لصيد
األســماك من
خـــالل ثقب
صغيــر حفر
فــي طبقة

خالد عز ،وتوزيع طارق مدكور.
ورفــع احلفــل الــذي أقيــم على
قاعــة "كريســتال بــاالس" في دار
األســلحة والذخيرة ،شعار "كامل
العــدد" ،ونظمتــه "ســتار اد" مع
"انفلوونسرز".
كما شــهد احلفل إطاللة جديدة
ألنغام ،اذ اعتــادت اختيار اإلطالالت
الكالســيكية فــي العديــد مــن
املناسبات ،حتى عرفت بذوقها الفريد
في اختيــار أزيائها ،وبدت وكأنها في

العشرينيات من العمر .لكن هذه
املرة ارتدت أنغام ،فســتان ًا اسود
أنيقــا ،تاركة شــعرها يالمس
كتفهــا ،واختارت تســريحة
مختلفــة لشــعرها ،وبدت
بشرتها أكثر نضارة وحيوية.
وأحيت أنغام مؤخرًا ،أكثر من
حفلة بأعياد امليالد ،وقدمت
عددًا مــن أغنياتها املميزة،
التــي تألقــت بهــا طوال
شوطها الفني.

"الملحمة البوهيمية" و"الكتاب األخضر"
يحصدان جائزة الغولدن غلوب

الصباح الجديد  -وكاالت:
حصــد فيلمــا "امللحمــة
البوهيميــة" ،و"الكتــاب األخضر"
أبرز جوائــز غولدن غلوب لعام ،2019
والتي شهدت ظهورا خاصا للنجوم
رامي مالك ،وكريستيان بيل ،ومايكل
دوغالس.
وحصل الفيلم املوسيقي "امللحمة
البوهيمية" (بوهيميان رابســودي)
علــى جائزة أفضل فيلــم درامي ،ما
وصفته وكالــة "رويتــرز" ،بأنه فوز
غير متوقع على فيلم "مولد جنمة"
(إيه ســتار إيز بورن) ،في حني حصل
فيلــم "كتاب أخضــر" (جرين بوك)

برأيي هناك اشــارة غير مباشــرة
للحرب من خالل الرجال مقطوعي
االيــدي ،الناجني من احلــرب .جانب
احلرب يطغي علــى اللون ،والهيئة
العامــة لهذه الشــخوص ،ريفية،
تشــعر بأنهم مزارعــون ،لكن أبرز
املالمح وأجملها هي ان شكل املرأة
قريب من شــكل الرجل ،مما يجسد
طبيعة العالقة بينهما.
الفنان قاسم سبتي رئيس جمعية
الفنانــن التشــكيليني العراقيني
مدير قاعة حــوار ،كتب في ديباجة
املعرض عن عالم وسام جزي:
" نعم ،ومــن يجرؤ على اخلوض
في جتربــة غريبة حــد االبهار غير
هذا الفتى ،الذي سحبنا عنوة قبل

ثالثة اعوام نحــو لوحة كانت غير
مألوفة ليفوز بجائزة عشتار االولى
للشــباب ،اســتحقها وبجــدارة،
فاملهارة عنوانها ،والغرابة واالختالف
ديدنها ،وهــا هو اليــوم يعلن عن
نفسه عبر أكثر من عشرين عمل،
تشــكل رقما مهمــا ال ميكن ألي
معرض عراقي داخل البالد وخارجها
ان يتجاوزه .اننا نفخر باستضافته
واعماله في (حــوار) التي دأبت عبر
عدد مــن معارضهــا االخيرة على
تقــدمي ثلة مــن املوهوبــن الذين
ســيأخذون مكانهــم ومكانتهم
حتما في التشكيل العراقي .وسام
جزي يعلن عن حرفنته وقدرته .انه
فنان بكل ما للكلمة من معنى".

مهرجان لصيد السلمون على الجليد
الصباح الجديد  -وكاالت:
شــاركت أعــداد كبيــرة فــي
مهرجـــان الصيد علـــى اجلليــد
في كوريــــا اجلنوبية ،متحديــن
درجـات حــرارة حتت الصفر لصيد
أسماك السلمــــون مـن بحيـرة
متجمـدة.
وذكــر منظمون أن نحو  141ألفا

على جائــزة أفضل فيلم كوميدي أو
موسيقي .وفاز رامي مالك بجائزة
أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره
في فيلــم "امللحمة البوهيمية" في
حني فازت جلــن كلوز بجائزة أفضل
ممثلة في فيلــم درامي عن دورها في
فيلــم "الزوجة" (ذا وايــف) .وفاز
املمثل كريستيان بيل بجائزة أفضل
ممثل كوميدي أو ممثل موســيقي عن
دوره في فيلم "النائب" (فايس) ،والذي
أدى فيه دور نائــب الرئيس األميركي
األسبق ديك تشــيني .وفازت أوليفيا
كوملان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم
كوميدي أو موسيقي عن دورها في

أخبــارهــــــــــم
ريتشارد غير

وصل النجم ريتشــارد
غير ،لريــد كاربت حفل
توزيــع غوائــز الغولدن
جلوب في دورتها رقم 76
لعام  2019احلالي.
وحتتضن قاعة "بيفرلي
هيلتــون" بحي بيفرلي
هيلز بوالية كاليفورنيا
فعاليات حفــل جوائز،
غولــدن غلــوب ،الذي
اختير لتقدميــه املمثل
الكوميــدي "آنــدي
ســامبيرج" واملمثلــة
"ساندار أوه".
ونــال فيلــم "فايــس
للنجــم
"Vice-

بيــل،
كريســتيان
النصيــب األكبــر من
الترشــيحات بإجمالي
ستة ترشيحات ،ويأتي
مــن بعــده فيلــم "زا
فيفوريــت" للنجمــة
جينفر لورانس بإجمال
خمسة ترشيحات.

ايما ستون

انغام تبكي عن فرح غايب
الصباح الجديد  -وكاالت:
انهارت الفنانة أنغام من البكاء ،في
أثناء غنائهــا "عن فرح غايب" ،خالل
حفلها األخير الذي أحيته في ساقية
الصاوي "البروج" ،اذ لم تتمكن ألكثر
من مرة من اســتكمال جملة "وعن
حبايب".
وأشــارت أنغــام للمايســترو هاني
فرحات ،أنها غير قــادرة على الغناء،
ولكنه لم يتوقف ،األغنية من كلمات
الشاعر الغنائي أمير طعيمة ،وأحلان
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فيلــم "املفضلــة" (ذا
فيفوريت).
ونــال اخملــرج
املكسيكي ألفونسو
كــوارون جائزة أفضل
مخرج عــن إخراجه
فيلم "رومــا" ،كما
فاز الفيلــم بجائزة
أفضل فيلــم بلغة
أجنبية.
وفاز ماهرشــاال علي
بجائــزة أفضــل ممثــل
مســاعد عن الدور الذي
لعبه فــي فيلــم "كتاب
أخضر" في حني فازت ريجينا
كينغ بجائــزة أفضل ممثلة
مســاعدة عــن دورهــا
فــي فيلم "لــو كان
بوسع بيل ستريت
احلديث" (إف بيل
ســتريت كود
توك).

اجلليد الســميكة ،في حني
قفــز البعــض فــي
امليــاه املتجمــدة
ال صطيـــــا د
أ سمـــــا ك
السـلمـون

بأيديهــم.
وفي ختام اليوم يطهو املشاركون
ما اصطادوه ويتناولون الطعام معا،
ويســتمر املهرجان حتى الســابع
والعشرين من الشــهر اجلاري في
هواتشــون في إقليم جاجنون على
بعد  120كيلومتــرا من العاصمة
سيئول.

افتتحــت إميــا ســتون،
ْ
خزانــة أزيائها ملوســم
جوائــز بالم ســبرينغز
بزي غني بطبعة األزهار،
ّ
تأ ّلف من تــوب البروكاد،
من دون أكمام ،وبنطلون
غير متطابــق من توقيع
العالمة الفرنسية ،لوي
فيتون.
املمثلــة،
وحضــرت
ْ
حفل توزيــع جوائز بالم
ســبرينغز
الســينمائي
ّ
ووقفــت على
الدولــي،
ْ
ّ
بزي
الســجادة احلمــراء ّ
مختلــف متا ًمــا ،عــن
الشخصي ،ممّا
أسلوبها
ّ
يشــير إلى أنّهــا رمبا قد
تعتمــد خيــارات جريئة
علــى الســجاد األحمر،

خالل موسم اجلوائز.
يُشــارُ ،إلى أنّه متّ تعيني
إعالني
ســتون ،كوجــه
ّ
جديــد ،لعالمــة لــوي
فيتون في أكتوبر تشرين
األول لعــام ، 2017ولهذا
السبب كانت إطالالتها،
ّ
خالل موسم اجلوائز في
العــام املاضــي ،مك ّونة
بالكامــل مــن قطــع
العالمة الفرنسية.

حميد الشاعري
عبــر املُطــرب حميــد
الشــاعري عن شــكره
وامتنانه الشديد جلميع
أصدقائه مــن املطربني،
وامللحنــن والشــعراء
الذين شاركوا في أغنية
"حميــد الشــاعري"
وقاموا بتصويرها فيديو
كليــب وطرحهــا على
اليوتيوب.
وقــال الشــاعري فــي
تصريــح خــاص إلــى
أحــد املواقــع اإلخبارية
املصرية :عندما شاهدت
األغنيــة بكيــت مــن
شدة ســعادتي ،ال توجد
كلمــات فــي العالــم

تفي بالشــكر والتقدير
لهم ،عندما ســمعت
األغنيــة وشــاهدتها
شعرت وملست مدى حب
زمالئي لي ،فهم أصدقاء
الكفاح واملشوار ،وكأنني
توجت شــوطي الفني
وجناحاتي ،وكأنه وســام
أضعه على صدري".

نمر سيبيري يطلب مساعدة االنسان
الصباح الجديد  -وكاالت:
أثــار منر ســيبيري َحيرة
خبراء احلياة البرية في روسيا
بخروجه مــن الغابة ،طلبا
ملســاعدة اإلنســان بعد
تعرضــه لإلصابة ،فقد
ظهر النمــر ،املعروف
بلقــب "تيخون" في
منطقــة نائيــة
على احلــدود بني
الصني وروســيا،
رافضــا االبتعاد
عــن املنطقــة
برغــم الطلقات
التحذيريــة التي
أطلقهــا حــرس
احلدود.
و"تيخــون" مــن
فصيلة منر "أمور" أو
"النمر السيبيري"
املهدد باالنقراض
جــراء الصيــد
الشائع واجلائر،
ويعتقــد بأنه

ساعد ،بشــكل أو بشكل آخر،
بزيادة عدد الفصيلة من  350إلى
أكثر من  550منــرا ،وبعد إصراره
على البقــاء برغــم الطلقات
التحذيرية ،اســتدعي فريق من
خبراء احليــاة البرية الذي الحظ
أن ســلوك النمر السيبيري غير
اعتيادي ،وبخاصة أنه يتحاشى
أي تواصل مع البشر.

عندئــذ أطلق خبــراء احلياة
البرية عليه رصاصة مخدرة ،ثم
أرسل إلى عيادة بيطرية في قرية
"أليكســييفكا" لتلقي العالج
املطلــوب ،وبعد تقــدمي العالج
األولــي للنمر ،نقــل إلى مركز
أكبر لتأهيل النمور ،حســب ما
ذكـرت صحيفـة "ديلـي ميـل"
البريطانيـة.

دعوة للتخلي عن الماكياج
الصباح الجديد  -وكاالت:
دشــنت منظمــة "الباحثــون
السوريون" حملة بعنوان "خلي
البــدر يطلــع شــهر" لدعوة
الفتيات لالبتعاد عن مساحيق
التجميل ملدة شهر كامل.
ودعــت املنظمــة ،الفتيات
عبر حساباتها على وسائل
التواصل االجتماعي قائلة:
كونــي مــن املشــاركات
مع منظمــة "الباحثون
الســوريون" فــي حملة
no_makeup_ #
بهــدف
january
التوعية ضد مخاطر
املكيــاج ،وتعزيــز
ثقافــة اجلمــال
الطبيعي.
املنظمــة

اوردت :نحــن نتحدث هنا عــن مخاطر
صحية ،وتراكمات اجتماعية ونفســية،
ونرجــو من اجلميع التعامل مبســؤولية
وإيجابية ،فاجلمال مســألة نسبية أوال،
إذ لكل مجتمــع معاييره اجلمالية ،وهو
مســألة ذاتيــة ،ثانيا ،كل إنســان يرى
اجلمال فيما يظن أنه جميل ،نرجو منكم
تشــجيع كل الفتيات فــي محيطكم
خلوض هذا التحدي ،بدال من الســلبية
التــي ال طائل منها ســوى اإلصرار على
النمطيــة والوقــوف في وجــه حملة
صحية-نفسية تبتغي النهوض بالواقع
الصحــي واالجتماعي .كــن جميال ترى
الوجود جميال.
وســخر البعض من احلملــة ،مطلقني
هاشــتاغ "خلي جعفر يطلع شــهر"،
في إشــارة إلى تغير مالمــح الفتيات،
وظهورهن بشــكل أقبح ،عند االمتناع
عن وضع مساحيق التجميل.

