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بغداد - وعد الشمري:
حذر حتالــف االصالح واالعمار، 
مجلس  رئيس  الثالثــاء،  أمس 
من  املهدي  عبــد  عادل  الوزراء 
التعمد فــي تعطيل البرنامج 
احلكومي بحجة عدم التصويت 
الــوزارات الشــاغرة، الفتاً إلى 
ان بقاء حقائب دون اســنادها 
تنفيذ  يعرقل  ال  إلى مرشحني 
املشاريع التي ينتظرها الشارع 

العراقي.
التحالف  عــن  النائب  وقــال 
محمد رضا ال حيدر في حديث 
"اربع  إن  اجلديد"،  "الصباح  مع 
وزارات في حكومة عبد املهدي 
لم حتسم لغاية اآلن واخلالفات 
بصددهــا تترواح بــني معقدة 

واخرى ممكنة التسوّية".
واضاف آل حيدر، أن "عبد املهدي 
وقع اختيــاره علــى اثنني من 
املرشحني املســتقلني للعمل 
في وزارتــي العدل والتربية، وال 
بشأنهما  خالفات  هناك  توجد 
وسيمضون قريباً داخل مجلس 

النواب".
وأشــار، إلى أن "رئيس مجلس 
الــوزراء عليه املضي ببرنامجه 
ممكن،  وقت  باســرع  احلكومي 
مــن دون النظر إلــى اخلالفات 

على احلقائب املتبقية".
"سلســلة  أن  حيدر،  آل  وأكد 

من الوعــود التي اطلقها عبد 
املهدي عندما مت تكليفه عليه 
االيفاء بهــا، وأن تأخير وزارة أو 

اثنتني ال يعطل عمله".
وبــني النائب عــن االصالح، أن 
ســبيل  على  الداخلية  "وزارة 
مؤسســات  متتلــك  املثــال 
عملهــا  وتديــر  متكاملــة 
بنفســها وباداء جيد حتى مع 
وهذا  الوزيــر،  غياب شــخص 
ينطبــق على بقيــة احلقائب 

الشاغرة".
وحذر ايضــاً، من "ايجاد حجج 
وذرائع واهيــة لتأخير البرنامج 
احلكومي وتنفيذ املشاريع التي 
مت التحدث عنها خالل تشكيل 

مجلس الوزراء".
وأوضح آل حيــدر، أن "العديد 
الشــارع  ينتظر  امللفــات  من 
العراقي تنفيذها السيما على 
صعيد توفير اخلدمات ومحاربة 

الفساد".
"املؤشــرات  أن  آل حيدر،  وذكر 
اتفاق على  تفيد بعدم وجــود 
االمنية  للــوزارات  مرشــحني 
لغاية االن ، حيث ستبقى تدار 
بالوكالة حتــى يتباني حتالفي 
اســماء  على  واالصالح  البناء 

ترضي اجلميع".
ويتوقع، أن "يستغرق هذا االمر 
بعض الوقت، كون اخلالفات ما 

زالت معقدة وهناك اصرار على 
اعتراضات  تلقي  شــخصيات 
الداخلية  لوزارة  سواء  شديدة 

أو الدفاع".
وخلــص آل حيــدر بالقول، إن 
"حتالــف االصــالح مصر على 

موقفه باســناد الــوزارات إلى 
تنتم  وال  شخصيات مستقلة 
إلــى احــزاب سياســية، ولن 

يتنازل عن ذلك التوجه حتت اي 
ظرف".

تتمة ص3

تحالف االصالح يحذر عبد المهدي من تعطيل 
بغداد - الصباح الجديد:البرنامج الحكومي بذريعة الوزارت الشاغرة

يشهد مجلس النواب في جلسته 
التــي يعقدهــا ظهر اليــوم، اربع 
قــراءات أولــى الربعــة مشــاريع 
قانونية، فيما لن يصــوت اليوم او 
يناقش استكمال الكابينة الوزارية.
وحســب جــدول اعمال اجللســة 
الذي اطلعت عليه الصباح اجلديد، 
سينظر اجمللس في الطعون اخلاصة 
بصحــة عضويــة بعــض النواب 
والنائبات، كما ســتحرى القراءات 
األول لعدد من  للتعديــل  األولــى 

مشاريع القوانني.
وخال جدول األعمال من فقرة بشأن 

التصويت على استكمال الكابينة 
الوزارية التي لم تكتمل لغاية اآلن 
رغم مرور ما يقارب الثالثة أشــهر 
علــى منح مجلس النــواب الثقة 
للوزراء  رئيســاً  املهدي  عبد  لعادل 

وعدد من الوزراء.
وذكر بيــان للدائرة االعالمية جمللس 
النــواب تلقت "الصبــاح اجلديد" 
نســخة منه امــس الثالثــاء ان" 
النواب ستشهد  جلســة مجلس 
اليوم النظر فــي الطعون املقدمة 
حول صحــة عضوية بعض اعضاء 

اجمللس..
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بغداد - الصباح الجديد:
املالية  للجنة  الســن  رئيس  اكد 
احمــد الصفــار، امــس الثالثاء، 
ان اللجنــة املالية قــررت ايقاف 
انواعهــا مــع  القــروض بــكل 
القروض  تســديد  في  االستمرار 

السابقة.
وذكر الصفار، خالل ترؤسة اجتماع 
من  "القروض  ان  املاليــة  اللجنة 
املشاكل واملعرقالت التي تواجهنا 
فــي موزانة عــام 2019 واللجنة 
املالية قررت ايقاف االقتراض بكل 
انواعه"، الفتا الى "االستمرار على 

تسديد القروض السابقة".

وفي االجتماع نفســه ناقشــت 
النيابيــة  املاليــة  اللجنــة 
تخصيصــات عــدد مــن أجهزة 
للدائــرة  بيــان  وذكــر  الدولــة، 
االعالمية جمللس النواب ان اللجنة 
ابــو مهدي  ناقشــت مع  املالية 
املهندس نائب رئيس هيئة احلشد 
الشــعبي موازنة الهيئــة وزيادة 
التخصيصات املالية املرصودة لها 
في موازنة 2019 "، واضاف " كما 
الشباب  وزير  مع  اللجنة  ناقشت 
والرياضة احمــد العبيدي موازنة 

الوزارة لعام 2019".
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بغداد - الصباح الجديد:
إخبارية،  ومواقع  وكاالت  تداولــت 
طلبــا تقدمــت به النائــب جناح 
املياحــي امــس االول الــى رئيس 
فيه  تتوخــى  النوابــن  مجلــس 
مســاءلة وزارة النفــط عن اهدار 
ماليني الدوالرات جراء تأخير حتميل 
الناقــالت النفطيــة األجنبيــة، 
في  املتسبب  ومحاســبة  ملعرفة 

التقصير.
وجــاء في الطلب: "اســتنادا الى 
املادة)50 51-( من النطام الداخلي 
يرجى توجيه سؤال برملاني الي وزير 
النفط فيما يخص االموال املترتبة 
بحق شركة التســويق النفطية 

البواخر  حتميل  تاخير  ســوموعن 
للنفط اخلــام العراقي من موانئ 
البصرة واملفروضة طيلة السنوات 

السابقة".
بـــ "معرفة  املياحــي  وطالبــت 
ومحاســبة  احلقيقية  االســباب 
اداء عملها  فــي  املقصرة  اجلهات 
تلــك  فــرض  الــى  ادت  والتــي 
"الدعاوي  الــى  الفتة  الغرامات"، 
القضائية والشكاوي املقامة على 
شــركة ســومو من قبل احملاكم 
والهيئــات التحكيميــة والتــي 
ماليني  الشركة  بخسارة  تسببت 

الدوالرات".
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مجلس النواب لن يناقش
اليوم استكمال الكابينة 

الوزارية وال الموازنة

اللجنة المالية النيابية تقرر ايقاف 
القروض الخارجية وتسديد السابقة

مساءلة محتملة عن خسارة "سومو" 
ماليين الدوالرات من مجلس النواب

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي

a

الصباح الجديد - متابعة:
وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، امس الثالثاء، 
تهديدا علنيا إلى إيران، بسبب 
وجودها في سوريا، خالل حفل 
تنصيب رئيــس أركان اجليش 
آفوف كوشافي امس،  اجلديد، 
وجاء هــذا التهديد بعد وقت 
قصيــر مــن كشــف رئيس 
هيئة اركان اجليش الســابق، 
قيام إســرائيل بتزويد فصائل 
مسلحة في سوريا بالسالح. 
قائال  إيــران،  نتنياهو  وحــذر 
ســوريا  مبغادرة  إيران  "أنصح 
نتوقف  لــن  ســريعا، ألننــا 
الهجومية"،  سياســتنا  عن 
بحسب صحيفة "جيروزاليم 

بوست" اإلسرائيلية.
حفل  خــالل  نتنياهو  وقــال 
التنصيــب، "إنهــم يكذبون 

دائما، ويكذبون عندما يقولون 
إن محاولتهــم إلطــالق قمر 

صناعــي إلى الفضــاء باءت 
"إيران  أن  إلى  بالفشل"، الفتا 

تستخدم هذه األمور لتغطية 
لتطوير  احلقيقيــة  نواياهــا 
الصواريخ الباليســتية"، في 
إشــارة الى ما صــرح به وزير 
االتصــاالت اإليرانــي، محمد 
جواد آذري جهرمي، عن فشل 
إلى  جتربة إطالق قمر صناعي 
الثالثاء،  الفضاء، فجر امــس 
في  يســتقر  لم  القمــر  ألن 

مداره.
اركان  هيئــة  رئيــس  وكان   
اجليــش االســرائيلي غــادي 
ايزنكــوت، افصــح ألول مرة 
بتزويــد اســرائيل للفصائل 
فــي  الســورية  املســلحة 
بالســالح  اجلوالن،  مرتفعات 
السورية  االهلية  احلرب  خالل 

اجلارية منذ سبع سنوات.

وقــال ايزنكوت فــي تصريح 
تاميز"  "صنــداي  لصحيفــة 
انتهــاء  قبــل  البريطانيــة، 
واليته كرئيــس هيئة االركان 
ان اســرائيل  هذا االســبوع، 
فعال وفرت اســلحة خفيفة 
جملموعــات معارضة ســوريا 
عــن  "للدفــاع  مخصصــة 

النفس".
وحتى يوم األحد املاضي، كانت 
اســرائيل تقر رســميا فقط 
انسانية  مســاعدات  بتوفير 
جملموعات معارضة في الطرف 
نفت  بينما  احلدود،  من  الثاني 
او رفضت التعليق على تقارير 
باألســلحة  تزويدهم  حــول 

ايضا.
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تقريـر
رئيس أركان الجيش االسرائيلي يقّر بتزويد فصائل سورية باألسلحة

نتنياهو يطالب ايران بمغادرة سوريا
ويهددها علنا: لن نتوقف عن سياستنا الهجومية

بغداد - الصباح الجديد:
ادان املركــز العراقــي لدعم حرية 
الثالثاء،  امــس  التعبير)حقــوق( 
التأديبي لطالب جامعيني  الفصل 

في ديالى لتعبيرهم عن آرائهم.
وقال املركز في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، "إننا ندين 
قرار عمــادة كلية بــالد الرافدين 

فــي ديالى الذي قضــى بفصل 4 
طالب بســبب التعبير عن آرائهم 
في مواقــع التواصل االجتماعي"، 
فيمــا عد االجــراء بـ"الســابقة 
احترام حرية  اخلطيرة، تفسر عدم 
الرأي ورفض اخملتلف ورســالة نحو 

الديكتاتورية".
واضــاف انه "فــي الوقــت الذي 

يرفض املركز العراقي لدعم حرية 
عمادة  إجــراء  )حقــوق(،  التعبير 
كلية بــالد الرافدين بفصل هؤالء 
الطلبة فإنــه يطالب اجلهات ذات 
التعبير  باحترام حريــة  العالقــة 
العقوبــات املفروضة بحق  وإلغاء 
الطلبــة، والتشــديد على ضرورة 
إعطاء مســاحة مــن احلرية في 

التعبير واالنتقاد كونه مكفوالً في 
الدستور".

ودعــا الطلبــة املفصولــني، إلى 
"تســجيل دعــاوى قضائية بحق 
الدستور،  لتجاوزهم على  الكلية، 
فيما  قانونية،  مخالفــة  وارتكاب 
تعهد بتوفير احملامني " لهذا األمر".
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لندن ـ الصباح الجديد :
في  الحــد  مفاجأة  تكــون  لــن 
الســاحة السياسية البريطانية 
ان تهــزم الســيدة تيريــزا ماي 
رئيسة الوزراء في التصويت على 
خطتها االنســحاب مــن االحتاد 
االوروبي ، وهــي مهمة محصورة 
بوقت قصيــر للغاية حيث يتعني 
االشــهر  الطالق  ان جتري عملية 
في اجملال االوروبي بني لندن واالحتاد 

االوروبي في 29 من الشهر اجلاري .
ولكــن تلك الهزميــة التي تعتبر 
الثانية منذ عام 1924 سترســم 
املشهد السياســي للبالد حيث 
يتوقــع املراقبــون ان يصوت 100 
عضــوا من حــزب احملافظني ضد 
الــى اعضاء  رئيســتهم اضافة 
حــزب العمال املعــارض واحزاب 

ايرلندية مناهضة حلكومة ماي .
واذا مــا حتققت آمــال املعارضني 

للحكومــة فليس امــام ماي اال 
مقر  الى  فائقة  بســرعة  العودة 
االحتاد االوروبي في محاولة اخيرة 
إلقناع اعضائه ببعض التعديالت 
املطلوبــة من قبــل البريطانيني 
وهي اربع تعديالت طفيفة، ولكن 
املنطق يقــول ان الطالق احلاصل 
مع لندن يســيكون ثمنــه غالياً 
جــداً ولن يكون امام بروكســيل 
وقت كاف للتساهل مع بريطانيا 

التــي احتاجت ســنتني للخروج 
بهذه الصيغة العرجاء .  

ينتظر  املعــارض  العمــال  حزب 
ان يســتغل الفرصــة للدعــوة 
احملافظني  حكومة  اســقاط  الى 
والدعــوة الى انتخابــات جديدة 
يعتقد رئيس حزب العمال جيرميي 
كوربني انه ســيربحها مع حزبه 
ويستعيد الســلطة كما تتوقع 

التقديرات السياسية .

دعا الطلبة الى رفع دعاوى ضدها وتعهد تأمين المحامين

" حقوق " يدين كلية أصدرت عقوبات
بعضها الفصل لجامعيين على ارائهم

اغلى عملية طالق سياسي بين بريطانيا واوروبا

هزيمة تأريخية للمحافظين تلوح في األفق

 خبير: السياسة المائية للدولة يجب أن تكون 
3ستراتيجية وليس اعتمادا على وفرة أو شحة األمطار بارزاني: ندعم حكومة عبد المهدي بقوة ونسعى 

2لمعالجة المشكالت العالقة وفقًا للدستور

حذر من حجج واهية لتأخير تنفيذ المشاريع

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت الهيئــة العامة للكمارك 
اإليرانية  الســلع  بعــض  منح 
الرســوم  مــن  اســتثناءات 

الكمركية .
واورد بيان رسمي للهيئة تلقت 

"الصباح اجلديد" نســخة منه 
امس الثالثاء أنــه " ال توجد أي 
إعفاءات من الرسوم الكمركية 
ألي دولــة وإمنا الكل مشــمول 
بقانون التعريفة الكمركية رقم 

)22 ( لسنة 2010".

ودعــا البيــان وســائل اإلعالم 
الدقــة في نقل  الى " توخــي 

املعلومات".
 وكانــت عــدة وكاالت ومواقع 
وكالة  عن  خبرا  تناولت  إخبارية 
ارنا اإليرانية، قالت فيه رئیســة 

غرفــة التجارة فــي محافظة 
أهــواز اإليرانية شــهال عموري 
امس الثالثاء، إن العراق استثنی 
ســلع إيرانيــة مــن الرســوم 

اجلمركية.
ونقلــت وكالة "إرنــا" االيرانية 

عــن عموري قولهــا إن "العراق 
املنتجة  25 من السلع  استثنی 
فــی محافظة خوزســتان من 
ان  مبينة  اجلمركیة"،  الرســوم 
"املفاوضــات جاریــة بین غرفة 
جتــارة أهواز والعراق الســتثناء 

عدد أكبر من الســلع والبضائع 
اإلیرانیة".

وأضافت أنه مت "تشــكيل جلنة 
ملتابعــة تصدیــر الســلع من 

خوزستان إلی العراق".
تتمة ص3

الكمارك تنفي استثناء سلع إيرانية من الرسوم الكمركية
فيما الحكومة صامتة عن ما هو اخطر..

نتنياهو

بغداد - الصباح الجديد:
العمــل  وزارة  اوضحــت 
والشؤون االجتماعية، اليوم 
اإليقاف  مفهــوم  الثالثاء، 
االســر  داعية  االحتــرازي، 
مراجعة  الى  املســتفيدة 

احلماية االجتماعية.
وذكــرت مديــر عــام دائرة 
العمل،  وزارة  في  الصندوق 
بيان،  في  صليــوا،  جاكلني 
تلقــت الصبــاح اجلديــد 
نســخة منه، ان "املقصود 
االحتــرازي،  باإليقــاف 
الذكية  البطاقــة  قفــل 
االعانة  راتــب  صرف  وعدم 
االجتماعيــة مؤقتا لوجود 
نقص في املعلومات او عدم 
املستفيدين  بيانات  حتديث 

وليس الغاء لراتب االعانة"، 
مؤكدة ان "الراتب ســيعاد 
اطالقة بعد عشرة ايام من 
التحديــث واكمال النقص 

بالبيانات".
االســر  صليــوا،  ودعــت 
املوقوفــة  املســتفيدة 
رواتبهــا الــى "مراجعــة 
اقسام احلماية االجتماعية 
بياناتهــا  لتحديــث 
من  نقص  اي  واســتكمال 
اجل معاودة اطالق رواتبها".
مــن جانــب اخر، اشــارت 
مدير عام دائــرة الصندوق، 
مســتمرة  "الدائرة  ان  الى 
الديــون من  اســترداد  في 
املتجاوزين على راتب االعانة 

من اجل حسم املوضوع".

ح: اإليقاف  العمل توضِّ
االحترازي ليس الغاًء لراتب 

االعانة االجتماعية



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

فــي اطار انفتاحــه مجددا على 
والســعي لطي  املنطقة  العراق 
التي  واالزمات  املشكالت  صفحة 
رافقــت اجراء االســتفتاء، اعلن 
رئيس حكومة اقليم كردســتان 
بدء مرحلة  بارزاني عن  نيجيرفان 
االقليم  بني  العالقات  من  جديدة 
واحلكومة االحتادية من جهة وبني 
االقليــم وايــران ودول اجلوار من 

جهة ثانية.
واضــاف بارزاني في كلمة القاها 
في املنتــدى االقتصــادي لرجال 
االعمــال والتجــار االيرانيني مع 
كردســتان،  اقليم  في  نظرائهم 
عقب اســتقباله وزيــر اخلارجية 
االيرانــي محمد جواد ظريف، في 
ان  الثالثــاء،  امس  اربيل صبــاح 
العالقة بني الكــرد وايران عالقة 
طويلــة وتأريخيــة ولهــا ابعاد 
ثقافية واجتماعية لذا فان تطوير 
وتنمية هذه العالقــات بني ايران 
على  كردســتان  واقليم  والعراق 
وجه التحديد يصب في مصلحة 

الطرفني واملنطقة ككل.
واكد بارزاني ضرورة االســراع في 
واملشكالت  االشــكاالت  معاجلة 
املوجودة التي تقف بوجه استمرار 
التجاريــة  التبــادالت  وتطويــر 
اجلانبــني،  بــني  واالقتصاديــة 
اقليم كردستان  ان  الى  مشــيرا 
العراقيل  ملعاجلة  سيبذل جهوده 
والعقبــات التــي تعــوق تنمية 
العالقــات في شــتى اجملاالت مع 

ايران في اطار القوانني الدولية.
وحول عالقة اقليم كردستان مع 
احلكومــة االحتادية جــدد بارزاني 
استعداد حكومة االقليم ملعاجلة 
والقضايــا  املشــكالت  جميــع 

العالقة مع احلكومة االحتادية. 
واكد ان حكومة االقليم ستبذل 
جهودها كافــة لتطبيع العالقة 
مع بغــداد ومعاجلة املشــكالت 
الدســتور  اطار  فــي  العالقــة 
وزير  ان   « قائــال  واردف  والقوانني، 

التخطيط فــي حكومة االقليم 
علي سندي االن في بغداد لوضع 
حلحلة  علــى  واالتفاق  احللــول 

املسائل العالقة. 
السياســية  الناحية  »من  وتابع 
نحن في اقليم كردســتان ندعم 
وبقــوة حكومــة رئيس الــوزراء 
عادل عبد املهــدي ونؤيد معاجلة 
املشــكالت العالقة مــع بغداد 

وفقا للدستور العراقي. 
يد  إيــران  مدت  »طاملا  واوضــح، 
التعــاون والصداقة إلــى إقليم 
كردســتان ولن ننســى مواقف 
إيران التي بادرت مبســاعدتنا في 
وإيصال صوت  املراحــل  مختلف 
ومأســاة حلبجة إلــى العالم«، 
مضيفاً »تربطنا بطهران عالقات 

إخوة وصداقة«.
»الشــركات  أن  بارزانــي  وأكــد 
اإليرانيــة العاملــة فــي إقليم 
مع  بصبر  تعاملــت  كردســتان 
األزمــة املاليــة التــي عصفت 
باإلقليــم«، وبني »نبــذل جهوداً 
التي  حثيثة بغية حل املشكالت 
يعاني منها رجال األعمال والتجار 

اإليرانيني«.
وعبر عن تفائله بشأن مستقبل 
كردستان  في  االقتصادي  الوضع 
واردف » األوضــاع تســير نحــو 
جتاوزنا  وقد  واالفضل  التحســن 
االيام العصيبة« ، في اشارة منه 
اخلانقة  االقتصادية  االزمــة  الى 
خالل  باالقليــم  عصفــت  التي 

السنوات الثالثة املاضية.

من جانبه، اشــار وزيــر اخلارجية 
ظريف،  جــواد  محمد  اإليرانــي 
الــذي وصــل اربيل ومنهــا الى 
الثالثاء  امس  صباح  السليمانية 
في زيارة رســمية على رأس وفد 
إيرانــي اقتصــادي وجتــاري رفيع 
املســتوى، انه »ال ميكــن ألحد أن 
يقطع عالقاتنا مــع الكرد فإيران 
إلقليم  مهمــاً  شــريكاً  متثــل 
لتعزيز  نتطلع  ونحن  كردســتان 
التاريخية بني طهران  العالقــات 

وأربيل«.
ولفــت الــى ان ايــران وإقليــم 
لبعضهما  بحاجــة  كردســتان 
البعــض وال ميكــن حتقيق األمن 
واالســتقرار في املنطقة من دون 

التعاون املشترك بينهما.

واشاد ظريف بالتعاون بني اجلانبني 
وداعش  االرهاب  علــى  احلرب  في 
مناشدا احلزب الدميقراطي واالحتاد 
الوطني لالســراع في تشــكيل 
االقليم،  فــي  قويــة  حكومــة 
بني  العالقات  لتحسني  والسعي 

االقليم واجلمهورية االسالمية.
وقال اؤكد للتجار واملســتثمرين 
التوجد  انــه  والكرد  العراقيــني 
ايــة عقبــات او موانــع من قبل 
الطــرف االيراني امام اســتمرار 
والنهوض  التجاريــة  التبــادالت 
بها، وان العقوبات املفروضة على 
تقف  لن  االســالمية  اجلمهورية 
التباالت  اســتمرار  امــام  عائقا 
التجارية والشــراكة االقتصادية 
بــني اجلانبني، مؤكــدا دعم بالده 

النشاء مناطق صناعية مشتركة 
بني اجلانبني.  

ظريف الذي وصل إلى أربيل قادماً 
من بغــداد، توجه مســاء امس 
في  للمشاركة  السليمانية  إلى 
مؤمتر اقتصادي، ليغادر بعدها إلى 
النجف وكربالء، وتعد هذه الزيارة 
إقليم  إلى  لظريــف  الثانية  هي 
كردستان منذ تولي مهامه وزيراً 

خلارجية إيران في آب 2013.
جتدر اإلشارة إلى أن حجم التبادل 
إقليم كردســتان  بني  التجــاري 
وإيران يقدر بسبعة مليارات دوالر 
ســنوياً، ما يعزز أهمية العالقات 
فرض  مــع  خاصة  اجلانبــني  بني 
العقوبات األميركية على طهران.

بارزاني: ندعم حكومة عبد المهدي بقوة ونسعى 
لمعالجة المشكالت العالقة وفقًا للدستور

أكد أن االقليم تخطى مرحلة المشكالت واألزمات

بارزاني لدى استقبال ظريف

بارزاني: ان العالقة بين 
الكرد وايران عالقة 
طويلة وتأريخية ولها 
ابعاد ثقافية واجتماعية 
لذا فان تطوير وتنمية 
هذه العالقات بين 
ايران والعراق واقليم 
كردستان على وجه 
التحديد يصب في 
مصلحة الطرفين 
والمنطقة ككل
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

االمــن واملال والعدل ، متثل اثاٍفي ثالثا ينتصب فوقها قدر 
احليــاة ، فان حدث خلــل او ميالن فــي أي واحدة  منها ، 

سيتعرض القدر الى االنكفاء !!.. 
ولهذا ، فــإن البلدان حتر ص كثيرا علــى االهتمام بهذه 
املفاصــل االساســية  ، وتســعى الى خلــق حالة من 
االستقرار فيها ، فاألمن يعد اولى هذه االثافي وأخطرها 
، فــان حتقق ، حتقق ما بعــده من حلقات ، امــا املال فال  
اعتقد ان نظرية )وســخ دنيا( مازالت سارية !! فال حركة 
اقتصادية وال حياة وال رفاهية من دون املال ، .. وقطعا ، ان 
كل هذه التفاصيل ســتبقى ال قيمة لها في حال غاب 

العدل ، او اختفى ..
وحني احتدث عن ثالوث االمن واملال والعدل ، فلســت بوارد 
التنظير او التفلســف ، فمثل هذا احلديث قد ســبقني 
اليه الكثيرون وخاضوا فيه وأشــبعوه شرحا وتفسيرا  ، 
امنا ، اردت ان اجعل من هذه الفكرة مدخال مناســبا الى 
جوهــر الفكرة التي اريد اخلوض فيهــا ، وهي ان الفصل 
التشــريعي االول من عمر مجلس النواب اوشك على ان 
يسدل االســتار على فعالياته  ، وهو لم ينتِه من  قصة 
قانون املوازنة ، ليبقى هذا القانون احليوي معلقا  ، تتقاذفه 
تصريحات النواب في املؤمتــرات الصحفية الكثيرة التي 
يعقدونهــا بــني الفينة والفينــة  ، فنائــب يتوقع انها 
ستؤجل الى الفصل التشــريعي الثاني !، ونائب آخر يرد 
، ال انهاء  للفصل التشــريعي قبل اقــرار املوازنة ، وثالث 
يعلق ، املوازنة فيها الكثير من املشــكالت وإقرارها فيه 
الكثيــر من الصعوبات ، وفي مشــهد موازناتي معقد ، 
يبقى الوضع املالي ملؤسســات  الدولة قلقاً حلني خروج 

الدخان االبيض من قبة البرملان اعالنا عن متريرها . 
امــا األمن ، فأنه وعلى الرغم من ظــروف العراق االمنية 
التي مازالت تواجه حتديات ليســت ســهلة ، وخروق هنا 
وهناك ، فان مجلس النواب لم يتمكن حلد االن من حسم 
حقيبتي الداخلية والدفاع ، بســبب الصراع العنيف بني 
الكتل السياسية وعدم التوافق على اسم بعينه ، ويبدو  
ان ضراوة الصراع على   احلقائب االمنية ، اّدى الى خفوت 
تداول هذه القضية على مستوى االعالم والنواب ، ال ، بل 
االكثر من هذا بدأنا نســمع َمــن يتحدث عن بقاء هاتني 
احلقيبتني شــاغرتني الى اجل غير مسمى ، قد ميتد ملدة 
٤ ســنوات ، أي لنهاية عمر احلكومة  !!، معززين قولهم 
هذا ان االمور ستمضي على ما يرام ، ويبقى رئيس الوزراء 
يدير الوزارتني بالوكالة ، ولدينا في هذا اجملال جتربة ناجحة 
ولــدورة حكومية كاملة !!.. ولكن مــن دون ان يذكروا او 
يتذكــروا  ان التجربة الســابقة كانــت مقتصرة على 
الوزارتني االمنيتني فقط ، اما اليوم فقد انضمت اليهما 
وزارة اخرى وهي وزارة العدل ، واذا  كان االخفاق في اختيار 
الوزيرين ســابقا هو بســبب عدم التوافق بني )الســنة 
والشيعة( ، فاألمر هذه املرة  مختلف متاما ، بعد ان  انضم 
الكرد الى حلبة الصراع من خالل عدم توافقهم على وزير 

للعدل !!
الغريب في االمر ، ان مجلس النواب جنح في مترير  ١٩ وزيرا 
)بضمنهم وزيرة التربية التــي اثارت جدال كبيرا( واخفق 
فــي متريــر ٣ وزراء ، ومثل هذا االمر يفتح باب التســاؤل 
املشــروع : كيف متكــن اجمللس من مترير الــوزراء ال)١٩( ، 
لوزارات مهمة ، ال تقل اهمية عن الوزارات الثالث املتبقية 
، واخفق في تسمية ثالثة وزراء لتبقى الكابينة احلكومية 

مثلومة حتى اشعار آخر ؟!!
جل الذي اخشــاه فعال ان يتكرر مشــهد ادارة الوكالة 
للوزارات االمنية ، وهذا االمر سيرهق كاهل رئيس الوزراء 

وقد يبعده عن حتقيق برنامجه احلكومي الطموح ، 
والقلق  االخر االكثر وضوحــا  ، هو احتمال ترحيل قانون 

املوازنة الى الفصل التشريعي املقبل ..
نأمــل ونتمنى ، ان ينجــح اجمللس في اقــرار املوازنة في 
االقل قبل تعطيله ، لتكون االجــواء افضل في الفصل 
التشريعي الثاني ، اذ تنتظره الكثير من القوانني املهمة 

، فضال عن اكمال الكابينة احلكومية .. اليس كذلك ؟

األمن.. المال..
والعدل !

2

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلــن وزير التخطيــط الدكتور نوري 
صبــاح الدليمي عن خطــط الوزارة 
االســتراتيجية حلل ازمة السكن في 
العراق، واملتابعة املباشــرة التي تقوم 
الوزارة مع اجلهات التنفيذية حلل  بها 

هذه االزمة خالل املرحلة املقبلة.
وشــدد الوزير خــالل لقائــه النائب 
سعاد الوائلي، وعدد من ممثلي نقابتي 
املعلمني واملهندســني الزراعيني على 
اهمية توفير الظروف املناسبة لعمل 
املســتوى  القطاعــات على  شــتى 
الوطنــي وفي مقدمتهــا مجمعات 
توجه  ، مؤكــدا  املالئمــة  الســكن 
احلكومة نحو العمل لتنفيذ ذلك، في 

اطار االمكانات املتاحة.
كما دعا الوزير خالل اللقاء الى اهمية 
االهتمام بالكفاءات، واالســتفادة من 
خبراتهــا في اعداد االجيــال املقبلة، 
فيما لفت النظر الى اهمية التطوير 
النوعي للمعلم، وبيان عظيم دوره في 

بناء العراق.
الى ذلك اعــرب احلضور عن تقديرهم 
جلهــود وزير التخطيــط الهادفة الى 
ذوي  من  االجتماعية  الشــرائح  دعم 
الدخل احملــدود، مؤكديــن على عدم 
ادخارهم اي جهد لدعم استراتيجية 
الــوزارة لتحقيق ذلــك ، اضافة الى 
بحث واقع النقابات ومنظمات اجملتمع 

املدني، وآليات تعزيز دورها في التنمية 
والتنمية املستدامة.

علــى صعيد متصــل تــرأس الوزير 
الفنية الستراتيجية  اللجنة  اجتماع 
والتي مت  القطاع اخلاص ٢٠٣٠،  تطوير 
خاللها بحث تشكيل مجلس تطوير 
وادارة القطــاع اخلــاص فــي العراق، 
للوصول إلى حتقيق شراكة فاعلة مع 

القطاع العام.
وقــال الوزير خــالل االجتمــاع الذي 
التخطيــط،  وزارة  وكيــل  حضــره 
القطــاع اخلاص،  وعدد مــن ممثلــي 
واخلبراء واملديريــن العامني في وزارات 
التخطيــط والصناعــة والتجارة، أن 
القطاع اخلــاص بحاجة إلعادة النظر 
بالقوانــني واالنظمــة والتعليمــات 
النافذة، لتذليل العقبات التي تعترض 
حتقيق شــراكة متنامية مع القطاع 
احلكومي ، موضحا أن مجلس تطوير 
مهام  اخلاص، سيتولى  القطاع  وادارة 
اإلشــراف على تنمية القطاع اخلاص، 
وحتقيق تنمية مســتدامة لالقتصاد، 
تسهم بشــكل مباشر في مكافحة 
البطالــة، الفتا النظــر الى أن جميع 
العالقــة  ذات  احلكوميــة  اجلهــات 

ستكون ممثلة في هذا اجمللس.
إلى ذلك أشار الدكتور نوري الدليمي 
إلى أهمية وجــود مزايا وضمانات في 
القطاع اخلاص، أسوة مبوظفي القطاع 
احلكومي، مؤكداً علــى ضرورة توفير 
حمايــة أكبر للمنتج احمللــي، وتوفير 

الظروف املناســبة لعمــل مختلف 
القطاعات اإلنتاجية في العراق.

بحــث  االجتمــاع  خــالل  ومت  هــذا 
اخلطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها 
لتطويــر القطــاع اخلــاص واخلطط 
اجلهاز  سينفذها  التي  االستراتيجية 
القطاع  ملســح  لإلحصاء،  املركــزي 
اخلاص املنظم وغير املنظم، كما متت 
مناقشــة مراحل عمل جلنة مراجعة 
اإلطار القانوني الناظم لعمل القطاع 

اخلاص، وآليات تنشــيط هذا القطاع 
في إطــار خطة التنمية اخلمســية 

.٢٠١٨-٢٠٢٢
التنمية  الى ذلــك شــاركت دائــرة 
التخطيط في  وزارة  فــي  البشــرية 
الورشــة التي نظمتهــا دائرة متكني 
املــرأة العراقية في االمانــة العامة 
جمللس الوزراء وبالتعاون مع برنامج االمم 
املتحدة االمنائــي )UNDP( عن اهمية 
ادماج الهدف اخلامس اخلاص باملساواة 

بني اجلنســني ومتكني املرأة في خطة 
التنمية املســتدامة 2030 ولشــرح 
كذلك اداة تقييم ادماج منظور النوع 
القطاع  مؤسســات  في  االجتماعي 
العام بحضور مسؤولي وحدات النوع 
االجتماعــي فــي الــوزارات واجلهات 
غيــر املرتبطة بــوزارة ، والتي هدفت 
الــى التعريف بــأداة التقييم وتعزيز 
قدرات فريق دائــرة متكني املرأة املعني 
النوع  ادمــاج منظور  بعملية تقييم 

القطاع  مؤسســات  في  االجتماعي 
العام والتعريــف بواقع منظور النوع 
التنموية  اخلطــط  فــي  االجتماعي 
واالســتراتيجيات القطاعية وكذلك 
التعريــف بأهمية احصــاءات النوع 

االجتماعي .
التنمية  لدائرة  العــام  املدير  وقدمت 
الوزارة عقود حســني  البشــرية في 
ســلمان عرضا عن املــرأة في اهداف 
وإدماج   2030 املســتدامة  التنميــة 
هــذه االهــداف في اهــداف اخلطط 
التنموية واالستراتيجيات القطاعية، 
وشــمل العــرض ايضا شــرحا عن 
املؤشــرات املتعلقة باملــرأة والغايات 
بشــكل  املرأة  قضايــا  تبنت  التــي 
مباشــر وإدارة العمل بخطة التنمية 
2030 علــى املســتوى  املســتدامة 
التنمية  ألجندة  واستعراضا  الوطني 
2030 كفرصة لتحقيق  املســتدامة 
وتطرقت  اجلنســني  بــني  املســاواة 
في عرضهــا كذلك الــى التحديات 
التــي تواجه حتقيق اهــداف التنمية 
املقترحات  وابــرز   2030 املســتدامة 
والتمكني من حتقيق  العمــل  لتعزيز 

االهداف .
في السياق نفسه قدمت دائرة متكني 
املــرأة عرضا للمجموعــة املتكاملة 
ألدوات احصــاءات النــوع االجتماعي 
املعتمــدة والتي تعــد املدخل لدورة 
النــوع  احصــاءات  عــن  تدريبيــة 
االجتماعي تبنتها اللجنة االقتصادية 

اسيا)االســكوا(  لغربي  واالجتماعية 
النوع  قدمــت مستشــارة  فيمــا   ،
املتحدة  االمم  لبرنامــج  االجتماعــي 
االمنائي الدكتورة سندس عباس عرضا 
للتعريــف بأداة تقييم املســاواة بني 
اجلنســني والتي من املؤمل تطبيقها 
في وزارة التخطيــط وذلك من خالل 
إعمــام مراعاة منظور املســاواة بني 
اجلنســني ووجهات النظر املفاهيمية 
واملنهجية الشاملة والتوجهات التي 
تعزز نهج احلكومة بأكمله في متكني 
املرأة , اذ بينــت ان منهجية التقييم 
تعد خارطة طريق مع اســتراتيجيات 
وإجراءات ملموسة لتنفيذ االلتزامات 
بني  املســاواة  لتحقيق  املؤسســية 
اجلنســني كما انها تســلط الضوء 
على العمل اجليد للمؤسسات وتعزز 

املساءلة نحو املساواة.
املعتمد  األمنوذج  ايضا مرونــة  وتتيح 
بالتقييــم امــكان تكــراره جملموعة 
من السياقات واملؤسســات ,اذ  يعد 
منهجا نظاميا يســتند الى االجنازات 
املؤسســية والتعلــم لضمان ادماج 
فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور 
الدولة وبالنتيجــة يتيح الترابط بني 
والعاملي  واالقليمي  الوطني  املستوى 
الرغم من  كمنهجية مشتركة على 
تنوع البلدان املشــاركة ، وأشارت الى 
ان املؤسســات التي ستجتاز املعايير 
املوجودة في التقييم ستمنح شهادة 

اما ذهبية او فضية او برونزية .

ترأس اجتماع اللجنة الفنية الستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠

وزير التخطيط يعلن عن رؤية الوزارة لحل ازمة السكن في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت وزارة التربيــة الضوابط 
والتالميــذ  بالطلبــة  اخلاصــة 
الراغبني بالتسريع للعام الدراسي 
احلالي، مبينــة أن اعمار املتقدمني 
مواليد  هم  بالنظام  املشــمولني 
اخلامس  لتالميذ  بالنســبة   2008
االبتدائــي و2005 لطلبــة الثاني 
املتوســط و 2002 لطلبة اخلامس 

علمي.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلبقت 
اجلديد" نســخة منه  "الصبــاح 
امــس الثالثــاء إن "ضوابط اعمار 
املتقدمــني املشــمولني بنظــام 
التســريع لهــذا العــام هم من 
مواليد ) 2008 ولغاية 2009/1/31( 
اخلامس  الصف  لتالميذ  بالنسبة 
االبتدائي ومواليــد ) 2005 ولغاية 

لطلبــة  بالنســبة   )  2006/1/31
الثاني املتوســط ومواليد ) 2002 
بالنســبة   )2003/1/31 ولغايــة 
علمي  اخلامــس  الصف  لطلبــة 
ويجــب ان ال يكــون التلميــذ او 
الطالب راســباً او مكمالً او تاركاً 
في  االسباب  تكن  للدراسة مهما 
املراحل الدراسية السابقة على ان 
يعزز ذلك بتأييد من ادارات املدارس 

التي درس فيها".
وأَضافــت الــوزارة فــي بيانها أن 
طلبة  تشمل  التسريع  "اختبارات 
املرحلة  تســبق  التي  الصفــوف 
الصف  تالميــذ  وهــم  الوزاريــة 
الثاني  وطلبة  االبتدائــي  اخلامس 
االعــدادي  واخلامــس  املتوســط 
االختبارات  اجتيازهــم  حالة  وفي 
الكاملة ويعبــرون صفوف املراحل 

املنتهية يكون مؤهــاًل للدوام في 
بالنسبة  املتوســط  االول  الصف 
لتالميــذ اخلامــس االبتدائي وفي 
بالنســبة  االعدادي  الرابع  الصف 
للطلبــة املســرعني مــن الثاني 
املتوســط وفي الكليات بالنسبة 

لطلبة اخلامس االعدادي".
وأوضحت أن "الضوابط تنص على 
أن معــدالت املتقدمني يجب ان ال 
تقل عن %98 للدرجــات النهائية 
لتالميذ اخلامس االبتدائي وهو الناجت 
احلاصل عن جمع درجات الســعي 

النهائي  االمتحان  ودرجة  السنوي 
مقســوماً على )2( ، اما بالنسبة 
لطلبة الثاني املتوســط يجب ان 
ال يقل معدل نهاية الكورس االول 
وللدور  الثانــي  الكــورس  ونهاية 
االول لنهاية كل كورس فقط كالً 
على انفــراد عن %98 كمعدل عام 
التي  الدروس  وليس لكل درس في 
ميتحن فيهــا الطالب االمتحانات 
التحريرية عــدا )التربية الرياضية 
والفنية(، اما بالنسبة ملعدل طلبة 
الصف اخلامــس االعدادي العلمي 
)االحيائــي والتطبيقي( فهي ان ال 
يقل معدل نهايــة الكورس االول 
ونهاية الكورس الثاني وللدور االول 
 )96%( انفــراد عن  فقط كالً على 
فــي كل درس من الــدروس التي 
يؤدي فيها الطالب االمتحان لكال 

الكورسني".
وتابعت، "يــزود التلميذ أو الطالب 
الراغب بالتسريع بكتاب تأييد من 
قبل أدارة املدرسة يتضمن الدرجات 
امتحن  التي  الدروس  في  النهائية 
فيها في الصف اخلامس بالنسبة 
للمرحلة االبتدائية، ودرجات نهاية 
الكــورس األول والثاني بالنســبة 
للصف الثاني متوســط والصف 
اخلامــس العلمي"، مشــيرة الى 
أن "التقدمي يبــدأ بعد اعالن نتائج 
النهائية  الــدور االول  امتحانــات 
بالنسبة  ايام فقط  وملدة عشــرة 
االبتدائي،  اخلامس  الصف  لتالميذ 
اما موعد التقدمي بالنسبة لطلبة 
الثاني املتوسط واخلامس االعدادي 
الكورس  نتائج  اعــالن  بعد  فيبدأ 

الثاني وملدة عشرة ايام أيضاً".

96 - 98 % معدل اختبار تسريع دراسة الطلبة للعام الحالي

بارزاني لدى استقبال ظريف



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – دكة عشائرية 
اعلن مصدر امني في قيادة الشرطة 
االحتاديــة امس الثالثاء أن شــخصا 
بســبب  واعتقل شــخصان  اصيب 
البلديات  "دكة عشــائرية" مبنطقة 

شرقي بغداد.
وقال املصدر إن "دكة عشائرية حدثت 
الصحفيني  البلديــات/  منطقة  في 
اصابة  عن  اســفرت  بغداد  شــرقي 
مواطن نتيجة اطــالق نار في كتفه 
اثرها الى املستشــفى  ونقل علــى 
ليتلقى العــالج والقاء القبض على 
اثنني من الفاعلني ومت ضبط مسدس 

بحوزتهما".

ديالى – قصف صاروخي 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالــى امــس الثالثاء ان 

منطقــة خرنابــات التابعــة ملدينة 
بعقوبة شهدت قصفا صاروخيا .

كاتيوشــا  ان صاروخ  املصــدر  وذكر 
ســقط علــى منطقــة خرنابــات 
الشــهيرة بالبســاتني والطبيعــة 
التي تبعــد )٥ كيلومترات عن مدينة 

بعقوبة( من دون إصابات تذكر".

كركوك – صد تعرض
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  محافظة كركوك 
من  عددا  اصاب  الشــعبي  احلشــد 
ارهابيــي داعش بصد تعــرض لهم 

شمال غربي احملافظة .
وذكر املصدر ان، "قــوة من اللواء 16 
باحلشــد الشــعبي صــدت تعرضا 
الدبس شــمال  لداعش فــي قضاء 
غربي كركوك" ، مضيفا ان "العملية 
أسفرت عن اصابة عدد منهم واجبار 

املتبقني على الفرار، كما استشــهد 
مقاتل في اللواء املذكور متاثرا بجراح 

اصيب بها اثناء التعرض".

بابل – عمليات دهم 
محافظة  شــرطة  مديرية  كشفت 
بابل امــس الثالثاء عن متكن مفارزها 
مــن القاء القبــض على عــدد من 
على  للقضاء  واملطلوبــني  املتهمني 
وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة. 

وأضافــت املديريــة ان قواتها نفذت 
عددا مــن العمليات االمنية الوقائية 
وشملت  للقضاء،  مطلوبني  ملالحقة 
مناطق متفرقة من احملافظة، مشيرة 
الى  املتهمني  بإحالــة  قيامهــا  الى 
اجلهات ذات العالقة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

صالح الدين – اعتقال هارب 

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امس الثالثــاء ان قــوة امنية، القت 
القبض على أحد الهاربني من سجن 

بادوش في محافظة صالح الدين .
وقــال الناطق اللواء ســعد معن ان 
"مفارز استخبارات الشرطة االحتادية 
العاملة ضمن وكالة االســتخبارات 
وزارة  والتحقيقــات االحتاديــة فــي 
الداخليــة ألقت القبــض على احد 
املتهمني في صــالح الدين وهو هارب 
من ســجن بــادوش واحملكــوم مؤبد 
)421 ق.ع("،  الفقرة  على وفق احكام 
مضيفــا ان القــوة "ضبطت بحوزة 
املطلــوب مسدســاً ، بعــد ان قام 
مبحاولة فاشلة إلطالق النار على احد 

املنتسبني املكلفني بالواجب".

االنبار – تفجير عبوات 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

االنبار امس الثالثاء ان القوات االمنية 
متكنت من القاء القبض على ارهابي 
وتفجير عشــرات العبوات الناسفة 

في احملافظة .
وذكر املصــدر ان" القوات االمنية في 
قيادة عمليات االنبار نفذت واجبا في 
منطقة البــو دعلج نتج عنه تفجير 
40 عبــوة ناســفة مختلفة محلية 
الصنع من مخلفات عصابات داعش 
االرهابيــة" ، مضيفــا " كما عاجلت 
15 عبوة ناســفة قدمية قرب سكة 
القطــار، وفــي غضون ذلــك القت 
القبض على ارهابي داخل احد املنازل 
فــي قضــاء الرطبــة وبحوزته ثالث 
اتخذت بحقه  وقــد  بنادق مختلفة، 

االجراءات القانونية اصوليا".

الديوانية – اعتقال متهمني 
ألقــت املفارز األمنيــة املتواجدة في 

ســيطرة مدخــل الديوانيــة امس 
الثالثاء القبــض على أحد املطلوبني 

للقضاء العراقي.
وأشــارت مديرية شرطة الديوانية أن 
املتهم من سكنة محافظة النجف 
األشــرف مت القبض عليه بعد تدقيق 
اسمه ضمن قوائم املطلوبني قضائيا 
، وفي ذات الســياق أكــدت املديرية 
إن مفارز ســيطرة درع اجلنوب ألقت 
القبــض علــى أحــد املتهمني من 
ســكنة محافظة الديوانية يستقل 
عجلة نــوع فورد بعد أن وجد بحوزته 
كمية مــن احلبوب اخملــدرة ، وقامت 
بإحالــة املتهمني الــى جهة الطلب 
لغرض استكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهما.

نينوى – ضبط اعتدة 
الداخلية  وزارة  باســم  الناطق  اعلن 

امس الثالثاء، عــن العثور على على 
حزام ناسف معد للتفجير و11 قنبلة 
يدوية في اجلانب االمين ملدينة املوصل.
وذكــر اللواء ســعد معــن ان "فوج 
لقيادة  التابع  الثاني  الشرطة  طوارئ 
شــرطة نينوى ومديرية استخبارات 
ومكافحــة ارهاب نينــوى وبناًء على 
معلومات إســتخبارية دقيقة، عثرت 
للتفجير  ناســف معــد  على حزام 
و٨ قنابــل يدويــة دفاعيــة و٣ أخرى 
هجوميــة وبندقيــة مببكشــن مع 
مع   M16 اطالقة  و)٧٥٠(  اطالقاتهــا 
١٢ مخــزن بندقية M4 وفتيل تفجير 
كورتكس بطــول )٥ م("، مضيفا ان 
"املواد املذكــورة مت العثور عليها في 
احد الــدور املتروكــة والعائدة ألحد 
عناصــر داعــش فــي منطقة حي 
النهــروان )التنك( فــي اجلانب األمين 

ملدينة املوصل".

دكة عشائرية بحي الصحفيين بمنطقة البلديات شرقي بغداد * سقوط صاروخ كاتيوشا على خرنابات شمالي بعقوبة 
اصابة عدد من االرهابيين بصد تعرض لهم غربي كركوك * ضبط حزام ناسف و11 قنبلة يدوية ايمن الموصل

دهوك ـ خدر خالت:
فــي  عراقــي  خبيــر  دعــا 
والسياســات  االســتراتيجيات 
املائيــة، الى ان تكون السياســة 
للدولة ستراتيجية، وليس  املائية 
األمطار  وفيرة  على سنة  إعتماداً 
الى  او موســم جفاف، مشــيرا 
ان العــراق اليوم بحاجة ماســة 
الى تطبيق مفهــوم إدارة موارده 
املائية بشــكل متكامل، عادا ان 
اجلوفية ضرورة  امليــاه  إدارة جودة 
يجب أن حتظى باهتمام كبير من 
وبالتنسيق مع  املائية  املوارد  وزارة 

الوزارات ذات العالقة.
وقــال االســتاذ رمضــان حمزة، 
تخطيط مصادر  في  ماجســتير 
امليــاه وهيدروبولتيك وإدارة النزاع 
املياه، فــي حديث  على مصــادر 
الى "الصبــاح اجلديد" ان "العراق 
اليوم بحاجة ماســة الى تطبيق 
مفهوم إدارة موارده املائية بشكل 
على  اإلدارة  تكــون  وأن  متكامل، 
لتلبية  االنهار  أحواض  مســتوى 
طلــب شــتى القطاعــات التي 
املياه لتحســني  تعتمــد علــى 
الظروف االجتماعية واالقتصادية 
مواقف  وتعزيز  للسكان  والبيئية 
العــراق التفاوضية مع دول اجلوار 
اجلغرافي املتشــاطئة مع العراق، 
وأن تكون السياسة املائية للدولة 
ذو بعد استراتيجي وليس إعتماداً 
او  على ســنة وفيــرة األمطــار 

موسم جفاف".
واضــاف "من ســخرية القدر ان 
ميوت العراقيني بالغرق في سنوات 
الوفرة املطرية، أو املوت عطشــى 
في ســنوات اجلفاف، وهنا نرى ان 
اإلرادة واالدارة مللــف املياه ضرورة 

قصوى".
دهوك  جامعة  في  االستاذ  ولفت 
الى انــه يأمل "أن تبدأ وزارة املوارد 
املائية بالعمل في إصدار تعليمات 
جديــدة تخص سياســات املياه 
اإلصالحات  بعــض  ليــس  ولكن 
من خالل  املتصلة  وغيــر  اجلزئية 
إعــادة هيكلــة متعمقة طويلة 
األجل لألسس املادية واملؤسسية 
والتنظيمية لــوزارة املوارد املائية، 
والتطبيق  بالفعاليــة  تتميز  وأن 
من خــالل إعادة ترتيــب أولويات 
للميــاه،  جميــع اســتخدامات 
البلــد على ضوء  يأخذ وضع  وأن 
أعمال  تكون  وأن  املنــاخ،  تغيرات 
الصيانــة والتشــغيل واخلزيــن 
االستراتيجي نقطة انطالق جيدة 

في هذا املسار".
وتابــع بالقول "في هذا املوســم 
املطري الوفير حيث قد يكون آلثار 
الســيول كوارث طبيعية ال حتمد 
عقباه، عليه ميكن البدء بإنشــاء  
 Check" الصغيــرة  الســدود 
Dams" )وتســمى أيًضا ســدود 
ســابو( على وديان مجاري األنهار 
املوســمية للحد من تأثير تعرية 
االتربة واالحجار التي تنقلها مياه 
زيادة تبديد  السيول، وتسهم في 
ويُعد عملية  السيول  طاقة مياه 
اتخاذ قرار بناء مثل هذه الســدود 
باملئات ورمبــا باآلالف واكثر خطوة 
مهمة جًدا فــي العراق لفوائدها 
املتعددة من حماية التربة وتغذية 
واملساهمة  اجلوفية  املياه  مكامن 
التنوع  ودعم  البيئــة  في حماية 
وتقليل  اإليكولوجــي  اإلحيائــي 
العواصف الترابيــة وفوائد أخرى 

منظورة وغير منظورة".
الفتا الى ان "املياه كانت وستبقى 
ودميومتها  احلياة  لتحريك  مصدراً 
منذ األزل والى يومنا هذا، فكانت 
محط أنظــار الغزاة وأهل التاريخ 
والســياح  والرحالة  واجلغرافيــا 
مسالك  االنهار  وكانت  واآلثاريني، 
وموانع، وضفافهــا ممالك وقصور 
رعــب  وفيضاناتهــا  وحصــون 
للشعراء  وإلهاماً  لآللهة  وقرابني 
أصبحــت  وبعدهــا  والفنانــني، 
امليــاه مصدر رخاء بعــد ان حول 
املهندســون مجاريها الى األرض 
إلدارتها  فأسست  إلحيائها،  اجلرز 
أعمال  مــن  بدأ  ودواويــن  دوائــر 
الســقاية الى دوائر الري احلديثة 
تأسست )مديرية الري( في العراق 
العام 1918، بحسن استخدامها 
ساد الرخاء وقل السقم، وعندما 
يشــار الى جنــة عــدن فيكون 

املرتفعة  الشــالالت  الى  اإلشارة 
على عرض نهر الفرات وهكذا هو 
دور املياه للعراق، ومن هذا املنطلق 
املنطقة  املياه ملستقبل  وألهمية 
وكــون أغلب مصادر امليــاه تنبع 
خارج أراضي البلــد ينبغي علينا 
جميعاً إدراك أهمية وحيوية ملف 
املياه التي سيحدد مصير سكان 
املنطقة. ويجب أن نكون متفائلني 
ألن مياه األنهــار التي تنتهي إلى 
البحار واحمليطات تكمل دورة لتبدأ 
النظام  تكامل  فــي  جديدة  دورة 
البيئي للطبيعة وهذا هو منطق 

احلياة.".
يقول  اجلوفية،  امليــاه  وبخصوص 
حمزة ان "إدارة جودة املياه اجلوفية 
بإهتمام  أن حتظى  يتطلب  ضرورة 
كبير من لــدن وزارة املوارد املائية 
وبالتنســيق مــع الــوزارات ذات 

العالقة".

املاضــي، كان  انه "فــي  مبينــا 
مســتوى املياه العامــل الكمي 
الرئيســي الذي يحدد مســتوى 
اســتغالل املياه اجلوفيــة، والتي 
إذا كانت  اجلودة مــا  حتدد جوانب 
املياه اجلوفية مناسبة الستخدام 
محــدد أم ال، ولكن تلــوث املياه 
اجلوفية قد يكون بســبب إطالق 
امللوثات على األرض مثل النفايات 
الســائلة من محطــات معاجلة 
أو تسريب  الصحي،  الصرف  مياه 
اجملــاري أو مدافــن النفايــات، أو 
محطات البنزين، أو من استخدام 
األســمدة فــي الزراعــة ومنها 
تتســرب إلى امليــاه اجلوفية، وقد 
يكــون التلوث بشــكل طبيعي 
بسبب وجود مكونات ثانوية وغير 
مطلوبــة أو ملوثات أو شــوائب 
امللوثات  ومن  اجلوفيــة،  املياه  في 
التي حتدث بشــكل طبيعي مثل 

الزرنيخ أو الفلورايد".
ومضى بالقول "يشكل استخدام 
املياه اجلوفيــة امللوثة خطراً على 
الصحة العامة من خالل التسمم 
أو انتشــار املرض، تبعــاً لآلليات 
اخملتلفــة على نقــل امللوثات، وإن 
املياه  طبقات  الى  امللوثات  انتقال 
اجلوفية ينشر امللوث على مساحة 
أوسع مما يجعل إمدادات املياه غير 
البرية، وقد  آمنة للبشــر واحلياة 
يركــز حتليل تلوث امليــاه اجلوفية 
وجيولوجيا  التربة  على خصائص 
والهيدروجيولوجيــا،  املوقــع، 
والهيدرولوجيــا، وكذلك طبيعة 
امللوثات، ويتم حتليل تفاعل تلوث 
املياه اجلوفية باملياه الســطحية 
باستخدام مناذج لتحليل طبيعية 
امللوثات، وان ادارة هذا امللف ينبغي 
يحظى باهتمام وزارة املوارد املائية 

وجهات اخرى من ذات العالقة". 

العراق اليوم بحاجة ماسة 
الى تطبيق مفهوم إدارة 
موارده المائية بشكل 
متكامل، وأن تكون اإلدارة 
على مستوى أحواض 
االنهار لتلبية طلب شتى 
القطاعات التي تعتمد على 
المياه لتحسين الظروف 
االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية للسكان وتعزيز 
مواقف العراق التفاوضية 
مع دول الجوار الجغرافي 
المتشاطئة مع العراق، 
وأن تكون السياسة المائية 
للدولة ذو بعد استراتيجي 
وليس إعتمادًا على سنة 
وفيرة األمطار او موسم 
جفاف

 خبير: السياسة المائية للدولة يجب أن تكون 
ستراتيجية وليس اعتمادا على وفرة أو شحة األمطار

دعا الى االهتمام بملف المياه الجوفية

حتالف االصالح يحذر عبد املهدي 
من تعطيل البرنامج احلكومي 

بذريعة الوزارت الشاغرة
مــن جانبهــا، افــادت النائبة عن 
في  املكصوصي  إينــاس  التحالف 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، بأن 
"حسم الوزارات االمنية لن يحصل 
دون العــودة إلــى االتفاقــات بني 
االصالح والبناء التي تفيد بأســناد 

تلك احلقائب إلى مستقلني".
وتابعــت املكصوصي، أن "مكونات 
تعطيــل  تســتغرب  االصــالح 
لغاية  الوزارية  الكابينة  استكمال 

االن على وفق تلك االتفاقات".
وبينــت، أن "عبد املهــدي عليه أن 
يتحمل املسؤولية بتقدمي مرشحني 
مســتقلني وعدم تعطيل برنامجه 

احلكومي حتت اي ضغط أو سبب".
ومضت املكصوصي، إلى أن "وزاراتي 
اهمية  لهمــا  والدفاع  الداخليــة 
كبيرة، ويجــب اال متنحان بطريقة 
كامل  وســنتخذ  مهنيــة،  غيــر 
االجراءات الدستورية الكفيلة مبنع 

وصول املتحزبني لهما".
يشــار إلى أن حكومة عــادل عبد 

املهدي لم تكتمل لغاية االن، حيث 
لم يتم التصويت على مرشــحني 
الداخلية  وزيــري  مقدمتهــم  في 

والدفاع.

الكمارك تنفي استثناء سلع 
إيرانية من الرسوم الكمركية

اكثــر من هــذا صرحــت عموري 
ضمن اخلبــر أن "العــراق قرر وضع 
األراضي باجملان حتت تصرف املقاولین 
االیرانیین لتشیید املباني السكنیة 
لهم  العــراق  یضمــن  وباملقابــل 
بیعها"، ولم يصدر أي رد رسمي من 
احلكومة او ايــة جهة ذات العالقة 
في البالد بهذا الشــأن حتى كتابة 

هذا اخلبر.

مجلس النواب لن يناقش
اليوم استكمال الكابينة الوزارية 

وال املوازنة
وكذلــك القــراءة االولى ملشــروع 
قانون التعديل االول لقانون صندوق 
استرداد اموال العراق رقم )9( لسنة 

." 2012
واضــاف " كما ستشــهد القراءة 

االول  التعديل  االولى ملشروع قانون 
لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 
2011 والقراءة االولى ملشروع قانون 
الى  الكسب غير املشروع "، واشار 
انه " ســتتم خالل اجللســة ايضا 
القراءة االولى ملشروع قانون تعديل 
)21( لسنة  رقم  الشــركات  قانون 

." 1997

اللجنة املالية النيابية تقرر 
ايقاف القروض اخلارجية وتسديد 

السابقة
وبحثت اللجنة املالية موازنة الوقف 
واحتياجات   2019 لعــام  الســني 
الوقف، بحضور طالب سالم مدير 

عام الدائرة االدارية في الوقف.
وقدم طالب ســالم بحســب بيان 
النواب  االعالمية جمللــس  للدائــرة 
عرضا عــن حجــم التخصيصات 
التــي يحتاجهــا الوقــف لبنــاء 
املساجد  واعمار  جديدة  مســاجد 
املدمرة والبالغ عددها اكثر من الف 
مسجد بســبب االعمال اإلرهابية 
ووعــدت اللجنة بدراســة طلبات 

واحتياجات الوقف".

كما ناقشت اللجنة " تخصيصات 
مــع حميد  الوطني  االمــن  جهاز 
الشطري وكيل جهاز االمن الوطني 
الدائرة  وصالح محســن مدير عام 
االداريــة واملالية في اجلهاز ، واكدت 
وزيادة  اجلهــاز  دعم  اللجنة علــى 

تخصيصاته".

مساءلة محتملة عن خسارة 
"سومو" ماليني الدوالرات من 

مجلس النواب
وأوضحــت صورة الكتاب هامشــا 
على الطلب جاء فيه " يعمم على 
الســادة األعضاء رجاء " موقعا من 

دون اسم.

" حقوق " يدين كلية أصدرت 
عقوبات بعضها الفصل 

جلامعيني على ارائهم
ونصــت وثيقــة صادر عــن عمادة 
كلية بــالد الرافديــن اجلامعة في 
"استنادا  انه  البيان،  بحسب  ديالى 
للصالحيات اخملولة لنا، تقرر عقوبة 
الطلبــة املدرجة أســمائهم ادناه 
لتجاوزهم علــى الكلية بالتعليق 

السيء في االنترنيت".
وتابع ان الكلية عاقبت " الطالب ذو 
االولى  املرحلة  الغفار علي محمد/ 
قســم احملاســبة/ عقوبة الفصل 
ملدة ســبعة أيــام، والطالب تبارك 
االولى قســم  املرحلة  طه متعب/ 
االجهزة الطبية/ الفصل ثالثة ايام 
من الكلية، فيمــا حصل الطالبان 
كرار حســني اســماعيل/ املرحلة 
االولى قســم احملاســبة، وميمون 
االولى قسم  املرحلة  احمد جعفر/ 

االجهزة الطبية/ عقوبة التنبيه".

نتنياهو يطالب ايران مبغادرة 
سوريا ويهددها علنا: لن نتوقف 

عن سياستنا الهجومية
وهناك تقارير من اجليش الســوري، 
جملموعات  اســرائيل  تزويد  بشــأن 
املعارضــة هــذه باألســلحة منذ 
ســنوات، في مسعى لنزع شرعية 
"عمــالء  واعتبارهــم  املعارضــني 
للصهاينة"، ولكن لم يرد مسؤولون 

اسرائيليون عليها.
ويبدو ان إقرار ايزنكوت بذلك جزء من 
حركة اوسع في اجليش اإلسرائيلي 

شفافية  نحو  الدفاع  ومؤسســة 
اكبــر حيال نشــاطات اجليش ضد 

إيران في سوريا.
ومع اجــراء قائد اجليــش املنتهية 
اعالن  وكاالت  واليته مقابالت مــع 
اســرائيلية ودوليــة، قــد ظهرت 
معلومــات اضافية كانت ســرية 
حول حرب اجليش اإلســرائيلي ضد 

الترسيخ اإليراني في سوريا.
ايزنكوت  اقــر  املقابــالت،  وخــالل 
بتنفيذ اجليش مئات الغارات اجلوية 
في سوريا، وفي بعض املقابالت، قال 
انه مت تنفيذ 200 غــارة، وفي اخرى 
قال ان العــدد 400 وانه القى 2000 
قنبلة على اهــداف إيرانية في عام 

2018 وحده.
وبــني "نفذنــا االف الهجمات في 
تبني  بــدون  االخيــرة  الســنوات 
املســؤولية، وبدون طلب ان تنسب 

الينا".
ويــوم االحــد املاضي قــال رئيس 
ان اجليش  نتنياهو  بنيامــني  الوزراء 
اسلحة  مخازن  قصف  اإلسرائيلي 

إيرانية في مطار دمشق الدولي.
بدعمها  اســرائيل  اقــرار  ولكــن 

جملموعــات معارضــة في ســوريا 
اســتثنائي جــدا، ألن مســؤولني 
ان  اســرائيليني كرروا منذ سنوات 
اسرائيل ال تتدخل بالقتال السوري 
الداخلــي، ما يبدو انــه كان كذبة، 

نظرا ملالحظات ايزنكوت.
وبينما لم يجر احلديث عن مسألة 
دعــم مجموعــات املعارضــة في 
االعالم اإلســرائيلي، حتدثت وكاالت 

اعالم دولية عن املسألة بحرية.
افادت  املاضــي،  أيلول  وفي شــهر 
بأن  بوليســي"  "فورين  صحيفــة 
اسرائيل وفرت سرا اسلحة واموال 
ســورية  معارضة  مجموعة  لـ12 
علــى االقل من اجل منــع القوات 
املدعومة من إيران ومقاتلي تنظيم 
داعش من انشاء قواعد عند احلدود.

وورد فــي التقرير، الذي اشــار الى 
مقابالت مع عدة شــخصيات من 
املعارضــة، ان الدعم اإلســرائيلي 
75 دوالر شــهريا  شــمل دفع أجر 
اجملموعات  وتزويد  املعارضة  ملقاتلي 

باألسلحة ومواد أخرى.
ولم تعلق اســرائيل علــى التقرير 

حينها.

تتمات ص1

غدًا.. أمطار وغبار 
ودرجات حرارة دون 

الصفر المئوي 

إحباط تالعب في كميات 
كبيرة لمستلزمات ومواد 
طبية صينية في الكوفة

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعــت هيئة االنــواء اجلوية امــس الثالثاء، أن 
تشــهد البالد غدا اخلميس تساقطاً لألمطار مع 
تصاعد للغبــار وانخفاض بدرجــات احلرارة دون 

الصفر املئوي .
وقالت الهيئة في بيــان تلقت " الصباح اجلديد" 
نســخة منه، إن "الطقس سيكون في املنطقة 
الوسطى ليوم غد اخلميس غائماً جزئياً الى غائم 
احياناً مصحوباً بتســاقط أمطــار خفيفة إلى 
متوسطة الشدة كما يتصاعد الغبار في اماكن 
متعددة"، مبينة ان "درجات احلرارة ســتنخفض 
عدة درجات عن اليوم الســابق وتنخفض درجات 

احلرارة الصغرى دون الصفر املئوي".
وأضافــت الهيئــة، أن "الطقس فــي املنطقة 
الشــمالية ســيكون غائماً مصحوباً بتساقط 
أمطار متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج 
في أماكن متعددة كما يتشكل الضباب صباحا", 
مشــيرة الى ان "درجات احلرارة ستنخفض عدة 
درجات عن اليوم السابق وتنخفض درجات احلرارة 

الصغرى دون الصفر املئوي".
واشــارت الهيئة الى ان "الطقــس في املنطقة 
اجلنوبية من البالد ســيكون غائمــاً جزئياً كما 
يتصاعــد الغبار فــي اماكن متعــددة وفرصة 
لتســاقط زخات مطــر خفيفة تكــون رعدية 
احيانا", موضحة ان "درجات احلرارة ســتنخفض 

عدة درجات عن اليوم السابق".
يذكــر ان البالد تشــهد حاليا ومنذ مــا يقارب 
االســبوع انخفاضاً بدرجات احلرارة العظمى مع 

قلة لتساقط االمطار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت قوة أمنيــة يوم امس الثالثــاء كميات 
كبيرة جداً ملســتلزمات ومواد طبية صينية في 
قضاء الكوفة شمالي محافظة النجف األشرف.
وذكــر بيان ملركز اإلعالم األمنــي تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، ان "قوة مــن جهاز األمن 
الوطني/ تابعــة الى مكافحة اجلرمية االقتصادية 
في محافظة النجف االشرف بناًء على معلومات 
أوامر  الى  استخبارية ومراقبة دقيقة واســتنادا 
قضائية من ضبط مســتلزمات ومواد طبية ذات 
املنشــأ الصيني وبكميات كبيرة جــدا مودعة 
بطريقة عشوائية في مخزن للمشروبات الغازية 

يقع في قضاء الكوفة".
وأضاف ان القوة "ألقــت القبض على مجموعة 
عمال يحاولون التالعب في جهة االنتاج على أنها 
منتج وطني بغية جتهيزه ، وجرى تسليم املتهمني 
إلى السلطات القضائية لتدوين أقوالهم واتخاذ 
اإلجــراءات املطلوبــة  بحقهم وتســليم املواد 

املضبوطة إلى اجلهات اخملتصة".
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االعمار تنفذ عددا من 
مشاريع الطرق والجسور 

في ذي قار والمثنى

اتالف مواد غذائية 
غير صالحة لالستهالك 

في كربالء

معهد االتصاالت يقيم 
محاضرة عن مشاريع 

تناقل البيانات

بغداد _ الصباح الجديد:
والبلديات  واالســكان  االعمــار  وزارة  تواصــل 
واالشــغال العامــة تنفيــذ عدد  مــن اعمال 
مشاريع الطرق واجلسور  في محافظتي ذي قار 
واملثنى عن طريق شركة املعتصم العامة احدى 

تشكيالت الوزارة.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املشاريع تضمنت 
نصب جسرً على املصب العام وجسر اخر على 
نهر الوفاء والثالث هو مجســر اجلبايش شمال 
محافظة الناصرية ، اضافه الى جسر الناصريه 
السريع الكونكريتي حيث تقوم الشركة حاليا 
بتنفيذ جسر حديدي بديل للجسر الكونكريتي 
ومشــروع أنشــاء اجلســر احلديدي في قضاء 

الرفاعي في محافظة ذي قار  .
واشــار املركــز االعالمــي للوزارة الــى تواصل 
اعمالهــا فــي مشــروع طريق املرور الســريع 
(مشــروع ط٦) حيــث تقوم شــركة املعتصم 
العامة بتنفيذ اجلســور والتقاطعات والقناطر 
الصندوقية واالنبوبية واالنفاق واملعابر اخملتلفة .

كربالء _ الصباح الجديد:
أعلنــت شــعبة الرقابة الصحية في قســم 
الصحة العامة لدائرة صحة كربالء ، عن قيامها 
ً من املعامل  بحملة تفتيشــية شــملت عددا
الغذائيــة ملتابعة طرق تصنيعهــا وحفظها ، 
متكنت خاللها من ضبط وإتالف كميات كبيرة 
من أقداح املــاء واللنب (محلــي الصنع ) لعدم 

صالحيتها لإلستهالك البشري.
وقال مدير الشعبة الدكتور كرار جواد العباسي 
إن إحدى فرقنــا الرقابية الصحيــة وفي أثناء 
قيامها بجولة تفتيشــية دوريــة على املعامل 
الغذائيــة ملتابعة طرق تصنيعهــا وحفظها ، 
عثــرت بداخل أحد املعامل علــى أكثر من ( 4 ) 
دة للبيع  عَ أطنان من اللنب احمللي املنشأ كانت مُ
في أسواق احملافظة ، حيث قمنا مبصادرتها ومن 
ثم إتالفها في مواقع الطمر الصحي على وفق 
محضر رســمي مبوجب نظام األغذية رقم (4) 
لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم 
(89) لســنة 1981 ، وبحضــور صاحب العالقة 
« ، عازياً ســبب إتالفه إلنتهــاء مدة صالحيته 
.واضاف العباســي ، إن احلملة أســفرت أيضاً 
عــن العثور بداخل معمل آخــر على أكثر من ( 
١٢٠٠ ) لتــر من املياه الصحيــة ، موَزعة على ( 
وضحاً إنه  100 ) كارتون ، ســعة ( 60 ) قدحا ، مُ
مت التحفظ على الكمية املُنتج وإرســال امنوذج 
منهــا الى مختبر الصحــة العامة لبيان مدى 

صالحيته لإلستهالك البشري من عدمه. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اقــام املعهد العالي لالتصــاالت والبريد التابع 
واملعلوماتية   لالتصــاالت  العامــة  للشــركة 
محاضرة عن مشــاريع تناقل البيانات بحضور 
عدد من موظفــي وزارة االتصاالت والشــركة 

العامة لالتصاالت واملعلوماتية .
والقى املهندس حامد احمد محيسن محاضرة  
تناولت املشاريع املنفذة خالل السنوات السابقة 
وهي مشروع phase 1 في سنة 2004 ،ومشروع 
phase  2 في ســنة 2008 ، فضال عن دورة في 
توفيــر اخلدمات للمســتعملني من القطاعني 
data,voice,vid))احلكومي واخلاص وهي خدمات
eo,mobility، والتطور الذي حصل في املشاريع 
بعد تنفيذ الـ phase2 ومدى الفائدة املتحققة 

من املشروع . 
وتضمنــت احملاضــرة التأكيــد علــى عدد من 
التوصيات من اهمها أن تكون الســعات عالية 
10G  لكي تتناســب مع السعات املوجودة في 
مشــاريع الـ  ftth  بهدف ايصــال خدمة جيدة 
وسريعة لكل املســتعملني ، فضال عن تهيئة 
والفنية مــن اصحاب  الهندســية  املــالكات 
األختصاصات للتدريب والعمل ضمن املشــروع 
خالل فتــرة الدعم الفني من قبل الشــركات 

اجملهزة . 

 
بغداد _ الصباح الجديد:

الدكتور  واســط  محافــظ  اطلع 
ميدانيا  املياحــي  جميــل  محمد 
على أعمــال االكســاء التي تقوم 
بها الشــركة املنفذة لسايلو خزن 

احلبوب في ناحية الشحيمية.
، رئيــس اللجنة  ورافــق احملافــظ 
الزراعية في مجلس واسط هاشم 
العوادي ومدير ناحية الشــحيمية 
طالع إبراهيم وعدد من املهندسني 

واخملتصني.
وأكــد احملافظ علــى أهمية الدقة 
الفقرات  العمل لكل فقرة من  في 
سيما االكساء كون املوقع يتعرض 
التي  الكبيرة  الشــاحنات  لدخول 
حتمل احلبوب املسوقة من الفالحني 

التسويق  موســم  خالل  واملزارعني 
صيفا ، مشيرا الى ان هذا السايلو 
ســيكون جاهــز ومهيئا ملوســم 
التســويق بعد أن يتم تأمني جميع 
يوفر  مبا  واإلدارية  الفنية  احتياجاته 
فرصة كبيرة أمام الفالحني ويختزل 
عليهم الوقت واملال واجلهد بعد أن 
كانوا في السابق يسوقون انتاجهم 

إلى سايلو الصويرة او النعمانية .
محافظ  ترأس  متصل  صعيد  على 
واسط اجتماعا في ناحية الزبيدية 
ألعضاء احلكومة احمللية في الناحية 
بشــقيها التشــريعي والتنفيذي 
والعمل  فيها  اخلدمات  واقع  لبحث 
علــى النهوض بها نحــو األفضل 
، بحضــور عضو مجلس واســط 
الناحية  ومديــر  العوادي  هاشــم 

سالم عگل .

واســتمع احملافظ إلــى مالحظات 
الناحية وطبيعة األعمال  ومطالب 
التــي تنفــذ فيها ونســب اإلجناز 
املتحققة في املشاريع ، ومت التوجيه 
بتحويل املســتوصف الصحي في 
الزبيدية الى مستشفى ونخصيص 
والعمل  لتطويره  املطلوبة  االموال 
اخملدومة  غير  املناطــق  تأهيل  على 
وفتــح الشــوارع ومتابعــة إحدى 
املــدارس املتوقــف العمــل فيها 

وكذلك اجملمع السكني التركي .
كما مت التوجيــه باكمال االجراءات 
القانونيــة لســحب العمــل من 
وإحـالة  اخليـــر  زحـــل  شركـــة 
مشــروع الزبيـــدية الى شــركة 
رصينــة قــادرة علـــى تـــنفيذه 
معانـاة  وإنهاء  املمكنة  بالـسرعة 

أهالـي النـاحية .

تقرير

محافظ واسط يطلع على واقع العمل في سايلو الشحيمية  

 محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي يطلع على اكساء الشوارع في سايلو الشحيمية

بغداد _ الصباح الجديد:

لكبريت  العامة  الشــركة  أجنزت 
املشــراق إحــدى شــركات وزارة 
الصناعة واملعادن نصب منظومة 
تعبئــة حديثة فــي معمل انتاج 
تسقيف  أعمال  واكمال  الشــب 
املعمل باالعتمــاد على إمكانيات 
وبجهــود  الذاتيــة  الشــركة 
مالكاتها . وقال مدير عام الشركة 
املهندس ســعد امني فيصل في 
تصريحات صحفية ان الشــركة 
أجنــزت نصب منظومــة التعبئة 
احلديثة ملادة الشــب في املعمل ، 
مضيفا ان هذه املنظومة مجهزة 
مبيزان رقمي دقيق بحيث اليحصل 
فرق باالوزان في أثناء التحميل مع 
ميزان الشركة الرئيس مع خباطة 
األســاليب  ملواكبة  وذلك  دقيقة 
احلديثــة واملتطورة فــي التعبئة 
والتغليــف واليقاف بيع الشــب 
بشــكل الفل ملاله مــن تأثيرات 
سلبية على نوعية املنتج بسبب 
تعرضه لعوامل الطقس اخملتلفة .

واضاف املدير العام كما مت اكمال 
الشــب  إنتاج  معمل  تســقيف 
بأكثر من (3) اآلف متر من الكيربي 
وصيانة  بااليبوكســي  املطلــي 
الســقيفة  هيكل  وعمل  قواعد 
وأبــواب للمعمل لغــرض حماية 
العاملــني واحملافظــة على منتج 
الشب في أثناء هطول األمطار .. 

وأكد فيصل حرص الشركة على 
بــذل املزيد من اجلهود لتوســيع 
واالرتقــاء  معاملهــا  وتطويــر 
من  منتجاتها  وجــودة  بنوعيــة 
مادة الشــب والكبريــت الزراعي 
وزيادة طاقاتهــا اإلنتاجية مبايلبي 
احلاجة احمللية ويسهم في حتقيق 
االكتفــاء الذاتــي.  مــن جانبها 
ملعدات  العامة  الشــركة  اعلنت 
احدى شركات  والقدرة  االتصاالت 
وزارة الصناعــة واملعادن عن زيارة 

في  واملعادن  الصناعة  جلنة  رئيس 
مجلس محافظــة نينوى لقمان 
مصنع  موقــع  الــى  الرشــيدي 

الكندي في مدينة املوصل.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
فــي  دعيجــل  ريحــان  احمــد 
الضيف  أن  صحفيــة  تصريحات 
في موقــع مصنع  اجرى جولــة 
الكنــدي واطلــع علــى عملية 
اجلارية  والبناء  والتأهيــل  االعمار 
ذاتية من منتســبي  فيه بجهود 
املصنع وقد ابدى اعجابه مبستوى 
التنظيم والتأهيل املتحقق ، كما 
جتول في الــورش االنتاجية واطلع 
على املعدات التخصصية والبنى 

التحتيــة للــورش . واضاف املدير 
العام أنه جــرى ايضا خالل الزيارة 
عرض برنامج واعمال التأهيل في 
الوزير  من  بدعم  الشركة  معامل 
واالنتاج  الصناعة  العادة عجلــة 
فيها وكذلك اســتعراض اجنازات 
مصنــع الكنــدي في املشــاريع 
االعمال  في  واالســهام  اخلارجية 
التطوعية للمستشفيات وتقدمي 
اخلدمات فــي مدينة املوصل لرفع 

املعاناة عن كاهل املواطنني.
واشــار املدير العــام الى ان عضو 
التقى خالل  احملافظــة  مجلــس 
موظفــي  مــن  بعــدد  الزيــارة 
املصنع واســتمع الــى طلباتهم 

اكــدوا  حيــث  ومداخالتهــم 
اســتعدادهم ملضاعفــة اجلهود 
شــركتهم  الى  احليــاة  العــادة 
على  املوصــل.   مدينة  وخدمــة 
شــركة  اعلنت  متصل  صعيــد 
الفــارس العامة احدى شــركات 
واملعادن عن جتهيز  الصناعة  وزارة 
شركة سور احلديد احدى شركات 
القطــاع اخلــاص بفالتــر رملية 
عدد (8) فالتر ســعة الواحد منه 
لصالح  مكعب/ساعة  متر   (100)
مشــروع املدينــة الصناعية في 
ذي قار. وقال مدير عام الشــركة 
املهندس حامد ســليمان سرحان 
أن مدة التجهيــز املتعاقد عليها 

بلغت (90) يومــا من تاريخ توقيع 
املقدمة  الدفعة  العقد وتســلم 
ويستثنى منها ايام اجلمع والعطل 
الرســمية وبقيمة اجمالية تبلغ 
(224) مليون دينار ، مشيرا الى ان 
الفالتر مصنعة حسب التصاميم 
املقدمة من قبل اجلهة املستفيدة 
عليها  املتفق  الفنية  واملواصفات 
، الفتا فــي الوقت ذاتــه الى انه 
قد مت جتهيــز اجلهة املســتفيدة 
واملواصفات  املنشــأ  بشــهادات 
الفنية جلميع املــواد الداخلة في 
التصنيع مــن البليت والفلنجات 
وااليبوكســي  اللحام  واســالك 
الغذائــي واالصبــاغ فضــال عن 

الفنية لطرق  بالتفاصيل  تزويدها 
اللحــام املذكورة فــي اخملططات 
واملســتعملة املديــر العــام في 
والفحوصات  التصنيــع  اعمــال 
اجنــاز  وشــهادات  الهندســية 
التصنيع وشــهادة منشأ الفلتر 
كوحدة متكاملة مع منح ضمان 
صيانة املنتج خالل فترة الصيانة 
البالغــة (3) اشــهر مــن تاريخ 
التشغيل التجريبي. واكد سرحان 
الفنية  ان الشركة متتلك اخلبرات 
املتميــزة واالمكانيــات املتقدمة 
في مجال تخصصها ونشــاطها 
لتحقيق  واالنتاجــي  الصناعــي 

شعار صنع في العراق. 

«الفارس» تجهز القطاع الخاص بفالتر رملية

«المشراق» تنجز أعمال نصب منظومة 
تعبئة حديثة في معمل إنتاج الشب

 أنجزت شركة 
كبريت المشراق 

نصب منظومة 
التعبئة الحديثة لمادة 

الشب في المعمل 
، مضيفا ان هذه 

المنظومة مجهزة 
بميزان رقمي 

دقيق اليحصل فيه 
فرق باالوزان خالل 

التحميل

 معمل إنتاج الشب

بغداد _ الصباح الجديد:
اكــد وزيــر العمــل والشــؤون 
عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
الزمان علــى ضرورة امتتة العمل 
بحيث  ومخرجاتها  الوزارة  داخل 
التي  اخلدمــة  مبســتوى  ترتقي 
تقدمها للمستفيدين من رواتب 

لذوي  وخدمات  اجتماعية  اعانة 
العمل.  عن  والباحثــني  االعاقة 
وقــال الوزيــر خــالل اجتماعه 
تكنولوجيا  اقســام  مبوظفــي 
ودوائرها  الــوزارة  في  املعلومات 
قدرات  لتنمية  تسعى  الوزارة  ان 
في  العاملة  املالكات  وامكانيات 

املعلومات  تكنولوجيا  اقســام 
وحتفيزهــم علــى طــرح افكار 
االرتقاء  مــن شــأنها  جديــدة 
بالعمــل والتحول الــى النظام 
االلكتروني بجهود ذاتية. واضاف 
نوعية  نقلة  علــى  مقبلون  اننا 
في عمل الــوزارة ضمن املنهاج 

احلكومــي للســنوات املقبلــة 
والعمــل على تطويــر القدرات 
الذاتية وحتسني مستوى اخلدمات 
من خــالل ادخــال التكنولوجيا 
احلديثة الى العمل واالبتعاد عن 
الروتني والنظام الورقي، موضحا 
ان الوزارة تســعى العــداد فريق 

متكامل من الفنيني واملهندسني 
للعمل على طرح افكار ومشاريع 
جديدة ضمن سقف زمني محدد 
مــن شــأنها االرتقاء مبســتوى 
اخلدمــة التي تقدمهــا الوزارة، 
الفتا الى ان هذا الفريق سيكون 
وسيتم  مباشرة  بالوزير  ارتباطه 

توفير كل مستلزمات الدعم له. 
وتخللت االجتماع محاضرة فنية 
القاها احد املهندسني في مجال 
والـ  البرمجــة  عن  احلاســبات 
Network والوســائل البرمجية 
احلديثــة فــي مجــال العمــل 

التكنولوجي  

لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين

وزير العمل يؤكد  على اتمتة العمل داخل الوزارة ومديرياتها

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وفد مشــترك مــن وزارة 
الكهربــاء واحلكومة احمللية في 
مدير  مــع  البصرة  محافظــة 
ومســؤولي شــركة شنغهاي 
في عاصمــة جمهورية الصني 
التعاون  تناولت  بكني  الشعبية 
واالتفــاق على انشــاء محطة 

الفاو احلرارية .
كما اطلع الوفــد على معامل 
التصنيــع واحملطات الكهربائية 
حتليــة  ومنظومــة  احلراريــة 
ً إلنشــاء محطة  امليــاه متهيدا
الفاو احلراريــة بطاقة ( ٣٠٠٠ ) 
ميكاواط ومليــون متر مكعب 
من املاء الصالح للشــرب ، اذ ان 
مشــروع محطة الفاو احلرارية 
يعد من املشاريع االستراتيجية 

محافظة  حتتاجه  الذي  الكبرى 
الكهرباء  مشكلة  حلل  البصرة 
واملــاء ، وبــني الوفــد من خالل 
الشــركة  مــع  االجتماعــات 
الصينية ان فترة تنفيذ املشروع 
يتروح  الشــركة  عرض  حسب 

.ً مابني (٢٤ - ٣٠ ) شهرا
الشــركة  من جانبها اوضحت 
مراحل  بثالثة  العمل سيبدأ  ان 
حتلية  االولى  املرحلــة  تتضمن 
امليــاه بطاقــة ( 240 ) الف متر 
مكعب يومياً خالل( ٦ ) اشــهر 
مــع املضــي بتنفيذ مشــروع 
محطة الفاو احلرارية إلنتاج    ( 
٣٠٠٠) ميــكاواط ورفــع طاقة 
حتليــة امليــاه الى مليــون متر 

مكعب باليوم خالل عامني. 
كمــا مت عقد عــدة اجتماعات 

الشــركة  فنيــة مــع مديــر 
وتنفيذ  الهندســي  ومالكاتها 
زيارات مكثفة ملصانع شنغهاي 
التوليــد  بتوربينــات  اخلاصــة 
والبويلرات واجزاء احملطة االخرى 
، الى جانب زيــارة احملطات التي 
تعمل بالطاقة النووية واحملطات 
ومنظومات  بالرياح  تعمل  التي 

حتلية املاء.
جدير بالذكر ان شركة شنغهاي 
مـــشروع  نفــذت  الصينيــة 
احلراريــة  الزبيديــة  محطــة 
2520 ) ميكاواطا في   ) بـطاقة 
محافظة واســط والتي دخلت 
تدريجي  وبشكل  الـخدمة  الى 
ً والتـي تعد  عام ٢٠١١ صـــعودا
وذات  العـــمالقة  احملطات  مـن 

الكـفـاءة الـعالية .

العراق يبحث مع شركة شنغهاي انشاء محطة الفاو الحرارية 



5 االربعاء 16 كانون الثاني 2019 العدد )4096(اعالن

Wed 16 Jan 2019 issue )4096(



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإليرانــي، محمد جواد  وزير االتصــاالت  أعلن 
آذري جهرمي، فشــل جتربة إطالق قمر صناعي 
إلى الفضاء، فجــر امس الثالثاء، ألن القمر لم 

يستقر في مداره.
وأوضح جهرومي، أن عملية اإلطالق فشــلت 
في إيصال القمر الصناعــي »بيام« إلى املدار، 
وعزا الفشــل إلى عدم قدرة الصاروخ احلامل 
إلى الســرعة  الوصول  للقمر الصناعي على 
املطلوبة في إطار ما يعرف باملرحلة الثالثة من 

عملية اإلطالق.
وقــال الوزير فــي تغريدة علــى صفحته في 
»تويتر«: »كنــت أود أن أســعد اجلميع باخلبر 
اجليد، لكن أحيانا ال تســير احلياة مثلما نريد ، 
إال أنه ليــس علينا أن نتوقف. فنحن اإليرانيون 
نختلف عن بقية الشــعوب في الشــجاعة، 
هذه املرة سنســعى أكثر، وسنثبت للعالم أن 

»دوستي« سينجح إن شاء اهلل«.
وأضاف جهرومي في تغريدة أخرى: »فجر امس 
الثالثاء ذهبت برفقة وزراء االتصاالت السابقني 
إلى محطة اإلمــام اخلميني الفضائية، جنحنا 
في إطالق القمر الصناعي في املرحلتني األولى 
والثانيــة، لكن فــي املرحلة الثالثــة لم يبلغ 
الســرعة املطلوبة، ولم يستقر القمر »بيام« 
في مداره. صحيح لقد أسعدتني تعليقاتكم 

على تغريدتي السابقة«.
وقد أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، خالل 
خطاب في محافظة كلســتان شمال البالد، 
أمس االول االثنني، عزم طهــران إطالق قمرين 
صناعيــني إلى الفضاء في غضون األســابيع 
املقبلة. وقال روحاني إن القمر الصناعي »بيام« 
سيستقر على مدار يبعد 600 كم عن سطح 
األرض، مضيفا أنه ســيكون أول قمر صناعي 
بعيــد املدى تطلقه إيران، وســيعبر فوق إيران 

ست مرات يوميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقال مساعد للمتحدثة باسم البيت األبيض 
مــن منصبه ليتــرأس الفرع اإلعالمي لشــركة 
ضغط، على ما أعلنت اجملموعة التي وظفته امس 

االول اإلثنني.
وبذلك ينضم راج شاه مساعد ساره ساندرز إلى 
صفوف املستشــارين واملوظفني في إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الذيــن غادروا مناصبهم 
منــذ دخول دونالد ترامب إلــى البيت األبيض في 

كانون الثاني 2017.
وأعرب راج شــاه عن »ســروره لالنضمــام« إلى 
مجموعــة »باالرد ميديا غــروب«، وفق ما جاء في 
بيان صادر عن الفرع اإلعالمي لشــركة الضغط 
األميركية »بــاالرد بارتنرز«، التي تضم بني زبائنها 
قطر ومصــرف »خلق بنك« التركــي وجمهورية 

مالي.
وســيعمل راج شاه في منصبه اجلديد إلى جانب 
جامي روبن الذي كان متحدثا باسم وزارة اخلارجية 

في عهد الرئيس الدميوقراطي بيل كلينتون.
وانضم شــاه إلــى البيت األبيــض عند تنصيب 
ترامــب، وكان يتولى بنفســه بني احلــني واآلخر 
اإلجابة على أســئلة الصحافيني خالل املؤمترات 

الصحافية في البيت االبيض.
أنه »أشــرف على اإلســتراتيجية  البيــان  وأورد 
واالتصاالت حلساب البيت األبيض من أجل تثبيث 

القاضي بريت كافانو في احملكمة العليا«.
وانضّم مرّشــحح ترامب إلى احملكمة العليا بعد 
ســجال حاد حــول اتهامات وردت بحقه بشــأن 
تعديــات جنســية نســبت إليه حــني كان في 
اجلامعة، وقد أثارت هذه القضية انقساما عميقا 

في اجملتمع األميركي.
وعلى غرار إدارة ترامب نفسها وفريق مستشاريه، 
شــهد فريقه اإلعالمــي أيضا اســتقاالت، فقد 
سبق شاه إلى االستقالة املتحدث السابق شون 
سبايسر الذي عينت محله ساره ساندرز في متوز 
2017، وأنتوني سكاراموتشــي الذي لم يبق في 
منصبه مديرا لإلعالم ســوى بضعة أيام، وهوب 
هيكس التي تولــت إدارة هذا اجلهاز بني آب 2017 

وآذار/ 2018.

إيران تفشل في تجربة 
إطالق قمر صناعي إلى 

الفضاء

مساعد للمتحدثة باسم 
البيت األبيض يستقيل 

من منصبه

متابعة ـ الصباح الجديد:

نازحاً، غالبيتهم  15 طفالً  توفي 
من الرضع، في سوريا جراء البرد 
القــارس والنقص فــي الرعاية 
الصحية، وفق ما أفادت منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( 

الثالثاء.
13 لم  ولقي األطفــال، وبينهم 
يبلغوا عمر السنة، حتفهم في 
مخيم الركبان الواقع في جنوب 
شرق سوريا قرب احلدود مع األردن 
والذي يعاني مــن نقص حاد في 
وآخرون  اإلنســانية،  املساعدات 
الفرار  الرحلة الشاقة بعد  خالل 
مــن آخر جيب لتنظيــم الدولة 

اإلسالمية في شرق البالد.
وقــال خيــرت كابــاالري، املدير 
اإلقليمي ليونيســف في الّشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، في بيان 
»تتسبب درجات احلرارة املتجمدة 
القاسية  املعيشــية  والظروف 
في الركبان ، فــي تعريض حياة 
األطفال للخطر بشكل متزايد«.

وأضاف »خالل شهر واحد فقط، 
القى ما ال يقل عن ثمانية أطفال 
عمره  معظمهــم   - حتفهــم 
دون األربعــة أشــهر، وكان عمر 

أصغرهم ساعة واحدة فقط«.
ويعانــي مخيم الركبــان حيث 
يعيش نحــو 50 ألف نــازح من 
ظروف إنسانية صعبة، خصوصاً 
منــذ العــام 2016 بعدما أغلق 
معلناً  األردن حدوده مع ســوريا 
عســكرية«.  »منطقة  املنطقة 
وحتتاج املســاعدات اإلنســانية 
أحياناً أشهر طويلة للدخول إلى 

اخمليم.
وفــي تشــرين الثانــي املاضي، 
دخلت دفعة أولى من املساعدات 
اإلنسانية للمرة األولى إلى اخمليم 

بعد انقطاع طال عشرة أشهر.
وفي شرق سوريا، يواجه النازحون 
مــن آخر جيب لتنظيــم الدولة 
اإلسالمية في محافظة دير الزور 
صعوبــات كبيرة مــن »االنتظار 

أليام فــي البــرد، دون توفر مأوى 
أو حتى اللوازم األساســية التي 

يحتاجونها«.
وقال كاباالري »أفادت التقارير بأن 
الرحلة اخلطرة والصعبة أدت إلى 
وفاة ســبعة أطفال-معظمهم 
الواحدة من  الســنة  يبلــغ  لم 

العمر«.
ومنــذ كانــون األول، نــزح أكثر 
10 آالف شــخص، وفق األمم  من 
املتحدة، مــن هذه املنطقة التي 
الدميوقراطية،  تشن قوات سوريا 
حتالــف فصائل كرديــة وعربية 
مدعومة أميركيــاً، هجوماً منذ 
أشــهر لطرد التنظيم املتطرف 

منها.
وقــال كابــاالري »ال تــزال حياة 
األطفال تُختزل نتيجة تعرضهم 
تداركها  ميكــن  صحية  لظروف 
بالوقايــة أو بالعــالج«، مضيفاً 

»أمور كهــذه ال ميكــن قبولها 
ونحن في القرن احلادي والعشرين. 
يجــب أن يتوقف فقــدان احلياة 

بهذه الطريقة املأساوية«.
وحذر مــن أنه في حال عدم توفر 
الرعاية الصحيــة واحلماية، فإن 
»عددا أكبر من األطفال سيموت 
الركبان ودير  بعد يوم فــي  يوماً 

الزور وأماكن أخرى في سوريا«.
باملقابل وصل املبعوث اجلديد لألمم 
املتحدة إلى سوريا غير بيدرسون 
الى دمشق امس الثالثاء، في أول 
زيارة له منذ تعيينه في منصبه 
الســابق  الدولي  للموفد  خلفاً 

ستافان دي ميستورا.
وشــاهد مصــور فرانــس برس 
بيدرســون، وهــو مبعــوث األمم 
منذ  ســوريا  إلى  الرابع  املتحدة 
بدء النزاع فــي العام 2011، لدى 
دخوله الــى مقر إقامته في أحد 

حيث  السورية،  العاصمة  فنادق 
من املقــرر أن يلتقي عــدداً من 

املسؤولني السوريني.
وبيدرســون، الذي تسلم مهامه 
في الســابع من كانــون الثاني/
دبلوماســي مخضــرم،  ينايــر، 
الفريق  1993 ضمن  شــارك في 
السرّية  املفاوضات  في  النروجي 
على  التوقيع  إلــى  أفضت  التي 
اتفاقّيات أوســلو بني إســرائيل 
والفلسطينيني. وأمضى سنوات 
عديدة ممّثالً لبالده لدى السلطة 
منصب  وشغل  الفلســطينية. 
سفير النروج لدى الصني وسبق 
األمم  لبالده لدى  أن كان ســفيراً 

املتحدة.
استبقت دمشق وصول بيدرسون 
اســتعدادها  األحد  بتأكيدهــا 
التعــاون معه من أجــل »اجناح 

مهمته«.

وقــال معــاون وزيــر اخلارجيــة 
خالل  سوســان  أمين  الســورية 
مؤمتر صحافــي عقده األحد في 
دمشــق إن هذه الزيارة »هي زيارة 
تعارف رغم أن الســيد بيدرسون 
معروف من قبلنا ولكنها محطة 
أولى سنستمع اليه، سنجدد له 
استعدادنا للتعاون معه من أجل 

إجناح مهمته«.
وأمل سوسان أن يحقق بيدرسون 
»ما عجز اآلخرون عن حتقيقه ألن 

لدينا مصلحة في ذلك«.
وكان نائب وزير اخلارجية السوري 
فيصل املقداد أكد في وقت سابق 
الوطن  وفق ما نقلــت صحيفة 
استعداد  السلطات،  من  املقربة 
بــالده التعــاون مع بيدرســون 
»بشــرط أن يبتعد عن أساليب 
من سبقه وأن يعلن والءه لوحدة 
يقف  وأال  ســوريا،  وشعب  أرض 

إلى جانــب اإلرهابيني كما وقف 
دمشق  اتهمت  ولطاملا  سلفه«. 
دي ميســتورا الذي استقال من 
منصبــه في تشــرين األول بعد 
أربع ســنوات من املساعي التي 
لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع 
السوري، بـ«عدم املوضوعية« في 

تعاطيه مع األزمة السورية.
وقبل دي ميستورا، تولى اجلزائري 
األخضر االبراهيمي واألمني العام 
الراحل  املتحــدة  لألمم  الســابق 
املبعوث  أنــان مهمــة  كوفــي 
الدولي الى ســوريا، مــن دون أن 
تثمــر جهودهمــا في تســوية 
النزاع الذي تســبب منذ اندالعه 
مبقتل أكثر من 360 ألف شخص 
البنى  فــي  وأحدث دمــاراً هائالً 
وتشريد  بنزوح  وتسبب  التحتية 
أكثر من نصف الســكان داخل 

البالد وخارجها.

فيصل المقداد يطالب المبعوث االممي بالوالء! 

وفاة 15 طفاًل سوريا نازحًا غالبيتهم 
من الرضع جراء البرد القارس

ال تزال حياة األطفال 
تُختزل نتيجة 

تعرضهم لظروف 
صحية يمكن تداركها 

بالوقاية أو بالعالج 
وأمور كهذه ال 

يمكن قبولها ونحن 
في القرن الحادي 

والعشرين. يجب أن 
يتوقف فقدان الحياة 

بهذه الطريقة 
المأساوية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اعلــن الرئيــس الفرنســي إميانويل 
النورماندي  الثالثاء من  ماكرون امس 
بدء »نقاش كبير« غير مسبوق على 
لالستجابة  سعيا  الوطني  املستوى 
ملطالب حركة »الســترات الصفراء« 

التي تهز البالد.
وتنطــوي هذه البــادرة علــى رهان 
أساســي للرئيس العازم على إعادة 
املبادرة في  واســتعادة  واليته  إطالق 
ظل األزمة املســتمرة منذ شــهرين 
استطالعات  في  شــعبيته  وهبوط 

الرأي.
وحظر مرســوم صــادر عــن اإلدارة 
احمللية التظاهر حتــى اليوم األربعاء 
فــي منطقة غــران بورتــرود )غرب( 
التي ســيعطي الرئيس منها إشارة 

االنطالق للحوار الوطني.
وفي روان، على مســافة ثالثني كلم، 
ســار أكثر من 2500 محتج السبت 
في شوارع وسط املدينة، ما أدى إلى 
رافقتها  األمن  قــوات  مواجهات مع 

تعديات على صحافيني.
الرئيــس وألكثــر من  وسيســتمع 
ساعتني إلى رؤساء بلديات عدة مدن 
لعرض  ســيحضرون  املنطقــة  من 
شكاوى سكان مناطقهم، وقد دعي 
600 مســؤول للمشاركة في إطالق 

هذا النقاش.
البالغ عدد  البلــدة  وســتكون هذه 
سكانها 3500 نسمة والتي ال حتظى 
بأي مواصالت عامة، احملطة األولى من 
جولة على فرنســا يستمع ماكرون 
خاللها إلى رؤســاء بلديــات جميع 
املناطــق الفرنســية خــالل حوالى 

عشرة لقاءات مماثلة.
وردا على ســؤال عما إذا ســيلتقي 
غرار  على  ويتناقش معهم  مواطنني 
ما يفعله عادة، قال قصر اإلليزيه إن 
املسألة تتوقف على األجواء السائدة.
ومنذ هاجمه متظاهرون بشــدة في 
مطلع كانــون األول في بوي آن فولي 
بوســط فرنســا، لم يقــم ماكرون 
الفرنسيني،  مع  مباشــرة  بالتواصل 
باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد 
امليالد في ستراسبورغ )شرق( في 14 

كانون األول بعــد االعتداء الذي أوقع 
خمسة قتلى هناك.

*اإلصغاء 
وقال مصدر حكومــي »الوقت ليس 
وقت االختباء، يجب اخلروج، الناس ال 

يرغبون في رئيس قابع في اإلليزيه«.
ويبدأ هذا احلوار حتت شعار اإلصغاء، 
وأكدت الرئاســة أن »الكالم سيترك 

لرؤســاء البلديــات« حتــى »ينقلوا 
مشاغل مواطنيهم«.

بلديات  رؤســاء  رئيس جمعية  وأكد 
أرياف فرنســا فانيــك بربيريان امس 
االول اإلثنني بعد استقباله في قصر 
اإلليزيــه أن ماكرون »قــال لنا إنه ال 
ينوي التكلــم، إال في نقاط محددة. 

إنه باألحرى في مرحلة إصغاء«.
وتتصدر مســائل العدالة الضريبية 
التي مت جمعها، وحتديدا  الشــكاوى 
إعادة فرض الضريبة على الثروة، وهو 
موضوع وضعه ماكرون خارج النقاش، 

والقدرة الشرائية للمتقاعدين.

مخاطر النقاش 
يحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة 
االنتقال  وزيــرة  بينهم  وزراء  أربعــة 
البيئي إميانويل واغون ووزير السلطات 
احمللية سيباستيان لوكورنو املكلفان 

اإلشراف على النقاش.
ويحــرص قصر اإلليزيــه على تبديد 
االنطباع بــأن احلكومة تفرض قيودا 
على النقــاش، وهو مــا يتهمها به 
قســم مــن »الســترات الصفراء« 

واملعارضــة، ومن غير الــوارد بالتالي 
أن يحســم الرئيس أي موضوع قبل 

انتهاء املناقشات في منتصف آذار.
وقــال جــان مارســيل بوغــورو من 
صحيفة »ال ريبوبليــك دي بيرينيه« 
مبديــا مخاوفه أنــه »إن أخفق هذه 
املرحلة، فســتكون األضرار جسيمة 
له وللبالد على الســواء«. لكن لوران 
بودان من »اللــزاس« يرى كالعديدين 
أن يفضي  العامة  أنه »من املصلحة 
هــذا النقاش إلــى نتيجــة«. لكن 
بذل جهود  الرئيس  على  ســيتحتم 
كبرى إلقناع العديد من الفرنســيني 
الذين ال يــرون أي جدوى في النقاش، 
سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من 

أنصار احملتجني.
الفرنســيني  ثلث  حوالى  كان  فــإن 
النقاش  ينوون املشــاركة في هــذا 
الكبيــر، يعتقــد %31 منهم فقط 
أنه سيســمح باخلـــروج مــن أزمة 
بحـــسب  الصـــفراء«،  »السترات 
»أوبـينـيون  أجرتـها  للرأي  استطالع 
واي« ونـــشرت نتائجـه امـس االول 

اإلثـنني.

بدء »نقاش كبير« غير مسبوق على المستوى الوطني

ماكرون يفتتح نقاشا وطنيا كبيرا استجابة لمطالب محتجي »السترات الصفراء«

تقـرير

معاناة النازحني في سوريا

الرئيس الفرنسي ماكرون

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استقال مســاعد للمتحدثة باسم 
البيت األبيض مــن منصبه ليترأس 
الفرع اإلعالمي لشركة ضغط، على 
ما أعلنــت اجملموعة التــي وظفته 
امــس االول اإلثنــني. وبذلك ينضم 
راج شاه مســاعد ساره ساندرز إلى 
صفوف املستشــارين واملوظفني في 

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة 
الذين غــادروا مناصبهم منذ دخول 
األبيض  البيــت  إلى  ترامــب  دونالد 
في كانون الثانــي 2017. وأعرب راج 
شــاه عن »ســروره لالنضمام« إلى 
وفق  غروب«،  ميديا  »باالرد  مجموعة 
مــا جاء في بيــان صادر عــن الفرع 
اإلعالمي لشركة الضغط األميركية 

»باالرد بارتنرز«، التي تضم بني زبائنها 
قطر ومصرف »خلــق بنك« التركي 
راج  وســيعمل  مالي.  وجمهوريــة 
شــاه في منصبه اجلديد إلى جانب 
جامي روبن الذي كان متحدثا باسم 
وزارة اخلارجيــة فــي عهــد الرئيس 

الدميوقراطي بيل كلينتون.
وانضــم شــاه إلى البيــت األبيض 

عند تنصيــب ترامــب، وكان يتولى 
بنفسه بني احلني واآلخر اإلجابة على 
املؤمترات  خالل  الصحافيني  أســئلة 
الصحافية فــي البيت االبيض. وأورد 
البيان أنه »أشرف على اإلستراتيجية 
األبيض  البيت  حلســاب  واالتصاالت 
بريت  القاضــي  تثبيــث  أجــل  من 
كافانو فــي احملكمة العليا«. وانضّم 

مرّشــحح ترامب إلى احملكمة العليا 
بعد ســجال حــاد حــول اتهامات 
وردت بحقه بشــأن تعديات جنسية 
نســبت إليه حني كان في اجلامعة، 
وقــد أثارت هذه القضية انقســاما 
عميقا في اجملتمــع األميركي. وعلى 
غــرار إدارة ترامــب نفســها وفريق 
اإلعالمي  فريقه  شهد  مستشاريه، 

أيضا اســتقاالت، فقد ســبق شاه 
إلى االســتقالة املتحدث الســابق 
عينت محله  الذي  شون سبايســر 
ساره ساندرز في متوز 2017، وأنتوني 
الذي لــم يبق في  سكاراموتشــي 
منصبه مديرا لإلعالم ســوى بضعة 
أيام، وهــوب هيكس التي تولت إدارة 

هذا اجلهاز بني آب 2017 وآذار/ 2018.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن متحدث رســمي باســم وزارة 
اخلارجيــة االردنية امــس الثالثاء إن 
بالده وافقت على طلب االمم املتحدة 
استضافة عمان الجتماع حول اتفاق 
تبــادل األســرى املبرم بــني اجلانبني 

املتقاتلني في اليمن.
وقــال املصدر فــي بيــان إن »الوزارة 
قد وافقت علــى الطلب املقدم من 
مكتب املبعــوث اخلاص لالمني العام 
لألمم املتحدة الى اليمن الســتضافة 
الذي ســيعقد بني  عمان لالجتماع 
ممثلــي احلكومة اليمنيــة وجماعة 

أنصار اهلل، ملناقشة بنود اتفاق تبادل 
األسرى واملعتقلني«.

وأضــاف »اننا في اململكــة األردنية 
الهاشــمية نقف بــكل إمكانياتنا 
إلــى جانب أشــقائنا فــي اجلهود 
املســتهدفة وضع حد لهذه األزمة 
التي طالــت والتي ال بد من التوصل 
إلى حل سياسي لها وفق املرجعيات 

املعتمدة«.
موعد  »حتديــد  أن  املصــدر  واوضح 
باالمور  اخلاصة  والترتيبات  االجتماع 
من  واالعالمية سيكون  اللوجستية 
اختصــاص مكتب مبعــوث االمني 

العام لالمم املتحدة في اليمن«.
أميــن  االردن  خارجيــة  وزيــر  وكان 
الصفدي أكد اخلميــس خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيره اليمني 
خالد اليماني في عمان أن موفد األمم 
مارتن غريفيث  اليمــن  إلى  املتحدة 
طلب من األردن اســتضافة اجتماع 

حول اليمن، وأن بالده تدرس الطلب.
وكان مصدر أممي فضل عدم الكشف 
عن اسمه أوضح لوكالة فرانس برس 
االجتماع مصغر  أن »هــذا  اخلميس 
ولم يحــدد له موعد، وهــو للجنة 
خاصة مــن أطراف األزمــة مكلفة 

مبتابعة تطبيق اتفاق تبادل األسرى«.
وكانــت األمم املتحدة حققت اختراقا 
في الثالث عشر من كانون االول بعد 
أيام من احملادثات في السويد  ثمانية 
بــني ممثلني عــن حكومة عبــد ربه 
منصور هادي املدعوم من السعودية 
واملتمردين  مــن جهــة،  واإلمــارات 
احلوثيني املدعومني من إيران من جهة 
ثانية.ومبوجب هذا االتفاق، دخل وقف 
إلطالق النار حيز التنفيذ في الثامن 
عشــر من كانون األول فــي مدينة 
اليمن  الواقعة في غــرب  احلديــدة 
علــى البحر االحمر، علــى أن يلتزم 

املقاتلون االنســحاب مــن املنطقة 
التي ســتدخلها بعثة مراقبة تابعة 

لالمم املتحدة.
كما اتفق الطرفان على تبادل أسرى. 
وقــال اليماني إن شــيئا لم يتحّقق 
علــى األرض منــذ اتفاق الســويد، 
مشيرا الى أن الطرف احلوثي اليمني 
»لــم يقبل اخلــروج« مــن احلديدة 
واملوانئ، معتبرا أن »هذه مســؤولية 
البعثــة األممية ومســؤولية اجلنرال 
باتريــك كمــارت الــذي يعمل على 

تنفيذ ذلك«.
وأشــار إلى تطلعه الى »انســحاب 

كامــل للمليشــيات احلوثيــة من 
احلديــدة« موضحا »نتطلع لتحقيق 
هــذا الهــدف وهو اآلن مســؤولية 
اجملتمع الدولي«.وكان غريفيث طالب 
األربعــاء طرفــي النزاع فــي اليمن 
بالدفع لتحقيــق »تقدم كبير« بعد 
االتفاقات التــي مت التوصل اليها في 
السويد. وقال غريفيث أمام مجلس 
االمن عبر الدائــرة املغلقة، إنه ال بد 
من إحراز »تقدم كبيــر« قبل جولة 
مفاوضات جديــدة. اال انه لم يحدد 
بعد ال مكان وال موعد اجلولة اجلديدة 

من احملادثات.

مساعد للمتحدثة باسم البيت األبيض يستقيل من منصبه

االردن يستـضيف اجـتماعا بـشأن اليـمن
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاني  التــي  إيــران،  تســعى 
عقوبــات أميركيــة قاســية 
وحصارا اقتصاديــا أوروبيا، إلى 
منفذا  العراق  جارها  استخدام 
ورئة تتنفس منها جتاريا، بعدما 
وباشر  اإلرهاب،  يتعافى من  بدأ 
مرحلة بناء جديدة، إذ أرســلت 
وزير خارجيتها ظريف بحثا عّما 
السياسية  يخفف من عزلتها 

واالقتصادية.
ويقــوم وزير اخلارجيــة اإليراني 
محمــد جــواد ظريــف حاليا 
بأطول زيارة رسمية إلى العراق 
تستغرق خمسة أيام على رأس 
وفد يضم 30 مسؤوال سياسيا 
واقتصاديا وجتاريا اجتمع خاللها 
العراقيني ومبمثلي  القــادة  مع 
العراقية،  والقوميات  الطوائف 
مشــددا علــى ضــرورة تعزيز 
العالقــات االقتصادية اإليرانية 
مع العراقية، وتوســيع التبادل 
التجــاري بإجراءات على األرض، 
ومبا يخــدم محــاوالت طهران 
للتخفيف مــن العبء الثقيل 
املفروضة  األميركية  للعقوبات 

عليها.
وخالل مشــاركته فــي املؤمتر 
إيران  بــني  املشــترك  التجاري 
والعراق، بحضور 6 وزراء عراقيني 
أكد  أمــس،  من  األول  مســاء 
ظريف اجتاه العــراق وإيران إلى 
االقتصادية  العالقات  توســيع 
قيمة  تــزداد  بحيث  بينهمــا، 
ضعفي  إلى  التجــاري  التبادل 
النســبة احلاليــة البالغة 12 

مليار دوالر. 
وأوضــح أن املؤمتر بحث ســبل 
توســيع التجارة واالســتثمار 
محســوس  بشــكل  الثنائي 
»وفي حــال حتقيــق تطلعاتنا 
املشــتركة من املتوقع أن تزداد 
نسبة التبادل التجاري السنوي 
بني إيران والعــراق إلى ضعفي 

النسبة الفعلية احلالية«.
وأعلــن ظريف فــي تصريحات 
نقلهــا اإلعــالم اإليراني، أمس 
الثالثــاء، عــن إلغاء تأشــيرة 
التجار  إلى  بالنســبة  الدخول 
إلى  يتوجهون  الذين  العراقيني، 
بــالده، كمقدمة إللغائها بحق 

جميع العراقيني.
وأكد أن طهران تلغي تأشــيرة 
التجار  إلى  بالنســبة  الدخول 
العراقيني، وقد تلغي متطلبات 
التأشيرة للمواطنني العراقيني، 
العالقات بني  تعزيــز  أمل  على 
احلاجة  على  مشــددا  اجلارتني، 
إلى تعزيز التعــاون الثنائي بني 

دول املنطقة. 
جانب  »إلى  القول:  الى  ومضى 
إلغــاء متطلبــات التأشــيرة 
فإننا  العراقيــني  للمواطنــني 
مناطق  لبناء  أيضا  مستعدون 
صناعية على حدودنا مع العراق 
اقتصادي  تعــاون  تعزيز  بهدف 
أكبر«، ووصف الوزير الذي تعاني 
أميركية  عقوبــات  مــن  بالده 
وأزمة اقتصادية خانقة التعاون 
االقتصادي والتنمية بأنها ركائز 

لألمن اإلقليمي.
التجــاري  التعــاون  وعــن 
واالقتصــادي بني إيران واإلقليم 
أكــد رئيس حكومــة اإلقليم 
كردســتان  أن  بارزاني،  جنيرفان 
ســتعمل على تذليل العقبات 

وإنهاء  تواجــه جتارهــا  التــي 
مشــكالتهم، موضحــا فــي 
كلمتــه أن العالقة بني اإلقليم 
وإيران آخذة بالتنامي على وفق 

القوانني الدولية.
اإليرانية  »الشركات  أن  وأوضح 
إقليم كردســتان  في  العاملة 
األزمة  تعاملــت بصبــر مــع 
املالية التي عصفت باإلقليم«.. 
مؤكــًدا بالقول«نبــذل جهودًا 
حثيثــة بغية حل املشــكالت 
التي يعاني منها رجال األعمال 

والتجار اإليرانيون«. 
ويتوجــه  ظريف إلــى مدينة 
إقليــم  فــي  الســليمانية 
كردســتان للمشــاركة فــي 
اقتصادي ســينعقد  ملتقــى 
هناك، ثم ينتقل غدا إلى كربالء، 
ويشارك في ملتقى جتاري فيها، 
من أجل فتح األسواق العراقية 
أمام البضائع اإليرانية وتوسيع 
حجم االستثمار اإليراني فيها.

غرفة  أعلنــت  جانبهــا  مــن 
التجــارة اإليرانية أمس الثالثاء 
أن العــراق اســتثنی عددا من 

الســلع والتجــار واملنتجیــن 
دفع  من  اإلیرانیــني  واملصدرین 

الرسوم اجلمركیة.
رئيس  عموری  شهال  وأوضحت 
أن  البالد  فــي جنــوب  الغرفة 
املفاوضــات جاریة مــع العراق 
السلع  من  أكبر  عدد  الستثناء 
والبضائــع اإلیرانیــة بعدمــا 
السلع  من   25 فعاًل  اســتثنى 
عربســتان  إقليم  فی  املنتجة 
مــن  اجلنوبــي  »خوزســتان« 

الرسوم اجلمركیة.
وأعلنــت عــن تشــكیل جلنة 
ملتابعــة تصدیــر الســلع من 
اإلقليم إلی العراق، تضم ممثلین 
عن املدیریــة العامة للصناعة 
والتعدیــن والتجــارة وغرفــة 
التعاونیة  واملتاجــر  التجــارة 
ووزارة اخلارجیــة ومنطقة أروند 
احلــرة والقنصــل العراقي في 

األحواز.
وأكــدت عمــوري التوصل إلى 
نتائــج جیــدة بشــأن تصدیر 
اخلدمات الهندســیة والتقنیة 
إلى العراق. وقالت إن العراق قرر 

وضع أراض باجملــان حتت تصرف 
املقاولیــن اإلیرانیین لتشــیید 
املبانی الســكنیة، وفي املقابل 

یضمن العراق لهم بیعها.
من جانبه اعلن السفير االيراني 
لدى العراق ايرج مسجدي بانه 
ســيجري قريبا افتتاح معرض 
دائم للسلع االيرانية في بغداد.

وقال مسجدي في كلمته خالل 
امللتقــى االقتصادي الكبير بني 
أمس  بغداد  فــي  وإيران  العراق 
ان »املعرض ســيفتتح بحضور 
وزراء من البلديــن«. واوضح ان 
للمرة  سيقام  الدائم  »املعرض 
األولــى وملدة عــام، ويعد أكبر 
البلدين«  بــني  اقتصادي  حدث 
بحسب وكالة ايالف االخبارية. 

واشــار الى انه »ســيجري في 
كل أســبوع عرض االمكانيات 
االيرانية  والصناعية  االنتاجية 
في أحد اجملــاالت التخصصية، 
معرضــا   48 اقامــة  مبعنــى 
اختصاصيــاً ايرانيــا في بغداد 

خالل عام واحد«. 
وبالترافــق مع وجود ظريف في 

مســؤولون  بحث  فقد  العراق 
جمركيون عراقيون وايرانيون في 
بغداد سبل تبســيط اجراءات 

دخول البضائع بني البلدين.
وخــالل اجتماع بــني مدير عام 
أســد  منذر  العراقية  اجلمارك 
ونظيره االيراني مير أشرفي فقد 
جرى االتفاق علــى العمل حلل 
املشكالت واملعوقات اجلمركية، 
على  الرقابة  وتشــديد  ومنها 
واالمتعة  والعجالت  املسافرين 
عمل  وتفعيــل  الشــخصية 
الفــرق اجلمركية واســتخدام 
اخملدرات  عن  الكشــف  أجهزة 

واملؤثرات العقلية.
كمــا اتفــق اجلانبــان علــى 
حاويات  فحص  في  التشــديد 
حاملة  تكــون  وان  البضائــع، 
اإليرانية  اجلمركيــة  لالختــام 
عند وصولها الى مراكز العراق 
اجلمركية وعلــى إيجاد البديل 
االجنبية  الفاحصة  للشركات 
احلدود،  فــي  البضائع  لفحص 
وخاصة املــواد الغذائية، والتي 

متس سالمة اجملتمع.

ظريف يبحث في بغداد وأربيل والسليمانية وكربالء مصادر مالية

إيـران تتكـئ علـى العـراق لمواجهـة
 العقوبـات األميركيـة

يقوم وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد 
ظريف حاليا بأطول 
زيارة رسمية إلى العراق 
تستغرق خمسة أيام 
على رأس وفد يضم 
30 مسؤوال سياسيا 
واقتصاديا وتجاريا 
اجتمع خاللها مع القادة 
العراقيين وبممثلي 
الطوائف والقوميات 
العراقية

محمد جواد ظريف خالل زيارته العراق

أنقرة ـ رويترز:
قال وزير املالية التركي على تويتر أمس الثالثاء 
إن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار 

ليرة )13.35 مليار دوالر(.
وقالت الوزارة في بيان إن ميزانية 2018 حققت 
فائضا أوليا، ال يشــمل مدفوعات فوائد الدين، 
بلغ 1.3 مليــار ليرة. وفي كانــون األول 2018، 
ســجلت امليزانية عجزا بلــغ 18.1 مليار ليرة 

وعجزا أوليا قدره 16 مليار ليرة.
فــي الســياق، أظهــرت بيانات مــن معهد 
اإلحصــاءات التركي أمس الثالثــاء أن معدل 
البطالة في تركيا بلــغ 11.6 باملئة في الفترة 
من أيلول إلى تشــرين الثاني ارتفاعا من 11.4 

باملئة بني آب وتشرين األول.
وبلغ معدل البطالة غيــر الزراعية 13.6 باملئة 
في املتوســط في الفترة بني أيلول وتشــرين 
الثاني وفقا لألرقام، مقارنة مع 13.5 باملئة بني 

آب وتشرين األول.

برلين ـ رويترز:
أظهرت تقديــرات أولية من مكتب اإلحصاء 
االحتادي أمس الثالثاء أن االقتصاد األملاني منا 
1.5 باملئة في عــام 2018 وهي أقل وتيرة منو 
في خمســة أعوام وتنم عــن تباطؤ واضح 

مقارنة مع العام السابق.
ويعاني أكبــر اقتصاد في أوروبــا من تباطؤ 
االقتصــاد العاملي واخلالفــات التجارية التي 
دونالد  األمريكي  الرئيس  أثارتها سياســات 
أوال“ وخطر  ”أمريــكا  ترامب حتــت شــعار 
انســحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي بدون 

اتفاق في آذار.
وقال مكتب اإلحصــاء ”االقتصاد االملاني منا 
للعام التاســع على التوالي برغم أن النمو 
فقد قوة الدفع“، مضيفــا أن الطلب احمللي 
هو احملرك الرئيس للنمو مع ارتفاع استهالك 

األسر وإنفاق الدولة خالل العام.
وذكر املكتب أن من املرجح أن يكون االقتصاد 
قد ســجل منوا طفيفا فــي الربع األخير من 
العام املاضــي، وهو ما يعني تفاديه الركود - 
الذي يُعرف بأنه منو ســلبي على مدى ربعني 

متتاليني أو أكثر.
وتوقع اقتصاديون في استطالع أجرته رويترز 
أن ينمــو الناجت احمللي اإلجمالي بنســبة 1.5 
باملئة في العام املاضي مقارنة مع منو نسبته 

2.2 باملئة في 2017.

بروكسل ـ رويترز:
أظهرت بيانات صادرة أمس الثالثاء أن الفائض في 
جتارة منطقة اليــورو مع بقية دول العالم تراجع 
في تشــرين الثاني على أســاس ســنوي بسب 

ارتفاع حاد للواردات.
وقال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي )يوروستات( 
أمس إن الفائض التجاري للدول التســع عشرة 
مبنطقة اليــورو بلغ 19 مليار يــورو )21.7 مليار 
دوالر(، بحســب البيانات غيــر املعدلة في ضوء 
العوامل املوسمية، انخفاضا من 23.4 مليار يورو 

في تشرين الثاني 2017.
وزادت الواردات 4.7 باملئة بينما ارتفعت الصادرات 

1.9 باملئة.
كما سجل امليزان التجاري تراجعا بنسبة مماثلة 

على مدى 11 شهرا إلى تشرين الثاني.
ولم يذكر املكتب بيانات مفصلة ملنطقة اليورو، 
لكن واردات االحتاد األوروبي ككل من الطاقة في 
أول 11 شهرا من 2018 زادت 25 باملئة على أساس 

سنوي بينما ارتفعت صادرات الطاقة 17 باملئة.
وعلــى مدى 11 شــهرا منــا الفائض فــي جتارة 
االحتاد األوروبي مع الواليــات املتحدة وزاد العجز 
مع الصني. كمــا ارتفع العجز فــي جتارة االحتاد 
مع روســيا والنرويج موردي الطاقة الرئيســيني 

للمنطقة.

13 مليار دوالر عجز 
ميزانية تركيا في 2018

نمو بطيء لالقتصاد 
األلماني

تراجع الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يتوقــع تراجــع االســتهالك احمللي 
للطاقة ما بــني 1.5 مليون ومليوني 
النفطي  املكافئ  مــن  يوميا  برميل 

بحلول 2030 بعد إصالحات محلية.
وقــال خالــد الفالح وزيــر الطاقة 
الســعودي، إن »الطلــب احمللي على 
بعد  انخفض  والكهربــاء  البنزيــن 

إصالحات في سعر الطاقة احمللي«.
الى ذلك، أكد متخصص سعودي أن 
آخر برميل نفط في العالم سيكون 
مستخرجا من الســعودية، مشددا 
على أن النفط ســيحتفظ مبكانته 
ألكثر من 20 عاما مقبلة، وسيتحول 
إلى مصدر للصناعة حني ينتهى دوره 

كمصدر طاقة.
ورأى خبير النفط الســعودي، ماجد 
املنيــف، أن الطلــب علــى النفط 
2040 سيزداد  عام  الســعودي حتى 
بنحو 11 إلى 12 مليون برميل سنويا، 
الفتا إلــى أن %90 من هذا اإلجمالي 
ســيوجه للصناعات البتروكيماوية 
واجلوي  التجــاري  النقــل  ولقطــع 

والبحري، وذلك لعدم وجود بدائل.
وبشأن تأثير وجود السيارات املسيرة 
اخلبير  قــال  الكهربائية،  بالطاقــة 
الســعودي إن نســبة هذا النوع من 
الســيارات ال تشكل سوى %1 فقط  

من نحو مليار سيارة في العالم.
وشــدد املنيــف فــي حــوار متلفز 
علــى أن النفط لن يفقــد مكانته 
في قســم كبير من القــرن الواحد 
والعشرين، وإن انتهى دوره في مجال 
لإلنتاج  مصدرا  فسيستمر  الطاقة، 

الصناعي.
وأفاد اخلبير النفطي الســعودي بأن 
بالده أصبحت منذ عام 1965 صاحبة 
أعلى احتياطي نفطي في العالم بـ 
60 مليار برميل، وقد أنتجت اململكة 
منذ ذلك العام أكثــر من 150 مليار 
احتياطياتها  تبلــغ  برميل، في حني 

النفطية اآلن 266 مليار برميل.
وشارك املنيف وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح الرأي بأن آخر برميل من 
النفط في العالم ســوف يستخرج 
من السعودية، وذلك ألن اململكة هي 
أكبــر منتج للنفط، وهــي الوحيدة 
التي بإمكانها زيادة قدرتها اإلنتاجية.

ارتفعت هذه  على مستوى األسعار، 
أكثر مــن واحد باملئة أمس وســط 
تخفيضات في املعروض تقودها أوبك 
وروسيا لكن تدهور اآلفاق االقتصادية 
قــد ينال قريبا من منــو الطلب على 

الوقود.
وسجل مزيج برنت اخلام في العقود 
اآلجلــة 59.80 دوالر للبرميل مرتفعا 
81 سنتا مبا يعادل 1.4 باملئة عن آخر 

إغالق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 51.21 دوالر للبرميل بزيادة 

70 سنتا أو 1.4 باملئة.
وقالت شــركة السمســرة فيليب 
فيوتشرز ”التخفيضات التي تقودها 
أوبك وتراجع عدد احلفارات األمريكية 
عززا املعنويات في الســوق في العام 

اجلديد“.
أوبــك وعدد من  واتفقــت منظمة 
املنتجــني املســتقلني مــن بينهم 
روســيا في أواخر العام املاضي على 
خفض اإلنتاج لكبح تخمة املعروض 

العاملية.
وفي الواليــات املتحدة، انخفض عدد 
احلفارات التي تبحث عن إنتاج نفطي 

جديــد مــن ذروة 2018 البالغة 888 
حفارا إلى 873 في اوائل العام احلالي، 
ممــا قد ينال مــن زيادة اإلنتــاج التي 
جتــاوزت مليوني برميــل يوميا العام 
املاضي ليصل إنتــاج اخلام األمريكي 
ملســتوى قياســي عند 11.7 مليون 

برميل يوميا.
نيكي  أفادت صحيفة  الســياق،  في 
أمــس الثالثــاء أن مــن املتوقــع أن 
من  النفط  واردات  اليابان  تســتأنف 
إيران خالل الشــهر اجلاري وذلك بعد 
تعليقها بسبب العقوبات األمريكية.

يأتي اســتئناف الواردات بعد حصول 
طوكيــو على إعفاء مــن العقوبات 
األمريكيــة التي بــدأ تطبيقها في 

تشرين الثاني.
وأوضح تقرير نيكي أن بعض البنوك 
اليابانية أبلغت العمالء باســتئناف 
تعامالت شراء النفط لفترة محدودة.

وُمنحــت إعفــاءات ألكبر مشــتري 
النفــط االيرانــي - اليابــان والصني 
وتايوان  اجلنوبيــة  وكوريــا  والهنــد 
وايطاليا واليونان وتركيا - مبا يسمح 
لهم بشراء بعض الكميات ملدة 180 

يوما من تشرين الثاني.

تقـرير

توقعات بتراجع الطلب المحلي على الطاقة 1.5-2 مليون برميل يوميًا
ارتفاع النفط مع خفض اإلمدادات

خالد الفالح وزير الطاقة السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعات العملة األجنبية 
بالبنــك املركــزي العراقــي، أمس 
الثالثاء، إلى 210.66 مليون دوالر، في 
201.05 مليون  بـــ  مقابل مبيعات 
دوالر مبــزاد االثنني، بزيــادة قيمتها 

9.61 مليون دوالر.
أن  بيــان صحافي،  البنك في  وذكر 
األجنبية  العملــة  "املبيعــات من 
دوالر،  210.66 مليون  إلــى  ارتفعت 
فــي مقابــل مبيعات بـــ 201.05 
مليــون دوالر مبــزاد االثنــني، بزيادة 
قيمتها 9.61 مليون دوالر"، مبيناً أن 
"سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 32 
مصرفاً، إضافة إلى شــركة حتويل 

مالي واحدة".
وأضاف البيان، أن "املبيعات املنفذة 
اليــوم هــي نتائــج مزاد يــوم غد 
األربعاء"، موضحاً أن "إجمالي البيع 

الكلي بلغ 237.75 مليون دوالر".
ولفت، إلى ان "حجم املبالغ املبيعة 
لتعزيز أرصدة املصــارف في اخلارج 
بلغت 209.86 مليون دوالر، في حني 
ُقــدر إجمالي النقــد املبيع بـ 800 
إلــى أن "بيع  ألف دوالر"، مشــيراً 
املبالــغ احملولة حلســابات املصارف 
1190 ديناراً  في اخلارج يكون بسعر 
لــكل دوالر، كمــا أن البيع النقدي 
سيكون بالسعر نفسه، وفقا لبيان 

املركزي".
البنك  وتراجعــت قيمة مبيعــات 

املركــزي العراقــي مــن العملــة 
األجنبية، يوم االثنني، لنحو 201.05 
مليــون دوالر، في مقابــل مبيعات 
بـ 208.48 مليــون دوالر مبزاد األحد، 
بانخفاض قيمته 7.43 مليون دوالر.

على صعيد ذي صلــة، أعلن البنك 
استيفاء  إلغائه  عن  أمس،  املركزي، 

عمولة %2 عن فئة 20 دوالر واقل.
وقــال البنك: "ألغــراض تنظيمية 
تقرر إلغاء العمل باستيفاء عمولة 
%20 عن فئة 20 دوالر فما دون على 
لدى  للمصارف  األجنبية  االيداعات 

البنك املركزي".
وأضاف البنك، أن "القرار ســيجري 
تنفيــذه اعتباراً من 20 من شــهر 

كانون الثاني احلالي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا محافظ النجف لؤي الياســري، 
أمس الثالثاء، الشــركات الفرنسية 
إلى االستثمار في احملافظة في شتى 

اجملاالت.
وقــال مكتب الياســري فــي بيان 
»وزير  اســتقبل  األخير  إن  صحافي، 
خارجية فرنســا جان إيــف لودريان 
والوفــد الفرنســي املرافــق له في 
جولته املعدة في محافظة النجف«.
وأكد الياسري، وفقاً للبيان، »النجف 
مدينــة ذات طابــع دينــي وتاريخي 
وثقافي عريــق ولهــا دور كبير في 

حفــظ امــن العــراق واســتقراره 
ومتابعة العمل السياسي فيه وهي 
الدينية  املرجعيــة  من خالل  حترص 
العليا على العبور بالعراق والشعب 
العراقي الى بر األمان وإصالح الواقع 

لالحسن واألفضل«.
ودعا الياسري، »املؤسسات العلمية 
لإلسهام  الفرنســية  واالقتصادية 
املشابهة  مؤسســاتها  تطوير  في 
فــي النجــف«، كما وجــه الدعوة 
»للشــركات الفرنســية الكبــرى 
لالستثمار في احملافظة في مجاالت 
الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم 

والسياحة وغيرها من القطاعات«.
وكانــت هيئــة اســتثمار النجف 
أعلنــت، مطلــع االســبوع اجلاري، 
55 اجازة اســتثمارية من  ســحب 
يســتطع  لم  متلكئــة  مشــاريع 
بالتزاماتهم  االيفــاء  من  اصحابها 

القانونية.
»الرئاســات  إن  الهيئــة،  وقالــت 
الســابقة للهيئة منحــت اجازات 
يستطع  لم  ملستثمرين  استثمارية 
بالتزاماتهم  االيفــاء  من  اصحابها 
القانونيــة وتلــكأوا فــي تنفيــذ 

مشاريعهم«.

محافظ النجف يدعو الشركات 210 ماليين دوالر مبيعات المركزي العراقي 
الفرنسية إلى االستثمار في المحافظة



مايكل يونغ

ً بأن تؤدّي الثورة  ا ثمة احتمال كبيرٌ جدّ
العربيــة املضادّة الراهنــة إلى اندالع 

مزيد من الثورات الحقاً.
ز قدرٌ كبير مــن االهتمام،  فيمــا يتركّ
في هذه األيام، علــى الواليات املتحدة 
وسياســاتها في الشرق األوسط، من 
ا أن املنطقة هي  الســهل أن يغفل عنّ
بصورة أساســية رهــنٌ بديناميكياتٍ 

بالكاد ترتبط باألميركيني أو نزواتهم.
وخيــر دليل علــى ذلك القــرار الذي 
اتخذتــه اإلمــارات العربيــة املتحدة 
فتــح  بإعــادة   ً مؤخــرا والبحريــن 
ســفارتَيهما في دمشق، مستأنفتَني 
احلكومــة  مــع  عالقاتهمــا  بذلــك 
الســورية. الدولتان حليفتان مقرّبتان 
من السعودية، ولذلك ميكن االفتراض، 
مــن دون مجازفة، بــأن قرارهما حظيَ 
مبوافقة الرياض. وهذا يُســلّط الضوء 
ينوون  أنفسهم  الســعوديني  أن  على 
تطبيــع العالقات مع نظــام الرئيس 
بشار األســد، بغض النظر عن اجلرائم 
اجلماعية التــي ارتكبها خالل الصراع 
الســوري. حتى إن أحد التقارير أشــار 
إلى أن علــي اململــوك، رئيس مكتب 
األمن الوطني السوري، زار اململكة قبل 
بضعة أيــام. وكانت مصــر قد أعادت 
السورية  العاصمة  في  فتح سفارتها 
فــي أعقاب االنقالب العســكري ضد 
الرئيس الســابق محمد مرســي في 
ث  العام 2013، ومنذ ذلك الوقت، تتحدّ
تقارير عن تعاون عســكري مصري مع 
نظام األسد. كذلك، أحملت الكويت إلى 
أنها قد حتذو حذو شركائها في اخلليج 

عبر إعادة دبلوماسييها إلى سورية. 
وقــد حملــت الزيــارة التي قــام بها 
البشير  السوداني عمر  الرئيس   ً مؤخرا
ً إضافيــاً عن أن  إلى دمشــق، مؤشــرا
إلى  للعــودة  طريقه  يشــقّ  األســد 
البشــير،  أن  العربي، حتى ولو  احلضن 
أدانته احملكمــة اجلنائية الدولية  الذي 
م صورة وافية  بارتكاب جرائم حرب، يُقدّ
إلى احلضن  ا تعنيه عودة ســورية  عمّ
عاً،  العربي. ما نشــهده اآلن كان متوقّ

ر قــوى الثورة العربية املضادة  أي جتمهُ
ى من  حول مبدأ القضــاء على ما تبقّ
زخم املعارضة في املنطقة. إذ تلوح في 
األفق أجــواءٌ قمعية أكثر بعد في عدد 
كبير من البلــدان العربية، اذ لم يُحلّ 
حتى اآلن أيٌّ من املشــكالت التي أدّت 
إلى اندالع انتفاضات العام 2011. البل 
إن الدرس الذي تبنّته األنظمة العربية 
هو أنها لم متارس ما يكفي من العنف 
خلنق مجتمعاتها بالكامل، وهكذا قد 
ل جلوء األسد إلى اجملازر اجلماعية  يتحوّ
امنوذجاً يقتدي به في املستقبل القادة 
ــكون مبناصبهــم مهما كان  املتمسّ
الثمــن. ماذا تعني، في هذا الســياق، 
اخلصومة بــني بعض الــدول العربية 

وإيران؟ يُعتبر اجملهود العربي للتقرّب من 
ً لسلوكٍ جتلّى  النظام الســوري تكرارا
قبل بضع ســنوات عندما استخدمت 
إبعاد  حملاولة  املكافــآت  العربية  الدول 
ســورية عن طهران. ومن شأن ذلك أن 
 ً دا يُتيح لبشــار األســد احلصول مجدّ
على تنــازالت – مبا في ذلك متويل عربي 
د النفوذ  إلعادة إعمار ســورية، ورمبا جتدُّ
الســوري في لبنان – حتى لو لم يفعل 

الكثير لتلبية الرغبات العربية.
غالب الظن أن قدرة األسد على خداع 
إلى  العربية ستؤدّي بنحو كبير  الدول 
بقاء الــدور اإليراني في ســورية على 
 ً حاله. وقــد تبذل الدول العربية جهودا
لتعزيز احلضور الروســي في ســورية 

بغية إرســاء ثقل موازن مقابل الوجود 
الروس، شأنهم في ذلك  اإليراني. لكن 
ين ألن يكونوا  شأن األسد، غير مستعدّ
العربية ضد  األنظمة  تستعملها  أداةً 
إيران. بعبــارة أخرى، تُعــدّ قدرة الدول 
العربية علــى احتواء إيــران محدودة 
اليوم، مثلما كانت قبل ثماني سنوات، 
العربية  االنتفاضــات  تقلــب  أن  قبل 
املنطقة برمتها رأساً على عقب. لكن 
ماذا عن الدول غير العربية؟ ظلّ خصوم 
إيــران من العــرب يتطلّعــون، لوقتٍ 
طويل، إلى الواليات املتحدة لنجدتهم 
وإنقاذهم. فقبل عقدٍ من الزمن، ناشد 
العاهل الســعودي آنــذاك، امللك عبد 
اهللا، واشنطن «قطع رأس األفعى» عبر 

قصف البنى التحتية النووية اإليرانية. 
بإبداء  ترامــب  إدارة  وفيمــا تكتفــي 
استعدادها لفرض عقوبات على إيران، 
لت اآلمال العربية نحو جهة فاعلة  حتوّ
أخرى غيــر عربية هي إســرائيل. لقد 
ق اإلســرائيليون، عبر شنّ هجمات  حقّ
على أهداف إيرانية داخل سورية، بعض 
ق  الرغبــات العربية، حتــى فيما يُصفّ
املتحدة  الواليات  داعمو إســرائيل في 
للرئيــس دونالــد ترامب ألنــه أعطى 
اإلسرائيليني الهامش املطلوب لتنفيذ 
ً نبدو اآلن أمــام نظام إقليمي  ذلــك.إذا
خ تتمثّل  يستند إلى ركائز ذاتية الترسّ
في ســلطوية عربيــة أكثــر تصلّباً، 
وتكيّف مع حقبــة ما بعد أميركية اذ 

عاً في  ً موسَّ يُتوقَّع أن تؤدّي إسرائيل دورا
د الزخم الروســي مع  كبح إيران، وجتدُّ
قيام موسكو بالتالعب بجميع األفرقاء 
أوسع.  إقليمي  إلى حتقيق نفوذ  سعياً 
يغيــب األميركيون عن هذا املشــهد، 
ً أساسياً في ظهوره.  حتى ولو أدّوا دورا
بيد أن الســؤال األســاس هو: إلى أين 
ســيقود هذا كله؟ هل سيسهم في 
األوسط،  الشرق  في  االســتقرار  نشر 
ديناميكيات  سيولّد  النقيض،  على  أم 

رة؟ جديدة ومدمِّ
في منطقــةٍ عاجزة أصــالً عن تلبية 
حاجــات مواطنيهــا اليوميــة، مــن 
الصعب أن نتخيّل نتيجــةً أخرى غير 
املزيــد من اخلــراب. إذ إن االســتبداد، 

الواســع  االقتصادي  بالتدهور  مقروناً 
النطــاق وذكــرى احتجاجــات 2011، 
لن يجلــب الطمأنينة والهــدوء. وقد 
يولّــد االعتمــاد على إســرائيل، التي 
ســيكون دورهــا، على نحوٍ أســاس، 
البلدان  فــي معظم  األنظمة  حماية 
اخلليجية من إيران، مشــكالت خطيرة 
ً إلى أن  على مستوى الشــرعية، نظرا
بقاء هذه األنظمة ســيصبح مرتبطاً 
بتضحيــات الفلســطينيني. كما أن 
ل  ستُشــكّ املعزَّزة  موســكو  مكانة 
للروس،  ســتكون  ألنه  مزعزعاً،  عامالً 
عــون أنهم  على الرغــم من أنهم يدّ
يعملون على تثبيت األوضاع، مصلحة 
بــني  االنقســامات  اســتغالل  فــي 
شركائهم اإلقليميني لتعزيز نفوذهم. 
ال أحد يعرف كيف ســتخرج إيران من 
اجلمهورية  تتخبّــط  إذ  املعمعة.  هذه 
اإلســالمية، وهي ليست أقلّ همجية 
من جيرانها العرب، في أزمة اقتصادية 
الثمانني من  يناهز قائدها  كبرى، فيما 
العمر ويُشرف على اخلروج من منصبه، 
وتتســبّب املنظومة بإحباط شــعبي 
يات  غير مسبوق. وسيواجه النظام حتدّ
 ً ا وجوديــة جديدة، إمنا مــن املمكن جدّ
كذلــك أن تولّد الظــروف الرديئة في 
العالم العربي فرصاً تستخدمها إيران 

للتخفيف من تأثير هذه التحديات.
إزاء هــذه األوضاع غير الســويّة التي 
تسود بكثرة في املنطقة، يجب االبتعاد 
عــن قراءة األمور بطريقــة تختزل كل 
ــع النفوذ اإليراني. ال شك  شيء بتوسّ
في أن صعود إيران هو عامل أساســي 
من عوامل زعزعة االستقرار في الشرق 
األوسط، لكنه أيضاً من عوارض تدهور 
منظومة الدول العربية، بشكلٍ يشبه 
إلى حــد كبير صعــود تنظيم الدولة 
اإلســالمية. في الوقــت الراهن، يرصّ 
األفرقاء فــي هذه املنظومة صفوفهم 
لإلبقاء على احلكم الســلطوي، لكن 
بوا  آلياته تعاني مــن االنحالل. لذا، ترقّ
انتفاضات جديدة، فتوازن الطغاة يعني 
اً للتوازن. في معظم األحيان فقداناً تامّ

مركز كارنيغي للشرق االوسط

يانيس فاروفاكيس
 

أثينا 
اآلن تخيــم حالــة مــن الســخط 
واالســتياء ال نهاية لها على األجواء 
فــي بريطانيــا. ويســيطر اليــأس 
والقنوط على أنصار اخلروج من االحتاد 
البريطانــي وأنصار البقــاء على حد 
االنقسام في حكومة  ويسود  سواء. 
صاحبــة اجلاللة وفي حــزب العمال 
وتعيش  القــدر.  بنفــس  املعــارض 
االنقسام  من  حالة  املتحدة  اململكة 
العميق بني اسكتلندا املغرمة بأوروبا 
وبني  أوروبا،  في  املتشــككة  وإجنلترا 
املدن اإلجنليزية املؤيدة لالحتاد األوروبي 
(مبا في ذلك لندن) واملدن الســاحلية 
والشمالية املناهضة لالحتاد األوروبي. 
وال يوجد ســبيل لتوحيــد الطبقة 
احلاكمة خلف  الطبقــة  أو  العاملة 
أي من خيارات اخلــروج املطروحة في 
العمــوم. فهــل من عجب  مجلس 
أن يشــعر العديد مــن البريطانيني 
نظامهم  قِبَل  مــن  واخلذالن  بالقلق 

السياسي؟
مــن عجيــب املفارقات مــع ذلك أن 
يرحبوا  أن  ينبغي لهــم  البريطانيني 
مبأزق اخلــروج البريطاني احلالي، برغم 
أنــه حافل باخملاطر. منــذ عام 1945، 
كانت املســألة األوروبية ســببا في 
حجب ثمانية على األقل من األسئلة 
ــ حول  لبريطانيا  األساسية  األخرى 
السياســية،  ومؤسســاتها  ذاتها، 
ـم. واآلن تدفع  ومكانهــا فــي العالـَ
قضية اخلروج من االحتاد األوروبي بكل 

هذه األسئلة إلى الصدارة، والسخط 
للتصدي  األول  الشــرط  هو  السائد 
لهــا. الواقــع أن اخلــروج البريطاني 
الدميقراطية  يعمل على متكــني  رمبا 
البريطانيــة مــن حــل العديد من 

األزمات التي طال أمدها في البالد.
على  األيرلندية.  املسألة  هناك  فأوال، 
الرغــم من تســوية هذه املســألة 
جزئيــا بالتوصل إلــى اتفاق اجلمعة 
احلزينة قبل جيل كامــل، فإن احلزب 
أيرلندا  فــي  الدميقراطي  الوحــدوي 
بإصراره  اآلن  فتحها  يعيد  الشمالية 
على أن اإلقليم، الذي يشــكل جزءا 
مــن اململكــة املتحــدة، ال يجب أن 
مييز بأي حال من األحــوال عن ويلز أو 
املقاطعات احمليطة مبدينة لندن على 

سبيل املثال.
املســألة  إحيــاء  جــرى  كمــا 
االســكتلندية. فبعــد عامني فقط 
من تسبب االســتفتاء الفاشل على 
االســتقالل في اســكتلندا في عام 
2014 فــي انكمــاش القوميني، جاء 
االستفتاء لصالح خروج بريطانيا من 
االحتــاد األوروبي في عــام 2016 لكي 

ينفخ أشرعتهم بالرياح مرة أخرى.
اإلجنليزية.  املســألة  أيضــا  هنــاك 
عل انتقال ســلطة رئيس الوزراء  فبفِ
توني بلير غير املكتمل أصبح اإلجنليز 
الشعب الوحيد في اململكة املتحدة 
الــذي ال ميلك جمعية تشــريعية أو 
برملانا خاصا بــه، األمر الذي جعلهم 
يعتمــدون على برملان وستمنســتر 
الذي يشعر كثيرون أنه ناء وغير ممثل 

خملاوفهم واهتماماتهم.

كمــا ميثل اخلــروج البريطاني اختبار 
إجهــاد لنظام األحزاب السياســية 
الصارم الــذي صيغ على غرار النظام 
االنتخابي الذي يكفل الفوز للحاصل 
على أكثــر األصوات، والــذي يجعل 
الالعبني  بــني  محصورة  املنافســة 
أصبحت  لهــذا،  ونتيجة  احلاليــني. 
األحــزاب البريطانيــة تعمل وكأنها 
احتادات احتكارية حتاول تنفيذ أجندات 

متضاربة.
أيضا أبرز اســتفتاء 2016 مســألة 
تتعلق بالدور الذي تلعبه الدميقراطية 
في السياســة البريطانيــة. فنظرا 
لألصوات املتعالية التي تطالب بعقد 
ثان، أصبح مــن األهمية  اســتفتاء 
مبــكان، عاجــال وليس آجــال، حتديد 
متى وكيف ينبغــي عقد التصويت 

الشعبي.
ولكن مــن الضروري أيضــا معاجلة 
الدميقراطية  تلعبــه  الــذي  الــدور 
التمثيلية. فقد كشــفت مســألة 
أســطورة  البريطانــي عن  اخلــروج 
سيادة مجلس العموم عندما أنكرت 
احلكومــة علــى البرملان، فــي إطار 
عملية اخلــروج من االحتــاد األوروبي، 
االضطــالع بأي دور حتــى في حتديد 
كيفية نســخ تشريع االحتاد األوروبي 

في قانون اململكة املتحدة.
كما أطلقت مسألة اخلروج البريطاني 
التقشــف،  إزاء  مكبوتــا  إحباطــا 
اتخذ هيئة ذعر أخالقي بشأن  والذي 
الهجرة. فقد حجبت مســألة حرية 
تنقل النــاس داخل االحتــاد األوروبي 
املوازنة  تلعبه تخفيضات  الذي  الدور 

احمللية في احلد مــن اخلدمات العامة 
يجعل  ممــا  االجتماعي،  واإلســكان 
ارتفاع حدة كراهيــة األجانب أمرا ال 

مفر منه.
أخيــرا، منــذ منتصــف ثمانينيات 
القرن العشــرين، في أعقاب تخريب 
على  املتعمد  البريطانيــة  الصناعة 
يد مارجريت تاتشــر، اعتمد اقتصاد 
«عطف  علــى  املتحــدة  اململكــة 
الغرباء». ولم يكن أي اقتصاد أوروبي 
أخر، باستثناء أيرلندا، في احتياج إلى 
مثل هذه املبالغ الهائلة من رأس املال 
األجنبي لتلبيــة االحتياجات. ولهذا 
الســبب تعتمد بريطانيــا على كل 
ما هــو رخيص: الضرائب املنخفضة، 
واألجــور املنخفضة، وعقود ســاعة 

فر، والتمويل غير املنظم.  الصِ

وإذا كانــت بريطانيــا راغبة في جتاوز 
الترويــكا املتمثلــة فــي املهــارات 
املتدنيــة، واإلنتاجيــة املنخفضــة، 
والنمــو البطــيء، فيتعــني علــى 
مواطنيهــا أن يعيــدوا النظــر في 
مكانتهم في االقتصاد العاملي. وميثل 
اخلروج البريطاني فرصة رائعة للقيام 
بهذا، وفي الوقت نفســه إســكات 
من  باملزيد  تطالــب  التــي  األصوات 
وتخفيف  والضرائب  األجــور  خفض 

القيود التنظيمية.
مع تبقــي أســابيع قبــل أن تغادر 
اململكة املتحدة االحتاد األوروبي كأمر 
واقــع، فإن أيــا من اخليــارات الثالثة 
الرئيسة املطروحة ــ اخلروج من دون 
التوصل إلى اتفاق، واتفاق االنسحاب 
بني رئيســة الوزراء تيريزا ماي واالحتاد 
األوروبــي، وإلغاء املادة خمســني من 
أجل البقاء في االحتــاد األوروبي ــ ال 
يتطلب موافقة األغلبية في البرملان 
أو بني السكان.  وكل من هذه اخليارات 
يولد أقصى قدر من االستياء: فاخلروج 
مــن دون اتفاق ميثل في نظر الغالبية 
ويصيب  اجملهــول.  إلى  قفزة خطيرة 
اتفاق ماي أنصار البقــاء بالفزع في 
حني يرى فيه أنصــار اخلروج وثيقة ال 
توقع عليهــا إال دولــة مهزومة في 
حرب. وأخيرا، من شــأن التراجع عن 
اخلــروج أن يؤكد علــى اعتقاد أنصار 
ح بها  اخلروج بأن الدميقراطية ال يُسمَ
النتائج املفضلة  إلى  إال عندما تؤدي 

لدى مؤسسة لندن.
وفقا للرأي السائد في بريطانيا، فإن 
هذا املأزق مؤسف للغاية، وهو يثبت 

فشل الدميقراطية البريطانية. وأنا ال 
أتفق مع أي من االفتراضني. فإذا جرى 
إقرار أي من اخليــارات الثالثة املتاحة 
بنحو مباشــر، ولنقل في اســتفتاء 
ثان، فســوف تتفاقم حالة االستياء، 
وســوف تظل املســائل األكبر التي 
تبتلــي اململكة املتحدة بــال إجابة. 
الواقــع أن عــزوف البريطانيــني عن 
تأييد أي من خيارات اخلروج في الوقت 
د مــن منظورهم عالمة  احلاضــر يُعَ
على احلكمة اجلمعيــة وفرصة نادرة 
للتأقلم مــع التحديات الكبرى التي 
تواجــه البالد وفــي ذات الوقت إعادة 
النظــر في عالقة اململكــة املتحدة 
باالحتاد األوروبــي. ولكن الغتنام هذه 
الفرصة، يتعني على اململكة املتحدة 
أن تستثمر في «حوار الشعب»، الذي 
يؤدي مبرور الوقت إلى «قرار الشعب».

الشــعب  حوار  يتنــاول  أن  ويجــب 
ســت قضايا: الدســتور البريطاني، 
مبا في ذلك إنشــاء برملــان إجنليزي أو 
جمعيات تشريعية إجنليزية إقليمية 
متعــددة؛ النظــام االنتخابــي ودور 
االســتفتاءات؛ املسألة األيرلندية، مبا 
في ذلك احتمال السيادة البريطانية 
أيرلندا  األيرلندية املشــتركة علــى 
التنقل،  وحرية  الهجرة  الشــمالية، 
النمــوذج االقتصــادي الــذي تتبناه 
بريطانيا، وخاصة الدور الضخم الذي 
يلعبــه التمويل واحلاجــة إلى تعزيز 
االستثمار األخضر في مختلف أنحاء 
البــالد؛ وبالطبع العالقة بني اململكة 

املتحدة واالحتاد األوروبي.
لكــي يكــون دميقراطيــا، البــد أن 

يدور حوار الشــعب فــي اجلمعيات 
التشــريعية اإلقليمية، وأن يؤدي إلى 
عقد مؤمتر وطني، حيث توضع قائمة 
خيــارات نهائيــة قبــل أن يترجمها 
إلى أســئلة  القادم  العموم  مجلس 
في اســتفتاء لتمكني قرار الشعب 
بحلول عــام 2022. وعلى هذا، يتعني 
على حكومــة اململكــة املتحدة أن 
تعمل على تأمــني مدة انتقالية بعد 
االنسحاب رسميا من االحتاد األوروبي 
في التاســع والعشــرين من مارس/

آذار، علــى أن تدوم هذه الفترة إلى أن 
يصبح بوسع الناس اتخاذ القرار بعد 

ثالث سنوات على األقل.
أن تظل  االنتقاليــة، البد  املدة  خالل 
اجلمركي  االحتاد  في  املتحدة  اململكة 
لالحتاد األوروبي والســوق املوحدة، مع 
متتع مواطني االحتــاد األوروبي بحرية 
التنقل واحلقوق الكاملة في اململكة 
املتحدة. ثم في عام 2022، يستطيع 
البقاء في  بــني  أن يختاروا  الناخبون 
االحتــاد اجلمركي والســوق املوحدة، 
بطلب  والتقــدم  الكامل،  واخلــروج 
االحتاد  االلتحاق بعضوية  إلى  للعودة 

األوروبي كعضو كامل العضوية.
عندما يعم االستياء والسخط كما 
هي احلال في بريطانيــا اليوم، فالبد 
أن يكون الرهان األفضل على تغليب 

الدميقراطية. 

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
مالية  وزيــر  فاروفاكيــس  يانيــس 
علوم  وأســتاذ  األســبق،  اليونــان 

االقتصاد في جامعية أثينا.
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حسن البطل

سبعينية إســرائيل هي سبعينية 
نتنياهو  السياسي  نكبة فلسطني. 
انزاح إلــى امليثولوجيا. قال إن مملكة 
إســرائيل الغابرة عاشــت سبعني 
ســنة، ودولــة إســرائيل (الهيكل 

الثالث!) ستعيش أكثر.. إذا، وإذا؟
فــي ســبعينية إســرائيل (ونكبة 
فلســطني) مات أبرز أدباء إسرائيل، 
عاموس عوز، وال يخلو األدب واألديب 
والثقافــة من انزياحات سياســية، 
ومــن ثــم رأى عــوز في املســألة 
مصيري  حتــد  أهم  الفلســطينية 

ملستقبل دولة إسرائيل.
فإلى السبعينية، مرة أخرى، اذ انحاز 
اإلســرائيليني،  اجلدد  املؤرخــني  أبرز 
بيني موريس، إلــى اليمني باملفهوم 
السياســي وليس التاريخي (حسب 
زعمه). بينما يرى نتنياهو، ابن املؤرخ 

امليثولوجي، بن تسيون. أن إيران.. ثم 
إيران، هي أهم ما يواجه مســتقبل 
إســرائيل من حتديات مصيرية، فإن 
األديب عوز واملــؤرخ موريس يريان أن 
التي  الفلســطينية هي  املســألة 

ترسم مستقبل إسرائيل.
ال يجادلون في إســرائيل أن نتنياهو 
ســيحكم للمرة اخلامسة، متفوقاً 
على بن غوريــون، كما ال يجادلون أن 
عاموس عوز هو أبرز أدباء إســرائيل، 

واألكثر عاملية من بينهم.
لكن، هنــاك مؤرخون جــدد ملا بعد 
الصهيونيــة، خرجــوا من معطف 
بينــي موريس، مثــل إيــالن بابيه، 
يرون أن انزياح موريــس نحو اليمني 
السياسي، نوع من النكوص واالرتداد، 
ملاذا؟ الذي كتب في إســرائيل، ألول 
مرة، كمؤرخ عن نشــوء مشــكلة 
الالجئــني الفلســطينيني، ارتدّ إلى 
الندم، وصار يرى أن بن غوريون أضاع 

فرصــة تاريخية، عندمــا لم يطرد 
كل الفلســطينيني بعــد إقامــة 
«الترانســفير»  أي  إســرائيل،  دولة 
و»التطهير العرقي»، وهو ما يطالب 
به، ويدفــع إليه أطراف في احلكومة 
ليشــمل  احلاليــة،  اإلســرائيلية 
في  الفلســطينيني  «ترانســفير» 
الضفة الغربيــة.. على غرار «ضربة 

واحدة وانتهينا»!
بينمــا يــرى األديــب عــوز أن «حل 
مســتقبل  فيه  يكمن  الدولتــني» 
املشــروع الصهيونــي، فــإن املؤرخ 
موريــس «املرتــد» ال يــرى فيه حالً 
واقعياً قابالً للتحقق.. وإن كان على 
إسرائيل اللعب فيه وعليه للحفاظ 

على تأييد الغرب.. ولكن إلى متى؟
بدل اتكاء السياســي نتنياهو على 
امليثولوجيا، فإن املؤرخ موريس يتكئ 
كالتالي  ويقرأها  الدميغرافيــا،  على 
فــي نبــوءة أُخروية: بعد 30 ســنة 

أُخرى، ســيكون الفلسطينيون هم 
البحر، وســيهرب من استطاع من 

اليهود إلى أميركا أو الغرب..؟
في زمــن مضى، ســادت نكتة في 
املعاكســة  الهجرة  عن  إســرائيل 
منها عندما كان عدد سكانها ثالثة 
ماليــني، وتقول: على آخــر املغادرين 

إطفاء النور في مطار بن غوريون.
اآلن، هناك ســبعة ماليــني يهودي 
فــي دولة إســرائيل لكــن، بعد 40 
عاماً ســيختلّ التــوازن الدميغرافي 
تعقيبه  في  الفلسطينيني.  لصالح 
يرى  موريس،  املــؤرخ  «أُخروية»  على 
الصحافي اليســاري جدعون ليفي 
(الذي يوافق على أن تقســيم أرض 
البالد إلى دولتني لشــعبني لم يعد 
ً آخر: الفلسطينيون  قائماً) يرى خيارا
النكبة،  زمن  70 ســنة من  صمدوا 
وميكن  االحتالل،  من  وخمسني سنة 
أن يصمــدوا 100 ـ 200 ســنة، فإذا 

«دولة  على  الفلســطينيون  حصل 
دميقراطية واحدة» لــن تكون هناك 
دولــة يهودية، وال دولــة صهيونية.. 

هذه رؤيا أُخروية أُخرى.
السياســة التي تتسلّح باألساطير 
اإلسرائيلي،  اجلانب  في  وامليثولوجيا 
مثــل التــي تتســلّح بالتاريخ في 
والعربــي، حيث  اإلســالمي  اجلانب 
نهاية  عــن  أُخرى  نبــوءات  هنــاك 
هو  احلالي  الواقــع  إســرائيل.  دولة 
أن «إســرائيل أكثر قوة من أي وقت 
مضى، والفلســطينيون أضعف مما 
كانوا، والعالم يفقد اهتمامه» كما 
يقــول جدعون ليفي فــي معاجلته 

لسيناريو املؤرخ موريس!
مع ذلك، هناك فلسطينيون يرون أن 
مستقبل غزة، حتت حكم «حماس» 
ســيكون مظلماً، كما أن مستقبل 
الســلطة هو اإلفالس السياســي، 
ثــم الفوضــى واالقتتــال، وتتدخل 

إســرائيل، جيشــاً ومســتوطنني، 
ومن  العرقــي،  التطهير  لتحقيــق 
على  والتهجير!  «الترانســفير»  ثمّ 
األرجــح، أن انزيــاح نتنياهــو مــن 
لن  امليثولوجيــا  إلــى  السياســي 
يتحقــق، كما أن انزيــاح األديب عوز 
الدولتني»  و»حــل  السياســي  إلى 
إلنقــاذ يهوديــة ودميقراطيــة دولة 
إســرائيل، لن يتحقق بــدوره. أيضاً، 
انزياح املؤرخ موريس إلى السياســة 
اليمينيــة اإلســرائيلية، وأُخرويــة 
انتصار الدميغرافية الفلسطينية لن
استوعبوا  يتحقق.الفلســطينيون 
درس النكبــة والنكســة، وهم لن 
يكرروهــا، كما أن غيــاب عرفات لم 
الوطني،  املشــروع  انهيار  إلــى  يؤدّ 
ومنع إســرائيل للرئيس أبو مازن من 
العودة لن يؤدي إلى انهيار السلطة 
ــا أن تتكــرّر في  الفلســطينية. أمّ
فلســطني ســيناريوهات «الربيــع 

العربي» فإن املســألة مختلفة، ألن 
النظام  غير  الفلســطيني  النظام 
العربي، والشــعب الفلسطيني قد 
يعارض سياســة الســلطة، لكنه 
يقاوم االحتالل أوالً بأشكال مختلفة 
عن الكفاح املســلح، واالنتفاضتني 

األولى والثانية.
األمن الداخلي

ال تســتطيع قوات األمــن الوطني 
ى جليش االحتــالل.. لكن  أن تتصــدّ
األمر يختلف إزاء جناح الشــرطة في 
كشف اجلرائم املدنية، مثل السطو 
املســلّح وجنايــات جرائــم القتل. 
ً، مت الكشــف خالل 72  هكذا، مؤخرا
ساعة عن مدبّري سطو مسلّح في 
بيت ساحور تعرّض له أحد البنوك.. 

واألمثلة كثيرة!

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

انزياحات: سياسية، أدبية.. وتاريخية!
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تراثيات

شوقي عبد األمير

شق وسطيح ينبئان
بأصل ثقيف

منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن 
ينشر هذا الكتاب على حلقات في 
الزميلة » الصبــاح اجلديد » واليوم 
يســرني ان اصنع بني يدي صديقي 
وزميلي العزيز اسماعيل زاير رئيس 
التحرير » مجلة لقمان » وهو كتاب 
الذي اســتغرقت في اعداده ســت 
سنوات وقد جاءت فكرته من غياب 
رافــد مهم من روافــد ادبنا ولغتنا 

وهو » النثر اجلاهلي » 
املفارقــة الكبيــرة تكمــن في أن 
الشعر اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ في 
عدد من الكتب واملعلقات والدواوين، 
اما النثر فال يوجد حتى كتاب واحد 
يجمعــه، علمــا ان كان منتشــرا 
جدا وميأل اســواق وحياة العرب قبل 
االسالم كما يؤكد ذلك كل املؤرخني 
العــرب لكنهم لــم يجمعوا هذا 
النثر ولم يعتنوا بــه وظل متفرقا 

مبعثرا في كتب التاريخ 

مــن هنا تأتــي اهميــة جمع هذا 
التراث العظيم ونشــره في كتاب 

خاص به .
بالطبــع ان عدم االهتمــام بالنثر 
قبل االسالم يفســر بنظريات عدة 
اصعب  باعتباره  شــكلي  بعضها 
للحفظ على الذاكرة الشــفاهية 
ولكن هــذه احلجة واهية وال تكفي 
واملســألة مرتبطة بظهور االسالم 

واملوقف من االدب قبله.
عن ابن الكلبي قال كان قسي وهو 
ثقيف مقيمــا باليمن فضاق عليه 
موضعه ونبا به فأتى الطائف وهو 
بني  وعــدوان  يومئذ منــازل فهم 
عمرو بن قيس ابــن عيالن فانتهى 
إلى الظــرب العدواني فوجده نائما 
حتت شــجرة فأيقظه وقال من أنت 
قــال أنا الظرب قال على ألية إن لم 
ابنتك  لتزوجني  أو حتلف لي  أقتلك 
ففعل وانصرف الظرب وقسي معه 
فلقيه ابنه عامــر بن الظرب فقال 
من هذا معك يا أبت فقص قصته 
قال عامر هلل أبــوه لقد ثقف أمره 

فسمى يومئذ
بتزويجه قسيا  الظرب  وعير  ثقيفا 

وقيل زوجت عبدا فسار إلى الكهان 
يســألهم فانتهــى إلى شــق بن 
مصعب البجلى وكان أقربهم منه 
فلما انتهى إليه قال إنا قد جئناك 
في أمر فما هو قال جئتم في قسي 
وقســي عبد إياد أبق ليلة الواد في 
وج ذات األنداد فوالي ســعدا ليفاد 
ثم لوى بغير معاد يعنى ســعد بن 
قيس ابن عيــالن بن مضر ثم توجه 
إلى سطيح الذئبي حي من غسان 
ويقال إنهم حــي من قضاعة نزول 
في غسان فقالوا إنا جئناك في أمر 
فما هو قال جئتم في قسي وقسي 
أمه  ولدته  القــدمي  ولد ثمــود  من 
بصحراء ترمي فالتقطه إياد وهو عدمي 
فاستعبده وهو مليم فرجع الظرب 
وهــو ال يــدري ما يصنع فــي أمره 
والتزويج  وقد وكد عليه في احللف 
بالقول  يوفون  كفرهم  على  وكانوا 
فلهذا يقول من قــال إن ثقيفا من 

ثمود ألن إيادا من ثمود.
 تنافــر عبــد املطلب بن هاشــم 

والثقفيني إلى عزى سلمة الكاهن
 كان لعبــد امللك بن هاشــم مال 
بالطائف يقــال له ذو الهرم فغلبه 

عليه خنــدف ابن احلــارث الثقفي 
فنافرهــم عبد املطلــب إلى عزى 
سلمة الكاهن أو إلى نفيل ابن عبد 
العزى جد عمر بــن اخلطاب فخرج 
عبد املطلب مــع ابنه احلرث وليس 
له يومئذ غيره وخرج الثقفيون مع 
أمية معهم  بــن  صاحبهم وحرب 
املطلب فنفــد ماء عبد  على عبد 
املطلب فطلب إليهم أن يســقوه 
فأبوا فبلــغ العطش منه كل مبلغ 

وأشرف
على الهالك فبينا عبد املطلب يثير 
بعيره ليركــب إذ فجر اهلل له عينا 
من حتت جرانه فحمد اهلل وعلم أن 
ذلك منه فشرب وشــرب أصحابه 
ريهم وتزودوا منــه حاجتهم ونفد 
إلى عبد  الثقفيــني فطلبــوا  ماء 
املطلب أن يسقيهم فأنعم عليهم 
فقال له ابنــه احلارث ألنحنني على 
سيفي حتى يخرج من ظهري فقال 
تفعل  املطلب ألسقينهم فال  عبد 
ذلك بنفسك فسقاهم ثم انطلقوا 
حتى أتوا الكاهن وقد خبئوا له رأس 
جرادة في خرزة مــزادة وجعلوه في 
قالدة كلب لهم يقال له سوار فلما 

أتوا الكاهن إذا هم ببقرتني تسوقان 
بينهما بخرجــا كلتاهما تزعم أنه 
ولدها ولدتا فــي ليلة واحدة فأكل 
النمر أحــد البخرجني فهما ترأمان 
الباقــي فلما وقفتا بــني يديه قال 
الكاهــن هل تدرون مــا تريد هاتان 
البقرتــان قالوا ال قال الكاهن ذهب 
به ذو جسد أربد وشدق مرمع وناب 
الكبرى  ولد  معلق ما للصغرى في 
حق فقضى بــه للكبرى ثم قال ما 
حاجتكم قالــوا قد خبأنا لك خبئا 
فأنبئنــا عنه ثم نخبــرك بحاجتنا 
قال خبأمت لي شــيئا طار فســطع 
فتصوب فوقــع في األرض منه بقع 
فقالوا الده أي بينه قال هو شــيء 
طار فاســتطار ذو ذنب جرار وساق 
فقالوا  كاملســمار  ورأس  كاملنشار 

الده قال إن الده فالده هو
رأس جرادة في خــرز مزادة في عنق 
ســوار ذي القــالدة قالــوا صدقت 
فأخبرنا فيــم اختصمنا إليك قال 
أحكــم بالضياء والظلــم والبيت 
واحلرم أن املال ذا الهرم للقرشي ذي 
الكرم فقضــى بينهم ورجعوا إلى 
منازلهم على حكمه وروى اجلاحظ 

واألرض  قــال  أنــه  ســلمة  لعزى 
والسماء والعقاب والصقعاء واقعة 

ببقعاء لقد نفر اجملد بني العشــراء 
للمجد والسناء .

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الكتاب
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دراسة   

اصدار

الباحثني إذن : هــل يعني  به النقد االدبي 
الذي تكتبه النساء؟ ام النقد االدبي الذي 
يكتــب عنهن؟ ام  نقــد االدب من وجهة 
نظر املذهــب الذي يدعو الــى حترير املرأة 
؟)4(، ألن معنــى ) النســوية ( سياســي  
تاريخي بالدرجة االولى، لكنه احتل  املركز 
املتقدم في املكانة االيديولوجية الثقافية 
(5(، فارتباطــه بالكتابة هو االســاس في 
حتوله نقدا، ومن ثم ادبا وســردا، لكن هذا 
التي تعنى  الكتابــة  املصطلح يشــمل 
باملرأة في كل االحوال، و ليس بالضرورة ان 
تكون الكتابة في النســوية، أمام رهانات 

الفاعل  املؤنــث وحده، مــا دام القول إن 
الكتابة ال تشــترط ذلك، يكفي ان نعرف 
النص النسوي بأنه النص الذي يأخذ املرأة 
كفاعل في اعتباره )6( لهذا عندما يكون 
الفاعل رجال كما ســنرى الروائي ســعد 
ســعيد، يعطي لقيمة الكتابة النسوية 
ذات االهميــة، باعتبــار التمركز الكتابي 
التمركز املفهومي حول منهجية  يساوق 
الكتابة، في روايته ) صوت خافت جدا( )7( 
الكتابة عــن املرأة عنده تتفاعل مع كونه 
رجال يتقمص كينونة املرأة، أي الوقوع  في 
إلزام  في  للنســوية،  السياسي  التحايل 
الطرفــني في عملية فخفخة التســاوي 
بني اجلنســني، ألنهمــا ســيكونان دوما 
فاعلني في نص الروايــة او خارج مفهوم 
التبــادل ) تأنيث الذكر و تذكيــر االنثى(، 
الكاتب سعد ســعيد يتخلى  في روايته 
عــن نصف الكتابــة  للبطلــة الوحيدة 
التي تكشــف عامله الروائــي، وال ميانع ان 
يتخذ دور املراقــب والرقيب  في آن، لنجد 
عدم قدرة انفالت حياة البطلة) ســفانة 
( عن مركزية الذكــورة، التي تظهر جلية 
في املعرفة التي يراها سعد سعيد لتبدأ 
هكــذا: العزيز الغالي فارس- ال بد انك قد 
ظننت بي الظنون بسبب انقطاعي عنك 
و عدم  اتصالي بك و لكن  عم احتدث؟ ) ص 
9( وهذا يعنــي ان الروائي يتعمد ان تكون 
العالقة بينه و بني املرأة ) سفانة( تبادلية 
في ان يهبهــا األنا والتمكني، وهي بدورها 
تثريه بالهيمنــة الذكورية، التي وصفها  
بيار بورديو لكوننا متضمنني، رجال او امرأة، 
الــى تعقله،  في املوضوع الذي نســعى 
فإننا اســتدمجنا في شــكل ترسبات ال 
واعية  من االدراك وتقدير البنى التاريخية 
للنظــام الذكوري)8( إذاً التبادلية تتم عبر 
االنية  انسيابية مونولوجات )سفانة( في 
الالواقعية و هي تتعامل مع شــكل امرأة 
او شــبح او طيف ذات انثوية نكتشــف 
ان ال وجــود و ال حياة لهــا إال في مداخل 
البطلة، و تكرر اســمها )فضيلة( ، بينما 
العقالنية  بالذكورة  يتمظهر  الكاتب  جند 
املركزيــة ) في صورة د فــارس( أو املفرطة 
بالبوهيميــة ) عبــاس و منيــر و عبود( او 

الشاذة كذلك ) اخو سفانة الذي تلصص 
عليها وهــي تتعرى وتلتــذ بعريها احملرم( 
(162-166( وتتحول الى رابط اخالقي يلزم 
الكاتب  سعد ســعيد ) سفانة( بالتقيد 
به في صراع االنثــى بصورها الالأخالقية) 

بشــرى و ســلوى ( او صورتها االخالقية  
الســاكوباثية، ألنها وفــق ) جاك الكان ( 
تتأرجــح بني احمللل فــي الرغبة في احلب ) 
مع د فارس( و احملرم في اجلنس املدنس ) مع 
جارهم العجوز()9(، وإن كنا نفهم بعد كل 

ذلك إن كتابة الرجل لرواية املرأة في غرضه 
االساس تضخيم الصوت اخلافت )النئيم( 
الذي يعصف بجنوسة املرأة، و إن استتبع 
املتعة واالســتمتاع بالصــور االيروتيكية 
التي تشــحنها املركزية الذكورية بالدفع 
باملــرأة الى الهامش، حتــى  نرى ان فضاء 
رواية سعد سعيد عبارة عن اثنوغرافيات 
نســوية في ذاكرة رجل، ال ميكنه ســوى 
التلذذ و هو يخترع عينات  من نساء يعانني 
طائلة  مزمنة، حتــت  من ســايكوباثيات 
الفقر واجلــوع الطبقيني املغلفة بالهوس 
اجلنســي، و تظــل الرواية النســوية من 
وجهة نظر الرجل  تفضح محاوالت النبذ 
التي متارســها املرأة في هامشــها، الذي 

يختاره لها الكاتب  بتدليسه الذكوري. 
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عبد الغفار العطوي
 

الدراســات النســوية فيما يخص السرد 
الروائي النسوي، ال تؤشــر على إشكالية 
بل  )النســوية()1( فحســب،  مصطلــح 
تتعداه الى إشــكالية الكتابة )النسوية( 
(2( فإشكالية املصطلح تعتبر مدخال في 
فهم االجتــاه نحو الكتابة في عالم الرواية 
النسوية الذي ارتادته املرأة وهي تثير زوبعة 
من التســاؤالت حول   إمكانيــة التفرد، او 
املشــاركة في الكتابة، فمازالت النسوية 
تعاني من غموض في حتديد ذاتها او بنيتها 
وداللتها اجملردة، بــل وتتجاوز الى مدى ابعد 
من ذلك لدرجة اربكت املشــتغلني عليها، 
و لصعوبة استيعاب اهدافها واشتغاالتها 
دون الوقــوع فــي االلتباس املفهــوم، فإن 
استطعنا االملام  بحقيقة املصطلح قدرنا 
ان ننظر الى حيثيات الكتابة  النسوية من 
ناحية مصادر نشــوئها، ألننا سنركز على 
إنتاجها  النســوية، وشروط  الكتابة  غاية 
ومشغالتها، فيما إذا كانت تلك املشغالت 
تنتمي الى املرأة ذاتهــا بعينها وفعلها ام 
تقف إزاء التوصيف املفهوم فحسب، تعترف 
الدراسات  النسوية إن صفة تأنيث العالم 
وجعله ينقاد الــى رؤية انثوية، من اولويات 
التمييــز اجلندري الذي ميزته النســويات ، 
وعلقت السبق في وضعه نصب مهماتها، 
ألننا ســندرس االثر الذي يحدثه املصطلح 
في متون الســرديات، فيمــا يطلق عليه 
بالغة الســرد بني اجلنسني، واملراد بالبالغة  
هنــا حتقيــق الرواية،  والقصــة القصيرة  
جلوهرها فكريا و فنيــا،  ومحاولة املتلقي 
الوصــول  الى ذلك  خالل  تفاعل بينه وبني 
النــص)3(، بيد ان كتابة املرأة التي متيل الى 
تأنيث العالــم، وهي الفكرة التي تصطدم 
بخطاب الهامش الذي يكشف إحساسها 
باالستالب، ومحاولة فرض الكتابة املغايرة، 
ال تقدر على االنعتــاق من مركزية الكتابة 
نتوقعها،  التــي  بالســهولة  الذكوريــة 
وتتوقعها الكتابة النســوية فمصطلح ) 
النسوية ( ال يقف عند تعريف واحد، وهذا 
جيد ماذا يعني في النقد النسوي برأي احد 

كأحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات في 
العالم.

سرد قصة نشأة هذه الصناعة والتحديات 
التــي تعرضت لها  وحمالت التشــكيك 
داخليــاً وخارجياً من شــأنه تقدمي دروس 
سخية جتعل التاريخ رافعة وطاقة إضافية 
حتّرض األجيــال اجلديدة علــى بلورة طرق 
مبتكرة ملواجهــة التحديات والتعامل مع 
وقائع جديدة تواجه هذه الصناعة حاضراً 
الذاكرة  ومســتقبالً، مســتفيدين مــن 
لتحقيق إجنازات جديدة في رحلة ليس لها 

خط نهاية.

يشــغل الدكتور عبد الوهاب الســعدون 
منصب األمــني العام لـ’االحتــاد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات‘ )جيبكا( منذ 
عام 2009، وله مسيرة مهنية حافلة متتد 
ألكثر من 25 عاماً شــغل خاللها مناصب 
قياديــة فــي قطاعــي البتروكيماويــات 
والطاقة فــي منطقة اخلليج العربي، كان 
آخرها ترؤّســه قطاع الطاقة في ’الهيئة 
العربية  اململكة  في  لالســتثمار‘  العامة 

السعودية. 
يحمل الدكتور السعدون شهادة الدكتوراه 
في الكيمياء الصناعية من كلية ’كينجز 

كوليــدج‘ في جامعة لنــدن في اململكة 
املتحــدة، وهو أيضا خريــج ’برنامج اإلدارة 
العامــة‘ )GMP3( من كليــة األعمال في 

جامعة هارفرد في الواليات املتحدة. 
للدكتــور الســعدون إســهامات فكرية 
باللغتني العربية واإلنكليزية عبر عدد من 
األبحاث والدراســات ذات الصلة بصناعة 
البتروكيماويات اخلليجية، وهي منشــورة 

في الدوريات احملّكمة والصحف العربية.

* كاتب ذو مســيرة مهنية ناجحة على 
مدى 25 عاماً

د. عبد الوهاب السعدون
 

عن دار الســاقي للطباعة والنشر والتوزيع، 
صدر كتاب ) رحلة نحو الصدارة( يتحدث عن 
قصة بروز اخلليج العربــي كأحد أهم مراكز 
العالم، يستعرض  البتروكيماويات في  إنتاج 
هذا الكتاب قّصة جتربة تنموية ناجحة كانت 
دول اخلليج العربية مســرحاً لها، وهي قّصة 
رؤية ومغامرة اّتســمت بقدر كبير من اجلرأة، 
وبني ســطورها حكاية جناح يجســدها بروز 
منطقــة اخلليج العربي خــالل عقود قليلة 

يكفي ان نعرف النص 
النسوي بأنه النص الذي 
يأخذ المرأة كفاعل في 
اعتباره )6( لهذا عندما 
يكون الفاعل رجال كما 

سنرى الروائي سعد 
سعيد، يعطي لقيمة 
الكتابة النسوية ذات 

االهمية، باعتبار التمركز 
الكتابي يساوق التمركز 

المفهومي حول منهجية 
الكتابة، في روايته ) صوت 
خافت جدا( )7( الكتابة عن 

المرأة عنده تتفاعل مع 
كونه رجال يتقمص كينونة 

المرأة، أي الوقوع  في 
التحايل السياسي للنسوية

 رواية سعد سعيد صوت خافت جدا
الرواية النسوية من وجهة نظر الرجل..

رحلة نحو الصدارة .. كيف أصبح الخليج العربي 
مركزًا عالميًا للبتروكيماويات



11كتب

املفاوضات والدور اخلارجي

*كانت هناك انتقادات من تنظيمات 
اخلارج حــول عــدم إبالغهم مبضي 

اإلحتاد للتفاوض مع احلكومة؟
- أريــد أن أوضح هنــا نقطة مهمة، 
وخاصة أن العديد مــن رفاقنا يرددون 
دائما هذا القول ويعاتبوننا على عدم 
فقد  احلقيقة  وفــي  إستشــارتهم، 
أبلغناهم مســبقا بأن إيران قطعت 
علينا كل الطرق وبأننا مضطرون الى 
التفاوض، وطلبنا منهم أن يبلغوا هذا 
والليبي،  الســوري  للجانبني  املوقف 
فماعدا عمر دبابة الذي أبلغ الليبيني 
بذلك، لم يبلغ الدكتور فؤاد معصوم 
الســورية  احلكومة  معــه  واآلخرين 
وال حتــى أصدقاؤنــا فــي املعارضة 
العراقية بذلك، رغم أننا أبلغنا احلزب 
فعلى  بأول.  أوال  بخطواتنا  الشيوعي 
ســبيل املثال، جاء وفد احلكومة إلينا 
في )كورةشــير( وحني عدت من هناك 
ذهبــت مباشــرة الى عزيــز محمد 
وأبلغتــه بتفاصيل اللقاء فقال "هذا 
وموقفي  كالمي  وأعجبه  ممتاز"  عمل 
مــع الوفد. وفي املــرة الالحقة جاءنا 
كرمي أحمد علــى رأس وفد من احلزب 
الشــيوعي فتحدثنا معه أيضا بكل 
ماجرى بيننا ووفد احلكومة، وهذا دليل 
على أننا كنا نبلغ احلزب الشــيوعي 
بتفاضيل لقاءتنا، وكانوا جادين فعال 
بالعمل لتوحيــد موقفنا مع البارتي 

جتاه املفاوضات.

ذهاب أول وفد الى بغداد

* متى أرســلتم وفدكم الى بغداد و 
من كان أعضائه؟

- في شهر آذار طلبوا أن نرسل ممثلنا 
الى بغداد، ورشحنا فريدون عبدالقادر 
الذي ذهب بأواخر شــهر تشرين األول 
1983 وبررنا إرســاله على  من عــام 
أساس أنه مريض ويحتاج الى العالج 
هناك، وهــذا أمر لم يعرفــه إال أنا و 
نوشــيروان و إثنان أو ثالثة من أعضاء 
املكتب السياســي. قلنا بأنه مريض 
و ســيذهب برفقة جماعة من احلزب 
اإليراني  الكردســتاني  الدميقراطــي 
ليجري عملية جراحية ببغداد، وفعال 
تلقى فريــدون العالج الــالزم هناك، 
ببرزان  زيارتــه  هامش  علــى  وإلتقى 
التكريتــي شــقيق صــدام وكذلك 
بطارق عزيز، وكان برزان رئيس اخملابرات 
يتولــى ملف  الــذي  وهو  حينــذاك 
املفاوضات ويرســل الوفود واملبعوثني 
إلينــا، حتى أنــه عاتبني مــرة عند 
الدكتور قاســملو وقال له "أنا وأخي 
العراق ونتصور  اليــوم  صدام نحكم 
بأن مام جالل هو أحد من العائلة وأن 
مقامه عندنا هنــا ال أن يلوذ باجلبال 
ويرفــع الســالح بوجهنــا" فأجبته 
"لقد حاولنا دوما أن نحل مشــاكلنا 
بسالم ولكن أنتم من ترفضون ذلك" 
وكان برزان يــؤدي املهمة بكل جدية، 
وأقولها للتاريخ أنه كان حريصا على 
حل املســألة لكي يجعله مكســبا 
يفتخر به، فكما إعتبر شقيقه صدام 
بأنه مهنــدس بيان آذار وتفاخر بذلك، 
برزان أن يقتدي بشقيقه ويجعل  أراد 
له، فقد  املفاوضات وجناحها مكسبا 
كانت إحــدى صفات بــرزان أنه كان 

يقلد صداما بكل تصرفاته.
ترحاب  بكل  فريدون  إســتقبلوا  لقد 
وتقدير، وأبلغوه بأن كل املطالب التي 
تقدم بها هي مطالب مشروعة وهم 
راضون بهــا، ولكنهم قالوا بأن هناك 
في احلقيقة مســألة نود أن نبلغكم 
بهــا وهي، أن صــدام أصبــح اليوم 
للعراق".وكانت  الضــرورة  القائد  هو 
األوساط السياســية واإلعالمية في 
العراق قــد ضخمت من حجم صدام 
أكثر من الالزم حــني إعتبروه )القائد 
القائد  األوحــد،  القائــد  الضــرورة، 
التاريخــي( وأطلقوا عليه العديد من 
الصفــات وألقــاب التعظيم األخرى 
وأبلغنــا بــرزان بأن صــدام لديه كل 
الصالحيات أثنــاء احلرب، وهو الوحيد 
الذي بإستطاعته أن يتباحث مع مام 

جالل كســكرتيرعام اإلحتاد الوطني، 
فــإذا أردمت أن ننجز األمــر فليأت مام 
جالل ونعــده بأن نلبــي كل طلباته 
ونســتقبله بتقدير وإحترام" وأبلغوا 
فريدون أيضا بأن احلكومة مســتعدة 
لتعويضنا عن كل املســاعدات التي 
ســتقطع عنا جــراء دخولنا معهم 
باملفاوضــا، أي أنهم سيســاعدوننا 
ماديا.وفــي احلقيقــة طلــب منهم 
فريدون أمواال زهيدة وإال كنا نستطيع 
أن نأخذ منهم مقدمة ســنة واحدة 
حتــى ال نتعــرض الى أية مشــاكل 
املســاعدات  قطعت  حال  في  مالية 
عنا. وحني رجع فريدون كنت في )دولة 
رقــة( وتزامنت عودته مــع اإلنتصار 
الــذي حققناه فــي معركة  الكبير 
)بيتواتة( وكانت املرة األولى التي نحرر 
فيها ناحية ونســيطر على منطقة 
ونغنم كميات كبيرة من  شاســعة 

األسلحة والعتاد.

* وهــل و افقــت التنظيمات وقوات 
الــى  بذهابكــم  البيشــمركة 

املفاوضات؟
- حني طلبــوا مني الذهاب الى بغداد 
مبرافقة الدكتور قاســملو، إجتمعنا 
الى  وأقر ذهابي  السياســي  باملكتب 
هنــاك، وفي احلقيقة كنت أكثر حذرا 
من رفاقي بالذهاب، فلم أكن متلهفا 
كثيرا لبغداد وقلت "يجب أن نستأنس 
بــآراء كوادرنــا على شــرط أن يقوم 
نوشيروان وأزاد هورامي بإستشارته مو 
ذهب آزاد بجولة وحضر كونفرانسات 
العصبة وأبلغنا بأنه شــارك بجميع 
أحدا  يــر  فلم  العصبة  إجتماعــات 
جماعة  وسألت  املفاوضات".  يعارض 
بأنهم  أيضــا  العــام فقالــوا  اخلط 
الميانعــون ذلك، كما أرســلت بطلب 
قادة البيشمركة وجمعتهم مبسجد 
)باليســان( وســألتهم عــن رأيهم 
واحد  فوافقوا جميعا ماعدا شخص 
يدعــى بــوال املهندس وهو مرشــد 
سياســي بصفوف البيشمركة وهو 
عنصر جيــد من أهل كركــوك قال 
"أنا مع مبــدأ التفاوض ولكن ينبغي 
أن ال نوقــف القتــال حتى ال يضعف 
موقفنــا بالتفــاوض" وبعد كل ذلك 
تبني بأن ال أحد من بني الكوادر وقوات 
البيشــمركة يعترض على التفاوض، 
وقبلها بعدة أشــهر كنا قد ســألنا 

رفاقنــا بالداخــل وفوضنا الشــاعر 
أصدقاءنا  وبعض  س  بيكه  شــيركو 
ومدن  الســليمانية  فــي  اآلخريــن 
أخرى لكي يستشــيروا املثقفني من 
الشــعراء واألدباء وأساتذة اجلامعات 
مسألة  حول  املعروفة  والشخصيات 
املفاوضــات فجــاء الــرد بترحيبهم 
الدكتور  أبلغنــا  عندهــا  جميعــا. 
نحو  لإلنطالق  جاهزون  بأننا  قاسملو 
عقدنا  ســفري  وقبيل  املفاوضــات. 
إجتماعــا للجنــة القياديــة وصوت 
الى  الذهــاب  على  ماعــداي  اجلميع 
بغــداد، وحني حان وقت الســفر جاء 
الدكتــور قاســملو يرافقــه مقدم 
طائــرة  وهبطــت  باإلســتخبارات 
فركبناها  )زيخــان(  بقريــة  مروحية 

جميعا وإجتهنا الى مقصدنا.

ومــن  بالوفــد،  معــك  كان  مــن   *
استقبلكم، ومتى كان أول لقاء؟

- تألف الوفــد مني و املــالزم عمر و 
فريدون و الدكتور خضر معصوم و املال 
بختيار و رفاق آخرين، وحني وصلنا الى 
هناك إستقبلونا بكل ترحاب وتقدير، 
العراقي من، هشــام  الوفــد  وتألف 
صباح الفخــري مدير اخملابرات العامة 
ألن برزان قد أزيح قبل فترة وجيزة من 
قبل صدام، وبدأت احملادثات أوال ببحث 
آراؤنا متقاربة،  الوضع العام وكانــت 
ولكن كلمــا دخلنا بالتفاصيل كانت 

اآلراء تختلف وتفترق.

* وما كانت أهم مطالبكم؟
- دعني أقول لك حقيقة وســجلها 
بصوتــي هنا قبل ســفرنا الى بغداد 
إجتمعت بنوشيروان مصطفى وكان 
رأيه "أن هذه املفاوضات التعدو سوى 
فترة إستراحة بالنسبة لنا، فاحلكومة 
ليست جادة بحل مســألتنا، ولذلك 
من املهم أن نحاول قــدر اإلمكان أن 
نحصــل منهم على بعــض األموال 
واألســلحة، ثــم نســتطيع أن نعد 
مشــروعا مفصال حول احلكم الذاتي 
ونســلمه للحكومة ولنر ماذا تقول، 
والــى حــني يتحقق ذلــك نكون قد 
أخذنــا آراء اآلخريــن"، ولذلــك قررنا 
أن تكــون مفاوضاتنــا ســرية وغير 
معلنة، لكن ممثلــي احلكومة رأوا بأن 
يصورونــا تلفزيونيا وقالــوا بان هذه 
الصور  لألرشيف فقط وليس للنشر، 

اخلبر مصورا  أذاعــوا  بأنهم  ثم ظهر 
بالتلفزيون األردنــي، يبدو أنهم كانوا 

بحاجة الى ذلك للدعاية ألنفسهم.

املفاوضات والقتال

* ثم كيف ســارت األمور، وما كانت 
أهم العقبات أمــام تلك اجلولة من 

املفاوضات؟
- فــي البداية ســارت األمــور على 
املرات  إحــدى  في  وتعاركنا  مايــرام، 
مع طارق عزيز الــذي تفوه بكالم غير 
الئــق فغضبت منه ومللمــت أوراقي 
وقلت له "سوف لن أجلس معك بعد 
اليوم" واملوضوع كان يتعلق بجامعة 
الســليمانية التي نقلوها الى أربيل 
وســموها بجامعة صالح الدين، قال 
عزيــز "دعوا هذه اجلامعــة تبقى في 
أربيــل". ولذلك إقترحنــا عليهم أن 
الســليمانية  في  جامعة  تؤســس 
فوافقوا  كردســتان(  )جامعة  بإسم 
علــى ذلك ماعــدا طارق الــذي قال 
"ليست لدينا إمكانيات مادية ونحن 
في حالة حرب، فلنؤجل هذا املوضوع 
الى ما بعد إنتهــاء احلرب حني تتوفر 
أركان  رئيس  وقال  املالية"  االمكانيات 
اجليش "حســنا، األمر ليــس صعبا 
صديقه  الــى  جالل  كاك  فليذهــب 
معمر القذافــي ويأتي باملــال الالزم 
لتأســيس تلك اجلامعــة" فقلت "ال 
حرج في ذلك، بعدما نصل الى إتفاق 
أســتطيع أن أحقق ذلك". قال طارق 
عزيز"بعد اإلتفاق أي شــخص يتصل 
بالقذافي ســنعاقبه أشد العقاب"! 
وتفوه بكالم غير الئق اليصلح للنشر 
وأدرت مقعدي  فغضبت منه كثيــرا 
وقلت له "أنا لــن أتفاوض معك بعد 
اآلن"! فقال "ولــم"؟ قلت "هل نحن 
أســرى حرب عندك أم نحن وفد جئنا 
للتفاوض؟ نحن نرفض هذه اإلمالءات، 
أن  ونرفض  نتفــاوض  حزبــان  فنحن 
تتحدث معنا بهــذه اللهجة". فقال 
"ال تزعل أخي كنت أمازحك"! فقلت 
لــه "ال ليســت هذه ممازحــة، كيف 
جتيز لنفســك أن تستخدم مثل هذه 
العبارات معنا"؟ قــال "أعذرني أخي 
لم أقصد إغضابك"، قلت "وأنا أرفض 
إعتذارك" قال "حسنا أسحب كالمي" 
قلت له "لــن أقبل بهذا أيضا"، فقال 
"ماذا تريد إذن، أقول أسحب كالمي ال 

تقبل، أعتذر  التقبل، أقول سنشطب 
هذا الــكالم من احملضر ال تقبل، فماذا 
تريد أكثر من ذلك، صدقني لم أقصد 
إغضابــك، ثم تعال قل لــي ها أنتم 
تصفــون حزبنا آلالف املــرات بالبعث 
الفاشــي ونحن النزعل منكم فلماذا 
كل هذه العصبيــة"؟ قلت "ال وجه 
اآلن  جالســون  فنحــن  للمقارنــة، 
بإجتماع رسمي، لو قلت لي ذلك في 
إجتمــاع خاص لقبلت منــك". وفي 
هذه األثناء كتب لي الدكتور قاسملو 
أمامي كتب  دفعهــا  ورقة صغيــرة 
فيها "ال تعقد األمــر أرى بأن إعتذاره 
يكفي فإقبله منه" إستشرت رفاقي 
و وافق املــال بختيار و املالزم عمر على 
كالم قاسملو فقلت "حسنا، أنا أقبل 
إعتذاره" وهكذا تلبدت األجواء قليال، 

لكننا عاودنا اإلجتماع.
بعد عدة إجتماعات رتب لنا لقاء مع 
صدام وحضره أيضا الدكتور قاسملو، 
رحب بنا صدام بجرارة وقال "أنا سعيد 
ملــا توصلتم إليه، فقــد قرأت جميع 
وأعتبر كل  اإلجتمــاع،  بروتوكــوالت 
أنني سررت  ماقيل كالما جديا، حتى 
باملشادة التي حصلت بني كاكة جالل 
وطارق عزيز، وهذا ليس تشجيعا مني، 
بل أراه دليال علــى جدية كاكة جالل 
ورفاقــه، وإال كان باإلمــكان معاجلة 
دبلوماســية". بطريقــة  املوضــوع 

وإســتطرد "منذ وصلتم هنا أوصيت 
رفاقــي بــأن اليخوضــوا معكم في 
نقاشــات جانبيــة يســألونكم لم 
فعلتم هــذا بنا، وتســألونهم وملاذا 
أنتم فعلتم بنا كــذا، وقلت لهم، ال 
تقولوا لم جاء كاكة جالل اليوم ولم 
يأت البارحــة، فهناك حقيقة مؤكدة 
وهــي أن العراقيــني األصــالء تظهر 
معادنهــم األصيلــة عنــد امللمات، 
وموقفكم هــذا دليل على معدنكم 

األصيل كعراقيني". 
وقال أيضــا "هذا املوقــف االيجابي 
الذي بدر من اإلحتاد الوطني" وسماني 
باإلســم هو موقف وطنــي وأصيل، 
وإلتفت الى عــزت الدوري وطارق عزيز 
وقــال "يجب أن تدرج هــذه احلقيقة 
البرامج  فــي  الوطنيــة  واملواقــف 
التربوية ليدرســها الطالب ويعلموا 
بــأن العراقيون موحدون ويســاندون 
بعضهــم بعضا فــي احملــن واأليام 
العصيبة" ثم إلتفت الي وقال "نحن 

مدينون لكم بشيئني، األول دين على 
جئتمونا  ألنكم  البعــث،  حزب  عاتق 
ومددمت أيديكم إلينا في وقت عصيب 
وأوضاع حزبنا ليســت علــى مايرام. 
والثانــي دين على العــراق، ألن البلد 
في خطر داهم وجئتم لتعاونونا برده 
". ثــم بدأ ميدحني وقــال "لقد أثبت 
شجاعتك مبجيئك إلينا، فالناس البد 
أن تســأل اآلن كيف جترأ جالل ليأتي 
الى بغــداد، ورغم أنــك تعرفنا جيدا 
وتعرف أخالقنا، ولكن مجيئك أشبهه 
بذهابي الى املال مصطفى عام 1970، 
فقد تساءل الناس أيضا كيف يتجرأ 
صــدام أن يذهب وهنــاك فالن وعالن 
وختم  املكان"  ميألون  واإلســرائيليون 
كالمه بالقول "وعد مني أن أعطيكم 
شــيئا يرفع رأسك ليس أمام شعبك 
الكردي فقط، بل أمام كل كرد تركيا 

وإيران وسوريا".

كردستانية كركوك

* وكيف كان صدام ينظر الى اخلالف 
حول كركوك؟

- قــال في كالمه "المانــع لدي حول 
مطالبكم، فكل املســائل املطروحة 
قابلة للقبول، ماعدا مسألة كركوك، 
وال أقــول بأن كركــوك مدينة عربية 
خالصة وال أقول أيضا بأنها ليســت 
الى  كردية، ولكي التتحــول كركوك 
هذه  دعــوا  والتفرق  للخــالف  محل 
املسألة الى مابعد، أنا اؤمن بالتعايش 
األخوي بني الكرد والعرب، ولذلك أريد 
أن تبقــى حاليا ضمن حدود احلكومة 
املركزية". وشــكرته على مالحظاته 
وقلــت "أملنــا كبيــر فيــك، فأنت 
مهنــدس بيان آذار ولديك الســلطة 
والصالحيات الواســعة ونتوقع منك 
أن تصــدر قــرارات شــجاعة" وقلت 
أيضــا "أريد أن أؤكد لك شــيئا حول 
مســألة كركــوك، فنحــن نعتبرها 
جزءا من كردستان، ولكننا رغم ذلك 
نقبل مبقترحك، فلتبق مدينة عراقية 

ومدينة للتآخي بني الكرد والعرب".

* وهل ســارت األجواء بهذا الشكل 
اللقاء، وهل حصلتم  اإليجابي بعد 

على املساعدة املادية؟
- بعــد اخلوض بتلك املســائل اجلدية 
مازحنــا بعضنا بعضــا، وقلت لهم 

"فيمــا يتعلق مبوضوع املســاعدات 
املاليــة لقــد عينتــم ثالثــة أفراد 
من  جميعهم  ولكن  عنها  مسؤولني 
املصالويــني، وهذا دليــل على أنكم 
التريــدون مســاعدتنا"، فضحكــوا 
ووعدونــا خيــرا وخاصــة جتهيزنــا 
باألسلحة و العتاد و األموال، ولكنهم 
لم يلتزموا بشيء يذكر، وعدت أنا عن 

طريق أربيل وشقالوة.
التظاهرات  األثنــاء كانــت  في هذه 
كردســتان  مناطق  معظــم  تعــم 
تأييدا خلطوة اإلحتــاد الوطني رافقها 
املتطرفة  الشــعارات  بعــض  إطالق 
فعلى ســبيل املثال كانت إحدى هذه 
الشعارات تقول "بقوة وسواعد مامة 
ريشة سنشوي صداما على شيشة" 
ويقصد شــويه كشيش الكباب، وإذا 
قارنا بني الشعارات التي أطلقت أثناء 
إذاعــة بيان احلادي عشــر من آذار جند 
الفترة  فرقا كبيرا بينها، ففــي تلك 
رفع شــعار يقول "من حال نفســه 
كالســكر، هو أحمد حســن بكر".
وطبعا هنــاك فرق كبيــر بني حالوة 
النار! كما رفع  السكر والشــي فوق 
بعض الرفاق بالعصبة شــعارا يقول 
"نحن أحفــاد ماركــس، النخاف من 
املشانق" وأخرى تعتبر اإلحتاد الوطني 
وكذلك  وقائدهــا  الثــورة  طليعــة 
الهتاف بحياة البيشمركة و وصفهم 

بقاهري أعداء كردستان. إلخ.

* ألم يرعــب التفاوض أنصار وأعوان 
النظام، كيف استقبلوا هذا األمر؟

- الشــعارات التــي رفعــت أخافت 
فعال أنصــار البعث وأزالمه، كنت في 
)زيخــان( حينذاك والتي تقع بني جبل  
)ســبيلك( و ناحية )كاللــة( وهناك 
واد يصــل املنطقة بناحيــة )بيتوين( 
وقرية )ســروجاو(، ولذلك كان الناس 
يأتوننا مــن أربيل وروانــدوز واملوصل 
املعبد،  الطريــق  والســليمانية عبر 
وكان عددهم يقدر بعشــرات اآلالف، 
وكان علــي أن إلتقيهــم يوميا ثالث 
أو أربع مــرات ألحتدث إليهم، وفي أيام 
اجلمع خاصة يأتينا حوالي 8-10 آالف 

شخص يتجمعون حولنا.

* برأيــك مــا هــي األخطــاء التــي 
ارتكبتموهــا أثناء تلــك اجلولة من 

املفاوضات؟
- نعــم إرتكبنا بعــض األخطاء.مثال 
طلــب بعض اجلحــوش اإللتحاق بنا، 
وبدال من قبولهــم حلث اآلخرين على 
ترك صفوف العــدو واإلنضمام إلينا، 
لكنهــم قتلــوا، وكان ذلــك تصرفا 
همجيا وفعال مشــينا جدا وحال دون 
إنضمــام بقية اجلحــوش إلينا كما 
أننــا ســمعنا من بعض مســؤولي 
احلكومة وهم يقولــون "بأن اإلخوان 
ســوف يرجعون الى الصف الوطني" 
رفاقنــا كثيرا،  القــول أغضب  وهذا 
ولذلــك قررنا جتميــد مفاوضات يوم 
25 من الشهر وأن النذهب الى بغداد 

إحتجاجا على ترديد تلك األقوال.

* وهل كان هذا الكالم وحده دفعكم 
لتجميد املفاوضات، أم كانت هناك 

أسباب أخرى؟
- نعم كان األمر متعلقا بهذه األقوال 
التــي يرددونها هنا وهناك، وعبرنا عن 
إحتجاجنا وقلنا لهم "ما هذا وكيف 
يليق أن تتفوهوا مبثــل هذا الكالم"؟ 
ردوا علينــا قائلني "هــذا كالم يردده 
النــاس وال يعبــر عــن رأي احلكومة، 
وإلتقيتم  موقفنــا  تعرفــون  فأنتم 

مبسؤولي احلكومة بأنفسكم".
فــي هذه األثناء عاد جثمان األســتاذ 
توفيــق وهبــي بيك الى كردســتان 
مكرون( إلستقباله  )بيرة  الى  وذهبت 
وإحتشــد جمهور غفير مــن الناس 
هناك، فألقيــت خطابا قلت فيه "أن 
الهوية الوطنية هي عندنا، تصدر من 
جبال وكهوف كردستان وتختم بختم 
البيشــمركة، فمن يريــد أن يتعلم 
الوطنية فليأت إلينا ونحن سنعلمه 
الوطنيــة". وكان هذا ردا على الكالم 

الذي أطلقته احلكومة علينا.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 49

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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عبدالرحمن قاسملو فؤاد معصوم

 أريد أن أوضح هنا نقطة مهمة، وخاصة أن العديد من رفاقنا يرددون دائما هذا القول ويعاتبوننا 
على عدم إستشارتهم، وفي الحقيقة فقد أبلغناهم مسبقا بأن إيران قطعت علينا كل الطرق وبأننا 

مضطرون الى التفاوض، وطلبنا منهم أن يبلغوا هذا الموقف للجانبين السوري والليبي، فماعدا 
عمر دبابة الذي أبلغ الليبيين بذلك، لم يبلغ الدكتور فؤاد معصوم واآلخرين معه الحكومة السورية 

وال حتى أصدقاؤنا في المعارضة العراقية بذلك، رغم أننا أبلغنا الحزب الشيوعي بخطواتنا أوال بأول.
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دراســاتدراســـات

متابعة الصباح الجديد: 

في مشــهد مخيف ومثير، فوجئ 
سكان والية برازيلية مبئات العناكب 
التــي بــدت وكأنها تتســاقط أو 
أثار هلع  الســماء، مما  »تطفو« في 
الســكان. فإنه لم مينع ولدا برازيليا 
في منطقة إســبيريتو ســانتو دو 
دورادو مــن تصويــر املشــهد الذي 
شاهده في ســماء املنطقة. وكان 
صبي يدعى خــواو بيدرو مارتينيلي 
جنوبي  جده  مزرعة  يزور  فوسينكا، 
والية ميناس جيرايس، عندما شاهد 
هذا املشــهد املذهل وقــرر التقاط 
فيديو لتوثيقه، لكنه لم يعرف متاماً 
مــا إذا كانت مئــات العناكب هذه 
حتلق وتطفو أم أن الســماء »متطر 

عناكب«.
الســكان احملليون قالوا إن السماء 
العناكب،  يبدو كانت متطر  على ما 
التي ســقط أحدها وتبــن أنه من 
فصيلة العنكبــوت الغازل املداري، 
بحســب ما ذكرت صحيفة »صن« 

البريطانية.
غيــر أن العناكــب لــم تســقط 
جميعها علــى األرض، ولم تقترب 
منهــا كثيراً، بل كانــت تطفو في 
الســماء، ليس هذا فحســب، بل 
كانت تتحرك بســرعة في اجتاهات 

متعددة.
إذ  وتدخل اخلبراء لتفسير ما حدث، 
ظاهرياً فإن العناكب لم تســقط، 
كما أنه ليــس لديها أجنحة تطير 
بواسطتها، ناهيك عن أنه ال يوجد 
أي شيء في الســماء على مايبدو 

يحــول دون ســقوطها، لــذا بدت 
وكأنها تقاوم اجلاذبية.

تفســير اخلبراء اخملتصــن في هذا 
النوع من العناكب والعاملن بظروف 
املنطقة جاء منطقياً، عندما قالوا 
إن »هذا األمر طبيعي في هذا املكان 

وفي ظل أجواء حارة ورطبة«.
النوع من  للخبراء فإن هــذا  ووفقاً 
العناكب يبني شــباكه سريعاً ثم 
يتقاسمها مع أبناء جنسه، وترتفع 
الشباك في السماء بفعل الرطوبة 
واحلــرارة، وتســتغل العناكب هذه 

احلالة في اصطياد الفرائس.
املعهد  األحياء فــي  وقالت عاملــة 
آن  )البوتاني( كريســتينا  النباتــي 
العناكب غير مؤذية،  إن هذه  رميس، 
وال تتســبب بحوادث، مشــيرة إلى 
أن ســمها ليس خطيراً بالنســبة 

للبشر.
وقالت جدة الولد جيركينا مارتينيلي 
في تصريح لصحيفة محلية: »كان 
هناك العديد من شباك العنكبوت 
في ســماء املنطقة، وليس شبكة 

واحدة كما يبدو في الفيديو«.
»لقد شــهدنا مثل هذه  وأضافت: 
احلالــة من قبــل، خصوصــاً وقت 

الغسق في األيام احلارة«.
وفسر عالم أحياء آخر الظاهرة قائًل: 
إن العناكــب تتبع تكتيــكاً لزيادة 
مساحة احلصول على الطعام الذي 

يتألف أساساً من احلشرات.
وأضاف أن خيوط شباك العنكبوت 
احلريرية تعمل مثــل املظلت، التي 
اســم »ركوب  أحياناً  يطلق عليها 
املنطاد«، مع أنه ليس هناك مناطيد 

حقاً.

تقـرير
عندما تمطر السماء عناكب !

بصمة العين تعزز
الخصوصية على واتساب

يختبر واتساب ميزة جديدة قبل إطلقها رسمياً في 
الفترة املقبلة، تعزز خصوصية املســتعملن وحتمي 

رسائلهم وصورهم وفيديوهاتهم.
يطور تطبيق التراســل الفوري األشــهر في العالم 
حتديثا أمنياً جديــداً يتميز بتوثيق الهوية بـ »بصمة 
اإلصبــع« و«التعــرف علــى الوجه«، للدخــول إلى 

الدردشة.
وبدأ واتســاب، اململوك من قبــل فيس بوك، بالعمل 

على اآللية اجلديدة في هواتف أندرويد.
ولتفعيــل خدمــة مصادقة بصمــة اإلصبع يتعن 
الدخول إلــى اإلعدادات، ثم احلســاب، وأخيــراً إلى 

اخلصوصية.
وســتدعم هذه امليزة اجلديدة إجراءات تأمن واتساب 

ضد محاوالت االختراق أو الوصول غير املصرح به.
ويحمل التحديث اجلديــد املنتظر قريًبا ميزات أخرى 
من ضمنها إتاحة خاصيــة »الرد اخلاص«، التي ميكن 
اســتعمالها في حال رغب بالرد بشكل خاص على 
شخص معن يتواجد داخل مجموعة ما، من دون أن 

يقرأ اآلخرون مضمون رسالته.
وتتيح ميــزة أخرى إمكانية إضافــة ملصقات على 
الصور الثابتة واملتحركة ومقاطع الفيديو، وهو األمر 

الذي لم يكن متاحاً سابقاً.
ويطلــق التحديث خاصية »اللمــس الثلثي«، التي 
تهدف إلى مشاهدة حتديث احلالة اخلاصة باألصدقاء 

من دون معرفة أحد.
وأضاف واتســاب فــي نهاية ديســمبر/كانون االول 
املاضي ميزة جديدة تتمثل في السماح للمشتركن 
مبشاهدة مقاطع الفيديو املشاركة في نافذة صغيرة 
في برنامج الدردشــة الرئيسي. وهذا يعني أنه ميكن 
الدردشة مع األصدقاء  للمستعمل االســتمرار في 
في أثناء االســتمتاع مبشاهدة مقاطع الفيديو التي 

يرسلها األصدقاء.

»جهاز تنفس« يبشر
بتشخيص مبكر للسرطان

قال علماء إنهم يختبرون جهازاً طبياً صغيراً لتحليل 
عملية التنفس لدى اإلنسان حتى يساعد مستقبل 
على تشــخيص الســرطان وإنقاذ حياة الكثير من 

املرضى.
ويعتمد اجلهــاز، الذي يجري اختبــاره ببريطانيا، في 
الوقــت احلالي، على فحــص جزيئات الهــواء التي 
يخرجها اإلنســان من جسمه خلل عملية التنفس 

االعتيادية.
وجتري اختبارات هذا اجلهاز في مستشفى »أدنبروك« 
في مدينة كامبردج، ويشــارك في التجربة أشخاص 

بصحة جيدة وآخرون مصابون بالسرطان.
وتقوم خليا الســرطان في جســم اإلنسان بطرح 
فضلتهــا املعروفة بـــ«VOCs« فــي اجلزيئات التي 

يعتمد عليها اإلنسان في عملية التنفس.
وبحســب ما نقلــت صحيفة »متــرو« البريطانية، 
فإن فحــص املرض اخلطير بجهــاز التنفس الصغير 

سيضمن بدء العلج في مرحلة مبكرة من اإلصابة.
أما الهيئات الصحية في بريطانيا فتراهن على هذه 
الطريقة البسيطة في العلج ألجل توفير ملين من 
الدوالرات التي يجري إنفاقها على الضمان الصحي.

وتظهر بيانات الصحة فــي بريطانيا، أن نحو نصف 
مرضى الســرطان في البلد يكتشــفون إصابتهم 
خلل مرحلة متأخرة، ممــا يعقد عملية العلج ويزيد 

كلفتها.

الجوز يقي من اإلصابة بالسكري
توصلت دراســة جديدة إلى أن القليل من ثمار اجلوز 
يومياً قد يقلل من خطر اإلصابــة بالنوع الثاني من 

داء السكري.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” التي نشــرت الدراســة 
أن تنــاول ثمرة اجلوز يومًيا يســهم فــي الوقاية من 
أمــراض خطيــرة الحتوائها على نســبة عالية من 
الدهون الصحية ومضادات األكسدة، والفيتامينات، 
واألحمــاض الدهنية والتي حتافظ على صحة القلب 
الكولسترول  وتخفض مســتوى  الدموية،  واألوعية 
وضغط الدم، إضافة لكونها تســاعد في تخفيض 

خطورة اإلصابة مبرض السكري.
وخلص العلماء بعــد بتحليل بيانــات أكثر من 34 
ألف شــخص تتراوح أعمارهم بــن 18 و85 عاماً، أن 
األشــخاص الذين تناولوا ملعقــة ونصف من اجلوز 
يومياً على مدار عام كامل كان لديهم خطر اإلصابة 
بداء الســكري أقل، مقارنة باألشــخاص الذين لم 
يتناولونه. وأما األشــخاص الذين تناولوا ثلث ملعق 
انخفض معدل تطور مرض السكري من النوع الثاني 

بنسبة 47 %.
ومن جانبها قالت الباحثة واملشرفة على الدراسة في 
جامعة كاليفورنيا لينور عرب: إن “الرابط القوي، الذي 
في هذه الدراســة بن مســتهلكي اجلوز وانخفاض 
معدل اإلصابة مبرض الســكري من النوع الثاني هو 
سبب إضافي إلدراج اجلوز في النظام الغذائي”. وعلى 
الرغم من احتوائه على نســبة عالية من السعرات 

احلرارية غير أنه لم يرتبط بزيادة الوزن.
لهذا الســبب ينصح الباحثون إضافة نحو4 ملعق 
مــن ثمار اجلوز إلى النظام الغذائــي اليومي للوقاية 
من اإلصابة مبرض السكري-النمط الثاني، إضافة إلى 

الفوائد الصحية الهائلة األخرى.

متابعة الصباح الجديد: 

كشــف املركــز الوطني لعلج 
التابــع  الســرطان  وأبحــاث 
عن  الطبية  حمــد  ملؤسســة 
معاجلــة ما يزيد علــى 100 من 
مرضى الســرطان باســتعمال 
نظام سايبرنايف )إم6( للجراحة 
وذلك منذ  الروبوتية  اإلشعاعية 
النظام  هــذا  بتشــغيل  البدء 

املتطّور في املركز عام 2015.
وأكدت الدكتــورة نورة احلمادي، 
استشاري أول ومدير إدارة العلج 
اإلشــعاعي لألورام فــي املركز 
الوطني لعلج وأبحاث السرطان، 
أن هذا النظام الذي يشكل قفزة 
نوعية في األســاليب العلجية 
اإلشــعاع  توجيه  علــى  يعمل 
املستهدفة  األورام  مناطق  على 
بدّقــة متناهية خاصــة األورام 
التي تقع في مناطق حّساســة 
في جســم املريض، مشيرة إلى 
الذين  املئة  املرضــى  أن معظم 
كانوا  املركز  في  معاجلتهم  متّت 
يعانون مــن أورام دماغية وأورام 
قريبــة مــن احلبل الشــوكي، 
منوهــة بأن مرضى الســرطان 
مرّشــحن  جميعــاً  ليســوا 
للعلج بنظام اجلراحة الروبوتية 
باإلشعاع إذ ال يعد العلج بنظام 
باإلشــعاع  الروبوتية  اجلراحــة 
اخليــار   »6 إم  »ســايبرنايف 

مرضى  لبعض  األمثل  العلجي 
الســرطان وأن الفريــق متعدد 
التخصصــات الطبيــة هو من 
للعلج  املرشحن  املرضى  يحدد 

بهذا األسلوب.

النظام  هذا  يُســتعمل  وقالت: 
اجلديد لعلج األورام السرطانية 
اذ مت جتهيزه  الســرطانية،  وغير 
بالغــة  بتكنولوجيــا حديثــة 
التطور تقــوم مبعاجلة الورم من 

خلل تعريضه جلرعات إشعاعية 
وقد  متناهيــة  بدقــة  عاليــة 
أســهم هذا النظــام في تطّور 
وتقّدم برنامج العلج اإلشعاعي 
ملرضى الســرطان في مؤسسة 

العكس  وعلى  الطبيــة،  حمد 
اإلشــعاعي  العلج  أنظمة  من 
األخرى، يتمتع نظام سايبرنايف 
اإلشــعاعية  للجراحــة   6 إم 
الروبوتيــة بالقــدرة على تتبع 

األورام وحتديــد مواقعهــا بدقة 
بالغة خلل العلج.

ويعــد نظام ســايبرنايف )إم6( 
إنســايس للجراحة اإلشعاعية 
من أكثر نظم اجلراحة الروبوتية 
تطّوراً حيث يســتعمل النظام 
ذراعاً قــادرة على توجيه جرعات 
إشــعاعية عالية التركيز بدقة 
متناهية إلزالة األورام من جسم 
املريض مــن دون أي ألم، وتتمتع 
هذه الذراع بقدر كبير من املرونة 
بحيث تســتطيع معاجلة أجزاء 
معاجلتها  ميكن  ال  اجلســم  من 
مثل  أخــرى  نظم  باســتعمال 

احلبل الشوكي.
وممــا ميّيز هذا النظــام عن غيره 
مــن أنظمة اجلراحــة الروبوتية 
أنــه يخّلص املريض مــن اآلالم 
واألعــراض املصاحبــة للمرض 
بصــورة ســريعة، كمــا تتميز 
النظام  هذا  باستعمال  اجلراحة 
بســهولتها حيث يتم إجراؤها 
في العيــادات اخلارجية، ويعتمد 
على  العلجية  اجللســات  عدد 
حجــم وشــكل وموقــع الورم 
وتتراوح مدة اجللســة العلجية 
30 و90 دقيقة، ويتم تعافي  بن 
املريض فور االنتهاء من العملية 
مع األخذ بعــن االعتبار اخملاطر 
القليلــة التــي يترتــب عليها 
حدوث املضاعفــات أو تلف في 
بعض األنســجة الســليمة أو 

اخلالية من اخلليا السرطانية.

جراحة إشعاعية روبوتية ناجحة لـ 100 مريض

متابعة الصباح الجديد: 
على  أميركيون  باحثــون  يعمل 
املوتى  تقنية جديدة حتول جثث 
إلى تربة غنية بداًل عن حرقها أو 
دفنها، ملا لهذيــن اإلجراءين من 

أثر سلبي على البيئة.
الطريقــة على  وتقــوم هــذه 
البشرية  الرفات  تســريع حتليل 
جلعلها مواد مغذية للتربة، ومن 

ثم تقدميها ألهل املتوفى.
الشيوخ في  وسيناقش مجلس 
املشــروع  هذا  املتحدة  الواليات 

الرائد هذا الشهر.
وتؤثــر الطريقة التــي يتعاطى 
فيها البشــر مع املوتى ســواء 

البيئة  علــى  احلرق  أو  بالدفــن 
لفترة طويلة للغاية، وهذا األمر 
يصبح مع النمو الســكاني من 

املواضيع الضاغطة.
ووفقاً ملوقع سبوتنك قال عضو 
مجلــس الشــيوخ عــن والية 
»إن  بيدرسن  جيمي  واشــنطن 
األشــخاص الذين كتبوا لي من 
ينزعجون  الوالية  أنحــاء  جميع 
يصبحــوا  أن  إمكانيــة  مــن 
شــجرة أو أن يكــون لهم بديل 
آخر ألنفســهم«، مشــيراً إلى 
أن طريقة الدفن هذه ســتكون 
مفيــدة لألشــخاص الذيــن ال 
تكاليف  حتمــل  يســتطيعون 

اجلنــازات االعتيادية أو ال يعدون 
احلرق وسيلة مناسبة.

وأكــد الباحــث الرئيســي في 
املشروع لن كاربنتر بوغز أن هذه 
الطريقة آمنة، ولكنها ليســت 
مناســبة للجميــع، ألن بعض 
اجلراثيم ميكن أن تؤدي إلى مرض

البشــر  إن  باحثــون  ويقــول 
على  بصمتهم  تــرك  يواصلون 
مماتهم،  بعــد  حتى  الطبيعــة 
فســواء متت مواراة املوتى الثرى 
أو حــرق جثثهم، هــم يتركون 

وراءهم احلديد
والزنك والكبريت والكالسيوم أو 
الفوسفور في تربة قد تستقبل 

في وقت الحق محاصيل زراعية 
أو غابة أو منتزهاً.

هــذه املغذيــات حتمــل اهمية 
كبيــرة للتربــة لكنهــا تكون 
مركزة حول املقابر واملواقع التي 

تستقبل الرماد.
وفــي املقابــل، ميكــن للجثث 
أن حتــوي أيضــا مــواد ضــارة 
في  املســتعمل  الزئبق  بينهــا 
باألسنان  العناية  مستحضرات 
اآلثار  وهذه  املثال،  ســبيل  على 
تبقى ملدة طويلة تصل إلى مئات 
وحتى آالف السنوات.كذلك فإن 
أثر هذه املواد ســيزيد مع النمو 

السكاني العاملي.

متابعة الصباح الجديد: 
حذرت وكالة الفضاء األميركية 
»ناسا« من أن كويكب زنته 87 
مليون طن قد يصطدم باألرض، 
ويتســبب بتغييــر احلياة كما 

نعرفها.
الكويكب  أن  ناســا  وأوضحت 
وصفتــه  الــذي  »بينــو« 
إذا  القيامة«  يــوم  بـ«كويكب 
اصطدم باألرض، فإنه سينجم 
عن االصطدام طاقة تعادل 80 
ألف مــرة الطاقة الناجمة عن 
التي  النووية  القنبلــة  تفجير 
هيروشيما  مدينة  على  ألقيت 

اليابانية في آب عام 1945.

وأشــارت وكالة ناســا إلى أن 
 500 إلى  الكويكب يصل  طول 
قــدم، مما يعني أنــه أطول من 

أن  »إمباير ستيت«، كما  مبنى 
وزنه يفوق وزن سفينة تايتانيك 

بنحو 1664 مرة.

وقــال العلمــاء في ناســا إن 
اصطدام هذا الكويكب باألرض 
ســينجم عنه مقتــل ملين 

البشــر، ناهيك عــن التأثيرات 
املباشرة على ملين آخرين.

ناســا  العلمــاء في  أن  غيــر 
قالــوا إنه ال داعــي اآلن للبدء 
باالســتعدادات ملواجهــة هذا 
احلدث أو فــي القريب العاجل، 
ذلك أن هــذا األمر لن يتم قبل 

القرن املقبل.
هناك  فإن  العلماء  وبحســب 
فرصة نسبتها واحد من 2700 
الصطــدام الكويكب بكوكب 
 2175 العامــن  بــن  األرض 

و2199.
اجلدير بالذكر أن ناســا أرسلت 
املســبار »أوزيريــس ريكــس« 

الكويكب  حــول  مدارا  ليتخذ 
مبهمــة  ســيقوم  حيــث 
استطلعية، قبل الهبوط على 

سطحه في العام 2020.
أن يأخذ املســبار  ومن املقــرر 
يعود  ثم  الكويكب،  عينات من 
إلى األرض على أمل اكتشــاف 

أصل الوجود البشري.
ويعتقــد العلماء أن الكويكب 
نظرية  إثبات  سيســاعد على 
مليــارات  قبل  أنــه  مفادهــا 
اصطدمــت  الســنوات 
الكويكبــات بــاألرض، ونقلت 
إليها املواد الكيماوية الضرورية 

لنشأة احلياة.

حتى الموتى ال خالص لهم من الباحثين !

كويكب »يوم القيامة« يتجه لألرض وقد يغير شكل الحياة

متابعة الصباح الجديد: 
الصحــة  كشــفت منظمــة 
العامليــة عن أدلــة تثبت فوائد 
تنــاول املــواد النشــوية، التي 
"مضرة"  الكثيــرون  يعدها  قد 

بالصحة وتسبب زيادة الوزن.
علــى  إن  املنظمــة  وقالــت 
األشخاص رفع مستوى تناولهم 
لأللياف بشــكل عام، علما أنها 
موجودة بكثرة في النشــويات، 
مثل اخلبــز واملعكرونة والرقائق 

املصنعة من احلبوب.

تناول  زيادة  أن  املنظمــة  وقالت 
األلياف يقلــل من خطر أمراض 
والســكري  واجللطات  القلــب 
وأمراض مزمنة أخرى، وفقا ملوقع 

"سكاي نيوز".
وقال املوقع إن األدلة اجلديدة تأتي 
الشهيرة،  للنظرية  معاكســة 
التي تشــير إلى أن النشــويات 
"مضرة" بالصحة، وتدفع لزيادة 
في  الدهون  نســبة  ورفع  الوزن 

اجلسم.
وقال الطبيب الرئيسي املسؤول 

عن البحث اجلديد، أندرو رينولدز: 
"معظمنا يستهلك أقل من 20 
لكن  يومياً،  األليــاف  من  غراماً 
دراساتنا تؤكد أن على الشخص 

تناول 25 إلى 29 غراًما".
وأضــاف أحــد املشــرفن على 
الصحية  الفوائد  إن  الدراســة 
تتواجد  التــي  األلياف،  حلميــة 
والفواكه  القمح  مشتقات  في 
واخلضــروات، تأتي من تركيبتها 
علــى  وتأثيرهــا  الكيميائيــة 

التمثيل الغذائي.

متابعة الصباح الجديد: 
إن كنت غير مهتم باتباع أسلوب 
حيــاة صحــي يقلل مــن حجم 
الدهون على بطنك وحول خصرك، 
فإليك هذا التحذير العلمي اجلاد.

فبحســب دراسة ســلط عليها 
الضوء موقع »بريفنشن« الطبي، 
تــؤدي زيــادة حجم الكــرش إلى 
انكماش فــي الدمــاغ، أو مبعنى 
طبي تزيد فــرص اإلصابة باخلرف 

وألزهامير.
ووجدت الدراســة التي نشــرتها 
الطبيــة  »نيورولوجــي«  دوريــة 
األعصاب  طــب  في  املتخصصة 
في ينايــر، أن الدهون الزائدة على 
تزيــد من خطر  واخلصر  البطــن 
اإلصابة بأمراض عديدة مبا في ذلك 
أمراض القلب والســكري، لكنها 
أيضا لها اإلصابة بأمراض الدماغ.

وتابــع الباحثــون في الدراســة 

ما يقــرب من 10 آالف مشــارك 
55 عاما، وعقدوا  مبتوســط عمر 
مقارنة بن مؤشــر كتلة اجلسم 
(BMI( وحجم املادة الرمادية واملادة 
البيضاء فــي أدمغتهم، املكونان 

الرئيسيان للمخ.
ومع تقدمنــا في العمر، ينخفض 
حجم املادتــن الرمادية والبيضاء 
فــي الدمــاغ، مما يزيــد من خطر 

اإلصابة مبرض الزهامير واخلرف.

بسبب »الكرش«.. العلم يحذرالصحة العالمية تنسف "نظرية النشويات"
من »مشكلة كبيرة بالدماغ«
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أبو ظبي ـ وكاالت:

عبــر سيريســاك يودياردتاي مدرب 
بتأهل  تايالند عن سعادته  منتخب 
فريقه لدور الســتة عشــر بكأس 
أمم آســيا، وهو ما يحــدث ألول مرة 
منذ عــام 1972.وقال املــدرب، في 
التعادل  بعــد  امس  مؤمتر صحفي 
مع املنتخــب اإلماراتي 1-1 واحتالل 
»حققنا  األولــى:  اجملموعة  وصافة 
إجنازًا تاريخًيــا وعلينا أن نحتفل به 

وننسى أي شيء آخر«.
صعبة،  كانــت  »البداية  وأضــاف: 
تلقينا ضربــة موجعة برباعية من 
املنتخب الهندي الذي قدم أداء مميزًا 
للغايــة، وهو فريق جيــد وأنا حزين 
لوداعــه البطولة«.وتابع: »أشــكر 
الالعبني على هــذا اإلجناز التاريخي 
وعلى دعم احلضــور اجلماهيري، أما 
بالنســبة ملن ســنواجه في الدور 
األمر لن يشــغل  الثانــي، فهــذا 
تفكيرنــا اآلن، ســنفكر فقط في 
منتخبنا، ومواجهة الصني أو كوريا 
أيا منهما، ستكون مباراة  اجلنوبية 
جيدة بالفعــل، كالهما فريق كبير 
وميتلك الكثير مــن احللول«.وأمت: »ال 
أســتطيع التحدث عن مستقبلي 
مع املنتخب، فأنا في مهمة وطنية 
وفي ظــروف صعبة، وجميع أعضاء 
الصورة  تغيير  على  عازمون  الفريق 
إلسعاد  البطولة  في  واالســتمرار 

الشعب التايالندي«.
وتأهلت اإلمارات صاحبة األرض إلى 
دور الـ16 في كأس آسيا لكرة القدم، 
بعد تصدر اجملموعة األولى، لكن دون 
إقنــاع الكثير من املشــجعني، لذا 
زاكيروني  ألبيرتو  املدرب  ســينتظر 
املزيد مــن العبيه.وتعادلت اإلمارات 
1-1 مع تايالند، لتحتفظ بالصدارة 
وترفــع رصيدها إلــى 5 نقاط بعد 
الفوز 2-0 على الهند، والتعادل 1-1 
في افتتاح كأس آسيا أمام البحرين.
وقــال زاكيرونــي: »بخصوص األداء 
فقد حتكمنا في 3 مباريات املنتخب 
اإلماراتــي بالدور األول، وحصل على 

مقارنة  عالية  اســتحواذ  نســبة 
باملنتخبات املنافسة«.

وتقدم علي مبخــوت بهدف مبكر 
لإلمارات بعد 7 دقائق، بينما أدركت 
تايالنــد التعادل بواســطة تيتيان 
بواجنــان قرب نهاية الشــوط األول 
املدرب  دفاعي.وأضاف  ارتبــاك  بعد 
اإليطالي: »قدمنــا أداء أفضل أمام 
الهنــد، لكن كنت أنتظر تطورا في 
وبدأنا بشكل جيد، لكن بعد  األداء 
ذلك تراجعنا عقب تعادل تايالند ولم 
نســتغل عاملي األرض واجلمهور«.
وتابع: »أدرك أن اجلمهور ليس راضيا 
ونأمــل أن نقــدم أداء أفضــل في 

املباريات املقبلة، ونســتغل عاملي 
لدينــا حلــول  األرض واجلمهــور.. 
وسنستغلها في املباريات املقبلة«.

وأعلــن املنظمون حضور حوالي 18 
ألف متفرج في إستاد هزاع بن زايد، 
البالغ سعته 25 ألف متفرج، بينما 
فارغة. املدرجات  الكثير من  ظهرت 
وعلــق زاكيرونــي »ال أدري ملاذا لم 
حتضر اجلماهيــر )بكثافة(«.وواصل: 
»ال ننســى مســاندة اجلماهير في 
أبــو ظبي بأول مباراتــني. لم ميتلئ 
امللعب لكــن دائما كانــت خلفنا 
اجلماهير اإلماراتيــة واليوم حظينا 
منافس  يتحدد  أيضا«.ولــم  بدعم 

الـ16،  دور  املقبــل فــي  اإلمــارات 
لكنها ســتلعب بــكل تأكيد ضد 
فريق يحتل املركز الثالث في إحدى 
املدرب  األخرى.واستطرد  اجملموعات 
اإليطالي: »لم يخطر ببالي التفكير 
في منافسنا بدور الـ16، لكن همي 
الوحيــد هو أداء منتخــب اإلمارات 
أنتظر  كنت  »صحيح  وتطوره«.وأمت: 
أداء أفضل خاصة بعد بداية جيدة، 
لكــن همي الوحيــد أن يتطور أداء 
الفريق تدريجيا، ويكون حاضرا بقوة 
دور  في  اإلماراتية  اجلماهير  ويسعد 

الـ16«.
في حني، قال خالد عيســى، حارس 

يحالف  لــم  احلــظ  إن  اإلمــارات، 
تايالند، مســاء  أمام  منتخب بالده 
اليــوم اإلثنــني، ضمن منافســات 
اجلولة األخيــرة من اجملموعة األولى 
أمم آسيا.وأضاف عيسى، في  بكأس 
تصريحــات تلفزيونية عقب املباراة 
اإليجابي  بالتعــادل  انتهــت  التي 
بهدف ملثلــه: »من اجليــد احلفاظ 
ولكن  األولى،  اجملموعة  صدارة  على 
احلظ لم يحالفنا ضد تايالند خالل 
الفرص العديدة التي ســنحت لنا 
أمــام املرمــى، فخرجنــا بالتعادل 

فقط«.
وتابــع: »يجب علينــا التعلم من 

واالســتعداد  وتداركها  أخطائنا، 
بقوة خالل األيــام املقبلة ملباراتنا 
بالــدور الثانــي مــن البطولــة 
اآلســيوية، مــن أجــل مواصلة 
مســيرتنا«.وأمت: »نبارك جلماهيرنا 
علــى الوصول إلى الــدور الثاني، 
ونعتذر لهــم عن أي تقصير خالل 
الــدور األول، ونعدهم بالتصحيح 
املباراة املقبلة  وتقدمي األفضل في 

وحتقيق الهدف املنشود«.
إلى ذلك، راســل االحتــاد اللبناني 
القنــاة  أمــس،  القــدم،  لكــرة 
الرســمية للبنان، مطالًبا بإيقاف 
آسيا  كأس  ملباريات  املباشر،  البث 
2019، بعد ورود شكوى من االحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم.ولم يصدر 
أي موقف، حتى اآلن، عن التلفزيون 
بعد  للبنان، وخصوصا  الرســمي 
صــدور تعميــم آســيوي، يؤكد 
انتهاك شاشــة تلفزيــون لبنان 
األرضــي، حلقوق القنــاة الناقلة.
اللبناني، ملحم  وكان وزير اإلعالم 
الرياشــي، قد أعلــن قبل يوم من 
انطالق كاس آســيا، تأمني الدولة 
عبر  املنتخــب،  لقــاءات  لنقــل 

الشاشة الرسمية األرضية.
من جانب اخر، اســتقال اإلجنليزي 
ستيفن كونستانتني، من منصب 
الهندي،  للمنتخب  الفنــي  املدير 
أول أمــس، بعد اخلــروج من كأس 
أمام  الهزمية  األمم اآلسيوية، عقب 
البحرين )1-0(.وقال كونســتانتني 
4 أعوام، هدفي  »لقد قضيت هنا 
التأهل إلى  اليــوم األول، كان  من 
كأس األمم اآلســيوية، وقد حققنا 

ذلك«.
وتابــع: »فخور للغايــة بالالعبني 
وبــكل ما بذلــوه، أشــكر االحتاد 
الهندي لكــرة القدم، على دعمه 
لــي.. أعتقــد أن مرحلتي انتهت، 
فعلت مــا ُطلب مني، حان الوقت 
الهندي  املنتخب  للرحيــل«.وكان 
أو أدنى، من التأهل  قاب قوســني 
أن تســجل  الـــ16، قبل  دور  إلى 
البحرين هــدف املباراة القاتل، من 

ركلة جزاء.

االتحاد اآلسيوي يطالب لبنان بوقف بث البطولة القارية

التأهل التاريخي ينسي مدرب تايالند الضربة الموجعة

من مباراة تايالند واإلمارات

القطب يتوج بلقب 
البطولة اآلسيوية للتنس

دورتموند يضم 
باليردي

مدريد ـ وكاالت:
دوري  رابطــة  رئيــس  تيباس  أعلــن خافييــر 
كــرة القدم االســباني للمحترفــني أن مباراة 
الـ«كالسيكو« بني ريال مدريد وغرميه برشلونة 
حامل اللقب في املرحلة السادسة والعشرين 
ستقام الســبت 2 آذار في متام الساعة 20:45 

ليال.
الكاتالوني علــى ملعبه في  النادي  وســحق 
»كامب نو« في مباراة الذهاب غرميه التقليدي 
5-1، ما أدى إلى إقالــة املدرب جولن لوبيتيغي 
بدال  األرجنتيني ســانتياغو ســوالري  وتعيني 
برصيد  الترتيب حاليا  برشــلونة  منه.ويتصدر 
43 نقطــة، متقدما بفــارق 10 نقاط عن نادي 
العاصمة الــذي يحتل املركز الرابع )33 نقطة( 

مع نهاية مرحلة الذهاب.

بانكوك ـ وكاالت:
توج العــب املنتخب األردنــي محمد القطب 
الثانية(  )الدرجــة  اآلســيوية  البطولة  بلقب 
للتنس، حتــت 14 عاًما، التي أقيمت بالعاصمة 
التايالندية بانكوك، وحظيت مبشاركة 15 دولة.
واســتهل القطب مشــواره في البطولة من 
دور الـــ 32، حيث فاز على العــب بوتان، تابدين 
تســهرينج، مبجموعتــني دون مقابل وبنفس 
النتيجــة تخطى خصمــه ســانايونوف من 

قيرغيزستان في دور الـ16.
وواصــل محمــد القطب تألقه، وفــاز في ربع 
النهائــي على العب باكســتان حســن علي 
مبجموعتني لواحــدة، قبــل أن يحجز مقعده 
في النهائــي بفوزه علــى العب نيبــال أريان 
جيري مبجموعتني من دون رد.وفي النهائي ، فاز 
القطب على العب بنجالديش مهدي حســن، 

مبجموعتني من دون رد.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي بوروســيا دورمتونــد، متصدر الدوري 
األملاني لكرة القدم، تعاقده مع املدافع الشاب 
بــوكا جونيورز  باليــردي، من صفوف  ليوناردو 
األرجنتيني بعقد طويل األمد.وأوضح دورمتوند، 
أن باليــردي، 19 عاًما، تدرب للمــرة األولى مع 

زمالئه اجلدد مباشرة عقب توقيع العقود.
ولم يكشــف دورمتوند عــن التفاصيل املالية 
للعقــد، لكــن وســائل اإلعالم قــدرت قيمة 
الصفقــة، بنحو 15 مليون يــورو )17.2 مليون 

دوالر(.

الـ«كالسيكو« 
الثاني بين ريال 

وبرشلونة في 2 آذار

Wed. 16 Jan. 2019 issue )4096)

باريس ـ وكاالت:

مهاجم  كافانــي  إدينســون  أبدى 
باريــس ســان جيرمــان، ومنتخب 
أوروجواي، رغبته في االســتمرار مع 
فريقه الفرنســي لنهاية مسيرته.. 
وقــال كافاني في حــوار مطول مع 
الفرنســية:  باريزيان«  »لو  صحيفة 
»لم أحتــدث مع إدارة النادي بشــأن 
في  ســينتهي  الذي  تعاقدي  متديد 
مفاوضات  توجــد  وال   ،2020 صيف 
في هذا الشــأن، إذا أراد النادي متديد 
سعيدا،  ســأكون  بالطبع  التعاقد 
وإذا وجهــت اإلدارة الشــكر لي، فال 
احلياة«.وأضــاف:  إنهــا  مشــكلة، 
»أتطلع لالســتمرار مع بي إس جي 
لنهاية عقدي ورمبا لنهاية مسيرتي، 
 33 ببلوغي  سينتهي  احلالي  عقدي 
عاما، ورمبا على مشارف عامي الرابع 
والثالثني«.. وأكمل: »ال أعلم حينها 
هل ســأكون قادرا على اللعب بعد 
2020 ســواء في باريس أو أي مكان 
آخــر، أشــعر باالرتيــاح الكبير مع 
فريقي وعالقتــي جيدة بإدارة النادي 

وكذلك اجلماهير«.

وردا علــى تراجع شــعبيته بقدوم 
الثنائي نيمــار ومبابي، قال املهاجم 
األوروجوياني: »العالقة اخلاصة بيني 
وبني جماهير حديقة األمراء ال تقدر 
بثمــن«.وأردف: »لقــد زادت العالقة 
مبرور الوقت ولم حتدث بني يوم وليلة، 
لقد احتجت إلى فترة طويلة ألبني 
عالقة ال أصفها باحلب بل اإلعجاب 
املتبادل مع اجلماهير، وهو ما مينحني 

قوة لالستمرار«.
وواصل: »كما لم أشغل بالي بكسر 
الرقم القياســي املســجل باسم 
زالتان إبراهيموفيتش ألكون الهداف 
التاريخي للنادي، بل عندما مت إبالغي 
باألمر، قلت لنفســي سيكون أمرا 
جيدا إذا حققت هــذا اإلجناز، ألنني 
لم أكــن على علم بعــدد األهداف 
ينبغي علي تسجيلها لتجاوز  التي 

زالتان«.
»بالطبع  الدولــي:  املهاجــم  وأكد 
أحلــم بالتســجيل فــي شــباك 
مانشســتر يونايتــد مبلعبــه أولد 
ترافورد، كما كنت أمتنى هز شــباك 
ريــال مدريد فــي ملعبه املوســم 
املاضي، إنها حتديات رائعة، ســأكون 
إذا أنكرت السعي لتحقيقها  كاذبا 

فإحراز األهداف في املالعب الشهيرة 
مينح دوافع كبيرة ألي مهاجم، ولكن 
الشعور األكثر روعة سيكون جناحنا 

في التأهل لدور الثمانية«.
وأشــار: »عملي هو إحــراز األهداف 
التحركات  علــى  يوميــا  وأتــدرب 
ومتريــرات  ســرعتي  واســتغالل 
زمالئي كمــا أذاكر حتركات مدافعي 
املنافســني، وأتذكــر جيــدا كل ما 
أفعله وكل هدف سجلته سواء مع 

باليرمو أو نابولي«.
وأوضــح: »أعتبر تســجيل األهداف 
مثــل الصيــد، فهي مهنــة حتتاج 
للصبر واصطيــاد أي خطأ للمنافس 
واســتغالل الوقت املناســب وحتديد 
متى وأين أحترك.. أما البقية فال أعلم 
هل هي مهــارة أم غريــزة، ال أتدرب 
على املرمى يوميا مثلما يفعل بعض 
املهاجمني ألن ما يحدث في املباريات 
قد يدفعك للتسجيل صدفة«.ولفت 
الهــداف التاريخي لســان جيرمان: 
»النصــف األول من املوســم اجلاري 
كان جيــدا على املســتوى اجلماعي 
للفريق، وعلى املســتوى الشخصي 
ســجلت حفنة أهداف )14 هدفا في 
كل البطوالت(، وشاركت في عدد أقل 

املاضي  باملوسم  املباريات مقارنة  من 
وبالطبع ميكن حتسني هذا املعدل، إال 
أنني لن أهتم باإلحصائيات في فترة 

معينة بل في نهاية املوسم«.
واســتطرد: »لســت بحاجة للمس 
الكــرة أكبر عــدد من املــرات ألثبت 
أهميتي للفريــق، بالعكس مع مرور 
الوقت يزداد االنسجام والتعاون بيني 
وبــني زمالئي فــي الهجــوم كيليان 
مبابــي ونيمار جونيــور، ونتطور مع 
الوقت«.وزاد: »لــم أخطط في بداية 
املوســم لتســجيل عدد معني من 
األهــداف، فمــا فائدة تســجيل 50 
هدفا إذا لم يفــز الفريق بالبطوالت، 
بل ركــزت أكثر ألكــون جاهزا على 
املســتوى الفني والبدنــي والذهني 

حتى نهاية املوسم«.
وتابــع: »أما عدد األهداف ســيكون 
بالطبــع نتيجة حلالــة التركيز التي 
ســأكون عليها، فأنا أفضل صناعة 
األهــداف وخدمــة فريقــي حتى لو 
اضطررت لتراجع معدلي التهديفي«.

وأمت كافاني: »ما أفتقــده حقا إحراز 
أوروبا،  هدف في نهائــي دوري أبطال 
ال يهم إذا أحرزتــه بقدمي اليمنى أو 

اليسرى أو أي وسيلة أخرى«.

كافاني يتجاهل اإلحصائيات ويرد على تراجع شعبيته
قال ان تسجيل األهداف كالصيد.. مهنة تحتاج إلى صبر

تقرير

كافاني

4:30 عصرًا

 8:30 مساًء

7:00 مساًء
4:30 عصرًا

7:00 مساًء

مفكرة اليوم

كوريا ج ـ الصين

يوفنتوس ـ ميالن

إيران ـ العراق
قيرغيزستان ـ الفلبين

فيتنام ـ اليمن

نصف نهائي كأس آسيا

كأس السوبر اإليطالي

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
نصــح روبرتو كارلــوس، جنم ريال 
البرازيلي سابًقا،  واملنتخب  مدريد، 
اجلزائــري الدولــي بغــداد بوجناح، 
مهاجم السد القطري، باالحتراف 
في أوروبا، إذا ما أراد تطوير مستواه 

الفني.
الفائز بكأس  روبرتو كارلوس،  وحل 
العالــم، وكوبــا أمريــكا، وكأس 
القارات مــع منتخب بالده وبدوري 
أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ضيًفا 
علــى اجلزائر حلضور حفــل الكرة 
2018، املقرر إقامته  الذهبية لعام 
أمــس.. وقال روبرتــو كارلوس في 
بوجناح  أراد  »إذا  مؤمتــر صحفــي: 
اجلانب املالي فعليــه أن يبقى في 
قطر، لكــن إذا أراد اجلانب الرياضي 
فعليه االحتراف في أوروبا«.وتصب 
الترشيحات في صالح تتويج بغداد 
الذهبية،  الكــرة  بجائــزة  بوجناح 
وخالفة رياض محرز، املُتوَّج بها في 

النسختني املاضيتني.
بوجنــاح، مســيرة مذهلة  وحقق 
العــام املاضي، عندما ســجل 59 
هدًفا، خالل 40 مباراة مع الســد، 
ومنتخب بالده، ليتفوق بذلك على 
هداف  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 

ل 51 هدًفا، في  برشلونة الذي سجَّ
كريستيانو  والبرتغالي  مباراة،   54
رونالدو، العب يوفنتوس الذي أحرز 

49 هدًفا في 53 مباراة.
اخلوض  كارلــوس  روبرتو  ورفــض 
في تفاصيــل املقارنة بني املصري 
محمد صالح جنم ليفربول، ورياض 
سيتي،  مانشســتر  العب  محرز، 
إن صالح هداف  بالقــول  واكتفى 
من الطراز األول، في حني أن محرز 
ميلك مهارات جتعله يشــبه كثيرًا 

الالعبني البرازيليني.
من جهة أخــرى، أوضح كارلوس، 
أنه كان يتمنــى انضمام اجلزائري 
فــوزي غــالم لريــال مدريــد، أو 
مانشســتر يونايتد، لكنه أشــار 
إلى أنه يلعب فــي نابولي الفريق 
الذي لعــب له مارادونا.وأوضح في 
أنَّ محــرز ال يحتاج  الوقت،  نفس 
للعب في برشلونة، أو ريال مدريد؛ 
ألنــه متواجد مع فريــق كبير هو 

مانشستر سيتي.

روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يكشف ميزة
 صالح ومحرز وينصح بونجاح

العواصم ـ وكاالت:
كشف االحتاد األوروبي لكرة القدم عن 
التشــكيلة املثالية لعام 2018 التي 
اختارهــا زوار موقعه اإللكتروني على 

مدار عدة اسابيع من التصويت.
غياب  املثالية  التشــكيلة  وسجلت 
الالعبني العــرب واألفارقة على الرغم 
مــن تألــق عدد مــن االســماء مثل 
املصــري محمد صالح والســنغالي 
ســاديو ماني مهاجمي نادي ليفربول 
اإلنكليزي واجلزائري رياض محرز جناح 
اإلنكليزي  مانشســتر ســيتي  نادي 
والغابونــي بييــر اميريــك اوباميونغ 
مهاجــم أرســنال اإلنكليــزي. وفي 

املقابل، ســجلت التشكيلة حضوراً 
قوياً لالعبــي ريال مدريــد وليفربول 
اللذين بلغا نهائــي دوري أبطال أوروبا 
بتتويج  انتهى  الذي  و  املاضي  املوسم 
األول بلقب "صاحبــة االذنني"، حيث 
شهدت تواجد ســتة العبني شاركوا 
النهائية منهم  املباراة  في  اساسيني 
خمســة العبني من النادي اإلسباني 
و العــب واحد من النــادي اإلنكليزي.
ومت اختيار احلــارس الدولي األملاني تير 
شتيغن )برشــلونة اإلسباني( ليكون 

حارس الفريق األوروبي .
اما خط الدفاع فقد ضم اإلســباني 
ســيرجيو راموس و الفرنسي رافائيل 

فاران و البرازيلي مارسيلو )ريال مدريد 
اإلسباني( ومعهم الهولندي فيرجيل 
فان ديك )ليفربــول اإلنكليزي ( .وضم 
هازارد  إيدين  البلجيكي  الوسط  خط 
والفرنســي نغولو كانتي )تشيلسي 
لوكا  الكرواتي  ومعهمــا  اإلنكليزي(، 

مودريتش )ريال مدريد(.
اما خــط الهجــوم فضــم الثالثي 
وهم  حاليــاً  العالــم  فــي  االفضل 
)برشلونة  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
اإلســباني( و البرتغالي كريســتيانو 
اإليطالــي(،  )يوفنتــوس  رونالــدو 
والفرنسي كيليان مبابي )باريس سان 

جيرمان الفرنسي(.

روما ـ وكاالت:
قال احلســاب الرسمي ليوفنتوس 
على تويتر، إنه تقرر إسناد حتكيم 
مباراة الســوبر اإليطالي، مســاء 
يوفنتوس  بــني  األربعــاء،  اليــوم 
اإليطالي اخملضرم  وميالن، للحكم 

لوكا بانتي. ولن تكون قمة األربعاء، 
األولى للحكم اإليطالي بانتي )44 
التي يدير فيها مباراة على  عاما(، 
له  فقد سبق  السعودية،  املالعب 
إدار مباراة بني الهالل والشباب  أن 
في كأس خادم احلرمني الشريفني، 

موســم 2009، وانتهت شــبابية 
بثالثيــة نظيفة.كمــا أدار نهائي 
2012 بني  البطولة نفســها عام 
األهلي والنصر على إســتاد األمير 
وانتهت  بجدة،  الفيصل  اهلل  عبد 
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لوكا بانتي حكما للسوبر اإليطالي

ليفربول وريال مدريد يهيمنان على 
التشكيلة المثالية لالتحاد األوروبي

عبر تصويت على موقعه اإللكتروني



بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلعــام في  حصــدت كلية 
جامعة بغداد وسامان ذهبيان 
في منافسات بطولة جامعة 
لاعبني  البدنية  بالقوة  بغداد 
زهيــر عــادل بــوزن 90 كغم 
الصحافة  قســم  مــن  وهو 
وزميلــه انور جبــار بوزن 100 
العاقات  كغم مــن قســم 
العامة، بحســب مدير وحدة 
في  الطابيــة  النشــاطات 
كليــة اإلعام، الدكتــور ثائر 
كرم جعونه، الذي قال ان فريق 
الكلية اشترك في منافسات 
باملركز  فرقيا  وحــل  البطولة 
الثالث بعد فريق، كلية الفنون 
املنافســات  بطل  اجلميلــة، 

تاه، فريق العلوم اإلســامية 
وصيفاً.

واوضح: ان فريق كلية اإلعام 
فــي البطولــة تالــف مــن 
املتحدث مشرفا، ووسام جنيب 
مدربا للطاب وهم )زهير عادل 
وكرار  الصحافة،  قســم  من 
مهدي من قســم الصحافة 
وانور  والتلفزيونية،  اإلذاعيــة 
جبار ومرتضى حامت وعبد اهلل 
محمود وعزت رائد، وجميعهم 
العاقـــات  قســـم  مــن 

العامـة(.
فريق  اشترك  جعونه:  واضاف 
الكليــة في بطولــة جامعة 
الشــطرجن  بفعالية  بغــداد 
وتوج  والطالبــات  للطــاب 

باملركز الثالــث فرديا لاعبني، 
عقيــل كرمي مشــط وضحى 
قســم  من  وكاهما  علــي، 
العامــة، وذكر ان  العاقــات 
اشــادت  اإلعام  كلية  عمادة 

التــي  االيجابيــة  بالنتائــج 
حتققــت للفــرق الرياضيــة 
الاعبان  بحصــول  واحتفت 
اوســمة  على  وانــور  زهيــر 
القوة  بطولــة  فــي  التفوق 

التقى عميد  البدنية، حيــث 
الكليــة، د. هاشــم حســن 
للشــؤون  ومعاونه  التميمي، 
بوفد  د. عمــار طاهر،  اإلدارية 
الطابية  النشــاطات  قسم 
املتحدث  الوحــدة  مبدير  ممثا 
وســام جنيب  والتدريســيان، 
وليلــو دهام، وصاحبــا اإلجناز 
الدكتور  إلــى جانب  الذهبي، 
عاء مصطفى، ممثاً لقســم 

العاقـات العامـة.
 مبينــا ان العمــادة اكدت ان 
لتعزيز  ســيتواصل  دعمهــا 
جناحات مشاركة كلية اإلعام 
الرياضية  األلعاب  في شــتى 
التــي تنظمهـــا جامعـــة 

بغـداد.

دبــي  ـ محمــد إبراهيــم 
وعلي حنون*

يخوض منتخبنــا الوطني في 
مساء  من  الســابعة  الساعة 
اليوم  االربعــاء بتوقيت بغداد 
ايران  مواجهــة مرتقبة امــام 
للمجموعة  الثالثة  اجلولة  في 
الرابعــة لنهائيــات امم اســيا 
املقامة حاليا في دولة االمارات 
املباراة  اهمية  .وتكمن  العربية 
ال  ملعــب  يشــهدها  التــي 
ستحدد  انها  في  بدبي  مكتوم 
هويــة متصدر فــرق اجملموعة، 
وقــد اجرى منتخبنــا الوطني 
عصر امس فــي ملعب ضباط 
التدريبية  وحدتــه  الشــرطة 

االخيرة استعدادا للمباراة
ملنتخبنا  الفنــي  املديــر  واكد 
الوطني  السلوفيني كاتانيتش 
ملواجهة  االســود  حتضيرات  ان 
املنتخــب االيراني بلغت اوجها 
وان التفكير في تقدمي اداء مبهر 
هو مايشغل تفكيره الى جانب 

النتيجة االيجابية.
وذكــر كاتانيتــش فــي املؤمتر 
الصحفي  الذي عقد يوم امس 
ان »تركيزنــا على هــذه املباراة 
هــو هدفنا االول وســندخلها 
مواجهة  نخــوض  لن  وكاننــا 
غيرهــا« مؤكــدا »النخشــى 
مواجهــة اي منتخب حتى لو 
كان االرجنتــني  مــع احترامنا 
للجميع  لكن تاكيدي ياتي من 
العبينا  بقــدرات  االعتداد  باب 
باملرحلة  ثقتنــا  مــن  وايضــا 
املتقدمة التي بلغناها« مشيرا 
الى انه »يضــع جميع الاعبني 
في حســاباته النهــم جميعا 
مؤهلون لتقدمي االداء االفضل«.
وشــدد على ان » مقابلة ايران 
تفوقــا  لاســود  ستشــهد 
احلديث عن  واضحا« مستبعدا 
»وجود خلل في منطقة وسط 
الدفاع« مستشهدا بـ«النتائج 
واالرقام  ملنتخبنــا  االيجابيــة 
املتحققــة« ناصحا » الاعبني 
في التركيز علــى مباراة اليوم 
املشوشــات  كل  عن  واالبتعاد 
التــي ميكن ان تؤثر ســلبا في 

ادائهم.
من جانبــه وجد النجم الدولي 
الســابق احمد راضي ان الفوز 
على ايران فــي مواجهة اليوم، 
قريبني جدا  االســود  سيجعل 
مــن منصة التتويــج باللقب 
القــاري ..واوضــح راضــي في 
العراقي  االحتاد  ملوفدي  تصريح 
للصحافــة الرياضية ان »وتيرة 
ملنتخبنــا  املتصاعــد  االداء 
ويضعنا  بالتفــاؤل  يشــعرنا 
ايجابية  حســاباتها  دائرة  في 
اســلوبا  اتبعنا  اذا  والســيما 
الفريق  ملعــب  فــي  ضاغطا 
شــخصيا  مضيفا«  املنافس« 
منتخبنــا  اداء  فــي  وجــدت 
وحتديدا فــي مباراتنــا الثانية 
امام الفريــق الفيتنامي صورة 
مغايــرة حتــرر فيهــا العبونا 
من  اخلشــية  ضغوطات  مــن 
»والول  متابعا  االخــر«  الفريق 

اشــاهد منتخبــا عراقيا  مرة 
يؤدي بهــذه الطريقة من حيث 
الــى منطقة جزاء  الكرة  نقل 
وعبر  بساسة  املنافس  الفريق 
والبينية  القصيرة  الكرات  نقل 
وهذا االمــر يؤكــد ان العبينا 
قادرون على الســير في سبيل 
اية طريقــة عندما تقدم لهم 
مستدركا  يســيرة«  بفلسفة 
»لكننــي وجــدت فــي بعض 
افراط مــن قبل العبي  احلاالت 
االجنحة في الدخول الى وسط 
جتهد  موضوعة  وهــذه  امليدان 

وتقلل من كفاءة االداء«.
الظفر  اردنا  انه »في حال  واكد 
الفريق  التفوق علــى  بنقــاط 
االيراني علينا ان نسير على ذات 
روحية الظهــور التي وجدناها 
مــن جنومنــا امام اليمــن وان 
نشــكل ضغطا مستمرا على 
الفريق املنافس من خال احلرص 

علــى نقل اللعــب الى ملعبه 
وتشكيل تواجد مستمر عليه، 
الننا نعلــم ان املنتخب االيراني 
ومؤثرين  مهاريني  العبني  ميتلك 
واذا مامنحناهم فرصة التواجد 
فانهم سيشكلون  في ملعبنا 
مرمانا«  على  مســتمرا  خطرا 
باســلوب  »اللعب  ان  معتقدا 
-4 4 2- ســيوفر لنــا ارضيــة 
مرمــى  لتهديــد  مناســبة 
املنتخب املنافــس وخاصة في 
ظل تواجد مهند علي ومحمد 
داود وعندها ســنبقى الضغط 
علــى املرمى االيراني ونشــغل 
دفاعه باســتمرار وميكن ولفك 
احلصــار على مهنــد ومحمد 
في حال متــت مراقبتهما فرديا 
املناورة بتبادل االدوار مع بشــار 
وهمام«.وخلــص راضي قائا » 
انا متفائل بالنتيجة وشخصيا 
ايران  مع  مبباراتنــا  الفوز  اعتبر 

هــو نهائي بطولة بحــد ذاته، 
واجزم ان كســب نتيجة اللقاء 
ســيقودنا الى مواجهة القمة 
للظفر باللقب القاري ان شــاء 

اهلل«.
وجنح  منتخب اإلمارات في حجز 
بطاقة التأهل إلى دور الـ16  عن 
تعادل  بعدما  االولــى  اجملموعة 
مع تاياند 1-1 ســتاد هزاع بن 
زايد في العني،.. وتقدم املنتخب 
علي  هــدف  عبــر  اإلماراتــي 
مبخوت في الدقيقة السابعة، 
قبل أن تدرك تاياند التعادل عن 
طريق ثيتيبان بوانغتشــان في 

الدقيقة 41.
ضمن  الثانية  املباراة  وشــهدت 
اجملموعة التي جــرت في ملعب 
على  البحرين  فــوز  الشــارقة  
الهند بهــدف في الوقت القاتل 
مــن ضربة جــزاء تصــدى لها 
بنجاح جمال راشد مسددا كرته 

.وعدا عن مباراة  احلارس  عن ميني 
العــراق وايران جتــري اليوم ثاث 
اذ  البطولة  اخرى ضمن  مباريات 
اجلنوبية  كوريا  منتخبات  تلتقي 
مع الصني فــي ملعب ال نهيان 
بنادي الوحدة وقيرغزســتان مع 
الفلبني في ملعب راشــد بنادي 
شباب االهلي وفيتنام مع اليمن 
فــي ملعب هزاع بــن زايد بنادي 
العينبينمــا تلعب غدا اخلميس 
منتخبات اليابان مع اوزبكستان 
بنادي  زايد  بن  في ملعب خليفة 
تركمانســتان  مع  وعمان  العني 
في ملعــب محمد بن زايد بنادي 
في  قطر  مع  والسعودية  اجلزيرة 
الرياضية  زايــد  مدينــة  ملعب 
ولبنان مع كوريا الشــمالية في 

ملعب الشارقة
 وتنطلق منافســات دور الستة 
عشــر يوم االحــد املقبل بثاث 
اجملموعة  اول  يلعــب  اذ  مباريات 
الثانية  » االردن » مع افضل ثالث 
والثالثة  االولــى  من مجموعات 
ال مكتوم  والرابعة في ملعــب 
بنــادي النصــر بدبــي  ويتقابل 
ثانــي اجملموعة االولــى مع ثاني 
اجملموعــة الثالثــة فــي ملعب 
هزاع بن زايد  بالعني ويلتقي اول 
ثالث  بافضل  الرابعــة  اجملموعة 
واخلامسة  الثانية  اجملموعات  من 
محمد  ملعب  في  والسادســة 
بن زايد بنادي اجلزيرة  بينما تقام 
في اليوم التالي ثاث مباريات اذ 
السادســة  اجملموعة  اول  يلعب 
مــع ثانــي اجملموعة اخلامســة 
وثاني اجملموعــة الثانية مع ثاني 
وبطــل  السادســة  اجملموعــة 
اجملموعــة االولى مع افضل ثالث 
والرابعة  الثالثة  من اجملموعــات 
الثاثاء  يــوم  وتقام  واخلامســة 
والعشــرين من  الثاني  املقبــل 
الشهر احلالي  اخر مباريات الدور 
اذ يلعــب اول اجملموعــة الثالثة 
ثالث مــن اجملموعات  مع افضل 
والسادســة في  والثانية  االولى 
ملعب راشد بنادي شباب االهلي 
ويتقابل اول اجملموعة اخلامســة 
مــع ثاني اجملموعــة الرابعة في 

ملعب ال نهيان بنادي الوحدة.

* موفدا االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

كاتانيتش: ال أخشى مواجهة احد حتى لو كان األرجنتين

اليوم.. االسود تالقي إيران بطموح 
انتزاع صدارة المجموعة الرابعة
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

جدارة وصدارة 
مبــاراة اليوم بــني منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
ونظيره اإليراني حلساب اجلولة االخيرة في اجملموعة 
الرابعة ضمن نهائيات أمم آسيا اجلارية أحداثها في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، تشكل اختباراً فعليا 
لتشكيلة األســود وملدربه السلوفيني ستريشكو 
كاتانيبتش، فالرجل اشرف على املنتخب حتى االن 
في 8 مباريات، 6 جتريبيات و2 رسميات، ولكن املباراة 
التي ســياقي فيها إيران اليوم تعد احملك احلقيقي 
لقدراته في امــكان التفوق علــى نظيره كيروش 
البرتغالــي الذي يقود إيــران منذ ســنوات ويبدو 

مستقراً بصورة واضحة.
رصيــد كا اجلانبني 6 نقــاط، منتخبنا الوطني فاز 
على فيتنام بثاثة أهــداف مقابل هدفني، ثم على 
اليمــن بثاثية بيضاء، امــا إيران فســجل الفوز 
اخلماسي على اليمن ثم تغلب على فيتنام بهدفني 
نظيفــني، ومباراة اليوم جدارة وصــدارة في الوقت 

نفسه.
الاعبني  نقاط تفــوق فريقنا حاضــرة، شــبابية 
وامكاناتهم فوق املســتطيل االخضــر، إلى جانب 
االصرار العالــي والدعم الــذي يتلقونه من اعلى 
املســتويات ابتداء من دولــة رئيس الــوزراء مرورا 
بوزير الشباب والرياضة ورئيســة اللجنة االوملبية 
الفريق  واجلماهير واإلعــام، حيث تضم صفــوف 
اســماء تلعب فــي االندية اخلارجيــة، علي عدنان 
احملترف في الكاليتشــيو اإليطالــي وحتديدا ضمن 
نادي أتانتا اإليطالي، وبشار رسن العب بيرسبوليس 
اإليراني وهمام طارق العب أستقال طهران اإليراني 
وأمين حســني العب الصفاقســي التونسي وعلي 
فائز احملترف بنادي اخلريطيات القطري وريبني سوالق 
العب إيلفيروم النرويجي وحســني علي العب قطر 
القطري واسامة رشيد العب سانتا كارا البرتغالي 
واحمــد ابراهيم العــب العربي القطــري وفرانس 
بطرس العــب هوبــرو الدامناركي يضــاف إليهم 

الاعبني الذين يلعبون في أبرز األندية احمللية.
في حني يعتمد الفريق اإليراني على قدرات عناصره 
سردار أزمون احملترف في كازان الروسي ووحيد أمري 
العب طرابزون سبور التركي وعلي رضا جهانبخش 
برايتــون اإلجنليزي ومهدي طارمــي وراميان  العب 
القطريني،  والشــيحانية  الغرافة  رضائيان العبــا 
وكرمي انصار فرد العب فورســت اإلجنليزي ومرتضى 
أبور علــي كنجي العب يوبــني البلجيكي وبقيادة 
حــارس املرمى العماق علي رضــا بيرانفالند الذي 

يذود عن شباك بيرسبوليس، واخرين.
وللتذكيــر فأن اخــر مواجهة بني األســود وإيران، 
ضمن نهائيات أمم آســيا، اقيمت في اســتاذ كانبرا 
في أســتراليا بالنسخة الســابقة ويومها تعادل 
الفريقــان 3 ـ 3، ثــم حقق األســود النجاح بفارق 
ركات اجلزاء لينتلقوا إلى دور نصف النهائي ضمن 
البطولــة التي فــاز بلقبها املنتخب األســترالي 

املضيف.

فرح عراقي باالنتصارات في مالعب اإلمارات

عمادة كلية اإلعالم حتتفي باملتفوقني

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا النجم الدولي الســابق، ليث حسني، 
بعثتنا العراقيــة إلى بذل اجلهود الكبيرة 
في موقعة اليوم االربعــاء امام املنتخب 
اإليرانــي فــي اختتام مباريــات اجملموعة 
الرابعــة ضمــن نهائيات أمم آســيا بكرة 
القدم اجلارية أحداثهــا في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، حيث تعــد مباراة قمة 
مبكــرة برغم انهــا فــي دور اجملموعات،  
لكن هي مباراة صدارة وجدارة في الوقت 

نفسه.
واشار حسني: مباراة الوطني امام نظيره 
اإليراني عصر اليوم األربعاء، ستكون على 
درجة عاليــة من االهمية، فهــي مباراة 
صدارة اجملموعة واالنتقال إلى الدور الاحق 
بثقــة مطلقة، وهذا يســهم في تأكيد 
جدارة منتخبنا الــذي مطالب ان يحقق 
الفوز في املبــاراة ويثبــت أهليته للعب 
بقوة في دور ثمن النهائي اآلسيوي، سيما 
وان سقف الطموحات يكبر بوجود شباب 
ميلكون املقدرة على حتقيق النجاح ودعم 
كبير من جميع االطــارف في مقدمتها 

رئاســة الوزراء ووزارة الشــباب والرياضة 
واللجنة االوملبية وجميع اجلهات املساندة 
التــي تؤازر األســود، ناهيك عــن الزخم 
اجلماهيري واإلعامــي الذي يحضر بثقل 

كبير في ماعب اإلمارات.
واضاف: لم يقــدم منتخبنا الوطني في 
مباراتيــه امام فيتنام واليمن، املســتوى 
الفني املطلوب قياســا بامكانات العبينا 
اخلبرة،  إليهم عناصــر  الشــباب يضاف 
فلــدى العبينا العطــاء االافضل ونتوقع 
منهم ان يســجلوا حضــورا ايجابيا في 
جانبي االداء الفني مقرونا بنتائج ايجابية، 
سيما مباراة يوم غٍد التي لها طعم خاص 
والفــوز فيهــا يعني االنتقــال إلى الدور 

الاحق بالعامة الكاملة.
في حني قــال جنــم منتخبنــا الوطني 
السابق، حسان تركي، ان مباراة منتخبنا 
الوطنــي اليوم التي ســتجرى امام إيران 
تعد محــكا حقيقيا الختبــار الاعبني، 
فبصورة عامــة املباريات التــي تقام بني 
دول متجاورة تشــهد ندية وإثارة، واملباراة 
برأيي الشخصي تعد ديربي في قارة آسيا، 
ولكون العبينا بلغوا دور الـ 16 عليهم ان 
يدخلوا املباراة بهــدوء وتركيز ذهني عال 

من أجــل حتقيق النجــاح والقبض على 
صدارة الترتيب.

وتطرق املدرب الشــاب، فــي حديثه إلى 
العبينا وما يتوقع ان يقدموه في املباريات 
املقبلــة، فقــال: لدى العبينــا املزيد من 
العطاء، وجميع افراد التشكيلة مؤهلني 
لتقدمي االفضل، ولكوني العب سابق في 
منطقة الوســط، فــارى ان صفاء هادي 
يؤدي بشــكل جيــد ولكنــه يحتاج إلى 
متركــز افضل وبالنســبة المجد عطوان 
فــان يبحث عن فرصــة الثبــات اجلدارة 
وهمام طــارق جدا نشــط ويلعب بتميز 
لكنه ســيكون افضل بالعطاء لو شغل 
موقعــه علــى اجلانبني، في حــني احمد 
ياسني وحسني علي ايضا لديهم اكثر اداء 
فني في املباريــات املقبلة، ويبقى النجم 
القــادم بقوة مهند علي عامة فارقة في 
البطولة حتى  الوطنية بهذه  التشكيلة 

االن.
الوطني ســابقا،  اما العــب منتخبنــا 
عدنان محمد امللقب )ابو سعدية(، فأكد 
ان لقــاء اليــوم ملنتخبنــا الوطني امام 
نظيــره اإليراني في اختتــام دور اجملموعة 
الرابعة من نهائيات أمم آســيا ســيكون 

اختبــار حقيقي ملقدرة العبينا في حتقيق 
التفوق في املواجهات االســيوية املقبلة 
ضمن نهائيات أمم آسيا احداثها في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
الاعبني جيــدة حتى  واضاف: حظــوظ 
االن، نحــن نثق في مقدرتهم على املضي 
بطريق النجاح وتســجيل افضل النتائج 
املباريات املقبلة، ســيما  االيجابية فــي 
بوجود الدعم املتوفر لفريقنا في اإلمارات، 
حيث هنالك اهتماماً حكومياً كبيرا من 
أعلى املستويات، فاالتصال من دولة رئيس 
املهدي يؤكد  الدكتور عادل عبــد  الوزراء 
مــدى التفاعل احلكومي مع املشــاركة 
العراقية في النهائيات اآلسيوية، وكذلك 
دعم وحضور وزير الشباب احمد العبيدي 
رسميا في ارض امليدان، ناهيك عن املؤازرة 
رعد  بالكابنت  ممثلــة  االوملبيــة  للجنــة 
حمودي رئيس اللجنة االوملبية وجميع من 
يســاند املنتخب من احتاد الكرة واجلمهور 
اإلمارات  في  العراقيــة  واجلالية  واإلعام، 
واملدربني احملترفني، ويعد هذا الدعم مبنزلة 
نقــاط تفــوق اضافية ملســتوى العبينا 
فوق املســتطيل االخضــر وخبرات املاك 
التدريبي في التعامل مع املباريات املقبلة.

متخصصون لـ »الصباح الجديد«:

أسود الرافدين في اختبار حقيقي أمام إيران

تقرير

من لقاء الوطني أمام إيران عام 2015

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز منتخبنا االوملبي بكرة القدم 
على شقيقه السوري في اللقاء 
الودي الــذي اقيــم عصر أمس 
في ملعــب كرباء الدولي ضمن 
حتضيرات الفريقني للمشــاركة 

إلى  املؤهلة  آســيا  بتصفيــات 
أوملبياد طوكيو 2020.

غد  بعد  يوم  الفريقان  وسيلعب 
اجلمعــة في مباراة وديــة ثانية، 
بقيــادة عبد  األوملبي  ويســعى 
الغنــي شــهد إلــى التحضير 

التــي  للتصفيــات  األمثــل 
آذار  شهر  منافساتها  ستنطلق 
املقبل فــي إيــران ويلعب فيها 
األوملبــي باجملموعــة الثالثة إلى 
واليمن  املضيــف  البلد  جانــب 

وتركمانستان.

الدوحة ـ إعالم اتحاد الكرة
اللجنــة  رئيــس  نائــب  اجتمــع 
الشاطئية في االحتاد العراقي لكرة 
القدم، علي حمدان، مع ممثل االحتاد 
الدولي »فيفا« مهرداد مسعودي في 
دولة قطر، بحضور امني سر اللجنة 
احلســني،  عبد  ضياء  الشــاطئية، 
اثناء  مقدم،  كــرمي  االيراني،  واملدرب 

الوطني  املنتخــب  مــع  تواجدهم 
التدريبي  معسكره  في  للشاطئية 
في الدوحــة. وقال علــي حمدان : 
ان اللقاء مع ممثــل »فيفا« جاء من 
اجل الوقوف علــى واقع كرة القدم 
الشاطئية في العراق، وتطويرها من 
خال اقامة دورات تدريبية وحتكيمية، 
واضاف  للعبة.  خاصة  ماعب  وبناء 

: ان مهــرداد ابدى رغبته مبســاعدة 
جلنــة الكرة الشــاطئية العراقية، 
وامكانية إنشــاء خمســة ماعب 
خاصــة باللعبة موزعــة بني بغداد 
واحملافظــات، فضــا عــن ارســال 
محاضرين دوليني للعراق لاشــراف 
باملدربني  الــدورات اخلاصــة  علــى 

واحلكام .

األولمبي يفوز على سوريا بهدفين وديا
كلية اإلعالم تحصد ذهبيان بالقوة البدنية وبرونزيان في الشطرنج

ضمن منافسات جامعة بغداد

بحث تشييد مالعب دولية للشاطئية
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أحالم يوسف
كلنا نعلم ان العالم اليوم يسّيره 
االقتصــاد، فاحلروب التي نشــبت 
على مــر الســنني كان ســببها 
اقتصــادي. الثورات التي حدثت في 
اغلب بلدان العالم السبب الرئيس 
الذي  اإلرهاب  اقتصادي، حتى  فيها 
طال بلداننا في اآلونة األخيرة، كان 

االقتصاد العامل األهم بنشوئه. 
كيــف لنا ان ننهض بهــذا اجلانب 
املهم في حياتنا ونحن نشهد على 
التعطيل والتخريب للمصانع الذي 
يعّده البعض متعمــدا، واالعتماد 
على االستيراد لكثير من املواد التي 

كانت تصنع داخل العراق.
الباحــث اآلثاري عامر عبــد الرزاق 
حتدث عــن ان العــراق القدمي كان 
يحكمه أناس علــى دراية بأهمية 
هــذا اجلانب مــن احليــاة، وبأنهم 
اسســوا حضارات عظيمة، ألنهم 
عرفوا كيف يســتثمرون مواردهم 
وامكاناتهم وقال: ميكن االســتناد 
للنهوض  فكــرة ســومرية  الــى 
فرص  وتوفير  العراقــي،  باالقتصاد 

العمل. 
وأضاف: بعد اطالعي على احلضارة 
بأعماقها،  والغــوص  الســومرية 
وجدت ان سر قوتها يكمن بالتطور 
الكبير في اقتصادها، واالســتقرار 
والرخــاء املالي الذي شــهدته بالد 
احلقبة.  تلــك  في  الرافديــن  وادي 
فقد اشــتهرت لديهــم صناعات 
باســتيراد  تتلخص  والفكرة  عدة. 
بورش عمل  وتصنيعها  اخلام،  املواد 

محلية.
وتابع: في بــالد وادي الرافدين كانوا 
يســتوردون مواد قطع الذهب اخلام 
من بــالد الهند وغيرها من البلدان، 
ويقومــون ببنــاء مصانــع خاصة 
لعمل أجمل احللي، كذلك استيراد 
كميــات من اخلشــب ومــن خالل 
ورش تصنيــع يقومــون بصنع ما 
يحتاجونه. كانوا يســتوردون حتى 
والبازلت  الديورايت  مثــل  االحجار 
املالبس  واملرمر. وما يخص  والالزورد 
ومواد الطب كانوا يستوردون بعض 
املواد اخلام ويقومون بإنشاء مصانع 
خاصة فــي عدد من مدن ســومر 

لتصنيع األدوية والعالجات، وكذلك 
العطور.

ومن اجل صنع األســلحة القدمية 
التي كانوا يستعملونها في أوقات 
النفس كانوا  والدفاع عــن  احلروب 

يستوردون احلديد والبرونز.
 عبد الرزاق قال ايضا: كل تلك املواد 
اخلام كانــوا يجلبونها بواســطة 
التجار الذيــن يتنقلون بني البلدان، 
ليقومــوا بصنع ما يحتاجونها من 
مالبس الى حلي الى أســلحة الى 
الفكرة  أدوات منزلية وغيرها. هذه 
توفر أمواال كثيرة للبلد فاملواد اخلام 
الى  إضافة  زهيدة،  بأسعار  تشترى 
ان القيام بتصنيعها في بالد سومر 

كان يوفر فرص عمل للمحتاجني.
البطالة أحد اهم أسباب الفوضى 
التي يعيشها الشباب اليوم، واحد 

اهم أســباب االنحراف عن الطريق 
القومي، لكن هل مــن مجيب؟ هل 
من املســؤولني من يعــرف حجم 
الشــباب  مســؤوليته جتاه هؤالء 
ويبحــث عــن فكــرة لتحســني 
حياتهــم؟ يقول عامــر عبد الرزاق 
في هذا الشأن :اليوم متتلئ السوق 
العراقية بغــرف النوم والصالونات 
واملطابــخ اإليطاليــة و التركيــة 
والتي تباع بقيمة ثالثة إلى خمسة 
مليون دينار عراقي في حني لو قمنا 
إيطاليا مثال،  باستيراد اخلشب من 
وورشــات  مصانع  بإنشــاء  وقمنا 
فســتكون  العــراق  داخل  عمــل 
تكلفــة الغرفة ال تتجاوز 750 ألف 
دينار عراقــي، وبالتالي وفرنا أمواال 
للبلد ووفرنا فرص عمل للشــباب، 
التركية  املالبس  على  املثل  ينطبق 

والهنديــة املوجودة في أســواقنا 
فلو جلبنا مــواد اخلام من القماش 
من تركيا أو الهند وقمنا بخياطته 
مبعامل خاصة فلــن تتجاوز كلفة 
الفستان خمسة آالف دينار فقط. 
وبذا نكون قد رفعنا جزاء من العبء 

االقتصادي عليه.
نالحظ اليــوم بعــض ورش النجارة 
بــدأت بتصنيــع املطابــخ التركية 
والصالونات، لكن املواطن ظل يفضل 
املستورد، فاملوضوع يحتاج الى عقول 
جتاريــة مدركة لتفاصيــل املوضوع، 
املســتورد ما زال األكثر متانة واألكثر 
اناقة، لكــن محاولتهم تقليدها امر 
يدعو الى الفرح. نتأمل مســتقبال ان 
ترتفع جودة املنتج احمللي الى مصاف 
املســتورد، واملليون ميل يبدأ بخطوة 

واحدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
 "MAZ" اســتعرضت شــركة    
صغيــرة  شــاحنة  البيالروســية 
جديــدة مخصصــة للســباقات 

والطرق الوعرة.
     وجــاءت الشــاحنة مبحــرك 

بســت   "Gyrtech G-13" ديــزل 
أسطوانات، وعزم 960 حصانا، قادر 
على الوصول بها إلى ســرعة 140 
كلم/ساعة، يستهلك 200 لتر من 
الوقــود لكل 100 كلــم تقطعها 
وقود  خــزان  إلى  إضافة  املركبــة، 

بسعة 1000 لتر.
    وبنيــت هذه املركبة على منصة 
"Allison"، وزودت بعجــالت كبيرة، 
ونوابض خاصة ألنظمة التعليق من 
نوع "Weweler"، وممتصات صدمات 
من نــوع "Reiger"، لتمكينها من 

اجتياز أكثر الطرق وعورة.
    وستختبر "MAZ" هذه الشاحنة 
في ظروف احلرارة املرتفعة وشديدة 
البرودة علــى مدار العــام املقبل، 
استعدادا ملشاركتها في رالي داكار 

وعدد من السباقات عام 2020.

شاحنة سباق مميزة

إلهام  النجمــة  حرصــت 
شــاهني، على دعم مبادرة 
ذوي  لدعم  التحــدي"  "قد 
القــدرات اخلاصــة، منــذ 
في  مشــددة  انطالقهــا، 
دعمهــا علــى ضــرورة أن 
يتمتع ذوي القدرات اخلاصة 
التعليــم  فــي  بحقهــم 
ليتمكنوا من أن تكون لهم 
بصمة فــي العالم بجميع 

اجملاالت.
وأشارت "إلهام"، قائلة: ذوي 
القــدرات اخلاصة يحتاجون 
ملــن يفهمهــم وميــد يده 
إليهــم، ولــو منحناهــم 
حقهــم بنحــو صحيــح 
فســيقودون  التعليم  في 
العالــم بعــدة مجــاالت. 

مــن جانبها دافعــت رانيا 
وصفي عن حقها في احلياة 
عانت  والتــي  والتعليــم، 
اكمال  تستطع  ولم  كثيراً 
تعليمهــا بعــد الصــف 
الثاني اإلعــدادي، وواجهت 
صعوبات بســبب اعاقتها 
هو  احلقيقي  البطل  قائلة: 
الذي قوته تســتمر مهما 

وقفت امامه عقبات. 

االستعدادات  حاليا  جتري 
علــي قــدم وســاق من 
للحفل  التحضيــر  أجل 
الضخم  اخليري  السنوي 
املؤسســة  تقيمه  الذي 
أورام  العلميــة ملرضــي 
 ،BGICS الثدي والنســاء
والــذي حتيــه النجمــة 
اليسا حتت شــعار "الي 
كل اللــي بيحبوني" في 
فندق هيلتون هليوبوليس 
والتي ســتقام يــوم 18 
يناير كانون الثاني اجلاري، 
وتذهب أرباحها للتبرعات 

لعالج مرضى السرطان.
إليســا في  اختيار  وكان 
اخليــري  احيــاء احلفــل 
مؤخــرا  لتعيينهــا 
حلملــة  كســفيرة 

الثدي  سرطان  مكافحة 
بالكشف املبكر من قبل 
وزارة الصحــة اللبنانية، 
أخــرى  خطــوة  وهــي 
ضد  التوعوية  بحملتها 
والذي  الســرطان  مرض 
أصيبــت بــه، اذ أعلنت 
عــن معاناتها مع مرض 
سرطان الثدي وانتصارها 
عليه من خــالل كليبها 
"إلى كل اللي بيحبوني".

طــرح النجم زيــاد برجي 
أغنيــة "اســأل دموعي" 
أغنّية مــن فيلمه  ثانــي 
الناجــح  الســينمائي 
"مهراجا". "اسأل دموعي" 
الشــاعر  كالمها  صــاغ 
ماضي،  أحمــد  الغنائــي 
تولى مهمــة حتلينها زياد 
برجي، ووزعها موســيقياً 
زاهر ديب. يذكر إن زياد أحيا 
املاضية  القليلة  األيام  في 
لبنــان: حفله  في  حفلني 
 Coral Beach Hotel" في 
Resort &" وحفلــه فــي 
ان  وسبق   ."Atlal Plaza"

"قاعد  أغنّية  لــه  صدرت 
علــى قلبك" مــن فيلم 
مهراجا التــي القت رواًجا 
ومميزًا. "مهراجا" من إنتاج 
فيلمز  فالكــون  شــركة 
Falcon Films، لصاحبيها 

رائد وصبحي سنان. 

الهام شاهين

زياد برجي

اليسا

أخبــارهــــــــــم وجهة نظر..حضارة سومر يمكن لها أن تكون المنقذ

حضارة سومر

جمال جصاني

بعــد ان كادت حادثة اغتيال صاحب مطعم ليمونة 
املغــدور عمــاد املياحــي؛ بالتحول الى ما يشــبه 
الشرارة التي تطيح بالكثير من مظاهر الهشاشة 
والتشــرذم في املشــهد الراهن، حتى وصلت أخبار 
منسوبة ملصدر في وزارة الداخلية تعلن عن اعتقال 
ذلك القاتل. وهذا ما ســارعت لتأكيده تغريدة احد 
املقربني من االجهــزة االمنية والتي جــاء فيها )ان 
خلية الصقور االســتخبارية وبجهــد متميز تلقي 
القبض علــى قاتل مطعم ليمونــة، وفي فترة لم 
تتجاوز الـ 48 ســاعة. والقاتــل ال ينتمي ألي جهة 
حزبية وال ألي فصيل عراقي وال للحشــد الشعبي 
املبارك. خلية الصقور تقبر الفتنة وتظهر احلقيقة 

على اصولها....(.
طبعا ال ميكن مترير ما جاء في تغريدة "اخلبير األمني" 
املســتعجلة بكل ما فيها من تناقضات وتنافر مع 
بديهيات االمــن والقانون، أو قبولها بوصفها "تقبر 
الفتنة وتظهر احلقيقة على اصولها" كما شهدت 
بذلك تغريدته املباركة. لكــن ما يهمنا كمتابعني 
ومتورطني بهم ايصال املعلومة واملعرفة لســكان 
هذا الوطن املنكوب، هو طرح التســاؤالت أمام مثل 
هذه الصوالت والفزعات االســطورية والتي تتمكن 
من القــاء القبض علــى القتلة باوقات قياســية 
)أقل من 48 ســاعة على وقــوع اجلرمية( في جرائم 
ما، وتعجز عــن القبض على قتلة مــا زالوا أحراراً 
بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على ارتكاب 
جرائمهــم، كما جــرى مع أحد أبرز الشــخصيات 
الثقافية والسياســية العراقية الشــهيد كامل 
شــياع والذي اغتالته األيادي اآلثمة في 2008/8/23 
على طريق محمد القاســم، والذي مــا زال ملفه 
ودمه املســفوح غدراً وظلماً ينتظر من يتجرأ على 

"اظهار احلقيقة على اصولها"...؟!
ما املعنــى الذي حتمله مثل هــذه االخبار واالحداث 
)والتي ال نعرف حتى هذه اللحظة مدى صحتها، وال 
امكانية معرفتها في املســتقبل املنظور(، هل هي 
كما دونته التغريدة التي اشــرنا اليها، أم انها حتمل 
شــحنات ومعاني اخرى قد تكون متنافرة والغايات 
االساســية لوجود املؤسســات االمنية في الدولة 
احلديثة املســتندة الى اســاس وطيد من ســلطة 
العدل والقانــون من دون متييز على اســاس معيار 
الدمار الشــامل والذي اعتمدته القوافل الغابرة، أي 
التمييز بني "اوالد الست وأوالد اجلارية" كما جنده في 

مثل هذه املواقف واملعطيات.
 ال احــد ينكــر حقيقة وجود جهــد امني حقيقي 
وروح ايثــار لدى غير القليل من العناصر االمنية، وال 
التضحيات التي قدمت فــي مواجهة قوى االرهاب 
وعلى رأســها عصابات داعش الهمجية، لكن كل 
ذلك مهــدد بالضياع واالســاءة اليــه، عندما يتم 
تســخير هذه االجهزة خلدمة أجندات محددة تضع 
علــى رأس اولوياتها أهداف وغايات فئوية ضيقة. ان 
خبر القبض على قاتل مالك مطعم ليمونة وبهذه 
الســرعة، هو أمر جيد )ان صح اخلبــر( بكل تأكيد 
ويعزز الثقة باالجهزة االمنية، لكن ذلك ســيتحول 
الى امر آخر ان لم يكن امتــدادا لعمل وجهد يبذل 
بشــكل مســتمر ومتواصل ويتعاطــى مع قضايا 
وملفات جميع الضحايا من دون متييز على اســاس 
االنتماء وما انحدر الينــا من مصيبة )الوالء والبراء( 
التــي تعتمدها اجلماعــات والفصائــل العقائدية 
لذلك  واحلداثويــة(.  )االســالموية  واآليديولوجيــة 
ستبقى مثل هذه االخبار مثار شك وتساؤل مشروع 
ما دامــت مثقلة مبثل هذه الشــحنات والصفقات 

واملفارقات املوجعة...!

ومضــة

لعد ودم كامل شياع..؟

الصباح الجديد - وكاالت:   
    حصــد النجم كريســتيان بيل جائزة 
أفضــل ممثل بحفل توزيــع جوائز اختيار 
النقاد فــي دورتها رقــم 24 لعام 2019 

اجلاري.
الرســمية  الصفحــة  وكشــفت      
للمهرجــان الســينمائي العاملــي عبر 
عــن  "انســتجرام"،  علــى  قصتهــا 
النهائية  واالســتعدادات  التحضيــرات 
للحفــل قبــل اإلعــالن عــن الفائزين، 
وأوضحت الفيديوهات تصدر عدد من أبرز 
النجوم املرشحني للجوائز مقاعد احلفل.

  وعلى رأس النجوم النجم برادلي كوبر، 

عن  املرشــحان  جاجا،  ليــدي  والنجمة 
 "A Star is Born" فيلمهما املوســيقي
ممثل،  "أفضل  أهمهــا  جوائز،  لتســعة 
وأفضــل ممثلة، وأفضل مخــرج، وأفضل 

فيلم للعام".
     كما أظهــر الفيديو جتول الكاميرات 
داخل قاعــة االحتفال لالســتقرار على 

الزوايا النهاية لنقل احلفل املباشر.
    ووقــع اختيار اللجنــة املنظمة حلفل 
املمثل  علــى  النقاد"  "اختيــار  جوائــز 
الكوميــدي تــاي ديجز ليكــون املقدم 
الرسمي للحفل في دورته رقم 24 لعام 

2019 اجلاري.

    وحتتضــن قاعة "باركــر هاجنر" بحي 
سانتا مونيكا بوالية كاليفورنيا فعاليات 
حفل جوائز، اختيار النقاد، والذي يشهد 
تنافس ما يزيد على عشرين فيلما، وممثال، 

وممثلة على جوائز هذا العام.
    ونــال فيلم "ذا فيفوريت" للنجمة إميا 
ســتون، النصيب األكبر من الترشيحات 
بإجمالي 14 ترشــيحا جلوائــز متعددة، 
ومن بعده يأتي فيلم "بالك بانثر" للنجم 
تشــادويك بوزميان بإجمالي 12 ترشيحا، 
ثم فيلم "فيرســت مــان" للنجم ريان 

جوسيلنج بإجمالي عشرة ترشيحات.
    وأعلنــت إدارة املهرجان عــن القوائم 

ئيـــــة  لنهـــــا ا
األعمـــــال  ألبــرز 
ئية  لســـــــينما ا

املرشــحة في شهر 
ديســمبر كانون األول 

اذ  املاضــي،  العــام  من 
تصدرت عددا من األعمال 

منها  الترشــيحات  قوائم 
 Black" فيلم األبطال اخلارقني

Panther" بـ12 ترشيحاً، وفيلم 
 "First Man" الذاتيــة  الســيرة 

بعشرة ترشــيحات، وفيلم الدراما 
"Roma" بثمانية ترشيحات.

كريستيان بيل يفوز بجائزة أفضل ممثل

الصباح الجديد - وكاالت:
       يستعد حفل توزيع جوائز األوسكار 
الـــ 91 هــذا العام، ملفاجــأة اجلمهور 
واملشــاهدين بتغيير لــم يحدث منذ 
ثالثة عقود، وهو االســتغناء عن مقدم 

للحفل.
    وأفــادت مصــادر جمللــة "فارايتي" 
األميركية، أن منتجي احلفل الســنوي، 
اضطروا الى االســتعانة مبجموعة من 
جنوم الصــف األول في هوليوود، لتقدمي 
جوائز الفئات املتعددة، بدال من االعتماد 
على اســم واحد لتقدمي فقرات احلفل 

كما جرت العادة.
    وجــاء اإلعالن عن عدم االســتعانة 
مبقــدم حلفل األوســكار، قبل ســتة 
أسابيع من إقامته على مسرح "دولبي" 
فيب يفرلــي هيلز بواليــة كاليفورنيا 
األميركية، في 24 فبراير/شباط املقبل.

    يذكــر أن هذه، املرة الثانية ســيقام 
فيها حفل األوســكار مــن دون مقدم، 

منذ عام 1989.
    وكان املمثــل الكوميدي األميركي، 
كيفــني هارت، قد اعتذر عن عدم تقدمي 
حفل األوســكار الـ 91، بعــد اتهامه 
مبهاجمة املثليني، في تغريدات سابقة 

له.
    وأعلن فــي بيان له على "تويتر"، أنه 
اختــار االعتذار عن عــدم تقدمي احلفل، 
وذلك "ألننــي ال أريــد أن أكون مصدر 

إلهــاء في ليلة، يجــب أن يحتفل بها 
العديد من الفنانني املوهوبني املذهلني"، 

بحسب قوله.
    وقال: "أعتــذر بصدق جملتمع املثليني 

عن كلماتي غير احلساسة باملاضي".

حفل األوسكار من دون مقدم 
الصباح الجديد - وكاالت:

    تتطلب جميع الرحالت اجلوية عند 
اإلقــالع والهبوط أن تظــل النوافذ 
توقيت  عن  النظــر  بغض  مفتوحة 
الرحلة. وقد يبــدو هذا األمر مزعجا 
للعديــد مــن الــركاب، ولكنه في 
الواقع شــرط مهم للسالمة، اذ أنه 
من خالل رفع ســتائر النوافذ، ميكن 
الضوء  علــى  التعود  للمســافرين 
الطبيعي في اخلارج، سواء كان ذلك 

في النهار، أو الليل.
    وكشف موقع "Quora" الشهير 
عن أنــه في حاالت الطوارئ تعد كل 
ثانية مهمة، لذلك "إذا كانت النوافذ 
مفتوحة، فبإمــكان طاقم الطائرة 
رؤيــة الظروف اخلارجية بســهولة، 
وهذا ما يساعدهم على التخطيط 
بنحو جيد لعملية اإلخالء، أي اختيار 
األبواب املناسبة الستعمالها إلجالء 

الركاب".

    وأفــاد اخلبيــر فــي صناعــة 
روبنســون،  ديفيد  الطائــرات، 
في املوقع نفســه، بأن القدرة 
الذي  للشــخص  البصريــة 
اخلافت  الضــوء  على  تأقلم 
قبــل وقوع حادث مؤســف، 
أفضــل ألف مرة مــن الذي 

يتعرض حلــادث وهو غــارق في 
 90 الظالم، خصوصــا وأن لديه 
ثانية فقط للخروج من الطائرة.

لماذا يجَبر الركاب على فتح نوافذ الطائرة؟

الصباح الجديد - وكاالت:
    أفاد تقرير نشــره موقع "إفريداي هيلث" 
بأن هناك بعض العادات التي تعجل بظهور 
أعراض الشــيخوخة، وتظهرنا مبظهر أكبر 

من عمرنا احلقيقي.
    وذكــر التقرير أن هناك خمس عادات بارزة 

يجب احلذر منها وهي:
    كثــرة القلق والتوتر، اذ يعد القلق والتوتر 
الدائم تذكرة ســريعة إلى الوصول لســن 
الشيخوخة وظهور أعراضه وعالماته جلية 

على الوجوه.
    امليل إلى العزلة. تسبب العزلة بالتراجع 
الفكري، فالعالقات االجتماعية تساعد في 
جتديد وظائف الدماغ، أما الشــخص الذي 

مييــل إلى اجللــوس مبفــرده وال يتفاعل مع 
احمليطني ويتجنب احلديــث مع اآلخرين، 

التقدم  مالمــح  بتعجيل  فيســهم 
بالعمر.

    األطعمــة غيــر الصحيــة. اذ 
كشفت الدراسات أن تناول كميات 
كبيرة مــن الدهون واألطعمة غير 
الصحية الغنية بالسكريات من 

أهم مســببات ظهور عالمات 
الكبر علــى الوجه، ألنها تزيد 

بأمراض  من فرص اإلصابــة 
الشرايني،  وانسداد  القلب 

الــوزن  زيــادة  وتســبب 
وصعوبة احلركة.

عادات تعجل الشيخوخة
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