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اتفاق على زيادة مبالغ أعمار المناطق المحررة من "تنمية االقاليم"

النزاهة تضبط رئيس لجنة
الطاقة في محافظة الديوانية
متلبسًا بالرشوة

ّ
النيابية :اجتماعات الموازنة مستمرة
المالية
وال تعديالت فعلية عليها حتى اآلن

بغداد  -وعد الشمري:
أكــدت اللجنــة املاليــة في
مجلــس النواب ،أمــس األحد،
أن التعديــات الفعليــة على
مشــروع املوازنــة االحتادية لم
تبدأ لغاية اآلن ،الفتة إلى وجود
اتفاق بزيادة مبالغ أعمار املناطق
احملررة من تخصيصات ما يعرف
بـ (تنمية األقاليم) ،فيما حتدثت
عــن إمكانيــة ســحب أموال
مرصــودة لــوزارات تعاني من
تضخم ومنحها إلى أخرى لكي
متارس عملها على أمت وجه.
وقالت عضو اللجنة محاســن
حمــدون ،إن "اجتماعاتنــا ما
زالت مســتمرة مع املسؤولني
التنفيذيــن لــوزارات عدة؛ من
اجل الوقــوف على احتياجاتها
من تخصيصــات ضمن موازنة
العام احلالي".
وأضافت حمــدون في تصريح
إلــى "الصبــاح اجلديــد" ،أن
"النقاشــات تأتــي أيضا ألجل
ســحب مبالغ مالية من أبواب
ومناقلتها إلى أخرى بحســب
احلاجة".
وأشــارت ،إلــى أن "املوازنــة
هــي حاليــا ً قيد النقاشــات
واملباحثــات ،لكــن لم يحصل
حتى اآلن أي تعديل رسمي على

القانون".
وزادت حمــدون ،أن "التغييرات
ميكن أن حتصل األسبوع اجلاري
من خــال اإلبقاء علــى مواد
وحــذف أخــرى باســتبدالها
بنصــوص تتفق مــع طبيعة
املرحلة احلالية".
وبينت ،أن "اللقاءات شــملت
أيضا نائب رئيس هيئة احلشــد
الشــعبي أبو مهدي املنهدس
للوقوف على احتياجات احلشد
من التخصيصات".
ولفتــت حمــدون ،إلــى أن
"املهنــدس طلب مــن اللجنة
املاليــة زيادة أعداد منتســبي
احلشد الشــعبي من  120ألف
إلى  150ألف منتســب ،إال أنه
لم يطلب زيــادة التخصيصات
املالية ،واملوضوع قيد الدراسة
مــع جميــع املقترحــات التي
حصلنــا عليها من اجلهات ذات
العالقة".
وشــددت عضو اللجنة املالية
النيابية ،على أن "القانون بنحو
عام يتطلــب توافقا ً بني الكتل
السياســية ملعاجلة إي نقص
تشــريعي ،ونحــن بحاجة إلى
أن نســتمع ألغلب مؤسسات
السلطة التنفيذية".
واســتطردت ،أن "احلوارات مع

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة امس االحد،
عن ضبــط رئيس جلنــة الطاقة
في محافظة الديوانية متلبســا ً
بالرشوة.
وقالت الهيئة فــي بيان تلقت "
الصباح اجلديد" نســخة منه ،إن
"مالكات مكتــب حتقيق الهيئة
فــي احملافظــة متكنــت مبوجب
مذكــرة قضائية من ضبط رئيس
جلنــة الطاقــة فــي محافظة
القادســية متلبســا ً بجرميــة

 74حالة إصابة رصاصة
بالرأس في بغداد نتيجة
الرمي العشوائي

جانب من اجتماعات اللجنة املالية

وزارتي الشباب والثقافة وهيئة
الســياحة انصبــت على زيادة
األيدي العاملــة فيها مبا يعود

باملصلحة على العراق".
وذكــرت حمــدون ،أن "اللجنة
الحظت وجود تضخم مالي لدى

قســم من الوزارات التي سوف
يتم سحب التخصيصات غير
الضرورية منهــا ،ومنحها إلى

أخرى لكي تقوم بواجبها على
أمت وجه".
تتمة ص3

نائب :امانة بغداد مترهلة وتعاني سوء االدارة والفساد وتحتاج من أهلها من يعالجها
بغداد  -الصباح الجديد:
اعتبر النائب عن محافظة بغداد
عالء الربيعي ،االحد ،ان رفض نواب
العاصمة اســتالم اي شخصية
مــن خارجهــا ملنصــب األمني،
"خطوة استباقية" في حال طرح
اسم مرشح من محافظة اخرى،

مؤكدا ً انها تاعني الترهل وسوء
اإلدارة والفساد.
وقــال الربيعي فــي حديث امس
ان "رفــض نــواب بغــداد لتولي
امــن للعاصمة من خارجها هي
خطوة اســتباقية بحال مت طرح
اسم مرشح من خارجها"،مبينا

ان "العاصمة هي واجهة العراق
السياسية وهي تعاني من سوء
اخلدمات ولم حتظ مبا تســتحقه
من خدمات توازي اهميتها".
واضــاف الربيعــي ،ان "بغــداد
بها من الشــخصيات الكفوءة
والقادرة على التصدي للمناصب

اتفاق بين الديمقراطي والوطني
يمهد لالسراع في تشكيل حكومة االقليم

فيها"،مشــيرا الى ان "مؤسسة
امانة بغداد هي مؤسسة كبيرة
ومترهلة وفيها سوء ادارة وفساد
والبــد مــن اختيار شــخصية
قادرة علــى ادارة العاصمة وحل
املشــاكل الكبيرة التــي تعاني
العاصمة".
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 131الفا و 468من التالميذ تسربوا
في العام الدراسي 2018 - 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف اجلهاز املركزي لالحصاء
امــس االحد ،ان عــدد التالميذ
التاركني فــي املدارس االبتدائية
بلــغ  131الفــا و 468تلميــذا
وتلميــذة في العام الدراســي
.2018 2017وقال اجلهاز في احصائية نشرها
علــى موقعه الرســمي والذي
aتقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الصناعة واملعادن
الدكتــور صالــح عبــداهلل
اجلبوري عزم الوزارة تشــكيل
جلنــة وزارية خالل االســبوع
املقبــل للتحــري والتحقيق
بشــأن قضايــا فســاد في
الشــركة العامــة لصناعة
الســيارات واملعــدات فــي
االسكندرية تسببت بخسارة
( )63مليــار دينــار  ،مؤكــدا
اجلديــة بكشــف التفاصيل
ومالحقة وضرب الفاســدين
واملفســدين حتــى وإن كان
مــن أعضــاء مجلــس إدارة
الشركة أو من املدراء العامني
السابقني بالتعاون مع اجلهات
القانونيــة والرقابية ومكتب

التاركني فــي املدارس احلكومية
شكلوا نسبة قدرها  ، 99.0%في
حني لم تتجاوز نســبة التالميذ
التاركني في املدارس االهلية عن
 0.8%واملــدارس الدينية ،"0.2%
مبينا ان "عــدد التاركني ارتفع
فــي املــدارس احلكومية فقط
مقارنة بالعام الدراسي السابق
بنسبة  2.7%اذ كان عددهم 126

واكد الربيعــي ،انه "بحال كانت
هنالــك نوايا الســتبدال امينة
العاصمــة فيجــب ان يكــون
املرشــح باختيار نواب العاصمة
ومن ابناءها"،الفتا الى انه "حتى
اللحظة لم يتم طرح او مناقشة
اي اســم مرشح لشغل املنصب

واالمينة احلالية مازالت موجودة".
وكان النواب عن محافظة بغداد
اتفقوا ،السبت  19كانون الثاني
 ،2019علــى تشــكيل "كتلــة
بغداد" ،فيما أكدوا على ضرورة أن
يكون أمني العاصمة من أهاليها
"حصراً".

نائبة تخشى التحاق نتائج "تقصي الحقائق"
بنظيرتها "لجنة التحقيق في سقوط الموصل"

تقرير للتخطيط:

شمل جميع احملافظات العراقية
ما عدا اقليم كردستان واطلعت
"الصباح اجلديد" عليه ،ان "عدد
التالميذ التاركــن في املدارس
االبتدائية بلــغ  131الفا و468
تلميــذا وتلميــذة فــي العام
الدراســي  ،2018 2017-كانت
نسبة االناث منهم ."47.5%
واضــاف اجلهــاز ان "التالميــذ

الفا و 694تلميذا وتلميذة".
واشــار اجلهاز الى ان "الفترة ما
بــن (  2014-2013الــى -2017
 )2018شــهدت زيادة في اعداد
التالميذ التاركني بنسبة 28.8%
حيــث كان عددهــم  101الفا
و 43تلميــذا وتلميذة في العام
الدراسي ."2014-2013
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعــدت وزارة الصحــة والبيئــة
تعديالت على منظومة التسعيرة
الدوائية اجلديــدة ،وقال رئيس جلنة
التســعيرة الدوائيــة فــي الوزارة
الدكتور نوفل كرمي في تصريح امس
ان "اللجنة أعــدت قائمة تعديالت
على منظومة التســعيرة تشمل
تخفيــض األســعار مــع احلفاظ
على نوعيــة الــدواء ومأمونيته" ،
مضيفــا ً ان "التعديالت شــملت

لجنـة وزاريـة تحقـق بخسـارة شركـة
صناعـة السيـارات ( )63مليـار دينـار

شركة صناعة السيارات "ارشيف"

زيارته امليدانيــة التي أجراها
في الشركة املذكورة .

وعقد الوزير اجلبوري اجتماعا
مــع أعضــاء مجلــس إدارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مستشــفى جراحة
اجلملــة العصبيــة عــن
اســتقبالها  74حالــة إصابة
رصاصة بالــرأس نتيجة الرمي
العشوائي خالل  ،2018مبينا أن
أغلب احلاالت مت إنقاذها وإخراج
الرصاصة بعد أن تسببت لهم
بنزف في الدماغ وشلل نصفي
وكلي لألطراف.
وقــال مديــر املستشــفى
ســمير حميــد الدلفــي في
بيان صحافي ،أمــس األحد ،إن
"طــوارئ مستشــفى جراحة

اجلملة العصبية تلقت نحو 74
إصابة رصاصــة بالرأس نتيجة
الرمي العشوائي في العاصمة
بغداد خالل العام املاضي".
واضاف أن "مــن بني احلاالت 64
إصابة ذكــور و  10حاالت اناث"،
مشــيرا إلى أن "جميع احلاالت
تســببت لهم بنزف في الدماغ
والغالبية منهم مابني شــلل
كلي ونصفــي لألطراف األربعة
وبعضها أحلقت ضــررا بالنظر
فضــا عــن حــاالت مختلفة
أخرى".
تتمة ص3

 300الف تلميذ وطالب يؤدون امتحانات
نصف السنة للسنة الدراسية الحالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية شمول اكثر
من  300الف تلميذ وطالب باداء
امتحانات نصف الســنة للعام
الدراسي  2019 2018-للتالميذ
والطلبــة في املــدارس االهلية
داخل العراق .
وقال مديــر العالقــات العامة
واالعالم فــي وزارة التربية فراس
محمد حســن في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
امس االحد ان " املديرية العامة
للتعليم العام واالهلي واالجنبي
اعلنــت عــن العــدد التقريبي

للتالميذ والطلبة الذين سيؤدون
امتحانــات نصف الســنة في
املــدارس االهليــة فــي بغداد
واحملافظات".
واضــاف حســن ان " 3123
تلميــذا وطالبــا فــي املدارس
االهلية العراقية خــارج العراق
سيشــتركون فــي امتحانــات
نصــف الســنة ،اضافــة الى
 1487تلميــذا وطالبــا فــي
املــدارس احلكومية خارج العراق
سيشتركون ايضا في امتحانات
نصف السنة".
تتمة ص3

الصحة تقرر تعديل أسعار االدوية عالية الثمن
ومتابعة الفاسدة منها
األدوية املرتفعة الثمن والتي تتراوح
كلفتها بني  25الى  50دوالراً".
وبني ان التعديل جاء لصالح املواطن
مبــا ال يكلفه نفقات كبيرة للعالج،
كما انه جاء لصالح شركات االدوية
كون املنظومــة اعتمدت انه كلما
يزداد سعر الدواء تقل نسبة االرباح
للشركة وبالتالي فان العام احلالي
سيشهد انخفاضا واضحا بأسعار
عــدد كبير من االدويــة التي كانت
مرتفعة الثمن.

الشــركة ومــدراء املصانــع
واملســؤولني فيهــا بحضور
املســتثمرين وممثلــن عــن
الشركات املستثمرة ملصانع
وخطوط الشركة جرى خالله
مناقشــة الطلبات املقدمة
مــن قبــل املتظاهريــن من
موظفي الشركة التي تخص
عمل الشركة واالستحقاقات
الوظيفية وكذلك مناقشــة
املشكالت العالقة وعدد من
املواضيــع والقضايا املتعلقة
بعقود املشــاركة واالستثمار
التي أبرمتها الشــركة خالل
السنوات املاضية وغيرها من
امللفات األخرى.
واكد الوزير اجلبوري في املؤمتر
الصحفي الــذي عقده عقب

واشــار كــرمي الــى أن تطبيــق
التســعيرة بحاجة الــى اجراءات
ومراحــل كونــه يتعــدى موضوع
وضع ملصق على الدواء بل ضمانة
ان الــدواء رســمي ومفحوص وذو
نوعية فعالــة ،موضحا ان اجلهات
الرقابية علــى املنظومة وهي دائرة
التفتيش بالوزارة ونقابة الصيادلة،
تنفذ حمــات تفتيش مســتمرة
للصيدليات للتحقق من انها تضع
ملصق التسعيرة {الستيكر}".

واشــار الى أن "هنالك أدوية تغمر
االسواق حاليا مرخصة ونافذة ،بيد
انها ادخلت قبل اطالق التســعيرة
ومن غير املمكــن اخضاعها لهذا
النظام ،ما يســتدعي احلاجة ملرور
اكثر من سنة لالنتهاء من تطبيقه
بكل الصيدليــات واملذاخر ،مؤكدا
التزام  40%من الصيدليات واملذاخر
واملكاتب العلمية لالدوية بتطبيق
التسعيرة".
تتمة ص3

موجة امطار مرتقبة في

للتحري بشأن قضايا فساد

املفتــش العــام في الــوزارة
وهيئــة النزاهــة وذلك خالل

الرشــوة" ،موضحــ ًة أ َّن "املتهم
أقــدم على أخذ مبلغ من املال من
أحد املواطنني مقابل منحه إجازة
نصب مولدة".
وأضافت الهيئـــة ،أن "العمليـة
اسفرت ايضا عن ضبـط موظفني
اثنني قدما املساعـــدة للمتهـم
األول في تســلم مبلغ الرشوة"،
الفتـة الى أنـه "مت تدويـن أقـوال
املتهميـن بغية تسييرهـم إلـى
القضاء لتصديـــق أقوالهـــم
قضائيـاً".

العراق نهاية الشهر الجاري
واأليام المقبلة دافئة

االجتمــاع حســم وحلحلة
الطلبات واملشكالت العالقة
التي جرى مناقشــتها والتي
تظاهــر على أثرهــا موظفو
الشــركة قبل نحو  10أيام ،
مفصحا عن كشــف تواطؤ
بعض من املدراء واملســؤولني
فــي الشــركة بتوقيع عقود
مشاركة واســتثمار فاشلة
مــع شــركات غيــر رصينة
وأن وزارة الصناعة ســتقوم
بالتعاون مــع أعضاء مجلس
النــواب ومجلــس محافظة
بابل بالتحقيق في مالبسات
هذه العقود والتي تشــوبها
حاالت فســاد لعقود وهمية
وشراكات غير جدية .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشــير التوقعــات اجلويــة
الــى موجة أمطــار مرتقبة
فــي العــراق في الســادس
والعشرين الى نهاية الشهر
اجلاري .
وقــال املتنبىء اجلــوي ،نائل
العلــي ،فــي منشــور على
صفحة "حالــة الطقس في
العــراق" أن هنــاك توقعات
أولية تشير إلى عودة األمطار
من جديــد بعد يــوم الـ 26
ونهاية الشهر اجلاري ".
وأشار إلى ان "األجواء غائمة
جزئيا إلــى غائمة كليا اليوم
االثنني مــع زخــات متفرقه
خفيفــة جدا علــى املناطق
الغربيــة ،فيما التوجد أمطار
خالل السبعة ايام املقبلة".
واوضــح املتنبــي اجلــوي ان
"غالبية مناطق البالد تشهد

اجواء مســتقرة بــاردة خالل
األيام املقبلة ،والتوجد أمطار
في عموم البالد احملافظات".
وأضــاف ان "األجــواء الباردة
تترافــق مــع انخفــاض في
درجات احلــرارة وخاصة خالل
الليل حيــث تصــل درجات
احلرارة في املنطقة الشمالية
 6إلــى  10درجــات مئويــة،
واملنطقة الوســطى  10إلى
 ،13واملنطقة اجلنوبية  13إلى
 ،14واملنطقة الغربية 9 ..إلى
 11درجة مئوية".
وأوضــح العلــي ،ان "الرياح
السطحية شــمالية غربية
معتدلــة الســرعة تصــل
سرعتها مابني  10إلى  20كم
في الساعة وجنوبية شرقية
خفيفة السرعة في املناطق
الغربية".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

ينضم العالقة بينهما للسنوات األربع المقبلة

اتفاق بين الديمقراطي والوطني
يمهد لالسراع في تشكيل حكومة االقليم
بصمة رئيس الوزراء !
لــم يفصح رئيس الوزراء الســيد عادل عبد املهدي
عن افكاره بشكل جلي حول كل مايتعلق بسياسة
العــراق ومواقفه جتاه املشــكالت التي تعاني منها
منطقة الشــرق االوسط بشــكل عام والتحديات
التي يواجهها جيران العراق بشكل خاص ولرمبا كان
يحســب للســيد عبد املهدي اعالنه مع اول توليه
مهام رئاسة الوزراء اعتذاره عن تلبية الدعوات التي
وجهت له لزيارة عدد من البلدان العربية واالجنبية
وتأكيــده بانه سينشــغل اوال بامللفــات الداخلية
املتشعبة والتي تنتظر ايالءها جهودا كبيرة من اجل
تأمني احللول لها على املدى القريب وقد صدق السيد
عادل عبد املهــدي كثيرا فيما قاله ومافعله حينما
حرص على تكثيف نشــاطاته الداخليــة وزياراته
امليدانية الى مناطق فــي بغداد واحملافظات وحينما
اصــدر مجموعة من القرارات التي تناولت الشــأن
الداخلي بشــكل مباشــر واكتفى بعرض وجهات
نظره جتاه القضايا اخلارجيــة باملؤمترات الصحفية
التــي ينظمها مكتبه االعالمــي داخل باحة مبنى
رئاســة الوزراء حيث تعرف العراقيون والعالم على
مواقــف العراق من خالل هذه املؤمتــرات التي اجاب
فيها الســيد عبد املهدي على اســئلة املراسلني
الصحفيني املتفرقة واوضح فيها بعض التفاصيل
عن مواقفه ورؤاه جتــاه مايحدث في املنطقة ونحن
هنا لسنا بصدد حتديد مسارات النشاط السياسي
لعادل عبد املهدي ولســنا مرشدين له باي حال من
االحوال ولكن هنــاك ثمة اســئلة خطيرة تتعلق
باحداث تشــهدها الســاحة العراقيــة واملنطقة
العربية واالقليمية برمتها تستلزم التعرف بشكل
دقيق على مواقف العراق في ظل حكومة الســيد
عبــد املهدي ويغلــف الغموض هــذه املواقف في
ظل تصاعد التوقعات وتعدد التفاســير وانتشــار
الشائعات والتكهنات جتاه مواقف العراق من قضايا
مصيرية منها العالقات مع اســرائيل والتصريحات
املتضاربة وماتنشــره وسائل اعالم اميركية وغربية
وعربية عن سياسة اميركية جديدة في العراق في
ظل حتركات بعض القطعات العسكرية االميركية
ونشــاط سياســي برعاية اميركيــة لبعض اتباع
النظام السابق متحور حول مؤمتر تناول في مضمونه
البحث في ســبل التغيير في العراق ثم املوقف مما
يجري في سوريا والتناقضات في املواقف الرسمية
وغير الرســمية عن العالقات االيرانيــة  -العراقية
وملــف العقوبــات االميركية جتاه ايــران ومحاولة
اقحام العــراق في اية مواجهــة محتملة في هذا
امللف واحلديــث عن طلب اميركــي بحل الفصائل
املســلحة وتهديدات اســرائيلية بضرب تواجد هذ
الفصائل قرب احلدود الســورية وغيرها من امللفات
اخلارجية وبالتأكيد فان االفكار احلاســمة حول هذه
امللفات تترجم ببصمة او بوصلة الســيد عادل عبد
املهــدي وقراره حول الوجهة التــي ميكن ان يتبعها
العراق لتأمني ســامة البالد واســتقرارها وامنها
ويبــدو ان مثل هذا الوضوح ومثل هذه الشــفافية
غائبة عن ماليني العراقيني في ضوء شحة مايخرج
من معلومات عن مواقف الســيد عبد املهدي جتاه
هذه القضايا او ميله لعــدم االهتمام مبا يطلق من
تصريحات تختلط فيها الشائعات باحلقائق ومثلما
تعرفنا طويال على سياســة ورؤى رئيس الوزراء جتاه
القضايــا االقتصادية ومعاجلاتــه من خالل املقاالت
التي كان يكتبهــا في الصحــف العراقية فنحن
اليوم بأمــس احلاجة ملعرفة مواقفــه في القضايا
االقليمية والدولية التي لها مســاس بالعراق وطنا
وشــعبا حتى تكتمل الصورة عندنا وتتضح الرؤية
وحتى نزيل الغموض عــن مايثار من جدل وتوقعات
في هذه امللفات .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما اعلنت اوســاط سياســية
عن بــدء جولة جديدة من حوارات
تشكيل حكومة اقليم كردستان
بني احلــزب الدميقراطــي واالحتاد
الوطنــي وحركــة التغيير خالل
االيــام القليلــة املقبلــة ،متكن
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي
الكردســتاني من وضع اطار عام
لتنظيم العالقات بينهما ،وخوال
بذلك جلنة عليا لرسم مستقبل
العالقة وشكلها للسنوات االربع
املقبلة.
ووفقــا للمعلومات التي حصلت
عليها الصباح اجلديد فان احلزبني
توصال الى اتفــاق اولي بخصوص
توحيد الــرؤى والتوجهات بينهما
للمرحلــة املقبلة عبــر التفاهم
حول القضايا ذات البعد املشترك،
جتــاه بغــداد واليــة ادارة احلكم
والشراكة في االقليم.
وشــكل االحتاد الوطنــي واحلزب
الدميقراطــي فــي اخــر اجتماع
لهما جلنة مشــتركة تضم كل
من (روز نوري شــاويس وهوشيار
زيباري ومحمود محمد) عن احلزب
الدميقراطي،و(سعدي احمد بيرة
واسو مامند وعماد احمد وارسالن
بايز) عن االحتاد الوطني ،لدراســة
تفاصيــل االتفــاق وتقدميه الى
املكتبني السياســيني في احلزبني
للموافقة عليه.
ويطالب االحتــاد الوطني ان يحل
االتفــاق اجلديــد محــل االتفاق
االســتراتيجي املوقع بني احلزبني
عام  ،2007حيــث يضم االتفاق
تشــكل جلنــة عليا مشــتركة
مــن احلزبــن الدارة ملف كركوك
واملناطق املتنــازع عليها وتطبيع
االوضــاع واتخاذ املطلــوب وفقا
للمصالــح العليــا لشــعب
كردســتان بعيدا عــن املصالح
احلزبية.
ويسعى احلزبان لتوحيد مواقفهما
اميــا يخــص ادارة مفاصل احلكم
باالقليــم واالتفــاق علــى نظام
احلكــم وصياغة دســتور جديد
لالقليــم وادارة الثروات والعالقات
اخلارجية.
وطالب االحتاد الوطني كذلك في
مقترحاتــه ان يتم حســم ملف

شكل االتحاد الوطني
والحزب الديمقراطي
في اخر اجتماع لهما
لجنة مشتركة تضم
كل من (روز نوري
شاويس وهوشيار
زيباري ومحمود
محمد) عن الحزب
الديمقراطي،و(سعدي
احمد بيرة واسو مامند
وعماد احمد وارسالن
بايز) عن االتحاد الوطني،
لدراسة تفاصيل االتفاق
وتقديمه الى المكتبين
السياسيين في الحزبين
للموافقة عليه
جانب من اجتماعات احلزبني
العالقة مع بغداد وملف كركوك
بالتــوازي مع االتفــاق على توزيع
املناصب في االقليــم ،االمر الذي
رفضه الدميقراطــي الذي يفضل
فصل ملف حصة الكرد في بغداد،
وملف املناطق املتنازع عليها عن
حوارات تشكيل حكومة االقليم.
وشــدد عضــو اجمللــس القيادي
في االحتاد الوطني الكردســتاني
فريد أسســرد ،على ان اصرارهم
علــى الشــراكة احلقيقيــة في
حكومة اقليم كردستان املقبلة
هــو لتوحيــد موقــف األطراف
السياسية الكردستانية.
وقال أسسرد في تصريح للصباح
اجلديــد ،إن االحتــاد الوطني يريد
ضمــان الشــراكة احلقيقة في
مجلس الوزراء وبرملان كردســتان
وجميــع املفاصــل احلكوميــة،
مضيفاً ،أن االحتــاد الوطني يصر
على الشراكة احلقيقة في اصدار
القرارات حول امللفات السياسية

داخــل مجلــس الــوزراء وخارج
مجلس الوزراء وبرملان كردســتان
وفــي بغــداد واملناطــق املتنازع
عليها.
وبينما اشــار اسسرد الى ان هذه
املرحلة من عمر االقليم تقتضي
توافق واتفاق االحتاد الوطني حول
شــتى القضايا اخلالفية وهو ما
لــن يحصل من دون وجــود اتفاق
سياسي شامل بينهما ،عبر عن
املــه في ان يتمكــن حزبه خالل
اجتماعاته املقبلة مع الدميقراطي
من التوصل الى اتفاق جديد الزالة
اخلالفــات والتوتر الذي شــهدته
العالقة بــن احلزبني خالل املرحلة
الســابقة ،نظرا الن بقاء اخلالفات
ســينعكس ســلبا وســيضر
بالنتيجة التجربة في كردستان.
واكد اسسرد ان االتفاق الذي توقع
ان يرى النور بني احلزبني قريبا ً يتناول
اضافة الــى الشــراكة والتوازن
وملــف النفط وملــف العالقات

اخلارجية للحزبني مع ايران وتركيا
وغيرها مــن دول العالــم والية
اخراج تلك العالقــات من االطار
احلزبي والتعامل مــع تلك الدول
عبر املؤسسات الرسمية لالقليم.
بدورها شــكلت حركــة التغيير
جلنــة مشــتركة مــع احلــزب
الدميقراطــي لدراســة البرنامج
احلكومــي وكيفيــة تضمــن
منهاجها السياسي في البرنامج
اجلديد حلكومة االقليم.
ووصف القيادي في حركة التغيير
كاردو محمــد مباحثــات حركة
التغييــر واحلــزب الدميقراطــي
الكردستاني بااليجابية.
وقــال محمد ،ان احلركــة عليها
االخــذ بعني االعتبار ،مســألتني
للمشاركة في احلكومة اجلديدة،
وهما برنامــج احلكومة ،ومكانة
احلركــة في عملية صنــع القرار
داخــل احلكومة ،واصفا املباحثات
مع الدميقراطي بااليجابية.

واضــاف ،ان احلــزب الدميقراطي
اعرب عن تفهمه لبرنامج حركة
التغييــر للحكومــة اجلديــدة،
مثلما تعهــدت جلماهيرها خالل
االنتخابات ،حلسم مشاركتها في
احلكومة اجلديدة.
وعقــدت حركــة التغييــر ،التي
لديهــا  12مقعــدا فــي برملان
كردستان ،حتى االن  4اجتماعات
مع احلــزب الدميقراطي حول الية
وكيفية مشاركتها في تشكيل
حكومة االقليم اجلديدة.
بدورها اعلنت اربع كتل تركمانية
مشــاركتها فــي محادثــات
تشكيل احلكومة اجلديدة إلقليم
كردســتان ،بحزمة واحدة ،بينما
يطالب املكون املســيحي مبمثل
عنه في الرئاسات الثالث.
وقال ممثل اجلبهة التركمانية في
برملان كردســتان ،آيدن معروف ،ان
االســتقرار السياسي في إقليم
كردستان هام جدا ً بالنسبة إلينا

في هذه املرحلة ،واضاف «نحن في
املكون التركماني نطالب مبنصب
نائــب إحــدى الرئاســات الثالث
البرملــان ،اإلقليــم أو احلكومــة،
ليتمكن التركمان من املشــاركة
املباشرة في احلكومة.
بدورهــم توقع املســيحيون في
االقليم أن يطرق احلزب الدميقراطي
الكردســتاني أبوابهــم في هذه
األيام للتفاوض بشــأن تشكيل
احلكومــة ،اذا يطالــب ابناء هذا
املكون احلاصل على خمس مقاعد
مبنصــب وزاري وتثبيت حقوقهم
في دستور كردستان املستقبلي.
وأعلن السكرتير العام حلزب ،بيت
النهرين روميو هكاري ،ملوقع روداو،
«نريد أن نطمئن إلى مســتقبلنا
وأن تكون حقوقنــا مكفولة في
إطار جميع قوانــن وقرارات برملان
كردســتان ،وأن تكــون حقوقنا
راســخة وثابتــة في الدســتور
املستقبلي إلقليم كردستان».

العراق يشارك في أعمال القمة العربية اإلقتصادية في بيروت
بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك العراق بوفد رفيع املستوى
برئاسة وزير اخلارجية محمد احلكيم
في اعمال القمة العربية التنموية
االقتصادية في العاصمة اللبنانية
بيروت.
وتبحث القمة االقتصادية العربية
التي انطلقت امس االحد مشــاريع
قرارات أعدها وزراء اخلارجية حول 29

تقـرير

بندا مطروحا علــى جدول األعمال،
في ظل مستوى التمثيل املتواضع
للوفود ،وغياب الغالبية الســاحقة
من الزعماء العــرب واعتذارهم عن
احلضور.
ووســط غياب الغالبية الساحقة
من الرؤســاء والقادة العرب ،تعقد
الدورة الرابعة مــن القمة العربية
االقتصاديــة في بيــروت ،ومن أبرز

بنودهــا دعــم االســتثمارات في
الدول املضيفة لالجئني الســوريني،
واإلسراع في إنشاء االحتاد اجلمركي
العربي.
وحضر القمة على مســتوى القادة
ســوى أمير قطر ،الشــيخ متيم بن
حمد آل ثاني ،والرئيــس املوريتاني،
محمــد ولد عبــد العزيــز ،اضافة
إلى الرئيس اللبناني ميشــال عون

بصفته املضيف.
وعقــد وزراء اخلارجيــة واالقتصاد
العرب يوم اجلمعة املاضي اجتماعا
متهيديا لبحث جدول أعمال القمة،
وأعدوا مشــاريع قرارات تتعلق بـ29
بندا  ،ومــن بني مشــاريع القرارات
املطروحة ،دعــوة اجملتمــع الدولي
لدعم الدول العربية املســتضيفة
لالجئني الســوريني ،علــى أن يجري

تكليف األمانة العامة لـــجامعة
الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع
يضــم اجلهــات الدوليــة املانحة
واملنظمات الدولية املعنية.
ومن بــن األمور املطروحــة ،والتي
يجدر بتها في القمــة االقتصادية
وسط انقسامات بني الدول املعنية
حــول صياغتها ،التشــجيع على
العودة الطوعية لالجئني السوريني

إلى املناطق التي توقف فيها القتال.
وبالنســبة إلــى االحتــاد اجلمركي
العربــي ،الــذي كان مــن املفترض
إقامته في عام  2015بعد بحثه في
دورات سابقة آخرها في الرياض في
 ،2013ينص أحد مشــاريع القرارات
على دعــوة الــدول العربيــة إلى
اإلسراع في اســتكمال املتطلبات
املطلوبة إلقامته.

في المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

مكافحة المخدرات  ..على الطاولة المستديرة للمجموعة البغدادية
فالح المرسومي
اســتضافت اجملموعــة البغداديــة
للتنمية اجملتمعيــة ضمن برنامجها
من علــى الطاولة املســتديرة اللواء
احلقوقي رعد مهــدي عبد الصاحب
مدير عام دائــرة مكافحة اخملدرات في
وزارة الداخلية ملناقشة ازدياد وتعاطي
اخملدرات وانتشــارها وطــرق توزيعها
وســبل احلد منها وذلــك على قاعة
املركــز العراقي للتنميــة اإلعالمية
امس األول السبت.
أدار الطاولــة العميد كاظم شــبر
واألديبة عالية طالب عضوة اجملموعة
وفــي البــدء قــدم الدكتــور عدنان
الســراج رئيس املركز نبذة مختصرة
عن عمل اجملموعة البغدادية والبحث
في كيفية وضع االليات املشــتركة
لتوعية اجملتمع فــي موضوع اخملدرات
من جميــع جوانبه خلطورتها البالغة
علــى جميع ابناء اجملتمــع وإذ تتناول
اجملموعة البغدادية الناشطة املدنية
خلدمــة اجملتمع وبالوســائل املتعددة
لغــرض التأثير فــي الوضــع العام
وهي اجملموعة التــي خطت خطوات
متعددة في هذا اجملال تليق باســمها
واهدافهــا اخلاصــة فــي التنميــة
اجملتمعية لبغداد وللعودة بها أللقها
وجمالها فانهــا أي اجملموعة  ،تتناول
وبجدية كل ما يعــرض بغداد خاصة
الــى األذى في عمــران أو في خدمات
أو في إنســان ومن الظواهر السلبية
التــي تتابعهــا وقد وضعــت ضمن

برامجهــا هي ظاهرة اخملــدرات وهي
من أخطر الظواهر املدمرة وقد تفوق
على االرهاب في ما تبلغه من تدمير،
وجلستنا ولقائنا اليوم يصب في هذا
املوضوع  ،وقــد وصف العميد كاظم
شــبر موضوع اخملــدرات بأنه موضوع
شــائك ومعقد وله تأثيرات سياسية
وصحيــة ومجتمعيــة واقتصاديــة
وهو اآلن موضوع الســاعة  ،وأضافت
الست عالية الى أهمية مالحظة نوع
التحرمي والتجرمي باختــاف العقوبة
في كل منها كالتاجر واملهرب والبائع
واملتعاطي ودور املنافذ احلدودية ودورها
في احلد من دخولها للعراق وهذه من
مهمــات اجلهات األمنيــة مع األخذ
بنظر االعتبار أن بلدنا مليء باألزمات
وعلينا الوقوف عند هذه األزمة االفة
االجتماعية والصحيــة اخلطرة بكل
جوانبها بد ًءا من الرأس وأن يحدثنا عن
كل هذا ضيفنا مدير مكافحة اخملدرات
بكل ما متليه عليه وطنيته وموقعه ،
بعد هذا التقدمي حتدث اللواء احلقوقي
رعــد عبــد الصاحب مســلطا ً في
حديثه الضوء بكل جوانبه ومبسؤولية
عالية وحرص على ما يجب أن يصبوا
جميع اصحاب العالقة بالوصول اليه
بهدف احلد من هــذه الظاهرة وصوال ً
اليقافها والقضاء عليها ومسبباتها
مشــيرا ً الى أن العراق قبل عام 2003
كان مــن الدول النظيفة وكان مصدا
للوطن العربي من عبورها وانتشارها
وبعدها تعرض الى هجمة شرســة
من عصابات اجلرمية واخملدرات وسعينا
مخلصــن للحــد والقضــاء عليها

جانب من االستضافة «تصوير ضرغام ستار»
بالعمــل اجلــاد واملســؤول من خالل
إيجاد مكتب مركزي ملكافحة اخملدرات
ويتصل بكل اجلهــات ذات الصلة مع
ضرورة تشــريع قانون يواكب املوضوع
من كل نواحي هذه اجلرمية ألن القانون
الذي كان نافــذا من عام  995لم يعد
يغطــي كل نواحي هــذه اجلرمية من
تهريب الــى تصنيع الــى توزيع الى
تعاطــي فقد أصبح املوضوع أوســع
مما كان عليه في حينــه وعليه صدر
القانون اجلديد رقم ( )50لسنة ()2017
فيه ما يغطــي املوضــوع فاملؤثرات
الفعلية أوســع من تعاطي اخملدرات

وهي األدوية التي تســتخدم ألمراض
يســاء اســتخدامها لتكون مؤثرات
تخديــر املعروفة ب ( الكبســــلة )
ومنها لتصبــح صناعــات مزدوجة
منها ما يذهب للمؤثرات العقلية من
خالل اخملدرات ( السالئف الكيمياوية
) ذات االســتخدام املزدوج حيث كانت
هذه احلالة عامة ليتاجر بها وبشكل
واسع مســتغلني عدم وجود نص في
القانون الســابق يعالج الوقوف عند
هكــذا اســتخدامات ومكافحتها
وفقا للنــص القانونــي أي أن الفراغ
التشريعي كان مشجعا لهكذا نوع

من تعاطي اخملدرات من خالل ( خطورة
الســائف الكيمياوية ) وقد ســاعد
على ذلك لألسف أن كل من هب ودب
قام يفتح مكاتــب علمية للمتاجرة
بهذا خالفا ملا كان علية قبل أن يصدر
برميــر قراره بحل نقابــة الكيمياويني
العراقيــن التــي كانت هــي اجلهة
التي متنح ذوي االســتحقاق العلمي
املســؤول في جتارة املواد الكيمياوية
والتــي أعيــدت لتمــارس دورها قبل
أعوام قليله  ،أكد اللــواء مدير دائرة
مكافحة اخملــدرات علــى أن اخملدرات
تؤثــر علــى كل ركائز البنــاء والبناء

االمني بالذات يجب أن يكون له ركائز
وأســس مع معاينة وبكل دقة تأثير
اخملدرات علــى كل الركائز باألمن وفي
الصحة وفــي االقتصاد حيث أنه بدال ً
من هدر األمــوال ان يتم تطوير موارد
الدولة في أمور أخرى ومنها األمراض
كافة حيث باالدمان يستوجب العالج
بإزالة املادة الســمية أوال ً وهذا شيء
يستغرق تكاليف عالج باهظة ووقت
وحتمل ألن مادة اخملدرات الســمية ذات
تأثيــر يعادل أضعــاف مضاعفة عن
تأثير االنفلونزا في اجلسم مثالً  ،وهنا
في مجال املؤثــرات الفعلية قد أكد
املتحدث علــى العائلة وبالذات أولياء
األمور بأهمية دورهم من خالل مراقبة
ســلوك األبناء ألن ترك املشكلة تؤدي
الى التفاقم وجتر الى تناول النوع األول
أي حبوب اخملدرات بعدها جاء بحديثه
على انعكاسات ذلك حيث أم اجملتمع
ليس عنده بالشيء اليسير والسهل
قبــول هكذا عالجــات للتخلص من
االدمــان وهــو بالوقت نفســه ليس
باليســير من اجلانب الصحي وأن من
خطورة االنتشــار واالســتخدام من
اجلانب االجتماعي أكبــر وقعا ً عليه
وليــس فقط كمــا ذكــر اقتصاديا ً
وصحيا ً حيث لوحظ ومت ضبط حاالت
اضاعة األخ ألخيــه والعم البن أخيه
واخلال البن اختــه واالم وبنتها وابنها
وهكذا وقد وصل احلال في االستخدام
الى ولــوج احلرمــات والزنــى باحملارم
من دون وعي أي أن هناك شــرخا في
املنظومــة اجملتمعية وجــب الوقوف
عنده بكل جرأة ومســؤولية ونريد أن

يشارك اجلمهور املؤسسة األمنية في
مكافحة هذه اآلفة القاتلة  ،وقد جاء
على املعاجلات باجتاهني األول  ،العرض
 ،والســعي فيه جهــود تبذل خلفض
العرض واحلد منــه اليقافه متاما ً مع
ذكر االدوات والوسائل التي تستخدم
في خفض العرض وفي اجلانب الثاني
( الطلب ) والسعي فيه يكون بإنهاء
الطلب عليه  ،يعمل جهاز مكافحة
اخملدرات بالتقاســم مع بعض اجلهات
املعنية األخرى أمن وطني  ،عسكرية
وأمنيــة  ،مجتمع مدني  ،ســلطات
الكمارك  ،وزارة الشــباب  ،مؤسسات
التعليــم والتربية ..الـــــخ واإلعالم
الــذي ال يخفــى دوره فهــو العالمة
املضيئة فــي دروب الوقوف على هذه
الظاهــرة وفــي دالالت مالحقتهــا
ومن خالل اعالم هــادف بناء باألدوات
واالســباب التي تقضــي عليه جتارة
وتعاطي وليــس من خالل ما يقوم به
البعض من تهويــل بعيد عن حقائق
األمــور التــي ال تخدم فــي النتيجة
أهــداف وســبل مكافحــة اخملدرات
والقضــاء عليهــا  ،وفــي اخلتام متت
مداخالت واســتيضاحات عديدة من
قبل احلضور وهم نخبة من الباحثني
واالعالميني والصحفيني واألكادمييني
وشرطة مجتمعية ورؤساء منظمات
مجتمع مدني ليصار الى تبني مقترح
تشــكيل جلنة مشــتركة من دائرة
مكافحة اخملدرات واجملموعة البغدادية
في مقبل األيام.
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تشغل الموصليين كلهم

انقاذ فتاة ايزيدية

نائبة تخشى التحاق نتائج "تقصي الحقائق"
بنظيرتها "لجنة التحقيق في سقوط الموصل"

من جحيم "داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مديــر مكتب انقاذ اخملتطفني االيزيديني
فــي دهوك امس األحد ،عن انقاذ فتاة ايزيدية
كانت مختطفة من قبــل ارهابيي "داعش "
في احدى املدن الســورية منذ اربع ســنوات
وأكثر .
وقال مديــر مكتب انقاذ اخملتطفني حســن
القائيــدي في بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ان "مكتب انقاذ اخملتطفني متكن
من انقاذ فتــاة ايزيدية من ســوريا تبلغ من
العمر  17عاما" ،مبينــا انها "اختطفت في
الثالث من اب  ، 2014مبدينة شنكال".
واضاف القائيدي ان "املكتب انقذ  13مختطفا
ومختطفــة ايزيدية مــن جحيم داعش منذ
بداية عام  ،"2019مشيرا الى ان "عمل مكتب
انقاذ اخملتطفني االيزيديني مســتمر ويستمر
إلنقاذ اخر مختطف ومختطفة".

نينوى ـ خدر خالت:
باتــت جلنــة تقصــي احلقائق في
نينوى تشــغل الشــارع املوصلي
وحتظــى باهتمام من سياســيها،
حيــث وجهــت نائبة عــن نينوى
انتقادا صادما لالوضاع في احملافظة
مشــيرة الى خشــيتها مــن ان
تلتحق النتائج التــي توصلت لها
"جلنة التقصــي" بنظيرتها "جلنة
التحقيــق في ســقوط املوصل"
متسائلة عن صرخات من وصفتها
بـ "اليتيمة املغتصبة"دون مجيب
من احد.
وكان مجلس النــواب العراقي قد
صوت في الثاني عشــر من تشرين
الثاني املاضي ،على تشــكيل جلنة
لتقصي احلقائق فــي نينوى عقب
وقوع  3اعمــال ارهابية ،في مدينة
املوصــل وفــي القيارة قبــل عدة
اسابيع ،ومت اناطة رئاستها للنائب
اسامة النجيفي في وقت الحق.
وكان قــال نائب رئيس جلنة تقصي
احلقائــق ،النائب بشــار الكيكي
في تصريح ســابق تابعه مراسل
"الصبــاح اجلديــد" ان "هذه جلنة
برملانيــة تتالف من كل نواب نينوى
البالغ عددهم  34نائبا زائدا اعضاء
اخرين ،ويبلغ عدد اعضاءها  43نائبا،
و عمل هذه اللجنــة هو التقصي
حــول الوضــع االمنــي وتقييمه
وعرضه على مجلس النواب التخاذ
االجراءات الالزمــة التي متكننا من
تثبيــت دعائم االســتقرار وتعزيز
االستقرار في محافظة نينوى من
اجلانب االمني".
كاشــفا علــى ان "هــذه اللجنة
قدمت طلبا رسميا لرئاسة البرملان
بامكانية توسيع عملها لتتضمن
امورا انســانية وخدميــة وادارية و
في حال مت القبــول بهذات الطلب
فمــن املمكن ان يتــم البحث في
كل االمور اخلدمية واالدارية واملالية
التي تخص محافظة نينوى".
من جانبها ،كتبت بســمة بسيم،
النائــب عن محافظــة نينوى في
مجلــس النــواب العراقــي ،فــي
صفحتها الشــخصية  ،موضوعا

هذه لجنة برلمانية
تتالف من كل نواب
نينوى البالغ عددهم 34
نائبا زائدا اعضاء اخرين،
ويبلغ عدد اعضاءها 43
نائبا ،و عمل هذه اللجنة
هو التقصي حول
الوضع االمني وتقييمه
وعرضه على مجلس
النواب التخاذ االجراءات
الالزمة التي تمكننا من
تثبيت دعائم االستقرار
وتعزيز االستقرار في
محافظة نينوى من
الجانب االمني

الداخلية تمنع بيع عقار

في بغداد يعود لمغتربة

جانب من مدينة املوصل بعد التحرير "ارشيف"
عنونتــه بـــ "تقصــي حقائق أم
تقصــي فضائــح عــن مدينــة
مغتصبــه مرتــن؟" .وقالت فيه
" داعــش التي اســتباحث العرض
واالرض والدمــاء ..ثم املافيات التي
اســتباحت أموال وثــروات واراضي
نينوى املتميزة منها بأسم الدولة
وبأســم تضحيات بعــض القوات
االمنيــة ..في اســتضافات اولية
لبعــض الضيــوف الذيــن قررت
اللجنة دعوتهم جمللس النواب ظهر
كم ان تلــك اليتيمــة املغتصبة
كانت تصرخ دون مجيب".
مشــيرة الــى "ســرقات الراضي،

تخصيص اصحاب القــرار اراضي
مميزة لهم على حســاب الشهداء
ومن ضحى الجــل تلك األرض ،بيع
ســكراب وانقاض مباليني الدوالرات
وبوضــح النهــار وبعلــم اعلــى
سلطة باحلكومة السابقة،تهريب
منتجات نفطية ،ناهيك عن بعض
الســيطرات التي تاخذ (املقسوم)
الرشــى لتوافق ان متــرر حموالت
رب العــزة وحده يعلــم مابها من
مصائب".
وتابعــت بالقول "انتشــار اخملدرات
ودخولهــا عبر بعض الســيطرات
لنا لتزرق الســموم باجساد وأرواح

شبابنا وباســعار زهيدة بادئ األمر
حلني اإلدمــان ،مكاتــب اقتصادية
نخرت باموال واراضي نينوى وبعلم
كثير من مســؤولي نينوى ،منفذ
حــدودي لصاحبة ابــن نينوى البار
استنفذكل مابجيوب اهالي نينوى
بابشع واجشع صورة".
منوهــة الــى ان "كل هــذا ولم
ننتــه بعد مــن اكمــال التقصي
والتحقــق ،كل هــذا واهلل وحدة
فقط يعلم هل ســنقدر ويساندنا
الشرفاء للتصويت على محاسبة
املقصرين ،ام ستلحق هذه النتائج
اختها املوءودة جلنــة التحقيق في

سقوط املوصل؟!".
وكان النائــب عن نينوى شــيروان
دوبردانــي قد اشــار فــي تصريح
منســوب له الى ان "جلنة تقصي
احلقائق اكتشــفت أمــور خطيرة
تشــهدها نينوى" ..مــن ضمنها
جهات تسيطر على مقدرات نينوى،
مستغلة عناوين األجهزة األمنية،
بيع الســكراب مباليني الــدوالرات
وأمام مرأى ومسمع اجلميع ،تهريب
املشــتقات النفطية ،فرض اتاوات
وتعاطي الرشــى في بعض نقاط
السيطرة والتفتيش.
اضافــة الى "بدء أنتشــار اخملدرات

في املدينــة والتي تدخل عبر نقاط
الســيطرة بتواطــيء مــن بعض
العناصر الفاســدة فــي األجهزة
األمنيــة ،الكشــف عــن مكاتب
اقتصاديــة تتاجر بأراضي ومقدرات
نينوى ،االستيالء على أراضي مميزة
على حساب الشــهداء واملدافعني
احلقيقيني عن نينوى.
وكان النائب عن نينوى عبد الرحيم
الشمري قد اعلن في مؤمتر صحفي،
حضره مراسل الصباح اجلديد قبل
اقل من اسبوعني ،كشف فيه عن
غلق  13مكتبا اقتصاديا في نينوى
مع بدء اعمال جلنة تقصي احلقائق.

تتمات ص1
املالية النيابيّة :اجتماعات
املوازنة مستمرة وال تعديالت
فعلية عليها حتى اآلن
وأوضحت ،أن "املوازنة خصصت
أمواال ً ألعمار املناطق احملررة ،وقد
حصل اعتــراض عليها كونها
غير كافية ،لكن اتفاقا ً حصل
على إضافة مبالغ من مشروع
تنمية األقاليم ،سيتم توزيعها
بحسب النسب السكانية".
ومضــت حمدون ،إلــى أن "ما
ســيتم التوصــل إليــه من
مقترحــات ســنعمل علــى
تقنينــه وصياغتــه ضمــن
مشــروع املوازنة لعرضه على
مجلس النواب".
مــن جانبهــا ،أفــادت مقررة
مجلس النــواب خديجة علي،
بأن "رئاســة اجمللــس لم حتدد
موعدا ً للقراءة الثانية ملشروع
املوازنة لغاية اآلن".
وأضافــت علــي ،فــي حديث
إلــى "الصبــاح اجلديــد" ،أن
"الكتل السياســية مستمرة
بإجراء احلوارات فــي ما بينها،
وكذلك أن اللجنة املشــتركة
بني الســلطتني التشــريعية
والتنفيذية لم تنه مالحظاتها
على القانون".
وتواصل ،أن "مجلــس النواب

عازم على إقرار املوازنة بأســرع
وقت ،وعلى اللجنة املشتركة
أن تكثــف نشــاطها من أجل
الوصول إلــى الصيغ النهائية
مبا يخــدم املصلحــة العامة
للعراق".
يشــار إلى أن مجلــس النواب
احلالي لم يســتطع لغاية اآلن
من إقرار قانــون املوازنة برغم
وصول املشــروع من احلكومة
الســابقة برئاســة حيــدر
العبادي.
 74حالة إصابة رصاصة
بالرأس في بغداد نتيجة
الرمي العشوائي
وأوضح الدلفي أن "الفرق الطبية
فــي املستشــفى عملت على
اســعاف تلك احلاالت وبشكل
عاجل من خالل العناية املركزة
وإجراء عمليــات طارئة إليقاف
النزيف واحلاقهم بعمليات أخرى
إلخراج الرصاصة بعد اســتقرار
وضعهم الصحي".
وتابــع" :بعد اخــراج الرصاصة
وجلســات العــاج الطبيعي
متكــن اغلــب املصابــن مــن
اســتعادة حركة اطرافهم ممن
انشلت بسبب اإلصابة وآخرين
في عمق الدماغ ونزف شــديد

لقــوا حتفهم قبــل إدخالهم
العمليات".
ودعا الدلفي اجلهات املعنية إلى
"اتخاذ إجراءات حازمة للحد من
الرمي العشوائي ملا يتسببه من
أذى للمواطنني وكــوارث ووفاة
بعضهم خاصة من األطفال".
 300الف تلميذ وطالب يؤدون
امتحانات نصف السنة
للسنة الدراسية احلالية
يذكــر ان املديريــة العامــة
للتخطيــط التربوي فــي وزارة
التربية اعلنت في وقت ســابق
عن بيانــات االحصــاء االولية
العداد الطلبة الذين ســيؤدون
امتحانــات نصــف الســنة
{التعليم احلكومي} ".
وقالت املديرية ان عدد التالميذ
فــي التعليم االبتدائــي الذين
ســيلتحقون باملــدارس الداء
امتحانات نصف السنة سيكون
عددهم{ }6،240،061تلميــذا،
بينمــا ســيكون عــدد طلبة
التعليم املتوسط{}2،049،870
طالبــا،و{ }986،014طالبــا في
الدراســة االعدادية،و{}46224
طالبــا فــي التعليــم املهني،
في حني ســيكون عدد الطلبة
املمتحنني فــي معاهد الفنون

اجلميلة{ }8530طالبا".
 131الفا و 468من التالميذ
تسربوا في العام الدراسي
2018 - 2017
واوضح التقرير ان "اعلى نسبة
من التاركني باملدارس االبتدائية
في العاصمة بغــداد كانت في
مديرية تربيــة الرصافة الثانية
حيث بلغ االعــداد فيها  11الفا
و 104تليمــذا وتلميــذة تليها
مديريــة تربية الكــرخ الثانية
وبعــدد  5االف و 987تلميــذا
وتلميذة ومن ثــم مديرية تربية
الرصافة الثالثــة وبعدد  4االف
و 372تلميذا وتلميذة".
وبني التقرير ان "محافظة بابل
كانت االعلى من بني احملافظات
العراقية ما عدا بغداد في اعداد
التاركني فيها من تالميذ املدارس
االبتدائية حيث سجلت  17الفا
و 12تلميــذ ،تليهــا محافظة
صالح الدين وبعدد  14الف 100
 ،تليها محافظة البصرة وبعدد
 11الف و 938تلميذا وتلميذة".
الصحة تقرر تعديل أسعار
االدوية عالية الثمن ومتابعة
الفاسدة منها
وافصح رئيس جلنة التســعيرة

الدوائية عــن ان "النتائج التي
تتحقــق من تطبيــق البرنامج
الحقا ،يعاد النظــر بها وتدرس
لتكويــن تصور عن الســقف
الزمني الالحق لتطبيقها ومنع
تــداول اي دواء اليحمل امللصق
الرســمي ،الفتا الى عزم وزارته
اعادة النظر بالقائمة االساسية
لالدوية التي يتم تامينها ضمن
خطة سنوية.
وذكر ان خطة هذا العام ستحدد
بعض االولويات املهمة لتحديد
االدوية ،الى جانب اختيار اجملهزين
بعناية اكثر من الســابق ،فضال
عن الســعي الى دعم القطاع
اخلاص والصناعــة الوطنية مبا
يعود بالنتائج االيجابية ،متوقعا
ان تشهد املرحلة املقبلة تطورا
وانفتاحا مهمــا مبوضوع توفير
الدواء للمؤسســات الصحية
كافة".
جلنة وزارية حتقق بخسارة
شركة صناعة السيارات ()63
مليار دينار
وقال الوزيــر أن الــوزارة تعمل
جاهدة وبالتنســيق مع مجلس
النــواب للنهــوض بشــركات
الوزارة فــي عمــوم احملافظات
وجعلها شركات منتجة ورابحة

من خالل بعــض اإلجراءات التي
ســيتم اتخاذها بفك االرتباط
لقســم من الشركات املدمجة
واخلطط الشاملة التي وضعتها
الوزارة لتأهيــل املعامل وعودة
العمل فيها وتشــغيل األيدي
العاملة خــال املرحلة املقبلة
 ،الفتا إلى برنامجــه في إجراء
زيارات وجوالت ميدانية لتشمل
جميع الشــركات واملعامل في
عمــوم العــراق للوقــوف على
املشــكالت واملعوقــات ودعم
هذه الشــركات  ،مؤكدا أن من
أولويات الوزارة تشــغيل األيدي
العاملــة العراقية وتشــجيع
اإلنتاج الوطنــي ودعم القطاع
اخلاص واملشاركة معه لتحقيق
التكامل الصناعي املطلوب.
موجة امطار مرتقبة في
العراق نهاية الشهر اجلاري
واأليام املقبلة دافئة
وتابــع أن األجواء البــاردة تبقى
ســائدة خالل يوم غــد االثنني
وتخف تدريجيا يومي الثالثاء أو
األربعاء املقبلــن لتعود درجات
احلــرارة إلى معدالتهــا العامة
ثم ترتفع أكثر لتكون أكثر دفئا
نهاية االسبوع وتكون أعلى من
معدالتها العامة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مكتب املفتش العام لــوزارة الداخلية
امس االحد ،عن توقف عمليــة بيع عقار في
بغداد يعود ملواطنة عراقية مغتربة ،مشــيرا
الى ان امراة انتحلت صفة املغتربة بهدف بيع
العقار.
وقال املكتب فــي بيان تلقت "الصباح اجلديد،
نســخة منه ان "إحدى مفارز مكتب املفتش
العام فــي مديرية األحوال املدنيــة واجلوازات
واإلقامة من إيقــاف عملية بيع عقار ملواطنة
مقيمــة خارج البالد ،من خــال ضبط إحدى
املواطنات في دائرة البطاقة الوطنية املوحدة
في الكاظمية املقدســة وهي تروج معاملة
اصدار بطاقــة موحدة بوثائق مزورة بإســم
املواطنــة املغتربة لغرض اســتغاللها ببيع
العقار" ،مبينــا ان "العملية متــت بنا ًء على
توجيهــات املفتش العــام لــوزارة الداخلية
مبتابعة عمل دوائر الوزارة اخلدمية".
واضاف املكتب انه "تواصل مع وكيل املواطنة
املغتربــة احلقيقيــة إليقاف عمليــة البيع"،
مشــيرا الى انه "متت إحالــة املكتب األوراق
والدالئــل التي تثبت تورط املــزورة واملتعاونني
معها الى القضاء التخاذ االجراءات القانونية
بحقهم".

وزير التخطيط يدعو إلى
دعم الكفاءات العراقية
وتطوير مستوياتها
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزيــر التخطيــط الدكتور نــوري صباح
الدليمي إلى االهتمــام بالكفاءات العراقية،
وتطوير مستواها بإشراف اخلبرات احمللية التي
يزخر بها العراق ،فيما لفت إلى أهمية إطالع
الكفاءات العراقية علــى التجارب اإلقليمية
والدولية للخــروج بخالصــات علمية تقدم
أفضل اخلدمات للقطاعني احلكومي واخلاص.
وقــال الوزيــر في كلمــة القاها فــي احلفل
السنوي ،الذي أقامته الوزارة امس االحد لتكرمي
موظفيها املتميزين لعام  ،٢٠١٨بحضور عدد
من املسؤولني واملنتسبني في وزارة التخطيط،
والذين قدموا بدورهم نبذة عن اجلهود املتميزة
التي قدمها منتســبو الوزارة والتشــكيالت
التابعة لها.
وقال الدكتور نوري الدليمي "إن مكافأة التميز،
واجلهد االســتثنائي للموظفني ،هو تعبير عن
مــدى التقدير الوطني من جهــة ،ومن جهة
أخرى هو تعبير عن املسؤولية العظيمة التي
وضعها هذا اجلهد املتميز في الكيان العملي
للوزارة" ،مؤكدا أهميــة أن يكون هذا التميز
نقطة انطالق جلهود متميزة أكبر ،تقودها روح
الفريق.
وأكد وزيــر التخطيــط خــال كلمته على
أهميــة توفيــر الظــروف املناســبة جلميع
املوظفــن ،واالهتمام بجميع مــا يطرحونه
من أفكار خالقة ،تســهم في التحســن من
نوعية العمل ،واختصار الوقت ،وتقدمي أفضل
اخلدمات للوطن واملواطنني.

الملف األمني

اقتحام منزل بسطو مسلح في الرشاد شرقي بغداد * ضبط  3صواريخ نوع  107ملم في احد مناطق ديالى

رفع  20عبوة وحزامًا ناسفًا في سهل نينوى * تحرير مختطفين واعتقال الخاطفين في منطقة ابو الخصيب
بغداد – سطو مسلح
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االحــد أن مســلحني اقتحموا
منزال شــرقي بغداد وســرقوا مبالغ
مالية ومصوغات ذهبية منه.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولون
اقدمــوا علــى اقتحام منــزل ضمن
منطقة الرشاد شــرقي بغداد وقاموا
باحتجاز افراد العائلة في احدى الغرف
وســرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية لم
تقدر ثمنها"  ،مضيفــا ان قوة امنية
توجهت الى مكان احلادث وشنت حملة
دهم وتفتيش بحثا عن السراق".
ديالى – عملية تفتيش
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ديالــى امــس االحد ان مفارز قســم
مكافحــة متفجرات عثــرت على ٣

صواريخ نوع  ١٠٧ملم من خالل عملية
تفتيش في إحدى مناطق احملافظة.
واضاف املصــدر ان القوة قامت بفرض
طوق أمني في مكان تواجد الصواريخ
واستدعت اخلبير اخملتص والذي بادر الى
رفعها دون تسجيل أي حادث.
بابل – عملية دهم
افاد مصــدر امني في قيادة شــرطة
محافظة بابل امس االحد ان قوة امنية
القــت القبض على متهم بالتســتر
على ارهابي مطلوب جنوبي احملافظة.
وقال املصدر إنــه "بعد ورود معلومات
اســتخبارية دقيقة عن تواجد ارهابي
مطلوب علــى وفق املــادة ( 4ارهاب) ،
يختبيء داخل دار سكنية الحد اقاربه
بناحية احلمزة الغربي جنوبي احملافظة
تشير التحريات الى انه يتستر عليه"
 ،مضيفــا ان "قــوة مختصــة مــن

خلية االســتخبارات متكنت مداهمة
الهــدف  ،فيما مت القبض على صاحب
املنزل ومصادرة ســاح نــوع بندقيقة
كالشنكوف كان بحوزته".

لكمني محكم نصب له في ســيطرة
االنواء مدخل مدينــة تكريت اجلنوبي
بعد مرور اقل من  24ساعة على عودته
من اخلارج .

صالح الدين – عملية نوعية
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات
العســكرية امس االحد ،عن اعتقال
ارهابي بعد ساعات من عودته للعراق،
مبينة انه من املطلوبني للقضاء بتهم
ارهابية.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديريــة
االســتخبارات العســكرية في قيادة
عمليات صــاح الدين وبعملية نوعية
اســتباقية القت القبــض على احد
االرهابيــن الذين قاتلــوا مع عصابات
داعش االرهابي اثناء معارك التحرير".
واضافت انــه "اســتطاع الهرب الى
خارج العراق ،ومتكنت من اســتدراجه

النجف – عملية استباقية
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة النجف امس االحد ان قوات
مشتركة نفذت عملية استباقية في
محور بادية احملافظة .
وذكــر املصدر ان "قوة مشــتركة من
اللواء الثاني باحلشد الشعبي ومديرية
افــواج الطــوارئ ومديريــة مخابرات
النجف االشــرف نفذت عملية أمنية
في بنا ًء على معلومات اســتخباراية
دقيقة شــملت محــور بادية النجف
باجتاه الشــمال الغربي وبعمق  75كم
في الصحراء" ،مضيفــا ان "العملية
حققــت اهدافها املرســومة من قبل

القيادة وفي وقت قياسي".

قانونية.

ضمن قواطع املسؤولية".

كربالء – ممارسة امنية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
كربالء امس االحد ان ســرية من قوات
سوات نفذت ممارسة أمنية في مناطق
متفرقة من احملافظــة ضمن إجراءات
تعزيز األمن والقبض على املطلوبني.
وذكــر املصدر قوات الشــرطة تواصل
جهودها فــي دعم األجهــزة األمنية
وخصوصــا رجــال املــرور مــن أجل
تعزيز الســلم اجملتمعي وفرض هيبة
القانون والنظــام على اجلميع لضمان
االستقرار واألمان للمحافظة وزائريها.
وأضافــت أن قوة ســوات عملت على
نصب ســيطرات وكمائن مؤقتة في
املناطق واألحياء ،مت عن طريقها ضبط
عجالت مخالفة عــدد ( )7لعدم وجود
مستمســكات ثبوتيــة ومخالفات

نينوى – مسح ميداني
اعلــن مصدر امني في قوات احلشــد
الشعبي مبحافظة نينوى امس االحد،
عن رفع  20عبوة ناسفة وحزاما ً ناسفا ً
خالل عملية مسح ميداني من قريتني
في سهل نينوى.
وذكــر املصــدر ان "مفــارز مكافحة
املتفجــرات التابعة للــواء  30ضمن
عمليات نينوى للحشــد الشــعبي،
رفعــت  20عبوة ناســفة مــن قرية
طواجنة ،وحزاما ناســفا من مخلفات
داعش االجرامية في مدرسة طوبزاوة
بســهل نينــوى ,ومت التخلــص مــن
املتفجرات بشــكل آمن" ،مضيفا ان
"هذه العملية تأتي حرصا من احلشد
الشــعبي لتوفير املدن االمنة واخلالية
مــن اي مخالفات حربيــة ومتفجرات

البصرة – حترير مختطفني
اكــد مصدر امني في قيــادة عمليات
محافظة البصرة امــس األحد ،حترير
مختطفني والقبض على اخلاطفني في
منطقة ابو اخلصيب.
وقال املصــدر إنه " بعد ورود معلومات
مؤكدة والتنسيق العالي بني الوكاالت
االمنية واالســتخبارية وبأشراف قائد
عمليات البصرة الفريق الركن قاسم
جاسم نزال ،مت تشكيل قوة مشتركة
للتأكــد مــن املعلومــات املتعلقــة
بوجــود مخطوفــن فــي مناطق ابو
اخلصيب" ،مضيفــا ان القوة انتقلت
الى مكان احلــادث ومداهمــة املكان
اســفرت عن حترير اخملطوفني ومصادرة
االسلحة التي كانت بحوزة اخلاطفني
واعتقالهم ".
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مسح ميداني واختبارات فنية معتمدة كشفت توزيعها

التجارة تطلع على خلطات
الحبوب وجودة الطحين
في مطاحن كربالء
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن بحث شــركة تصنيع
احلبوب مــع وفد ميثل مطاحــن محافظة كربالء
خلطات احلبوب اجملهزة للمطاحن العاملة ونسب
اخللط املستخدمة وتأثيرها على نوعية الطحني
املنتج وجودته .
وقال مدير عام الشــركة العامة لتصنيع احلبوب
املهندس جاســم محمد العامــري ان االجتماع
تطرق إلى بعض املشــكالت املتعلقــة بالعمل
وآلية التوزيع والفحص اخملتبري للحبوب الداخلة
باالنتــاج والطحني املنتج  ،حيــث مت االتفاق على
تشــكيل جلان مشــتركة مــن شــركتي جتارة
وتصنيع احلبوب وبشــكل عاجل ملعاجلة اخللطات
املستعملة ونسب اخللط ومتابعتها بشكل دوري
جلودة وحتسني املنتج على وفق املواصفات النوعية
املعتمدة .
ولفت املدير العام الى الشــركة ناقشت حاجتها
لالختصاصــات املهنيــة وآليــة عمــل الرقابة
الداخليــة خــال اجتمــاع هيئــة املديرين كون
طبيعة عمل الشــركة فنيا وتصنيعيا بالدرجة
االساس مما يتطلب وجود مالك مهني متخصص
في مجــال الطحن ومتطلبــات العمل املرتبطة
باالنتــاج والفحــص اخملتبري اضافة الــى احليازة
اخملزنية  ،فضال عن مناقشــة آليــة عمل الرقابة
الداخلية ومالحظات تقرير ديــوان الرقابة املالية
بهذا اخلصوص  ،وكذلك بحث ومناقشة املواضيع
املدرجة علــى جدول االعمال واتخــاذ التوصيات
املناسبة لكل منها .

محليات

تقارير فنية للجان مشتركة تؤكد انتشار
اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
أشــارت تقاريــر فنيــة للجان
التفتيــش اخملتصة واملشــكلة
برئاسة هيئة االعالم واالتصاالت
وشــركة زين العراق خالل املسح
امليداني عن انتشار وتركيب وبيع
اجهزة تشــويش وحجب ترددات
مجهولة الصنع بشكل كبير في
الفترة املاضية في أماكن متعددة
في العاصمة بغداد واحملافظات.
هذا وقد قدمت الشركة للجهات
اخملتصة الدالئل الفنية والعينية
املوثقــة بالصور لتلــك االجهزة
التــي تركب وتنصــب في بعض
االحيان على مــدارس وجامعات
وريــاض اطفال ومقــرات مؤمنة
والســيارات املتحركة للشركات
االمنيــة والتي أثبتتهــا اللجان
الفنيــة اخملتصة والتــي قامت
باملســح امليداني برئاسة هيئة
االعــام واالتصــاالت والتي ثبت
انعــكاس تأثيرهــا ســلبا ً على

محافظات العراق.
وتابــع التقريــر ان «اجلانب املهم
والــذي يثير القلق بذلك هو مدى
تأثيــر أجهــزة التشــويش تلك
على عمل األجهــزة االلكترونية
األخرى والسيما األجهزة الطبية
كمنظــم ضربــات القلب وعلى
أجهــزة الكمبيوتر وغير ذلك من
األجهــزة اليومية التــي تعتمد
على نبضات أو اشارات السلكية
ومنها الهاتف النقال».
هذا وطالبت الشركة من اجلهات
اخملتصة التدخل لوضــع القيود
القانونيــة الالزمــة للحــد من
انتشار تلك االجهزة وازالتها ومنع
اســتيرادها وبيعها في االسواق
احمللية كونها تسبب ضررا ً صحيا ً
كبيرا ً اضافة الى تأثيرها السلبي
على تقليل مستوى جودة اخلدمة
املقدمة للمشتركني محتفظة
بحقهــا القانوني جتــاه اخملالفني
لالنظمة والتعليمات.

مؤشــرات جودة اخلدمة ،وهو ما
يســبب أيضا مخاطــر صحية
عظيمــة كــون هــذه االجهزة
مجهولــة الصنــع ال حتتكــم
الى املقاييــس واملعايير الدولية
والبيئية التي تعتمدها شركات
االتصــاالت العامليــة وتصنعها
مثل اريكسون او هواوي او نوكيا
والتــي تعتمــد عليهــا جميع
شركات االتصاالت في العالم.
وكشفت التقارير أن تلك االجهزة
غير مرخصة وتباع في االســواق
العراقيــة وتركــب بطــرق غير
مشــروعة و بــدون أي موافقات
تنظيمية او امنية أو صحية من
اجلهات اخملتصة وتســبب تداخل
وتشــويش وفي معظم االحيان
حجــب لشــبكات االتصــاالت
الالسلكية ومنها أجهزة الهاتف
النقال والتي تؤثر على مشتركي
الشــركة والــذي بلــغ عددهم
 16مليون مشــترك فــي كافة

«الجوفية» تنجز (  ) 1061بئرا في عموم العراق خالل عام  2018فريق العيادة المتنقلة في المحمودية يقدم الخدمات الطبية للنازحين
منى خضير عباس
كشفت الهيئة العامة للمياه
اجلوفية عن انها كثفت اعمالها
خــال العــام املاضــي بجهود
اســتثنائية ملــاكات فروعها
املوزعة علــى اغلب محافظات
بلدنا .
اذ تعــد الهيئة اجلهــة املنفذة
الوحيدة واملســؤولة عن حتديد
امكانية حفر االبار املائية وفقا ً
لدراســات هيدروجيولوجيــة
مســبقة ســعيا لتوفير املياه
جلميــع احملافظــات ولكافــة
القــرى واملناطــق البعيدة عن
املياه السطحية للقضاء على
ظاهرة شــحة املياه التي عانت

منها اغلب محافظاتنا العزيزة
خــال فصل الصيــف وخاصة
اجلنوبية منها واستعمال مياه
االبار لالغــراض الزراعية ودعم
الفالحــن في توفيــر احلصص
املائيــة الكافيــة الراضيهــم

الزراعيــة ممــا يؤدي الــى دعم
احملاصيل الزراعية في االســواق
احملليــة وجعلهــا فــي متناول
املواطنني وباسعار مناسبة .
كمــا تقوم الهيئة باســتغالل
امليــاه اجلوفية لالغراض املنزلية

واليوميــة اخملتلفــة وارواء
احليوانات  ،وكذلك دعم القطاع
الصناعي من خالل اجناز عدد من
أبار النفــع العام  ،فقد بلغ عدد
اآلبار املنجزة خــال عام 2018
في عموم احملافظات ( )1061بئرا
اضافــة الى نصب (  )124طاقم
ضخ وصيانــة ( ) 37طاقم ضخ
وفحص ( )886بئرا .
وقد كان لهذه االبار املنجزة االثر
الواضــح في ســد النقص من
املياه ومحاربة اجلفاف وتوسيع
الرقعة اخلضراء في العديد من
احملافظات واعــادة احلياة للكثير
من املناطــق التــي تعاني من
التصحر.

بغداد  -الصباح الجديد:
يواصــل فريــق العيــادة املتنقلة
الصحيــة فــي قطــاع احملمودية
التابع لدائرة صحــة الكرخ تقدمي
افضل اخلدمات الطبية والصحية
للعائــات في مخيمــات النازحني
ضمن الرقعــة اجلغرافيــة بزيارة
(مخيــم الوحــدة) للنازحــن في
ناحية الرشيد.
واوضــح مديــر قطــاع احملمودية
للرعاية الصحيــة االولية الدكتور
ســعود عبد اهلل محمد بناء على
توجيهــات مدير عــام دائرة صحة
بغــداد الكــرخ الدكتور جاســب
لطيــف احلجامي مــن اجل تقدمي
افضل اخلدمــات الصحية خمليمات

النازحني قامت فرق العيادة املتنقلة
الصحيــة بزيارة مخيــم الوحدة
في ناحية الرشــيد و ضمن الرقعة

اجلغرافية لقطاع احملمودية وحسب
جدول الزيــارات املعد من قســم
الصحــة العامــة لشــهر كانون

الثاني االســبوع الثاني حيث بلغ
عــدد العائالت التي مت تقدمي العالج
لهــا ( )24عائلة ومجمــوع االفراد
( )113مواطنــا حيث مت فحص ()18
حالة مرضية وحالة مرضية مزمنة
والقيام بتلقيح االطفال باللقاحات
الروتينية وحســب اجلدول الوطني
للتحصني ولقاح توكســيد الكزاز
للنســاء في ســن االجناب وتوزيع
مــواد التوعية عــدد ( )11والقيام
بإعطاء النصائح للمواطنني حول
الوقاية مــن االمــراض االنتقالية
مثل (االسهال الوبائي واالنفالونزا
املوســمية اضافة الــى رش اخمليم
واماكن املكاره الصحية باملبيدات
لغرض مكافحة نواقل االمراض .
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إيران تنفي صلتها بألماني
من أصل أفغاني محتجز
بتهمة التجسس
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفت ايــران صلتها امس األول ،برجــل أملاني من
أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالح طهران،
مشــيرة إلــى أن احتجازه في أملانيــا يأتي ضمن
محاوالت إلفساد عالقات إيران مع االحتاد األوروبي.
وكان مكتــب االدعاء االحتادي فــي أملانيا ذكر يوم
الثالثــاء أن رجال يحمــل اجلنســيتني األفغانية
واألملانية ( 50عامــا) كان يعمل مع اجليش األملاني
جرى اعتقاله لالشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة
مخابرات إيرانية.
ونقلــت الوكالة عــن بهرام قاســمي املتحدث
باســم وزارة اخلارجية قوله «بينما ننفي أي صلة
بهذا الشخص املزعوم ،لسنا مندهشني لسماع
مثل هذه األنباء وســط اتهامات أمنية ال أساس
لها من الصحــة ويجري تلفيقها ممن يســعون
لإلضرار بالعالقات بني إيران وأوروبا في هذه املرحلة
احلساسة».
ولــم يقدم قاســمي مزيدا مــن التوضيح لكن
الوكالة أشارت إلى تقرير نشرته صحيفة أملانية
وأفــاد بأن وكالة اخملابرات املركزيــة األميركية رمبا
كانت وراء إبالغ مســؤولي اخملابرات العســكرية
األملانية عن املشــتبه به .وحتاول الــدول األوروبية
املوقعة على االتفاق النووي املبرم بني إيران والقوى
العامليــة عام  2015إنقاذ االتفاق رغم انســحاب
الواليــات املتحــدة منه فــي أيار .وجمــد االحتاد
األوروبي هذا الشهر أرصدة وحدة مخابرات إيرانية
واثنني مــن موظفيها بعد أن اتهمت هولندا إيران
بتنفيذ عمليتي اغتيال علــى أراضيها وانضمت
إلى فرنسا والدمنرك في اتهام طهران بالتخطيط
لتنفيذ هجمات أخرى في أوروبــا .ونفت إيران أي
ضلوع لها في هذه املؤامرات التي قالت إن الهدف
من االتهامــات هو اإلضرار بالعالقــات بني االحتاد
األوروبي وإيران.

روسيا تنهي تطوير

أقوى وأكبر مروحية في
العالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مصدر في مؤسســة «مروحيات روسيا» ،أن
مؤسســته أمتّت بنجاح االختبــارات األولية على
مروحيــة  Mi-26T2Vالثقيلة املطــورة ،التي من
املقرر اجتيازها االختبارات النهائية خالل شهرين.
ويظهــر في فيديــو للمروحيــة العمالقة حتليق
بطيء ومنخفض حتمل فيه مروحية هجومية من
نوع «مي ،»-24فيما يشرح القائمون على مشروع
تطويرها اخلطوات التي ستسبق تعليق الكوابل
باملروحية اجلاثمــة ،وكيفية ربط هــذه الكوابل
بشكل يتيح رفعها وحملها إلى املكان املنشود.
املدهش في التسجيل ،وكما يؤكد معد الفيلم،
أن خطــورة حمــل املروحية اجلاثمــة تكمن في
احتمــال التفاف الكوابــل الفوالذية املتدلية من
«مي »-26حول شــفرات مراوح الطائرة الرابضة
بفعل شــدة الريح التي تنبعث عــن دوران مراوح
«مي ،»-26األمر الذي قد يفضي إلى تشــكل ما
يسمى بأثر «األرجوحة».
أثر «األرجوحة» يعني االهتزاز علوا وهبوطا بفعل
تخلخل طبقات الهواء جراء ســرعة املراوح ،وهو
أمر خطير على صعيــد التحكم بتوازن املروحية،
فما أدراك لو كانت املروحيــة «مي »-26التي تزن
فارغة  28طنا و 200كغ .وتصل ســرعة «مي»-26
القصوى إلى  295كم في الســاعة ،واملتوسطة
إلى  255كم في الســاعة ،وحتمــل  20طنا فيما
تبيع روسيا الواحدة منها مبا ال يقل عن  25مليون
دوالر ،وفقا ألســعار ســنة  .2011ومن بني الدول
التي تســتخدم «مي»-26اجلزائر والصني والهند
واملكسيك وكوريا الشمالية وفنزويال وغيرها.

شؤون عربية ودولية

الالجئون السوريون ودعم اليمن و «الجمركي العربي» أبرز محاورها

افتتاح القمة العربية االقتصادية في بيروت
بغياب غالبية القادة العرب

متابعة ـ الصباح الجديد:
افتتح الرئيس اللبناني ميشــال
عــون صباح امس األحــد القمة
العربيــة االقتصاديــة في دورتها
الرابعة التي تســتضيفها بيروت
وسط غياب الغالبية من الرؤساء
والقادة العرب.
ومن املفتــرض أن تبحث «القمة
العربيــة التنمويــة االقتصادية
واالجتماعيــة» مشــاريع قرارات
أعدها وزراء اخلارجية حول  29بندا ً
مطروحا ً على جدول األعمال وفي
طليعتها دعم االســتثمارات في
الدول املضيفة لالجئني السوريني
واإلســراع فــي انشــاء االحتــاد
اجلمركي العربي.
ويحضر القمة فقــط إلى جانب
عــون كل من أمير قطر الشــيخ
متيم بــن حمد آل ثانــي والرئيس
املوريتاني محمد ولد عبد العزيز.
واعتذر عدد من الرؤساء في األيام
األخيرة عن احلضور من دون تقدمي
أسباب واضحة.
ووصــل امس االول الســبت إلى
بيروت عدد من املســؤولني العرب
من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل
قادتهم املتغيبني عن القمة.
وانتقــدت صحــف لبنانية خالل
األيــام املاضية احلضــور القيادي
الهزيل فــي القمــة ،ووصفتها
صحيفــة «النهــار» بـ»قمة بال
رؤساء».
وعقد وزراء اخلارجيــة واالقتصاد
العرب اجلمعــة املاضية اجتماعا ً
متهيديــا ً لبحــث جــدول أعمال
القمــة ،وأعدوا مشــاريع قرارات

تمهيدي ًا لبحث
جدول أعمال
القمة ،وأعدوا
مشاريع قرارات
تتعلق بـ 29بنداً،
وقد اطلعت
وكالة فرانس
برس على
نسخة منها
افتتاح مؤمتر اجلامعة العرابية
تتعلق بـــ 29بنداً ،وقــد اطلعت
وكالة فرانس برس على نســخة
منها.
وبني مشاريع القرارات املطروحة،
دعوة اجملتمع الدولي لدعم الدول
العربيــة املســتضيفة لالجئني
الســوريني ،على أن يجري تكليف
األمانــة العامة جلامعــة الدول
العربيــة الدعوة لعقــد اجتماع
يضم اجلهــات الدوليــة املانحة
واملنظمات الدولية املعنية.

ومن األمور املطروحة التي سينظر
فيها وسط انقسامات بني الدول
املعنية حول صياغتها ،التشجيع
علــى العــودة الطوعية لالجئني
السوريني إلى املناطق التي توقف
فيها القتال.
وتشمل مشــاريع القرارات أيضا ً
دعوة الدول األعضاء واملؤسسات
املالية واجلهــات املانحة لـ»تقدمي
دعم فنــي ومــادي للجمهورية
اليمنيــة» يســهم فــي إعادة

االعمار .وبالنســبة الــى االحتاد
اجلمركي العربي ،الــذي كان من
املفترض إقامتــه في العام 2015
بعــد بحثه فــي دورات ســابقة
آخرهــا فــي الرياض فــي ،2013
ينص أحد مشاريع القرارات على
دعوة الدول العربية إلى اإلســراع
في استكمال املتطلبات الالزمة
إلقامته .وطغت على التحضيرات
للقمــة خــالل الفتــرة املاضية
نقاشــات حــول إمــكان دعوة

سوريا حلضورها .وع ّلقت اجلامعة
العربية فــي العام  2011عضوية
دمشق ،على خلفية القمع الذي
مارســته بحــق املتظاهرين ضد
النظام السوري آنذاك ،قبل حتول
التحركات السلمية الى نزاع دام
ومدمر ال يزال مستمراً.
إال أن الفتــرة املاضية شــهدت
انفتاحــا ً عربيا ً جتاه ســوريا متثل
أساســا ً بزيارة الرئيس السوداني
عمر البشير إلى دمشق ليكون أول

رئيس عربي يزورها منذ بدء النزاع،
ثم إعادة كل من اإلمارات العربية
والبحرين فتح سفارتيهما هناك.
ودعا وزير اخلارجية اللبنانية جبران
باســيل اجلمعة خــالل اجتماع
الوزراء العرب الى إعادة سوريا إلى
جامعة الدول العربية.
وكان األمني العــام جلامعة الدول
العربيــة أحمد أبــو الغيط قال
اخلميــس إن عــودة ســوريا الى
اجلامعة تنتظر «التوافق العربي».

األمم المتحدة تجد صعوبة في تنفيذ اتفاق سالم

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــن التحالــف الــذي تقــوده
السعودية الســبت ،ضربات جوية
علــى العاصمة اليمنيــة صنعاء
اخلاضعة لسيطرة احلوثيني ،مما أجج
التوتر بني الطرفــني املتحاربني في
اليمن في وقت جتد فيه األمم املتحدة
صعوبة في تنفيذ اتفاق سالم جرى
التوصل إليه الشهر املاضي.
ونقلت فضائيات وقنــوات عدة ،إن
الطائرات احلربية التابعة للتحالف
هاجمت عــدة أهداف عســكرية
بينهــا قاعــدة الدليمــي اجلوية
وموقع لتخزين الطائرات املســيرة
ومعسكرات تدريب.
وأفاد تلفزيون املســيرة الذي يديره
احلوثيون امس األحــد بأن التحالف
الذي يســانده الغرب شن  24ضربة
جوية على صنعــاء منذ أمس االول
الســبت ،منها أربــع ضربات على

تقـرير

ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
للحكومة اليمنية.
وحتــاول األمم املتحــدة تنفيذ وقف
إلطالق النار واتفاق النسحاب القوات
في مدينة احلديدة الساحلية ،وهي
شريان احلياة ملاليني اليمنيني الذين
يعانون جوعا شديدا.
وجــرى التوصل إلــى االتفاق خالل
محادثــات رعتهــا األمم املتحدة في
الســويد الشــهر املاضي ،وهو أول
تقــدم ملموس في جهود الســالم
في خمس ســنوات لتفادي هجوم
شــامل على امليناء الذي يدخل عن
طريقه معظم الــواردات التجارية
واملساعدات إلى اليمن.
والهدنة متماســكة إلى حد بعيد
في احلديــدة التي يســيطر عليها
احلوثيون ويحتشد آالف من القوات
التــي يســاندها التحالــف على
مشارفها .لكن سحب كال اجلانبني
للقوات توقف بســبب خالف على

القاعدة اجلويــة .وقــال إن أهدافا
غير عســكرية تعرضــت للقصف
أيضا مثل مصنع للبالســتيك ذكر
التلفزيــون أن حريقا كبيرا نشــب
فيه.
وقالت مواطنة مــن صنعاء تدعى
أروى عبــد الكرمي لرويتــرز ”الغارات
كانــت عنيفة للغاية ولم نشــهد
مثلها منذ عــام ...املنزل اهتز كثيرا
لدرجة أننا ظننا أنه سيسقط على
رؤوسنا“.
ويثير التصعيد في القتال ،الشكوك
بشأن عقد جولة ثانية من احملادثات
التــي ترعاهــا األمم املتحــدة هذا
الشهر بهدف إنهاء احلرب املستمرة
منذ نحو أربع ســنوات والتي أودت
بحياة آالف األشــخاص .ويأتي ذلك
التصعيــد في أعقــاب هجوم دام
بطائرة مســيرة شنه احلوثيون قبل
عشــرة أيام على عرض عســكري

من سيسيطر على املدينة الواقعة
على البحر األحمر.
وتضغط الــدول الغربية ،وبعضها
يزود التحالف باألسلحة ومعلومات
اخملابرات ،علــى الريــاض وأبوظبي
إلنهاء الصــراع الذي دفع اليمن إلى
شفا اجملاعة.
وتنتقــد اجلماعــات احلقوقيــة
التحالف بســبب الضربات اجلوية
التي أودت بحيــاة آالف املدنيني في
املستشــفيات واملدارس واألسواق
منــذ  .2015كما تنتقــد احلوثيني
لهجماتهــم الصاروخية على املدن
الســعودية ،مبــا فيهــا العاصمة
الرياض.
ويُنظر إلى الصراع في املنطقة إلى
حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بني
الســعودية وإيران .وينفي احلوثيون
تلقيهم أي دعــم من إيران ويقولون
إن ثورتهم تستهدف الفساد.

ينعقد اليوم في سويسرا

مؤتمر «دافوس» يواجه الشعبوية البرازيلية
وتطورات الـ»بريكست» وتغير المناخ

متابعة ـ الصباح الجديد:
يبــدو أن مشــاعر القلق مــن احتمال
خــروج بريطانيا فــي  29آذار املقبل من
االحتاد األوروبي دون اتفاق ،ستسود مؤمتر
«دافوس» االقتصــادي الذي يبدأ أعماله
اليوم ،بعد رفــض البرملــان البريطاني
خطة رئيســة الوزراء تيريزا ماي إلنهاء
عالقة مع التكتــل األوروبي دامت أكثر
من  40عاماً .وتأكد عدم مشــاركة ماي
فــي «مؤمتر دافوس» هــذا العام بحيث
ســتبقى في بالدهــا للتركيز على حل
املــأزق ،إذ إنهــا مطالبــة بالرجوع إلى
البرملان بأفكار جديدة ،األســبوع املقبل.
ولكن وزير التجــارة الدولية البريطاني
ليــام فوكــس ســيمثل احلكومة في
املنتدى حملاولة إقناع املشاركني مبستقبل
بريطانيا بعد «البريكست».
ويتوجــه قادة احلكومــات واألعمال إلى
جبال األلب السويســرية بالغة البرودة،
األسبوع املقبل ،للمشاركة في املنتدى
السنوي ،وســط موجة من الشعبوية
التي يجســدها عدد من الشــعبويني،
الذين وصلوا الى الســلطة خالل العام
املاضــي ،خصوصــا ً الرئيــس البرازيلي
اليميني املتطــرف اجلديــد ،والنزاعات
التجارية وخروج بريطانيا الوشــيك من
التكتل االقتصادي األوروبي.
وصرح دبلوماســي أوروبي بــارز لوكالة

الصحافة الفرنســية« :مع بريكســت
واحلــروب التجاريــة والشــعبوية ،فإن
السياســة ،وليس االقتصاد ،هي التي
تقود مناقشات دافوس ،هذا العام ،على
عكس السنوات السابقة».
وســيدخل التغير املناخــي في معظم
برنامج دافوس هذا العام .فمع مشاركة
رؤساء نحو  1700شركة ،فإن املناقشات
ســتركز علــى كيفية محاولــة عالم
األعمال التأقلم مع التغير املناخي ،رغم
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب تخلى
عن قيادة الواليات املتحدة ملواجهة هذا
التهديد.
ويبدأ «أســبوع دافــوس» للتعارف بني
احلاضرين ،بعد غد االثنني ،وسيشــهد
مجموعة من املناقشــات حول قضايا،
من بينهــا التربية اجليــدة في العصر
الرقمي ،والوحدة املزمنة ،واالســتفادة
من الــذكاء االصطناعــي دون اإلضرار
بالوظائف .ويتوقع أن يشارك في املنتدى
نحو  3000سياســي ورجــل أعمال من
بينهم  65من قادة احلكومات.
وستســلط األضواء خالل املنتدى على
غابات األمــازون املوجودة فــي البرازيل،
بعد أن أظهرت دراســة نشرها املنتدى
هذا األســبوع أن مجتمــع دافوس قلق
بشــكل خاص بشــأن التغير املناخي،
وسط مصادر قلق سياسية واقتصادية.
وأكدت الدراســة على اخملاوف من أمناط
الطقس القاســية ،ومخاطــر ُّ
تعطل
مجموعة مــن القطاعات ،مــن بينها

مؤمتر دافو
قطــاع النقــل واللوجيســتيات ،وما
يذكر بذلك التســاقط الكثيف للثلوج
واالنهيــارات الثلجية التي شــهدتها
جبال األلب هذا األسبوع وأدَّت إلى توقف

مؤقت خلط القطار إلى دافوس.
وخطــف الرئيــس ترامب األضــواء في
املنتدى العام املاضــي بأجندته خلفض
الضرائب التي انســجمت مــع رغبات

الشــركات ،رغم أن كثيرا ً من احلاضرين
كانوا أكثر حماســا ً جتــاه خطابه حول
التجارة واإلعالم ،إال أن ترمب اســتبعد
تكرار تلــك الزيارة ،واخلميــس ألغى أي

متثيل ملسؤولني أميركيني في منتدى هذا
العام مع استمرار إغالق احلكومة اجلزئي
بســبب اخلالف حول متويل مطلبه ببناء
جدار على حدود بالده مع املكسيك .وكان
من املقرَّر أن يشارك وزير اخلزانة ستيفن
منوتشــني ووزير اخلارجية مايك بومبيو
في املنتــدى ،إضافة إلــى نائب الرئيس
الصيني وانغ كيشــان ،وسط محاولة
البلديــن التفــاوض علــى هدنة حلرب
الرســوم الدائرة بينهما.ويقول مراقبون
إن غياب ترمب يخلي الســاحة للرئيس
البرازيلــي جاير بولســونارو لســرقة
األضواء فــي أول زيارة له إلى اخلارج منذ
توليه منصبه ،في وقت ســابق من هذا
الشــهر.ومثل ترمب ،فإن بولســونارو
ّ
يشــكك في التغير املناخــي .كما أن
عقليته احملابية لألعمــال وتعيينه وزيرا ً
ميينيا ً يفكر بطريقته ذاتها للبيئة زادت
من اخملاوف من إزالة الغابات في األمازون.
وسيلقي بولسونارو ،رئيس أكبر اقتصاد
في أميركا الالتينية ،كلم ًة رئيسي ًة في
دافوس ،الثالثاء .ووعد بأن يح ّول البرازيل
إلى دولة مختلفة حــرة من االرتباطات
اآليديولوجية والفساد املستشري .ومثل
ترامب ،انتقد بولســونارو الصني ،ثاني
أكبر اقتصاد في العالــم ،رغم زيادتها
وارداتها الزراعية من البرازيل ،التي تنتج
أراض في األمازون أُزيلت منها
جزءا ً منها ٍ
الغابات .وتستورد الصني هذه املنتجات
لتكــون بديالً عن املنتجــات األميركية
وســط احلرب التجارية مع ترمب .وقال

دوغــالس رييكيــر رئيس مجلــس إدارة
«إنترناشــونال كابيتال ستراتيجيز» في
واشنطن ،لـوكالة الصحافة الفرنسية
في مكاملة هاتفية ،إن «تاريخ بولسونارو
ال يشير إلى أنه سيكون من املتحمسني
لتبني مبادئ منتدى دافوس االقتصادي
للتعاون بــني احلدود» ،إال أنه ســيرافق
بولســونارو وزير اقتصاده باولو غيديس
الذي تلقى تعليمه في الواليات املتحدة،
والذي يتحدث بلغة مؤيدة لالستثمارات
تلقى شــعبية في دافــوس .ونظرا ً ألنه
جتمــع دولي في عام  ،2019فقد كان
أول ُّ
مــن املف َترَض أن تهيمن مســألة املناخ
على املنتدى ،بحســب ما قالت املديرة
التنفيذية ملنظمة «غرينبيس» ،جنيفر
مورغــان .وأضافت« :بدال ً مــن ذلك ،فإن
األجندة تتنــاول التغير املناخي على أنه
واحد من العديد مــن القضايا األخرى.
والنخبة في دافوس ال تزال تتظاهر بأنه
ال يزال لدينا الوقت حلل أزمة املناخ .ولكن
ليس لدينا وقت» .وبالنســبة لكالوس
شــواب ( 80عامــاً) املؤســس والرئيس
التنفيــذي للمنتدى االقتصــادي ،فإن
جتمع النخبة يحتاج كذلك إلى التطرق
إلى اخلاســرين من العوملة وإيجاد طرق
لرعاية الذين تركوا فــي اخللف .وكانت
مســألة من تركــوا في اخللــف محور
املوجة املناهضة للمؤسسات احلاكمة
التــي أدت في  2016إلى قرار الشــعب
البريطانــي في االســتفتاء اخلروج من
االحتاد األوروبي.
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ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ
أﻇﻬــﺮت ﻣﺬﻛﺮة اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ روﻳﺘﺮز أن
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺣﺬرت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎك
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄﺔ ﻣﺆﳌﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻓﻲ رﺳــﺎﻟﺔ ﺟﺮى ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﳌﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ،ﻗﺎل ﻛﺎرﻟــﻮس زارﻟﻴﻨﺠﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﳉﻨﺮال ﻣﻮﺗــﻮرز ﻓــﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
واﻷرﺟﻨﺘﲔ إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻰ “ﳊﻈﺔ
ﺣﺮﺟﺔ ﺳﺘﺴــﺘﻠﺰم ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ”
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﺷــﺎرت اﳌﺬﻛﺮة إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺻﺪرت ﻋﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎري ﺑﺎرا ﺧﻼل ﻋﺮوض
ﺗﻘﺪﳝﻴﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ
ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻛﺮره زارﻟﻴﻨﺠﺎ “ﻟﻦ ﻧﻈﻞ ﻧﻀﺦ رأس
اﳌﺎل ﻟﻨﺨﺴﺮه”.
وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳــﻢ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻛﺮة ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ أول ﻣــﻦ ﲢﺪث ﻋﻨﻬــﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ )أو
إﺳﺘﺎدو دي ﺳﺎوﺑﺎوﻟﻮ(.
وﺟــﺎءت اﻟﻨﺒــﺮة اﻟﺴــﻴﺌﺔ ﺻﺎدﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮازﻳــﻞ ،إذ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﺟﻦ وﻓﻴﺎت ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ
ﻟﺘﻘﻮد ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺒﻂء ﻣﻦ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد.
ووﺻــﻒ رﻳﻨﺎﺗﻮ أﳌﻴــﺪا ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ اﲢﺎد
ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎدن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳــﺎو ﺟﻮزﻳﻪ دوس
ﻛﺎﻣﺒﻮس ،ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺄﻧﻪ “ﻏﺮﻳﺐ”.
وأردف ﻗﺎﺋﻼ “اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﲤﺮ ﺑﻔﺘﺮة ﺟﻴﺪة ﻓﻲ
اﻟﺒﺮازﻳــﻞ ...ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻟ ﹸﻴﻠﻤﺤﻮا إﻟﻰ
أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﻘﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت”.

ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ
ﻗﺎل ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻓﻲ دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ إن ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
دﻓﻌﺖ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺣﻴﺎزاﺗﻬــﻢ ﻣﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺒــﻼد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﶈﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وأﺿﺎﻓﻮا أن اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﳝﺘﻠﻜﻮن
اﻵن أﻗﻞ ﻣﻦ  18%ﻣــﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
اﻟﺘﺮﻛﻴــﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل ﻧﺤــﻮ  20ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ وﻳﺘــﺮك ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻣﺼﺮ وﻛﻮرﻳﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
واﺳﺘﺨﺪم دوﻳﺘﺸــﻪ ﺑﻨﻚ أﻳﻀﺎ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻹﻇﻬــﺎر أن 715
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺟﺮى ﺳــﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻷﺳــﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻛﺒﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺬ أﻳﺎر اﳌﺎﺿــﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﻠﻴﺮة
ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎدا أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔــﺔ The Washington Post
أن ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺟﻬــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة اﺟﺘﻤﻌﻮا ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴــﺒﻮك ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬــﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﹰ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﹰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﹰ ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔــﺔ أن ﳉﻨــﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻻﲢﺎدﻳــﺔ ﲡــﺮي ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﹰ ﻓﻲ أﻧﺸــﻄﺔ
 Facebookﻣﻨﺬ اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻤــﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﻟﻢ ﺗﺨﻠﺺ
أﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮاﺿﺢ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳﺘﺴﻮي اﻷﻣﺮ
ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻗﺒﻮل دﻓــﻊ ﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ
 Googleاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ  Alphabetوﺑﻠﻐﺖ
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ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻔﻘــﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﳌﻬــﺪي ،أﻣﺲ اﻻﺣﺪ،
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺰﺑﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄــﻲ ،وﻣﺤﻄﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﳒﺎز ،ﻓﻲ ﺣﲔ
وﺟﻪ ﺑﺘﺴــﺮﻳﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺬﻟﻴــﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻣــﺎم ﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وذﻛــﺮ ﻣﻜﺘــﺐ ﻋﺒــﺪ اﳌﻬﺪي
اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان
»رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻘﻲ ﺑﺎﳌﺸﺮﻓﲔ
واﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ وﻛﺎدر ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ،
وﻣﺤﻄﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﻴﺪ اﻻﳒﺎزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻧﺴــﺐ اﻻﳒﺎز وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
واﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮدﻫﻢ«.
واﺿﺎف ،ان »ﻋﺒــﺪ اﳌﻬﺪي اﺟﺮى
ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺎز واﶈﻄﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ وﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﳌﻨﺸــﺂت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ووﺟﻪ
ﺑﺘﺬﻟﻴــﻞ اﻟﻌﻘﺒــﺎت وﺗﺴــﺮﻳﻊ
ﺧﻄــﻮات اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﳌﺸﺎرﻳﻊ«.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴــﻮ ،أﻛﺪ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ
ﺑﻐــﺪاد ﻣﺆﺧــﺮا ﹰ ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻌﺮاق ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،وﲢﻘﻴــﻖ اﻻﻛﺘﻔــﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻧﺘﻬــﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘــﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ
واﺷــﻨﻄﻦ ﻟﻠﻌــﺮاق ﻟﻺﻟﺘــﺰام
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺮان.
وﺑﺤــﺚ رﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء ﻋﺎدل
ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳــﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ اﻟﺘﺰام
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮاق
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺜــﺎ اﻟﺪﻋــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻻﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻌﺮاق ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻧﻘﻠــﺖ ﻣﺼــﺎدر اﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﺼﺪر ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻣﻘــﺮب ﻣﻦ
رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ إن
”اﻟﻘــﺎدة اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻣﺠﺪدا ﹰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
إﻳــﺮان ،ﻓﻲ ﺣﲔ أﺑﺪى اﳌﺴــﺆول
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺨﻮف ﺑﻼده ﻣﻦ ازدﻳﺎد

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﻛﺎﺩﺭ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ،
ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ
ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ
ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﺷﺎﺩ ﺑﺠﻬﻮﺩﻫﻢ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﺘﺠﻮل ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﳒﺎز
اﻟﻨﻔــﻮذ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ،
داﻋﻴــﺎ ﹰ إﻟــﻰ ”اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ
ﺧﻄﻮات ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ“.
وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﻣﺎ زال اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠــﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز،
ﺑﺴــﺒﺐ اﻻﺧﻔﺎﻗﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺘــﺎج اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻼد ،إذ أﻛﺪت
وزارة اﻟﻨﻔــﻂ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﳌﺴــﺆوﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧــﺮا أن ﻻ ﳝﻜﻦ
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز ﻣﻦ
إﻳﺮان ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﺑﺪاﺋﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫــﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
إﻳﺮان أﻗﺮب ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻌﺮاق
ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،إذ ﻳﺴــﺘﻮرد
ﻧﺤﻮ  600ﻣﻠﻴــﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ،وﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬــﺎ ﻣــﻦ دول
اﳉﻮار ,ﻓــﻲ ﺣﲔ ﻳﺨﻄﻂ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻼﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺳــﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ أن
ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻐــﺖ ﺻﺎدرات
اﻟﻐﺎز ﻣﻦ إﻳــﺮان إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق 154

ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ،ﳑﺎ ﺳــﻤﺢ
ﻟﺒﻐــﺪاد ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
 1000ﻣﻴﻐﺎواط ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
ﻣﻊ ﺧﻄــﻂ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ 4000
ﻣﻴﻐﺎواط.
ووﻓﻘﹰﺎ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ”ﺑﻲ ﭘــﻲ )(BP
”اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈن
اﻟﻌﺮاق ﻳﺸــﺘﺮي اﻟﻐــﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﺴــﻌﺮ  11.23دوﻻر ﻟــﻜﻞ أﻟﻒ
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑـ 5.42
دوﻻر دﻓﻌﺘﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺸــﺮاء ﻏﺎز
أﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ،أو 6.49
دوﻻر دﻓﻌﺘﻬــﺎ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ،أو ﺣﺘﻰ 7.82
دوﻻر دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل.
وﻳﺸــﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ أﻋــﺪه ﻣﻌﻬﺪ
واﺷــﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷدﻧﻰ ﻧﺸــﺮه اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ،
إﻟــﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﻬــﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﺎ
ﻳﻘــﺮب ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺣﺮﻗﻪ ،أو ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل  1.55ﻣﻠﻴﺎر
ﻗــﺪم ﻣﻜﻌــﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻋﺸــﺮة
أﺿﻌﺎف اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ

إﻳــﺮان .وﺑﺤﺴــﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ,ﻓﺈن ﻓــﺈن اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻮﺟــﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﺗﻘﺪر ﺑـ 60ﻛــﻢ وﻫﻲ ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻟــﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت دﻳﺎﻟﻰ ,وواﺳــﻂ,
ﻫﺪر اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺒﺼﺮة.
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬي ﻳﺴــﺘﻨﺰف أﻣﻮاﻻ ﹰ وﻛﺎن ﻣﺴﺆول ﻋﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻋﻠــﻦ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﺤﺘﺎج
ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق.
ﺑﺪوره ﻗﺎل اﳋﺒﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺣﻤﺰة إﻟﻰ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﳉﻮاﻫــﺮي ,إن »اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق إﻧﺘﺎﺟــﻪ ﻣﻦ اﻟﻐــﺎز ﺑﻐﻴﺔ وﻗﻒ
ﻳﺤﺮق ﺑﺴــﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
داﺧﻞ اﻟﻐﺎز ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ,وﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
أوﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺎرﺑﻮن« ،ﻣﻮﺿﺤﺎﹰ :ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
»ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻗــﺎل ﺣﻴﺎن ﻋﺒــﺪ اﻟﻐﻨﻲ رﺋﻴﺲ
إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮه« ,ﻣﺸــﻴﺮﹰا إﻟﻰ أن ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﺎز اﳉﻨﻮب اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
”اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﲢﺘﺎج إﻟــﻰ اﻵﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ» :ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
واﳌﻌﺪات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻐﺎز ،أن ﻳﺼﻞ إﻧﺘــﺎج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﻟــﻰ  1.3ﻣﻠﻴﺎر ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﺗﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺷــﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ,ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2020ﺑﺰﻳﺎدة
ﺑﺴــﺒﺐ وﺟﻮد اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  400ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻋﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﻐﺎز“.
وأﺿــﺎف اﳉﻮاﻫــﺮي ،أن »اﻟﻌﺮاق وأﺿــﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨــﻲ أن »إﻧﺘﺎج
ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﺮاق اﳊﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻮرد ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء..
اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟــﺪول اﺠﻤﻟﺎورة« ,ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤــﻦ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺴــﺘﻮرد
ﻻﻓﺘﹰﺎ إﻟﻰ أن »إﻳــﺮان ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ إﻳﺮان ،إذ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻌﺮاق
اﻷﻗــﺮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻟﻠﻌــﺮاق ,ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  24ﺷــﻬﺮا ﹰ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺎز اﳉﺪﻳــﺪة وﺑﺪء
اﻹﻧﺘﺎج« .ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ
ﳉﻨــﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐــﺎز اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺼــﻮر اﳌﺮﻋﻴــﺪ ,إن »اﻟﻌﺮاق
ﻳﺤﺘــﺎج اﻟــﻰ ﺗﺨﻄﻴــﻂ ﻋﺎﻟﻲ
اﳌﺴــﺘﻮى ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻷﻋــﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ ,وﻣﻦ
اﳌﻔﺘﺮض ﺑﺎﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻴﻮم أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات
اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز«.
وأﺿﺎف اﳌﺮﻋﻴﺪ» :ﻓﻲ ﺣﺎل ﲤﻜﻨﺖ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﻬــﺎج اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
ﳉﻬﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق«،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ
إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﻞ(«.
وأﻛــﺪ اﳌﺮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘــﻮل» :ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﻄﻠﺐ أوﻟﻴﺎت ﺷــﺮاء اﻟﻐﺎز ﻣﻦ
إﻳــﺮان ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،إذ ﺳﻨﺘﺨﺪ ﻛﻞ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ
إﻳﺮان ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻨﺎ اﻟﻐﺎز ﺑﻐﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر
اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ..ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺮﻟــﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘــﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻮزراء اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﲟﺸﺎرﻛﺔ
وزﻳــﺮ اﻟﺰراﻋــﺔ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ،ﺻﺎﻟﺢ
اﳊﺴﻨﻲ .وذﻛﺮت وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن "ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻮزراء اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
واﻟﺘــﻲ اﻗﻴﻤــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟــﲔ ،اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﻓﺪ رﺳــﻤﻲ رأﺳــﻪ
وزﻳــﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺴــﻨﻲ".

وأﻛﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت "اﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻﺟﻞ
اﺣــﺪاث ﻧﻬﻀﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻐﺮض
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻻﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋــﻲ ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﺪول اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ".
وأﺿﺎف ،أن "اﻟﻌﺮاق ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮات
ﺟﺎدة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات

اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟــﺎل" ،ﻣﺆﻛﺪا
"اﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺮاض واﻻوﺑــﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺤــﺪود ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎل
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﺻــﺪ ﻟﻶﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ".
وأوﺿــﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴــﺎن ،أن
"اﳌﻨﺘــﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟــﻮزراء اﻟﺰراﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺷــﻬﺪ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت
ﻧﻘﺎﺷــﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠــﺔ ﻟﺪراﺳــﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﲢﺴــﲔ اﻻﻧﺘﺎج

اﻟﺰراﻋﻲ" .وﻣﻀﻰ اﻟــﻰ اﻟﻘﻮل ،ان
"ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘــﺪى ،اﺧﺘﺘﻤﺖ ﲢﺖ
ﺷــﻌﺎر )اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ( إذ ﻧﺎدى
اﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﻟﺘﺼــﺪح ﺑــﻪ ﻗﺎﻋﺔ
اﳌﺆﲤﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟــﺮى اﻋﻼن اﻟﺒﻴﺎن
اﳋﺘﺎﻣﻲ" .وأﻛﺪ اﻟﺒﻴــﺎن اﳋﺘﺎﻣﻲ،
وﻓﻘــﺎ ﹰ ﻟﺒﻴــﺎن وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ
"ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ اﻟﻐﺬاء
وزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﻟﻴﺼﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﲟﻮاﺻﻔﺎت ﺟﻴﺪة".

ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ  2018ﺑﺄﺑﻄﺄ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ  28ﻋﺎﻣﴼ

ﺗﺮﺍﻣﺐ :ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
إن ﺗﻘﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺻــﻮب اﺗﻔﺎق ﲡﺎرة
ﻣﻊ اﻟﺼــﲔ ،ﻧﺎﻓﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻳﺪرس إﻟﻐﺎء
اﻟﺮﺳــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وأﺑﻠــﻎ ﺗﺮاﻣــﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴــﲔ» :اﻷﻣﻮر
ﲤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤــﻮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﻣﻊ اﻟﺼﲔ
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎرة« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧــﻪ رأى ﺑﻌــﺾ »اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻜﺎذﺑﺔ«
اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺳﻴﺠﺮي إﻟﻐﺎؤﻫﺎ.
وأﺿﺎف» :إذا أﺑﺮﻣﻨــﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻘﻮﺑــﺎت ،وإذا ﻟﻢ ﻧﺒﺮم
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻋﻘﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪدا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ
ﺟﺪا ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻹﺑــﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﲔ.
اﻷﻣﺮ ﳝﻀﻲ ﺟﻴﺪا .أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل إﻧﻪ
ﳝﻀﻲ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻤﻜﻦ
أن ﳝﻀﻲ ﺑﻪ«.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺰور ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺼﻴﻨــﻲ ،ﻟﻴﻮ ﺧﻪ ،اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻳﻮﻣــﻲ  30و 31ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﳉﺎري
ﻟﻌﻘﺪ اﳉﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺎت ﻣﻊ

واﺷﻨﻄﻦ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر اﻃﻠﻊ ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ،إن
»ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺘﻰ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق«.
وأﺿــﺎف أن اﳌﻔﺎوﺿــﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺮﻳﺼــﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺘﺮح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
»ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت«.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺻﻴﻨﻲ إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺗﺮﻳﺪ »ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت دورﻳﺔ« ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ
ﺑﻌﺪ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﻔﺼﻞ ﺑﲔ
ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻵﺧﺮ.
وأﺿــﺎف اﳌﺼــﺪر» :ﻳﺒﺪو اﻷﻣــﺮ ﻛﺄﻧﻪ
إذﻻل ...ﻟﻜــﻦ رﲟﺎ ﻳﺘﻤﻜــﻦ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻣﻦ
إﻳﺠﺎد ﺳﺒﻴﻞ ﳊﻔﻆ ﻣﺎء وﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ«.
وﻓﺮﺿﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ واردات
اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺑﻜﲔ ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘــﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺗﺸــﻤﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺎت
اﻟﺼﲔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻗﻴــﻮد ﲡﺎرﻳﺔ أﺧــﺮى .ﻓﻲ
اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻣﺤﻠﻠــﻮن أن ﺗﻌﻠﻦ
اﻟﺼــﲔ اﻟﻴــﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻟﻪ ﺧﻼل 28

ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ  ،2018وﺳﻂ ﺿﻌﻒ ﻟﻠﻄﻠﺐ
اﶈﻠﻲ ورﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺆﳌﺔ،
ﳑﺎ ﻳﻜﺜﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﲔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺒﺎﻃﺆ
أﺷــﺪ ﺣــﺪة .وﺗﺆﺟﺞ دﻻﺋــﻞ اﻟﻀﻌﻒ
اﳌﺘﺰاﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ،اﻟﺘﻲ أﺳــﻬﻤﺖ
ﺑﻨﺤــﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻷﺧﻴــﺮ ،اﺨﻤﻟﺎوف ﺑﺸــﺄن اﺨﻤﻟﺎﻃــﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬــﺪد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎح ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ أﺑﻞ وﻛﺒﺎر ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﺴﻴﺎرات.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠــﻮن اﺳــﺘﻄﻠﻌﺖ روﻳﺘﺮز
آراءﻫﻢ أن ﻳﻜﻮن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﳕﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  6.4ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول إﻟﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  6.5ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،وﻫﻲ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﻳﺸــﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ
 2009إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺷــﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻬﺒــﻂ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  2018إﻟﻰ
 6.6ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺴــﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  ،1990اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ  6.8ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ .2017
وﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓﺼﻠﻲ ،ﻣــﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻲ  1.5ﺑﺎﳌﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣــﻦ  ،2018ﻣﻦ 1.6
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ
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ثقافة

دراسة

االنحياز إلى الحياة..

قراءة في «ديوان عبير سليمان ركاب الزوارق الورقية»

أسامة الحداد
يبدو أن احلروب الدائرة في املنطقة حتمل
نصوصها جوار القذائف والدانات وتنبت
زهورا حتــت القصف وهو ما تقدمه عبير
سليمان في ديوانها ركاب الزوارق الورقية
والصادر مؤخرا عن دار بعل ،حيث اخلطاب
الشــعري ينتقل في أقســام أربعة من
اليقني إلى الالمباالة وعبر الشك واخلوف
كأنها االجتهات فــي اجلغرافيا الوصفية
من الشرق إلى الغرب والشمال واجلنوب
وإن بدا الديوان كقصيدة ممتدة تشــتبك
خاللها «عبير ســليمان» مــع أحالمها
وواقعهــا عبر ذات تبحــث عن خالصها
وتواجه مسوخ العالم ووحوشه اجلديدة،
فمنذ العنــوان ركاب الزوارق الورقية إلى
اإلهداء حيث أجمل شعب غريق ،وكأنها
تكشــف عن داللة العنوان أحد مكونات
النــص وجزء من بنيته والــذي هو مراوغ
يحمل دالالت مفتوحة ومتسعة حاولت
حتديدها ،ومن اإلهداء إلى التوطئة حيث
املوت غرقا من خالل لعبة لغوية ترســخ
لأللم وتسعى للتأكيد على وحدة املصير
( نذكر أنهم غرقوا بشكل يشبه النجاة
ويذكرون أننا جنونا بشــكل يشبه الغرق)
هــذه اللعبة اللغوية مــن خالل الطباق
واستخدام احملســنات البيعية ال ترتكز
عليها كنســق جمالي في ديوانها الذي
تواجه من خالله واقع مؤلم حيث ال يوجد
فائز وال ضربة قاضية ،إن احلرب الدائرة في
ســوريا حاضرة ولكنهــا ال تكتب احلرب
كواقع يومــي ،إنها تبــدأ باحللم لتقدم
صورة لعالم متخيل يبدأ من لوحة وورقة
توت ،وإن توغلــت الكوابيس داخل احللم،
فالذات الشاعرة هنا ذات جمعية فاعلة
تقبض على التاريخ وجتمعه في حلظتها
اآلنية وتلملم أطراف الذاكرة من قصيدة
تهجو بهــا أجدادها ومــن الديناصورات
وطائر الفينيق إلى صناعة قوالب احللوى
احملروقــة وفطائر القلــق احلامضة ،ففي
جولة اليقني تتمســك بالقصيدة واحلب

إثما أو نقيصة حني أدعو الشعر
( ليس ً
يحكي عنّا؛ احلب :أن أترك الشالل يؤلف
احلا ّفــة) ص 39ومن جولــة اليقني إلى
جولة الشــك إن التناقص يبدو ظاهريا
من الثقة في احلياة إلى الشك بها ،وإن
أمتد النص كقصيدة واحدة حتمل رؤية
جتمع بني الصوفية من خالل استبطان
الذات والتوحد مع اآلخر  /اآلخرين ( أنت
كل الراحلــن واملفقوديــن والغائبني )
و( أنت قلق كتابتــي أنت ألقها كذلك)

منذ العنوان ركاب الزوارق
الورقية إلى اإلهداء حيث أجمل
شعب غريق ،وكأنها تكشف عن
داللة العنوان أحد مكونات النص
وجزء من بنيته والذي هو مراوغ
يحمل دالالت مفتوحة ومتسعة
حاولت تحديدها ،ومن اإلهداء
إلى التوطئة حيث الموت غرقا
من خالل لعبة لغوية ترسخ لأللم
وتسعى للتأكيد على وحدة
المصير ( نذكر أنهم غرقوا
بشكل يشبه النجاة ويذكرون
أننا نجونا بشكل يشبه الغرق)
هذه اللعبة اللغوية من خالل
الطباق واستخدام المحسنات
البيعية ال ترتكز عليها كنسق
جمالي في ديوانها الذي تواجه
من خالله واقع مؤلم حيث ال
يوجد فائز وال ضربة قاضية

ص( 63أنا التبغ في سجائرك السكر في
قهوتك والرقم الوطنــي على هويتك).
ص  124والواقعية من خالل استحضار
اليومي والعادي واجملاني وتوظيفه داخل
النــص والرمزية من خالل اســتخدام
بعض الرموز كاللوحة والقصيدة واجلرار
واللحــن مبرادفاتهم وجميعها مواجهة
لرصاصة واحدة فــي اجلبني وحلرب توزع
فيها األم أوالدها علــى جبهات القتال
األربــع ،إن هذا الصراع الذي تتمســك
فيه الذات الشــاعرة بهويتها وتاريخها
وأحالمهــا في مواجهة قســوة الواقع
اليتوقف عند الشــك فــي اآلخر وفي
البحث عــن اجلمال العابر بــل يتجاوز
ذلك عبــر التفاعل النصــي من خالل
استحضار « ســلفادور دالي» ولوحاته
الســوريالية وكذا النقشــبندي وتبدو
اللوحة داللة مركزية متكررة تلح عليها
داخل الديــوان القصيدة في تأكيد على
استخدام املشــهدية والصور البصرية
املمتدة وفي تواشــج الفنون وتفاعلها
(رســمت فــي اللوحة رجــا حتبه كي
تنســى وتضحك وتصالح مرآتها؛ ماذا
تفعل إذا أراد حبيبها املرســوم مغادرة
اللوحة؟ وأيــن تذهب إذا أحــب الرجل
جارتها) ص 89أو ( ملن أبتسم في صورتي
األخيرة؟ أقــف متفائلة باقتراب املوعد:
أفضل التصفيق عندما ينتهي الفيلم
اململ) ص  114إن احللم عبر اللوحة يبدو
كابوســيا غير موثوق به يحمل عوامل
هدمه ويرســخ أللم جديــد ال تهزمه
الــا مباالة التي ليســت هــي اخلالص
حتى لو كرر انتحاره في متام السادســة
قصيــدة ( انتحــار) أو واصلت الضحك
برغم ما تعيشــه من كوارث متواصلة
كما في قصيــدة ( آل البهجة) لتختم
ديوانهــا  /قصيدتهــا بســؤال يتجاوز
الالمباالة ( ماذا أفعل باخليال وهو سائق
أعمى؟ وماذا أفعل بالشــعر وهو مرآب
لطائرات وســفن من ورق؟) لتكشــف
ومن خــال املفارقة التــي فجرتها عبر
هذه التساؤالت عن موقفها من العالم

غالف الكتاب

ومن احلرب التي تبــدو هي محور النص
 ،حتى لــو حاولت الهــروب منها داخل
لوحة أو من أصابع البيانو فاحلرب وغرق
الهاربني مــن جحيمهــا تهيمن على

النص الــذي جنحت خاللــه كثيرا في
جتاوزاملباشــرة واخلطــاب األيديولوجي
وإن ظلــت احلرب مهيمنــة على النص
وحاضرة داخلة كواقع معيش ورصاصة

متابعات

مهرجان شعري في بيت الشعلة الثقافي
نظم البيــت الثقافي في الشــعلة ،احد
تشكيالت دائرة العالقات الثقافية العامة
في وزارة الثقافة والسياحة واالثار ،بالتعاون
مع رابطة الشــعراء الشــعبني في بغداد/
الكــرخ مهرجانا شــعريا شــهدته قاعة
منتدى شباب الشعلة ،وشارك في املهرجان
نخبة من شــعراء محافظات بابل والبصرة
و كربــاء املقدســة ،الذين جســدوا في
قصائدهم أصالة وعراقة الشــعر العراقي،
وما يحتله من مكانة متقدمة في الشــعر
العربي ،كما اســتثمر الشــعراء املهرجان
للتعبير عن الفخر واالعتزاز ببطوالت قواتنا
املسلحة مبختلف صنوفها وما حققته من
انتصارات على عصابــات الكفر والضاللة،
مثمنــن تضحياتهم الســخية من اجل
رفعة وعــزة العراق واحلفــاظ على وحدته
وأمنه.
واختتم املهرجان بكلمة ملدير البيت الثقافي

جواد الشــوكي أعرب فيها عن الشــكر
واالمتنان جلهود الشــعراء املشاركني في
املهرجان ،كما قدم لهم شهادات تقديرية

تثمينا ملشــاركاتهم القيمة ،فيما أعرب
الشــعراء املشــاركون واجلمهور احلضور
عن امتنانهم ملبــادرة البيت الثقافي في

تنطلق في أعماق الذات الشــاعرة التي
تعيش الدمار ومشاهد القتل ( ملن تقرع
الطبولفي صدورنا؟) ص  .111ومع قدرة
الشاعرة على تقدمي خطاب جمالي فقد
كان تقســيم الديوان إلى أربع جوالت –
كما أرى  -جائرا ومحاولة لتحديد ما هو
مطلق وتوجيه املتلقي في تأويله للنص
واالشتباك معه فالنص يحمل صيرورته
التأويلية فالزوارق الورقية ميكن أن تشير
إلى احللم ولعب األطفال كما أنها تشير
إلى الغرق عبر ركابها وحتيلنا في ممارسة
داللية إلى املهاجرين الهاربني من احلرب
وموتهم في البحــر وكأن النجاة غدت
مســتحيلة واملصير املشترك باملوت ال
يوجد بديل عنه ،فالنص يبدو كقصيدة
واحــدة ممتدة بحــاالت متنوعة تتنامى
أفقيا أحيانا ورأســيا أحايني أخرى وهذا
التقســيم كان محاولة لتوجيه القارئ
وجهة محــددة كما أرى .عبــر الديوان
تبادل اســتعاري متكرر بني الذات واآلخر
تكشــف من خالله عن تشظى الذات
وتعددها واتســاعها كمــا في قصيدة
«عني سحرية» ( في اللوحة امرأة ال جتيد
البكاء ،ترمن أغنيــ ًة ال يطلبها اجلمهور،
تفتح النوافذ لوجة يشرق متام العاشرة)
إن اللوحــة تبدو كثيرا كصــورة أخرى
للذات وكأنهــا البديل للمــرآة والظل
وكأن الــذات في حقيقتهــا افتراضية
تعيــش ســجينة داخل لوحــة ،ويبدو
التبادل االســتعاري مع اآلخر وانقسام
الــذات أيضا في قصيدة « لم نكن متا ًما
عدوتني» .وعلى الرغم من قدرة الشاعرة
علــى جتــاوز اخلطابية فــي مواجهتها
للحرب وخرابها وانحيازها ملا هو جمالي
إال أنها في بعض األحايني جاءت بعبارات
يقينية مثل ( «اخليبة»؛ يا لها من كلمة
جتميلية تخفــي عيوب الواقع ).ص 112
وأخيرا فإننا أمام نص ينتصر للجمال في
مواجهة القبح ويحمل خطابا لصالح
احلياة تنحاز خالله الذات الشــاعرة إلى
الفن واجلمال لتقدم نصا ثريا يضاف إلى
منجزها الشعري.

معرض لرسوم األطفال في
القصر الثقافي الديواني

إقامة هكذا مهرجانــات هادفة ،معربني
عن الرغبة في التواصل معه في فعاليات
ومناسبات أخرى.

ملناســبة عيد الشــرطة ،وبرعاية
قائد شــرطة الديوانية اللواء فرقد
زغير العيساوي ،نظم قصر الثقافة
والفنــون فــي الديوانيــة معرض
ومسابقة لرســوم األطفال بعنوان
(الطفل ورجل الشــرطة) ويستمر
شهرا ،وافتتح املعرض بحضور عضو
مجلس محافظة الديوانية حسني
الكارضي ،ومدير القصــر الثقافي
وعدد من الشخصيات االجتماعية
والثقافيــة واإلعالمية ،وناشــطي
اجملتمع املدني واملهتمني بالطفولة،
متضمنا أكثر من  80لوحة ،تناولت
رســم رجل الشــرطة في مواقف
إنسانية وقانونية في أحيان أخرى.

وأعرب مدير قصــر الثقافة والفنون
فــي الديوانيــة صادق مــرزوق عن
شــكره لقائــد شــرطة احملافظة،
وعضو مجلس احملافظــة ،واحلضور
في هذا احملفل الطفولي الذي يحمل
قيمة إنســانية وتربويــة من خالل
رســالة الثقافة الصادقــة ،والتي
تؤكد على االهتمــام والدعم لهذه
الفئــات العمرية واســتعداد أدارته
للتعاون مع املؤسســات احلكومية
وغيــر احلكومية التــي تهتم بهذه
الشــريحة الهامــة فــي اجملتمع
العراقي األصيل .
في ختــام حفــل االفتتــاح وزعت
اجلوائزعلى العشرة الفائزين األوائل
وبقية املشاركني.

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب (مجلة لقمان)
شوقي عبد األمير
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن
ينشر هذا الكتاب على حلقات في
الزميلــة « الصباح اجلديد « واليوم
يســرني ان اصنع بني يدي صديقي
وزميلي العزيز اسماعيل زاير رئيس
التحرير « مجلة لقمان « وهو كتاب
الذي اســتغرقت في اعداده ست
سنوات وقد جاءت فكرته من غياب
رافــد مهم من روافــد ادبنا ولغتنا
وهو « النثر اجلاهلي «
املفارقــة الكبيــرة تكمــن في أن
الشــعر اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ
فــي عدد مــن الكتــب واملعلقات
والدواويــن ،اما النثر فال يوجد حتى
كتاب واحد يجمعــه ،علما ان كان
منتشــرا جدا وميأل اســواق وحياة
العرب قبل االســام كمــا يؤكد
ذلك كل املؤرخــن العرب لكنهم
لم يجمعوا هــذا النثر ولم يعتنوا
به وظل متفرقــا مبعثرا في كتب
التاريخ

مــن هنا تأتــي اهميــة جمع هذا
التراث العظيم ونشــره في كتاب
خاص به .
بالطبــع ان عدم االهتمــام بالنثر
قبل االســام يفسر بنظريات عدة
بعضها شــكلي باعتباره اصعب
للحفظ على الذاكرة الشــفاهية
ولكن هــذه احلجة واهية وال تكفي
واملســألة مرتبطة بظهور االسالم
واملوقف من االدب قبله.
منافرة عبد املطلب بن هاشم
وحرب بن أمية
تنافر عبد املطلب بن هاشم وحرب
بن أمية إلى النجاشي ملك احلبشة
فأبى أن ينفر بينهما فجعال بينهما
نفيل بن عبــد العزى بن رياح فقال
حلرب
يا أبــا عمرو أتنافر رجــا هو أطول
منك قامــة وأعظم منــك هامة
وأوســم منك وســامة وأقل منك
مالمــة وأكثــر منك ولــدا وأجزل
صفدا وأطــول منك مــذودا وإني
ألقول هــذا وإنك لبعيــد الغضب
رفيع الصوت في العرب جلد املريرة

جليــل العشــيرة ولكنــك نافرت
منفــرا فغضب حرب وقــال إن من
انتكاس الزمــان أن جعلت حكما
ما أمر به عبد املطلب بن هاشــم
فــي منامه مــن حفر زمــزم ولي
عبد املطلب بن هاشــم السقاية
والرفادة بعد عمه املطلب وشــرف
في قومه وعظم شأنه ثم إنه حفر
زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم
عليهما الســام التي أسقاه اهلل
منها وكانــت جرهم قــد دفنتها
وكان سبب حفره إياها أنه قال بينا
أنــا نائم باحلجر إذ أتانــي آت فقال
احفر طيبة قلت وما طيبة فذهب
وتركني فلمــا كان الغــد رجعت
إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني
فقال احفر برة قلت وما برة فذهب
وتركنــي فلما كان من الغد رجعت
إلى مضجعي
فنمت فيــه فجاءني فقــال احفر
املضنونة قلت وما املضنونة فذهب
عنــي فلما كان الغــد رجعت إلى
مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال
احفر زمزم إنــك إن حفرتها ال تندم
فقلت ومــا زمزم قال تراث من أبيك

األعظم ال تنزف أبدا وال تذم تسقي
احلجيج األعظم مثــل نعام جافل
لم يقســم ينذر فيها نــاذر ملنعم
تكون ميراثا وعقــد محكم ليس
كبعض ما قد تعلم وهي بني الفرث
والــدم عند نقرة الغــراب األعصم
عند قرية النمل فلما بني له شأنها
ودله على موضعهــا وعرف أنه قد
صدق غدا مبعوله ومعه ابنه احلارث
ليس له ولد غيره فحفر بني أساف
ونائلة في املوضــع الذي تنحر فيه
قريش ألصنامها وقــد رأى الغراب
ينقر هناك فلما بدا له الطوى كبر
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته.
الوصايا
وصية أوس بن حارثة البنه
مالك عاش األوس بــن حارثة دهرا
وليــس لــه ولــد إال مالــك وكان
ألخيه اخلزرج خمســة عمرو وعوف
وجشم واحلرث وكعب فلما حضره
املوت قال له قومــه قد كنا نأمرك
بالتزويــج في شــبابك فلم تزوج
حتى حضرك املوت فقال األوس لم
يهلك هالك ترك مثل مالك وإن كان

اخلزرج ذا عدد وليس ملالك ولد فلعل
الذي اســتخرج العذق من اجلرمية
والنار من الوثيمــة أن يجعل ملالك
نسال ورجاال بســا يا مالك املنية
وال الدنيــة والعتاب قبــل العقاب
والتجلد ال التبلــد واعلم ان القبر
خير من الفقر وشر شارب املشتف
وأقبح طاعم املقتف ودهاب البصر
خير من كثير مــن النظر ومن كرم
الكرمي الدفاع عن احلرمي ومن قل ذل
ومن أمر فل وخيــر الغنى القناعة
وشر الفقر الضراعة والدهر يومان
فيوم
لك و يــوم عليــك فــإذا كان لك
فــا تبطــر وإذا كان عليك فاصبر
فكالهمــا سينحســر فإمنــا تعز
من ترى ويعزك مــن ال ترى ولو كان
املوت يشــترى لســلم منــه أهل
الدنيا ولكن الناس فيه مســتوون
الشــريف األبلج واللئيم املعلهج
واملــوت املفيت خير من أن يقال لك
هبيت وكيف بالسالمة ملن ليست
له إقامة وشــر من املصيبة ســوء
اخللف وكل مجموع إلى تلف حياك
إلهك .
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الحلقة 52

( لقاء العمر)

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

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
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 ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

أسباب فشل املفاوضات
* وملاذا فشــلت هذه اجلولة أيضا ،هل
هناك أخطاء حدثت منكم؟
 أعتقد بأن فــرص التفاوض والتوصلالى إتفاق مع النظــام كانت معدومة،
فطبيعــة هذا النظام ال تتناســب مع
طبيعتنا.نحــن كنا نريــد الدميقراطية
وهم اليؤمنون بهــا ،نريد حماية حقوق
اإلنســان ،وهم اليريــدون اإلعتراف بها.
ودعنــي أورد لك مثال ،فــي األيام األولى
كنت قلقا ،قالــوا لنا"هاتوا ما عندكم
وماذا تريدون؟ قلت أعددنــا أربعة أوراق
بهذا الصدد وهي:
األولى :حول توســيع صالحيات احلكم
الذاتي وحتديد مناطقها .فقالوا "حسنا
هذا مقبول".
الثانية:حول تطبيع أوضاع كردســتان
وإزالة آثار التعريب والتهجير القســري،
ردوا أيضا باملوافقة.
ثالثــا :حــول املســألة الدميقراطيــة
وحتقيقها .قالوا نقبل بها أيضا.
رابعا :حول حقوق اإلنســان في العراق
وحتقيقها ،قالوا حسنا.
وكان قــرار صــدر من مجلــس األمن
برقــم  688ويتعلــق بحقوق اإلنســان
والدميقراطيــة في العــراق ،في البداية
قالوا حســنا ولكنهم في املرة الثانية
حني إســتعادوا أنفاسهم وسلطتهم
رفضــوا كل طلباتنــا الواحــدة تلــو
األخرى ،وقالوا “ان حقوق اإلنســان هي
باألساس خدعة إستعمارية ضد الدول
اإلشــتراكية ،والدميقراطيــة من صنع
البرجوازية ونحن تقدميون ،أما مسألة
توســيع ســلطات احلكم الذاتي فهي
ليست ضرورية ،ألن احلكم الذاتي قائم
حاليا".
* وبحســب تقديرك كيف اســتطاع
النظــام أن يقمــع اإلنتفاضة و يلحق
الهزمية بقوات البيشمركة؟
 كانــت هناك عــدة أســباب لنجاحاحلكومة وهي:
أوال :األســلحة والذخائر التي غنمناها
باملعــارك وقعت بأيدي النــاس املدنيني
وليســت بيد قوات البيشــمركة ،ولم
نســتطع أن نواجه الناس وجنردهم من
تلك األســلحة ،فبقيت قواتنا ضعيفة
من ناحية األسلحة والذخائر.
ثانيــا :لــم نســتطيع تقويــة قوات
البيشــمركة ألن الفترة كانت قصيرة
جدا لتســليح البيشــمركة القدماء
وزيادة أعداد البيشــمركة من أربعة الى
حدود ستة آالف.
ثالثا :لم يكن بإســتطاعتنا أن نخوض
حرب اجلبهات مــع قوات النظام ،فنحن
خضنا هذه احلرب فــي كركوك ولكننا
خســرناها ،كما أن خطــة الدفاع عن
الســليمانية وضعت بشــكل خاطئ،
وكما بينــت ســابلقا كان يفترض أن
تكون تلك اخلطوط عند منطقة بازيان
وليس قرب سهول كركوك التي تسمح
للمدرعــات والدبابات بحريــة احلركة
والتقدم.
رابعا :هــرب الناس نحو احلــدود وكما
قلت لــك طلبت منهم العــودة فأبوا،
وحتدث أحمد بامرني بكتابه “في الثورة
السابقة حني حدث اإلنهيار كان الناس
على أمت اإلســتعداد للعــودة ومواصلة
الثورة ،ولكن أيا مــن القيادات لم تكن
مستعدة لذلك ،واآلن القيادة مستعدة
للعودة ولكن الناس اليريدون".
فــي جبل أزمر إســتطاع جمال محمد
ومعــه فقــط عشــرون مقاتــال من
البيشــمركة أن يوقفــوا زحف القوات
العراقية ،وهذا يعني بأنه لو كان هناك
نــاس يدافعون فــإن اجليــش العراقي
لــم يكن بتلك القــوة الرهيبة يفر من
أمامها الناس.وحتى البيشمركة كانوا
مشــغولون حينهــا بإنقــاذ عوائلهم
والهــرب معهم ،ولكن بعــد أن هدأت
األوضاع وإســتعدنا الراحة أثناء دخولنا
باملفاوضات ،تردد قول مشهور لكوسرت
رســول حني قال “عندمــا ذهبت أنا الى
التفاوض مــع بغداد لــم يلتف حولنا
كثيــرون ،ولكــن حني ذهب مــام جالل
أصبح الــكل يلتــف حولنا.حتى حني
رجعــت من بغداد وإحتشــد اآلالف من

نوشيروان مصطفى

عبدالرحمن قاسملو

كان قرار صدر من مجلس األمن برقم  688ويتعلق بحقوق اإلنسان والديمقراطية في العراق،
في البداية قالوا حسنا ولكنهم في المرة الثانية حين إستعادوا أنفاسهم وسلطتهم رفضوا
كل طلباتنا الواحدة تلو األخرى ،وقالوا “ان حقوق اإلنسان هي باألساس خدعة إستعمارية
ضد الدول اإلشتراكية ،والديمقراطية من صنع البرجوازية ونحن تقدميون ،أما مسألة توسيع
سلطات الحكم الذاتي فهي ليست ضرورية ،ألن الحكم الذاتي قائم حاليا".
البيشمركة إلســتقبالي قال كوسرت
"فضوهم قبل أن يراهم مام جالل  ،وإال
عندما يرى كل هذا احلشــد ســيخرب
املفاوضات وسيقول حان وقت النضال".
وفي النهايــة أقول بــأن ماحصل كان
نتيجة السياســات اخلاطئــة التي لم
جنن منها شــيئا ،فلو كانت سياساتنا
صائبــة ومحكمة وإســتطعنا أن منزج
بني التفاوض والنضال املسلح ملا حدث
ماحدث
* وماكان دور الدول اإلقليمية في دعم
اإلنتفاضة؟
 لم يكن لهم أي دور ،فال قدموا الدعمالسياســي وال الدعــم اللوجســتي
وال الدعــم املادي ،قبال كانــت إيران قد
سلمتنا بعض األســلحة والذخائر الى
جانب تســهيالت للحركة داخل إيران،
ولكن لم تكن لتلك املساعدات أي تأثير
يذكر ،مع ذلك كانت إيران من بني جميع
دول اإلقليم هي الوحيدة التي ساندتنا،
وقامت إيران بدور آخر أرويه للتاريخ وهو
إصرارهــا على عودة مســعود البارزاني
الى كردســتان العراق ،فمســعود ظن
بأننــا إذا إنتفضنا فإن النظام ســوف
تضربنا باألســلحة الكيمياوية مجددا
وسيقضي عل شــعبنا برمته ،ولذلك
ظن بأن وقت اإلنتفاضة لم يحت بعد.
* ومــا كانــت أخطــاء اجلبهــة
الكردستانية في املفاوضات؟
 ال أعتقــد بأننا إرتكبنا أخطاء معينة،وســأروي للتاريخ حدثــني بهذا الصدد،
األول هو أن مسعود إســتعجل األمور
وإســتغل النظام ذلك لكي يســتعيد
قوته ويفرض علينا شــروطه من موقع
القوة ،فقد كان مسعود يردد دائما بأننا
لن نحقق شيئا وبأننا حتما راجعون الى
إيران ،وقال إنني أفضل الســجن بنقرة
الســلمان أفضل من العودة الى إيران.
ولألســف لم يعرف بــأن كل أحاديثنا
التي تدور في الغرف اخملصصة إلقامتنا
تسجل من قبل مخابرات النظام ،وكان
مسعود يقول أنه المفر من اإلتفاق مع
احلكومة وهذا أفضل ما نســتطيع أن
نفعله.وكما يبدو فإن مسعود البارزاني
منذ تلك اللحظة بنى عالقته الســرية
مع النظام العراقي.
علــى كل حال تســلمنا نســخة من
اإلتفاقية التي عقدها مسعود معهم
وناقشنا مضمونها ،وبدا لنا بأن أصابع
بعثية هي التي كتبت اإلتفاقية ،فجلها
تتحدث عن دور البعــث القائد وأمجاد

البعث ومكاســب الثورة فــي العراق،
مرورا بشرعنة حربي إيران و الكويت.
انفتاح االحتاد الوطني على العالم
اخلارجي االحتاد واميركا
* كيف بدأت عالقة اإلحتاد الوطني مع
اميركا؟
 فــي حتديد ذلــك يجب أن نعــود الىالثمانينيــات ،حينها كنا نلتقي ببعض
الشــخصيات منهم وليام إيلغنت الذي
كان على اخلــط معنا ويلتقــي أحيانا
ممثلنا فــي أوروبا ،ولكن تلــك اللقاءات
كانــت في إطــار شــخصي ولم تكن
رسمية ،وفي بعض األحيان يبعثون لنا
بعض التوصيات و املقترحات.وحني كان
إيغلنت مبثابة ســفير اميركا في العراق
قبل تأســيس العالقة الرســمية بني
البلديــن حاول أثنــاء مفاوضات -1983
 1984اإلتصال بنا ،حتــى أنه وصل الى
حدود قضاء (دوكان) لكي يأتي الى مقرنا
بـ(ســورداش) .لكن السلطات العراقية
لم تســمح له بذلك.وتلك أول محاولة
من اجلانب االميركي لبناء العالقة معنا.
وكان االميركيون يشجعوننا لإلستمرار
باملفاوضــات مــع النظــام وتتويجها
بإتفاق ،وكانت إتصاالتهم على األغلب
جتري عن طريق ممثلنا في لندن األســتاذ
عمر شيخموص.ولكن العالقة املباشرة
بني اإلحتــاد الوطني واميــركا بدأت في
نيســان من عام  .1989حني ذهبت الى
واشــنطن وألول مرة إلتقــى بي هناك
ممثلني عــن وزارة اخلارجيــة االميركية،
إجتمع مسؤول مكتب شــؤون العراق
بي والدكتور لطيف رشــيد واملهندس
محمد جــزا ومعي زوجتي هيرو .وكانت
سياستهم في تلك الفترة تركز وبإحلاح
على أن نتصالح مع العراق ونقبل باألمر
الواقع.
واملرة الثانية حصــل لقاء آخر في عهد
الرئيس رونالــد ريغان ووزيــر خارجيته
شولتز حني دعتنا اخلارجية وتزامن ذلك
مع موعد حضور طــارق عزيز الى بناية
اخلارجية آنذاك.
وحني سمع بوجودنا هناك ألغى موعده
مع مســؤولي الوزارة ،وقال لهم “يجب
أن تقدموا إعتذارا رسميا للعراق ،فهذا
الشــخص الذي تلتقونه هــو إرهابي
ومعارض لنا".ولكنهم أصدروا تصريحا
رســميا بإســم اخلارجية وقالــوا "لن
نعتذر ،ألننا أحرار مبــن نلتقي وال نقبل
بإمالءات من أحد".

* وكيف تطورت العالقة بعد ذلك والى
أي حد وصلت؟
 بقيت العالقة على هذا املنوال الى حنينشــوب أزمة الكويت ،فحددوا شخصا
من عندهم إلدامــة العالقة بيننا حتت
غطاء الدعم اإلنســاني ،مبعنى مت حتديد
العالقــة بإطار حقوق اإلنســان ،وقالوا
لنا بصراحة النســتطيع أن نلتقيكم
بصفة سياسية ،وعينوا مسؤول ملف
حقوق اإلنسان بســفارتهم في باريس
ليكون صلة الوصل بيننا وبينهم ،وقبل
فترة قليلة من إحتالل الكويت سافرت
الــى باريــس و إلتقيت بهذا املســؤول
االميركــي بالســفارة ،وطلبــت منه
تأشيرة دخول الى الواليات املتحدة أللبي
دعوة وجهــت الي من املؤمتــر الوطني
الكردي في اميــركا ،وقلت له "جاءتني
دعوة من املؤمتر وال رغبة لي بالســفر،
ولكن إن وافقتم على منحي التأشــيرة
أريدك أن تنجزها لي بنفسك فال أحتمل
املراجعات واإلجراءات الروتينية" .رد قائال
"حســنا ،التتعب نفســك أنا سأتابع
املوضوع" .أخذ مني اجلواز وكلف موظفا
لديه بإمتام اإلجراءات وجلســنا نتجاذب
أطراف احلديــث ،وكانت األنباء تشــير
في ذلك الوقت الى إســتعدادات اجليش
العراقــي للحركة وكانوا يعتقدون انها
حتضيرات للهجوم على إســرائيل ،قلت
له "ال..هذه اإلســتعدادات ال تستهدف
إسرائيل ،بل هي إلحتالل الكويت ،وحني
يحتلها سيشكل حكومة مصطنعة
ثنم سيلحق الكويت بالعراق" !.ضحك
الدبلوماســي االميركي ثــم قال "هذا
أمر صعب جدا حتقيقه" ،قلت "ال أعرف
إن كان صعبــا أم ال ،ولكني أعتقد بأن
ماسيحصل ســيغير خارطة املنطقة،
بضمنهــا خارطــة العراق ،وهــذا أمر
العالقة له بإسرائيل" ،لكنه لم يقتنع
مبا قلت فتركته.
وبعد أن إحتل العراق الكويت ،ذهبت الى
املؤمتر الوطني الكــردي باميركا وهناك
علم الصحفيون بأني حذرت االميركان
قبل حدوث اإلحتالل وبــأن العراق ينوي
القيام بتلك املغامرة ،فســألوا متحدث
اخلارجية االميركيــة "أن جالل طالباني
حذركم مســبقا مبا ســيحدث ،فلماذا
لــم تتحركــوا مبكرا" ،فــردوا عليهم
"التعليق" .ثم ســألوه "وملاذا التلتقون
بطالباني"؟ فــردوا "إهتمامنا بالقضية
الكرديــة تنحصــر باجلانب اإلنســاني
وحقوق اإلنسان فقط ،وطالباني رئيس
حزب سياســي ويقود حركة سياسية
تطالــب بحقــوق قومية ،وال يناســب

سياستنا أن نلتقيه".
احتالل الكويت
* يقــال بهــذا اجملــال أنك تنبــأت في
اجتماع املعهــد امللكــي البريطاني
للعالقــات اخلارجية بلنــدن بإحتالل
الكويت؟
 نعــم هــذا صحيح فقــد دعيت الىاملعهد لإلجتماع يوم  11أيار 1990أللقي
كلمة ،وكتبــت كلمتي باللغة العربية
وأعطيتهــا لبرهم صالح كي يترجمها
الــى اإلنكليزيــة وبعــد أن ترجمهــا
راجعناهــا ليال في طريق ســفرنا الى
املدينة وحفطني برهم تلفظ الكلمات
بشكل صحيح ألنها صعبت علي بعض
الشيء وكانت الكلمة بعنوان (القضية
الكرديــة و رؤيتنا لعقد التســعينيات)
وفــي مقطع منهــا قلت "أن احلشــد
العسكري اجلاري في العراق هو إلحتالل
الكويت" .وفصلت السيناريو بالشكل
التالي :ســيحتل العــراق أراضي دولة
الكويت وسيشكل حكومة مصطنعة
ثم يلحق الكويت بالعراق وحني طرحت
هذا السيناريو لم يجتذب بقية خطابي
أحــدا ،فقد تطرقــت الــى أن حركتنا
التحرريــة في كردســتان إذا لم تنجح
على يــد العلمانيني ،فإنها ســتنزلق
الى يــد مجموعات إرهابيــة متطرفة،
وستخرج رؤوســها في كردستان كما
في بقية بلــدان العالم ،ولذلك يفترض
بالقــوى الدميقراطيــة فــي العالم أن
تساند حركة التحرر الكردستانية التي
هي حركة دميقراطية تقدمية ومدنية،
لم يعتــرض أحد على مــا طرحته من
مواضيــع هنــاك ،ماعدا الســير جون
مابروري الذي علق قائال "مستر طالباني
اليليــق بــك وال بســمعة املعارضــة
العراقية أن تبالغ هكذا ،أنا أعلم بأنكم
قوة معارضة للنظــام العراقي ،ولكن
أن تذكر مســألة إحتالل الكويت بهذه
املبالغة فهــذا كالم اليليق بك"! لكني
أصريــت علــى كالمي وقلــت "أنتم ال
ترون األحــداث كما نراها نحن ،معاييرنا
تختلف ،فرؤيتنا بالداخل للحقائق على
األرض أوضح عما ترونها أنتم من بعيد".
وحني دعانا إدوارد مورتيمور أنا والدكتور
لطيف رشــيد ملأدبة عشــاء وحضرها
ديفيد غوريوس مســؤول قسم الشرق
األوسط باخلارجية البريطانية أعطيته
نسخة من خطابي وقلت له "ركز على
هذه الفقرة" .فلمــا قرأها قال "جالل...
املبالغة ليست من شــيمتك ،والتليق

بك وبشــخصيتك ،أنت رجــل معروف
واليجب أن يذهب بــك الظنون الى هذا
احلد" .قلت "حســنا لندع هذا احلديث
ملا بعد وسنتأكد من صدقية كالمي أو
مبالغته" ،ومضت فترة على هذا احلوار،
جاء صدرالدين أغا خان يرافقه الســير
جونــي وكان طارق عزيز دعاهم ووجهت
الدعــوة إلينا أيضا.ذهبت الى الســير
جون وقلت له"هل تتذكر الكلمة التي
ألقيتهــا باملعهد امللكــي"؟ قال "نعم
أتذكر" .إقترب منا أغــا خان وقال "عم
تتحدثون مســتر طالباني"؟! فرويت له
القصة ،فقال "بالطبــع فإن أهل البلد
هم أدرى بشعابه وبأحوال حكومتهم".
* وهــل تلقيــت أية إشــارات خارجية
حــول معارضة جهــة أو دولة لتنامي
قوة العراق في تلك الفترة؟
 نعم..فلي صديق فــي اميركا قال ليذات مرة "جالل العراق أصبح قوة كبيرة
وبات يشكل خطورة على أمن املنطقة،
وحــان الوقت إلزالة هــذا اخلطر ،إنتظر
قليال وســترى كيف سيتم التحرش به
حتت يافطة حقوق اإلنسان لكي نقضي
على هذا اخلطر" .وكان حديثه هذا قبل
إحتــالل الكويت.فكتبت رســالة الى
مسعود البارزاني ونوشيروان مصطفى
ورويــت لهمــا ما ســمعته مــن هذا
الصديق.وذات مســاء أثناء مفاوضاتنا
مع النظام دعانا طارق عزيز ،أنا ومسعود
ودارو شــيخ نوري ،وهناك ســألته "أبو
زياد ملــاذا خضتــم معركــة الكويت
وأنتم تعرفون بأنكم ستخســرونها"؟
قــال "كانــت لدينا معلومــات بأنهم
سيزيحوننا من السلطة وسيضعفون
قوتنا ،ولذلــك قلنا فلنذهــب ونحتل
الكويت لتكون بأيدينــا ورقة نتبادلها
معهم ،نســلمهم الكويــت ويكفون
أذاهم عنا ،ولكن املسـألة أخذت مسارا
غير ما توقعناه" .فإلتفت نحو مسعود
وقلت له "هــل تتذكر أنني كتبت إليك
ونوشيروان رســالة بهذا الصدد"؟ قال
"نعم ومازالت الرسالة موجودة عندي"،
إنبرى طارق عزيز وقال "ماهذا أبو شالل
منني عرفت"؟ قلــت "من نفس املصدر
اللــي أنــت عرفت منهــم" .وضحكنا
جميعا.
اللقاءات الرسمية وغير الرسمية
* حســنا ،ملاذا لم يلتقوك خارج إطار
اللقــاءات الرســمية أو بعيــدا عــن
األضواء اإلعالمية؟

 حدث ذلك فعال.فقد دعونا الى مطعمصيني قريب من مبنى اخلارجية ،ودفعوا
فقط حســابي أما أالخرين فقد دفعوه
من جيوبهم ،هناك سألوني عن جملة
مســائل متعلقة مبســتقبل العراق.
وذات يــوم كنت في الفنــدق جاء رجل
وقال بأنه من جهــاز اخملابرات االميركية
(سي ايه اي) فقلت"مرحبا بك ،أعطاني
إســم أحد األصدقاء الكــرد وقال "هو
يعرفني" ،ســألت عنه الصديق املذكور
قال "نعم أعرفــه وأبلغته بأنك موجود
هنا" .ســألني الرجل عن حجم قواتنا
وما نســتطيع أن نفعله ،و وجه أسئلة
أخرى بهذا اإلطار.فقلت له "إمكانياتنا
ليســت قليلــة ونســتطيع أن نفعل
أشــياء كثيرة" ،وكنت حينذاك أحتدث
بإسم اجلبهة الكردستانية وإمكانياتها
الكبيرة وبعــد يوم جاءني مــرة أخرى
وقال "أال متانع لو نشــرك شخصا آخر
بهذا اللقاء وهو أيضــا يحب لقائك"؟
قلت "المانــع لدي" ،وجاء الشــخص
وسأالني "هل ستشــاركوننا إذا خضنا
حربا ضد العراق"؟ قلت "هذه مســألة
مهمة ال أستطيع أن أقررها دون عودتي
الى الوطن ومشــاورة رفاقــي باجلبهة
الكردســتانية" .قــال أحدهمــا "إذا
شــاركتمونا ســتكون لكم حصة من
الكعكة ،وإذا لم تشاركوا لن نعطيكم
شــيئا" .ولتوضيــح فكرتــه أكثر قال
"هل تعرف لعبــة البوكر"؟ قلت "نعم
أعرفهــا" ،قال "إذا لعبــت هذه اللعبة
هنــاك إحتماالن فإما تربح أو تخســر،
ولكن اللعبــة التي نحــن بصددها ال
خســارة فيهــا! ألننا رابحــون في كل
األحوال ،فأنت تعرف بأن العراق لن يقدر
على مواجهتنا ،فإذا بقيت معنا ستربح
بالتأكيد وســتكون لك حصة معتبرة،
أما إذا رفضت فلن حتصل منا سوى على
البقشيش ،هذه فرصة جاءتكم فقرروا
ما ترون" .ســألته "حســنا ،ولكن قل
لي ماذا ســتعطوننا"؟ قال "سنمدكم
باألموال واألســلحة" ،قلــت "وهل من
الناحية السياســية تعدوننا أن حتققوا
لنا شيئا باملستقبل"؟ قال "اآلن ال أعرف
يجب أن أستشــير مدرائي" .وبعد مدة
ســأل مديره الذي يسميه بـ "الدكتور"
فعاد وقال "الدكتــور حتدث الى الرئيس
فقال نعم سنعطيهم ما يريدون".
* ومــاذا كان موقــف قيــادة اإلحتــاد
الوطنــي واجلبهة الكردســتانية من
تلك العروض االميركية املغرية؟
 بعــد أن تلقيــت رد (الدكتور) وعرفتموقفهم ،كتبت رســالة الى مسعود
البارزاني و نوشــيروان مصطفى ورفاق
آخرين بالداخــل وأوضحت لهم مجمل
ما دار هناك ،ردوا على رسالتي بأن اجلبهة
الكردســتانية ال توافق علــى التعاون
وأنها غير مســتعدة لقبــول العرض
االميركي وبرروا ذلك بالقول "ان العراق
سينسحب من الكويت ولن توجه إليه
الضربة ،فال حاجة لكي نبلي أنفســنا
بالبالء االميركي ،فإن وقفنا ضد النظام
سيســتخدم األســلحة الكيمياوية
ضدنا وسيفني شعبنا ،واألهم من ذلك
أننا النثــق باميركا ووعودهــا" .أبلغت
االميــركان مبوقــف رفاقــي ورفضهم
التعــاون مبيــدان املعركــة ،ولكن من
املمكن أن يقتصر تعاوننا مبجاالت أخرى
ونحن سعداء بتحرير الكويت.
* وهــل كان لهم تعليــق على موقف
اجلبهة الكردستانية؟
 تعاملــوا معــه كأمــر عادي.ودعنيأحدثك عــن واقعة حدثــت بعد ذلك.
فأثناء حترير كركوك خابرني نوشــيروان
وكنت حينذاك في دمشــق وقال "مام
جالل حــاول أن تتحدث الــى االميركان
لكي مينعوا القوات العراقية من التقدم
نحــو مناطقنا".فهاتفــت ذلك الرجل
اإلســتخباري وأبلغتــه الطلــب فقال
"مســتر طالباني أال تتذكر حينما قلت
لك إذا لعبت البوكر ستربح وتكون لك
حصة ،وإذا لم تلعب فال نعطيك سوى
البقشيش ،هذا بقشيشكم"! أوصلت
الرد الى رفاقي وأبلغتهم “بأن االميركان
لن يتعاونوا فإعتمدوا على أنفسكم".
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األرض والمناخ في «تحدي السنوات العشر» ايضا
بالشراكة مع شركات اإلعالنات.
وقد تستعمل شركات اإلعالنات
بيانات الشكل لتسويق منتجاتها
وفقــا ً ألشــكال املســتهلكني
وأعمارهم ،وهو ما قد جتني «فيس
بوك» من ورائه ثروة طائلة.
كمــا أن بإمــكان «فيــس بوك»
بيــع البيانات لشــركات التأمني
الصحــي ،التي قد تســتعملها
لتقييــم التطــور العمــري
لألشــخاص ،وعلى أساســه قد
تقرر التأمني على األشــخاص من
عدمه.
وبالرغم مــن أن كل هذه األفكار
هــي مجــرد نظريــات ،لكنهــا
تستحق التأمل ،خاصة مع تاريخ
«فيس بوك» العامر بالفضائح في
جمع املعلومات عن املشتركني من
دون استئذانهم ،أو حتى علمهم.

اعداد  -زينب الحسني:
انتشــرت في االوانة األخيرة صور
جلميع محبي التحدي الذي أطلق
في مواقع التواصل االجتماعي «
فيس بوك « اذ دخل املشــتركون،
هذه األيام ،في حالة من احلنني إلى
املاضي والنبش فيه ،وكان التحدي
اجلديــد يقوم فيه كل شــخص
بنشر صورته احلالية وصورته قبل
 10سنوات.
ومبا أن التحــدي الذي أطلق عليه
حتدي الســنوات العشر ،بدأ قبل
أيام قليلة ،فإن أغلب الصور التي
تشــارك ،في إطار التحدي احلالي،
التقطت في سنة .2009
وشارك عدد من املشاهير في هذا
التحدي فنشــروا صورا ً لهم قبل
عقد من الزمن إلــى جانب أخرى
حديثــة ،وحظيت كل من املغنية
األميركيــة ،جانيت جاكســون،
واملمثلة جيسي كابرييل بإعجاب
واسع.
ولــم يقتصــر التحــدي اجلديد
على املشــاهير ،بل شــهد إقباال ً
واســعا ً من النــاس االعتياديني،
وحظــي موقع فيس بــوك على
وجه اخلصوص بآالف املشــاركات
ملســتعملني يقارنون بني صورهم
القدمية واحلديثة.
وال يســلم بعض من يشــاركون
صورهــم القدمية مــن تعليقات
طريفة أو ســاخرة ،السيما حني
يبدو أن تغييرا ً الفتا ً حصل في 10
سنوات.
ولم يتعامل البعض مع التحدي
بجديــة ،لكنهــم نشــروا صورا ً
قدمية لهــم تعود إلــى أكثر من

 10ســنوات ،في حني جلــأ آخرون
إلى وضع الصورة نفسها زاعمني
أنهم لم يتغيــروا خالل عقد من
الزمان.
في غضــون ذلك ،قــال البعض
إنهم لم يشاركوا صورهم ألنهم
لم يلتقطوها في تلك السنوات،
الســيما أن أجهــزة التصويــر
والهواتف الذكيــة لم تكن توفر
الدقة التي تتيحها حال ًيا.
ويــرى معلقــون أن مزايــا هــذا
التحدي تكمن في تعريف الناس
مباضي بعضهم البعض ،ســيما
أن املنصــات االجتماعيــة التي
يتفاعلــون فيهــا خــال الوقت
احلالي ما تزال حديثة العهد.
واجتاح التحــدي مواقع التواصل

االجتماعي ،خــال األيام القليلة
املاضيــة ،كما شــارك فيه عدد
كبير من النجوم العرب واألجانب.
التذكير باخملاطر التي حتدق بـ «
األرض»
وكان لنشــطاء البيئة رأي آخر ،إذ
استغلوا احلادث للتذكير باخملاطر
التي حتدق بكوكب األرض.
ونشر عدد من املدافعني عن البيئة
صــورا ً تظهر كيف تغير شــكل
األرض خالل الســنوات العشــر
املاضية ،مؤكدين أن تغير املناخ أثر
بنحو ملحوظ علــى كوكبنا في
العقد األخير.
وكان العب أرســنال ،مســعود
أوزيــل ،ضمن هــذه الفئة ،حيث

نشر ،على حسابه في إنستغرام،
صورة ترصد ذوبان اجلليد في أحد
احمليطات ،نتيجة زيادة درجة حرارة
األرض.
وقــال أوزيل فــي تعليقــه على
الصورة «هذا هو حتدي الســنوات
العشــر الوحيد الــذي يجب أن
نهتم به».
ويعد العلمــاء أن ذوبــان األنهار
اجلليديــة واحــد من املؤشــرات
املهمة لتغير املناخ.
حتذير من «خطة فيس بوك
اخلبيثة»
وانخــرط مســتعملو مواقــع
التواصل االجتماعي في حالة من
احلنني إلى املاضــي والنبش فيه،

« فيس بوك « تخرج عن
صمتها
وقالــت شــركة فيس بــوك إنه
«ال عالقــة لها بهــذا التحدي»،
وأضافــت« :التحــدي مــن صنع
املشــتركني ،وبدأ بشكل تلقائي
من دون أي تدخل منا» .مؤكدة أن
مشــاركة املاليني عبر العالم في
حتدي السنوات العشر ،واملشاركة
فيه على نطاق واسع« ،دليل على
املتعة التي يجدها املشتركون في
فيس بوك «.
وقد واجــه رد فيس بــوك موجة
اســتنكار من ماليني املشتركني
الذين أشاروا إلى فضائح وتعديات
سابقة للشــركة على بياناتهم
من دون علمهم ،والتي كان أبرزها
تسريب حسابات لصالح شركة
كامبريدج أناالتيكا في بريطانيا.

بعدما انتشر هذا التحدي اجلديد.
وانتشــرت بعض النظريات التي
تشير إلى أن هذا التحدي مدفوع
من قبل شــركة «فيــس بوك»،
ألغراض غير نبيلة.
خبيرة التقنية كيت أونيل أشارت
مؤخرا ً إلى أن التحــدي ما هو إال
«طريقة خبيثة» من «فيس بوك»
جلمع أكبــر عدد مــن املعلومات
والصور عن تطور أشكال سكان
العالم خالل  10أعوام.
وحســب نظرية أونيل ،فإن هذه
البيانات ستجمع لتكوين قاعدة
تســتعمل في تقنية «التعريف
بالوجــه» ،التــي قد تســتعمل
جلمع معلومات عن املشــتركني،
ثــم حتقيق فائــدة ماديــة منها

أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم اإلنسان
متابعة الصباح الجديد :
ترمــز ربطة العنق في الغالب إلى
أناقة الرجل كمــا أنها جتعل من
يرتديها يحظى باحترام ووقار في
مقر العمــل ،لكن هــذه األناقة
واملهنيــة ال تخلــو مــن تبعات
صحية ،بحسب خبراء.
وال يخفــي أشــخاص كثيــرون
تذمرهــم من ربطــة العنق ،وفي

معلومة

وقت سابق ،وصفها رجل األعمال
البريطانــي الكبيــر ،ريتشــارد
برانســون ،باخلطأ التاريخي ،على
وفق «بزنس إنسايدر».
وقام باحثون من مستشفى كيل
اجلامعي في أملانيا ،بدراســة آثار
ارتداء ربطة العنــق ،فوجدوا أنها
تؤثر بنحو سلبي على تدفق الدم
إلى دماغ اإلنسان.

واعتمدت الدراسة على عينة من
 15رجالً يرتــدون ربطة العنق و15
آخريــن ال يرتدونها ،ثم أجرت لهم
فحوص عبــر اســتعمال أجهزة
الرنني املغناطيســي ألجل قياس
تدفق الدم إلى الرأس.
وأظهرت النتائج أن دماغ الشخص
الذي يرتدي ربطة العنق يستقبل
الدم على نحو أقل بـ  7.5في املئة

مقارنة بالشــخص الذي ال يضع
ربطة عنق.
وعــزا الباحثون هــذا التراجع في
تدفــق الــدم إلى تضييــق ربطة
العنق على ما يعرف بـــالشرايني
السباتية التي تتولى عملية نقل
الدم إلى الدماغ.
وال يشــكل تراجع تدفق الدم 7.5
في املئة خطرا ً قاتالً.

العلم يحل اللغز ..لماذا ال يصاب الفيل
بالسرطان؟
متابعة الصباح الجديد:
انشــغل العلماء على مدار سنوات ،مبحاولة
كشــف ســبب عدم إصابة بعض احليوانات
بالسرطان ،مثل الفيلة واحليتان.
ومع تعدد الفرضيات التي ذهبت إلى أن أحجام
هذه احليوانات الضخمة ،حتميها من أســباب
السرطان ،توصل عالم أميركي إلى وجود جني
فريد في الفيلة ،يقيها من املرض اخلبيث.
وفي عــام  ،2012قرر عالم يدعى فينســنت
لينش فحــص جينات الفيل األفريقي ،ملعرفة
مــا إذا كانت لديــه جينــات إضافية مضادة
للسرطان.
وتقع السرطانات عند حدوث طفرة في احلمض
النووي ألحد اجلينات ،مما يسمح للخاليا بالنمو
والتكاثر بنحو ضار وخارج عن السيطرة.
واعتقــد العلماء أن احليوانــات األكبر حجما ً
تتكون أجســامها من خاليا أكثــر ،وبالتالي
اجلينات السرطانية حتتاج إلى وقت أطول كي
تكون قاتلة مع احليوانات الضخمة.
ومنــذ ذلك احلــن قــدم العلماء عشــرات
الفرضيــات ،ملعرفة ســبب عــدم مهاجمة
الســرطان للفيلة ،ورمبا تكون اإلجابة األكثر

شــيوعا ً في ذلك ،هي أن احليوانــات الكبيرة
متتلك املزيد من الدفاعات املضادة للســرطان،
إلى أن متكــن العلماء مؤخرا ً مــن حل اللغز،
واألمر ال يعتمد على احلجم بتاتاً.
فالفيلــة متتلك جينا ً يعمــل على إحياء جني
آخر مدمر ،وتكليفه مبهمة قتل اخلاليا املصابة
بالســرطان ،وهو املوجود لدى حيوانات أخرى
نفسها كاخلفافيش.
ويســتهدف اجلــن املنقذ للحيــاة واملعروف
باســم « »LIF6خاليا على وشك التحول إلى

لقطة

أفقي

عامودي

 .1باب في التلفزيون
 .2وعاء للماء  oمردود مالي
 .3قريب من جهة األب  oنشفى
 .4عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة
الرائحة ولها استخدامات عالجية o
للتعريف
 .5من أوقات الصــاة  oأقدم مدينة
سكنها اإلنسان (في فلسطني)
 .6أخف الغازات في الطبيعة
 .7طير عينه أكبر حجما من دماغه
 .8ملجــأ للعلم واملعرفــة  oناعم
امللمس
 .9قصصــي روســي مؤلــف احلرب
والسالم  oمتشابهان
 .10امبراطور فرنسي  oحسم األمر

 .1لــم يؤده حقــه  oاجلانب الرئيســي
واألكبر في األشياء
 .2في ورق اللعب  oرئيس نكاراغوا (م)
 .3طيور مائية  oشخص واحد  oأحضر
 .4املادة العطرية املســتخرجة من أنواع
احلوت  oفيه شفاء للناس
 .5أعطى يده وفردها  oواحد (باالجنليزية)
 oشاي (باالجنليزية)
 .6درجة حرارة اجلو مرتفعة  oاســتدرك
وأعاد النظر  oمتشابهان
 .7للسؤال  oاألزهار ذات الرائحة
 .8خوف وقلق شديد  oمنير (مبعثرة)
 .9ذهــب ولــم يعــد  oمع الســامة
(باالجنليزية معكوسة)
 .10دولــة فيهــا  40مليــون نخلة (في
موسوعة غينيس)

حظك اليـوم

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

الكرخ للوالدة
ابن البلدي

أدوية المستقبل  ..روبوتات صغيرة نبتلعها
طور باحثــون سويســريون روبوتــات صغيرة قــادرة على
«السباحة» في جسم اإلنسان ،إليصال الدواء إلى األنسجة
املريضة.
ويبلغ طول الروبوت الذي طوره باحثون في املعهد الفدرالي
السويســري للتكنولوجيا في زيورخ ولــوزان 5 ،ميليمترات
تقريباً ،وهو قادر على التنقل بسهولة في القنوات الضيقة
بجسم اإلنسان.
ومبقدور هذه الروبوتات تغيير شــكلها وســرعتها ،لتصبح
قادرة علــى املرور عبر األوعية الدموية الدقيقة والســوائل
الثخينة في اجلســد ،على وفق ما نقلــت صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية.
وصنعــت الروبوتات ،التي لم يطلق عليها اســم بعد ،من
مادة هالمية تســتجيب للحرارة ،إضافة إلى جسيمات نانو
مغناطيسية ،حســب ما ذكر مؤلفو الدراسة التي نشرت
في مجلة «ساينس أدافنسز».
وجلعل الروبوتات تتحرك بنحو فعال ،فقد استوحى العلماء
حركتها من تلــك اخلاصة بالبكتيريا ،التي تتنقل من مكان
ملكان آخر باستعمال ذيل يشبه املروحة أو السوط.
واختبر العلماء الروبوتات في ســائل ذي لزوجة مشــابهة
لتلك اخلاصة بالدم ،وقد أظهرت حتركها بشكل سريع.
وبحسب سلمان ســاكار ،وهو من الباحثني املشرفني على
تطوير الروبوتات ،فــإن لهذه األجهزة «تركيبا ً وهيكالً خاصا ً
يســمح لها بالتأقلم مع خصائص الســائل الذي تتحرك
فيه».
وقــال« :عندما تواجه تغيرا ً في اللزوجــة أو التركيب ،فإنها
تغيــر من شــكلها للحفاظ على ســرعتها وقدرتها على
املناورة ،من دون فقدان الســيطرة على اجتاه احلركة» .وميكن
برمجــة التغييرات في شــكل الروبوتات مســبقاً ،لزيادة
فعاليتها.
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الحمل

الثور

مهنياً :يســلط هذا اليوم املميز الضوء على
قضايا مالية في هذا اإلطار ،عاطفياً :تتلقى
دعمــا ً إضافيــا ً لتعزيز عالقتــك العاطفية
بالشريك ،لكن االنتباه ضروري من بعض من
يحاولون زعزعة العالقة.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من
األزمة التــي أنت عرضة لها ،وقــد جتبر على
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً ،عاطفياً :أنت
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب،
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً :قد يغيب فريق او شخص كنت تع ّول
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة
بســبب بعض التعقيدات ،عاطفيــاً :اندفاع
الشريك إلرضائك يو ّرطه في بعض املشكالت،
لكن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.
ّ

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :تعاكس الظــروف كل تط ّلعاتك من خالل
حت ّركاتك ومواقف بعضهــم ،وقد يتح ّرك القضاء
والقانــون على نحو طارئ ضدك ،عاطفياً :ال تفكر
إال بطريقــة إيجابيــة لتتمكن مــن تخطي كل
املصاعب مع الشــريك ،الســلبية قد تكون أكثر

مهنياً :تعيش إرباكا ً وتضطر الى كبت املشاعر
أو التراجع عن مشــروع ،وتف ّوت عليك فرصة
رمبا ،عاطفياً :كل الظروف مؤاتية لتقدم على
حتدد من خاللها مستقبلك مع
خطوة مهمة ّ
الشريك ،فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياًّ :
يركز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع
االنتشــار ،عاطفياً :املناقشات العاطفية تأخذ
لكن األهم يبقى النتيجة املطلوبة
وقتا ً طويالًّ ،
التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو
بد منه .عاطفياً :حب
ضرائب أو مصروف ما ال ّ
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك ،لكن هنالك
مط ّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف
املطلوبة.

مهنياً :يســ ّلط هذا اليوم الضوء على شراكة
شــخصية أو مهنية ،وحتــاول أن تقنع الطرف
اآلخــر بقضيتــك ،عاطفيــاً :ال تؤجــل األمور
العاجلة ،فالتراكم ليــس في مصلحتك ،وهو
سيح ّد من قدرتك على تسيير األمور بسهولة

حتمل مسؤوليات
مهنياً :يدعوك هذا اليوم إلى ّ
مهنيــة جديدة ،وقد جتبر علــى تأجيل بعض
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي ،عاطفياً :قد
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو
الهدوء الذي يسبق العاصفة.

الجدي

الدلو

الحوت

تتجمــد العقود واملشــاريع املطروحة
مهنيــاً:
ّ
وتتع ّثر في الدقيقة األخيرة ،ال حتزن وال تتشــاءم،
بل هــ ّدئ مــن روعــك ألن األمور ســتعود إلى
طبيعتهــا ،عاطفياً :األجواء اجليدة ضرورية ،ذلك
يســهم في إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة

مهنياً :تشــهد يوما ً مميزا ً من العالقة املهنية
الرائعة ،اســتفد منها قدر املستطاع ،وتقرب
من الزمالء ،عاطفياً :يزداد إعجابك بالشريك،
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره
َ
نصفك اآلخر.
ليكون

ويؤهلك لعمل
مهنياً :يناســبك هذا اليوم
ّ
جديــد ويبــرز مهاراتــك ،ولن تتهــرب من
املســؤوليات وتبادر إلــى جديــد ،عاطفياً:
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء
الذي أظهرته في تعاملك معه.
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العلوية
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ّ
تقدم لخطبة صديقته ً
ونسي صباحًا
ليال...
َ
ذكر أحد مســتعملي موقع «ريديت» للتواصل االجتماعي
أنّه تقدم خلطبة فتاة في «أثناء نومه» ،ولم يعرف شيئا ً عن
ذلك إال في صباح اليوم التالي.
وأفادت صحيفة «نيويورك بوســت» األميركية ،بأ ّن الشاب
ّ
أكد أنّه لم يســتطع النوم في تلك الليلة ،وتناول  4أقراص
من ّوم من نــوع « .»Ambienوفي الصباح ،الحظ خامت خطبة
في إصبع فتاته .وكان قد اشــترى هــذا اخلامت قبل فترة عبر
إعالن على اإلنترنت بغية بيعه ثانية.
وقامت الفتاة بشرح ما حصل معهما ليالً ،إال أ ّن الشاب لم
أي شيء مما ذكرته «خطيبته» .وعندما فتح صفحته
يتذكر ّ
على «فيس بوك» ،اكتشــف أنه غ ّير بياناته الشــخصية
وكتب في خانة احلالة االجتماعية« ،متزوج» بدال ً من «أعزب».
وكتب الشــاب على موقع «ريديت»« :لم أكن أريد أن أتقدم
خلطبــة الفتاة قبل عام ونصف العــام  ،ألنني لو أردت ذلك،
لكنت اشتريت خامتا ً أفضل ،لكن أقراص « »Ambienسرعت
العملية  10مرات».
يذكر أ ّن األشــخاص الذيــن يتناولون أقــراص «،»Ambien
يقومون مبمارســة أنشطة يومية مختلفة ،تصل إلى قيادة
السيارة أحياناً .لكنهم عند اســتيقاظهم ال يتذكرون أي
شيء عن مغامراتهم الليلية.
وكانت صحيفة « ،»New York Magazineنشــرت سابقا ً
خبــرا ً طريفا ً عن رجل تناول أقراص « ،»Ambienوصنع خزانة
وهو «نائم».

الجوزاء

من أجواء المطر في بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

أورام سرطانية ويدمرها.
ومن خالل التجارب ،وجد الباحثون أنه عندما
تبدأ خاليا الفيلة بالتعرض لألضرار املســببة
للســرطان ،فــإن األورام تقــل تدريجيا ً وذلك
بتشغيل النظام الدفاعي املنقذ للحياة ،وهو
اجلني «.»LIF6
ويأمل العلماء إيجاد عقاقير حتاكي تأثير اجلني
املقاوم للخاليا الســرطانية ،وتطوير عالجات
جديدة ثورية ملرضى الســرطان من البشر في
املستقبل.

كلمات متقاطعة

13

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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االسيوي يسمي حكما سنغافوري لقيادة المباراة

االسود تواصل استعداداتها بطموح اجتياز العنابي ..غدًا
أبو ظبي ـ محمد إبراهيم
وعلي حنون*
مع بــدء العد التنازلــي ملواجهة
االســود والعنابي القطري برسم
دور الستة عشــر لنهائيات اسيا
املقامة حاليا فــي دولة االمارات
العربية ترتفع وتيرة اســتعدادات
منتخبنــا بطمــوح بلــوغ دور
الثمانية ملواجهة الفائز من مباراة
البحريــن وكوريــا اجلنوبية ..وقد
اعلن االحتاد االسيوي لكرة القدم
تسمية السنغافوري محمد تقي
حكما ملبــاراة املنتخبني العراقي
والقطري .
وقد اجرى منتخبنا الوطني مساء
امس االحــد وحدته التدريبية في
ملعب ســلطان بن زايــد والتي
استمرت ملدة ساعتني من الرابعة
والنصــف عصــرا بتوقيت بغداد
ولغاية السادسة والنصف وغاب
عن الوحدة الالعب فرانس بطرس
الذي منح راحة لثالثة ايام بسبب
االصابــة بينما اجــرى املنتخب
القطــري وحدتــه التدريبيــة
فــي ملعــب القوات املســلحة
ولســاعتني ايضا من الســاعة
اخلامسة مساء ولغاية السابعة
مساء .
واقيم ظهــر امس في مقر اقامة
وفد املنتخب حفل تكرميي بسيط
بعــد ان بــادر مصــرف الطيف
االســامي لتكرمي وفــد املنتخب
وقــد عبر رئيس احتــاد الكرة عبد
اخلالق مســعود عن شكره ملبادرة
املصرف مشــيرا الــى ان  »:هذه
املبادرة ستسهم في حث الالعبني
على تقــدمي افضــل ماميكنهم
تقدميه من جهود من اجل حتقيق
النتائج التي تليق بسمعة الكرة
العراقية مؤكدا ســعي الالعبني
على حتقيق النتيجة التي تسعد
اجلماهيــر الرياضية في مواجهة

جانب من تدريبات املنتخب الوطني «عدسة :محمد عامر»
غ ٍد الثالثاء» .
ووصــف رئيس جلنــة املنتخبات
في االحتاد العراقــي لكرة القدم
فالح موسى مباراتنا املرتقبة مع
قطر «الثالثــاء» مبواجهة (اثبات
الوجــود) الن نتيجتها ســتحدد
الطريق الذي سيسلكه منتخبنا
الوطني ،بعدها.
وبني موســى في تصريح ملوفدي
االحتــاد العراقــي للصحافــة
الرياضيــة ان اســرة منتخبنــا
تعي حجــم املســؤولية لذلك

جتدها تســير في سبيل خطوات
حتضير مناســبة للمباراة» مبينا
ان »:االنضباط العالي ســواء في
الوحدات التدريبيــة او في داخل
مقر اقامة االســود هي ســمة
نرصدهــا على طريقــة تعاطي
العبينا مع االمر ولم يتحسسوا
من االجراءات االدارية التي اتخذت
عبر تعليمــات لرئاســة البعثة
النهم يدركون ان املهمة الوطنية
املرتقبة هــي الفاصلة احلقيقية
فــي ان تكــون كرتنــا الوطنية

االسماء قادرة على ان تكون عناصر
حضــور ايجابي في ايــة مباراة»
متابعا »:وهذا االمر يدحض ضمنا
االقاويل التي يسعى البعض الى
تسويقها على ان هناك تدخل من
قبل االحتاد بشؤون املدرب».
واضــاف فالــح »:االداء املتصاعد
لتشــكيلتنا من مباراة الى اخرى
يجعــل ثقتنا باملــدرب واجراءاته
تزداد طاملا ان النتائج االولي تقدم
براهــن تؤكد االجتــاه الصحيح
الذي تسير فيه كرتنا» مشيرا الى

حاضــرة ومســتمرة وبقوة في
كاس اســيا او السمح اهلل تغادر
املنافسات».
واكــد ان »:املعنويــات عاليــة
واحلماســة كبيــرة ونتائجنــا
االيجابيــة في احملطــات املاضية
اعطتنا ثقــة كبيــرة بامكانية
اجلهاز الفني بقيــادة كاتانيتش
الذي اثبــت بقراراته انه يســير
باالجتاه الصحيــح بحيث تلمس
اجلميــع انه لم يعــد لديه العب
اساســي واخر بديــل وامنا جميع

المواي تاي يبدأ منهاجه باقامة دورة تحكيمية
المكتب اإلعالمي لألتحاد:
عقد األحتــاد العراقــي املركزي
للمواي تاي أول أجتماع رســمي
له بعد مصادقة اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية واألحتاد الدولي
للعبة على تشــكيلته اجلديدة
بعد األنتهاء من عملية األنتخاب
وأنبثاق مكتب تنفيذي جديد له
يدير شؤون اللعبة ألربع سنوات
قادمة.
وقال رئيس األحتاد العراقي املركزي
للمــواي تاي املاســتر مصطفى
جبار علك  :ان احتاد اللعبة ناقش
العديــد مــن املواضيــع املهمة

واملصادقة عليها بحضور جميع
اعضــاء األحتــاد ،مبينــا ان اول
باكورة أنشطة األحتاد أقامة دورة
حتكيمية للفتــرة من  24ولغاية
 26من الشــهر احلالي في قاعة
املركــز التدريبــي للمنتخبــات
الوطنية.
وأضــاف علك  :ان احتــاد اللعبة
حــدد الفترة مــن  14ولغاية 16
من الشهر املقبل موعدا ألقامة
بطولة أندية العراق للمتقدمني
فــي العاصمــة بغــداد ووفــق
ضوابط وشــروط حددهــا احتاد
اللعبة ،منوها الــى ان كل نادي

مشارك في البطولة يجب عليه
املشــاركة ب( )4العبني فما فوق،
فيما مت املوافقــة باألجماع على
املشاركة في األنشطة اخلارجية
خالل منهاج  2019ومنها بطولة
غرب آســيا في لبنــان وبطولة
اسيا في ابو ظبي وبطولة العالم
للمتقدمني فــي تايالند وبطولة
العالم للشباب في تركيا.
وأســتطرد رئيس األحتــاد حديثه
بالقول  :مت املوافقة باألجماع على
تســمية اللجان العاملة باألحتاد
ومنهــا جلنــة احلكام برئاســة
احلكم الدولي حيدر عبد الواحد

ان »:كاتانيتش وفق في جعل كل
العب يقدم مهاراته ويســتثمرها
في الوقت ذاته فــي خدمة االداء
اجلماعــي» مواصــا »:وبرايي ان
مالمح شــخصية جديدة اخذت
تظهر ملنتخبنــا واملطلوب فقط
املزيد من الوقت».
ولفت موسى الى ان »:ادارة الوفد
تواصل تقــدمي الرعاية للمنتخب
وكان لها مواقف تدعم مسيرته
ماديا ومعنويا وحترص باســتمرار
علــى اســتبعاد كل التاثيــرات
اجلانبيــة التــي ميكــن ان تبعد
بوصلة تركيز العبينا الى اجتاهات
اخرى» كاشــفا ان »:ادارة البعثة
تصدت لعديد احلواجــز واملؤثرات
السيما هذه االيام وسجلت وقفة
مطلوبة ستذكر في حينها».
وأقصى منتخب فيتنــام نظيره
األردني من دور الســتة عشــرة
لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم
بفــارق ركالت الترجيــح «،»2-4
بعدما ســاد التعــادل « »1-1في
املباراة التي جمعتهما امس على
استاد آل مكتوم.
وتقدم األردن بهدف الســبق عبر
بهاء عبد الرحمن بالدقيقة «،»39
وأحرز لفيتنام التعادل كونغ نغوين
بالدقيقــة « ،»50قبل أن يحتكما
لركالت الترجيــح لتحديد هوية
املتأهــل .وجتري اليوم االثنني ثالث
مباريات ضمن دور الســتة عشر
للبطولة اذ تتقابل السعودية مع
اليابان في الســاعة الثانية بعد
الظهــر بتوقيت بغداد في ملعب
الشــارقة وتلعب اوزبكستان مع
استراليا في الســاعة اخلامسة
مســاء في ملعب خليفة بن زايد
بالعني وتلتقي قيرغزســتان مع
االمارات فــي الســاعة الثامنة
مساء في ملعب مدينة زايد بابو
ظبي .
* موفدا االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

البولنغ يستعد عربيًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل العبــو منتخبنا الوطني
(رجــاال ونســا ًء) بالبولنــغ
االســتعدادات للمشــاركة في
البطولــة العربيــة التاســعة
للرجال واخلامســة للنساء التي
ســتقام فــي جمهوريــة مصر
العربية للمــدة من  14لغاية 23
من شهر شباط املقبل ،وتشارك
في بطولة الرجال  7منتخبات هي
(العراق ومصر والكويت وسلطنة
عمــان والســعودية واإلمــارات
والبحريــن) ،وفــي منافســات
النساء تشارك  6دول ،هي (العراق

وعضوية احلكام الدوليني محمود
هاشــم وحيدر حميــد ،وكذلك
جلنــة املدربني برئاســة الكابنت
علــي حميــد تولــي وعضوية
املدربــن محمد حســن جحف
ومحمــد ديــوان ،فيمــا يترأس
البطل العاملي علي ســاهر جلنة
األختبــارات وبعضويــة األبطال
عادل جواد وعالء فاضل ويشــرف
على املســابقات الســيد نوزاد
نوري واللجنة الفنية مصطفى
جبار علك وتســمية املستشار
القانوني احملامي محمد شــهاب
احمد.

ومصر وسلطنة عمان واإلمارات
والبحريــن ،والســعودية التــي
ستشارك للمرة االولى).
وقالت العبــة منتخبنا الوطني،
منى خوشو بولص :ان التحضير
متواصل لتحقيق نتائج ايجابية
فــي البطولــة العربيــة بهدف
التفــوق واثبات مقــدرة البولنغ
العراقــي في احملافــل اخلارجية.
مشــيرة إلى :ان هدفهــا الفوز
بالوســام الذهبي في البطولة
املقبلة ،واملســاهمة في تتويج
املنتخــب النســوي بالوســام
الذهبي.

ناشئات المركز الوطني اللعاب القوى ً
أوال في ركضة الضاحية
إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
تغلبت ناشــئات املركــز الوطني
لرعاية املوهبــة الرياضية أللعاب
القــوى التابــع لدائــرة شــؤون
االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب
والرياضة ،على اقرانهن من اندية
العراق بســباق الضاحيــة الذي
اقامــه االحتــاد العراقــي أللعاب
القوى فــي محافظــة الناصرية
مؤخــرا ً وبالتحديد عند مدينة اور
التاريخيــة وزقورتها الشــهيرة ،
في اضافة جديــدة لتاريخ املدنية
واحلضارة االنسانية التي شهدت

هذه املدينة بواكيرها االُّول.
وبحضور ومشــاركة معاون املدير
العام للدائرة  /مدير قسم املوهبة
الرياضية ســوالف حسن ومعاون
مديــر املركــز د .عصــام كاظم
ورئيس االحتــاد العراقي باللعبة د.
طالب فيصل ومسؤولي احلكومة
احمللية فــي الناصرية  ،جرى تقليد
الفرق الفائزة باملراكز الثالث االولى
االوســمة الذهبيــة والفضيــة
والبرونزيــة كما وزعــت عليهن
شهادات املشاركة.
وتثمينــا ً لــدور وزارة الشــباب

وفد ناشئات املركز الوطني

والرياضة و دائرة شــؤون االقاليم
واحملافظــات /قســم املوهبــة
الرياضيــة لرعايتهــم الكبيــرة
للمواهــب الواعــدة فــي عروس
األلعاب ،قدم رئيس االحتاد العراقي
باللعبة د .طالب فيصل درع االحتاد
الى معــاون املدير العــام للدائرة
و مدير قســم املوهبــة الرياضية
سوالف حســن  ،فيما كرم االخير
االحتــاد ورئيســه و اعضــاء في
احلكومة احملليــة باحملافظة ومدير
مديرية شــباب ورياضة الناصرية
بدروع الوزارة.

مبابي يعزز صدارته للهدافين ..وتوخيل يحقق رقمًا قياسيًا

باريس سان جيرمان عاقب غانغان على «تطاوله» في كأس الرابطة
باريس ـ وكاالت:
باريــس ســان جيرمــان «يصفع»
غانغان  9مــرات في الدوري عقابا ً له
على تطاوله في كأس الرابطة حني
جــ ّرده من لقبه وانتــزع منه بطاقة
وصب باريس ســان جيرمان
التأهل..
ّ
حامل اللقــب واملتصدر جام غضبه
على ضيفــه غانغان األخيــر الذي
عاد مــن «بارك دي برانــس» بنتيجة
مخالفــة متاما ً لزيارتــه األخيرة الى
معقل النــادي الباريســي ،إذ خرج
بنتيجــة مذلة صفر -9أول أمس في
املرحلة احلادية والعشرين من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
ودخل نــادي العاصمــة اللقاء وهو
يبحث عن فوز ثأري على غانغان الذي
جرده قبــل  10أيام مــن لقب كأس
الرابطة بالفوز عليه في ربع النهائي
على «بارك دي برانس»  ،1-2حارما ً إياه
من محاولة الفوز باللقب للموسم
السادس توالياً.
وحقق فريق املــدرب األملاني توماس
توخيــل مبتغــاه بتســجيله فوزا ً
قياسيا ً على «بارك دي برانس» ،عادل
به أيضا ً أكبــر انتصار له في الدوري
والذي حققه على ملعــب تروا عام
9-( 2016صفر أيضاً) ،علم ّا بأن أكبر
فوز محلي له في جميع املســابقات

كان 10-صفر عام  1994في مسابقة
الكأس على ملعب كوت شود.
لكــن الفوز الــذي أعاد بــه الفارق
بينه وبــن ليل الثاني ،الفائز اجلمعة
على أميــان  ،1-2إلى  13نقطة ،كان
مكلفا ً إذ خســر جهود جنم وسطه
اإليطالي ماركو فيراتــي الذي خرج
من اللقاء بعــد إصابته في الكاحل
األيسر ،وذلك قبل أقل من شهر على
املواجهــة املرتقبة مع مانشســتر
يونايتــد اإلنكليزي فــي ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا ( 12شــباط ذهابا ً
في مانشستر).
ويدين نادي العاصمــة بفوزه الثالث
تواليــا ً والـــ 17في  19مبــاراة (ليل
خاض  21مبارة) ،إلى الثالثي البرازيلي
نيمار وكيليــان مبابي واألوروغوياني
إدينســون كافاني ،إذ ســجل األول
ثنائيــة ( 11و )68رفع بها رصيده إلى
 13هدفــاً ،مقابل ثالثيــة لكل من
الثاني ( 37و 45و )80والثالث ( 59و66
و.)75
وعزز مبابــي صدارته للهدافني بـ17
هدفا ً مباشرة أمام كافاني الذي رفع
رصيده إلى  14هدفا ً بعد هذه املباراة
التي اختتم مهرجانهــا التهديفي
البلجيكي تومــا مونييه بهدف في
الدقيقة .83

مبابي
وعلــى ملعــب «لويــس الثانــي»،
اســتمرت معانــاة موناكو وصيف
بطل املوســم املاضي بتلقيه هزمية
قاسية على أرضه أمام ستراسبورغ
هي األقصى لــه أمــام األخير منذ
أيلــول ( 1968صفــر ،)-5وذلــك
بسقوطه بهدف للبرتغالي راداميل
فالكاو ( ،)22مقابل خمســة أهداف
للودوفيك أجــورك ( 12و )68وادريان
توماسون ( )17وابراهيما سيسوكو

( )63والعاجي يوسف فوفانا (.)4+90
وتأثــر فريــق املــدرب تييــري هنري
بالنقــص العــددي فــي صفوفــه
منــذ الدقيقة  7بعد طــرد مدافعه
البرازيلي اجلديد نالدو في ثاني مباراة
له مــع نــادي اإلمارة املنتقــل اليه
من شــالكه األملاني في الثالث من
الشهر احلالي ،وذلك العاقته أجورك
حني كانت متوجها لالنفراد باحلارس.
وبرغم تعادل األرقــام من حيث عدد

الالعبني بعد طرد الصربي ســتيفان
ميتروفيتش من ستراســبورغ لنيله
إنــذارا ثانيا ( ،)69عجــز موناكو عن
العودة الى اللقــاء ومحاولة حتقيق
فوزه األول في املراحل اخلمس األخيرة.
وجتمــد رصيد موناكو الــذي ال يزال
ينافس في مســابقتي الكأس ،عند
 15نقطة في املركز التاســع عشر
قبل األخير بثالثــة انتصارات فقط
مقابل  12هزمية.
وفي املقابــل ،واصل ستراســبورغ
عروضه املميزة هذا املوســم ،رافعا
بفوزه األول فــي معقل موناكو منذ
كانون الثاني  2000حني تغلب عليه
 2-3في ثمن نهائي مســابقة كأس
الرابطة ،رصيده الــى  32نقطة في
املركز اخلامس مؤقتا قبل مواجهته
الصعبة األربعاء ضد ســان جيرمان
في دور الـ 32من كأس فرنسا.
ولم تكن حال نيس الســابع أفضل
من موناكــو ،إذ عجز عن حتقيق فوزه
الثانــي فقــط في املراحل الســبع
األخيرة ،لكنه أفلت من الهزمية أمام
مضيفه رينــس بادراكه التعادل في
الوقت بدل الضائع مــن ركلة جزاء
لرميــي والتر ،بعــد أن افتتح صاحب
األرض التســجيل بهدف رميي أودين
منذ الدقيقة .12

اليوم  ..ذهاب ربع

نهائي بطولة الكأس
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة املسابقات في االحتاد لكرة القدم ،مواعيد
مباريات ذهاب وإياب ربــع نهائي بطولة كأس العراق..
وستنطلق مباريات ذهاب البطولة اليوم االثنني حيث
ســيواجه نفط ميســان فريق الطلبــة على ملعب
امليمونة ،فيمــا يالقي الكهرباء ضيفــه احلدود على
ملعب الكهرباء ،وســيالعب النفط فريق اجلوية على
ملعب النفط ،ويالقي امانة بغــداد فريق الزوراء على
ملعب بغداد.
وستقام مواجهات االياب في الـ 26من الشهر احلالي..
وســتُلعب مباريات الذهاب في متام الســاعة الثانية
والنصف ،فيما تقام مباريات االياب في متام الســاعة
الثانية ظهرا ً بتوقيت بغداد.

مجموعة صعبة لغاز

الجنوب بطائرة العرب
بغداد ـ الصباح الجديد:
أســفرت قرعة بطولة األندية العربية للكرة الطائرة،
التي تســتضيفها تونس ،خالل شــباط املقبل ،عن
وقوع نادي الكويت في اجملموعة الثالثة بجوار الشعلة
العماني وسبيد بول اللبناني والترجي
اليمني وصحار ُ
التونسي.
القرعــة اوقعت ممثل العــراق فريق غــاز اجلنوب في
اجملموعــة الرابعة الى جانب اندية االحتاد الســعودي
واألهلي البحريني واجملمع البترولي اجلزائري وشــباب
جباليا الفلسطيني والسويحلي الليبي.
ويلعب ضمن اجملموعــة األولى ،الريان القطري وخيبل
اليمني وأهلي بنغازي الليبي وســنجل الفلسطيني
والصفاقســي التونســي.في حني تضــم اجملموعة
الثانيــة ،الهــال الســعودي ووادي موســى األردني
والشــرطة القطري واملكناســي املغربي والســام
العماني.

شوكان يعود إلى
الميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي امليناء ،استعادة مهاجمه السابق لصفوف
الفريق في االنتقاالت الشتوية اجلارية.وذكر النادي عبر
صفحته الرســمية ،أن «املهاجم محمد شوكان عاد
لصفوف الفريق قادما ً من الشرطة».
يذكر ان شوكان غادر امليناء صيف  2017لتمثيل فريق
الرمثا االردني ،ثم عاد للدوري املمتاز من بوابة الشرطة
صيف العام املاضي.ولم ينجح شوكان في حجز مركز
بالتشكيلة االساسية ملدرب الشــرطة املونتينغري
نيبوشيا يوفوفيتش.

مفكرة اليوم

نهائيات آسيا دور الـ 16

اليابان ـ السعودية  2:00ظهراً
مساء
أستراليا ـ أوزبكستان 5:00
ً
مساء
اإلمارات ـ قيرغيزستان 7:00
ً

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العراقيين ..خبرة الرواد وألق الشباب
سمير خليل
برعاية السيد رئيس اجلمهورية الدكتور
برهم صالح وبحضور الدكتور عبد االمير
احلمداني وزير الثقافة والسياحة واالثارو
الدكتورعلــي عويد مدير دائــرة الفنون
العامة في الــوزارة وســفيري اململكة
املتحدة وفرنسا وحضور رسمي واعالمي
وفنــي غفيــر افتتح املعرض الســنوي
الشــامل جلمعية الفنانني التشكيليني
العراقيني على قاعة اجلمعية ببغداد.
شارك في املعرض  168فنانا توزعوا مع
اعمالهم بواقع  94فنانا بالرسم و 46في
النحت و 28للخزف .
و يشــكل املعــرض تظاهــرة فنيــة
ينتظرهــا فنانــو التشــكيل كل عام
وهو يشــهد تطورا ملموســا من حيث
املشاركة والتنوع في املعروضات .
الفنانــون الشــباب كانــو العالمة
املميزة للمعرض هذا العام حيث شغلت
اعمالهــم احليز االكبر من القاعة وحتدث
عدد منهــم ل(الصباح اجلديــد) منهم،
الفنانة ســهى االطرقجــي التي قالت:
احرص على املشاركة ســنويا في هذااملعرض الذي ميثــل تظاهرة فنية جميلة
تتيــح لنا اللقاء مــع اصدقائنا الفنانني
في قاعة اجلمعيــة التي تعتبر بيتا لكل
الفنانني ونحن فرحون جدا للتطور الذي
يطرأعلى معرضنا هذا عاما بعد عام في
مختلــف الفنون التشــكيلية واتاح لنا
املعرض السير بخطوات واثقة نحو آفاق
الفن التشكيلي العاملي".
اما وســام جزي املشــارك بلوحة رسم
اسماها (حوار) فيقول"فكرتها مستوحاة
من حكايــات الف ليلة وليلــة واالجواء
الســحرية للقصص اخلياليــة وصبها
في قالب بصري حديــث ومعاجلات على
ســطح اللوحة مبا يحمله هذا السطح
من دراما باللون واخلط ".
النحات الشــاب ســماري ابراهيم وهو
مــن النجــف االشــرف شــارك بعمل
نحتــي عنوانه(زقــورات داخلية) تتحدث
عن االنســان العراقــي املندمج بتاريخه
العريق ابتداء من الزقــورات الى االواوين
باالضرحــة واجلوامــع ،يحمــل الثقافة
االدبيــة والفلســفية بالتاريخ احلضاري
العراقي مثل فكرة الوجود عند الصوفية

جانب من املعرض
او االشــراق النورانــي ،حالــة الوجــود
داخل االنســان ،دمج مابني ماهو ارضي
وماهو ســماوي الن النور يحمل الفكرة
الســماوية املقدســة مابــن انليل اله
الفضاء وانكي آلهة االرض".
ويتابع الرســام الشاب فراس فاضل
واحلائزعلــى جائزة عشــتار للفنون عام
 "2017رغــم كوني فنان شــاب لكنني
سعيد باملشاركة مع الرواد ،هذا املعرض
جتربــة غنية ومهمــة ،عنــوان لوحتي
(بايســكالت) وانــا اركــز علــى املوروث
العراقي البغدادي في اعمالي ومن ضمن
ذكرياتي التي عشتها وتراودني دائما حبي
للبايسكالت فهي متثل احلركة ،التلقائية
،اجواء املتعة البريئة ".
ومن الفنانــن الرواد التقينا بالنحات

ستتحلل داخل العلبة التي
زرعت فيهــا ،وبالتالي ،فإن
بقاياهــا لن تشــكل أي
ضرر بيئي محتمل على
القمر.
ويراهــن علماء الفلك،
في الوقــت احلالي،
على جنــاح جتربة
الزراعــة علــى
القمــر ،أمــا

وزاد األمر تعقيــدا ً وجدالً ،نقل إمرأة مســنة يوم
األربعــاء الفائت إلى املستشــفى بعد أن أغمي
عليها بعيد العرض فيما لم يتم التأكد أن األمر
سببه املسرحية وما تتضمنه.
وذكــرت صحيفــة "التاميــز" البريطانية أن
إدارة املســرح تعتمــد هذا اإلجراء بإرســال
رســائل إلكترونية للراغبني في مشاهدة
عروضها املســرحية كجانب روتيني من
جانبها تُعلمهم فيه عما يحويه العرض
املسرحي من َمشاهد.
وكانت بالنشــيت قد صرحت ســابقا ً
عن املســرحية لصحيفة "الغارديان"
قائلــ ًة :العمل قــد يُغضب البعض،
وقد يضع البعض اآلخر في حيرة من
يتحمســون
أمره ،وبعض الناس قد
ّ
لدى مشاهدتهم هذا العمل.

صدمة لعشاق الشامية
في يومه العالمي
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفل العالم ،قبل يومني باليوم
العاملي للشامية ،التي تعد الرفيق
األساس ملشــاهدة األفالم ،سواء
في دور الســينما أم فــي املنزل،
ومن املمكــن أن تتناوله إما مملحا
أو باجلــن أو بالكراميــل ،أو حتى
بالشوكوالتة.
لكــن صحيفــة "ذا تلغــراف"
البريطانية كشــفت عن صدمة
متمثلــة في أن للشــامية أضرار
صحية ،ال تقــل عن مخاطر تناول
احللويات ورقائق البطاطا.
وبينــت الصحيفة فــي تقريرها
املنشــور عام  ،2017أن الشامية
مضــرة باألســنان ،مشــيرة إلى
أن عدد املشــكالت املتعلقة بها
تضاعفت خالل السنوات القليلة
املاضيــة ،والتي وصلــت إلى حد
جراحات األســنان إلنقاذ ما ميكن

منذر علي الذي يشــارك في هذا املعرض
منذ ســبعينيات القرن املاضي ويشارك
هذا العــام بعمل نحتي بعنــوان (ازمة
انســان) يتحــدث عن االنســان احملاصر
باالزمات والشدائد فيكون هنالك تعبير
يظهــر علــى الوجه من خــال الصراخ
والتحدث عن الضيم الذي حل باالنسان
في هــذا الكون ،اخملرج مــن هذه االزمات
والشــدائد يكون عــن طريــق الصراخ
والتعب والشــجن وهي افضل تعبير عن
االلم".
الرســام الرائــد رافع جاســم ورغم
بلوغــه الثمانــن ومعاناته مــن املرض
اال انــه حريص على املشــاركة في هذا
املعرض ويقــول "لوحتي حتمــل عنوان
(قريــة الســكون ) ،احتدث فــي اعمالي

عن الوجود دائما ،قصــة الوجود ،الوجود
هوالفن اجلميــل والكون اجلميل والوجود
اجلميل على االرض والســماء  ،افرحتني
اعمال الشباب في هذا املعرض ،الشباب
هم اجليل القادم ،انا اثق بهم فهم امليالد
اجلديد للتراث
الفنان قاســم سبتي رئيس جمعية
الفنانــن التشــكيليني العراقيني كتب
في مقدمة املعرض "هذا املعرض ،مصدر
فخرنا وتفردنا وكان نصيب الشباب فيه
كبير الى حــد مدهش حيــث امتزجت
اعمالهم مع اعمال االكبر ســنا وخبرة،
معرضنا التشــكيلي هذا هــو صرخة
احتجاج مــن ان دور الثقافــة والفن قد
ازف زمنهما ،والى اجلحيم خطاب الظالم
والكراهية"

أول نبتة صينية على القمر
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد يوم واحد فقــط من إعالن علماء
صينيني جناحهم فــي إنبات بذرة على
القمــر ،أكدت بكــن ،نهايــة اإلجناز،
بعدما ماتت بذرة القطن.
وذكر باحثون صينيــون ،أن البذرة التي
حملــت إلى القمر على منت املســبار
الصيني "تشانغ آه  ،-4أصبحت األولى
التي تنبت على القمر.
وبحســب املصدر ،فــإن النبتة امليتة

ليوناردو دي كابريو
أطلق النجــم األميركي
الشــهير ليونــاردو دي
كابريو ،حتذيرًا عبر حسابه
الشــخصي على موقع
"انستجرام" ،ملدعي زيف
قضية التغيــر املناخي،
وذلــك تزامنًــا مع حتدي
العشــر ســنوات الذي
انتشر مؤخرًا على مواقع
التواصل االجتماعي.
ونشر دي كابريو تصمي ًما
يوضــح
لصورتــن،
االختالفات اجلذرية التي
طــرأت علــى تضاريس
القطــب اجلنوبي خالل
السنوات العشر املاضية،
حيــث أدى ارتفاع درجات
احلرارة الى ذوبان كميات
هائلة من املياه املتجمدة
بالقارة القطبية .اجلدير

بالذكــر أن ليونــاردو دي
كابريــو ،أحد أبــرز جنوم
هوليــوود املهتمــن
بالشــأن البيئي وملف
التغير املناخي.
وكان عدد من رواد مواقع
التواصــل االجتماعــي
شــاركوا بتحدي العشر
الســنوات ،واختــاروا
نشــر صــورا للطبيعة
والتغييــرات التي طرأت
عليها بأكثر من مدينة.

وفاء عامر

تحذير من مسرحية لكيت بالنشيت
الصباح الجديد  -وكاالت:
قدمت النجمة العاملية كيت بالنشيت ،مسرحية
جديدة بعنوان ( عندما نعذب بعضنا بشكل كاف
) على املسرح الوطني في لندن.
ورافقها في العرض جنم مسلسل "لعبة العروش"
ســتيفان ديالن ،وهي مقتبســة من مســرحية
"باميــا" للروائي صاموئيل ريتشاردســون ،وتدور
بشأن الطبيعة العنيفة للرغبة واحلياة.
وبحســب ما أشــار موقع "ديلي ميل" البريطاني
فإن إدارة املسرح أرسلت حتذيرا ً إلى ر ّواد املسرح من
تتضمنها املسرحية.
َمشاهد عنيفة وحميمية
ّ
وأضافــت أن املســرحية تتط ّرق إلــى موضوعات
للبالغني كالكآبة ،فضالً عن َمشاهد عنيفة وذات
فحوى حميمي ،مبشاركة ست شخصيات يديرون
لعبــة من الهيمنــة واملقاومة ،مبــا فيها تعنيف
النساء.

أخبــارهــــــــــم

المعرض السنوي للتشكيليين

مزاد الكتب في النجف االشرف

--1
النجف األشــرف – كما هو معلوم – مدينة تشرفت مبثوى أمير
املؤمنــن االمام علي بن ابي طالب – عليه الســام-فيها ،ومن
بركاته اصبحت تضم واحدة من أعرق جامعات العالم الدينية،
تلك هي جامعة النجف االشــرف مصنــع الفقهاء واحملققني،
ومجمع العلماء واألدباء واملفكرين والنابهني.
--2
ان العناية بالكتاب واالقبال عليه هي من أبرز سمات أهل العلم
ولكن ضيــق ذات اليد والظروف املالية الصعبة التي
والفضل،
ّ
كان يعيشها معظم االســاتذة والطالب في جامعة النجف
االشرف كان حتول بينهم وبني ما يريدون!
وهناك اســتثناءات يقف في طليعتهــا امليراث الذي قد يح ّول
مكتب ًة عامرة مبخطوطاتها ومطبوعاتها الى وريث ُمْلِق!
كما أن هناك بعض األُســر والشخصيات لها من املوارد املالية
ما ُي ِّكنُها من اقتناء ما تريد من املصادر والكتب دون عناء ،حيث
ال تعاني من شحة السيولة.
--3
وقد تشرفت بااللتحاق باحلوزة العلمية في النجف االشرف عام
 1387هـ  – 1967 /اي قبل  52عاما ً – ،وكانت هناك (قيصرية) في
تسمى (قيصرية
مدخل ســوق احلويش ،املقابل لباب القبلة –
ّ
علي أغا) تضم العديد من املكتبات التي تتعاطى بيع وشــراء
الكتاب.
وفي َص ْدر تلك القيصرية املكتبــ ُة احليدري ُة لصاحبها املرحوم
محمــد كاظم الكتبي ،والذي كان يُقيم مزادا ً لبيع الكتب يوم
اجلمعة من كل اسبوع ،هو األشهر واألكبر.
وكان يجتمع لفيف من ُهواة اقتناء الكتب ،والباحثني عن ُكتب
مفقودة من االسواق ،أو موجودة ولكنها غالية الثمن ،أمالً في
احلصول على ما يريدون.
ويبدأ املرحوم محمد كاظم الكتبي في عرض ُ
الكتب املطلوب
بي ُعها كتابا ً كتابا ،وتبــدأ بالتزامن مع ذلك الزيادات التي ي ّلوح
بها الراغبون بالكتاب ،والتي تشتد أحيانا فتبلغ بالكتاب رقما ً
يزيد على ســعره الواقعي ،ليرسو في نهاية األمر على من كان
أكبر الدافعني ...
أو
الكتاب
من
صفحات
نقصان
وهربا ً من تبعات
عيب آخر فيه
أي
ِ ٍ
كان الكتبي يصيح:
(أبيع َسقَطا ً عدمياً)
اي أني أبيع هــذا الكتاب ُم َت َبرِ ًء مــن ّ
كل العيوب ،لكيال يثبت
للمشتري (خيار العيب).
وقد تُعرض في املزاد مكتبات مهمة مات أصحابها ،وليس لهم
من ال ّوراث من يعنون بالكتب!
كما تُعرض غالبا ً
مكتبات علماء أو أدباء للبيع يُبيعون كتبهم
ُ
لتسديد ما تراكم عليهم من ديون ،أو لغرض آخر!
وكان مبقدور َم ْن يواظب على حضور هذا املزاد االسبوعي – حتى
مع ضعف االمكانات املاليــة – أن ْيحصل على بعض النفائس
واالثار النادرة...
املفاجاءات الغريبة
وتقع أحيانا – وعن غير قصد – مفاجآت غريبة.
ومن أمثلة ذلك ما وقع للدكتور الراحل محمد حسني األعرجي
– يوم كان طالبا ً يُعد بحثا ً لنيل درجة املاجســتير -وهو بأمس
احلاجة الى كتاب معجم االدباء ،وقــد ُعرض في املزاد وأتفق أ َّن
املرحوم السيد حســن الرفيعي سادن الروضة احليدرية – كان
موجودا ً أيضا ً وب َ َدأ َ يزيد في سعر الكتاب م ّرة بعد م ّرة حتى رسا
وحرم األعرجي من فرصة اقتنائه.
عليهُ ،
ثم ا ّن الســيد الرفيعي أُخبر بحاجة األعرجي الى الكتاب ،فما
كان منه االّ أن أرســل الكتاب في (صندوق خاص) وبعثه هدي ًة
منه الى االعرجي ،الذي انســابت من عينــه دمع ُة الفرح حني
تس ّلم الهدية شاكراً.
لصنيع
واالكبار
التقدير
ّا
ن
م
لينتزع
األخالقي
وهنــا يبرز العامل
ِ
الراحل الســيد حســن الرفيعي الذي بادر الى اهداء الكتاب
للســيد االعرجي مبجرد اطالعــه على حاجته اليــه ورغبته
الشديدة في اقتنائه.
انــه االيثار ،ممزوجا ً بكــرم النفس واملروءة ،والرغبة في تيســير
األمور ألصحاب البحوث والدراسات ،تقديرا ً للعلم واألدب.
وهنا تكمن العظة.
اننا اليوم بحاجة ماسة الى حتطيم حواجز األنانية والنرجسية
والعبور الى الضفة االخرى ،حيث الصدر الواسع ،واألفق الرحب،
وجتاوز املصلحة الشــخصية ،واالحســاس مبعانــاة اآلخرين،
والتصدي الشــباع حاجاتهم ،ومبثل هــذه الروح ميكن ان ينعم
اجملتمع باالستقرار النفسي ،والتكافل االجتماعي ،وهما ركنان
اساسيان من اركان اجملتمع السعيد.

ASSABAH
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إنقاذه.
وتسبب الشــامية كسورا
وتشــققات في األســنان،
بفضل بعض حبيبات الذرة
الصلبة ،التــي تكون عادة
عالقة بني األســنان ،ومن
املســتحيل تقريبا إزالتها
بواســطة الفرشــاة أو
اخليط.
ويقول الدكتور مارك هيوز،
شــريك كبير في مجموعة
هارلي ستريت لطب األسنان،
لصحيفة "تلغراف" :خالل 25
عاما هي فترة عملي كطبيب
أسنان ،فإن الشــامية من أهم
خمسة أســباب مؤدية لألسنان
املكســورة ،ومنذ خمسة أعوام
أرى حالة كسر أسنان واحدة في
األقل بني كل  20حالة ســببها
تناول الشامية.

إطالــة
فــي
مــدة البعثــات
ا لفضا ئيــة
مستقبال.
وأجرى املسبار
ا لصينــي
"تشــانغ آه
 -4أول جتربــة
حمليــط حيوي
مصغــر على

سطح القمر بعد هبوطه على اجلانب
البعيــد منه فــي أوائل ينايــر كانون
الثاني.
وحمــل املســبار "تشــانغ آه "-4
بــذور القطــن واللفــت والبطاطس
واألرابيدوبســيس ،وكذلك بيض ذبابة
الفاكهة وبعض اخلميرة ،لتشــكيل
محيط حيوي مصغر وبســيط ،وفقا
لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة
تشونغتشينغ في جنوب غربي الصني.

علقت الفنــان وفاء عامر،
على ما جرى نشــره خالل
املدة السابقة ،بشأن توتر
العالقة بينها وبني زوجها
محمد فوزي.
ونشــرت ،وفــاء عامر ،عبر
حســابها الشــخصي
على موقع تبــادل الصور
والفيديوهــات العاملــي
"إنســتجرام" ،صــورة
لزوجهــا محمــد فــوزي
وعلقــت عليهــا قائلــة:
القمر  ..ربنا يحفظه.
وجاء تصــرف عامر هذا ر ّدا ً
على كل الشــائعات التي
تداولــت مؤخرا ً عبر مواقع
التواصــل االجتماعي خبر
توتــر العالقــة بينها وبني
زوجهــا .يذكــر أن عامــر
ستدخل في سباق الدرامي

الرمضاني املقبل من خالل
مشاركتها في مسلسل
"حكايتــي" ،وقد جتمعها
معظــم مشــاهدها
باملمثلة ياســمني صبري،
وأكــدت أنها ستجســد
شــخصية "فريدة" التي
تعمــل كفاشينيســتا،
ولديهــا "أتيليــة" على
شــواطئ اإلســكندرية،
تتعامل فيه مع كبار عالم
املوضة واألزياء.

عمرو دياب
نشرت الصفحة الرسمية
للنجــم عمرو دياب ،صورة
له بداخل سيارته اخلاصة
التــي تنتمــي لنوعيــة
"المبورجينــي" ،بتعليق:
"جتربة فريــدة من نوعها"
لكن البعــض علق عليها
وقــال ان الفيديو يحاكي
ما نشــره الفنان محمد
رمضان قبل مدة .يذكر أن
عمرو ديــاب ،أحيا عدد من
احلفالت الغنائية في مصر
والوطــن العربي ،وكعادته
لفــت األنظــار بإطاللته
الشبابية الدائمة.
وكان قد احتفــل "دياب"

بإطالق أحــدث ألبوماته
"كل حياتــي" عبــر عدد
من املنصات اإللكترونية،
وحققت أغنيــات األلبوم
نسب مشاهدة عالية عبر
موقع "يوتيــوب" ،بالرغم
من تأجيــل موعد طرحه
أكثر من مرة.

فيلم مصري باللغة الهندية
الصباح الجديد  -وكاالت:
في ســابقة تعد األولى مــن نوعها في
تاريخ السينما العربية ،سيحظى الهنود
بفرصة ملتابعــة الفيلم املصــري ""122
بلغتهم ،على وفق مــا أعلن منتج الفيلم
سيف عريبي.
وذكر عريبي في منشــور علــى صفحته في
موقع فيس بوك :في خطــوة وإجناز يعد األول
من نوعه على مســتوى الوطن العربي ،فيلم
 122متت دبلجته إلى اللغة الهندية.
ونشــر املنتج الفيديو الدعائي اخلاص بالفيلم
باللغــة الهنديــة ،معربا عن ســعادته بهذه
اخلطوة.
وأوضــح عريبــي أن عــرض الفيلــم بدأ في
باكســتان يوم  18يناير كانــون الثاني اجلاري،
على أن يتــم عرضه في دول أخرى خالل األيام
املقبلة.
وينتمي الفيلم املصري إلى فئة أفالم الرعب،
وهو من بطولة طــارق لطفي ،وأحمد داوود،
وأمينة خليل ،وأحمد الفيشــاوي ،ومحمد
ممدوح ،ومحمد لطفي ،ومن إخراج ياســر
الياسري.

وتدور أحداث الفيلم بشــأن شــاب من الطبقة
الوسطى يحب فتاة من الصم والبكم ،وتقودهما
ظــروف احلياة إلى عمل مشــبوه ،قبل أن يتعرضا
حلادث ســير يســتدعي نقلهما إلى املستشفى،
ليعيشا هناك كابوسا مرعبا.

بيضة تحطم رقم كايلي جينر
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشرت صفحة "البيض" بيضة
جديــدة محطمــة الرقم
القياسي على انستغرام
صــورة جديدة للبيضة
املشهورة ،ولكن هذه
املــرة مــع اختــاف
بسيط.
وكان فــي أوائــل
الشــهر اجلــاري ،قد
نشــر صاحب احلساب
صورة لبيضــة دجاجة،
ودعا املســتخدمني إلى
حتطيــم الرقم القياســي
لعدد اإلعجابــات في املوقع،
وأصبحــت صــورة البيضــة
األكثر شــعبية موقع انستغرام،
اذ حصلت علــى إعجاب أكثر من 26
مليون مســتخدم خالل عدة أســابيع،

وحتى اآلن أكثر من  49مليونا.
وقام ما يقرب من ثمانية ماليني شــخص
باالشتراك في حساب "البيض".
وأضــاف صاحب احلســاب صورة
جديدة للبيضــة ،ولكنها هذه
املرة متصدعة قليال ،وجمعت
الصورة بعــد إضافتها بنحو
 15ساعة ما يقارب اخلمسة
ماليني إعجاب.
وفــي التعليقــات ،نصح
بعــض املســتخدمني
ممازحا البيضــة بالتصرف
بحذر أكثر مــن أجل جتنب
التصدعات اجلديدة.
وحطمــت صــورة البيضة
رقم كايلي جينر القياســي،
والتــي حققــت صورتها مع
ابنتها أكثر من  18مليون إشارة
إعجاب.

