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بغداد - سامي حسن:
كشف رئيس ديوان الرقابة املالية 
االحتادي امس الثالثاء ان مجموع 
مبالغ الســلف التشغيلية غير 
املستردة للمشاريع االستثمارية 
لغايــة نهاية عــام 2016 بلغت 

978 مليار دينار .
قدم  انه  الديــوان  رئيس  واوضح 
مقترحــا الــى مجلس الــوزراء 
%5 التي يتسلمها  بالغاء نسبة 
قبل  العقد  توقيــع  املقاول عند 
املتفق  العمل في املشــروع  بدء 
عليه ، مما اعطــى الفرصة امام 
للحصول  واملستثمرين  املقاولني 
علــى مثل هــذه الفــرص التي 
تصل  مبالغ  تســلم  لهم  تتيح 
الى مئــات املاليني مــن الدنانير 
يتـم  الذي  حسب مبلغ املشروع 
التوقيـــع عليــه واحلصول على 

هـذه النسبـة.
واضــاف رئيس الديــوان ان مثل 
هذه املبالــغ التي يحصل عليها 
 5% نسبة  من  واملستثمر  التاجر 
من الدولة تتيح له التصرف في 
حتقق  وال  خدمية  غير  مشــاريع 
للمواطــن العراقــي اي نفع في 
اي مجال مــن اجملاالت الصناعية 
او الزراعيــة التــي من شــأنها 
وتشــغيل  البطالة  امتصــاص 
مئات االلوف مــن العاطلني وامنا 
تعود بالفائدة من االرباح الطائلة 
التي يحققونها من هذه املشاريع 

بناء املوالت التجارية التي تعتمد 
اصال على االستيراد .

ولفت رئيس ديوان الرقابة املالية 

الــى ان املقاولني دائما ما يلجأون 
االهلية لســهولة  املصارف  الى 
احلصول على كتاب ضمان للدائرة 

او اجلهة التي سيوقع معها عقد 
والبالغة  تنفيذه  املزمع  املشروع 
%5 ، الن املصارف احلكومة لديها 

تعليمات صعبة مشددة بضرورة 
ان يكــون هناك ) رهــن عقار ( ، 
وعليه فــان هذا املقاول يلجأ الى 

على  للحصول  االهلية  املصارف 
كتاب الضمــان بالرغم من انها 
تســتحصل مبالــغ كبيرة منه 

لقاء ذلك .
وبــني ان املصارف االهلية بالرغم 
مــن انها تضــع فوائــد كبيرة 
الضمان  كتــاب  على  للحصول 
لكنهــا فــي النتيجــة انها ال 
تستطيع ان تسدد املبالغ للدائرة 
احلكومية عند نكــول املقاول او 
املســتثمر في تنفيذ املشــروع 
وعند تكرار ذلــك فانها تتعرض 
لالفالس ، الفتا الى ضرورة تشريع 
قانــون يحمي أمــوال املواطنني 

املودَعة في هذه املصارف. 
وعلى الرغم من أن املصارف تعد 
واحدة من أهم مقومات النهوض 
سيما  للبلد،  االقتصادي  بالواقع 
فيمــا يتعلــق بدعم مشــاريع 
ما تشهده  وهذا  واإلعمار،  البناء 
اجلوار  دول  وحتــى  العالــم  دول 
للعــراق ، اال أن املصارف األهلية 
فــي العراق التي متــارس عملها 
حاليــا والبالغــة أكثــر من 44 
مصرفا عراقيا و15 مصرفا عربيا 
وأجنبيا هي مصارف صغيرة ذات 
رأسمال محدود، وغالبا ما يغلب 
املزورة  والفواتير  الروتــني  عليها 
واإلفالس ومجاالت عمل محدودة 
ويــكاد يقتصر على مزاد العملة 

األجنبية.
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الرقابة المالية: سلف المشاريع االستثمارية
غير المستردة للحكومة 978 مليار دينار 
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الصباح الجديد - متابعة:
اعتبر وزيــر النفط اإليراني بيجن 
العقوبــات األمريكية  أن  زنغنه، 
املفروضــة حاليا علــى طهران 
خاضتها  التي  احلرب،  من  أقسى 
العراق ثماني ســنوات  إيران مع 

في الثمانينات.
وقال الوزير إن طهران لن تسمح 
للواليات املتحدة بوقف صادراتها 
النفطية، منتقدا موقف اليونان 
النفط  شرائهما  لعدم  وإيطاليا 
من بالده رغــم حصولهما على 

استثناءات من واشنطن.
وقال زنغنه في تصريحات بثتها 
لألنباء  اإليرانية  الطلبــة  وكالة 
امــس: "ال يوجد أي بلــد أوروبي 
يشتري النفط من إيران باستثناء 

تركيا".
وعــن عقــد مقايضــة النفط 
بالســلع الذي وقع بني روســيا 

وإيران، أوضح الوزير أنه "حســب 
العقد املوقع حتصــل إيران على 

%50 مــن العائــدات نقدا و50% 
على شــكل بضائع مــن بلدان 

االحتــاد االقتصادي األورواســي" 
الذي تتزعمه روسيا.

تقــدمي توضيحات  زنغنه  ورفض 
في ما إذا كان عقد املقايضة مع 

موسكو ال يزال ساري املفعول.
اإليراني  الرئيــس  اعتــرف  وكان 
حســن روحاني، في اليوم األخير 
مــن الشــهر املاضــي، أن بالده 
تواجــه أصعب وضــع اقتصادي 
منــذ 40 عاما، محمال العقوبات 

األمريكية املسؤولية.
وقال إن مشكلة بالده "تـَــرجع 
بشكل أساســي إلى الضغوط 
املتحدة  الواليات  التي متارســها 
تعبيره.  حــد  على  األميركية".، 
ووجه الرئيــس روحاني انتقادات 
الذعة ملعارضــي االتفاق النووي، 
وقال إن ســبب املشــاكل التي 

رئيسي،  بشکل  البالد،  تواجهها 
املتحدة"،  الواليات  "ضغوط  هي 
إلى  احلكومــة  معارضي  ودعــا 
توجيــه اللوم واإلدانــة للواليات 
املتحدة، بدالً من إلقاء اللوم على 
احلكومة أو على النظام في إيران.
وأضــاف: "لدى احلكومــة حاليا 
مؤامرات  ملواجهة  صعبة  مهمة 
األعداء كي تســتطيع مواجهة 
الكبيرة  االقتصاديــة  الضغوط 

ضد الثورة اإلسالمية".
يشــار إلــى أن الرئيس حســن 
احلكومــة  وأعضــاء  روحانــي 
املتحدة  الواليــات  أن  يعتبــرون 
األول  الســبب  هي  األميركيــة 
واألخيــر وراء تدهــور األوضــاع 

احلالية في إيران.
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تقريـر
" ال يوجد أي بلد أوروبي يشتري النفط "

وزير النفط اإليراني: أثر العقوبات األمريكية
أشد من الحرب مع العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام  املفتش  مكتب  كشــف 
ل وزارة الداخليــة امس الثالثاء، 
عن "تورط" ضبــاط في الوزارة 
ألف  و800  مليــون  بـ"تهريب" 
لتر من املشتقات النفطية إلى 

شمال العراق.
وقــال املكتب في بيــان تلقت 
نســخة  اجلديــد"  "الصبــاح 
منه، إن "املفتــش العام لوزارة 
األسدي  طاهر  جمال  الداخلية 

كلف مكتبه في مديرية شرطة 
الطاقة بالتحقق من املعلومات 
الــواردة من مصادر املفتشــية 
اخلاصة والتي أفادت بقيام غرفة 
والتي  والطاقة  النفط  عمليات 
يترأســها عدد من ضباط وزارة 
الداخليــة بترويــج كتاب مزور 
واملعادن  الصناعــة  لوزارة  تابع 
واخلاص بنقل مشتقات نفطية 
آالف  الف  و800  مبقدار مليــون 
الدورة  )تهريب( من مصفى  لتر 

الى منطقة كفري في شــمال 
العراق".

البيان، أن "فريق العمل  وأضاف 
مفتش  قبــل  مــن  املشــكل 
عــام الداخلية برئاســة مدير 
الطاقة  تفتيش شرطة  مكتب 
متكن من ضبــط الكتاب املزور 
والبرقيــات التي اســتحصلت 
من اجلهات اخملتصــة باملوافقة 
الناقلة  الصهاريج  على ســير 
والبالغ  النفطية  للمنتوجــات 

صهريجاً   50 بحــدود  عددهــا 
سعة الصهريج الواحد 36 ألف 

لتر".
وتابع، أن "مكتب املفتش العام 
لــوزارة الداخلية فــاحت مكتب 
املفتش العام لــوزارة الصناعة 
لالســتعالم عن صحــة صدور 
وأجابت  الــوزارة  مــن  الكتاب 
مفتشــية الصناعــة بعــدم 

صدوره من وزارتهم وأنه مزور.
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بغداد - الصباح الجديد:
أفاد مجلــس محافظة االنبار 
بــان إعادة فتــح منفذ طربيل 
احلدودي مع االردن سيســاهم 
في تشغيل ما نسبته ٣٠% من 

العاطلني عن العمل.
وقــال عضــو اجمللــس فرحان 
تصريح  في  الدليمــي  محمد 

امس ان ” إعــادة افتتاح منفذ 
طربيل احلدودي مع االردن غربي 
االنبــار، ســوف يســاهم في 
تشغيل ٣٠% من العاطلني عن 
العمل في عموم مدن احملافظة 
فضال على حتقيق واردات مالية 
كبيــرة للمحافظة تســاهم 
ايضا في دعم مشاريع االعمار 

جديــدة  مشــاريع  وإنشــاء 
للمناطق احملررة التي تعاني من 

نقص في املشاريع اخلدمية “.
وأضــاف الدليمــي ان ” إعادة 
املنفذ ســوف يساهم  افتتاح 
في انخفاض أســعار الســلع 
ان  كــون  الغذائيــة  واملــواد 
البضائع معفية من الرســوم 

اجلمركية مما يدعم قوة املواطن 
البضائع   ” أن  مبينا  املعيشية، 
األردنيــة دخلت إلى األســواق 
احمللية في حني يشــهد املنفذ 
حركة كبيرة لدخول الشاحنات 
احململة مبختلــف البضائع في 
طريقها إلى محافظات العراق 

االخرى “.

يخفض أسعار السلع والمواد الغذائية مفتشية الداخلية: ضباط متورطون بالتزوير
فتح منفذ طربيل الحدودي يسهم بتشغيلوتهريب مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية

٣٠% من العاطلين في االنبار

الجوامع "كبرت" والكنائس دقت نواقيسها 
3في استقبال جثمان امير االيزيدية وزارة الدفاع االتحادية توقع اتفاقًا لتنسيق 

2العمل المشترك مع وزارة البيشمركة 

المصارف االهلية تسهل للمقاولين سرقة المال العام 

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت كتلة اإلصــالح واألعمار، 
أمــس الثالثــاء، أهميــة أن تبدأ 
خالل  عملها  األمنيــة  الــوزارات 
بإنهاء  احلالية  االنتخابيــة  الدورة 

ملف حصر الســالح بيد الدولة، 
الفتة إلى أن ذلك لن يحصل إال من 
خالل وزراء مســتقلني وال ينتمون 
إلى  أحزاب سياسية، مشيرة  إلى 
تبدأ  أن جولــة مباحثات ســوف 

حلسم تلك احلقائب قريباً.
وقــال النائب عــن الكتلــة رائد 
فهمي، في حديــث إلى "الصباح 
الكتل  بني  "احلــوارات  إن  اجلديد"، 
بشأن  قريباً  تبدأ  قّد  السياســية 

الــوزارات األمنية مــن أجل تقدمي 
مرشــحيها مــع عــودة مجلس 
النــواب لالنعقــاد بعــد عطلته 

التشريعية مباشرة".
وأضاف فهمي، أن "مكونات حتالف 

اإلصــالح واألعمــار متفقة على 
مبدأ معني ال تتراجع عنه حتت أي 
ظرف، وهو أن متنــح هذه احلقائب 
إلى شخصيات مستقلة ال تنتمي 

إلى أحزاب سياسية".

الداخلية  إلى أن "حقيبتي  وأشار، 
والدفاع يجب أن تعطيان ثقة إلى 
املواطن بــأن هناك بــوادر لنجاح 

احلكومة احلالية..
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جولة مباحثات جديدة لحسم الحقائب األمنية تبدأ قريبًا

اإلصالح: الوزراء المستقلون هم القادرون على حسم ملف حصر السالح

بيجن زنغنه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاضي فائق زيدان، امس الثالثاء، 
ان الســماح لالحزاب السياسية 
ميثل  القضاء  بخيــارات  بالتدخل 
الســلطة  خطــرا كبيــرا على 
الوقت  القضائية، مشــيرا فــي 
نفســه الى أن الدستور العراقي 
ومجلس النواب لم مينحا القضاء 
معتبــرا  الكامــل،  االســتقالل 
أن رهــن تعيني املناصــب العليا 
القضائية علــى موافقة مجلس 
النواب يشكل خرقا ملبدأ الفصل 

بني السلطات.

وقال زيــدان في جلســة حوارية 
خــالل ملتقى الرافديــن الدولي، 
لم  النواب  ومجلس  "الدستور  إن 
مينحا القضاء االستقالل الكامل”، 
مبينــا أن “رهن تعيــني املناصب 
موافقة  على  القضائيــة  العليا 
مجلس النواب يشكل خرقا ملبدأ 

الفصل بني السلطات".
وأضــاف، “كنا نطمــح ان يكون 
الســتقالل  حاميــا  الدســتور 
القضــاء العراقي لكن املشــرع 
وضــع نصــوص تقلل مــن تلك 

االستقاللية”.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب النائب عن حتالف ســائرون 
الثالثاء،  امــس  عبــاس عليــوي 
بعــرض كامل فقــرات االتفاقية 
العراقية األردنية على البرملان عند 
بداية الفصل التشــريعي بسبب 
وجود شكوك بشــان اخفاء عدد 
من الفقرات، مشــيرا الى وجوب 
اخضــاع االتفاقيــة مــع اجلانب 

االردني الى تقييم سنوي.
وقال عليــوي في تصريح صحفي 
العراقية  “االتفاقيــة  ان  امــس: 
االردنيــة تضمنــت العديــد من 
اجلوانــب  مبختلــف  االنشــطة 
ولذلك  والتجاريــة  االقتصاديــة 
والبرملان  احلكومــة  على  يتوجب 

مؤلفة  تشكيل جلنة مشــتركة 
التنفيذيــة  الســلطتني  مــن 
تنفيــذ  ملراقبــة  والتشــريعية 
بنودها ووضع تقييم سنوي لبيان 
وااليجابية  الســلبية  التاثيــرات 
والتأكد  العراقي  االقتصــاد  على 
بني  االستفادة  عن مدى تســاوي 

البلدين”.
واضاف ان “هناك بعض الشكوك 
لدى املراقبني بوجــود فقرات غير 
معلنة ولقطع دابر تلك الشكوك 
فقــرات  كامــل  عــرض  يجــب 
بداية  عند  البرملان  على  االتفاقية 
الفصل التشــريعي ملناقشــتها 

وتصديقها”.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيــس مجلس الــوزراء عادل 
عبد املهــدي، امس الثالثــاء، عدم 
اميركية  اي قواعد عسكرية  وجود 
في العــراق، ردا على تصريح رئيس 

الواليات املتحدة دونالد ترامب.
وقــال عبــد املهــدي فــي مؤمتره 
املعتاد: "ال توجد قواعد  األسبوعي 
عســكرية اميركية في العراق، بل 
التحالف  اطــار  في  مدربون  هناك 

الدولي".
واضاف: "نرفض اســتخدام العراق 

من قبل اية دولة ضد دولة اخرى".
وكان الرئيــس االميركــي دونالــد 
ترامــب، قال أمــس األول االحد، أن 

إدارته ســتبقي قوات أميركية في 
العراق لـ"مراقبة إيران"، األمر الذي 
رفضته أحزاب وكتل سياسية عدة 
معتبرة انه يخرق ســيادة ودستور 

البالد.
يذكــر في هذا الصدد ان الســفير 
األميركي دوغالس ســيليمان، كان 
حذر امس في رسالة وداعية من أن 
القتال لم ينته بعد، مضيفا فيها:" 
بناًء على طلــب احلكومة العراقية 
زال  وبالتعاون الكامل مع بغداد ما 
هناك أكثر من 5000 جندي أمريكي 
بالشــراكة مع  العمل  يواصلــون 

قوات األمن العراقية..
تتمة ص3

زيدان: تدخل األحزاب خطر على السلطة 
القضائية واستقالل القضاء ليس كامال 

نائبان يشككان ان االتفاقية العراقية 
األردنية تضمنت "بنودا خفية"

عبد المهدي: ال توجد قواعد عسكرية 
امريكية في البالد وانما مدربون

بغداد ـ الصباح الجديد:
التخطيــط  جلنــة  وصفــت 
االستراتيجي ومتابعة البرنامج 
احلكومي النيابية، الثالثاء، االداء 
احلكومي خــالل الـ 100 االولى 
من عملهــا بالســيء للغاية 
الى  مشيرة  اجملاالت،  جميع  في 
ان احلكومة اخفقــت في ادارة 

امللف السياسي بشكل كبير.
وقــال عضــو اللجنــة رائــد 
فهمي فــي تصريــح امس إن 
“األداء احلكومي على املســتوى 
التنفيــذي كان ســيئا للغاية 
ولــم يتحقق اي اجناز بســبب 
االنشغال في تشكيل احلكومة 
خدمــات  اي  تقــدمي  وعــدم 
فيما  للمواطنــني  ملموســة 
اكمال  في  سياســيا  أخفقت 
اتخاذ اي  او  احلكومة نفســها 

قرار سياسي مهم “.
وأضــاف فهمــي، ان “موازنــة 

العــام اجلاري هي مجــرد أرقام 
إلكمال العام دون تقدمي خدمات 
حقيقة ســيما فــي قطاعات 
الصحــة والتعليــم والطاقة 

واالعمار “.
عن  النائب  فهمــي،  وأوضــح 
ســائرون ان “احلكومــة وعدت 
واالداء  املوازنة  مسار  بتصحيح 
املقبل”،  العام  االقتصادي خالل 
التحقيقــات  اثبتــت  فيمــا 
التــي أجرها فريــق العمل أن 
الصهاريج قد عبرت الى شمال 
العراق عبر ســيطرتي الشعب 
والرســتمية" ، مشيرا  إلى أن 
الداخلية  لوزارة  العام  "املفتش 
حتقيقيــاً  مجلســاً  شــكل 
املتورطني  ملعرفــة  بالقضيــة 
للقضاء  لتســليمهم  فيهــا 
القانونية  االجــراءات  واتخــاذ 
االنتهاء  حلني  بحقهم  واالدارية 

من التحقيق".

التخطيط النيابية: االداء 
الحكومي كان سيئا للغاية 

والموازنة مجرد ارقام



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في  البيشمركة  وزارة  امني  اعلن 
الفريق  كردستان  اقليم  حكومة 
جبار ياور عــن التوصل الى اتفاق 
مهم بني وزارة البيشمركة ووزارة 

الدفاع في احلكومة االحتادية.
واضاف ياور فــي تصريح ان وزارة 
البيشــمركة عقدت اجتماعات 
مهمة مــع وزارة الدفاع االحتادية 
متخضــت عن تشــكيل خمس 
جلان تشــرف على الية التنسيق 
البيشمركة  قوات  عمل  وتوحيد 
مع قــوات اجليــش العراقي في 

مناطق التماس. 
واضاف يــاور ان االجتمــاع الذي 
عقد بــني الوزارتني يعد االول من 
العام من  نوعه بعد عام ونصف 
يأتي  وهو  الوزارتني،  بني  االنقطاع 
في اطار اعادة التنسيق بني قوات 
البيشمركة واجليش العراقي في 
والطوز وكركوك  ديالــى  مناطق 
ومخمور وغربي وشــرقي مدينة 

املوصل.
واوضح ان امرا ديوانيا صدر، اضافة 
الى قرار من وزارة الدفاع العراقية 
بتشــكيل جلنة تنســيقة عليا 
وخمس جلــان فرعية في مناطق 
البيشــمركة  التماس بني قوات 
اوال  العراقي، يهــدف   واجليــش 
لتنســيق العمل املشترك وثانيا 
للتعاون املشــترك، ثالثا لتقليل 
القوات في املناطق التي ال حتتاج 
لعدد كبير من القــوات وزيادتها 
فــي املناطــق التي حتتــاج الى 
عدد اكبر مــن القوات، للحد من 
حتركات داعش التي باتت تبرز في 
عدد من مناطق الرخوة بني قوات 

البيشمركة واجليش العراقي.  
وتابــع يــاور »اننا ال نســتطيع 
ان نكشــف عن جميــع فقرات 
االتفاق، اال انه في االسبوع املقبل 
ستعقد اللجان العليا املشتركة 
وديالى  ومخمــور  كركــوك  في 

وصالح الديــن واملوصل، اجتماعا 
لبحث مناطق التماس بني قوات 
البيشــمركة واجليــش العراقي 
واملناطق التي حتتــاج الى القيام 
فضال  فيها،  مشتركة  بعمليات 
عن حتديــد عديد القــوات التي 
حتتاجها واملناطــق التي تتطلب 
انشاء مقار وثكنات ثابتة ونوعية 

القوات التي حتتاجها«.
واكــد ان قيادة قــوات التحالف 
وزارتي  يشــجعون  واالميــركان 
الدفــاع  ووزارة  البيشــمركة 
العراقية لرفع مســتوى التعاون 
االقليم  بني حكومتي  والتنسيق 
واالحتادية وهم داعمون اساسيون 
للقوات العراقية والبيشــمركة 
اللوجستية  اجملاالت  في مختلف 

والتدريب والتأهيل والتجهيز.

ســتبدا  اللجــان  ان   « ووتابــع 
امليداني  بالعمل  املقبل  االسبوع 
لوضع اخلطط للتنسيق والتعاون 
والعمل املشترك من خانقني والى 
ربيعــة مبحافظة املوصل،  حدود 
وان تلك القوات ســتعمل بنحو 
مشــترك وفقا للقــرار النهائي 
الدفــاع  وزارة  اصدرتــه  الــذي 

العراقية.
وحول بقاء القوات االميركية من 
عدم فــي العراق، اشــار ياور الى 
بنوعني  يتنــاول  املوضوع  هذا  ان 
احــدث ضجة  جانب  مــن  فهو 
في وســائل االعــالم ، اال انه من 
والرســمية  العملية  الناحيــة 
يتــم تناولــه بنــوع مختلــف، 
تســعى  الرســمية  االروقة  الن 
لدراسة مدى حاجة العراق لبقاء 

القوات االميركية في العراق من 
عدمه، وعلى ضــوء هذه احلاجة 
في  املعنية  اجلهــات  ســتتخذ 
الدولــة العراقية قرارها النهائي 
ببقاء القــوات االميركية وقوات 
باالخــذ بعني االعتبار  التحالف، 
البالد،  فــي  االمنيــة  االوضــاع 
مبينا انه تلمس رغبة من بعض 
املســؤولني فــي العــراق لبقاء 
حلاجة  نظرا  االميركيــة  القوات 
البالد لها حالياً من ناحية الدعم 
االســتخباري واجلــوي والتدريب 
وتأهيل القوات العراقية مبختلف 

صنوفها.
وكان وفــد رفيــع املســتوى من 
حكومة  في  البيشــمركة  وزارة 
االقليم قد بدا اجتمعات مع وزارة 
الدفــاع العراقية بهــدف اعادة 

وزيــادة حجم ومنوع التنســيق 
علــى  والقضــاء  العســكري 
تزايدت  التي  االرهابية  التحركات 
املتنازع  املناطــق  فــي  للداعش 

عليها مؤخرا.
وكانت مصادر سياسية مطلعة 
سعي  اجلديد  للصباح  اكدت  قد 
العراق  في  االميركية  الســفارة 
لتطبيع االوضــاع بني حكومتي 
االحتاديــة  االقليــم واحلكومــة 
لتوزيــع  مقترحــا  وتقدميهــا 
السلطات في محافظة كركوك 
على مكوناتها االساسية الثالث 

الكرد والعرب والتركمان.
واضافــت املصــادر ان املشــروع 
يهدف لتحقيق التوزان والشراكة 
يتضمن  املدينــة  مكونــات  بني 
تســليم امللــف االمنــي داخل 

املدينة لقوات الشــرطة احمللية، 
وان تضطلع قوات البيشــمركة 
اطراف  بحماية  العراقي  واجليش 

املدينة.
وكان امني عام وزارة البيشمركة 
جبــار ياور قد اعلــن في تصريح 
سابق للصباح اجلديد، عدم وجود 
أي قرار رســمي حول عودة قوات 
املتنازع  املناطق  إلى  البيشمركة 

عليها بضمنها كركوك.
وقال ياور، ان وزارتي البيشــمركة 
والدفــاع توصلتــا إلــى قناعة 
وجود عمليات مشتركة  بضرورة 
داعش  إرهابيــي  للقضــاء على 
اإلرهابيــة  التحــركات  وإنهــاء 
مبناطــق ديالــى وصــالح الدين 

وكركوك ومخمور واملوصل.

وزارة الدفاع االتحادية توقع اتفاقًا لتنسيق
العمل المشترك مع وزارة البيشمركة 

اتفقتا على تشكيل خمس لجان عسكرية عليا

الفريق جبار ياور

ياور: ان االجتماع الذي 
عقد بين الوزارتين يعد 
االول من نوعه بعد 
عام ونصف العام من 
االنقطاع بين الوزارتين، 
وهو يأتي في اطار 
اعادة التنسيق بين 
قوات البيشمركة 
والجيش العراقي في 
مناطق ديالى والطوز 
وكركوك ومخمور 
وغربي وشرقي مدينة 
الموصل

عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

نوري  الدكتــور  التخطيط  وزيــر  اعلن 
صبــاح الدليمي عن توجهــات الوزارة 
املقبلة لتطوير بيئة االســتثمار احمللي 
واالجنبي في العــراق، مؤكداً االعتماد 
في ذلك على اســس حتقيق التوازن بني 
املصلحة الوطنية ومصلحة املستثمر، 
للتنمية  الــوزارة  ورؤيــة  يتوافق  ومبــا 

والتنمية املستدامة لعراق ٢٠٣٠.
ولفت الدكتــور نــوري الدليمي خالل 
مشــاركته في اعمال ُملتقى الرافدين 
املنعقد في بغداد للمدة من ٤-٦ شباط 
اجلاري، إلى أن العراق أمســى بيئة غير 
جاذبة لإلســتثمار بسبب االفتقار الى 
االداري،  الفســاد  وشــيوع  الشفافية 
والبيروقراطية وعــدم اجلدية والكفاءة 
الى  داعيا  التشــريعات..  تطبيــق  في 
االســتفادة املُثلى من الثروة النفطية، 
وتنويــع مصــادر االقتصــاد العراقي، 
واملشــاركة الفاعلة في تطوير هيكل 
الصناعــات الكيمياويــة، والصناعات 
الســائدة واملكملــة لها، وصــوالً إلى 
القطاعات،  تطويــر يشــمل جميــع 
العراقي يعاني من  أن االقتصاد  مؤكداً 
عزلته عن التطورات العاملية، الســيما 

التكنولوجية منها، مشيراً الى أهمية 
جتاوز ذلك من خالل االستفادة النوعية 
من االستثمار االجنبي املباشر.. مشددا 
النفطية  العائــدات  زيادة  على ضرورة 
من خالل االستثمار املبرمج في تطوير 
االنتاجية،  وزيــادة طاقتهــا  احلقــول، 
البشــري  العنصر  كفــاءة  وتفعيــل 
في اجلوانــب الفنية، وذلــك من خالل 
االســتفادة املُثلى من اخلبرات العاملية، 
وجتاوز حاجز مــا وصفها بالـ«احملرمات« 
املتمثلة باخلوف من االستثمار االجنبي.

على صعيــد متصل بحــث الوزير مع 
فرانــك هاغمان نائب املديــر اإلقليمي 
ملكتب منظمــة العمل الدولية للدول 
له، وجرى خالل  املرافق  والوفد  العربية، 
اللقاء بحث السبل املمكن أن تقدمها 
اخلاص  القطاع  ودعم  لتطوير  املنظمة 
العراقي، وإعادة افتتاح مكتب املنظمة 

في العراق.
أبرز  اللقاء  وبني وزير التخطيط خــالل 
مالمح رؤية الوزارة للتنمية املستدامة 
لعــراق ٢٠٣٠، والتحديــات التي ميكن 
تذليلهــا من خــالل الدعــم الدولي، 
داعياً إلى أهميــة تكاتف جميع جهود 
األصدقــاء الدوليــني، لتحســني بيئة 
العمــل في العــراق.. موضحا اخلطط 
االستراتيجية للوزارة الهادفة إلى منح 

القطاع اخلاص الفرصة املناسبة ليكون 
العام، مؤكداً  للقطاع  شريكا حقيقياً 
عمــل الوزارة على تطوير السياســات 
سياســة  ووضع  واإلدارية،  االقتصادية 

عادلة للتوظيف بهدف حتقيق الضمان 
االجتماعي للجميع .

العمل  الدليمي منظمة  الدكتور  ودعا 
املركزي  الى دعم قدرات اجلهاز  الدولية 

لإلحصاء فيما يتعلــق بتنفيذ التعداد 
امليدانية  املســوح  واجراء  الســكاني، 
املتعلقة بســوق العمــل غير املنظم، 
وحتديث دليل التصنيــف املهني، وفقاً 

العمل  التي شهدها سوق  للمتغيرات 
العراقي خالل السنوات األخيرة.

الى ذلك أكــد هاغمان انه وصل العراق 
علــى رأس فريق فني عالي املســتوى، 
بهــدف بحث الســبل األمثــل لدعم 
احلكومــة العراقيــة فــي خططهــا 
التنموية، الهادفة لتطوير بيئة العمل، 

ومتكني القدرات الشبابية وتأهيلها.
الــى ذلــك نفــذ قســم الصناعات 
الســيطرة  لدائرة  التابع  الهندســية 
النوعية في اجلهــاز املركزي للتقييس 
النوعية احدى تشكيالت  والســيطرة 
الكشــوف  من  التخطيط جولة  وزارة 
املشاريع  من  لـ)28( مشــروعا  الدورية 
الهندسية في محافظة بغداد لشهر 
كانون االول املاضي مــن العام املاضي 
2018 ، .عــالوة على ســحب مناذج من 
انتاجها لـ )7( معامل منتجة والـ )21( 

الباقية هي معامل متوقفة .
وقال مدير قسم الصناعات الهندسية 
منتهــى محمد جمعة :ان الكشــوف 
التــي نفذها القســم تضمنت اجراء 
الفحوصات عن )9( مناذج ضمن كشوف 
مقر اجلهــاز وإجراء الفحــوص عن )2( 
امنوذجني ضمن كشــوف شعب اجلهاز.
خالل هذه املدة. .وإجراء الفحوص على 
امنوذجني ضمن كشــوف شعبة اجلهاز 

فــي محافظة البصــرة . وأضاف » انه 
جرى فحــص ) 18 ( امنوذجا هندســيا 
متنوعا جلهــات حكومية وأخرى أهلية 
خالل املــدة نفســها ،مبينــا ان عدد 
الفحــوص والتحليالت الكلي للنماذج 
املفحوصة خــالل هذه املدة بلغ ) 815 ( 
. اوضح ان القســم شارك بـ ) 41( جلنة 
استشارية فنية وعلمية متنوعة داخل 
مقر اجلهاز وخارجه خالل ) 78 ( اجتماعا 
، كما جرى اعــداد وإقامة ندوة ملصق 
كفــاءة الطاقة في اجلهــاز فضال عن 
مشــاركة ) 7 ( منتسبني من منتسبي 
القسم في ) 4 ( دورات تخصصية داخل 
 )  20( وخارج اجلهاز وكذلك مشــاركة 
منتســبا من منتسبي القسم في )3( 
ندوات علمية وتخصصية داخل وخارج 

اجلهاز .
وأشار الى انه جرى دراسة )358( شهادة 
صادرة من شــركةB.V و )32( شــهادة 
صادرة من شركةTUV من قبل شعبة 
الكهرباء ومت دراسة )69( شهادة صادرة 
من شركة B.V و )22( شهادة صادرة من 
امليكانيك  شعبة  قبل  من   TUVشركة
فضال عن امتام دراســة )6( شــهادات 
صادرة من شــركة B.V و )6( شهادات 
صادرة من شــركةTUV من قبل اخملتبر 

الكيمياوي.

بحث مع منظمة العمل الدولية سبل دعم وتطوير القطاع الخاص العراقي

وزير التخطيط يدعو الى االستفادة الُمثلى من الثروة النفطية 
وتنويع مصادر االقتصاد العراقي

نوري صباح الدليمي
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بغداد - الصباح الجديد:
قضت احملكمــة االحتادية العليا بأن 
اســتعمال حق الدفاع القانوني ال 
يكفل جتاوز حدوده واملساس بحقوق 
اآلخريــن، ورّدت دعوى الطعن بعدم 
قانون  )226( مــن  املادة  دســتورية 

العقوبات رقم )111( لسنة 1969.
للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
إياس الســاموك، إن »املدعي، وعلى 
لســان وكيله في الدعوى، كان قد 
ترافع فــي دعوى جزائيــة كمحام 
اجلنائية  احملكمــة  أمام  املتهم  عن 
الفقرة  ألحكام  تطبيقــاً  املركزية، 
)رابعاً( من املادة )19( من الدســتور 
التــي كفلت حق الدفــاع في هذا 

اجملال«.

»احملكمة  أن  الســاموك،  وأضــاف 
اجلنائيــة املركزيــة حركــت دعوى 
جزائيــة ضد املدعــي؛ ألنه تهجم 
على الهيئة خالل جلســة املرافعة 
بكلمــات تتضمن اهانــة الهيئة، 
ضده،  اجلزائية  اإلجــراءات  واتخذت 
اخملتصة  احملكمــة  علــى  وأحيــل 
حملاكمته وفق املادة )226( من قانون 

العقوبات«.
وأشــار، إلى أن »املدعي قدم دعواه 
أمام احملكمة االحتادية العليا طاعناً 
بعدم دســتورية هذه املــادة ألنها 
شــرعت في زمن الدكتاتورية، وقد 
املادة  إلى أحكام  استند في طعنه 

)19/رابعاً( من الدستور«.
وبنّي املتحدث الرسمي، أن »احملكمة 

االحتادية العليا وجدت أن املادة )19/
رابعاً( من الدســتور قد كفلت حق 
التحقيق  مراحل  في جميع  الدفاع 
واحملاكمة، ولكنهــا لم تكفل جتاوز 
حدود هذا احلق، وعنــد جتاوزه فقد 
وضع املشــرع وحســب صالحيته 
ألن  التجاوز؛  لهذا  جزاء  التشريعية 
احلق يقف عند جتاوز من ميلكه على 

حقوق اآلخرين«.
أن »احملكمة  إلى  الساموك،  ومضى 
االحتاديــة العليا وجدت إن تشــريع 
املــادة )226( من قانــون العقوبات 
بصرف النظر عن وقت تشريعها ال 
تخالف أحكام الدستور، وبناء عليه 
قررت احملكمة رد دعوى املدعي لعدم 

استنادها إلى سند من الدستور«.

المحكمة االتحادية العليا: حق الدفاع القانوني ال يبيح المساس بحقوق اآلخرين

قد يبــدو العنوان غريبــاً ، فَمن منا ال يعــرف ان بغداد 
عاصمة العــراق ، كما ان العالم كله يعــرف ان العراق 
عاصمته بغداد ؟ ..فهي مــن اعرق العواصم في العالم 

وتاريخها يعرفه الداني والقاصي .
اذن اين الفكرة في هذا العنوان ، وما هو املغزى من اثارته 

؟ يسأل سائل .. 
فأقول ان بغداد عاصمة العراق ، وان تكون هي العاصمة 
، فهــي تهم كل العراقيــني من دون اســتثناء ، وأمرها 
يعنيهم جميعــاً ، وليس من حق احــد ان يروج خلطاب 
الفئوية الضيقة ، فيقول ان بغداد للبغداديني ، إالاذا كان 
يعني ان كل العراقيني من البصرة الى زاخو ، يحملون بني 
جوانحهم الروح البغداديــة ، ويتوقون اميا توق ليكحلوا 
عيونهم مبشهد العاصمة بغداد ، ومن هذه النقطة اريد 
ان اعــّرج على قضية امانة بغــداد وَمن هو االحق بتولي 
هذه املهمة شــديدة التعقيد والصعوبة ، هل يجب ان 
يكون بغدادياً ابن بغدادي حتى اجلد الســابع والعشرين ، 
ام باإلمكان اناطة املهمة ألي شخصية عراقية اخرى ، أ 

سواء كانت من اصول بغدادية او غير بغدادية ؟..
ثــم ، ما هــو املعيار الــذي ميكن من خاللــه حتديد ذلك 
الشــخص ؟.. هل ان بغداديته ، كافيــة ملنحه احلقيبة 
بقطــع النظر عن مدى قدرته على النهوض باملهمة ، ام 
ان االهم ان يكون كفــوءا نزيهاً ميتلك القدرة على اتخاذ 
القرار  ،وال يخضع للضغوط واملساومات ، ويعشق بغداد 
، والعشــق هنا ال يحتكره شخص من دون غيره ، فبغداد 
حتمل مــن اجلمال االّخاذ ما يجعــل اجلميع يهيمون بها 
عشــقا ووجدا ، ويحدثنا التاريخ عن عشــرات الشعراء 
واألدباء والكّتاب واملطربني الذين عشــقوا بغداد وتغنوا 

بحبها ..
ايها احملبون ، يا من تعشــقون بغــداد وتذوبون في حبهاً 
وجداً، اســعوا الى ان جتعلوا من هذه العاصمة اجلميلة 
، اكثر جماال وبهاًء .. التفكروا في خلفية من ســيحمل 
امانتهــا على كاهلــه ، ابحثوا عّمن لديــه القدرة على 
اداء هذه االمانة ، فبغداد تنتظر الكثير ، ألَم يســأل احد 
نفسه : ملاذا اكتظت العاصمة بهذه الكتلة السكانية 
التي جتاوزت الثمانية ماليني انســان يشكلون نحو ٢١٪ 
من مجموع ســكان العراق ؟ ، ذلك ألنها عاصمة العراق 
، وكل العراقيــني يتمنون احلج اليهــا ,العيش فيها ما 

استطاعوا الى ذلك سبيال ..
علينــا ان نفكــر كيف ننهــض بواقــع عاصمتنا التي 
انتشرت في احشائها اكثر من )١٠٠٠( عشوائية بسبب 

ازمة السكن ..
بغداد تواجه ازمة في املباني املدرسية ..

بغداد تعاني من اختناق حاد في شوارعها بعد ان دخلت 
اليها نحو مليوني سيارة ..

بغداد حتتــاج الى تطوير منشــآتها الصحية بشــتى 
تفاصيلها ..

بغداد حتتاج الــى بناء حويصالت جديــدة عند اطرافها 
المتصاص هذا الزخم ، 

بغداد حتتاج الى مشــاريع نقل حديثة ) قطارات االنفاق ، 
قطارات املعلقة ، جسور ومجسرات ،طرق سريعة ( 

بغداد حتتاج الى  بناء عاصمة ادارية جديدة لسحب هذا 
االختناق الذي يعاني منه الناس في قلب املدينة القدمية 
، فغالباً ما يعلق احدنا في بطن الشــارع لساعات  وهو 
يقطع مســافة ميكن قطعها بخمس او عشر دقائق في 

الظروف الطبيعية ..
بغداد حتتاج الى حتسني شبكات املياه وشبكات الصرف 
الصحي وشــبكات الكهرباء .. وال يعترضن  احد ليقول ، 
ومن اين نأتي باألموال لتنفيذ هذه االحالم ؟ .. فأقول انها 
ليست احالماً ، بل ميكن ترجمتها الى واقع عملي ، فبغداد 
متتلك القدرة على متويل نفســها من ايراداتها  الكثيرة ، 
فقط هي حتتاج الى ترتيب ملفات النهوض بها بحسب 
االولويــة ، وعرض املشــاريع العمالقة الى االســتثمار 
بشرطه وشــروطه ، وعندها ســنرى تهافت الشركات 
العاملية ، فضال عن الشــركات العراقية للتنافس على 

الظفر  بواحدة من هذه الفرص االستثمارية الهائلة ..
وعند ذاك ستظهر بغداد بجمالها الطاغي وقد اصبحت 
عاصمة العراق حقاً وحقيقة .. فال تنسوا ابداً ، ان بغداد 

عاصمة العراق من اجلبل الى البحر ..

بغداد عاصمة العراق !



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – ضبط متهم 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء ان قوة امنية القت القبض 
علــى متهــم بالتزوير فــي معامالت 
التخليص واإلخراج الكمركي شــمالي 

بغداد.
وذكر املصدر ان املفارز املشتركة تواصل 
عملها اليومي مبالحقة كل من تســول 
له نفســه املســاس بأمن املواطنني او 
احدى  االحتيال عليهم، حيــث متكنت 
هذه املفارز من اعتقال متهم يســتقل 
عجلة نــوع "شــوفرليت/تاهو" بيضاء 
اللــون ضمن مدخل بغداد الشــمالي/ 
تفتيش عجلته  وبعد  الشعب  منطقة 
ضبط بحوزته كمية من االختام املزورة".

ديالى – اطالق نار 

افــاد رئيــس اللجنة االمنيــة لناحية 
ابــي صيدا امس الثالثــاء ان ارهابيا في 
نكراء في  داعش،ارتكب جرمية  عصابات 

ناحية ابي صيدا في ديالى.
الربيعي  اللجنــة عــواد  رئيــس  وذكر 
ان "عنصــراً ارهابيــا مــن داعش عمد 
الــى اطالق النار على بــاب منزل حلظة 
افتتاحه وخروج طفل بعمر 9 ســنوات 
في قرية اخمليســة ضمن حوض الوقف 
شــمال شــرقي ديالــى" ، مضيفا ان 
"إطالق النــار أدى الى مقتل الطفل في 
احلال، حيث مت نقل اجلثة للطب العدلي 
ومت فتح حتقيق واجــرت القوات األمنية 
متشيط في البستان الذي اطلقت منه 

النار ".

بابل – اعتقال مطلوبني 
امني في شرطة محافظة  اكد مصدر 

بابــل امس الثالثــاء ان ان قــوة امنية 
اعتقلــت شــخصني في ســيطرة 77 

شمال احللة بتهمة 4 ارهاب.
واضــاف املصــدر ان قوة امنيــة اخرى 
النزيزة  في منطقة  أعتقلت شــخصاً 
باحللة بتهمة حيــازة مخدرات ومؤثرات 

عقلية .

واسط – نزاع عشائري 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
واسط امس الثالثاء، بأن شخصني قتال 
مبشاجرة بسبب نزاع عشائرية شمالي 

مدينة الكوت.
وقال املصدر ان "شجارا دار بني شخصني 
مع شــخص ثالث بســبب مشــكلة 
عشــائرية حدثت بينهم قبل أكثر من 
ستة أشهر في قضاء النعمانية شمالي 
الكوت، تطور الى استخدام السالح ما 

ادى الى مقتل اثنني منهم"، مضيفا ان 
"قوة امنية طوقت مكان احلادث، ونقلت 
اجلثتني الى الطب العدلي، فيما فتحت 

حتقيقا ملعرفة مالبساته".

كركوك – ضبط عبوات 
اعلــن مصــدر امني في اســتخبارات 
الثالثاء عن  امــس  االحتادية  الشــرطة 
ضبــط )14( عبوة ناســفة واســلحة 
متنوعة اخرى مــن مخلفات داعش في 

سامراء وكركوك.
وقال املصدر ان "مفارز من اســتخبارات 
الشــرطة االحتاديــة ووفــق معلومات 
دقيقة ، متكنت من ضبــط )8(، عبوات 
ناســفة )3(، منهــا قمعيــة و)5(على 
شــكل جلكان بالســتيكي سعة)20( 
لتر حتتوي  مادة ســيفور كانت مزروعة 
من قبل عصابات داعــش اإلرهابية في 

جزيرة غرب سامراء" ، مضيفا ان "اجلهد 
االســتخباري كشــف ايضا عن اماكن 
اخرى مت تفخيخها مــن قبل داعش في 

محافظة كركوك ".

صالح الدين – ضبط عبوات 
كشف مركز االعالم االمني امس الثالثاء 
ضبط ثماني عبوات ناسفة غربي قضاء 

سامراء مبحافظة صالح الدين.
وقــال املركــز  إن "مفارز اســتخبارات 
الشرطة االحتادية العاملة ضمن وكالة 
االســتخبارات والتحقيقــات االحتادية 
ورود معلومات  وبعد  الداخلية  وزارة  في 
استخباراتية متكنت من ضبط 8 عبوات 
ناســفة 3 منها قمعية و5 على شكل 
جلكان بالستيكي سعة 20 لترا حتتوي 
مادة ســي فور كانــت مزروعة من قبل 
عصابات داعش اإلرهابية في جزيرة غرب 

سامراء".

الديوانية – عمليات دهم  
القت مفارز قســم مكافحــة اإلجرام 
القبض  الثالثــاء  امس  الديوانيــة  في 
للقضاء  بالسرقة مطلوب  متهم  على 
على وفق أحــكام ٤٤٦ وذلك بعد جمع 
املعلومــات عنه والتعــرف على محل 
تواجده، ومت التحقيــق معه في التهم 

املوجه إليه.
كما ألقت مفارز مركز شــرطة الدغارة 
القبض على  وعفك وقســم األســرة 
٥ متهمــني مطلوبــني مبــواد قانونية 
من ضمنهــا جنائية تتعلــق بالنصب 
واالحتيــال وذلك خالل حملة قامت بها 
للبحث عــن املطلوبني وتنفيذ مذكرات 

إلقاء القبض الصادرة من القضاء. 

نينوى – اعتقال متهمني 
اعلن املتحــدث باســم وزارة الداخلية 
امس الثالثاء عن اعتقال 10 متهمني في 
نينوى، مبينة ان هؤالء مطلوبني بجرائم 

سرقة وتزوير.
وقــال املتحــدث اللــواء ســعد معن 
ان "مديريــة مكافحــة إجــرام قيادة 
شــرطة نينوى وبنــاًء علــى مذكرات 
قبض قضآئية القــت القبض على ١٠ 
متهمني مطلوبني بجرآئم سرقة وتزوير، 
مضيفــا ان "احدهــم مت القبض عليه 
وبحوزته مبلغ مسروق قدره ) أربعة االف 
وثالثمائــة دوالر ( في منطقــة القيارة 
جنوب مدينة املوصــل، وان االخير احد 
عناصر داعــش والذي كان يعمل مقاتل 
فيما يســمى بديوان اجلنــد خالل فترة 
على  اإلرهابية  داعش  سيطرة عصابات 

مدينة املوصل .

ارهابي يطلق النار على طفل في ناحية ابو صيدا * مقتل شخصين بنزاع عشائري شمالي مدينة الكوت 
ضبط )14( عبوة واسلحة في سامراء وكركوك * اعتقال 10 متهمين بجرائم سرقة وتزوير في نينوى

نينوى ـ خدر خالت:

شــارك اآلالف مــن أهالــي قضاء 
شــيخان واملناطــق اجملــاورة لــه 
من شــتى املكونــات واألديان، في 
اســتقبال جثمان أميــر اإليزيدية 
والعالم، حتســني علي  العراق  في 
بك، الذي توفي يوم اإلثنني املاضي، 
28-1-2019، في أحد مستشفيات 
مدينة هانوفر األملانية عن 86 عاماً 

بعد صراع مع املرض.
ومنــذ ســاعات الصبــاح األولى 
اكتظت شــوارع بلدة عني سفني 
باملواطنني  الشيخان(  )مركز قضاء 
من أبنــاء القضاء ومــن ومناطق 
املكونــات  شــتى  ومــن  أخــرى 
والقومية  الدينيــة  واالنتمــاءات 
النعي  الفتات  وكانــت  واملذهبية، 
رؤيتها  املصــاب ميكن  بهذا  واحلزن 
في اغلب األماكن بشــوارع البلدة، 
فيما املئات مــن املواطنني وضعوا 
لألمير  ملونة حتمل صورة  بطاقات 
مع عبــارات توديعية على كتفهم 

األيسر للتعبير عن حزنهم.
وكان مريــوان نقشــبندي مديــر 
العالقات في وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية بإقليم كردستان، قد أعلن 
علــى  أن ممثلي ثمانيــة مكونات 
مراســم  في  يشــاركون  دينيــة 
اإليزيديني  أمير  جثمان  اســتقبال 
حتسني بك، لدى وصوله إلى مطار 

أربيل الدولي.
إن  فــي تصريح صحفــي  وقــال 
األديان  بــني  املشــترك  "التعايش 
في منو مســتمر، ويشــارك ممثلو 
يشــاركون  دينية  مكونات  ثمانية 
أمير  جثمان  استقبال  مراسم  في 
اإليزيديني حيــث يرتدي كل منهم 

األزياء التقليدية".
وأشار نقشــبندي إلى أن املكونات 
الدينية في إقليم كردستان تتبادل 
املناســبات  أغلب  في  املشــاركة 
واملراســم، مبيناً أن "هذا االحترام 
كردســتان  في  اآلخرين  ملعتقدات 

موضع سرور وفخر لنا".
الصحفي والناشط اإليزيدي لقمان 
ســليمان محمود قال لـ "الصباح 
اجلديــد" إن "خســارة اإليزيديني ال 
ســمو  بفقدان  تعويضها  ميكــن 

األمير حتسني بك، كما انه خسارة 
لكل أبناء املكونات األخرى احمليطة 
أو  باإليزيديني سواء قضاء شيخان 

على مستوى كردستان والعراق".
وأضاف "هذه احلشود التي ال ميكن 
معرفــة عددهــا ورمبا تزيــد عن 7 
تنتظر وصول  آالف شــخص وهي 
جثمان األمير الراحل تؤكد انه كان 
واحترام  بحب  يحظى  شــخصية 
اجلميع بغض النظر عن انتماءاتهم 

الدينية والقومية واملذهبية".
انــه "على  وأشــار محمــود إلى 
طول طريــق نقل جثمــان األمير، 
من مطار أربيل وصوال للشــيخان 
)مركز اإلمارة اإليزيدية( كان هنالك 

حشود وجتمعات الستقبال اجلثمان 
الشريف".

وأقيمــت مراســيم رســمية في 
جثمان  الســتقبال  أربيــل  مطار 
األمير حتســني بك، وحضرها رئيس 
وزراء إقليــم كردســتان الســيد 
نيجيرفان بارزاني، وممثل عن الرئيس 
العراقــي برهم صالــح فضال عن 
شخصيات رسمية وحزبية وإدارية 
مــن أربيل وبغــداد، إضافة ملمثلي 
اغلب القناصل في عاصمة إقليم 
كردســتان أربيل، وممثلني عن شتى 
إيزيدية  وشــخصيات  املكونــات، 

رسمية واجتماعية.
ونوه محمــود في حديثــه إلى إن 

اجلوامع في قضاء شيخان  "بعض 
أطلقــت صيحــات التكبيــر من 
مكبرات الصوت لدى وصول جثمان 
الكنيستني  إن  الراحل، كما  األمير 
قرعت  شــيخان  في  املوجودتــني 
نواقيســها لــدى مــرور جثمانه، 
للتعبير  هــي  اإلجــراءات  وهــذه 
هذه  في  والتضامن  االحتــرام  عن 
األوقــات، وهــي دليل علــى مدى 
التماسك االجتماعي بني مختلف 
ومســلمني  إيزيديني  من  املكونات 

ومسيحيني".
مبينا إن "الكثير من الذين شاركوا 
في اســتقبال جثمــان األمير هم 
ليســوا إيزيديني، لكنهم إخوة لنا 

في العيش املشــترك، ونحن نعتز 
مبواقفهم ونقدر عاليا مشاركتهم 

لنا بهذا املصاب".
وخالل املسير مشــيا على االقدام 
من  كليومترات،   2 تناهز  ملســافة 
بوابة مدينة عني سفني الى قصر 
االمارة االيزيدية، كان هنالك االالف 
ممن ســاروا برفقة اجلثمــان، فيما 
يرمني  والفتيــات  النســاء  كانت 
اصوات  مع  اجلثمــان،  على  بالورود 
زغارد للتعبير عــن احلزن واالحترام 
للفقيد الكبيــر، فيما كان يتقدم 
اجلثمان جوقة مــن القوالني )رتبة 
دينية ايزيدية(، ثالثة منهم يعزفون 
الناي(  آلــة  بالشــّبابات )تشــبه 

الدفوف  يقرعون علــى  ومثلهــم 
تقرع، فيما حامالت البخور يسبقن 
البخور  بعــض  ويحرقن  اجلميــع، 
احدى  وهذه  واالخــرى،  الفينة  بني 
العادات االيزيدية في تكرمي املتوفني 
من ذوي الشــأن الكبيــر، علما ان 
املوتى  عامــة  يدفنون  االيزيديــني 
واحد  عــازف  باســتخدام  منهم 
للشّباب ومثله لقرع الدف في اثناء 

نقل امليت الى املقبرة.
ومن املؤمــل ان يتم ـ اليوم الثالثاء 
ـ دفــن جثمــان االمير فــي احدى 
الباحــات بقصر االمــارة االيزيدية 
مبركز قضــاء شــيخان، على وفق 

وصيته قبل مماته.

منذ ساعات الصباح 
األولى اكتظت شوارع 
بلدة عين سفني )مركز 
قضاء الشيخان( 
بالمواطنين من أبناء 
القضاء ومن ومناطق 
أخرى ومن شتى 
المكونات واالنتماءات 
الدينية والقومية 
والمذهبية، وكانت 
الفتات النعي والحزن 
بهذا المصاب يمكن 
رؤيتها في اغلب 
األماكن بشوارع البلدة

الجوامع "كّبرت" والكنائس دقت نواقيسها
في استقبال جثمان امير االيزيدية

تكريًما للفقيد الراحل في قضاء شيخان

الرقابة املالية: سلف املشاريع 
االستثمارية غير املستردة 
للحكومة 978 مليار دينار 

والســندات  القوائم  "اغلب  إن  كما 
االهلية  املصــارف  تقدمهــا  التــي 
من  االجنبية  العملة  على  للحصول 
مزاد البنــك املركزي هي مــزورة وال 
تتطابق مع الواقع التي هي متنح لها 
ألجل اســتيراد البضائع"، وان "اغلب 
هذه االموال تهرب الى خارج العراق".

كمــا ان "البنك املركــزي عمل على 
وضع اليــد والوصايا على بعض تلك 
املصارف املتلكئة إلعادة تأهيلها لكن 
بعض تلــك املصارف عمدت الى نقل 
اموالهــا الى مصــارف اخرى للعمل 
حتت مســميات مختلفــة لتضفي 

عليها سمة القانونية ".

اإلصالح: الوزراء املستقلون هم 
القادرون على حسم ملف حصر 

السالح
الســيما مع البدايات غير املشجعة 
لعملها بعد إمتام تشكيلها بالوزارات 

احلالية".
ولفت فهمي، إلــى أن "امللف األمني 
يعّد من امللفات احلساسة في الظرف 
الراهــن وأن من يتولى هــذه املهمة 
يجــب أن يتعامل مــع واقع مفروض 
وتكــون أولوياته حصر الســالح بني 

الدولة".
وبــنّي النائب عن كتلــة اإلصالح، أن 
"مهمة حصــر الســالح على وجه 
التحديــد بحاجــة إلى وزيــر مهني 

وقوية  عســكرية  بخلفية  يتمتــع 
متكنه على حسن إدارة امللف املكلف 

به".
وشدد فهمي، على أهمية أن "يدعم 
األمنية  القــوات  النــواب  مجلــس 
ضمن أطــار القانون وتعميق مفهوم 
املواطنة وإيجاد الثقة بني الســلطة 

والشارع".
وأفــاد، بــأن "االعتراضات مــا زالت 
مستمرة على فالح الفياض بوصفه 
لوزارة الداخليــة من قبل  مرشــحاً 
بتســلمه  نقبل  ولن  البنــاء  حتالف 

املنصب".
وأكد فهمي، أن "قسماً من األوساط 
السياســية تذهب إلى أن اعتراضنا 
على الفياض بدوافع شخصية وهذا 
غير صحيــح، فالرفــض يأتي كونه 
منتم إلى حزب سياسي وهذا يعوقه 

في أداء مهمته بنجاح".
مجلس  "إشــغال  من،  ويســتغرب 
النواب بالتمســك بشــخص واحد 
لوزارة معينة مع استمرار رفضه من 
كتلة سياســية كبيــرة، وكأن األمر 
أصبح محاولة لفرض أمر واقع وعلى 

اآلخرين تقبله مرغمني".
إن "رفض  بالقــول  وأكمل فهمــي، 
يعني  ال  معينــة  لــوزارة  شــخص 
يــرى مجلس  االنتقاص منــه، فقد 
النــواب عدم قدرته علــى إدارة ملف 
معــني، والدليل في ذلــك أن رئيس 
مجلس الــوزراء عادل عبد املهدي قد 
رشح ألكثر من مرة لرئاسة احلكومة 
فــي الــدورات الســابقة لكنه لم 

يلــق قبوالً إال في الــدورة االنتخابية 
احلالية".

إلى ذلك، ذكر النائب اآلخر عن الكتلة 
رامي الســكيني أن "بقــاء الوزارات 
األمنية شــاغرة لغايــة اآلن أمر غير 

مبرر".
وأضاف الســكيني، في تصريح إلى 
املهدي  "عبد  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
عليه تقدمي أســماء جديدة السيما 
لــوزارة الداخلية كونــه يعلم جيداً 
بأن حتالف اإلصالح لــن يصوت على 

الفياض لوزارة الداخلية".
ويرى، أن "ال مبرر بالتمسك بالفياض 
ألننا سوف نعمل املستحيل من أجل 

عدم متريره داخل مجلس النواب".
ويعرب الســكيني عن تطلعاته بأن 
الوزارات األمنية  "يتم حســم ملف 
مع بداية الفصل التشــريعي املقبل 
مــن أجــل املضــي بالــدور الرقابي 

والتشريعي جمللس النواب".
يشــار إلى أن حكومــة عبد املهدي 
ما زالت تعاني من نقص في قســم 
من احلقائــب في مقدمتها الداخلية 

والدفاع.

عبد املهدي: ال توجد قواعد 
عسكرية امريكية في البالد وامنا 

مدربون
فــي قواعدهــم لتقــدمي املشــورة 
لضمــان  وجتهيزهــم  وتدريبهــم 
والدفاع  لداعــش  الدائمة  الهزميــة 
عــن حــدود العــراق. وان التحالف 
الدولي الذي يضــم 74 دولة وخمس 

منظمات دولية، قام بتدريب أكثر من 
190,000 من ضباط الشرطة واجلنود 

العراقيني".

نائبان يشككان ان االتفاقية 
العراقية األردنية تضمنت "بنودا 

خفية"
“عطاء”  في حركــة  القيــادي  وكان 
زاهر العبادي، كشــف فــي تصريح 
ايضا امــس األول االثنني، عن تضمن 
االتفاقية املوقعــة بني العراق واألردن 
“بنودا خفية” لم يعلن عنها، مشيرا 
إلى أن  االردن هو املستفيد االكبر من 

االتفاقية.

زيدان: تدخل األحزاب خطر على 
السلطة القضائية واستقالل 

القضاء ليس كامال 
مشــيرا إلى أن "الســماح لالحزاب 
السياسية بالتدخل بخيارات القضاء 
الســلطة  على  كبيرا  خطــرا  متثل 

القضائية ".

مفتشية الداخلية: ضباط 
متورطون بالتزوير وتهريب مليون 

و800 ألف لتر من املشتقات 
النفطية

مشــيرا الــى ان ” اللجــان النيابية 
اخملتصــة ســتبحث االداء احلكومي 
حســب اختصاص كل جلنة من اجل 
واعــادة تصحيح مســار  تقييمــه 
احلكومــة في حال تشــخيص خلل 

معني “.

وزير النفط اإليراني: أثر العقوبات 
األمريكية أشد من احلرب مع 

العراق
وكان نائب رئيس اجلمهورية، محمود 
باقر نوبخت، قد صرح، قبل أسبوعني، 
بأن إيران "تواجه مشــكلة کبيرة في 
صادرات النفط"، عازياً السبب إلى ما 
وصفه بـ"ظاهرة الشــر األميركية"، 
مشــيراً بشــكل خاص إلى الرئيس 

األميركي دونالد ترمب.
وعلى الرغم من إعالنه أن بالده تواجه 
أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً، 
زعــم روحانــي أن الواليــات املتحدة 
تكبدت هزائم متالحقة على املستوى 
السياسي والقانوني والنفسي فيما 
يتصــل باملواجهات التــي بدأت منذ 
شــهر ينايــر /كانون الثانــي 2018، 
مشــيراً بذلك إلى االحتجاجات التي 
اإليرانية في  املدن  اندلعت في عموم 
ديســمبر )كانون األول( 2017، ويناير 

)كانون الثاني( 2018.
اإلدارة  انســحاب  إلــى  أشــار  كما 
األميركيــة مــن االتفــاق النــووي 
واســتئناف العقوبــات ضــد إيران، 
الشــعب  قدمها  التي  والتضحيات 
اإليراني، مؤكــًدا أن الواليات املتحدة 
"ستفشــل في هذه احلرب وستلحق 
املســتوى  على  خاصة  الهزائم،  بها 

االقتصادي".
بني مؤسسة  بالعالقة  يتصل  وفيما 
الرئاسة واحلكومة من جهة واملرشد 
األعلى من جهة ثانية، أكد روحاني أن 

اتباع سياســات املرشد األعلى علي 
خامنئــي ، هو ما يحمــي البالد في 
تســتهدف  التي  الدولية  املواجهات 

اإلضرار بالنظام".
دونالد  األمريكي  الرئيس  وانســحب 
ترامــب العــام املاضي مــن االتفاق 
النووي الدولي املبــرم مع إيران وأعاد 
لتغير  العقوبات عليها، سعيا  فرض 
الســلوك اإليرانــي ووقــف دعمها 

للميليشيات.
اإليراني في  الريــال  وهــوت قيمــة 
األشهر األخيرة مما جعل من الصعب 
على املواطن العادي تلبية احتياجاته، 
مما تسبب مبوجات احتجاجية عديدة 

ضد النظام اإليراني.
وقدم روحاني في وقت سابق، ميزانية 
2019 إلى  احلكومة للعــام اجلديــد 
البرملــان، بعــد فترة مــن املماطلة 
والتضارب فــي موعد تقدميها، وعزت 
احلكومــة هــذا التأخير إلــى وضع 
تعديالت وإضفاء اللمســات األخيرة 

على مشروع القانون.
ويبلغ حجم امليزانيــة 4700 تريليون 
ريال إيراني، وهو أعلى من الرقم الذي 
اقترحــه روحاني في الســابق، وهو 
3700 تريليــون ريال، لكــن امليزانية 
اجلديــدة تبلغ فعليــا أقل من نصف 
قيمة  نظــرا لضعــف  املبلغ  هــذا 

العملة احمللية.
وقــال روحاني فــي ذلــك الوقت، إن 
العقوبــات األمريكية ســيكون لها 
والنمو  املواطنني  معيشة  على  تأثير 

االقتصادي للبالد

تتمات ص1

النزاهة تضبط مختلسي 
أمواٍل عائدٍة للدولة في 

كربالء وصالح الدين

مجلس الوزراء يشكل لجنة 
لتعويض المتضررين جراء 
اإلصابات بإنفلونزا الطيور

قرار حكومي بالبيع 
اآلجل لمنتجات شركات 

الصناعة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ن  أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن متكُّ
مالكاتهــا في مكتبي حتقيق كربــالء وصالح الدين، 
من تنفيذ عمليَّتي ضبــٍط ملُتَّهمني باختالس أمواٍل 
عائدٍة للدولة في احملافظتني، مبينة ان ذلك جاء بعد 

ُمتابعٍة وحترٍّ.
وقالــت الدائرة فــي بيان تلقت " الصبــاح اجلديد" 
نسخة منه امس الثالثاء ان "فريقاً من مكتب حتقيق 
فني  ن من ضبط أحد املُوظَّ كربــالء التابع للهيئة متكَّ
املُتَّهمني في قســم احلســابات فــي مديريَّة تربية 
كربــالء، لقيامه باختالس مبالــغ ماليٍَّة، مع ضبط 
ة اخلاصِّ بالصكوك البالغ عددها 16صكاً"،  دفتر الذمَّ
ُمبيِّنًة أنَّ "قيمــة أحد الصكوك بلغت )350( مليون 

دينارٍ".
ـــيم محضر ضبــٍط أصوليٍّ  واضافــت أنه "متَّ تنظَّ
باملُبرزات املضبوطة مــع األوليَّات، وعرضها بصحبة 
؛ الذي قرَّر إيقافه  املُتَّهم على قاضي التحقيق اخمُلتصِّ
وفقاً ألحكام املادَّة 340 من قانون العقوبات، وإصدار 
قرارات اســتقداٍم وقبــٍض بحقِّ كلِّ مــن له عالقٌة 

بعمليَّة االختالس".
وتابعــت أنَّ "فريقاً من مكتب حتقيــق صالح الدين 
ن من ضبط خمســٍة متهمني،  التابع للهيئــة متكَّ
بينهم مدير محطة وقودٍ فــي احملافظة؛ لقيامهم 
باختــالس مبالغ الوقود الــذي متَّ بيعه عبر قيامهم 
ادات كميَّات الوقود املباعة للمواطنني"،  بالتالعب بعدَّ
رات  الفتًة إلى أنَّ "عمليَّتي الضبط متَّتا؛ مبوجب ُمذكَّ

ضبٍط قضائيٍَّة".
دت انه "مت تنظيم محضر ضبٍط أصوليٍّ بجميع  وأكَّ
املبــرزات املضبوطة، فضالً عــن األوراق التحقيقية، 
وعرضــه علــى قاضــي التحقيق اخملتــص؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزيــر الزراعــة الدكتور صالح احلســني 
استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بضرورة 
تعويــض املتضررين مــن اإلصابــات بإنفلونزا 

الطيور .
واشــار احلســني انه بناًء على ما مت عرضه من 
قبلنا في جلسة مجلس الوزراء فقد قرر اجمللس 
تشــكيل جلنة برئاســة ممثل عن ديوان الرقابة 
املاليــة االحتــادي وعضوية ممثلني عــن وزارتي 
الزراعــة والصحــة ومحافظة بغــداد تتولى 
الزراعة  تدقيق الكشــوفات املقدمة من وزارة 
واإلجــراءات املتبعة في تعويض األضرار الناجتة 

عن اإلصابات بإنفلونزا الطيور .
ولفــت الوزير الى ان اللجنة باشــرت أعمالها 
من تاريخ تشــكيلها علــى ان تنجز ما كلفت 
به خالل مــدة اقصاها ثالثون يومــا من تاريخ 
مباشــرتها العمــل وبعدها ســيتم تعويض 

املستحقني على وفق نتائج عمل اللجنة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة الصناعة واملعادن وخالل اجللسة 
الرابعة الجتماع جلنة الشــؤون اإلقتصادية في 
مجلس الوزراء واملنعقدة هذا اليوم االثنني آلية 

تسويق منتجات شركاتها.
وقال الناطق اإلعالمي للوزارة عبدالواحد علوان 
الشــمري أن جلنــة الشــؤون اإلقتصادية التي 
عقدت برئاســة نائــب رئيس الوزراء للشــؤون 
االقتصادية وزير املالية فؤاد حســني ناقشــت 
وضمن جــدول أعمالهــا موضوع آليــة البيع 
باآلجل لتسويق منتجات شركات وزارة الصناعة 
واملعادن وقد حصلــت موافقة اللجنة على بيع 
منتجات شــركات الوزارة باآلجل بالتنسيق مع 

البنك املركزي العراقي.
واشار الناطق االعالمي إلى أن الوزارة تعمل جادة 
املناسبة  واآلليات  املدروسة  باجتاه وضع اخلطط 
العامة  التسويقي لشركاتها  اجلانب  لتنشيط 
مبايلبي متطلبات املســتهلكني وحاجة السوق 
احمللي بغية تصريف منتجاتها وتغطية احلاجة 
احمللية ، مؤكدا ان وزارة الصناعة تســير بخطى 
سليمة باجتاه تنفيذ خططها وأهدافها متاشيا 

مع املنهاج احلكومي.

جانب من االستقبال في املوصل "خاص"
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حملة تضبيب 
مسائية في سوق 

الشيوخ

ازالة تجاوزات على 
مشروع النفاذ الضوئي 

في جانب الكرخ

العراق يبحث اسهام 
الشركات االسترالية 
لتطوير قطاع النقل

مدير عام الهندسية يتفقد اعمال صيانة جامعي الخلفاء ومرجان االثريين

التربية تعقد المؤتمر الثامن لمديري المدارس العراقية في الخارج

ذي قار _ الصباح الجديد:
نفذت وحدة الســيطرة على نواقل األمراض 
في قطاع سوق الشــيوخ للرعاية الصحية 
االولية والتابعة لصحة ذي قار حملة تضبيب 
مســائي حار ملكافحة نواقــل األمراض في 
منطقة احلي العســكري التابعة الى قضاء 

سوق الشيوخ ,
وبني مســؤول وحدة الســيطرة على نواقل 
االمــراض رياض كاظــم الشــاوي ان الفرق 
اجلدول  حسب  باحلملة  مســتمرة  الصحية 
اخملصص لكل منطقة من اجل القضاء على 
جميع احلشرات املسببة لألمراض االنتقالية 
اخلطرة وأهمها مرض حبة بغداد مشيرا الى 
ان كوادر وحدة السيطرة على نواقل االمراض 
مســتمرة بحمالت التضبيب بنوعيها احلار 
والبارد في جميع مناطق القضاء ووفق جدول 
زمني للقضاء على نواقل االمراض احلشــرية 
التي تكثر في املســطحات املائية وبرك املياه 
االســنة مما يوفر بيئة مناســبة لتكاثر ومنو 
احلشرات الناقلة لألمراض االنتقالية وأهمها 

احلرمس والبعوض .
واكد مســؤول الوحدة على أهمية مكافحة 
نواقــل االمرض بهدف الوقايــة من االمراض 
االنتقاليــة من خالل قطع سلســلة انتقال 
املرض من احليوان املصاب او االنســان املصاب 
الى االنســان الســليم وبذل اجلهود احلثيثة 
والدءوبــة من قبل املــالكات الصحية حيث 
تعمل كوادر الوحدة على توفير بيئة صحية 

ومالئمة ملعيشة املواطنني . 

بغداد _ الصباح الجديد:
اتصاالت  مديريــة  مــالكات  تتواصل جهود 
الكرخ التابعة للشــركة العامة لالتصاالت 
املتاحة  الذاتية  وبامكانياتهــا  واملعلوماتية 
الزالــة جميــع التجــاوزات احلاصلــة على 
الشــبكة اخلارجية ملشــروع النفاذ الضوئي 
بالتنســيق مع اللواء الســابع / الفوج االول 
في قوات الشــرطة االحتاديــة وبالتعاون مع 
شركة افق  السماء ( سكوب سكاي ) احدى 

الشركات املشاركة مع  وزارة االتصاالت  .
حيث مت في هذا الســياق ازالة ومصادرة 22 
التي مت نصبها بطريقة مخالفة  تقســيما 
وغيــر قانونيــة في منطقة حــي الصحة ( 
العمارات الســكنية ) محلــة 828 الواقعة 

ضمن الرقعة اجلغرافية لبدالة ابو دشير .
وتسعى املديرية من جانبها للمحافظة على 
البنــى التحتية وتقدمي خدمــات اتصاالتية 
وشبكة انترنيت مؤمنة ومستقرة وللحيلولة 
دون حــدوث تكرار مثل هــذه التجاوزات من 
قبل اصحاب االبراج االهلية في اســتخدام 
هذه اخلدمات التي يقدمها مشــروع الكابل 

 .FTTH الضوئي

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير النقل املهنــدس عبد اهللا لعيبي 
مــع القائم باالعمال االســترالي ســكوت 
كلهير تطويــر العالقات الثنائية بني البلدين 

في مجال النقل .
واوضح الوزيــر ان احلكومة العراقية حريصة 
على جذب الشــركات األجنبية لالســثمار 
داخل البــالد ، مؤكدا أهميــة موقع العراق 
االســتراتيجي الرابــط بني اوروبــا واخلليج 

العربي .
واشــار الوزير الى انه مت خالل اللقاء مناقشة 
توســيع الفرص االســتثماريه للشــركات 
األســترالية واســهامها في مشاريع النقل 
والبنى التحتيه املهمة ، مضيفا سعي بالده 
الى توطيد العالقات مع جميع بلدان العالم 
لتطوير واقــع النقل في البالد ووضع اخلطط 

االستثماريه املستقبلية في مجال النقل 

البصرة _ سعدي السند :

منى  للباحثة  دراســة  بحثــت 
هادي صــادق في قســم علوم 
احليــاة بكلية التربيــة للعلوم 
الصرفــة في جامعــة البصرة 
(التحــري عــن بعــض املعايير 
املناعيــة في املرضــى املصابني 
بالربــو باســتخدام تقنيتي ال

.(Elizaو Flow Cytometry
تناولــت الدراســة التحري عن 
بعــض املعاييــر املناعيــة في 
مرضى الربو باســتعمال تقنية 
 Flow Cytometry التدفق اخللوي
املرتبطة  املناعيــة  واالختبارات 
 Enzyme Linked باألنــزمي 
 (Immune Assay (Eliza
 Countواختبار فحص صورة الدم
تضمنــت   BloodComplete
مســحية  دراســة  الرســالة 
البيئة  العوامل  تأثير  لدراســة 
التي قد تؤثر على انتشار وتفاقم 
املرض مثــل التوزيــع اجلغرافي 
حملافظة البصــرة , اجلنس , تأثير 
فصول الســنة على مرض الربو 
واملقارنة بني نســبة االنتشــار 
بني عامي 2009 - 2008 و 2018 
- 2017, وكانــت االصابة مبرض 
االصابة  اعلى من نســبة  الربو 
القصبات  حساســية  مبــرض 

وبنسبة 71.42 %,
وأستنتجت الرسالة بأن ظهرت 
نتائج هــذا الفحص ارتفاع كل 
E املضاد  اجلســم  مستوى  من 
و العامــل االلتهابي IL-170 في 
مرضــى الربو يرتبط مع شــدة 
الى  الدراسة  الربو. وقد توصلت 
ان عدم التوازن بني نسبة اخلاليا 
التنظيمية T reg /اخلاليا التائية 
Th17 تؤثر في شدة الربووكذلك 
الزيادة في نســب االصابة خالل 
عام  عام2018-2017 مقارنة مع 
في  الربــو  مبــرض   2008-2009

ناجت  يكون  قد  البصرة  محافظة 
عن ازدياد امللوثات في اجلو . فضال 
عن ان جميع فصول السنة تؤثر 

على تفاقم شدة الربو .

حتضير وتشخيص بعض 
معقدات قواعد شف املتناظرة 
التربية  بكلية  دراســة  وبحثت 
قســم   / الصرفــة  للعلــوم 
الكيميــاء للباحثــة نهى لؤي 
محمد حتضير وتشخيص بعض 
املتناظرة  شف  قواعد  معقدات 
ودراســة خواصهــا احلراريــة . 
قواعد  تعريف  الدراسة  وتناولت 
شــف بشــكل عــام وحتضيره 
وتطبيقاتهــا باإلضافــة الــى 

تفاعل هذه املركبات مع عناصر 
معقدات  وتكويــن  االنتقاليــة 
وتطبيقــات هــذه املعقــدات.

ليكنــدات  خمــس  حتضيــر 
وحتضير  املتناظرة  شف  لقواعد 
املعقدات من تفاعل الليكاندات 
عناصر  بعــض  مــع  احملضــرة 
األولى  االنتقاليــة  السلســلة 
.تشــخيص   Co+2, Ni+2,Cu+2
الليكانــدات واملعقدات احملضرة 
اخرى وحساب  وبتقنيات  طيفيا 
بعض الــدوال الثرموديناميكيه 
الرسالة إمكانية  لها. واتنتجت 
حتضيــر قواعد شــف محتوية 
أزوميثني  مجاميــع  أربــع  على 
من خالل تفاعــل املركب األمني 

مــع   Diaminobenzidine-‘3,3
خمــس الديهايــدات مختلفة 
وبنســب موليــة 4:1. -لقواعد 
على  القابليــة  احملضرة  شــف 
تكويــن معقــدات فلزيــة مع 
ايونــات العناصــر االنتقاليــة 
نتائج  التكافــؤ ومــن  ثنائيــة 
التحليل تبني ان بعض املعقدات 
رباعي  الهندسي  الشكل  تأخذ 
السطوح واألخرى تأخذ الشكل 
املســتوي  املربــع  الهندســي 
والصيغة العامة لها و من خالل 
املغناطيسية  اخلواص  دراســة 
أظهرت  احملضــرة  للمعقــدات 
معقــدات الكوبلــت والنحاس 
النحاس  ومعقــدات  الثنائيــة 

بارا  الثنائية فتظهر لها صفات 
مغناطيسية.

عزل وتشخيص بعض 
املسببات اجلرثومية من 

املرضى 
وناقشــت كلية التربية للعلوم 
الصرفة بقســم علــوم احلياة 
املوســومة(عزل  الدراســة 
املســببات  بعض  وتشــخيص 
اجلرثومية مــن املرضى املصابني 
واالمعاء من  املعــدة  بالتهــاب 
للباحث  البصرة)   مستشفيات 
صالح حسن فالح. الباحث أكد 
: املعــدة هي عضــو من أعضاء 
اجلهاز الهضمــي، والذي يرتبط 

باملــريء فــي بدايتــه، و االثني 
نهايته.  (Duodenum)في  عشر 
أعضاء  أوســع  املعدة  وتُعتبــر 
تتخذ  حيث  الهضمــي،  اجلهاز 
املعدة شكل كيس عضلي يقوم 
وتضمنت  التخزيــن.  بعمليات 
احملاضرة دراســة مقارنة للطرق 
جرثومة  عزل  في  املســتخدمة 

.Helicobacter pylori
ال بكتريــا  دور  دراســة   

Mycoplasma فــي االصابــات 
املعدية املعوية.و بعض األمراض 
التي تصيب املعدة واالمعاء ذات 
املنشأ اجلرثومي و بعض اجلراثيم 
واالمعاء  املعــدة  التي تصيــب 

بصورة عامة.

دراسات علمية جديدة تابعتها (الصباح الجديد) لباحثين من جامعة البصرة

التحري عن بعض المعايير المناعية للمصابين بالربو 
و المسببات الجرثومية لمرضى التهاب المعدة واالمعاء

 تناولت الدراسة 
التحري عن بعض 
المعايير المناعية 
في مرضى الربو 
باستعمال تقنية 
التدفق الخلوي 

واالختبارات المناعية 
المرتبطة باألنزيم 

واختبار فحص 
صورة الدم

صالح حسن فالح منى هادي صادق نهى لؤي محمد

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة التجارة عــن افتتاح 
معــرض املفروشـــات والســجاد 
معـــرض  ارض  علـــى  االيرانــي 
بغـــداد الدولـــي مبشاركـة اكثـر 
ايرانية  شــركات  عشـــرة  مـــن 

متخصصـة .
وحضــر مراســيم االفتتــاح التي 
حضرها وكيــل وزارة التجارة وليد 
حبيب املوسوي والسفيـر االيرانـي 
لــدى العــراق ايرج مسجـــدي و 
معـــاون مدير عام الشركة سرمد 

طه سعيد .
واضافت الوزارة ان هذه اخلطوة تأتي 
في إطــار تعزيز التعــاون التجاري 

بــني العراق و ايران حيث شــاركت 
10 شــركات  في املعرض اكثر من 
متخصصــة فــي مجــال انتــاج 
السجاد واملفروشات االرضية والذي 
يســتمر لغاية يوم غد اخلميس من 
الساعة  لغاية  10 صباحا  الساعة 
4 مســاء مع وجــود بيع مباشــر 

وباسعار مناسبة.
من جانب اخر اشــارت الــوزارة الى 
العراقية  املعارض  شركة  احتضان 
معــرض ســوق الســفر العراقي 
 18-16 للمــدة  ســينطلق  والذي 
شــباط اجلاري برعاية وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار ومبشاركة هيئة 
والعديــد  العراقيــة  الســياحة 
احمللية  الســياحة  مــن شــركات 
والدولية وشــركات الطيران احمللية 

والدولية والفنادق وشــركات تامني 
وشركات  الدولية  واملستشــفيات 

السياحة العالجية .
ولفتــت الوزارة الــى ان الدول التي 
ستشــارك في املعرض هي (العراق 
املتحدة-مصر  العربيــة  االمارات   -
–تونــس- تركيــا- الهنــد- لبنان- 
اململكة العربية السعودية - سوريا 
-ماليزيا -اندونيسيا- اوزباكستان - 

روسيا -بالروسيا - تايلند )
على صعيد متصل بحثت شــركة 
املــواد الغذائية احدى تشــكيالت 
وزارة التجــارة مــع وفد الســفارة 
االيرانيــة وشــركة  GTC االيرانية 
وحل  تعــاون جديــدة  افــاق  فتح 

املتعلقات السابقة .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 

قاســم حمود منصور ان الشركة 
للعودة  وبرامجها  وضمن خططها 
تســعى  االساســي  لنشــاطها 
الشــركات  مع  املتاجرة  لتفعيــل 
االغذية  املتخصصــة في مجــال 

للتعاقد معها.
وفي ســياق دعم املنتــج احمللي زار 
وفد من الشــركة تراســه معاون 
مديــر عــام الشــركة وممثلي عن 
والرقابــة  النوعيــة  الســيطرة 
والتدقيق واالســتيراد مصنع علي 
العامة  النباتيــة  للزيوت  الهــادي 
في  واملعــادن  الصناعـــة  لــوزارة 
التعـــاون املشتـرك  سبيل حتقيق 
إلمكانيـة جتهيز الوزارة مبادة الزيت 
الذي يوزع ضمن مفردات البطاقـة 

التموينيـة.

تشارك فيه عشر شركات

معرض للمفروشات والسجاد االيرانية في بغداد
تقـرير

السجاد واملفروشات االيرانية

 منى خضير عباس
حتظى اجلوامع االثرية والتاريخية 
برعاية خاصة من  الدكتور عبد 
واشــراف  الهميم   اللطيــف 
مباشر من قبل مدير عام الدائرة 
الهندسية اخلبير املهندس كرم 
خالل  اطلع  الذي  ســلمان  داود 
اعمال  على  التفقديــة  جولتة 
الصيانــة اجلارية فــي جامعي 

اخللفاء ومرجان . 
واســتمع املدير العام الى شرح 
مفصــل مــن دائــرة املهندس 
املقيم عــن اخر مامت تنفيذه من 

اعمال خاصــة مايتعلق مبئذنة 
اخللفــاء التي تعرضــت مؤخرا 
اســتدعى  الذي  االمر  للميالن  
حترك فوري وسريع اليقاف امليالن 
ودراســة املعوقــات التي تقف 

حائال دون اجنازه بالكامل . 
بتذليل  العــام  املديــر  واوصى 
جميع العقبات من خالل العمل 
بروحيــة الفريــق الواحــد مع 
ايضا  وتفقد  املنفذة  الشــركة 
جامــع مرجــان ، مؤكــدا على 
جتاوز مشــكلة املياه املتراكمة 
في االساســات اذ مت ســحبها 

بالكامل ومتت املعاجلة بشــكل 
احترافــي  .  ووجــه املدير العام 
بضرورة تنفيذ االعمال باســرع 
اعلى  وفــق  وعلى  وقت ممكــن 
املواصفات للحفــاظ على هذا 
والتاريخي  احلضــاري  املــوروث 
الذي ميثل صفحـة مشرقة من 
تاريخ العراق .  ورافق املدير العام 
قـسـم  مـديـر  جـولـــته  في 
التراثيــة املهنـــدس مـاهـــر 
نـهـاد  والـمـهنـدس  حـسيـن 
فـريـق  مـــع  نـاصـر  مـحـمد 

هنـدسي مـتـخصـص .

بغداد _ الصباح الجديد:
عقــدت وزارة التربيــة / املديرية 
 / الثقافية  للعالقــات  العامــة 
املؤمتر  الثقافي  التبــادل  مديرية 
الثامن ملديري املــدارس العراقية 
في اخلارج بحضــور وكيل الوزارة 
للشــؤون الفنية علي مســعد 
االبراهيمي ومدير عام االمتحانات 
والتقومي شــاكر نعمة عبد عون 
واملديــر العــام للتعليــم العام 
واالهلــي واالجنبــي علي حميد 
مخلــف وعــدد من مســؤولي 
الوزارة ومدراء املــدارس العراقية 

احلكومية واالهلية في اخلارج . 

للعالقات  العــام  املديــر  وقــال 
الدكتور  الــوزارة  فــي  الثقافية 
كرمي الوائلــي ان املديرية العامة 
تعمــل  الثقافيــة  للعالقــات 
املؤمتر علــى متابعة  من خــالل 
املعوقــات التــي تعترض ســير 
العمليــة التربوية فــي املدارس 
العراقيــة في اخلــارج من خالل 
واالطالع  الــوزارة  الى  حضورهم 
عن مشــاكلهم عن كثب ، االمر 
الذي سيســهل حــل املعوقات 
بحســب االمكانيــات املتاحــة 
للوزارة وتنعكــس تلك املعوقات 
سلبا على مستقبل الطلبة في 

تلك املــدارس . ولفت املدير العام 
تتمثل  املشــكالت  ابــرز  ان  الى 
واالعتراف  املدارس  تلك  بتاسيس 
بهــا فضال عــن منــح االجازة 
ومشــكلة  الدورل  تلك  قبل  من 
املناهج الدراسية واالشراف على 
الوزارية  واالمتحانــات  املــدارس 
وغيرهــا من املشــكالت االدارية 
التي مت تشــخيصها خالل اليوم 
والتي ســتتم  املؤمتر  مــن  االول 
مناقشــتها مع املديريات العامة 
بالتنســيق  بالوزارة  العالقة  ذات 
مــع الــدول التي تتواجــد فيها 
املــدارس .  وعلــى الصعيد ذاته 

للعالقات  العام  املدير  معاون  بني 
محمود  الــوزارة  فــي  الثقافية 
ابرز مشكلة  ان  القيسي  حسني 
في  العراقية  املــدارس  تواجهها 
اغلب الــدول في اخلــارج تتمثل 
بعــدم جديــة تلك الــدول مبنح 
املدرســة اجازة تاسيس السباب 
خاصة بتلك الدولة قبل ان تكون 
اسباب تربوية ، ويتم التعامل مع 
الوزارات  هذه املشكلة عن طريق 
العراقيــة ذات العالقــة خملاطبة 
تلك الــدول لتذليلهــا اذ هناك 
اتفاقيات  دولية مــع تلك الدول 

بهذا الصدد . 



5 االربعاء 6 شباط 2019 العدد )4111(اعالن

Wed 6 Feb 2019 issue )4111(



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وقع شــيخ األزهر أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان 
فرنســيس، وثيقة عاملية للسالم والتعايش بني 
أبناء األديان اخملتلفة، علــى هامش مؤمتر اإلخوة 
اإلنســانية في العاصمة اإلماراتيــة أبو ظبي. 
وتتضمــن الوثيقة، بنودا تعزز احلــوار والتقارب 
بني الديانات اخملتلفة، وتكتســب أهميتها بعد 
املادية واخلطــاب العنصري بني  طغيان احليــاة 
الطوائف خالل الفترة املقبلة. من جانبه، أعتبر 
»مجلــس حكماء املســلمني«، الوثيقة، احلدث 
األبــرز واألهم خــالل القرن احلالــي، حيث أنها 
»تفتح صفحة جديدة في العالقات بني اإلسالم 
واملسيحية«. وفي سياق متصل، التقى الطيب 
مع عــدد من كبــار القيادات الدينيــة، والرموز 
الفكرية والثقافية، املشاركني في املؤمتر العاملي 
لألخوة اإلنســانية، الذي انطلقت فعالياته، في 
قصر اإلمــارات في أبو ظبي، حتت رعاية ســمو 
الشــيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي. من 
البابا فرنســيس في االجتماع  جهته، شــارك 
الــذي عقده مجلس احلكماء برئاســة الطيب، 
في إحدى قاعات جامع الشــيخ زايــد الكبير، 

بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي. 
وحتتضــن العاصمة اإلماراتية أبــو ظبي، مؤمترا 
تاريخيا بني شــيخ األزهر، وبابــا الفاتيكان، حتت 

عنوان »األخوة اإلنسانية«.

الصباح اجلديد ـ وكاالت :
أعلن مكتــب البعثة األممية لــدى اليمن، عقد 
اجتماع للجنــة املعنية مبتابعــة تنفيذ اتفاق 
األســرى في اليمن امس الثالثاء في العاصمة 

األردنية عمان، وفقا ملراسلتنا في األردن.
وتضم اللجنة ممثلني عــن حكومة اليمن وعن 
إلى  جماعة »أنصــار اهلل« احلوثيــة، باإلضافة 
مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 

إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب األحمر.
ومــن املقرر أيضا أن يشــارك كل مــن املبعوث 
اخلاص لألمني العــام لألمم املتحــدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بيتــر مورير، في اجتماعــات اليوم األول 
مــن لقاءات اللجنة. وذكــرت البعثة أن اللجنة 
اإلشــرافية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاق األسرى 
ســتقوم مبراجعة اجلولة األخيرة من املالحظات 
حــول اإلفادات الواردة على قوائم األســرى التي 

قدمها الطرفان في وقت سابق من يناير 2019.

الصباح اجلديد ـ وكاالت :
أعلن مكتــب البعثة األممية لــدى اليمن، عقد 
اجتماع للجنــة املعنية مبتابعــة تنفيذ اتفاق 
األســرى في اليمن امس الثالثاء في العاصمة 
األردنية عمان، وفقا ملراســلتنا في األردن. وتضم 
اللجنة ممثلني عن حكومــة اليمن وعن جماعة 
»أنصــار اهلل« احلوثيــة، باإلضافــة إلى مكتب 
املبعــوث اخلاص لألمني العام لــألمم املتحدة إلى 
اليمن واللجنة الدوليــة للصليب األحمر. ومن 
املقرر أيضا أن يشــارك كل مــن املبعوث اخلاص 
لألمــني العام لــألمم املتحدة إلــى اليمن مارتن 
غريفيــث، ورئيــس اللجنة الدوليــة للصليب 
األحمر بيتــر مورير، في اجتماعــات اليوم األول 
مــن لقاءات اللجنة. وذكــرت البعثة أن اللجنة 
اإلشــرافية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاق األسرى 
ســتقوم مبراجعة اجلولة األخيرة من املالحظات 
حــول اإلفادات الواردة على قوائم األســرى التي 

قدمها الطرفان في وقت سابق من يناير 2019.

وثيقة للسالم 
والتعايش بين األديان 
بين االزهر والفاتيكان

وفدا الحكومة اليمنية 
والحوثيين يجتمعان في 

األردن بإشراف أممي

وفدا الحكومة اليمنية 
والحوثيين يجتمعان في 

األردن بإشراف أممي

متابعة ـ الصباح الجديد:

دعــت الواليــات املتحــدة امس 
التحق  التي  الــدول  اإلثنني  االول 
داعش  بتنظيم  مواطنيها  بعض 
في ســوريا الــى اســتعادتهم، 
ومحاكمتهــم، في قضية تعتبر 
حللفــاء  بالنســبة  حساســة 
فرنســا  وبينهــم  واشــنطن 
وبريطانيا في ظل قرار واشــنطن 

سحب قواتها من هذا البلد.
وجاءت الدعوة األميركية بشــأن 
هؤالء قبــل يومني مــن اجتماع 
في واشــنطن لوزراء خارجية دول 
إلجراء  أوســطية  وشرق  أوروبية 
محادثات بشأن مكافحة تنظيم 
الدولــة اإلســالمية، بعد خروج 

القوات األميركية من سوريا.
ويحاول حلفــاء الواليات املتحدة 
منذ أسابيع التوّصل التفاق بشأن 
مصير املقاتلني األجانب املعتقلني 
الدميوقراطية  قوات ســوريا  لدى 
التي تضم فصائل كردية وعربية 
مدعومة أميركيــاً، والتي حّذرت 
من أنها لن تتمكن من حراســة 
ســجونها عنــد رحيــل القوات 

األميركية من سوريا.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية روبرت باالدينو في بيان 
إن »الواليــات املتحدة تدعو الدول 
األخرى إلى اســتعادة مواطنيها 
ســوريا  قوات  حتتجزهم  الذيــن 
ومحاكمتهــم،  الدميوقراطيــة 
وتشــيد بجهــود تلــك القوات 
املتواصلة إلعــادة هؤالء املقاتلني 
اإلرهابيني األجانــب إلى بلدانهم 

األصلية«.
وقــال باالدينو »علــى الرغم من 
حترير املناطق التي كان يســيطر 
وسوريا،  العراق  في  داعش  عليها 
إال أن التنظيــم ال يزال يشــكل 
تهديــداً إرهابيــا كبيــراً، ويجب 
العمل معــاً ملعاجلة هذا التحدي 

األمني الدولي املشترك«.
آخر  أميركــي  وحــّذر مســؤول 

طلب عــدم كشــف هويته من 
»سيناريوهات محتملة قد حتدث 
تغييرا في وضع أفــراد معتقلني 

حاليا«.
تخّوفه  عن  املســؤول  أعرب  وقد 
من خروج ما اسماهم باجلهاديني، 
مــن ســوريا إلى »أماكــن أخرى 
أكثر تســامحا )معهم( من حول 
العالم حيث قد يكون بإمكانهم 

السعي ملواصلة القتال«.
وفي 19 كانــون األول فاجأ ترامب 
باإلعالن عن  الغربيــني  حلفــاءه 
ستســحب  املتحدة  الواليات  أّن 
جنودهــا وعددهــم 2000، مــن 
الدولــة  تنظيــم  وأّن  ســوريا، 

اإلسالمية ُهزم.
املعنية  الدول  وفرنســا من أكثر 
وكانــت  األميركــي،  بالطلــب 

هجمــات  سلســلة  شــهدت 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، بينها 
باريس في تشــرين  هجوم فــي 
الثانــي 2015 مــا أدى الى مقتل 

130 شخصا.
واألســبوع املاضي فتحت فرنسا 
البــاب أمــام إعــادة مواطنيها 
أن كانت أكدت  من ســوريا بعد 
مسبقا أنه يجب محاكمة اولئك 
في املنطقة التي يحتجزون فيها 

وأن ال يعودوا إلى فرنسا.
وذكــرت اخلارجية الفرنســية أن 
هدفها »جتنب فرار وانتشار هؤالء 
بأن  مقّرًة  اخلطرين«  األشــخاص 
بسبب  يتغير  األرض  على  الوضع 
وذكــر  األميركــي.  االنســحاب 
مصدر أمني فرنســي طلب عدم 
كشــف هويته لوكالــة فرانس 

برس في وقت ســابق أن فرنســا 
ميكن أن تســتعيد 130 شخصا. 
إن  آخر  وقال مســؤول فرنســي 
هؤالء يشــملون 70 إلى 80 طفال 

يحتجزون مع أمهاتهم.
فــي األثناء، لم حتســم بريطانيا 
ال  اثنني  قرارها حيــال مقاتلَــني 
يزاالن على قيــد احلياة، من أصل 
بسبب  بـ«اخلنافس«  لّقبوا  أربعة 
لكنتهم، ظهروا في تســجيالت 
فيديــو قطع رؤوس أســرى لدى 

التنظيم.
ولم تبِد بريطانيا نية الســتعادة 
كوتــي  ألكســندا  املقاتلــني 
لدى  املعتقلني  الشيخ  والشفيع 
األكراد، وسط تقارير عن جتريدهما 

من اجلنسية.
العام  صــدرت  تقاريــر  وكانــت 

املاضي أفادت بأن الواليات املتحدة 
مســتعدة لنقلهم إلى معتقل 
غوانتانامــو في كوبــا، وهو خيار 
من شــأنه إثارة جدل واســع في 
بريطانيا بخاصة بســبب عقوبة 
الواليات  فــي  املطّبقة  اإلعــدام 

املتحدة.

محادثات بشأن املنطقة اآلمنة 
ســوريا  قــوات  قــادة  وقــال 
الدميوقراطيــة للقــادة الغربيني 
إنهم قد يفقدون السيطرة على 
إلى  ســجونهم وينقلون احلراس 
أماكن أخرى في حال حدوث توغل 
تركي، رغــم أنهم أكــدوا أنهم 
لن يفرجوا عــن املقاتلني األجانب 

طواعية.
قوات  ترامب، حذرت  إعالن  وعقب 

أنها  مــن  الدميوقراطية  ســوريا 
ضد  املعركة  مــن  ستنســحب 
إذا  اإلســالمية  الدولة  تنظيــم 

تعرضت لهجوم من تركيا.
ويُتوّقــع ان يبحــث اجتماع وزراء 
اخلارجيــة الذي ينعقــد غدا في 
واشــنطن، فــي وســائل تفادي 
أن يتعــرض األكــراد في ســوريا 
القوات  أيــدي  »للقتــل« علــى 
تصريحات  بحســب  التركيــة، 

لبومبيو أثارت غضب أنقرة.
وبحــث الرئيــس األميركــي مع 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان 
إقامــة »منطقة آمنــة« تريدها 
الســورية،  األراضي  أنقرة علــى 
وســط عــدم ممانعــة احللفــاء 
املقاتلون  يطالب  فيما  األوروبيني، 
األكراد بإقامتهــا عند احلدود وأن 

على خلفية سحب القوات األميركية

واشنطن تدعو دول عناصر داعش في سوريا
الى استعادة مواطنيها ومحاكمتهم

ويحاول حلفاء 
الواليات المتحدة 

منذ أسابيع 
التوصّل التفاق 

بشأن مصير 
المقاتلين األجانب 

المعتقلين لدى 
قوات سوريا 

الديموقراطية
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متابعة ـ الصباح الجديد :

حظي زعيم املعارضة الفنزويلية خوان 
غوايــدو بدعم جديد امس االول اإلثنني 
19 دولة  بعــد أن اعترفت به رســمياً 
أوروبية رئيســاً انتقاليــاً لفنزويال، إثر 
الدعوة  مادورو  نيكوالس  الرئيس  رفض 
إلى إجراء انتخابات رئاســية، في حني 
دعت مجموعة ليما إلى تغيير »سلمي 

للنظام« في كراكاس.
وعلى الرغم من تزايــد الدعم لرئيس 
البرملان الفنزويلي، إال أن االحتاد األوروبي 
لم يتمكــن من تبنــي موقف موحد 
يعترف بغوايدو، بســبب رفض إيطاليا 
املصادقة على مشــروع بيان مشترك 
في هــذا املعنــى خالل اجتمــاع غير 
رســمي لوزراء خارجية االحتاد اخلميس 
في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.
واعترفت 19 دولة مــن االحتاد األوروبي 
انتقالياً، أبرزها إسبانيا  بغوايدو رئيساً 
وفرنســا وبريطانيا وأملانيــا والبرتغال 

وهولندا.
مايك  األميركي  اخلارجيــة  وزير  ورّحب 
بومبيو امس االول اإلثنني باعتراف هذه 
الدول األوروبية بغوايدو رئيساً انتقالياً، 

داعياً بقّية الدول إلى االقتداء بها.
وأعلن بومبيو في بيان »نحن نشــّجع 
كل الدول، وال ســيما بقية دول االحتاد 
الفنزويلي  األوروبي، على دعم الشعب 
عبر االعتراف بالرئيس االنتقالي غوايدو 
ودعم جهود اجلمعية الوطنية من أجل 
في  الدستورية  الدميوقراطية  استعادة 

فنزويال«.
فــي املقابــل، أعلنــت وزارة اخلارجية 
الفنزويلية فــي بيان امس االول اإلثنني 

أّن كراكاس ســُتعيد تقييم عالقاتها 
التي  األوروبية  الدول  مع  الدبلوماسية 

اعترفت بغوايدو رئيساً انتقالياً للبالد.
وأورد البيان أن الســلطات الفنزويلية 
»ســتعيد في شــكل كامــل تقييم 
العالقات الثنائيــة مع هذه احلكومات 
اعتباراً من هذه اللحظة وإلى أن تعدل 

عن تأييد اخلطط االنقالبية«.
وكانت روســيا، أحد أبرز حلفاء مادورو، 
نددت باملواقف األوروبية. وقال املتحدث 
باســم الكرملــني دميتري بيســكوف 
الســلطة  منح  محــاوالت  »نعتبــر 
املغتصبــة شــرعيًة مبثابــة تدخــل 
مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويال 

الداخلية«.
مــن جهته، أكــد األمني العــام لألمم 
االول  امس  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة 
اإلثنني أّن املنظمــة الدولية لن تنضم 
إلى أي مجموعة دول تســعى إلى حل 
األزمة فــي فنزويال وذلك »حفاظاً على 
مصداقية عرضنا للمساعدة في إيجاد 

حل سياسي«.

»تغيير النظام من دون عنف« 
وليل اإلثنني دعت مجموعة ليما التي 
تضــّم دوالً من أميركا الالتينية وكندا، 
إلى تغيير ســلمي للنظام في فنزويال، 

من دون أي تدّخل عسكري.
وأعلنت 11 دولة، من أصل 14 منضوية 
في اجملموعة، في بيان مشــترك عقب 
اجتماع للمجموعة أنها »جتدد دعمها 
بالوسائل  الســلمي  االنتقال  لعملية 
دون  والدبلوماســية من  السياســية 
اللجوء إلى العنف«، كما دعت اجليش 
الفنزويلــي إلى دعــم غوايدو بصفته 
رئيســاً انتقالياً و«عــدم إعاقة دخول 

املســاعدات االنســانية املوّجهة إلى 
الفنزويليني«.

وكان رئيــس وزراء كندا جاســن ترودو 
أعلن امس االول اإلثنني عن مســاعدة 
بقيمة 53 مليون دوالر كندي )35 مليون 
افتتاح  فنزويال، خــالل  يورو( لشــعب 

اجتماع اجملموعة. وقبيل اإلعالن الصادر 
من أوتاوا، اّتهم غوايدو اجليش بالسعي 
إلى »سرقة« مســاعدات إنسانية في 
يُفترض  فنزويال حيــث  إلــى  طريقها 
أن تتولــى حكومــة مــادورو توزيعها. 
وقال غوايدو خــالل مؤمتر صحافي في 

من  معلومات  تلّقينــا  »لقد  كراكاس 
مصادر قريبة مــن القيادة العليا تفيد 
بأنهم )قادة اجليش( ال يبحثون في ما إذا 
كانوا سيسمحون مبرور املساعدات من 
عدمه، بل في كيفية ســرقتها«. وقال 
غوايدو »سُيصادرونها )املساعدات( من 

أجل توزيعها عبــر البرنامج احلكومي 
لبيــع األغذية بأســعار مدعومة« في 

األحياء الشعبية.
وشــكر غوايدو في املؤمتر، الدول الـ19 
التي اعترفت به رسمياً رئيساً انتقالياً.

الرئيس  املعارضــة  زعيم  اّتهــم  كما 
مبلغ  حتويل  إلى  بالســعي  الفنزويلي 
1,2 مليار دوالر إلــى األورغواي، مطالباً 
مونتيفيديــو بعدم التــوّرط في هذه 

السرقة.
وقال غوايــدو »إنهــم يحاولون حتويل 
املبالغ املتوفرة في أحد حسابات مصرف 
التنميــة االقتصادية واالجتماعية في 
فنزويال إلى األورغــواي التي دعوها إلى 
عدم التوّرط في هذه الســرقة ، نحن 

نتحّدث عن مليار إلى 1,2 مليار دوالر«.
وتعّذر على وكالة فرانس برس احلصول 
على تعليــق من املصرف بشــأن هذا 

االتهام.

مؤمتر للمساعدة اإلنسانية الطارئة 
التمثيلــي لغوايدو في  املكتب  وأعلن 
الواليات املتحــدة امس االول االثنني أّن 
مؤمتراً للمســاعدة اإلنسانية الطارئة 
سُيعقد في واشــنطن في 14 شباط 
من أجل ســّد نقــص حاد فــي املواد 
الغذائية واألدوية يعاني منه الشــعب 

الفنزويلي.
ونقل مكتب ممثل غوايدو في واشنطن 
كارلوس فيكيو أّن »احلكومة االنتقالية 
في فنزويال ســتنّظم في 14 شــباط 
مؤمتراً دولياً لطلب مساعدات إنسانية 
طارئــة لفنزويــال«. وارتفعت أســعار 
النفط امــس االول اإلثنني فــي أوروبا 
وبلغت أعلى مستوى لها خالل العام، 
علــى خلفية األزمة فــي فنزويال التي 

تراجع  ويســتمّر  هائالً  احتياطياً  متلك 
إنتاجها.

وإلى جانــب الواليات املتحــدة وكندا، 
12 دولة في أميركا  اعترفت بغوايــدو 
ليما  مجموعة  الــى  تنتمي  الالتينية 
احملاذيتان  والبرازيــل  بينهــا كولومبيا 

لفنزويال.
ويشارك في اجتماع األزمة الذي يعقده 
أوتاوا  وزراء خارجية مجموعة ليما في 
وزيــر اخلارجيــة األميركي بواســطة 

الدائرة املغلقة.
وكان رئيــس البرملــان الفنزويلي التي 
تهيمــن عليه املعارضة أعلن نفســه 
رئيســاً بالوكالة في 23 كانون الثاني 
، معتبراً أّن مادورو اغتصب الســلطة 

حني أعيد انتخابه لوالية جديدة.
ويتهم مــادورو )56 عاماً( الذي يحظى 
بدعم روسيا والصني وكوريا الشمالية 
وتركيا وكوبــا، الواليات املتحدة بتدبير 

انقالب عليه.
وفي مقابلة اإلثنني مع قناة تلفزيونية 
إيطالية، أعلن مادورو أنه وجه رســالة 
الى البابا فرنســيس طالبا مساعدته 
ووســاطته، وقــال »ابلغتــه أنني في 
هذا  ،وفــي  املســيح  خدمــة قضية 
الســياق طلبت مساعدته في عملية 

لتسهيل احلوار وتعزيزه«.
وأضــاف »طلبت مــن البابــا أن يبذل 
أقصى جهوده وأن يساعدنا على طريق 

احلوار. آمل بتلقي رد إيجابي«.
وأعلن رئيــس الوزراء اإلســباني امس 
االول اإلثنــني أنه يعتــزم أن يعرض في 
إطــار االحتــاد األوروبــي واألمم املتحدة 
»خطة مســاعدة دولية لإلســراع في 
مواجهــة األزمة اإلنســانية اخلطيرة 

التي تشهدها فنزويال«.

19 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويال وأميركا ترحب
تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تعديــالت  مســودة  أظهــرت 
دســتورية اقترحهــا أعضــاء 
فــي البرملان املصــري واطلعت 
التعديالت  أن تلك  رويترز  عليها 
تســمح للرئيس عبــد الفتاح 
السيسي بالبقاء في السلطة 
ملا يصل إلى 12 عاما بعد واليته 
احلالية كما تعزز سيطرته على 

القضاء.
وُقدمــت التعديــالت املقترحة 
إلى رئيس مجلس النواب األحد 
إلى  أي تعديالت  املاضي. وحتتاج 
البرملان،  أعضــاء  ثلثي  موافقة 

على أن يلي ذلك استفتاء.
كان السيسي عزل عندما كان 
قائدا للجيش الرئيس الســابق 
جلماعة  املنتمي  مرسي  محمد 

اإلخوان املســلمني عــام 2013 
على  واســعة  احتجاجات  بعد 
السيســي  وانتخب  حكمــه. 

رئيسا للبالد في العام التالي.
الشــهور  في  التكهنات  وزادت 
القليلــة املاضية بــأن أنصاره 
مادة  تعديــل  إلى  سيســعون 
بالدســتور تلزمه بالتنحي في 
البالغ  الثانيــة،  واليتــه  نهاية 
مدتهــا أربع ســنوات، في عام 

.2022
وتشمل التعديالت التي قدمت 
إلــى البرملان يــوم االحد متديد 
الرئاسة إلى ست سنوات  فترة 
من أربعــة في املــادة 140 من 
الدســتور، إلــى جانــب »مادة 
للسيسي  تســمح  انتقالية« 
بالبقــاء فــي الســلطة حتى 

.2034
االنتقالية »يجوز  املــادة  وتقول 
عقب  احلالي  اجلمهورية  لرئيس 
انتهــاء مدتــه احلاليــة إعادة 
ترشحه على النحو الوارد باملادة 

140 املعدلة من الدستور«.
ومتنــح التعديــالت املقترحــة 
السيسي أيضا سلطات جديدة 
لتعيــني القضاة والنائب العام. 
برملانية  كما تســتحدث غرفة 
أخرى باســم مجلس الشيوخ، 
يعني فيه الرئيس ثلث األعضاء 

البالغ عددهم 250.
ويقول أنصار السيسي إن متديد 
واليته ضــروري إلتاحة املزيد من 
خطط  لتنفيذ  أمامــه  الوقت 
التنميــة االقتصاديــة وضمان 

استقرار البالد.

وقال أمين عبــد احلكيم احملامي 
واملوظف احلكومي السابق »هو 
بيعمل مشــاريع كثيرة والناس 

بتحاربه من كل ناحية«.
ورفع عبد احلكيم دعوى قضائية 
مع 300 من أنصار السيسي في 
كانــون األول تطالب بأن يناقش 
البرملان القيد الذي يحدد فترات 
الرئاسة باثنتني ويبحث تغييره.

ويهيمن أنصار السيســي على 
أن كتلة يســارية  البرملان رغم 
تضــم 16 نائبا عقــدت مؤمترا 
صحفيــا يوم االثنــني للتنديد 
بالتعديــالت املقترحــة وقالت 
الرئيسي  إنها تلغي املكســب 
الــذي حققتــه انتفاضــة 25 
كانــون الثاني عــام 2011 وهو 

مبدأ تداول السلطة.

وقــال النائب اليســاري هيثم 
احلريــري لرويتــرز إن التعديالت 
املقترحة »انقالب علي الدستور 

املصري«.
وأضاف بشــأن خطة توســيع 
ســلطات الرئيس »كان تصورنا 
الســاذج إنهم هيمــدوا فقط 

فترة الرئاسة«.
ويقول معارضون إن السيســي 
)63 عاما( قاد البــالد إلى مزيد 
من االســتبداد بدرجة أكبر من 
مبارك  حسني  السابق  الرئيس 
الذي أطاحت به انتفاضة 2011 
البالد ثالثة عقود  بعد أن حكم 

في ظل حالة الطوارئ.
إنه  حقوقية  جماعــات  وتقول 
السياســية  املعارضة  كمــم 
اإلعالم  ووســائل  والنشــطاء 

أصــدرت  بينمــا  املعارضــة، 
احملاكم عقوبات بحق املئات من 

معارضيه.
وجلــأ بعــض املصريــني إلــى 
وســائل التواصــل االجتماعي 
للتنديــد بالتعديالت املقترحة. 
»ال  )هاشــتاج(  وتصدر وســم 
تويتر  على  الدســتور«  لتعديل 
مســاءاألحد بأكثر من 26 ألف 

تغريدة.
وقــال تيموثــي كالــداس من 
لسياســة  التحريــر  معهــد 
الشــرق األوســط »التعديالت 
إنها  مفاجئة،  ليست  املقترحة 
اســتمرار ملا شــاهدناه منذ أن 
وصل السيســي إلى السلطة، 
لسلطاته  توسيع مســتمر  أو 

وتعزيز تلك السلطات«.

مسودة تعديالت دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، 
اخلطة الشتوية للموسم الزراعي 
٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق االرواء.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد 
النايف في بيان له، ان »املساحات 
املوســم  لهذا  املزروعة  الكليــة 
بلغــت ١٢٠٤٧٣٩٥ دومن وخملتلــف 

احملاصيل الشتوية«.
واضــاف ان »املســاحات املزروعة 
انهار  كان  االرواء ســواء  بطريقة 
او مشاريع او ابار كانت ٥٣٥٣٥٠٩ 
دومن في حــن بلغت املســاحات 
املزروعة باملضمونة االمطار وشبه 
املضمونة وغير املضمونة االمطار 
والدمييــة والســيحية ٦٦٩٣٨٨٦ 

دومن«.
واشــار النايف الى أن »املساحات 
الكلية املزروعــة حملصول احلنطة 
بلغت ٧٢٠٧٩٨٢ فــي حن كانت 
املســاحات املزروعــة مبحصــول 
امــا  دومن   ٤٣٠٥٧٤١ الشــعير 
مبحاصيل  املزروعــة  املســاحات 
اخلضــروات فقد بلغــت ٥٣٣٦٧٢ 

دومن«.
ولفــت النايــف الــى ان »الوزارة 
اســتكملت جميــع اجراءاتهــا 
لهذا املوســم بنهاية كانون االول 
الوســطى  للمناطق   ٢٠١٨ لعام 
نهايــة كانون  وفــي  واجلنوبيــة 
الثانــي لعــام ٢٠١٩ للمناطــق 
عدا  مــا  والشــمالية  الغربيــة 
اقليــم كردســتان، إذ جرى جتهيز 
املزارعن بالبذور واالسمدة وجميع 

وحســب  الزراعية  املســتلزمات 
اخلطة الزراعية املقرة«.

ووصف »هذه املســاحات باجليدة 
والتي مــن خاللها اذا ما ســارت 
يرام ســوف نصل  االمور على ما 
الذاتي  االكتفــاء  مقتربــات  الى 

لبعض احملاصيل«.
يذكر ان املوســم الشتوي احلالي 

شهد تســاقط امطار غزيرة ادت 
الــى توفير خزين مائــي جيد في 
بالرغم من قلة  السدود واخلزانات 
الواردات املائيــة املتاتية من نهري 

دجلة والفرات.
واعلــن اجلهاز املركــزي لالحصاء 
ان املســاحة املزروعــة مبحصول 
3154 دومن لســنة  احلنطة بلغت 

.2018
لــوزارة  التابــع  اجلهــاز  وقــال 
له،  احصائية  فــي  التخطيــط 
املزروعة مبحصول  إن »املســاحة 
احلنطة بلغت 3154 دومن لســنة 
ان »متوسط  الى  2018«، مشيراً 
الغلة إلجمالي املساحة املزروعة 
للمحصول بلغ 690.5 كغم لكل 

دومن«.
حملصــول  »اإلنتــاج  أن  وأضــاف 
احلنطة بلغت مليونن و178 الف 

طن لسنة 2018«.
ان  الى  لالحصاء  املركزي  واشــار 
مبحصول  املزروعــة  »املســاحة 
الشــعير لعام 2018 بلغت 601 
الغلة  »متوسط  ان  مبينة  دومن«، 

املزروعــة  املســاحة  إلجمالــي 
مبحصول الشــعير بلغت 317.1 

كغم للدومن الواحد«.
وتقدر كميــات مفردات البطاقة 
التموينية الواجب توفرها سنوياً 
تتوزع بواقع أربع مالين و400 ألف 
طن من احلنطة ونحو مليون طن 

رز و800 الف طن من السكر.

كشفت عن الخطة الشتوية المقررة لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩

الزراعة: 12 مليون دونم المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية

المساحات المزروعة 
بطريقة االرواء 
سواء كان انهار او 
مشاريع او ابار كانت 
٥٣٥٣٥٠٩ دونم في 
حين بلغت المساحات 
المزروعة بالمضمونة 
االمطار وشبه 
المضمونة وغير 
المضمونة االمطار 
والديمية والسيحية 
٦٦٩٣٨٨٦ دونم

أحد احلقول الزراعية

لندن ـ رويترز:
هبطت أســعار النفط أمس الثالثاء، بعد يوم من 
نشر بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات املصانع 
األميركية، وهو ما دفع اخلامن القياسين للتراجع 

من مستويات مرتفعة هذا العام.
وبرغم الهبوط، يتوقع املستثمرون أن تتلقى أسعار 
النفط دعما من العقوبات األميركية على فنزويال، 
وخفض اإلنتاج الذي تقــوده منظمة أوبك لتبديد 

تخمة في املعروض هذا العام.
وانخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي اخلفيف 
17 ســنتا مبا يعــادل 0.31 باملئة إلــى 54.39 دوالر 
للبرميل، بعدما المســت أعلى مستوياتها فيما 
يزيــد على عامن عنــد 55.75 دوالر في اجللســة 

السابقة.
وتراجعت عقود خام القياس العاملي برنت 24 سنتا 
أو 0.38 باملئــة إلــى 62.27 دوالر للبرميــل، بعدما 

صعدت إلى 63.63 دوالر.
وانخفضت أحجام التعامالت في أجزاء من شــرق 

آسيا نظرا لعطلة العام القمري اجلديد.
وقال خبراء يــوم اجلمعة بعد فحــص التفاصيل 
التي نشرتها وزارة اخلزانة األميركية عن العقوبات 
املفروضة على فنزويال إنها ستقلص إلى حد كبير 
املعامالت النفطية بــن كراكاس ودول أخرى وإنها 

مماثلة لتلك التي ُفرضت على إيران العام املاضي.

الرباط ـ رويترز:
قالت املندوبية املغربية السامية للتخطيط أمس 
الثالثاء إن معــدل البطالة تراجع إلى 9.8 باملئة في 
2018 مــن 10.2 باملئة في 2017 مع تصدر اخلدمات 

سائر القطاعات على صعيد خلق الوظائف.
أوضحت املندوبية أن االقتصــاد املغربي خلق 112 
ألف وظيفة العام املاضي، منها 21 ألفا في املناطق 

الريفية، ارتفاعا من 86 ألف وظيفة في 2017.
وخلــق قطاع اخلدمــات 65 ألــف وظيفة في حن 
بلغت الوظائف اجلديدة في اإلنشاءات والصناعات 

التحويلية 15 ألفا و13 ألفا على الترتيب.
وشــهد قطاع الزراعة ومصايد األسماك 19 ألف 
وظيفة جديــدة إذ حصد املغــرب محصوال جيدا 

للعام الثاني على التوالي بعد أمطار وفيرة.
وبلــغ عدد العاطلن عن العمــل 1.168 مليون في 

2018 بانخفاض 48 ألفا عن 2017.
والعمالة غير الرسمية شائعة في املغرب مما يجعل 

من الصعب إصدار أرقام توظيف يُعتمد عليها.
وتتوقــع مندوبيــة التخطيط تباطؤ منــو اقتصاد 
املغرب إلــى 2.9 باملئة في 2019 من ثالثة باملئة في 

.2018

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت أســهم أوروبا أعلى مســتوى في تســعة 
أسابيع أمس الثالثاء في الوقت الذي بدد فيه تعاف 
للبنوك ومكاسب في أسهم النفط بفضل ارتفاع 
أسعار اخلام ونتائج أعمال قوية من شركة النفط 
العمالقة بي.بي أثر بعض نتائج األعمال التي جاءت 
ايه.ام.اس  للتوقعات من شــركات مثــل  مخيبة 
املوردة ألبل. وصعد املؤشــر ستوكس 600 األوروبي 
0.5 باملئة ألعلى مســتوياته منذ الثالث من كانون 
األول، في حن ارتفع مؤشــر أسهم منطقة اليورو 
0.4 باملئة وزاد املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 

الغني بشركات السلع األولية 0.8 باملئة.
وقالت بي.بي إن أرباحها زادت إلى املثلن عند 12.7 
مليــار دوالر في 2018، مدفوعــة بنمو قوي إلنتاج 
النفط والغاز بعد االستحواذ على محفظة كبيرة 

من أصول النفط الصخري األميركية.
وارتفعت أســهم الشركة 3.4 باملئة وتتجه صوب 
تسجيل أفضل أداء يومي لها منذ أيلول 2016، مما 
ساعد قطاع النفط على تصدر قائمة القطاعات 
الرابحــة في التعامالت املبكرة، إذ ارتفع مؤشــره 

أكثر من واحد باملئة.

النفط يتراجع بفعل 
بيانات أميركية

انخفاض نسبة البطالة 
في المغرب

أسهم أوروبا ترتفع 
للذروة في 9 أسابيع 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقــع محمد معيط وزيــر املالية 
اقتصاد  منو  الثالثــاء  أمس  املصري 
مصر أكثر من 5.5 باملئة في الربعن 
الثالث واألخير من الســنة املالية 

احلالية 2019-2018.
وقــال معيط في مؤمتــر صحافي: 
”نتوقــع أن تكون نتائــج النمو في 
أكبر  الرابع  والربــع  الثالــث  الربع 
النصف  نتائج  الثانــي...  الربع  من 
األول تعطينــا ثقة أننا منضبطن 
تقديرات  مــن  أفضل  وتقديراتنــا 
تقديرات  ومــن  الدولية  التقاريــر 

صندوق النقد“.
وبلــغ منو النــاجت احمللــي اإلجمالي 
املصري 5.5 باملئــة في الربع الثاني 
من الســنة املاليــة 2019-2018، 
مقارنــة مع 5.3 باملئــة في الفترة 

ذاتها من السنة السابقة.
تبدأ السنة املالية املصرية في أول 

متوز وتنتهي في 30 حزيران.
وبلــغ منو النــاجت احمللــي اإلجمالي 
املصري 5.4 باملئة في النصف األول 
5.2 باملئة في  2018-2019، من  من 

الفترة ذاتها من السنة السابقة.
اقتصادية  وتنفذ مصر إصالحــات 
قاســية مرتبطــة باتفــاق قرض 
قيمتــه 12 مليــار دوالر ألجل ثالث 

ســنوات من صندوق النقد وقعته 
في تشرين الثاني 2016.

تستهدف  مصر  أن  معيط  وأضاف 
”منو الناجت احمللي اإلجمالي 5.6 باملئة 
في الســنة املالية احلالية على أن 
-2019 نصل إلى ســتة باملئة في 

.“2020
اســتطلعت  اقتصاديــن  لكــن 
رويترز آراءهم في وقت ســابق من 
االقتصاد  منو  توقعوا  الشــهر  هذا 
5.3 باملئة في الســنة املالية التي 
تنتهي في حزيران، من دون تغير عن 
التوقعات في مســح سابق أُجري 

قبل ثالثة أشهر.
وواجه االقتصاد، باســتثناء قطاع 
النفــط، صعوبــات فــي جــذب 
املستثمرين األجانب منذ انتفاضة 

.2011
وانكمش نشــاط القطــاع اخلاص 
غيــر النفطي في مصر للشــهر 
الرابع في كانون األول. ومنا نشــاط 
القطاع اخلاص في خمســة أشهر 
فقط على مدى الســنوات الثالث 

األخيرة.
على صعيــد متصل، قــال أحمد 
كجــوك نائب وزيــر املالية املصري 
الثالثاء  أمس  املالية  للسياســات 
إن صافي اســتثمارات األجانب في 
أدوات الديــن احلكوميــة بلغ نحو 
كانون  بنهايــة  دوالر  مليــار   13.1

الثاني.
17.5 مليار  ويقل ذلك عن مستوى 
دوالر املســجل في نهايــة حزيران 
ومستوى 23.1 مليار دوالر املسجل 

في نهاية آذار 2018.
وأضــاف كجوك في مؤمتر صحافي 
لصافي  املبدئية  ”األرقام  بالقاهرة: 
كانون  بنهاية  األجانب  استثمارات 

13.1 مليار دوالر...  الثاني تبلغ نحو 
قد تزيد األرقام النهائية بنحو 100 

مليون دوالر“.
وتعتمــد مصــر علــى االقتراض 
اخلارجــي واألموال الســاخنة من 
األجانــب في أدوات الديــن لتوفير 
الدوالر بجانب املصادر األساســية 
إيــرادات قنــاة الســويس  مثــل 

والســياحة وحتويالت املصرين في 
اخلارج والصادرات التي لم تشــهد 
منوا يضاهــي خطوة حترير ســعر 

صرف اجلنيه في أواخر 2016.
وتابع كجــوك أن متوســط عائد 
الســندات للفتــرة من متــوز إلى 
كانون األول املاضي بلغ 18.5 باملئة 
ومتوسط عائد أذون اخلزانة املبيعة 

في الفترة ذاتها 19.5 باملئة.
الدين  ”إجمالــي خدمة  ان  وأضاف 
بلغ 207 مليارات جنيه في النصف 
2018-2019 في مقابل  األول مــن 

173 مليار جنيه قبل عام“.
وكان قرار البنك املركزي حترير سعر 
تشــرين  في  احمللية  العملة  صرف 
الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان 
اجلنيه نصف قيمته، أســهم في 
إنعــاش التدفقــات األجنبية على 
الســندات وأذون اخلزانة احلكومية 

املصرية.
وقــال وزير املاليــة املصري محمد 
إن  ذاتــه  املؤمتــر  معيــط خــالل 
املســتثمرين األجانب اشــتروا ما 
أذون  900 مليــون دوالر من  قيمته 
وسندات اخلزانة املصرية في كانون 

الثاني فقط.
وبرغم جنــاح مصر في جذب أموال 
الدين  أدوات  في  الساخنة  األجانب 
قصيرة األجــل أال أنها لم تتمكن 
اســتثماراتهم  جــذب  مــن  بعد 
قبل  بنفس مســتوياتها  املباشرة 
2011 وذلك  انتفاضة كانون الثاني 
برغــم حترير ســعر صــرف اجلنيه 
واإلصالحــات االقتصاديــة التــي 

تطبقها احلكومة.
وتراجع صافي االســتثمار األجنبي 
1.1 مليــار دوالر في  إلى  املباشــر 
الفترة بن متوز وأيلول 2018 مقارنة 

مع 1.84 مليار دوالر قبل عام.
على  الديون  ”أقساط  وقال كجوك 
مصر تبلغ 10.5 مليــار دوالر خالل 
مت   ...2019-2018 املاليــة  الســنة 
سداد جزء كبير من األقساط وجزء 

آخر متت هيكلته“.
ولم يذكر قيمة ما مت ســداده حتى 

اآلن وال ما مت هيكلته.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية 
صعب للعامــن املقبلن، وهي حتاول 
ومتديد  مســتثمريها  قاعدة  توسيع 
أجل اســتحقاق ديونهــا واالقتراض 

بفائدة أقل.
وبلغ الدين اخلارجي ملصر 92.64 مليار 
دوالر في نهايــة حزيران املاضي بزيادة 

17.2 باملئة على أساس سنوي.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في 
موازنــة 2018-2019 نحــو 714.637 
مليــار جنيه، منهــا 511.208 مليار 
في شكل أدوات دين محلية والباقي 
متويالت خارجية من إصدار ســندات 

وقرض صندوق النقد.
وقال نائب وزير املالية إنه سيســافر 
األســبوع املقبل إلى دبــي وأبوظبي 
للترويج لطرح ســندات دولية تعتزم 

مصر إصدارها مستقبال.
وتعتزم مصــر البدء في برنامج طرح 
الســندات الدولية في شــباط وآذار 
بعمالت مختلفــة جلمع ما بن ثالثة 

مليارات وسبعة مليارات دوالر.

تقـرير

مصـر تتوقـع نمـو اقتصادهـا أكثـر مـن 5.5 % 
القاهرة: 13 مليار دوالر صافي استثمارات األجانب في أدوات الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثاء،  أمــس  مصــر،  اعلنت 
اســتيراد  عقد  جتديد  عزمهــا 
وبالكميات  العراقــي  النفــط 

السابقة نفسها.
وقال وزيــر البترول املصري طارق 
املــال خــالل املؤمتــر الصحافي 
اخلاص بإعالن انطالق النســخة 
الثالثة من مؤمتر ومعرض مصر 
الدولي للبترول إن "مصر تعتزم 
النفط  اســتيراد  عقــد  جتديد 
وبالكميات  آخــر  لعام  العراقي 

نفسها".
 12 ستســتورد  مصر  وكانــت 
مليون برميل مــن النفط اخلام 

العراقي على مدى 2018.
وكان البلدان قــد وقعا في آذار 
بإمداد  اتفاقا يقضي   2016 عام 
مصر مبليون برميل نفط شهريا، 
من نفط البصرة اخلفيف، قابلة 
للزيادة فيما بعد وبشــروط دفع 

ميسرة.
في السياق، أكدت وزیرة الطاقة 
والثــروة املعدنیة هالــة زواتي، 

أمس الثالثاء، أن النفط العراقي 
املســتورد بشــكل مخفــض 
يشكل 7 % من احتياجات األردن.

وقالــت زواتــي فــي تصريــح 
صحافي نقلته "الغد األردنية"، 
إن 'النفط املســتورد من العراق 
إلى مصفاة  سیوجه مباشــرة 
هیئة  علــى  لتكریره  البتــرول 
أي عالقة  له  ولیس  مشــتقات 

بعملیة انتاج الكهرباء”.
وأضافــت أن "تولیــد الكهرباء 
یتم حالیا اما باســتخدام الغاز 

الطبیعــي أو الطاقة املتجددة، 
وال یجــري اســتخدام الوقــود 
التقلیــدي حالیــا فــي تولید 

الكهرباء".
ومضت الــى القول، أن "االتفاق 
 10 العراق یشــمل شــراء  مع 
آالف برمیــل من النفــط اخلام 
یومیا تشكل 7 % من احتیاجات 
اململكة على أساس معدل سعر 
خام برنت الشــهري ناقصا 16 
دوالرا للبرمیــل الواحد هي فرق 

كلف النقل وفرق املواصفات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنيــة  الهيئــة  أكــدت 
أمـس  العراقيـة،  لالستثمـــار 
 3 وضعـــت  أنهـــا  الثالثـــاء، 
إجراءات جلذب الشركات العاملية.
وقال رئيـــس الهيئـــة سامـي 
لوكالـــة  وفقـــا  األعرجـــي، 
إن  )واع(،  العراقيــة  األنبــاء 
اتخـــذت إجـــراءات  الهيئـــة 
املستثمريـن  دخـول  لتسهيـل 
واالستثمار  للعمل  ومعاونتهـم 

في البالد.
بيـن  مـن  أن  األعرجـي،  وأضـاف 
رفـع سمـات  تلـك اإلجـــراءات 
الدخـول واإلعـفاءات اجلمركيـة 

والضريبيـة.
هــذه  أن  األعرجــي،  وأكــد 
اإلجــراءات أتــت أكلهــا بزيادة 
بغداد  في  االستثمارية  املشاريع 

واحملافظات.
الهيئـــة  رئيـــس  وأشـــار 
لالستثـــمار  الوطنيــــة 

هنـــاك  أن  إلـــى  العراقيـــة، 
اتصـــاالت كثيـرة وواسعـة من 
إلـى  للترويـــج  واخلارج  الداخل 
االستثمـار فـــي العـراق، بعـد 
أن أصبـح بيئـة آمنـة ومالئمـة 
السفـــارات  قيام  ومنها  لذلك 
بإعطــاء  بغــداد  فــي  الــدول 
بلدناهـــا  لشركـــات  إشارات 
للعراق،  بالدخول  ومستثمريهـا 
الذي أصبح وضعـه أفضل مـما 

كـان عليـه بكثيــر.

مصر تعتزم تجديد عقد استيراد نفط البصرة

هيئة االستثمار: 3 إجراءات لجذب الشركات العالمية

األردن: النفط العراقي يشكل 7 % من احتياجات المملكة
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اصدار

 
املتوسط  منشــورات  عن  حديًثا  صدرت 
جديدة  شــعرية  مجموعة  إيطاليــا،   –
للشــاعرة املصرية زيزي شوشة، وجاءت 
في  بالدخــول«،  لّليل  »اســمح  بعنوان 
نقــرأ مقولًة  للديــوان  األولى  العتبــة 
لنيتشه نقتطع منها »...اكتُبوا بدِمُكم، 
م هو  وســوف تكتشــفون وقتها أنَّ الدَّ
الرُّوح«، تتبنى الشاعرة زيزي شوشة هذه 
املقولة وهي تبحث عن قصيدٍة تُشبهها، 
وال يهــمُّ بعد أن تقطَفها أن تتســاقط 
منها الدماء، ذلك أنَّ الشاعرة مشغولة 
بخراب العالــم وُجثث الزَّمن امللقاة على 
الطريق، قَدُمها مزدحمٌة بشوارع جانبّية 
في مدينــٍة مليئة باألشــياء الضائعة، 

تســكُن  التي  واخليبات  باالنكســارات 
مفاصــل القصيدة وهي تعبــر بنا من 

عتمٍة إلى أخرى، ومن ليٍل إلى آخر.
تكتــُب شوشــة عــن الفقــد واحلب 
ا كان اجلنوُن يوًما  املمســوس باجلنون، ربَّ
العالم. تكتب  هو احلل األبدي لتغييــر 
عن ذاكرٍة سوداء يتساقط منها الرجال 
والصديقــات واملوت العاري واألســئلة 
التي تواجه الســماء بجرأة رمٍح يخترق 

هذا الفراغ املتفاقم.
من قصيدة »أشياء« نقرأ:
أنِت في سفرِِك املتالشي

الذي يطفو على سطِح الزمن
كصفحٍة بيضاء

تنامني في قبضِة شيٍء ال نهائّي

يتساقط لكنه ال ينفُد أبًدا
ُف أماَمِك األشياُء التي تُؤرُِّقنا تتكشَّ

جتلسني والقمُر فوَق رأِسِك تنسجني من 
شمِسِك

ُيور ثُِك الطُّ أثوابًا جديدًة للقادمني رّبا ُتدِّ
عن رحالتِها الغامضة أو تقوُل لِك: كيف 

ترانا؟
ابِقي مكانكِّ .. نحُن هنا .. نسيُر مرجتفني

دين ألّن أقداَمنا َمربوطة ُمهدَّ
ورُُؤوَسنا َتِنيها السماء

ال تتوقَّف الشــاعرة رغم هذا األلم عن 
مساءلة العالم بحًثا عن صوتها اخلاص، 
عن متزيقها للحجب وكلِّ ما يحول دون 
أن ترى ذاتها كما هي في املرآة. ال اعتراف 
هنا بالّزيف وإن كان الثَّمن توابيت فارغة 

فــي االنتظار، وذاكرًة جريحة، وجســًدا 
ميضي بروحه ودمه مع القصيدة

»اســمح لّليــل بالدخــول« مجموعة 
شــعرية هي الثانية الصادرة للشاعرة 
زيزي شوشــة، جاءت فــي 64 صفحة 
من القطع الوســط، ضمن سلســلة 
»بــراءات« لســنة 2019، التي تصدرها 
الــدار وتنتصر فيها للشــعر، والقصة 
بهذه  احتفــاًء  والنصوص،  القصيــرة، 

األجناس األدبية.
زيزي شوشــة شــاعرة مصريــة، صدر 
لهــا ديوان »غرباء علقــوا بحذائي« عن 
الهيئة املصرية العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة، وفــاز ديوانها »مالبس جديدة 
للموتى« باملركز األول جلائزة أخبار األدب.

زيزي شوشة تفتُح الباب للَّيل

دراسة

شعرقصة

الفصحى، وعندما يكون صاحياً  باللغة 
وإســتغل  العامية،  باللهجــة  يتكلم 
الروائــي هــذا اجلانب ليجعــل من هذا 
النسق متنفســاً مرحاً يسر املتلقي،إذ 
أن حمــادي االعمى كلمــا نطق كلمة 
الفضل  يقــول)  أثرها  لهــا  بالفصحى 
كل الفضــل للراديون( هكذا ينطقها أو 
يذكر الشيخ موسى الذي حفظه القرآن 
فيقول) هذه من الشيخ موسى(، وهكذا 
إســتطاع الروائي إستخدام لغة سردية 
مرنة بني الفصحى والعامية بشــكل ال 
فنجد  العنونة  بنية  اإلستغراب،أما  يثير 

تفسيرلها في منت النص:
) اخــوان احلكــي عن ال شــيء حكي ال 
ينتهي.. ألن الال شــيء كبير كبير جداً..
أقضي عمري كله فــي احلكي عنه ولن 
ينتهي احلكــي. ليش؟.. انــا أقول لكم 
ملاذا.ألن الشــيء واضح ووجوده معروف.. 
قصدي تســتطيع ان تؤشر على الشيء 
وتقول هذا هو الشيء. أّما الال شيء فهو 
غير واضح املعالم وجوده غير معروف(ص 
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وفي ذلك رؤية فلســفية واعية  مفادها، 
أن بطل هــذا النص أعمــى وهو بذلك 
يتخيل االحداث ويقوم بنقلها، أي أنه لم 
يراها كرجل بصير يستطيع ملسها كما 
يلمس أي شــيء، وهكذا  يحس بأنه عن 

الشيء يحكي،وهذا ال يعني أن األحداث 
متخيلة بل أنها تــدور في ارض الواقع ، 
ولكنها خرجت من وسط الظالم ، وهي 
ال تخلو من تلميحات رمزية كثيرة ميكن 
للمتلقي أن يكتشفها وهو يتابع حركة 

السرد في النص، 
ومن خالل احلكاء حمــادي االعمى،الذي 
يخربش بعصاه علــى االرض امام عتبة 
البيــت اخلربشــات التــي تســتحضر 
االحــداث التــي حلــت بــه، فينقلها 
الصدقــاءه ونحن نكون معهــم، نتابع 
كما يتابعون هم، لنرحل معه وأســباب 
أصابته بالعمى في ســن مبكرة، وهذه 
ســوف أتركها للمتلقي هو يكتشفها، 
ثم نعرف أســرته املكونة من االب واالم 
وثــالث أخوة واثنــان بنات هــن حمدية 
ورضيــة، أبوه يعمل مع أخوه في الفحم 
لذا أطلــق عليه لقب عمــران الفحام، 
وحمدية أحبت حمزة إبن يوسف البقال 
الذي كان يخرج باملظاهرات للشيوعيني 
وهي كانت تخرج معه تمل الالفتة، مما 
أثر ذلك على سمعة العائلة، فقد شاع 

خبر حبها من حمزة. 
).. أعصــر دماغي وأنا أحــّدد نظري في 
األشكال املتراكبة على االرض.أرى حمزة 
يتجه بنا نحو اجملموعة التي تتدرب على 
وســطهم  نصير  باملظاهرات.  اخلــروج 
فنســمع الشــخص الــذي يُلّقنهــم 
الهتافــات. أرى وجــه حمدية ينكمش..

إنها أختــي وأعرفها جيداً..أعرف تغيرات 
وجهها منذ كانــت تالعبني وانا صغير 

قبل ان اعمى.(ص62 
نســجتها  التي  األحداث  ندخل  وهكذا 
مخيلته من واقعها وهو يقوم بســردها 
الصدقاءه، أما األحــداث التي تخرج من 
إطــار تلك االحــداث فيقــوم بهمتها 
واحد من االصدقاء االربعة،دون أن يطلق 
عليهم أسماء أو حتى يرسم مالمحهم 
االحداث  ألنهم وسطاء فقط لســماع 

للوقوف على حالة حمادي االعمى.
) تأخرنا عليه في سهرة اليوم. لم نصل 
الــى بيته حســب املوعــد. أي بعد آذان 
العشــاء بقليل. مــا كان أمامنا، نحن 
نختــار موعد وصولنا اليه كل يوم، إال أن 
نعتمد على صوت يسمعه هو في وقت 

الحق( ص 67 
وفي الوقت الذي يصــاب فيه حمزة ابن 
يوسف البقال بهراوة على رأسه أفقدته 
ذاكرته، تكون حكايــة حبهما على كل 
لســان، وكان حمادي كلما خرج لعتبة 
الدار يسمع صوت أحدهم يقول: حمادي 
أنت حمار وقّواد،إغسل عار اختك،فيطلق 
االب االم لعــدم اجادتهــا تربيــة بنتها 
ويصاب بالســل،وميوت إثر ذلــك، بينما 

يجتمع اإلخــوان ليقــرروا االنتقال الى 
مــكان آخــر ويعملــون هناك،النهم ال 
يســتطيعون قتل حمديــة التي جلبت 
االنتقال  وترفض حمديــة  العــار،  لهم 
معهم وكذلــك حمــادي االعمى الذي 
ظل معها من أجل إيجاد حل ملشكلتها 
مع حمــزة التي تأزمت بســبب فقدانه 

الذاكرة .
) حمدية وسط الهوسة العارمة، تالحق 
حمــزة تصيــح بأعلى صوتهــا.. هكذا 
تســمعها مخيلتــي.. تشــجعه على 
أن يتذكر..خلاطــر اهلل تذكــر.. كل اللي 
زين  هنا..إفتح عينك  تعرفهم موجودين 
وشــوف. الزم الزم تتذكر..أنت حمزة ابن 
يوســف البقال وآني حمدية بنت عمران 
الفحام.. البنيــة احللوة اللي كنت متوت 
عليها.وهو يصرخ : خليني أشــوف دربي 

يابنت الناس.. آني بأي حال وانِت تريديني 
أتذكر آني منو وأنِت منو!!.( ص 81 

وهكــذا وكمــا تتحد اإلنغــام وتنطلق 
الوترية،  أنواعها،  بكل  املوسيقية  اآلالت 
في  واإليقاعية،فتتصــارع  والنفخيــة، 
فإن  اللحن متفاعلــة متصاعدة،  أوتون 
الروائي يقوم في هــذه املهمة في قيادة 
دفة األحداث التــي تأزمت بعد خروجها 
من حبكتها،لتبلغ مرحلــة الذروة، بعد 
أن نكون قد خضنا في تفاصيل محاولة 
حمديــة إلعادة ذاكرة حمــزة، وتفاصيل 
أخرى أخرجتها عصا حمادي االعمى وهو 

يخربش بها على االرض. 
فنكون مــع الصراع القائــم بني الذين 
يســمونهم شــيوعيني وبــني الذيــن 
هكذا  اجلــدد.  القوميــني  يســمونهم 
إعطائهــا  دون  إطالقهــا  الروائــي  أراد 

صفتها االصيلــة، ويكون حمزة قد ترك 
الــى القوميني،  الشــيوعيني وانضــم 
ليكون معهم ومع أصحاب )الدشاديش( 
القائمقام،  علــى  والقضاء  القصيــرة، 
وإســتالم دفة احلكم، ونكون مع عالقة 
حمادي االعمى وزهرة العمية، وينقل لنا 
حمادي تفاصيل عن هؤالء وهم يجلبون 
النساء الشيوعيات وميسحون وجوههن 
سائل اسود لزج الميكن ان يزاح واليغسل 
باملــاء والصابون، عندها يعرف حمادي أن 
الدور على  اخته، بعد أن أدخلوا حمزة في 
أختبار أن يصب على حمدية هذا السائل 

االسود. ألنها شيوعية
) حمدية بخطر، تفهمني شــنو خطر؟..

حمدية راح يســّخم وجهها االشخاص 
املوجودين  الدشــاديش  اصحاب  الغالظ 
ببنــى القائمقاميــة. تقول لــي زهرة: 
حمــادي اشــلون يســخمون وجهها؟. 
اقول لها يســخمونه بسائل أسود لزج 
البقال بطاسة..  ابن يوســف  يشــيلة 
هذا ابن يوســف البقال شايل الطاسة 
أهل  واألشخاص  الغرفة،  بوسط  وواقف 
الكــروش الالبســني دشــاديش واقفني 

حوله ينتظرون إشارة منه.(ص 272 
وهكذا ينهار حمادي األعمى الذي شهد 
نهاية عائلته وإخته، ويبدأ بتهدمي البيت 
طابوقــة طابوقة، والنــاس خلفه تأخذ 
بإهتمام ودون وازع ضمير ما يسقط من 
عملية التهدمي هذه، وهكذا يكون البيت 

خراب.
) حمادي اليرى، إمنا قلبــه الذي كان يرى 
اللحظــات. فيجهش حاالً في  في تلك 
البكاء..بــكاء مرير. ثم وهــو يبكي رفع 
يُســمعه للمدينة  صوته عاليــاً عالياً 
بأسرها: ألعن أبوكم وأبو كل مْن يخاف 
منكم ياســفلة. في تلــك األثناء كان 
الناس يقفون أمــام جبهة االرض اخلالء 
اخلربة، على حافة الشارع، يتفرجون على 
دُّرة تغطس، ومعها صغارها في بركة دم 

واحدة.( ص 317 
ليطلق تســاؤالت كبيرة، مــن هي تلك 
الدار التي خربت وهدمت، ومن هو حمادي 
األعمى،ومن هم السفلة؟. وما هو الرمز 
املضمر خلف األحداث، كل هذا ســوف 
نكتشــفه ونحن نتابع اجلوق الســردي 
الذي يقوده الروائي طه حامد شبيب، في 
روايته ) عن الشــيء يحكي( لتتضح لنا 
معالم هذه االحــداث، فهل كان حمادي 
االعمى يحكي عن ال شيء، أم أنه شيء 

كبير!!!.

مــن إصــدارات االحتــاد العــام لالدباء 
والكتاب في العراق لعام 2019 

يوسف عبود جويعد
 

 مهمة قائد اجلوق املوســيقي، ليســت 
ســهلة كما نظنها، ونحن نتابعها وهو 
يحرك عصاته الرفيعة، والتي من خاللها 
يتلقــى أفراد اجلوق اإلشــارات واإليعازات 
التــي تتعلــق باللحن الــذي يتابعه من 
النوتــة املوســيقية املوضوعة  خــالل  
أمامه،فهــو حلقة الوصــل بينهما،وهو 
أيضاً الذي يجب عليه أن يكتشــف مدى 
تناغم وإنســجام اآلالت املوســيقية مع 
اللحــن، وكذلــك إنصهارهــا وتوحدها 
إليصال النغمات بإيقاعها وإنســيابيتها 
املطلوبة،كمــا أن عليــه تالفي أي نغمة 
تخرج عن سياقها،وبهذا يستطيع إخراج 
العمل الفنــي من دائرتــه الفاعلة الى 
املبتغاة، من  الفني  اجلمهور وفق السياق 
هنا نســتطيع أن نلج الــى رواية )عن ال 
شــيء يحكي( للروائي طه حامد شبيب، 
إلننا سوف نكتشف أن عملية إعداد هذا 
النص السردي يشبه الى حد بعيد قيادة 
اجلــوق ومتابعته، إذ نتفاجــأ بأن من يدير 
دفة األحداث وهو الشــخصية الرئيسية 
فيها هو حمادي ابن عمران الفحام أعمى، 
فكيف يســتطيع أن يقوم بعملية سرد 
األحداث وهو ال يراها، بشــكل يستطيع  
إقناع املتلقــي بعقوليتهــا، وهنا يلجأ 
الروائــي الــى معاجلــة فنيــة وفكرية 
يستطيع من خاللها مترير هذا اإلشكال، 
بأن يقوم حمــادي االعمي بنقل األحداث 
من خالل العصا التي يحملها،حيث يقوم 
باخلربشــة على االرض بخطوط تثير هذه 
االحداث بشــكل متخيل يستطيع فيه 
الدخــول فيها ورؤيتها، وبهــذا يكون قد 
نقل لنا بشــكل مكشوف دون أن يسيء 
واالنســيابية  اإليقاعية  للعمليــة  ذلك 
وحركة الســرد داخل النــص، األمر اآلخر 
أنــه )أي حمــادي االعمى( اليقــوم بنقل 
حكايته وأســباب تدهور حالته الصحية 
واملعنويــة واملاديــة، وهــدم بيتــه الذي 
يســكن في جزء خرب منه، ومالبســه 
الكثة،للمتلقي  الكثيفــة  وحليته  الرثة، 
بشــكل مباشــر ، بل أنــه يحكي ذلك 
ألصدقاء اربعة جــاءوا خصيصاً للوقوف 
علــى االحداث التي مرت بــه، لنكون بني 
حكايتني اوالها حياتــه واصدقاؤه واخلمر 
الذي يجلبونــه وهم يزورونــه يومياً وما 
يحــدث فيها،والثانية تلك املغلقة والتي 
ال تظهر اال بعــد أن يقوم حمادي االعمى 
بسردها، التمرير الثاني هو تطعيم اللغة 
العربية باللهجة العامية العراقية، كونه 
يبرر ذلك بأن حمادي إذا شرب اخلمر يتكلم 

غالف الرواية

في ذلك رؤية فلسفية 
واعية  مفادها، أن بطل 

هذا النص أعمى وهو بذلك 
يتخيل االحداث ويقوم 

بنقلها، أي أنه لم يراها 
كرجل بصير يستطيع 

لمسها كما يلمس أي 
شيء، وهكذا  يحس بأنه 
عن الشيء يحكي،وهذا ال 

يعني أن األحداث متخيلة بل 
أنها تدور في ارض الواقع ، 

ولكنها خرجت من وسط 
الظالم

أشياء تحكى في.. »عن ال شيء يحكي«

هي هكذا ...قصص قصيرة جدا
الغرفة كســرب طائرات تصطاد هدفا، 
كأنهــا تتعمد الهتاف هــى األخرى فى 
جهــل ورتابــة: زن.. زززن...زززن موجــات 
متحركة تليها موجات.... الذباب يهتف 
لى بلغة مختلفة، ألهبت حرارة الغرفة 
عقلــه فهب يصرخ فــى ضيق مجنون 

لقد أصبحت زعيما!

فى املطبخ
متلك الفــزع زوجتــه وأوالده أمرهم بأن 
يعتقلوا أنفسهم فى املطبخ حلني طبخ 
قرار مناســب يتوافق مع الوضع اجلديد 

ويساعد على تهدئة األمور املشتعلة

فى اإلذاعة
لــم يجد بديال عن اللجــوء االضطرارى 
لإلذاعة، كوســيلة فاعلة لألثير خملاطبة 
اجلمــوع والعقول، أزاح مؤشــر املوجات 
اليمــني، فلم يعجــب ذلك أهل  جهة 
اليسار، فأزاحه جهة اليسار احتج بقوة 
أهل اليمــني، حرك املؤشــر كثيرا ميينا 
ويسارا وفى املنتصف.. الزالت الهتافات 

تدوى وكأن الزعماء والقادة يتنافســون 
فــى فن اخلطابــة أكثر مما يتنافســون 
فى فنــون حكم الشــعوب التصفيق 
املشتعل حينا والهادئ حينا آخر يقاطع 
لهجــات متباينة كثيــرا كلها بحروف 

عربية
اجلميع يؤدى باتقان دوره املرسوم، الزعماء 
توقف،  وبال  بحمــاس  يخطبون  والقادة 
واجلماهير أيضا تصفق وتهتف بال ملل، 

حتى إن أحدهم قال بصوت طفل برىء:
لقد أدمنت احلرف وتعاقدت مع الكلمة 
وسأظل حتى آخر العمر أتكلم.. وهأنذا 
أفعــل...... عال صوت الهتافات وتردد عبر 
الضيــق مجددا،  متلكه  األثير صــداه.. 
حرك مؤشــر املذياع أبعد، وأبعد، أقصى 
ابتسامة  شفتيه  على  ظهرت  اليسار.. 
رضا عندما سمع محمد العزبى يشدو 
برائعتــه عيــون بهية عنــد الكوبليه 
اجلميل »وكل احلكاية عيون بهية« هب 
واقفــا وظل يهتف بقــوة: كل احلكاية 
عيون بهية، كل احلكاية عيون بهية..ثم 

راح يصفق ويصفق!.

حسين القاصد

قلٌق تلحنُه شؤوٌن زائلة
واسًى يحاك دمًى ولكْن قاتلة

يتراكُض االطفاُل تسقُط دميتان
فتنتهي صورُ النجاة الفاشلة

سبورُة االطفاِل 
تكي عن ضباِب احلــظِ في فرِص النجاِح 

اخلاملة
فــي موجزِ االنبــاِء نبحُث عن شــظايانا 

فنلَتهم الوعودَ الذابلة
هي هكذا ..يلُد الرصاُص عيونَنا ..
فنموت كي تبقى احلقيقُة مائلة

املوُت يعزُف دجلتني .. الدجلتاِن ميارســاِن 
املاء .. محَض محاولة

املوُت عائلٌة لها اطفالُها ولها حكايا احلزِن 
شيِخ العائلة

طفلي بســن ِ احلــزِن يقضــُم فرصًة ال 
تشتهيه وقد أتت لتقاتله

لم يحتمْل غنَج الدخان ، فطاَح مغشــياً 

على ضحكاتِه ليجاملَه
صــار الدخاُن حديقــًة ، والطفــُل يخزُن 

للرصاِص عيونَُه وسنابلَه
ثم استتَب اخلوُف .. حتى املوُت كان يخاُف 

من موتي اذا ماقابلَه
في زقزقاِت الصبِح ننبــُش وجَهنا فلعل 

عصفوراً نصيُد تفاؤله
ولعل آلهَة التراث تكُف عن شعٍب يتمُم 

للتراِث فضائله
املــوُت في جيبــي .. على وجهــي ، وفي 

شفتي ، أيثبُت ماثال ألسائله
عن صبيــٍة .. فات العــراُق أماَمهم .. لم 

يلحقوا ، شاخوا وظلوا سابلة
ِمن ذلك املوِت امللثِم ..

من شــظايا صبِحنا األعمى .. تشــظت 
قافلة

ومشت ... 
..فتتركني  نحوي  جتُرها  الرصاِص  مراَهقُة 

حياة ً راحلة
ولربا استاء الرصيُف من الرصيِف ..

فلم يزل يبكي على من ماثله
تتراكُض الطرقات ..

ياحظرَ التجوِل ..التكن دربي فروحي جائلة
الشمُس تخرُج قبل اطفاِل الصباح ..

وقبل قطِع البوح تبدو آفلة
ويعلُق اجلســُر املعلُق ضفتني ...تراقبان ... 

وترجوان تواصله
اجلسُر طفُل النهر...

يحمُل همه االعمــى على وهٍن ..ليحفَظ 
كاهلَه

الصبُح يبدأُ بالتثاؤب .. شهرزاد تبوُح اخرَ 
ماجتيُد بال وَله

ملٌل .. ومنٌل ..وانفجارٌت ..وماٌء اليجيُد املاَء 
كي نتناوله

هــذا الذي بغــدادُ مرت من خــالل ثقوبِه 
..مرت وهاهي باسلة

الغيُم مشــط في مرايــا وجِهها االبهى 
..واطلَق للنخيل جدائله

.. حمل  الزماُن حضــارًة  أفكلما احتــاج 
العراُق بتمر صبري بابلَه

بغداد صبٌح ..لم يقمْطــُه الظالُم.. فمد 
اذرَعُه وفاح بالبلَه

من دمعِة الفانــوس ..أّذَن للخالِص مكبال 
..حتى يزيَل سالسلَه

د. سيد كبارى

فى مقر احلزب
صفق للزعيم طويال

اجلميــع يصفقون ويهتفــون، ال منلك إال 
السياسة  وللصواب..  للخطأ  التصفيق 
أصــال هتافات تافهة، لــو اجتمع الناس 
أن تكون زعيما  بإمكانك  حولك يهتفون 
أو قائدا، هكذا كان يفكر.. هز رأسه يائسا 

وراح يصفق بقوة

فى املنزل
رأسه طبل كبير أجوف، تدوى فيه هتافات 
شتى، أحسه كجدار يتصدع واقترب أكثر 
ما يكون من الســقوط، ابتلع حفنة من 
مســكنات ومهدئات، وحاول أن ينام فى 
رويدا  رويدا  هدوء، بدأ جسده يســترخى 
فجأة مترد النــوم عليه بعنــاد غير مبرر 
ســاعدته جموع كثيفة من ذبــاب ثائر 
متناهى احلماقة والغبــاء، تهاجم أجواء 

غالف اجملموعة الشعرية
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* وكيف تقيم استراتيجية القوى 
الفلســطينية للحصــول علــى 

حقوقهم؟
بأن أكبر مشــكلة تواجه  - أعتقد 
اإلستراتيجية  هي  الفلســطينيني 
اخلاطئة التي إعتمدوها منذ بدايات 
حركتهم الثوريــة بثالثينيات القرن 
النازية  احلركة  فقد ساندوا  املاضي، 
والفاشــية حتى أن الشــيخ أمني 
احلســيني هرب الى أملانيا وإيطاليا، 
وفــي تلــك األحيان كان الشــعب 
دولي  بتعاطــف  اليهــودي يحظى 
كبير، ونتيجة لهذه اإلســتراتيجية 
الدولي.  التعاطف  الفاشلة خسروا 
ففــي األربعينيات رفضت قياداتهم 
كل احللــول املطروحة حلل القضية 
شــعارهم  وكان  الفلســطينية، 
"إمــا نحصل على كل شــيء، أو ال 
شيء"! وحني طرحت فكرة تقسيم 
الفلسطينيني  وحصل  فلســطني 
مبوجبها علــى اجلزء األكبر من أراض 
شاسعة لم يخصص لليهود مثلها، 
لم  فالفلسطينيون  أيضا.  رفضوها 
يفهموا بأن تقســيم فلسطني هو 
قرار دولي وليس شــيئا ميكن تغييره 
بسهولة، وأن األمر ليس مجرد قدوم 
وإنشاء  الى فلسطني  اليهود  بعض 
دولتهم هنــاك، بل هو قــرار دولي 
حلل القضية وهــو أول قرار توافقت 
عليــه أمريكا وروســيا معا.ولذلك 
صوتــا الحقا على القــرار القاضي 
بإنشاء الدولة اليهودية على أراضي 

فلسطني. 
وكان قرار التقسيم الميكن أن يتغير 
بسبب ميزان القوى ورجحان الكفة 

لصالح العرب.
أن  الفلســطينيون  يفهم  لم  كما 
الدرجة  العربية ليست بهذه  الدول 
من احلرص والقوة لتحرير فلسطني 
من اليهود بــل أن معظمها تتاجر 
بالقضيــة وال تريد الدفــاع عنهم، 
ولذلك رفضوا تلــك احللول ووصلوا 
الــى ماهم عليه اليــوم، فلو قبلوا 
بذلــك القرار الدولــي لكانوا اليوم 
أصحاب ثالثة أرباع أراضي فلسطني 
التــي أغتصبت منهــم فيما بعد، 
وحينها لم تكن إسرائيل تستطيع 
أن تكتسب كل هذه القوة الكبيرة 
كانت  ألنهــا  اليــوم  لديها  التــي 
ســتكون دولة صغيــرة غير فاعلة 
وكان يصعــب عليهــا أن تتقــدم 
وتتطور بهذا الشــكل السريع. أما 
في اخلمسينيات فقد رفعوا شعارات 
أكثر تطرفا حــني نادوا برمي اليهود 
فــي البحر، وهذه دعــوات متطرفة 
دفعــت بالعالم الى أن يتعاطف مع 

اليهود.
وفي الستينيات والسبعينيات بدءوا 
الكفاح املسلح وإستهلوه بعمليات 
إرهابية من خطــف الطائرات وقتل 
الرياضيــني، ومحاربة الدول العربية 

مثل األردن وسوريا.
 وفي الثمانينيات ذهبوا الى النرويج 
أحادي  إتفاقــا  وقعوا  و  للتفــاوض 
اجلانب مع اإلسرائيليني، وهكذا ترى 
أن القيادة الفلسطينية إرتكبت بني 
كل عشرة أعوام خطأ إستراتيجيا، 
فلم تكن قياداتهم موفقة برســم 
حتقق  للثورة  ناجحة  إســتراتيجية 
بعدم  تشــعر  ولذلــك  أمانيهــم، 
إســتقرار مواقفهم حلد اآلن، فعلى 
سبيل املثال، حني كانوا أصدقاء مع 
الســماء،  الى  قيادته  رفعوا  العراق 
وحني ساءت عالقتهم بالعراق أنزلوه 

الى احلضيض.
وحني كان العراق يطاردهم ويقتلهم، 
ســاندوا القضية الكردية و دافعوا 
عنها، وحني حتسنت عالقتهم معه 

أداروا لها ظهر اجملن.
عــداء  غطــاء  حتــت  ولألســف   
وقفوا  والصــراع معها،  اإلمبريالية 
الى جانب األنظمة الدكتاتورية التي 
كانت أشــد عداوة مــن األمبرالية 
لشعوبها!! ومع كل ذلك مازال بني 
يقف  من  وقياداتهم  الفلسطينيني 

الى جانب القضية الكردية.

* الحظنــا بــأن العــرب عمومــا 
وجــه  علــى  والفلســطينيني 
اخلصوص دعمــوا نظام صدام الى 
حــني ســقوطه عــام 2003، فلم 
القضية  ببنت شفة جتاه  ينبسوا 
الكرديــة أوالوقوف الــى جانبها و 
دعم حق الشــعب الكردي بتقرير 
عمليات  إدانــة  والحتى  مصيــره، 
األنفــال والقصــف الكيميــاوي، 
كيــف تنظــر الــى هــذا الصمت 

الرهيب منهم؟
- هذا تعميم خاطئ، فقد كان هناك 
من حتدث وصرخ، كانت هناك أحزاب 
وشــخصيات عربية رفعــوا صوت 
بشكل  ولكن  واإلدانة،  اإلســتنكار 
عــام كانــت املواقف كما أشــرت 
أنت إليهــا. وعلى العمــوم وقفت 
عدد مــن الدول العربيــة والتيارات 
السياسية داخل اجملتمع العربي الى 
الكويت  جانب صدام، فدولــة مثل 
تتفــوه بكلمة حــني قصف  لــم 
باألســلحة  النظام مدينة حلبجة 
الكيمياويــة، برغم الضجة الكبرى 
التــي احدثناها في أنحــاء العالم، 
كنت أنــا في لندن حــني رأيت وفد 
الكويت  بقيــادة  العرب  الســفراء 
يجــول بــني البيوت واملؤسســات 
لكــي يروج بأن العــراق لم يقصف 
حلبجة باألســلحة الكيمياوية وأن 
هذا إفتــراء وبهتان فالعراق لم يقم 
بهــذا العمل الشــنيع! وبطبيعة 
احلال فــإن هذه املواقف العربية جتاه 
خاطئة  كانــت  الكردية  القضيــة 
بأكملها، وكانت سوريا هي الوحيدة 
إنتقدت  التي  العربية  الدول  من بني 
ضد  وإعتبرتها  صــدام  سياســات 
مصالح القوميــة العربية، وأعتقد 
بأن املواقــف املتخاذلــة من بعض 
العرب لها أسباب متعددة سأحاول 

أن أجملها بالنقاط التالية:
أوال: الشعور العربي العام كان ينظر 
الى املســألة على قاعدة )أنا وأخي 
على إبن عمــي، وأنا وإبن عمي على 

الغريب( وليكن ما يكن.
ثانيــا: قدم صــدام رشــاوى كثيرة 
واملؤسسات  العرب  الرؤساء  لبعض 
اإلعالمية العربية والقوى السياسية 
من  املاليــني  وبعشــرات  العربيــة 
على  أو  لشراء ضمائرهم،  الدوالرات 

األقل لشراء صمتهم.
ثالثا: ارتدى صــدام عباءته العربية 
وأظهر نفســه حاميا حلمى العرب 

وأن العراق بوابة األمة العربية.
واألهــم من كل ذلك هــو أن القوى 
العربيــة وقفت الــى جانب صدام 
في حربه ضد إيــران، حتى أن القوى 
الفلســطينية بدورهــا وقت بهذا 
الفخ ولزمــت جانب صدام في تلك 
احلرب، رغم أن اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية كانت من أكثر الدول دعما 
الفلســطينية  للقضية  ونصــرة 
وقدمــت لهــم مســاعدات غيــر 

محدودة.

* هنا يطرح ســؤال نفســه حول 
العربية(،  بـ)األمة  وجود ما تسمى 
فهــل هذه األمــة موجــودة فعال 
بالواقــع أم العرب مجرد شــعوب 

مختلفة؟
- أعتقــد بأن تســمية الشــعوب 
العربية هــي األصح حلــال العرب، 
ففي معظم الــدول العربية هناك 
شــعوب غير عربية.أنظر الى اجلزائر 
واملغــرب، فيهما شــعب بربري غير 
عربي وتتنكر لهم األنظمة احلاكمة 
يعيش  الســودان  هناك. في جنوب 
شــعب غير عربي، في سوريا العراق 
هناك شــعب كردي، وعليه فأنا أرى 
األوروبية  باملعايير  العربية  األمة  بأن 
)نيشن( من حيث كونها أمة واحدة 
الوجــود لهــا، وعلى هذا األســاس 
ميكن القول بأن هناك شعوبا عربية 
تســعى وحتاول أن تطرح نفســها 

كأمة واحدة.

* وكيــف تنظــر الــى مســتقبل 
الفلســطينية  القضيــة 

اإلسرائيلية؟
- القضيــة تســير نحــو املزيد من 
اخلاطئة  فالسياســات  التعقيدات، 
للمنظمات الفلســطينية ستودي 
بهم الى الهاوية، فهؤالء األخوة لم 
يفهموا شيئا واحدا وهو، أن العصر 
احلالي لم يعد عصر الكفاح املسلح، 
السياســي  احلــوار  بل هــو عصر 
السياسية  واحللول  الدبلوماســي، 
تأتي غالبــا من أمريــكا، وبدال من 
أن يســعوا لكســب ودها، يقومون 
عنهم،  تبعدها  وتصرفــات  بأعمال 
وبهذا فهــم يخدمون السياســة 
واملصالح اإلســرائيلية مــن دون أن 
يشــعروا بذلك.فمثال حني إندلعت 
أن تكسب  إستطاعت  احلجارة  ثورة 
لقضيتهم،  ودعمه  العالم  تعاطف 
ولكنهم ســرعان مــا حولوها الى 
صدام مســلح وتفجيرات وعمليات 
إنتحارية ففقــدوا بذلك التعاطف 
الدولــي. فحــني تفجر باصــا فيه 
إســرائيل هي  فإن  وأطفال  نســاء 
التي تكســب عطف العالم. وبهذا 
الكالســيكي  النضالي  األســلوب 
أضروا أنفسهم كثيرا، والى أن تأتي 
وحكيمة  عاقلة  فلســطينية  قوة 
تستطيع أن تكسب الشعب ومتارس 
نضالها بشكل سلمي ودبلوماسية 
محكنة يبقى الوضع هل هذا احلال 

دون حتقيق أي تقدم مبسار القضية.
كما يجــب أن نســلم بحقيقة أن 

أفراد وقيادات  إســرائيل فيها أيضا 
وأحــزاب متطرفــة ال تؤمــن أصال 
كشــعب  الفلســطيني  بالوجود 
وال مبطالبــه املشــروعة، ويعتبرون 
فقط  لإلسرائيليني  أرضا  فلسطني 
ويجــب طرد الفلســطينيني منها 
وهذا  األردن،  شــرقي  وإســكانهم 
التطــرف أيضــا عقد األمــور أكثر 

فأكثر.

* معنى ذلك أن وجودهما معا على 
أرض واحــدة ســيعقد املشــكلة 

أكثر؟
صحيح.فشــعبان  هــذا  نعــم   -
يتقاتالن على أرض واحدة ويعتبرانها 
ملــكا لهمــا وحدهمــا، أولهــم 
بأحقيته  واآلخر  التاريخية  بأحقيته 
اجلغرافية ال شك بأن الصراع سيدوم 

وسيتعقد.

ايران

* نريدك أن حتدثنا عن تاريخ عالقتك 
الشخصية باإليرانيني؟

-أريد أن أقســم سؤالك الى جزئني، 
أحدهمــا عالقتنا بالقــوى الثورية 
اإليرانيــة، واآلخر حول تاريخ عالقتنا 
باحلكومة اإليرانية. فكما هو معروف 
فإن قيادة ثورة أيلول وبناء على طلب 
املال مصطفى قررت  أن نشرع بإقامة 
عالقــات مع إيران على شــرط أن ال 
مصالح  مع  العالقات  تلك  تتضارب 
الشــعوب اإليرانية، ومن بني أعضاء 
القيادة صــوت إثنان منهم بتحفظ 
علــى ذلك القرار وهمــا أنا وحلمي 
علي شريف. وكما ذكرت في مواقع 
أخرى من هذا اللقاء، أضطررنا نحن 
جناح املكتب السياسي أن نلجأ الى 
إيران خالل فترة من فترات املالحقة.

وفي احلقيقة كنت معارضا للدخول 
الى إيران، وقررنــا أن نبقى في مدن 
كردســتان أو نلتحق باجلبال. وطبعا 
البقاء فــي اجلبال لم يكــن ممكنا، 
ولذلك فضلنا البقــاء داخل مدننا، 
شديدا  ضغطا  رفاقي  علي  وضغط 
وأرغمونــي على الذهاب معهم الى 
حني تســتقر األوضاع ثم نقرر ماذا 
سنفعل. وتعهدوا لي بأن يرسلوني 
الى اخلارج من هناك وحتدثت عن ذلك 
فيما ســبق، وهكــذا رحت معهم 
أمضينا  وصلناها  وحــني  إيران،  الى 
فترة هناك كالجئــني، وحني طلبت 
ماطلوا  أوروبا،  الــى  الذهاب  منهم 
بالرد حتى مضى شــهرين لم أتلق 
منهم جوابا، ولذلك أعلنت إضرابي 
عن الطعام.وأود أن أشــير هنا أيضا 
الى أن األخ شمس الدين املفتي بذل 
جهدا كبيرا في مساعدتي للخروج، 
حتى أنه أبدى إســتعداده لتهريبي 

من إيران. وهناك شاب آخر ساعدني 
كثيــرا وهو األخ ســردار اجلاف الذي 
أخذ على عاتقه هذا األمر وذهب الى 
جالل بيك اجلاف الذي كان في العراق 
منذ فترة طويلة وأخذ صورتي معه 
وإستخرج جواز سفر لي مبساعدته، 
وحني تســلمت اجلواز أصبحت قادرا 
على الســفر، وبعد أيام من إضرابي 
تأكد اإليرانيون من صدق نواياي بأنني 
لن أكســر اإلضراب الى حني تلبية 
مطاليبي، جاء مسؤولون منهم ذات 
مساء وقالوا "سنسمح لك السفر 
سفر  جواز  لنعطيك  ومســتعدون 
دولتنا ولكن بشــرط أن تلبي دعوتنا 
معنا  في جولة سنأخذك  مبرافقتنا 
الســياحية،  مواقعنا  على  للتفرج 
، فنحــن نريد صداقتكــم والنقبل 
أن تتركنــا مكســور اخلاطر، فإقبل 
دعوتنا لكي ترتاح قليال وترضى عنا". 
فقبلت دعوتهم راغما وأخذوني الى 
بعض املناطق الســياحية شــمال 
إيــران، وحني عــدت وجــدت أنهم 
نظموا لي جواز ســفر إيراني بإسم 
)جعفر طلوعي( ووصلت بهذا اجلواز 
الى أوروبــا، وكانت هذه أول زيارة لي 
الى إيــران. وحني كنت باخلارج، بنيت 
عالقات جيدة مع القوى اليســارية 
اإليرانيــة وخصوصــا مــع جماعة 
املنظمــة الثوريــة اإليرانيــة حلزب 
تودة، وكانوا في بدايات التأســيس، 
يأتي يوم نســتطيع  أن  أمــل  على 
أن نتعاون ونســاعد بعضنا بعضا، 
نبني  أن  إســتطعنا  وشيئا فشيئا 
األطراف  بقيــة  أخــرى مع  عالقات 

والشخصيات والقوى اإليرانية.

* أنــت تتحــدث عن الفتــرة التي 
أعقبت أحداث عام 1964 و الصراع 
بني جناح املكتب السياسي واملال 
مصطفــى، ولكــن دعنا نســألك 
عــن الفتــرة التي ســبقتها، هل 
كنت علــى عالقة بأيــة أطراف أو 

شخصيات إيرانية؟
- كال، فلم أكــن حتى داعما إلقامة 
أي نوع من العالقــة بإيران، وخاصة 
مع احلكومة اإليرانية، فعلى صعيد 
املكتب السياســي تطورت عالقتنا 
رويدا رويدا مع القوى اليسارية، فما 
بنينا عالقة  الثوريــة،  املنظمة  عدا 
مع اجلبهة الشــعبية اإليرانية عن 
طريق حسن مساردوست الذي كان 

ممثلهم خارج البالد.

دور  أي  إيــران  * وهــل كان لشــاه 
فــي اخلالفــات التــي دارت بينكم 
كمكتب سياســي مــع البارزاني 

عام 1964؟
ذلــك، ولكن  - ال أســتطيع حتديد 
بالطبع فــإن األجنبي يلعب دورا في 

مثل هــذه اخلالفات واإلنشــقاقات 
ويلــزم جانبــا دون غيــره حســب 
إن كان هــؤالء  أدري  وال  مصاحلــه؟ 
األجانب شــجعوا املــال مصطفى 
على أساس أننا شيوعيون، هذا أمر 
لم يتضح لي بعد؟ ففي تلك الفترة 
كان هناك بعــض ايرانيني و غيرهم 
يأتون بإســم األميركان و يزورون املال 
مصطفى و يتناقشــون معه حول 
هذه املســائل، ولو نظرت الى كتاب 
)آدم شميدت( ســترى بأنه يتحدث 
السياســي هم  املكتــب  أن  عــن 
املوالني  الشــيوعيني  من  مجموعة 
للروس، وأن هذا أمر يزعج أمريكا وال 
ترضى بأن يقود هــؤالء حركة ثورية 
كردية، مبعنى أنهم غرســوا مبخيلة 
البارزاني بأنه إذا تخلص من املكتب 
الدعم  فإنه ســيلقى  السياســي 
اخلارجــي لــه ولثورتــه. ومن جهة 
أخرى فأنا أعتقد بأن أعداء الشعب 
الكــردي كانوا أيضــا ال يرتاحون أن 
يقود احلركة التحررية حزب سياسي 
يوحد الشعب الكردي برمته، ودعني 
أروي لــك حادثا ويشــهد عليه األخ 
شــمس الدين املفتــي. كان هناك 
شــخص كردي يعيش فــي طهران 
ومازال حيا يرزق، وكانت له مشــاعر 
قومية قوية، قال لنا "أن الشاه يلزم 
في كردســتان جانب املال مصطفى 
السياســي،  املكتب  على  ويفضله 
والســبب هو، أنه يــراه وحيدا فيما 
املكتب السياســي جماعة، ويقول 
إذا إتفقت مع املال أستطيع أن أحقق 
املكتب  أمــا جماعة  أهدافي،  عبره 
السياســي فهم حــزب، إذا إتفقنا 
معهم اليوم، ســتأتي جلنة مركزية 
أو مجلس سياسي غدا وتقول بأنني 
لست راضية باإلتفاق مع الشاه. كما 
أن هــؤالء لهم فكرهــم ومبادئهم 
ويريدون حتقيق هــدف قومي، ولكن 
نابعة  شــخصية  مصطفــى  املال 
العشــائر وهــو ليس  من وســط 
مثلهم". عدا ذلــك حني كنا نصدر 
جريدة )خبــات( ببغداد قمنا بحملة 
ومكثفة ضد شاه  إعالمية شديدة 
إيران وأعلنا تأييدنا ودعمنا للحركة 
التحررية الكرديــة هناك، ولذلك ال 
أســتبعد أن تكون إليران الشاه أياد 
في تأجيج اخلالفات بيننا، و عن ذلك 
ال أسيطيع تخديد قدر و حجم هذا 

التدخل اإليراني.

* وملــاذا برأيــك وقع الشــاه بتلك 
العجالة إتفاقية اجلزائر مع صدام، 
مادام هو املســيطر علــى  الثورة 

الكردية؟
- ألنه حقق أهدافه، فقد كان الشاه 
يطمــع بالشــط العــرب و يعترف 
العراق بأنــه ملك إليــران، كما أنه 

فرض على  العراق أن يوقف تدخالته 
بالشأن اإليراني و يوقف دعم القوى 
املعارضة لنظامــه، كانت هذه كل 
أماني و آمال الشــاه و التي حتققت 
إلتفاقيــة اجلزائر فلــم يعد بحاجة 
الى املال مصطفى و ثورته ملضايقة 

النظام العراقي.

تســببت  اإلتفاقيــة  ولكــن   *
بهزمية مروعة بالنســبة للحركة 
الكردية  العسكرية  و  السياسية 

ضد العراق؟
- نعــم هذا صحيح، ولكن الشــاه 
لم يرد أن تســتمر هذه احلركة ضد 
النظــام العراقي، فهو كان يدعمها 
وحني حققها  آماله  لتحقيق  فقط 
تخلــى عنهــا. وال أدري هل طالعت 
لقاء محمــد حســنني هيكل مع 
الشــاه حني أثار معه ســؤاال بهذا 
الشــأن، فقال الشــاه "أنا حققت 
أهدافي ولهذا إخترت هذا احلل فقد 
كبــرت احلركة الكرديــة الى درجة 
لم يعد باإلمكان الســيطرة عليها 
أمامي  وكان  بإستمرارها،  والسماح 
خياران، إما أن أدخل معها باحلرب، أو 
أتخلى منها، وأنا لم أرد التورط بهذا 

الصراع بعد أن حققت أهدافي".
كانت هذه تبريــرات و حجج واهية، 
فالســبب الرئيســي ملوقف الشاه 
كان منــذ البدايــة أنــه اليريد أن 
تتقــدم احلركة التحرريــة الكردية 
و حتقــق احلكم الذاتي لكردســتان 
و يقول الشــاه بهــذا الصدد أيضا 
"كانت هناك حركة كردية، وحاولت 
أن أســتغلها لصاحلــي بــدال من 
محاربتهــا، وأردت مــن خاللهــا أن 
السياســية  احلركة  علــى  أقضي 
وسط كرد إيران وأحقق أهدافي من 
العراق، وحني حققت األمرين لم أعد 
بحاجة الى احلركة ودعمها، بل على 
العكس لو إســتمرت  فقد تتسبب 

مبشاكل لنا".

* إذن ملــاذا عندمــا إنهــارت الثورة 
وظهر اإلحتاد الوطني على الساحة 
عام 1975، جلأ شاه إيران مرة اخرى 
الى دعم القيادة املؤقتة و محاربة 

اإلحتاد الوطني؟
- أريــد أن أقول لك بأن شــاه إيران 
لم يرد أصال أن يســتقر حال العراق، 
فحني أمر املــال مصطفى مقاتليه 
بالعــودة الى بيوتهــم و حل احلزب 
لم  أنه  بذريعة  مؤسســاته  وألغى 
يعد قادرا على قيــادة الثورة بنفس 
الروح الشــبابية السابقة و التنقل 
الشــاه  بني جبال كردســتان، كان 
يزعجــه أن ال تكون هنــاك حركة 
كردية تقف بوجه تعاظم ســلطة 
العــراق. وكان  النظام بكردســتان 
يــرى ضــرورة لوجود قــوة أو حركة 
تضغط علــى النظام العراقي حتى 
ال تســتقر أوضاعــه أو يتراجع عن 
أعلنا  حني  ولذلــك  اجلزائر.  إتفاقية 
من  فعال  منزعجني  كانــوا  حركتنا 
ظهــور قوة يســارية تقــود الثورة 
الكردية وتعادي اإلمبريالية والنظام 
الشاهنشاهي، ومن جانب آخر كانوا 
ضد  جديدة  حركة  لظهور  مرتاحني 
النظــام العفلقي على الســاحة، 
ولذلك جلأ الشــاه الى دعم جماعة 
البساط  املؤقتة ليســحب  القيادة 
مــن حتــت أقدامنا ويســتخدمها 
ضدنا، فهو لم يــرد أن يتورط معنا 
باحلرب والقتــال، أو أن يصعد عدائه 
ضدنا حتى النعاديه أيضا داخل بلده، 
بل كان يقدم بعــض التنازالت مثل 
السماح لنا بإستخدام أراضي إيران 
للتنقل واملناورة، ولكن دعمه الكلي 
ذهــب الى جماعة القيــادة املؤقتة 
وأراد أن يخوضوا حربه بالنيابة عنه.
في  اإلســالمية  الثورة  إندالع  وبعد 
إيران عثرنا علــى وثائق تؤكد حجم 
اإليراني  النظام  والتعاون بني  الدعم 
والقيادة املؤقتة وإرسالهم الى داخل 
كردســتان العراق، وكيف أن الشاه 
حاول أن يزعزع أمــن العراق ويحول 

دون إستقرار نظامه. 

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 63

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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املال مصطفى البارزاني جالل الطالباني

أريد أن أقول لك بأن شاه إيران لم يرد أصال أن يستقر حال العراق، فحين أمر المال مصطفى 
مقاتليه بالعودة الى بيوتهم و حل الحزب وألغى مؤسساته بذريعة أنه لم يعد قادرا 

على قيادة الثورة بنفس الروح الشبابية السابقة و التنقل بين جبال كردستان، كان الشاه 
يزعجه أن ال تكون هناك حركة كردية تقف بوجه تعاظم سلطة النظام بكردستان العراق.
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دراســاتدراســـات

متابعة الصباح الجديد : 

في حــن يحذر مســؤولون ســكان 
شيكاغو من موجة باردة غير مألوفة 
وشــديدة وخطيرة، بســبب عاصفة 
من الهواء القطبي البــارد، ناجتة عن 
الدوامــة القطبيــة، تضــرب موجة 
شــديدة احلــرارة أســتراليا، أدت إلى 
انقطاعات في التيار الكهربائي، وخلو 
الشــوارع من املارة، حتى في حي املال 

واألعمال.
األميركية  تاميــز«  »نيويورك  صحيفة 
تقول: إن هذا ما يطلق عليه »التطرف 

املناخي«.
ونقلــت الصحيفــة عن كريســتال 
كولدين، األستاذ املشارك في جامعة 
حرائق  في  يتخصــص  والذي  أيداهو، 
والية  فــي  حالًيا  ويعمــل  الغابــات 
تســمانيا اجلنوبية األســترالية التي 

تشــهد أحد أسوأ مواســم احلرائق، 
قوله: »نحن نحتاج إلى التفكير فيما 
وراء مــا نراه حالياً مــن موجة باردة أو 
أن هناك  أو إعصار، ولنفتــرض  حريق 
احتمــااًل كبيراً في حدوث أســوأ من 

ذلك«.
وقبــل شــيكاغو وأســتراليا، علينا 
أن ننظــر إلى هذه األمثلــة احلديثة: 
فدرجات احلرارة انخفضت من النرويج 
املاضي، وفي  العــام  إلى اجلزائر فــي 
أستراليا، استمر اجلفاف لفترة طويلة.
وشــهدت كاليفورنيا العــام املاضي 
حرائق غابات هي األشد فتكاً واألكثر 
تدميراً خالل مئة عام، مما أدى إلى رفع 
دعوى إفالس، هذا األســبوع، من قبل 
أكبر شــركة في الوالية، وهي شركة 

باسيفيك للغاز والكهرباء.
وتســاءلت نيويــورك تاميــز: »هل ما 

يحدث نتيجة للتغير املناخي؟«.
يقــول العلــم إن موجــات احلــرارة 

ينتج عن  القوي  واجلفاف  الشــديدة 
الدفينة في  الغــازات  انبعاثات  زيادة 
الغالف اجلوي التــي تزيد من احتمال 
بنحــو غير  احلــرارة  درجات  ارتفــاع 

طبيعي أيضاً.
العلمــاء اكدوا: إن اعتيــاد الكوكب 
على احلرارة الشــديدة يجعل ظواهر 

الطقس املتطرف تتكرر بانتظام.
الصحيفــة  أوضحــت  فــي حــن 
األميركية إن األرقام تفسر تغير املناخ، 
فتركيزات ثاني أكســيد الكربون في 
الغالف اجلوي أعلى مما كانت عليه في 
800 ألف ســنة، كما ارتفع متوسط 

درجات احلرارة في العام.
وكانت الســنوات األربع األخيرة هي 
األشــد حــرارة على اإلطــالق، وفقاً 
اجلوية،  لألرصاد  العامليــة  للمنظمة 
وقد جاءت السنوات العشرون األكثر 
دفًئا على اإلطالق في السنوات الـ22 
املاضيــة، كما بلغت درجــات حرارة 

احمليطات أرقاماً قياسية عدة سنوات 
على التوالي.

االحتباس  إلــى  الصحيفة  وتشــير 
وراء ما  الســبب  احلــراري بوصفــه 
األوســط  الغرب  تشــهده منطقة 
األميركي من موجة بــرد خطيرة، اذ 
انخفضت درجات احلرارة إلى 18 درجة 
الليل  وبهبوط  الصفــر،  حتت  مئوية 
انخفضت درجات احلــرارة في مدينة 
إلينوي  الواقعة في والية  شــيكاغو 

إلى 18 درجة حتت الصفر.
احمللية  التلفزيــون  قنــوات  وعرضت 
صوراً لكتل ضخمة مــن اجلليد متأل 

نهر شيكاغو.
وهذه العاصفــة القوية، التي تعرف 
أيضا باسم الدوامة القطبية، عبارة 
عن تيار من الهــواء البارد، يلف حول 
الغالف اجلوي فوق القطب الشمالي، 
لكن التيار احلالــي يندفع اآلن جنوباً 

في الواليات املتحدة.

تقـرير
بالد تتجمد وأخرى تحترق نتيجة التغير المناخي

عبوة من مشروبات الطاقة تضر 
الشرايين

حّذرت دراسة جديدة من اآلثار اجلانبية ملشروبات 
الطاقة على الشــراين واألوردة، بعدما تبن أن 
تناول عبــوة واحدة من أي نوع من مشــروبات 

الطاقة يضر األوعية الدموية.
وذكرت الدراسة ان » ثلث املراهقن في الواليات 
املتحدة )-12 17 ســنة( يستهلكون مشروبات 
الطاقة، وأن معظم مستهلكي هذه املشروبات 
ينتمــون للفئة العمرية بن 18 و34 ســنة، و مت 
إجراء جتربة شــارك فيها أصحــاء غير مدخنن 
أعمارهم بن 20 و44 ســنة، ُطلب منهم تناول 
مشروب للطاقة، واخلضوع لفحص يقيس مدة 

تدفق الدم في الشراين« .
واضافت الدراسة، انه »عند إجراء الفحص بعد 
90 دقيقة من تناول املشروب تبن تأثر تدفق الدم 
ســلباً من مستوى قياس 5.1 إلى 2.8، مبينة ان 
” تناول عبوتن من مشــروبات الطاقة في اليوم 

يضر صحة القلب« .

خشب الصندل لتحفيز نمو الشعر
كشف باحثون عن مادة جديدة تستخلص من 
خشب الصندل تساعد على حتفيز منو بصيالت 

الشعر البشري.
وقال الباحثون، أنهم “متكنوا من استخراج عطر 
مصنوع من خشــب الصندل الصناعي يعمل 
على حتفيز منو بصيالت الشــعر البشــري في 
اخملتبر، حيث أوضحوا أن بصيالت شعر اإلنسان 
بها مســتقبل جيني لهــذا العطــر وكأنها 
تســتطيع شــمه، ومن املمكن االعتماد على 
هذا الوســيط الكيميائي ليكون بداية لتطوير 

وسيلة ضد تساقط الشعر”.
واضاف الباحثون، ان ” مســتقبالت الشم تعد 
من املستقبالت الكيميائية املوجودة في النظام 
الهرمونية،  البشــري للتعرف على اإلشــارات 
وتوجد هذه الوســائط الكيميائيــة أيضا في 
أنســجة خارج األنف حسبما أوضح الباحثون، 
وعندمــا حتــط على هــذه املســتقبالت مواد 
مناسبة حاملة للرســائل الهرمونية فإن ذلك 
يتسبب في سلسلة من اإلشــارات في اخلاليا 
ذات الصلة، وهو ما ميكــن أن يؤدي إلى التعرف 

على رائحة أو يثير ردود فعل أخرى متاماً.

البكاء يساعد على مقاومة االمراض
البكاء يساعد  إن  كشــفت دراســة أميركية 
اجلســم علــى مقاومــة األمــراض املتعلقة 
بالضغــوط النفســية كالضغط والســكري 
وأمراض القلب، ونصحت الدراسة بعدم كتمان 

الدموع، ألن في ذلك ضرراً على اجلهاز املناعي.
وذكرت الدراســة ان ” هنالك تسع طرق لتقوية 
املناعــة وهــي، التغذيــة الســليمة احلركة 
املنتظمــة والرياضة الســاونا تقليل الضغط 
العصبــي النوم الكافي االبتعــاد عن التدخن 
والكحول شرب الزجنبيل والليمون واالستحمام 
باملاء البارد والساخن حيث إن تغيير درجة حرارة 
املاء يساعد في تقوية جهاز املناعة، اخلروج في 

الهواء الطلق”.
واضافت الدراسة ان ” اربعة أنواع من األطعمة 
تســاعد على تقوية جهاز املناعــة، وهي اللوز 
الذي يحتوي على املنجنيــز وفيتامن E، ودقيق 
الشــوفان الحتوائــه على أليــاف تعمل على 
مقاومة عدوى اجلهاز التنفسي، وتناول األطعمة 

الغنية بالزنك”.

متابعة الصباح الجديد: 
كشفت مجموعة من العلماء ان تناول حفنة من فاكهة 
الفراولة يوميــاً، من املمكن ان تســاعد في احلماية من 

التهابات القولون وتساعد على فقدان الوزن.
وقال علماء من جامعة ماساتشوســتس، ان » دراســة 
اجريت على الفئران مؤخراً، ان تناول عدد قليل من الفراولة 
بنحو يومي، قد يقلل من التهابات القولون وفقدان الوزن 
واالسهال الذي يحتوي على دم، وكان الهدف من االختبار 
هو مساعدة االشخاص الذين يعانون من »مرض التهاب 
األمعاء«، والذي يشــمل مرض كرون والتهــاب القولون 

التقرحي«.
واضاف العلماء ان »االســتهالك الغذائي للفراولة مبقدار 
يصل الى ثالثة ارباع كوب من الفراولة يومياً لدى البشر، 
اوقف بشــكل ملحوظ اعــراض مثل فقــدان الوزن في 
اجلسم واالســهال الدموي لدى الفئران املصابة بالتهاب 
االمعاء، كما قلل من االستجابات االلتهابية في انسجة 
الفئران القولونية«. واشــار العلمــاء الى ان » منط احلياة 
غير املســتقرة والعــادات الغذائية للعديــد من الناس، 
مثل اتباعهــم للحمية الغنية بالدهون، قد تعزز التهاب 

القولون، وتزيد من مخاطر »مرض التهاب األمعاء«.

تناول الفراولة يوميًا 
يقي من التهابات القولون

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أطلقت امس األول االثنن، حملة 
كبيرة تستمر ثالث سنوات حتت 
شعار »هذا أنا وذلك ما أستطيع 
فعله«، بالتزامن مع اليوم العاملي 

ملكافحة مرض السرطان. 
الدولي  وأوضحت تقاريــر االحتاد 
 ،2018 ملكافحة الســرطان عام 
أن املرض هو الســبب الرئيسي 
الثانــي للوفــاة على مســتوى 
العالم، ومسؤول عما يقدر بنحو 
9.6 مليــون حالة وفــاة في عام 
واحدة  وفاة  إليــه  وتعزى   ،2018
تقريباً من أصل 6 وفيات، وأشــار 
إلى أن ما يقرب من 70 باملئة من 
الوفيات الناجمة عن الســرطان 
حتدث فــي البلــدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل.
كما تشــير اإلحصــاءات إلى أن 
العام املنصرم شهد أكثر من 18 
مليون إصابة جديدة بالسرطان، 
من بينها نحو5 مالين بسرطان 
الرحم  عنق  وســرطانات  الثدي 
والقولون واملستقيم والفم كان 
مبكراً  اكتشــافها  املمكن  من 
فعالية،  أكثــر  بدرجة  وعالجها 
ومن ثــم زيادة معــدالت البقاء 

على قيد احلياة.
ويعــزى نحــو ثلــث الوفيــات 
الناجمــة عــن الســرطان إلى 
اخملاطــر الســلوكية والغذائية 
الرئيسة اخلمســة، وهي ارتفاع 
وانخفاض  اجلسم،  كتلة  مؤشر 
واخلضــراوات،  الفاكهة  تنــاول 

ونقص النشاط البدني، وتعاطي 
التبغ والكحوليات.

احذروا التدخني
  يعــد التدخــن أهــم عامل 
وهو مسؤول  للســرطان،  خطر 
باملئة مــن وفيات  عن نحــو22 
السرطان، في حن أن االلتهابات 

التهاب  املسببة للسرطان، مثل 
احلليمي  الــورم  وفيروس  الكبد 
البشــري، مســؤولة عن نسبة 
تصل إلى 25 باملئة من اإلصابات.
وتشــير األرقام إلى أن أكثر أنواع 
الرئة  السرطان شيوعاً، سرطان 
(2.09 مليــون حالة(، وســرطان 
حالــة(،  مليــون   2.09( الثــدي 

واملستقيم  القولون  وســرطان 
وســرطان  حالة(،  مليــون   1.8)
البروســتات )1.28 مليون حالة(، 
مليون   1.04( اجللــد  وســرطان 
حالة(، وســرطان املعــدة )1.03 

مليون حالة(.

مبادرة إلنقاذ األطفال

منظمة  أطلقت  املاضي،  والعام 
الصحة العاملية املبادرة العاملية 
لسرطان األطفال، لتوفير القيادة 
لدعــم  التقنيــة  واملســاعدة 
واســتدامة  بناء  في  احلكومات 
برامج ســرطان األطفال عالية 

اجلودة.
إلــى حتقيق  املبــادرة  وتهــدف 

بقاء 60 باملئة فــي األقل جلميع 
األطفــال املصابن بالســرطان 
على مســتوى العالم على قيد 
وهذا   ،2030 عــام  بحلول  احلياة 
ملعدل  تقريبية  مضاعفــة  ميثل 
الشــفاء احلالي، ومن املتوقع أن 
إنقاذ حياة مليون  يؤدي ذلك إلى 
شــخص إضافي خــالل العقد 

املقبل.

أزمة املسكنات
مــن جانب آخر، قالــت منظمة 
الصحــة العامليــة، إن مرضــى 
النامية  الــدول  في  الســرطان 
املســكنات  مــن  محرومــون 
األساسية لأللم، وإن السبب في 
ذلك غالبــا هو اخلوف املفرط من 

إدمان املواد األفيونية.
تدابير  املنظمة  إرشادات  وتفرض 
وقائيــة صارمــة فيمــا يتعلق 
بإعطــاء املــواد التــي ميكن أن 
املورفن،  اإلدمان مثــل  تســبب 
الذي  العقــار  إن  تقــول  لكنها 
يتــم تناولــه عن طريــق الفم 
»عالج أساســي آلالم السرطان 

املتوسطة واحلادة«.
أنه  الصحــة  منظمــة  وتــرى 
باإلمــكان الوقايــة مــن مرض 
السرطان بشكل كبير من خالل 
توفيــر بيئة صحيــة خالية من 
الطعام  وتناول  لألطفال  الدخان 
ومنخفــض  صحيــاً  املتــوازن 
السعرات احلرارية، ومعرفة املزيد 
عن اللقاحات اخلاصة بفيروسات 
أمــراض مثــل ســرطان الكبد 

وسرطان عنق الرحم.

اليوم العاملي للسرطان

في اليوم العالمي لمكافحته  

السرطان.. السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم

متابعة الصباح الجديد: 
حّذرت دراســة أميركية حديثة من 
على  تســتعمل  كيميائية  مواد  أن 
للسجائر  واســع كمنكهات  نطاق 
اإللكترونيــة، قد تضعــف وظائف 
الرئــة التــي حتميها مــن اإلصابة 

باألمراض.
"تي  بكلية  باحثون  أجراها  الدراسة 
إتش تشــان" للصحــة العامة في 
جامعة هارفارد األميركية، ونشــروا 
نتائجها، في العدد األخير من دورية 

(Scientific Reports( العلمية.
وتعمــل الســجائر اإللكترونية عن 
طريق سخان حراري لتسخن سائل 
يحتــوي علــى النيكوتــن املوجود 
داخلهــا، ليتحــول الســائل إلــى 
يستنشــقه  الذي  النيكوتن  بخار 
املدخنون بدال عن حرقه كما يتم في 

السجائر املعتادة.
ضمـــــن  مجموعــة و

واسـعة 
مــن 

اإللكترونية،  الســجائر  منكهــات 
درس الباحثون اآلثار اجلانبية ملركبن 
من  أكثر  في  يستعمالن  كيميائين 
%90 منها وهما "ثنائي األســيتيل" 

و"بنتانيديون". 
ويتم اســتعمال "ثنائي األسيتيل" 
في توابــل األطعمة مثل الفشــار 
املكســو بالزبدة واخملبوزات واحللوى، 
ويعد هــذا املركب مكونًــا آمًنا في 
األطعمة، لكن األدلة تشير أنه ميكن 

أن يكون خطيرًا عند استنشاقه.
وســبق أن ارتبــط اســتعمال هذا 
املركــب في الســجائر اإللكترونية 
باإلصابة بالتهاب القصبات الرئوية، 
وهو مرض رئوي يطلق عليه اســم 

"رئة الفشار".
وفي الدراســة اجلديدة، اســتعمل 
الباحثون تقنيــات مختبرية جديدة 

لهــم  ســمحت 
بفحــص 

كل  تأثيــر 
األسيتيل"  "ثنائي  من 
في  و"بنتانيديــون" 
عن  يحاكي  نظــام 
كثب مجرى الهواء 

في الرئة.
واكتشـــــــف 
أن  الباحثـــون 
املركبن  هذين 
ارتبطـــــــا 
ر  بظـــــهو
ت  ا تغييــر
في التعبير 
جليــــني  ا
ميكن  التي 
أن يضعف 
نتـــــاج  إ
ووظيفــة 

األهداب الرئوية.
زوائد مجهرية تنتشر  واألهداب هي 
على سطح اخللية املبطنة للشعب 
الهوائية في الرئة، وتلعب دورًا رئيساً 
البشــري  الهواء  إبقــاء مجرى  في 
خالًيا من اخملاط واألوســاخ وتسمح 
لإلنسان بالتنفس بسهولة ومن دون 

تهيج.
وتعــد تلــك األهداب خــط الدفاع 
األول للرئة ضد أمــراض مثل مرض 

االنسداد الرئوي املزمن ومرض الربو.
لو قائد فريق  الدكتور تشيوان  وقال 
البحث: "على الرغم من االستخدام 
املنكهة  الكيميائية  للمواد  املتكرر 
في الطهي اإللكترونــي، إال أنه لم 
يُعــرف إال القليل عن آليــة تأثيرها 

على الصحة".
وأضاف أن "دراستنا اجلديدة كشفت 
أن هذه املــواد الكيميائية 
قد تــؤذي األهداب التي 
خط  تعــد 
لدفــاع  ا
ل  و أل ا

فــي 
الرئتن".

نــت  كا و
دراســات سابقة 

كشــفت أن النكهات املستخدمة 
في الســجائر اإللكترونية تســبب 
في  وتأكسدية  التهابية  استجابات 
خاليا الرئة، كما أن آثار تلك النكهات 
ميتد إلى الدم، فهي سامة وتتسبب 

في موت خاليا الدم البيض.
العاملية  الصحة  منظمة  ونشــرت 
تقريرا في 2015 حــذرت فيه من أن 
على  حتتوي  اإللكترونية  الســجائر 

مواد سامة ضارة بالصحة.  

متابعة الصباح الجديد: 
قد تكون تفاجأت سابقاً ملعرفتك 
مبعنى كلمة أجنبية ال تتذكر انك 
تعلمتها من دون ان جتد تفســيراً 
تزيل  مــا  حتديداً  وهــو  مقنعــاً، 
عن  سويسرية  دراســة  غموضه 
التعلم في اثناء النوم ، فضال عما 
نعرفه من أن النوم يقوي الذكريات 
التي تتشــكل في أثناء اليقظة، 
ووجــد باحثون في جامعة برن في 
سويسرا ان الدماغ ميكنه معاجلة 

املعلومات في أثناء النوم.
ميكن  انه  الباحثــون  واكتشــف 
األجنبيــة  الكلمــات  تعلــم 
وترجمتها في أثناء النوم، وكذلك 
تذكرها في أثنــاء اليقظة، حيث 
ميكن للمشــاركن إعادة تنشيط 
االرتباطات املســجلة خالل النوم، 
للوصــول إلــى معانــي الكلمة 

اجلديدة.
وتقول الدراســة إن احلصن، وهو 
بنيــة دماغية أساســية للتعلم 
التنموي )أثناء اليقظة(، يســاعد 
الكلمات  إلــى  الوصــول  علــى 

املدروسة حديثاً.
الشخص  قدرة  الباحثون  ودرس 

النائم علــى تكوين روابط جديدة 
وترجمتها،  األجنبية  الكلمات  بن 
خالل احلاالت النشــطة في خاليا 

.»Up-states« الدماغ، املسماة
وتتناوب كل من احلالة النشــطة 
 ،)Down-state( وغيــر النشــطة
تقريبــاً. وعندما  ثانية  كل نصف 
نصل إلى مراحــل النوم العميق، 
فإن خاليا دماغنا تنســق تدريجياً 

نشاط احلالتن.
وفي أثناء النوم، تكون خاليا الدماغ 
نشــطة لفترة وجيزة من الوقت، 
قبل أن تدخل بشكل مشترك في 

حالة من عدم النشاط القصير.
وتبن الدراسة أن املناطق اللغوية 
في الدماغ واحلصن، محور الذاكرة 
األساس، تنشط في أثناء استرجاع 
املفردات املستمدة من التعلم في 
أثناء النــوم، ألن بنية الدماغ هذه 
تشارك في تعلم املفردات اجلديدة 

في أثناء اليقظة.
ويبــدو أن هيــاكل الدمــاغ هذه 
تشــارك في تكوين الذاكرة بنحو 
مســتقل عــن احلالة الســائدة 
للوعي: غياب الوعي في أثناء النوم 
العميق، والوعي في أثناء اليقظة.

متابعة الصباح الجديد : 
يعتقد كثيــرون أن اإلنفلونزا مجرد 
مــرض عابــر، فيكتفــون بتنــاول 
املســكنات داخل البيت ثم ينسون 
األمر، لكن هذا االضطراب الصحي 
يعرض صحة اإلنســان الضطرابات 
لدرجة قد  األمــد،  خطيرة وطويلة 

تسبب الوفاة.
دراســة أجريــت فــي  وبحســب 
نيويورك،  فــي  كولومبيا  جامعــة 
فــإن اإلنفلونزا تزيــد فرص اإلصابة 
 40 الدماغية بنســبة  بالســكتة 
باملئة، ويظل هذا اخلطر قائماً حتى 

عام كامل من التعرض للنزلة.
ولم ينجح الباحثون بعد في حتديد 

الســبب الذي يجعل اإلنفلونزا ذات 
القبيل،  تبعات خطيــرة من هــذا 
لكنهم رجحوا أن يكون األمر ناجماً 
عن بعض االلتهابات الداخلية التي 

يسببها املرض.
تناول  قيمة  الدراســة  هذه  وتؤكد 
عالجــات ولقاحــات اإلنفلونــزا، ال 
ســيما أن الشــفاء من املرض في 
غضــون أيام قليلــة ال يعني نهاية 
نقلت  حســبما  الصحية،  املتاعب 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ومن املعروف في الوسط الطبي أن 
بشهور  أكثر  ترتبط  التي  اإلنفلونزا 
الشتاء، ميكن أن تؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة وقاتلة مثل االلتهاب الرئوي 

وتعفن الدم وأمراض القلب.
التي أشرفت  الدراســة  واعتمدت 
عليهــا الباحثة إمييليــا بومي، على 
ألفا و912   30 عينة ضخمة تضم 
شخصا ممن دخلوا إلى املستشفى، 
جراء إصابتهم بســكتات دماغية 

وجلطات.
الطبي  الســجل  الباحثون  ورصد 
السابقن،  العامن  للمرضى خالل 
وأظهــرت النتائج أن األشــخاص 
الذين أدخلوا املستشــفى بسبب 
 15 الـ  األيــام  خــالل  اإلنفلونــزا 
عرضة  أكثــر  كانــوا  الســابقة، 
في   40 بنسبة  بالسكتة  لإلصابة 

املئة.

اإلنفلونزا القاتلة.. و«الخطر الداهم«

حصص تعلم لغات أثناء النومنكهات السجائر اإللكترونية تعبث بالرئة
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مدريد ـ وكاالت:

ألينيا، العب خط  أكد كارليس 
وسط برشلونة، أن قائد البارسا 
ليونيــل ميســي، جاهز خلوض 
مساء  الكالســيكو  مواجهة 
اليوم، ضد الغرمي التقليدي ريال 
نهائي  نصف  ذهاب  في  مدريد، 
بطولــة كأس ملك إســبانيا.
تصريحات  خــالل  ألينيا،  وقال 
نقلتهــا صحيفــة »مــاركا« 
رأيته  لقد  اإلسبانية: »ميسي؟ 
في حالة جيدة جًدا، وهو هادئ، 
في  سيشارك  بأنه  ثقة  وهناك 

الكالسيكو«.
الكالسيكو  »مباريات  وأضاف: 
دائًمــا خاصــة ومهمــة جًدا 
بالنسبة لي، وال سيما أنها في 
وأنا شخصًيا  صراع على لقب، 
الفريق  في  مســتمتع كالعب 
األفضل«. مــن  وأتعلــم  األول 
وبســؤاله عن املنافسة مع دي 
يــوجن، أجاب: »أفضــل الالعبني 
يوجن  ودي  برشــلونة،  إلى  يأتون 
أنا ُمعجب بــه كثيرًا وال توجد 
جتعلنا  واملنافسة  مشكلة،  أي 

أقوى«.
وتابع: »أحب ديكو وحالًيا أشاهد 
مقاطع لــه كيف يتحرك حول 
دائرة خط الوسط، بدون نسيان 
وإنييســتا«.وواصل:  تشــافي 
»فالفيــردي؟ نعــرف من نحن، 
وال نحتــاج لقــول الكثير من 
األشياء، وهو يطلب منا الصبر 

كالعبني شباب كما كنا نفعل 
فــي الفئــات الدنيا«.واختتم: 

»إذا كان أفضــل ناد في العالم 
يثق بك ويريدك أن تســتمر، فال 

توجد أي شكوك، ولم يكن لدي 
إطالقا أي شكوك«.

من جانبها، أشــادت الصحف 
اإلســبانية، الصــادرة أمــس، 

فينيسيوس  البرازيلي  بالالعب 
جونيور، جنــم ريال مدريد، وذلك 
بعــد تألقه في مبــاراة فريقه 
التي فــاز فيها أمــس بثالثية 
ديبورتيفو  ضيفه  على  نظيفة 

أالفيس في الليجا.
وسجل فينيسيوس جونيور في 
هذه املباراة، هدف النادي امللكي 
الثاني في شــباك أالفيس في 

الدقيقة 80.
»مونــدو  صحيفــة  وقالــت 
ديبورتيفو«، إن الالعب البرازيلي 
الشــاب يتمتع بخبــرة كبيرة 
تؤهله للعب في أقوى الدوريات 
يجمع  وأنه  سنه،  حداثة  برغم 
بــني املوهبة والقــدرة الكبيرة 
العمل  فــي  التفانــي  علــى 

واالجتهاد.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن 
جماهيــر ريــال مدريــد تعلق 
النجــم  علــى  طموحاتهــا 
الفريق  مبــاراة  في  البرازيلــي 
احلاســمة أمام غرميه التاريخي 
إقامتهــا  املقــرر  برشــلونة 
مســاء اليوم األربعاء، في إطار 
منافســات نصف نهائي كأس 

امللك.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
جماهيــر النادي امللكي تطالب 
جونيور  بفينيســيوس  بالدفع 
في مباراة األربعاء منذ الدقيقة 
األولى، أمال في تعويض خسارة 
فريقها بخماســية في مباراة 
النادي  أمام  األول لليجــا  الدور 

الكتالوني.

فينيسيوس جونيور أمل ريال مدريد

ألينيـا يؤكـد جاهزيـة ميسـي للكالسيكـو 
فـي نصـف نهائـي كـأس الملـك

مباراة سابقة لبرشلونة وريال مدريد

ميونيخ ـ وكاالت:
رفــض االحتاد األوروبي لكرة القدم يويفا، االســتئناف 
املقدم من قبل نــادي بايرن ميونيخ بشــأن البطاقة 
احلمــراء التي تلقاها الالعب تومــاس مولر في مباراة 

الفريق البافاري ضد أياكس أمسترادم.
وبالتالي ســيغيب مولر عن لقاء فريقه ضد ليفربول 
اإلنكليزي في مباراة الذهــاب 19-2-2019 واإلياب في 
13-3-2019.وكان مولــر تدخل بشــكل عنيف على 
العب أياكس نيكوالس تاغليفيكو في لقطة انتشرت 
بشــكل كبير. وتلقى علــى إثرها البطاقــة احلمراء 

مباشرة وحرم مباراتني.

مدريد ـ وكاالت:
جّدد فالنســيا اإلســباني عقد العب وسطه وقائده 
داني باريخو لســنتني إضافيتني حتــى حزيران 2022 
كما أعلــن النادي الذي يحتل املركز الثامن في الدوري 
اإلســباني. ويخوض باريخو )29 عاماً( موسمه الثامن 
بألوان فالنســيا الذي انتقل إليــه قادماً من خيتافي.
وحّدد فالنسيا البند اجلزائي في العقد اجلديد لباريخو 

بـ50 مليون يورو.
وســجل باريخو ستة أهداف في املوسم احلالي آخرها 
من ركلة جزاء في مرمى برشــلونة فــي املباراة التي 
انتهت بتعادلهما 2-2 السبت في كامب نو في الدوري 

احمللي.

لندن ـ وكاالت:
عني فريق فيراري السائقني السابقني، باسكال فيرالين 
وبريندون هارتلي، للمساعدة في تطوير سيارة الفريق، 
في بطولة العالم لســباقات فورموال 1 للســيارات 
الثنائي  2019، باســتخدام جهاز احملاكاة.وكان هــذا 
ضمن أربعة ســائقني، مت تعيينهم أول أمس، للعمل 
مع الفريق اإليطالي، في معاونة الثنائي سيباستيان 
فيتل وشارل لوكلير.وكان فيرالين، الذي أنهى ارتباطه 
مع مرسيدس العام املاضي، سائقا سابقا مع فريقي 
مانور وســاوبر، عامي 2016 و2017.ويشــارك السائق 
األملاني حاليا مع فريق ماهيندرا، في سباقات فورموال 

ئي للسيارات الكهربائية.
أما الســائق النيوزيالندي هارتلي، بطل العالم مرتني 
فــي ســباقات التحمــل، والفائز بســباق لومان 24 
مع بورشــه في 2017، فكان ســائقا مع تورو روسو، 
اململوك لرد بول، في سباقات فورموال 1 العام املاضي.

والســائقان اآلخران ضمن األربعة، الذين أعلن عنهم 
فيراري أمس، هما اإليطاليان أنطونيو فوكو، ودافيدى 
ريجون.وسينطلق املوسم اجلديد في أستراليا، يوم 17 

آذار املقبل.

روما ـ وكاالت:
يســتعد منتخــب إيطاليــا ملواجهتــي فنلنــدا 
وليشتنشــتاين، نهاية شــهر آذار املقبل، في إطار 

التصفيات املؤهلة لبطولة أمم أوروبا »يورو 2020«.
وذكر احلســاب الرســمي للمنتخب اإليطالي، عبر 
موقع التواصل االجتماعي تويتــر، أن العبي األزوري 
اجتمعــوا امس، خلوض حصة تدريبيــة، حتت قيادة 

املدرب روبرتو مانشيني.
وكان مانشــيني قد قرر اســتدعاء 32 العًبا خلوض 
التدريبــات اجلماعيــة، علــى مدار يومــني، متهيًدا 
لالجتماع مــن جديد، خالل فتــرة التوقف الدولي. 
وشــهدت قائمة األزوري، انضمــام فابيو كوالياريال، 
مهاجم ســامبدوريا، ليعود بعد غياب طويل الرتداء 

قميص منتخب بالده.

غياب مولر عن مباراتي 
ميونيخ ضد ليفربول

فالنسيا يجّدد عقد 
باريخو حتى عام 2022

فيرالين وهارتلي 
ينضمان لفيراري

»إيطاليا« يبدأ االستعداد 
لتصفيات يورو 2020
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برشلونة ـ ريال مدريد
نصف نهائي كأس إسبانيا

القاهرة ـ وكاالت:
دولة مشــاركتها، في   45 أكدت 
بطولة مصر الدولية للتايكوندو، 
 24 21 إلى  املقــرر إقامتها مــن 
شــباط اجلاري، مبدينــة الغردقة.

22 منتخبا  وُســجل حتــى اآلن 
للكبار،  الدولية  في بطولة مصر 
بفرق  الدول،  باقي  تشــارك  فيما 
عدد  اخملتلفة.ووصل  األنديــة  من 
274 العًبا في  إلــى  املشــاركني 
إلى  باإلضافة  الكبــار،  بطولــة 
89 العًبــا في بطولــة الكاديت، 

بإجمالي 363 العبا والعبة.

ســجلت  التــي  واملنتخبــات 
هــي:  اآلن  حتــى  مشــاركتها 
روانــدا،  النرويــج،  "إســبانيا، 
أســتراليا، كازاخســتان، تونس، 
نيجيريــا،  بلغاريــا،  فلســطني، 
الدمنارك،  أملانيا،  املغــرب،  النيجر، 
البرتغــال، صربيا، إثيوبيا، اجلابون، 
الســودان األردن، اململكة العربية 
البلد  ومصر  إيطاليا،  السعودية، 

املنظم".
وتشــارك بعض هذه الدول بفرق 
من األندية، باإلضافــة إلى أندية 
بلجيكا، هولندا،  "ليســوتو،  من 

أوكرانيا،  ليبيــا،  ليتوانيا،  التفيا، 
األخضر،  الرأس  كرواتيا،  روســيا، 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
السنغال، الهند، السويد، فرنسا، 
سويسرا،  تركيا،  العاج،  ســاحل 
باكستان".اجلدير  سوريا،  اليونان، 
األولى  النســخة  أن هذه  بالذكر 
مــن البطولة، التي تقــام فيها 
منافسات الكاديت حتت 14 عاما.

وتعد بطولة مصر الدولية محطة 
املصري  املنتخب  إلعــداد  مهمة، 
لبطولة العالم، املقرر إقامتها في 

آيار املقبل مبانشستر.

لندن ـ وكاالت:
افتتح ســاديو ماني التســجيل 
لفريقــه ليفربــول، فــي مرمى 
وســت هام يونايتد، خالل مباراة 
الفريقــني، اول أمــس، في ختام 
اجلولة الـ25، من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
وجاء هــدف ماني فــي الدقيقة 
22، لينهي صياًما عن التسجيل 
خارج أرضه، دام 11 مباراة، منذ 1 
أيلول املاضي، علمــا بأن أهدافه 
الـ7 األخيرة، جــاءت على ملعب 

أخرى،  ناحيــة  ومن  »أنفيلــد«.. 
3 مباريات  ســجل مانــي فــي 
متتاليــة بالبرمييرليــج، للمــرة 
الثانية مع ليفربول، بعد سلسلة 
من 4 مباريات، في آب 2017، وفًقا 

لشبكة »أوبتا«.

العواصم ـ وكاالت:
لقب  حاملة  كرواتيــا،  احتلــت 
الثاني  كأس ديفيز للتنس، املركز 
البطولة  نهائيــات  تصنيف  في 
التي ستقام في مدريد،  املعدلة، 
في نوفمبر تشرين الثاني املقبل، 

مبشاركة 18 منتخبا.
البطل،  وصيفة  فرنســا  وجاءت 
فــي املركــز األول، اول امس، في 
حني ستشارك بلجيكا والواليات 
إلــى جــوار بريطانيا  املتحــدة، 
ببطاقتي  املشاركتني  واألرجنتني، 
دعوة.وستكون كل دولة مصنفة 

من الســت، على رأس مجموعة 
عندما جترى قرعة النهائيات، في 

مدريد، يوم 14 شباط احلالي.
البطولــة  تصنيــف  ويعتمــد 
احلالي  التصنيف  اجلديدة، علــى 
ديفيــز، حيث  للفرق فــي كأس 
ســتحتل الفــرق التــي حتتــل 
 ،12 إلــى  الســابع  املراكــز من 
املركز الثانــي في كل مجموعة، 
خالل القرعة، وهي فرق إســبانيا 
وصربيا وأستراليا وإيطاليا وأملانيا 

وكازاخستان.
من  املصنفة  الدول  وستشــغل 

13إلــى 18، وهي كنــدا واليابان 
وكولومبيــا وهولنــدا وروســيا 
وتشــيلي، املركز الثالث في كل 
الفــرق  مجموعة.وســتتأهل 
كل  فــي  الصــدارة  صاحبــة 
مجموعة، إلى أدوار خروج املغلوب، 
أصحاب  فريقــني من  أفضل  مع 
نتائج  الثانــي، حســب  املركــز 
والنقاط. واألشــواط  اجملموعات 

فريقا خسروا في   12 وسيشارك 
في  املاضي،  األســبوع  تصفيات 
قرعــة مجموعــة املناطق، التي 

ستجرى اليوم األربعاء.

45 دولة في بطولة مصر للتايكواندو

ماني يكسر عقدة 11 مباراة

كرواتيا ضمن 6 مصنفين في كأس ديفيز

العواصم ـ وكاالت:
لرابطة  الرســمي  املوقــع  أعلن 
 )WTA( العبات التنــس احملترفات 
هاليب،  ســيمونا  الرومانيــة  أن 
املصنفة الثالثــة عامليا، تعاقدت 
فــان  تييــري  البلجيكــي  مــع 
كليمبــوت، كمــدرب جديد لها 

خلفا لألسترالي دارين كاهيل.
وســيبدأ التعاون الرســمي بني 
الذين  هاليب وفــان كليمبــوت، 
عمال ســويا الشــهر املاضي في 
بطولة أستراليا املفتوحة )باكورة 
اجلراند  الكبرى  األربــع  البطوالت 
سالم(، األسبوع املقبل في بطولة 
التي ستنطلق  املفتوحة  الدوحة 

يوم 11 من الشهر اجلاري.
روالن  لقــب  حاملة  وانفصلــت 
جــاروس عن مدربها األســترالي 
السابق خالل فترة التوقف نهاية 
أن قرر  املاضي، وذلــك بعد  العام 
كاهيل منح وقتــا أطول لعائلته 

التي تعيش في أستراليا.

في  بــدأت  أنها  هاليــب  وأكدت 
احلديث مع فــان كليمبوت حول 
إمكانية العمل سويا بعد علمها 
مواطنه  عــن  األخير  بانفصــال 
ديفيــد جوفــان أثنــاء بطولــة 

أستراليا.
وأضاف املوقع الرســمي للرابطة 

أن املــدرب البلجيكي كان يراقب 
تدريبــات املصنفــة األولى عامليا 
ســابقا قبل مباراتهــا في الدور 
أمام  أســتراليا  ببطولة  الرابــع 
والتي  ويليامز،  سيرينا  األمريكية 
انتهت بفوز ســيرينا مبجموعتني 

لواحدة.

العواصم ـ وكاالت:
اكــدت تقارير إعالميــة بأن اندية 
الدوريات األوروبية اخلمسة الكبرى 
قد انفقت على تعاقداتها اكثر من 
نصف مليار يورو مســجلة ثالث 
أعلى إنفاق فــي تاريخ االنتقاالت 

الشتوية خالل األلفية الثالثة.
وبحسب تقرير لصحيفة »ماركا« 
التي  التعاقدات  فإن  اإلســبانية، 
متت في شهر كانون الثاني املاضي 
، قد بلغت قيمتها الكلية حوالي 
555 مليون يورو ، في وقت سجلت 

في ذات الشهر من عام 2018 رقماً 
قياسياً ببلوغها 911 مليون يورو ، 
كاســرة بذلك الرقم املسجل في 
شــهر يناير من عام 2017 والبالغ 

655 مليون يورو.
اإلنكليــزي  الــدوري  وحافــظ 
اإلنفــاق على  على صدارتــه في 
التعاقدات، بعدمــا ابرمت أنديته 
صفقات بقيمــة 196 مليون يورو، 
تاله الدوري اإليطالي بـ 147 مليون 
والدوري  الفرنسي  الدوري  ثم  يورو 
األملاني بـ 72 مليــون يورو ، وأخيراً 

الدوري اإلسباني بـ 67 مليون يورو.
و فــي وقــت ســجلت األنديــة 
في  إرتفاعاً  والفرنســية  األملانية 
انقاقها على التعاقدات الشتوية، 
اإلسبانية  األندية  ســجلت  فقد 
مقارنة بشهر  تراجعاً  واإلنكليزية 
يناير لعام 2018.وباستثناء الدوري 
اإليطالــي الذي ســجلت أنديته 
رقماً قياسياً هذا العام، فإن بقية 
الدوريات ســجلت إنفاقاً اقل من 
التي سجلتها  القياسية  أرقامها 

في اعوام سابقة.

أندية الدوريات األوروبية الكبرى تنفق 
555 مليون يورو على التعاقدات الشتوية

هاليب

هاليب تتعاقد مع مدرب جديد



بغداد ـ فالح الناصر:

الدولــي  حكمنــا  يواصــل 
علــي،  احمــد  بكرةالســلة، 
مشاركته في إدارة مباريات ضمن 
بنســختها  الدولية  دبي  بطولة 
الـــ 30، اجلارية احداثهــا للمدة 
من 1 ـ 9 شــباط اجلاري في قاعة 
نادي شــباب األهلي في دبي التي 
تشــارك 10 فرق بــن منتخبات 
واندية وزعت إلى مجموعتن هي 
)اجلامعة  وضمت  االولى  اجملموعة 
االميركيــة ومايتــي ســبورتس 
اللبناني  الفلبينــي والهومنتمن 
ومنتخب اإلمــارات ونادي الوحدة 
تألفت اجملموعة  الســوري(، فيما 
الثانية مــن) منتخب األردن ونادي 
النفــط العراقــي ونــادي بيروت 
ونادي ســا  الرياضــي  والنــادي 

املغربي(.
وقال انه أدار 4 مباريات هي ) األولى 
كانت بن ، فريق مايتي ســبورت 
الفلبينــي واجلامعــة االميركية 
بدبــي، واملبــاراة الثانية بن فريي 
الرياضي اللبناني وســا املغربي، 
والثالثة بن فريقــي الهومنتمن 
ســبورت  ومايتــي  اللبنانــي 
الفلبينــي، والرابعة بن املنتخب 

اإلماراتي وفريق الوحدة السوري.
وبــن انه يقــود املباريات كحكم 
محايد إلى جانب احلكم السوري 
الزين، بعــد تلقيه دعوة  وســام 
للمشــاركة من اللجنة املنظمة 
بصفة  للمشــاركة  للبطولــة 

املباريات  إدارة  حكم محايد فــي 
االساس على  بالدرة  تعتمد  التي 
حــكام دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة مــع تطعيمهم بحكام 
محايديــن من دول آســيا، لكون 
يسهمون  القارة  من  حكام  وجود 

في تعزيز املنافسة.
وذكــر ان فريق النفــط العراقي، 
ويؤدي  املنافســات،  يشــارك في 

بصــورة كبيــرة ويحقــق نتائج 
ايجابية، حيث حصل على إشادة 
وثنــاء النقــاد واملتابعن بفضل 

املتطــورة  الفنيــة  املســتويات 
املمتاز  الــدوري  بطــل  للفريــق 
للموســمن املاضيــن، والنفط 
اثبــت أهليته للمنافســة واكد 
بوقوفه  العراقية  الســلة  جدارة 
النتائج  للجميع وحتقيق  قوياً  نداً 
االيجابيــة، محطمــا بنتائجــه 
الفــارق الــذي كان بــن أنديتنا 
واملنافســن حيث كانــت فرقنا 
تخســر امام العديد مــن الفرق 
املشاركة بفارق كبير من النقاط.

وان املستوى الفني للنفط، يؤكد 
ان هنالك عماً وتخطيطاً يسهم 
فيه االحتاد بالتعــاون مع األندية، 
واثبت نادي النفط انه يســتحق 
التتويج باأللقاب واحراز البطوالت 

سواء كانت محليا او خارجيا.
وبشــان مهمته املقبلة، اوضح: 
مت اختياري للمشــاركة في إدارة 
تصفيات  بطولة  ضمن  مباراتن 
قارة آســيا املؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم، ففي يوم 21 شباط 
منتخبي  مباراة  ســاقود  اجلاري، 
قطــر وضيفــه الفلبــن، ويوم 
24 منه ســأكون حكمــا ملباراة 
التي  وأســتراليا  إيران  منتخبي 
ســتقام في ملعب األول، حيث 
تعد املباراة بن إيران وأســتراليا 
ملــا ميلكه  قمــة كبيرة نظــراً 
فنية  امكانــات  املنتخبــان من 
عالية سبق ان لعبا مباراة نهائي 
كأس قارة آســيا الذي اقيم في 
لبنان اواخر العام املاضي وانتهى 
بفوز أستراليا بنتيجة 79 مقابل 

56 نقطة.

الحكم الدولي بكرة السلة يواصل مشاركته في بطولة دبي

احمد علي: منهاجي المقبل يتضمن إدارة
 مواجهتين في تصفيات المونديال
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العبيدي يعقد اليوم مؤتمرا 
صحفيا مع نظيره األردني

لجنة تقصي الحقائق 
تعقد اجتماعها األول

70 % نسبة إنجاز 
قاعة »بغداد آرينا«

اعفاء مدرب سلة الشرطة

إعالم الشباب والرياضة
يعقد وزير الشــباب والرياضة الدكتور احمد رياض 
مؤمتــرا صحفيا مع وزير الثقافــة والرياضة األردني 
محمد ســليمان ابو رمان في الســاعة الـ11،30 
دقيقة من صبــاح اليوم االربعاء، فــي مقر الوزارة 
للحديث عن اتفاقية التعــاون الثنائي بن البلدين 

التي سيتم توقيعها صباح اليوم.

إعالم اتحاد الكرة
عقدت جلنــة تقصي احلقائق، املشــكلة للنظر مبا مت 
تداوله من بعض وســائل االعام احملليــة بعد خروج 
منتخبنا الوطني من بطولة اســيا، اجتماعها االول 
في مقــر احتاد الكرة، أول أمس.. وقــال عضو اللجنة، 
املهندس محمد فرحان: ان اللجنة حددت، باجتماعها 
االول اليوم، االطر العامة التي ستســتند عليها في 
عملها من اجل الوصول الى احلقيقة التي تهم اجلميع 
دون اســتثناء . واضاف: ان اللجنة قررت االستماع الى 
اطراف عديدة ضمــن البعثة العراقية، بدءا من رئيس 
االحتاد السيد عبد اخلالق مسعود، مرورا برئيس البعثة، 
الســيد علي جبار وانتهاًء بآخر عضو مشارك، فضا 
عــن عدد مــن االعامين املوجوديــن لتغطية احلدث 
القاري .  واشار فرحان الى: ان اللجنة تقع على عاتقها 
مســؤولية ضخمة جدا، أال وهي اثبــات احلقائق التي 
متت االشارة اليها في بعض وسائل االعام من عدمها، 
لذلك فهي لن تتوانى في التقصي املهني الذي يعطي 

لكل ذي حق حقه .
يشــار الى ان جلنة تقصي احلقائق تألفت من الدكتور 
قاســم لزام والزميل عدنان لفتــه واملهندس محمد 

فرحان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، عن 
نســب اجناز قاعة »بغداد آرينــا« بعد توقف العمل 
فيه بسبب املشــكات العالقة.وذكر العبيدي عبر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيســبوك« أن »زيارتنا ، لقاعة ارينا بغداد ونسبة 

االجناز %70 وماليا وصلت 66٪«.
واضاف »ســنجلس مع الشــركة حلل املشكات 
العالقة وفــي حال عدم التوصل حللول مناســبة 

سنتعاقد مع شركة إخرى إلكمال القاعة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة االدارية لنادي الشــرطة االســتغناء 
عن خدمات املــدرب احملترف ارون واعفائه عن مهمة 
تدريب فريق النادي بكرة الســلة وســيقوم املدرب 
املساعد رافد عبداحلســن بقيادة فريق النادي في 
املباريــات املقبلة. وجاء اعفاء ادارة نادي الشــرطة 
للمــدرب ارون وذلك لعدم توفيقــه في قيادة فريق 

النادي باملستوى املطلوب.

بغداد ـ رافـد البدري*

تصدر العب املنتخب الوطني احمد 
عبد الســتار بطولــة نهائي العراق 
للرجال بالشــطرجن بانتهاء جولتها 
السادسة برصيد )5.5( نقطة، وحل 
باملركز الثاني الاعب الشــاب احمد 
جزا جمال برصيد 5 نقاط، فيما جاء 
الاعــب زوزك صــاح محمد العب 
املنتخب الوطني السابق ثالثاً جامعاً 
)4.5( نقطــة، وتراجع بطــل العراق 
الســابق احمد عزيز جواد الى املركز 
الرابــع برصيــد )4.5( نقطة بعد ان 
كان متصدراً جلدول الترتيب، وكذلك 
احلــال بالنســبة لاعــب املنتخب 
الوطني نوح علي حسن الذي تراجع 
هو االخر الــى املركز اخلامس برصيد 

)4.5( نقطة ايضاً.

قوة املنافسة
وقــال ظافر عبد االميــر رئيس االحتاد 
البطولة  للعبة: شــهدت  العراقــي 

الاعبن  بــن  منافســات قوية جداً 
املشــاركن وعددهم 56 العب ميثلون 
جميع محافظــات العراق، مضيفاً ان 
الاعبن املتواجدين حالياً ميثلون نخبة 
العبي الشــطرجن في العراق، فمنهم 
احلالي،  الوطنــي  املنتخب  ميثــل  من 
والبعــض االخــر كان بطــاً للعراق 
في الســنوات املاضيــة، اضافًة الى 
مشــاركة عدد من الاعبن الشباب 
الذيــن حصلوا على اوســمة التفوق 
في البطوالت العربية التي شــاركوا 
فيها في العام املاضي، واالن ميتلكون 
طموحــاً مشــروعاً للتواجــد ضمن 
تشكيلة املنتخب الوطني لهذا العام، 
ولهذا الســبب فان اجلوالت الســتة 
الوطيس،  التي لعبت كانــت حامية 
وخاصًة اجلــوالت التي جمعت العبي 
 ، لوجه  وجهــاً  الوطنية  املنتخبــات 
اال في  بنتيجتها  التكهــن  اذ الميكن 

الثواني االخيرة.

8 العبني بنفس الرصيد
العبــن   8 ان  اوضــح:  عبداالميــر 

ميتلكون نفــس الرصيد من النقاط 
اجلولــة  بانتهــاء  نقطــة   )4.5(
السادســة التي لعبــت يوم امس، 
حيــث متكــن الاعب احمــد عبد 
الستار متصدر الترتيب برصيد )5.5( 
نقطة من الفوز علــى معزز ظاهر 
حبيب صاحب الترتيب السابع )4.5( 
نقطة، كما فاز صاحب املركز الثاني 
احمــد جــزا برصيد 5 نقــاط على 
منافســه حيدر حسن شياع، فيما 
تعادل العــب املنتخب الوطني علي 
ليث مع بطل العراق السابق احمد 
عزيز جواد، وبذلك تراجع احمد عزيز 
الى املركز الرابع برصيد)4.5( نقطة، 
فيما احتل علــي ليث املركز الثامن 
برصيــد )4.5( نقطة ايضــاً، وبفارق 
نقاط الطــاوالت، وبنفس الطريقة 
تعادل العبا املنتخب الوطني السابق 
زوزك صاح محمد الذي يحتل املركز 
الثالــث برصيــد )4.5( نقطة ومنير 
محمد اســماعيل  صاحب الترتيب 
الســادس )4.5( نقطة ًايضــاً، وفاز 
العب املنتخــب الوطني احلالي نوح 

علي حسن على منافسه رواز عمر 
حما ورفع رصيــده الى )4.5( نقطة 
الاعب  ومتكن  اخلامــس،  املركز  في 
فراس عباس قاســم صاحب املركز 
التاســع من رفع رصيــده الى )4.5( 
الاعب مازن  الفوز على  نقطة بعد 
ادهم توفيق، كما فاز الاعب طالب 
ســالم حامت صاحب املركز العاشر 
برصيــد )4.5( نقطــة ايضــاً على 

منافسه بنيل عزيز.

حكام البطولة
تنقل  البطولة  ان  اكــد:  عبداالمير 
مباشــرًة الى جميع انحــاء العالم 
باستخدام برنامج االون الين باشراف 
وحسن  اسماعيل  دلشاد  احلكمن 
اسماعيل، كما يشرف على جوالت 
الدولي  البطولــة كل من احلكــم 
اســماعيل ابراهيم واحلكم الدولي 
واحلكم  الكناني  محســن  ســعد 

االحتادي حسن علي حسن.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بانتهاء جولتها السادسة

احمد عبد الستار يتصدر بطولة نهائي العراق بالشطرنج

تقرير

منافسات الشطرجن »أرشيف«

احمد علي

إعالم األولمبية:
للجنة  العامة  االمانة  كشــفت 
االوملبيــة الوطنيــة العراقية عن 
ملناصب  املرشحن  السادة  اسماء 
رئيس واعضــاء املكتب التنفيذي 
العمومية  اجلمعية  انتخابات  في 
للجنة االوملبية التي ستقام يومي 
اجلمعة  والسبت املوافقن اخلامس 
عشر و الســادس عشر من شهر 
شباط احلالي في فندق الشيراتون 
بغداد.واملرشــحن  بالعاصمــة 
ملنصــب رئيس اللجنــة االوملبية 
د. طالــب  العراقيــة:  الوطنيــة 
فيصل عبد احلسن، و رعد حمودي 
سلمان، واملرشحن ملنصب النائب 
االوملبية  اللجنــة  لرئيــس  االول 
الوطنية العراقيــة، هم :  صباح 
حسن شري، وفاح حسن جاسم. 
. واملرشحن ملنصب النائب الثاني 
لرئيــس اللجنة االوملبيــة هم: د. 
الطائي وعلــي جبار  رزاق  وهــاب 
عبــد الرضا، واملرشــحن ملنصب 
االمن العــام للجنة االوملبية هم 

: د. حســن محمــد ناجي وحيدر 
حســن علي.. واملرشحن ملنصب 
االمن املالي للجنة االوملبية، هم : 
اياد جنف الياس، وسرمد عبد االله.
املكتب  عضو  ملنصب  واملرشحون 
التنفيذي للجنــة االوملبية، هم : 
د. مشــتاق حميد، وعلي تكليف 
شهيد، وخالد عبد الواحد كبيان، 
وخليل ياســن جابر، ومحمد عبد 
الواحــد محمــد، ود. ماجد خليل 
خميــس، وعلــي عبد احلســن، 
حســن  وزياد   ، عزيــز  ومحمــود 
جاسم، وبختيار فريق رسول، زاهد 
نادر،  وبشتوان مجيد  كاطع،  نوري 
عزيز  وجميل  دويج،  عواد  وســام 
جعن، ومهدي حســن اسماعيل، 
الرياضين  لتمثيــل  واملرشــحن 
االوملبين فــي اجلمعية العمومية 
هم : رند ســعد محمــود ومهند 
احمد ضياء، وعدنان طعيس ودانة 
حســن عبد الرزاق، واملرشــحن 
في  النســوي  العنصر  لتمثيــل 
اجلمعية العمومية، هم:  د. وسن 

حنون علي، ود. بيداء كيان، وحذام 
عبــد الوهــاب.. اما  املرشــحن 
لتمثيل االحتادات غير االوملبية في 
: حسن  هم  العمومية،  اجلمعية 
عودة درويش، ود. مخلص حســن 

حيدر، و شمس الدين عبد العال.
واملرشــحون لعضويــة اجلمعية 
الشــخصيات  العموميــة مــن 
الرياضيــة البــارزة:  علي تكليف 
شهيد، وخالد عبد الواحد كبيان، 
د. يسار صبيح علي، وفاح حسن 
جاســم وصفاء صاحب نايف ود. 
احمد ثامر محســن وحسن علي 
كاظم ود. فرقد عبد اجلبار كاظم، 
ومحمود حســن كاظــم، و رعد 
حمودي ســلمان، ومنــاف فاضل 
عبــاس، وفيصــل غــازي كاظم، 
ومحمــد عبــد الواحــد محمد، 
وخليل ياسن جابر، ومهدي حسن 
اسماعيل، و طارق عبد الرحمن، و 
حسن عبد جواد، ود. اسماء حميد 
كمبش، ود. مشتاق حميد، واحمد 

صبري ردام، ود. وهاب رزاق الطائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزز فريق نادي الشرطة صدارته 
لدوري الكــرة رافعاً رصيده إلى 
36 نقطة اثر فــوزه امس على 
ملعب  في  بغــداد  أمانة  فريق 
االخير حلســاب اجلولــة الـ 15 
من املرحلة االولى لدوري الكرة 
هدف  مقابل  بهدفــن  املمتاز، 
واحد احرزهما مهند علي وعاء 
واحد  هدف  مقابل  الزهرة  عبد 

حملمد سام.
نفط  امــام  اجلويــة  وتعــادل 
في  ملثلــه  بهــدف  الوســط 
ملعب الشــعب الدولي.. وفي 
مباراة اخرى فــاز احلدود بهدف 
أوالبي  رحيم  النيجيري  احملترف 
على فريــق النجف في ملعب 
الكــرخ على  وفــاز  التاجــي، 
الديوانيــة في ملعــب االخير 
بهدفن ســجلهما علي صال 

على  اربيل  وفــاز  جبار،  وميثم 
امليناء بهدف برزان شيرزاد.

االربعــاء  اليــوم  وتختتــم 
اخلامســة  اجلولة  منافســات 
عشرة من املرحلة االولى لدوري 
مباريات،  اربــع  باجــراء  الكرة 
ملعــب  ســيحتضن  حيــث 
الذي  اللقاء  الدولي  الشــعب 
سيجمع الوصيف فريق الزوراء 
نفط ميسان،  فريق  مع ضيفه 
الطلبــة  فريــق  وســياقي 
منافســه فريــق الصناعــات 
الكهربائية في ملعب التاجي، 
فريق  النفط  فريق  وســيقابل 
الصناعة،  ملعب  في  الكهرباء 
فيما ســيواجه فريق السماوة 
فريق نفط اجلنــوب في ملعب 

االخير.
وفي مباريــات أول أمس، انتزع 
وثاث  ثميناً  فوزاً  البحري  فريق 

نقــاط مهمة بعد فــوزه على 
بهدفن  فريق احلسن  مضيفه 
مقابل هــدف وحيد في املباراة 
التي جــرت بينهما في ملعب 
الصناعــة. وضع العب البحري 
احملتــرف تيري بنيامــن فريقه 
في املقدمة بعد احرازه الهدف 
االول عند الدقيقة العاشرة من 
الشوط االول، لينتهي الشوط 
بتقدم الضيــوف بهدف وحيد. 
الثاني  الشــوط  ومع مطلــع 
متكن العب احلســن علي كرمي 
مــن تعديل كفــة اللقاء بعد 
ان جنح في تنفيــذ ركلة جزاء 
عند الدقيقــة )53( من املباراة، 
وفــي الدقائق االخيرة حســم 
داود  احمــد  البحــري  العــب 
النقــاط الثاث لفريقه بعد ان 
سجل هدف الفوز الثمن عند 

الدقيقة )84( من املباراة.

األولمبية تعلن أسماء المرشحين لمناصب 
الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرةرئاستها وعضوية المكتب التنفيذي

وفوز مهم للكرخ والحدود وأربيل 

اليوم.. اربع مباريات في اختتام الجولة 15 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبــدأ صباح يوم بعد غــٍد اجلمعة ، 
املوافق 8 من شهر شباط اجلاري، في 
قاعة كلية التربيــة البدنية وعلوم 
الرياضــة فــي اجلادريــة، تصفيات 
اختيار منتخب شباب العراق باجلودو 

املؤلف من،  التدريبي  املاك  باشراف 
موسى حســن، ومساعديه عباس 

عامر ومجيد راضي.
ان  حســن:  موســى  املدرب،  وذكر 
الســاعة 4 من عصر غٍد اخلميس 7 
شباط، ستشهد إجراء عملية الوزن 

لاعبن الذين سيدخلون التصفيات 
وهــم ملواليــد 2001/2000/99، من 
أجل اختيار منتخب الشباب حتصيراً 

لاستحقاقات املقبلة.
وقال ان األوزان التي سيتم التنافس 
عليهــا وفقا لتصفيــات مفتوحة 

جلميع العبي أندية بغداد واحملافظات 
للمواليد املشار إليها أعاه، واالوزان 
و90  و81  و73  و66  و60   55  ( هــي 
و100 و+ 100 كغم(، مبينا ان املاك 
التدريبي سيختار 3 العبن لكل وزن 
او أكثر بحسب الكفاءة في االختيار 

النهائــي لتصفيات يــوم اجلمعة، 
وستعقبها تصفيات في وقت الحق 
من أجــل تقليص العدد بحســب 

الكفاءة واألهلية لاعبن.
وبــن ان منتخب الشــباب ينتظره 
املشــاركة  هو  مهماً  اســتحقاقاً 

فــي بطولــة العالــم املقــررة ان 
تضيفهــا إســبانيا شــهر حزيران 
املقبــل، موضحاً ان حضــور العراق 
في منافســاتها من النقاط املهمة 
التي تسهم في تعزيز جدارة رياضة 

اجلودو.

الجمعة.. تصفيات منتخب الشباب بالجودو تحضيرًا للمنافسات الخارجية
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كشــف الفنان الســوري 
أنــه  ســليمان،  جمــال 
املقبلة  املدة  يستعد خالل 
الثالث من  اجلــزء  لتصوير 
مسلســل "أفراح إبليس" 
وذلــك بعدمــا انتهى من 
الثاني خالل  تصوير اجلــزء 
املــدة املاضيــة، مشــيرا 
إلــى انــه ينتظــر عرضه 
القنوات  شاشــات  عبــر 
وبخاصة  قريًبا،  الفضائية 
أنه سيشــهد العديد من 
األول،  اجلــزء  عن  املفاجآت 
أن السيناريست مجدي  اذ 
صابــر كاتب اجلــزء الثاني 
املسلســل  من  والثالــث 

التي  التغيرات  راعــى كل 
طرأت علــى العصر خالل 
املدة احلالية. وأّكد سليمان 
أنه شــديد احلرص على أن 
يكــون متنوعــا ومتجددا 
دائمــا فــي أدوارة الفنية 
التــي يقدمها، حتى يظل 

اجلمهور دائم التعلق به.

يصــور النجم أميــر كرارة 
مشــاهده فــي املوســم 
مسلســل  مــن  الثالــث 
"كلبش"، في ديكور مبدينة 
اإلنتــاج اإلعالمــي، وجتمع 
الفنانة  وبني  بينه  املشاهد 
يســرا اللوزي التي انضمت 
الثالــث  اجلــزء  ألحــداث 
مــن املسلســل. تصويــر 
املسلســل بدأ منــذ مدة، 
وذلــك اســتعدادا جلاهزية 
احللقات للعرض في شــهر 
كرارة  أمير  وكان  رمضــان، 
قد صور أول مشاهد العمل 
اللبنانية  العاصمــة  فــي 
املدة  بيروت 

اســتغرق  املاضيــة، حيث 
التصويــر هناك أســبوعا 
املشــاهد  وجمعته  كامال 
بعدد من الفنانني اللبنانيني. 
"كلبــش3"  مسلســل 
تأليف باهــر دويدار، وإخراج 
بيتر ميمي، وإنتاج شــركة 
بطولة  ومــن  ســينرجي، 
سليم،  وهشام  كرارة،  أمير 
فاخر،  وهالة  اللوزي،  ويسرا 
وأميرة العايدي، وأحمد إمام 
إضافــة الى عــدد آخر من 

الفنانني.

ليلــى  الفنانــة  أّكــدت 
علوي أنها ســعيدة بلقاء 
معرض  فــي  جمهورهــا 
الكتاب، مشــيرة إلى أنها 
اجلمهــور  مــع  جلســت 
جلسة مصارحة استعادت 
فيها ذكرياتها في شوطها 

الفني.
أنهــا  ليلــى  وأوضحــت 
ســعيدة بتكرميهــا فــي 
معرض الكتــاب وبخاصة 
أنه يحتفــل هذا العام في 
مشــيرة  الذهبي،  يوبيله 
إلى أنها فنانة ال تبتعد عن 
قضايا اجملتمع، كما أضافت 
أنها ســعيدة بشــوطها 

فيه  قدمت  الــذي  الفني 
مجموعة مميزة من األعمال 
أم  الســينما  في  ســواء 
إلى  الفتــة  التليفزيــون، 
أنها قدمــت أعمااًل ألقت 
من  اإلرهاب  علــى  الضوء 
خالل مسلسلي "العائلة" 

و"بنت من شبرا".

جمال سليمان

ليلى علوي

امير كرارة

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

     منذ عقود من الزمن والناشــطون 
في مجــال حقوق املــرأة ومنظمات 
اجملتمع املدني التــي تعنى بالقضايا 
التي تخص املرأة، يبحثون عن ســبل 
القيــود االجتماعية  حتريرهــا مــن 
واملوروثــة، وكيفيــة حصولها على 

حقوقها.
     واليــوم غالبــا ما جتــرى مقارنة 
بوضع املرأة بني بلداننا وبلدان الغرب 
وغالبا ما ترجح كفة الغرب من حيث 
واالجتماعية  الوضعيــة  القوانــني 
التي متنح املــرأة حقوقا ما زلنا نحن 
واالجتماعية  الوضعيــة  بقوانيننــا 
نحبــو للوصــول اليها، لكــن ومع 
قــراءة كتــب التاريخ جنــد اننا اول 
بلدان العالم اهتماما بشــؤون املرأة، 
على  مرت  التــي  احلضارات  وبجميع 

بالد الرافدين.
    يقــول الباحث اآلثــاري عامر عبد 
العراقية  احلضــارة  بداية  في  الرزاق: 
اول ما عبد العراق القدمي االم، ولهذا 
ســميت بعض االلهة باســم االم، 
وتظهر هذه في الدمــى واملنحوتات 
بعثات  مــن  وجدت  التــي  االثاريــة 
التنقيب فــي املــدن العراقية التي 
وجــدت فيها تلك احلضارات ســواء 
االشورية او األكدية، وكلها تدل على 
ان اول معبــود كان، االم، فهــي التي 
تنجب ومتنح احليــاة ان صح التعبير 
ألجيال جديدة فعدوها واهبة للحياة.
    وتابع: نأتي الــى العائلة العراقية 
فنجد  واألكدية،  البالية  العصور  في 
ان الشــخص الذي يدير األموال في 
العائلة، االم، ال توجــد امرأة في ذاك 
الوقــت ال تعمل، او ميكــن ان يعيب 
عليها أحد ذلك، لها حريتها اخلاصة.

    قد نكــون اليوم نعيش تلك احلالة 
احلصول  بشكل معني، فمع صعوبة 
على وظيفة، هناك نساء كثر يعملن 

بأكثر من مجال، وغالبا ما تكون هي 
املسؤولة عن إدارة شؤون املنزل ماديا.

    وقال عبــد الرزاق: جنــد ان قوانني 
اورمنو او عشــتار وغيرها من القوانني 
التي وجدت شرائعها على املنحوتات 
عالية  ومكانة  قيمة  اعطت  والرقم، 
الطالق ممنوعة  للمرأة. كانت حالــة 
اال لســبب قاهر، وال يســتطيع أي 
رجل ان يتــزوج زوجة أخرى، وان كانت 
بها علة ميكن ان يتــزوج ثانية، لكن 
تبقى املكانة والهيبة للزوجة األولى، 
وفي قوانني اورمنو يخص املرأة احلامل 

باجر ونصف االجر، لكونها حتمل فردا 
يتمثل باجلنني.

    ايــن نحــن مــن تلــك القوانني 
اإلنسانية، التي تعنى باملرأة وجتعلها 
على  وتطمئــن  بأمومتهــا،  تعتــز 

مستقبلها ومستقبل أبنائها.
    يقــول عبد الــرزاق: اول ذِكر، ألول 
البشــرية، كان  تاريــخ  ملكة فــي 
في العــراق، وهي امللكــة كوبابا. و 
األكدي،  ســرجون  حفيدة  اخنجوانا 
اول امرأة شــاعرة في الكرة األرضية، 
وكان لها مكانة خاصة وهيبة حتى 

انها كانت تبعث حلل النزاعات والدول 
وجتيد لغات عدة.

     بعــد كل تلــك املعلومات، علينا 
ان نعــي بان العراق بالفعل شــعلة 
ميكن ان يستنير به العالم اجمع ومن 
باب أولى ان نستنير بتعاليم اجدادنا 
لنتعلــم كيفية التعامــل مع املرأة 
بالصورة الصحيحة، خاصة وان ديننا 
احلنيــف أكمل تلك الرســائل بآيات 
أعطت املرأة مكانة عالية في اجملتمع، 
لكن يبدو ان األعراف االجتماعية في 

بلداننا هي السائدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
    صعــق املمثــل األيرلنــدي، ليام 
نيسون، رواد شــبكة اإلنترنت، بعد 
به لصحيفة  أدلــى  الذي  االعتراف 
 66( نيســون  أكــد  اذ  بريطانيــة، 
عامــا( في حواره مــع صحيفة "ذا 
إندبندنت" البريطانية، أنه يشــعر 
باخلــزي والعار ألنه رغــب في وقت 
سابق، بقتل أي رجل أسود يصادفه، 
بعدما علــم باغتصاب صديقة له، 
بحســب وكالة أنباء "أسوشــيتد 

برس".
    وقــال: بعدما علمت أن املغتصب 
أســود البشــرة، نزلت إلى الشارع 
وفي يدي عصا، ورغبت بقتل أي رجل 

أسود، يحاول أن يعترض طريقي.
    وأردف نيســون أن رغبتــه بقتل 

رجل أســود، ظلت تطارده ملا يقرب 
األسبوع، من شدة غضبه من واقعة 

اغتصاب صديقته.
    ووصف املمثل األيرلندي، رد فعله 
"الفظيع"، مشــيرا  بــــ  العنيف 
إلى أنــه أدرك من خاللــه "احلاجة 

األساسية" لتحقيق االنتقام.
    وســرد ليام نيسون تلك القصة 
على  إندبندنــت"،  "ذا  لصحيفــة 
هامــش ترويجــه ألحــدث أفالمه 
السينمائية "Cold Pursuit"، والذي 
يجســد في أحداثه دور أب يسعى 

لالنتقام بعنف من مقتل ابنه.
    وعبر مستعملو شبكات التواصل 

االجتماعــي، عن صدمتهم، من 
تصريحات ليام نيسون األخيرة، 

واتهموه بالعنصرية.

ليام نيسون عنصري

المـرأة أكبـر منزلـة فـي الماضـي
الصباح الجديد - وكاالت:

    أعلن أحد متاحف الفنون في سويســرا، أن موقع 
فيــس بوك حظر اســتعمال صور متثال شــبه عار 
لفينوس، ومتثال آخر لرجل عــار يركع، كان املتحف 
يأمل في نشــرها عبر منصة التواصل االجتماعي 

للترويج ملعرض مقبل.
    متحف الفن والتاريخ جلأ إلى موقع "تويتر" ليعلن 
أنه كان يريــد الترويج ملعرض "قيصــر ورون" الذي 
يســتمر مدة ثالثة أشهر ونصف الشــهر، ويفتح 
أبوابــه اجلمعة املقبلــة، باســتعمال صورتني غير 
أن فيس بــوك "منعهم من اســتعمالهما ألنهما 

عاريتان.
    املتحف نشر الصور على موقع تويتر، وقال املسؤول 
في تعليقه عليها: رمبــا آن األوان لهذه املنصة كي 
تغير سياســتها بالنســبة للمتاحف واملؤسسات 

الثقافية.
ولم يرد موقــع فيس بوك على الفور على رســالة 

إلكترونية تطلب التعقيب.

الصباح الجديد - وكاالت:
    قــدم برملــان هاواي مشــروع قانــون يحظر بيع 
السجائر ألشخاص تقل أعمارهم عن مئة عام على 
أراضي الواليــة، وفقا لوثيقة على املوقع اإللكتروني 

للهيئة التشريعية.
    ويقترح مشــروع القانون رفع احلد األدنى للســن 
لشراء السجائر تدريجيا، لذلك في عام 2020 ميكن 
رفعه إلى 30 سنة في 2021، إلى 40 سنة في 2022، 
إلى 50 سنة في 2023، إلى 60 سنة، وأخيرا إلى 100 

سنة في عام 2024.
    ووفقاً للوثيقة، وكان الدافع وراء صياغة مشــروع 
قانون لرفع احلد العمري، خطر التدخني على الصحة.
اليوم، ميكن فقط لألشــخاص الذيــن يبلغون من 

العمر 21 عاًما في األقل شراء التبغ في هاواي.

فيس بوك يخذل الفن.. 
وتويتر ينتصر له

قانون لبيع السجائر 
حسب العمر

--1
ســماح اإلســالم بامللكية اخلاصة ، ال 
يعني السماح باالستحواذ على األموال 
باية طريقة، فاملال املستحوذ عليه من 

طريق محّرم يعّبر عنه بالُسْحت..!!
--2

ولقد ابتدع املبتدعون مبدأً يقول :
)احلالُل ما َحلَّ بالكّف( 

ومن هنا اصبح املال الواصل اليهم ولو 
عن طريق االختالس والنهب حالالً ..!!

--3
العمــوالت"،   " اصحــاب  ان  ويبــدو 
اجلديد،  العراق  في  الفســاد  وقراصنة 
وجدوا في هــذه املقولة الزائفة، والتي 
ما انزل اهلل بها من سلطان، ضالتهم، 
املال  فهم يصلون ويســتحوذون على 
العــام بكل الطــرق والوســائل، غير 
وأحكام  بالفقه  مكترثني  وغير  مبالني 

االسالم .
وهنا تكمن املصيبة .

--4
وفي نظرائهم واشباههم قال الشاعر:

يحجون بأملال الذي يجمعونَُه
حراماً الى البيِت العتيِق احملّرِم

ويزعم كلٌّ منهم أنَّ وِزْرَُه 
يُحّط ولكْن َفْوَقُه في جهنِم

الِوزْر : الَذنْب
وقال ابو الشمقمق :

اذا حجبَت مباٍل أصله دَنٌِس 
فما حججَت ولكْن حّجت الِعيُر

ما يقبل اهلل االّ ُكلَّ طّيَبٍة 
ما كلُّ َمْن حجَّ بيَت اهلل مبرورُ 

وما احلّج باملال احلرام اال مثال واحد ِمْن 
أمثلــٍة ال تُعدُّ وال حُتصــى، يُنفق فيها 
يجمعونه  ما  احلرام  للمال  املستحلون 
طبقا ملا اعتــادوا عليه مــن عمليات 

القرصنة ...
التــي كانوا يركبونها  : اجلمال  والِعير 
متجهني الى الديار املقدسة يوم كانت 

هي وسيلة النقل املعروفة 
كان هــذا قبــل ان تظهر الســّيارات 

والطيارات 
--5

والسؤال اآلن :
ملــاذا التعامي عن )الطيبــات( واختيار 

)اخلبائث( ؟!

وهما مصطلحان قرآنّيان صريحان في 
وجوب االنفــاق من الطّيبات وال يحتاج 
تفسير الطّيبات الى مزيد من الكالم .

فالطّيــب من املــال هــو البعيد عن 
الشبهة والشوائب .

فأمــوال الســرقة للمال العــام من 
اّنالســارق للمال  ، ذلك  اخلبائث يقيناً 
ال يُعد مبجرد الســرقة في نظر الشرع 
مالــكاً ملا ســرق ، هذا فضــالً عن اّن 
اخلبائث  تعتبر من  واخواتها  الســرقة 

اللعينة – كما هو معلوم –

--6
وال نريــد َحصرَ اخلبائــث باالموال التي 
ســيطر عليهــا قراصنــة الفســاد 
واالفســاد في العراق اجلديــد ذلك أّن 
)الدرهم احلالل( –على حد تعبير القول 
املأثور - ليس ســهَل املناِل مع شيوع 
عمليات الغش واخلــداع واالحتيال في 

مجمل التعامالت بني الناس ...
ومن هنا قيل :

} التاجر فاجر مالم يََتَفَقْه{
ذلك أّن التفقه في الدين هو املانع من 

االرتطام بالربا وسواه من احملرمات .
--7

ومــن نافلة القــول التأكيــد على أنَّ 
العفاف والكفاف لم يعد يرضى بهما 

معظم الناس –لالسف الشديد- 
وأين العفاف والكفاف من الالهثني وراء 
وبقلة  واالنحراف  باخليانة  املال  حتصيل 

الورع واإلنصاف ...؟

اين الطيبات من الخبائث؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
الكبيــرة  النجمــة      شــاركت 
بينولوبي كروز بحفــل توزيع جوائز 
Goya الســينمائية فــي مدينــة 
إشبيلية بإسبانية بحضور إعالمي 

وجماهيري كبير.
    وجــرت العــادة ان يشــارك عدد 
كبير من جنوم وجنمات هوليوود ذوي 
األصول الالتينية بفعاليات مهرجان 
Goya الســينمائي الذي يركز على 

السينما الالتينية حول العالم.

    وحضــرت بينولوبــي للريد على 
السجادة احلمراء بإطاللة جذابة من 
تصميمات شانيل، حيث تعد واحدة 
من ضيوف شرف احلفل لهذا العام.

    وكانت النجمة الكبيرة احلاصلة 
بينولوبي كروز قد  األوســكار  على 
نشــرت لقطــات لها مــن أحدث 
جلســة تصويــر، ضمــن حملــة 
عاملية  مجوهرات  ملاركــة  ترويجية 

لعام 2019.
    ونقلــت صحيفــة "ديلي ميل" 

اللقطــات  البريطانيــة 
التــي نشــرتها بينولوبي على 

صفحتهــا اخلاصة علــى موقع 
انستجرام،  االجتماعي  التواصل 
مرتدية  بهــا  ظهــرت  والتــي 

اجملوهرات. 
   ولقيــت اللقطــات اجلديــدة 
كــروز  متابعــي  استحســان 
للعمر  حتديهــا  أظهــرت  التي 
بعــد  بشــبابها  واحتفاظهــا 
احتفالها بوصولها لسن الـ 44.

 Goya كروز ضيفة شرف في حفل

الصباح الجديد - وكاالت:
    ميقــت النــاس فــي الكثير مــن الدول 
االوروبيــة دخول الســنجاب إلــى حدائق 
منازلهم، بالنظر إلــى الضرر الذي يلحقه 
لكن  األليفة،  وأغذية حيواناتهم  باألشجار 
هذا احليوان القارض صار يحظى بالترحيب 

مؤخرا، لسبب يبدو منفرا.
    وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، 
فإن الســنجاب الرمادي صار وجبة شهية 
يعدها الطهاة خالل اآلونة األخيرة، في إطار 

تقدمي أطباق غير تقليدية ومفيدة للبيئة.
     ويعد الســنجاب الرمادي من احليوانات 
الــدول مثل  املوجــودة بكثرة فــي بعض 
بريطانيــا، بالنظر إلى قلــة احليوانات التي 

تبادر إلى افتراسه في البرية.
    وألن أعداد هذا احليوان زادت بنحو الفت في 
بريطانيا، حتى صار يهدد الســناجب احلمر، 
فإن احلد من تكاثره صار ضروريا ومفيدا من 
وجهة النظر البيئية، حتــى لو كان أكله، 

الســبيل إلى ذلك.     ويجري استعمال حلم 
الســناجب في عدة أطباق مثــل الفطائر 

والكفتة، فضال عن معكرونة "الالزانيا".

     ويقــول متذوقــون إن حلم 
السنجاب الرمادي يشبه مذاق 
حلم األرانب إلى حد كبير، ويؤكد 

اجملربون أنه ميتاز مبذاق طيب على 
غرار اللحوم البيض.

    ويضيــف داونــز أن الزبائن يبدون 
بالســناجب،  متزايدا  اهتماما 

وسط  ســيما 
يرفضون  من 
حلــوم  أكل 
احليوانــات 
مت  التــي 
يضها  تعر

للقتــل 
أن  دون  من 
يكون ثمة 

إلى  داع 
ذلك.

الصباح الجديد - وكاالت:
    تعّد لعبة الكيرلينغ أحد أنواع الرياضة اجلماعية، 
حيث يشــارك فيها فريقان يتألــف كل منهما من 
أربعة أشــخاص. وقد بدأت ممارسة رياضة الكيرلينغ 
للرجال والســيدات منذ القرن الســادس عشر في 

اسكتلندا.
    وحتتــاج رياضــة الكيرلينغ اجلماعيــة إلى جليد 
صناعــي، فضال عن األحجار الدائريــة واملكانس. أما 

كلمة الكيرلينــغ، فتعني صوت الصخرة 
عندمــا حتتك باجلليد املوجود في ســاحة 

امللعب. 
      ومت االعتراف بالكيرلينغ كرياضة أوملبية 
عام 1998، حيث فاز الفريق السويسري في 

مسابقة الرجال، والفريق الكندي في مسابقة 
النساء. هذا، وتشــهد روسيا في السنوات األخيرة 

اهتماما متزايدا بهذه الرياضة بنحو ملموس.

دائرة "الكيرلينغ" تتسع

السنجاب طبق "بيئي" يدخل المطبخ البريطاني
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