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بغداد - وعد الشمري:
أكــد نــواب، أمس الســبت، أن 
اللجنــة املشــتركة بني مجلس 
النــواب واحلكومة ســوف تنهي 
خالل  املوازنة  علــى  التعديــالت 
القانون  مترير  متوقعني  أسبوعني، 
خــالل العــام احلالــي، في حني 
لفتــوا إلــى زيادة في مســتوى 
النفقــات عن األعوام الســابقة 
بنحو %20، حتدثوا عن توجه إلجناز 
املشاريع االستثمارية التي بلغت 
مراحل متقدمة في اإلنشــاء في 
مستشفيات  عشــرة  مقدمتها 

موزعة في عموم العراق.
وقــال النائــب عن كتلــة البناء 
"املوازنات  إن  اجلميلــي  مقــدام 
بنحــو عام متثل سياســة الدول 
احلكومي،  والبرنامج  وخططهــا 
لكــن احلال مختلف فــي العراق 
إذ تنظــم بعيــداً عــن الكثافة 
املشاريع  متطلبات  أو  السكانية 

في احملافظات".
واضاف اجلميلــي في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مجلس 
النــواب ســبق أن ضّيــف نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزيــر املالية فؤاد حســني، حيث 
مت مناقشــة جميــع الثغرات في 
القانون، واالتفاق على عدم متريرها 

بالنصوص احلالية".
واشــار إلى أن "عودة القانون إلى 
صياغته  اعادة  أجل  من  احلكومة 
مرة اخرى من شــأنه تأخير اقرار 
املوازنــة إلــى الشــهر الرابع أو 

اخلامس من العام املقبل".
وأكــد اجلميلي أن هذا الســبب 
اللجنة  علــى  نصــوت  "جعلنا 
ممثلة  احلكومــة  بني  املشــتركة 
باملالكات املتقدمة في وزارة املالية 
ومجلس النواب من خالل اللجنة 
املالية، حيث سيتم االخذ بجميع 

املالحظات".
ولفــت إلى أن "مقــررات اللجنة 
ســوف تراعي احملافظــات احملررة، 
وكذلك املناطــق التي حتتاج إلى 
واعادة  املشــاريع  وتأمني  خدمات 
املفصولني إلى القوات املسلحة".
أن  البنــاء  عــن  النائــب  وأورد 
ســوف  القادمني  "االســبوعني 
يشــهدان اجناز جميع املشكالت 
املوجــودة علــى القانــون مــن 
قبل  من  عليــه  املصادقة  اجــل 
احلكومة التي ســوف تقوم بعد 
النواب  إلى مجلس  بإرساله  ذلك 
لغرض امتام االجراءات الدستورية 

املتعلقة بالتصويت".
"التوجه  أن  اجلميلــي  ويواصــل 
املوازنة  اقــرار  باجتاه  العام ميضي 

قبل نهايــة العــام احلالي وذلك 
مباشرة بعد  اســتكمال جميع 

التعديالت على القانون".

من جانبه، ذكــر النائب عن كتلة 
خالطي،  حسن  واالعمار  االصالح 
تتبنى  بأنها  ابلغتنا  أن "احلكومة 

املوازنة احلالية مع اجراء تعديالت 
عليها من خالل اللجنة املشتركة 
لكن هناك مخاوفــا من تأخيرها 

بنحــو مينــع مترير القانــون كما 
حصل عام 2014".

تتمة ص3

االنتهاء من موازنة 2019 قبل نهاية السنة
وزيادة 20 % في مستوى النفقات عن السنوات السابقة

اللجنة المشتركة لتعديل الموازنة تنهي أعمالها خالل أسبوعين

استمالك فتيات إيزيديات وأطفال 
3اختطفهم "داعش" الديمقراطي الكردستاني يستهل من 

2السليمانية حوارات تشكيل حكومة اإلقليم

a

الصباح الجديد - متابعة:
ذكر موقع "أن بي سي شيكاغو" 
األميركــي، أمس الســبت، أن 
157 ألفــا من قدامــى احملاربني 
يعانون  وأفغانستان  العراق  في 
من شــتى األمراض التنفسية 
الستنشــاق  تعرضهم  نتيجة 
حفر احلرق املكشــوفة في تلك 
البلدان مــن دون أن تعترف وزارة 
اآلن  األميركيــة حتى  الدفــاع 
باخملاطــر الصحية الناجمة عن 

ذلك.
ونقــل املوقع فــي تقرير له عن 
قائد احلــرس الوطنــي مايكل 
العراق  فــي  الــذي خــدم  راي 
اجتــول كل  "لقــد كنت  قوله 
القواعد  مــن  بالقــرب  صباح 
باعتباري  للجيش  العســكرية 

قائدا ومســاعد طبيب، وكنت 
احلفر  من  املتصاعد  الدخان  ارى 
يستخدمها  كان  التي  الكبيرة 

اجليش حلرق القمامة".
نفكر  نكــن  "لم  راي  واضــاف 
تســببها  التي  باالضرار  كثيرا 
حفر احلرق والتــي كانت حتتوي 
على كل شــيء من البالستك 
الى اخلــردة املعدنية والتي كان 
يتم اضرامها باســتخدام وقود 

الطائرات".
وتابع أن "االستنشــاق املستمر 
للدخــان قد تســبب باصابتي 
مبرض رئوي نادر يســمى التهاب 
مشيرا  التضيقي"،  القصيبات 
الى أن "ذلــك يعتبر من اجلروح 
غيــر املرئية للحــرب حيث من 
املمكن ان تبدو بشكل طبيعي 

مــن اخلارج لكنك مــن الداخل 
تعانــي مــن كثير مــن االالم 
وقــد تقدمت الى وزارة شــؤون 
اجري  الذي  بالفحــص  احملاربني 
املطالبة  علي، لكنها رفضــت 
بالتعويض عن العجز والعالج".

كلف  "الكونغرس  أن  واضــاف 
بانشــاء  احملاربني  شــؤون  وزارة 
قدامى  تعرض  لتوثيق  ســجل 
احملاربني لتأثيرات حفر احلرق وقد 
بلغ اعداد املســجلني حتى االن 
157 الفا من قدامى احملاربني في 
العراق وافغانستان، فيما قالت 
القدامى  احملاربني  شــؤون  وزارة 
إنه حتى 31 آب من عام 2018 ، 
تلقت 9621 مطالبة من احملاربني 
العجز  عن  بالتعويض  القدامى 

املتعلق بالتعرض حلفر احلرق".

تقريـر

157 ألفا من قدامى المحاربين األميركيين
يعانون مرضًا رئويًا نادرًا

أصيبوا به في العراق وأفغانستان جّراء حفر الحرق

بغداد ـ الصباح الجديد:
التربويــة  الكليــة  أعلنــت 
للمعلمني  الســماح  املفتوحة 
الكلية  دراســتهم في  بإكمال 
اســتنادا الى ما جاء بتوصيات 

اللجنة الوزارية.
واشــار كتاب رســمي للكلية 
الى  موجه  املفتوحــة  التربوية 
مديريــات التربية كافة تلقت " 
منه  نســخة  اجلديد"  الصباح 
امس الســبت الى انــه " يجيز 
الى كافة املعلمني الذين يرومون 

للحصول  دراســتهم  اكمــال 
علــى شــهادة البكالوريــوس 
اثناء اخلدمــة ومنحهم التفرغ 
الواحد  االسبوع  في  واحد  ليوم 
الدراســة في  الكمــال نصاب 

الكلية التربوية املفتوحة ".
باحتســاب  االلتزام   " الى  ونوه 
لكافة  املستحصلة  الشهادات 
االمتيازات  ومنحهــم  املعلمني 
اخلاصــة بالشــهادة على وفق 
القوانني والضوابط والتعليمات 

النافذة". 

الصباح الجديد ـ متابعة: 
نفــت وزارة اخلارجية الروســية 
أن  مفادهــا  إعالميــة  تقاريــر 
موســكو تخــوض مفاوضــات 
أطفال  إعــادة  بغــداد حول  مع 
"الدواعش" الروس، مقابل دفعها 
6 آالف دوالر عن كل طفل للعراق.

وأعلنت الوزارة، في نص نشــرته 
أن  اإللكتروني  موقعهــا  علــى 
"هذه املعلومــات غير صحيحة 

إطالقا".
اخلارجيــة  وزارات  أن  وتابعــت 
العراقية  والعــدل  والداخليــة 
للجهود  املســاعدات  كل  تقدم 
الروســية الراميــة إلــى إعادة 
الذين  "داعش"  مسلحي  أطفال 
إلى  العراق وســورية،  قاتلوا في 
أرض وطنهم، "نظرا ألهمية حل 

هذه املسألة بأسرع ما ميكن".
تتمة ص3

روسيا تنفي دفع 6 آالف دوالر 
للعراق عن كل طفل من أبناء 

مواطنيها الدواعش

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيأة املنافذ احلدودية أمس 
محملة  حاوية  ضبط  الســبت، 
بأدوية طبيــة متنوعة، مخالفة 
موافقات  دون  ومــن  للضوابــط 
رســمية مــن وزارة الصحة، في 
منفــذ أم قصــر الشــمالي في 

محافظة البصرة.
وذكر بيان للهيئة تلقت " الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان الضبط 
"مت بعد تدقيق املعاملة اجلمركية 
اخلتــم اخلاص  تزوير  تبــني  حيث 

بوزارة الصحة/ الشــركة العامة 
لتســويق األدوية واملســتلزمات 
الطبية، وبجهود وتعاون بني جهاز 
األمن الوطنــي والبحث والتحري 

ومركز شرطة جمرك أم قصر".
الشــحنة،  ضبط  "مت  كما  وتابع 
وإحالــة القضيــة علــى وفــق 
محضر أصولي الى قاضي حتقيق 
محكمــة ســفوان عبــر مركز 
شرطة جمرك أم قصر الشمالي 
القانونيــة  االجــراءات  التخــاذ 

الالزمة بحقها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليــا  املفوضيــة  تباشــر 
اليوم  لالنتخابــات  املســتقلة 
االحــد بتوزيع بطاقــة الناخب 

االلكترونية للناخبني .
وذكــر رئيــس االدارة االنتخابية 
بيان  احمد رحيم بشــارة فــي 
صحفي تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منــه ان " املفوضيــة 
الناخب  بطاقات  توزيع  ستباشر 
البايومتريــة  االلكترونيــة 
للناخبني للتصويت العام الذين 
لم يتسلموا بطاقاتهم سابقا".
واضاف بشارة ان " عملية التوزيع 
االحد  اليــوم  من  بدءا  ســتتم 
املوافق 18 /11 /2018 في جميع 

محافظات  باستثناء  احملافظات 
، حيث سيتم  اقليم كوردستان 
التوزيــع في مراكز التســجيل 
املنتشرة في احملافظات"، مؤكدا 
ايضا  املفوضية ستباشــر   " ان 
البايومتري  التســجيل  بعملية 
للناخبــني الذين لم يســجلوا 
ســابقا  بايومتريا  معلوماتهم 
 ، املراكــز  حيــث ستســتقبل 
الناخبني غير املســجلني لغرض 

عملية التسجيل ".
ودعــا رئيــس االدارة االنتخابية 
والفعاليات  الناخبــني  جميــع 
"مراجعــة  الــى  االجتماعيــة 
مراكز التســجيل املنتشرة في 

احملافظات لهذا الغرض".

ضبط حاوية أدوية طبية
بختم مزّور في أم قصر

اليوم .. المفوضية تباشر توزيع 
بطاقة الناخب اإللكترونية للناخبين

جلسة سابقة مجلس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
إعمار  إعادة  رئيس صندوق  أعلن 
العمليات  من  املتضررة  املناطق 
اإلرهابيــة مصطفــى الهيتي، 
أمــس الســبت، تعهــد رئيس 
بزيادة  برهــم صالح  اجلمهورية 
والتخصيصــات  الصالحيــات 
املالية حملافظة نينوى خالل العام 

املقبل.
وقال الهيتي إن “هناك وعوداً من 

برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس 
محافظة  ميزانية  بزيادة  صالح 
االعمار  اعادة  نينوى من صندوق 
خــالل العــام املقبــل”، مؤكدا 
االعمار  اعــادة  اعتبر  “صالح  أن 
نينوى  الى محافظتي  واخلدمات 
والبصرة مســالة وطنية يجب 
التركيــز عليها خــالل املرحلة 

املقبلة”.
واضــاف، أن”موازنــة نينوى من 

االمــوال اخملصصــة لصنــدوق 
اعــادة اعمار املناطــق املتضررة 
مــن العمليــات االرهابيــة قد 
الى  العــام  هذا  خــالل  وصلت 
بالعام  مقارنة  دينــار،  مليار   59
2017  إذ بلغــت 30 مليار دينار، 
املبالغ اخملصصة  زيــادة  متوقعاً 
خالل  الصندوق  من  للمحافظة 
العام املقبــل بعد احلصول على 
وعــود مــن رئيــس اجلمهورية 

مبنح صندوق االعمــار املزيد من 
الصالحيات والدعم املالي”.

ولفــت الهيتي إلــى ان “الدعم 
املالــي وحده علــى ارض نينوى 
الى  بنــا  اليكفــي، ممــا حــدا 
االمم  برنامج  مبوازنات  االستعانة 
لدعم   “UNDP” والـــ  املتحــدة 
احملافظــة والنهــوض باخلدمات 

املقدمة”.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
رد رئيس مجلــس النواب، محمد 
احللبوسي، على انتقاد زعيم التيار 
الصدري، الســيد مقتدى الصدر، 
علــى مقترح منح بــدالت إيجار 

ألعضاء مجلس النواب.

وقال احللبوســي فــي تغريدة له 
على حســابه فــي تويتــر: "بناء 
وإصالحها  الدولــة  مؤسســات 
هدف أساســي لن نحيــد عنه، 
الــدورة  هذه  خــالل  وســنعمل 
النيابيــة على إنهاء ملــف إدارة 

الدولة بالوكالة ومحاربة الفساد 
والعائالت املفسدة".

وأضــاف "هــذه امللفات لــم تُرق 
للمتضررين الذيــن بدؤوا مبحاولة 
إيهــام الــرأي العــام و إيصــال 
رجال  الــى  معلومــات مغلوطة 

الى  إشــارة  في  احملترمني"،  الدين 
إنتقاد السيد الصدر.

وأكد احللبوســي، ان "البرملان لم 
يُضف أي مخصصات لنوابه ولم 
ولن يتخــذ أي قرار ملنح نفســه 

امتيازات إضافية".

وكان الســيد مقتــدى الصــدر 
أعضاء  اخلميــس،  أمــس  طالب، 
مجلس النــواب، بترك مصاحلهم 
الشخصية، مهددا بسحب دعمه 

لهم.
تغريدة  في  الصدر  الســيد  وقال 

على حســابه الشخصي بتويتر: 
"يا أعضاء مجلس النواب ، كفاكم 
كفاكــم  ملصاحلكــم  تصويتــا 
تصويتاً من أجــل مخصصاتكم 

فلم ننتخبكم ألجل ذلك".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  كشــف مصدر مصرفــي 
السبت أن الغرامات املفروضة من 
البنك املركزي على بعض املصارف 
بلغت خالل ســنتني حــدود 460 

مليار دينار.
وقال املصــدر إن "حجم الغرامات 
املفروضة مــن قبل البنك املركزي 
على بعــض املصــارف بلغ حدود 
الســنتني  دينار )خالل  360 مليار 

االخيرتني( وبحدود 100 مليار دينار 
اخرى كغرامات متفرقة".

وأضاف املصدر أن "جزءاً كبيراً من 
تلك الغرامات يتعلق بالتصريحات 
ومخالفات  املــزورة  الكمركيــة 
وآلية  املصــارف  عمــل  تخــص 
تطبيقها الضوابط"، الفتاً الى أن 
"تلك املصارف قد أحيلت ملفاتها 
التــي يزيد عددها الـــ600 دعوى 
وقضية، الــى األجهزة القضائية 

الى  اإلشــارة  مــع  فيها  للبــت 
الشركات  إجازات بعض  ســحب 
خملالفتها  املاليــة  واملؤسســات 

قوانني العمليات املصرفية".
وكان محافــظ البنــك املركــزي 
وكالــة علــي العــالق، اعلن في 
غرامات  فرض   ،2015 ثاني  تشرين 
مخالفة  مصــارف  علــى  مالية 
400 مليار  للتعليمــات بقيمــة 
دينار، مؤكدا أن قانون البنك يجيز 

التي  املصارف  على  غرامات  فرض 
تخالــف تعليماته. وقــال العالق 
حينهــا في ندوة عن السياســة 
النقديــة في العــراق أقيمت في 
املالية  معهد التقدم للسياسات 
في بغداد وتابعته الصباح اجلديد، 
إن "قانــون البنــك يجيــز فرض 
غرامات مالية على املصارف التي 

تخالف تعليماته".
تتمة ص3

تعهد رئاسي بزيادة حصة ميزانية نينوى للعام المقبل
من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة

460 مليار دينار غرامات المركزي
للمصارف المخالفة والمزّورة

احتساب الشهادات المستحصلة 
للمعلمين الدارسين في الكلية 

التربوية المفتوحة

محاربون أميركيون في العراق وافغانستان "ارشيف"

في رده على السيد الصدر الخاص بإيجار سكن النواب

الحلبوسي: مجلس النّواب لم ُيضف أي مخصصات لنوابه



السليمانيةـ  عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  اســتهل 
الكردســتاني بزعامة مســعود 
الســليمانية  مبحافظة  بارزاني 
السياسية  األطراف  مع  حواراته 
اإلقليــم  حكومــة  لتشــكيل 
بزيارة املكتب السياسي  املقبلة، 
لالحتاد الوطنــي وحركة التغيير 

مبحافظة السليمانية.
وقــال املتحــدث باســم احلزب 
الدميقراطــي محمود محمد في 
مؤمتر صحفي عقده مع املتحدث 
باسم االحتاد الوطني سعدي بيرة 
فــي املكتب السياســي لالحتاد 
الوطني خالل زيــارة قام بها الى 
الســليمانية امــس الســبت، 
رؤى  ان حزبه يســعى العتمــاد 
وتصورات مشــتركة مع االحزاب 
السياسية حول كيفية تشكيل 
يتيح حتقيق  مبا  املقبلة  احلكومة 
االســتقرار السياســي لالعوام 
االربعــة املقبلــة مبــا يضمــن 
فرص  وتوفير  واالســتقرار  االمن 
العمــل واالســتقرار االقتصادي 

والسياسي في االقليم.
ان احلزب  الــى  واشــار محمــد 
الدميقراطي تبادل االراء مع االحتاد 
الوطنــي وكانــت االراء ايجابية 
متوقعا، ان يتوصل الطرفان خالل 
االجتماع املقبــل الى اتفاق حول 
مشــاركة في احلكومة املقبلة، 
مشــيراً الى ان االحتــاد الوطني 
شــريكان  الدميقراطي  واحلــزب 
اساســيان في حكومات االقليم 
يستمران  ان  وينبغي  الســابقة 
فــي متتــن شــراكتهما تلبية 

لطموحات املواطنن.
واوضــح محمــد ، »انــه مــن 
هنــاك  تكــون  ان  الطبيعــي 
منافســة بن جميع االحزاب في 
االقليم، اال انه علينا التفريق بن 
السياسية  واملنافسة  املعارضة 
التي ستشارك  وان على االحزاب 
في حكومــة االقليم ان حتتفط 
بحقها في ان تتنافس على تقدمي 
جانب  الى  للمواطنــن  االفضل 
كونها داعمة لبرنامج وسياسات 

احلكومة وليس العكس.
بدره قال املتحدث باســم االحتاد 
الوطني ســعدي احمــد بيرة ان 
االجتمــاع ناقش الية تشــكيل 
االستفادة  اساس  على  احلكومة 
مــن االخطــاء املاضيــة وتوفير 

افضل اخلدمات للمواطنن.
واكد بيرة، ان االحتــاد ليس لديه 

فيتــو او خطوط حمــر على اي 
حــزب او جهة سياســية ترغب 
املقبلة،  احلكومة  في  باملشاركة 
وهو يحترم االطراف التي فضلت 
املعارضة، على  الى خانة  الركون 
ان تساند البرنامج الذي ستتبناه 
احلكومــة املقبلــة وال تناصبها 

العداء.
االقليم  بنــاء حكومة  »ان  وتابع 
اســاس  على  املقبلة ســيكون 
ان يكون  ينبغي  الــذي  البرنامج 
بن  بالتوافق  ويعتمــد  شــامالَ 
في  ستشــارك  التي  االطــراف 
احلكومــة، واردف »ان املواطنــن 
صوتــوا لالســتقرار واخلدمــات 
وتوفيــر فــرص العمــل وانهم 
يفضلــون االتفاق علــى برنامج 
موحد على ان تتقاســم االحزاب 
الفائزة املناصب وتغفل برامجها 

وشعاراتها االنتخابية. 
يشار إلى أن وفد احلزب الدميقراطي 
حركة  زار  الــذي  الكردســتاني 
الســليمانية،  في  ايضا  التغيير 
غاب عنــه قيادات الدرجة االولى، 
وتألف الوفــد من أعضاء املكتب 

ومحمود  برواري  آزاد  السياســي 
ورئيس  إمينكي،  وجعفــر  محمد 
كتلة احلزب الدميقراطي في برملان 
وأوميد  هورامي  هيمن  كردستان 
صباح مستشــار رئيــس احلزب 

مسعود بارزاني.
وأعلــن عضو الوفــد التفاوضي 
للحزب الدميقراطي الكردستاني، 
هيمــن هورامي، أن هــدف زيارة 
وفــد حزبه إلــى الســليمانية 
هــو التفاوض بشــأن مرحلة ما 
تشــكيل  والية  االنتخابات  بعد 
احلكومــة اجلديــدة فــي إقليم 

كردستان.
وأشار هورامي إلى أنهم يتوقعون 
اجلانبن من  بناءة مــع  محادثات 
أجل تشكيل حكومة قوية قادرة 

على اإلصالح.
وكان االحتاد الوطني الكردستاني 
قــد اتخذ قــرار املشــاركة في 
احلكومة اجلديدة، وطالب مبنصبي 
رئيس  ونائــب  البرملــان  رئيــس 
اعلنت  بينمــا  الــوزراء،  مجلس 
في  رغبتها  عــن  التغيير  حركة 
املشــاركة بحكومة االقليم، اال 

انها تركــت اتخاذ القرار النهائي 
الجتماع اجمللس الوطني للحركة.

وتوقعــت مصــادر مطلعة في 
تصريحــات للصبــاح اجلديد، ان 
يحتدم الصراع بن حركة التغيير 
واالحتــاد الوطني علــى منصب 
االقليم،  رئيــس حكومــة  نائب 
الــذي يطالب به االحتاد وســمى 
رئيس كتلته قباد طالباني لتولي 
املنصب، بينما اشــترطت حركة 
التغييــر حصولهــا علــى هذا 
في حكومة  للمشاركة  املنصب 
احلزب  يرغــب  فيمــا  االقليــم، 
الطرفن  باشــراك  الدميقراطي، 
فــي احلكومة، ألن غيــاب االحتاد 
الوطنــي عن احلكومــة اجلديدة 
سيخلق مشــكالت لها، كما أن 
عدم مشــاركة حركــة التغيير 
ســيعيد األوضاع إلــى ما كانت 

عليه قبل أربع سنوات.
وفــي الســياق ذاته قــال عضو 
اجمللس القيادي في االحتاد الوطني 
روداو،  ملوقــع  أسســرد،  فريــد 
بأن حزبــه وضع خارطــة طريق 
للتفاوض مع األطراف السياسية 

حول تشــكيل حكومة إالقليم 
أن املفاوضات  اجلديدة، موضحــاً 
غير الرســمية قد بدأت بالفعل 
لكن لم يتــم التوصل إلى اتفاق 

نهائي بعد.
الدميقراطــي  احلــزب  أن  يذكــر 
الكردستاني، حصل في انتخابات 
في  جرت  التي  كردســتان  برملان 
أيلــول املنصــرم على  30 مــن 
45 مقعــداً، بينمــا متكن االحتاد 
الوطني من ازاحة حركة التغيير 
وحصل على املرتبة الثانية ب 21 
مقعدا تلته حركة التغيير ب 12 
اجلديد  اجليل  ثم حــراك  مقعدا، 
الذي اعلن رفضه املشــاركة في 
حكومة االقليم وبقائه في خانة 

املعارضة ب 8 مقاعد.
وتابعــت املصــادر ان وفد احلزب 
املســتوى  متدنى  الدميقراطــي 
علــى  القــدرة  لديــه  وليــس 
اتخــاذ اي قــرار او التعليق على 
التغيير  وحركة  االحتــاد  مطالب 
اجتماعاتــه مبحافظــة  خــالل 

السليمانية. 
وان وفد االحتاد الوطني الذي غاب 

عنه قيادات الدرجة االولى، تألف 
من قادر حمه جان عضو الهيئة 
السياســي  باملكتب  العاملــة 
وسعدي بيرة وشورش اسماعيل 
عضوا املكتب الســياس وعدنان 
مينــا والهــور شــيخ جنكــي 

القياديان في احلزب.
وتابعت املصــادر، ان االحتاد طالب 
رســميا مبنصب رئيــس البرملان 
ونائــب رئيس حكومــة االقليم 
و)-4 5( وزارات بينها وزارة سيادية، 
مضيفــا ان االحتاد الوطني عينه 
على منصب وزيــر الداخلية في 

احلكومة املقبلة.
وقالــت ان احلــزب الدميقراطــي 
ليــس لديــه مانــع مــن منح 
احلكومة  وزارات في  اربــع  االحتاد 
املقبلة بضمنهــا وزارة املالية او 
البيشمركة، اال انه غير مستعد 
الثروات  وزارتــي  عــن  للتنــازل 
التــي  والداخليــة  الطبيعيــة 
يفضل االحتفاظ بها لنفسه في 

احلكومة املقبلة.

الصباح الجديد - متابعة:

عقوبات  املتحدة  الواليات  فرض  بعد 
جديدة على إيــران، يحتمل ان تصير 
لــواردات  مصدرا  التركية  الســوق 
عن  كبديل  الســلع،  مــن  العــراق 

نظيرتها اإليرانية احملظورة.
وتعــرض االقتصــاد اإليرانــي إلــى 
كانت  اقتصادية،  عقوبــات  حزمتي 
األولى في 6 آب/ أغســطس املاضي، 
والثانية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
اجلاري، وطالت قطاعات استهالكية 
ونفطية ومالية ومصرفية ومالحية.

وأفــاد أمن طه وهــو رئيس مجلس 
العمل التركي العراقي، التابع لهيئة 
العالقــات التجاريــة اخلارجيــة، أن 
األسواق العراقية تفضل بشكل عام 
لتدني  إيران  املنتجات األساسية من 

أسعارها. بحسب االناضول.
التي  اإليرانيــة  الســلع  أبــرز  ومن 
بأنواعها،  اللحوم  العراق:  يستوردها 
واألدوات  والبقوليــات،  والبيــض، 

البالستيكية، فضال عن مواد البناء.
أوضــح أن العراق لن يســتورد هذه 
املنتجات من إيران بعد اليوم، »ولذلك 
فإنها ستقوم باستيرادها من تركيا، 

وأن هــذا األمر يعتبــر فرصة مهمة 
لتركيا«.

وتابع: »ســيمأل جتار العــراق، الفراغ 
الناجم عــن غياب املنتجات اإليرانية 
بفعل العقوبات، من خالل استيرادها 

من تركيا«.
وأشــار إلى أنهــم قامــوا بتعريف 
الكثير  على  العراقين  املســتوردين 
من الشــركات التركية، الفتا إلى أن 
العالقات التجارية بن تركيا والعراق، 
تعد أدنى من املســتوى املطلوب، في 

الوقت احلالي.
وشــدد أمن طه على ضرورة حتسن 
العالقات التجارية بن البلدين، وزيادة 
الصادرات إلى العراق، وأن مســاعي 
احلكومتن اللتن تأسستا مؤخرا في 
كال البلدين بخصــوص التعاون في 

هذا الشأن، حتمل أهمية كبيرة.
وبن العراق وتركيا، بوابتان جمركيتان 
فقط، »هذا يؤثر سلبا على العالقات 
التجارية مع تركيــا، حيث يؤدي إلى 
زيادة أجــور املنتجــات، لذلك يجب 
فتح بوابــة جديــدة، وافتتاح معبر 

أوفاكوي«.
من جانبه، قال شــريف ديليك وهو 
الباحــث فــي القســم التجــاري، 
التابــع لوقف األبحاث السياســية 

واالقتصادية واالجتماعية »ســيتا«، 
إن التبــادل التجاري بن العراق وإيران 
ليس مقتصرا علــى مجال الطاقة 

فقط.
اإليرانية تعتبر،  الشركات  أن  وأوضح 
من أشد منافسي نظيراتها التركية 

الناشــطة فــي تصديــر املنتجات 
األساسية إلى األسواق العراقية.

وتابع ديليك: »ازدياد النفوذ السياسي 
اإليراني في العراق، عقب غزو الواليات 
كبيرا  دورا  لعــب  لبغــداد،  املتحدة 
في تعزيز العالقــات االقتصادية بن 

طهران وبغداد«.
أضــاف: »لكــن مــع تعــرض إيران 
للعقوبــات االقتصادية فــي الفترة 
األخيرة، ستجد صعوبة في التواجد 
باألســواق العراقية بشــكل مريح 

وسهل كما هو احلال سابقا«.

لذلــك، يرى ديليك، أنــه »يجب على 
تركيــا نقــل عالقاتهــا التجاريــة 
مــع حكومتي بغــداد وأربيــل، إلى 

مستويات أعلى خالل هذه املرحلة«.
وأشــار إلى أن املناطــق التي تديرها 
احلكومة العراقية املركزية، ومدينتي 
الواقعتن حتت  الســليمانية وأربيل 
كوردســتان،  إقليم  حكومــة  إدارة 
تعتبر من أهم األسواق التجارية في 

البالد.
وزاد: »ميكن لتركيا الســعي لتصدير 
الكثير مــن املنتجات إلى العراق في 
مجاالت شــتى، مثل املواد الغذائية، 
والنســيج،  البناء،  ومواد  والزراعية، 
واآلالت،  الســيارات،  وصناعــة 

والكهربائيات«.
في ســياق آخر، وحسب بيانات وزارة 
التجــارة التركيــة، وهيئة اإلحصاء 
التركية، فإن أنقــرة تتمتع بعالقات 
متينــة مــع العــراق فــي اجملاالت 
االجتماعية، والسياسية، والثقافية، 

والتجارية، واالقتصادية.
ارتقى  العراق  أن  إلى  البيانات  وتشير 
إلــى املرتبة الثانية بعــد أملانيا، من 
حيث استيراد املنتجات التركية عام 
2011، وأن قيمــة الصادرات التركية 
إلى العراق ارتفعت لتصل إلى حدود 

12 مليار دوالر في 2013.
وفي الوقت الذي سجلت فيه قيمة 
عام  العراق  إلــى  التركية  الصادرات 
2003، نحــو 870 مليــون دوالر، فإن 
حجم التجــارة اخلارجية ارتفع العام 

املاضي ليبلغ 10.6 مليارات دوالر.
وخــالل العام املاضــي، بلغت حصة 
الســوق العراقيــة 5.8 باملئــة من 
حلت  إذ  التركية،  الصادرات  مجموع 
فــي املرتبــة الرابعة في اســتيراد 

املنتجات التركية.
التركية  الصــادرات  قيمــة  وبلغت 
للعراق 9 مليارات دوالر، العام املاضي، 
في حن جتاوزت قيمة املنتجات التي 
استوردتها تركيا من العراق 1.6 مليار 

دوالر.
وتتمتع شــركات اإلنشاءات التركية 
مبكانــة هامة في ســوق التعهدات 
العراقي، حيــث دخلته للمرة األولى 
فــي 1981، وازدادت أنشــطتها في 
البالد بشكل كبير بعد غزو الواليات 

املتحدة للعراق عام 2003.
وأســهمت الشــركات التركية في 
إجناز 645 مشــروعا، في مجال البنى 
التحتيــة، والفوقية، فــي الفترة ما 
بن 2003 - 2012، بقيمة 12.9 مليار 

دوالر.

شؤون عراقية

الديمقراطي الكردستاني يستهل من السليمانية
حوارات تشكيل حكومة اإلقليم المقبلة

قّدم خالله االتحاد خارطة طريق لبناء الحكومة المقبلة
د. علي شمخي 

افــرزت االحــداث املتواليــة في العــراق متايزا 
طبقيا اســهم القرار احلكومي الى حد كبير 
في توســعته حتى باتت هناك هوة كبيرة بن 
من هم بقرب مكامن الســلطة والنفوذ وبن 
من هم فــي ادنى درجات املعيشــة واملتمثلة 
مبالين الفقراء الذيــن هم مضطرون لالكتفاء 
مبســتلزمات العيــش البســيط واالقتصــار 
على ما جتــود به مهاراتهــم اليدوية من اجل 
تأمن غذاء وحاجــات عيالهم واذا كان النظام 
الديكتاتــوري الســابق عمد الى متييــز افراد 
االمتيازات  مــن  احلاكمــة مبجموعة  الطبقة 
القضائي  النظام  ان  اال  والعطايا والتسهيالت 
والرقابة املالية في ذلك الوقت حتكمت الى حد 
كبير فــي مقدرات املال واالقتصــاد ولم ينفذ 
من منظومة القوانن وســوط السلطة سوى 
مقربن مــن العائلة احلاكمة واتبــاع ارتبطوا 
مبصالح مالية واقتصادية برموز السلطة وكان 
من املأمول ان تنهار منظومة االستئثار واجلشع 
واالحتــكار مع انهيار النظام وان تؤســس في 
البالد قاعدة اخرى من منظومة القوانن تأخذ 
بنظــر االعتبار مامت اســتباحته من املال العام 
ومامت سرقته من ثروات وان تستعيد املؤسسات 
املعنية بالقضاء مامت تهريبه خارج البالد ومامت 
االستئثار به في الداخل اال ان ماحصل فعال هو 
انطالق حركة التفاف على ماجاء به الدســتور 
العراقي وافراغ محتــوى القرارات التي صدرت 
عن هيئة املســاءلة والعدالة ومتييع مجموعة 
القــرارات التي صــدرت عن جهــات قضائية 
تتعلق مبلكية عقارات الدولــة التي هي ملك 
للشعب العراقي جرى التغافل عنها وحتريفها 
ارتبط  وتزويرها مبــا ينفع مجاميــع مختلفة 
قسم منها بشــخصيات سياسية مثلت دور 
املعارضة للنظام الســابق وقســم آخر ارتبط 
باالحزاب والكتل التي اســهمت في تشكيل 
احلكومــات العراقية تدعمها قوى مســلحة 
متثــل الفصائــل وامليليشــيات التــي اخذت 
علــى عاتقها حماية هذه االحــزاب والكيانات 
وشــخوصها فيما توسعت شــبكة الفساد 
املالي مبشاركة مجموعة من املوظفن االدارين 
املنافع  العراقية وجرى تقاسم  املؤسسات  في 
املالية بن من هم فــي الداخل وبن من جاءوا 
من اخلارج حتت مسمى قوى املعارضة والتغيير 
في العراق ولم تنفــع القرارات واخلطوات التي 
تبناها رؤساء الوزراء في احلكومات السابقة في 
ايقاف النهب في املال العام ولم تنفع تأسيس 
منظومــة هيئة النزاهة التــي تبنت انبثاقها 
ســلطة االئتالف املؤقتــة بزعامة بــول برمير 
في وضع حد ملسلســل الســرقات في العراق 
واسهم هذا التراجع والفشل في صنع النظام 
الطبقي الذي يعيشــه العراق اليوم وهو ميثل 
انتكاســة كبيرة في صنع العدالة اجملتمعية 
وتكريســا ملظاهر الدولة العميقة التي تضيع 
فيها معالم سلطة القانون وتبرز فيها سلطة 

الفصائل املتناحرة حول املال العام . 

ردم الهوة !

مساٍع تركية لتغطية حاجات األسواق العراقية جّراء العقوبات على إيران
تقـرير

جانب من اجتماعات تشكيل حكومة االقليم

قال محمود محمد ان 
حزبه يسعى العتماد 
رؤى وتصورات 
مشتركة مع االحزاب 
السياسية حول كيفية 
تشكيل الحكومة 
المقبلة بما يتيح تحقيق 
االستقرار السياسي 
لالعوام االربعة 
المقبلة بما يضمن 
االمن واالستقرار 
وتوفير فرص العمل 
واالستقرار االقتصادي 
والسياسي في االقليم
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جانب من األسواق العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلمعة،  النفــط،  وزارة  أعلنــت 
الى  املركزية  احلكومــة  توصــل 
اتفــاق "مبدئــي" مــع حكومة 
كردستان الستئناف التصدير من 
حقول كركوك عبر أنبوب اإلقليم 

الى ميناء جيهان التركي. 
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
تلقت  بيــان  في  عاصم جهــاد، 
منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
إن "احلكومــة االحتاديــة وإقليم 
كردستان توصال الى اتفاق مبدئي 

ينــص علــى اســتئناف تصدير 
النفط من حقول كركوك". 

وأوضح املتحدث أن االتفاق "ينص 
حقول  من  النفــط  تصدير  على 
كركوك الى ميناء جيهان التركي 
االقليم،  مــن  املار  األنبــوب  عبر 

ومبعدل يتراوح مــن 50-100 الف 
برميــل باليوم" ، مشــيرا الى أن 
الكمية  هذه  وتســويق  "تصدير 
ســيتم من خالل شركة تسويق 

النفط العراقية سومو".

الصباح الجديد - متابعة:
محافظة  شــرطة  قيادة  أعلنت 
ديالى، أمس السبت، إدخال اجلهد 
الهندســي والفني لتشكيالتها 

حالة اإلنذار.
وقــال املتحدث االعالمي باســم 

الشــرطة العقيد غالب العطيه 
:« بنــاءا علــى توجيهــات قائد 
شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم 
العبادي أدخل اجلهد الهندســي 
النهريــة  والنجــدة  والفنــي 
لتشكيالت الشرطة حالة االنذار 

السيول  حتسبا ألي طارئ بسبب 
شرق ديالى« .

واضــاف العطيــة: » مت االيعــاز 
ناحيتي  الشرطة في  لتشكيالت 
مندلــي وقزانية باســتنفار كل 
لدعــم  واالمكانيــات  اجلهــود 

خطط الطوارئ ملواجهة السيول 
املتدفقة من احلــدود الفتا الى ان 
قيادة الشرطة تراقب املوقف عن 
مســتمر  تواصل  في  وهي  كثب 
مــع االدارات احملليــة لتقــدمي اي 

مساعدة«.

اتفاق "مبدئي" مع كردستان
الستئناف التصدير من حقول كركوك

شرطة ديالى تعلن الطوارئ
في المحافظة تحسبا للسيول الشرقية  



مجلس البصرة: العيداني 
تخّلى عن عضويته النيابية 
وسيستمر بالعمل محافظا

صرف رواتب الوجبة الثالثة 
للمشمولين بالرعاية 

االجتماعية بدءا من األمس

توقف 20 مغذي 
واحتراق محطة كهرباء 

في الديوانية بسبب 
األمطار

االنتهاء من موازنة 2019 قبل 
نهاية السنة وزيادة 20 % في 

مستوى النفقات عن السنوات 
السابقة

واضاف خالطي فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "املوازنة 
زادت من  أنهــا  جاءت مبيزة وهي 
غلة النفقــات بنحو %20، حيث 
وصلت إلى 120 تريليون دينار، مع 
االيرادات  اخرى في مستوى  زيادة 
املتحصلــة مــن النفــط حيث 
تريليون   105 االن بحــدود  بلغت 

دينار".
افاد، بأن "التوجــه العام ينصب 
املشــاريع  اســتكمال  علــى 
االســتثمارية التي بلغت مراحل 
متقدمة في االجناز في مقدمتها 
عموم  في  مستشــفيات  عشر 
في  العمل  نســب  وصل  العراق 

انشائها بني %70 إلى 90%".
ويرى خالطــي، أن "وضع املوازنة 
املشــتركة  اللجنة  تصرف  حتت 
فيــه ايجابيتني، وهمــا احلفاظ 

على عامل الوقت، ولكي ال تقوم 
احلكومة مثل كل سنة بالطعن 
في القانون امام احملكمة االحتادية 
مواد  يتضمن  أن  بحجــة  العليا 
ال تتفق مــع برنامجها ويضيف 
مرســومة  غير  ماليــة  اعبــاء 

مسبقاً".
"اعتراضنــا  أن  يجــد،  ولكنــه 
باحملافظات  يتعلــق  االساســي 
املنتجة للنفط والغاز كون جميع 
املوازنــات تنــص على مشــروع 
الناحية  البتــرودوالر، لكن مــن 
الفعلية ال يتم تطبيقه من خالل 
االمتناع عن صرف املســتحقات 

الناجتة عن املشروع".
االصالح  كتلة  عن  النائب  وشدد 
واالعمــار، على أن "املشــكالت 
االنســانية التــي عانــت منها 
جاءت  للنفط  املنتجة  احملافظات 
اموال  على  احلصول  عدم  نتيجة 

مشروع البترودوالر".
ولفت إلــى أن "للبصرة في ذمة 
احلكومــة مبلغــاً ماليــاً يصل 

إلى 16 مليار دوالر؛ بســبب عدم 
املتعلقة  التزاماتهــا  تنفيذهــا 

مبشروع البترودوالر".
أن  بالقــول  خالطــي  وأكمــل 
العديد  جتاهلت   2019 "موازنــة 
مــن النقــاط اهمهــا موضوع 
املنافــذ احلدودية برغــم أن هذا 
املوضوع مت سنه على وفق قانون 
حيث للمحافظات احلدودية 50% 

من واردات منافذها".
يشــار إلى أن احلكومة السابقة 
كانت قد اعلنت عن اجناز موازنة 
عام 2019، وارسالها إلى مجلس 
النواب الذي ابدى اعضاؤه العديد 
مــن االعتراضات علــى بنودها، 
وعدوهــا ال تتفق مــع البرنامج 
عبد  عــادل  حلكومــة  الــوزاري 

املهدي.

احللبوسي: مجلس النّواب لم 
يُضف أي مخصصات لنوابه

وأســتدرك: "فــإن لــم تنتهوا 
دعمنا  ســلبناكم  ذلــك  عــن 

صوته..  الشــعب  وسيسلبكم 
يــا أيها النواب صوتــوا من أجل 
كرامة الفقيــر فالفقراء أحباب 

اهلل".
النواب  وواجه قرار رئيس مجلس 
بتخصيص  احللبوســي،  محمد 
مبلغ ثالثة ماليــني دينار نحو }3 
آالف دوالر{ بــدل إيجــار ألعضاء 
مجلــس النــواب، رفضــاً فــي 
والسياسية،  الشعبية  األوساط 
ملا عد  زيادة في اإلنفاق مع وجود 
حاجــة لتلك األمــوال في أبواب 

صرف أخرى.
املســؤولني  مخصصات  وتثيــر 
والنــواب في العــراق جداًل على 
الدوام؛ بسبب املبالغة في صرف 
األموال عليها، فيما تقول مراكز 
والهبات  اخملصصات  إن  مختصة 
من أبرز ملفات الفساد في البالد.

روسيا تنفي دفع 6 آالف دوالر 
للعراق عن كل طفل من أبناء 

مواطنيها الدواعش

الروســية  كما دعــت اخلارجية 
الوطنيــة  اإلعــالم  وســائل 
واألجنبية إلى االبتعاد عن نشــر 
لها  وتعليقات ال أساس  ادعاءات 
بشأن إعادة توطني األطفال الذين 
مناطق  فــي  أنفســهم  وجدوا 

القتال في الشرق األوسط.

تعهد رئاسي بزيادة حصة 
ميزانية نينوى للعام املقبل

من صندوق إعادة إعمار املناطق 
املتضررة

مبينا في الوقت نفســه أنه “ال 
ميكن البدء بــأي اجراءات لتنفيذ 
برنامج معني  وفق  اال  املشــاريع 
تطلق مبوجبه وزارة املالية املبالغ 

اخملصصة لهذه املشاريع”.

460 مليار دينار غرامات املركزي 
للمصارف اخملالفة واملزّورة

، مشــيرا إلــى أن "املبالغ التي 
فرضت على هذه املصارف بلغت 

400 مليار دينار".

وأضــاف العــالق أن "%80 والتي 
تقــدر بـــ40 مصرفا مــن أصل 
األهلية كانت  املصــارف  50 من 
لديها مشــاكل في مــا يتعلق 
من  األجنبية  العملــة  بشــراء 
البنك املركزي قبل وضع الشروط 
والتعليمات اجلديــدة عام 2012 
العمالت"،  ببيع وشــراء  اخلاصة 
مبينا أن "هذه املشــاكل تتعلق 
أمــا بكــون وثائقهــا ناقصة أو 

مزورة".
ال  املعامالت  "بعــض  أن  وتابــع 
تتعلق فقط بإشــكالية الوثائق 
وإمنا بشبهات في غسيل األموال 

ومتت إحالتها الى القضاء".
وكان العالق أعلن في الثالث من 
آذار املاضي أن التعليمات اجلديدة 
التي وضعهــا البنك هو أن املزاد 
لم يعد نافــذة يومية لعمليات 
لبيع العملة باملزاد، مشــيرا إلى 
أن آليات جديدة وضعت لبيع هذه 
وظائفه  من  وأن  العملة السيما 

توفير العملة للتجارة اخلارجية.

تتمات ص1

الملف األمني

الصباح الجديد ـ متابعة:

العائــالت  املئــات مــن  يعتــري 
االيزيديــة اخلــوف مــن فقــدان 
بعدما  لألبد  وأطفالهــم  بناتهم 
مت اختطافهم قبل 4 ســنوات من 
قضاء ســنجار على أيدي عناصر 
تنظيــم داعــش وموالــني لهم 

مبناطق غربي نينوى.
وفقد أطفــال وفتيات، من املكون 
العودة  أمــل  العراقي،  االيزيــدي 
إلــى من بقــي من ذويهــم، بعد 
اســتمالكهم كمــا لــو انهــم 
سيارات أو عقارات من قبل عائالت 
عراقيــة، غيــرت هوياتهــم بعد 
ســيطرة  من  الهرب  محاوالتهم 

تنظيم "داعش" اإلرهابي.
فتيات  وجود  عن  معلومات  وتفيد 
وأطفــال ايزيديــني اختطفهــم 
تنظيــم "داعــش" اإلرهابي، منذ 
مطلع أغســطس/ آب عام 2014 
مــن قضــاء ســنجار، والقــرى 
واجملمعات التابعة له غرب املوصل، 
مركز نينوى، شــمالي العراق، في 

املناطق احملررة من قبضة اإلرهاب.
وكشــف مديــر مكتــب إنقــاذ 
واخملتطفات  اخملطوفــني  اإليزيديني 
فــي إقليم كردســتان، حســني 
صحفي  تصريــح  فــي  قايــدي، 
تابعه مراسل  لوكالة ســبوتنك، 
"الصباح اجلديد"، حيث قال "لدينا 
معلومات بوجــود بعض األطفال، 
والفتيــات، مــن اخملتطفــني من 
البيوت  املكون االيزيدي، في بعض 
في مدينة املوصــل، حتتفظ بهم 

عائالت مسلمة ".
وأضاف  "ولعــدم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية من قبل السلطة احمللية 
في املوصل، أدى إلى عدم تســليم 
هؤالء األطفال والفتيات "الذين مت 
تغيير ديانتهــم من قبل العائالت 
التي حتتفظ بهم، من االيزيدي، إلى 

اإلسالمي"، إلى السلطات األمنية 
في املدينة، ومنها تسليمهم إلى 

ذويهم.
املركزية  احلكومتني  قايدي،  واتهم 
فــي بغــداد، واحمللية فــي نينوى 
ومركزها، بالتقصير بهذا الشــأن 
حــول مصير األطفــال والفتيات 
االيزيديني، وعلى حــد تعبيره "أن 
هــذا املوضــوع ليس لــه أهمية 
في مكتب  نحــن  لذلك  عندهم، 
إنقــاذ اخملتطفــني نتخــذ جميع 
اإلجراءات من أجل احلصول عليهم 

وتسليمهم إلى ذويهم".
وعن وجود إحصائية بعدد األطفال 
االيزيدي،  املكــون  مــن  والفتيات 
املتواجدين لدى العائالت املسلمة 
في املوصل، أشار مدير مكتب إنقاذ 

اخملطوفــني واخملتطفات االيزيديني، 
وأرقام  إحصائية  وجــود  عدم  إلى 
دقيقــة بعددهم، متــداركاً، لكّن 
هنــاك عددا كبيــرا معينا منهم 
سواء في مدينة املوصل، ومناطق 

أخرى تابعة للحكومة االحتادية.
يذكر أن في الثالث من أغسطس/ 
آب عام 2014 — اجتاح فيه تنظيم 
سنجار،  قضاء  اإلرهابي،  "داعش" 
والنواحي والقرى التابعة له ونفذ 
املكون  وجرائم شنيعة بحق  إبادة 
اإليزيــدي — بقتله اآلبــاء واألبناء 
والنساء، من كبار السن والشباب 
واألطفال بعمليات إعدام جماعية 
ما بــني الذبح والرمــي بالرصاص 
ودفنهم في مقابر جماعية مازالت 
تكتشف حتى اآلن، واقتاد النساء 

والفتيات سبايا وجاريات لعناصره 
أنواع  شــتى  اســتخدموا  الذين 
اغتصابهن  في  والتعذيب  العنف 
للصغيرات  اســتثناء حتــى  دون 
بأعمار الثامنة والتاســعة وحتى 

السابعة والسادسة.
وكشــف مدير مديرية الشــؤون 
اإليزيديــة فــي دهــوك، عيــدان 
الشــيخ كالو، في تصريح سابق 
عــن إحصائية املديرية وهي تابعة 
إقليم  أوقــاف حكومــة  لــوزارة 
كردســتان، عن جرائــم "داعش" 
وإبادته للمكون اإليزيدي في قضاء 
ســنجار والنواحي التابعة له في 

غربي مركز نينوى، شمال البالد.
وحسب اإلحصائية التي كشفها 
لنــا، كالــو، أنها معتمــدة لدى 

أن عدد  إلى  املتحدة، منوهــا  األمم 
اإليزيديــني في العــراق، كان نحو 

550,000 نسمة، قبل اإلبادة.
وأضاف كالــو، أن عــدد النازحني 
ســطوة  جراء  مــن  اإليزيديــني، 
"داعش" اإلرهابــي، نحو 360 ألف 
نــازح، أما عدد القتلــى في األيام 
األولــى من "الغــزوة" بلغ )1293( 

قتيال.
وعلى وفق احصائية ملديرية شؤون 
االيزيديــني فــي حكومــة اقليم 
كردستان، صدرت في متوز املاضي، 
فــان عــدد اخملتطفــني االيزيديني 
يبلــغ 6417 ايزيديــا، بواقع 3548 
 2869 و  االنــاث،  مــن  مختطفة 
مــن الذكور، اما أعــداد الناجيات 
والناجني من قبضة ارهابيي داعش 

يبلــغ 3300 ناجــي، منهم 1150 
من النساء، و 337 من الرجال. اما 
الناجيات من األطفال اإلناث فبلغ 
الناجني من  946 طفلــة، وعــدد 

األطفال الذكور هو 867 طفال.
 فيما عــدد االطفــال االيتام من 
جهة االب يبلغ 1759 طفال يتيما، 
407 اطفال  وااليتام من جهة االم 
يتامى، وااليتام مــن الوالدين 359 
طفال، واالطفال الذين والداهم بيد 
داعش حلــد االن يبلغ 220 طفال، و 
اجملموع الكلي لاليتام 2745 طفال.

بيد  الباقــني  عــدد  يبلغ  بينمــا 
عصابــات داعــش 3117 ايزيديــا 
بواقــع 1452 من االنــاث )اطفال 
وراشــدات(، و 1665 مــن الذكور 

)اطفال وبالغني(.

تفيد معلومات عن وجود 
فتيات وأطفال ايزيديين 
اختطفهم تنظيم 
"داعش" اإلرهابي، منذ 
مطلع أغسطس/ آب عام 
2014 من قضاء سنجار، 
والقرى والمجمعات 
التابعة له غرب الموصل، 
مركز نينوى، شمالي 
العراق، في المناطق 
المحررة من قبضة 
اإلرهاب

مخاوف حقيقية من ضياعهم الى األبد:

استمالك فتيات إيزيديات وأطفال اختطفهم "داعش"

املوصل- القبض على ست دواعش
أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، 
إلقــاء القبض على 6 مــن عناصر 
تنظيم "داعش" في اجلانب األيســر 
ملدينة املوصــل كانوا يعملون ضمن 

ما يسمى "ديوان اجلند".
اللواء  الوزارة  املتحدث باســم  وقال 
ســعد معــن فــي بيــان إن "فوج 
الطوارئ الثاني عشــر التابع لقيادة 
شرطة نينوى وبناًء على أوامر قبض 
صادرة عن القضاء وتعاون املواطنني 
يلقي القبض على ستة عناصر من 
املطلوبني  اإلرهابية  داعش  عصابات 
قضائيــاً في حي الزهــراء واخلضراء 
وحي اآلخاء في اجلانب األيسر ملدينة 

املوصل".
وأضاف معن، أن هؤالء "كانوا يعملون 
فيما يسمى بديوان اجلند لعصابات 

داعــش، واعترف أحدهــم بأنه كان 
مسؤول علوة تل عبطة أيام سيطرة 
داعش اجملــرم على املوصل مت القبض 

عليهم في مناطق".

بغداد- القبض على 28 متهما
أعلنت قيادة عمليــات بغداد، أمس 
الســبت، إلقــاء القبــض على 28 
متهمــا بقضايا جنائية شــتى في 

العاصمة.
ان "القوات  بيان،  القيادة في  وذكرت 
األمنيــة متكنت من إلقــاء القبض 
علــى ثالثــة متهمــني باإلرهــاب، 
أبو نــؤاس، والدورة،  في منطقتــي 

والراشدية شمالي شرق بغداد"
واضاف البيــان ان "القــوة االمنية 
متهمني  اعتقال  مــن  ايضا  متكنت 
اثنني بتهمة االحتيال في منطقتي 
احلارثية قــرب معرض بغداد الدولي، 

وابوتشــير". مشــيرا الــى إنه "مت 
بترويج  اثنــني  متهمــني  اعتقــال 
املــواد اخملدرة، في منطقة شــهداء 
بالسرقة في  آخر  ومتهم  السيدية، 
منطقة حــي التراث ضمن منطقة 

البياع".
واشــار الــى ان "قوة امنيــة اخرى 
 )5( بينهم  )14( متهمــاً  اعتقلــت 
نســاء، بتهمة االجتار بالبشــر، في 

منطقة أبي نؤاس

بابل- القبض على مطلوبني
أمس  بابــل،  قيادة شــرطة  أعلنت 
الســبت، إلقــاء القبــض على 13 
متهمــا بقضايا جنائية شــتى في 

بابل.
وذكرت القيادة في بيان، ان "االجهزة 
ال٢٤ســاعة  نفذت خالل  االمنيــة 
املاضيــة عدد من عمليــات التحري 

ومالحقــة  لتعقــب  والتفتيــش 
متفرقة  مناطــق  فــي  مطلوبــني 
مــن احملافظة"، مشــيرة الــى انها 
اعتقال  مذكــرات  الى  "اســتندت 

صادرة من السلطة القضائية".
جــاءت  "العمليــات  أن  واضافــت 
باإلعتماد على معلومات استخبارية 
دقيقة، واســفرت عن ألقاء القبض 
علــى )١٣( متهمــاً بقضايا جنائية 

ومخالفات قانونية".
واشــارت الــى ان "مت نقــل جميع 
امنيــة،  مراكــز  الــى  املعتقلــني 
الســتكمال باقي االجراءات الالزمة 

بحقهم". 
وفــي بابل أيضــا اعلنــت مديرية 
مكافحــة اجــرام احملافظــة، امس 
القاء القبض على منفذ  الســبت، 
جرمية قتل وحرق منزل وسط احللة .

ذكرت املديرية فــي بيان، ان "القوات 

االمنية مــن مكافحة اجــرام بابل 
ومبتابعة شــخصية مــن قبل قائد 
شــرطة محافظة بابل، اللواء علي 
حســن مهدي كوه الزغيبي، وخالل 
اقــل من 24 ســاعة، القت القبض 
على الشــخص الذي ارتكب جرمية 
القتــل وحرق الــدار فــي منطقة 

مصطفى راغب وسط احللة".
واضافت ان "عمليــة القاء القبض 
متــت ليلــة اجلمعة وســط مدينة 
احللة"، مشــيرة الــى ان "التحقيق 
احلادث  تفاصيــل  ملعرفة  مســتمر 

اجلنائي".

األنبار - مواد متفجرة
عثرت عمليات اجلزيرة، أمس السبت، 
على نصف طن مــن مادة C4 و١٠٠ 

عبوة ناسفة.
وقــال الناطق باســم مركز اإلعالم 

األمني العميد يحيى رسول في بيان: 
"بنــاًء على معلومات اســتخبارية 
األمنية في  القــوات  دقيقة متكنت 
قيادة عمليات اجلزيرة من العثور على 
نصف طن من مــادة C4 و١٠٠ عبوة 
ناسفة قدمية من مخلفات عصابات 

داعش االرهابية".
وأضاف انــه "قــد مت اتالفها ضمن 

قاطع املسؤولية".

املوصل- تفكيك خلية إرهابية
االســتخبارات  مديريــة  أعلنــت 
العســكرية، أمس السبت، تفكيك 
إرهابية في ناحية بادوش  نواة خللية 

شمالي املوصل.
وقالــت املديرية في بيــان إن "مفارز 
العسكرية  االســتخبارات  مديرية 
فــي الفرقة 20 متكنــت من اختراق 
في  ارهابية  خلليــة  نــواة  وتفكيك 

ناحية بادوش شــمال املوصل كانت 
تــروم التحرك الســتقطاب عناصر 
لتشــكيل خاليا ارهابية تنشط في 

احملافظة".
املطلوبني  "مــن  انهــم  واضافــت 
للقضاء مبوجب مذكرات قبض وفق 

احكام املادة 4 إرهاب".

األنبار - القبض على ارهابيني
االســتخبارات  مديريــة  أعلنــت 
القبض على  العســكرية، اجلمعة، 
إرهابيني اثنني فــي ناحية البغدادي 

مبحافظة األنبار.
وذكــر بيــان للمديرية "بنــاء على 
متكنت  اســتخباراتية،  معلومــات 
الســابعة  الفرقة  فــي  مفارزهــا 
مــن القبض علــى ارهابيــني اثنني 
بعــد كمني نصب لهــم في ناحية 

البغدادي مبحافظة االنبار".

القبض على 6 من عناصر تنظيم "داعش" في الموصل * 28 متهما جنائيًا في قبض العدالة ببغداد
العثور على نصف طن من مادة C4 في االنبار * القبض على إرهابيين اثنين في ناحية البغدادي
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البصرة - الصباح الجديد:
كشــف مجلــس محافظــة البصــرة، أمس 
السبت، عن عزم احملافظ اسعد العيداني البقاء 
في منصبــه حلني إجراء االنتخابــات احمللية في 
احملافظة، مشيرا الى ان العيداني تخلى بشكل 

نهائي عن مقعده النيابي.
وقال عضو مجلس احملافظــة محمد املنصوري 
ان “احملافظ اسعد العيداني سيستمر في عمله 
كمحافــظ خالل املــدة املقبلة مــن اجل اجناز 

مشاريع حتليه املياه واملشاريع اخلدمية االخرى”.
وأضاف املنصوري، أن “العيداني قطع عهدا على 
نفســه بعدم مغادرة منصبه دون امتام املشاريع 
اخلدمية وقد تخلى مــن اجل ذلك عن عضويته 

النيابية”.
واشــار املنصوري إلى أن “االيام املقبلة ستشهد 
زيادة في اخلدمات األساسية للمحافظة سيما 
في مشــاريع حتليه املياه واجملــاري وبعض البنى 
التحتية االخرى بسبب وصول أموال من بغداد”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس 
السبت، صرف رواتب الوجبة الثالثة للمشمولني 

بالرعاية االجتماعية ملن هم حتت خط الفقر.
وقال وزير العمل والشــؤون االجتماعية باســم 
عبد زمان فــي مؤمتر صحفي،أن "الوزارة اطلقت 
بالرعاية  للمشــمولني  الثالثة  الوجبــة  رواتب 
االجتماعيــة من هــم حتت خط الفقــر والتي 
تشــمل جميع احملافظات، داعيا "املواطنني الى 
االلتزام بالتعليمات وعدم التزاحم على املديرات 
املعنية وكذلك عــدم التعامل مع الوســطاء 
خارج املديرات كون اإلجراءات ســتكون سريعة 

ومبسطة لهم "، حسب قوله.
وأضاف أن "العوائل املســتفيدة التي لم حتصل 
على بطاقة كي كارد ســيتم استكمال جميع 
إجراءاتهم للحصول على رواتــب" الفتا الى أن 
"وزارة املالية ســيكون لهــا دور مهم في اطالق 

هذه الوجبة".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت محافظة الديوانية، أن األمطار األخيرة 
تســببت بتوقف ٢٠ مغذي كهرباء عن العمل 
وتعرض محطة كهرباء منطقة حي اجلزائر إلى 

حريق.
وقال إعــالم ديــوان احملافظة في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه إنــه "بجهود 
استثنائية وإمكانيات ذاتية من دوائر الكهرباء 
مت إعــادة تلك املغذيات للعمل بوقت قياســي 
لم يتجاوز ســاعات النهار وكذلك عودة التيار 
الكهربائــي إلــى خطــوط محطــة كهرباء 
منطقة حي اجلزائــر وإصالح عوارض الكهرباء 

في أغلبية مناطق احملافظة".
هذا وشــهدت الديوانية خــالل األيام املاضية 
أمطار غزيــرة أدت إلى غرق عــدد من املناطق 
والشــوارع الرئيسية فضال عن توقف مغذيات 
كهربائية، فيمــا اســتنفرت الدوائر اخلدمية 

جهدها ملعاجلة االمر.

ذوي ضحايا داعش يطاليون مبعرفة مصير ابناءهم

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت امانــة مجلس الوزراء، امس 
منطقتي  اعتصام  انتهاء  السبت، 
الثعالبــة وبوب الشــام في بغداد 
دعت  فيما  اخلدمات،  توفير  بشــان 

لتلبية  زمنــي  الى حتديد ســقف 
مطالب املعتصمني.

وقالــت االمانة في بيــان تلقت " 
الصباح اجلديد " ، نســخة منه ان 
"اعتصام اهالي منطقتي الثعالبة 

وبوب الشــام في بغداد، للمطالبة 
املنطقتني  فــي  اخلدمات  بتوفيــر 

انتهى ) اليوم ".
واضافت انه "بنــاء على توجيهات 
االمني العام جمللس الوزراء وبحضور 

رئيســها جابر احلساني ومدير عام 
دائــرة املنظمــات غيــر احلكومية 
التميمــي وقائد  محمــد طاهــر 
الفرقة املاســكة لــالرض ولقاءها 
بوجهاء وشيوخ عشائر املنطقتني، 

الى  ستصـــدر  توجيهــات  فــان 
العالقـة ملضاعفـة  اجلهـــات ذات 
البنى  عملهـــا الجنــاز مشــاريع 
التحتية، واهمها خطـوط الصـرف 

الصحـي".

ودعت االمانة "منسقية االعتصام 
عاجل  اجتماع  في  الســتضافتها 
لتحديد الســقف الزمنــي للبدء 

بتنفيذ املشاريع".
يذكر ان اهالــي منطقتي الثعالبة 

وبــوب الشــام شــمالي بغــداد 
اعتصاما  ســابق  وقت  في  نظموا 
مفتوحا للمطالبة بتوفير اخلدمات 
احلكومة  فيما حملوا  للمنطقتني، 

مسؤولية تردي اخلدمات.

اهالي الثعالبة وبوب الشام ينهون اعتصامهم
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وزير الزراعة يبحث 
تجهيز بذور الحنطة 

للموسم الزراعي الحالي

تشكيل لجان لمتابعة 
زيارات ميدانية 
لفروع التموين

فريق من وزارة الزراعة 
يتفقد أماكن نفوق 
األسماك في بابل 

بغداد - الصباح الجديد:
تــرأس وزيــر الزراعــة الدكتور صالح احلســني 
اجتماعاً خاصاً مع املدراء العامني لشركة مابني 
النهرين العامة والشركة العراقية إلنتاج البذور 
( قطاع مختلط ) ومركز تكنولوجيا البذور وذلك 
ملتابعــة عملية تســلم وجتهيز بــذور محصول 

احلنطة للموسم الزراعي 2018 ـ 2019 .
ووجه الوزير بتســهيل إجراءات عملية تســلم 
وتوزيع البذور على الفالحني واملزارعني في الوقت 
املناسب متاشــياً مع هطول األمطار ، فضالً عن 
استعدادات الوزارة لتوفير متطلبات تنفيذ اخلطة 
املقرة  لضمان جناح املوســم الشــتوي احلالي ، 
وأن هذا املوســم هو عام خيــر وعطاء للعملية 
الزراعيــة بغية زيادة اإلنتاج احمللــي وتأمني األمن 

الغذائي للبلد .
اذ تواصــل وزارة الزراعــة تقدمي الدعــم الكامل 
العراق  مناطــق  وجلميع  واملزارعــني  للفالحــني 
من خالل توفيرهــا البذور واألســمدة واملبيدات 
ومســتلزمات العملية الزراعيــة وفقاً للخطة 
والتعليمات الصــادرة ومبا يخدم القطاع الزراعي 

والنهوض به خدمةً لالقتصاد الوطني .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيــط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن تشــكيل جلــان خاصة فــي قســم التموين 

للمتابعة امليدانية لعمل فروع التموين .
وقــال مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط بانه 
مت توجيه قســم التموين بتشــكيل جلان متابعة 
للوقوف ميدانيــا على عمل فــروع التموين كافة 
فضال عن متابعة شــكاوى املواطنني ومالحظاتهم 
التخــاذ التدابيــر املطلوبــة وبشــكل عاجل من 
اجل االســراع باجناز معامــالت املواطنني املتعلقة 
بالبطاقة التموينية ، مضيفا ان الدائرة شددت على 
فروع التموين كافة بضرورة االسراع بارسال القوائم 
اخلاصة بكشــوفات العائالت الى مقر الدائرة بغية 

اجنازها باسرع وقت .
علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة التجــارة عن 
استمرار الشــركة العامة للمواد الغذائية بتجهيز 
وكالء املــواد الغذائية باحلصص املقــررة من مادتي 

السكر والزيت .

بغداد - الصباح الجديد:
تفقد فريق مشــكل من قبل وزارة الزراعة اماكن 
نفوق األسماك في محافظة بابل بصحبة خبراء 
من منظمة الزراعــة واالغذية الفاو التابعة لالمم 

املتحدة .
وضم الفريــق كال من مديــر عام دائــرة الثروة 
احليوانيــة الدكتــور مصدق دلفي علــي وخبير 
االسماك في منظمة الفاو حيدر فيرسوي وعدد 
البيطريني  من اخملتصــني واالكادمييني واالطبــاء 
في مجال تربية االســماك ،  واطلع الفريق على 
االقفــاص العائمــة في املســيب واماكن نفوق 
االسماك الخذ عينات وتشخيص هذه احلالة عن 
كثب ، وتبني خالل اجلولة امليدانية ان االســاليب 
املتبعة من قبل اغلب املربني تعد خاطئة بسبب 
قرب املســتعمرات مــن بعضها وعــدم مراعاة 
الشــروط العلمية االساســية املتبعة في هذه 

الطريقة من التربية .
كما تبني لفريق اخلبراء ان من بني االسباب االخرى 
هي زيادة عدد االسماك بشكل كبير في القفص 
الواحد وقرب القفص من قعــر النهر فضال عن  
قلة االيــرادات املائية وزيادة املســببات املرضية 
وتلوث مياه النهر , االمر الذي يؤدي الى ضعف او 

انعدام وصول االوكسجني الى االسماك .

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  بحــث 
االجتماعيــة الدكتور باســم عبد 
الزمان مع وفدً من جمعية (القصير 
في  القامــة  لقصــار  العراقيــة) 
مكتبه مبقر الوزارة  اهم املوضوعات 
االحتياجــات  ذوي  تخــص  التــي 
املتبعة لتحقيق  اخلاصة واالليــات 
جميع  رعايــة  في  الــوزارة  اهداف 
الشــرائح والفئات التي حتتاج الى 
تقدمي الدعم والتواصل معها، وفي 
مقدمتها تنفيــذ قانون رعاية ذوي 
االعاقة واالحتياجــات اخلاصة رقم 
38 لســنة 2013 ودراســة تعديل 
بعض مواده مبا يضمن توفير احلياة 
الكرمية للمعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومنهــا شــريحة قصار 
القامة ودمجهم في مفاصل احلياة 

اخملتلفة للمجتمع. 

وبــني الوزير ان قانــون ذوي االعاقة 
يتضمــن عــدة امتيازات تســعى 
الــوزارة الى تنفيذهــا عبر تفعيل 
مواده بالتعــاون مع اجلهات املعنية 
واملؤسســات  الــوزارات  داعيــا   ،
ذات العالقــة الــى االســهام في 
نســبة  وتخصيص  احتضانهــم 
التعيينات  لهم وحســب  %5 من 

التعليمات املعمول بها. 
واســتمع الوزيــر الــى مطالــب 
ممثلــي اجلمعية واستفســاراتهم 
واملشــكالت التــي يعانيها قصار 
القامــة ســعيا اليجــاد احللــول 
املناسبة لهم، واعدا اياهم بايصال 

صوتهم إلى اجلهات ذات العالقة .
اجلمعية  اعضــاء  بني  من جانبهم 
القامة اكبر من  ان طموح قصــار 
التحديات التي يواجهونها، معبرين 
عــن رغبتهــم في احلصــول على 
حقوقهم مبا يتناسب مع قدراتهم 
البدنيــة التــي متكنهم مــن اداء 

االندماج  على  تســاعدهم  اعمال 
فــي اجملتمــع ومشــاركة االخرين 
في النشــاطات اخملتلفة وممارســة 
شاكرين  طبيعي،  بشكل  حياتهم 
وســعي  معاناتهم  تفهمه  للوزير 
الوزارة اجلاد لضمان حقوقهم التي 

كفلها الدستور.
يذكــر ان جمعية (القصير) لقصار 
القامة تأسست عام 2003 للدفاع 
البالغ  القامــة  عن حقوق قصــار 
عددهم قرابة ستة االف في بغداد 

واحملافظات. 
من جانب اخر ذكــر مدير عام دائرة 
احلماية االجتماعية في وزارة العمل 
االجتماعية  محســن  والشــؤون 
طعمة ان نســبة املســح امليداني 
 %٤٤ بلغت  السنوي  بالبيان  اخلاص 
ً إلجناز البحث  والعمل ما زال مستمرا
امليداني لكل العائالت املســتفيدة 
من راتب اإلعانة االجتماعية البالغ 

عددها مليونني و200 ألف اسرة. 

وأوضح املدير العام ان عملية املسح 
امليدانــي اخلاص بالبيان الســنوي 
تشمل بغداد واحملافظات عدا اقليم 
كردســتان وانطلقت بداية شــهر 
حزيران املنصرم ، مضيفا ان عملية 
العديد  امليداني أظهــرت  املســح 
من حــاالت الوفــاة  والتجاوز على 
راتب االعانــة االجتماعية، وان تلك 
التعامل معها على  احلاالت سيتم 
وفق قانون احلماية االجتماعية رقم 
١١ لسنة  ٢٠١٤ وســتقوم الوزارة 

باسترداد األموال قانونيا. 
احلماية  دائــرة  وجــدد مدير عــام 
التأكيد على استمرارية منح راتب 
االعانــة االجتماعية لالســر التي 
لم يزرهــا الباحث االجتماعي كون 
عملية املسح جتري على وفق جدول 

زمني. 
باحــث اجتماعي  ان ١٢٠٠  يذكــر 
يقومــون بعملية املســح امليداني 

للبيان السنوي لالسر املشمولة. 

تقرير

وزير العمل يؤكد دعمه لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة 
إنجاز 44 % من المسح الميداني للبيان السنوي

جانب من االجتماع

البصرة - سعدي السند:

السلوك  دورة  أختتمت فعاليات 
املهنــي لألطباء حديثي التخرج 
والتــي أقامتهــا نقابــة اطباء 
العراق – فرع البصرة، على قاعة 

املركز الثقافي الطبي. 

املبادئ أألساسية ملهنة الطب
و تضمنت احملاضرات التي ألقيت 
الــدورة تنوعا فــي العديد  في 
من املســائل التــي تتطلب أن 
التخرج  الطبيــب حديث  يكون 
على دراية بهــا والتفاعل معها 
والتعامل بهــا مبوضوعية ودقة 

ومسؤولية .
 ففــي محاضــرة لرئيس جلنة 
ســالم  الدكتــور  االنضبــاط 
املهني  الســلوك  حول  البصام 
االساســية  للمبــادئ  تطــرق 
وطرائــق  االنســانية  والقيــم 
التعامل مــع املرضى واملراجعني 
فضال عن التعامل ما بني االطباء 
أمثلةً عن  أفرد  أنفســهم، وقد 

املسؤولية الطبية.

آداب املهنة الطبية
وقدم رئيس اللجنة االجتماعية 
الربيعــي  كاظــم  الدكتــور 
آداب  املوســومة(  محاضرتــه 
املهنة الطبية) وبني ((انه يفترض 
بالطبيــب ان يكــون متواضعا 
ومثابرا فــي طلب العلم خلدمة 
متقوقع  غير  ومجتمعه  مرضاه 
ان يكون قدوة  ذاته ويجب  داخل 
صحيحة في عمله ومســلكه 
رؤوفا  ومجتمعه  وزمالئه  ملرضاه 
مبرضاه معتنياً بهم مهما كانت 
منزلتهــم او جلدتهم النه في 
يــؤدي واجبا عليــه وحقا  ذلك 

للناس في علمه وعمله.

قانون مهنة الطب
 وتضمنت الدورة ايضا محاضرة 
عن قانــون مهنة الطب  القاها 
الطبيــب االستشــاري محمد 
العواد عضو جلنة االنضباط في 
فرع النقابة بالبصرة اكد خاللها 
علــى اهمية معرفــة الطبيب 
باملسؤوليات القانوينة التي تقع 

على عاتقه خالل مزاولته مهنة 
الطب ، مبينا انهــا التزامات ال 

تقبل التعديل والتقبل األلغاء.
واوضــح االستشــاري العــواد 
الترابــط القانوني ملهنة الطب 
الطــب  ملهنــة  ان  مضيفــا 
تضبــط  قوانــني  مجموعــة 
لها  وتشــكل حماية  سلوكها 
في اداء العمل السليم ، ووصف 
العمل الطبي بانه عمل ســام 
يختص بجســم االنســان وان 
املهنة بعدة  القانون حكم هذه 
ضوابــط يجــب ان اليجهلهــا 

الطبيب..
مــن هذه  االســاس  ان  واضاف 
احملاضــرة هو توضيــح االحكام 
حتكم  التي  لالطبــاء  القانونية 
من  للحذر  وتوعيهــم  عملهم 
الوقوع فــي اخلطأ داعيا االطباء 
توســيع  الى  التخرج  حديثــي 

مداركهم القانونية.

تقنيات احلوار غير اللفظي
أما الطبيب االستشاري مشتاق 
جاســب ابو الهيــل رئيس فرع 
نقابة األطبــاء في البصرة فقد 
املوســومة  محاضرته  في  أكد 
 : اللفظي)  احلوار غيــر  (تقنيات 
لو استعدنا أي جانب من جوانب 
حياتنا والطريق الذي قادنا إليه، 
ً ما في وقت ما،  لوجدنا ان حوارا
إلى ما  كان مفصالً في وصولنا 
نحن عليه  فمن أبسط الشؤون 
ً بحياتنا  األسرية في املنزل، مرورا
إلى  وصوالً  واملهنيــة،  العملية 
هو  ما  وحتى  العامــة  القضايا 
على مســتوى األوطان والعالم 
، نــرى أن للحــوار فعــال  دائم 
أو  أكان لإلقناع  احلضور، ســواء 
لالســتطالع أو للبحث عن حل 
أو اتخاذ قــرار، و قد يكون احلوار 
لفظيــاً أو عبر اســتعمال لغة 
اجلســد في التعبير عن االفكار 

والتواصل االيجابي البناء.

املقابلة الطبية ومهارات 
التواصل

كما قدم الطبيب االستشــاري 
رئيس  العامــري  عبــد األميــر 
محاضرته  العلميــة  اللجنــة 
الطبية  املقابلــة   ) املوســومة 
ومهــارات التواصــل ) وبــني ان 
وآليات  العلم وفنونه  فلســفة 
يوماً  تتغيــر  وتعليمه  تعلمــه 
بعد يوم  إذ نلمــس تطور طرق 
والتعليــم في مجاالت  التعلم 
ال حتصــى مبســاعدة التقنيات 
احلديثة وعلــى املتتبع اإلحاطة 
التنويه أن تعليم  إذ ينبغي  بها، 
مهارات التواصل ال يشبه تعليم 
آخر، فهــو مهارة  أي موضــوع 
مهنيــة حتتاج الــى تنمية، وإن 
آخر ال  تدريــس موضوع  معرفة 
يحسن تعليم مهارات التواصل 
احلديث  التواصــل في  ويختلف 
االعتيادي وعــن املهارات اخلاصة 
مع املرضى، إذ تتداخل مشاعرنا 

ومشــاعر املرضى عند دراســة 
مهارات التواصل.

صفات الطبيب القائد
من جانبه اوضح الدكتور وسام 
محمد علي الرديني/ امني ســر 
فــرع النقابــة فــي محاضرته 
الطبيب  (صفــات  املوســومة 
الذي  القائد  ان  وبــني:  القائــد) 
يرغب في ان تكون قيادته فعالة، 
فعليــه اوال ان يكون فعاال على 
املســتوى الشخصي وان يتمتع 
بالقــدرة على الســيطرة على 
ذاته ثم يسعى بعد ذلك الى ان 
يكون فعاال فــي طريقة قيادته، 
ان يكون  املعقــول  فليس مــن 
الطبيب غير فعال على املستوى 
الشخصي و يســتطيع التأثير 
على اآلخرين وقــد اهتم علماء 
االدارة والباحثــون فــي القيادة 
الصفات  بتحديــد  املهــارات  و 
املكتســبة عن طريــق التعلم 

وبنــاء الــذات باملعرفــة، والتي 
يجــب ان يتحلى بهــا الطبيب 
القائد في بيئتــه بصفتها من 
فاعلية  في  الرئيســة  العوامل 
القيادة والقدرة على التخطيط 
التعامل مع  فإجــادة  والتنفيذ، 
اآلخريــن و مهارة احلــوار وإدارة 
على  القدرة  والتواصل   النقاش 
الفريق  وإدارة  تشكيل  و  القيادة 
اجلماعي وايضا حل املشــكالت 
بطرق هادئة بعيدا عن التأثيرات 
القــرارات  واتخــاذ  اخلارجيــة 
مهمة  أشــياء  هي  الصحيحة 

بالنسبة للطبيب. 
دورة  ان  بالذكــر  اجلديــر  مــن 
الســلوك املهني لألطباء ، تعد 
لنقابة  االنتماء  مستلزمات  من 
أطباء العــراق، و هي اعداد أولي 
لدخــول الطبيــب فــي احلياة 
نقابة  حتــرص  والتي  العمليــة 
الطبيب  بأن يكون  العراق  أطباء 

مهيئاً لها.

إقامة دورة السلوك المهني لألطباء حديثي التخرج في البصرة
تعد من مستلزمات االنتماء لنقابة أألطباء ودخول الطبيب في الحياة العملية

يفترض بالطبيب 
أن يكون متواضعا 

ومثابرا في طلب 
العلم لخدمة مرضاه 

ومجتمعه غير متقوقع 
داخل ذاته ويجب أن 

يكون قدوة صحيحة 
في عمله ومسلكه 

لمرضاه

جانب من دورة السلوك املهني لألطباء حديثي التخرج بالبصرة

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت جلنة حقوق االنســان في 
ورشــة  كركوك  تفتيش  مديرية 
عمل تعريفية بعنوان الدســتور 
العراقي واهم احلقوق والواجبات .

ناظم  املهندس حســني  واوضح 
الورشة  ان  مدير تفتيش كركوك 
حقوق  جلان  اعضاء  اســتهدفت 
االنســان وموظفــي دوائــر املاء 
والبلديــات واجملــاري فضــال عن 
مشــاركني من منظمات اجملتمع 

املدني والصحة والتربية والرعاية 
االجتماعية في احملافظة .

ان  الى  التفتيــش  مدير  واشــار 
الورشــة اكدت علــى املفاهيم 
العامــة التي تعزز نشــر ثقافة 
حقوق املواطنة مع نبذة عن هذه 
املفاهيم واهــم حقوق وواجبات 
الدســتور  في  واملوظف  املواطن 
العراقــي مــن خــالل التعريف 
االنسان  حلقوق  الوطنية  باخلطة 
التي اكدت عليها اخلطة الوطنية 

في وزارات ومؤسسات الدولة .
القى ســرور محمد  ذلــك  بعد 
مــن مفوضية حقوق االنســان 
اجملال  بهــذا  قيمــة  محاضــرة 
تضمنــت محــاور عديــدة عن 
حقوق االنســان واحلريــات التي 
كفلها الدستور العراقي بفرعيه 
، االول تنــاول احلقــوق املدنيــة 
الثاني  تناول  فيما  والسياســية 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 

والثقافية .

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير الصحــة الدكتور عالء 
العلوان وحتت شعار  عبد الصاحب 
(مجتمــع معافــى) بــدأت اعمال  
املؤمتر العلمي الســنوي الســابع 
لدائــرة صحة بغــداد الكرخ على 
قاعــات فندق بابــل بحضور رئيس 
مجلس محافظة بغــداد الدكتور 
رياض العضاض وعــدد من اعضاء 

مجلس النواب.
والقــى مدير عام الدائــرة الدكتور 

احلجامي  احلجامي  لطيف  جاسب 
كلمة شــكر فيها جميع احلضور 
ومواكبة  التفاعــل  علــى  مؤكدا 
التطور في اجملــال العلمي والطبي 
خلدمة  االفضل  وتقــدمي  والصحي 

البلد .
املؤمتر  ان  احلجامي  الدكتور  واضاف 
االختصاصات  جميع  ضم  العلمي 
والعلميــة  والصحيــة  الطبيــة 
ومشــاركة الكفــاءات العلميــة 
حيث مت تقــدمي مجموعــة كبيرة 

من البحــوث العلمية في شــتى 
االختصاصــات وان هــذه البحوث 
ستســهم فــي تطوير املســيرة 
الصحية في العراق ، والدائرة دأبت 
على انعقاد املؤمتر العلمي السنوي 
الطبية  االختصاصات  شتى  لبيان 
بصــورة  العلميــة  والنشــاطات 
سنوية واالعداد املسبق لهذا املؤمتر 
وســمي مبؤمتر (مجتمــع معافى) ، 
والتنسيق مع جميع املستشفيات 

واملراكز العاملية املتعددة .

تفتيش كركوك تقيم ورشة عن الدستور العراقي 
بدء أعمال المؤتمر العلمي

 السنوي السابع لصحة الكرخ
بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق اإلنسان 

بغداد - الصباح الجديد:
للمناهج  العــام  املدير  افتتــح 
الدكتور مجيد  التربية  وزارة  في 
العاشر  السنوي  املعرض  العالق 
واملبتكرات  التربويــة  للتقنيات 
العلمية والــذي اقامته املديرية 
قســم   / للمناهــج  العامــة 
التربويــة في اعدادية  التقنيات 

بغداد  وســط  للبنات  احلريــري 
وحتت شــعار ( التقنيــات دعم 

وتعزيز للعملية التربوية ) .
وقال املدير العــام ان الهدف من 
اقامة املعرض هــو رفد الهيئات 
بهذه  الــوزارة  في  التدريســية 
الوسائل التي تساعد في ايصال 
املادة العلمية للطلبة بشــكل 

مضيفــاً   ، ومبســط  علمــي 
الــوزارة تعمل علــى ايصال  ان 
احلديثــة  العلميــة  املفاهيــم 
املصورات  خــالل  مــن  للطلبة 
الفيزيــاء  مبــادة  التعليميــة 
والكيميــاء واإلحيــاء من خالل 
التي ســهلت  االجهزة اخملتبرية 
علــى الطالب اســتقبال املادة 

سلســة  بطريقــة  العلميــة 
وســهلة وحديثة متماشية مع 

املناهج الدراسية اجلديدة . 
مــن جانبه بني مديــر العالقات 
العامــة واإلعــالم في الــوزارة 
فراس محمد حســن ان املعرض 
شهد مشــاركة (  18 ) مديرية 
بغــداد  فــي  للتربيــة  عامــة 

واحملافظــات كافــة ، مضيفاً ان 
الوزارة مســتمرة بتطوير طرائق 
بالطلبــة  اخلاصــة  التدريــس 
من  العلمية  مشاركتهم  ودعم 
خالل التنافس بــني الطلبة في 
اختيار االفضل بحســب ثالثةة 
مســتويات ومنحهــم جوائــز 
تقديريــة ومداليات فضية ايضاً 

اذ سيتم اختيار ثالثة مستويات 
في اجلائزة االولــى من املديريات 
العامــة للتربيــة اضافــة الى 
10 اعمال متميزة  اختيار افضل 
الثاني  املســتوى  فــي  للطلبة 
مع اختيــار 20 عمال متميزا في 
املستوى الثالث لتحفيزهم على 

املشاركات السنوية.

افتتاح المعرض السنوي العاشر للتقنيات التربوية والمبتكرات العلمية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفــت وزارة العدل األميركيــة عزمها إبرام صفقة 
لتســليم فتح اهلل غولــن، املطلوب فــي تركيا، 
مقابل تســاهل أنقرة في حتقيقات قتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بالده في 

اسطنبول.
وقالــت املتحدثة باســم وزارة العــدل األميركية 
نيكول نافاس أوكســمان في بيــان لها أمس االول 
اجلمعة ردا على تقرير لشــبكة »NBC« اإلخبارية 
األميركية، إن الوزارة »لم تشــارك وليســت على 
علم بأي مناقشات« تتعلق بتسليم غولن ومقتل 

خاشقجي.
 »NBC« وفي وقت سابق من اخلميس املاضي، ذكرت
أن إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب تبحث 
ســبال محتملة لتســليم رجل الديــن فتح اهلل 
غولن، خصم الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، 
واملطلوب فــي أنقرة التهامه بالضلوع في االنقالب 

الفاشل عام 2016.
وقالت الشبكة إن اخلطوة تهدف إلى إقناع أردوغان 
بتخفيــف الضغط عــن الســعودية فيما يتعلق 

مبقتل خاشقجي الشهر املاضي.
وذكر تقرير »NBC« أن مســؤولني فــي إدارة ترامب 
طلبوا مــن أجهزة إنفاذ القانون النظر في إمكانية 
إجبار غولن قانونيا على اخلروج من الواليات املتحدة.
ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بتسليم واشنطن 
غولن الــذي ينفي أي دور له فــي محاولة االنقالب 
ويعيش في منفى اختيــاري بالواليات املتحدة منذ 

عام 1999.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مايك بنس نائــب الرئيس األميركي إن الواليات 
املتحدة ستشــارك مع حليفتها في احمليط الهادي 
اســتراليا في بناء قاعدة بحرية على جزيرة مانوس 
في بابوا غينيا اجلديدة في ظل سعي قوى إقليمية 
للدخول في حتالفات وتأمني احلصول على بنية حتتية 

مهمة.
ومت اإلعــالن عن اخلطة امس الســبت خالل منتدى 
ملنطقة آسيا واحمليط الهادي استضافته بابوا غينيا 
اجلديدة حيث عبر زعماء العالم عن وجهات نظرهم 

بشأن كيفية إجراء تبادل جتاري في املنطقة.
وتأتــي اخلطة في أعقــاب ظهور الصــني كمطور 

محتمل للموقع املوجود في املياه العميقة.
ويقــول محللــون إن الوجود الصينــي على جزيرة 
مانــوس قد يؤثر على قدرة الغــرب على املالحة في 
احمليط الهادي ويضع بكني في الوقت نفســه على 

مسافة قريبة من القواعد األمريكية في جوام.
وكانت جزيــرة مانوس قاعدة بحرية أمريكية كبيرة 
خالل احلرب العاملية الثانيــة وتلعب دورا مهما في 

استراتيجية واشنطن في منطقة احمليط الهادي.
وقــال بنــس إن الواليــات املتحدة ستشــترك مع 
اســتراليا وبابوا غينيا اجلديدة في إقامة مشــروع 

امليناء على جزيرة مانوس.
وأضاف ”ســنعمل مع هذه البلدان حلماية السيادة 

واحلقوق البحرية جلزر احمليط الهادي أيضا“.
وكانت اســتراليا، احلليف القوي للواليات املتحدة، 
تتمتع علــى مدى عقود بنفوذ دون منازع إلى حد ما 
في احمليط الهادي حتى ركزت الصني اهتمامها على 

املنطقة في اآلونة األخيرة.

العدل األميركية 
تنفي صفقة »غولن 

مقابل خاشقجي«

أميركا تشارك استراليا 
تطوير قاعدة بحرية في 

المحيط الهادي

متابعة ـ الصباح الجديد :

تبنَّت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
يؤكد  الســاحقة، قــراراً  باألغلبية 
سيادة ســورية على هضبة اجلوالن 
احملتلــة، ويدين احتالل »إســرائيل« 
للمنطقــة باعتبــار كل إجراءاتها 

هناك باطلة.  
 151 بدعم  القرار  مشــروع  وحظي 
الواليات  واعترضــت عليــه  دولــة 
املتحــدة وإســرائيل فقــط بينما 

امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ويعتبر تصويت الواليات املتحدة ضد 
تبني هذا القرار تغيراً ملموســا في 
سياساتها من هذه القضية. فهذه 
هي املــرة األولى عندمــا اعترضت 
في اجلمعيــة العامة علــى وثيقة 
تؤكد ســيادة ســورية على هضبة 
اجلوالن وإدانة احتاللها من إسرائيل، 
وامتنعت واشــنطن فيما سبق عن 
التصويت. وقالــت الواليات املتحدة 
في بيان صادر عن مندوبتها لدى األمم 
املتحدة، نيكي هايلي، إن »مشــروع 
القرار الذي مت التصويت حوله اليوم 
متحيز جدا ضد إســرائيل«، معتبرة 
أن هذه الوثيقــة »ال تقرب األطراف 

من التوصل إلى اتفاق سالم«. 
 وردَّ مندوب ســورية الدائم لدى األمم 
املتحدة، بشار اجلعفري، خالل اجتماع 
اجلمعيــة العامــة، بــأن »تصويت 
األغلبية الساحقة ملصلحة مشروع 
القــرار يبعــث برســالة واضحة ال 
إلى إســرائيل... مفادها  لبس فيها 
أن احتاللهــا للجوالن الســوري أمر 
امليثاق  أحــكام  وينتهك  مرفــوض 
وأن عليها  الدولــي  القانون  ومبادئ 
إنهــاء احتاللهــا لــكل األراضــي 
العربيــة احملتلة، وأن تتوقف فورا عن 

والقانون  اإلنسان  انتهاكاتها حلقوق 
اإلنساني الدولي مبا في ذلك اتفاقية 

جنيف الرابعة لعام 1949«.
واعتبــر اجلعفــري، أن »التصويــت 
األميركي السلبي على مشروع قرار 
اجلوالن الســوري احملتل الذي صوتت 
ملصلحتــه أغلبيــة الدول يرســل 
رســالة واضحة إلى العالم بانتهاء 
الــدور الذي تدعيه واشــنطن بأنها 
الشرق  الســالم في  راعية لعملية 
األوسط«. مشــدداً على أن »اجلوالن 

أو  أرض سورية وسنستعيده سلماً 
حرباً«.

وأشــار اجلعفــري، إلــى أن »أبنــاء 
اجلوالن الســوري احملتل أفشلوا كل 
محاوالت احملتل اإلســرائيلي لتهويد 
اجلوالن وآخرها إفشالهم ما تسمى 
انتخابات اجملالس احمللية في الثالثني 
تبنت  كمــا  املاضي«.  الشــهر  من 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مساء 
ثمانية  كبيــرة،  بأغلبية  اجلمعــة، 
قرارات ضد إســرائيل، منها سبعة 

لصالح فلسطني تؤكد على حقوق 
شعبها.

وحصلت األناضول، على نســخ من 
التصويت  يتم  التــي  القرارات  تلك 
ســنويًا،  دوري  بشــكل  عليهــا 
ويتعلــق أحدهــا بهضبــة اجلوالن 
األخرى  والسبعة  احملتلة،  الســورية 
في  اإلســرائيلية  املمارسات  تخص 

فلسطني.
وحصــل األول منها اخلــاص بتقدمي 
للفلسطينيني  الدولية  املســاعدة 

علــى أغلبيــة 161 صوتًــا مقابل 
8 دول عن  اعتراض دولتني وامتنــاع 
التصويت. فيما حصــل قرار خاص 
بالنازحني الفلسطينيني وحقوقهم 
املشــروعة مبوجب القوانني الدولية، 
علــى تأييد 155 صوتًــا، واعتراض 5 

دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.
املتعلق  الثالــث  القــرار  وحصــل 
به  تقــوم  الــذي  الــدور  بأهميــة 
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني 
أغلبية  »أونروا« على  الفلسطينيني 

158 دولة، واعتــراض 5 دول، وامتناع 
7 دول عــن التصويت. وحصل القرار 
الرابــع اخلاص مبمتلكات الشــعب 
 155 تأييــد  علــى  الفلســطيني، 
صوتًــا واعتــراض 5 دول وامتناع 10 
قرار  حصــل  فيما  التصويــت،  عن 
خامــس خــاص بعدم مشــروعية 
األراضي  في  اإلسرائيلي  االستيطان 
الفلســطينية احملتلة على موافقة 
153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن 

التصويت.

الجعفري ينتقد الموقف األميركي بالتصويت ضده

األمم المتحدة تؤكد سيادة سورية
على هضبة الجوالن المحتلة

حظي مشروع القرار 
بدعم 151 دولة 
واعترضت عليه 

الواليات المتحدة 
وإسرائيل فقط بينما 
امتنعت 14 دولة عن 

التصويت(

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــن حتالــف دعــم الشــرعية عن 
استمرار تقدمي التسهيالت والتصاريح 
لتحــرك املنظمات األمميــة واإلغاثية 

داخل اليمن.
وأضــاف التحالف في بيــان صحافي 
أمــس االول )اجلمعــة(، أنــه مت إصدار 
157 أمــراً لتأمني تصاريــح املنظمات 
املاضية داخل  الـ72  اإلنســانية خالل 
اليمن، شملت: 125 تصريحاً ملنظمات 
للصليب  و24 تصريحاً  املتحــدة،  األمم 
األحمر، و5 تصاريح ألطباء بال حدود، و3 

تصاريح لـ«مركز امللك سلمان«.
وأكد أن انتهاكات امليليشيات للقانون 
الدولي اإلنســاني يتعمد إعاقة عمل 

املنظمات اإلغاثية.
ذلــك، ســيطرت قوات  في غضــون 
اجليش اليمنــي، على عدد من املناطق 
واملرتفعات االســتراتيجية في مديرية 
دمت شــمالي محافظة الضالع، بعد 
معارك عنيفة مع ميليشــيات احلوثي 

املوالية إليران.
وأكــد اجليش اليمنــي أن قواته حررت 
مناطــق اســتراتيجية شــمال غرب 
املدينة، ابتداء من السلســلة اجلبلية 
حلصــون احلقب إلــى اجلبــال املطلة 
على دمت باجتاه دار احلســن في اجلهة 
فيما  للمدينــة،  الغربية  الشــمالية 
متكنت قــوات اجليش من الســيطرة 
علــى مرتفعات جنوبــي مدينة دمت. 
25 من  وجنم عــن املواجهــات قتــل 
آخرين   12 وجــرح  امليليشــيا  عناصر 
وأسر 8، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة 

لالنقالبيني احلوثيني.
وفي احلديدة، قالت مصادر في املقاومة 
املشــتركة إن فرق الهندسة فككت 

ونزعــت خالل األيــام القليلة املاضية 
مئات األلغام من الشــوارع احملررة في 

املدينة.
وشــنت ميليشــيات احلوثــي حملة 
املنازل في  مداهمات طالت عشــرات 
أحياء باحلديدة، تزامنت مع قطع كامل 

لشبكة اإلنترنت عن املدينة اليمنية.
واعتقاالت  اختطافات  احلملة  وطاولت 
غير مســبوقة من امليليشــيا لشبان 
ومراهقني ومسنني في مدينة احلديدة 
مســتغلة توقف املواجهات املسلحة 
مع قــوات اجليش الوطني منذ األربعاء 

املاضي.
وقالــت ألويــة العمالقــة التابعــة 
للجيش اليمني إن امليليشــيا احلوثية 
أخفت أسلحتها في مقار املؤسسات 
العامــة واملصانع واملرافــق احلكومية 
ومنازل الســكان، إذ تقوم بنقلها إلى 
األحياء الســكنية مــن طريق األنفاق 

التــي حفرتها حتت املســاكن العامة 
لرصدها من طريق طيران حتالف  جتنباً 

دعم الشرعية.
وأشــارت ألوية العمالقة إلى أن تلك 
التي  للميليشــيا  املكشــوفة  احليل 
استنســختها من جتــارب حزب اهلل 
اللبناني اإلرهابي لــم تنجح، إذ متكن 
طيران حتالف دعم الشرعية من تدمير 
اخملازن واملواقــع احلقيقية التي تخفي 
امليليشيات احلوثية بداخلها األسلحة 
واملتوســطة  الثقيلــة  والذخائــر 

واخلفيفة.
إلى ذلك، أحبطــت وحدات من اجليش 
اليمني هجوماً عنيفاً مليليشيا احلوثي 
االنقالبية في ميســرة جبهة املالجم 

بشرقي محافظة البيضاء.
ولقي 9 من العناصر احلوثية املهاجمة 
وأصيب  املواجهــات  فــي  مصرعهم 
آخــرون، وفقــاً ملــا أورده موقــع »26 

املســلحة  للقوات  التابع  ســبتمبر« 
اليمنية.

فيمــا أعلنــت بريطانيا، أمــس االول 
األمن  أنها ســتحث مجلس  اجلمعة، 
الدولي على تأييــد التوصل إلى هدنة 

إنسانية في اليمن.
الدائمة  البريطانية  املندوبــة  وأفادت 
لدى األمم املتحــدة، كارين بيرس، بأنها 
ســتطرح على مجلــس األمن االثنني 
القادم مســودة قرار تتضمن الطلبات 
اخلمســة التي قدمها مــارك لوكوك 
مســاعد األمني العام لــألمم املتحدة 
للشــؤون اإلنســانية ومنسق اإلغاثة 
على  إحداهــا  حتــث  التي  الطارئــة، 
التوصل لهدنة حول البنية األساسية 
واملنشــآت التي تعتمد عليها عملية 
التجارية.  املواد  املساعدات واســتيراد 
وأضافت بيرس أن هدف القرار هو وضع 

دعوة لوكوك »موضع التنفيذ«.
املندوبة إطارا زمنيا للموعد  ولم حتدد 
الــذي ســيطرح فيه مشــروع القرار 

للتصويت.
وتشــمل الطلبات الـ4 األخرى ملسودة 
القــرار املذكور حماية إمــدادات املواد 
وزيادة  األساســية،  والسلع  الغذائية 
وســرعة ضخ العملــة األجنبية في 
االقتصــاد مــن خالل البنــك املركزي 
والدعم  التمويــل  وزيــادة  اليمنــي، 
املتحاربة  األطراف  وانخراط  اإلنساني، 

في محادثات سالم.
مــن جانبه أكد مبعــوث األمم املتحدة 
لليمــن مارتن غريفيــث أمام مجلس 
األمــن، أمــس اجلمعة: »هــذه حلظة 
حاســمة لليمــن. تلقيــت تأكيدات 
قاطعة من قيــادات األطراف اليمنية.. 
بااللتزام بحضور هذه املشاورات. أعتقد 
أنهم صادقون«. ويحاول غريفيث عقد 
محادثات ســالم بني األطراف اليمنية 

في السويد قبل نهاية العام اجلاري.

بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي

157 تصريحًا لمنظمات إنسانية
يصدرها التحالف خالل 72 ساعة

تقـرير

األحد 18 تشرين الثاني 2018 العدد )4057(
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متابعة ـ الصباح الجديد :
أظهرت الواليــات املتحدة والصني 
في  اخلالفات  الســبت عمق  امس 
فــي خطابني  بينهمــا  املواقــف 
قمة  انعقــاد  ســبقا  متعارضني 
منتدى التعاون االقتصادي آلســيا 
احمليط الهادئ )أبيك( امس السبت 
فــي بــورت موريســبي، فتبــادال 
االتهامات واالنتقادات في احلمائية 
دبلوماســية  إلى  وصوال  والتجارة 

"دفتر الشيكات".
وجــرت هــذه املواجهة مــن منبر 
منتدى لرؤســاء شــركات ســبق 
امللتقــى الســنوي ألبيــك، فــي 
الصيني  الرئيس  ألقاهما  خطابني 
شــي جينبينغ وبعده بدقائق نائب 

الرئيس األميركي مايك بنس.
وفي غياب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الــذي اختار إيفاد نائبه، فإن 
شــي هو أبرز املشــاركني في هذه 
القمة التي تعقد في عاصمة بابوا 
غينيــا اجلديدة رغــم خطر اندالع 
أعمــال عنف ترتكبهــا عصابات 

إجرامية في بورت موريسبي
امس  صباح  الصيني  الرئيس  وندد 
الســبت باحلمائيــة وبسياســة 
"أميــركا أوال" التــي ينتهجهــا 
التجارة  أن قواعد  ترامب، مؤكــدا 
العامليــة يجب أال تســّخر خلدمة 

"أجندات أنانية".
وتخوض الصــني والواليات املتحدة 
حربا جتارية يحــذر اخلبراء بأنها قد 

تكــون كارثية لالقتصــاد العاملي. 
االشــهر  في  واشــنطن  وفرضت 
األخيرة رســوما جمركية مشددة 
املستوردة  الصينية  املنتجات  على 
إلى الواليات املتحــدة، ردت عليها 
بكــني بتدابير مماثلة، غير أن العجز 
في امليزان التجــاري األميركي جتاه 
الصني اســتمر في تسجيل أرقام 

قياسية.

شي في الوسط وبنس غائب 
وحذر شــي بأن "التاريخ يعلمنا أن 
ال أحد يخرج رابحــا من املواجهة، 
سواء اتخذت شــكل حرب باردة أو 

حرب ساخنة أو حرب جتارية".
إقامة حواجز  إن "محــاوالت  وقال 

االقتصاديــة  العالقــات  وقطــع 
الوثيقــة، هي مخالفــة للقوانني 
االقتصادّيــة ومســار التاريخ. إنه 
نهج قصير األجــل محكوم عليه 

بالفشل".
وتابــع شــي "يجب أن نقــول ،ال، 
انتقاد  في  واألحاديــة"،  للحمائية 
مباشر لسياسة اإلدارة األميركية.

ذاته  املنبر  وبعد دقائق اعتلى بنس 
ليلقي خطابــا هجوميا توعد فيه 
بأن الرســوم اجلمركية املشــددة 
ستبقى مفروضة على الصني إلى 

أن تبدل ممارساتها التجارية.
وقال بنــس "لقد فرضنا رســوًما 
جمركيــة علــى بضائــع صينية 
قيمتهــا 250 مليــار دوالر، وهــذا 

الرقم قد يزداد بأكثر من الضعف".
وأضاف "نأمل في حصول حتســن، 
تُغّير  لــن  املتحدة  الواليــات  لكن 
موقفها طاملــا أّن الصني لم تغّير 

سلوكها".
وبعد ذلك افتتحت قمة أبيك التي 
جتري هذه السنة على خلفية صراع 
على النفوذ بني الصني التي تكثف 
والواليات  املنطقــة  في  حضورها 

املتحدة التي تنسحب منها.
وهذا ما ظهر جليا في أول "صورة 
حيث  املشاركني،  للقادة  تذكارية" 
كان شي واقفا في الوسط وبنس 

غائبا منها.

"طريق في اجتاه واحد" 

وكأمنا لنفي أي انســحاب أميركي 
من املنطقة، أعلن بنس أن واشنطن 
ستشارك في تطوير قاعدة بحرية 
بابوا، وسط مخاوف  في  أسترالية 
أسترالية من الطموحات الصينية 

في املنطقة.
وفــي بادرة أخــرى من شــأنها أن 
نائب  التقــى  بكني،  غضــب  تثير 
الوفد  أعضاء  عابر  الرئيس بشكل 

التايواني.
واغتنــم شــي مداخلتــه أمــام 
مجموعة رؤساء الشركات للدفاع 
عن خطة "طــرق احلرير" العمالقة 
التــي تروج لهــا بالده مــن خالل 
استثمارات وقروض ضخمة إلقامة 

بنى حتتية تربطها بالعالم.

وصوال إلى دبلوماسية "دفتر الشيكات"

مواجهة علنية تظهر خالفات الواليات المتحدة والصين إلى العلن قبل قمة أبيك

مجلس األمم املتحدة »ارشيف«
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الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعت أســعار النفط اجلمعة  وســط 
توقعــات بخفض اإلمــدادات من منظمة 

البلدان املصدرة للبترول «أوبك».
وبلغت عقــود خام مزيــج «برنت» 67.49 
دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 07:47 
بتوقيــت غرينتش، بارتفاع نســبته 1.3% 
عن التســوية الســابقة، كذلك صعدت 
عقود اخلام األمريكي «غـــرب تكســـاس 
الوسيـــط» بنسـبـــة %0.9 إلـى 56.96 

دوالر للبرميـل.
وتلقت األسعار دعما بشكل أساسي من 
التوقعات بــأن تخفض «أوبــك» إنتاجها 
قريبا خشــية اجتاه اخلام إلى الهبوط من 
جديد، كما حدث في عام 2014 حتت وطأة 

تخمة املعروض.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، امس السبت، عن 
انخفــاض ملحوظ بحجم االســتيرادات 
اخلارجيــة عــام 2017، مشــيرة الــى ان 
االســتيرادات عبــر املنافــذ البحرية هي 
املنافـذ  باملقـارنـة مـــع  االعلى قيمـــة 

البريـة.
وقال اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع للوزارة 
فــي تقرير اطلعت عليه الصباح اجلديد ان 
«اجمالي االستيرادات السلعية واملنتجات 
النفطية لعــام 2017 بلغ 31.6 مليار دوالر 
أي ما يعــادل 37.4 ترليون دينار مســجال 
نســبة انخفاض بلغ %34.9 عن عام 2016 
الذي بلغـــت االستـــيرادات فيـــه 48.6 
مليـار دوالر أي مـا يعـــادل 57.4 ترلـيـون 

دينـار«.
واضاف ان «اجمالي االستيرادات للمنتجات 
النفطية لسنة 2017 بلغ 2.4 مليار دوالر او 
ما يعادل 2.9 ترليون دينار مسجال ارتفاعا 
بنسبة %22.4 عن سنة 2016 حيث ارتفع 
معدل النمو املركب بنسبة %3.8 عن سنة 

.«2015
واشــار التقرير إلى ان «حجم االستيرادات 
الســلعية غير النفطية بلــغ 29.1 مليار 
دوالر او ما يعادل 34.5 ترليون دينار مسجال 
انخفاض مقداره %37.3 عن ســنة 2016 
الذي بلغت االســتيرادات فيه 46.6 مليار 

دوالر او ما يعادل 55 ترليون دينار».
 مبينـا ان «حجـم االستيـرادات السلعيـة 
غيـــر النفطيـة عبـر املنافـــذ البحريـة 
بلـغ نحـــو 24.5 مليـــار دوالر، مسجـال 
 2016 %42.4 عن عام  انخفاضـــا بنسبة 
42.6 مليار  التي بلغت االســتيرادات فيه 

دوالر».
وتابع ان «االســتيرادات عبر املنافذ البرية 
بلغ نحــو 4.8 مليــارات دوالر، في حني بلغ 
0.7 مليار  االســتيراد عبر املنافذ اجلويــة 

دوالر».
ويرتبط العراق مــع الدول اجملاورة من خالل 
13 منفــذ حــدودي، إضافة إلى خمســة 
منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر 
وربيعة مع ســوريا، ومنفذ  الوليد  منفذا 
طريبيل مـــع األردن، ومنفـــذ عرعـر مـع 
واملنذرية  الشالمجة  ومنفذا  السعوديـة، 
مع إيـــران، ومنفذ إبراهيــم اخلليل الذي 
يربط العراق بتركـيـــا مـــن ابـرز املنافـذ 

احلدوديـة.

ارتفاع أسعار النفط 
مع توقعات بخفض 

«أوبك» إنتاجها

انخفاض ملحوظ بحجم 
االستيرادات الخارجية 

عام 2017

الصباح الجديد - وكاالت:

تراجعــت معظــم البورصــات 
األسبوع، فهبطت  العربية خالل 
فــي   1.67 الدبيانيــة  الســوق 
فــي   1.05 والســعودية  املئــة، 
املئة، والكويتيــة 0.04 في املئة، 
املئــة،  فــي   0.31 والبحرينيــة 
والعمانيــة 0.91 في املئة، بينما 
 0.53 الظبيانية  السوق  ارتفعت 

في املئة.
ورأى رئيــس «مجموعة صحارى» 
حتليله  فــي  الســامرائي  أحمد 
العــام  «األداء  أن  األســبوعي، 
ســجل  العربيــة  للبورصــات 
تداوالت نشــطة، وشــهد أيضاً 
مســارات ســلبية حــادة على 
واملضاربة  البيع  موجات  مستوى 
علــى املراكز الرابحة، لتســجل 
ً مــن األســهم القيادية  عــددا
النشــطة حتــركات عشــوائية 
وبنطاقــات تذبــذب حــادة، في 
إشــارة إلى تباين التقديرات التي 
حتيط بأداء األســهم ذات التأثير 
املباشــر على إغالقات البورصات 
وقــرارات املتعاملــني، ولتنهــي 
البورصات تداوالتها األســبوعية 
على مساحة كبيرة من الضغط، 
يرجح أن يســتمر خالل جلسات 

التداول املقبلة».
وأضــاف: «لــم تكــن اإلغالقات 
قيمــة  وإغالقــات  الســعرية 
التــداوالت وأحجامهــا ضمــن 
خــالل  املســجلة  املســتويات 
اجللســات املاضية، بل ســجلت 
وتقلبــات  واضحــة  تراجعــات 
وأخرى،  ملموســة بني جلســة 
مــا يعكــس التراجــع الواضح 
احلقيقية  التحفيــز  قيمة  على 
والذي  احمليط،  الضغط  ومستوى 
التراجع غير  األول  كان مصــدره 
املبرر ألسعار النفط لدى األسواق 
ألقــى بظالله  والذي  العامليــة، 
على مؤشــرات األداء والتوقعات 
باألداء  التي ســتحيط  املتفائلة 
املالــي واالقتصادي خــالل العام 

املقبل».
رغم  الســامرائي: «على  وتابــع 
عودة االرتباط الســلبي بني األداء 
اليومــي للبورصــات وحتــركات 

ظهرت  والتــي  النفط،  أســعار 
الستقرار  وضامنة  متماســكة 
أداء أســواق املــال إلــى حد ما 
أن  إال  الســابقة،  الفتــرة  خالل 
 ً جلســات التداول أظهرت مزيدا
من التفاعل الســلبي مع نتائج 
األداء املعلنــة لعدد من أســهم 
جاءت  والتي  القيادية،  الشركات 
منخفضــة عــن مســتوياتها 
املســجلة خــالل الربــع الثاني 
املاضي، ما دفع باجتــاه مزيد من 
السلبية على التوقعات املتداولة 
في شــأن األداء االقتصادي ككل 

والنتائج السنوية».
وأوضــح أن «أداء األســواق عادة 
اآلنية،  املتعاملني  مبعنويات  يتأثر 
فإن جلسات التداول جاءت متأثرة 
بتراجــع معنويــات املتعاملــني 
التي  والتوقعات  التقديــرات  إزاء 
حتيط مبعدالت النمو واألداء الذي 
ميكــن أن تســجله االقتصادات 
الكبرى  االقتصادية  والتكتــالت 
أدنى  العالم، والتــي جاءت  حول 

في  الســابقة،  التقديــرات  من 
التي  الضغــوط  فــإن  املقابــل 
تعرضت لها أسواق النفط خالل 
األيــام املاضيــة أفقدتها 25 في 
املئــة من أســعارها، في حني أن 
االرتفاعات التي تسجلها أسعار 
الدوالر غالباً ما حتمل في طياتها 
بني  واملنافسة  التقلب  ً من  مزيدا
من  ما  الصناعية،  االقتصــادات 
شــأنه أن يضغط على معدالت 
احلقيقية  األداء  ومؤشرات  النمو 
نهاية العــام احلالي، وهو ما كان 
لــه تأثيرات مباشــرة في قرارات 
االحتفاظ والشراء على األسهم 

املتداولة».
يشــار هنا إلى أن قيم التحفيز 
التي ميكن أن يعكسها أداء أسواق 
احلالــي، ليس  الربع  املال خــالل 
لها ذلك التأثيــر على اإلغالقات 
األعمــال  لنتائــج  النهائيــة 
نهائياً   ً السنوية، وليست مؤشرا
ملا ســتكون عليه مؤشرات األداء 
للعــام بأكملــه، وبالتالــي فإن 

واحلراك  التراكمية  األداء  نتائــج 
املالي واالســتثماري الذي يقوده 
واخلــاص، من  العام  القطاعــان 
شــأنه تخفيف الضغوط ويدفع 
باجتــاه ضخ مزيد من الســيولة 
شــرايني  لــدى  االســتثمارية 
االقتصاد ويرفع من وتيرة النشاط 

لدى أسواق املال».
األســهم  ســوق  تراجعت  كما 
تعامــالت  خــالل  الســعودية 
غالبية  مــن  بضغط  األســبوع 
والقطاعات.  القيادية  األســهم 
وهبــط مؤشــر الســوق العام 
81.22 نقطــة أو 1.05 فــي املئة 
ليقفــل عنــد 7662.17 نقطة، 
 671.2 املستثمرون  تداول  بعدما 
مليون سهم بـ15.65 بليون ريال 
(4.1 بليــون دوالر) في 591.2 ألف 

صفقة.
وتراجعت سوق دبي بضغوط من 
معظــم القطاعــات، يتقدمها 
والعقار، وسط هبوط  االستثمار 
فــي أحجام وقيمــة التعامالت. 

وأقفل مؤشــر السوق العام عند 
 47.10 نقطة، متراجعاً   2778.76
نقطة أو 1.67 فــي املئة، بعدما 
تداول املســتثمرين 427.8 مليون 
سهم بـ564 مليون درهم (153.5 

مليون دوالر).
وارتفعــت الســوق الظبيانيــة 
مدفوعة مبكاسب قوية لقطاعي 
مؤشر  وارتفع  واملصارف.  الطاقة 
السوق العام 26.7 نقطة أو 0.53 
في املئة، ليقفــل عند 5055.45 
املستثمرين  تداول  نقطة، بعدما 
249.55 مليــون ســهم ببليون 

درهم.
في أسبوع اقتصرت فيه التعامالت 
على ثالث جلســات فقط، نتيجة 
أغلق مؤشــر  اجلويــة،  لألحــوال 
الســوق الكويتية على خســائر 
محدودة وســط هبــوط طبيعي 
في قيمة التعامــالت وأحجامها. 
وتراجع مؤشــر السوق العام 0.04 
نقطة،   5101.77 إلــى  املئــة  في 
 331.44 املستثمرون  تداول  بعدما 

مليون ســهم بـ42.3 مليون دينار 
(138 مليــون دوالر) في 13.35 ألف 

صفقة.
البحرينيــة  الســوق  وتراجعــت 
بضغط من القطاعات الرئيســة، 
وسط هبوط في السيولة. وهبط 
مؤشر السوق 4.05 نقطة أو 0.31 
في املئــة ليقفل عنــد 1309.16 
نقطة، بعدما تداول املســتثمرون 
مليون  بـ2.2  مليون ســهم   12.1
دينــار (5.8 مليــون دوالر) في 231 
الســوق  تراجعت  فيمــا  صفقة 
العمانيــة بضغط من القطاعات 
كافة، وســط تراجع فــي أحجام 
وقيمــة التعامالت. ونزل مؤشــر 
نقطــة   40.78 العــام  الســوق 
أو 0.91 فــي املئــة، ليقفــل عند 
4450.56 نقطة. وتراجعت أحجام 
و36.7   31.2 وقيمتهــا  التعامالت 
في املئة على التوالي، بعدما تداول 
املستثمرون 35 مليون سهم بـ5.7 
(14.8 مليون دوالر) في  مليون ريال 

2247 صفقة.

تراجع البورصات العربية بعد فشلها بمواجهة
 ضغوط أسواق النفط المتراجعة

شهدت مسارات سلبية حادة على مستوى موجات البيع والمضاربة

سجل األداء العام 
للبورصات العربية 
تداوالت نشطة 
وشهد أيضاً 
مسارات سلبية حادة 
الى مستوى موجات 
البيع والمضاربة على 
المراكز الرابحة

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد - وكاالت:
 

أكد املدير العــام لـ«صندوق النقد 
العربــي» عبدالرحمن احلميدي، أن 
بالنظام  متزايدة حتيــط   ً أخطــارا
بالتأثير  املالــي العاملــي، ترتبــط 
احملتمــل الرتفاع معــدالت الديون 
العامة واخلاصة، واحتماالت فقدان 
واقتصادات  الناميــة  الدول  بعض 
األســواق الناشــئة زخــم النمو 
السابقة.  الســنوات  خالل  قق  احملُ
وحذر أيضــاً من األخطــار الناجتة 
عــن تراكــم مواطن الهشاشــة 
املالية في هذه األســواق، إذ شهد 
التوترات  اتساع نطاق  العام احلالي 
الناجتة عن القيــود املفروضة على 
حركــة التجارة الدوليــة من قبل 

االقتصادات الرئيسة.
خالل  كلمة  فــي  احلميــدي  وقال 
العربي»  املصرفي  «املؤمتــر  افتتاح 
الســنوي لعــام 2018 الذي عقد 
في بيــروت أمس حول الشــراكة 
بني القطاعني العــام واخلاص: «إن 
الديــون العامة واخلاصة شــهدت 

الســنوات  خالل  ملحوظاً  ارتفاعاً 
املاضية، ما بات ميثل سمة من أبرز 
سمات االقتصاد العاملي حالياً، قد 
تؤثر في التعافي االقتصادي العاملي 
املالي في ظل وصول  واالســتقرار 
مستويات الدين العام واخلاص إلى 
مستويات قياســية مقارنة بفترة 

ما قبل األزمة املالية العاملية».
ديــون  «نســبة  أن  إلــى  وأشــار 
الناجت  إلى  املالية  غير  املؤسســات 
احمللي في الدول النامية واقتصادات 
األســوق الناشئة ارتفعت من 139 
فــي املئة عــام 2010 إلى نحو من 
200 في املئة عام 2017، الســيما 
ارتفعت نســبة  الصني، حيث  في 
ديــون القطاع غيــر املالي من 180 
إلى أكثر من 250 في املئة من الناجت 

احمللي».
أكــد احلميدي أن «الــدول النامية 
واقتصادات األسواق الناشئة تواجه 
ً ناجتة عن عدد من العوامل  أخطارا
اخلارجية والداخلية، من شأنها في 
حال حدوث أي صدمــة أن تؤثر في 
األســواق وتُضعف مستويات ثقة 
املســتثمرين، وأن تنعكس بشكل 

كبيــر علــى أداء هذه األســواق». 
ولفت إلــى أن «الفترة الســابقة، 
التي اتســمت بانخفاض أســعار 
الديون  تراكــم  الفائدة، شــهدت 
العامة واخلاصــة في عدد من هذه 
الدول، ومع بدء العودة إلى املسارات 
النقدية  للسياســة  التقليديــة 
وجوالت الرفع املتتالية في الواليات 
املتحــدة، يقــدر أن يواجه بعضها 
حتديات كبيرة، الســيما تلك التي 
النمو  تتسم بهشاشــة معدالت 
العجوزات  وارتفــاع  االقتصــادي، 
ومحدودية  واخلارجيــة  الداخليــة 
احليز املالي، ما قد يؤثر في أســعار 

الفائدة والصرف لديها».
وشــدد احلميدي على ضرورة «رفع 
الــدول العربيــة معــدالت النمو 
إلى مســتويات تتجاور 5 في املئة 
لتحقيــق خفــض ملمــوس في 
معدالت البطالة املُتصاعدة، والتي 
بلغت 15 في املئة عــام 2017، ما 
يزيــد على ضعف املعــدل العاملي 
البالــغ 5.7 في املئة، كما أن بطالة 
الشباب العربي التي تبلغ 27.3 في 

املئة، تعتبر األعلى في العالم».

وأكد على أهمية «االســتمرار في 
واملؤسسية  الهيكلية  اإلصالحات 
والقدرة  اإلنتاجيــة  بهدف تعزيــز 
العربية، وتهيئة  للدول  التنافسية 
بيئة مواتية لنمو أنشطة القطاع 
اخلاص خلفــض تكاليف املعامالت، 
وتبسيط إجراءات البدء في املشاريع 
وتسهيلها، وحماية حقوق امللكية، 

وإنفاذ العقود، وحماية املنافسة».
ودعا إلى «مواصلة جهود دعم قطاع 
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة، 
التقنيات  توظيــف  تعزيز  إلى جانب 
املالية احلديثة، مبا يساهم في تطوير 
املالية  املؤسسات  ومنتجات  خدمات 

واملصرفية املوجهة لهذا القطاع».
واســتلم احلميــدي جائــزة «الرؤية 
القياديــة لعام 2018» الحتاد املصارف 
العربيــة في حفلــة خاصة بحضور 
رئيــس مجلــس الــوزراء اللبنانــي 
ســعد احلريري ورئيــس مجلس احتاد 
محمد  الشــيخ  العربية  املصــارف 
ً إلجنازاته  اجلراح الصباح، وذلك تقديرا
وعطاءاته ودوره في تعزيز التنســيق 
والتعاون بني الســلطات االقتصادية 

واملالية والنقدية في الدول العربية. 

تقـرير

صندوق النقد العربي يحّذر من أخطار الديون وصدمة تؤثر في األسواق

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلــن مســؤول بــارز فــي اإلدارة 
ً مكتوباً من الصني  األميركيــة أن ردا
إلصالحات  أميركيــة  مطالب  على 
أن يثير  جتاريــة، من غيــر املرجــح 
الرئيسني  انفراجة في محادثات بني 
والصيني  ترامــب  دونالد  األميركي 
شــي جينبينغ في وقــت الحق من 

الشهر اجلاري.
وذكــرت وكالــة «رويتــرز» أول من 
أمس أن بكني قدمــت وثيقتها إلى 
إدارة ترامــب فــي وقت ســابق من 
ً على طلب قدمه  األسبوع اجلاري، ردا
مســؤولون أميركيون قبل أشــهر 

الستئناف محادثات التجارة.
وقال املسؤول، الذي حتدث إلى وكالة 
«رويترز» شــرط عدم الكشــف عن 

هويته، إن الرد املكتوب الذي قدمته 
الصني هو بادرة جيدة بعد شهور من 

إحجامها عن ذلك.
وأضــاف أن العرض يجــب أن ينظر 
إليه بتشكك، ألن الصني قدمت في 
اقتصادية  بإصالحات   ً وعودا السابق 

وجتارية، لكنها لم تنفذها.
وعرضت الصني في الســابق تعزيز 
جهودهــا لتخفيــف القيــود على 
النســبة املئويــة التــي تســمح 
للشــركات األميركية بتملكها في 
الشــركات الصينيــة، لكنهــا لم 
تتابــع ذلك الوعد بتقــدمي تراخيص 
يــزال  وال  األميركيــة.  للشــركات 
يدرســون  أميركيــون  مســؤولون 
القائمة التي أكد املسؤول استالمها 

مطلع األسبوع اجلاري

وبالنظر إلــى احلاجة إلى الكثير من 
وأن  للقائمة  لدراسة متأنية  العمل 
قمة مجموعة العشــرين ستعقد 
بعد أســبوعني فقط، قلل املسؤول 
من شأن توقعات بانفراجة في قضايا 
أثناء محادثات بني  التجارة اجلوهرية 
اجتماع  هامش  على  وشــي  ترامب 
نهاية  األرجنتني  اجملموعة في  زعماء 

الشهر اجلاري.
وقال املســؤول: «في أفضل األحوال 
فــإن الزعيمني قــد يتفقــان على 
عن  واإلعــالن  احملادثــات  مواصلــة 
القضية تســير في اجتــاه أفضل». 
ً القول إن  وأضاف أن من املبكــر جدا
كافياً  ســيكون  الصيني  العــرض 
اجلمركية  الرســوم  في  زيــادة  ملنع 

األميركية مطلع عام 2019.

وفــرض ترامــب رســوماً جمركية 
على واردات مــن الصني بقيمة 250 
بليون دوالر إلرغــام بكني على تقدمي 
تنازالت في شــأن قائمة املطالب، مبا 
يؤدي إلى تغيير في شــروط التجارة 
بــني البلديــن، قبل أن تــرد الصني 
بفرض رســوم جمركية على بضائع 
يرتفع معدل  أن  ويُنتظــر  أميركية. 
الرســوم اجلمركيــة علــى بضائع 
صينية بقيمــة 200 بليون دوالر إلى 
25 في املئة مــن 10 في املئة، في 1 

كانون الثاني (يناير) املقبل.
أيضاً بفرض رســوم  ترامــب  وهدد 
جمركية على كل الواردات الصينية 
املتبقية، وقيمتهــا نحو 267 بليون 
دوالر، إذا فشلت بكني في االستجابة 

للمطالب األميركية. 

واشنطن تشّكك بانفراج قريب للحرب التجارية بعد رسالة بكين

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن مكتب اإلحصاءات التابع لالحتاد 
األوروبي (يوروستات) أن التضخم في 
منطقة اليورو زاد خالل تشرين األول 
(أكتوبر) املاضي بأسرع وتيرة في نحو 
الطاقة،  6 سنوات، بدعم من أسعار 

ليؤكد بذلك تقديراته السابقة.
وجرى تعديل قــراءة معدل التضخم 
أســعار  يســتثني  الذي  األســاس، 
الطاقة والغــذاء املتقلبني، باخلفض. 
وأشــار «يوروســتات» إلى أن أسعار 
التجزئة في دول منطقة اليورو البالغ 
عددها 19 دولة، ارتفــع 2.2 في املئة 
على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة 

بزيادة نسبتها 2.1 في املئة في أيلول 
(ســبتمبر)، واثنني فــي املئة في آب 
(أغســطس) ، وهذه أكبــر زيادة منذ 

كانون األول (ديسمبر) 2012.
التضخم  وعدل «يوروســتات» قراءة 
املئة  1.2 في  إلى  األســاس باخلفض 
على أساس سنوي من قراءة سابقة 
بلغت 1.3 في املئة، لكنه ال يزال ينمو 
بوتيرة أســرع من التي ســجلها في 
ســبتمبر، والتي بلغت 1.1 في املئة. 
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 
األســاس 0.2 في املئة في أكتوبر، مبا 
يتوافــق مع توقعات الســوق، لكنه 

تباطأ من 0.5 في املئة في سبتمبر.

التضخم في منطقة اليورو عند 
أعلى مستوى منذ 6 سنوات
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حسين الصدر

يوسف عبود جويعد
 

تســاؤالت كثيــرة تثيرهــا اجملموعة 
النثريــة )ال أحد يشــبُه  الشــعرية 
حالنــا( للشــاعر ريــاض الغريب,أين 
الشعر؟,  تكمن شــعرية وشــاعرية 
وأيــن يكمن هذا الســحر األخاذ, هل 
في بناء النص؟, أم وحدة املوضوع؟, أم 
الثيمة؟, أم املفــردة املنتقاة؟, أم الوزن 
؟, أم القافيــة ؟, أم في وعي الشــاعر 
إحساســه  في  أم  وثقافته؟,  وخبرته 
املرهف,هذه التساؤالت ال زالت قائمة 
اآلن وحتتاج الــى أجوبة , بعد تداخلت 
الشعرية  واالمناط   , الشعرية  املوجات 
النثر,  التفعيلة,  العمــودي,  اخملتلفة, 
تلــك األمنــاط حاالت  وإنبثقــت من 
جديــدة , متثــل التجريــب واحلداثة, 
حتى وصل األمر فــي هذه التفاعالت 
الصحيــة , وهذا التنافس الســليم 
, الــى حالة من احلــراك والتناوب في 
الظهــور واجلودة فيما بينهــا , فتارة 
تبرز القصيدة العمودية وحتتل موقعاً 
متقدما في املســيرة الشــعرية, ثم 
تخفــت لتظهر قصيــدة التفعيلة, 
وتخبو االخرى لتتقــدم قصيدة النثر 
الى  تشــبه  وهي  الصــدارة,  فتحتل 
املتالحقة,  املوجــات  بعيد حركة  حد 
لتأتي  وتسبقها  موجة  تغطي  موجة 
االخــرى فتجتاحهما, وهكذا هو حال 
احلركة الشعرية التي تشهد موجات 
عاتية من التنافســات , اال أنني وبعد 
أن انتهيت من قــراءة هذه اجملموعة , 
وجدت األجابة لهذه التســاؤالت التي 
كانت تشغلني طويالً, حيث إكتشفت 
أن قوة نفوذ وطغيان هذه الســمات, 
تكمن في الشاعر وليست لها عالقة 
بأدوات بناء النص وحدها , فهي ضرورة 
من أجــل إنتاج النــص لكنها المتثل 
القصيدة وشاعريتها وحسها املرهف 
, فالشــاعر هو املقصود في العملية 
الشــاعر  إمتلك  , فقــد  الشــعرية 
ريــاض الغريــب امللكية الشــعرية , 
من خالل خبرته وهواجســه وثقافته 
ووعيــه, وجتاربه احلياتيــة , وهمومه , 
وعشــقه, وحبه للوطن, وإنشــغاله 
التام بالقضايــا املصيرية لهذا البلد, 
وما خلفتــه احلروب من ذكريات تدخل 
تلبســته, فصار  التي  احلالــة  ضمن 
يعيش احلياة شــعراً, وهــذه العوامل 
املتداخلة كونت التشكيلة الشعرية 
التــي إتخذها مســار لتدوين النص, 
البنية  التــام في  فهو ميتاز بالوضوح 
,رغم  التــي إختارها  واملفردة  النصية 
إنزياحتها ورمزها وصورها اإلستعارية 
, لتؤكد هذه احلقيقة, إذ أن الشــاعر 
إذا دخل عالم الشــعر وصار جزء من 
, وأنصهر فــي إتونه,  هذه التجربــة 

فإنه ال يحتاج الــى التزمير والتطبيل 
وإختيــار املفــردات النزياحية الثقيلة 
الرنانــة , من أجل أن يتــم قصيدته, 
اإلنســيابية  يتــرك  أن  ويكفيــه 
والتلقائيــة تدخل الــى أعماق وعيه 
تُستخرج  ومن هناك  وجدانه  ,وأعماق 
الروحيــة واجلمالية والبناء الســليم 
للنــص, وهــو ميتلك كل الســمات 
رياض  الصحيحة للشــعر, فالشاعر 
الغريب يدون النص الشعري بهدوئية 
عالية , ويدخل بناءالتكوين الشــعري 
روحــه وأعماقه ومن هنــاك يكتب , 
فهو ميتــاز بالبســاطة والوضوح في 
إختياره للمفردة , لكن هذه البساطة 
, وهذا الوضوح هو الســهل املمتنع , 
لكونه يكتب بروحية شــاعرية عالية 
, وتلقائية تنبع من االعماق فتنســاب 
املتلقي  القصيــدة علــى مســامع 
نغمات منســجمة متالئمة متوحدة 
تســاهم في عملية البنــاء النصي , 
كما أن الشــاعر إستطاع أن يستفاد 
من جتاربــه احلياتية , وباالخص احلروب 
, ليحيلها الى  التي عصفت بالبــالد 
قصائد نثر , حتمل مؤثراتها وتاثيراتها 
وتختفي فيها حالة املباشــرة , وجند 
في اول نص شــعري, وأظن أن الشاعر 
عمد أن يكون بال عنوان ,ألنه ميثل اخلط 

البياني لهذا النهج الشعري 
كلما إنفجرت سيارة مفخخة 

في ركن من البالد 
يتهشم زجاج بيتي 

ومتوت شجرة في حديقتي 
لهذا 

أقيم حداداً من الوجع 
ومآمت ال تنتهي في قلبي 

ثم نكون مع قصيدة ) غرفة 101 ( التي 
تؤكد لنا ما ذهبنا, وكيف أن الشــاعر 
وظف هــذه التجــارب احلياتية ضمن 
مبنى النص الشــعري, ليحيلها الى 
قصيدة شعرية مفعمة باالحاسيس , 
حيث نكون مع  الشخصية التي رسم 
مالمحها ضمن هذا النص , فقد بلغ 
العمر عتيا, وصــارت حياته كتلة من 
التجارب, وكبرت زوجته , وهو يناجيها 
الى  املتلقي  بعشــق ال يحتاج فيــه 

شفرات حلل طالسمها 
أنت اآلن بعيد عنها 

لكنك ترغب مبشاكستها 
والبوح لها مبغامراتك القدمية 

وهي تضحك من جتاعيدك 
في صورتك األخيرة 

وتقول: 
ً إهدأ قليالً,, انك اصبحت جدا

وأنا جداً 
ارغب باالستمرار 

ارغب بكأس من عصير خمرتها 
وعشقها األبدي 

ثــم ننتقل الــى القصيــدة النثرية 

)إبتسم ســالتقط صورة( وهي تقدم 
لنا حالنا ونحن منــر بكل هذه احلروب, 
التي تركت األثر الكبير في نفوســنا 
, وصــارت جزء من اوجاعنــا وذكريات 
مريرة والزالــت تنغص حياتنا , وهكذا 

نراها ونحن نتابع مبنى هذا النص 
بعد كل هذه السنوات 

لن تختال احلروب سوى وجهي 
أما قلبي 

على الرغم من ندوبه 
وشيباته 

مازال صبياً 
يركض في احلقول 

وامارس حريتي في التجوال 
مدعياً نسيان الندوب 

وكل املعارك 
التي طحنت روحي 

وننتقل الى القصيــدة النثرية ) بغل 
على جبل مــاوت( التي تقدم لنا حالة 
من تلــك احلــاالت التي ال يشــبهنا 
فيها أحد , وتكــون احلروب ثيمة لها , 
لنتعمق أكثر في هــذا اجلانب , حيث 
نعيش محاورة بني الشــاعر وصديقه 
الشــاعر ركن الدين يونس وهويحدثه 

عن آثار احلروب بعد الكبر 
هل تصدق 

ان البالد تركتني على مفترق 
اراقب حياتي 

كفاصل ال ينتهي 
هل تصدق إنني اآلن 
آمنت بأهمية البغل 
في السرايا اجلبلية 

وأدركت ألول مرة في حياتي 
إننا 

أي أنا والبغل 
الذي كان بإمرتي في ربية الطعمه 

على جبل ماوت 
حتت ثلوج شباط 

وبعد ربع قرن صنوان 
له رقم .. ولي رقم 

أغلقت الهاتف متذكراً كل الثلوج 
التي سقطت على رؤوسنا 

دون أن يتذكرنا احد 
ثم ننتقل الى حالة اخرى عبر مسارة 
بنية النص النثري الشعري )قليالً من 
األمل( والتي تؤكد في ثيمتها بإننا ال 
منلك القرار , وأن القرار للرئيس واملذيع

انك مغامر كبير 
وعليك أن متضي للنهاية 

هي مجرد حرب قصيرة 
سأعود منتصراً 

وأنت مواطن صالح للحروب 

واوالدك مهيئون متاماً 
ملا أفكر به 

الرئيس قادنا 
واملذيع يقول 

دمتم بحفظ الرئيس وأمنه 
ناموا 

اآلن 
العريف.....حرب(  أبــن   ( أما قصيــدة 
فإنهــا تؤكد احلقيقة املوجعة أن هذه 
احلروب ســوف تســتمر, وأن العريف 
سيتناســل حرب, وال زالت البالد تنوء 

بحمل كبير من املفاجآت .
عندما انتهت احلرب 

صديقي العريف 
قال 

تصدق أو ال تصدق 
أنا 

حاّمل باحلرب 
ضحكت 

وقلت ماذا ستنجب لنا 
قال 

حرباً صغيرة 
من يومها 

كلما مررت بشارع 
رأيت ابن العريف 

يتناسل 
في البيوت 

صوراً معلقة 
وفي القصيدة النثرية )عبادان... ال احد 
يشــبه حالنا ( في تضعنا مبا اليقبل 
الشــك بأن حالنا و وما منــر به , وما 
يحدث في هذا البلد , ال احد يشــبه 
حالنا, وتدور القصيــدة في هذا احملور  
, وهي تقــدم لنا رؤيــة مختلفة عن 

احلروب . 
لم تصادق القذيفة مثلي 
لم متنح لصديقي الوقت 

كي نسير معا 
نحمل طفل ارواحنا 

نلوح للخراب 
لصديقته 

وداعا
الشــعرية)ال  النثرية  ضمت اجملموعة 
أحــد يشــبه حالنا( للشــاعر رياض 
الغريب نصــوص مختلفة طافت في 
اروقة احلياة , ونقلتنا عبر لغة شعرية 
نابعة من شــعرية الــروح والوجدان , 
وليس من هســيس القلــم , لتؤكد 
هذه احلقيقة , أن شــعرية القصيدة 
وإحساسها وجمالها وروحها وروعتها 
, تكمن في ذات الشعر وما يحمل من 
وعي وثقافة وحــس مرهف , وهو يرى 

تقلبات احلياة امامه .
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حفظت لنا كتب األدب والتاريخ الكثير من التعليقات 
الدالة علــى الفطنة والــذكاء، أطلقهــا أصحابها 
بعفوية وترسل ودومنا تأخر ومتحل، ونحن نورد في هذه 
املقالة الوجيزة بعضهــا، وندعو الى أْن يكون التماس 
بني القارئ املعاصــر وكتب التراث قّوياً ، بعد أْن أعرض 
معظم شــبابنا عــن االقبال على االنتهــال من تلك 

الينابيع ...
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دخل » ابو طاهر القرمطي« مكة املكرمة ســنة 317 
الى املســجد احلرام بفرســه، وجرد سيفه، وقتل احد 

احلجاج وصاح :
ياحمير :

أليس قلتم في هذا البيت :
» مــن دخله كان آمناً ، فكيف يكــون آمنا وقد َقتلُتُه 

الساعة ؟
فأجابه أحد احلجاج :

اّن اهلل عز وجل لم يُردْ أن من دخله كان أمناً 
وامنا أراد :

من دخله فأمّنوه ،
فلوى القرمطي رأس فرسه وخرج ...!!

إنه لتعليق بليغ قطــع دابر الفتنة ووأدها، وكفى اهلل 
احلُّجاج شرَّ القرمطي الزنيم .

راجع املنتظم ج2 ص223 
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وجاء في فوات الوفيات ج130-129/2 
اّن االمير طاشتكني رمبا مّر عليه أسبوع وهو ال يتكلم 

ولقد كان على ما يبدو كثيرَ الصمت الى حٍد ممل ..!!
واستغاث به رجٌل فلم يكّلمه فقال له :

كلمني ،
فاّن اهلل كّلم موسى ،

فقال له :
وأنت موسى ؟

ولم يزد على ذلك ..!!
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وجتاوز األمير طاشــتكني التسعني فاســتخرج أرضاً 
وقفاً على شــاطئ دجلة ملدة ثالثمائة سنة ليعّمرها 
داراً ، وكان في بغداد رجل قاص اســمه )فتيحة( فقال 

على املنبر :
يا أصحابنا ،

نهنيكم ،
مات ملك املوت ..!!

فقالوا :
وكيف ذلك ؟

قال :
طاشــتكني عمُرُه تسعون سنًة واســتاجر أرضاً ملدة 

ثالثمائة سنة ليعمرها داراً له ،
فلو لم يعلم أن ملك املوت قد مات ، ما فعل هذا ..!!

أقول :
اإلثارة هي اهم العناصر في اخلطابة وقد أثار )فتيحة(

املستمعني حني قال :
مات ملك املوت ،ثم أرســل تعليقه الساخر املغموس 

بالنقد الشديد للصفقه التي أبرمها طاشتكني ..!!
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قارن بــني )فتيحة( وبــني ذلك الشــامي الذي حضر 
مجلس الصاحب بن عّباد، الذي كان متعصبا لرسائله 

، وكانت في ثالثني مجّلدة فسأله الصاحب :
رسائل َمْن تُقرأ عندكم ؟

فقال :
رسائل ابن عبدكان

قال :
ومن ؟
قال :

رسائل الصابي 
وغمره أحد جلساء الصاحب ليقول :

رسائل الصاحب ،
فلم يفطن الرجل ،

ورآه الصاحب فقال له :
تغمز حماراً ال يحس 

راجع معجم األدباء ، لياقوت احلموي ج2/ص315 
--6

كان احلكم بن عبدل األســدي الشاعر أعرج ال تفارقه 
العصا،فتــرك الوقــوف بأبواب االمــراء ، وكان يكتب 
حاجته على عصاه ، ويبعث بها مع رُسلِِه ، فال يُحبُس 

له رسول ، وال تؤخر له حاجة ، 
فقال في ذلك يحيى بن نوفل 

عصا َحَكٍم في الدار أوُل داخٍل 
ونحن على االبواب نُقصى ونُحجُب 

وكانت عصا موسى لفرعون ايًة 
وهذي لعمر اهلل أدهى وأعجُب 

تُطاع فال تُعصى ويُحذر سخُطها 
ويُرغُب في املرضاة منها وتُرهب 

فشاعت هذه االبيات بالكوفة ، وضحك الناس منها ...
وهي مبثابة التعليق املثير للغاية .

حسني الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التعليقات الذكية

مكونات االبداع في.. »ال أحد يشبه حالنا«
دراسة

غالف اجملموعة الشعرية

إتيل عدنان

ترجمة ميشرافي عبد الودود

أسدل القمر ستارة أو اثنتني
 مطرة ناعمة تخترق

أقيس ذاكرتي لألشياء
 وليس الذاكرة ذاتها

مبا أن احلاضر أيضا على وشك االنفجار
نصنع الواقع فقط من خالل وجودنا

هذا ينطبق أيضا حتى على البومة
 التــي تنــام على الغصــن في هذه 

اللحظة
النمر املروَّض مسالم

كما األشخاص الذين يأخذون املصعد
 في هذا املبنى.

 القلق الغريق في النبيذ األحمر
 يعود كما غروب الشمس

في أسفل الوادي،
 تنشر احلرب شغبها،

على اجلانب اآلخر من املزرعة
 يستشاط غضب احمليط.

ولد أبي

 في السنة التي خطرت
فكرة تكرار الوجود

 في ذهن نيتشه؛
 غالبا في نفس اليوم

متتلك الشجرة دائما الشجاعة
 في الواقع

نحن مجرد نافذة على العالم
نحتــاج إلى شــجيرات الــورد على 

الشرفة
 وهاتف ال يرن

عشت فقط من خالل إمداداتي
 ولهذا السبب أنا نهر

لم يكن املوت ساخنا وال باردا

عندما ملس جلدك
اإلرادة ال تؤجر أبدا

من قصورها تشعر املادة باخليبة
أمتنى لو تراني

 مستلقية في األثر املتروك
 جلسدك على السرير

بينما الدفء في روحينا
 ملكك

حدث هذا في سنوات ال يتذكرها أحد
لم أشأ فعل أي شيء آخر

اختفائي الشخصي تعّقب
سحابة وجدتني

جالسة على مقعد في حديقة

األنفاق تستنسخ
 مخططات الشرايني
 ثمة دودة في القلب

تتغذى على قوتها
وفي ساحة العصافير التي ال تكترث 

للتاريخ
 حتى لو دمر حياتنا

في أحد األيام
 لن تشرق الشمس في موعدها

 حينئذ لن يكون ثمة نهار
 وفي غياب النهار

لن يكون ثمة ليل أيضا
 وهكذا ستتحقق النبوءة

فهد الصكر
   

" فــي الطريق الــى الناصرية 
.. قد يصادفك مشــحوف، لم 
يكتب عليه لفــظ اجلاللة، إنه 
يعــود لبوذا، وقت جــاء يتعلم 
العــزف اجلنوبي، فــي مضارب 

بني أسد.
نسيه عند جدتي التي أورثتني 

الضاللة السومرية اللذيذة 
قد تسقط نظراتك على أطالل 

بئر، حترسه أفعى خضراء 
هذا منبع األهوار، التي سكنها 
شــعب يتلو على نفسه فقط 
األبوذيات التي تكتبها النسوة، 
القصب،  وبقايا  بالطني  مدافة 
الى  ذاهب  وأنــت  رمبا تســمع 
الناصرية، أصواتا لم تسمعها، 
ال عليك، قبلــك حتدثت )أجاثا 
القطــارات  عــن  كريســتي( 
الصاعدة من البصرة الى بغداد 
وهتفت " يا اهلل .. يا اهلل حتى 
أصوات القطارات تتغير حني متر 

في الناصرية ".
من هنــا ندرك أن هــذا الفتى 
السومري، متشابه ومتوأم الى 
حد الثبات مــع ناصريته التي 

أدهشت )أجاثا كريستي(.
ومــن هنا نــدرك أيضــا يعود 
بقصائده الى ســحنته األولى، 
والقصــب  األهــوار  أبجديــة 
قداس  تراتيــل  أنها  والطــني، 
وحده يعلم صدى نواقيســها، 
وما تعني حــني تعلن عن والدة 
الشــعر والفنــون األخرى في 
مدينة فطمت أو فطم أبناؤها 
" أبوذيــات " احلزن الســومري 
اللون  ومعنى احلــب، وخطيئة 

واحلرف.
و" بريد الفتى السومري " الذي 
وقعه الشــاعر الفتــى عدنان 
الفضلــي، ليصدر عــن األحتاد 
العــام لألدبــاء والكتــاب في 
الفنان  بلوحة  موشحا  العراق، 
املبدع " محمد هاشم املنشد 

."
يقول الفتى السومري

" لي .... ممكنات العشق واخلبل 
تراخوا  الذين  ... هذيانات  ودوني 

عند مدخل اإلشتهاء
بكفــي .. قبضــت على غيمة 

وردية 
سحبتها الى حقل أشتهائي .. 

فأمطرنا معا "
إذن للبريــد درب، ضوء معامله " 
غيمة ورديــة " حبلى بالوضوء 
واملطر، متتد حكاية ملدى الفتى 
شجن  يحاكي  وهو  السومري، 
الهوى،  بلحن  املدجــج  جنوبه 

القاطــف مــن أقصــاه لعنة 
اجلمال الذي ال يشــبه باملعنى 
أي جمــال فــي ملكــوت، هو 
وحده من يقرأ مســاماته، فتى 
ســومري القصيدة والعشــق 

الناصري.
يبوح الفتى السومري

" من أول السني 
املمتدة الى سقف كتفها

الى آخر الدال
املتقوسة كرسم الشفة

يرج لساني

ويدفع به الى الرخام "
هنــا يوقظ أحساســه الغير 
مرئــي، لتصــرخ بــه مفرداته 
الشــفيف  البوح  هذا  خصب 
أتــون حكاية مرت  اللذيذ، في 
كحلــم، داعبت شــغاف قلب 
متعن فــي دفاتــره " الصفر " 
مرابع  مــن  الســطور  لترتفع 
وغناء  لقــاء،  تفاصيل  الورقة، 
مّست  قبلة،  وأشــتهاء  حوار، 
على  الشعر  لترسم  الشغاف، 
شــفاه ظامئــة أبــدا، قصب 
املكان، دفء حب لم يكن عابرا 

أبدا.
ويوجز الفتى الســومري، في " 
ما ســقط من مسلة سومر " 
)نذور، مرور، دمــاء، قيد، رجوع، 
نبيذ، حرب، عرق،  ثمالة، جنون، 

كابوس، إخفاء، ظالم، ريح ".
هي لم تكن أســقاطات شاعر 
صدمته " املسلة " في هذيان 
غربتها، وخراب وحشتها، لكنه 
خشــي اللصــوص أن يفتحوا 
خزائن ذكــرى " أبيه " ليحمل 

اخلطيئة وحده،
أنه يخشــى الصحــراء من أن 
تــأكل مــا تبقى مــن الكتب 

السومرية.
هو يخشى احلرف من أن يسرق 
لم  أغبيــاء،  حراس  أثــر  ثانية 
مينحــوا " املســلة " الســهر 
حقها كي تنشــر أخــر حكايا 
اللصوص املعبئني باخليانة حتت 

كابوس الفتى السومري
" كركرات الليل حني تغيب

يصيــر موعــد الفجر أشــبه 
بكابوس "

أزعــم أن احلكايــة أكبــر من 
ذلك بكثير، لكن رســمتها مبا 
توحــدت به الواني، كالرســم 
حــني تصرخ بــي مواقف يعج 
بها طريــق الالجدوى، ليمنحنا 
عذابات  على  الكتابة  شــهية 

ورق أبيض، ينوء الفراغ.
وأختم البوح للفتى السومري 
" عندي ما يكفي من الهذيان

وعليه ...
سأكلم نفسي كثيرا ".

على مشحوف سومري

عدنان الفضلي يكتب بريده من بقايا القصب والطين

ظالمترجمات

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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بداية تأزم العالقة بني قاسم و 
البارتي

* متى بدأت املشكالت بني البارتي 
وقاسم، وما كانت أسبابها؟

- لكــي نتحدث بإنصــاف وضمير 
البد أن نتطــرق الى جانبي العالقة، 
توافقهم وعدم توافقهم، وأن نأخذ 

باحلسبان املسائل التالية:
1 - العالقة بني قاسم و البارزاني.

2 - العالقــة بني قاســم و البارتي 
كحزب سياسي.

3 - تعامل قاسم مع البارتي كفكر 
سياسي.

بالنســبة للنقطة األولــى، علينا 
أن نعود الى بدايات نشــوء العالقة 
بني قاســم والبارزاني والتي كانت 
حسب إعتقادي وكثيرين معي، أنها 
فاملال  خاطيء.  أســاس  على  بنيت 
يوم من رجوعه  أول  مصطفى منذ 
الــى العــراق أعلن بــكل صراحة 
و وضــوح "أنــه جندي مــن جنود 
عبدالكرمي قاســم"! وقــال "هناك 
شخصان فقط أطيع أوامرهما هما 
وعبدالكرمي  البارزاني  أحمد  الشيخ 
قاســم"! وقال في خطــاب ألقاه 
مبدينة  نظمت  شــعبية  بتظاهرة 
"أنا جندي  السليمانية إلستقباله 
مــن جنــود عبدالكرمي قاســم". 
وكنت أحــد املنزعجني مــن قوله 
هذا، وخاصة أنني كنت مدحته في 
خطاب ألقيته مبناســبة عيد نوروز 
وقلت فيه "أن املــال مصطفى هو 
نشرت  و  الكردي"  الشــعب  زعيم 
صورة كتبت خلفها "قائد الشعب 
الكردي اجلنرال مصطفى البارزاني"، 
وإنزعج املال مصطفى من نشر تلك 
أيضا  نوروز  وفي مناســبة  الصورة 
ألقى الشاعر هزار قصيدة متجيدية 
له أيضا، ولذلك إنزعج املال مني ومن 
هزار، وحتسبا من هجومه علينا في 
باخلروج  وهزار  أنا  اإلحتفال، أسرعنا 

من قاعة امللك فيصل هربا منه.
وكان املــال مصطفى قــد ردد مرارا 
وفي مناســبات متعددة "أنا لست 
أنا مجرد جنــدي من جنود  زعيما! 
عبدالكرمي قاســم". أما نحن فقد 
كنا نريــد أن نخاطبه كزعيم حلزب 
ميثل القومية الثانية في العراق، أما 
قاسم فهو رئيس جلميع العراقيني، 
وال نعترض على كونه رئيسا، ولكن 
اليجــب أن تكون أنــت جنديا من 
كان  مصطفى  املــال  لكن  جنوده.. 
ينكر علينــا ذلك ويصــر على أنه 
وبقي  قاسم"!  لعبدالكرمي  "جندي 
على ذلــك لفترة طويلــة حتى أن 
عوني يوســف رحمــه اهلل مازحه 
يومــا قائال "جنــاب املال مصطفى 
هــل مازلت جنديا، ألــم تترفع الى 
رتبة نائــب العريــف، فقد مضت 
ســنوات طويلة وأنت برتبة جندي 
وقد حــان الوقت ليتم ترفيعك الى 
رتبة أعلــى"! وإتفــق البارزاني مع 
قاســم على أن يزوره بشكل يومي 
تقريبا بــوزارة الدفــاع، وكان ينفذ 
كل ما يقوله له قاســم، و يسعي 
إلقناعه بإعادة إعمار منطقة بارزان 

و تسليح البارزانيني.

* إذن ملاذا تأزمــت العالقة بينهما 
ماداموا على هذا الوفاق؟

- بدأت األزمة بعد مقتل أحمد أغا 
الزيبــاري ، وكان هــذا أحد األغوات 
اإلقطاعيني الدمويني من عشــيرة 
البارزانيني  الكثير مــن  الزيبار قتل 
اإلبريــاء دون وجه حــق، منهم جنل 
أولو بيــك أحد أبطال ثــورة بارزان 
قتلوه غيلة. هذه اجلرمية أثرت كثيرا 
على املال مصطفى و الشيخ أحمد 
وكانا من ألد أعداء الزيباريني، وكان 
الشيخ عبدول سليمان إبن الشيخ 
املال  ينافس  البارزاني  عبدالســالم 
مصطفــى بنفوذه و يســعى لدى 
الشــيخ أحمد لإلطاحــة مبكانته 
على إعتبــار أن املال مصطفى واقع 
حتت تأثير زوجته الزيبارية الســيدة 

حمايل خان ، التي كانت بحق إمرأة 
رائعة بكل معنى الكلمة. وكان املال 
مصطفى قد إلتقى مبقر إقامته في 
بغداد بالشيخ محمود أغا الزيباري 
وســاعده كثيــرا، ولذلك ســعى 
البعض لتأليب الشيخ أحمد على 
املال مصطفى، لكن املال مصطفى 
إســتطاع أن يرضي الشيخ أحمد 
بتأكيده أنه ســيثأر لــدم جنل أولو 

بيك من الزيباريني.

للشــيخ  بوعده  أوفــى  *وكيــف 
أحمد؟

- كلــف املال مصطفى عــددا من 
رجالــه اخمللصني منهــم "جنة نبي 
وعيسى ســوار واملال حسن" الذين 
حتولوا فيمــا بعد الى أقرب املقربني 
له، ليقتلوا أحمــد أغا الزيباري في 
املوصل. وبعد تنفيذ اجلرمية أصدرت 
احلكومــة العراقية أمــرا بالقبض 
على اجلناة. وكنا نحن في احلزب نرى 
ضرورة تسليمهم للعدالة وأن حتل 
املسألة عبر القانون واحملاكم، وأبدى 
اإلســتاذ أبراهيم أحمد إستعداده 
لتولــي مهمة الدفــاع عنهم الى 
جانب عدد آخر مــن احملامني. ولكن 
املــال مصطفــى عالــج املوضوع 
شــاهدا  وكنت  اخلاصة،  بطريقته 
على ذلك.فحــني تعرض عبدالكرمي 
قاســم حملاولة اإلغتيال الفاشــلة 
ذهبــت مع املال مصطفــى لزيارته 
إســتعاد  قد  وكان  باملستشــفى 
شيئا من صحته، وفي البداية أبدى 
وجلسنا  بزيارتنا  ســعادته  قاسم 
الــى جانبه ثــم حتدثنا عــن تلك 
اجلرمية التي إستهدفت حياته، وهنا 
قال املــال مصطفى أن أشــخاصا 

أعتقلوا بســبب جرميــة اإلعتداء، 
الدولة  رئيــس  وهو  قاســم  فقال 
ورئيس الــوزراء "هــذه جرمية قتل 
بسببها أشــخاص، وعليه يجب أن 
تعالج املســألة عن طريق احملكمة، 
فلننتظر ونرى ماذا ستقرر احملكمة 
بشأنهم". لكن املال مصطفى أردف 
قائال "هؤالء أنا أرسلتهم ليغتالو"! 
ذهل قاســم وقــال “ال، ال أتصور أن 
تفعلهــا أنت، أنــت صديقي ورجل 
صالح ال أحســبنك تفعلها، كما 
أنت الترتكــب جرمية يعاقب عليها 
القانــون، هــؤالء بعض الشــباب 
املتهوريــن بنفوســهم حقد قدمي 
ضــدي". لكن البارزانــی أصر على 
قوله وأضاف "إذا فعل هؤالء اجلرمية 
فأعلم بأنني دفعتهم". وهنا صرخ 
قاســم بوجه املال مصطفى وقال 
بغضب شديد "كفى، أنت ال تفعل 
هذا". وكانت هــذه هي املرة األولى 
التي أرى فيها قاسم يغضب بهذه 
الشــدة من املال مصطفــى الذي 
أخذ على خاطــره ولم ينبس ببنت 
الشــفة فلزم الصمت، وأعتقد بأن 
هذه احلادثــة كانــت البداية التي 

عكرت صفو العالقة بينهما.
ووقعت هــذه احلادثــة بعد تعرض 
قاســم حملاولة اإلغتيــال في رأس 
1959/10/7، وفي تلك  يــوم  القرية 
الفترة أيضا زارته وفود من عشــائر 
الزيباريني و أبلغوه بأنهم يتعرضون 
للقمــع و اإلضطهاد ويقتلون على 
أيدي البارزانيني، وعاتبوا قاسم ألنه 
سلح البارزانيني ولم يعطهم شيئا 

ليدافعوا به عن أنفسهم..
وتعــود عالقة قاســم بالعشــائر 
الكردية تلك الى الفترة التي وقعت 

فيها أحداث بارزان وإنتفاضتهم في 
عام 1945 حني كان قاسم آمرا على 
رتل من جحوش عشــائر الزيباري و 
الذين حاربوا  والســورجي  الهركي 
البارزانيني، ولذلــك حني جاءوا اليه 
ذكــروه بأنهم كانــوا يعملون حتت 
إمرته أثناء تلــك الفترة. وبطبيعة 
احلال فإن مثل هذه العالقات تلعب 
دورا في تعامل القادة العســكريني 
مع من يعملــون مبعيتهم، وأبلغوا 
قاســم حاجتهم للســالح ألنهم 
باإلبادة،  والتهديد  للقتل  يتعرضون 
وحــاول قاســم أن يســترضيهم 
وأمدهم مبائة قطعة من الســالح 
وأبلغ الزيباريني بأن هذه األســلحة 
وأثار  أنفســهم فقط،  هي حلماية 
البارزاني،  غضب  الزيباريني  تسليح 
فقــد ظن بأنه كجنــدي من جنود 
بآخريــن هكذا  يبادله  لن  قاســم 

وبكل بسهولة .
أريد أن أٌقول شــيئا بهذه املناسبة، 
عندمــا هدأ قاســم أثنــاء زيارتنا 
املتشــنجة له في املستشفى ذكر 
البارزاني ببعض األشياء وقال "هل 
تتذكــر يا بارزاني حــني رجعت من 
مصر وجئت لزيارتي وقلت لك "بأنه 
بعد أن تســتقر أوضاع اجلمهورية 
يجب أن نكون أخوة و ننسى أحقاد 
املاضي؟ يجب عليك أن تتصرف اآلن 
كرئيــس حزب و قائــد ألمة و ليس 
كرئيس للعشيرة، يجب أن تتصالح 
حاربتم  التي  العشــائر  جميع  مع 
بعضكم، يجب أن تكون أنت جامعا 
للكل وتصاحلهــم ال أن تعاديهم". 
ورغم كل هذه النصائح العقالنية، 
لكن العالقة تأزمــت بينهما رويدا 
رويدا حتى إضطر قاســم أن يدعم 

الزيباريني ضده.
الســبب الثاني لتــأزم العالقة بني 
قاســم والبارزاني، يعود الى رؤساء 
العشــائر الكردية الذيــن تضرروا 
الزراعي  من صدور قانون االصــالح 
وفقدوا نفوذهم وسلطتهم. جاءوا 
الى املال مصطفى تباعا يشــكون 
حالهم. ولألسف كان البارزاني يولي 
أهتماما كبيرا برؤســاء العشــائر 
واألغوات واملشــايخ ومن هم على 
شــاكلتهم.. أتذكر عقــد إجتماع 
جلميع رؤساء العشائر حضره شيخ 
اإليزيدية الشــيخ حتسني و شيوخ 
و أغوات مناطق خوشــناو و دزةيي 
و بشــدر و غيرها، حيــث جلأ هؤالء 
جميعا الى املــال مصطفى و قالوا 
له "أنت كبيرنــا ندعوك حلمايتنا". 
ولألســف أحــاط املــال مصطفى 
نفسه مبثل هؤالء الناس و يقدمهم 
مبجالســه و يكرمهــم و يدافــع 
عنهم، وهذا نفخ فيهم شــيئا من 
الغرور والتعالي، و نظموا وفدا ذهب 
الى بغداد للقاء قاســم، وكان ذلك 
في خضم األزمة التي نشــبت بني 
قاسم و الشركات النفطية، حيث 
كان قاسم يدافع عن حقوق العراق 
و الشركات تضغط على حكومته.

* ومــا كان دورك و اآلخريــن مــن 
اليساريني و الدميقراطيني في تلك 

األزمة؟
- لقــد كتبنــا مقاال ضــد هؤالء 
رجــال  و  واإلقطاعيــني  األغــوات 
نوري السعيد، وتســاءلنا إن كانت 
لإلنكليــز يد في دفعهــم؟، أم هي 
اإلســتعمار؟ وملاذا خلق األزمة في 
مثل تلك الظروف احلرجة؟ وملاذا هذا 

املوقف من جمهورية تشكلت توا؟ 
وقلنا في املقــال "ان هؤالء األغوات 
ولم  نفوذهم  واإلقطاعيني فقــدوا 
يبق لهم وزن وال دور، وهم لم يكونوا 
يوما مخلصني لشعبهم، بل كانوا 
دوما جواسيس وعمالء وخونة بحق 
الشــعب الكردي، وهــم من فلول 
نوري السعيد وصالح جبر ومن على 

شاكلتهما".
وأثار هذا املقال كالعادة غضب املال 
مصطفى ومن معــه من األغوات، 
ومنهم : زيد أحمد عثمان ومسعود 
محمد وكاكة حمة خانقاه، هؤالء 
كانــوا يدينون بالفكــر اليميني و 
نوري  بعهــد  نوابا  بعضهــم  كان 
الســعيد مثل كاكة حمة و كاكة 
زياد، و لذلك كنا ننظر إليهم نظرة 
الشك والريبة، لكن املال مصطفى 
عنهــم،  ويدافــع  يؤيدهــم  كان 
وهذا ما أغضب قاســم الذي كان 
يتســاءل دوما عن األســباب التي 
هؤالء  لتحريــك  بالبارزاني  تدفــع 
الرجعيني؟ وهكذا ســادت العالقة 
نوعا من البرود الــى أن وصلت الى 

حد اإلنفجار الحقا.
في هذه األثناء دعي املال مصطفى 
حلضور إحتفاالت ذكرى ثورة أكتوبر 
في اإلحتاد الســوفيتي وإستغرقت 
رحلته مــن 6 تشــرين الثاني عام 
1960 الــى كانــون األول من العام 
ذاتــه، وكان الهدف مــن الزيارة هو 
حصولــه على دعم الســوفييات، 
ولكــن الــروس دعــوه لينصحوه 
بعدم تعكير عالقته مع قاسم وأن 
يصادقه، كان من املقرر أن أذهب أنا 
معه ولكني لــم أحصل على جواز 

السفر ولذلك ذهب وحده.

وبعد أن نصحوه بعدم تأزمي عالقته 
لكن  املال،  بعض  أعطوه  بقاســم 
املال مصطفى خــاف من أن تصادر  
األمــوال،  تلك  املطــار  ســلطات 
ولذلك ذهبنا الى املطار وأخذنا منه 
طريق  عن  وأخرجناهمــا  حقيبتني 
فرعــي دون أن تتعرضــا للتفتيش، 
وحني جــاء أحــد أفراد الشــرطة 
له  قلت  احلقيبتني،  ليســألني عن 
"بــأن هذا للمــال مصطفى رئيس 
احلزب الدميقراطي الكردستاني وهو 
قائد الشعب الكردي وال يفترض أن 
مصطفى  املال  تفتشوهما".وذهب 
الى قاسم وقال له "أن السوفييات 
أعطوه بعض املال، وهذا على سبيل 
التعويض عن البنادق التي سلموها 
لهم"، ولكن  العالقة كانت متأزمة 
أصال بينهما فلم تشــفع له هذه 

املكاشفة بشيء.
في تلك الفترة كان بعض رؤســاء 
العشائر قد جنحوا في فتح قنوات 
إتصــال مع إيــران بواســطة املال 
هباس  منهــم  وكان  مصطفــى. 
اغا مامند اغا مــن أغوات منطقة 
عبدالرحمن  عن طريق  بشدر متكن 
روتة وهو أحــد أقرباء علي عبداهلل 
أن يرتبوا له لقاء مع اجلنرال درهرام 
حاكم منطقتــي رضائية ومهاباد. 
وقــد وعدهم اجلنــرال بأنهــم إذا 
حتركــوا فإن إيــران ســتدعمهم، 
وأظهــرت الوثائــق فيمــا بعد أن 
الســفير اإلنكليزي في طهران قد 
با ملال مصطفى،  إلتقى سرا مرتني 
وروى عبيداهلل جنل البارزاني لألستاذ 
حلمي علي شــريف بأنه متكن من 
ترتيب لقاءين بالســفير األنكليزي، 
مرة حني أخذ معه الشــيخ أحمد 
الى الســفير، ومرة أخــرى مجيء 
املال مصطفى.  أبيه  الى  الســفير 
والحقا جاء في مذكرات الســفير 
اإلنكليزي أنــه إلتقى بهما وأنهما 
طلبا منه حمايتهم، ولكن السفير 
"إن ســلطتنا  قائــال  رد عليهــم 
قد ضعفــت في العــراق بعد ثورة 
اليســتطيعون  ولذلــك  قاســم 
أن يقدمــوا لهــم شــيئا كما في 
السابق، ولكن السفير حثهم على 
التمــرد ضد احلكومة". وبحســب 
اإلنكليز كانوا  البعض فإن  حتليالت 
ضد  للتحرك  البارزاني  يشــجعون 
قاســم بهدف الضغــط عليه ثم 
إزاحتــه، أو إرضاخــه ملطالبهــم، 
وحني عاد املال مصطفى من اإلحتاد 
السوفيتي لم يعره قاسم إهتماما 
ولذلك ذهــب الى بارزان وإســتقر 
هنــاك. وأدى ســوء العالقة الى أن 
يتحدث قاسم بسوء في مجالسه 

عن املال مصطفى.

* يذكر مسعود البارزاني في كتابه 
"البارزانــي و احلركــة التحرريــة 
الكرديــة" أن الــروس و عــدوا املال 
مصطفى في سفره األول بإمداده 
باألســلحة و الذخائــر عن طريق 

الطائرات؟
- ال أعرف إن حصل هذا بل بالعكس 
كانــوا يحثونه علــى التصالح مع 
قاســم، وكان الروس يســاعدونه 
أن  باألسلحة، حتى  وليس  باألموال 
البارزاني بعد ســفره الى موسكو 
كان يخشــى أن يحتجــزوه هناك 
واليسمحوا بعودته الى العراق. ولذا 
وضعنا خطة إلفشــال ذلك بحيث 
أننا  نســتدعيه الى العراق بحجة 

سنعقد مؤمترا حزبيا..

*ولكــن هنــاك من يتحــدث عن أن 
البارزاني إشــترى في مايس وأيلول 
عام 1961 ثالثة آالف قطعة ســالح 

بأموال الروس؟
- هذا غير صحيح وال أســاس له من 
الصحة، فكل احلركة الكردية وحتى 
عام 1963 لــم تكن متتلك ثالثة آالف 
الروس  أن  صحيــح  ســالح،  قطعة 
أعطوه أمواال، ولكن لم تكن بالتأكيد 

تكفي لشراء كل هذه األسلحة.

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 14
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كلف المال مصطفى عددا من رجاله المخلصين منهم "نجة نبي وعيسى سوار 
والمال حسن" الذين تحولوا فيما بعد الى أقرب المقربين له، ليقتلوا أحمد أغا الزيباري 

في الموصل. وبعد تنفيذ الجريمة أصدرت الحكومة العراقية أمرا بالقبض على 
الجناة. وكنا نحن في الحزب نرى ضرورة تسليمهم للعدالة وأن تحل المسألة عبر 

القانون والمحاكم

عبد الكرمي قاسم مصطفى بارزاني حلمي علي شريف
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إعالم دائرة األقاليم والمحافظات
احرز فريــق املوهبــة الرياضية في 
بدرة كأس بطولــة املراكز الوطنية 
لرعايــة املوهبــة الرياضيــة لرفع 
األثقــال التي اختتمــت، أول أمس، 
في املدينة الشــبابية حتت شــعار 
ونظمتها  الشــباب)،  بهمة  (عزمية 
دائرة شؤون األقاليم واحملافظات في 
مبشاركة  والرياضة  الشــباب  وزارة 
7 فــرق متثــل املراكــز الوطنية في 
بغــداد ونينوى وبابــل وديالى وبدرة 

والنعمانية والبصرة.
وفــرض العبــو بــدرة هيمنتهــم 
اشتركوا  التي  االوزان  املطلقة على 

فيها، جامعني 168 نقطة، تاله املركز 
الوطني فــي بغداد وله 153 نقطة، 
وحل ثالثا فريــق املركز الوطني في 

نينوى برصيد 144 نقطة.
امــا النتائج الفرديــة فقد جاءت 
كاالتي: وزن 32 كغم، حل منتظر 
اسكندر من بدرة باملركز االول ثم 
علي رائد من بغداد ومحمد رياض 
38 كغم  ووزن  النعمانيــة،  مــن 
حصل مقتدى ســعد على املركز 
االول مــن بدرة ثم عبــد الرحمن 
مروان من املوصــل ومهدي احمد 
مــن بابل، وفــي وزن 44 كغم حل 
اوال وحسني  بدرة  حسن عمار من 

علي مــن النعمانيــة ثانيا وعبد 
الرحمن شامل من املوصل باملركز 
الثالــث، وفي منافســات وزن 50 
كغم حصل العب بدرة باقر هادي 
على املركــز االول وزيــد رائد من 
من  نشوان  ويوســف  ثانيا  بغداد 
املوصل ثالثا، وفــي وزن 56 كغم، 
نال علــي عبد الهــادي من بدرة 
املركز االول ومحسن عبد علي من 
بغداد املركز الثاني وحسني طالب 

من النعمانية املركز الثالث.
62 كغــم، حصل العب  وفي وزن 
بدرة بارق باسل على املرتبة االولى، 
ثم رامي محمد مــن بغداد، تاركا 

لزميله حافظ عالء،  الثالث  املركز 
وفــي وزن 69 كغم حل مصطفى 
ناهــض من املوصل اوال وحســني 
ستار من النعمانية وحسني جالل 
من بابل، وفي وزن 69+ كغم حصل 
علي عمار يســر مــن بغداد على 
تــاله مصطفى عالء  االول  املركز 
من بغداد ايضا واحمد حسن من 

املوصل باملركز الثالث.
وفي ختام املنافسات مت تكرمي جلنة 
احلكام التي ادارت السباقات بدروع 
الشــهادات  توزيع  مت  ،كما  الوزارة 
املشاركة  الفرق  ملديري  التقديرية 

واملالكات التدريبية.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
كرمت اللجنة الفنية في نادي الوصل 
اإلماراتي احلــارس العراقي خالد فرج 
الذي يشرف  9 ســنوات  حارس فريق 

عليه املدربني / سعيد جاسم ، ومدرب 
احلراس الكابنت إسحاق. أهدى السيد 
اللجنة  فارس ضاحي خلفــان عضو 
الفنيــة و املشــرف الفنــي الكابنت 

مايكل ومســاعده الكابنت ســامي 
عبد السالم ميدالية لتفوقه وظهوره 
التدريبات و  مبســتوى متميز خــالل 
املباريات بقي أن نعرف فرج خالد والده 

ولعب  الثمانينات  مبطلع  حارساً  كان 
في الفرق العسكرية وفرج تأثر بوالده 
ً اكتشفه نعمت عباس وقدمه  كثيرا

لنادي الوصل.

فرج خالد.. أصغر حارس عراقي في اإلمارات

قسم االعالم واالتصال الحكومي

التقــى وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور احمــد العبيدي والوفد 
محافــظ  أمــس،  أول  املرافــق، 
النجف، لؤي الياســري في ديوان 

احملافظة.
الدكتور  قــدم  اللقاء  بداية  وفِي 
للسيد  وتقديره  شكره  العبيدي 
احملافظ على حفاوة االســتقبال، 
الى  وأشــار في كلمة قصيــرة 
وجوب دراسة واقع كل محافظة 
قبل منحها التخصيصات املالية 
وعدم التعامــل معها على وفق 
بعضها  لكون  السكاني،  املسح 
يعــد مــن احملافظــات املهمــة 
والنجف إحداها، لذا سنعمل في 
دراسة اخلطط  اعادة  الوزارة على 
االســتثمارية السابقة وتقوميها 
من قبل جلنة مت تشــكيلها لهذا 
الغرض، وســنعيد ترتيب آلياتها 

لتخدم واقع الشباب والرياضة.
مشــروع  اي  ان   ً مؤكــدا وأردف 
اســتثماري يطــرح من الــوزارة 
مســتقبالً ســيتم طرحه على 
احملافظــة قبل إعطــاء املوافقة 
لتجــاوز الســلبيات الســابقة 
وتســخير كل املشــاريع خلدمة 

احملافظة وشبابها.
استعراضاً  الياســري  قدم  فيما 
اخلدمــي  احملافظــة  لواقــع 
واالقتصــادي فضالً عــن الواقع 
الرياضي، وأشــار فيــه الى قلة 
التخصيصــات التــي اثرت على 
واقع احملافظة، وبالنســبة لنادي 
متويله  في  يعتمــد  كان  النجف 

الدولي  النجــف  علــى مطــار 
تردى  التمويــل  توقف  وعندمــا 
وضع النــادي ماديــاً وهذا خطأ 
تتحملــه االدارة التي كان عليها 
ايجاد مصادر متويل اخرى، و إتفق 
بالرأي مع وزير الشباب والرياضة 
بشأن تشكيل اللجان املشتركة 
بني الــوزارة واي محافظة لديها 

خطط اســتثمارية فــي مجال 
بناء  اردنا  اذا  والرياضة  الشــباب 
رياضة صحيحة يقودها شــباب 

واعي.
وســنكون عوناً للــوزارة إلكمال 
منشــات ملعب النجف األشرف 
الدولي، وفِي هذا الصدد أرجو من 
 ً االعالم ان يكون داعماً و ســاندا

 ً للخطــوات اإليجابيــة و ناقــدا
ً للســلبيات، و اقدم الشكر  بناءا
والرياضة  لوزير الشباب  والتقدير 
كاول  محافظتنــا  الختيــاره 
الفرات  من محافظات  محافظة 
األوســط لزيارتهــا والتباحــث 
الشبابي  واقعها  تطوير  بشــأن 

والرياضي.

إلــى ذلك، اكــد وزير الشــباب 
احمــد  الدكتــور  والرياضــة 
رؤية  هناك  انــه  العبيدي،  رياض 
مستقبلية حلل مشاكل الشباب 
العراقي من خالل تنمية القدرات.

جاء ذلــك خالل حضــوره حفل 
اختتــام ملتقى شــباب العراق 
حتت شــعار (عراق السالم) الذي 

اقامته دائــرة العالقات والتعاون 
الدولــي بالتعاون مع مركز ايالف 
التدريبي، فــي قاعة االحتفاالت 
املركزية بحضــور الكادر املتقدم 
وطيف كبير من منظمات اجملتمع 

املدني وناشطني.
وقال العبيدي ان تعشيق العمل 
بني الوزارة واملنظمات الشــبابية 
يجب ايصاله الى اعلى الدرجات، 
من اجل تنمية القدرات الشبابية 
وبناء مجتمع  قادر على النهوض 

مبختلف اجملاالت.
خطــط  لدينــا  انــه  واضــاف 
مســتقبلية واضحة للشــباب 
برامج شــبابية بحتة  من خالل 
تقضــي علــى كافــة املعوقات 
التــي تواجــه هذه الشــريحة 
البلد، موضحا  بنــاء  املهمة في 
ان الوزارة ســيكون لها دور كبير 
في حل مشــاكل الشــباب من 
املؤسسات  مع  التنســيق  خالل 
احلكوميــة االخــرى، وان ابــواب 
الــوزارة ومواقعهــا االلكترونية 
ســتكون مفتوحة امــام جميع 
املقترحات والدراســات والبحوث 
التــي تخدم الشــباب بشــكل 
مباشــر، ونتمنــى من وســائل 
االعالم نقل مشاكل الشباب الى 
املؤسســات احلكومية باساليب 

متطورة.
وتخلــل حفــل اخلتــام توزيــع 
علــى  التقديريــة  الشــهادات 
املشــاركني في امللتقى من قبل 
وزير الشــباب والرياضة الدكتور 
احمــد العبيدي ووكيــل الوزارة 
لشــؤون الرياضة عصام الديوان 
ومديــر مركــز ايــالف التدريبي 

الدكتور احمد اجلاف.

وزير الشباب والرياضة يزور النجف ويلتقي محافظها ويؤكد:

مشاريع الوزارة االستثمارية المستقبلية
 ستطرح على المحافظات لتجاوز السلبيات
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

نادي الدفاع المدني
يعد نــادي الدفــاع املدني من األنديــة الفتية 
املنضويــة حتت لــواء وزارة الداخلية، تأســس 
رسميا في العام 2005، بعد جهود مضنية، بلغ 
مراحل متقدمة من النجاحــات، مقره الكائن 
مبنطقة الشــعب، شــهد تأهيال رائعا، والفرق 
الرياضية املعتمدة وصلت إلى منصات التتويج 
محليا وخارجيا، في حــني فريق كرة القدم بلغ 
مشــارف الدوري املمتاز بعد تفوقه الكبير في 
منافســات الدوري التأهيلي، ولــوال قلة اخلبرة 
لالعبيه لكان أحد فرســان األضواء في املوسم 

احلالي!.
هذا العطاء، يعــود للمتابعة الدؤوبة ملدير عام 
الدفاع املدني، الواء كاظم سلمان بوهان، وثقة 
الهيئة اإلدارية التي يرأســها عادل احلر و رفاقه 
الذين شــكلوا كتالة منســجمة من العطاء 

هدفها االرتقاء بالنادي نحو مراتب عليا.
ً، تشير االنباء إلى وجود بعض االختالفات  مؤخرا
في وجهات النظر أســهمت في نقل امني سر 
النادي، أكرم والي، إلى دائرة أخرى، برغم ان والي 
يعد كفاءة إدارية شــبابية ميلــك الكثير، فهو 
العب هــداف لعب في دوري الكبــار ثم اعتزل 
بســبب اإلصابة ليختــار طريــق اإلدارة، وكان 

عنصرا فعاالً بدرجة كبيرة في النادي.
بال شــك، فان مدير عام الدفــاع املدني اللواء 
بوهان، حريــص كل احلرص على دميومة النجاح 
لنادي الدفــاع املدني الذي يســير في الطريق 
الصحيح عبر تأهيل مقره وقرب تشييد ملعباً 
ومرافق اضافية تسهم في نقلة نوعية بالنادي، 
ولثقتنا العالية بشــخص السيد اللواء، فاننا 
ً تعاطيه األبوي مع اجلميع مبن فيهم  ندرك جيدا
امني ســر الهيئة اإلدارية أكرم والي.. وبالتأكيد 
فأن بوهان األب الروحي لرياضيي النادي، سيبقى 
داعمــاً للمــالكات اإلدارية والفنية، ترســيخاً 

ألسس رصينة شيد عليها نادي الدفاع املدني.
ثقتنــا كبيرة بتجاوب الســيد اللــواء مع ما 
نطرحه فــي الصحافة من أجــل رأب الصدع 
وإعادة املياه إلى مجاريها واحتضان الشاب أكرم 
والي، وإعادته مع رفاقه في إدارة النادي واضعني 
نصب أعينهــم حتقيق املزيد مــن النجاحات، 

واهللا املوفق.

جانب من القاء

5:00 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء
8:00 مساًء

مفكرة اليوم

إنجلترا ـ كرواتيا

المجر ـ فنلندا
اليونان ـ إستونيا

سويسرا ـ بلجيكا
إيرلندا ش ـ النمسا

دوري األمم االوروبية

بدرة تحرز لقب بطولة مراكز الموهبة برفع األثقال

إعالم اللجنة األولمبية
اســفرت انتخابات االحتاد العراقي 
املركزي للمالكمة عن فوز كل من 
علــي تكليف وعلي عبــد الزهرة 
وصبــاح حســن وفراس موســى  
وســالم كاظــم ورعــد خريبط، 
وجــرت االنتخابات، عصر اخلميس، 
االردني،  نادي الصيد، وحضرها  في 
طــه محجــوب الفتيانــي، ممثل 
االحتــاد الدولي للعبــة، وبحضور 
114 عضــوا ميثلون الهيئة العامة 
 137 الحتاد اللعبة، والبالغ عددهم 

شخصا.
وحصــل علي تكليــف على 102 
صوت، وعلــي عبد الزهرة 95صوتا  
83 صوتا، وسالم  وصباح حســن 
وفراس موســى  82 صوتا،  كاظم 
 74 ورعــد خريبط  74 صوتا،  على 
صوتــا، ليتم بعدها اعــادة جولة 
ثانية تنافس فيها ســبعة اعضاء 
لشــغل املقعد االخير من الهيئة 

االداريــة اجلديــدة، وهــم كل من 
الرضا  وعبد  احلركاني  اســماعيل 
الكرمي  وعبد  جاسم  ومحمد  علي 
احمد وحمود هاشــم وايالف ربيع 
ومحســن صالح ليفوز املرشحان 
 ، اســماعيل احلركاني وايالف ربي 
بعد ان حصل كل منهما على  62 
و 38 صوتا ، وسيتم توزيع املناصب 
في االجتماع الرسمي االول لالحتاد، 
وخالل مدة زمنية اقصاها 15 يوما.

العراقي  انتخابات االحتاد  واسفرت 
املركــزي لرفــع االثقال عــن فوز 
كل مــن محمــد كاظــم مزعل 
ومصطفــى صالح وبــالل عدنان 
ومحمــد حســن جلــود وعباس 
ادريــس وصالح مهدي ويوســف 
عالوي وفالح حســن جلود، وجرت 
االنتخابــات صبــاح اخلميس في 
نادي الصيــد، وبحضور 27 عضوا 
ميثلون الهيئة العامة الحتاد اللعبة 

والبالغ عددها 32 شخصا.

«المالكمة» و»األثقال» يجددان 
الثقة بـ «تكليف ومزعل»



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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املتوقع  الفيلــم  تصــدر 
جوائز  علــى  منافســته 
افتتــان  األوســكار 
 Bohemian البوهيميــة 
Rhapsody شباك التذاكر 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
مؤخرا، اذ احتل املركز األول 
واملركز  املاضي،  األســبوع 
الثاني حاليا، ليصبح واحدا 
في  االفتتاحيات  أعلى  من 
املوســيقية  األفالم  تاريخ 

التي تتناول سير ذاتية.
قصة  الفيلــم  ويحكــي 
Queen فرقــة  صعــود 
حياة  ويجســد  اإلجنليزية، 
املطــرب ومؤلــف األغاني 
بداية  ميركــوري  فريــدي 
مع  فرقــة  تشــكيل  من 
بريــان ماي، وروغــر تايلور، 
عــام 1970 وحتى تأديتهم 

آيد"  "فيرســت  ألغنيــة 
الشــهيرة عام 1985 قبل 
وفاة  من  ســنوات  ســت 
عاماً   45 عــن  ميركــوري 
جراء  مضاعفات  بســبب 

اصابته باإليدز.
برايــن  الفيلــم  يخــرج 
ســينغر، ويشــارك فــي 
وبني  ديب،  الفيلم جونــي 
ويشــو ويجسد دور فريدي 
األميركي  املمثل  ميركوري 
من أصــل مصــري، رامي 

يعيــش النجــم العاملي 
أيام  أسعد  بيبر،  جاسنت 
األزياء  عارضة  مع  حياته 
األميركية هايلي بالدوين.
وينشر جاســنت بيبر بني 
احلني واحلــني اآلخر صورًا 
هايلي  بخطيبته  جتمعه 
بالدويــن فــي لقطــات 

ا جتمعهما. جريئة جدً
 TMZ موقــع  وكان 
أن  أكد  قــد  األمريكــي 
جاســنت بيبر تــزوج من 
بالدوين  هايلي  خطيبته 
اإلعالن  دون  مــن  ســرًا، 
إحدى  فــي  ذلــك  عــن 
نيويورك  بواليــة  احملاكم 

األميركية.
أن جاســنت  ذكره  اجلدير 
بيبر أعلــن خطوبته من 
متوز  في شــهر  هايلــي 
أن  بعد  املاضــي  يوليــو 
عرض عليهــا الزواج في 
أثنــاء قضائهمــا إجازة 
الصيف في جزر الباهما.

أنغام،  الفنانــة  أحيــت 
يوم اجلمعة،  حفالً مساء 
علــى مســرح البــروج 
مبناســبة افتتاح ساقية 
الصــاوي اجلديدة بطريق 
اإلســماعيلية"  "مصر- 

الصحراوي.
وقدمــت "أنغــام" خالل 
من  مميــزة  باقة  احلفــل 
أجمــل أغانيهــا التــي 
اجلمهور  يتفاعل معهــا 
تعهد،  "أكتبلــك  منها 
وبخــاف  ومتلخبطــة، 
أفرح" التي حصدت اعلى 
نسب مشاهدة خالل أيام 
من طرحهــا على موقع 

يوتيوب. 
كمــا تســتعد املطربة 
أنغام إلحياء حفل غنائي 
كبيــر ألول مرة في قصر 
مبنطقــة  الكريســتال، 
يوم  وذلك  اجلديدة،  مصر 
22 نوفمبر تشرين الثاني 

اجلاري.

جوني ديب

أنغام

جاستن بيبر

أخبــارهــــــــــم

أحالم يوسف
رقيقة،  رســالة  التطريز  بخيــوط  كتبت 
وخطــت بثنايــا القماش حلمــا جامحا، 
وتنقلت بأجنحة ملؤها الثقة بني بساتني 
املــدن العربيــة والعاملية لتعــرض زهور 
افكارها منقوشــة على اقمشــة كانت 

مجرد فكرة، وحتولت الى لوحة.
استطاعت مبوهبتها ان تلفت انتباه أهلها 
ومدرســاتها، اذ بدأت موهبتها بالرســم 
تظهر في اول حياتها، فشــجعوها واثنوا 
عليها. فنانــة بالفطرة تلك هي مصممة 

األزياء العراقية العاملية هناء صادق.
طفولتها اعتيادية، حيث نشــأت وســط 
عائلة متوسطة الدخل وتهتم مثل اغلب 
العائــالت وقتذاك بالتعليم، درســت في 
مدرســة الراهبات التي كانــت تعلم فن 
االتيكيت واألخالق إضافة الى احلرص على 

التعليم اجليد.
نقلت موضــوع التصميم وعــرض األزياء 
من خانــة كونــه عرضا فنيــا للمالبس 
واالكسسوارات، الى عرض تاريخي، ثقافي، 
تعلن من خالله رســائل امنت بها وسعت 

الى ايصالها الى العالم.
اناقة جدتهــا اول ما لفــت انتباهها الى 
أهمية ارتداء الزي اجلميل واملناسب، وتأثير 
الزي وما يصاحبه من زينة واكسســوارات 
على شــخصيتها، اذ كانت ترتــدي الزي 
والدتها فعاصرت موضة  اما  الهاشــمي، 
امليني جوب، والشــعر القصير، إضافة الى 

احللي التي تغيرت أيضا بتغير الزي.
تقــول هناء صــادق: فــي االردن احتفظوا 
النساء  بالذكر هنا  التراثي، واخص  بزيهم 
بارتداء  االهتمام  أصبح  اذ  الفلسطينيات، 
الزي التراثي لهم، نوعــا من املقاومة ضد 
االحتالل الذي يدعي انه جاء ألرض شــبه 
خالية من البشــر، والحظــت ان التطريز 
اليدوي ما يــزال ميارس هنا، في حني أصبح 

نادرا في العراق.
وعن ســؤالنا عن أي األزيــاء القريبة الى 
روحها تقول صادق: اية قطعة يدخل فيها 
شغل يدوي تصبح حميمة، وتعطي طاقة 

حلوة.

هل هناك رســالة ميكن ان توصليها الى 

العالم من خالل األزياء؟
طبعــا بالذات ازيائي حتمل رســالة وهوية 
وفخر مع احلداثة، وكل من تلبسها تشعر 
بالرفعــة والرقــي، وهذا ما اســمعه من 
زبوناتي دائمــا. كما ان موضتها ال تنحصر 
بزمن معني لذلك فهي تصلح لكل االزمان، 

بل في كل مرة ولو بعد سنني ستظل حتوز 
اعجــاب اجلميع. اجملموعة الســابقة كان 
اسمها طالسم، حيث حملت كل قطعة 
رسومات مطرزة لطالســم احملبة اخذتها 

من بعض الكتب املعنية بتلك املواضيع.

صادق معجبة باحلــرف العربي وادخلته 
في عدد مــن تصاميها وتقــول في هذا 

الصدد:
احلرف العربي بأبسط اشكاله قصة ابداع 
ال تنتهي، وله طاقة متجددة، اســتعملته 
ثم  التشكيليني،  الفنانني  برسوماتي كما 
اعجبني استعماله بشكل جتريدي، احيانا 
بالتطريز وبشــتى طرقه الكوفي، والثلث، 

والقيرواني.

ضمن األسماء الشهيرة لزبوناتك امللكة 
نور وامللكــة رانيا مــن األردن إضافة الى 
بعض االفــراد من عائلة آل ســعود، الى 
أي مــدى يؤثر هذا على مثابرتك وحرصك 

على تقدمي األفضل؟
كوني البس امللكات واالميرات والشيخات 
امر يســعدني اكيد، لكن يسعدني أكثر 
عندمــا تلبس زبونة غير مشــهورة، ولها 
حظ قليــل من اجلمــال، إضافــة الى ان 
مواصفات جســمها غير مثالية، فتشعر 
بارتياح وثقة اكبر بنفســها عند ارتداء زي 
انتباه  من تصميمي، ألنها تكــون موضع 

اجلميع وتشعر بالتميز.

ما هو حلم هناء صادق؟
حلمــي ان أزور بغــداد ويعرفني اهل بلدي 
كما عرفنــي العالم. كرمت ببلدان كثيرة، 
لكــن التكرمي الذي سيســعدني فعال هو 
الذي يأتي من وطني. وامتنى ان اكون عامال 
مهما في ارتقاء الــذوق العام. ولو ان املرأة 
العراقيــة بطبيعتها بهيــة الذوق وحتب 
التزين، وانا اريد ان اكــون بجانبها، نرتقي 
معا بالذوق الســائد في العراق، كما كان 
دائما، اما الظروف القاســية التي منر بها 
فلن تؤخر عزميتنا بــإذن اهللا، ودعم اجملتمع 

املدني سيكون بجانبنا.
في اخلتام نتمنى ان يهتم املعنيون بدعوة 
بلدهم  لزيارة  املغتربني  العراقيني  املبدعني 
األم، من أمثال هناء صادق، خاصة وان املرأة 
العراقية اليوم تبحث عن كل ما هو جديد 
في عالم املوضة واالزياء، وميكن لها اإلفادة 
مــن جتربة هناء صــادق في عالــم األزياء، 
وكذلك مــن األفكار التي ميكــن ان يجري 

طرحها في عدة نشاطات.

الصباح الجديد - وكاالت:
اإللكترونية  األلعاب  عشــاق  يترقب 
باســم  تعرف  لعبــة جديدة  صدور 
 "Harry Potter: Wizards Unite"

والتي ستصدر في العام املقبل.
والتي ســتصدر في  اجلديدة  اللعبة 

ليســت ســوى نسخة   ،2019 عام 
محدثة مــن "Pokemon Go"، ولكن 
بشــخصيات مــن سلســلة أفالم 

."Harry Potter"
حيــث ســتدفع اللعبــة اجلديــدة 
املشــتركني للنزول إلى الشوارع في 

مهمة اصطياد الشخصيات اجلديدة، 
 "mirror" بحسب ما نشرت صحيفة

البريطانية.
املصنعــة  الشــركة  وبحســب 
"Niantic"، فــإن املهمــة ســتكون 
في  يرغبــون  البحــث عن ســحرة 

التطــوع إلنقاذ عالم الســحرة من 
كارثة محدقة.

املشــتركني  ســيدفع  الــذي  األمر 
للبحث عنهم في الشــوارع واألزقة.  
ولم تعلن الشــركة املصنعة تاريخا 

محددا إلطالق اللعبة.

هاري بوتر يخلف بوكيمون

مصممة األزياء هناء صادق: التكريم 
الذي سيسعدني يكون في بلدي

مصممة األزياء هناء صادق

جمال جصاني

يقول آدم سميث: (ان ثراء االمة متعلق بكفاءة شعبها 
فــي انتاجية العمــل، ال مبا يحوزه امللك من ســبائك 
الذهــب...) مقولة جنــد جتلياتها الســاطعة بكل ما 
يحيط بنا من زحزحات وحتــوالت مادية وقيمية هائلة 
القــت بظاللها على اجملتمعات التي اكرمت نفســها 
باالنغمار الواســع والعميق بورش انتاج اخليرات املادية 
والروحية. وعكس ذلك (االغتــراب عن كل ما له صلة 
بانتاجية العمل) كما هو االمر في مضاربنا املسكونة 
باحلنني للماضــي وغزواته الظافرة ورســائله اخلالدة؛ 
جندها تتخبط في غياهــب غيبوبة ال قعر لها، مع بدء 
العد التنازلي لنضوب كميات النفط، وتقلص اهميته 
مع التقدم الكبير في مشــاريع انتاج الطاقة البديلة. 
قطاعات واسعة من سكان هذا الوطن القدمي، عاجزة 
عــن ادراك حجــم وطبيعة الكارثة احملدقة، الســباب 
شتى على رأسها سلطة الوعي اخلرافي والزائف على 
عقولهم ومشيئتهم؛ فهم يرددون دائما عبارة كونهم 
أثريــاء مبا وهبته لهم الصدفة اجليولوجية من (الذهب 
االسود والغازات احمليطة به) وهذا يغنيهم عن مشقة 
الكدح والتعب والذل..! عقائد وقناعات تقف باملرصاد 
أليــة محاولة جدية للخــروج من محنتنــا وعالقتنا 
امللتبســة مبصدر ثراء االمم االســاس (انتاجية العمل). 
ال ميكن فك طالســم ما يجري لدينا من خيبات وعجز 
وانســداد في اآلفاق، من دون االلتفــات الى ما طرحناه 
من سؤال وعنوان لعمودنا احلالي (ما الذي تنتجونه..؟) 
حيث اجلواب وبال فخر؛ ال شــيء يســتحق الذكر، ال بل 
وصل بنا احلال الى اســتيراد زادنا اليومي من اخلضروات 
وااللبان ومشــتقاتها وما كنا نشــتهر بــه بني االمم، 
أي التمــور..! شــعوب ال تنتج ال ينتظــر منها غير ما 
شاهدناه من احداث وهموم واهتمامات، هجرتها قبائل 
كانــت حتى االمس القريب تســكن االدغال والغابات. 
لقد قدمت الطبقة السياســية احلالية أسوأ االمثلة 
حول التعاطي مــع ملف الثروة (كســبها وتراكمها 
وتوزيعها) لذلك ذهبت وستذهب كل الدعوات للتغيير 
واالصالح والبنــاء ادراج الرياح، لعدم وجود اية امكانية 
ودوافع وحاجات فعلية لها على أرض الواقع. وما فساد 
السنام االعلى لهرم الدولة واجملتمع اال انعكاس دقيق، 
ملنظومــة متكاملة من الفســاد تســتمد حيويتها 
ودميومتها من هذا اجلدب الواســع والعميق في انتاج 
اخليرات املادية والقيمية، وحيث اكتساب الثروة مير عبر 
بوابة اللصوصية وسنامها االعلى (الفرهدة) واحملصنة 
بحشــود هائلة من االعمال والوظائف الكاذبة، والتي 
لم يعــرف العراق والبلدان اجملاورة وما بعدها مثيالً لها، 
حيث جتاوز عدد موظفي احلكومة حاجز االربعة ماليني 
شــخص (يشــفطون ثالثة ارباع املوازنة). واملفارقة ان 
كل هذه االعداد من عيال الرزق الريعي احلكومي، وعدد 
العاطلــني عن العمل بازديــاد متصاعد مع انتهاء كل 
موسم دراسي، حيث ترفد اجلامعات العراقية املتكاثرة 
باشكالها اخملتلفة (احلكومي واالهلي) جيوش العاطلني 
عن العمل بــآالف جديدة من اخلريجني اجلدد، من الذين 
تقذفهــم اجلامعات الى بازار عمل خرج عن ســياقاته 
ومعاييره املعروفة بعد ســيل مــن املغامرات واحلروب 
والقادسيات وما رافقها من فواتير وديون وعواقب وآثار 
وخيمة، وضعت بصمتها الــى تفصيالت حياة الناس 
الفردية واجلمعية. ان التحدي االســاس الذي يواجهنا 
جميعــاً من دون متييــز على اســاس الرطانة واخلرقة 
والهلوســات؛ هو اعادة الروح ملنهل وســر االنتصارات 
العظمى لسالالت بني آدم في شتى مجاالت احلياة، اال 
وهي ورش العمل واالنتاج الكفيلة باستيعاب وتفعيل 
وتوجيه مواهب االجيال اجلديدة وحماستهم صوب كل 
ما هو نافع لهم والوطانهم وتطلعاتهم املشروعة في 

العيش احلر والكرمي... 

ومضــة

ما الذي تنتجونه..؟

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت الفنانة التونسية هند صبري، 
تلقيهــا تهديدات هــي وابنتيها، من 
جمهور الفنان املغربي سعد جملرد عقب 
نشــرها تغريدة تديــن أفعاله األخيرة 

واتهامه مرتني باالغتصاب.
وقالت هند في ندوة عن التحرّش ضمن 
السينمائي،  قرطاج  مهرجان  فعاليات 
إن أصدقاءهــا من الوســط الفني لم 
فــي محنتها  يتدخلــوا ملســاندتها 
التي تعاني منها، لكنها أشــارت إلى 

استمرار تهديدات جمهور "جملرد".
وبررت صبــري ســبب هجومها على 
ســعد، بأنها دافعت عنــه في االتهام 
األول لــه، إلحساســها ببراءته، لكن 
االتهــام الثاني جعل الشــك ينقطع 

باليقني.
صبري  هند  وكانت 

سابق،  وقت  في  غرّدت، 
ضــد املغربي ســعد جملرد، 

قائلــة: "كنت من النــاس الذين 
استبعدوا اتهامه األول، لكن التكرار 
قتل الشــك، هذا الشــاب استهتر 
بنفســه وبجمهوره، وال يستحق أن 

ا أو قدوة ألحد". يكون جنمً
أنها  إلى  التونسية  الفنانة  هت  ونوّ
لم تتعرض طوال مسيرتها الفنية 
ألي نــوع من التحــرش أو التهديد 
باالغتصــاب مثلما حــدث مؤخرًا، 
مؤكدة أنها قــادرة على الدفاع عن 
نفســها وابنتيها، وحمايتهما من 

أية تهديدات.

هند صبري تتلقى تهديدات 
بسبب إدانتها لسعد لمجرد

بغداد - الصباح الجديد:
الســنوية  الذكرى  ملناســبة 
الدكتور  الكبير  املفكر  لرحيل 
مهدي احلافــظ، يقيم معهد 
التقدم للسياســات اإلمنائية، 
ملسيرة  اســتذكار  امســية 
الراحــل بالتعاون مــع رابطة 
وحملة  العراقيــة  املصــارف 

أهلنا.
األمســية  خالل  ســيتحدث 
كل من الدكتور عبد احلســني 
شعبان، والدكتور محمد احلاج 
حمود، والدكتور مظهر محمد 
صالح، وذلك على قاعة رابطة 
املصارف العراقية في الساعة 
اليوم  مســاء  من  اخلامســة 

االحد املصادف 2018-11-18
كان للراحــل مؤلفات واعمال 
االســتثمارات  تناولت  بحثية 
االقتصاديــة لعوائــد النفط 

1973 وآليــات رفــع القــدرة 
للمؤسســات  التنافســية 
والنفط  العربية،  االقتصادية 
 2000 العربــي  واالقتصــاد 
وتقييــم جتــارب االســتقرار 
والتكييــف  االقتصــادي، 
العربية  البلدان  في  الهيكلي 
العربية  الشراكة  وآفاق   1997
ورؤيــة   1999 االوروبيــة   –
مســتقبلية المنــاء العالــم 
لليونسكو  دراســة   ) العربي 
)، والتنــوع احليــوي والتنمية 
اوراق  ومجموعــات  والعلــم، 
 UNIDO داخليــة ملنظمتي الـ
و UNCTAD ومقــاالت كثيرة 
اقتصادية  شــؤون  ملعاجلــة 

وثقافيــة  واجتماعيــة 
املســتدامة  والتنميــة 

والتنميــة البشــرية 
االنســان  وحقــوق 

واالصــــالحــــــات 
والعوملة  الدميقراطيــة، 

وقــدم بعضهــا لندوات 
عربية ودولية.

توفي احلافظ مســاء في مثل 
هذا اليوم من العام املاضي في 
إحدى مستشــفيات النمسا 

بعد صراع مع مرض عضال.

 معهد التقدم للسياسات اإلنمائية يحتفي 
اليوم بذكرى الراحل مهدي الحافظ السنوية 
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