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بغداد ـ الصباح الجديد :
فتح رئيس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي النار على مجلس النواب، 
وقــال إن هناك نوابا مســتعدون 
لتقدمي أدلــة بيع املناصب، مؤكدا 
ان جماعة صغيرة تســيطر على 

قرارات البرملان.
وذكــر العبــادي، خــال مقابلة 
متلفــزة على شاشــة فضائیة 
الفرات، ان جماعة صغیرة متكنت 
البرملان  قرار  على  الســیطرة  من 
العراقي، عبر شراء األصوات، ودفع 
املبالغ، وقال ان على عبد املهدي ان 
يوضح هــل حكومته محاصصة 

ام غیر ذلك، فنحن ال نعلم. 
وأوضح العبادي ان وزير االتصاالت 
ال ميثلنا وال نعرفه ونســتغرب ان 

يحسب على حصة النصر.
واضاف العبــادي أن ما يحدث في 
البرملان اآلن، هو ســیطرة جماعة 
صغیــرة علیه، بشــراء األصوات، 
ودفــع املبالــغ، فــي إشــارة الى 
شــراء  املرشــحني  احد  محاولة 

حقیبة وزارة الدفاع. 
واعتبر العبادي ان حترير العراق من 
االرهاب هــو اجناز للحكومة خال 

4 سنوات.
واكــد انــه ال قطع فــي الطريق 
بینــه وبین حــزب الدعــوة وانه 

الوزراء،  برئاســة  متمسكا  ليس 
مفيدا ب: "وقبل ان يتم اي تغییر، 
اعلنت انا باني لم اكن متمسكا 

باملنصب".
وبیــن العبــادي: " لم أكــن انوي 
وواجهت  لانتخابات،  الترشــیح 
حتديا، والبعض قــال لي ان قرارك 
هذا هو تخل عــن منهجك الذي 
وكان  مضيفــا:"  علیه"،  ســرت 
لدي خیــار ان اتنازل بعــد نتائج 
متحمــا  ألكــون  االنتخابــات، 

املسؤولیة".
واكــد:" مــن يقول انــي اضعت 
الوالية الثانیــة ليس محقا، اذ ان 
اكثر الكتل السیاسیة كانت تريد 
ان احصــل على الواليــة الثانیة, 
لكننــي اصررت علــى ان تنتهي 
واليتي, الن العراق حترر, والشــعب 

يريد خدمات االن".
وأضــاف:" ان الكتــل قالــت ان 
التأجیــل مــن صاحلــك لتمديد 
ســنتین اضافیة لــك، لكنني ال 
اســتخدم موارد الدولــة لغايات 
انا   ": وافاد بقولــه  انتخابیــة "، 
اعلم ان رئاسة الوزراء في املرحلة 
ويدك  تفعــل  ان  امــا  القادمــة 
مطلقة، او ال تفعل , لذلك بحثت 
عن ســبب للخروج من رئاســة 

الوزراء".

واشــار العبادي الى ان " التدخل 
لفرض رؤيــة ايرانیة فــي العراق 
لیس فیه مصلحة اســتراتیجیة 

إليران".
اســقاط  أن  العبــادي:"  وقــال 
احلكومات فــي فترة قصیرة لیس 

واســتكمال  الباد،  في مصلحة 
للباد"،  مهــم  احلكومي  الوضع 
لكنه اعتبر " أن تقدمي الوزراء دون 

يحدث  ولم  اليغتفــر،  امر  تدقیق 
سابقاً ".
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العبادي: جماعة صغيرة تسيطر على قرار البرلمان 
ونواب مستعدون لتقديم أدلة على بيع المناصب

انطالق اكبر حملة لرفع انقاض 
3المدينة القديمة في الموصل مباحثات جديدة لتشكيل حكومة 

2االقليم بين الديمقراطي واالتحاد الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
واإلعمار  اخلدمات  جلنة  عضو  نفى 
العطافي،  يابــر  عبــاس  النيابية 
التي تتحدث  األنباء  أمس السبت، 
عن ترشــيح وزير الشباب السابق 
عبد احلســني عبطان ألمانة بغداد 
خلفا للحالية ذكرى علوش، داعيا 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي إلى 
لتولي  مستقلة  شخصية  اختيار 

هذا املنصب.
 وقال العطافي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد ، إن “ما اثير مؤخرا 
بشأن ترشيح عبد احلسني عبطان 
ملنصب امني بغداد عار عن الصحة 
وال اســاس له”، مؤكدا أن “النواب 

املســتقلني مع دعم شــخصية 
مستقلة لتولي أمانة بغداد بعيدا 

عن األحزاب والكتل السياسية”.
 وأضــاف “أننــا لن نصــوت ألية 
حال  فــي  متحزبــة  شــخصية 
طرحت لهذا املنصب”، مشيرا إلى 
أن “االحزاب تســعى لاســتحواذ 
على امانة بغداد الدارتها كيف ما 

تشاء”.
“اختيــار  أن  العطافــي،  وتابــع   
شخصية مستقلة من قبل رئيس 
الوزراء ســيمكنه مــن إدارة أمانة 
بغــداد بعيدا عن أيــة ضغوطات 
مرشــح  أي  وســندعم  حزبيــة 

مستقل لهذا املنصب”.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت اللجنة العليا لســامة 
للغذاء  العامة  بالهيئــة  األغذية 
والتغذية الكويتية، رفع احلظر عن 
استيراد جميع أنواع املواد الغذائية 

من العراق.
عادل  اللجنــة  أمني ســر  وقــال 
اوردته  تصريــح  فــي  الســويط، 
الرسمية  الكويتية  "كونا"  وكالة 
لألنبــاء، إن اللجنــة اوصت برفع 
احلظر عــن اســتيراد جميع أنواع 
املواد الغذائية من العراق، مبينا أن 
القرار جاء نتيجة النتفاء أســباب 
احلظر حسب وزارة الصحة، وعليه 
أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار 

رفع احلظر.
وكانــت اللجنــة أوصــت في 17 
تشــرين األول/ أكتوبــر املاضــي، 
بفرض احلظر االحترازي املؤقت على 
من  القادمة  الغذائية  املواد  جميع 

العراق.
العامة  العاقــات  مديــر  وقــال 
طــارق  الهيئــة،  فــي  واإلعــام 
"وزارة  إن  حينــذاك،  الســبتي، 
التجــارة والصناعة قــررت فرض 
حظر احترازي مؤقت، على استيراد 
العراق  الغذائيــة من  املواد  جميع 
بسبب االشتباه في تفشي مرض 

الكوليرا".
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 واسط ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ واسط محمد جميل 
وتهيئة  إفراز  السبت  املياحي أمس 
ارض ســكنية  ألــف قطعة   120
لتوزيعها بني املواطنني ضمن مبادرة 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
ونقل بيــان ملكتبه تلقت "الصباح 
املياحي  عن  منه  نســخة  اجلديد" 
القول أن " إدارة احملافظة شــكلت 
جلنة رئيســة لتنفيذ توجيه رئيس 
الوزراء بتوفير الســكن املائم لكل 
مواطــن عراقي من خــال منحه 

قطعة ارض سكنية مجانا ".
وأضاف أن " اللجنة هيأت وبشكل 
أولي 100 ألف قطعة ارض سكنية 
ليتم توزيعهــا بني املواطنني ضمن 
وفق  وعلى  الــوزراء  رئيــس  مبادرة 
التي ســيتم حتديدها  الضوابــط 
من قبــل احلكومة االحتادية" ، وأن " 
اللجنة في احملافظة سوف تستمر 
بلديات  داخــل  األراضــي  مبســح 
االقضيــة والنواحي لفرز أكبر عدد 

من القطع السكنية..
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األحزاب تسعى لالستحواذ على 
أمانة بغداد وال صحة بترشيح 

عبطان ألمانة بغداد

الكويت ترفع الحظر عن استيراد 
المواد الغذائية من العراق

تهيئة 120 ألف قطعة سكنية
لتوزيعها بين المواطنين في واسط

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي

بغداد - وعد الشمري:
يتواصــل اخلــاف بــني الكتل 
وزارات،  ثاث  على  السياســية 
الفتح،  قائمــة  وفيمــا حتدثت 
عن اإلصرار على ترشــيح فالح 
الفياض للداخلية، لفتت، الى ان 
سليم اجلبوري هو األبرز حلقيبة 
الدفاع، وكشــفت عن اعتراض 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
على ترشيح خالد شواني لوزارة 

العدل.
ياتــي ذلــك في وقــت، رجحت 
عبد  عادل  تقدمي  سائرون  قائمة 
املهدي مرشــحي ســت وزارات 
قريباً، منوهة الى تاجيل تسمية 
حلني  الدفاع،  الداخلية  حقيبتي 

االتفاق على مرشحيها.
امــا حتالــف احملــور الوطنــي، 
الذي يضم اغلــب نواب املكون 
قائمتي  حّمــل  فقد  الســني، 

والفتح مسؤولية عدم  سائرون 
اخلاص  اتفاقهمــا  اســتكمال 

بتشكيل احلكومة.
وقال النائب عــن قائمة الفتح 
احمد الكنانــي، إن "عادل عبد 
املهــدي قد وصــل الى منصب 
رئيــس مجلس الــوزراء بعد ان 
اتفقنا نحن مع قائمة سائرون".
حديث  فــي  الكناني  واضــاف 
"الكتل  ان  اجلديــد"،  "الصباح 

السياســية يجــب ان متضــي 
التــي  الســابقة  باالتفاقــات 
انتجــت لنا هــذه احلكومة مع 

برنامجها".
واشــار الى، أن "اخلاف مستمر 
على ثاث وزارات وهي الداخلية 
مت حسم  فيما  والعدل،  والدفاع 
خمس وزارات شاغرة اخرى مثل 
التخطيط، والثقافة، والهجرة".
"اتفاقــا  أن  الكنانــي،  واورد 

حصل بــان عبد املهــدي يقدم 
فالح الفياض كمرشــح لوزارة 
الداخليــة، واذا لم يحصل على 
االصوات املناسبة داخل مجلس 
البناء  حتالــف  يتولى  النــواب، 

استبداله باخر".
ونوه، الى ان "حقيبة وزارة العدل 
هــي االخرى تشــهد خافاً بني 
الكردستاني  الدميقراطي  حزبي 
الكردســتاني،  الوطني  واالحتاد 

باصرار مسعود بارزاني على عدم 
اسناد املنصب خلالد شواني". 

ان  الــى  الكنانــي،  ولفــت 
ابدوا  الكردستاني  "الدميقراطي 
العدل  يعطــون  بانهم  تنــازالً 
تقدمي  لقاء  الكردستاني،  لاحتاد 
اي شخص غير شواني، والطرف 
االخر متعنت مبرشحه وال يقبل 

استبداله". 
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سائرون: عبد المهدي يقدم مرشحي ست وزارت قريبًا والخالف مستمر على الداخلية والدفاع والعدل

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تصــّوت اجلمعّيــة العاّمــة لألمم 
على  املقبــل  اخلميس  املّتحــدة 
يدين حركة  أميركي  قرار  مشروع 
)حماس(  اإلســامية  املقاومــة 
بســبب إطاقهــا صواريخ على 
إســرائيل، في خطوة تدافع عنها 
املتحدة  الواليات  ســفيرة  بشدة 

في األمم املتحدة نيكي هايلي.
وســيتم التصويت علــى النص 
بعدما حصلــت الواليات املتحدة 
األوروبي  االحتــاد  دول  دعــم  على 
الـ28 لهذا النص الذي يدين إطاق 
حماس الصواريخ على إســرائيل 

ويطالب بإنهاء أعمال العنف.
وقالت البعثة األميركية لدى األمم 
تأمل  إّنها كانت  بيان  املتحدة في 
أن يتــم التصويت على مشــروع 
القرار غد االثنــني لكّن الضغوط 
الفلســطينيون  مارســها  التي 
جنحــت في إرجــاء التصويت إلى 

اخلميس.

وأضافــت أن "القضية املعروضة 
املقبل  اخلميس  املتحدة  األمم  على 
ال تتعلق بدعم خطة ســام في 

الشرق األوسط".
وأوضحت البعثــة األميركية إّنه 

"ســيتعنّي على كل دولة أن تقّرر 
مــا إذا كانــت ســتصّوت مع أو 
ضّد أنشــطة حماس، إلى جانب 
مجموعــات أخرى مــن املقاتلني 
مثــل )حركة( اجلهاد اإلســامي 

الفلسطينية".
واضافــت "اذا لم تســتطع األمم 
تبّني هذا  التوافق علــى  املتحدة 
شــيء  هناك  يكون  فلــن  القرار 
ميكنها فعله ليتم إِشــراكها في 

محادثات سام".
ويقع مشــروع القرار في صفحة 
واحــدة ويتضمن إدانــة "حماس 
ر لصواريخ نحو  املتكــرّ إلطاقها 
إسرائيل ولتحريضها على العنف 
معّرضــًة بذلــك حيــاة املدنّيني 

للخطر".
ومارســت الواليــات املتحدة في 
على  ضغوطــا  األخيــرة  األيــام 
األوروبيني للحصول على دعمهم 
لهــذا النص الذي ســيكون في 
حال تبّنيه، أول إدانة من اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة حلركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة منذ 

.2007
ويطالب مشــروع القرار "حماس 
وكيانــات أخرى مبا فيهــا اجلهاد 
اإلســامي الفلســطيني، بــأن 
توقف كّل االستفزازات واألنشطة 
العنيفــة مبا في ذلك اســتخدام 

الطائرات احلارقة".
األمن  لقــرارات مجلــس  وخافاً 

اجلمعية  قــرارات  فــإن  الدولــي 
العامــة لــألمم املتحدة ليســت 
ملزمة ولكّنها تعكس صورة الرأي 

العام العاملي من قضية ما.
العامة  اجلمعيــة  وجــددت  هذا 
لــألمم املتحدة بغالبيــة األصوات 
مطالبتها إســرائيل باإلنسحاب 
من كامل اجلوالن الســوري احملتل 
إلى خط الرابــع من حزيران 1967 
تنفيذا لقرارات مجلس األمن ذات 

الصلة.
وأعــادت اجلمعيــة العامة خال 
اعتمادهــا يــوم اجلمعــة للقرار 
الســوري"،  "اجلــوالن  املعنــون 
األساســي  املبدأ  على  التأكيــد 
املتمثــل بعــدم جواز اكتســاب 
أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة وطبقا 
التفاقية جنيف املتعلقة بحماية 
املدنيني وقت احلــرب على اجلوالن 

السـوري احملتـل.
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بغداد - الصباح الجديد:
تبــدأ الصباح اجلديــد اعتبارا 
)مجلة  كتاب  نشــر  اليوم  من 
عبد  شــوقي  للكاتب  لقمان( 
األمير في سلسلة من احللقات 
وبواقــع حلقتني كل أســبوع، 
من  مختارات  الكتاب  ويتضمن 
نصوص متناثــرة للنثر العربي 
االســام،  قبل  اجلاهلية  أيــام 
ووصايا  على خطــب  موزعــة 
وامثال ومفاخــرات وبعض من 

القــص فــي مراحلــه األولى، 
عن  جوهريا  يختلــف  والــذي 
الشــعر مــن حيث فلســفة 
املؤلف في  يقــول  النص، كما 
يقدمه  الذي  للكتاب  مقدمته 
عبد األمير الى املايني من قراء 
العربية في خطوة تأتي تأكيدا 
واثراء ملســيرة الثقافة العربية 
واســتكماال لتراثنــا اإلبداعي 
الذي عرفناه مدججا بالشــعر 

وغافا النثر الى حد كبير.

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصادي لهب  اخلبيــر   طالب 
عطــا عبــد الوهــاب احلكومة 
اجلديدة األخذ بـ "جتسير الفجوة 
بــني العائــدات والنفقــات في 
قاعدة  وتنويع  العامــة،  موازنته 
اقتصــاد البــاد التي مــا زالت 

ريعية.
وتناول عبد الوهاب في دراســته 

للصباح اجلديد ع "الدين العراقي 
"، وركز على حاجة العراق املاسة 
للمــوارد املالية إلعــادة اإلعمار،  
بطريقة  عــدة  محــاور  متناوالً 
بحثية بدءاً من التطور التاريخي 
للدين العراقي، والنمو في الديون 
بعد عــام 2014، والدين اخلارجي 
والداخلي والناجت احمللي اإلجمالي، 
معرجاً على تقارير صندوق النقد 

الدولــي وتطور الدين العام حتى 
عــام 2022، واإليــرادات والعجز 

ومستوى الديون املستقبلية..
ويفضي بنا الى استنتاجاته التي 
هي مهام على احلكومة اجلديدة 
األخذ بـــ "جتســير الفجوة بني 
العائــدات والنفقات في موازنته 

العامة.. 
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بغداد - الصباح الجديد:
حققت وزارة النفط ستة مليارات 
ومائة وتســعة وســبعني مليونا 
وســتمائة وثاثــة وثمانون  ألف 
الصــادرات  دوالر عــن مجمــوع 
الثاني  تشــرين  لشهر  النفطية 
املاضي، بحســب بيان تســلمت 
الصباح اجلديد نسخة منه امس، 
وجاء فــي البيــان ان االحصائية 

شــركة  من  الصــادرة  االوليــة 
تسويق النفط العراقية )سومـو( 
أفادت بــأن " كمية الصادرات من 
النفط اخلام بلغت اكثر من )101 
( مليونا و)156( الفا و)808( برميل 
) مائة وواحد مليون  ومائة وستة 
وثمانية  وثمامنائة  الفا  وخمسون 
االيرادات  بلغــت  فيما   ، برميــل( 
بدورهــا الى )6( مليــارات و)179 ( 

مليونا  و )683( الف دوالر ) ســتة 
مليارات ومائة وتســعة وسبعون 
مليونا  وســتمائة وثاثة وثمانون  

الف  دوالر(".
النفط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
البيــان "ان  عاصــم جهاد فــي 
مجمــوع الكميــات املصدرة من 
النفط اخلام لشهر تشرين الثاني 
املاضــي مــن احلقــول النفطية 

في وســط وجنوب العراق  بلغت 
اكثر مــن )100( مليونــا و )895( 
الفا و)342( برميل  ، وعبر جيهان 
الصادرات  كميــة  بلغت  التركي 
بإيرادات  الفا و)466( برميل،   )261(
كلية  بلغت اكثر من )6 ( مليارات 
و)179 ( مليونا  و )683( الف دوالر" 

.
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تجسير الفجوة بين العائدات والنفقات
في الموازنة العامة مهمة الحكومة الجديدة

)6( مليارات و)179 ( مليونا و)683( ألف دوالر
إيرادات النفط للشهر الماضي

كتاب )مجلة لقمان( في حلقات 
على ثقافية "الصباح الجديد"

 اجلوالن السوري احملتل

شاهد عايش السلطة التشريعية وترأس التنفيذية يفتح النار:

لهب عطا عبد الوهاب



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  يبــدأ 
الكردســتاني خالل االيام القليلة 
املقبلــة جولة مباحثــات جديدة 
مع االحزاب السياســية في اطار 
لتشــكيل حكومــة  مســاعيه 

االقليم املقبلة.
وقال مصدر مطلع للصباح اجلديد، 
ان احلــزب الدميقراطــي واالحتــاد 
الوطني سيعلنان عن مرشحيهما 
لشــغل منصبي رئيــس حكومة 

االقليم ونائبه بنحو رسمي. 
لالحتــاد  القيــادي  اجمللــس  وكان 
الوطنــي قد عقد امس الســبت 
اجتماعا في مدينة الســليمانية 
لبحــث الية ونوع مشــاركته في 
وتسمية  املقبلة  االقليم  حكومة 
التي  املنصب  لشــغل  مرشحيه 

ستؤول اليه.
واضاف املصــدر ان اجمللس القيادي 
جدد متسك االحتاد الوطني مبنصب 
نائب رئيس حكومة االقليم ورئيس 
البرملان فــي احلكومة املقبلة، وهو 
مــا يرفضــه احلــزب الدميقراطي 
املكلف بتشكيل احلكومة وطالب 
بني  باالختيــار  الوطنــي  االحتــاد 
منصب رئيس البرملان او نائب رئيس 
انه يفضل  االقليم، مــع  حكومة 
رئيس  على منصب  االحتاد  حصول 

البرملان.
واضااف املصــدر ان االحتاد الوطني 
رشح قباد طالباني لشغل منصب 
نائب حكومة االقليم في احلكومة 
وبيكرد طالباني لشــغل  املقبلة، 
منصــب رئيس برملان كردســتان، 
بــان حصوله  االحتاد  الذي يقــول 
على هذين املنصبني يقعان ضمن 

استحقاقه االنتخابي. 
بدوره قال عضو اجمللس القيادي في 
ابراهيم  الوطني رهبر سيد  االحتاد 
ملوقــع دواروژ، ان االجتمــاع ياتــي 
ملناقشة تشكيل احلكومة اجلديدة 
واحلكومــة  كردســتان  القليــم 

االحتادية.
وبشأن وزارة العدل التي من املقرر ان 
يتسلمها االحتاد الوطني، ويطالب 
بها الدميقراطي الكردستاني ايضا، 
اوضح سيد ابراهيم، ان وزارة العدل 

كانت في وقتهــا لالحتاد الوطني، 
مضيفا ان هذه املســألة ســتتم 
الن  وبدقة،  بالتفصيل  مناقشتها 
مقعدا   21 صاحب  الوطني  االحتاد 
في مجلس النواب ويجب ان يكون 

له وزراء في احلكومة العراقية.
وحول آلية مشاركة االحتاد الوطني 
فــي احلكومــة اجلديــدة القليم 
كردســتان، قــال ســيد ابراهيم، 
ان حزبــه قريب في احلــوارات مع 
الدميقراطي، مشــيرا الى ان هناك 
جلنة للحوار ستقوم بحل املسائل 
بضمنها  الدميقراطي  مع  العالقة 
حصــة واســتحقاق االحتــاد في 

حكومة االقليم املقبلة.
وكان سعدي بيره، املتحدث باسم 

الوطني  لالحتاد  السياسي  املكتب 
قد جدد متسك حزبه مبنصب نائب 
كردســتان،  اقليم  حكومة  رئيس 
مشــددا علــى ضــرورة ان تكون 
احلكومــة خالل الســنوات األربع 

املقبلة حكومة خدمات. 
وقــال بيره فــي تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديد انــه ال يتوقع ان 
تطول عملية تشــكيل احلكومة، 
بشــأن  احلــوارات  بــدء  مؤكــدا 
تشكيلها، مشيرا الى أنه ال يوجد 
اي خط أحمــر لدى االحتاد الوطني 
على اي طرف سياسي للمشاركة 

في احلكومة. 
واكد بيرة ان اجتماع اجمللس القيادي 
حتدث عن ضرورة عدم تكرار أخطاء 

الكابينة اجلديدة،  املاضي في هذه 
ومحاولة  تشكيلها،  في  واالسراع 
الوصــول الــى نتائج جيــدة في 
العالقات  وتوجيه  بغداد،  احلوار مع 
بني اقليــم كردســتان واحلكومة 
االحتادية نحــو األفضل، فضال عن 
بحث الوضع االمني وضرورة قطع 

الطريق امام اخملططات االرهابية. 
واكد بيره ضرورة ان تكون احلكومة 
اجلديــدة حكومة شــراكة، واردف 
»االحتــاد الوطنــي شــكل فريقا 
التي  الــوزارات  وحتديــد  للحــوار 
بالنسبة  اما  ستكون من حصته، 
حكومة  رئيــس  نائــب  ملنصــب 
االقليــم، فهو من حصــة االحتاد 
املقاعد  لعدد  وفقا  وذلك  الوطني، 

التي فاز بها في االنتخابات.
واعلن بيرة  عــن بدء جولة جديدة 
احلكومة  تشــكيل  حــوارات  من 
خــالل االيــام املقبلة بــني االحتاد 
الدميقراطــي،  واحلــزب  الوطنــي 
املقبلة  احلكومة  تكون  ان  متوقعا 
وفقا  سياســية  اغلبية  حكومة 
لعد االحــزاب التي اعلنت رغبتها 

املشاركة فيها.
واشــار بيرة الى ان حزبه في حوار 
عدد  لتقليص  الدميقراطــي  مــع 
املقبلة،  احلكومــة  فــي  الوزارات 
وهذا احد محــاور احلوار بني االحتاد 
واألطراف  والدميقراطــي،  الوطني 

السياسية األخرى. 
وطالــب بيرة الــى ان يتم صياغة 

برنامج عمل احلكومة املقبلة بنحو 
الدميقراطي،  احلزب  مع  مشــترك، 
ويجب ان يتضمــن ما يؤكد عليه 
االحتــاد الوطني، مــن توفير فرص 
واالســتقرار،  واخلدمات  العمــل، 
الســنوات  خالل  احلكومة  لتكون 

األربع املقبلة، حكومة خدمات.
الدميقراطي  احلــزب  اكد  ذلك  الى 
القيادي  مجلسه  ان  الكردستاني 
ســيعقد اجتماعا مهما االسبوع 
احلالي ملناقشــة تسمية مرشحه 
لشــغل رئيس حكومــة االقليم 
واليــة تشــكيلها وكيفية توزيع 
املناصــب الوزارية علــى االطراف 

الراغبة باملشاركة فيها. 

مباحثات جديدة لتشكيل حكومة االقليم
بين الديمقراطي واالتحاد الوطني

يعلنان قريبا مرشحيهما لشغل الرئيس ونائبه في المقبلة

اجتماع سابق بني االحتاد والدميقراطي

كان المجلس القيادي 
لالتحاد الوطني قد 
عقد امس السبت 
اجتماعا في مدينة 
السليمانية لبحث الية 
ونوع مشاركته في 
حكومة االقليم المقبلة 
وتسمية مرشحيه 
لشغل المنصب التي 
ستؤول اليه
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العراق  السياســية اجلديدة في  التجربة  حفلت 
بالعديــد من املظاهــر التي اقتربــت كثيرا من 
ولكنها في  والتعدديــة  الدميقراطية  مفاهيــم 
الوقت نفســه افرزت واقعا اخــر متثل بانغماس 
ودولية  اقليمية  وتفاعل مع اجنــدات خارجيــة 
حاولت التأثير على القــرار العراقي وتوجيهه مبا 
تشــتهي االنظمة السياســية اجملاورة للعراق او 
مبــا تريد دول اخرى التريــد التفريط مبصاحلها في 
املنطقة وبالطبع هناك فــرق كبير بني من يقدم 
الدعم للنظام السياسي اجلديد في العراق وبني 
من يريــد االحاطة واالســتحواذ والتوجيه لقرار 
العراقيني في تقرير مصيرهم ومستقبل بالدهم 
وقد اثبتــت جتارب الســنوات املنصرمة ان توحد 
العراقيني بكل اطيافهــم كفيل بتقوية موقف 
العراق امــام االمم وترصني قراراتهــم في الداخل 
واخلارج وان االجماع السياســي علــى القضايا 
بابا منيعــا التقوى  املصيريــة واجلوهرية ميثــل 
االجنــدات اخلارجية فــي النفاذ منــه وقد متثل 
ذلك بشــكل جلي في التوحد  واالعتماد بشكل 
اساسي على قدرات الشعب العراقي في تنظيم 
العمليات العسكرية وشن احلرب على العصابات 
االرهابيــة وحترير املــدن العراقية مــع االحتفاظ 
باقصى درجات احليطة واحلذر لكل من حاول تقدمي 
الدعم اللوجســتي في ميادين السالح والذخيرة 
واالســتخبارات من اجل ان اليشكل هذا الدعم 
تفريطا بســيادة العــراق ويفتح بابــا من ابواب 
التدخالت مبا ميس سمعة العراق امام االمم االخرى 
ومن هنا فان الصراع السياسي القائم اليوم على 
حقيبتــي الداخلية والدفاع يتماهــى كثيرا مع 
اصرار كتل سياسية تريد للقرار العراقي ان يكون 
محصنا ومســتقال وان هاتني احلقيبتني تتجسد 
فيهما مالمــح احلرص على اســتقاللية العراق 
ورفــض االنصياع الرادات دول اخــرى وان مايجري 
التعتيم عليه حقا في هذا الصراع هو رغبة عدد 
من االطراف التي استساغت مد اجلسور مع دول 
اخرى على حســاب املصالح الوطنية وتســهيل 
وتطويع ارادتها مبا يسمح ملصالح جهات اقليمية 
ودولية مــن التحكم بالقرار العراقــي او التأثير 
عليه من خالل اخطر منفذين هما االمن والدفاع 
وبالتالي يصح القول ان املطلوب في هذه املرحلة 
تكاتف شعبي مع من يريد الوقوف بوجه احملاوالت 
الرامية الى اضفاء احملاصصــة املقيتة في توزيع 
هاتني احلقيبتني وتقدمي الدعم لالصوات املناهضة 
داخــل قبــة البرملــان والرافضة ملشــاريع اخرى 

تستهدف املشروع الوطني العراقي .

عناوين االستقالل !

د. علي شمخي 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

بغيــة تطويــر النظــام التعاقدي في 
وثائــق  تطلــق  العراق...التخطيــط 
الصغيرة  لالعمال  القياســية  العطاء 
التخطيط  وزارة  اطلقت  واملتوســطة، 
االداء  برنامج حتســن  وبالتعــاون مــع 
واحلكم الرشــيد في العــراق )تكامل(  
املمول من الوكالــة االميركية للتنمية 
الدوليــة وثائــق العطــاء القياســية 
لالعمال الصغيرة واملتوسطة واملصنفة 
حســب حجم ومبالــغ عقودها لغرض 
للشركات  اوســع  مبشــاركة  السماح 
احمللية واالجنبية وكل حســب مؤهالته 
والتي جاءت استجابة لتوصيات سابقة 
من القطاعني العام واخلاص وخللق بيئة 

تعاقدات تتماشى مع االعراف الدولية .
وقــال وكيل وزارة للتخطيط للشــؤون 
االداريــة قاســم عناية فــي كلمة له 
خــالل مؤمتــر اطــالق وثائــق العطاء 
السياســية اكد فيها ان اطالق الوثائق 
تعد  والصغيرة  املتوســطة  القياسية 
ورائــدة ضمن اخلطوات  خطوة مكملة 
واملمارســات العديدة التــي قامت بها 
وزارة التخطيــط متمثلة بدائرة العقود 
التعاقدي  بالواقع  للنهــوض  احلكومية 
احلكومــي فــي العــراق اســتنادا الى 

الصالحيات املنوطة بها . 

واضاف الوكيــل االداري ان دائرة العقود 
اجلهود  اســتنفرت  العامة  احلكوميــة 
مع  وبالتعاون  فيها  املوجودة  والكفاءات 
اجلهات الداعمة فــي مجال التعاقدات 
مثل البنــك الدولي والوكالة االميركية 
وثائق عطاءات  الدولية الصدار  للتنمية 
تخصصية  وغير  تخصصية  قياســية 
فضال عــن قيامهــا بتدريــب القطاع 
واجلهات  واحملافظات  بـــالوزارات  متمثال 
غير املرتبطــة بوزارة وكذلــك القطاع 
ومؤثرا  فاعــال  اخلاص بوصفة شــريكا 
للنهوض باملشاريع التنموية في العراق .
العقود  دائرة  من جانبها قالت مديرعام 
احلكوميــة العامــة الدكتــورة ازهــار 
حســني صالح فــي كلمة لهــا خالل 
املؤمتر بينــت فيها ان اطالق هذه الوثائق 
يأتي استكماال ملســيرة تطوير النظام 
التعاقدي في العــراق وفقا للتوجيهات 
املركزية بشأن برنامج االصالح احلكومي 
ومســتندا الى الصالحيــات املمنوحة 
لنا مبوجب امر ســلطة االئتالف املؤقتة 
املنحلة رقم )87( لسنة 2004 وتعليمات 
وزارة  واقسام  ودوائر  ومهام  تشــكيالت 
2012 التي  )2( لســنة  التخطيط رقم 
نصت علــى )اقتــراح واعــداد الوثائق 
القياســية النواع العقود احلكومية ( . 
واضافت املدير العام ان وزارة التخطيط 
متمثلة بدائرة العقود احلكومية العامة 
عملــت على اصدار الوثائق القياســية 

والتي اصبحــت ملزمة التطبيق جلميع 
العقود التي بــدأت اجراءاتها التعاقدية 
بعــد تاريــخ )2016/7/1( ونظرا لظهور 
احلاجة الى استحداث وثيقتني قياسيتني 

لتنفيذ االشــغال الصغيرة واملتوسطة 
ومباينســجم مع مبالغ هــذه العقود مت 
القياســيتني  الوثيقتني  هاتــني  اصدار 

لالشغال الصغيرة واملتوسطة . 

واوضحت املدير العــام ان وثائق العطاء 
الصغيــرة في  القياســية لالشــغال 
املناقصات املعلن عن كلفة اقيامها التي 
ال تتجاوز )5( مليارات دينار اما املتوسطة 

في املناقصات املعلن عن كلفة اقيامها 
التي تتــراوح بني )5-10( مليــارات دينار 
، مشــيرة الى ان وزارة التخطيط سبق 
ان اصدرت )19( وثيقة قياسية لالعمال 

التخصصية وغير التخصصية . 
من اجلدير بالذكر ان املؤمتر شهد حضور 
رئيس بعثة الوكالة االميركية للتنمية 
الدولية في العراق دانا املنصوري وممثلي 
الــوزارات واجلهات غيــر املرتبطة بوزارة 
واحملافظــات فضال عن ممثلــي االحتادات 
والنقابــات والقطــاع اخلــاص وكذلك 
الدولية  املنظمــات  وممثلــي  اجلامعات 

العاملة في العراق . 
على صعيــد متصل قال وزيــر العمل 
باسم  الدكتور  االجتماعية  والشــؤون 
عبــد الزمان ان من مقومــات النهوض 
بواقــع التنميــة االجتماعيــة وتوفير 
مســتلزمات القضــاء علــى الظواهر 
الســلبية في اجملتمع هو دعم الطبقة 
الوســطى وتنشــيطها علــى وفــق 
ســتراتيجيات يتم اعدادهــا وتنفيذها 
بالتنســيق مع اجلهــات ذات العالقة ، 
مشيرا الى ان الوزارة فتحت افاق التعاون 
املشــترك مع مختلف اجلهات ســواء 
اكانت احلكومية منها او املنظمات غير 

احلكومية. 
وبــني الوزير خــالل اســتقباله الناطق 
الرســمي باســم وزارة الداخلية اللواء 
الــوزارة تبدي  ان  الدكتور ســعد معن 

الداخلية في  للتعاون مع  اســتعدادها 
مكافحة الظواهر الســلبية كالتسول 
والتفكك االسري والتشــرد ، الفتا الى 
ان الــوزارة ابــدت اهتماما واســعا في 
هذا اجملال مــن خالل تنفيــذ خططها 
للتخفيف من حجــم البطالة كاقامة 
دورات تدريبية للباحثني عن العمل ومنح 
القروض امليســرة القامة مشاريع مدرة 
للدخــل فضال عن االهتمام مبؤشــرات 

سوق العمل. 
واضاف الوزير ان صالحية الدور االيوائية 
انتقلت الى احلكومــات احمللية بعد قرار 
فك االرتباط اال ان الوزارة تعمل على وفق 
منطلق مهني وانساني يحتم عليها ان 
ال تدخر جهدا في القضاء على الظواهر 
الســلبية في اجملتمــع وخصوصا التي 
تعنى بطبيعة عملها فضال عن واجبها 
الــذي يتمثل برســم سياســات عمل 
ارتباطها وســيكون  التي فكت  الدوائر 
هنالك توجه ملحوظ لوضع ســياقات 

رصينة في هذا اجملال. 
من جهتــه ابدى اللواء الدكتور ســعد 
معن اســتعداد وزارة الداخلية للتعاون 
املشترك مع وزارة العمل مشيدا بجهود 
مجال  في  االســتثنائية  العمــل  وزارة 
التنميــة االجتماعية ودعــم الطبقات 

العمالية والفئات الفقيرة .

دعم الطبقة الوسطى خطوة مهنية هادفة في التنمية االجتماعية

التخطيط تطلق وثائق العطاء القياسية
لألعمال الصغيرة لتطوير النظام التعاقدي في العراق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة احتفالية مبناسبة يوم 
املدراء  العاملي بحضور عــدد من  اجلودة 
العامون ومنتسبي الوزارة وتشكيالتها.

والتطوير  اجلــودة  وذكر مديــر قســم 
املؤسســي نبيل عبد احلسني في كلمة 
القاها  نيابــة عن الوكيل دارا حســن 
رشــيد يارا قال فيهــا ان العالم اجمع 
يحتفل في مثــل هذه االيام بيوم اجلودة 
املتحدة  االمم  اقرته هيئــة  الذي  العاملي 
عام 1990 وذلك آلظهار احترام الشعوب 
االلتزام  واظهــار  اجلودة  واالمم ملوضــوع 

نحو العمالء واملوردين واصحاب العالقة 
االخرين .

واضاف اننا في وزارة االعمار واالســكان 
العامــة نقوم  والبلديــات واالشــغال 
اليوم  بهــذا  االحتفال  باملشــاركة في 
العاملي اســهاما في نشر الدور الرئيس 
الذي تلعبه اجلودة فــي حياتنا ، اضافة 
الى اســتعراض االجنازات املتحققة في 
هذا اجملال من خالل العمل الدؤؤب جلميع 
اســاليب  تطبيق  في  لدينــا  العاملني 
اجلودة او حتسني اهدافها واحلصول على 
شــهادة اجلودة التي سعت اليها الوزارة 
والعمل  التشــكيالت  لبعض  وحتققت 

مســتمر حلصول بقية تشكيالتنا على 
بذلك جهود جميع  الشــهادة مقدرين 
حتقيق  ســبيل  في  وموظفيها  االدارات 
هــذا الهدف التي تســعى اليه الكثير 
من املنشــأت التــي تعمل علــى يوم 
اجلودة طيلة ايام الســنة وذلك بالعمل 
على مشــاريع محددة تؤدي الى حتسني 
االعمال او تطويــر برامج اجلودة واملبادرة 

التي تؤدي الى التميز.
ان  من جانبــه اوضح املركــز االعالمي 
املشــاركة في هذا احلدث يؤدي الى زيادة 
الوعــي بثقافة اجلــودة واحلصول على 
االعتمــاد الدولــي في منافســة باقي 

الشركات العاملية , فضال عن املشاركة 
في مبــادرات وافكار جديــدة تؤدي الى 

حتسني العمل.
واضاف املركز االعالمي ان مفهوم اجلودة 
هو التوســع ليشــمل نطاق واسع من 
وكذلك  واالدوات  واالســاليب  املناهــج 
اصبــح موضــوع التعامل مــع اخلطر 
مســألة مهمة جدا ممــا يتطلب وضع 
جميع االجراءات املتخــذة للتعامل مع 
تلــك اخملاطر والفــرص احملتملة املمكن 
اســتغاللها لتكون متناسبة مع االثار 
احملتملة على مطابقة االنتاج واخلدمات 

واعداد البرامج املناسبة لتحسينها.

وقد تخلل احلفل عــرض فلم توضيحي 
عن اعمال قسم اجلودة واقسامها وعن 
تشــكيالت الوزارة التــي حصلت على 
شهادة اجلودة )االيزو(  , اضافة التي توزيع 
فريق  اعضاء  على  التقديرية  الشهادات 

قسم اجلودة.
يذكر ان وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة قد حصلت في وقت سابق وعبر 
عدد من تشكيالتها على مجموعة من 
شــهادات اجلودة “االيزو” وذلك اللتزامها 
بجميع املعايير املعدة لهذا اجلانب والذي 
الى  من شــأنه تقدمي خدمــات كافية 

املواطنني .

االعمار واالسكان تحتفل بيوم الجودة العالمي

جانب من االحتفال

مبنى وزارة التخطيط



قبول 15 الف من خريجي 
الدور الثالث لالعدادية 

في التعليم العالي

اعادة تأهيل الجسر 
المعلق وصيانة جسري ذي 
الطابقين وباب المعظم 

رفع حواجز كونكريتية 
من "ساحة التحريات" 

وسط بغداد

العبادي: جماعة صغيرة 
تسيطر على قرار البرملان 

ونواب مستعدون لتقدمي أدلة 
على بيع املناصب

وزيراً  أرشــح  لم  واســتطرد:" 
غیر مدقق في ســیرته الذاتیة 
والعدالة"،  واملساءلة  واجلنائیة 
مؤكدا على أن "عبد املهدي هو 
املسؤول عن ذلك كونه لم يدقق 

في سیرة وزرائه".
وبشــأن االتهامــات املتبادلــة 
ببیــع وشــراء حقائــب وزارية 
فــي حكومة عبداملهــدي، قال 
العبادي "إنه منهج خطیر، في 
ظل وجــود قلة تســیطر على 

املشهد ".
ودعا العبــادي الى حتقیق دقیق 
وشــامل في كل هــذه التهم 
العــادة ثقة النــاس بالعملیة 
السیاســیة، مشــیرا إلــى أن 
"بعض النواب لديهم استعداد 
لتقدمي أدلة على تهم بیع وشراء 

املناصب ".
واعتبر العبادي، انه "من الناحیة 
زلت  ما  والشــكلیة  الرسمیة 
الشعبي،  احلشد  لهیئة  رئیسا 
وعبــد املهــدي لم يغیــر قرار 
مشــیرا  باملنصب"،  تكلیفــي 
الــى أن "تغییر هــذا القرار قد 

يستغرق ٦ أشهر".
وكشــف العبادي عــن رفضه 
اجلمهورية  رئیس  نائب  منصبي 
ووزيــر اخلارجیــة، بعدما عرضا 

علیه.

سائرون: عبد املهدي يقدم 
مرشحي ست وزارت قريباً 

واخلالف مستمر على 
الداخلية والدفاع والعدل

وكشــف النائب عن الفتح، ان 
"املعلومــات االوليــة تفيد بان 
ســليم اجلبوري هو االن املرشح 
االبرز لــوزارة الدفــاع وقد جرى 
االتفــاق عليه من قبــل كتلة 
ينتمي  التي  واالعمــار  االصالح 
رفضا من  يواجــه  لكنه  اليها، 

قبل قيادات سياسية".
ان "حرجــا قد  الكنانــي،  ورآى 
باســتمرار  املهدي  عبد  يصيب 
باملعلومات  منقوصــة  وزارتــه 
الوزراء احلاليني  بان قســماً من 
لديه ملفات في هيئة املساءلة 
النزاهــة  وهيئــة  والعدالــة 

ومعرض لالقالة".
واردف، ان "املانــع الــذي لــدى 
مجلــس النواب من اقالة هؤالء 
حتتاج  احلكومة  ان  هــو  الوزراء، 
نصابــا وهو )النصــف +١(، من 
اشغال حقائبها لتكون شرعية 
الســتكمال  االن  واالولويــة 

الكابينة".  
إن  بالقــول،  الكناني  وخلــص 
"االمل معقود على عبد املهدي 
والكتــل النيابيــة بــان تنهي 
الوزارات الشاغرة باشغالها في 
التجرئة  يعدم  واحدة  جلســة 

خالل االسبوع احلالي".
الــى ذلــك، افــاد النائــب عن 

العقابي،  امجد  سائرون  حتالف 
بان رســالة اطمئنــان نوصلها 
العراقي،  الشــارع  الــى  اليوم 
االمنية  الوزارات  ان  ومضمونها 
امليدانيني  للقادة  لن متنح سوى 
املشــاركني في معارك التحرير 

ضّد تنظيم داعش االرهابي".
ل"الصبــاح  العقابــي  وتابــع 
اجلديــد"، ان "حتديد سياســة 
عمل وزارتــي الداخلية والدفاع 
تكون مــن خالل ضبــاط لهم 
زعماء  وليس  خبرة عســكرية، 

كتل واحزاب".
وزاد، ان "القادة السياسيني لهم 
مكانهــم في وزارات تتناســب 
مع خبراتهــم، وليس من بينها 

الداخلية والدفاع".
أن  العقابــي،  واســتطرد 
"املعطيــات تؤكــد ان اغلــب 
ترشــيح  يرفضون  العراقيــني 
الفياض لوزارة الداخلية؛ كونها 
وحتتاج  الداخلي،  باالمن  معنية 
الى  منتــم  غير  الى شــخص 

كتلة سياسية".
ويجد، ان "اي مرشح لوزارة سواء 
الداخلية او غيرهــا لن مير عبر 
مجلس النواب، مــن دون توافق 

مسبق مع قائمة سائرون".
ومضى العقابــي، الى ان "عبد 
االيام  خــالل  ســيقدم  املهدي 
املقبلة مرشــحي ست وزارات، 
الداخلية  حقيبتي  وســيؤجل 
االتفــاق على  والدفــاع حلــني 
باخلبــرة  تتمتــع  شــخصيات 

والكفاءة وفق الية صحيحة".
مــن جانبــه، ذكــر، النائب عن 
حتالــف احملــور الوطنــي، عبد 
اهلل اخلربيــط فــي تصريح الى 
"اجلميع  ان  اجلديــد"،  "الصباح 
يعلم بان احلكومــة احلالية قد 
خرجت بنــاء على اتفاق كتلتي 

سائرون والفتح".
واضاف اخلربيط" أن "هذا االتفاق 
يبــدو انه لم ينجــز لغاية االن، 
وقد طرأ خالف عليه بني طرفيه؛ 

بسبب الوزارات االمنية".
وشدد على ضرورة، ان "تستمع 
الكتــل السياســية الــى راي 
الشارع، وتدع عبد املهدي يقدم 
مــن يــراه االصلــح للحقائب 

املتبقية".
كما دعــا اخلربيط املتخاصمني 
النواب  الى ان "ميــارس مجلس 
دوره فــي التصويــت لصالــح 
حال  وفي  املناســب،  املرشــح 
وجود اي مشــكلة على اســم 
رفضه طبقا لصالحياته  يتولى 

الدستورية".
يشــار إلى أن وزارتــي الداخلية 
والدفــاع ما زالتا ضمن احلقائب 
التــي لــم يتم حســمها في 
حكومة عادل عبد املهدي لغاية 
االن بسبب اخلالفات بني كتلتي 

البناء واالصالح واالعمار.

الكويت ترفع احلظر عن 
استيراد املواد الغذائية من 

العراق

وتأسست هيئة الغذاء بالكويت 
وفقا للقانون رقم 112 لســنة 
البرامج  بتقرير  وتختص   ،2013
املعنية  واللوائح  والسياســات 
بتعزيــز تغذية اجملتمع واحلد من 

انتشار األمراض غير املعدية.

تهيئة 120 ألف قطعة 
سكنية لتوزيعها بني 

املواطنني في واسط
ليتــم توزيعهــا على شــكل 
وجبــات بني مســتحقيها من 

املواطنني.".
وأشار إلى " وجود ازمة حقيقية 
في موضوع الســكن باحملافظة 
العائالت  اآلالف من  حيث هناك 
من غير مساكن لذلك جلأت إلى 
السكن العشــوائي واستغالل 
األماكن العامة في املدن ما احلق 
التخطيط  مبوضوع  كبيرا  ضررا 
شوه  وبالتالي  للمدن  العمراني 
خلق  الى  باالضافــة  معاملهــا 
يتعلق  فيما  االربــاك  من  حالة 

مبوضوع اخلدمات" .

)6( مليارات و)179 ( مليونا 
و)683( ألف دوالر

إيرادات النفط للشهر املاضي
الــى "ان املعدل  واشــار جهاد 
 )3,372( بلغ  للتصديــر  اليومي 
 )3,363( بواقــع   ، برميل  مليون 
مليون برميل من النفط املصدر 
عبر املوانــئ اجلنوبية و )8,716( 
الف برميل مــن النفط املصدر 

من ميناء جيهــان التركي عبر 
املنفذ الشمالي". 

واوضح جهاد  "ان معدل ســعر 
البرميل الواحــد بلغ  )61,090( 

دوالراً".
يذكر ان الوزارة ومن خالل اميانها 
باطالع الشــعب على عمليات 
املتحققة   وااليــرادات  التصدير 

اتخذت اجراءها الشهري هذا .

جتسير الفجوة بني العائدات 
والنفقات في املوازنة العامة 

مهمة احلكومة اجلديدة
ووضع حد للفســاد املالي الذي 
استشــرى كالنار في الهشيم 
الســابقة  احلكومــات  فــي 
املتعاقبــة، واملضــي قدماً في 
إعادة تنويــع القاعدة لالقتصاد 
الــذي ال يزال ريعيــا يتأثر بنحو 
كبير بتذبذبات أســعار النفط 

العاملية.

األمم املتحدة تطالب إسرائيل 
باالنسحاب من كامل اجلوالن 

السوري احملتل
وأدانــت اجلمعية عــدم امتثال 
إسرائيل حتى اآلن لقرار مجلس 
األمن رقم 497 الصادر عام 1981 
الصادر  إسرائيل  قرار  أن  مؤكدة 
بتاريــخ 14 ينايــر 1981 بفرض 
على  وإدارتها  وواليتها  قوانينها 
اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل 
وليســت له أي شــرعية على 

اإلطالق.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
انطلقــت اكبــر حملــة لرفــع 
في  القدمية  باملدينــة  االنقــاض 
االليات  مئات  مبشــاركة  املوصل 
الرســمية  الدوائــر  ومختلــف 
بضمنهــا القــوات االمنية، ومن 
املؤمــل رفع مئــات االف االطنان 
التي  احلملــة  االنقــاض في  من 
تستمر ملدة 6 اشهر متهيدا العادة 
النازحــني وفتــح بعــض الطرق 
بالرغم  باالنقاض  املغلقة  واالزقة 
مــن حترير املدينة منــذ نحو عام 

ونصف.
الســلطان  حمادي  نوفــل  وقال 
محافظ نينوى، في مؤمتر صحفي 
تابعه مراســل "الصباح اجلديد" 
عن هذه احلملة "فــي هذا اليوم 
الكبــرى حلكومة  بــدات احلملة 
نينوى احمللية وبايدينا نرفع ذكريات 
ومخلفات ومعالم داعش في كل 

محافظة نينوى".
اما احمــد اجلبوري مديــر بلدية 
املوصــل فقال تشــارك في هذه 
احلملة اعداد كبيــرة من االليات 
التخصصية رغم صعوبة العمل 
في هذه املنطقة لكونها منطقة 
ذات ازقــة ضيقــة، اال ان كوادرنا 
هذه  لتذليل  تعمل  الهندســية 

الصعوبات".
اما احمد جاســم، مديــر بلدية 
املدينة القدمية في املوصل، فقال 
عــن هــذه احلملة "انهــا حملة 
كبرى  في املدينة القدمية باملوصل 
وحتديــدا فــي مناطــق امليــدان 
والقليعــات ودكة بركه وشــيخ 
الشــط، وهــذه احلملــة برعاية 
الدوائر  ديوان محافظة نينوى مع 
املوصل  بلدية  اخملتصــة،  املعنية 

ومفتشية اثار نينوى".
ومن املؤمل ان تشمل هذه احلملة 
مناطق امليدان، القليعات، شــيخ 
الشــط، باب لكش، اخلــزرج، باب 

الطوب، ومنطقة الساعة.
امــا املكتــب اإلعالمــي ملديرية 

البلديات العامــة، فقال عن هذه 
احلملــة  فــي بيــان ان " مديرية 
التابعــة ملديرية  بلديــة املوصل 
البلديات العامة احدى تشكيالت 
والبلديات  وزارة االعمار واالسكان 
واالشــغال العامــة عــن اطالق 
حملــة موســعة لرفــع انقاض 
الــدور املهدمة بامين املوصل جراء 
عمليات التحرير مبحافظة نينوى .
وقال مدير عام البلديات املهندس 
علي حسني عبد االمير أن الكوادر 
لبلدية  التابعة  واخلدمية  الفنية 
املوصــل وبالتعــاون مــع جميع 
األخــرى  اخلدميــة  دوائرالدولــة 
واســعة  حملة  نفذت  باحملافظة 
الزالــة انقــاض الــدور املهدمة 

جراء عمليــات حترير احملافظة من 
عصابات داعــش االجرامية حيث 
دعت بلدية املوصل اصحاب الدور 
املتضــررة الــى مراجعــة قطاع 
طلباتهم  وتقدمي  القدمية  املدينة 
معززة بالوثائــق الثبوتية مللكية 
الدار لرفع انقاض دورهم من تلك 
املدينة  بواقع  للنهــوض  املناطق 

املنكوبة.
املوصل  بلديــة  مديــر  واوضــح 
ان  اجلبوري  املهندس احمد صالح 
شهرين  ملدة  ستســتمر  احلملة 
مناطق  جميع  ستشــمل  حيث 
واحيــاء مدينة املوصــل القدمية 
)امليدان – الشهوانية – القليعات 
– اخلاتونيــة – رأس الكور – حوش 

ومن  االخرى  املناطق  وبقية  اخلان( 
جانب اخــر يواصل فريق الصيانة 
فــي بلدية املوصــل العمل على 
الذي  أعادة معبــر حي الســكر 
تعرض الى تدمير بســبب سيول 
االمطــار والذي يعد مــن املعابر 
مدينة  فــي  واحليويــة  املهمــة 
و  مواصلة  علــى  مؤكداً  املوصل 
تقدمي افضــل اخلدمات والنهوض 
بالواقــع اخلدمــي ملدينة املوصل 

ومحافظة نينوى.
ويقــول ناشــطون موصليون ان 
مليــات رفع هذه االنقــاض التي 
ميكــن ان تصل ملئــات االالف من 
تتبعها جهود  ان  ينبغي  االطنان، 
البنى  اعمــار  في  تتمثــل  اخرى 

التحتية التي تضررت بشدة اثناء 
عمليات التحرير.

حسني  محمد  الناشــط  ويقول 
ان  اجلديد"  "الصبــاح  لـ  احليالي 
"اي جهد العــادة االعمار بنينوى 
بــه، النه سيســتقطب  مرحب 
العاطلني،  الشــباب  املئات مــن 
املوصل  اهالــي  ان  فضــال عــن 
االمين  اجلانــب  القدمية وســكان 
بشــكل عام ســأموا من مناظر 
اخلراب والدمار بعد مرور نحو عام 

ونصف على التحرير".
وتابــع "ازالة هــذه االنقاض كان 
ينبغي وجــود كوادر الهندســة 
العســكرية، والتي تواجدت فعال 
هناملــك مقذوفات  زال  مــا  النه 

واجسام حربية غير منفلقة، وان 
ازالتها يزيد من اطمئنان االهالي، 
النــه ال احد يعلم مــاذا ميكن ان 
وهذا  الهائلة،  االنقاض  يجد حتت 
احد ابرز االسباب الحجام االهالي 
بجهودهم  االنقــاض  ازالــة  عن 

الذاتية".
وكانت مصار محلية باملوصل قد 
كشــفت عن انتشال 1900 جثة 
من حتــت االنقاض في االشــهر 
املاضيــة، اغلبها تعــود لعناصر 
داعش، مع ترجيحات بوجود بقايا 
الكثير من اجلثــث حتت االنقاض 
والسراديب التي لم يتم الكشف 
عنهــا حلــد االن بســبب تراكم 

االنقاض فوقها.

مدير بلدية الموصل: 
تشارك في هذه الحملة 
اعداد كبيرة من االليات 
التخصصية رغم صعوبة 
العمل في هذه المنطقة 
لكونها منطقة ذات 
ازقة ضيقة، اال ان 
كوادرنا الهندسية تعمل 
لتذليل هذه الصعوبات

بمشاركة مئات االليات وتستمر لـ 6 اشهر

انطالق اكبر حملة لرفع انقاض المدينة القديمة في الموصل

الملف األمني

بغداد – عملية خطف 
ذكر مصدر امني في مديرية مكافحة 
اجرام بغداد امس السبت اعتقال ثالثة 
اشخاص اثنان بتهمة ممارسة السحر 
واالخر لقيامه بخطف واغتصاب فتاة 

ب العاصمة.
وقال املصــدر ان "قوة مــن مكافحة 
على  القبــض  القت  بغــداد  اجــرام 
مبمارســة  لقيامهم  اثنــني  متهمني 
اعمال الســحر والشــعوذة والنصب 
مدينة  فــي  النســاء  واالحتيال على 
الكاظمية" ، مضيفــا ان "قوة اخرى 
اعتقال متهــم لقيامه  متكنت مــن 
بخطف واغتصاب فتــاة في منطقة 

حي العامل".

ديالى – عملية امنية 
افاد مصدر امني في احلشد الشعبي 

امس السبت مبقتل قيادي في احلشد 
واصابة اثنني اخرين خالل عملية امنية 

في محافظة ديالى.
وذكر املصــدر ان "آمر فــوج روح اهلل 
التابــع للواء 110 استشــهد واصيب 
املقاتلــني، خــالل عملية  مــن  اثنان 
امنية جرت جنــوب قضاء خانقني في 
محافظة ديالى" ، الفــا الى ان "قيادة 
عمليــات ديالى للحشــد الشــعبي 
متمثلة بقطعات من األلوية 110 و23 
واللواء الرابع، نفــذت صباح يوم امس 
خانقني"  وتفتيش جنوب  دهم  عملية 
، وبني ان العملية "اسفرت عن العثور 
علــى ثــالث مضافات لداعــش ورفع 
خمس عبوات ناسفة ومصادرة كميات 
من االعتدة وصــادرت آليات للدواعش 

في املنطقة". 

كركوك – اعتقال ارهابيني 

الداخلية  وزارة  املتحدث باســم  اعلن 
امس الســبت، عن اعتقــال ثالثة من 
"داعش" كانوا يعملــون مبفارز جوالة 

في محافظة كركوك.
وقــال املتحدث اللواء ســعد معن ان 
االحتادية  الشرطة  استخبارات  "مفارز 
العاملــة ضمن وكالة االســتخبارات 
وزارة  فــي  االحتاديــة  والتحقيقــات 
الداخلية وبجهود اســتخبارية عالية 
املســؤولية  قواطع  ضمن  املســتوى 
القــت القبض على ثالثة متهمني في 
مع عصابات  يعملــون  كانوا  كركوك 
داعــش )مفــارز جوالة( الســتهداف 
املواطنــني" ، مضيفا ان "هؤالء صادرة 
بحقهــم مذكــرات قبــض بقضايا 
إرهابية"، مشــيرا الــى ان "العملية 
متت بعد تشــكيل فريــق متخصص 
ونصب كمائن نتج عنها القاء القبض 

عليهم".

صالح الدين – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امس الســبت، بأن احد 
عناصر احلشد قتل واصيب اثنان اخران 
في هجوم مســلح استهدف سيطرة 

مرابطة بناحية يثرب.
وقــال املصــدر ان "احــد ســيطرات 
املرابطة التابعة للحشــد الشــعبي 
في ناحية يثرب جنــوب بلد، تعرضت 
الى اعتداء إرهابي باألسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة" ، مضيفا ان "الهجوم ادى 
الى مقتل احد عناصر احلشد واصابة 

اثنني اخرين بجروح ".

االنبار – ضبط عتاد 
كشــف مصدر امنــي فــي مديرية 
االســتخبارات العســكرية امس عن 
3 حاويات  السبت، ضبط كدس يضم 

في  وصاروخني  مدفــع  وقنبلة  للعتاد 
القائم التابعة حملافظة االنبار .

وقال املصدر إن " مفارز االســتخبارات 
العسكرية في لواء املشاة 32 الفرقة 
8 واثــر معلومات اســتخبارية دقيقة 
متكنت مــن الوصول الى كدس للعتاد 
مخبأ في احــد الدور مبدينــة القائم 
في االنبــار وضبطت بداخله 3 حاويات 
عتاد ١٢،٥ ملم وحاوية BkC مع قنبلة 
مدفع منســاوي عدد 2 وصاروخ قاذفة 
مضاد لالشــخاص ومخلفات اسلحة 
متنوعــة" ، مضيفــا انــه "مت تدمير 
املواد فــي موقع االتالف من قبل مفارز 

هندسة الفرقة".

كربالء – اعتقال ارهابي 
اكــد مصــدر محلي فــي محافظة 
كربالء امس الســبت أن قــوة امنية 
اعتقلــت عنصرا بتنظيــم "داعش" 

وسط احملافظة .
وقال املصدر إن "مديرية إســتخبارات 
ومكافحة األرهاب في كربالء اعتقلت 
أرهابي ينتمي الى تنظيم داعش وسط 
كربالء"، مضيفا أن "االرهابي مطلوب 
للقضــاء وهو من محافظــة نينوى"، 
مشيرا الى ان "القوة سلمت الى مركز 

امني للتحقيق معه". 

نينوى – القبض على ارهابي 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العسكرية امس السبت القاء القبض 
داعش  تنظيــم  عناصــر  احــد  على 
االرهابــي الــذي يعلمون فــي الدعم 
اللوجســتي له في منطقــة القيارة 

باملوصل.
وذكــر املصدر انه "خالل عملية نوعية 
متكنت مفارز املديرية في الفرقة 20، من 
القبض على احد العناصر املســؤولة 

عــن التقــدمي الدعــم اللوجســتي 
لتنظيم داعــش االرهابي في منطقة 
القيارة باملوصل" ، موضحا ان االرهابي 
كان يختفي بني النازحني في املنطقة 
املذكورة"، مشيراً الى انه "مت تسليمه 
الى اجلهــات اخملتصة التخــاذ االجراء 

املطلوب بحقه".

البصرة – انفجار لغم 
امنــي في شــرطة  اعلــن مصــدر 
محافظــة البصرة امس الســبت ان 
ثالثــة منتســبني في شــركة نفط 
اصيبوا بانفجار لغم أرضي في قضاء 

الزبير. 
وقال املصــدر إن "لغماً أرضيــاً قدمياً 
انفجــر، فجر يوم امس فــي منطقة 
الزبير" ، مضيفا  الرميلة ضمن قضاء 
أن "االنفجار أســفر عــن إصابة ثالثة 

منتسبني في شركة نفط البصرة". 

اعتقال ثالثة ارهابيين يعملون بمفارز جوالة في كركوك * ضبط كدس يضم 3 حاويات للعتاد في القائم 
ضبط ارهابي يعمل في الدعم اللوجستي بمنطقة القيارة * اصابة 3  في شركة نفط بانفجار لغم في الزبير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
نتائــج القبول املركزي خلريجــي الدور الثالث 
من الدراســة اإلعدادية للســنة الدراســية 

.2018/2019
وقال املدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة الدكتور أيهاب العتابي, انه  مت قبول 
أكثر من 15 الــف طالب وطالبة في الكليات 
واملعاهد ضمن قنوات القبول املركزي واملباشر 

والشهداء.
وأضاف املديــر العام انه ميكــن االطالع على 
أســماء الطلبــة املقبولــني عبــر البوابــة 
والتخطيط  الدراســات  لدائرة  االلكترونيــة 
واملتابعــة )www.dirasat-gate.org(، داعيــا 
الطلبة إلى اســتكمال إجراءات التســجيل 
في جهة القبول مبوعد أقصــاه نهاية الدوام 
املوافق  املقبــل  اخلميــس  ليــوم  الرســمي 

.6/12/2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشــغال العامة في اعادة تأهيل اجلســر 
املعلــق وصيانــة جســري احلســنني )ذي 
الطابقــني( وبــاب املعظم في بغــداد عن 
طريق مديرية طرق وجسور محافظة بغداد 
التابعة لدائرة الطرق واجلسور العامة احدى 

تشكيالت الوزارة .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان االعمال 
الواقع ضمن  شملت تأهيل اجلســر املعلق 
املنطقــة اخلضــراء متهيــدا الفتتاحه امام 
املواطنني وشــارع ابــو نؤاس فــي املقطع 
)ذي  اسفل اجلسر وصيانة جســر احلسنني 
الطابقني( ممر الذهاب من الكرادة الى الدورة 
تضمنت االعمال فيه معاجلة احلفر املوجودة 
وقشــط طبقة االســفلت املتضــررة فوق 
املفاصل واعادة ملئها باخلرسانة االسفلتية 

الساخنة.
واضاف املركز االعالمي ان فرق الصيانة قامت 
ايضــأ بأعمال الصيانة الطارئة جلســر باب 
املعظم والتي شــملت قلع وقشط طبقة 
باخلرسانة  ملئها  واعادة  املتضررة  االسفلت 
االسفلتية الســاخنة ومبواصفات الطبقة 

السطحية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واخملابرة في مديرية  الســيطرة  أعلن مدير 
القصاب امس  العميد حيدر رشــيد  املرور 
السبت رفع حواجز كونكريتية من "ساحة 

التحريات" وسط العاصمة بغداد.
وقال القصاب، إنه "قوة مشتركة من قيادة 
عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد الرصافة 
وامانة بغداد باشــرت املرحلة الـ54 حلملة 
فتح الشوارع املغلقة ورفع التجاوزات على 
حرمة الطريق باشــراف مساعد امر قاطع 
مرور الكرادة وعدد من الضباط برفع الصبات 
املوجودة في ســاحة التحريات وبالقرب من 
دائرة هيئــة املنافذ احلدودية"، مبيناً أن ذلك 
"سيســهم في تخفيف وتقليــل الزخم 

املروري ضمن املنطقة صباحاً ومساء".
وأضاف القصاب في بيــان تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه أن ذلك جاء "بناء على 
املناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير 
املرور العام اللــواء عامر خضير العزاوي مع 
قيــادة عمليات بغداد لغــرض فتح الكثير 
من الطرق والشــوارع املغلقــة في مدينة 
بغداد لالســهام في تخفيف الزخم املروري 
احلاصل في فترات االزدحام املروري الصباحي 

واملسائي في بغداد".

جانب من احلملة
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السكك تديم كفاءة 
خطوطها الحديدية 
في محافظات البالد

إنجاز 92 % من خط 
«الخنساء» للصرف 

الصحي واألمطار 

ندوة عن استعماالت 
الليزر في «التكنولوجية»

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للسكك احلديد العراقية  
عــن تواصل وتيــرة العمــل في ســكك منطقة 
الناصرية لرفع كفاءة اخلطوط وانســيابية ســير 

القطارات .
وقال مدير عام الشــركة ســالم جبر ســلوم لقد 
مت االيعــاز إلى مدير مشــروع (ســماوة --ناصرية 
غبيشــية) ملعاجلة االنحراف وتنظيــم حالة فرش 
احلجر في هــذا املوقع واملباشــرة بأعداد كشــف 
بالقناطر  النفطية وربطها  القناطر  سريع لتطوير 
الصندوقيــة التي مت تنفيذها على اخلط اجلديد بعد 

إجراء الكشف املوقعي.
يذكر أن املنطقة تقوم بني احلني واآلخر بصيانة اخلط 
الرئيس حملطة البطحاء والقيــام بتبديل العوارض 
الكونكريتيــة التالفة بأخرى جديــدة لرفع كفاءة 
خطوط السكك وانسيابية سير قطارات املسافرين 

والبضائع خدمة للمواطن الكرمي .. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بلغت امانة بغداد املراحل النهائية من اعمال 
تنفيــذ اخلط الرئيس الشــمالي الشــرقي 
(اخلنســاء) الناقــل ملياه الصــرف الصحي 

واألمطار بجانب الرصافة.
وذكــرت مديرية العالقات واالعالم ان مالكات 
دائرة مجاري بغداد حققت نسبة اجناز بلغت 
اكثر من (%92) بعد ان استأنفت العمل الذي 
توقف ملدة عامني بسبب العوارض واملعوقات 
وقد شكلت جلنة إلعداد الترتيبات إلستئناف 

العمل في املشروع .
وأضافــت ان اخلط يتم تنفيذه بإســتعمال 
بطالء  ومبطنة  انابيب خرسانية مســلحة 
األيبوكســي و(GRP) بطــول (8500) متــر 
وبأقطــار تتراوح بــني ( 2200 -2800- 3600) 
ملم وسيتم ربطه على محطة نهاية املسار 
، موضحة ان املشروع يخدم املناطق الواقعة 
ضمــن قواطع بلديــات (الشــعب والصدر 
الثانية والصدر االولى والغدير وبغداد اجلديدة 
) ويســهم في تخفيف الزخم الذي يحصل 
على اخلط الرئيــس (زبلــن ) لتصريف مياه 
الصرف الصحي واالمطار في جانب الرصافة 
اذ ان اخلــط مصمــم ملناطق محــددة وعدد 
سكان محدد وان التوسع الذي حصل تطلب 
إنشــاء خط آخر إلســتيعاب ميــاه الصرف 

الصحي واالمطار لتلك املناطق .

بغداد – الصباح الجديد
نظم قســم هندســة الليــزر وااللكترونيات 
البصرية في اجلامعة التكنولوجية ندوة علمية 
عن استعماالت  الليزر في الصناعة والتقنيات 

املتقدمة.
وتناولــت الندوة التحديات التــي تواجه تقنية 
الليزر في قياســات األنســجة احلية كخواص 
في مجال  واســتعماالته كمتحسس  بصرية 
تصنيع الكواشــف احلرارية التي تستعمل في 
مجاالت علمية خاصة ، فضال عن استعماالت  
تقنية الليزر في الصناعة النفطية ككاشــف 

ميتلك صفات الدقة والسعة في القياس.
كما ناقشــت الندوة الطرق احلديثة في قياس 
احلية باستعمال  البصرية لألنســجة  اخلواص 
تقنية الليــزر وتقنيات املتحسســات احلرارية 
الليزريــة، فضال  عــن حتديات تصنيــع ليزرات 
في  الليزري  املتحســس  والنانوية  املايكرويــة 

الصناعة النفطية. 

بغداد - الصباح الجديد:

الوزارية  اجللســة  اعمــال  اختتمت 
للتعاون  الدائمــة  للجنــة  الـــ34 
االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون 
االســالمي (كومســيك) في مدينة 
اســطنبول التركية بحضــور وزراء 
في منظمة  االعضاء  للدول  التجارة 

التعاون االسالمي .
في  العراقي  الوفــد  رئيــس  وقــال 
هــذه االجتماعــات وزيــر التجــارة 
الدكتــور محمد هاشــم العاني ان 
بالده حريصــة على املشــاركة في 
اجتماعات الكومسيك بهدف تنمية 
مع عمقه  التجارية  عالقاته  وتطوير 
توصيات  وان هناك  االسالمي خاصة 
مهمة تخدم القطاعات االقتصادية 
والزراعيــة والتجارية واملالية والنقل 
واملواصالت وتخفيف الفقر في الدول 
التي  الفقــرات  من  وهــي  االعضاء 
ناقشها كبار املسؤولني التي سبقت 
اجللسة وستعرض للمصادقة عليها 

من وزراء التجارة في الدول االعضاء.
وأضــاف الوزيــر أن العــراق عضــو 

فعــال في الكومســيك ويطمح أن 
يكون دوره اكبــر في املرحلة املقبلة، 
خاصــة وان املنهــاج احلكومي أكد 
علــى اهمية االنفتــاح على العالم 
واعطاء دور اكبر للعــراق في احملافل 
الدوليــة والتجمعــات االقتصادية، 
مشيرا إلى، أنه ســيلتقي عددا من 
نظرائه وزراء الــدول االعضاء بهدف 
تفعيل العالقــات االقتصادية ودعوة 
الشركات االســتثمارية للمشاركة 
البنى  وتأهيــل  االعمار  حملــة  في 

التحتية.
فقد بحث الوزير مع نظيره السعودي 
القصبي تطوير  ماجد بن عبــداهللا 
الثنائيــة بــني العــراق  العالقــات 
اجملاالت فضال  والسعودية في جميع 
عن عقد منديــات رجال االعمال بني 
البلدين والتأكيد على التســهيالت 

اجلمركية ، 
مــن جانبه اكــد الوزير الســعودي 
العالقات  على رغبة بالده في تطوير 
الثنائيــة والعمــل مع العــراق في 
املرحلــة املقبلة على عقــد لقاءات 
ومنتديــات بــني رجــال االعمال في 
البلديــن  ، ورغبة بالده فــي توقيع 

اتفاقيــة مع العراق حول تســهيل 
لغرض  اجلمركية  واالجراءات  التجارة 
اسواق  الى  الســلع  نفاذ  تســهيل 

البلدين.
بــدوره رحــب الوزيــر العراقي بتلك 
ً على عمق العالقات  الدعوة، مؤكــدا
العراقيــة الســعودية ، وحرصه في 
العمــل علــى تطويرها ومبــا يخدم 
الرغبة  الى  البلدين اضافة  مصلحة 
في رفــع حجــم التبــادل التجاري 
املستثمرين  وتشــجيع  البلدين  بني 

السعوديني لالستثمار في العراق.
التجارة  وزيــر  التقــى  ذلــك  الــى 
والصناعــة القطري علــى الكواري 
جرى خــالل اللقاء مع الوزير القطري 
التباحث في سبل  والوفد املرافق له 
العراقية  العالقــات  تعزيــز وتطوير 

القطرية على جميع االصعدة.
وأعرب الوزيــر القطري على الكواري 
عن اســتعداد قطر للعمل والتعاون 
مع العراق في جميع اجملاالت وتوسيع 
التبــادل التجاري مع العــراق ، كما 
وتطرق الى موضــوع اتفاقية النقل 
املوقعة بني قطر وإيران وتركيا، معرباً 
عن أمله فــي أن يكون العراق ضمن 

أطراق االتفاق الذي سيســهل مرور 
السلع والنقل عبر تلك الدول.

من جهتــه، رحب الدكتــور العاني 
بالفكرة وأوضح بانه مت رفع املوضوع 
الوزراء  العامة جمللــس  االمانــة  الى 
املطلوبة  املوافقــات  الســتحصال 

بصدد االنضمام الى االتفاقية.

كما جــرى خالل اللقاء اســتعراض 
الفنية  واالجــراءات  االســتعدادات 
العراقية  اللجنة  اجتماعــات  لعقد 
الدوحة  والتي ستعقد في  القطرية 
الشــهر املقبل، حيث يترأس اجلانب 
العراقي فيها وزيــر التجارة الدكتور 

محمد هاشم العاني.
من جانبه دعــا األمني العام ملنظمة 
التعاون اإلســالمي الدكتور يوسف 
بن أحمد العثيمني إلى إعادة هيكلة 
اقتصادات العديد من الدول األعضاء 
، التي تواجه التحديات  في املنظمة 
اآلثار السلبية للتباطؤ  الناجمة عن 
ً علــى أهمية  االقتصادي ، مشــددا
تنويع  علــى  أكبر  بشــكل  التركيز 
حتقيق  علــى  والعمــل  االقتصــاد 

التنمية الشاملة

تقرير

اختتام اجتماعات منظمة التعاون االسالمي (كومسيك ) في اسطنبول 

البصرة - سعدي السند:

نظمت كلية التمريض بجامعة 
البصرة ندوة علمية عن اجللطة 
القلبية  واجللطــة  الدماغيــة 

مبشاركة باحثني ومختصني .
وتضمنــت النــدوة محاضرتني 
سالم  سجاد  الدكتور  قدمهما 
عيســى والدكتــورة ســندس 
خاللهمــا  تنــاوال  داود  باقــر 
التعــرف على أســباب اجللطة 
القلبية  واجللطــة  الدماغيــة 
التي ميكن  وعوامــل اخلطــورة 
حتسبها والتي ال ميكن حتسبها 
عن  النــدوة  تطرقت  وكذلــك 
أنواع اجللطــات الدماغية واهم 
طــرق الوقاية منهــا عن طريق 
،وممارسة  الصحي  الغذاء  تناول 
الرياضة اليوميــة واالبتعاد عن 
والكحول  واخملــدرات  التدخــني 

واألكل غير الصحي .
وهدفــت النــدوة إلــى تعريف 
األساسية  باإلعراض  املشاركني 
للجلطــات ، والتأكيــد علــى 
الطلبة حــول مضار  تثقيــف 
ممارســة  وأهميــة  التدخــني 
الرياضة وأوصى الباحثون التأكد 
علــى عوامــل اخلطــورة التي 
ميكن حتســينها فهي الطريقة 
اإلصابات  من  للتقليل  الوحيدة 
الرياضة  ،ممارســة  باجللطــات 
بواقع نصف ساعة يوميا ، تناول 
الغــذاء الصحــي واالبتعاد عن 
السكريات الصناعية والدهون .

 وفي ختام الندوة اطلع الطلبة 
وأساتذتهم على مختبر املهارات 
األساسيات في  لفرع  السريرية 
التمريض واتفــق الطرفان على 

العمل املشترك املستقبلي.

جلطة القلب وأعراضها 
وعالجها

ويشــير اخملتصون الى ان  جلطة 
القلــب هي أحد األمــراض التي 
تصيب القلب والذي حتدث نتيجة 

لتخثــر الدم في أحد الشــرايني 
، مســبباً انسدادها مما  التاجية 
يعوق انتقال الدم من وإلى القلب 
فيلحق الضرر بــه ، وهذه احلالة 
 ً فورا والذهاب  املتابعة  تستدعي 
في  اإلهمال  وعدم  للمستشفى 
ذلك، من أجل القضاء على تخثر 
الــدم وإذابته ليعــود القلب إلى 
وضعه الطبيعي ويعمل بشكل 
جيد وان  األعراض املبكرة جللطة 
القلب تتلخص في احتقان وألم 
وضغط فــي منتصــف الصدر 
ألــم متواصل فــي أعلى  مــع 
البطن وألــم في الصدر والظهر 
والكتــف والــذراع مــع وصوله 
للفك واألسنان والتعرق الشديد 
التنفــس  وضيــق  واملســتمر 

والشــعور  بصعوبة  والتنفــس 
بالتقيــؤ  والرغبــة  بالغثيــان 
القــص  عظمــة  وانقباضــات 
واإلغماء والشعور بضعف وتعب 
واضطرابات النوم وعدم انتظامه 

.
نتيجة  القلبية  اجللطــة  وحتدث 
عدة عوامل ال ميكن التحكم بها 
الوراثة والسن واجلنس، كما  مثل 
أنّ هنــاك بعض العوامل التي قد 
تســببها وميكــن التحكم فيها 
للتخفيف  عليهــا  والســيطرة 
من حــدوث هذه اجللطــات مثل  
التدخني والسمنة وارتفاع ضغط 
الدم والوزن الزائد املسبب لتراكم 
إضافة  الشــرايني،  فــي  الدهون 
إلى قلة النشــاط واحلركة وعدم 

واألنشــطة  الرياضــة  ممارســة 
اجلسمية اما عالج جلطة القلب 
فيكمن في التوجه للمستشفى 
وقد  املطلوبة  الفحوصات  وإجراء 
يتطلب ذلك مكــوث املريض في 
للتأكد  أيام  لعدة  املركزة  العناية 

من زوال اخلطر.

اجللطة الدماغية وأسبابها 
وعالجها

الســكتة  أو  الدماغيّة  واجللطة 
الدماغيّــة هــي نوبــة مفاجئة 
وشــديدة يحــدث فيها متــزّق أو 
 ، انســداد في وعاء دمــويّ دماغيّ
مما يقطع جريــان الدم في الدماغ 
الوعاء  يغذيها  التــي  للمنطقة 
الدمويّ الذي حدث فيه االنسداد 

أو التمــزّق، مما يــؤدي إلى فقدان 
للوعــي أو شــلل أو خلــل فــي 
وظيفة يقــوم بها جــزء الدماغ 
الــذي حدث لــه نقــص التروية 
وتعد اجللطــة الدماغية من أهم 
أســباب الوفاة حول العالم،كما 
ويجب  طارئة،  طبيّــة  حالة  تعدّ 
أن يتلقــى املريض عنايــة طبيّة 
عاجلــة وينتــج عــن اجللطــة 
الدماغيّة ظهور ســريع ألعراض 
عصبيّة خــالل ثوانٍ إلــى دقائق 
من حــدوث اجللطــة، وهو املرض 
 ً العصبيّ األكبر واألكثر انتشــارا
في زماننا هذا، و تعد الوقاية من 
اً  ً مهمّ اجللطــات الدماغيّة أمــرا
جلميع الناس، لكن بشــكل أكبر 
بجلطة  مرّوا  الذين  لألشــخاص 

دماغيّــة عابرة ســابقاً، أو حتى 
النزفيّة،  أو  االنســداديّة  اجللطة 
بأمراض  املصابــني  واألشــخاص 
ضغط  وارتفاع  اخملتلفــة،  القلب 
الدم بشــكل ملحــوظ، وارتفاع 
مبســتوى الدهــون في اجلســم 
أو املصابــني بالســمنة املفرطة 
وهناك عدة أمــور يجب أن يقوم 
بها الشخص للوقاية من اجللطة 
الدماغيّة، منها الســيطرة على 
ارتفــاع ضغط الدم والســيطرة 
على نسبة الكولسترول املرتفعة 
التدخني  والتوقــف عن  الدم  في 
واملشــروبات الكحولية و ممارسة 
الرياضــة بشــكل دائــم وزيادة 
النشــاط البدنيّ للجسم وتناول 

الطعام الصحي. 

نظمتها كلية التمريض في جامعة البصرة

ندوة موسعة عن الجلطة الدماغية
 والجلطة القلبية وطرق الوقاية منهما

تطرقت الندوة 
عن أنواع الجلطات 

الدماغية وأهم 
طرق الوقاية منها 

عن طريق تناول 
الغذاء الصحي 

،وممارسة الرياضة 
اليومية واالبتعاد عن 
التدخين والمخدرات 

والكحول واألكل 
غير الصحي

جانب من ندوة كلية التمريض بالبصرة عن اجللطة الدماغية واجللطة القلبية

بغداد - الصباح الجديد:
اختتمــت النقابــة الوطنيــة 
للصحفيــني في العــراق امس 
الثالث  مؤمترها  اجلمعــة،  االول 
عن إنتخاب اجمللس اجلديد، ياسر 
وازهار  للنقابة،  رئيساً  السالم، 

صبيح، نائباً له.
واكدت النقابة في بيان، اطلعت 
« الصبــاح اجلديــد عليــه ان 
املتكون  اجلديد  اجمللــس  «انبثاق 
من تسعة اعضاء، اثنان احتياط 
الثالث  االنتخابي  مؤمترهــا  في 
الذي عقد في بغداد على قاعة 
فلســطني  (فندق  الدين  صالح 
ميريديــان)، فيما إنتخب اجمللس 
اجلديد ياســر الســالم، رئيساً 
للنقابة، وازهار صبيح، نائباً له».

واضافــت ان «املؤمتر حضره عدد 

كبير من الشخصيات االعالمية 
والسياســية كان ابرزهم الوزير 
الســابق للموارد املائية، حسن 
اجلنابــي ورئيس جلنــة الثقافة 
واالعــالم في الــدورة البرملانية 
الدملوجي،  ميســون  السابقة 
باالضافــة الى وفد مــن نقابة 

صحفيي كردستان».
السابق  «اجمللس  ان  الى  واشارت 
املؤمتر  خالل  استعرض  للنقابة، 
النقابة  حققتها  التي  االجنازات 
خالل العامني املاضيني، والتقرير 
املالي، باالضافة الى تقرير وحدة 
النقابة،  التي تديرهــا  الرصــد 
ومتت املصادقة على التقارير من 

قبل الهيئة العامة للنقابة». 
ولفتــت الى ان «املؤمتر شــهد 
ايضاً مناقشة النظام الداخلي، 

واجــراء تعديــالت فــي بعض 
التــي وجــد مجلس  فقراتــه 
النقابة السابق ضرورة تعديلها 
العامة على  الهيئــة  وصادقت 

اجراء التعديالت».
واوضحــت النقابــة ان «املؤمتر 
اجلديد  النقابة  جمللس  االنتخابي 
اسفر عن فوز تســعة اعضاء، 
هــم كل من ياســر الســالم، 
ارادة اجلبــوري، ازهار صبيح، أمل 
صقر، جمانة ممتاز، طارق حسني، 
ســتار الناصر، عامر مؤيد، عزيز 
الربيعــي»، مبينــة ان «اجمللس 
الى كل من،  اجلديد قدم شكره 
وعدنان  االعســم،  املنعم  عبد 
حسني، ملا قدماه من جهود في 
رئاســة النقابة خالل السنوات 

السابقة».

بغداد - الصباح الجديد:
العلمية  حلقتها  الزراعة  وزارة  عقدت 
األسبوعية عن موضوع البنية التحتية 
وســالمة األغذية ، بحضور مستشار 
الوزارة لنشاط الثروة احليوانية الدكتور 
حسني علي سعود وعدد من اخملتصني   
البرنامج  مناقشة  احللقة  خالل  وجرى 
التدريبي حــول البنية التحتية اجليدة 

وســالمة األغذية ، فيما تناول احملاضر 
عمر فــارس حســن من دائــرة وقاية 
املزروعات ، اآللية املناسبة للوصول إلى 
غذاء صحي وسليم وغير ممرض لإلنسان 
واحليــوان والنبات إضافــة إلى تعريف 
بإنشاء  الفنية  املالكات  وتنمية قدرات 
مختبــرات امنوذجية فــي مجال األمن 
الغذائية  الســالمة  وتطبيق  الغذائي 

حسب الشــروط والسالمة الصحية. 
يشــار إلى إنه توجد في العراق العديد 
واملؤسسات مسؤولة عن  الوزارات  من 
تطبيق شــروط األمــن الغذائي منها 
وزارات ( الزراعــة والصناعــة والتجارة 
والتخطيط والصحة والبيئة ) ، فضالً 
عن اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 

النوعية.

بغداد - الصباح الجديد:
املديرية   / التربيــة  وزارة  اطلقــت 
العامة للتربية الرياضية والنشاط 
املدرســي الدورة الدولية التدريبية 
بالتنســيق  البدنية  للياقة  األولى 
والتعاون مــع وزارة التعليم العالي 
/ جامعة بغداد  العلمــي  والبحث 
وكليــة التربية البدنيــة والعلوم 

للتدريــب  الدوليــة  واألكادمييــة 
والتنمية .

وقــال املكتــب اإلعالمــي أن وزارة 
التربية جادة فــي تطوير مالكاتها 
التدريســية مــن خــالل مديرتها 
العامة للتربية الرياضية التي تعد 
بدورهــا منهاجا متكامال ومتطورا  
ملــدرس التربية الرياضيــة ، بغية 

إعداده مبا يخدم الرياضة املدرسية .
وحاضر في الدورة اســتاذ دولي من 
جمهورية مصر الشقيقة وكذلك 
البدنية  التربية  كليــة  نظيرهُ من 
مسؤولة  وبأشراف  الرياضة  وعلوم 
شعبة املراكز التدريبية في املديرية 
ً بان الوزارة راعية لهذه  ذاتها  مذكرا

املبادرة الرياضية . 

النقابة الوطنية للصحفيين تنتخب 
مجلسها ورئيسها الجديدين

سالمة األغذية في حلقة علمية 

التربية ُتنظم دورتها الدولية 
األولى للياقة البدنية 

حضرها عدد كبير من الشخصيات اإلعالمية والسياسية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قتل ثمانيــة متمردين مينيني وعنصران في القوات 
املواليــة للحكومة في اشــتباكات فــي مدينة 
احلديدة غرب اليمن خالل اليوم املاضي، حســبما 
أفادت امس الســبت مصادر طبية وكالة فرانس 

برس.
وفي السعودية، التي تقود حتالفا عسكريا في هذا 
البلد دعما للقوات احلكومية، أصيب شــخصان 
بجروح جراء سقوط »مقذوف عسكري« أطلق من 
اليمن، على منزلهما في جازان في جنوب اململكة.

ويأتي هــذا التصعيد بني أطــراف النزاع في وقت 
تســعى االمم املتحدة إلى عقد محادثات سالم في 

السويد االسبوع املقبل أو قبل نهاية العام.
وتشــهد مدينــة احلديــدة اخلاضعة لســيطرة 
املتمردين والتي تضم ميناء رئيســيا، اشتباكات 
متقطعــة منذ وقف القــوات املوالية للحكومة 
محاولة التقدم فيها الســتعادتها في منتصف 
تشــرين الثاني ، بعد اســبوعني مــن مواجهات 

عنيفة قتل فيها مئات.
لكن املعارك اشتدت من جديد في الساعات الـ24 
املاضية في جبهتي القتال الرئيســيتني في شرق 
وجنوب املدينة املطلة على البحر االحمر، حسبما 
أفاد مسؤول في القوات املوالية للحكومة فرانس 

برس.
كما أعلن املتمردون عبر قناة »املســيرة« املتحدثة 
باسمهم عن اشتباكات في املدينة تخّللها تبادل 

للقصف باملدفعية.
وأفــاد ثالثة أطباء فــي احلديدة أن جثــث ثمانية 
متمردين وصلــت إلى مستشــفيات املدينة في 
الساعات املاضية، بينما أفاد طبيب في مستشفى 
ميدانــي تابع للقوات احلكوميــة أن عنصرين في 

هذه القوات لقيا مصرعهما.
وهذه أكبر حصيلة قتلى في 24 ساعة في املدينة 

منذ منتصف الشهر املاضي.
مــن جهته أعلــن الدفاع املدني الســعودي على 
حسابه على تويتر أنه تلقى بالغا عن تعرض منزل 
»ملقذوف عسكري« في جازان قرب احلدود مع اليمن 
»أطلقته عناصر امليليشــيات احلوثية اإلرهابية مما 

نتج عنه إصابة مواطن وامرأة«.
وأضــاف ان املصابــني مينيان، وقــد مت نقلهما إلى 

املستشفى لتلقي العالج.
وهــذه املرة االولى التي يؤكد فيهــا الدفاع املدني 
السعودي ســقوط قذائف في اململكة منذ أيلول 

املاضي.
وتقول األمم املتحدة إن اليمن يشــهد أسوأ كارثة 
إنســانية في العالــم حاليــا إذ أن 14 مليونا من 
ســكانه يواجهون خطر اجملاعة. وبلغ عدد القتلى 
حوالى عشــرة آالف شــخص منذ بداية التدخل 
العسكري السعودي دعما للقوات احلكومية في 

.2015

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مسؤول كبير في السفارة األميركية في داكا 
إن الواليات املتحدة سترسل 12 فريقا من املراقبني 
ومتــول آالف املراقبني احملليني ملتابعة انتخابات في 

بنجالدش تأمل بأن تكون حرة ونزيهة.
ووسط مخاوف من املعارضة من تزوير االنتخابات 
العامــة التي جتري في 30 ديســمبر كانون األول 
الواليــات املتحدة  ثارت تكهنات بشــأن خطط 
بالنســبة لهذه االنتخابات وال سيما بعد إعالن 
االحتاد األوروبي األســبوع املاضي إنه لن يرســل 

مراقبني ولن يعلق على التصويت أو النتيجة.
وتقبع منافستها القدمية خالدة ضياء،   التي ترأس 
حزب بنجالدش الوطني املعارض،   في السجن بعد 
إدانتها بتهــم تقول إنها ذات دوافع سياســية. 
واعتقلت الســلطات أيضا عشــرات من أعضاء 

حزب بنجالدش الوطني.        
االنتخابات  الوطنــي  بنجــالدش  حــزب  وقاطع 
السابقة التي جرت في 2014 بوصفها غير نزيهة 
ولكنه قال إنه سيشارك هذه املرة على الرغم من 
سعيه ملراقبني دوليني لالنتخابات التي يقول إنها 

ستزور.
بالسفارة  وقال وليام مولر املســؤول السياسي 
األميركيــة في داكا لرويتــرز إن الواليات املتحدة 
سترسل 12 فريقا يضم كل منها مراقبني اثنني 

سينتشرون في معظم مناطق بنجالدش.
وقال مولر األسبوع املاضي إن »حكومة بنجالدش 
شــددت على أنها تعتــزم إجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة.
»نرحب بذلــك ونقدم متويال ملراقبــي االنتخابات 

الذين يأملون بأن يروا مثل هذه النتيجة«.

10 قتلى في مواجهات 
بالحديدة اليمنية 

أميركا ترسل مراقبين 
النتخابات بنجالدش 
واالتحاد األوربي لن 

يسهم فيها

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد أسبوع على تظاهرة تخللتها 
أعمال عنف في جادة الشانزيليزيه 
في باريس، واســبوعني من بداية 
اعالنهم االحتجــاج ضد الرئيس 
عاد  ماكرون،  اميانويل  الفرنســي 
محتجــو »الســترات الصفــر« 
امس  الفرنســية  العاصمة  إلى 
السبت وســط مخاوف من جتدد 
والتخريب  املتاريــس  حوادث حرق 
اميانويل  الرئيــس  وصفهــا  التي 

ماكرون بأّنها »مشاهد حرب«.
امس،  بالفعل  صدامات  واندلعت 
بينما كان مئات احملتجني قد بدأوا 
النصر عند  باجتاه قــوس  التدفق 
أشــهر جادات  واحدة من  مدخل 

العالم.
وقــام رجــال الشــرطة بتفريق 
احلشد مستخدمني الغاز املسيل 
املتظاهرون  حاول  عندما  للدموع 

اقتحام واحدة من نقاط املراقبة.
إغالق  علــى  احلكومة  ووافقــت 
بينما  الســيارات  أمــام  اجلــادة 
كلفت عناصر الشــرطة تفتيش 
املتظاهريــن وفحــص بطاقــات 
هويتهــم قبــل الســماح لهم 
بالدخــول إلى املنطقــة لتجنب 
تكرار أحــداث العنف التي وقعت 
األســبوع املاضــي. واتخــذ جتار 
إجــراءات احتياطية لهذا الهدف 
إذ وضع بعضهم عوارض خشبية 

على بعض الواجهات.
إدارة ماكــرون موجة من  وتواجه 
الغضب الشــعبي بــدأ على أثر 
لكنها  الوقود،  الرسوم على  زيادة 
تتعلق  مطالب  لتشمل  اتسعت 
بارتفاع تكاليف املعيشة بشكل 

عام.
وســعى ماكرون إلخماد الغضب 
واعدا بإجــراء محادثات على مدى 
املثلى  الطريقة  أشهر حول  ثالثة 
لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل 
دون معاقبة  الكربون  اســتخدام 

الفقراء.
الزيادة  إبطاء معــدل  كما تعهد 
فــي الضرائــب على الوقــود إذا 
العاملية  النفط  أســعار  ارتفعت 
للغاية، لكن فقط  بشكل سريع 
املقررة  الضرائب  زيــادة  اقرار  بعد 

في كانون الثاني املقبل.

أطلقها  التي  التصريحــات  لكن 
خــالل األســبوع الفائــت، أثارت 
غضب احملتجني ولم تقنعهم. ورد 
بعضهم بالقــول »هراء« و«كالم 
وبقوا متمركزين في بعض  فارغ« 
الطــرق والدوارات. وقــال العامل 
يــوان أالر )30 عاما( »نريد شــيئا 

عمليا«.
وحتاول احلكومــة دون جدوى حتى 
اآلن التحدث مع ممثلني عن حركة 
»الســترات الصفر« التي سميت 
كذلــك الرتداء احملتجني ســترات 
مضيئــة التي يتوّجــب على كل 
سائق سيارة ارتداؤها إذا ما تعّرض 

حلادث.
ودعا رئيــس الــوزراء إدوار فيليب 
في  للقائــه  »ممثلــني«  ثمانيــة 
مكتبــه. لكن اثنني فقط حضروا 
خرج أحدهــم بعد إخبــاره بأنه 
ال يســتطيع أن يدعــو كاميرات 
التلفزيــون لبث اللقاء مباشــرة 

لألمة.

»نريد استعادة كرامتنا« 
عندمــا ســأله الصحافيون عن 

مطالبه قال جاسون هربرت »نريد 
اســتعادة كرامتنا ونريد أن نكون 
)رواتب(  العيــش من  قادرين على 

عملنا وهو ليس الوضع اآلن«.
وبعد اجتماع دام ساعة مع املمثل 
الثانــي للمحتجني، قــال فيليب 
إّنهما ناقشــا بشــكل أساسي 
القدرة الشرائية وأن بابه سيظل 

»مفتوحا دائماً« ملزيد من احلوار.
وتعد أحدى الصعوبات الرئيسية 
التي تواجه احلكومة الفرنســية 
في التحــدث إلــى احملتجني هي 
إحجامهــم عــن تعيــني قيادة 

حلركتهم.
وقــد رفضــت احلركــة، التي مت 
تنظيمهــا مــن خــالل مواقــع 
بإصرار  االجتماعــي،  التواصــل 
االنحياز إلى أي حزب سياســي أو 

نقابات عّمالية.
وتضــم »الســترات الصفــراء« 
العديــد من املتقاعديــن وتلقى 
واملناطق  املــدن  أكبــر في  زخما 
الريفيــة الصغيــرة حيث قطع 
حواجز  واقاموا  الطــرق  احملتجون 
إلبطاء حركة الســير قرب نقاط 

دفع رســوم الطرقات الســريعة 
وعند الدوارات في مناطق عدة.

شــخصان  لقــي  اآلن،  وحتــى 
املئــات في  وأصيــب  حتفهمــا 
تشــير  التــي  االحتجاجــات 
استطالعات الرأي إلى أنها ال تزال 
جتتــذب دعم اثنني مــن كل ثالثة 

فرنسيني.
ووصل الغضب إلى اجلزر الفرنسية 
في ما وراء البحــار، خصوصا في 
جزيرة »ال ريونيون« الفرنسية في 
احمليط الهندي التي تشلها حركة 

االحتجاج منذ أسبوعني.
الفرنسية  الدولة  وزيرة  واضطرت 
والفرانكوفونية  التنمية  لشؤون 
أنيك جيراردان التي أرســلت إلى 
احملتجني،  إلــى  للتحدث  اجلزيــرة 
إلــى قطع االجتماعــات اجلمعة 
مــع املتظاهريــن بعــد أن رددوا 
هتافات استهجان منها »ماكرون 

استقل!«.
وأعلن املرشح السابق لالنتخابات 
الرئاســية اليســاري جــان لوك 
أنه لن يشــارك في  ميالنشــون 
الشــانزيليزيه  فــي  التظاهــرة 

الســبت لكنــه ســيتوجه إلى 
مرســيليا ليشــارك في مسيرة 
تضم »نقابات ومتمردين من أجل 
السكن +سترات صفر+ طالب في 

املرحلة الثانوية«.
أما اليمينــي نيكوال دوبون إينيان 
فقد أعلن اجلمعة أنه سيكون مع 

احملتجني في باريس.
اجلمهوريني  حــزب  رئيــس  وأكد 
)ميني( لوران فوكييه أنه سيتوجه 
»للقــاء« املتظاهرين فــي دائرته، 
بينمــا طالبــت زعيمــة اليمني 
القومي مارين لوبن بحل اجلمعية 

الوطنية.
وتوجه الرئيس االشتراكي السابق 
فرنســوا هوالند للقــاء احملتجني 
واإلشــادة بحصيلة أدائه، ما أثار 

غضب ماكرون.
الرئيس  آيرس سخر  بوينوس  ومن 
الفرنســي من »الذيــن هم على 
األرجح سبب الوضع الذي نعيشه 
أكثر مما هــي احلكومة التي تولت 

السلطة قبل 18 شهرا«.
وحشــد اليوم األول من احتجاج 
»السترات الصفر« في 17 تشرين 

ألف   300 الفائــت حوالي  الثاني 
البالد،  أرجاء  شــخص في جميع 
احتجاجــات  اســتمرت  فيمــا 

متفرقة خالل األسبوع.
والسبت املاضي، أعلنت احلكومة 
أن مئــة ألــف شــخص فقــط 
ما  االحتجاجــات،  في  شــاركوا 
أعطــى انطباعا بأّن االحتجاجات 
تضاءلت. لكن كثيرين أشاروا إلى 
أجج  الثالثاء  ماكــرون  أن خطاب 

االحتجاجات من جديد.
ودعــا زعماء النقابــات العمالية 
الذين اجتمعوا مع فيليب اجلمعة 
إلى وقف رفع الضرائب في كانون 
الثانــي وهــو اقتراح بــدأ بعض 
ملاكرون  املؤيدين  البرملــان  أعضاء 

في تأييده.
وامتــدت احلركــة الــى بلجيكا 
اجملــاورة حيث اســتخدمت قوات 
الشــغب خراطيــم  مكافحــة 
امليــاه اجلمعــة لتفريق محتجي 
كانوا  الذين  الصفر«  »الســترات 
باحلجــارة  الشــرطة  يرشــقون 
وأحرقوا مركبتني لها في وســط 

العاصمة بروكسل.

طالبوا باستقالة ماكرون واسترداد كرامتهم

محتجو »السترات الصفراء« يعودون
إلى الشانزيليزيه ويصطدمون بالشرطة

اندلعت صدامات 
السبت بينما كان 

مئات المحتجين قد 
بدأوا التدفق باتجاه 

قوس النصر عند 
مدخل واحدة من 

أشهر جادات العالم
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محتجوا السترات الصفراء في الشانزيليزيه 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
توفــي الرئيس األميركي األســبق 
 94 بــوش عن  دبليو.  إتــش.  جورج 
عاما، بعد حياة زاخــرة في التاريخ 
السياســي األميركي رأس خاللها 
احلرب  نهاية  فــي  املتحدة  الواليات 
اخلليج  إدارة حــرب  وتولى  البــاردة 
والتي كســبها  العراق  األولى ضد 
والــدول املتحالفة معه، ليخســر 
بعدها فرصة للفوز بفترة رئاســة 
ثانية بعد خرقه تعهدا بعدم فرض 

ضرائب جديدة.
كان جــورج بوش األب هــو الرئيس 
احلادي واألربعــون للواليات املتحدة، 
وقد توفي في منزله في هيوستون 

وفقا ملصدر قريب من األسرة.
وكان أول مــن أعلن الوفــاة، جيم 
األسرة  باســم  املتحدث  مكجراث 
الذي قال في بيــان إنه لم يتم بعد 
اإلعــداد لترتيبات اجلنــازة. ولم ترد 

تفاصيل أخرى عن ظروف الوفاة.
والد  بــوش هو  دبليو.  إتش.  وجورج 
الرئيس األســبق جورج دبليو. بوش 

الذي تولى رئاســة الواليات املتحدة 
لفترتــني اعتبــارا من عــام 2001 
وحتــى عــام 2008، ووالــد حاكم 
فلوريدا الســابق جيــب بوش الذي 
لم ينجح مســعاه للفوز بترشيح 
احلزب اجلمهــوري خلوض االنتخابات 

الرئاسية عام 2016.
وقال بوش االبن في بيان »عائلة بوش 
بأكملها تشــعر باالمتنــان البالغ 
أمام حيــاة الرئيس احلادي واألربعني 
ومحبته وأمام مشــاعر من اهتموا 
بوالدي وصلوا من أجله وأمام تعازي 

األصدقاء واألخوة املواطنني«.
وبوش األب، جمهــوري مثل ولديه، 
شغل منصب نائب الرئيس لثماني 
ســنوات خالل فترتي والية الرئيس 
األســبق رونالد ريجان قبل أن يفوز 

هو نفسه في انتخابات الرئاسة.
حاكــم  علــى  تغلــب  وقــد 
الســابق  ماساتشوســتس 
احلزب  مرشــح  دوكاكيس،  مايكل 
الدميقراطي في انتخابات الرئاســة 
1988، ثم انهزم أمام منافسه  عام 

الدميقراطــي بيــل كلينتــون في 
انتخابات عام 1992.

وتأتي وفاته بعد ســبعة أشهر من 
وفاة زوجتــه باربرا بــوش التي دام 

زواجه منها 73 عاما.
عمل بــوش األب كطيــار بالقوات 
العاملية  احلــرب  خــالل  البحريــة 
الثانية. وقد حضر جنازة زوجته في 
هيوستون على مقعد متحرك وهو 
يرتدي جوربا مرسوما عليه صفوف 
من الكتــب تكرميا اللتــزام زوجته 

الراحلة مبحو األمية.
وكان قــد نقــل ملستشــفى في 
هيوســتون بعد إصابته بعدوى في 
الدم بعد يوم مــن اجلنازة في أبريل 

نيسان.
وأثنى الرئيس دونالد ترامب في بيان 
على بوش وأشــاد »بصدقه اخلالص 
وكياسته امللطفة لألجواء والتزامه 

الثابت بالعقيدة واألسرة والبلد«.
سعى بوش للفوز بالرئاسة أول مرة 
عام 1980، ورشــح نفسه معتمدا 
على اخلبرة التي اكتسبها من عمله 

كعضــو في الكوجنــرس عن والية 
الواليات املتحدة  تكساس ومبعوث 
للمخابرات  وكمديــر  الصــني  إلى 
املركزية األمريكية وسفير لدى األمم 
املتحــدة ورئيس للجنــة الوطنية 

للحزب اجلمهوري.
وحاكــم  الســابق  املمثــل  أن  إال 
كاليفورنيا آنذاك رونالد ريجان تغلب 
عليه في االنتخابات األولية للحزب 
التي حتدد من ســيكون  اجلمهوري 
مرشح احلزب في انتخابات الرئاسة، 
لكنه اختاره خلوض االنتخابات معه 
كنائبه على أمل أن تســاعد صورة 
بوش كشــخص معتدل في حتقيق 
التــوازن مع صورته هو كشــخص 

محافظ.
وبعــد فترتي والية ريجان في البيت 
األبيض رشــح بوش نفســه ثانية 
للرئاســة عــام 1988 وتغلب على 
دوكاكيــس بفوزه فــي 40 من 50 

والية.
وأبرز مراحل فترة رئاسة بوش كانت 
انتهاء احلرب البــاردة والتغلب على 

جيش صدام حسني في العراق عام 
1991 وارتفاع شعبتيه في الواليات 
املتحــدة والتقدم الــذي أحرزه في 

عملية السالم بالشرق االوسط.
بالداخل  الركود االقتصــادي  ولكن 
خيم على جناحات بــوش اخلارجية. 
وخــرق بوش تعهــده بعــدم زيادة 
الضرائــب وخســر فــي انتخابات 

الرئاسة عام 1992 أمام كلينتون.
ولد جورج بــوش األب في 12 يونيو 
حزيــران عــام 1924 فــي ميلتون 
بوالية ماساتشوستس لعائلة ثرية 
والتحق مبدارس كبرى وأرجأ االلتحاق 
باجلامعة حتى يلتحق بالبحرية وهو 

في سن الثامنة عشرة.
وقام بثمان وخمســني طلعة جوية 
خالل احلرب العاملية الثانية وجنا من 

إسقاط طائرته فوق احمليط الهادي.
وبعد عودته من احلرب تزوج من باربرا 
بيرس وله منها ستة أبناء. وبعد أن 
تخرج من جامعة ييل دخلت عائلة 
بوش عالــم حقول النفط في غرب 

تكساس.

السياسة  االنخراط في  آنذاك  وبدأ 
وخســر في بادئ األمر في ســباق 
عام  الشــيوخ  مجلس  انتخابــات 
1964 قبــل فــوزه فــي انتخابات 

مجلس النواب عام 1966.
وبعد فترتني ومحاولة أخرى فاشلة 
عام  الشيوخ  انتخابات مجلس  في 
1970 عينه الرئيس األسبق ريتشارد 
املتحدة،  األمم  نيكسون سفيرا لدى 
الرئيس  1974 عينــه  وفــي عــام 
األسبق جيرالد فورد مبعوثا للصني 
ثم مديرا لوكالــة اخملابرات املركزية 

األمريكية.
وفي انتخابات الرئاســة عام 2016، 
لم يؤيــد بوش الرئيــس اجلمهوري 
ترامــب الذي هاجم جيــب وجورج 
بوش االبن خالل حملته االنتخابية. 
ولم يعلن بوش األب ملن أدلى بصوته 
في االنتخابات ولكــن مصدرا أبلغ 
التلفزيونية  شــبكة )ســي.إن.إن( 
اإلخبارية أنه صوت ملنافسة ترامب 
املرشــحة الدميقراطيــة هيــالري 

كلينتون.

وفاة الرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب عن 94 عاما
الحادي واألربعون في البيت االبيض

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مصــدر لرويترز إن الشــرطة 
األملانية فتشــت مكاتــب جميع 
أعضاء مجلس إدارة دويتشــه بنك 
في إطار حتقيق بشأن مزاعم غسل 
أمــوال مرتبطة مبا يعرف باســم 

"أوراق بنما".
وهوت أســهم أكبر بنك في أملانيا 
2.9 باملئة بعدما سجلت انخفاضا 
قياســيا امــس االول اجلمعة مع 
اســتمرار حملة بدأت يوم اخلميس 
ملداهمة مقر البنك في فرانكفورت 

ليوم ثان.
وقــال كارل فــون رور نائب الرئيس 
التنفيــذي للبنك فــي بيان امس 
بالطبع  اجلمعة "ســنواصل  االول 
دعم التحقيق بنشاط والعمل مع 

السلطات على نحو بناء".
وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو 
بعدما  العام  هــذا  قيمتها  نصف 
تكبد البنك اخلســائر لثالثة أعوام 
الفضائح  من  أعقاب سلسلة  في 

قيمة  وتبلغ  والتنظيميــة.  املالية 
الشــركة اآلن نحــو 17 مليار يورو 

)19.3 مليار دوالر( فقط.
سوينج  كريســتيان  تعيني  وجرى 
بنك  لدويتشــه  تنفيذيا  رئيســا 
في أبريل نيســان، للمساهمة في 
وقلص سوينج  املصرف.  بناء  إعادة 
عمليات البنك في الواليات املتحدة، 
وأجرى تعديال فــي مجلس اإلدارة، 

لكن اإليرادات واصلت الهبوط.
وقــال مكتــب املدعي العــام إن 
احملققني يفحصون أنشــطة اثنني 
مــن موظفي البنك، لم يكشــف 

عن اســميهما، تردد أنهما ساعدا 
عمــالء فــي تأســيس شــركات 
بغرض غسل  اخلارجية  للمعامالت 
أموال. ويركز التحقيق على األعوام 

من 2013 إلى 2018.
وذكــر مكتــب املدعي العــام أنه 
مت إطــالق التحقيــق بعدما راجع 
احملققون تسريبات من بينها "أوراق 
الوثائق  التي تضــم ماليني  بنما"، 
فونسيكا  موســاك  شــركة  من 
للمحاماة في بنما وجرى تسريبها 
إلى وسائل اإلعالم في أبريل نيسان 

.2016

الشرطة األلمانية تفتش
مكاتب مجلس إدارة دويتشه بنك
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الصباح الجديد - خاص:
بقلم الخبير االقتصادي لهب 

عطا عبدالوهاب

توطئة : 
للموارد  املاســة  العــراق  إن حاجــة 
املالية إلعــادة اإلعمار بعــد 35 عاماً 
مــن الصراعات والنزاعــات الداخلية 
ال ميكن مقابلتها مــن خالل مواردها 
الهيدروكربونيــة الهائلة ، وال مناص 
واحلالة هــذه من اللجــوء إلى الدين 
ملواجهــة متطلبــات إعــادة اإلعمار 

الهائلة .
بيــد أن املناقشــات داخــل العــراق 
بخصوص الدين العام للبالد تكتسي 
طابع عاطفي وجداني ألسباب عديدة 
منها النظرة العامــة للدين باعتباره 
عامل ضعــف أو عبء علــى البالد ، 
وهنــاك نظرة عاطفيــة متجذرة في 
الوطنية العراقية والصراع ضد القوى 
األجنبية التي ترى في الدين أداة لرهن 

البالد وإعادة استعماره من جديد.
إن جــذور هــذا املنحــى تعــود إلى 
منتصف عام 1870 حني فقدت مصر 
إدارتهــا على قناة الســويس بعد أن 
باعــت %44 من حصتها في شــركة 
قنــاة الســويس للمالحــة البحرية 
الدولية إلى بريطانيا للتمكن من دفع 
الديــون الهائلة التــي تراكمت نظراً 
جلهودها في حتديث البالد. كما أن أزمة 
السويس بعد تأميم القناة عام 1956 
من قبــل نظام جمال عبد الناصر ذات 
التوجهات القومية العربية وما تبعها 
من العدوان الثالثي ســاهم في تعزيز 
املنظور الوطني في الوجدان العراقي.

كان العــراق خال من الديون بشــكل 
كبيــر حتى انــدالع احلــرب العراقية 
اإليرانية )1980-1988( باستثناء بعض 
الديون الســوفييتية وديــون الكتلة 
األوروبية الشرقية والتي كانت تسدد 

مبقايضتها بالنفط.
إال أن احلرب العراقيــة اإليرانية غيرت 
كل هذا ، إذ راكــم العراق ديون هائلة 
لتمويــل حربه الضــروس التي دامت 
ثماني ســنوات. وزاد الطني بلة غزوه 
للكويــت ومــا أعقبها من ســنوات 

عجاف جراء العقوبات االقتصادية.
إن هذه الديون لــم تكن معروفة لدى 
جمهرة العراقيني إبان ســنوات نظام 
صدام حســني الشــمولي التي كان 
ينظــر إليهــا باعتبارها أســرار عليا 
للدولة ال ميكــن البوح بهــا. إال أنها 
أصبحت الشــغل الشاغل للعراقيني 
بعــد عام 2003 بعــد أن أميط اللثام 

عنها إثر إعادة جدولة الديون.
الشــراء  إعادة  اتفاقية  توقيــع  وجاء 
)SBA( مع صنــدوق النقد الدولي في 
حزيــران عــام 2016 ليعيــد النقاش 
تكثفت  والتي  الديــون  الوطني حول 
بعد انتهــاء احلرب ضد تنظيم الدولة 
اإلســالمية )داعش( واحلاجة املاســة 

للموارد املالية إلعادة البناء.
وســنحاول في هــذا التقريــر تقدمي 
عرض للدين العراقي ، أصوله وتطوره 

والتحديات التي تواجهه.

أوالً : التطور التاريخي للدين 

العراقي
أفضت احلرب العراقية اإليرانية 1980-
1988 إلى حتول العراق من صافي دائن 
باحتياطيــات أجنبية تصــل إلى 35 
مليــار دوالر إلى دولــة مدينة وصلت 
ديونهــا في نهاية عــام 1988 إلى 80 
مليــار دوالر. وكانــت الدولة العراقية 
تعتقد أن احلرب ستكون نزهة صغيرة 
وعليــه تبنى العراق سياســة قائمة 
على االســتمرار في شــن احلرب مع 
اإلبقاء على اإلنفاق العام واملضي قدماً 
في مشاريع التنمية االقتصادية. وقد 
مت متويل اإلنفاق العســكري املتعاضم 
بالســحب من احتياطياتها األجنبية 
مع إعانات من قبل الدول األعضاء في 
مجلس التعــاون اخلليجي GCC وقد 
وصلت هذه اإلعانات إلى 5 مليار دوالر. 
بيد أن االنخفــاض في صادرات العراق 
النفطية مبقدار %60 بحلول عام 1981 
نظراً ملــا أصاب مرافئهــا التصديرية 
في  االنخفاض  واســتمرار  دمــار  من 
الصادرات عــام 1982 بعد غلق اخلط 
الواصــل إلى ميناء بانياس الســوري 
على ســاحل البحر األبيض املتوسط 
أفضــى إلى مزيــد من التــآكل في 

االحتياطيات األجنبية.
وجــاء غــزو الكويت عــام 1990 وما 
تبعها من نظام العقوبات االقتصادية 
 2003 عــام  وبحلول  األمــور  لتفاقم 
وصلت الديون إلــى حوالي 120 مليار 

دوالر تتكون من 3 شرائح:
مليار   40 بحــدود  األولى  الشــريحة 
دوالر جملموعة نــادي باريس للدائنني مت 

جدولتها على 3 مراحــل مبقدار 90% 
ليصل إلى 6 مليار دوالر في نهاية عام 

.2017
أما الشريحة الثانية البالغة 65 مليار 
ديون مســتحقة جملموعة  فهي  دوالر 
الدول الدائنة خــارج نادي باريس. وقد 
ضمت هذه الشــريحة 49 مليار دوالر 
ديون لدول مجلــس التعاون اخلليجي. 
أما الشريحة األخرى فهي ديون وفوائد 
16 مليار دوالر مســتحقة  إلى  تصل 
للصني وتركيا ودول أوروبا الشــرقية. 
بيد أن مبلغ الدين اإلجمالي البالغ 65 
مليار دوالر قــد انخفض حالياً إلى 41 
مليار دوالر بعد أن شطبت العديد من 
الدول هذه الديون، منهــا : 8.5 مليار 
دوالر من قبل الصني عــام 2007 ، و 7 
مليــار دوالر من قبل دولة اإلمارات عام 

.2008
أما الشريحة الثالثة واألخيرة البالغة 
15 مليار دوالر فهي ديون مســتحقة 
لبنوك جتاريــة أو ما يعرف بنادي لندن. 
وقد مت إعادة جدولتهــا بعد أن قامت 
احلكومــة العراقية بإصدار ســندات 
اليورو البالغ قيمتهــا 2.7 مليار دوالر 
عام 2006 تستحق عام 2028 وبفائدة 

قدرها 5.8%.

تعويضات احلرب :
اســتحدثت األمم املتحــدة عام 1991 
جلنة التعويضــات للنظر في املطالب 
العراقي  الغزو  جراء  اخلســائر  نتيجة 
2.7 مليون طلب  للكويت. ومت تقــدمي 
بقيمة 350 مليــار دوالر كتعويضات. 

بيد أن قسم من هذه املطالب رفضت 
مشــروعة.  غير  مطالب  باعتبارهــا 
ومن مجمــوع الطلبات الكلية قبلت 
اللجنة منها 1.5 مليون طلب تعويض 
وصلت قيمتها إلى 52 مليار دوالر. وقد 
بدأ العراق بدفع هذه التعويضات عند 
سريان ما يعرف ببرنامج النفط مقابل 
الغذاء. وبحلول عام 2003 كانت جلنة 
التعويضات قــد أطلقت ما يعادل 24 
بدفع  اللجنة  واســتمرت  دوالر.  مليار 
بحلول  قيمتهــا  وصلت  تعويضــات 
عــام 2017 إلــى 48 مليــار دوالر. أما 
الشــريحة األخيرة البالغة 4.6 مليار 

دوالر فتستحق عام 2019.
بالرغم مــن عدم تضمني التعويضات 
في حســاب ديون العراق إال أنها أثرت 
بشــكل كبير على درجــة التصنيف 
االئتمانــي للبــالد إذ ينظــر إليهــا 
 liabilities باعتبارها متثل مطلوبــات 

كبيرة.

ثانياً : النمو في الديون بعد عام 
 2014

شــهد عام 2014 تضافر عاملني جتلى 
األول في احتالل ثلث مســاحة البالد 
من قبل تنظيم داعــش اإلرهابي من 
ناحيــة، وانهيــار أســعار النفط من 
ناحية أخــرى، كان لها تأثير بالغ على 
اقتصاد البالد قابلها االرتفاع املضطرد 
في اإلنفاق احلكومي والتراجع احلاد في 
املواجهة  وملقابلة متطلبات  اإليرادات. 
العسكرية مع داعش أجبرت احلكومة 
في  كبيرة  بتخفيضــات  القيام  على 

إلى  واللجوء  االســتثماري  برنامجها 
اجلاري  اإلنفــاق  لتمويــل  االقتــراض 
املتضخم )األجور والرواتب ، اإلعانات ، 

برنامج الرفاهية اإلجتماعية(.
ويلقي اجلدول رقم )1( أدناه تطور الدين 

العام للفترة )2017-2014( 
كمــا هو موضح في اجلــدول رقم )1( 
 122.9 فإن الدين العــام العراقي بلغ 
مليار دوالر منهــا 73.7 مليار دوالر دين 
خارجــي و 49.2 مليار دوالر دين داخلي 
 Projections  وتشــير اإلســقاطات .
إلــى أن الدين العام مرشــح لالرتفاع 
ليصل إلى 133.4 مليار دوالر في نهاية 
عام 2022 منهــا 71.4 مليار دوالر دين 

خارجي و 62 مليار دوالر دين داخلي.

1. الدين اخلارجي : 
يتألف الديــن اخلارجي البالغ 73 مليار 
دوالر فــي نهاية عــام 2017 من أربع 

شرائح رئيسية هي : 
)أ( 41 مليــار دوالر ديون إلى مجموعة 
الــدول غير األعضاء في نــادي باريس 
للدائنني وأغلبهــا ديون لدول مجلس 
التعاون اخلليجي التــي تراكمت قبل 
العراقية  احلــرب  2003 خــالل  عــام 
اإليرانيــة. وهي ديون قائمــة بيد أنها 
ديون مجمدة منذ عــام 2003 دون أن 
تراكم أيــة فوائــد وال يطالب العراق 
بتسديدها. وحسب  الدائنة  الدول  وال 
إعفاء  الدولي ســيتم  النقد  صندوق 

%90 منها إسوة بديون نادي باريس.
)ب( 6 مليــار دوالر من ديون نادي باريس 
التــي مت إعادة جدولتهــا. وكانت هذه 

الديون تقدر ب40 مليار دوالر عام 2003 
قبل أن يتم إطفــاء %90 من قيمتها 
وهي حتمــل فائدة قدرها %3 تســدد 

خالل فترة زمنية قدرها 28 عاماً.
)ج( 4.7 مليار دوالر سندات اليورو.

)د( الديون التي حتققت بعد عام 2014 
والبالغة 22 مليار دوالر وتشــمل ديون 
صندوق النقــد الدولي والبنك الدولي 

والديون الثنائية.
2. الدين الداخلي )احمللي( :

يتكون الديــن الداخلــي البالغ 49.2 
 2017 مليــار دوالر فــي نهاية عــام 
بالدرجة األســاس من سندات اخلزينة 
الرافدين   TB بحوزة كل من مصــرف 
التجاري  والبنــك  الرشــيد  ومصرف 
العراقي والتي يتم إعادة خصمها لدى 

البنك املركزي العراقي.

جدول رقم )1(
التاجت احمللي اإلجمالــي والدين العام : 

2022-2014
مالحظة : األرقام مســتقاة من تقرير 
 Iraq, Country( صندوق النقد الدولي

 .Report( ، 2017
ثالثاً :تطور الدين العام حتى عام 2022
إن النمو املتوقع في الديون من 122.9 
مليار دوالر عام 2017 إلى 133.4 مليار 
دوالر عام 2022 مبنيــة على توقعات 
بقاء العجــز في املوازنــة لغاية عام 
2020 على أن يتحول العجز إلى فائض 
صغير في عامــي 2021 و 2022 على 
بدوره على  العجز قائم  التوالي. وهذا 
العراقي  النفــط  أن أســعار  فرضية 

ســتصل إلى 45.3 دوالراً للبرميل عام 
2017 ترتفع إلــى 47.1 دوالراً للبرميل 
عام 2022 لقاء صادرات نفطية ترتفع 
إلى 4.1  من 3.8 مليون برميــل يومياً 

مليون برميل يومياً.
بيد أن دينامية أسعار النفط توحي بأن 
األســعار املذكورة متحفظة جداً في 
ظل النمو فــي االقتصاد العاملي، كما 
العقوبــات االقتصادية ضد  أن دخول 
إيران بدءاً من 5 تشــرين ثاني / نوفمبر 
اجلاري قد تزيح من األســواق أكثر من 
مليون برميل يوميــاً. وبناءاً عليه فإن 

توظيف أسعار النفط أقل حتفظاً.

كما هو موضح في اجلدول رقم )2( أدناه 
سترســم صورة مغايرة جداً لإليرادات 

والعجز ومستوى الديون املستقبلية.

إن الفرضيات األحدث ســتغير بشكل 
جذري العجز في املوازنة العامة للفترة 
احلكومة  ستشهد  حيث   2022-2017
فائضاً فــي موازنتهــا العامة للفترة 
املذكــورة. إن أهمية ذلك تكمن في أن 
 17.6 البالغ  التراكمي املتوقــع  العجز 
مليار دوالر ســيتحول إلى فائض قدره 

47.4 مليار دوالر.

• بلغ متوسط ســعر النفط العراقي 
دوالراً   49.2 يقــارب  2017 مــا  لعــام 
للبرميل، وبلغ متوسط السعر للفترة 
كانون الثاني / حزيران 2018 ، 63.5 دوالراً 
للبرميل ، والذي مت توظيفه كمتوسط 

سعر لعام 2018 بأكمله.
• أمــا التقديرات للفتــرة 2022-2019 
تدريجي  انخفــاض  حصــول  تفترض 
لألســعار في ظــل تخمــة املعروض 
العاملــي. في حني اســتندت العائدات 

النفطية على الفرضيات املذكورة.
• مالحظــة : األقــواس تعنــي عالمة 

السالب )-(
الفرضيات في اجلدول :

• إن األرقــام املســتخدمة لعام 2017 
مستقاة من وزارة املالية.

اخلالصة واالستنتاجات :
مع انتهــاء برنامــج التعويضات عام 
2019 وانتهــاء الصــراع مــع داعش، 
الفرص  العراق من توظيف  ســيمكن 
االرتفاع احلالي في  التي ميثلها  املتاحة 
أســعار النفط. األمر الذي سيزيد من 
عائــدات البالد مبا يفضي إلى جتســير 
الفجــوة بني العائــدات والنفقات في 
موازنتــه العامــة. ويقع علــى عاتق 
الدكتور  برئاســة  اجلديــدة  احلكومة 
عادل عبد املهدي مســؤولية وضع حد 
للفســاد املالي الذي استشرى كالنار 
في الهشــيم في احلكومات السابقة 
املتعاقبــة، واملضي قدمــاً كذلك في 
إعادة تنويــع القاعدة االقتصادية الذي 
ال يزال اقتصاد ريعي يتأثر بشكل كبير 

بالتذبذبات بأسعار النفط العاملية.

للمزيد من التفاصيل انظر : 
 Ahmad Tabeqchali, Understanding
 Iraq’s debt: An overview of it’s

.status, outlook and origins
 Al-Bayan Centre for Planning and

.Studies, 2018
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حسين الصدر

قاسم ماضي
 

لكتابة حرفة وموهبة وليســت صناعة 
ومللمة إنها جمع وليســت جتميعا ً كل 
هذا فــي كتاب »كالم ليس يســرًُكم« 
للشاعر والكاتب اللبناني »بالل شرارة« 

صرخة ذاتية من واقع مؤلم.
إنتابتني موجة من احلزن والقلق، ورحت 
أقرأ هذه املقاالت بتأمل، وتهُت في إزدحام 
ِالرؤى الكثيرة التي يحملها هذا الكاتب 
والشــاعر الوطني«شــرارة« واملتشبث 
بقضايا األمة التــي انحدرت إلى الدرك 
األســفل » »من هذا التاريخ املرير نحو 
مزيــد مــن االنكســارات واالنقالبــات 

واحلريات األسيرة » ص207
مقاالت لها صدى واســع علــى قلبي 
وعقلــي املغلــف مــن عــدة طبقات 
انكسارية، حتى المسُت ما كنُت أحلم 
به منذ نعومة أظافري، ويبدو أن »شرارة 
» قرأ كثيرا عن الفالســفة والشــعراء 

الذين سبقوه والذين عاصروه.
» كم أودُ لو أني ال شيء »! » هل أنت.

 حتى أطلَق قلمه احلر الشــريف ليغني 
عن ليــاله وليل اآلخرين في هذا الكتاب، 
عبر صهيل جــواده الداخلي ليقول لنا 
احلياة،  بلوعة  كثيرة مغموســة  أشياَء 
حتى أدخلنــي في حملات من صيرورة هذه 
احلياة التي هي هوية وجودنا.وبتنا نخاف 

األشياء من مسمياتها.
»عندما كنت حيا ً تطوعت مع الثورة »

وأنا أجد ذلك الشــاعر والكاتب »شرارة 
» القــادم من لبنان، وهو منهمك بتوزيع 
2017 في قاعة  إصداراته اخلمسة لعام 
بنت جبيل، أراد أن يقوَل الكثيرَ، ألنه ميلك 
إحساسا ًمتفوقا بالناس واألمكنة، وهو 
قريب إلى أحبتــه من مدينة » ديربورن » 

وهم من الفارين من عذابات الوطن
» ورأيُت املوَت مراٍت ومرات »ياما » طاردني 

القصف والرصاص » ص17

فوجدتُه يشــكوعبر توقيع هذه الكتب 
وكأنه يحمُل في صــدره الكثيرَ الكثيرَ 
من الهموم واملآسي، ليس ألنه شاعر بل 

هو صاحُب قضية ٍ وصاحِب القلم احلر.
»أنا مقتنــع متاما مبا أفتى به الشــاعر 
الصديق األستاذ »حســن العبد اهلل » 

من أني ال أحتاج أن يقدمني أحد »ص7
هذا الكتاُب يقع فــي 215 صفحة من 
القطع املتوســط، ومن نشــر دار عالم 
الفكر في لبنان، هذه املقاالت التي يطُل 
من خاللها »شرارة » هي دروس معرفية 
واضحة لكل من يتابعه فيها من العتاب 
ملن يعرفه، وهو يرسل لنا رسائله وكأنه 
التي عاشها في  يقّلب صفحاِت حياته 
لبنان بلغٍة رشــيقة فيهــا الكثير من 
التي  حياته  يُفلسُف  وكأنه  الشفافية، 

شيّدها بآهاِت احلزن واأللم
» أنــا متعٌب من حمــِل كل عمري على 

كتفي » ص207
العاجة  الــروح  والكثير من مالمســة 
بالصــور احلياتيــة، وكان ميكــن أن يتَم 
روائي،  الى نــص  الكتاب  تطويع مــادة 
ألن الروايــة متتلك طاقتها في الســرد 
أو ما يســمى » باحلكي » وشــخوصه 
هــي األمكنــة واألزمنــة، والرواية هي 
ســرد نثري يصف شــخصيات خيالية 
أو واقعيــة واحداثا ً على شــكل قصة، 
فهــي كالشــريط الســينمائي فيها 
بداية وعقدة ورمبا حتى حلول ملشكالت 
العصر، أو رمبا احلــل متروك للقارئ كما 

شرارة في مقاالته.
 يقول الدكتور« وجيه فانوس« سر ُ وجود 
بالل شــرارة في هذه املقاالت كما جوهر 
تعبيــره عن هــذا الوجــود يكمنان في 
االنطالق الــدؤوب واملصر من صدقية ما 
يكشفه بالل شخصي وآني في حياته.
ص12 كما يضيف قائالً » مع ما يعانيه 
بالل ويعانيه ويعبر به، فعل انطالق إلى 

حقيقة كبرى للوجود ص13
والكاتب  »الشاعر  فهو«شرارة  هنا  ومن 

يهرب مــن عالم اإلنســان الذي أوصله 
إلى ما هــو عليه اآلن. وهو يســتصرخ 

الوادي الذي يتأملــه يوميا كثيرا فيجد 
اآلن قد تغير كثيــرا، فظلت  اإلنســان 

باقية  مخيلته  فــي  الكلمات  فضاءات 
متشــبثة بأنها هي احملرك األساســي 
للبناء والتغيير، فــكان للكلمة دور في 
بنــاء اجملتمعات في املواقــف العصيبة 
واألزمات، فهــو يخاطبهم واحدا واحدا، 
واعيا  فهو األديــب الــذي ميلك عقــالً 
متسلحا ً ًبالوعي واإلميان بالهدف. ولهذا 
يصــرخ بالذهــاب الى احلجر والشــجر 
ليقول هناك كلماته رمبا يجد لها صدًى 

واسعا لتحقيق أهدافه اإلنسانية
» أنــا ســأذهب اآلن إلى الــوادي، وأدعو 
املشــاركة في  إلى  وأطياري  أشــجاري 
إســتفتاء عام على االنفصال عنكم » 

ص208
فتتحــول الكتابة عنده كما تلقاها إلى 
ممارســٍة خالبة لعفوية تداعي األسماء 
واملوجودات والــدالالت، ضمن إمكانيات 
شــديدة اإلنفتــاح لتشــكالت رؤيوية 
ومضمونيــة، حتى جتده هــو املتصفح 
إلى أوراق حياتنا نحن أبناء البشر الذين 

نعيش هذا القرن.
» عاطفة متالشية حلب عتيق يتكور في 

الظل والسكت » ص50

فهناك الكثير من الثيمات القيّمة التي 
عاجلها »شرارة« منها قضية فلسطني، 
ولبنــان، األم، الوطنيــة، حــب اآلخــر 
الوحدة لدى الكاتب، الغربة وغيرها من 

املشكالت واألزمات.
» لعل األشــد روعة في »املقاالت » وقد 
يكــون منطلق ســر الروعــة عند بالل 
شرارة اإلنسان والكاتب واملناضل وحتى 
املواطــن، أن تبقى »فلســطني » و »األم 
»في كتابته، مباشــرة أو مداورة، صنوان 

ال يفترقان.
بقــى أن نذكر أن الكتــاب يقع في 214 
صفحة من القطع املتوســط، وكان قد 
صدر من دار نشر عالم الفكر في بيروت.

- 1 - 
من أســوأ ما ينحدر اليه االنســان، اتخاذ االحتيال وســيلة 
للعيش والكســب، ذلك أّن االحتيال هــو مجموعة معائب 
ومثالب يتداخل فيها اللؤم بالغش، والكذب بســوء الطوية، 
والضحــك على ذقون النــاس بالقصد الســيء، واصطناع 

املسكنة والتغافل بالكيد واملكر ...
- 2 -

ويعظم قبح االحتيال حني ميارســه املســنون الذين يفترض 
فيهم أْن يكونوا أكثر الناس تذكراً للموت واحلساب، وأكثرهم 

بعداً عن الطيش واملغامرات ...
- 3 -

ومن الشــواهر التاريخية املهمة على ممارســة )الشــيوخ( 
لالحتيال قصة ذلك الرجل الطاعن في السن، الذي راى الناس 
يُهرعون النقاذ َمْن َســَقَط في النهر بعد انهيار جسر بغداد 
أيام املعتضد العباســي، وكان في ضمن َمــْن أُخرج من املاء 
طفٌل صغير ولكنه كان في )لباٍس فاخر قّيم مغطى باجلواهر 

والذهب الكثير( – على حد تعبير الرواية 
ــن بعــد أْن وقع نَظــُرُه على الطفل  وهنا بادر الشــيخ املُسَّ
)فانهــال يلطم وجَهُه ويصيح حتى نزفــت الدماء من أَنِْفِه، 
ورمى بنفســه علــى االرض، وهكذا تظاهــر ان هذا الطفل 

الغريق هو ابنه ..
وراح يقول:

يا نورَ عيني:
كيف لم تلَتِهْمَك األسماك؟

وأمثال هذه االقوال 
ثــم تقّدم وحمل جثة الطفل ووضعهــا على حمار، ثم خرج 
بها، ولم ميض وقت طويل حتى َظَهرَ رجٌل من الّتجار املتمولني، 
وتبني انه األب احلقيقي للطفل الغريق، وأن مراده هو تكفينه 
ودفنه، وليس احللــّي والزينة، فقص عليه الناس قصة الرجل 

املّسن – وهو محتال معروف يصعب العثور عليه.
ثم بدأوا يروون طرفا من احتياالته ...

راجع تتمة املنتهى في تاريخ اخللفاء 
ج3 ص 371-370
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وإذا كانــت قد مــّرت على هــذه الواقعة قــرون عديدة، فان 

االحتيال واألكاذيب ما زالت تكشف عن نفسها كل يوم ...
انها تتناســل وتتكاثر على نحو االنشطار األميبي – لالسف 

الشديد - ...
وَمْن مّنا َمْن لم يسمع باالكاذيب واالحتياالت التي جاءت على 
لســان النيابة العامة في الســعودية حيث ادّعت أوالً خروج 
جمال اخلاشــقجي من القنصلية السعودية في اسطنبول 
وكانوا قد البســوا رجالً مالبس القتيل املغدور واّدعوا خروج 

اخلاشقجي.
ثم جاء االعتراف بانه قتل في القنصلية بعد شجار مع الوفد 
املفــاوض )..( ولم يكن ثمة من وفد مفــاوض، بل كان هناك 
مجموعة جالوزة متمرسني بالقتل وتقطيع االجساد، حملوا 
معهم كل اآلالت واملعدات الالزمة للتقطيع والتمثيل باجلثة 

..
وادعت النيابة العامة الســعودية أنهم زرقــوا اجملني عليه 
)بابرة( ... ولم تكن هناك اال السوائل املذيبة للجسد )األسير( 

...
أرأيت كيف تتوالى االكاذيب واحليل.

مت الى رجــل محلّي )تركي(  ثم ادعت النيابة أنَّ اجلثة ســلّ
ليتولى اخفاء اجلثة 

والسؤال اآلن:
من هو هذا الرجل؟

ما اسمه؟
كيف مت التعرف عليه؟

ما هو رقم هاتفه؟
وال تنتهي االسئلة التي ميكن ان تطرح في هذا الباب!!

- 5 -
اّن املصيبــة في هذه االكاذيب واحليــل انها صدرت من جهة 
حكومية ترفع على رأســها َعلَماً كتــب عليه )ال إله اال اهلل 

محمد رسول اهلل( 
وهكذا يتم التالعب بالشعارات املقدسة ..!!

- 6 - 
اننا أمام حقيقة رهيبة تقول:

إّن ارهاب الدولة أخطُر بكثيرٍ من إرهاب العصابات املنتشــرة 
هنا وهناك.

- 7 -
اننا لســنا في مقام الدفاع عن القتيــل املغدور، ولكننا في 
صدد تعرية الذين يريدون التستر على َمْن أََمرَ بالقتل، وأرسل 
خمسة عشــر رجالً من اخملتصني بطائرتني خاصتني لتنفيذ 
األمــر املذكور، ومع ذلك كله يخّيل لهم انهم يســتطيعون 

اقناع الراي العام بأكاذيبهم وحيلهم .
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ان الراي العام الدولي مقتنع أنَّ حقوق االنسان في السعودية 
مهدورة، والدالئل معروفة مشهورة ...،

ويصل الهدر الى حد القتل والتعذيب للمعارِض، حتى اذا كان 
خارج البالد.

والسؤال اآلن:
إذا كانت املعارضة السلمية جرمية عقوبتها القتل والتقطيع 

فبماذا تُوَصُف اجلهة احلاكمة بذلك أْن لم توصف باالرهاب؟
- 9 -

ولم تســتطع كل الصحــف الكبرى والقنــوات الفضائية 
الشهيرة املوالية للســعودية، أْن تغّطي هذه اجلرمية أو تقنع 
أحداً بأنها لم تكن عن ســبق اصرار وعن أمر صادر من أعلى 

السلطات ..!!

أنا.. وتستمر
الحيل واألكاذيب

قراءة في كتاب: كالم ليس يسًرُكم للكاتب بالل شرارة

كرسي األسئلة 

دراسة

ترجمات

اصدار

غالف الكتاب

جابر محمد جابر

أبي ..
األحد واألربعاء ُغادرا جدول اخليبة 

بخفة لص ماهر 
أنا 

غير مؤهل الستقبال اخلسائر 
ملاذا رحلت وتركت جسدي 

متأله املفخخات وأحذية الشهداء
كنت تعلم ان الساعة تدق بجنون

وان رأس النخلة استمد صهيله
واالسماك ما عادت تسبح بالفرات

والنهار .. فقد بكارثة
والنهر كذلك 

اين يا ترى أجد التاريخ
هل فعال التاريخ باع خوذته العسكرية!

أين ارمم احزان ببلدي 

بلــدي الــذي انهكته ضباع الشــرق 
والغرب 

أبي .. 
الرصيف غادر شارعه مهروال للوراء

يقال .. انه فقد الذاكرة 
لكن .. املرأة التي رافقت الغيم

حتى آخر منعطف
في خاصرة الوطن

اتهمت الليل مبغازلة األسماك

أنا حاليا .. ال أملك الوقت
ألرمم شواطيء معطفك 

أنتظر فقط عربة األسماك  الغرقى
أبي .. 

لقد اكتشفت توا
ان وردك اجلوري بال عمود فقري

لذلك ...
رق اللصوص الوطن 
حتت أعني النهار ...!

شوقي عبد األمير
 

»مجلــة لقمــان« عنوان لــم ابتكره 
فقد ورد في »ســيرة ابن هشام » وهو 
يروي خبرا عن ســويد ابــن الصامت , 
احد حكماء اجلاهلية :« ان ســويد بن 
الصامت قدم مكة حاجــا ومعتمرا.. 
فتصدى له رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم حني ســمع به, فدعاه الى اهلل 
والى االســالم , فقال له سويد : فلعل 
الذي معــك مثل الذي معي , فقال له 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وما 
الذي معك؟ قال : مجلة لقمان, فقال 
له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
اعرضها علي , فعرضها عليه : فقاله 
له : ان هذا لكالم حســن . والذي معي 
افضل من هذا: قــرآن انزله اهلل علي , 
هو هدى ونور , فتال عليه رســول اهلل 
القرآن , ودعاه الى االســالم فلم يبعد 

منه وقال : ان هذا القول حسن...«
هذا كمــا وردت كلمــة »مجلة« في 
الشــعر اجلاهلي لدى النابغة الذبياني 

في قوله: 
مجلتهم ذات االلــه ودينهم قومي فما 
يرجــون غير العواقب وكمــا يبدو من 
مدلولها في رواية ســويد بن الصامت 
وفي بيت النابغة فأنها تعني« الكتاب 
» وبشــكل ادق فهــو الكتاب املقدس 
»ذات االله« حسب تعبير النابغة وفي 
كون ســويد بن الصامت استخدمها 
للتعبير عن »لوائح« مكتوبة ذات طابع 
ديني وقدســي ألنه اوردها في املقارنة 
مع القرآن , حســب رواية ابن هاشم . 
ومن هنا تأتي اهمية هذه التســمية 
التي اردنــا من اختيارهــا التنبيه الى 

الدالالت القدمية لها. 
ظل النثــر اجلاهلي رهني »احملبســني« 
محبــس اجلاهلية ومحبــس النثر –ان 
صح التعبير –فالعرب متيل الى الشعر 
والشعر ديوانها كما يقال وكذلك فأن 

املؤرخون  اضفاها  التي  اجلاهلية  صفة 
املسلمون االوائل على هذه احلقبة لم 
يكن من شأنها اشــاعة وتقريب هذا 
االدب الى الناس ولهــذا فأن كان جزء 
من الشــعر اجلاهلي استطاع االفالت 
العربي اجلائرة هذه  التاريخ  من قبضة 
فقد ظــل النثر مندثرا ولم يجمع ولم 
يحقق ولم يدرس؟! مبعثرا في مقاطع 
وجمل واشارات وفقرات من خطب هنا 
وامثال وحكايات هناك . ولم تتوفر له 
اية فرصة للتوثيق والدراسة االكادميية 

على العكس من الشعر.
باألمر الهني  لم تكن عملية جمعــه 
او الســهل وليســت هــذه اال باقة 
احــاول من   , مقتطفات منــه فقط 
خالله مقاربة اولــى , او هي في االقل 
للفت النظر الى هذا املصدر االبداعي 
اللغــوي املهم في تراثنــا والى اهمية 

االلتفات اليه واالعتناء به. 
تبدو مالمــح هذا النثــر موزعة على 
خطب ووصايا وامثال ومفاخرات وبعض 
من القص فــي مراحلــه االولى .وهو 
يختلف جوهريا عن الشــعر من حيث 
فلســفة النص اوال الن الشعر تطغى 
عليه الغنائية الذاتية , البطولة واالنا 
بكل معانيها فنجــد فيه جتلي الذات 
العربية يــوم ذاك في كل مرافق احلياة 
,جماال  وبطولــة  عنفا   , ومعتركهــا 
وغناء حكمة واصالة ,همســا وتأمال 

موزعة على اغراض شعرية معروفة . 
اما النثر , فعلى العكس من ذلك متاما 
تغيب فيه الروح الفردية الغنائية لتحل 
والقبلية  االجتماعيــة  الروح  محلها 
واحلكمــة ,فتعرف فــي النثر اكثر عن 
تفاصيل  وعن  اجلاهلي  اجملتمع  اســرار 
الرجولة  وصفــات  اليوميــة  احليــاة 
واألنوثة والزيجات وظروفها وشروطها 

والعائلة واالحساب واالنساب . 
اذا كان الشــعر اجلاهلــي مــرآة االنا 
العربية الغنائية فأن النثر اجلاهلي هو 
مرآة اجملتمع العربي وحكمته ومن هنا 

تأتي اهمية تكامل الصورة بني الشعر 
والنثــر اجلاهلي لكي نفهم بشــكل 
اكبــر واوضح صورة اجملتمع العربي في 
اهم مراحل تكوينه ونكشــف اسرارا 
وخبايــا وجتليــات للغــة العربية في 
اجمل مراحل سطوعها وانتشارها في 

اجلزيرة والعالم القدمي. 
ان اســماء مثــل »قس بن ســاعدة 
االيادي« و«اكثم بــن صيفي« و«امامة 
بنت احلــارث« لترقــى فــي النثر الى 
اســماء مثل«طرفة بن العبد« و«زهير 
بن ابي سلمى«و«اخلنساء« في الشعر 
وكان احــرى مبؤرخينا في االدب العربي 
عدم اهمال هذا النوع من االدب الرفيع 
الذي شــكل غيابه  نقصا اساســيا 
في مالمح تراثنا االقــدم واالغنى . مبا 
لذلك من انعكاس على صورة الهوية 

العربية بأكملها .
ايضا  اجلاهلــي«  »النثر  لنا  يكشــف 
وجها اخر من عبقريــة اللغة العربية 
التي حفظنا عنها الشــعر فقط في 
مرحلة نشــوئها ولهذا ظلت الصورة 
العربية  اللغــة  وتطــور  نشــوء  عن 
اجلاهلي.  ,والشعر  بالقصيدة  مرتبطة 
اال متأخرة  النثــر  ولم تصلنا صــورة 
بعد العصر االمــوي وفي اوائل العصر 
العباسي مع عبد اهلل بن املقفع ومن 
ثم  اجلاحــظ وابي حيان , ذلك ألننا لم 
نتوقف ولم نعــن بالنثر في اجلاهلية 
وفي صدر االسالم طغى »القرآن« ولغة 
القرآن الذي لم تصنفه العرب ال شعرا 
وال نثرا ب »قران«, على شعر ونثر مرحلة 
صدر االسالم وهكذا متتد املسافة بني 
التي  العربية  االدبيــة  النصوص  اقدم 

وصلتنــا وهي الشعر)200ســنة قبل 
االســالم(, اي منذ اوائل القــرن الرابع 
امليالدي وحتى القرن التاســع امليالدي , 
مبا اليقل عن اربعة قرون لم نعرف فيها 

شيئا عن النثر ... 
ان مثل هذه الفجوة الهائلة في تأريخ 
االدب العربي هي التــي جعلت صورة 
ادبنا شعرية بشكل طاغ وغيبت رافدا 
مهما مــن روافد االبــداع يحمل في 
طياتــه دالالت وخصوصيــات ابداعية 
اجتماعيــة وفكريــة مــا زال غيابها 
ملمحــا ناقصا في صــورة مجتمعنا 

وثقافتنا وبالتالي هويتنا . 
ان املــادة الفكرية والفنيــة والتقنية 
وحتى اللغويــة التي يحملها لنا النثر 
تختلف كليا عن ما يحمله الشــعر . 

فعندما تقرأ اكثم بن صيفي : 
مناسب.  .الصاحب  بالتجارب  »العقل 
الصديق من صــدق غيبه. الغريب من 
لم يكن لــه حبيــب . رب بعيد اقرب 
من قريب . القريــب من قرب نفعه. لو 

تكاشفتم ما تدافنتم ...
تباعدوا في الديار وتقاربوا في احملبة . اي 

الرجال املهذب«.
فأنت جتد في مثــل هذا النص قطعة 
نــادرة في جمــال الصياغــة وااليجاز 
وعمــق الداللة وروعــة االداء , ال يوجد 
نظير لها في الشعر الذي يختلف في 
ادائه وفلسفته وخطابه . كما اننا جند 
في اجلملة االخيرة تداخال مع الشــعر 
اجلاهلي في نص ل«النابغة الذبياني«: 

»ولست مبستبق اخا ال تلومه 
على شعث اي الرجال املهذب »

كدليــل على اهمية اســتخدام النثر 
وشيوعه في تلك الفترة . 

تضم هذه اخملتــارات فصوصا متناثرة 
لعقد عربي دفني نقدمــه الى املاليني 
من قــراء العربيــة في خطــوة تأتي 
تأكيدا واثراء ملســيرة الثقافة العربية 

واستكماال لتراثنا االبداعي .

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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عبدالناصر وسيطا بني الكرد و 
احلكومةالعراقية

*وما كانت مطالبكم من عبدالناصر؟
- كنــا نريــده حكما بيننا، قلــت له بأننا 
نراك حكمــا مؤيدا لنا ألننــا نعتبرك أخا 
كبيرا لنا ونحــن مظلومون ولنا حق على 
الطرف اآلخر، و وعدنا بلقاء، وهكذا إلتقانا 
في اليــوم التالي، وحتدث هــو في البداية 
ثــم حتدثنا نحن، وألن األســتاذ فؤاد عارف 
لم يكن تلفظــه للكلمات العربية جيدة 
فلــم يفهم ناصــر منه جيــدا، وخاصة 
أن عبدالناصــر لــم يكن وحــده بل معه 
زكريا محيي  اجلمهورية  برئاسة  مساعده 
الوزراء علــي صبري، ولذلك  ورئيس  الدين 
بــادرت أنا بالــكالم وحتدثت عن املســألة 
الكردية وإتفاقنا مع البعثيني. فسألني عن 
صيغة وشكل احلكم الذاتي الذي نطالب 
به وقال "هل سيشــمل اجليش والعالقات 
الدولة  "ال..فرئاســة  أجبتــه  اخلارجية"؟ 
واملالية العامة واجليش والعالقات اخلارجية 
الصالحيات  وغيرها ســتكون من  والنقد 
ولكننا سندير  بغداد،  احلصرية لســلطة 
شؤوننا الداخلية فقط. فقال “يعني مثل 
جتربة يوغسالفيا قلت "نعم، وحتى لو كان 

أقل من ذلك فنحن راضون به".
أمامنا من  وإستطردت "هناك ثالثة جتارب 
دول العالم، فإختاروا الصيغة التي ترونها 
مناسبا لنا ونحن سنقبل بها. األولى، جتربة 
أو جتربة  الهند،  والثانية جتربة  يوغسالفيا، 
ليبيا. فليبيا كانت في عهد السنوســي 
تتألف من ثــالث واليات هــي، والية برقة 
وبنغــازي وطرابلس، ولذلــك خيرتهم بني 
أي مــن الصيغ ســيتفقون معنا حولها، 
فهذه ثالث صيغ أمامكم، عربية وآسيوية 

وإشتراكية التي هي صديقة لكم".
حملــت فــي وجــه عبدالناصــر إرتياحــا 
وقبــوال، ولكنــه لــزم الصمت، ثــم قال 
"ســأدرس املوضوع". وسألني "هل حتمون 
الشيوعيني؟، وكذلك سألنا عن تصريحات 
كانت  التــي  وانلــي  عصمــت شــريف 
تصريحات غير موزونة. فقلت له "لســنا 
مســؤولني عــن تصريحاته، فهــو يطلق 
الكالم علــى عواهنه، لكن ناصر قال "هذا 
الكالم سيضركم كثيرا تصريحاته كانت 
ســيئة"، فقلت "ما قاله يعبــر عن رأيه 

الشخصي وليس رأينا".
في ذلك اللقــاء تركت لــدى عبدالناصر 
إنطباعا جيدا، وكشــف ذلك بعد لقائنا، 
حني قال "لقد ترك عنــدي إنطباعا جيدا، 
والعالقة  الذاتــي  للحكــم  ومفهومــه 
العربيــة الكردية مقبول عندي"، وبالطبع 
حتدثــت بإيجابية عن العالقــة التاريخية 
الكرديــة والعربيــة وقلت "لنــا أمل بأن 
تكون أنت صالح الدين األيوبي لهذا الزمن، 
فالكرد والعرب كانوا دوما أخوة متراصني، 
وأن اإلعتراف باحلكم الذاتي ســيقوي هذه 
العالقة، وليس نزعــة اإلنفصال واإلبتعاد 
عــن بعــض، فنزعــة الوحدة هــي التي 
ســتقوينا، وعلــى  العكس مــن ذلك إن 
التنكر لنا وهضم حقوقنا لن يؤدي ســوى 
الى اإلنفصــال واالبتعاد، حينها فإن الكرد 
ســيعتبرون العرب مجرد محتلني وأعداء 

يسعون للتحرر من قبضتهم".
ماقلت،  لــكل  مرتاحا  عبدالناصــر  وكان 
ولتدعيــم موقفي هذا لدي شــاهد وهو 
الدكتور جمال األتاســي الــذي حتدث في 
مقدمته لكتاب منــذر املوصلي حني قال 
"بعــد لقائهمــا إلتقيــت بعبدالناصر و 
وجدته مرتاحــا كثيرا مما حتــدث به جالل 
طالباني، الن مــا قاله جــالل يتوافق مع 
رؤيته اإلستراتيجية وقال لنا "ما قاله هذا 
الشاب الكردي يتوافق متاما مع مشروعنا 
اإلســتراتيجي القومي". كنت شــابا في 

تلك الفترة وليس كهال كما تراني اليوم.
ونحن من جهتنا ملسنا منه الرضا والقبول 
ولكننا لم نحصل منه على جواب مباشر، 
بأنهم سيدرسون املسائل، وقال لي  فقال 
"ال تتعجب إذا قلت لــك بأننا في احلركة 
اإلشتراكية  عن  نتحدث  العربية  القومية 
والبيان القومــي، ولكننا حلد اآلن لم نضع 
أفكارنــا على الــورق، إذا أنت ســألت أي 
شخص ماركسي عن موقفه من املسألة 
القومية، سيأتيك بكتب لينني أو ستالني 
ويقول هكذا قالوا، ولكننا ليســت لدينا 
أشــياء جاهــزة، وعليه يجــب أن ندرس 
املوضوع، وحني ترجعوا من اجلزائر ســأكون 
قد درســت املوضوع ونتحدث بشــأن كل 

املسائل". وهكذا ودعنا بكل حرارة.
وفي الظهر أقــام لنا وليمة غداء في نادي 
اجلزيرة وجاء بنفســه وجلس مقابل علي 

صالــح الســعدي و وزير الدفــاع صالح 
باللحم،  بالفريك  وجــاءوا  عماش،  مهدي 
ســألت أمني الهويدي الذي كان ســفيرا 
حينــذاك ما إذا كان هذا فريكا أو فريشــا 
ألن في كردســتان شيئا يشبهه ونسميه 
"قرة خرمان" أي اخلرمان الفريش، ويبدو أن 
عبدالناصر سمع ســؤالي فسألني "ملاذا 
تســأل"؟ فقلت "إن فريــك تعني باللغة 

الكردية الثمار قبل نضوجها". 
فقال "يا جــالل يبدو أن صــالح الدين قد 
جاء به الى مصر حني أتى الى هنا “وأضاف 
"خذوه الــى املواقع األثرية ليشــاهد آثار 
أجداده"، قلت "ان شاء اهلل نكون قد تركنا 
لديكم أثرا طيبا. فقال “نعم تركتم عندنا 

آثرا جيدا".

السفر الى اجلزائر
* حدثنا عن سفرك الى اجلزائر؟

- بعد القاهرة سافرنا الى اجلزائر وإلتقينا 
هناك بالرئيــس أحمد بن بيــال وأظن أنه 
كان يوم 24 أو 25 نيسان 1963 وأتذكر أنه 
صادف أول أيام عيد الفطر املبارك وأخذونا 
الى مدينة إسمها بليدة ألداء صالة العيد 
ثم عدنا للقاء بن بيال الذي وجدته شخصا 
بالبيشمركة من  متواضعا جدا وشبهته 
حيث بســاطته. وحني جلسنا سأل عني 
وقال "من هذا؟، فقالوا هو فالن، وحني بدأت 
أحتدث اليه حول املســألة الكردية وجدته 
أكثر تفهما من عبدالناصر وأســرع منه 
في الــرد، فلم يرجيء البــت باملوضوع بل 
قال "أيها األصدقاء، الكرد شــعب مسلم 
وهــم أصدقاؤنــا منذ زمن بعيد عاشــوا 
معنا بوئام، وعليه أرى بأنه من الضروري أن 
تســرعوا بإعطائهم حقوقهم في احلكم 
الذاتي، ألنه بدون ذلك فإن القتال سيستمر 
عندها ســتتدخل إيران وغيرها من الدول 
حينها لن يرضى الكرد بأقل من اإلستقالل 
التام، فنحن في اجلزائر كنا مثلهم راضني 
باحلكم الذاتي ولكن فرنســا إمتنعت عن 
ذلك بعد احلــرب، ولذلك لــم نقبل بغير 
اإلستقالل". وأضاف "برأيي كلما أسرعتم 
بإعطائهم احلكــم الذاتي كلما كان ذلك 
أفضــل". كان كالمه صريحــا جدا أرضانا 
وكنت شاكرا له موقفه وحديثه اإليجابي 

عن املسألة الكردية.

* وأين ذهبتم بعد اجلزائر؟
- بعد إمتام ســفرنا الى اجلزائــر عدنا مرة 
أخرى الــى القاهرة وإلتقينــا عبدالناصر 

وقال لنا "لقد درست مطالبكم ورأيي هو 
كالتالي:

أوال: برأيي يجــب عليكم أن حتافظوا على 
األخوة العربيــة الكردية مهما كان الثمن 
وكذلك نضالكم املشــترك واحلرص التام 

على وحدة األراضي العراقية.
أن  العراقية  ثانيا: يجب علــى احلكومــة 
الذي  باملفهــوم  الذاتي  احلكــم  متنحكم 

شرحته أنت لي.
ثالثا: يجب عليكم جميعا أن حتلوا املسائل 
بينكم باحلوار الســلمي والسياســي، ال 
أن تفكــروا بالثورة أنتــم، وال هم يفكروا 
بالقتــال والتحرش بكم، فــكل من يبادر 
باحلرب والقتال ســيفقد دعم اجلمهورية 
العربية املتحدة، يجب أن تعلموا ذلك جيدا 

أنتم واحلكومة العراقية.
رابعا: نصيحتــي لكم كأخ وليس كرئيس 
للجمهورية العربية هي أن حتترسوا كثيرا 
من شــاه إيران، فهو عدو للكرد، ألن هناك 
جزء من الشــعب الكردي حتت ســلطته 
فسيســعى إلســتخدامهم ضدكم، قد 
يحاول أن يعقد العالقات معكم وأن يقدم 
لكم بعض الشيء مقابل أن يؤلبكم على 
العرب حتى يحقق أهدافه، فإحترسوا منه 

ألن مثل هذه العالقات لن تخدمكم.
فأجبتــه "ماهو واضح عندنــا اآلن هو أن 
احلكومــة العراقية تتعــاون فعال مع كل 
مــن إيران وتركيا ضدنــا، وظهرت حقيقة 
مغازلتهــا لهذيــن النظامــني وإتفاقها 
معهما حملاصرتنا. فنحن ليســت لدينا أية 
عالقة مع إيران فلم تتجاوز تلك العالقات 
إطــار التفاوض الذي لم جنن منه شــيئا، 
الى  لنصائحكم وسنوصلها  وســنمتثل 

إخواننا بالقيادة".

*وهل تطرقتم الى ما سيكون عليه وضع 
الكرد إذا حصلــت الوحدة بني القاهرة و 

بغداد و دمشق؟
- نعم حتدثنا عن ذلك في إجتماع موســع، 
وســألناهم إذا حتققت الوحدة بني العراق 
مصيرنا  ســيكون  فماذا  ومصروســورية 
الكــرد؟ وقلــت ضاحــكا "فخامة  نحن 
الرئيس هــؤالء األخوة هم عرب ونحن كرد، 
هم جزء من األمــة العربية ونحن جزء من 
األمة الكرديــة، فإذا وصلتــم الى حتقيق 
هذا احللم القومي فإننا ســنكون سعداء، 
العرب  وأي ضمانات يحصل عليها األخوة 
العراقيون، ال نطالب نحــن إال بنصفها"، 

فضحك عبدالناصر كثيرا.

* وماذا كانت إنعكاســات ذلك الســفر 
على مفاوضات احلكومة و البارتي؟

- بعــد عودتنــا مــن مصــر الــى بغداد 
إســتعجلت الوفد احلكومــي وقلت لهم 
بأنه يجب علي العودة مسرعا الى إخواني 
بالقيــادة، فعقدنــا إجتماعــا بحضوري 
وصاحلى اليوســفي وإنضم إلينا صديقان 
قدميان هما العقيد مصطفى عزيز وحمة 
ســعيد اخلفاف الــذي كان مثقفا كرديا 
محترما. وفــي اإلجتماع الذي عقد مبكتب 
صالح مهدي عماش وحضره بابا علي وفؤاد 
عــارف وعدد مــن وزراء البعث، قال عماش 
"نحــن نقبل مبطالبكــم للحكم الذاتي، 
ولكننا نحتاج الى فرصة لو ســمحتم لنا 
بذلك". وقال موجها كالمه لي "أنت إكتب 
صيغة للحكم الذاتي وأنا ســأوقع عليها 
وكذلــك مجلس قيادة الثــورة ولكننا لن 
نعلنها اال بعد ســتة أشــهر، املطلوب أن 
تنتظرونا ألربعة أشهر فقط، ورأيت أنه من 

املناسب أن نقبل منهم ذلك"، ألنه:
أوال: ســيبقى ذلــك كوثيقــة تاريخيــة 

مكتوبة سنحصل عليها منهم. 
ثانيا: سيكون احلكم الذاتي مقبوال منهم 
بتوقيع جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
ولكني قلــت "يجب أن نتشــاور مع املال 
مصطفى فمن دون موافقته ال أســتطيع 
توقيع أية وثيقة"، وحني عدت من اإلجتماع 
وصلني خبر من املال مصطفى يطلب مني 
إســتعجال إعالن البيان، وإال على العودة 
مســرعا “وبعدهــا زرت البارزاني وحدثته 
بــكل األخبار وماحصل، وهــو لم يغضب 
كمــا توقعت، بل حني ســردت له ماحدث 
في اجلزائر وجدته سعيدا بذلك، ولم يكن 
بهذا القدر من الغضب لســفري كما رواه 

آدم شميدت.

* هل تقدمت احلكومة بأية خطوة بإجتاه 
حتقيق مصلحة الكرد؟

- عندما عدت الى املال مصطفى، لم تعلن 
احلكومة أي شيء، فســاد البرود بالعالقة 
بيننــا وبينهم، وكان املكتب السياســي 
قد أصدر توجيهات شــكك فيهــا بنوايا 
لذا  بذلك،  احلكومــة  وعلمــت  احلكومة، 
بإيفاد طاهر يحيــى على وجه  ســارعت 
الســرعة الى املال مصطفــى وجرى لقاء 
بينهما فــي كاني مــاران، وكانت نتيجة 
احملادثات هي نفســها حني قالوا سنرجع 

نحن وسنبعث اليمكم وفدا آخر.

وفعال أرســل النظام وفدا شــعبيا ضم 
وجهاء عراقيني وكــرد يرافقهم زيد أحمد 
عثمان، وجاءوا الى رانية وجوار قرنة وإلتقوا 
باملال مصطفى. وجرى احلديث بينهم، قدم 
البارزاني خالل اللقاء بعض املطالب اجليدة، 
مثل احلكم الفدرالــي والذي مت إعداده من 
قبل بعض األشــخاص املقربني منه مثلي 
أنا والعقيد كافي وعمر دبابة. وحني تقدم 
البارزاني بهذه املطالب إســتغرب معظم 
أعضاء الوفد ألن ذلك كان أكثر من احلكم 
الذاتــي، فاملوضوع تشــعب الــى احلديث 
عن اجليــش والعمل بداخله. عــاد هؤالء 
وطلبوا منا إرســال وفد كردي الى بغداد. 
ولهذا الغرض عقدنا إجتماعا موسعا في 
كويسنجق يوم 18 مارس وضم شخصيات 
عشــائرية وأعضــاء احلــزب ومســؤولي 
مصطفى  املــال  وإقتــرح  البيشــمركة، 
فــي اإلجتماع أن يتألف الوفد برئاســتي، 
اإلجتماع.  على  أصبحت مشــرفا  وهكذا 
وقرر اجملتمعون تشــكيل وفــد للتفاوض 
مــع احلكومة وتدخــل البارزاني مرة أخرى 
وقــال "أرى أن يترأس الوفد جالل" كما قرر 
اجملتمعون إختيار 14 عضوا ســبعة منهم 
كوفد أصيل، وسبعة آخرون كمستشارين، 
وضم الوفد كل من، أنا وصالح اليوســفي 
ومصطفــى عزيــز، و من الشــخصيات 
الكرديــة كال من كاكة حســني خانقاه 
ومحمد ســعيد خفاف و رشــيد عارف و 
مسعود محمد و بابكر محمود حاجي اغا، 
ويداهلل وحبيب محمد كــرمي وغيرهم)4(. 
وكما تقــرر أصبحت رئيســا للوفد، كان 
الوقت في بدايــات الربيع حيث ذهبت مع 
الوفــد بعد إنتهاء أعياد نــوروز الى بغداد. 
وكان إجتماع آخر قد عقد في كويسنجق 
فأرســل  للشــيوعيني،  الوقــت  بذلــك 
األســتاذ عزيز محمد الذي كان مســؤول 
فأجبته  زيارتــي،  يريد  بخبر  الشــيوعيني 
بأنــه اليليق أن يأتيني هو إمنا ســأذهب أنا 
اليه. وكان الشــيوعيون يعيشون في تلك 
الفتــرة بنكبة كان يفتــرض أن نراعيهم 
ونحتضنهم وندعمهــم، وكنت في ذلك 
على خالف مــع املكتب السياســي ومع 
املال مصطفى حول ذلك. وحني لقيته سر 
كثيرا فقلت له "كاك عزيز إعتبرني صديقا 
لكم فكل ما أستطيع فعله ملصلحتكم 
لن أتوانى عنه فأنــا بخدمتكم، إعتبروني 
أقرب صديق لكم وهذا ســيكون موقفي 
الى حــني تنهضون مــن جديــد وتتغير 
أوضاعكم احلالية"، فضحك وقال "قل غير 

ذلك يا رجل"!، وحتدث عزيز محمد عن هذا 
املوقف وأنا شاكر له ذلك.

سفرة اخرى الى بغداد
* وهل حققتم شيئا في سفركم الثاني 

الى بغداد؟
- هذه املرة شعرنا بفتور حماسهم، فعلى 
ســبيل املثال أنزلونا بفندق سمير أميس 
بدال من فنــدق بغداد الراقــي، كما أنهم 
واجهونا بوفد شــعبي أيضــا مكون من 
السامرائي  وفائق  الشــبيبي  رضا  محمد 
وحسني جميل وعبدالعزيز الدوري وفيصل 
حبيب اخليزران وآخرين. وحني جلســنا معا 
سألتهم "من أنتم، وهل أنتم وفد رسمي 
وماهي صالحياتكم وبأي صفة تفاوضونا، 
وإذا وصلنــا الــى حلول ماذا ســيحصل 
عندها، فهل ستكونون ملتزمني بأي إتفاق 
نتوصــل إليه"؟ فردوا "كال، ليســت لدينا 
هذه الســلطة، فنحن ســنعد تقريرا مبا 
نتوصل اليه ثم نرفعــه للحكومة". قلنا 
لهم "إذن فإن املسألة ستطول، ألننا يجب 
علينا أن منهد للمفاوضات ثم نتباحث مع 
القضية  بدورها ســتحيل  احلكومة وهي 

الى مجلس قيادة الثورة لتقرر"؟
والحظنــا بأنهــم بدؤا ينزلون ســقف 
مطالبنا، فقلنا لهم "رغم ذلك قررنا أن 
ال نتراجع ونستمر بالتفاوض. ثم حتدثنا 
الذاتي ولكن حــني وصلنا  عن احلكــم 
الى حتديد حــدود منطقة احلكم الذاتي 
السامرائي كرئيس  فائق  األستاذ  قدموا 
لفريقهــم التفاوضي، وقلنا لهم "نحن 
نقبل به حكمــا بيننا وبينكــم"، وأراد 
الســامرائي أن يتحدث فقاطعته وقلت 
"أنت أبديت رأيك فال داعي لتشرحه لنا 
مجددا". فقد كان فؤاد الركابي سلمني 
السامرائي  فائق  ويإسم  بإسمه  مذكرة 
وعــدد من الشــخصيات القومية أثناء 
مــا كنا فــي القاهــرة وقدموهــا الى 
وقلت  املذكــرة  فاخرجت  عبدالناصــر. 
"هذه هــي املذكــرة موقعة مــن قبل 
األســتاذ الســامرائي وفيها يعترف بأن 
حدود كردســتان تبدأ مــن جبل حمرين 
نــزوال الى مندلــي". فقالــوا "هذا غير 
مقبول"، فقلت كيف هــذا ألم تقولوا 
بأننــا نقبل بالســامرائي حكما، ها هو 
توقيعه"؟ فقالوا "دع يقول ما يشــاء"، 
قلت “هذه وثيقة موقعة رفع الى الرئيس 
عبدالناصر وليس هزارا أو مزحة! وأنا عن 
نفســي أبلغت عبدالناصر باألمر وقلت 

له بأننا نطالب بحقوق أٌقرها القوميون 
واالن  العرب قبل تســلمهم للسلطة، 
وقد وصلوها يوشك أن يتراجعوا عنها". 
لقد أحرجتهم كثيرا وفي النهاية ال هم 
قبلوا بطروحات فائق السامرائي وال نحن 

قبلنا طروحاتهم.
بدا واضحا أنهم مياطلون ويريدون تأخير 
القضية باللف والدوران، وفي يوم دعونا 
الى علي صالح السعدي، وبرغم أن هذا 
أصبح صديقا لنا وتراجع عن الكثير من 
يعتبر  وكان شخصيا  السابقة  مواقفه 
نفســه صديقا لي، ولكــن حني ذهبت 
اليه مبكتبــه في وزارة الداخلية لم يقم 
للترحيب بنــا وكان هناك صالح مهدي 
عماش. وألنــه لم يقــم للترحيب فلم 
أصافحــه بل ذهبت للجلــوس في ركن 
وهكذا فعل كثيرون من أعضاء الوفد ما 
عدا رشــيد عارف وقلة منهم صافحوه. 
فجلســت واضعا رجال علــى رجل وبدأ 
الســعدي يتحــدث بغرور وتعــال قائال 
"كم مرة قلنا لكم بأننا أصبحنا نعرف 
صديقنا من عدونــا، وكررنا عليكم بأن 
الدول الشيوعية عدوة لنا". قلت “نحن 
لدينا مطالب باحلكم الذاتي، وبيننا إتفاق 
موقع بهذا الشــأن، وكنــت أنت بالذات 
قد إتفقت مع صالح اليوســفي، وكان 
طاهر يحيى قد توصل إلتفاق مع األستاذ 
ابراهيم أحمد.نحن منهمكون بالتوصل 
الى حل، وها أنــت تريد أن تغير املوضوع 
وتوجهه الى مســار آخر لكي تشغلنا". 
فقال "ال..هذه مســألة أساســية لنا، 
فإذا لم حتددوا موقفكم فلن نقدم لكم 
شــيئا". فقلت "ال..ليست هذه املسألة 
تريدون أن  ثانــوي  أمر  األساســية، هذا 
تشــغلونا به". وهكذا تطــور األمر الى 
املزيد مــن املناقشــات العنيفة، فقلت 
"إذن أنتــم ال تريدون أن حتلوا املســألة 
الكرديــة بطريقــة ســلمية والتريدون 
حلوال سياسية، يبدو أن نواياكم سيئة 
وتريــدون القتال، ولكــن إعلموا بأنكم 
مخطئــون، فقضايــا الشــعوب الحتل 
بالقتال، والشــعب الكــردي ليس هينا 
حتى جتعلوه لقمة ســائغة، نحن لدينا 
جبال ووديان، والتاريخ أثبت مرارا بأننا لن 

نباد بالقوة العسكرية".
أراد الســعدي أن يتكلــم، لكن صالح 
مهدي عمــاش قاطعه وقال كالما طيبا 
"كاكة جالل ليســت لدينــا مثل هذه 
النوايا، نحن حاولنا القضاء على شخص 
واحد هو عبدالكرمي قاسم وأصبح ذلك 
نقطة سوداء بجبيننا ويصفنا الشعب 
أردنا قتل  بالقتلة، فماذا ســيقولون لو 
الشعب الكردي، نحن ال نقتل املباديء وال 
نراه من صلب مهامنا كما أنه ال يتفق مع 
مبادئنا، نحن نريد فعال معاجلة القضايا 
وقد وعدناكم بذلــك، هناك إتفاق بيننا 
واإللتزام  تنفيذه  الى  سنسعى  وبينكم 
به". وإلتفت نحوي وقال "أال تتذكر حني 
طلبت منك ذات يــوم أن تعد لنا صيغة 
للحكــم الذاتي نوقعها لــك، وطلبت 
منك مهلة ســتة أشــهر حتى نهيء 

أنفسنا، املسألة تتعلق بالوقت".
هذا الــكالم غير أجــواء احملادثات وقالوا 
"حســنا سنشــكل غدا وفدا آخر ألنه 
يبدو بأنكم لــن تتوصلوا الى نتيجة مع 
علي صالح الســعدي"، وهكذا شكلوا 
وفدا برئاسة األســتاذ حازم جواد وكيل 

وزير الداخلية.

*وهل فاد بقاؤكم في بغداد بشيء؟
- قليــال، إلتقينا برئيــس الوفد وقال لنا 
"واهلل يا إخوان مازلت على رأيي السابق، 
بأنني مــع جمهورية  فقد قلت لكــم 
كردستان اإلشتراكية، أنا ليست لي أية 
مشكلة مع احلكم الذاتي، املشكلة هي 
كيف ومتى يتم تطبيــق ذلك؟ وإال فأنا 
كما قلــت لكم أريــد أن أرى جمهورية 
كردستان اإلشــتراكية، ولكن كما ترون 
هذه هــي دولتنا وحزبنــا، مجلس قيادة 
الثــورة غير راضني عــن مضمون احلكم 
الذاتــي الــذي قدمه املــال مصطفى، 
نحن نريد مزيدا مــن الوقت لتطبيقه". 
قلت له "حســنا قولوا لنا كيف نعالج 
أشهر،  أعطونا ستة  تقولون  املســألة. 
إذن قولوا لنا ماذا تقبلون وماذا ترفضون 
مــن الصيغة التــي قدمهــا لكم املال 
مصطفى حتى نعرف ما علينا أن نفعله 
“فرد  حســنا هذا كالم معقول، وهكذا 
شــكلوا وفدا إلعداد صيغة لإلتفاق ثم 

الرد علينا.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح 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 جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة 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 خال 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 جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع 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 جال 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 خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 21
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احمد بن بلة زكريا محي الدين علي صبري

في ذلك اللقاء تركت لدى عبدالناصر إنطباعا جيدا، وكشف ذلك بعد لقائنا، حين قال 
"لقد ترك عندي إنطباعا جيدا، ومفهومه للحكم الذاتي والعالقة العربية الكردية 

مقبول عندي"، وبالطبع تحدثت بإيجابية عن العالقة التاريخية الكردية والعربية وقلت 
"لنا أمل بأن تكون أنت صالح الدين األيوبي لهذا الزمن، فالكرد والعرب كانوا دوما 

أخوة متراصين
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العواصم ـ وكاالت:
املغربــي قفزة  املنتخــب  حقــق 
كبيــرة بالتقــدم ســبعة مراكز 
فــي التصنيف الشــهري اخلاص 
عن  اخلميس  الصــادر  باملنتخبات 
االحتاد الدولــي لكرة القدم (فيفا) 
بلجيكا  احتفــاظ  والذي شــهد 
بالصــدارة أمــام فرنســا بطلة 

العالم.
وتقــدم املغــرب الــى املرتبة 40 
والثانية عربيا  والثالثة قاريا  عامليا 
بعد فوز علــى ضيفه الكاميروني 
-2صفــر في التصفيــات املؤهلة 
خوله   2019 اإلفريقية  األمم  لكأس 
وآخر على جاره  النهائيات،  بطاقة 
وديا  -1صفر  التونســي  ومضيفه 

في رادس.
 4 وتراجــع املنتخــب التونســي 
26 وبقي  املرتبة  مراكز وبات فــي 
في الصــدارة عربيا لكنــه تنازل 
إثر  الســمراء  القارة  عن صــدارة 
خســارتني أمام املغرب وديا ومصر 
القاريــة،  التصفيــات  فــي   2-1
فاســتغلت الســنغال املوقــف 
وانتزعت املركــز األول في إفريقيا 
بفوزها  مركزيــن  ارتقــت  بعدما 
على غينيا االستوائية -1صفر في 

التصفيات.
وتقدمــت مصــر الثالثــة عربيا 
56 علما  مرتبتني وباتت في املركز 
أنها خاضت مبــاراة واحدة فقط 
هذا الشــهر (تغلبت على تونس)، 
وحافظــت اجلزائر علــى املركز67 
كان  فيما  عربيــا،  والرابــع  عامليا 
السودان املنتخب صاحب الصعود 
األعلى في شــهر تشــرين الثاني 
حيــث تقدم 8 مراكــز (127) على 
رغــم خروجه خالــي الوفاض في 

التصفيات القاريــة بحلوله ثالثا 
تأهلت  التي  األولــى  اجملموعة  في 
للمرة  ومدغشقر  السنغال  عنها 

األولى في تاريخها.
وصعــدت الســعودية 3 مراكــز 
وعززت موقعها اخلامس عربيا وفي 
آسيا خلف إيران وأستراليا واليابان 
وكوريــا اجلنوبيــة، وأصبحت في 
املركز 69 عامليا أمام ســوريا التي 
حافظت علــى املركز 74 واإلمارات 
ولبنان   (79) مرتبتني  تقدمت  التي 

الذي تقدم مرتبة واحدة (81).
ولم تشــهد املراكز اخلمس األولى 
أي تغييــرات فحافظــت بلجيكا 
على الصدارة برصيد 1727 نقطة 
أمام فرنســا  بفارق نقطة واحدة 
بطلــة العالم و51 نقطــة أمام 
البرازيل و93 نقطــة أمام كرواتيا 
وصيفة بطلــة العالم و96 نقطة 

أمام إنكلترا.
البلجيكــي  املنتخبــان  وخســر 

عقــب  نقــاط   6 والفرنســي 
خسارتيهما في دوري األمم األوروبية 
أمــام سويســرا وهولنــدا على 
التوالــي حيث فشــال فــي بلوغ 
املربع الذهبي للمســابقة القارية 
البرتغال  العهد.وقفــزت  احلديثة 
لتصبح سادســة على حســاب 
األوروغواي التي تراجعت إلى املركز 
ثامنة  سويسرا  وبقيت  الســابع. 
وإسبانيا تاسعة والدمنارك عاشرة.
وواصلت أملانيا تراجعها وخســرت 
الثانــي على  مرتبتــني للشــهر 
السادس  املركز  في  وباتت  التوالي 

عشر.
في ما يأتي ترتيب املنتخبات الـ 10 
األولى: بلجيكا  أوالً  1727 نقطة، 
وفرنســا  1726، البرازيل    1676، 
  ،1631 وإنكلترا   ،1634 وكرواتيــا  
واألوروغــواي    ،1614 والبرتغــال 
1609، ثــم سويســرا      1599، 

وإسبانيا  1591، والدمنارك  1589.
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العواصم ـ وكاالت:

ليونيل  األرجنتيني  املهاجم  عزز 
ميســي مكانتــه كأحــد ابرز 
عبر  العاملية  الكــرة  أســاطير 
قياسياً  رقماً  بتحقيقه  التاريخ 
ً خــالل املواجهــة التي  جديــدا
اإلســباني  برشــلونة  جمعت 
إيندهوفــن  نــادي  مبضيفــه 
بفوز  انتهت  والتــي  الهولندي، 
الضيوف بهدفــني مقابل هدف 
ضمن مباريات اجلولة اخلامســة 
من دور اجملموعات ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وكان ميســي قد جنح في تعزيز 
رصيده من األهداف في املسابقة 
القاريــة االغلى بإحــرازه هدفاً 
مــن الهدفني اللذيــن فاز بهما 
برشلونة على إيندهوفن .. وبهذا 
الهــدف انفرد ميســي بصدارة 
الهدافــني كأفضل هــداف في 
تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا 
مع نفس النادي ، بعدما ســجل 
 ً لبرشــلونة 106 أهداف متجاوزا
البرتغالي كريســتيانو  بذلــك 
أهداف   105 الذي سجل  رونالدو 

لصالح ريال مدريد اإلسباني .
 ً وبذلــك قلص ميســي مجددا
رونالدو  الذي يفصله عن  الفارق 
، بعدما سجل األخير 121 هدفاً 
خالل مسيرته الكروية ، ليصبح 
«البرغوث» علــى بعد 15 هدفاً 
فقط ، مســتغال بذلــك تراجع 
لـ»الدون»  التهديفــي  املــردود 
يوفنتوس  نادي  إلى  انتقاله  بعد 

اإليطالي الصيف املاضي.
أحرزه  الــذي  الهــدف  وبفضل 
ميسي في شــباك إيندهوفن ، 
فقد عزز مــن تربعه على عرش 

اجملموعات  دور  فــي  الهدافــني 
بعدمــا رفع غلتــه التهديفية 
إلى 66 هدفاً ســجلها خالل 66 
مباراة أي مبعــدل بلغ هدفا في 
كل مباراة ، في حني ســجل في 
األدوار املتقدمة 42 هدفاً في 62 

مباراة.

ليونيــل  األرجنتينــي  وحقــق 
ميســي، جنــم نادي برشــلونة 
أفضــل  جائــزة  اإلســباني، 
العــب باجلولــة اخلامســة من 
دور اجملموعــات بــدوري أبطــال 
أوروبا.. وأعلن احلســاب الرسمي 
التواصل  للبطولة علــى موقع 

ليونيل  تتويج  تويتر،  االجتماعي 
ميســي باجلائــزة، بعدمــا قاد 
االنتصار  لتحقيــق  برشــلونة، 
على نظيره آيندهوفن الهولندي 
بنتيجة 2-1، األربعاء املاضي، في 
خامس جوالت التشامبيونزليج.

األرجنتيني،  البرغوث  وســجل 

الهدف األول للبارسا في املباراة، 
وصنــع الهــدف الثانــي الذي 
ســجله زميله جيــرارد بيكيه.
وحسم نادي برشــلونة، صدارة 
ترتيــب اجملموعــة الثانية، بعد 
االنتصار على آيندهوفن، برصيد 
13 نقطة، وبفــارق 6 نقاط عن 

الوصيف توتنهام اإلجنليزي.
إلى ذلك، كشف ليونيل ميسي، 
جنــم برشــلونة، أول أمس، عن 
لإلصابــة،  اإليجابــي  اجلانــب 
التــي تعرض لها مؤخــرًا، أمام 
إشبيلية بالليجا، وغيبته لفترة 
خالل  ميســي،  فريقه.وقال  عن 
صحيفة  نقلتهــا  تصريحــات 
«ســبورت» الكتالونيــة: «لقد 
وخــاض  كثيــرًا،  اســتمتعت 
كانت  مهمة..  لقــاءات  الفريق 
جتربة جيدة لي، حيث شــاهدت 
املباريات مع ابني، وهو شــيء ال 
ا». ميكنني فعله ألنني ألعب دائمً

الفريق بشــكل  وأضاف: «ظهر 
جيد، وحتى لو كنت متلك العبني 
ا  مهمني، إذا لم يكن لديك فريقً
الصعب  مــن  ســيكون  ا،  جيدً

الفوز باأللقاب».
وتابع: «جئت إلى برشــلونة وأنا 
في عمــر الـ13 عاما، وعشــت 
هنا أكثر مما عشــت في بالدي.. 
برشــلونة مدينــة أحبها، وولد 
فيها أطفالي الثالثة، أنا سعيد 
ا باللعــب فــي البارســا،  جــدً

والعيش في هذه املدينة».
«أمارس  التاجنو:  أسطورة  وأردف 
كرة القــدم هنا منــذ أن كنت 
صغيــرًا، وهــي شــغفي، واآلن 
أستمتع بالوظيفة التي أحبها».
وعن االنتصار على آيندهوفن (2-

1)، أجــاب: «في بعــض األحيان 
ا، وأحمد اهللا  األداء ال يكون جيدً
أننا حققنا االنتصــار، ألنه كان 

هدفنا».
الطبيعي  «من  ميسي:  واختتم 
أن يواجه النــاس بعض األوقات 
الصعبــة، لكن عليهــم اتخاذ 
نعــود  أن  وعلينــا  القــرارات، 

ونستمتع مبا نقوم به».

حطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

ميسي افضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع ناٍد واحد

ميسي

منتخب املغرب

لندن ـ وكاالت:
أكمل فــورس إنديــا، املنافــس في بطولــة العالم 
للفورموال 1 للسيارات، تشكيلته ملوسم 2019، اليوم 

اجلمعة، بتأكيد التعاقد مع الكندي النس سترول.
وكانــت هذه اخلطوة متوقعة على نطاق واســع منذ 
آب املاضي، عندما اســتحوذ حتالف استثماري يقوده 
امللياردير لورانس، والد النس على الفريق الذي يتخذ من 

بريطانيا مقرًا، بعد أن كان يخضع حلراسة قضائية.
وقال سترول في بيان «ستكون هذه بداية مشوار رائع 
في مسيرتي في الفورموال 1، أتطلع للعمل مع فريق 

ناجح ميلك إرثا كبيرا».

عمان ـ وكاالت:
حظي األردن بثالثة مقاعد جديدة في االحتاد اآلسيوي 
للتايكواندو، وذلك من خــالل اختيارهم للعمل في 
جلان االحتاد.وتقرر اختيار علي األسمر املدير التنفيذي 
لبرنامج اإلعداد األوملبي في األردن، في منصب عضو 

اللجنة الفنية لالحتاد اآلسيوي للتايكواندو.
كمــا اختير نــادر أبو شــاويش، كعضــو في جلنة 
املســابقات باالحتاد اآلسيوي، وكذلك مت ضم احلكم 
الدولي آدم العماوي للجنة احلــكام التابعة لالحتاد 

القاري.
وجاءت هــذه املناصب نتيجة التطــور الكبير التي 
تشــهده رياضــة التايكواندو األردنيــة على كافة 
األصعدة وخاصة بعد اإلجناز التاريخي الذي سجله 

أحمد أبو غوش بإحرازه أول ميدالية أوملبية لألردن.
يذكر أن األردن يواصل حتضيراته الســتضافة خمس 
بطوالت آسيوية العام املقبل وهي األشبال للقتال، 
الناشــئني للقتال، األشبال للبومســي، الناشئني 
االحتياجات  لذوي  املفتوحة  والبطولة  للبومســي 

اخلاصة.

فورس إنديا يؤكد 
تعاقده مع سترول

األردن يمثل 3 لجان في 
آسيوي التايكواندو

طوكيو ـ وكاالت:
أعلن اإلســباني ديفيــد فيا، أمــس، انضمامه 
رسميًا لنادي فيسيل كوبي الياباني، بعد أن أعلن 
األسبوع املاضي انتهاء مسيرته مع فريق نيويورك 
ســيتي األمريكــي.. وقالت صحيفــة «ماركا» 
اإلســبانية، إنَّ ديفيد فيا، أعلــن انضمامه لنادي 
فيســيل كوبي الياباني، عبــر مقطع فيديو عبر 
حسابه على موقع «تويتر»، وكان الفيديو بعنوان 

«فريقي اجلديد».
أندريس  إلى مواطنــه  وســينضم ديفيد فيــا، 
إنييســتا الذي انضــم الصيف املاضــي لفريق 
فيســيل كوبي، بعد نهاية رحلته في برشلونة، 
ليجتمع االثنان ســويًا مرة أخرى، بعدما اجتمعا 

ا. في النادي الكتالوني سابقً
ولعب فيــا، للعديد من األندية اإلســبانية مثل 
وفالنسيا،  وسرقســطة،  خيخون،  ســبورتينج 
وبرشــلونة، وأتلتيكــو مدريد، وملبورن ســيتي 
األمريكي،  ســيتي  نيويورك  وأخيرًا  األســترالي، 

ولعب للفريق 124 مباراة، سجل فيها 80 هدفًا.

فيا ينضم رسميًا 
إلنييستا في اليابان
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المغرب يصعد 7 مراكز في تصنيف 
الفيفا وبلجيكا تحافظ على الصدارة

ميونيخ ـ وكاالت:
وقع اختيار االحتــاد األوروبي لكرة 
القــدم «يويفــا»، أول أمس، على 
بجائزة  املتــوج  الهــدف  صاحب 
األفضــل في اجلولة الـــ5 من دور 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأعلن احلســاب الرســمي لدوري 
األبطــال علــى «تويتــر»، اختيار 
الهــدف األول للهولنــدي آريــني 
روبن، جنم بايرن ميونخ، في شباك 
البرتغالي، كأفضل هدف  بنفيكا 
في اجلولة اخلامســة.. وكان روبن 

قد سجل هدفني خالل فوز الفريق 
البافاري على ضيفه البرتغالي (5-
1)، لكن االختيار وقع على الهدف 
األول، الــذي جــاء من تســديدة 
الزاوية  أقصى  سكنت  صاروخية، 

اليمنى حلارس بنفيكا.
وقدم النجم الهولندي واحدة من 
أفضــل مبارياته مــع البايرن في 
فريقه  ما ســاعد  األخيرة،  اآلونة 
للدور  التأهل  بطاقة  على خطف 
ثمن النهائي، بعد تصدر اجملموعة 

اخلامسة برصيد 13 نقطة.

زيوريخ ـ وكاالت:
الدولية  األوملبيــة  اللجنــة  قررت 
جتميد ادراج رياضة املالكمة في دورة 
األلعاب األوملبيــة الصيفية املقررة 
عام 2020 في طوكيو، كاشفة أنها 
فتحت حتقيقا بشأن االحتاد الدولي 

للعبة.
وقالت اللجنــة األوملبية في بيان 
في  محادثــات  عقــب  اجلمعــة 
العاصمة اليابانية أن مجلســها 
ــد التخطيــط  التنفيــذي «جمّ
لبطولــة املالكمــة األوملبية في 
اللجنة  2020».وأشــارت  طوكيو 
األوملبيــة الــى أن التحقيق الذي 
فتحتــه بشــأن االحتــاد الدولي 
للمالكمــة «ميكن أن يــؤدي الى 
ســحب االعتراف بـ (أيبــا) (احتاد 
عدة  عن  متحدثــة  املالكمــة)»، 
نقاط مثيرة للقلق الشديد «حول 

حوكمة» الهيئة الدولية للعبة.
اللجنة  ذلــك، فقد أكــدت  ومع 
األوملبيــة الدولية أنها ســتقوم 
حلمايــة  اجلهــود  كل  «ببــذل 

الرياضيــني والتأكد من أن بطولة 
املالكمــة ميكن أن تتــم في دورة 
األلعاب األوملبية في طوكيو 2020 

بغض النظر عن هذه التدابير».
وأوضحت أنه ال يزال لديها مخاوف 
في مجاالت «احلوكمة، األخالقيات 
واإلدارة املاليــة» الحتــاد املالكمة 
الذي انتخب مطلع الشهر احلالي 
رجــل األعمــال األوزبكــي املثير 

للجدل غفور رحيموف رئيسا له.
اللجنة  بني  العالقــات  وتراجعت 
الدوليــة واحتاد املالكمة  األوملبية 
في أوملبيــاد ريــو 2016 عندما مت 
توقيف 36 مسؤوال وحكما وسط 

مزاعم التالعب بنتائج املباريات.
الهيئتني  بــني  العالقة  وتدهورت 
لدرجة التوصل الى قرار في أوائل 
تشــرين األول املنصــرم من قبل 
األوملبية الدولية بتجميد عالقاتها 
مــع االحتــاد الدولــي للمالكمة 
الذي كان  رحيموف  ورفضت منح 
رئيســه بالوكالة، بطاقة اعتماد 
حلضــور دورة األلعــاب األوملبيــة 

في  اللجنة  للشــباب.وأوضحت 
بيان أنها «جمدت جميع عالقاتها 
للمالكمة،  الدولــي  االحتــاد  مع 
باستثناء العالقات الضرورية على 
املستوى العملي من أجل تطبيق 

القرارات املتخذة...».
وأعربت اللجنــة األوملبية الدولية 
دون ذكــر اســم رجــل األعمال 
األوزبكي املرتبط اســمه باجلرمية 
وزارة  تصنيف  بحســب  املنظمة 
اخلزانة األميركية، عن «قلقها على 
وجه اخلصوص من ظروف تشكيل 
الالئحة االنتخابية»، الســيما أنه 
كان املرشح الوحيد لرئاسة االحتاد 
الدولي بعد رفض ترشيح املالكم 
سيريك  الســابق  الكازخستاني 
امليدالية  صاحــب  كوناكباييف، 
موســكو  أوملبياد  فــي  الفضية 
الســوفياتي. االحتاد  بألوان   1980
لالحتاد  رئيســا  رحيموف  وأصبح 
بالتزكية خــالل الكونغرس الذي 
أوائل تشرين  اجتمع في موسكو 

الثاني املاضي.

روبن يخطف جائزة هدف الجولة بدوري األبطال

اللجنة األولمبية تجّمد رياضة 
المالكمة في أولمبياد طوكيو 2020

تونس تراجعت 4 مراكز وبقيت في الصدارة عربيا

روبن

3:00 عصراً

6:15 مساًء

10:30 مساًء

7:15 مساًء

8:30 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ فولهام

جيرونا ـ أتليتكو مدريد

روما ـ انتر ميالن

ليفربول ـ إيفرتون

برشلونة ـ فياريال

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي



 دبي ـ د. غانم نجيب* 
مع انتهاء منافســات اجلولة الرابعة  
مــن منافســات الكالســيك فــي 
البطولــة العربية الفرديــة للرجال 
 ، العالم  لكأس  املؤهلة  والســيدات 
املرشــحني  أبرز  مالمح  تتضح  بدأت 
الالعبان،  اذ تصــدر   ، باللقب  للظفر 
االماراتي سالم عبد الرحمن واالردني 
رأفت عيســى منافسات الرجال بعد 
ان جمع كل منهما العالمات الكاملة 
الالعبة  أربع نقــاط)، فيما عــززت   )
اجلزائرية أمينــة مرزوق تواجدها على 
رأس قائمــة املنافســات النســوية 
بعــد ان أطاحت بالعبة العرب االولى 

املصرية شروق ناجي وفا.
واحتــل املركــز الثانــي فــي قائمة 
منافسات الرجال التي جتري في قاعة 
الالعبان  والثقافــة  للشــطرجن  دبي 
(اجلزائــري بــالل بلحســن، واملغربي 
هشــام احلمــدوش) برصيــد ثــالث 
نقاط ونصف، وبرصيــد  ثالث نقاط 
تشــارك في املركز الثالــث الالعبان 
واليمني  اســحاق،  (االماراتي سعيد 
بشــير القدميــي)، وتقاســم املركز 
الرابع الالعبــون (اجلزائري نصير علي،  
والتونســي  أحمد عدلي،  واملصــري 
أمير زغبي، واملغربي محمد تيســير، 
واللبناني عمر اجلاروش) بعد ان جمع 
كل منهــم  نقطتــني ونصف، فيما 

ارتضى االخرون باملراكز املتبقية.
للكالسيك،  السيدات  وفي مسابقة 
املصرية شــاهندة  الالعبتان،(  جاءت 
ناجي وفا ، واالردنية بشرى الشعيبي) 
باملركــز الثاني بعــد ان جمعت كل 
منهما ثالث نقاط ونصف،  والتحقت 
املتفوقات  العراقية في ركب  الالعبة 
باحتاللها املركــز الثالث في القائمة 
الى جانب الالعبات ( املصرية شــروق 
واجلزائريات صبرينا الطرشــة،  وفــا، 
وأميــرة حمزة، وحياة طربال، و ماية )، 

بعد ان جمعت  كل منهن 3 نقاط.

ويذكــر ان العبتنــا كانت قــد فازت 
الالعبات  علــى  جــوالت  ثــالث  في 
(البحرانيتــني جناح  أحمــد ومليحة 
اجلامــري،  وعلــى اجلزائرية ياســني 
يوســف، وخســرت أمــا م متصدرة 
البطولــة احلالية اجلزائريــة   أمينة 
مزيود. ويذكر ان حكمنا الدولي اسعد 
اســماعيل توفيق رئيس جلنة احلكام 
في االحتاد العراقي يقوم وبتكليف من 
للعبــة مبهمة احلكم  العربي  االحتاد 

العام ملسابقات البطولة.
وعلــى هامــش فعاليــات البطولة 
الــدورة  االحــد  اليــوم   تفتتــح 
التحكيمية العربية ملنح لقب حكم 
دولي ( نورم . أ .أي) وتســتمر خلمسة 
ايام ، وسيشــارك فيها خمسة  من 
محكمينــا، هــم: محمــد ابراهيم 
حســني  ( ديالى)، واحســان كاظم 
محمود (بغداد)، وحسني علي حسني 
(كربالء)، وعبدالكرمي عبدالقادر احمد 
( الســليمانية)، وبشار محمود زغير( 

مقيم في االمارات).
وانطلقت في مدينة دبي منافســات 
البطولــة العربية للرجال والنســاء 
بالشطرجن، وتتضمن منافساتها التي 

تســتمر حتى الســادس من الشهر 
الشــطرجن  ثــالث فعاليات،  اجلــاري 
اخلاطف، والشــطرجن الكالســيكي، 
والشطرجن السريع، اذ بدأت مبنافسات 
الشــطرجن اخلاطف على كأس طيران 

اإلمارات.
ويشــارك في هذه املنافســات التي 
التحكيمية احلكم  يتــرأس جلانهــا 
الدولي العراقي أســعد اســماعيل 
أكثــر من خمســني العبــاً والعبة ، 
أبرزهم ســتة من األســاتذة الكبار 
املصري أحمد عدلي  اللعبة، هم  في 
ومواطنــه عصام اجلنــدي، واملغربي 
محمد  ومواطنه  احلمدوشي،  هشام 
الرحمن من  حدوش، وســالم عبــد 
اجلزائر،  من  بلحســن  وبالل  االمارات، 
فضال عــن أبــرز العبــي املنتخبات 
والسعودية  ومصر  العراق  املشاركة، 
واألردن  ولبنــان  والبحريــن  وعمــان 
وتونس  واملغــرب  واجلزائــر  وســوريا 
وليبيا والســودان واليمن وفلسطني 

والصومال.

* موفد االحتــاد العراقي للصحافة 
الرياضية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرجع حســن أحمد مدرب النفط 
العراقــي، خســارة فريقــه أمام 
الهالل السعودي (0-2) ، مساء أول 
بإياب ثمــن نهائي لبطولة  امس، 
كأس زايد ألندية األبطال، لألخطاء 
الفردية التي وقع بهــا قلب دفاع 

الفريق.
كان النفط، خســر مباراة الذهاب 
في   (6-0) الفريق  ليخســر   ،(4-0)
مجموع املباراتــني، ليتأهل الهالل 
إلــى ربع النهائي.وقــال أحمد في 
تصريحات صحفية: «فريقنا خسر 
املبــاراة باألخطــاء الفردية، ففي 
بداية املبــاراة أخطأ الدفاع، ومنح 
ل منها فريق  ركلة جزاء، لم يُسجِّ

الهالل».
وأضاف «وبعد دقائق فقد مدافعنا 
رعــد فنر، توازنه بســبب األرضية 
املبتلة من األمطار ليهدي مهاجم 
الهــالل الكرة التي ســجل منها 
الهــدف األول، باإلضافــة لضياع 
فرصة العودة، بعــد إهدار محمد 

أن  إلى  اجلزاء».ولفت  ركلــة  داوود، 
«طرد ليث حتسني في بداية الشوط 
ب علينــا املهمة في  الثانــي، صعَّ
العودة. أن تلعــب منقوص العدد 
أمــام فريق كبير بحجــم الهالل 

السعودي، ليس بالسهل».

وأوضــح «الفريق قدم مــا عليه. 
الهالل من الفــرق الكبيرة بالقارة 
اآلســيوية، ليــس فقــط علــى 
من  وكســبنا  العربي،  املســتوى 
الكثير  بالبطولة،  املشاركة  خالل 

من األشياء اإليجابية».

قسم االعالم واإلتصال الحكومي:

تــرأس وزير الشــباب والرياضة 
العبيدي  ريــاض  احمد  الدكتور 
الرأي  لهيئــة  األولى  اجللســة 
عقب إســتيزاره بحضور وكيليّٰ 
لشــؤون  الوزارة   ٓ ومستشــاريّ
الشــباب والرياضــة فضالً عن 
العامني  واملــدراء  العام  املفتش 
لدوائــر الوزارة اإلثنتي عشــرة، 
و املستشــار الهندســي لوزير 
الشباب والرياضة ومدير املكتب 

االعالمي للوزارة.
اجللســة  إســتهل  العبيــدي 
بالترحيــب باحلاضرين، والتأكيد 
على أهمية الهيئة كونها محور 
وجميع  الــرؤى  الفصل في كل 
القــرارات واملقترحــات، مطالباً 
اجلميــع بضــرورة التركيز على 
الشباب واالهتمام بهذا القطاع 
احليــوي واملهم عبــر تخصيص 
برامــج تربوية وفنيــة وثقافية 
ورياضيــة إلعــادة الثقة بينهم 

وبني الوزارة.
ثم اســتعرض املــدراء العامون 
تباعاً نشاطات دوائرهم وأهم ما 
مت تنفيذه منذ إستيزار العبيدي 
وحتى موعد إنعقاد هذه اجللسة 
فضالً عن العقبات التي تعترض 
طريق عملهم.وأبــرز ما متخض 
االولى  اجللسة  عن  توصيات  من 

هو اآلتي:
القوانــني  مشــاريع  متابعــة 
الرياضية فضالً عن قانون الوزارة 
والنظــام الداخلي.. وتشــكيل 
جلنــة ملتابعــة التوصيات خالل 

15 يومــاً.. والعمل على جدولة 
األراضــي التي تعــود ملكيتها 
القضايا  وطــرح  الــوزارة..  إلى 
الرأي  هيئة  في  اإلســتراتيجية 
األرقام  لغــة  إعتماد  عن  فضالً 

مخرجات  في  العلمية  واملعايير 
الوزارة ألهميتها.

وتثبيت آلية للتعاون مع مجالس 
العمل على  احملافظات هدفهــا 
الرياضيــة  القاعــات  مراقبــة 

املنشــطات..  علــى  للقضــاء 
والتنســيق مع احملافظات بشأن 
الشبابية  واألنشــطة  البرامج 
املديريــات  ومــع  والرياضيــة، 
العامة بشأن املواهب الشبابية 

والرياضية والفتية.
وتشكيل جلنة من دائرتي التربية 
والتعاون  والعالقــات  البدنيــة 
االعالم  عن قسم  الدولي فضالً 
اخلاصة  املســتلزمات  لتهيئــة 

بافتتاح ملعب عني التمر.
وتهيئة عــدد من املواقع إلختيار 
األنســب منهــا للتعاقــد مع 
مستثمرين لبناء شقق سكنية 
خاصة مبوظفي الوزارة.. وإعتماد 
 ً الدكتــور هيثم هاشــم مقررا

لهيئة الرأي.
املاليــة  اللجنــة  ومفاحتــة 
واالقتصادية جمللس النواب بشأن 
املاليــة للوزارة  التخصيصــات 
وضــرورة زيادتها لتتناســب مع 
الوزارة.. ومناقشــة  وأهمية  دور 
يوم  لـ100  احلكومــي  البرنامج 
اإليفادات  جلنة  وإلغاء  ألهميته.. 
آلية جديدة اساســها  وإتبــاع 
تطابق تخصــص املوفد مع نوع 

اإليفاد.
ومراجعة اســماء ممثلــو الوزارة 
الدولية  واملنظمات  الهيئات  في 
وضرورة تطبيــق معايير علمية 
وإختيــار شــخوص يتمتعــون 
وإعادة  دوليــة..  وعالقات  بخبرة 
املناطق  املنتديات فــي  تأهيــل 
إلفتتاح  موعــد  احملررة.وحتديــد 
مكتبة الوزارة في دائرة البحوث 
تنفيذها  مت  التــي  والدراســات 
االمم  منظمــة  مــع  بالتعــاون 

املتحدة للسكان.
وتشــكيل جلنة حتقيقية بشأن 
القدمي  الــوزارة  موقــع  إختفاء 
على محرك البحث جوجل، بناءً 
الوزارة لشؤون  على طلب وكيل 
الشــباب.. وتقدمي الشكر للوزير 
احلســني عبطان..  السابق عبد 
ومت اختتــام اجللســة بتحديــد 
مناقشــة خطة الـــ 100 يوم، 

االسبوع احلالي.

تمخضت عن الخروج بتوصيات عدة

وزير الشباب والرياضة يترأس الجلسة االولى لهيئة الرأي
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وسام المجد يتوج 
بكأس جودو المكفوفين

12 الجاري بطولة 
األحداث بالمصارعة

مظفر جبار مدربًا 
للصناعات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج نادي وســام اجملد بلقب بطولــة دوري العراق 
باجلودو للمكفوفني بعد حصوله على 3 اوسمة 
ذهبية ووســام فضي ومثله برونزي وحل منتخب 
اللجنة الفرعية في السماوة باملركز الثاني بعد 
نيله 3 اوســمة ووســامني ذهبيني واخر برونزي 
وجاء منتخــب بابــل بالترتيب الثالــث بعد ان 
جمع وســامني االول ذهبي واخر فضي.شارك في 
البطولة 45 العباً ميثلون 8 فرق وهي نادي وســام 
اجملد ونادي ذي قــار اضافة الى 6 منتخبات للجان 
الفرعية في كل من الســماوة وبابل والناصرية 

والنجف واالنبار وديالى.
ادار منافســات البطولة عــدد من احلكام منهم 
دوليــون وهم كل من عبدالرحمن ناصر ووســام 
جعفر وكاظم جبار وموفق هاني وحسني عباس 
وحيدر رزاق اما حكام الدرجة االولى فهم اسامة 

عبدالكرمي واسراء علي وسماح علي.
وبعد نهاية البطولة مت توزيع االوسمة والكؤوس 
على الالعبــني احلائزين على املراكــز الثالثة في 
االوزان (60كغم، 66كغم، 73كغم، 81كغم، 90-
100كغم) اضافة الى الفــرق احلائزة على املراكز 
الثالثة االولى في البطولة من قبل رئيس اللجنة 
الباراملبيــة الدكتور عقيل حميــد ونائبيه خالد 
رشــك وفرســت ابراهيم واالمينني املالي عبيد 
عنيد واالمــني العام كوثر حســني ورئيس جلنة 
اخلبــراء الدكتور احمد العاني وعدد من رؤســاء 

واعضاء احتادات الباراملبية.

بغداد ـ رحيم عودة*
حــدد االحتاد العراقي املركــزي للمصارعة الثاني 
عشر من شهر كانون االول اجلاري موعدا النطالق 
بطولــة أندية العراق لألحــداث باملصارعة احلرة 
والرومانية، وتستمر لغاية الرابع عشر من الشهر 

نفسه.
وقال رئيس احتاد املصارعة، شعالن عبد الكاظم: 
ان حتديد موعد البطولــة جاء خالل اجتماع ادارة 
احتــاد اللعبة مؤخرا. مبينــا: ان هناك جملة من 
املقررات مت اتخاذهــا، منها مت حتديد موعد بطولة 
أندية العراق للمتقدمني مابني ١٥ ولغاية ١٧ من 
شهر كانون االول اجلاري على قاعة االحتاد املركزي 
مبجمع الشــعب وحســب القوانني والتعديالت 

األخيرة لالحتاد الدولي.
وكشــف رئيس احتاد املصارعة عن أحقية كل ناد 
املشاركة بالعبني في كل وزن.. علما ان إقامة هذه 
البطوالت سيكون مسك اخلتام بالنسبة ملنهاج 
للموســم  للمصارعة  املركزي  العراقــي  االحتاد 
احلالي ٢٠١٨ ، ومن املؤمل أن يكون منهاج املوسم 
القادم زاخرا بالبطوالت احملليــة والدولية، فضال 

عن الدورات التدريبية والتحكيمية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املصارعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية،  سمَّ
ا لعباس  أمس مظفــر جبار، مدربًا لفريقهــا، خلفً

عطية الذي استقال من منصبه.
وقال علي خلف رئيس الهيئة اإلدارية في تصريحات 
ا مع مظفر جبار  صحفية، إنَّ إدارة النادي وقعت عقدً
ملدة موسمني لقيادة الفريق بعد اجلولة العاشرة.. 
وأضاف أن «املدرب املساعد أحمد عبداجلبار، سيقود 
الفريــق في مواجهــة اليوم أمام الكــرخ، على أن 
يباشر مظفر جبار مهامه من اجلولة الـ11».وأوضح 
«اإلدارة تبحث عن االســتقرار، وال حتبذ استقالة، أو 
إقالة املدربني، لكن إصرار املدرب عباس عطية على 

االستقالة أجبرنا على إيجاد املدرب البديل».
وأشــار «هذا ما طلبناه من املدرب مظفر جبار، هو 
االســتقرار مع الفريق دون التفكير في االستقالة، 
مهمــا كانت النتائج، وبالتالــي وضعنا في العقد 
ا جزائيًا فيما يخص االستقالة، أو اإلقالة يلزم  شرطً

الطرفني».
يُذكــر أن إدارة نــادي الصناعات، تعد مــن اإلدارات 
املثالية الباحثة عن االستقرار، ومتنح املدرب فرصة 

كاملة دون اللجوء إلقالة املدرب.

الوزير وهيئة الرأي

حسن احمد

جانب من منافسات البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتتح اليوم االحد مباريات اجلولة 
لدوري  االولى  املرحلة  العاشرة من 
لقاءات،   4 باجــراء  املمتــاز  الكرة 
حيــث يلعب الكــرخ والصناعات 
الكهربائيــة فــي ملعــب األول، 
ويضيف ملعب السماوة لقاء أهل 
الدار فريق أربيل، فيما يالقي نفط 
اجلنوب جاره البحري ، وجترى يوم غدٍ 
االثنني 5 مباريــات، فيلعب اجلوية 
امام أمانة بغداد في ملعب األخير، 
الوســط  ونفط  الطلبة  ويتواجه 
في ملعب الكرخ، ويلتقي النجف 
في ملعبه فريق نفط ميسان، اما 
مباراة الشرطة واحلسني فستقام 

في ملعب الشــعب الدولي، فيما 
تقام مباراة امليناء والكهرباء مبلعب 
الفيحــاء، وتختتــم منافســات 
اجلولــة بعد غــدٍ الثالثــاء، بلقاء 
الزوراء املتصدر والنفط في ملعب 

الشعب الدولي.
املباريات في الساعة  وتقام جميع 
مباريات  باســتثناء   ،ً الثانية ظهرا
والــزوراء  واحلســني،  الشــرطة 
والنفــط، والكــرخ والصناعــات 
الكهربائيــة، ونفــط اجلنوب امام 
الســاعة  في  فســتقام  البحري 

.ً الرابعة والربع عصرا
يشــار إلى ان نادي الزوراء يقف في 
صدارة الترتيــب وله 20 نقطة ثم 

اجلويــة بـ 19، والشــرطة والكرخ 
18 نقطــة، ونفط  لكل منهمــا 
ميسان ميلك 17 نقطة، يأتي بعده، 
النفط ونفط الوسط وأربيل ولكل 

منهم 13 نقطة.
وفي ســباق الهدافني، يقف وسام 
ســعدون فنجان من نفط ميسان 
ومحمود خليل مــن الكرخ ولكل 
منهمــا 7 أهــداف، وفــي املرتبة 
النفط  العبــا  يتقاســم  الثانية 
محمــد داود ومهنــد علــي من 
الشــرطة ولكل منهما 6 أهداف، 
عالء  الكهرباء  العبــا  ثالثاُ،  ويأتي 
محيسن، وشــريف عبد الكاظم 

من احلدود برصيد 5 أهداف.

اإلمارات واألردن والجزائر في المقدمة 
ونبأ سامي تلتحق بركب المتفوقات

اليوم.. 4 لقاءات في افتتاح الجولة 
العاشرة لدوري الكرة الممتاز

مدرب النفط: خسرنا أمام الهالل بأخطاء فردية

في بطولة العرب الفردية الكالسيك بالشطرنج



البصرة - سعدي السند:
للثقافــة  البصــرة  أقامــت منظمــة 
أحتفاليــة فــي قاعــة قصــر الثقافة 
لالحتفاء باملوســيقار علي جنم مشاري، 
لنيله شــهادة الدكتوراه وبتقدير امتياز 
من جامعة حلــوان العريقة بجمهورية 

مصر العربية.
 يذكــر ان عدد مــن كبار املوســيقيني 
والفنانــني العرب تخرجوا مــن جامعة 
حلوان منهم هاني شاكر وايهاب توفيق 

غيرهما.
للثقافة  البصرة  رئيس منظمــة  والقى 
صادق العلي كلمة وســط حضور كبير 
الثقافــة، وقال:  ت به قاعــة قصر  غصّ
وجدنا باملوســيقار علي مشاري مفخرة 
بأحلــى معانيها للبصــرة بنحو خاص 
وللعراق بنحو عام، بعــد أن حصل على 
الدكتــوراه مــن جامعــة معروفة على 
مســتوى العالــم وبتخصص نــادر في 
مجال املوسيقى العربية. فبعد أن أكمل 
دراسة املاجستير في اجلامعة عام 2013 
بتخصــص التأليف املوســيقي العربي 
من كليــة التربية املوســيقية وبتقدير 
امتياز، عاد وأكمل شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة بالتربية املوسيقية بتخصص 
(موســيقى عربية) عــام 2018 وبتقدير 
امتيــاز أيضــا. وتابع: لقد أضــاف بهذا 
لتاريخه  جميلة  خطوات  األكادميي  األلق 
اإلبداعــي، بالرغم من صغر ســنه، فقد 
الغاليــة اجنازات  كانت له فــي بصرتنا 
موســيقية تبعث على الســرور، وكلها 
موثقة ومعروفة، وبعــد هذا كلّه وغيره 
ا هذا التكــرمي، فال ميكن لنا  اســتحق منّ
أن ننســى منجزه اإلبداعي، حيث عمل 
على تأســيس دار العود العراقي مبدينة 
البصــرة والتحــق معه العشــرات من 
الطلبــة ومحبي الة العود، كما اســس 
البصــري األول، كذلك  العــود  مهرجان 
قام بتأســيس فرقة اشــراق املوسيقية 
التي قدمت عروضا موسيقية في اغلب 
احملافل الثقافيــة، وما زالت تقدم الكثير، 
للعود،  بصريــة  عيــون  فرقة  وكذلــك 

وتشكيل اوركسترا دار العود التي ضمت 
نحو 50 عازفا آللة العود والكيتار، ولدية 

العشرات من املؤلفات املوسيقية.
وأضــاف: ابتكر مشــاري ما يقــارب 30 
نوعا للتدريــب على آلة العود، حتتوي ابرز 
والتي تدرس  العراقية  املدرســة  تقنيات 
حاليا لطلبة الدراسات العليا في جامعة 
حلوان، وذلك جلودة تلك التدريبات، وغنى 
ثرائها اجلمالي واالكادميي التي افاد منها 
الباحث علي مشــاري مــن خالل حتليل 
مناذجــه املنتقاة، ألطروحته املوســومة 
(االستفادة من تقنيات املدرسة العراقية 

في ابتــكار تدريبات العــود). وقد أطلق 
عليــه الشــاعر كاظم احلجــاج خالل 
البصرة  (زرياب  لقب  االحتفالية  حضوره 
الصغير). ويعد املوســيقار علي مشاري 
أول عراقي يحصل على شهادة الدكتوراه 
باملوســيقى العربية من كليــة التربية 
املوســيقية بهــذه اجلامعــة الرصينة 
التي تأسســت عام 1935 وأول تخصص 

املوسيقي،  التأليف  بالعراق في مجال 
حيث جتمع املوســيقى كل الفنون، 
وتُعــد لغة العالــم الوحيدة التي 
تُفهم من خالل الســمع، من دون 

تلقــني أو تعليــم، ومادّة أساســيّة في 
مناهج العديد من املدارس حول العالم، 
ألهميّتهــا باحلياة، وقد عرّفهــا الكثير 
من العباقرة واملهتمــني بها، وأجادوا في 

وصفها مبا متنحه لإلنسان.

الصباح الجديد - وكاالت:
في  أبرامتســيفو  عزبة  اشــتهرت 
مقاطعة موسكو بأنها مكان إلهام 
للفنانني واألدباء الروس، الذين كانوا 
يجتمعون ويبدعــون هنا في القرن 

التاسع عشر.
وأصبحت رمزا ملا يعرف باألســلوب 
الروســي اجلديد، الذي كان جزءا من 

طراز املوديرن.

هــذا األســلوب الفني، الــذي كان 
املعمار  تقاليــد  إلحيــاء  يســعى 
الروســي القدمي معتمدا على مناذج 
استعمل  ما  كثيرا  البيزنطي،  الفن 
صور الفلكلور الروسي القدمي. ويعد 
ام تيرميوك" من أشــهر األبنية  "احلمَّ
املوجودة في أبرامتسيفو، اخملصصة 
للحكايــات الشــعبية الروســية، 
على  يقف  الــذي  الكــوخ  وكذلك 

رجلي دجاجــة، حيث تعيش 
العجوز الشــمطاء الشريرة 
"بابا ياغا" على وفق حكايات 

األطفال الشعبية.

كوخ يقف على رجلي دجاجة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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دخل النجم األميركي توم 
هانكــس فــي مفاوضات 
للقيــام بــدور "جيبتــو" 
فــي النســخة احلية من 
الذي   "  Pinocchio" فيلم 

سيخرجه بول كينج.
"ديدالين"  موقــع  وذكــر 
أن هانكــس، احلائــز على 
جائزتي أوســكار، سيقدم 
النجــار  شــخصية 
الــذي  الفقير"جيبتــو" 
اخلشب  من  قطعة  يحول 
دمية  إلى  مبهارة شــديدة 
يدعى  على شــكل صبي 
والفيلــم  "بينوكيــو".  
للكاتب  رواية  مقتبس عن 
كولودي  كارلــو  اإليطالي 
صدرت عام 1883، وترجمت 

اللغات،  مــن  العديد  إلى 
واحدة من  تعد  إنها  حيث 
أشهر روايات األطفال حول 
فكرة  تتناول  التي  العالم 
قيم  الصغــار على  تربية 
العمل،  وحب  االستقامة 
وقد مت تقدمي فيلم رســوم 
متحركــة يتنــاول قصة 
"بينوكيو" عام 1940 ونال 

جائزتي أوسكار.

أمس  أول  أقيــم مســاء 
لفيلــم  عرضــاً خاصــاً 
 First" الســيرة الذاتيــة
Man" مبدينة لوس اجنليس 
األميركية، بحضور مخرج 
الفيلــم احلائز على جائزة 
شازيل  دامني  األوســكار، 
أوليفيا  زوجتــه  ورافقته 
واملوســيقار  هاميلتــون، 
واللذان  جوسينت هورويتز، 
قبل  مــن  معــاً  تعاونــا 
 "Whiplash" بفيلميــه 

."La La Land"و
وبعد عرض الفيلم ناقش 
اجلمهور  دامــني شــازيل 
عن  خاللها  حتــدث  بندوة 
واجهها  التي  الصعوبات 
أبطال  وعن  الفيلم  خلروج 

جوســلينج  ريان  العمل 
للمرة  يتعاون معه  والذي 
الثانية بعد جناح فيلمهما 
وعــن   "La La land"
الفيلم  ترشــح  إمكانية 
بحفل  اجلوائز  مــن  لعدد 
توزيــع جوائز األوســكار 
الـ91 املقرر إقامته بشهر 
العام  من  فبراير شــباط 

املقبل. 

كيــت  النجمــة  زينــت 
بيكنســال غــالف مجلة 
Tatler فــي عددها اجلديد 
الصادر لشــهر ديســمبر 
املقبل، كما  االول  كانــون 
أجــرت حــوارا مــع اجمللة 
أرفــق بجلســة تصويــر 
جديدة لها.  وحتدثت كيت 
حوارها  فــي  بيكنســال 
ارتباطها  مع اجمللــة عــن 
ســرا بالنجم جــون هام 
خالل تصويرهما ملشــاهد 
لوس  في  اجلديد  فيلمهما 
أفادت  ما  أجنليس. وحسب 
كيــت، التــي اشــتهرت 
 under افــالم  في  بدورها 

عالقتهــا  فــإن   ،world
بجون بــدأت خالل تصوير 
فيلــم Baby Driver الذي 

يتشاركان في بطولته.
انفصلت  كيــت  ان  يذكر 
منــذ شــهرين فقط عن 
زوجهــا الســابق بعد 11 

عام من الزواج.

توم هانكس

كيت بيكنسال

دامين شازيل

أخبــارهــــــــــم أول تخصص نادر في الموسيقى العربية

قالدة اإلبداع للموسيقار علي مشاري

جانب من التكرمي

جمال جصاني

ال يحتــاج املرء جلهــود كبيــرة كي يكتشــف حقيقة 
"التحوالت" واالنتقاالت املفاجئة والســريعة في مواقف 
األطــراف والكتل والشــخصيات املتنفــذة من بعضها 
البعض اآلخر. فمن االتهامات املتبادلة بالفســاد واخليانة 
وغير ذلك من النعوت املتخصصة بشــيطنة اآلخر، الى 
كيل كل أنواع املديــح والتبجيل وما يتميــز به موروثنا 
وفلكلورنا الشــعبي مــن مآثر في هذا اجملــال. مثل هذه 
القفزات ال ميكن التعويل عليها في وضع أســس راسخة 
لعالقات وطنية وسياســية تنهض بالبلد وتنتشله من 

محنته الراهنة.
وما جرى للعالقة بني بغداد وأربيل في األيام األخيرة مثاالً 
واضحــاً على ذلك. عندما زار الســيد مســعود البرزاني 
بغداد وجوالته التي شــملت كل مراكز القرار التشريعي 
والتنفيذي والسياســي واالجتماعي ما خال طبعاً رئيس 
 ً اجلمهوريــة (برهم صالــح) والذي ترك العاصمة شــادا
الرحال الى روما، ملقتضيــات الزعل احلاصل بني الطرفني، 
عندما حرم ترشــح الدكتور برهم صالح ملوقع رئاســة 
اجلمهورية، مرشــح السيد مســعود اليها السيد فؤاد 
حســني والذي متت ترضيته الحقاً بوزارة املالية ومنصب 
نائب رئيــس الوزراء وفقــاً لفقه (عدد النقــاط في فك 
االشــتباك) واملعمول به مــن قبل اآلباء املؤسســني ملا 
بعد حلظة الفتح الدميقراطــي املبني، حيث حظيت تلك 
اللقاءات باهتمام وتقدير كبيرين من قبل جميع االطراف 

التي شملتها تلك الزيارات. 
لسنا بالضد من مثل هذه اللقاءات، بل هي وكما تطرقنا 
مــرارا تعد الســبيل اجملرب حللحلة كل عقــد العالقة ال 
بني بغداد واربيل وحســب، بل بني جميع االطراف والقوى 
واملصالــح اخملتلفــة، لكننا ننتظر ان تســتند مثل هذه 
النشاطات الى اســاس من القناعات الراسخة بأهمية 
مد اجلســور بني ممثلي جميع العراقيني من دون متييز على 
اســاس الرطانة واخلرقة والهلوســات. نعم قناعات مو 
دقالت تعيد تقاسم األســالب ومبا يضمن امن واستقرار 
اقطاعياتهم السياســية واملاليــة واالجتماعية، دقالت 
أحلقت أبلغ الضرر ال باملصالــح احليوية للعراقيني ككل، 
بل مبصالح وامن واســتقرار ما يطلقــون عليه اليوم بـ 

(املكونات).
إن استمرار اللهاث خلف هذه املفاهيم الضيقة في العمل 
السياســي، أوصل البلد الى ماهو عليه اليوم من فشــل 
وتشــرذم ومحن على شــتى االصعدة. كنا وما زلنا ننتظر 
ظهور مواقف مســؤولة وشــجاعة تضع نصب عينيها 
املصالح العليا لشــعوب هذا الوطن القدمي، عبر التخفف 
من موروثات االســتبداد والفردية املهيمنة في املشــهد 
السياســي واحلزبي املمتــد من الفاو لزاخــو، والتي تقف 
باملرصاد لكل مساعي جادة للتغير واالصالح، وبالتالي منح 
االجيال احلاليــة واملقبلة فرصة التعرف على ما اقترف من 
اخطاء ومواقف وقرارات، كي تتمكن من صياغة سياسات 

ومواقف تنتشل مشحوفنا املشترك من محنته احلالية.
 ان إعادة ترميم اللعبة السياســية وصيانة مقاييســها 
ومعاييرها والتي تعرفنا عليها بعد ان استأصل لنا املشرط 
اخلارجــي "جمهورية اخلوف" يعني انهــم مصرون جميعاً 
على استنســاخ التجربة اللبنانية بكل ما فيها من بؤس 

وانحطاط وانسداد لآلفاق.
ان التناقض االســاس الذي يقف خلف كل ما نواجهه من 
اخفاقات وانســداد، يكمن في طبيعة النظام الدميقراطي 
الذي فرضته االقــدار علينا بعد زوال النظام املباد، وانعدام 
ذلــك (الدميقراطية) في االحزاب والكتــل واجلماعات التي 
تلقفت مقاليد امور البلد بعــد الفتح الدميقراطي املبني. 
لذلك لن يشــذ التقارب اجلديد بني بغداد واربيل عما جرى 
للتقاربات والتباعدات السابقة، حيث الدافع االساسي لها 
قضم أكبر ما ميكن من الوليمة لصالح القبيلة واالســرة 
واالشــخاص، بعيدا عن املصالح العليا للوطن ومستقبل 

شعوبه وأجياله املقبلة...

ومضــة

قناعات مو دقالت

نوعا للتدريــب على آلة العود، حتتوي ابرز 
والتي تدرس  العراقية  املدرســة  تقنيات 
حاليا لطلبة الدراسات العليا في جامعة 
حلوان، وذلك جلودة تلك التدريبات، وغنى 
ثرائها اجلمالي واالكادميي التي افاد منها 
الباحث علي مشــاري مــن خالل حتليل 
مناذجــه املنتقاة، ألطروحته املوســومة 
(االستفادة من تقنيات املدرسة العراقية 

أول عراقي يحصل على شهادة الدكتوراه 
باملوســيقى العربية من كليــة التربية 
املوســيقية بهــذه اجلامعــة الرصينة 
التي تأسســت عام 1935 وأول تخصص 

املوسيقي،  التأليف  بالعراق في مجال 
حيث جتمع املوســيقى كل الفنون، 
وتُعــد لغة العالــم الوحيدة التي 

حيث جتمع املوســيقى كل الفنون، 
وتُعــد لغة العالــم الوحيدة التي 

حيث جتمع املوســيقى كل الفنون، 

تُفهم من خالل الســمع، من دون 
وتُعــد لغة العالــم الوحيدة التي 
تُفهم من خالل الســمع، من دون 
وتُعــد لغة العالــم الوحيدة التي 

وصفها مبا متنحه لإلنسان.

هــذا األســلوب الفني، الــذي كان 
املعمار  تقاليــد  إلحيــاء  يســعى 
الروســي القدمي معتمدا على مناذج 
استعمل  ما  كثيرا  البيزنطي،  الفن 
صور الفلكلور الروسي القدمي. ويعد 
ام تيرميوك" من أشــهر األبنية  "احلمَّ
صور الفلكلور الروسي القدمي. ويعد 
ام تيرميوك" من أشــهر األبنية  "احلمَّ
صور الفلكلور الروسي القدمي. ويعد 

املوجودة في أبرامتسيفو، اخملصصة 
ام تيرميوك" من أشــهر األبنية  "احلمَّ
املوجودة في أبرامتسيفو، اخملصصة 
ام تيرميوك" من أشــهر األبنية  "احلمَّ

للحكايــات الشــعبية الروســية، 
على  يقف  الــذي  الكــوخ  وكذلك 

رجلي دجاجــة، حيث تعيش 
العجوز الشــمطاء الشريرة 
"بابا ياغا" على وفق حكايات 

األطفال الشعبية.

كوخ يقف على رجلي دجاجة

أمس  أول  أقيــم مســاء 
لفيلــم  عرضــاً خاصــاً 
أمس  أول  أقيــم مســاء 
لفيلــم  عرضــاً خاصــاً 
أمس  أول  أقيــم مســاء 

First" الســيرة الذاتيــة
Man" مبدينة لوس اجنليس 
األميركية، بحضور مخرج 
الفيلــم احلائز على جائزة 
شازيل  دامني  األوســكار، 
أوليفيا  زوجتــه  ورافقته 
واملوســيقار  هاميلتــون، 
واللذان  جوسينت هورويتز، 
قبل  مــن  معــاً  تعاونــا 
واللذان  جوسينت هورويتز، 
قبل  مــن  معــاً  تعاونــا 
واللذان  جوسينت هورويتز، 

 "Whiplash" بفيلميــه 
."La La Land"و

وبعد عرض الفيلم ناقش 
اجلمهور  دامــني شــازيل 
عن  خاللها  حتــدث  بندوة 
واجهها  التي  الصعوبات 
أبطال  وعن  الفيلم  خلروج 
واجهها  التي  الصعوبات 
أبطال  وعن  الفيلم  خلروج 
واجهها  التي  الصعوبات 

under افــالم  في  بدورها 

دامين شازيل

الصباح الجديد - وكاالت:
أجرت مجلــة "Vogue" العاملية، حوارًا 
مع النجمــة العاملية بريانكا شــوبرا، 
تطرقــت خاللــه حلياتهــا اخلاصــة، 
وعالقتها بخطيبهــا وزوجها املرتقب 
النجــم نيــك جونز، كمــا خضعت 
بريانكا جللسة تصوير خاصة وظهرت 

خاللها بإطاللتني باألحمر والذهبي.
ونشــر موقع "Just Jared"، جلسة 
تصوير بريانكا والتي تصدرت غالف 
عدد شــهر يناير كانون الثاني من 
العــام املقبــل، ومــن املتوقع أن 
يصدر غالف اجمللة وبريانكا ترتدي 
فســتان زفافها املرتقب إقامته 
في الهند خالل نهاية األسبوع 
اجلاري، وســط احتفــاء كبير 
بريانكا  وأصدقــاء  عائلة  من 
املقربــني بدخولهــا "عــش 

الزوجية".
حوارها  في  بريانكا  وحتدثت 
عن أولى املرات التي قابلت 
بإحدى  جونز  نيــك  فيها 
األوسكار،  توزيع  حفالت 
رأيته  "عندمــا  وقالت: 
ألول مــرة أخبرتــه أين 
حياتي؟،  طــوال  كنت 
ا  دائمً كان  واكملــت: 
يعشــق  بأنه  يخبرني 
ولم  للحيــاة،  نظرتي 
برجل في حياتي  أحظَ 
يخبرنــي عــن مــدى 

أهميتي.
أما عــن إخفائها عالقتها 
بنيــك جونز في البداية قالت 
بريانــكا: أنا أتبــع قاعدة طوال 
ا مبا  حياتــي وهي أن ال أخبــر أحدً
يحدث فــي حياتي اخلاصة، وأحرص 
ا عن  على بقاء امليديا والباباراتزي بعيدً

حياتي".

بريانكا شوبرا: 
نيك جونز يعشق 

نظرتي للحياة

الصباح الجديد - وكاالت:
قال رئيس شركة "تسال" إيلون 
تويتر  على  مدونته  في  موسك 
ذاتية  الكهربائية  السيارات  إن 
القيــادة من شــركته ميكن أن 
تصل بذاتها إلى منزل املشتري 

بعد عام.
وأكد موسك أن شركته ستبدأ 
بتوريد ســيارات "تسال 3" إلى 
السوق األوروبية واآلسيوية في 

الربع األول من العام املقبل.
أن  موســك  يســتبعد  ولــم 
تصل دفعة كبيرة من "تســال 
3" إلــى الصني في مــارس اذار 
أو أبريــل نيســان مــن العام 
للمشترين  وبالنســبة  املقبل، 
األميركيــني الذين قدموا طلبًا 
لشــراء "موديــل 3" قبــل 30 

نوفمبــر احلالــي، فيمكــن أن 
يتسلموها نهاية العام احلالي.

يذكــر أن "تســال 3"، ســيارة 
من طــراز ســيدان كهربائية، 
، ورباعية الدفع. بخمسة كراسٍ

ومت الكشــف عنهــا ألول مرة 
فــي 31 مارس اذار عــام 2016، 
وصنِّعــت بنــاءً علــى منصة 
تختلف عن ســيارتي "تســال 

أس" و" تسال إكس".

وأصبحــت "تســال 3 " أول 
السيارات  فئة  من  ســيارة 
التــي  القيــادة  ذاتيــة 
من  املشــترين  تستهدف 
املتوســط،  الدخــل  ذوي 
وسوق السيارات العاملية. 
نســختها  وتتســارع 
املطــورة الرباعية الدفع 
كيلومتــر   100 حتــى 
الســاعة خالل 4.5  في 
ســرعتها  وتبلغ  ثانية، 
القصوى 230 كيلومترا 
في الســاعة، وميكن أن 
تقطــع مســافة 520 
إعادة  قبــل  كيلومترا 
أما  البطاريات،  شحن 
سعرها، فيبلغ 40 ألف 

دوالرا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة هواوي، بشــكل 
لتطوير  العمــل  بــدء  رســمي 
نظام تشــغيل خاص ســيكون 
أندرويد  تشــغيل  لنظــام  بديال 
املستعمل حاليا بجميع الهواتف 

الذكية التي تنتجها الشركة.
وجــاء اإلعــالن عبر نائــب مدير 
الشــركة للمنتجــات احملمولة، 
بروس لي، من خالل منشور على 

موقع التواصل االجتماعي "ويبو" 
الشــهير في الصني، الذي أوضح 
أن عمليات تطوير النظام اجلديد 
الكشف  دون  من  بالفعل،  جارية 

عن التفاصيل.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى 
إطالق اسم "كيرين"  نية هواوي 
الذي  التشــغيلي  نظامها  على 
أجهزة  ســيتواجد فقط علــى 
الشــركة، وســط توقعــات أن 

بحلول  العمــل منــه  ينتهــي 
الصيف املقبل.

اجلديد  النظام  أبصــر  حال  وفي 
النــور، فــإن ذلــك سيشــكل 
"صفعة مؤملــة" لنظام أندرويد 
وشــركة غوغــل القائمة على 

تطويره.
فيما شــكك البعض في جدوى 
خطــوة هــواوي، خصوصــا أن 
تشــغيل  نظام  تصميم  مهمة 

السهل،  باألمر  ليست 
وقد يحتاج لسنوات إلجناح 
املشــروع خصوصا في ظل 
قبل  من  احلاليــة  الهيمنة 

نظامي أبل وغوغل.
سامســونغ  شــركة  وكانت 
الكوريــة اجلنوبية بــدأت منذ 
ســنوات أيضا بتطويــر نظام 
أندرويد  لنظام  بديل  تشــغيل 
لكنه لم يطرح رسميا إلى اآلن.

الصباح الجديد - وكاالت:
كينية  خيريــة  جمعية  نظمــت 
مســابقة الختيار ملــك وملكة 
جمال املصابني باملهق، في محاولة 
لتعزيــز روح احملبــة لهــذه الفئة 
من الناس، التــي تواجه متييزا في 
احلالة  تلك  املعاملة وعنفا بسبب 

الوراثية.
الكينية  املهــق  جمعية  ونظمت 
 30 التــي ضمت  هذه املســابقة 
أوغندا  متسابقا مع شــركاء في 

وتنزانيا. وســيحصل ملك وملكة 
جمــال املهق على جوائــز نقدية، 
ملــدة عــام كســفراء  والعمــل 

للمنظمات املشاركة.
وتقــول األمم املتحدة إن املهق حالة 
وراثية نــادرة غير معدية، تؤدي إلى 
نقص الصبغة في الشعر والبشرة 
والعيون مما يســبب احلساســية 

للشمس والضوء املبهر .
ويقال إن هذه احلالة منتشــرة في 
الــدول الواقعة جنــوب الصحراء 

بأفريقيــا أكثر مــن غيرها. وتقدر 
األمم املتحــدة أن واحدا من بني كل 
1400 شــخص يصاب بهذه احلالة 
في تنزانيا وواحدا من بني كل ألف 

شخص في زميبابوي.
ويُهاجــم األشــخاص املصابون 
باملهق، أو حتــى يتم قتلهم في 
للحصول  األفريقية  الدول  بعض 
على بعض أجزاء من أجسامهم 
بســبب اعتقاد بأنهــم ميتلكون 
املسابقة  ونظمت  سحرية.  قوى 

التي تهدف إلى التغلب على هذه 
تقبلني،  عنوان"  املشكلة حتت 

احتويني. أنـا أستطيـع".
وقال احملامي األوغندي أوكوي 

من  البالغ  بيتر  ســيمون 
العمر 26عاما إنه شارك 

في املســابقة إلظهار 
مـــع  العيـــش  أن 

يجعلـك  ال  املهـق 
شخصـــا 

مختلفـا.

اشتر تسال لتأتيك بنفسها

هواوي "صفعة مؤلمة" ألندرويد من هواوي

ملك وملكة جمال المهق
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